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 یدهچک

آهَساى دختز دٍرُ دٍم هتَسطِ ّای سًذگی بز تٌظین ضٌاختی ّیجاى داًصّذف پژٍّص حاضز، بزرسی تأثیز آهَسش هْارت

آسهَى ّوزاُ با گزٍُ کٌتزل بَد. جاهؼِ آهاری ضاهل آسهَى ٍ پسبَد. رٍش پژٍّطی در ایي هطالؼِ؛ ًیوِ آسهایطی اس ًَع پیص

هطغَل بِ تحصیل بَدًذ. اس  1395-96گاًِ ضْز تْزاى کِ در سال تحصیلی  22ی هٌاطق ّاآهَساى دختز دبیزستاىکلیِ داًص

ًفز(  25ًفز( ٍ کٌتزل ) 25ای تصادفی اًتخاب؛ ٍ در دٍ گزٍُ آسهایص )گیزی خَضِآهَس بِ ضیَُ ًوًًَِفز داًص 50ایي هیاى 

( بزای ّز دٍ 2001ّاٍى )کی، کزایچ ٍ اسپیيّای تٌظین ضٌاختی ّیجاى ضٌاختی گارًفسًاهِجایگشیي ضذًذ. ابتذا پزسص

 90هذت بِ دٍ بارای ّای سًذگی را ّفتِّای گزٍُ آسهایص، بزًاهِ آهَسش هْارتآسهَى(. سپس آسهَدًیگزٍُ اجزا ضذ )پیص

دٍبارُ ّز هزحلِ  اسایي پسی آهَسضی دریافت ًکزدًذ. گزٍُ کٌتزل ّیچ هذاخلِ کِ درحالیجلسِ دریافت کزدًذ؛  10دقیقِ در 

با استفادُ اس تحلیل کٍَاریاًس  ضذُ آٍری جوغآسهَى(. اطالػات ی هذکَر هَرد ارسیابی قزار گزفتٌذ )پسًاهِدٍ گزٍُ با پزسص

ّا اس تحلیل کٍَاریاًس چٌذ هتغیزُ )هاًکَا( ًطاى تحلیل ضذ. بزرسی یافتِ 22ًسخِ  SPSSافشار چٌذ هتغیزُ )هاًکَا( در ًزم

ّای (، افشایص هؤلفِ=F 88/18ّای هٌفی تٌظین ضٌاختی ّیجاى )ّای سًذگی در کاّص هؤلفِهَسش هْارتداد کِ اجزای آ

 تأثیز هؼٌاداری دارد. P <01/0( در سطح =78/4F)هثبت تٌظین ضٌاختی ّیجاى 
 

 .ّیجاى ضٌاختی تٌظین سًذگی، ّایهْارتهای کلیدی:  واشه
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