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 چکیذه

بًلتس بر بلًغ ضغلی ي افکار واکارآمذ ضغلی ی ضغلی بٍ ريش کريم َذف از اوجام پژيَص حاضر، تبییه اثربخطی مطايرٌ

آزمًن  آزمًن ي پس ی ديم ضُر تُران بًد. پژيَص حاضر، آزمایطی َمراٌ با پیص ی ديم پایٍ آمًزان دختر مقطع متًسطٍ داوص

تحصیلی ی ديم ضُر تُران بًد کٍ در سال  آمًزان دختر متًسطٍ ی آماری پژيَص، ضامل تمامی داوص با گريٌ گًاٌ بًد. جامعٍ

وفر اوتخاب ضذوذ ي  33ای تعذاد  گیری تصادفی چىذمرحلٍ مطغًل بٍ تحصیل بًدوذ. از ایه جامعٍ، بٍ ريش ومًوٍ 1331-1331

وفر در گريٌ گًاٌ بٍ صًرت تصادفی گماردٌ ضذوذ.  13وفر در گريٌ آزمایص ي  13َا بٍ عمل آمذ. از ایه ومًوٍ،  آزمًن از آن پیص

آزمًن بٍ عمل آمذ. ابسار  ی کريمبًلتس ريی گريٌ آزمایص اعمال ضذ. سپس، از َر دي گريٌ پسی ضغل سپس جلسات مطايرٌ

ی افکار  وامٍ ( ي پرسصCDI-A-SFی استرالیا ) ی رضذ مسیر ضغلی فرم کًتاٌ ضذٌ وامٍ مًرد استفادٌ در ایه پژيَص پرسص

داری در ومرات بلًغ  بررسی قرار گرفت. وتایج بُبًد معىیَا با استفادٌ از تحلیل کًاریاوس مًرد  ای بًد. دادٌ واکارآمذ حرفٍ

ی  َای گريٌ آزمایص وسبت بٍ گريٌ گًاٌ وطان داد. پژيَص حاضر وطان داد کٍ مطايرٌ ضغلی ي افکار واکارآمذ ضغلی آزمًدوی

آمًزان بیاوجامذ. بىابرایه،  تًاوذ بٍ بُبًد ومرات بلًغ ضغلی ي افکار واکارآمذ ضغلی در داوص ضغلی مبتىی بر ريش کريمبًلتس می

ی ضغلی ایطان استفادٌ  آمًزان برای بُبًد آیىذٌ ی ضغلی بٍ ريش کريمبًلتس جُت کمک ي راَىمایی داوص تًان از مطايرٌ می

 ومًد.
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