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 چکیده
ٍ   ي وامىاسة رفتارَای گیری ضکل مُم دالیل از یکی آضوکار در ررفیو     مطوکت   پرخاضگراوٍ در داوص آمًزان می توًان تو

ٍ  حاضور  پژيَص َذف خًدمُارگری ي خًدوظم تخطی عاطفی آن َا اضارٌ کرد. -خوًدوظم  ي خًدمُوارگری  ییتًاووا  مقایسو

ٍ  مقطع عادی ي پرخاضگراوٍ رفتارَای تا آمًزانداوص عاطفیتخطی  –ريش پوژيَص حاضور ع وی   . رضو  توًد   ضوُر  متًسوط

ٍ  ديم مقطوع  دختور  آموًزان  داوص تمامی ضامل حاضر پژيَص تًد. جامعٍ (ريیذادی پس) ایمقایسٍ  در رضو   ضوُر  متًسوط

 رفتارَوای  توا  آموًزان  داووص  وفر 90)وفر  180از ایه تیه . تًد وفر 2300 تقریثی ادتعذ ت1397ٍ-98 تحصی ی سال ايل ویمسال

گیری خًضٍ ای تصوادفی ي توا تًجوٍ توٍ ضوراید يريد ي      تا استفادٌ از ريش ومًوٍ (عادی آمًزان داوص وفر 90 ي پرخاضگراوٍ

 ي تواوجىی  ، خًدمُوارگری (1376 ،وجاریوان  ي زاَوذی ) اًَاز پرخاضگری خريج پژيَص اوتخاب ي پرسطىامٍ َای پرسطىامٍ

َای تٍ دس  آموذٌ توا اسوتفادٌ از    را تکمیل کردوذ. دادٌ (1385مًرکاوی، صالحی) مارس عاطفی تخطی ( يخًدوظم2004) رای

 َای پژيَص وطوان داد تویه  مًرد تجسیٍ ي تح یل قرار گرف . یافتٍ گريٌ َای مستقل ي تح یل ياریاوس چىذ متغیری tآزمًن 

تمرکس تور   ،یرفتارتا رفتارَای پرخاضگراوٍ ي عادی از لحاظ خًدمُارگری، خًدوظم تخطی عاطفی ي مًلفٍ َای  داوص آمًزان

(. تٍ عثار  دیگر، داوص آمًزان تا >01/0P)ی تفاي  معىاداری يجًد دارد مىف عاطفٍ کاَص ي عاطفٍ رییتغ تر تمرکس مًقعی ،

ارای سطًح پاییه تری از خًدمُارگری، خًدوظم تخطی عاطفی ي مًلفٍ رفتارَای پرخاضگراوٍ وسث  تٍ داوص آمًزان عادی د

ٍ  کواَص  ي عاطفٍ رییتغ تر تمرکس تمرکس تر مًقعی ، ،یرفتارَای  ی َسوتىذ. تور ایوه اسواس تًجوٍ توٍ متغیرَوای        مىفو  عاطفو

یىٍ سوثة ضىاسوی ي   در داوص آمًزان تا رفتارَای پرخاضگراوٍ می تًاوذ ت ًیحاتی در زم عاطفی تخطی خًدوظم خًدمُارگری،

 درمان رفتارَای پرخاضگراوٍ ایه افراد مطرح سازد.

 

 عاطفی، پرخاضگری، داوص آمًزانتخطیخًدمُارگری، خًدوظم واژگان کلیدی:
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