
 چکیده

ػقة هاًذگی رٌّی یکی اص حادتشیي هسائل جَاهغ تطشی است کِ هطکالت صیادی سا تشای خاًَادُ ّا ٍ دس 

هفَْم ٍسیغ تش ، جاهؼِ دستش داسد . اّویت تالیٌی ایي گشٍُ اص کَدکاى ٍ ًَجَاًاى ، طشاحی تشًاهِ ّای آهَصضی 

حاضش ، اسصیاتی اثشتخطی سٍیکشد  تشای کاّص هطکالتطاى سا ایجاب هی کٌذ . اص ایي سٍ ّذف اص هطالؼِ

آهَصضی گشٍّی چٌذ تؼذی الصاسٍس تش اًَاع هطکالت سفتاسی دٍساى تلَؽ دختشاى ًَجَاى کن تَاى رٌّی 

پس آصهَى  –آهَصش پزیش هی تاضذ . تِ هٌظَس تاهیي ایي ّذف ، اص سٍش تحقیق آصهایطی تِ ضیَُ پیص آصهَى 

ف ، کلیِ دختشاى ًَجَاى کن تَاى رٌّی آهَصش پزیش تَدُ کِ دس سال تا گشٍُ کٌتشل تْشُ گشفتِ ضذ . جاهؼِ ّذ

ًفش تش اساس  40دس هذاسس استثٌایی سضت هطغَل تِ تحصیل تَدُ اًذ کِ اص تیي آى ّا  65 – 66تحصیلی 

 30چک لیست سفتاسی کَدک آخٌثاخ ) فشم ٍالذیي (داسای طیفی اص هطکالت سفتاسی تَدُ کِ غشتال ضذًذ ٍ 

ًفشُ آصهایص دس  15ّا تِ ضیَُ تصادفی اًتخاب ٍ تِ دٍگشٍُ آصهایص ٍ کٌتشل تخصیص یافتٌذ . گشٍُ  ًفش اص آى

هاُ تحت آهَصش گشٍّی هذل چٌذ  5/2دقیقِ ای ٍ دس ّش ّفتِ دٍ جلسِ ٍ دس هجوَع  45جلسِ  20طَل 

فتاس ، ػاطفِ ، تؼذی الصاسٍس تَسط پژٍّطگش قشاس گشفتٌذ . هذل آهَصضی ٍ دسهاًی الصاسٍس ّفت تؼذ س

احساس ، تصَیشساصی رٌّی ، ضٌاخت ، سٍاتط تیي فشدی ٍ تؼذ داسٍ/صیست ضٌاختی سا هَسد تَجِ قشاس هی 

دّذ . دادُ ّا تا استفادُ اص سٍش تحلیل ٍاسیاًس چٌذهتغیشی هَسد تحلیل قشاس گشفت کِ ًتایج تِ دست آهذُ 

 00/0ایي سٍش آهَصضی تش هطکالت سفتاسی کلی ) تشای تشسسی سِ فشضیِ اصلی ًطاى دٌّذُ اثشتخطی هؼٌاداس

>P  ( ُهطکالت تشًٍی ساصی ضذ ٍ )002/0 P <   ُهی تاضذ اها تاثیش هؼٌاداسی تش هطکالت دسًٍی ساصی ضذ )

ًذاضتِ است . ّوچٌیي ًتایج تِ دست آهذُ تشای تشسسی ّطت فشضی جضئی ًطاى هی دّذ کِ سٍش آهَصش 

( تاثیش   > P 002/0( ٍ سفتاس پشخاضگشاًِ )  > P 05/0گیشی / اًضٍاطلثی ) چٌذ تؼذی الصاسٍس تش هطکل گَضِ

هؼٌاداسی داضتِ ٍ تش هطکالت سفتاسی اضطشاب/افسشدگی ، ضکایات جسواًی ، هطکالت اجتواػی ، هطکالت 

 تفکش ، هطکالت تَجِ ٍ سفتاس قاًَى ضکٌی اثشتخطی هؼٌاداسی ًذاضتِ است . 

 

 الصاسٍس ، هطکالت تلَؽ ، کن تَاًی رٌّی آهَصش پزیشهذل چٌذ تؼذی  کلید واژه :

 


