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تأثیر آهوزش ههارتهای زندگی بر تنظین ضناختی هیجاى دانصآهوزاى دختر
دوره دوم هتوسطه
نعیوه بسهی ،1سارا رحیوی نصاد ،2هستی اصالنی فر ،3حویده کربالئی علی تبریسی ،4الهام
5

نقاشزاده

 1استادیار داًطگاُ ػلن ٍ فزٌّگ (دکتزای رٍاًطٌاسی بالیٌی)
 2کارضٌاسی ارضذ رٍاىضٌاسی ػوَهی ،داًطگاُ تزبیت هذرس
 3کارضٌاس ارضذ رٍاًطٌاسی ػوَهی ،داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تْزاى ضوال
 4کارضٌاس ارضذ رٍاًطٌاسی تزبیتی ،داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقات تْزاى
 5داًطجَی دکتزای رٍاًطٌاسی تزبیتی ،داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تْزاى ضوال

چکیده
ّذف پژٍّص حاضز ،بزرسی تأثیز آهَسش هْارت ّای سًذگی بز تٌظین ضٌاختی ّیجاى داًصآهَساى دختز دٍرُ دٍم هتَسطِ
بَد .رٍش پژٍّطی در ایي هطالؼِ؛ ًیوِ آسهایطی اس ًَع پیصآسهَى ٍ پس آسهَى ّوزاُ با گزٍُ کٌتزل بَد .جاهؼِ آهاری ضاهل
کلیِ داًصآهَساى دختز دبیزستاىّای هٌاطق  22گاًِ ضْز تْزاى کِ در سال تحصیلی  1395- 96هطغَل بِ تحصیل بَدًذ .اس
ایي هیاى ً 50فز داًصآهَس بِ ضیَُ ًوًَِگیزی خَضِ ای تصادفی اًتخاب؛ ٍ در دٍ گزٍُ آسهایص (ً 25فز) ٍ کٌتزل (ً 25فز)
جایگشیي ضذًذ .ابتذا پزسصًاهِ ّای تٌظین ضٌاختی ّیجاى ضٌاختی گارًفسکی ،کزایچ ٍ اسپیيّاٍى ( )2001بزای ّز دٍ
گزٍُ اجزا ضذ (پیصآسهَى) .سپس آسهَدًی ّای گزٍُ آسهایص ،بزًاهِ آهَسش هْارتّای سًذگی را ّفتِای دٍ بار بِهذت 90
دقیقِ در  10جلسِ دریافت کزدًذ؛ درحالیکِ گزٍُ کٌتزل ّیچ هذاخلِی آهَسضی دریافت ًکزدًذ .پساسایي هزحلِ دٍبارُ ّز
دٍ گزٍُ با پزسصًاهِی هذکَر هَرد ارسیابی قزار گزفتٌذ (پسآسهَى) .اطالػات جوغآٍریضذُ با استفادُ اس تحلیل کٍَاریاًس
چٌذ هتغیزُ (هاًکَا) در ًزمافشار ً SPSSسخِ  22تحلیل ضذ .بزرسی یافتِ ّا اس تحلیل کٍَاریاًس چٌذ هتغیزُ (هاًکَا) ًطاى
داد کِ اجزای آهَسش هْارتّای سًذگی در کاّص هؤلفِّای هٌفی تٌظین ضٌاختی ّیجاى ( ،)F= 18/88افشایص هؤلفِّای
هثبت تٌظین ضٌاختی ّیجاى ( )F=4/78در سطح  P > 0/01تأثیز هؼٌاداری دارد.
واشههای کلیدی :هْارتّای سًذگی ،تٌظین ضٌاختی ّیجاى.
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