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 چکیده

ٍ  .تاضدذ  مدی  اسدتان ماسودذران   مذیزان مذارس اتتدذایی در مذیزیت داوص در میان  َذف اصلی ایه پژيَص تزرسی کارتزد  چىاوچد

ٍ  ي دارد قدزار  کدارتزدی  تحقیقدات  سمدزٌ  در حاضدز  تحقید   دَدی   قدزار  وظدز  در را َذف تزحسة را تحقیقات تىذی طثقٍ  چىاوچد

 تًصدیفی  تحقیقدات  سمزٌ در ماَیت اسلحاظ حاضز تحقی  دَی  قزار مذوظز را ريش ي ماَیت اساس تز تحقیقات اوًاع تىذی طثقٍ

ٍ  آمداری  استىاد تٍ ٍک تاضىذ می ماسوذران استان در اتتذایی مذارس مذیزان ضامل را، پژيَص آماری گزدد. جامؼٍ می محسًب  تد

ٍ  مًرگدان  جدذي   اس استفادٌ تا ومًوٍ تؼذاد تحقی  ایه در .تاضذ می وفز 127 تؼذاد وتدای   . ضدًد  مدی  تؼیدیه  وفدز  242 تؼدذاد  تد

ٍ کٍ میشان  دَذ میتًصیفی وطان  َای آمارٌدر  َا مؤلفٍیاوگیه َز یک اس م در میدان   داودص  تیزیمدذ  َدای  ضداص   کدارگیزی  تد

ي ایده صدًد تیداوگز ػدذ       تاضدذ  مدی ( 9) استان ماسوذران در سایز مًارد کمتز اس میدشان مدًرد اوتظدار    ی درمذیزان مذارس اتتذای

ٍ کٍ مقذار تی  دَذ میوطان  Tصزيجی آسمًن  . َمچىیهتاضذ میمىاسة ي مطلًب  کارگیزی تٍ در سدایز متییزَدا    ضدذٌ  محاسدث

ٍ وتیجدٍ گزفدت    تدًان  مدی  لذا است، گزفتٍ قزار H1 ىطقٍم در َا آن ي است ضذٌ -4..7اس  تز کًچکغیز اس متییز تًسیغ داوص   کد

 تاضذ میدر حذ مطلًتی و ماسوذران استان در اتتذایی مذارس مذیزانػًامل مختلف مذیزیت داوص در میان  کارگیزی تٍمیشان 

 

 .مذیزیت داوص ،داوص اسی زیگ تُزٌ کسة ي تًلیذ داوص،های کلیدی:  واژه
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