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 ّیجاى شٌاختی تٌظین ٍ اجتواعی سازگاری با ارتباطی ّای هْارت رابطِ بررسی

 هتَسطِ دٍم دٍرُ آهَزاى داًش بیي در
 

 3، سویِ رباط هیلی2، بیتا ًصرالْی1سارا یَسفی

 ایراى تْراى، اسالهی، آزاد داًطگاُ تحقیقات، ٍ علَم ٍاحذ بالیٌی، رٍاًطٌاسی ارضذ کارضٌاس 1

ٍاًطٌاسی، گرٍُ استادیار 2  ایراى تْراى، اسالهی، آزاد داًطگاُ تحقیقات، ٍ علَم ٍاحذ ر

ٍاًطٌاسی، گرٍُ استادیار 3  ایراى تْراى، اسالهی، آزاد داًطگاُ تحقیقات، ٍ علَم ٍاحذ ر

 

 چکیدُ

زاى دٍرُ آهَّای ارتباطی با سازگاری اجتواعی ٍ تٌظین ضٌاختی ّیجاى در بیي داًصرابطِ هْارتّذف پژٍّص حاضر بررسی 

جاهعِ آهاری پژٍّص حاضر ضاهل کلیِ داًص آهَزاى دختر بَد. در ایي تحقیق از رٍش ّوبستگی استفادُ ضذ. دٍم هتَسطِ 

گیری بِ باضذ. ًوًًَِفر هی 1111، کِ تعذاد کل آًْا 1396-97دٍرُ دٍم هتَسطِ هٌطقِ یک ضْر تْراى در سال تحصیلی 

 ًفر بَد. ابسار سٌجص پژٍّص سِ 285حجن ًوًَِ براساس جذٍل هَرگاى ٍ رٍش در دسترس ٍ هرحلِ ای صَرت گرفت 

پرسطٌاهِ تٌظین  (،1993پرسطٌاهِ سازگاری )سیٌْا ٍ سیٌگ،  (،2114هْارت ّای ارتباطی )جرابک،  پرسطٌاهِ پرسطٌاهِ

ار تَصیفی ٍ استٌباطی در ّا از آهبَد. برای تجسیِ ٍ تحلیل دادُ( 2112ّاٍى، ضٌاختی ّیجاى )گارًفسکی، کرایچ ٍ اسپیي

هحاسبِ ّوبستگی ّای آهار تَصیفی ٍ رٍشًسخِ بیست ٍ دٍم استفادُ ضذ. در ایي پژٍّص از  spssافسار کاهپیَتری ًرم

ّای پژٍّص ًطاى داد، با بیٌی رابطِ هتغیرّا استفادُ ضذ. یافتِپیرسَى برای بررسی رابطِ هتغیرّا ٍ رگرسیَى برای پیص

% 99با  هْارتْای ارتباطی با سازگاری اجتواعی در بیي داًص آهَزاى دٍرُ دٍم هتَسطِ رابطِ ٍجَد دارد ٍ % اطویٌاى بیي99

هتغیر هْارتْای ارتباطی با تٌظین ضٌاختی ّیجاى در بیي داًص آهَزاى دٍرُ دٍم هتَسطِ رابطِ ٍجَد دارد. اطویٌاى بیي 

-بیٌی هْارت کٌذ ٍلی تٌظین ضٌاختی ّیجاًی در پیصبیٌی هی پیصآهَزاى را  ّای ارتباطی داًص، هْارتسازگاری اجتواعی

 آهَزاى هؤثر ًیست. ّای ارتباطی داًص

 

 ّای ارتباطی، سازگاری اجتواعی، تٌظین ضٌاختی ّیجاى هْارتّای كلیدی:  ٍاژُ
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