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 چکیده

بررظی راّبردّای تٌظین ّیجاى، حعاظیت اضطرابی ٍ ذّي آگاّی در پیػ بیٌی تعلل ٍرزی تحصیلی  ّدف: ایي پصٍّػ با ّدف

 اًجام ؼدُ اظت. داًػ آهَزاى دختر هتَظطِ دٍم

رٍغ: اینني پننصٍّػ از ًننَت ّوبعننتجی اظننت، یاهعننِ آهنناری در اینني پننصٍّػ، ؼنناهل رلیننِ داًننػ آهننَزاى دختننر هتَظننطِ   

ًوًَنِ آهناری پنصٍّػ    ًفنر  هنی باؼند.  در     800ی باؼنٌد رنِ تعنداد آًْنا بنا   بنر       هن  1397دٍم ؼْر رؼت در ظال تحصنیلی  

ًفر از داًػ آهَزاى دختنر بَدًند رنِ بنِ ؼنیَُ ًوًَنِ گینری تصنادای ٍ بنر اظناض یندٍل هَرگناى از بنیي رؼنتِ                367ؼاهل 

، (1984) ظننَ َهَى ٍ راب بلننَم  رنناری  تحصننیلی  پرظؽننٌاهِ  اّوننال ٍ آزهننَى ّننای تحصننیلی ه تلننا اًت ننا  ؼنندًد    

عنناهلی  5پرظؽننٌاهِ  ،( 1957آزهننَى اضننطرا  رتننل )   (،2001گارًفعنن،ی،ررایو ٍ اظننایٌْاٍى )   هقینناض تٌظننین ّیجنناًی  

بننر رٍی آًْننا ایننرا ؼنند.ًتایو بننا اظننتفادُ از آزهننَى تحلیننل ٍارینناًط  ٌنند هت یننرُ  در (2006بننا ر ٍ ّو،نناراى ) ذّنني آگنناّی

 تجسیِ ٍ تحلیل ؼد. Spss19ًرم ااسار 

هت یرّای راّبردّای تٌظین ّیجاى)ظازگاراًِ ٍ ًاظازگازاًِ( ٍ  بیي ّوبعتجی ادیرهق  یااتِ ی بدظت آهدُ  ًؽاى داد رِ :یافته ها

حعاظیت ؛ اها هت یر (p<01/0ظت)اهعٌی دار هٌفی ٍ ًظر آهاری  ازذّي آگاّی در پیػ بیٌی تعلل ٍرزی تحصیلی داًػ آهَزاى 

پصٍّػ ًؽاى  ظاختاری هعادالت ًیعت. ا جَی ًظر آهاری هعٌی دار ازی داًػ آهَزاى اضطرابی در پیػ بیٌی تعلل ٍرزی تحصیل

ارضیِ  دقیق تر آزهَى برای ٍیَد ایي با اظت؛ باالیی ًعبتاً ظطح در علّی رٍابط ّوِ در اظتاًدارد ت ویي ضریب هی دّد هقدار

 95در ظطح اطویٌاى  tآهار هعوَالً رِ ؼَد اظتٌاد ظاختاری پصٍّػ هعادالت ا جَی در هعٌی داری اًدازُ بِ باید پصٍّػ ّای

 ٍ اظت؛ بٌابرایي بیي حعاظیت اضطرابی پصٍّػ هت یر دٍ بیي هعٌی داری علّی رابطِ باؼد، حاری از ٍیَد 96/1درصد بیؽتر از 

 (.  P>01/0) دارد هعٌی داری ٍیَد رابطِ دختر آهَزاى از طریق ًقػ هیاًجی راّبردّای ًاظازگاراًِ داًػ  تحصیلی ٍرزی تعلل

 ذّي رٍؼْای از اظتفادُ ٍ ّیجاًات تٌظین ٍ رٌترل تَاًاییْای پرٍرغ از رِ هی دّد ًؽاى پصٍّػ  ایي یااتِ ّای نتیجه گیری:

 اؽارزا عَاهل ٍ ت ییرات با ظازگاری در ااراد بِ روك ٍ رٍاًؽٌاختی بْسیعتی ااسایػ عَاهل از ی،ی عٌَاى بِ هی تَاى آگاّی

 ي ًتایو ضرٍرت تَیِ بیؽتر بِ ظالهت راتاری ٍ ایتواعی داًػ آهَزاى را هطرح هی رٌد.ای.یعت بْرُ
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