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 افسایص بر هادراى بِ فراضٌاخت تکٌیک بِ استرس هذیریت آهَزش اثربخطی

 پایِ آهَزاى داًص بیي در فرزًذ- ٍالذ رٍابط بْبَد ٍ آهَزاى داًص هذیآکار خَد

 ضْر 7931-7931 تحصیلی سال در ّا آى هادراى ٍ دبستاى پٌجن تا سَم

  اصفْاى
 

 2 ضیرازی هحوَد ،7 صفت قباد هحوذ
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 چکیذُ

داًص آهَساى ٍ  کارآهذيّذف ايي تحقیق اثزبخطی آهَسش هذيزيت استزس بِ تکٌیک فزاضٌاخت بِ هادراى بز افشايص خَد 

ضْز  1398-1397ّا در سال تحصیلی  آهَساى پايِ سَم تا پٌجن دبستاى ٍ هادراى آى فزسًذ در بیي داًص-بْبَد رٍابط ٍالذ 

اي هاًٌذ: کتاب ٍ هقالِ ٍ هذاخلِ اثزبخطی آهَسش  ّاي گزدآٍري اطالعات ضاهل استفادُ اس رٍش کتابخاًِ اصفْاى است. رٍش

 -ّاي رابطِ هادر ّا پزسطٌاهِ گزدآٍري دادُ هٌظَر بِکٌیک فزاضٌاخت بَدُ است. در بخص پیوايطی هذيزيت استزس بِ ت

ّا است کِ  آهَساى ٍ هادراى آى ( ٍ خَدکارآهذي عوَهی ضزر هَرد استفادُ قزار گزفت. جاهعِ ضاهل داًص1961کَدک راس )

اًذ. در ايي پژٍّص جْت  گزٍُ آسهايص ٍ گَاُ قزار گزفتًِوًَِ بِ ضیَُ در دستزس اًتخاب ضذًذ ٍ در دٍ  عٌَاى بًِفز  30

در دٍ سطح آهار تَصیفی ٍ استٌباطی استفادُ ضذ کِ بزاي  Spss-24 افشار ًزماس  حاضزّاي تحقیق  تجشيِ ٍ تحلیل دادُ

ّاي  سهَىّاي آى استفادُ گزديذ. با تَجِ بِ آ فزض ( با رعايت پیصANCOVAتحلیل آهاري اس آسهَى تحلیل کٍَارياًس )

رٍابط  ّاي هؤلفِاًجام ضذُ ًتايج ايي پژٍّص ًطاى داد کِ آهَسش هذيزيت استزس بِ تکٌیک فزاضٌاختی بِ هادراى بز افشايص 

آهَساى قابل هالحظِ  ( داًص>05/0P( )پذيزش، بیص حوايتگزي، سْل گیزي، طزد( ٍ خَدکارآهذي )>05/0Pفزسًذي )-ٍالذ

 است.  بَدُ
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