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 تحصیلی دلسدگی کاَش ي يرزی جرئت بیه ارتباط در وفس عست ای ياسطٍ وقش

  ممسىی شُرستان متًسطٍ ديم ديرٌ انآمًز داوش
 

 2حدادویا سیريس ،1افشار کلثًم

 ایران ممسىی، وًرآباد ياحد اسالمی آزاد داوطگاٌ( آمًزضی مدیریت) تربیتی علًم رضتٍ ارضد کارضىاسی ممطع داوطجًی 1

 ایران ممسىی، وًرآباد ياحد اسالمی آزاد داوطگاٌ آمًزضی مدیریت ي تربیتی علًم گريٌ راستادیا 2

 

 چکیدٌ

 ديم ديرٌ انآمًز داوص تحصیلی دلسدگی کاَص ي يرزی جرئت بیه ارتباط در وفس عست ای ياسطٍ پژيَص حاضر با َدف ومص

دختر ي  آمًز داوصوفر  204صیفی پیمایطی ي جامعٍ آماری اجرا ضدٌ است ريش اجرای تحمیك تً ممسىی ضُرستان متًسطٍ

استاودارد  َای پرسطىامٍابسار سىجص در ایه پژيَص  .باضد میوفر  134ي ومًوٍ آماری بر اساس فرمًل کًکران تعداد پسر 

” خیر“ي ” لیب” َای گسیىٍبا  ای ديگسیىٍسؤال  58یه پرسطىامٍ دارای ا (SEI) کًپر اسمیت وفس عستپرسطىامٍ  باضد می

 جرئتيرزی از پرسطىامٍ  جرئترای بررسی میسان ب .اود کردٌرا برای ومرِ کلی آزمًن گسارش  88/0ضریب آلفای کريوباخ  است

ريد استفادٌ ضدٌ است. ایه پرسطىامٍ دارای يرزاوٍ بٍ کار می( کٍ برای سىجص رفتارَای جرأت1975) يرزی گمبریل ي ریچی

دالير پًر با ضریب آلفای کريوباخ  سؤالی 17یه برای سىجص دلسدگی تحصیلی از پرسطىامٍ ي َمچى مادٌ آزمًن است 40

 انآمًز داوص تحصیلی دلسدگی کاَص ي يرزی جرئت بیه وفس عست ای ياسطٍ ومص بٍ وطان دادود تًجٍ استفادٌ گردید. 89/0

بدست آمدٌ کٍ ایه فرض را با  03/0سطح معىاداری  .ددار يجًد معىادار ي مثبت رابطٍ ممسىی ضُرستان متًسطٍ ديم ديرٌ

 02/0با سطح معىاداری  انآمًز داوص يرزی جرئت ي وفس عست از طرف دیگر بیه .دَد میلرار  تائیددرصد احتمال مًرد  97

 ي وفس عست َمچىیه بیه .دَد میلرار  تائیددرصد احتمال مًرد  98دارد کٍ ایه فرض را با  يجًد معىادار ي مثبت رابطٍ

درصد  97کٍ ایه فرض را با  03/0دارد سطح معىاداری  يجًد معىادار ي مثبت رابطٍ انآمًز داوص تحصیلی دلسدگی کاَص

 ديم ديرٌ انآمًز داوص تحصیلی دلسدگی کاَص ي يرزی جرئت در وفس عستوطان داد کٍ  .دَد میلرار  تائیداحتمال مًرد 

 ي معىاداری دارد. مثبت تأثیر ممسىی ضُرستان متًسطٍ

 

 ممسىی ضُرستان ،متًسطٍ ديم ديرٌ انآمًز داوص تحصیلی، دلسدگی يرزی، جرئت ،وفس عستَای کلیدی:  ياشٌ

 



 فمٍ ي حمًق سیاسی، علًم مطالعات

 126-143، صفحات 1399 بُار، 1، ضمارٌ 6ديرٌ 

 

 


