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 دختر آموزان دانش تحصیلی آوری تاب بر زنذگی های مهارت آموزش اثربخشی

 متوسطه دوم دوره
 

 4حریرچیان لیال ،3معماری راحله ،2بسمی نعیمه ،1تبریسی علی کربالئی حمیذه

 ىایزا تْزاى، تحقیقبت، ٍ علَم ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ تزبیتی، رٍاًطٌبسی ارضذ کبرضٌبس هسئَل، ًَیسٌذُ 1

 ایزاى تْزاى،( ببلیٌی رٍاًطٌبسی دکتزای) فزٌّگ ٍ علن داًطگبُ استبدیبر 2

 ایزاى تْزاى، ضوبل، تْزاى ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ درسی، ریشی بزًبهِ گزایص تزبیتی، علَم رضتِ ارضذ کبرضٌبس 3

رُ رضتِ ارضذ کبرضٌبس 4  ایزاى ،رٍدّي رٍدّي، ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ راٌّوبیی، ٍ هطٍب

 

 چکیذه

آهَساى دختز دٍرُ دٍم هتَسطِ بَد. آٍری تحصیلی داًصّبی سًذگی بز تبةّذف پژٍّص حبضز، بزرسی تأثیز آهَسش هْبرت

ببضذ. جبهعِ آهبری ضبهل آسهَى ّوزاُ بب گزٍُ کٌتزل هیآسهَى ٍ پسرٍش پژٍّص در ایي هطبلعِ؛ ًیوِ آسهبیطی اس ًَع پیص

هطغَل بِ تحصیل  1335-36گبًِ ضْز تْزاى کِ در سبل تحصیلی  22دٍرُ دٍم هتَسطِ هٌبطق آهَساى دختز کلیِ داًص

ًفز( ٍ کٌتزل  25ای تصبدفی اًتخبة؛ ٍ در دٍ گزٍُ آسهبیص )گیزی خَضِآهَس بِ ضیَُ ًوًًَِفز داًص 50بَدًذ. اس ایي هیبى 

آسهَى(. ( بزای ّز دٍ گزٍُ اجزا ضذ )پیص2003ٍ هبرش ) آٍری تحصیلی هبرتیيًبهِ تبةًفز( جبیگشیي ضذًذ. ابتذا پزسص 25)

جلسِ دریبفت  10دقیقِ در  30 بِ هذت دٍ ببرای ّبی سًذگی را ّفتِّبی گزٍُ آسهبیص، بزًبهِ آهَسش هْبرتسپس آسهَدًی

ی ًبهٍُِ بب پزسصهزحلِ دٍببرُ ّز دٍ گز اسایي پسی آهَسضی دریبفت ًکزدًذ. گزٍُ کٌتزل ّیچ هذاخلِ کِ درحبلیکزدًذ؛ 

ًسخِ  SPSSافشار بب استفبدُ اس تحلیل کٍَاریبًس در ًزم ضذُ آٍری جوعآسهَى(. اطالعبت هذکَر هَرد ارسیببی قزار گزفتٌذ )پس

آٍری ّبی سًذگی در افشایص تبةّب اس تحلیل کٍَاریبًس ًطبى داد کِ اجزای آهَسش هْبرتتحلیل ضذ. بزرسی یبفتِ 22

 تأثیز هعٌبداری دارد. P <01/0( در سطح =F 01/13) تحصیلی

 

 آٍری تحصیلیّبی سًذگی، تبةهْبرتهای کلیذی:  واشه

 



تزبیتی علَم ٍ رٍاًطٌبسی هطبلعبت  

105 -114، صفحبت 1337 سهستبى، 4، ضوبرُ 4دٍرُ   

 

 


