
 چکیده
ِ  ریتدا   فرزًدذاى  یتیضخص یّا جٌثِ از یاریتس تر تَاًذ یه کِ يیٍالذ در تَجِ هَرد یّایژگیٍجولِ  از  رّدي  ،تاضدذ  داضدت

ّ  رّي ًقص يییتع حاضر پژٍّص ّذف. است ی ٍ ضفقت خَدآگاّ  رٍاى یسدت یتْس يیدی تث در يیٍالدذ  خدَد  ضدفقت  ٍ یآگدا

ِ  هقطد   دختدر  آهدَزاى  داًص یتواه ضاهل پژٍّص يیا یآهار جاهعِ. تَد فرزًذاى اضطراب ٍ یضٌاخت  ضْرسدتاى  اٍل هتَسدط

 ًفدر  253 حجن تِ یا ًوًَِ يیت يیا ازتَد.  آًْا يیٍالذ ٍ ًفر 900 یثیتقر تعذاد تِ 1381-89 یلیتحص دٍم وسالیً در رٍدسر

 خدرٍ   ٍ ٍرٍد هالک پژٍّص، هَضَع تا هرتثط ّایپژٍّص ٌِیطیپ هَرگاى، جذٍل تِ تَجِ تا آًْا يیٍالذ ٍ آهَزاى داًص از

ّ  رّدي  یّاپرسطٌاهِضذًذ. سپس  اًتخاب یفتصاد یا خَضِ یرگیًوًَِ رٍش از استفادُ تا ٍ پژٍّص  اىید ر ٍ تدرٍاى  یآگدا

 لید تکو را (1881) اسپٌس کَدکاى اضطرابٍ  (1898) فیر یرٍاًطٌاخت یستیتْس، (2003) ًف خَد ضفقت هقیاس، (2003)

. گرفدت  قرار لیتحل ٍ ِیتجس هَرد چٌذگاًِ َىیرگرس ٍ رسَىیپ یّوثستگ ةیضر از استفادُ تا آهذُ دست تِ یّادادُ. کردًذ

ِ  فرزًدذاى  یرٍاًطدٌاخت  یستیتْس تا يیٍالذ ی ٍ ضفقت خَدآگاّ رّي يیتًتایج ًطاى داد   دارد ٍجدَد  هعٌدادار  ٍ هثثدت  راتطد

(01/0P< ،ّوچٌیي .)فرزًدذاى  اضطراب تا يیٍالذ ی ٍ ضفقت خَدآگاّ رّي  ِ (. >01/0P) دارد ٍجدَد  هعٌدادار  ٍ هٌفدی  راتطد

 درصدذ  8/33 هجوَع در هثثت صَرت ِت يیٍالذ یآگاّ رّي ٍ خَد ضفقت یرّایهتغ کِ ددا ًطاى ًیس َىیرگرس لیتحل جیًتا

338/0R) کٌٌذ یه تثییي تْسیستی رٍاًطٌاختی فرزًذاى را راتییتغ از
ّ  رّدي  یرّایهتغ(.  ّویٌطَر، =2  خدَد  ٍ ضدفقت  یآگدا

232/0R) کٌٌذ یه تثییي اضطراب فرزًذاى را راتییتغ از درصذ 2/23 هجوَع درهٌفی  صَرت ِت يیٍالذ
 اسداس  يید ا تر  (.=2

قادر تدِ   ٍ داضتِ راتطِ تْسیستی رٍاًطٌاختی ٍ اضطراب فرزًذاى ي تایٍالذ خَد ضفقت ٍ یآگاّ رّي کِ گرفت جِیًت تَاىیه

 ّستٌذ. ّادار آىتیٌی هعٌیپیص

 

 .اضطراب ی،ضٌاخت رٍاى یستیتْس ،خَد ضفقتی، آگاّ ّير: هاواژه دیکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


