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تزبیتی علَم ٍ رٍاًطٌاسی هطالعات  

1331 بْار، 1، ضوارُ 4دٍرُ   
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 پيطرفت با عملي فكري يسًاس ي افسردگي اضطراب، ميسان بيه ارتباط

 مطُد ضُر حاضيٍ آمًزان داوص تحصيلي
 

 ،4خادمي مُروًش ،3چراغ ريضه فاطمٍ ،2کًَبىاوي سلطاوي سكيىٍ ،1اردبيلي محدث ابًالفضل

 5طرقبٍ وجارزادٌ الُام

 (هسؤٍل ًَیسٌذُ) رضَی حکوت لیعا آهَسش هؤسسِ عوَهی رٍاًطٌاسی ارضذ کارضٌاسی داًطجَی 1
ٍاًطٌاسی گزٍُ استادیار 2  هطْذ فزدٍسی داًطگاُ تزبیتی علَم ٍ ر

 رضَی حکوت عالی آهَسش هؤسسِ عوَهی رٍاًطٌاسی ارضذ کارضٌاسی داًطجَی 3
 رضَی حکوت عالی آهَسش هؤسسِ عوَهی رٍاًطٌاسی ارضذ کارضٌاسی داًطجَی 4
 رضَی حکوت عالی آهَسش هؤسسِ عوَهی سیرٍاًطٌا ارضذ کارضٌاسی داًطجَی 5

 

 چكيدٌ

است ٍ  ای یافتِ  ّای اخیز تَجِ بِ بْذاضت رٍاًی ٍ سالهت رٍاًی جاهعِ بزای هتخصصاى تعلین ٍ تزبیت اّویت ٍیژُ در سال

ختالالت گذار آیٌذُ جَام بطزی ّستٌذ اس ایي حیث هَرد تَجِ بیطتزی لزار دارًذ. هتأسفاًِ ضیَع ا آهَساى کِ پایِ داًص

است کِ اس جولِ عَاهل  رفتاری اس جولِ اختالالت طیف اضطزابی ٍ طیف افسزدگی در سالْای اخیز گستزش بسیاری یافتِ 

ّای فزسًذ پزٍری ٍ عَاهل هحیطی ٍ اجتواعی اضارُ کزد. پژٍّص حاضز بِ  تَاى بِ سبك سًذگی، ضیَُ هْن دخیل در آى هی

پزداسد.  دگی ٍ ٍسَاس فکزی عولی با پیطزفت تحصیلی در بافت حاضیِ ضْز هطْذ هیبزرسی ارتباط بیي هیشاى اضطزاب، افسز

باضذ کِ با استفادُ اس رٍش سهیٌِ یابی همطعی فزاّن آهذُ است. بعذ اس  ًفز هی 110ًوًَِ هَرد استفادُ در ایي تحمیك 

بِ عول آهذ کِ ًتایج بِ دست آهذُ حاکی اس  tّا تجشیِ ٍ تحلیل آًْا با استفادُ اس آسهَى رگزسیَى ٍ آسهَى  آٍری دادُ جوع

، ّوچٌیي بیي هیشاى اضطزاب با پیطزفت تحصیلی ارتباط کٌذ اس ٍاریاًس هَجَد را تبییي هی 03/0ایي است کِ پژٍّص فَق 

 هعٌاداری ٍجَد دارد ٍلی افسزدگی ٍ ٍسَاس فکزی عولی با پیطزفت تحصیلی ارتباط هعٌاداری ًذارًذ.
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