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چکیده
هدف :هدف از این تحقیق تهیه و تددوین پرسشدامهه ای جهد یدمن ن هشد یا یدمی یری زادمل ای دی دد یس هدداس
ه وسطه اوی که از سوش هطملعه اک شمند جه غاد کریل پرسشهمی پژوهش ایجمم شد.
روش :اه این هاظوس  328یفر از یایشآهوزال یوسه ه وسطه شهرس مل اادسعبم

یس سمل تحصیدد  48-49که هیدمی ین

یمره زامل ای دی د آیمل یس ییم مل اول کم ر از  01اوی اه شیوهی هدنماد (تعمدی) ای خمب شدید.
یافتهها :یمن ههم یشمل یای که آزهوییدهم  013ه غیر سا اه عاوال عواهل اولیه عدم هونقی یمی یری خوی یس یس

زادمل

ای دی د ذکر کریه اویید .پس از هطملعه و ارسسد کدیه عواهدل 22 ،هدمیه ادم د همیدیدد .ادم اجدرای ید تحدیدل عدمهدد
اک شمند اولیه  6عمهل ام  22همیه اه یس آهد .سپس ،همیهمی هزاوس اه ه خصصین یایه شد و هر کددام تغییراتدد سا یس
پرسشامهه هزاوس ایجمی کریید .از  22همیه ام یممیده  84همیه هوسی توانق  %41صمحبیظدرال اوییدد .یس هرحدده اعدد ،ید
تحدیل عمهل تأییدی سوی  918یفر از یایشآهوزال ام اس فمیه از ی خه یوم ایجمم شد که پاج عمهل ام  84همیه ام د همیدد.
پاج عمهل اهیس آهده یس هطملعه یوم ام یایههمی اولد هدوسی هقمی ده دراس رن ادد .هددل هعدمیتا سدمخ مسی حمصدل،
سمز مسی هامسبد ام پاج ه غیر پاهمل پرسشامهه یاش  .اعد از اصیح هدل ام ایجمم ی تحدیل عمهل تأییدی  82هدمیه ادم
 2عمهل ام دهمید که ش ل یهمید پرسشامهه هزاوس سا یشمل هدیای و از سواید و ارازش خواد ارخوسیاس اوی.
نتیجهگیری :ی میج یشمل یای که پرسشامهه تهیهشدده از سدمخ مس عدمهدد هامسدبد ارخدوسیاس اسد و ایدن اادزاس توایدمید
شامسمید هش یا یمی یری یس

زامل ای دی د سا یاسی.

کلیدواژهها :زامل ای دی د ،هش یا یمی یری ،تحدیل عمهدد ،هداس
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مقدمه
تحصیدد0

یایش آهوزال یس یس خمص و یم عمد ری کدد تحصیدد و ارسسد عواهل هرتبط ادم آل
ان
هوضوعد اویه که پژوهشهمی زیمیی یس حوزه عدوم ترای د سا اه خوی اخ صمص یایه اسد  .عدواهدد
که یس ان تحصیدد یایشآهوزال یس یس زامل ای دی د یخیل ه اد سا هدتوال اه یو یس ه اصدد
تق یم کری .عواهل یسوید و ایروید .ه دممً این تق یماادی نقط ارای سدهول یس توضدی و تبیدین
یتیل هؤثر یس اهر یمی یری و یم عدم یمی یری زامل ای دی د هطرح اس  .شمید ایدن عدد هدم چادمل
اه هم پیچیده امشاد که اه سمی د ی وال اه تق یمااددی هشخصدد یسد یمند  .چدرا کده سیشده یس
پیچید د سن مس و حمتا هیجمید و سواید یوجوایمل و یایشآهوزال یاسی.
ی د از یسوسد که ارای ارخد از یایشآهوزال شمید چادال جملب و جذاب اه یظر یمدسسد زادمل
ای دی د اس که این اهر امعث پیدایش یوعد اح م هافدد و اه دمل عددم یدمی یری سا یس یایدش
آهوزال ایجمی هدکاد .اهتدسیج و ام ذش هدتد از سمل تحصدیدد یس صدوستد کده یایدشآهدوزی یس
یخ ین اه حمیما این یس هونق یشوی نرضیهاش یس هوسی هش ل اویل زامل ای دی د ،دوا هدد-
یری و اه این ی یجه هدسسد که نرا یری هطملب ای دی د چادال آسمل یی ؛ زیرا سط یشدواسی
این یس سا ه امسب ام توایمید خوی یمدایاد ،اویژه یس حدمل د کده والددین ی دب اده ساهامدمید و
نرزیدشمل یس یس زامل ای دی د توجهد ی اد و اداهمی از کامس هوضدو
شامسمید یتیل ش
ا ذسید .یس هواسیی هم ن اس ها مهدکه یایشآهوزی یس ی د از یسوسد اح م ضدع و یدمتواید
کاد این اه مل یاسی که کمبوی ای یزش و اح م یسهمید داش اه یس همی یی در سدرای کدریه و
ح د هم ن اس ی رش وی سا ی ب اه تحصیل تغییر یهد و اح م هافد ی ب اه کل آهوزش مه
یس وی پدید آید و سن ه سن ه این ی رش اه سمیر سویدایهمی زید د او سرای کادد (ااددوسا.)2112 ،2
یس این عواهل ویم ول و هؤثر یس یمی یری شمید هیچی اه ایدازه ای یزه یم عی ده از جمی دمه ویدژهای
ارخوسیاس یبمشد .وجوی ای یزه یس هونقی هر کمسی از جمده یس یمی یری زامل خمسجد یم زادملآهدوزی
ههمترین عمهل اس  .هیزال و یو ای یزش یس کیفی و کمی نرایاد یمی یری یقش تعیینکااددهای
یاسی و هعدم یس یایل ای یزش اه زاملآهوز ارای یمی یری زامل ای دی د یقش عمدهای ایفم هدکاد .یس
پژوهشد که ام هدف شامسمید و اولوی اادی عواهل هرتبط ام یس زامل ای دی د یس هداس توسدط
کیی ری و غیهد ( )0842ایجمم شد ،ی میج یشمل یای که هیزال ههمسا هعدم ،نضمی کیسد ،عی ده و
ای یزه هعدممل ،یحوه تدسیس ،هشمسک یایل یایشآهوزال ،اس فمیه از ت اولوژی و یحدوه اسزشدیماد و
یو آهوزش مه یس یمی یری و هونقی تحصیدد یس زامل ای دی د یایشآهوزال یقش ههمدد یاسیدد.
همچاین ،هعدممید که یس هدیری کی یس هونق ه د اد ،زهدمل ایشد ری سا صدرف یدمی یری-
1. Wastage
2. Bandura
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یمییهد هدکااد .یس ی یجه آل ،زهمل کم ر یس نعملی همی ادهدف صرف هدشوی .ارای جددو یری از
اروز هش یا هیجمید ،یمسمز مسی و سن مسی یایشآهوزال یس کدی یس نرصد د ادم د یمددهمیدد
(سمی راک ،2113 ،ترجمه سعیدی ،عرا چد و یایش نر.)0833 ،
و هونقی تحصیدد نرزیدال یاسید .عموهمً این ایعم هطرح ادویه
خمیوایههم یقش ا زاید یس ش
که والدین اولین هعدممل و خمیوایه اولین آهوزش مه هح دوب هددشدوی .شدیوههدمید کده والددین یس
ارخوسی و سن مس ام نرزیدال خوی اه کمس هدارید ،تدأثیر نراوایدد یس سشدددد عقددد و ذهادد آیدمل یاسی.
ضع همی ترای د و ادتوجهد والدین ی ب اه نرزیدال ،امعث پیمهددهمی یدمهطدواد همیادد عمد دری
هدشدوی (جدمویال .)0840 ،امزخوسیهدم و شدیوهی
تحصیدد یمهامسب و سن مسهمی اج ممعد یمشمی
تعمهل والدین ام نرزیدال ،تأثیر نراواید ار ی رش نرزیدال یاسی .ادهعادوالهثدمل ،والددیاد کده سواادط
هثب د یاسید ،نرزیدشمل تیش هدکااد ،ای ظمساا آلهم سا ارآوسیه کااد و سن مس ه امسب ادم ای ظدمساا
والدین یشمل یهاد .اهیظر هد سسد سیشه ا یمسی از هش یا سن مسی و تحصیدد نرزیددال سا امیدد یس
ال وهمی ترای د والدین ج جو کری .اهروزه ،والدین هم دن اسد ادهعدد هشدغده ندراوال نرصد
کم ری ارای تعمهل ام نرزیدال یاش ه امشاد .یس ی یجه ،نرزیدال ارای پر کریل او ما نراغ خوی اده
امزیهمی سایمیهای ،هشغول شدل اه یییمی هجمزی و غوطهوسشدل یس شدب ههدمی اج مدمعد امشداد.
ازاینسو ،والدیاد که یس پیشرن تحصیدد نرزید خوی اه ممم تزم سا اه خرج یدهادد و اددتوجده اده
تحصیدد نرزید خوی امشاد یس یسوسد همیاد زامل ای دی د که هم ن اس ارای یایدشآهدوز
ش
 ،ت دیم یشواسی ت دی دریی و ایددک عی ده
اا دا تم حدویی هبهم جدوه کاد ،پس از چاد ش
خوی سا یس چاین شرایطد از یس ادهد .لذا ،خمیوایههم هددامیدد عدیوه ادر ،ارسسدد کددد وضدعی
تحصیدد نری ،هدامید وضعی یسو خمص سا ییز هوسی توجه راس یهاد و یس صدوسا وجدوی هشد ل
یس اولین هرحده ،اه ن ر چمسهایدیشد ،ساهاممید و همیمسی نرزید ارآیاد.
0
تحصیدد پریاخ ه ،یظریه اسامی هدامشدد .یظریدهپدریازال
ی د از یظریههمید که اه ااعمی ش
یم هونقی هوسی ارسسد راس هدیهادد؛
اسامی ،ی رش و ضموا ی نری سا یس هوسی عد یماد ش
ااماراین ،یس این یظریه ،عمد ری یایشآهوز اهعاوال ی سن مس تدقد هد ریی .یایدشآهدوز ی دب اده
و و سن مسش اس ا مج و ضموا هدکاد و عمهل آل سا یسوید (توایمید ،تیش) و یم ایروید (یظر هعددم
و سط یشواسی ت دی ) هدیاید (اریمیو.)2101 ،2
خوی ایساکد 8ی اصل سوالشامخ د اس که یی ر ویژ دهمی شخصی د و سب زید د سا همیاد
شامخ اج ممعد ،پیشرن تحصیدد ،ی رش ی ب اه خوی ،خویکمسآهددی ،سدب هدمی یدمی یری و

1. Attribution theory
2. Bernardo
3. Self-perception
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ای یزه پیشرن سا تح تأثیر راس هدیهد (کوتیاهو ییوهن)2113 ،0؛ ااماراین ،ام عدد یدماد ش د
تحصیدد و یسسد یایشآهوزال یس هراحل اولیه هدتوال اه کم نری از طریق وایاس کریل اده تدیش
پریاخ تم همیع ایساک هافد ی ب اه خوی شوی .لذا ،هدتوال ارای ک دب هونقید ایشد ر ،آیدمل سا
وایاس اه تیش کری تم ادین ویه ایساک هافد اه هثب تبدیل شوی .از طدرف یی در ،ییدد مه یایدش-
آهوزال ی ب اه توایمیدهمی خوی هدتواید ی د از عواهل ههم یس هونقی آیمل امشد .لذا ،ش د هدم
سا اه عدم تیش و هونقی هم سا اه توایمید و تیش اسامی یای تم یایشآهوز ،ه د اده خدوی ،اح دم
سا اه عدم تیش اسامی یهد و ی درش هافدد
عزایفس امت و هونقی سا اه تیش و توایمید و ش
سا ی ب اه خوی و وضعی تحصیدداش کمهش یهد (یوک و همس ر.)2113 ،2
ایساک یایشآهوز از هحیط آهوزش مه ،اولیمء هدسسه و هعدمین یس اه خصوص ،از عواهل ههمدد
یس پیشرن تحصیدد اهح مب هدآیاد؛ زیرا یایشآهوز ار اسم ایساک و تجمسب خوی از اطرانیدمل و
هحیط پیراهویش ،سن مسهمید از خوی اروز یایه و ی ب اه آلهم واکاش یشمل هدیهد؛ ااماراین ،عی ه
و سن مس انرای تم حدوی زیمیی هدتواید ،یشملیهاده ی رش و ایساک نری از یییمی ایرویدد و یسویدداش
امشد؛ اه عبمستد ،یییم سا آل ویه که هدخواهد ،هدایاد.
تعمهل این هعدمدمل و یایدشآهدوزال هم دن اسد ایساک خمصدد ادرای هدر یایدشآهدوز امشدد،
اهعاوالهثمل ،سوش تدسیس هعدم ،ای ظمساا هعدم از یایشآهوزال ،یو تشویق یم سدرزیشهدمی هعددم
یایشآهوزال یاسی .هعدم اهعاوال سهبر کی یقش اسمسدد
تأثیر ا زاید ار ایساک هونقی و ش
یس ایجمی جو هطدوب یم یمهطدوب و ایساک یایشآهوزال کی ایفم هدکاد و تعیینکااده سوش خدمص
آهوزشد ،هجری پمیاشهم و ویههمی هخ د دسا سا یس کی اجرا هدکاد .ازاینسو ،یقش هدؤثری
یس ی رش و عی ه یایشآهوز ی ب اه یس ایجمی هدکاد .ی د از ه دملدد کده اهمید ا دزاید یس
ی رش یایشآهوزال یاسی ،ایساک یایشآهوز از طرز تف ر هعدم یسامسهی وی هدامشد .تحقیقما یشمی ر
آل اس که ایساک هثب هعدم ی ب اه شم ری امعث اح م هثب ی ب اه آهوزش مه و پیشدرن
تحصیدد هدشوی (هوشمن و شل)2113 ،8؛ ااماراین ،ها مهدکه هحیط کی از یظر نیزی د همیادد
رهد ،سریی و شدوغد کی ساح امشد و از لحمظ عمطفد ییز استبمط هیمل هعدم و شم ری هطددوب
امشد ،یمی یری عمیق و هعامیاس سخ هدیهد ،زیرا هدم هعددم و هدم شدم ری ایساک هثبد و خدواد از
چاین هحیطد یاسید.
ایا  ،یییمی هجمزی یس حمل ی ر ول سمخ ن سب زید د ای ملهم یس جهمل ،اه ویژه روههدمی
یوجوال ه  .جمذاه یییمی هجمزی و سوااط هجمزی امعث شدده ا دیمسی از یایدشآهدوزال اده جدمی
هطملعه و امت اریل ای یزه پیشرن تحصیدد خوی ،اه سراغ یییمی اددول هیدمهوی و جدذاب هجدمزی
1. Coutinho & Neuman
2. Dweck & Master
3. Husman & Shell
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اروید .جمید که هم ن اس هحدویی د ارای ار راسی استبمط یداش ه امشد .یسی یجه این اهر ،عیوهادر
آسیبهمی ه داول یوسه یوجواید امعث شده ا یمسی از یوجوایمل کم ر سراغ هطملعده ارویدد کده ایدن
هوضو امعث ان تحصیدد آیمل شده اس .
سملهم اس که یس زامل ای دی د یس هداس کشوس هدم ،از وضدعی یمهامسدبد سیدج هدداریدد،
تحقیقما نراواید یس ایرال صوسا رن ه ،هزیاههمی ها ف د صرف این کدمس هددشدوی و پیشداهمیاا
زیمیی اسالهشده اس تم از این وضعی ا مهد ،اهم این وضع یهچادال خوشمیاد همچادمل ادم دهمیدده
تحصیدد و تا امهمی یمی یری ی د از هعضیا ههم آهوزش و پروسش اس  .شدامخ
اس  .ش
این یتیل یس یس زامل ای دی د یوسه ه وسطه و یمن ن ساه مسی هامسدب ،هددتوایدد از ید طدرف
کمساید آهوزش و پروسش هاطقه سا انزایش یهد و از طرف یی ر ،از ان تحصیدد یمشدد از ایدن یس
ا مهد و از هدس سن ن اخشد از ییروهمی ای مید جدو یری کادد .ازایدنسو ،تهیده پرسشدامههای ادرای
شامخ اه ر و عمیقتر ه ملل هراوط اه هش یا یمی یری یس زامل ای دی د یس هداس ه وسطه
ایرال ضروسی و از اهمی امتید ارخوسیاس اس  .هر چاد پرسشامهههمید وجوی یاسی که هدتوایادد یس
شامخ ارخد از این ه ملل کم کااد که از جمده آلهم هدتوال اده پرسشدامهه سداجش ههدمسا
زامید ید ول( 0هجموعه آزهولهمی ید ول هش مل ادر چهدمس یسد ه آزهدول از سدطوح هقددهمتد تدم
سطوح پیشدرن ه اسد ) و پرسشدامهه سدیل( 2هیدزال اسد فمیه از ساهبریهدمی یدمی یری حمنظدهای
شامخ د ،نراشامخ د ،جبراید ،عمطفد و اج ممعد سا هدساجد)؛ اهم هیچی از این پرسشامهههدم ادر
هبامی ای یزه ،سوااط خمیوای د و شامسمید ی یق هش یا یسول و ادرول هدسسدهای تهیده و تددوین
یشدهاید.
لذا ،هدف اصدد این تحقیق یدمن ن عواهدل هدؤثر و هشد یا یدمی یری یس زادمل ای دی دد یس
هداس ه وسطه ایرال از طریق تهیه و سمخ پرسشامههی هامسدبد یس ایدن زهیاده و تدیش ادرای
یمن ن ساهحدد جه این ه أله آهوزشد هدامشد .یس ی یجه ،ام توجه اه هطملب اسالهشده نرضدیه ایدن
تحقیق این اس که عواهل ایروید همیاد هدسسه ،خمیوایه ،ک مب ،سسمیه و ایساک یایشآهوز از خویش
ام یمی یری یس زامل ای دی د استبمط یاسی.
روش
این هطملعه از یو ترکیبد (کیفد-توصیفد از یو تحدیل هوضو ) اس که اه هاظوس تهیه پرسشامهه
و جه ساجش ه ملل و هش یا یمی یری یس زادمل ای دی دد یس هدداس ه وسدطه شهرسد مل
اادسعبم تهیه شد.

1. Nelson
)2. Strategy Inventory for Language Learning (SILL
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جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
یس پژوهش حمضر ،جمهعهی هوسیهطملعه کدیه یایش آهدوزال پ در و یخ در یوسه اول و یوم ه وسدطه
شهر اادسعبم اویید که یس سمل تحصیدد  48-49یس ی د از هداس این شهر هشغول اده تحصدیل
اویید .یمویه پژوهشد یس یو هرحده ای خمب شدید .روه یمویه ،شمهل  328یفر از ایدن یایدشآهدوزال
اویید که از طریق یمویه یری هدنماد (تعمدی) 0از ادین یایدشآهدوزاید کده هیدمی ین یمدره زادمل
ای دی د آیمل یس ییم مل اول کم ر از  01اوی ای خمب شدید و عواهل عدم هونقی یمی یری خدوی سا
یس یس زامل ای دی د ذکر کریید.
ابزار پژوهش
اازاس پژوهش ،پرسشامهه هحقق سمخ های اس که جه یدمن ن هشد یا و هوایدع یدمی یری یس
زاددمل ای دی ددد یس هددداس ه وسددطه یس سدده هرحددده طراحددد ،تهیدده ،تدددوین ،پمیددمید و سوایددد آل
ارسسدشده اس  .یس هرحده اول پس از هصمحبه ام صمحبیظرال یس زهیاه یدمی یری ،یایدشآهدوزال،
هعدممل ،والدین و ارسسد و هطملعه هاماع و یظریههمی هراوط اه یمی یری ،یظریههمی اسدامی ،عواهدل
هؤثر یس ای یزش و یقش یوسههمی تمسیخد-اج ممعد و نرها دد یس تممیدل اده یدمی یری و آهدوزش،
تعدای زیمیی ویه یس هوسی هوایع و هش یا یمی یری جمعآوسی شدید .سپس ،ام ایغمم و ی کمسده
کریل آی مهمی هشماه و یزیی اه هم و حذف عددواهل یمهرتبط ،ی شمخص ساجش  013هدمیهای
که زیاههمی آل اه صوسا طی لی رتد از  0تم  2اویید ،تهیه شد.
یس هرحده یوم ،ام اجرای ی تحدیل عمهدد اک شمند اولیده  6عمهدل ادم  22هدمیه اده یسد آهدد.
سپس ،همیهمی هزاوس اه ه خصصین یایه شدد و هدر کددام تغییراتدد سا یس پرسشدامهه هزادوس ایجدمی
کریید 84 .همیهای که هوسی توانق  %41صمحبیظرال اویید ،ام د همیدید.
یس هرحده سوم ،هجدیاً ی تحدیل عمهل تأییددی ادم اسد فمیه از ی دخه یوم  84آی مدد صدوسا
رن  .هدلیماد هعمیتا سمخ مسی ارای تحدیل عمهل تأییددی اولیده ایجدمم شدد .پداج عمهدل هددل
هشمهدهشده یس هطملعه اولیه ام یایههمی هطملعه یوهد هدوسی ارسسدد دراس رن ادد .هددل هعدمیتا
سمخ مسی سمز مسی هامسبد ام پاج عمهل و هطماق ام هش یا یمی یری یس زامل ای دی د اوی .اعدد
از اصیح هدل ار اسم سوااط ام یممیده ،تعدای  9همیه اه عد همب د ضعی ادم عمهدل (کم در از
 )1/81از تحدیل خمسج شدید و ی پرسشامهه  82همیهای ام  2عمهل اهیس آهد.
اهطوسکدد ،این اازاس ی هقیم خوی -زاسشد هدای-کمغذی اسد کده  82هدمیه یاسی و سوی ید
طی پاجیسجهای از یو لی را از  0تم  = 0( 2خیددد کدم = 2 ،کدم = 8 ،ه وسدط = 9 ،زیدمی و = 2
خیدد زیمی) یمره ذاسی هدشوی .آزهویید اه ی د از پاج زیاه ه امسب ام عواهل ایجمیکااده و هدمیع
1. purposive sampling
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یمی یری خوی پمسخ هدیهد .یاهاه کل یمره یس این پرسشامهه از  82تم  022هدامشد و هر چه یمدره
نری امتتر امشد ،یشمیه وجوی هش یا ایش ر و ضع تحصیدد امتتر یس آل یس هدامشد .همچادین،
حدا ل و حداکثر یمره یس هر عمهل  2تم  82هدامشد .ک ب یمره امت یس هدر عمهدل ی دب اده سدمیر
عمهلهم یشملیهاده یقش ایش ر آل عمهل ی ب اه سمیر عواهل یس یدمی یری اسد  .یس صدوستد کده
تحصیدد هدد-
نری یس یو یم چاد عمهل یمره ه موی ک ب کاد ،یشمیه یقش ی مل آلهم یس ش
امشد و یم ایا ه آزهویید از سوی ادهیدد و ادتوجهد و یم عدم صدا اه ای خمب همیهمی پرسشدامهه
یس زیه اس .
اههاظوس ارسسد سمخ مس عمهدد پرسشامهه هشد یا یدمی یری یس زادمل ای دی دد یس هدداس
ه وسطه از سوش تحدیل عمهدد اه شیوه هؤلفههمی اصدد اس فمیه شدد کده ضدریب ()KMO = 1/48
اهیس آهد و این ضریب یشملیهاده کمساید یمویه یری هح دواید ایدن هقیدم هددامشدد .ضدریب
آزهول کروی امستد  920/294اهیس آهد که یس سط  1/1110هعادیاس هدامشد.
پمیمید کل پرسشامهه اه سوش آلفمی کرویبمخ  ،1/34ادرای جدو عدمطفد خدمیوایه  ،1/39ایساک از
خوی  ،1/36ایساک از هدسسه  ،1/30اخ صمص زهمل هفید اه سسمیه  1/32و ایساک از ک دمب  1/32اده
یس آهد .سواید پرسشامهه ام اس فمیه از تحدیل عمهل تأییددی ایجدمم شدد کده همده همیهدم ضدریب
همب د د اددمتتر از  1/81یاشد اد .جهد تعیددین سوایددد آل از سوش هیکددد همزهددمل (اددم هعدددل
تحصیدد) اس فمیه شد .ضریب همب د این یمرههمی این آزهول و هعدل تحصیدد اراار ام  1/32اه
یس آهد که یس سط  1/10هعادیاس اس  .همچاین ،تعیین سواید این اازاس توسدط سدمزیده آل ،ادم
اس فمیه از یظر ه خصصین ایجمم رن که از عواهل زیراامید پرسشدامهه هشد یا یدمی یری یس
زامل ای دی د یس هداس ه وسطه حممی یمویه اس .
یافتهها
اه هاظوس اس خراج عواهل یهدمید پرسشدامهه هشددد یا یمی یدددری یس زادمل ای دی دد ،از ادین
یایشآهوزال اولیه  918یفر اهطوس تصمیند ای خمب شدید و اه ی خه  84همیهای پمسخ یاییدد .ی یجده
تحدیل عمهل ام سوش ایشیاه اح ممل و ام چرخش واسیممکس ایجمم شدد کده یس جددول  0ی یجده آل
ذکر شده اس .
جدول  :1شاخصهای حاصل از تحلیل عامل
KMO
هجذوس کمی امستد
یسجهی آزایی
هعادیاسی

1/48
920/294
842
1/111
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ام ایجمم ی تحدیل عمهل تأییدی پاج عمهل ام  84همیه اه یسد آهدد و هطملعده یوم ادم یایههدمی
اولد هوسی هقمی ه راس رن اد .هدل هعمیتا سمخ مسی حمصدل ،سدمز مسی هامسدبد ادم پداج ه غیدر
پاهمل پرسشامهه یاش  .اعد از اصیح هدل ار اسم سواادط ام یممیدده ادم ایجدمم ید تحدیدل عمهدل
تأییدی  82همیه ام  2عمهل ام دهمیدید که ش ل یهمید پرسشامهه هزاوس سا یشمل هددیای و از سوایدد و
ارازش خواد ارخوسیاس اوی .ی یجه یس جدول  2ذکر شده اس .
جدول  :2درصد واریانس پیش از چرخش و پس از چرخش عوامل
عامل

درصد واریانس پیش از چرخش

درصد واریانس پس از چرخش

اول
یوم
سوم
چهمسم
پاجم
جمع واسیمیس

82/20
03/98
2/32
9/82
8/28
69/30

22/82
08/43
00/09
01/29
6/61
69/30

آلچامل که یس جدول  2ییده هدشوی ،اسزش ویژه این پاج عمهددل امتتر از  0ادوی کده تغییدراا
آلهم سا بل و اعد از چرخش یشمل هدیهد.
عمهل اول ام اسزش ویژه ( 22/82جو عدمطفد خدمیوایه) سوی آید مهدمی  01 ،4 ،6 ،2 ،2 ،0و  22ادمس
ذاش ه اویید.
عمهل یوم اماسزش ویژه ( 08/43ایساک از خوی) سوی آی مهمی شدممسه  22 ،29 ،02 ،09 ،08 ،4و 88
امس ذاش ه اویید.
عمهل سوم اماسزش ویژه ( 00/09ایساک از هدسسه) سوی آید مهدمی  89 ،24 ،04 ،00 ،3 ،8و  82ادمس
ذاش ه اویید.
عمهل چهمسم اماسزش ویژه ( 01/29اخ صمص زهمل هفید اده سسدمیه) سوی آید مهدمی ،06 ،02 ،02 ،9
 22 ،20و  80امس ذاش ه اویید.
عمهل پاجم اماسزش ویژه ( 6/61ایساک از ک دمب) سوی آید مهدمی  26 ،28 ،22 ،21 ،03 ،2و  82ادمس
ذاش ه اویید.
اقیه عواهل اه عد عدم هعادیاسی از تحدیل خمسج شدید .طراحد و سمخ پرسشامهه هزادوس ادر
اسم هاماع هخ دفد ازجمده هطملعه و ارسسد یظریههمی یمی یری ،یظریه ایساک و اسامی ،تحقیقدما
پیشین ،ارسسد پرسشامهههمی هشماه ،یظرخواهد از یایشآهوزال ،هعدممل و صمحبیظرال تهیه شد و
یشملیهاده حممی یظری از سمخ مس نرضد پرسشامهه اوی.
اه هاظوس پمسخ اه سؤال "چه هش یتد یس یمی یری یس زامل ای دی د وجوی یاسی" ،اا ددا سوی
همیهمی اهیس آهده ی تحدیل عمهل اولیده صدوسا رند  .ی دمیج حمصدل از هصدمحبههدم ،ارسسدد

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

002

سال سوم ،شماره پنجم ،پاییز و زمستان 4931

پرسشامهههم و ک ب یظر از صمحبیظرال یس زهیاه هش یا یمی یری یس زادمل ای دی دد عواهدل
هخ دفد همیاد خمیوایه ،نرهاگ هطملعه ،نضمی سواید-اج ممعد هدسسه و کی یس  ،سط تجدمسب
و یایش هع دممل ،هیزال هوش ،سن شرو یمی یری ،ای مسی ،یسآهدهمی کمذب ،ک ب یمره از ساههمید
غیر هطملعه و یمی یری ک مب ،اهمی ایش ر هدسک راید اه یایش راید ،اهمی یدایل اده یای د ن
و یدای ن ،هش یا یوسه یوجواید ،آسدیبهدمی اج مدمعد ،ای دمسی و یداشد ن هددف اسالده شددید.
یسیهمی  ،پس از چاد هرحده ارسسد  2عمهل کدد شمهل جو عمطفد خمیوایه ،ایساک از خوی ،ایساک از
هدسسه ،اخ صمص زهمل هفید اه سسمیه و ایساک از ک مب ام  82همیه ام یممید (امسهمی عدمهدد ادمتتر از
 0اوی) که پرسشامهه یهمید هش یا یس زامل ای دی د از آل اسد خراج شدد .اسزش ویدژه 0عواهدل
اس خراجشده اه ترتیب  01/29 ،00/09 ،08/43 ،22/82و  6/61اوی که یس هجمدو  1/62یسصدد از
واسیمیس کل توسط این پاج عمهل تبیین هدشد .یس جدول  8هح وای همیههدم ،ادمس عدمهدد و یسصدد
واسیمیس تبیین شده اه وسیده هر ی از پاج عمهل یشمل یایهشده اس .
جدول  :3محتوا و بار عاملی مادههای هر عامل و واریانس تبیین شده
شماره

بار عاملی

مادهها

واریانس تبیین
شده

جو عاطفی خانواده
0

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اداع امید والدیام جه کم
ایجمم ت ملی یس زامل و یمن ن ساهحل هامسبتری جه کمهش اح م
و یسهمید دام اویه اس .
ش

1/24

اه

2

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د عدم تشویق و ادتوجهد والدیام
ها مم ادای یزه شدل و اح م هافد ی ب اه یس زامل ای دی د اویه اس .

1/22

2

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه یلیل پمیین اویل تحصییا
والدیام و عدم آشامید آلهم ام یظمم آهوزشد اویه اس .

1/29

6

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه یلیل عدم استبمط والدیام ام
اولیمء هدسسه و هعدم زامل ای دی د اه یلیل هش یا نریی اویه اس .

1/22

4

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د ادتوجهد والدیام ی ب اه
وضعی تحصیددام اه یلیل هشغده نراوال اویه اس .

1/22

01

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه یلیل سرزیش و توایخ والدیام
یس این یس اویه اس .
پس از ش

1/64

22

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د ادتفموتد و ادتوجهد خمیوایه
ی ب اه وضعی این یس اه یلیل هش یا ا صمیی اویه اس .

1/20

%22/82

1. Eigenvalue
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ادراک دانشآموز از خود

4

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د ،اه عد عدم آ مهد از ساههمی
هامسب هطملعه ارای یمی یری اه ر و ایش ر یس زامل ای دی د اویه اس .

1/34

08

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه عد ادحوصد د خویم و
وش یدایل اه توضیحما هعدم یس کی یس اویه اس .

1/32

09

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د کمروید خویم جه پرسش از
هعدم ارای توضی یسامسه هطملب هبهم و هش ل اویه اس .

1/20

02

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه یلیل کمبوی هعدوهما و یایش
پیشین این یس یس سملهمی بل اویه اس .

1/62

29

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه یلیل عدم پش مس و تیش
خویم اه عد یماهیدی ی ب اه شغل و کمس یس آیاده اویه اس .

1/21

22

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه یلیل ضع حمنظه ،کم
اس عدایی و ییر آهوزی خویم اویه اس .

1/92

88

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه یلیل هش یا یوسه یوجواید،
ااهمم آیاده ،تممییا جا د و هیجملهمی این یوسه هدامشد.

1/90

%08/3

ادراک از کتاب
2

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د عدم جذاای ه ول ای دی د و
زیمی اویل لغما و هطملب هبهم اویه اس .

1/38

03

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه عد ادتوجهد هؤلفین ک ب
یسسد اه ه ملل شامخ د ،یوسههمی سشدی و یمی یری اویه اس .

1/31

21

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه عد عدم یمی یری آهوخ ههمی
این یس یس زید د سوزهره و یمه جمیس اویل ام نرهاگ اوهد اویه اس .

1/22

22

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه یلیل تمرکز هطملب سوی ه ول
خوایدید و یوش اد و ادتوجهد اه ههمساهمی اصدد اولیه :شایدل ( )listeningو
صحب کریل ( )speakingاویه اس .

1/21

28

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه یلیل مالنهم یبویل ا یمسی از
هطملب همیاد یس وس زامل و ه ول اویه اس .

1/60

26

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه یلیل عدم هممها د حجم
هطملب یسسد ام سمعما اخ صمصیمن ه ارای تدسیس این یس هدامشد.

1/28

82

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه عد یماهیدی و یفرا ی ب اه
یس زامل ای دی د و ایهویه اویل این یس اویه اس .

1/86

6/61

ادراک دانشآموز از محیط مدرسه ،کالس و معلم
8

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه عد سرزیش و توایخ اولیمء
هدسسه و ادتوجهد هعدم زامل ای دی د اه یایشآهوزال ضعی اویه اس .

1/34

3

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د ،اهیدواس اویل اه ه ملدد همیاد
تقدب یس اه حمل ،کم از جمیب هعدم ،یی رال و اح م ک ب یمرهی بولد
یس هر شرایطد اویه اس .

1/36

00

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د ،شدوغد کی
ارای پرسش کمند از جمیب هعدم اویه اس .

و یبوی و

تزم

1/38

00/09

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال سوم ،شماره پنجم ،پاییز و زمستان 4931

04

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه یلیل اساله یشدل خوب هطملب
از سوی هعدم اه یلیل یایش کم و تجراه ضعی او اویه اس .

1/30

24

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اه یلیل هش ل اویل سؤاتا
اه حمید و عدم آشامید ام یحوهی سؤاتا اویه اس .

1/62

89

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د یبوی اه میما سمعد و اصری یس
آهوزش مه و ه مل هامسبد ارای یمی یری اویه اس .

1/98

82

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اد تاظیم شدل اریمههی کیسد و
عدم اس فمیه هعدم از و کی جه توضی و پرسش و پمسخ کمند اویه
اس .

1/89

002

اختصاص زمان مفید به رسانه
9

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د عمیا کریل اه سر رهدهمی
جذاب سسمیهای و عدم تممیل اه هطملعه یس او ما نراغ هدامشد.

1/24

02

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اس فمیه ایش از حد از سسمیههمی
ال رویی د و یبوی ایرژی ،کم خوااد و خ د ارای توجه کریل اه هطملب یس
کی یس هدامشد.

1/22

02

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د غمنل شدل از هطملعه اهعد
تممیل زیمی اه سسمیههمی جدید از جمده وشدهمی همراه ،تبد  ،امزیهم و این-
ویه اریمهههمی یس یس ر هدامشد.

1/68

06

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د تممشمی نیدمهمی جذاب همهواسه-
ای و اریل ای مل اه سؤیمهم از طریق اریمهههمی جذاب هدامشد.

1/22

20

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د عی ه و غرق شدل یس شب ههمی
اج ممعد از بیل سی و ادل کریل ایوا پیممهم هدامشد.

1/29

22

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د وجوی سر رهدهمی نراوال از
جمده امزیهمی سایمیهای و اهثمل آل هدامشد.

1/84

80

عدل عدم هونقی هن یس یس زامل ای دی د اخ صمص اخشد از و هفیدم اه
ه ملل غیریسسد همیاد سر رهدهمی خمسج از هدسسه (امزیهمی کمهپیوتری
اریمهههم ،نیدمهمی تدویزیوید و ایا ری ) هدامشد.

1/86

01/29

جدول  8یشمل هدیهد که همه همیههم امس عمهدد هامسبد سوی عمهلهمی خوی یاسید کده یس ایدن
جدول هیزال آلهم ذکر شده اس  .هشخصههمی ی وید ارازش پرسشامهه هشد یا یدمی یری یس
زامل ای دی د یس هداس یس جدول  9آهده اس .
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جدول  :4شاخصهای برازش پرسشنامه مشکالت یادگیری درس زبان انگلیسی در مدارس
شاخصهای برازندگی
آزهول هجذوس کمی ()χ2
سط هعادیاسی
یسجه آزایی ()df
ی ب هجذوس کمی اه یسجه آزایی ()χ2/df
شمخص یی وید ارازش ()GFI
شمخص یی وید ارازش تعدیل یمن ه ()AGFI
شمخص ارازید د هاجمس شده ()NFI
شمخص ارازید د تطبیقد ()CFI
سیشه هیمی ین هجذوساا خطمی تقریب ()RMSEA

مقدار
436/26
p ≥ 1/110
842
2/93
1/34
1/32
1/31
1/36
1/16

جدول  9یشمل هدیهد که یایههمی این پژوهش ام سمخ مس عمهدد پرسشامهه هش یا یدمی یری
یس زامل ای دی د یس هداس ارازش هامسبد یاسی .ی میج تحدیل عمهل تأییدی یشدمل هددیهدد کده
یایههمی حمصل ارازش ی ب مً خواد ام یایههم یاسی.
بحث و نتیجهگیری
یمن ههمی تحقیق حمضر یشمل یای که عدل ان تحصددیدد زامل ای دیدد د سا ه غیددرهمید ادهوجدوی
هدآوسید که تم حدویی ههمس کریل و کمهش آلهم اه ملپذیر اس  .هدف از پژوهش حمضدر تددوین و
تهیه اازاسی هامسب ارای ساجش هش یا یمی یری یس زامل ای دی د یس هدداس ه وسدطه ادوی.
ی میج یشمل یای که پرسشامهه تهیه شده از سمخ مس عمهدد هامسبد ارخوسیاس اس و این اادزاس توایدمید
شامسمید هش یا یمی یری یس زامل ای دی د سا یاسی .همچاین ،ی میج پژوهش حمکد از ایدن ادوی
که ی د از اسمسدترین عواهل یس یمی یری زامل ای دی د یس یوسه ه وسطه جدو حدمکم ادر خدمیوایه و
سوااط والدین ام نرزیدال اوی .خمیوایه اولین و هؤثرترین عمهل یس ش ل یدری شخصدی و اسزشهدمی
ن ری و هوی د نرزیدال هح وب هد شوی و یقش ههمد یس تعیین سریوش و شدیوه زیدد د آیادده
نرزیدال یاسی .استبمط هثب و عمطفد این والدین و نرزیدال هوجب انزایش ای یدز ه آیدمل ی دب اده
هونقی زید د و تحصیدد هدشوی .ایراهد و اهمیسی خ روشمهد ( )0834یس پژوهش خدوی ی یجده
رن اد که پیشرن تحصیدد ام سب نرزیدپروسی هق دسایه سااطه هثب و هعادیاس و ام سدب هدمی
نرزیدپروسی سهل یر و ه بدایه سااطه هافد و هعادیاسی یاسی .همچاین ،ی میج پژوهش آیمل یشدمل
یای که شیوه ترای د هق دسایه اه رین سب ارای هونقی تحصیدد نرزیدال هح وب هدشوی.
یس صوستدکه هداس ا وایاد اریمهههمید نراهم کااد کده والددین از سوشهدمی آهدوزش و تراید
نرزید اهره ابرید ،هدتوال اخشد از این هش ل سا کمهش یای و یس صدوسا حصدول چادین هوضدوعد
ایساک هافد یایشآهوز از خوی و یماهیدی وی تبدیل اه اهید و تیش خواهد شد .سجبد ،چهمسیولد و
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004

عطمسی ( )0836یس پژوهشد هراوط اه ارسسد عمد ری خمیوایه و جو سواید اج ممعد کی یسیمن اد
که جو سواید اج ممعد کی یس هیزال سمز مسی و هونقی تحصدیدد یایدشآهدوزال یوسه ه وسدطه
تأثیر ا زاید یاسی .لذا ،وجوی نضمی عمطفد و سواید هامسب یس هداس هدتوایدد یس اهبدوی یدمی یری
یایشآهوزال و هیزال یمی یری و هونقی آیمل تأثیر امتید یاش ه امشد.
عبمسد ،احمدی و لطفد ( )0833یس پژوهشد هراوط اه ارسسد و شامسمید هشد یا یدمییهد –
یمی یری یس یس زامل ای دی د یس هداس ه وسطه ی یجه رن اد که هعدممل اه عد اثر ذاسی یس
عواهل نریی ،آهوزشد و اج ممعد-نرها د یقش و یخمل زیمیی یس یمی یری یس زادمل ای دی دد
یاسید .لذا ،اهیظر هدسسد ههمساهمی استبمطد هعدممل ،هیزال سضمی مادی آیمل از شغل هعدمد و جدو
سواید–اج ممعد هدسسه از عواهدد ه اد که یس یمی یری یس زادمل ای دی دد یایدشآهدوزال یوسه
ه وسطه یقش ههمد یاسید؛ ااماراین ،هعدممل امای یزه و ام عی ههادی هدتوایاد اده تقوید یدمی یری
یس یایشآهوزال کم هؤثری ااممیاد .از طرف یی ر ،هعدمدمل یقدش کدیددی و حیدمتد سا یس کدی
یس اه عهده یاسید و ها مهدکه هعدم هطدع ،ه دط ،عی ههاد و توایدم امشدد هددتوایدد ای یدزههدم و
عی ه تزم سا ارای نرا یری یایشآهوزال اهخواد ایجمی کاد.
همچاین ،یمن ههمی این اخش از تحقیق ام یمن ههمی زهیاد ،ارز ری ،همشدمد و کیدمید ()0841
هشماه یاسی .ی یجه تحقیق آلهم یشمل یای کده ادین خویکمسآهددی و ای یدزش یسویدد ادم عمد دری
تحصیدد زامل ای دی د سااطه هثب و هعادیاسی وجوی یاسی .اهعبمسا یی ر ،ای یزش و خویکمسآهدی
اه رین پیشایاد کاادههمی پیشرن تحصیدد زامل ای دی د یایشآهدوزال ه د اد .لدذا ،هددتدوال
ف ای یزه و عی ه یس یمی یری هوجب انزایش اح م شمی د نری یس ت ملی هحوله هدشدوی و
هد کوشد ارای سسیدل اه هدف هوسییظر از توال ن ری و وجویی خوی اسد فمیه کادد .چادین ادموس و
سن مسی هوجب هدشوی یید مه هثب د ی ب اه هوضو یمی یری ایجدمی شدوی و اده عمد دری هثب دد
یس یماد.
ی میج تحقیق اوسی  )2116( 0یشمل یای که ی د از هش یا یمی یری زادمل یوم ادمت ادویل سدن
نرا یرال اس زیرا ارای یمی یری زامل ی یوسه احراید وجوی یاسی کده هدددراوط اده اوایدل زیدد د
هدشوی .ام توجه اه اینکه سن شرو یمی یری زامل ای دی دد یس هدداس ایدرال حددوی یوازیه الدد
سیزیه سمل د اس اه یظر هدسسد که امت اویل سن ییز ی د از عواهل هشد لزا یس یدمی یری زادمل
ای دی د هح وب هدشوی.
یس پژوهشد که توسط دیدداد )2102( 2ایجمم شده ،ی میج تحقیق یشمل یای که ی د از ههمتدرین
عواهل اثر ذاس یس یمی یری و آهوزش زامل ای دی د چ وی د تدوین و تهیه ه ول ک مبهمی یسسدد و
1. Ulrike
2. Gilliland
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یو اریمههسیزی یسسد هدامشد زیرا هوای یسسد ی د از عواهل ههم و ارای یزایادده اح دم و ایساک
نرا یر یس یمی یری هح وب هدشوید .وی همچاین ،یس ی یجه پژوهشش اعدیم کدری کده شخصدی
هعدم و یحوه سن مس و هدیری او یس کی یس ییدز جمی دمه ههمدد یس هیدزال ای یدزش و یدمی یری
نرا یرال یاسی .یس صوستد که هم ه ول یسسد و هم نضمی تدسیس جملب و جذاب امشاد ،هددتوایادد
یقش هؤثری یس یمی یری زامل ای دی د ایفم کااد.
اماو )2102( 0یس پژوهشد که سوی یایشآهوزال ایجمم یای اه این ی یجه سسدید کده یدو و شدیوه
تعمهل والد-نرزید و یحوه پمسخ یایل ییمزهمی نرزیدال توسط والدین و ارخوسی والدین ام آلهم ی د از
ههمترین عواهل هؤثر یس پیشرن اهداف تحصیدد نرزیدال هح وب هدشوی؛ اده طدوسی کده ها دمم
هواجهه ام هش ل تحصیدد یس یس همی چملشارای یز از جمده زامل یوم ارای ارخد از یایشآهدوزال
ادول حممی عمطفد والدین کمسی هش ل اه یظر هدسسد؛ ااماراین ،همراهد و یدمسی والددین جهد
غدبه کریل ار هش یا تحصیدد و یمی یری هعادیاس ،ی د از ههمتدرین هوضدوعما هدوسی توجده یس
آهوزش و پروسش کویکمل و یوجوایمل هح وب هدشوی.
ااماراین ،ی میج تحقیقما ایجممشده یس هوسی یمی یری زامل ای دی د یس هداس ایرال یشمل یای که
عواهل هخ دفد همیاد ویژ دهمی تدمسیخد ،اج مدمعد ،ا صدمیی ،خدمیوای د ،آهوزشد مهد ،ندریی و
شخصی د ،سن وسوی اه هدسسه و سسمیههم یس یمی یری این یس یقش ههمد یاسید .لذا ،ارای کمهش
هش یا یمی یری این یس هد امید اا دا اه ن ر چمسه ی ب اه هرتفع یمویل هش یا از سرچشمه
اوی تم جمهعه شمهد اهبوی وضعی یمی یری و ارطرف شدل هوایع یمی یری این ویه یس هم امشد .یس
صوستد که هداس ا وایاد اریمهههمید نراهم کااد که والدین از سوشهدمی آهدوزش و تراید نرزیدد
اهره ابرید ،هدتوال اخشد از این هش ل سا کمهش یای که یس صوسا حصول چاین هوضدوعد ایساک
هافد یایشآهوز از خوی و یماهیدی وی تبدیل اه اهید و تیش خواهد شد .از طرف یی ر ،یس صدوستد
که هؤلفین ک مبهمی اه هش یا آهوزشد و شامخ د چاین یایدشآهدوزاید توجده کاادد ،طبعدمً تدم
حدویی از ان یسسد زامل ای دی د کمس ه هدشوی .وای هد ا ر هؤلفین آهوزش و پروسش ،اه میدمتد
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سا نراهم یممیاد ،سوش تدسیس هعدممل اهبوی خواهد یمن و امعث آهوزش اثراخش و یدمی یری هفیدد
سا اه ییبمل خواهد یاش .
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