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تشبیتی علَم ٍ سٍاًطٌبسی هطبلعبت  

1331 بْبس، 1، ضوبسُ 5دٍسُ   

121 -131صفحبت   

  دزفول شهر دختران در پرخاشگری با هیجانی خودافشایی رابطه بررسی
 

 مهران، 4نازیال حنایی، 3ناهید افشاری، 2مهرنوش ملک زاده، 1لیال سادات عسیسی ضیابری

 6امیرعلی رجنی، 5فر محبیان

 (سئَله ًَیسٌذُ) ایشاى. گشگبى ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگبُ علوی ّیئت ٍ عوَهی ضٌبسی سٍاى دکتشای  1
سُ، ٍ ساٌّوبیی اسضذ کبسضٌبسی 2  .ایشاى اَّاص، اَّاص، ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگبُ هطٍب

 .ایشاى ،صاد اسالهی ٍاحذ دصفَلآ داًطگبُ ،ضخصیت سٍاًطٌبسی اسضذ کبسضٌبسی  3
َاص، ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگبُ تحقیقبت علَم ٍاحذ خبًَادُ، هطبٍسُ اسضذ کبسضٌبسی 4  .ایشاى ّا

ٍاًطٌبسی کبسضٌبس  5  اسالهی، آصاد داًطگبُ گشگبى، ٍاحذ ًخبگبى، ٍ جَاى پژٍّطگشاى ببضگبُ. )ایشاى گشگبى، ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگبُ هی،عوَ س

 (.ایشاى گشگبى،
 

 چکیده

، تغییوشات صیسوتی  ، ایوي گوزاس  . دّوذ  هوی ًَجَاًی هشحلِ گزاس سضذ فیضیکی ٍ سٍاًی اًسبى است کِ هیبى کَدکی ٍ جوَاًی سٍی  

ِ سا  ضوٌبختی  سٍاىّش چٌذ دس ایي هیبى تٌْوب تغییوشات صیسوتی ٍ    ، گیشد هیسا دس بش  ختیضٌب سٍاىاجتوبعی ٍ   توَاى  هوی  آسوبًی  بو

. ببضوذ  هوی سوبلِ   11ّذف پژٍّص حبطش بشسسی سابطِ خَد افطبیی ّیجبًی بب پشخبضوگشی دس دختوشاى    سٍ اصایي .کشد گیشی اًذاصُ

سبلِ دس هؤسسوبت کٌکوَس    11آهبسی ایي پژٍّص دختشاى ًَجَاى جبهعِ . ببضذ ّوبستگی اص ًَع پیوبیطی هیایي پژٍّص سٍش 

ببضوٌذ کوِ بوشای     ًفوش اص ایوي دختوشاى ًَجوَاى هوی      50ّوچٌیي ًوًَِ آهبسی ایي تحقیق هطتول بوش  ، ضْشستبى دصفَل ّستٌذ

بضوگشی  پشسطوٌبهِ پشخ ابوضاس پوژٍّص پشسطوٌبهِ بوَدُ ضوبهل      . تصبدفی استفبدُ ضوذُ اسوت   گیشی ًوًَِاص سٍش  ّب آىاًتخبة 

(AGQ ) هقوذاس آصهوَى ّوبسوتگی پیشسوَى     . خَد افطبیی ّیجبًی ی سبختٍِ پشسطٌبهِ هحقق(134/0 =r  ٍ35/0  =p )  بویي

لوزا فوشص صوفش سد    . ببضوذ  هعٌبداس ًووی  05/0دس سطح سبلِ ضْشستبى دصفَل  11خَدافطبیی ّیجبًی بب پشخبضگشی دس دختشاى 

خَدافطوبیی ّیجوبًی بوب    بویي  )یعٌی فشطیِ پژٍّص . پزیشین سا ًوی ای سابطِ گًَِ ّیچببضذ ٍ ٍجَد  آصهَى هعٌبداس ًوی. ضَد ًوی

ببیذ ارعبى ًوَد بوب ٍجوَد   ، بب تَجِ بِ ًتبیج حبصل. ضَد تأییذ ًوی( ٍجَد داسد داسی هعٌیسابطِ سبلِ  11پشخبضگشی دس دختشاى 

توأییش هببوت یکٌوَاختی بوش افوضایص خطوًَت ٍ        ذتَاًو  ووی ایي هتغیش بِ طَس کلی ً، هؤلفِ ّبی هتٌبقض دس خَدافطبیی ّیجبًی

 . پشخبضگشی دس دختشاى ًَجَاى داضتِ ببضذ
 

 .پشخبضگشی، خَدافطبیی ّیجبًیهای كلیدی:  واشه
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