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هطبلعِ ایی هذاخلِ ایی از ًَع هَرد ٍ ضبّذ دار است کِ بب ّذف تبثیر اهَزش در رابطِ بب بیوابر  سارنبى   "پژٍّص حبضر 

پستبى ٍ رٍش ّب  پیطگیر  از اى بر اگبّی ٍ ًگرش زًبى  ضبغل در داًٌطگبُ ازاد تٌکببي باب اساتدبدُ از هاذع اات ابد بْذاضاتی در      

در ایاي  . ّذف از ایي هطبلعِ بررسی ٍ تعییي اثرات اهَزش بر گرٍُ هذاخلِ ٍ ه بیسِ بب ضبّذ های ببضاذ   . اًجبم ضذ 1888- 89سبع 

از ایي تعاذاد زًابى   . کذ بٌذ  ضذًٍدر زًبى ضبغل در داًطگبُ ازاد اسالهی تعییي  100هطبلعِ ابتذا حجن ًوًَِ بر اسبس هیساى تعذاد 

پرسطٌبهِ ّب جْت پرُ تست بصَرت هصبحبِ .رد ٍ ب یِ در گرٍُ ضبّذ قرار دادُ ضذًدر بطَر اًتخببی تعییي ٍ در گرٍُ هَ 00ضبغل

 8ًدار در   7-10باِ تعاذاد  برا  افراد پر ٍ بر اسبس یبفتِ ّب  بذست اهذُ از پرُ تست کالس ّب  اهَزضی بِ رٍش بحا  گرٍّای   

. زهَى هجذد جْت سٌجص اگبّی ٍ ًگرش ٍ تعیایي تابثیر اهاَزش بعوال اهاذ     هبُ آپس از یک .برایطبى تطکیل ضذسباتِ  8جلسِ 

ًتبیج ًطبى داد کِ هذاخلِ اهَزضی در گرٍُ هَرد اگبّی ٍ ًگرش هٌبفع درك ضذُ ٍ هَاًع درك ضذُ ٍ حسبسایت درك ضاذُ ٍ   

(  >p 001/0)هَى هعٌای دارضاذ  بعذ اهَزضی پس از از 6ٍضعیت تحصیلی ٍسبب ِ ابتال ٍ تبثیر اى بر ٍضذت هسئلِ ٍ راٌّوب  اول  

ٍ   "ٍ ضذت هسئلِ هعٌی دار ضاذ   "ٍ هَاًع درك ضذ ُ   "از ازهَى هَرد ٍ ضبّذ هٌبفع درك ضذُ "در ه بیسِ بیي ًورات در قبل .

ُ    "ًگارش    "در ه بیسِ بیي ًورات بعاذ  اگابّی   .هعٌی دار ًطذ "راٌّوب  اول ٍ حسبسیت  درك ضذُ هَاًاع   "هٌابفع در ك ضاذ

ایي بررسی ًطبى داد کِ هذع اات بد . هعٌی دارًطذ "هعٌی دار ضذ ٍ حسبسیت درك ضذُ ضذت هسئلِ  "راٌّوب  اول "درك ضذُ

 .بْذاضتی تبثیر بسیبر زیبد  در افسایص اگبّی ٍ ًگرش افراد دارد 

 


