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 چکیذٌ

ی، ضبیستگی آهَز دختر هَفق ٍ ًبهَفق سبل سَم دبیرستبى از لحبظ ضبیستگی تحصیلداًص  ّذف ایي پژٍّص هقبیسِ

آهَزاى  آهبری ایي پژٍّص ضبهل توبهی داًص  بَد. جبهعِ اجتوبعی، راّبرد یبدگیری خَد تٌظیوی ٍ راّبرد یبدگیری ضٌبختی

ًفر  761ای بِ تعذاد ضْر اَّاز بَد کِ از ایي جبهعِ آهبری، ًوًَِ 7994-7995دختر پبیِ سَم دبیرستبى در سبل تحصیلی 

ای اًتخبة ضذ. گیری تصبدفی چٌذ هرحلِآهَز ًبهَفق( است کِ بب رٍش ًوًًَِفر داًص 81فق ٍ آهَز هًَفر داًص 81)ضبهل 

سبل قبل آًْب ٍ اًتخبة بِ صالحذیذ هعلن ًیوّب، هعذل دٍ هالک هَفق ٍ ًبهَفق بَدى داًص آهَزاى جْت گسیٌص در گرٍُ

ی  ًبهِ پرسص( ٍ SPPAQادراکی ًَجَاًبى ّبرتر )خَد  ّب از پرسطٌبهِ پرسطٌبهِ فعلی آًْب بَد. برای جوع آٍری دادُ

ٍ  (MANOVA) ّب از تحلیل ٍاریبًس چٌذ راِّ استفبدُ ضذ. برای تحلیل دادُ گرٍت راّبردّبی یبدگیری پیٌتریچ ٍ دی

 آهَز دختر هَفق ٍ ًبهَفق از لحبظ ضبیستگی تحصیلی،ًتبیج ًطبى داد کِ بیي داًص استفبدُ ضذ. تحلیل ٍاریبًس یک راِّ

داری ٍجَد دارد. ضبیستگی  ضبیستگی اجتوبعی، راّبرد یبدگیری خَد تٌظیوی ٍ راّبرد یبدگیری ضٌبختی تفبٍت هعٌی

آهَز دختر هَفق ٍ ًبهَفق از لحبظ ًبهَفق بیطتر بَد. ّوچٌیي، بیي داًص تحصیلی در داًص آهَزاى دختر هَفق ًسبت بِ گرٍُ

استفبدُ از راّبردّبی یبدگیری در داًص آهَزاى هَفق ببالتر از داًص آهَزاى ضبیستگی اجتوبعی تفبٍت بَد. عالٍُ برایي، 

 ًبهَفق بَد.
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