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پزورش و آموسش در ناپذیز اجتناب ضزورتی ساسمانی بالندگی  

 (بجنورد شهز اول متوسطه دختزانه مدارس دبیزان :موردمطالعه)
 

 4 فیزوسه علیزضا ،3 عمزان پور سلیمان محبوبه، 2 افزاسیابی رویا ،1 فیزوسه حمیزا
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 چکیده

تَجْی رسيذُ است، تر  درخَري ریسي ضذ ٍ در دِّ کًٌَی تِ رضذِ سازهاًی کِ در ًيوِ دٍم سذُ تيستن پایجٌثص تالٌذگی 

تا ّذف تررسی تالٌذگی سازهاًی از  ٍاالي اًساًی سازگاري کاهل دارد. ایي هقالِ ّاي ارزشپایِ هفرٍضاتی استَار است کِ تا 

تالٌذگی  پرسطٌاهِ استاًذارد ضذُ ّا دادُ. اتسار گردآٍري تاضذ هیرد ِ هتَسطِ اٍل ضْر تجٌَدیذگاُ دتيراى هذارس دختراً

ًفر از دتيراى هذارس هتَسطِ اٍل است کِ  300. جاهعِ آهاري ضاهل تاضذ هی هؤلفِ( کِ داراي ضص 2001اسپایذرز ) سازهاًی

در تحقيقات ِ رٍایی هحتَایی آى اًتخاب ضذًذ کًوًَِ  عٌَاى تِ تصادفی گيري ًوًًَِفر تا رٍش  153تر اساس جذٍل هَرگاى 

کِ  دّذ هیًتایج تحقيقات ًطاى  است. 32/0قثلی هَرد تائيذ قرار گرفتِ است ٍ ضریة اعتثار تراي پرسطٌاهِ تالٌذگی سازهاًی 

هياًگيي  چٌيي ّناز دیذگاُ دتيراى تالٌذگی سازهاًی در هذارس دختراًِ هتَسطِ اٍل ضْر تجٌَرد در سطح هتَسط قرار دارد. 

 -تازخَرد از درٍى ٍ تيرٍى –اعتواد تِ دیگراى  –هعيار گطَدگی ٍ ضفاف تَدى ًظام تالٌذگی سازهاًی ) ّاي هؤلفِرات ًو

 .ٍ تفاٍت آى هعٌادار است تاضذ هی( تيطتر از هياًگيي هالک کن الیِ تَدى ساختار -ختيار کردىپرٍردى ٍ ا -هطارکت تا دیگراى

(001/0 value pتٌاترایي پيطٌْاد ) تالٌذگی تَجِ تيطتري ًوایذ. ّاي ضاخصکِ سازهاى آهَزش ٍ پرٍرش تِ  ضَد هی 
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