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تاریخ دریافت _ 94/8/14 :تاریخ پذیرش1394/11/17 :

هاادف :هژژدم ایژژن پژژژوهش تعیژژین نیازهژژای وسژژیر شژژرلی کودکژژان ژژیش دبسژژتانی بژژود.
روش :این وطالعژه از نژوآ پژوهشهژای توصژیفی اسژت .بژه ونظژور نیازسژنجی 377 ،نفژر از
والدین کودکان ژیش دبسژتانی شژهر اصژفهان بژه روش نهونژه گیری خوشژهای چندورحلژهای
انتخاب شدند .جه آوری دادهها به وسیلهی پرسشناوه وحق ساخته  91سژوالی نیازهژای
وسیر شرلی کودکان یش دبستانی صورت گرفت .روش آوژاری وورداسژتفاده در سژطآ آوژار
توصیفی ویانگین و انحرام استاندارد و در سطآ آوژار اسژتنباطی تژی وسژتقک بژود .یجفتاههج:
پم از تجزیه و تحلیک دادههای توصیفی ،نیازهای وسیر شرلی کودکژان ژیش دبسژتانی بژه
ترتیژژب اولویژژت دلبسژژتگی و نیازهژژای عژژاطفی کودکژژان ،اعتهژژاد وسژژیر شژژرلی ،کنتژژرل وسژژیر
شرلی ،تاثیر الگویی والدین ،خودآ گاهی ،دغدغه/کنجکاوی وسیر شژرلی و افژزایش دانژش
والدین از وسیر شرلی کودکان به دست آوژد .هه نژین نتژاین نشژان داد کژه بژین دو جژنم
دختژژر و پسژژر و داونژژه سژژنی  5-6و  6-7سژژال از نظژژر اولویژژت نیازهژژای وسژژیر شژژرلی کودکژژان
ژژیش دبسژژتانی تفژژاوت وعنژژاداری وجژژود نژژدارد ( .)P<5/55نتیجااه گیری :از یافتژژههژژای ایژژن
پ ژژژوهش و ژژیت ژژوان در برناو ژژههژژژای رشژژژد وسژژژیر شژژژرلی و آوژژژوزش وس ژژیر ش ژژرلی کودک ژژان
یشدبستانی استفاده کرد.
کلید وا هج :نیازسنجی ،وسیر شرلی ،کودکان یشدبستانی.

1ر کارشناس ارشد وشاوره شنلی دانشگاه اصفهان ،وقاله وستخرح از پاخان ناوهر
2ر نوخسنده وسجول ،استاد دانشگاه اصفهان  m.r.abedi@edu.ui.ac.irر
3ر ع و هیأت علهی دانشگاه اصفهانر
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مقدمه
خکممی از دغدغممههای اصمملی و وهممن در زنممدگی هممر فممرد انتخمماب شممن اسم
عظیهممی از هو خ م
قسه

کممه حخممش

فممرد حمما آن وعنمما پیممدا وی کنممدر انتخمماب شممن و وسممیر شممنلی فقمما حممه

خاصی از زندگی وربوط نهیشمود ،حلکمه وماهیتی فرآخنمدی ،پیوسمته و تکماولی دارد

کممه طممی فرآخنممد رشممد انس مان از دوران کممودکی تمما انتخمماب شممن و حتممی حعممد از آن گسممترت
ویخاحد(وگنوسممممن و اسممممتار 2666 ،1د تممممرخ )3223 ،2ر دوران کممممودکی خمم م

دوران سمممممازنده

توصممیف ویشممودر پاخممهی اکتشممان و عالیممق شممنلی ،ارزتهمما ،نگرتهممما و وهارتهممما در
سالهای اولیهی زنمدگی حنما ویشمود (هارتونمگ ،پروفلمی و ووندراسم )2661 ،3ر ههچنمین
سیر زندگی شنلی 4خ

فرآخند ومادامالعهر و تراکهمی اسم

و در وراحم پیدرپمی و تراکهمی

اتفاق ویافتدر زوانی که فرد حه ورحله جدخدی از زندگی وارد ویشود ،پختگمی ،خمادگیری و
تجارب ورحله قبلی حه ورحله جدخد انتقال ویخاحد (وگنوسن و استار)2666 ،ر
همممر و کراومممر ،)3222( 5وعتقدن مممد ک مممه فرآخن مممد رش مممد س مممیرزندگی شمممنلی 6در سممممالهای
پیشدحستانی حهخوبی حنا ویشود و در سمالهای دحسمتان خعنمی زومانی کمه کودکمان در پمی
تحقممق تکممالیف خمماو وسممیر شممنلی وث م توسممعه درک گسممتردهتر از خممود و دنیممای کمماری
هستند ،وستقینتر وی گرددر
وفهمموم انطباقپممذیری سممیر زنممدگی شممنلی 7سمماوخکاس )2631(8کممه شمماو چهممار حعممد
اساسی دغدغه 9در وورد آخنده ،کنتمرل 10در طمول زنمدگی ،کنجکماوی 11درحماره سمیر زنمدگی

1. Magnuson, C. S., & Starr, M. F.
2. Trice, A. D.
3. Hartung, P. J. Profeli, E. J & Vondracek, F. W.
4. life career development.
5. Herr, E. L., & Cramer, S. H.
6. career development.
7. career adaptability.
8. Savickas, M. L.
9. concern.
10. control.
11. curiosity.
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ب
شممنلی و اعتهمماد 1بممرای سمماختن آخنممده اس م  ،اخیممرا در وممورد کودکممان حممه کار رفتممه اس م ر
داشتن نگاه روحهجلو برای خیالحافی در وورد آخنده ،گرفتن تصمهیهات سمیر زنمدگی شمنلی
در زنممدگی بممرای سمماختن آخنممده ،نگمماه کممردن حممه اطممران بممرای کشممف کممردن آخنممده و اخجمماد
خودکارآوممدی بممرای ح م کممردن وشممکالت از احعمماد اساسممی رشممد شممنلی در گسممتره زنممدگی
اس م

کممه بممرای اولممین حممار در دوران کممودکی ظمماهر ویشممود(هارتونگ ،پروفلممی و ووندراسم ،

)2661ر دغدغه سمیر زنمدگی شمنلی نسمب
حم م م

حمه تجمارب ،فرصم ها و فعالی هما حمه کودکمان

رو حم مممه رشم مممدی از اویم مممدواری و نگرتهم مممای طرحر یم مممزی در وم مممورد آخنمممممده را انتقمممممال

ویدهند(ساوخکاس3223،د حه نق از هارتونگ ،پروفلی و ووندراس  ،)2661 ،کنترل وسمیر
شنلی شاو افزاخش خودتنظیهی در تصهین گیری وسیر شنلی و پذیرفتن وسمجولی
آخنممده اس م (هارتونگ ،)2633 ،کنجکمماوی وسممیر شممنلی نهاخممانگر خ م
اس

بمرای

نگممرت کنجکاوانممه

که حه وکاشفه وسیر شنلی وؤثر ونجمر ویشمود و حمه فمرد اجمازه ویدهمد کمه حهصمورت

واقع گراخانه ،گ خنههای شنلی و تحصیلی را کشف کند و حه خ

آخنمده واقع گراخانمه نزدخم

ش ممود(فلوم و حلوسمممتاین )2666 ،2و ونظ ممور از اعته مماد وس ممیر ش ممنلی توان ممایی حممم وسمممجله و
حاورهای خودکارآودانه اسم

کمه نگرتهمای ومؤثر و توانمایی بمرای حم وشمکالت و همداخ

کممردن وممؤثر ووانممع بممرای سمماختن آخنممده را در کممودک گسممترت ویدهد(سمماوخکاس2661 ،د حممه
نق از اسکورخکو 3و پاتون)2667 ،ر
ههچنممین در نظر خممههای رشمممدی توافممق عهممووی وجممود دارد وبتنممی بممر اخنکمممه خمممادگیری
فرآخنممدی اسم

کممه در وسممیر شممنلی کودکممان و در طممول زوممان اتفمماق ویافتد(واتسممون و وم

و مماهون)2661 ،4ر خک ممی از اه ممدان اساس ممی وش مماوره حمممه س ممب

خ ممادگیری در ومممادامالعهر،5

آوادهسازی وراجع در زوینهی وهارتها و دانش پاخه اس  ،حهطوری که حتواند آووختمههای

1. Confidence.
2. Flum, H., & Blustein, D.L.
3. Skorikov, V. B.
4. Watson, M & McMahon, M.
5. Lifelong learning.
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خممود را بممرای ح م دغدغممهها و نیازهممای حممال و آخنممدهات اسممتفاده کنممد(زونکر)3111 ،1ر
پممرورت ایممن وهارتهمما بهتممر اسم

از دوران کممودکی شممروع شممودر حممه عممالوه حمما توجممه حممه اخنکممه

عقاخد کودکان در وورد وشاغ و فعالی ها حه وکاشفه و رشد وسیر شنلی آنها در وراحم
حعدی ونتهی ویشود ،نیاز اس

فهن وا از وسیر شنلی حه دوران کودکی و پیش از دحسمتان

گسممترت خاحممد و وسممیر شممنلی کودکممان را حممهجای خ م

فرآخنممد ونفع م  ،فرآخنممدی پوخمما در نظممر

حگیممرخن کممه کودکممان در آن فعاتنممه حممه درگیممر شممدن حمما دنیممای وشمماغ ویپردازنممد(هارتونگ

،

پروفلممی و ووندراسم )2661 ،ر ههچنممین پممایزلی و هاحممارد ،3225(2حممه نقم از زونکممر)3111 ،
اهدان کلی شنلی برای کودکان از وهدکودک تا کالس ششن را شاو ایمن وموارد ویداننمد:
 )3خودآ گمماهی حممدین وعنمما کممه کودکممان از صممفات ،رغب همما ،اسممتعدادها و وهارتهممای
فردی آ گماه شموندر  )2آ گماهی از تنموع دنیمای کمار و احتمرام حمه آن را توسمعه دهنمد )1 .ارتبماط
بین عهلکرد ودرسه و انتخابهای آخنده را درک کنندر
ووضوع دخگری که حاخد حه آن توجه شود ،نقش اساسی والمدین در وسمیر شمنلی کودکمان
اس م ر واهی م

و کیفی م

راحطممه حمما افممراد وهممن در زنممدگی فرد(وث م والممدین) ،حممهعنوان خ م

عاو تبیین کننده در حیطههای رشمدی و سمازگاری انسمان از جهلمه رشمد وسمیر شمنلی در
نظمر گرفتممه ویشود(حلوسممتاین ،پری خسمو و اسممکولتیز)3221 ،3ر شممواهد ز خمادی حمما کی از ایممن
ووضوع وجود دارد که وتنیرهمای فرآخنمدی وثم انتظمارات والمدین ،تعماوالت کمودک-والمد،
ارزتهای والدخنی ،حهاخ ها و تشویق والدین ،الگمو گیری نقمش و سمب های دلبسمتگی
رشد وسیر شنلی کودکان را تح

تأثیر قرار ویدهنمد (اسمکولنبر  ،ووندراسم

و کروچمر،4

) 3215ر ههان طور که بیان شد الگوهای نقمش و دلبسمتگی در رشمد وسمیر شمنلی کودکمان
وؤثرنممدر ونظممور از الگوهمما افممراد ووردتمموجهی هسممتند کممه در زنممدگی فممرد و خممادگیری در وممورد
دنیممای کممار و رشممد خودپنممداره نقممش وعنمماداری را اخفمما وی کننممد (شممارن2636 ،د اسمممتید و
1. Zunker, V. G.
2. Paisely & Hubbard.
3. Blustein, D., Prezioso, M., & Schultheiss, D
4. Schulenberg, J. E., Vondracek, F. W., & Crouter, A. C.
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اسکولتیز)2636 ،1ر ب رگساتن و حه خصوو پدر و وادر وهنترین الگوی نقمش بمرای کودکمان
هسممتند (سمموپر)3226 ،ر رواحمما اخهممن والممد-کممودک ،وکاشممفه وسممیر شممنلی ،آرزوهممای وسممیر
شممنلی و رغب هممای شممنلی را تح م

تممأثیر قممرار ویدهممد(ت

 ،گممانی و کممرت)2631 ،1ر بممر

اسمماس نظر خممهی دلبسممتگی حممالبی ،افممرادی حمما دلبسممتگی اخهممن کممه حممه در دسممترس بممودن و
پاسمممخدهی خم م

شمممخ

قاب اطهینمممان ،اعتهممماد کمممافی دارنمممد در همممر سممممنی سممممازگاری

ووفقی آویزی حا داونهی وسیعی از حاف های جدخد وث حیطههای وسمیر شمنلی از خمود
نشان ویدهند (اسکولتیز و حلوستاین3225 ،د اسکورخکو و پاتون)2667 ،ر
ودل ولی انجهن وشاوران ودرسه آورخکا )2661(3نیازهمای کودکمان از پمیش از دحسمتان
ت م ممما دبیرسم ممممتان ( 37س م مممالگی) را در سممممممه حیطم ممممه اص مم مملی تحصم ممممیلی ،وسممممممیر شممممممنلی و
فردی/اجتهاعی ویداند (آ گر  ،حال کرسم

و وال)2661 ،4ر برناومههای راهنهمایی جماوع کمه

نیازه ممای فردی/اجتهممماعی ،تحصمممیلی و وسمممیر شمممنلی دانشآوممموزان را حهصممممورت دقیممممق
وشممخ

ویسممازند و تممالت وی کننممد تمما آنهمما را بممرآورده سممازند ،درواقممع حممهعنوان خم

ابممزار

پیشگیرانه عه وی کنند و از نتاخپ ونفی جلوگیری وینهاخند(رابینسون)3222 ،5ر
نیازسنجی فرآخندی نظامدار برای تعیین و تصرخح اهدان ،وشخ
وضممعی

کمردن و سمنجش

ووجممود ،انممدازه گیری دقیممق فاصمملهی بممین وضممع ووجممود و هممدنها و درنهاخمم

تعیین اولوخ ها برای عه اس (فتحی واجارگاه ،)3171 ،که نتیجمه آن عبمارت اسم
وجهوعممهای از نیازهمما کممه بممر اسمماس اولو خ م

از

تنظینشممدهاند و حاخممد بممرای کمماهش خمما برطممرن

کردن آن اقداوات اساسی صورت پذیرد(عالقهوند)3113 ،ر
در زوینمهی نیازهمای وسمیر شمنلی کودکمان پمووهشهمایی انجمام گرفتمه اسم ر از جهلمه
گمموردون  ،کمموچر و درفمم  ،)2666( 6در پووهشممی حممه بررسممی و کشممف نیازهمممای طمممرح ریمممزی
1. Stead, G. B., & Schultheiss, D. E. P.
2. Tekke, M., Ghani, M. F. B. A., & Kurt, N
3. American School Counselor Association National Model(ASCA).
4. Auger, R., Blackhurst, A. & Wahl, K. H.
5. Robinson, J. E.
6. Gordon, T.R., Couture, S.J. & Drefs, M.A.
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زنممدگی و وسممیر شممنلی کودکممان و نوجوانممان پرداختنممد کممه وهممن تممرین نیازهممای گممزارت شممده
برای کودکان دحستانی عزت نف  ،ح ححران و وهمارت زنمدگی شناسمایی شمدر ههچنمین
وود و کس وبوسکی ،)2661(1نیازهای رشمد وسمیر شمنلی دانشآوموزان روسمتایی دحسمتانی را
در پووهشم ممی و مممورد بررسم ممی قراردادن مممدر آنه ممما حم مما اج مممرای وقیم مماس رش مممد وسممممیر شممممنلی
کودکممان( )CCDSوهممن تممرین نیازهمما را ور بمموط حممه کنجکمماوی ،اطالعممات ،چشممنانداز زوممان و
الگوهای اصلی دانستندر
و ممداخالت وس ممیر ش ممنلی زودهنگ ممام آغ ممازی وطل مموب ب ممرای تالته ممای پیشمممگیرانه در
ودارس و پیش دحستانیها وحسوب ویشودر (اسمکولتیز )2661 ،2و نتماخپ زوینمهخابی ولمی
در آورخکما ،لم وم اجممرای برناوممههای وسمیر شممنلی جمماوع بممرای افممراد حما هممر گممروه سممنی را تأییممد
کرده اس (هوخ

و لسر)3221 ،3ر ناخ  ،)2631(4آوادهسازی وشماوران ومدارس احتمدایی را

برای گسترت رشد وسیر شنلی کودکان وورد توجه قرار داد و تأ کید کرد که برناوههای رشمد
وسیر شنلی در سطح احتدایی خ

عهلکمرد رشمدی وهمن اسم

کمه آومادگی وسمیر شمنلی را

ت هین وی کندر از آنجا که تعیین و اولوخ حنمدی نیازهمای وسمیر شمنلی کودکمان ویتوانمد
حه وشاوران ،وربیمان و والمدین در برناومهریزی ومداخالت آووزشمی رشمد وسمیر شمنلی کهم
کند ،برناوههای آووزشی وسیر شنلی حاخد بر اساس خافتههای نیازسنجی طراحمی شمود(وود
و کس وبوسکی)2661 ،ر
حا توجه حه اینکمه در ومورد نیازهمای وسمیر شمنلی کودکمان پیشدحسمتانی همن در داخم و
هممن در خممارح از کشممور سممؤاتت حسممیاری وجممود دارد و ههچنممین حمما توجممه حممه نیمماز روزاف م ون
جواوع اوروزی حه افرادی حا آومادگی حمات جهم
شممنلی و غفلمم

رو حمهرو شمدن حما چالشهمای پیدرپمی وسمیر

پووهشممی قاب وشمماهده در زوینممهی اخجمماد و توسممعه قاحلی همممای تزم در

سممالهای اولیممهی وسممیر شممنلی و از آنجمما کممه آووزتهمما و وممداخالت وسممیر شممنلی حاخممد بممر
1. Wood, C & Kaszubowski, Y.
2. Schultheiss, D. E. P.
3. Hoyt, K. & Lester, J.
4. Knight, J. L.
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وبنممای نیازهممای افممراد اسممتوار گممردد ،پممووهش حاضممر حممه دنبممال پاسممخگویی حممه ایممن سممؤاتت
اس :
 _3نیازهای وسیر شنلی کودکان پیشدحستانی چیس ؟
 _2آخمما بممین دختممران و پسممران و داونممهی سممنی  1-0و  0-7سممال از نظممر اولوخم

نیازهممای

وسیر شنلی تفاوت وجود دارد؟
روش پژوهش
این پووهش از نظمر همدن کماربردی و از نظمر روت توصمیفی-اکتشمافی اسم ر جاوعمهی
آوار ی کلیمهی والمدین کودکمان پیشدحسمتانی  1تما  7سماله شمهر اصمفهان در سمال 21-25
بودنممدر حمممه ونظممور تعیممین حجممن نهونمممه احتممدا وارخممان

نهممرهی پرسشممناوه وحاسمممبه شمممد و

براساس فروول کوکران  177نفر انتخاب شدندر روت نهونه گیری خوشهای چندورحلمهای
ب ممود ،حدینص ممورت کم مه از وی ممان ون مماطق ش ممهر اص ممفهان دو ونطق ممه و از همممر ونطقمممه شمممش
وهدکودک حهتصادن انتخاب شمدر سمپ

کلیمهی والمدین کودکمان  1تما  7سماله حاضمر در

وهدکودک حهعنوان نهونه انتخاب شدندر
ابزار
پرسشممناوهی نیازهممای وسممیر شممنلی کودکممان پممیش دحسممتانی ایممن پرسشممناوه وحقممق
ب
ب
سمماخته ،شمماو  23سمموال اس م کممه از طریممق طیممف لیکممرت از کمماوال ومموافقن( )1تمما کمماوال
وخالفن( )3ارزت گذاری شده اسم

و نظمرات والمدین را در ومورد وهمن تمرین نیازهمای وسمیر

شنلی کودکان پیش دحستانی وورد سنجش قرار ویدهدر سمؤاتت ایمن پرسشمناوه حما توجمه
حمممه پیشممینهی نظممری و پووهشممی و وصمماحبه حمما وتخصصممان ،والممدین ،وربیمممان و کودکمممان
طراحممی شممدر احعمماد پرسشممناوه شمماو نیازهممای دلبسممتگی ،خودآ گمماهی ،دانممش والممدین در
وممورد وسممیر شممنلی کودکممان ،تممأثیر الگممویی والممدین ،دغدغممه/کنجکاوی ،کنتممرل و اعتهمماد
وسممیر شممنلی اس م ر پاخممایی ایممن پرسشممناوه را حممه روت آلفممای کرانبمماخ  6/20حدس م

آنممد و
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وورد تأیید قرار گرف ر

روایی وحتوایی پرسشناوه توسا پنپ وتخص
شحوهی اجرا

حهونظور تعیین نیازهمای وسمیر شمنلی کودکمان پیشدحسمتانی ،پرسشمناوه بمین والمدین
کودک ممان پیشدحس ممتانی( 1-7س ممال) اج ممرا ش ممدر انتخ مماب وال ممدین حهص ممورت نهونمممه گیری
خوش مممهای چندورحل مممهای ص مممورت گرفمممم ر پ م م

از تکهی م م ههممممه پرسشمممممناوهها(177

پرسشممناوه) ،نیازهممای وسممیر شممنلی کودکممان پممیش دحسممتانی تعیممین و اولوخ حنممدی شممدر
بروت آوار ی وورداستفاده در سطح آوار توصیفی ویانگین و انحران اسمتاندارد و در سمطح
آوار استنباطی تی وستق بودر
یافتههای پژوهش
در راحطمممه ح مما س مموأل اول پ ممووهش و حمممه ونظ ممور تعی ممین نیازه ممای وس ممیر شمممنلی کودکمممان
پیشدحستانی ،بر اساس عواوم پرسشمناوه اولو خم
ویانگین و انحران وعیار نهرات هرخ
وقاخسه ویانگین 36 ،گوخه که نسب

از گوخههای پرسشناوه حمه دسم

گویههج
والدین راحطه نزدخ  ،صهیهانه و گروی

حا آنها داشته حاشندر

نیازهای اصلیشان وث نیاز حه
وهرورزی ،اونی

برآورده گرددر

و توجه توسا والدین

آومد و حما توجمه حمه

حه حقیهی گوخهها ویانگین حاتتری داشتند ،وشمخ

شدند که نتاخپ آن در جدول  3آورده شده اس
دول  .1مقصیسی موصنگو

نیازهما وشمخ

گردخمدر البتمه در احتمدا

.

انحشاف معوصر  11گویی بشتش سشنا صمی بی تشتوب ا لوین
حیطه نیجز

اولویت

ویجنگین

دلبستگی

3

6/525

دلبستگی

2

6/521

انحراف
وعیجر

5/162

5/723
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گویههج

حیطه نیجز

تهای پیدا کنند که از حقوحقوق خود

اعتهاد وسیر

دفاع کنندر

والدین سعی کنند که خلق و روحیه

کودک را حات نگهدارندر

وهارت احترام گذاشتن حه افراد وهن و
وعلنها در آنها اخجاد شودر

از پیشدحستانی وهارتهایی را حه آنها
بیاووزخن که برای ورود حه دحستان آواده

شوندر

والدین برای کودکان وق

بیشتری

حگذارند و حا آنها حازی و صحب
نسب

کنندر

کنندر

حه استعدادهاخشان آ گاهی پیدا

حاوجود شکس  ،تالت و پشتکار داشته

حاشند و تا رسیدن حه هدن نااوید نشوند

و اداوه دهندر

والدین سعی کنند که الگوهای خوبی

برای کودکان خود حاشندر

شنلی

دلبستگی
کنترل وسیر
شنلی

کنترل وسیر

اولویت

ویجنگین

1

6/517

5/711

5

6/555

5/713

1

6/502

5/771

وعیجر

0

6/553

5/707

دلبستگی

7

6/517

5/712

خودآ گاهی

1

6/511

5/715

شنلی

اعتهاد وسیر
شنلی

تأثیر الگویی
والدین

2

6/551

5/752

36

6/500

5/755

ههممانطور کممه در جممدول  3وشمماهده ویشممود ،ایممن  36گو خممه نسممب
اولوخ

انحراف

بیشتری برخوردارندر حیطههای هرخ

حممه حقیممهی گوخممههمما از

از گوخههما در کنمار آن وشمخ

شمده اسم

و

حا توجه حه ویانگین هر گوخه و اخنکه  5وورد از این  36گوخه وربوط حه دلبسمتگی اسم  ،ومیتموان
گفم م

دلبس ممتگی و نیازه ممای ع مماطفی در وس ممیر ش ممنلی کودک ممان پ ممیش دحسمممتانی از اولوخممم

بیشتری برخوردار اسم ر ههچنمین هر خم

از عواوم بمر اسماس ویمانگین اولوخ حنمدی شمدند

که در جدول 2ویانگین و انحران استاندارد این عواو آورده شده اس ر
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دول  .2موصنگو
اولویت

انحشاف انتصندارد عوامل سشنا صمی نوصزهصی مسوش شغلی کودکصن سیشدبستصنی
عواول

ویجنگین

انحراف استجندارد

3

دلبستگی و نیازهای عاطفی کودکان

5/713

6/112

2

افزاخش اعتهاد وسیر شنلی

5/011

6/101

1

افزاخش کنترل وسیر شنلی

5/030

6/112

5

تأثیر الگویی والدین

5/172

6/560

1

افزاخش خودآ گاهی

5/173

6/560

0

افزاخش دغدغه/کنجکاوی وسیر شنلی

5/135

6/502

7

افزاخش دانش والدین از وسیر شنلی کودکان

5/677

6/122

ههانطور که در جدول  2وشاهده ویشود ،نیازها حه ترتیب اولو خم

وشخ

شمدهاندر

دلبستگی و نیازهای عاطفی کودکمان ،افمزاخش اعتهماد وسمیر شمنلی و افمزاخش کنتمرل وسمیر
شنلی در اولوخ
عواو حسمیار نزدخم

نخس

قرار دارندر از طرفی حا توجه حه این کمه ویمانگین نهمرات سمؤاتت و

حمه همن اسم

و ههچنمین پرسشمناوه بمر اسماس پیشمینه و وصماحبه حما

وتخصصمان طراحممی گردخممده اسم  ،ویتمموان تهماوی عواوم حممات خعنممی دلبسممتگی ،افمزاخش
احعمماد انطباقپممذیری وسممیر شممنلی در وسممیر شممنلی کودکان(دغدغممه/کنجکاوی ،کنتممرل و
اعتهماد) ،افمزاخش دانممش والمدین در زوینمهی وسممیر شمنلی کودکمان ،تممأثیر الگمویی والممدین و
افزاخش خودآ گاهی در کودکان پیشدحستانی را دارای اههیم

دانسم

و حمهعنوان نیازهمای

وسیر شنلی کودکان پیشدحستانی در نظر گرف ر
در خصمموو سمموال دوم پممووهش وعنممادار بممودن تفمماوت اولو خ م
کودکممان برحسممب جنسممی

نیازهممای وسممیر شممنلی

و داونممهی سممنی بممر اسمماس آزوممون تممی وسممتق وممورد بررسممی قممرار

گرفته که نتاخپ حاص از تج خه و تحلی دادهها در جداول  1و  5آورده شده اس

.
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دول  .3تفص ت بی ا لوین نوصزهصی مسوش شغلی کودکصن بش حسب سون
پسر
نیازها

3

2

1

عواول

دلبستگی و نیازهای
عاطفی کودکان
افزاخش اعتهاد وسیر
شنلی
افزاخش کنترل وسیر
شنلی

ویجنگین

دختر

انحراف
وعیجر

ویجنگین

انحراف
وعیجر

171 6/121 6/151 5/756 6/115 5/773

6/176

171 -6/625 6/111 5/015 6/171 5/011

6/213

-6/66

6/617

171 6/551 6/112 5/061 6/111 5/022

6/015

6/630

6/610

171 -6/525 6/123 5/172 6/523

6/072

-6/637

6/653

171 6/011

6/522

6/621

6/653

5

1

افزاخش خودآ گاهی

6/562 5/115 6/565 5/111

0

وعیجر

6/613

تأثیر الگویی والدین

دغدغه/کنجکاوی

آزادی وعنجداری ویجنگین

انحراف

6/611

5/103

افزاخش

t

درجه

سطح

اختالف

خطجی

6/521 5/270 6/525 5/151

6/561

171

6/303

6/600

6/657

وسیر شنلی

7

افزاخش دانش والدین از
وسیر شنلی کودکان

5/331

171 3/011 6/152 5/621 6/510

6/361

6/617

خافتههای جدول شهاره ( )1نشان ومیدهمد کمه  tوشماهده شمده در همی خم
وعنادار نبوده اس ( )P<6/61و حنابراین بمین اولو خم
دحستانی برحسب جنسی

تفاوتی وجود نداردر

6/611

از عواوم

نیازهمای وسمیر شمنلی کودکمان پمیش
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دول  .4تفص ت بی ا لوین نوصزهصی مسوش شغلی کودکصن بش حسب دام ی ن ی( 5-6نصل  6-7نصلپ
5-6
عواول

نیجزهج

دلبستگی و نیازهای

3

ویجنگین

6-7

انحراف
وعیجر

ویجنگین

انحراف

t

وعیجر

آزادی وعنجداری ویجنگین

وعیجر

6/116

171

6/111

6/626

6/610

3/007 6/101 5/036 6/117 5/070

171

6/620

6/601

6/612

6/116 5/067 6/117 5/021

6/ 513

171

6/013

6/631

6/611

5

تأثیر الگویی والدین

6/537 5/117

6/566

6/126

171

6/110

6/621

6/651

1

افزاخش خودآ گاهی

6/125 5/115 6/521 5/156

-3/62

171

6/161

-6/655

6/651

0

دغدغه/کنجکاوی

171 -6/511 6/511 5/131 6/160

6/001

-6/623

6/612

171 -3/612

6/226

-6/612

6/610

عاطفی کودکان

افزاخش اعتهاد وسیر

2

شنلی

افزاخش کنترل وسیر

1

شنلی

افزاخش

وسیر شنلی

افزاخش دانش والدین از

7

وسیر شنلی کودکان

6/156 5/752 6/112 5/702

درجه

سطح

اختالف

خطجی

انحراف

5/220

5/103

6/161 5/621 6/112 5/615

ههچنین خافتههای جدول شهاره ( )5حا کی از این ووضموع اسم
در هممی خ م

کمه  tوشماهده شمده

از عواو م وعنممادار نبمموده( )P<6/61و در نتیجممه بممین اولو خ م

نیازهممای وسممیر

شنلی کودکان پیش دحستانی برحسب داونه سنی تفاوتی وجود نداردر
بحث و نتحجه گحری
پم

از تج خممه و تحلی م توصممیفی دادههممای نیازسممنجی ،نیازهممای وسممیر شممنلی کودکممان

پممیش دحسممتانی حممه ترتیممب اولو خم

از ایممن قممرار حممه دسم

آوممد )3 :دلبسممتگی و تممأوین نیازهممای

عمماطفی کودکممان از سمموی والممدین  )2افممزاخش اعتهمماد وسممیر شممنلی  )1افممزاخش کنتممرل وسممیر
شممنلی  )5تممأثیر الگممویی والممدین  )1افممزاخش خودآ گمماهی  )0افممزاخش دغدغممه/کنجکاوی وسممیر
شنلی  )7افزاخش دانش والمدین از وسمیر شمنلی کودکمانر اههیم

دلبسمتگی در وسیرشمنلی
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در نظرخهی آنا رو( ،3210حه نق از خانگ و فرخسمن )3222 ،1و پمووهشهمای حلوسمتاین ،پری خسمو
و اسکولتیز( ،)3221ت  ،گانی و کرت ( ،)2631حلوستاین( ،)3227ابرین ،فرخمدون  ،تیپتمون و
ل ممین ،)2666(2اب ممرین ( ،)3220توک ممار  ،وخت ممرو  ،ه ممال و و ممرادی )2661( 3حلوس ممتاین ،وال بمممرخپ ،
فرخدلنممدر و پمماتدخنو )3227( 4و کترسممون 5و حلوسممتاین ( )3227وممورد توجممه اس م ر ههچنممین
چهار وفهوم دغدغمه ،کنجکماوی ،کنتمرل و اعتهماد وسمیر شمنلی در وسمیر شمنلی کودکمان در
نظرخه ساوخکاس( )2631و ودل رشد وسمیر شمنلی کودکمان سموپر( )3226و در پمووهشهمایی از
جهلمممه پمممووهش هارتونمممگ ،پروفلمممی و ووندراسم م ( )2661ومممورد تأ کیمممد قمممرار گرفتممممه اسمممم ر
سموپر( ،)3226سمموپر و ههکمماران( )3220و پممایزلی و هاحمارد ( ،3225حممه نقم از زونکممر،)3111 ،
خودآ گمماهی و خودپنممداره را در وسممیر شممنلی کودکممان دارای اههی م

دانسممتندر تممأثیر الگممویی

والدین بر وسیر شنلی کودکان در نظرخه و ودل سوپر( )3226بیان گردخد و پووهشهمای زخمادی
از جهل ممه پ ممووهش ب ر

ي بلمل یه ،)3215( 6برخانم م  ،7زوونکو خم م  8و رخنولمممدز،)2660(9

تو ،)2662(10اسکولنبر و ههکاران( ،)3215لیفر 11و لسمر ،)3270(12سملیگهن ،وخنسمتوک و
هفلین )3223( 13و کرکا )2666(14نیز حه اههی

نقش والدین و ل وم آ گاهی آنهما از وسمیر شمنلی

کودکان پرداختهاندر
پووهشی که حه شناسایی نیازهای وسیر شمنلی کودکمان پمیش دحسمتانی بپمردازد ،خافم
نشد ،حنابراین برای تبیین خافتهها از تحقیقاتی کمه نیازهمای وسمیر شمنلی را در سمنین حماتتر
ب
بررسممی کممرده اس م  ،اسممتفاده ویشممودر ههچنممین پووهشممی کممه دقیقمما نتمماخپ وشمماحه حمما ایممن
1. Young, R. A., & Friesen, J. D.
2. O’Brien, K. M., Friednnn , S. M., Tipton, L. C., & Linn, S. G
3. Tokar, D. M., Withrow, J. R., Hall, R. J., & Moradi, B
4. Blustein, D. L., Walbridge, M. M., Friedlander, M. L., & Palladino, D. E
5. Ketterson, T. U
6. Birk, J. M. Blimline, C. A.
7. Bryant, B. K.
8. Zvonkovic, A. M.
9. Reynolds, P.
10. Love, E. R.
11. Leifer, A.D.
12. Lesser, G.S.
13. Seligman, L., Weinstock, L., & Heflin, E. N.
14. Kerka, S.
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پووهش داشته حاشد و اولوخ

ب
نیازها را دقیقا حه ههین صورت وشخ

کمرده حاشمد ،خافم

نشدر
دلبستگی و پرداختن حه نیازهای عاطفی کودکان از اولوخ

بیشتری نسمب

نیازهمما برخمموردار بممودر خعنممی دلبسمممتگی اخهمممن حمممه والممدین ،حهاخمم

حمه حقیمهی

عمماطفی ،راهنهمممایی و
قمرار داردر

تشویق والمدین در وسمیر شمنلی کودکمان پمیش دحسمتانی در درجمهی اول اههیم
ب
نتیجممه ایممن پممووهش تقریبمما حمما پممووهش بولکسمموم ،برنممز ،وگنوسممن ،گممان ،حاردخ م  ،ار و و م

ناخ  ،)2661( 1ههسو اس ر آنها در پووهشی حه تعیمین نیازهمای وسمیر شمنلی دانشآوموزان
دبیرسممتانی پرداختنممدر دانشآومموزان نیمماز حممه حهاخ م
وسیر شنلی را در اولوخ

از سمموی دخگممران در رشممد برناوممههای

اول رده حنمدی کردنمدر ویتموان گفم

دخگران در وسیر شمنلی ههمهی سمنین اههیم

کمه حهاخم

شمدن از سموی

ز خمادی دارد ،اوما از آنجمایی کمه والمدین و حمه

خصوو وادر چهرههای اصلی در زندگی کودکان پیش دحستانی هستند ،آنها حه حهاخم
عمماطفی و دلبس ممته ب ممودن حمممه والمممدین ب ممیش از سممایر اف ممراد در زن ممدگی و وسمممیر شمممنلی شمممان
نیازوندندر
افزاخش اعتهماد وسمیر شمنلی ،دوومین نیماز وسمیر شمنلی کودکمان پمیش دحسمتانی تعیمین
ب
شدر این خافتهها تقریبا حا نتاخپ پووهش گوردون و ههکاران( )2666و برخسکو )2662(2ههسمو
اس ر گوردون و ههکاران( ،)2666در پووهشی حه شناسایی و اولوخ

حندی نیازهمای وسمیر

شمنلی دانشآومموزان پرداختنمدر در وممورد کودکمان دحسممتانی  0تما  1سممال ،عمزت نفم
ححران در اولوخ

و حم

اول و دوم قمرار داشم ر ههچنمین در پمووهش برخسمکو( ،)2662دوومین نیماز

وسیر شنلی دانشآووزان ب رگسمال خودکارآومدی وسمیر شمنلی حمه دسم

آومدر عمزت نفم ،

توانممایی در ح م ححممران و خودکارآوممدی حممه وفهمموم اعتهمماد وسممیر شممنلی کممه خکممی از احعمماد
انطباقپممذیری وسممیر شممنلی اسم  ،حسممیار نزدخم

اسم ر ز یممرا در واقممع فممردی کممه از اعتهمماد

1. Bloxom, J. M., Bernes, K. B., Magnusson, K. C., Gunn, T. T., Bardick, A. D., Orr, D. T., & McKnight,
K. M

2. Briscoe, C. S
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وسیر شنلی حاتیی برخوردار اس  ،بمرای حم وسماج و وشمکالت توانهنمد اسم
اطهینان داردر از وواردی که در پرسشناوه نیازهای وسیر شنلی تح

و حمه خمود

عنموان اعتهماد آومده

اسم م  ،ویتممموان توانمممایی حم م وسمممجله ،حاورهمممای خودکارآودانمممه ،عمممزت نفمممم  ،پممممرورت
احساسات وثب

نسب

حه توانهندیها و ظاهر و کاهش خودانتقادی را نام بردر
آومد ،افمزاخش کنتمرل

سووین نیاز ی که در وسیر شنلی کودکان پیش دحستانی حه دسم

وسممیر شممنلی اسم ر ویتمموان نتمماخپ ایممن پممووهش را تمما حممدودی ههسممو حمما نتیجممهی پممووهش
گمموردون و ههکمماران( )2666دانس م ر در پممووهش آنهمما ،وهممارت طممرح ر یممزی زنممدگی در وسممیر
سموم قمرار داشم ر ههچنمین در پمووهش

شنلی کودکمان دحسمتانی( 0تما  1سمال) در اولو خم

حلوکسمموم و ههکمماران( ،)2661نیمماز حممه برناوممههای آووزشممی در خصمموو طممرح ریممزی وسممیر
شنلی و زندگی در وورد نوجوانمان دبیرسمتانی در اولو خم

دوم بمودر البتمه وهمارت طمرح ریمزی

زنممدگی خکممی از جنبممههای کنتممرل وسممیر شممنلی اس م

و هه مهی آن را در بممر نهی گیممرد ،زیممرا

براس مماس نظ ممر س مماوخکاس( ،)3221کنت ممرل وس ممیر ش ممنلی ش مماو خ ممودتنظیهی و پمممذیرفتن
وسممجولی

بممرای آخنممده ،خممود جهم

ونممدی ،والکیم

شخصممی نسممب

حممه آخنممده و توانممایی

تصممهین گیممری در وممورد وسممیر شممنلی و ررر اسمم ر ووضمموعی کممه در کنتممرل وسممیر شمممنلی
کودکان وورد توجه اس  ،کسب وهارتهایی اس

که آومادگی وسمیر شمنلی را در کودکمان

ووجب ویشمودر وثم وهمارت احتمرام گذاشمتن حمه ب رگترهما ،وهمارت ارتبماط برقمرار کمردن حما
دخگران ،وهارت پیدا کردن دوس  ،وهارت سازگار شدن حا اطرافیان و وهارت کار کردن حما
دخگممران حممه صممورت گروهممیر ههچنممین وسممجولی

پممذیری ،تبعی م

از انتظممارات والممدین خمما

ودرسممه ،خودوممدیرختی ،برناوممه ر یممزی بممرای زنممدگی و توانممایی گممرفتن تصممهیهات هرچنمممد
کوچ

حیطههایی بود که در پرسشناوه تح

عنوان کنترل وسیر شنلی آوده اس ر
آوممدر ایممن خافتممهی

تممأثیر الگممویی والممدین چهمماروین نیمماز وسممیر شممنلی کودکممان حممه دسم
ب
پووهش تقریبما ههسمو حما پمووهش وود و کس وبوسمکی( )2661اسم ر آنهما در پمووهش خمود حما
اجممرای وقیمماس رشممد وسممیر شممنلی کودکممان حممه بررسممی نیازهممای رشممد وسممیر شممنلی کودکممان
دحسممتانی پرداختنممدر الگوهممای اصمملی در اولو خ م

چهممارم قممرار گرف م ر ونظممور از الگوهممای
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اصمملی بممرای کودکممان در وممدل سمموپر ب رگسمماتن و حممه خصمموو پممدر و وممادر هستند(سمموپر،
)3226ر والممدین بممرای کودکممان الگممو وحسمموب ویشمموند ،آنهمما از رفتارهممای پممدر و وممادر تقلیممد
وی کننمد و حسممیاری از رفتارهممای آنهما را درونممی وی کننممدر لممذا کودکمان در وسممیر شممنلی خممود
نیمماز حممه الگوهممایی دارنممد کممه ارزتهممای وثبم
کردن حه ومردم را تقو خم

کننمدر ایمن وموارد تحم

در راحطممه حمما تحصممی  ،کممار کممردن و خممدو
عنموان تمأثیر الگمویی والمدین در پرسشمناوه

آوده اس ر
پممنجن را داش م  ،افممزاخش

ومموردی کممه در وسممیر شممنلی کودکممان پممیش دحسممتانی اولو خ م
ب
خودآ گمماهی بممودر ایممن خافتممه پممووهش تقریبمما حمما پممووهش حلکسمموم و ههکمماران( )2661ههسممو
اسم ر آنهمما در پممووهش خمود کممه حممه بررسمی نیازهممای دانممشآوموزان دبیرسممتانی ویپرداخم ،
آ گماهی نسمب

حممه رغب هما و تواناییهمما را در اولو خم

سموم شناسممایی کردنمدر ههچنممین در

پممووهش برخسممکو( ،)2662نیمماز خودآ گمماهی بممرای دانشآومموزان ب رگسممال در ردهی چهممارم بممودر
آ گاهی از رغب

ها ،اسمتعدادها ،ویژگیهمای شخصمیتی ،نقماط قموت و ضمعف و ارزتهما

ز یممر وجهوعممهی ایممن نیمماز قممرار داردر حاخممد توجممه داش م

کممه آ گمماهی از ایممن ومموارد در کودکممان

پممیش دحسممتانی حممه صممورت واقممع بینانممه نیسم  ،چممرا کممه آنهمما هنمموز در ورحلممهی تفکممر عینممی
هس مممتندر هرچممممه کودکم ممان ب ر ت مممر ویش ممموند ،عالی مممق عین مممی و خی مممالی آنهمممما انتزاعیتممممر
ویشود(هارتونگ و ههکاران)2661 ،ر ههچنین حا توجه حه نظرخمه سموپر و گین بمر کودکمان
از  33سممالگی حممه حعممد شممروع حممه سمماختن تصممویر واقممع گراخانممهای از خممود براسمماس رغب همما و
صممالحی

هاخشممان وی کننممد ،از ایممن رو ونظممور از خودآ گمماهی در کودکممان پممیش دحسممتانی

خودآ گاهی حه صورت واقع گراخانه نیس ر
ششمن

افزاخش دغدغه و کنجکاوی در وسیر شمنلی کودکمان پمیش دحسمتانی در اولوخم
ب
قرار گرف ر نتیجه ایمن پمووهش تقریبما حما پمووهش وود و کس وبوسمکی( )2661ههسمو اسم ،
زیرا کنجکاوی در پووهش آنها نیز حه عنموان نیماز وسمیر شمنلی کودکمان تعیمین شمدر هرچنمد
در پووهش آنها نیاز حه کنجکماوی بمرای کودکمان دحسمتانی در اولو خم

نخسم

قمرار داشم ،
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پ

پووهش حاضمر از ایمن جنبمه حما پمووهش آنهما ناههسمو اسم ر طبمق نظرخمهی سموپر اولمین

تکلیف کودکان در ورحلهی رشد(تولد تا  35سالگی) ،دغدغه ونمد شمدن نسمب
اس م ر ههچنممین حمما نگمماهی بممر پیشممینه ویتمموان گف م

حمه آخنمده

کممه کنجکمماوی و وکاشممفه در وممورد

ویژگیهای خود و دنیای وشاغ در وسمیر شمنلی کودکمان اههیم

ز خمادی دارد و حمه کسمب

اطالعات در وورد خود و وشاغ ویانجاودر کودکانی که در سن دحستان و پمیش دحسمتانی
کنجک مماوی و وکاش ممفه ک ممافی نداش ممته ان ممد ،زو ممانی کمممه حمممه س ممنین راهنه ممایی و دبیرسمممتان
واقممع بینانممهای نسممب

ویرسممند ،حممه شممناخ

حنابراین حا توجه حه پیشینه انتظار ویرف
که در نهاخ

اولوخ

این نیاز در اولوخ

حممه خممود و دنیممای وشمماغ دسم

که این نیاز در ردهی حماتتری قمرار حگیمردر از آنجما

نیازها توسا والدین وشمخ
ششن حه دس

نیممازی کممه در اولو خ م

نهیخاحنممدر

شمد ،شماخد حتموان خکمی از دتخلمی را کمه

آود ،ناآ گاهی والدین از وسیر شنلی کودکان دانس ر

هفممتن قممرار گرف م  ،افممزاخش دانممش و اطالعممات والممدین از وسممیر

شمنلی کودکممان پمیش دحسممتانی بمودر پووهشممی ههسمو حمما ایمن نتیجممه خافم
اف مممزاخش دان مممش و اطالع مممات در وس مممیر ش مممنلی کودک مممان اههی م م

نشممدر اوما در کم

داردر در پممممووهش وود و

کس وبوسکی( ،)2661دووین نیاز کودکان دحستانی نیاز حه افزاخش اطالعات آنها شناسمایی
شممممدر ههچنممممین حلکسمممموم و ههکمممماران( )2661کسم ممب اطالعم ممات را بممممرای دانشآوممممموزان
دبیرستانی دارای اولوخ

دانستندر در پمووهش برخسمکو( )2662اصملی تمرین نیماز رشمد وسمیر

شنلی دانشآووزان ب رگسال کسب اطالعات در ومورد حیطمههای وسمیر شمنلی و اوکانمات
اسممتخدام حممه دس م

آوممدر بممر اسمماس وممدل سمموپر( ،)3226خکممی از احعمماد رشممد وسممیر شممنلی

کودکممان اطالعممات اسم

و کنجکمماوی در وممورد خممود و دنیممای وشمماغ حممه کسممب اطالعممات

وسیر شنلی ویانجاودر حا توجه حه نتاخپ ایمن پمووهش افمزاخش دانمش و اطالعمات والمدین از
وسممیر شممنلی کودکممان ،از جهلممه نیازهممای وسممیر شممنلی کودکممان پممیش دحسممتانی اسم ر تو
( )2662در پووهشممی ایممن ووضمموع را وممورد توجممه قممرار داد کممه چگونممه خممانواده بممر آومموزت وسممیر
شنلی ،آ گماهی و رشمد وسمیر شمنلی کودکمان  1تما  2سمال تمأثیر وی گمذاردر او حمه ایمن نتیجمه
رسید که والدین در وورد وشاغ وورد عالقه ،انتخابهای وسمیر شمنلی ،تکمالیف ودرسمه
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و راههمای وختلممف حممه دسم

آوردن درآوممد حمما کودکانشممان صممحب

رشد وسیر شنلی آنها نقش حه سزایی دارنمدر پم

اههیم

وی کننممد و در آ گمماهی و

دارد کمه حتواننمد راهنهمای خموبی

در وس ممیر ش ممنلی کودک ممان حاش ممندر از آنج مما کمممه والمممدین شخص ممی های اصممملی در زنمممدگی
کودکممان هسممتند و ویتواننممد نقممش تسممهی کننممده را در وسممیر شممنلی آنهمما اخفمما کننممد ،ایممن
ووضموع اههیم

دارد کمه از وسمیر شمنلی و عواوم تمأثیر گمذار بمر وسمیر شمنلی کودکمان آ گماه

شوندر ههین طور کمه نیماز اسم
آ گمماه حاشممند ،نیمماز اس م

والمدین از تنییمرات و دورههمای رشمد عهمووی کمودک خمود

کممه ح مه رشممد وسممیر شممنلی حممه عنمموان خکممی از احعمماد رشممد در دوران

کودکی(شممممارن )2636 ،1واقممممف حاشممممند و زوینممممههای تزم را بممممرای پممممرورت اسمممممتعدادها و
رغب های کودک فراهن کنندر
حا توجه حمه خافتمه هما ،نیماز افمزاخش دانمش و اطالعمات والمدین از وسمیر شمنلی کودکمان در
آخر قرار داردر خود ایمن ووضموع ویتوانمد حما کی از ناآ گماهی والمدین از وسمیر شمنلی

اولوخ

کودکان حاشدر زیرا آنها حا خیلی از وواردی که در پیشینه ومورد تأ کیمد اسم  ،ووافمق نبودنمدر
حه عنموان وثمال پاسمخ اکومر والمدین حمه ایمن گو خمه یوالمدین توجیمه شموند کمه آوموزت شمنلی از
سنین کن آغاز وی گرددی ،وثبم
شنلی کودکان در اولوخ
اههی

نبمودر پم

ایمن ووضموع کمه افمزاخش دانمش والمدین از وسمیر

آخر قرار گرفته اس  ،ویتواند حه دلی بی اطالعی ،بمی تموجهی و

ندادن آنها حه وسیر شنلی کودکان حاشدر

در این پووهش ویان اولوخ

نیازهای وسیر شمنلی کودکمان بمر حسمب جنسمی

تفماوتی

وجممود نداشم ر اومما وود و کس وبوسممکی( )2661در تحقیممق خممود حممه ایممن نتیجممه رسممیدند کممه
ویممان نیازهممای وسممیر شممنلی کودکممان دحسممتانی دختممر و پسممر تفمماوت وجممود دارد و نیمماز حممه
کنجکاوی در پسران بیشتر اس ر
ههچنین در این پمووهش ویمان اولو خم

نیازهمای وسمیر شمنلی کودکمان پمیش دحسمتانی

برحسب داونه سمنی( 1-0و  0-7سمال) تفماوتی خافم

نشمدر ومیتموان چنمین بیمان کمرد کمه
1. Sharf, R. S
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هستند و حا توجه حمه نظرخمه سموپر( )3226کودکمان ایمن

این دو گروه سنی حسیار حه هن نزدخ

گ ممروه س ممنی( 1-7س ممال) در زیرورحل ممهی خی ممالی ق ممرار دارن ممد و از دغدغمممه هممما ،وظممماخف و
ویژگیهممای رشممدی خکسممانی برخوردارنممد و در نتیجممه نیازهممای وسممیر شممنلی آنهمما وتفمماوت
نیس ر
در نهاخ

حاخد حه این ووضوع توجه داشم

کمه حمه احتهمال ز خماد نیازهما و اولوخم

دورههای وختلف و حا توجه حه فرهنگهای وختلف ،وتفاوت اس
وممورد نیازهممای کودکممان پممیش دحسممتانی هممی پووهشممی خاف م

آنهما در

و حا توجه حمه اخنکمه در

نشممد ،لممذا هممی خ م

از ایممن

پووهشها را نهیتوان حه طور کاو حا خافتههای این ورحلهی پووهش ههسو دانس ر
نکته حاجز اههیم

ایمن اسم

کمه حما توجمه حمه اههیم

شمروع ومداخالت وسمیر شمنلی از

پممیش دحسممتانی ،وممیتمموان از نتمماخپ ایممن پممووهش حممه عنمموان وبنممایی کمماربردی در آووزتهممای
وس ممیر ش ممنلی کودک ممان پ ممیش دحسمممتانی اس ممتفاده ک ممردر ههچن ممین ح مما توجمممه حمممه اخنکمممه نیممماز
دلبسممتگی در وسممیر شممنلی کودکممان پممیش دحسممتانی از اولو خ م

بیشممتری برخمموردار اس م ،

تأ کید بر آووزتهای وبتنی بر دلبستگی در وسیر شنلی این گروه سنی پیشنهاد ویگرددر
از آنجا که در ایران تا کنون هی پووهشی در وورد وسیر شنلی کودکمان پمیش دحسمتانی
صورت نگرفته اس  ،این پووهش ویتواند گاوی احتدایی جهم
در نظر گرفتن وسیر شنلی افراد از دوران پیش از دحستان در نظر

آوادهسمازی جاوعمه بمرای
گرفته شود.
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