فصلٌاهِ اًديؽِّاي تازُ در علَم تربيتي
سبل ضطن ،ضوبرُ ی چْبرم ،پبییش1390
بررظي تأثير آهَزغ هْارت ّاي زًدگي بر ظالهت رٍاى ٍ عست ًفط داًػ
آهَزاى دختر پايِ پٌجن هقطع ابتدايي


دکتز حسیي هؤهٌی هْوَئی
دکتز سعیذ تیوَری
هحوذ رحوبى پَر

**

***

چکيدُّ :ذف اغلی ایي پژٍّص ثزرسی تأثیز آهَسش هْبرت ّابی سًاذ ی ثاز سارها رٍاى ٍ ناشت ًنا

داًاص

آهَساى دختز پبیِ پٌجن هقغع اثتذایی ثَد .جبهعِ آهبری کلیِ داًص آهَساى دختز پبیاِ پاٌجن هقغاع اثتاذایی ضْزساتبى
رضتخَار در سبل تحػیلی  88-89ثَد .کِ تعذاد  60داًص آهَس دختز ثِ ضایَُ تػابد ی سابدُ اًتخابة ضاذًذ ٍ در دٍ
زٍُ آسهبیص ٍ کٌتزل (ّز زٍُ ً 30نز) قزار ز تٌذ .پژٍّص حبضزً ،یواِ آسهبیطای ثاب عازش پایص آسهاَى  -پا
آسهَى ثب زٍُ کٌتزل ثَد .اثشارّبی پژٍّص ثز آسهَى سرها رٍاى لاذثز  ،آسهاَى ناشت ًنا

کاَپز اساویا ٍ

راٌّوبی نولی آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی هطتول ثَد .در رٍش تجشیِ ٍ تحلیال دادُ ّاب ،اس آسهاَى آهابری  tازٍُ
ّبی هستقل ،استنبدُ ضذُ اساً .تبیج ًطبى داد کِ :آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ،سرها رٍاى داًص آهاَساى ٍ ناشت
ًن

آًْب را ثْجَد هی ثخطذ .تأثیز آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ًطبًِ ّبی جسوبًی ٍاضغزاة ٍ ثی خاَاثی هعٌابدار

ثَدُ اسا ،اهب ثز ًبرسب کٌصٍری اجتوبنی ٍ ا سزد ی هعٌبدار ًجَدُ اسا .تأثیز آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ناشت
ًن

کلی ،نشت ًن

اجتوبنی ٍ نشت ًن

تحػیلی هعٌبدار ثَدُ اسا .اهب ثز نشت ًنا

خابًَاد ی هعٌابدار ًجاَدُ

اسا.
ٍاشُ ّاي کليدي :آهَسش هْبرتّبی سًذ ی ،سرها رٍاى ،نشت ًن .

* داًطگبُ آساد اسرهیٍ ،احذ تزثا حیذریِ ،زٍُ نلَم تزثیتی ،تزثا حیذریِ ،ایزاىmoameni_57@yahoo.com.
** دانشگاه آزاد اسالمی ،وا حد تربت جام ،گروه روانشناسی ،تربت جام ،ایرانsdteimory28@yahoo.com .
*** کبرضٌبس ارضذ رٍاى ضٌبسی نوَهی ،داًطگبُ آساد اسرهی ،تزثا جبم ،ایزاىrhmanpor@gmail.com .
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هقدهِ
ثب تَجِ ثِ تغییزات ٍ پیچیذ ی ّبی رٍسا شٍى جبهعِ ٍ ستزش رٍاثظ اجتوبنی ،آهبدُ سابسی
ا زاد جْا رٍیبرٍیی ثب هَقعیا ّبی دضاَار ،اهازی ضازٍری ثاِ ًیاز های رساذ .ثاِ ّوایي دلیال
رٍاىضٌبساابى جْااا پاایص یاازی اس ثیواابری ّاابی رٍاًاای ٍ ًبثٌْجاابری ّاابی اجتواابنی ،آهااَسش
هْبرت ّبی سًذ ی را در سزاسز جْبى ٍ در سغح هذارس آغبس ًوَدُاًذ« .آهاَسش هْابرت ّابی
سًذ ی ثِ هجوَنِ ای اس تَاًبیی ّبیی نتِ هی ضَد کاِ سهیٌاِ سابس بری ر تابر هوجاا ٍ هنیاذ را
زاّن هی آٍرد ٍ ایي تَاًبیی ،زد را قبدر هی سبسد کِ ضوي پذیزش هسئَلیا ّبی اجتوبنی خَد،
ثذٍى لغوِ سدى ثِ خَد ٍ دیگزاى ثتَاًذ ثِ ضکل هؤثزی ثب خَاسا ،اًتیبرات ٍ هطاکرت رٍساًاِ
در رٍاثظ ثیي زدی رٍثزٍ زدد (کزین سادُ ٍ ّوکبراى.)1388 ،
آى چِ کِ اهزٍس تحا نٌَاى هْبرت سًذ ی هطَْر اسا ،تٌْب حبغل کبر پژٍّص زاى نػز
حبضز ًیسا ثلکِ ثسیبری اس ایي هْبرت ّب در الثِ الی تعبلین الْی ثِ خػَظ در قازآى کازین ٍ
احبدیث هعػَهیي ثیابى ضاذُ اساا « .اّویاا ٍ ضازٍرت آهاَسش هْابرت ّابی سًاذ ی سهابًی
هطخع هی ضَد کِ ثذاًین آهَسش هْابرت ّابی سًاذ ی هَجات ارتقابی تَاًابیی ّابی رٍاًای-
اجتوبنی هی زدد .ایي تَاًبیی ّب ،ازد را ثازای ثزخاَرد هاؤثز ثاب کطاوکص ّاب ٍ هَقعیاا ّابی
سًذ ی یبری هیثخطٌذ ٍ ثِ اٍ کوک هیکٌٌذ تب ثب سبیز اًسبى ّبی جبهعِ ،زٌّگ ٍ هحیظ خاَد
هوجا ٍ سبس براًِ نول کٌذ ٍ سرها رٍاًی خَد را تأهیي ًوبیذ .ثذیي تزتیت ،توزیي هْبرت ّبی
سًذ ی هَجت تقَیا یب تغییز ًگزش ّب ،ارسش ّب ٍ ر تبر اًسبى هی ازدد (ًبغازی« .)1384 ،در
ًتیجِ ثب پذیذآهذى ر تبرّبی هوجا ٍ سبلن ثسیبری اس هطکرت ثْذاضاتی قبثال پیطاگیزی خَاٌّاذ
ثَد .ثٌبثزایي کوک ثِ کَدکبى در رضذ ٍ ستزش هْبرت ّبی هَرد ًیبس ثازای سًاذ ی هغلاَة،
ایجبد یب ا شایص انتوبد ثِ ًن

در ثزخَرد ثب هطکرت ٍ ّوچٌیي کوک ثِ آًبى در رضذ ٍ تکبهل

نَاعف ٍ هْبرت ّبی اجتوبنی السم جْا سبس بری هَ ق ثب هحیظ اجتوابنی ٍ سًاذ ی هاؤثز ٍ
سبسًذُ ضزٍری ثِ ًیز هی رسذ (ضعبری ًژاد .)1371 ،ثٌابثزایي ثاب تَجاِ ثاِ اّویاا هْابرت ّابی
سًذ ی ثب اّذاف ًَب َى پیطگیزی ٍ ارتقبء سغح سرها رٍاًای ضازٍرت آهاَسش ایاي ًَاِ
هْبرت ّب ثِ کَدکبى ثزای هب آضکبر هیضَد.
یکی اس ثزًبهِ ّابی پایص یزاًاِ ای کاِ در ساغح جْابًی هاَرد تَجاِ قازار ز تاِ ،آهاَسش
هْبرتّبی سًذ ی ثِ کَدکبى اسا .سبسهبى ثْذاضا جْبًی 1ثزای ا شایص سغح ثْذاضا رٍاًی
1-World Health Organization
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ٍ پیص یزی اس آسیت ّبی رٍاًی ٍ اجتوبنی ثزًبهِ ای تحا نٌَاى آهَسش هْبرت ّبی سًاذ ی
تذارک دیذُ ٍ در سبل  1993در «یًَیسف( »1غٌذٍق کَکبى سبسهبى هلال هتحاذ) هغازش ًواَدُ
اسا ،اس آى سبل ثِ ثعذ ایي ثزًبهِ در ثسیبری اس کطَرّب هَرد هغبلعِ قازار ز تاِ اساا (سابسهبى
ثْذاضا جْبًی ،تزجوِ ًَری قبسن آثبدی ٍ هحوذ خبًی .)1377 ،پژٍّص ّبی هختلنی کاِ پا
اس اجزای ثزًبهِ آهَسش هْبرتّبی سًذ ی در هذارس غَرت ز تاِ ،تاأثیز ایاي آهاَسش را ثاز
اثعبد هختلف سبس بری ٍ سرها رٍاًی ًطبى هی دّاذ کاِ ثاِ عاَر کلای آهاَسش هْابرت ّابی
سًذ ی ٍ هْبرت ّبی اجتوبنی در هَارد سیز تأثیز هوجا دارد:
ر تبرّبی اجتوبنی هوجا در هذارس (تعبهل اجتوبنی هوجا ثیي ّوکبراى) ،ا شایص تَاًبیی حل
هسألِ -خَدآ بّی،کبّص خطن ،اضغزاة ،ا سزد ی ،کنرٍیی در ر تبرّابی ثاشُکبراًاِ ،ایجابد
جبیگبُ هْبر درًٍی ،هقجَلیا اجتوبنی ،هقبثلِ ثب ثحزاى ،رٍیبرٍیی اجتوبنی ،ا شایص جزأتٍرسی،
خَدپٌذارُ هوجا ،هْبرت ّبی کرهی ٍ غیزکرهی اجتوبنی هٌبست (هَت؛ اسویا ٍ ٍرداسکی،2
ثِ ًقل اس ًبغزی.)1384 ،پژٍّص ّب ًطبى هی دٌّذ کاِ آهاَسش هْابرت ّابی سًاذ ی ثاِ ارتقابء
ثْذاضا رٍاًی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى در اثعبد هختلاف سًاذ ی کواک هایکٌاذ ٍ اس اسبسایتازیي
ثزًبهِّبی پیص یزاًِ در سغح اٍلیِ ثِ ضوبر هی رٍد .سرهتی ،ثخص اغلی یک سًذ ی ضبد اسا.
هذارس ًقص هْوی در آ بُ سبختي کَدکابى ٍ ًَجَاًابى پیزاهاَى هسابئل ثْذاضاتی ٍ سارهتی ٍ
آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثِ آًبى دارًذ.
حسیٌی ( ،)1378هعتقذ اسا آهَسش ،اسبسیتزیي رٍش ،پیص یزی اٍلیِ اسا .اس عز ی دیگز
هْن تزیي ٍ هؤثزتزیي دٍرُ جْا آهَسش پیص یزاًِ ،دٍرُ کَدکی ٍ ًَجَاًی اساا .ثاِ ّوایي
دلیل هتخػػیي ثْذاضا رٍاًی ،آهَسش پیص یزاًِ در دٍرُ کَدکی ٍ ًَجَاًی را ثسایبر هاَرد
تَجِ قزار هی دٌّذ.
پژٍّص ّبی هختلنی کِ پ

اس اجزای ثزًبهِ آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی در هذارس غَرت

ز ا ،تأثیز ایي آه َسش را ثز اثعبد هختلاف سارها رٍاى ًطابى های دّاذ .هاور کابّص هعٌابدار
اضااغزاة اجتواابنی (ثَتااَیي ٍ ایٌااگ ،)1982 ،3تػااَر اس خااَد (کزٍتااز ٍ )1991 ،4نااشت ًنا
(ایٌا .) 1994 ،5در ثسیبری اس ثزرسی ّبی اًجبم ضذُ در ایي سهیٌِ ًتابیجی دیگاز اس قجیال ا اشایص
انتوبد ثِ ًن

کَدکبى ،ثْجَد راثغِ هعلن ٍ ضب زد،کبّص غیجا اس هذرساِ ٍ ،کابّص ثاذر تبری

آًبى حبغل زدیذ (سبسهبى ثْذاضا جْبًی ،تزجواِ ًاَری قبسان آثابدی ٍ هحواذخبًی.)1377 ،
3-Botvin & Eng

2-Moot, Smith &Wordski
5-Enet

1- UNICEF
4-Kreuter
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(اًیسکیَیچ ٍ ٍایسًَگ .)1990،1در پژٍّطی کِ اثز آهاَسش هْابرت ّابی سًاذ ی را در سهیٌاة
خَد آ بّی ثزرسی ًوَدً ،تبیج ًطبى داد کِ ثِ دًجبل ایي آهَسش داًص آهاَساى غاذاقا ثیطاتز،
ًَع دٍستی ثیطتز ٍ پزخبش زی کوتزی اس خَد ًطابى دادًاذ (سابسهبى ثْذاضاا جْابًی ،تزجواِ
ًَری قبسنآثبدی ٍ هحوذخبًی .)1377 ،در پژٍّطی کِ تَسظ اسوبنیلی ( )1380اًجابم ضاذ ،اثاز
آهَسش درس هْبرت ّبی سًذ ی در تعبهل ثب ضیَُ ّبی زسًذپزٍری ثزنشت ًن

داًص آهَساى

استبى اردثیل هَرد ثزرسی قزار ز اً .تبیج ًطبى داد کِ هیبًگیي ًوزُ نشت ًن

داًص آهاَساًی

کااِ درس هْاابرت ّاابی سًااذ ی را ذراًااذُ ثَدًااذ ٍ پذراًطاابى اس ضاایَُ تزثیتاای اقتااذار اسااتنبدُ
هیکزدًذ ،ثیطتز اس داًص آهَساًی ثَد کِ درس هذکَر را ًگذراًذُ ثَدًذ.
حقیقی ٍ ّوکبراى (ً ) 1385طابى دادًاذ کاِ آهاَسش هْابرت ّابی سًاذ ی هَجات ا اشایص
سرها رٍاى ٍ نشت ًن

داًص آهَساى دختز زٍُ آسهبیص در هقبیسِ ثب زٍُ َاُ هی ضَد.

ثوزی ٍ لعلی بس (ً ،)1384طبى دادًذ کِ آهاَسش هْابرت ّابی سًاذ ی در هجواَع هَجات
ثْجَد ًسجی ضبخع ّبی سارها رٍاى (اساتزس خابًَاد ی ٍ پاذیزش اجتوابنی) در ازٍُ ّابی
ضزکا کٌٌذُ هی ضَد.
در پژٍّطی کِ تَسظ ٍردی ( )1383اًجبم ضذ ،تأثیز آهَسش هْابرت ّابی سًاذ ی ثاز اثازاس
ٍجَد ،نشت ًن

ٍ هسئ َلیا پذیزی داًص آهَساى دختز سبل اٍل هتَسغِ ًبحیِ یک اَّاس هَرد

ثزرسی قزار ز اً .تبیج ًطبى داد کِ :آهَسش هْبرت ّبی سًاذ ی ثاز سارها نواَهی ،ناشت
ًن

ٍ خَداثزاسی داًص آهَساى تأثیز هوجا داضتِ ٍ هَجت ا شایص هعٌابدار ّاز کاذام اس هتغیزّاب

ضذُ اسا.
در پژٍّطی کِ تَسظ یبدآٍری ( ،)1383غَرت ز ا تأثیز آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثاز
سرها نوَهی ٍ نشت ًن

ٍخَداثزاسی داًص آهَساى دختز سبل اٍل هقغاع هتَساغِ ضْزساتبى

اَّاس هَرد ثزرسی قزار ز ا.
ًتبیج تحقیق ًطبى داد کِ آهاَسش هْابرت ّابی سًاذ ی ثاز سارها نواَهی ،ناشت ًنا

ٍ

خَداثزاسی داًص آهَساى تأثیز هوجا داضتِ ٍ هَجت ا شایص هعٌبدار ّز کذام اس هتغیزّب ضذُ اسا.
در پژٍّطی کِ تَسظ تزًزّ ٍ 2وکبراى ( )2008در ارتجبط ثب آهَسش هْابرت ّابی سًاذ ی اس
جولِ حل هسئلِ ٍ ارتجبعبت هاؤثز ثاز رٍی ًَجَاًابى اًجابم ضاذً ،طابى داد کاِ ایاي هْابرت ّاب،
1- Aniskiewich & Wysong
2- Turner
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تَاًبییّبی آًبى را ثزای حل هطاکل ٍ اساتنبدُ هاؤثز اس حوبیاا ّابی اجتوابنی آًابى را ا اشایص
هیدّذ.
در پژٍّطی کِ هبرتیي جًَشّ ٍ 1وکبراًص ( ،)2009در ارتجبط ثب هْابرت ّابی سًاذ ی هاَرد
ًیبس ٍرسضکبراى اًجبم دادًذ ثِ ایي ًتیجِ رسیذًذ کاِ هْابرت ّابی ازدی اس جولاِ هْابرت ّابی
اجتوبنی ،احتزام ،رّجزی ،تعبهل خبًَادُ ٍ ارتجبعبت ٍ هْبرت ّبی ضخػی اس جولِ خَد سابسهبى
دٌّذًُ ،ین ٍ اًضجبط ،انتوبد ثِ ًن  ،تعییي ّذف ،هذیزیا ًتبیج نولکزد ٍ اًگیشُ اس هْان تازیي
هْبرت ّبی سًذ ی هَرد ًیابس آًابى های ثبضاذ .در پژٍّطای کاِ ًٍاشل ٍیکتَریابّ ٍ 2وکابراًص
( ،)2009در ارتجبط ثب تأثیز ثزًبهِ آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز جلَ یزی اس سَءاستنبدُ اس هاَاد
هخذر اًجبم دادًذ ثِ ایي ًتیجِ رسیذًذ کِ هْبرت ّبی سًذ ی تأثیز هوجتای ثاز کابّص اساتنبدُ اس
هَاد هخذر ٍ الکل در داًص آهَساى دارد .در پژٍّطی کِ کٌزادّ ٍ 3وکبراًص( ،)2009در ارتجبط
ثب ثْجَد هْبرت ّبی سًذ ی ٍ ا نتوبد ثِ ًن
رسیذًذ کِ پ

در کبرکٌابى ثیوبرساتبى اًجابم دادًاذ ثاِ ایاي ًتیجاِ

اس آهَسش هْبرت ّابی سًاذ ی ،انتوابد ثاِ ًنا

در آًابى ثاِ عاَر چطاوگیزی

ا شایص یب ا .در پژٍّطی کِ احوذیبى ،)2009( 4تحا نٌَاى ثزرسی اثاز آهاَسش هْابرت ّابی
سًذ ی در داًص آهَساى خنیف کزی اًجبم دادًاذ ثاِ ایاي ًتیجاِ رسایذًذ کاِ پا

اس آهاَسش

هْبرت خَدضٌبسی ،اجتوبنی ٍ رٍاثظ ثیي زدی ،هذیزیا خطن ،اثزات هوجا سیبدی در ایي ا ازاد
دیذُ ضذ.
در پژٍّطی کِ ثَة الٍلیزّ ٍ 5وکبراى ( )2010در ارتجبط ثب هْبرت ّابی ارتجابعی هاَرد ًیابس
داًطجَیبى کبرضٌبسی ارضذ اًجبم دادًذ ثِ ایي ًتیجِ رسیذًذ کِ ایي هْبرت ّب ثِ عَر چطوگیزی
ثبنث ا شایص انتوبد ثِ ًن

ٍ ارتجابط ثاب دیگازاى ٍ اًعغابف پاذیز ضاذى در آًابى های ازدد .در

پژٍّطی کِ ٍاًگ ثَّ ٍ 6وکبراى ( ،)2010در ارتجبط ثب کینیا سًذ ی در هیبى هْبجزاى رٍستبیی
ثِ ضْزی در چیي اًجبم دادًذ ثِ ایاي ًتیجاِ رسایذًذ کاِ آهاَسش هْابرت ّابی سًاذ ی پایص اس
هْبجزت ثب توزکش ثز ایجابد هْابرت ّابی هقبثلاِ ای کبرآهاذ ٍ تْیاِ هْبجزت،کینیاا سًاذ ی ٍ
سرها رٍاًی را ثْجَد هی ثخطذ .در پژٍّطی ثبرلَّ ٍ 7وکبراى ( ،)1998ثِ ایي ًتیجِ رسایذًذکِ
رٍیکزد هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن  ،تَاًبیی تػوین یزی ٍ هقبٍها در ثزاثز طبر
ّوسبالى جْا هػزف هَاد در هذارس تأثیز دارد ٍ ثزًبهِ هؤثزی اساا کاِ پیبهاذّبی هْوای در
3- Conrad
6- Wang Bo

2- Victoria Wenzel
5- Bob Lawlir

1- Martin Jones
4- Ahmadian
7- Barlow
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سرهتی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى دارد (ثِ ًقل اس ٍردی .)1383 ،ثٌبثزایي ثب تَجِ ثِ هغبلت اَق ٍ ایاي
اهز کِ کَدکبى ٍ ًَجَاًبى در دٍرُ ای ّستٌذ کِ در هعزؼ خغزًذ ٍ اس عز ی دیگاز سهابًی کاِ
ًَجَاًبى اس اٍایل ًَجَاًی هی ذرًذ ،ثِ هْبرت ّابی تػاوین یازی ٍ راّجزدّابی خاَدکٌتزلی
جْا کبّص ا کبر اضغزاة آٍر هجْش هی ضًَذ.
هی تَاى نا کِ راُ حل اسبسی جْا کبّص هطکرت ثْذاضا رٍاًی در دٍرُ کَدکی ٍ
ًَجَاًی ،آهبدُ سبسی آًبى در جْا استنبدُ اس ایي ًَِ هْبرت ّب ٍ تَاًبیی ّب ثزای هقبثلِ ثب
هطکرت ایي دٍرُ اسا تب ثذاى ٍسیلِ کنبیا ٍ ضبیستگی کَدک ٍ ًَجَاى ٍ ر تبر ّبیی کِ
سرهتی را ا شایص هی دٌّذ ،هَججبت ثْذاضا رٍاًی آًبى را زاّن ًوبیٌذ .تحقیقبت ًَب َى
ثیبًگز ایي هغلت اسا کِ ایي اهز هی تَاًذ اس عزیق آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی هیسز زدد .ثب
تَجِ ثِ ادثیبت پژٍّص ٍ هجبًی ًیزی هغزش ضذُ زضیبت ایي پژٍّص نجبرتٌذ اس:
-1آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص سرها رٍاى داًص آهَساى تأثیز دارد.
-2آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن

داًص آهَساى تأثیز دارد.

 -3آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز کبّص ًطبًِ ّبی جسوبًی تأثیز دارد.
 -4آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثزکبّص اضغزاة ٍ ثی خَاثی داًص آهَساى تأثیز دارد.
 -5آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز کبّص ًبرسب کٌص ٍری اجتوبنی داًص آهَساى تأثیز دارد.
-6آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز کبّص ا سزد ی داًص آهَساى تأثیز دارد.
-7آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن

کلی داًص آهَساى تأثیز دارد.

 -8آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن

اجتوبنی (ّوسابالى) داًاص آهاَساى تاأثیز

دارد.
-9آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن

خابًَاد ی (ٍالاذیي) داًاص آهاَساى تاأثیز

دارد.
-10آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن

تحػیلی (آهَسضگبّی) داًص آهَساى

تأثیز دارد.
ثب تَجِ ثِ هَارد نٌَاى ضذُ ایي پژٍّص ثِ هٌیَر ثزرسی تأثیز آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز
سرها رٍاى ٍ نشت ًن

داًص آهَساى دختز پبیِ پٌجن هقغع اثتذایی غَرت ز تِ اسا.
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رٍغ
پژٍّص حبضز یک تحقیق ًیوِ آسهبیطی ٍ اس ًَع پیص آسهَى -پ

آسهَى ثاب ازٍُ آسهابیص ٍ

زٍُ َاُ اسا.
جاهعِ آهاريً ،وًَِ ٍ رٍغ ًوًَِ گيري
جبهعِ آهبری ایي پاژٍّص ضابهل کلیاِ داًاص آهاَساى دختاز پبیاِ پاٌجن دثساتبى ّابی ضْزساتبى
رضتخَار هی ثبضذ کِ در سبل تحػیلی  88-89ثِ تحػیل اضاتغبل داضاتٌذً .وًَاِ آهابری در ایاي
پژٍّص تعذاد ً 60نز اس ایي داًص آهَساى اسا .ثزای اًتخبة ًوًَِ اس رٍش ًوًَِ یزی تػبد ی
سبدُ ،استنبدُ ضذُ اسا کِ داًص آهاَساى ثاِ غاَرت تػابد ی در دٍ ازٍُ آسهابیص ٍ کٌتازل
جبیگشیي ضذًذ.
ابسار پصٍّػ
اثشارّبی زدآٍری اعرنبت نجبرتٌذ اس :پزسصًبهِ سرها نوَهی لذثز
پزسصًبهِ نشت ًن

(،)GHQ- 28

کَپز اسویا ( .)GSSEدر اثتذا ثِ هٌیَر حذف هتغیزّبی کٌتزل اس جولاِ

سي ،جٌ  ،هقغع تحػیلی ،پبیِ تحػیلی ٍ َّش کٌتزل ضذًذ ٍ َّش آًبى تَسظ آسهَى َّضی
ٍکسلز سٌجیذُ ضذ ٍ اس ثیي ً 100نز داًص آهَسً 60،نز کِ داهٌاِ َّضای آًابى ثایي100-110ثاَد
اًتخبة ضذًذ .اعرنبت ایي پژٍّص ثِ ٍسیلِ پزسص ًبهِ ّبی سرها نوَهی لاذثز
ًن

کَپز اسویا ٍ راٌّوبی آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی جوع آٍری ضذُ اسا .پ

ٍ ناشت
اس آى کاِ

داًص آهَساى ثِ عَر تػبد ی ثِ دٍ زٍُ آسهبیص ٍ َاُ تقسین ضذًذ ،هَرد پیص آسهَى سرها
نوَهی لذثز

ٍ نشت ًنا

کاَپز اساویا قازار ز تٌاذ .ساس

هذاخلاِ آسهبیطای (آهاَسش

هْبرت ّبی سًذ ی) ثز رٍی داًص آهَساى زٍُ آسهابیص اًجابم ز اا .پا
آسهبیطی ،داًص آهَساى ّز دٍ زٍُ آسهابیص ٍ اَاُ هاَرد پا
نوَهی لذثز

ٍ نشت ًن

اس اتوابم هذاخلاِ

آسهاَى پزساص ًبهاِ سارها

کَپز اسویا قزار ز تٌذ .هَضَع جلسابت آهَسضای ٍ توزیٌابت

نولی آى در ّطا جلسِ  90دقیقِ ای تٌغین زدیذ ،ثِ عَری کِ ًیوی اس ٍقا ّز جلسِ ثاِ ارائاِ
هغبلت نولی در هَرد هَضَع جلسِ اختػبظ دادُ هی ضذ ٍ ثعاذ اس هاذتی اساتزاحاً ،یواِ دٍم
جلسِ ثِ غَرت ثحث زٍّی پیزاهَى توزیٌبت هزثَط ثِ هَضَع آهَسضی ثز شار هی زدیذ .در
ّز جلسِ اثتذا پیزاهَى ّز هَضَع آهَسضی ،هجابحوی هغازش های ضاذ ٍ ثعاذ هَضاَع ثاِ غاَرت
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زٍّی هَرد ثحث ٍ ثزرسی قزار هی ز ا ٍ ،در پبیبى ّز جلسِ توزیٌبتی ارائِ هی ضذ ،تب ثاذیي
ٍسیلِ ّوِ آسهَدًی ّب هجبحث آهَسضی را خبرج اس هَقعیا آهَسش ثاِ غاَرت تجزثای ،توازیي
کٌٌذ .لذثز

ٍ ٍیلیبهش )1998( 1پبیبی تٌػیف  ٍ %95جابى ( )1985ثجابت درًٍای پزساص ًبهاِ

سرها نوَهی را ثب استنبدُ اس آلنبی کزًٍجبخ  % 90اشارش ًوَدًاذ .کای یا  )1984( 2آلنابی
کزًٍجبخ پزساص ًبهاِ سارها نواَهی را  % 93ثاِ دساا آٍرد ٍ ضاک )1984( 3ضازیت آلنابی
کزًٍجبخ  % 88را ثز رٍی  2150داًص آهَس شارش ًوَد (ثِ ًقل اس تقَی.)1380 ،
پبیبیی زم  28سؤالی پزسص ًبهِ سرها نوَهی لذثز

تَساظ پبالٌّاگً ،ػاز ،ثزاٌّای ٍ

ضبُ هحوذی (% 91 ،)1375هحبسجِ ضذُ اسا (کر ی ،استَرا ٍ حق ضٌبس .)1378 ،کَپز اساویا
ٍ ّوکبراى ( )1967ضزیت ثبسآسهبیی  % 88را ثعذ اس ّ 5نتِ ٍ ضزیت ثبسآسهبیی % 70را ثعذ اس سِ
سبل ثزای هقیبس نشت ًن

ثِ دسا آٍردُ اًذ تحلیل نَاهل ًطبى دادُ اساا کاِ ازد  ،هقیبساْب

نبهل ّبی هتنبٍتی اس نشت ًن

را هی سٌجٌذ (ثِ ًقل اس ًیسی ٍ ضٌْی ییرق. )1381 ،ضاکزکي ٍ

ًیسی ( ،) 1373در پژٍّطی کِ ثز رٍی داًص آهَساى سبل اٍل تب سَم دثیزساتبى ّابی ًجاف آثابد
اًجبم دادًذ ،ضزیت پبیبیی ثبس آسهبیی ایي هقیبس را ثزای داًص آهَساى دختز ٍ پسز ثِ تزتیت %90
ٍ  % 92شارش کزدُ اًذ .نرهِ (ً ) 1384یش ثب اجزای ایي هقیبس ثز رٍی یک ًوًَاِ داًاص آهاَس
پبیبیی ایي هقیبس را ثب رٍش تٌػیف  ٍ % 83ثب رٍش آلنابی کزًٍجابخ  % 84ثازآٍرد کازدُ اساا.
تحقیقبت هتعذد ضزیت انتجبر هقیابس ناشت ًنا

کاَپز اساویا را تأییاذ کازدُ اًاذ ،در هغبلعاِ

ضکزکي ٍ ًیسی ( )1373ضزیت انتجبر ایي هقیبس اس عزیق ّوجستِ کزدى ًوزُ ّبی آسهَى ثب هعذل
آخز سبل داًص آهَساى هحبسجِ زدیذُ اسا ٍ ضزایت ثِ دسا آهذُ ثازای پسازاى  ٍ % 69ثازای
دختزاى  )p ; 0/001( % 71شارش ضذُ اسا .نرهِ ( )1384ثزای هحبسجِ انتجبر ایي پزساصًبهاِ
اس رٍش ّن ثستِ کزدى آى ثب ًوزُ ّبی هقیبس اضغزاة اجتوبنی اساتنبدُ ًواَدُ اساا ٍ ضازیت

انتجبر  – 0/53را ثب ( )p > 0/001ثِ دسا آٍردُ اسا.

3- Shek

2- Keyes

1- Goldberg & Williams
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يافتِ ّا
ثزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ثبتَجِ ثِ" عزش پیص آسهَى -پ

آسهَى ثب زٍُ کٌتزل" اس آسهَى

 tهستقل ثزای هعٌبداری تنبٍت هیبًگیي ّب استنبدُ ضذ.
جدٍل ؼوارُ  :0اطالعات دهَ گرافيك

زٍُ
آسهبیص
کٌتزل

جٌ

سي

دختز

12

تحػیرت

زاٍاًی

درغذ

درغذ تزاکوی

30

%50

%50

30

%50

%100

60

%100

...

پٌجن اثتذایی

کل

ّوبىعَرکِ در جذٍل  1هطبّذُ هی ضَد ،داًصآهَساى در دٍ زٍُ آسهبیص ٍ کٌتزل قزار
ز تٌذ ٍ ّز زٍُ ً 30نز هی ثبضذ ٍ سي ٍ سغح تحػیرت آًْب یکسبى هی ثبضذ.
زضیِ اٍل :آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص سرها رٍاى داًص آهَساى تأثیز دارد.
جدٍل ؼوارُ ً :2تايج آزهَى  tبراي هقايعِ هياًگيي دٍ گرٍُ در هتغير ظالهت رٍاى

زٍُ

تعذاد

هیبًگیي
پیص

هیبًگیي
پ

آسهَى

تنبٍت ثیي

خغبی

آسهَى  tثزای هقبیسِ

هیبًگیي ّب

استبًذارد

دٍ هیبًگیي

هیبًگیي ّب

t

df

P

آسهَى
آسهبیص

30

22/60

16/73

5/86

1/88

2/37

58

0/021

کٌتزل

30

19/53

22/40

-2/86

3/16

ّوبى ًَِ کِ در جذٍل  2هطبّذُ هی ضَد ،هیبًگیي ًوزُ پا

آسهاَى ازٍُ آسهابیص ()16/73

ًسجا ثِ هیبًگیي پیص آسهَى آًْب ( )22/60کبّص چطن یزی داضتِ اساّ .وچٌیي جذٍل ًطابى
هی دّذ کِ هقذار  ( tobهحبسجِ ضذُ) ثب درجبت آسادی  ٍ 58در سغح آلنبی  0/05ثزاثز اسا ثب
 tob )58(; 2 /37 ٍ p >0/05هقذار  t( tcrجذٍل) ثزای آسهَى دٍ سَیِ ،ثب درجبت آسادی 58
ٍ در سغح آلنبی  0/05ثزاثز اسا ثب  .tcr )58( ; 2/00 ٍ p>0/05 2/ 00ثب تَجِ ثِ ًتبیج جاذٍل
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 tob>tcrزضیِ غنز رد ٍ زضیِ پژٍّطی کِ نجبرت ثَد اس" :آهَسش هْبرت ّبی سًاذ ی ثاز
ا شایص سرها رٍاى داًص آهَساى تأثیز دارد" ،تبییذ هی ضَد.
زضیِ دٍم -آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن

داًص آهَساى تأثیز دارد.

جدٍلً :9تايج آزهَى  tبراي هقايعِ هياًگيي دٍ گرٍُ در هتغير عست ًفط
زٍُ

تعذاد

هیبًگیي
پیص
آسهَى

هیبًگیي
پ
آسهَى

تنبٍت ثیي
هیبًگیي ّب

خغبی
استبًذارد
هیبًگیي ّب

آسهبیص

30

37/33

41/80

-4/46

0/91

کٌتزل

30

37/13

36/13

1/00

1/64

آسهَى  tثزای هقبیسِ دٍ هیبًگیي

ّوبى ًَِ کِ در جذٍل  3هطبّذُ هی ضَد هیبًگیي ًوازُ پا

T

df

p

-2/89

58

0/005

آسهاَى ازٍُ آسهابیص ()41/80

ًسجا ثِ هیبًگیي پیص آسهَى آًْب ( )37/33ثِ عازس چطان یازی ا اشایص داضاتِ اسااّ .وچٌایي
جذٍل ًطبى هی دّذ کِ هقذار  t( tobهحبسجِ ضذُ) ثب درجبت آسادی  ٍ 58در سغح آلنبی 0/01
ثزاثاز اساا ثاب  tob )58( ; -2 /89 ٍ p>0/01هقاذار  t( tcrجااذٍل) ثازای آسهاَى دٍ ساَیِ ،ثااب
درجبت آسادی  ٍ 58در سغح آلنبی  0/ 01ثزاثز اسا ثاب  .tcr )58( ; 2/ 66 ٍ p>0/01 2/ 66ثاب
تَجِ ثِ ًتبیج جذٍل ( ) tob>tcrزضیِ غنز رد ٍ زضیِ پژٍّطی کِ نجبرت ثاَد اس" :آهاَسش
هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن

داًص آهَساى تأثیز دارد" ،تأییذ هی ضَد.

زضیِ سَم -آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز کبّص ًطبًِ ّبی جسوبًی داًص آهَساى تأثیز دارد.
جدٍل ً :4تايج آزهَى  tبراي هقايعِ هياًگيي دٍ گرٍُ در هتغير ًؽاًِ ّاي جعواًي

زٍُ

تعذاد

هیبًگیي
پیص
آسهَى

هیبًگیي
پ
آسهَى

تنبٍت ثیي
هیبًگیي ّب

آسهَى  tثزای هقبیسِ دٍ
هیبًگیي

خغبی
استبًذارد
هیبًگیي ّب

t

df

p

آسهبیص

30

5/40

3/66

1/73

0/78

2/25

58

0/028

کٌتزل

30

4/86

6/33

-1/46

1/17
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آسهاَى ازٍُ آسهابیص ()3/66

ًسجا ثِ هیبًگیي پیص آسهَى آًْب ( )5/40ثِ عزس چطن یزی کبّص داضتِ اساّ .وچٌیي جذٍل
ًطبى هی دّذ کِ هقذار  t( tobهحبسجِ ضذُ) ثب درجبت آسادی  ٍ 58در ساغح آلنابی  0/05ثزاثاز
اسا ثب  tob )58( ; 2/25 ٍ p>0/05هقذار  t( tcrجاذٍل) ثازای آسهاَى دٍ ساَیِ ،ثاب درجابت
آسادی  ٍ 58در سغح آلنبی  0/05ثزاثاز اساا ثاب  .tcr )58( ; 2/00ٍ p> 0/05 2/00ثاب تَجاِ ثاِ
ًتبیج جذٍل ( ) tob>tcrزضیِ غنز رد ٍ زضیِ پژٍّطی کِ نجبرت ثَد اس" :آهَسش هْبرت
ّبی سًذ ی ثز کبّص ًطبًِ ّبی جسوبًی داًص آهَساى تأثیز دارد" ،تأییذ هی ضَد.
زضیِ چْبرم-آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز کبّص اضغزاة ٍ ثی خَاثی داًص آهَساى تأثیز
دارد.
جدٍل ً :5تايج آزهَى  tبراي هقايعِ هياًگيي دٍ گرٍُ در هتغير اضطراب ٍ بي خَابي

زٍُ

تعذاد

هیبًگیي
پیص
آسهَى

هیبًگیي
پ
آسهَى

تنبٍت ثیي
هیبًگیي ّب

خغبی
استبًذارد
هیبًگیي ّب

آسهبیص

30

5/53

3/10

2/43

0/60

کٌتزل

30

4/36

4/76

-0/40

1/20

ّوبى ًَِ کِ در جذٍل  5هطخع ضذُ اسا هیبًگیي ًوزُ پا

آسهَى  tثزای هقبیسِ دٍ
هیبًگیي
p
df
t
2/09

58

0/041

آسهاَى ازٍُ آسهابیص ()3/10

ًسجا ثِ هیبًگیي پیص آسهَى آًْب ( )5/53ثِ عزس چطن یزی کبّص داضتِ اساّ .نچٌیي جذٍل
ًطبى هی دّذ کِ هقذار  t( tobهحبسجِ ضذُ) ثب درجبت آسادی  ٍ 58در ساغح آلنابی  0/05ثزاثاز
اسا ثب  tob )58( ; 2 /09 ٍ p> 0/05هقذار  t( tcrجاذٍل) ثازای آسهاَى دٍ ساَیِ ،ثاب درجابت
آسادی  ٍ 58در سغح آلنبی  0/ 05ثزاثز اساا ثاب  .tcr )58( ; 2/00 ٍ p>0/05 2/00ثاب تَجاِ ثاِ
ًتبیج جذٍل ( )tob>tcrزضیِ غنز رد ٍ زضایِ پژٍّطای "آهاَسش هْابرت ّابی سًاذ ی ثاز
کبّص اضغزاة ٍ ثی خَاثی داًص آهَساى تأثیز دارد" ،تأییذ هی ضَد.
زضیِ پٌجن -آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز کبّص ًبرسب کاٌص ٍری اجتوابنی داًاص آهاَساى
تأثیز دارد.
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جدٍل ً :6تايج آزهَى  tبراي هقايعِ هياًگيي دٍ گرٍُ در هتغير ًارظاکٌػ ٍري اجتواعي

زٍُ

تعذاد

هیبًگیي
پیص
آسهَى

هیبًگیي
پ
آسهَى

تنبٍت ثیي
هیبًگیي ّب

آسهَى  tثزای هقبیسِ
دٍ هیبًگیي

خغبی
استبًذارد
هیبًگیي ّب

t

df

p

آسهبیص

30

5/33

4/26

1/06

0/67

1/47

58

0/16

کٌتزل

30

4/63

4/90

-0/26

0/60

ّوبى ًَِ کِ در جذٍل  6هطخع اسا هیبًگیي ًوزُ پ

آسهَى زٍُ آسهابیص (ً )4/26ساجا

ثِ هیبًگیي پیص آسهَى آًْب ( ) 5/33کبّص داضتِ اساّ .وچٌیي جذٍل ًطبى هی دّاذ کاِ هقاذار
 t( tobهحبسجِ ضذُ) ثب درجبت آسادی  58ثزاثز اسا ثب  tob )58( ;1 /47 ٍ p <0/05هقاذار tcr
( tجذٍل) ثزای آسهَى دٍ سَیِ ،ثب درجبت آسادی  ٍ 58در سغح آلنبی  0/ 05ثزاثز اسا ثب 2/ 00
 .tcr )58( ; 2/00 ٍ p>0/05ثب تَجِ ثِ ًتبیج جاذٍل ( )tob<tcrزضایِ غانز تأییاذ ٍ زضایِ
پژٍّطی کِ نجبرت ثَد اس" :آهَسش هْبرت ّبی سًاذ ی ثاز کابّص ًبرسابکٌص ٍری اجتوابنی
داًص آهَساى تأثیز دارد" ،رد هی ضَد.
زضیِ ضطن-آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز کبّص ا سزد ی داًص آهَساى تأثیز دارد.
جدٍل ً :7تايج آزهَى  tبراي هقايعِ هياًگيي دٍ گرٍُ در هتغير افعردگي

زٍُ

تعذاد

هیبًگیي
پیص

هیبًگیي
پ

تنبٍت ثیي

خغبی

آسهَى  tثزای هقبیسِ

هیبًگیي ّب

استبًذارد

دٍ هیبًگیي

آسهَى

آسهَى

آسهبیص

30

6/76

5/46

1/30

کٌتزل

30

6/13

6/43

-0/30

هیبًگیي ّب

t

df

p

0/82

1/30

58

0/19

0/91

ّوبى ًَِ کِ در جذٍل  7هطخع ضذُ اسا هیبًگیي ًوزُ پا

آسهاَى ازٍُ آسهابیص ()5/46

ًسجا ثِ هیبًگیي پیص آسهَى آًْب ( )6/76کبّص داضتِ اساّ .وچٌیي جذٍل ًطبى های دّاذ کاِ
هقذار  t( tobهحبساجِ ضاذُ) ثاب درجابت آسادی  58ثزاثاز اساا ثاب tob )58( ;1/30 ٍ p <0/05
هقذار  t( tcrجذٍل) ثزای آسهَى دٍ سَیِ ،ثب درجابت آسادی  ٍ 58در ساغح آلنابی  0/ 05ثزاثاز
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اسا ثب  .tcr )58( ; 2/00 ٍ p>0/05 2/00ثب تَجاِ ثاِ ًتابیج جاذٍل ( )tob<tcrزضایِ غانز
تأییذ ٍ زضیِ پژٍّطی کِ نجبرت ثَد اس" :آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثزکبّص ا سزد ی داًص
آهَساى تأثیز دارد" ،رد هی ضَد.
زضیِ ّنتن-آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن

کلی داًص آهَساى تأثیز دارد.

جدٍل ً :8تايج آزهَى  tبراي هقايعِ هياًگيي دٍ گرٍُ در هتغير عست ًفط کلي

زٍُ

تعذاد

هیبًگیي
پیص
آسهَى

هیبًگیي
پ
آسهَى

تنبٍت ثیي
هیبًگیي ّب

آسهَى  tثزای هقبیسِ دٍ
هیبًگیي

خغبی
استبًذارد
هیبًگیي ّب

t

df

p

آسهبیص

30

21/03

23/60

-2/56

0/68

-2/17

58

0/03

کٌتزل

30

20/66

20/76

-0/10

0/90

ّوبى ًَِ کِ در جذٍل  8هطخع ضذُ اسا هیبًگیي ًوزُ پ

آسهَى زٍُ آسهابیص ()23/60

ًسجا ثِ هیبًگیي پیص آسهَى آًْب ( )21/03ثاِ عازس چطان یازی ا اشایص داضاتِ اسااّ .وچٌایي
جذٍل ًطبى هی دّذ کِ هقذار  t( tobهحبسجِ ضذُ) ثب درجبت آسادی  ٍ 58در سغح آلنبی 0/05
ثزاثاز اساا ثاب  .tob )58( ; -2/17 ٍ p>0/05هقااذار  t( tcrجاذٍل) ثاازای آسهاَى دٍ ساَیِ ،ثااب
درجبت آسادی  ٍ 58در سغح آلنبی  0/05ثزاثز اساا ثاب  .tcr )58( ; 2/00 ٍ p>0/05 . 2/00ثاب
تَجِ ثِ ًتبیج جذٍل ( )tob>tcrزضیِ غنز رد ٍ زضیِ پژٍّطی کِ نجبرت ثاَد اس" :آهاَسش
هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن

کلی داًص آهَساى تأثیز دارد" ،تأییذ هی ضَد.

زضیِ ّطتن :آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًنا
دارد.

اجتوابنی داًاص آهاَساى تاأثیز
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جدٍل ً :9تايج آزهَى  tبراي هقايعِ هياًگيي دٍ گرٍُ در هتغير عست ًفط اجتواعي

زٍُ

تعذاد

هیبًگیي
پیص
آسهَى

هیبًگیي
پ
آسهَى

تنبٍت ثیي
هیبًگیي ّب

آسهَى  tثزای هقبیسِ دٍ
هیبًگیي

خغبی
استبًذارد
هیبًگیي ّب

t

df

p

آسهبیص

30

6/10

6/96

-0/86

0/23

-2/41

58

0/019

کٌتزل

30

6/10

5/73

0/36

0/45

ّوبى ًَِ کِ در جذٍل  9هطخع ضذُ اسا هیبًگیي ًوزُ پا

آسهاَى ازٍُ آسهابیص ()6/96

ًسجا ثِ هیبًگیي پیص آسهَى آًْب ( )6/10ا شایص داضتِ اساّ .وچٌیي جذٍل ًطبى هی دّاذ کاِ
هقذار  t( tobهحبسجِ ضذُ) ثب درجبت آسادی  ٍ 58در سغح آلنبی  0/05ثزاثز اسا ثاب ٍ p >0/05
 .tob )58( ; -2/41هقذار  t( tcrجذٍل) ثزای آسهَى دٍ سَیِ ،ثب درجابت آسادی  ٍ 58در ساغح
آلنبی  0/05ثزاثز اسا ثب  .tcr )58( ; 2/00 ٍ p>0/05 .2/00ثب تَجِ ثِ ًتبیج جاذٍل ()tob>tcr
زضیِ غنز رد ٍ زضیِ پژٍّطی کِ نجبرت ثَد اس" :آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص
اجتوبنی (ّوسبالى) داًص آهَساى تأثیز دارد" ،تأییذ هی ضَد.

نشت ًن

خبًَاد ی (ٍالذیي) داًص آهَساى

زضیِ ًْن-آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن
تأثیز دارد.

جدٍل ً :01تايج آزهَى  tبراي هقايعِ هياًگيي دٍ گرٍُ در هتغير عست ًفط خاًَادگي

زٍُ

تعذاد

هیبًگیي
پیص
آسهَى

هیبًگیي
پ
آسهَى

تنبٍت ثیي
هیبًگیي ّب

خغبی
استبًذارد
هیبًگیي ّب

آسهبیص

30

5/76

6/36

-0/60

0/25

کٌتزل

30

5/70

5/93

-0/23

0/34

ّوبى ًَِ کِ در جذٍل 10هطخع ضذُ اسا هیبًگیي ًوزُ پ

آسهَى  tثزای هقبیسِ دٍ
هیبًگیي
t
-0/84

Df
0/58

p
0/40

آسهاَى ازٍُ آسهابیص ()6/36

ًسجا ثِ هیبًگیي پیص آسهَى آًْب ( )5/76ا شایص داضتِ اساّ .وچٌیي جذٍل ًطبى هی دّاذ کاِ
هقذار  t( tobهحبسجِ ضذُ) ثب درجابت آسادی  58ثزاثاز اساا ثاب .tob )58( ; -0/84 ٍ p<0/05
هقذار  t( tcrجذٍل) ثزای آسهَى دٍ ساَیِ ،ثاب درجابت آسادی  ٍ 58در ساغح آلنابی  0/05ثزاثاز
اسا ثب  .tcr )58( ; 2/00 ٍ p>0/05 .2/ 00ثب تَجِ ثاِ ًتابیج جاذٍل ( )tob<tcrزضایِ غانز
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تأییذ ٍ زضیِ پژٍّطی کِ نجبرت ثَد اس" :آهَسش هْبرت ّبی سًاذ ی ثاز ا اشایص ناشت ًنا
خبًَاد ی (ٍالذیي) داًص آهَساى تأثیز دارد" ،رد هی ضَد.
زضیِ دّن :آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن

تحػیلی (آهَسضگبّی) داًص

آهَساى تأثیز دارد.
جدٍل ً :00تايج آزهَى  tبراي هقايعِ هياًگيي دٍ گرٍُ در هتغير عست ًفط تحصيلي

زٍُ

تعذاد

هیبًگیي
پیص

هیبًگیي
پ

تنبٍت ثیي

خغبی

آسهَى  tثزای هقبیسِ دٍ

هیبًگیي ّب

استبًذارد

هیبًگیي

آسهَى

آسهَى

آسهبیص

30

4/40

5/03

-0/63

کٌتزل

30

4/66

4/33

0/33

هیبًگیي ّب

t

df

p

0/92

-3/04

58

0/003

1/47

ّوبى ًَِ کِ در جذٍل  11هطخع ضذُ اسا هیبًگیي ًوزُ پ

آسهَى زٍُ آسهبیص ()5/03

ًسجا ثِ هیبًگیي پیص آسهَى آًْب ( )4/40ا شایص داضتِ اساّ .نچٌیي جذٍل ًطبى هی دّذ کِ
هقذار  t( tobهحبسجِ ضذُ) ثب درجبت آسادی  ٍ 58در سغح آلنبی  0/01ثزاثز اسا ثب ٍ p>0/01
 .tob )58( ; - 3/04هقذار  t( tcrجذٍل) ثزای آسهَى دٍ سَیِ ،ثب درجبت آسادی  ٍ 58در سغح
آلنبی  0/01ثزاثز اسا ثب  .tcr )58( ;2/60ٍ p>0/01 2/60ثب تَجِ ثِ ًتبیج جذٍل () tob>tcr
زضیِ غنز رد ٍ زضیِ پژٍّطی کِ نجبرت ثَد اس" :آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص
نشت ًن

تحػیلی (آهَسضگبّی) داًص آهَساى تأثیز دارد" ،تأییذ هی ضَد.

بحث ٍ ًتيجِ گيري:
یب تِ ّبی ایي پژٍّص ًطبى هی دّذ کِ :آهَسش هْبرت ّابی سًاذ ی ثاز ا اشایص سارها رٍاى
داًص آهَساى تأثیز دارد .پژٍّص ّبی هختلنی کاِ پا

اس اجازای ثزًبهاِ آهاَسش هْابرت ّابی

سًذ ی در هذارس غَرت ز ا ،تأثیز ایي آهَسش ّاب را ثاز اثعابد هختلاف سارها رٍاى ًطابى
هیدّذً .تبیج حبغل اس آسهَى ایي زضیِ ،ثاب ًتابیج پاژٍّص ّابی اًجابم ضاذُ تَساظ ثَتاَیي ٍ
ّوکاابراى)2000( ،؛ هیطاابرا)2009( ،؛ تزًااز)2008( ،؛ هاابرتیي جااًَش)2009( ،؛ ًٍااشل ٍیکتَریااب،
()2009؛ احوااذیبى)2009( ،؛ هتیااَ)2009( ،؛ جنزسااَى)2010( ،؛ ٍاًااگ ثااَ)2010( ،؛ ضاازینی،
()1372؛ ثبپیزی)1376( ،؛ آقبجبًی)1381( ،؛ ثیگلَ)1374( ،؛ یبدآٍری)1383( ،؛ ثوزی ٍلعلی بس،
()1384؛ حقیقی ٍ ّوکبراى )1385( ،هغبثقا دارد .ثٌبثزایي آى ًَِ کِ هطابّذُ های ضاَد ًتابیج
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ایي پژٍّص در سهیٌِ تأثیز آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز سرها رٍاى ،ثب دیگاز پاژٍّص ّاب در
ایي سهیٌِ ٍ یب سهیٌِ ّبی هطبثِ کبهر هغبثقا دارد ٍ تبییذی ثز ّوخَاًی ًتابیج هزثاَط ثاِ زضایِ
اٍل ایي پژٍّص ثب ًتبیج دیگز پژٍّص ّب اسا.
آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًنا
هختلنی کِ پ

داًاص آهاَساى تاأثیز دارد .پاژٍّص ّابی

اس اجزای ثزًبهِ آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی در هذارس غَرت ز ا ،تأثیز ایي

آهَسش ّب را ثز اثعبد هختلف نشت ًن

ًطبى هی دّذً .تبیج حبغل اس آسهَى ایي زضیِ ،ثب ًتبیج

پژٍّص ّبی اًجبم ضذُ تَسظ ٍیچزٍسکی)2000( ،؛ هَت ٍ ّوکبراى)1995( ،؛ ضبح ٍ کَپلٌذ،
()1993؛ بتوي ٍ ٍاتسَى) 2001 ( ،؛ آلي َری)1999( ،؛ کٌزاد)2009( ،؛ ثَة الٍلیز)2010( ،؛
ثیگلااَ)1374( ،؛ ٍردی)1383( ،؛ حقیقاای ٍ ّوکاابراى)1385( ،؛ آقبجاابًی)1381( ،؛ اسااوبنیلی،
( ٍ )1380یبدآٍری )1383( ،هغبثقا دارد .ثٌابثزایي آى ًَاِ کاِ هطابّذُ های ضاَد ًتابیج ایاي
پژٍّص در سهیٌِ تأثیز آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز نشت ًنا  ،ثاب دیگاز پاژٍّص ّاب در ایاي
سهیٌِ ٍ یب سهیٌِ ّبی هطبثِ کبهر هغبثقا دارد ٍ ایي اهز تأییذ ٍ ّوخَاًی ًتبیج هزثاَط ثاِ زضایِ
دٍم ایي پژٍّص ثب ًتبیج دیگز پژٍّص ّب اسا.
آهَسش ه ْبرت ّبی سًذ ی ثز کبّص ًطبًِ ّبی جسوبًی داًص آهاَساى تاأثیز دارد .پاژٍّص
ّبی هختلنی کِ پ

اس اجزای ثزًبهِ آهَسش هْبرت ّابی سًاذ ی در هاذارس غاَرت ز اا،

تأثیز ایي آهَسش ّب را ثز کبّص ًطبًِ ّبی جسوبًی ًطبى هی دّاذً .تابیج حبغال اس آسهاَى ایاي
زضیِ ،ثب ًتبیج پژٍّص ّبی اًجبم ضاذُ تَساظ ًٍاشل ٍیکتَریاب ٍ ّوکابراى)2009( ،؛ حقیقای ٍ
ّوکبراى)1385( ،؛ ثوزی ٍ لعلی بس ٍ )1384( ،آقبجبًی ،)1381( ،هغبثقا دارد .ایي اهاز ًطابًگز
تأییذ ٍ ّوخَاًی ًتبیج هزثَط ثِ ایي زضیِ ثب ًتبیج دیگز پژٍّص ّب اسا.
آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثزکبّص اضغزاة ٍ ثی خَاثی داًص آهَساى تأثیز دارد .پژٍّص
ّبی هختلنی کِ پ

اس اجزای ثزًبهِ آهَسش هْبرت ّابی سًاذ ی در هاذارس غاَرت ز اا،

تأثیز ایي آهَسش ّب را ثزکبّص اضغزاة ٍ ثی خَاثی ًطبى هی دّذً .تبیج حبغل اس آسهاَى ایاي
زضیِ ،ثب ًتبیج پژٍّص ّبی اًجبم ضذُ تَساظ ضازینی ٍ )1382( ،ثیگلاَ )1374( ،هغبثقاا دارد.
ایي اهز ًطبى ز تأییذ ٍ ّنخَاًی ًتبیج هزثَط ثِ ایي زضیِ ثب ًتبیج دیگز پژٍّص ّب اسا.
آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثزکبّص ًبرسب کاٌص ٍری اجتوابنی داًاص آهاَساى تاأثیز دارد.
پژٍّص ّبی هختلنی کِ پ

اس اجزای ثزًبهِ آهَسش هْابرت ّابی سًاذ ی در هاذارس غاَرت

ز ا ،تأثیز ایي آهَسش ّب را ثزکبّص ًبرسب کٌص ٍری اجتوبنی ًطبى هی دّذً .تبیج حبغل اس
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آسهَى ایي زضیِ  ،ثب ًتبیج پژٍّص ّبی اًجبم ضذُ تَساظ هاَت ٍ ّوکابراى)1995( ،؛ ضازینی،
( ٍ )1382ثیگلَ )1374( ،هغبثقا ًذارد کِ ایي اهز ًطبًگز نذم تأییذ ٍ ًبّنخَاًی ًتابیج هزثاَط
ثِ ایي زضیِ ثب ًتبیج دیگز پژٍّص ّب اسا.
آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثاز کابّص ا سازد ی داًاص آهاَساى تاأثیز دارد .پاژٍّص ّابی
هختلنی کِ پ

اس اجزای ثزًبهِ آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی در هذارس غَرت ز ا ،تأثیز ایي

آهَسش ّب را ثزکبّص ا سزد ی ًطبى هی دّذ .اهب ًتبیج حبغل اس آسهاَى ایاي زضایِ ،ثاب ًتابیج
پژٍّص ّبی اًجبم ضذُ تَسظ ضزینی)1382( ،؛ ثیگلَ ٍ )1374( ،ثبپیزی )1376( ،هغبثقا ًاذارد.
ایي اهز ًطبى ز نذم تأییذ ٍ ًبّوخَاًی ًتبیج هزثَط ثِ ایي زضیِ ثب ًتبیج دیگز پژٍّص ّب اسا.
آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن
هختلنی کِ پ

کلی داًص آهَساى تأثیز دارد .پژٍّصّبی

اس اجزای ثزًبهِ آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی در هذارس غَرت ز ا ،تأثیز ایي

آهَسش ّب را ثز اثعبد هختلف نشت ًن

ًطبى هی دّذً .تبیج حبغل اس آسهَى ایي زضیِ ،ثب ًتبیج

پژٍّص ّبی اًجبم ضذُ تَسظ ٍیچزٍسکی)2000( ،؛ هَت ٍ ّوکبراى)1995( ،؛ ضبح ٍکَپلٌاذ،
()1993؛ بتوي ٍ ٍاتسَى)2001( ،؛ آلي َری)1999( ،؛ کٌزاد)2009( ،؛ ثاَة الٍلیاز)2010( ،؛
ثیگلَ)1374( ،؛ ٍردی)1383( ،؛ حقیقای ٍ ّوکابراى)1385( ،؛ آقبجابًی ،)1381( ،هغبثقاا دارد.
ثٌبثزایي آى ًَِ کِ هطبّذُ هی ضَد ًتبیج ایي پژٍّص در سهیٌِ تأثیز آهَسش هْبرتّبی سًذ ی
ثز نشت ًن  ،ثب دیگز پژٍّص ّب در ایي سهیٌِ ٍ یب سهیٌِ ّبی هطبثِ کبهر هغبثقاا دارد .ایاي اهاز
ًطبًگز تأییذ ٍ ّنخَاًی ًتبیج هزثَط ثِ ایي زضیِ ثب ًتبیج دیگز پژٍّص ّب اسا.
آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثزا شایص نشت ًن
دارد .پژٍّص ّبی هختلنی کِ پ

اجتوبنی (ّوسابالى ) داًاص آهاَساى تاأثیز

اس اجازای ثزًبهاِ آهاَسش هْابرت ّابی سًاذ ی در هاذارس
ًطبى هی دّذً .تبیج حبغال اس

غَرت ز ا ،تأثیز ایي آهَسش ّب را ثز اثعبد هختلف نشت ًن

آسهَى ایي زضیِ ،ثب ًتبیج پژٍّص ّابی اًجابم ضاذُ تَساظ ٍردی)1383( ،؛ ثوازی ٍ لعلای ابس،
()1384؛ ٍیچزٍسکی ٍ )2000( ،هَت ٍ ّوکبراى )1995( ،هغبثقا دارد .ایي اهز ًطابًگز تأییاذ ٍ
ّوخَاًی ًتبیج هزثَط ثِ ایي زضیِ ثب ًتبیج دیگز پژٍّص ّب اسا.
آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثزا شایص نشت ًن
دارد .پژٍّص ّبی هختلنی کِ پ

خابًَاد ی (ٍالاذیي) داًاص آهاَساى تاأثیز

اس اجازای ثزًبهاِ آهاَسش هْابرت ّابی سًاذ ی در هاذارس

غَرت ز ا ،تأثیز ایي آهَسشّب را ثز اثعبد هختلف نشت ًن

ًطبى هی دّذً .تابیج حبغال اس

آسهَى ایي زضیِ ،ثب ًتبیج پژٍّص ّابی اًجابم ضاذُ تَساظ ٍردی)1383( ،؛ ثوازی ٍ لعلای ابس،
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()1384؛ ٍیچزٍسکی ٍ )2000( ،هَت ٍ ّوکبراى )1995( ،هغبثقاا ًاذارد .ایاي اهاز ًطابًگزنذم
تأییذ ٍ ًبّوخَاًی ًتبیج هزثَط ثِ ایي زضیِ ثب ًتبیج دیگز پژٍّص ّب اسا.
آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز ا شایص نشت ًن
دارد .پژٍّص ّبی هختلنی کِ پ

تحػیلی (آهَسضگبّی) داًص آهَساى تأثیز

اس اجازای ثزًبهاِ آهاَسش هْابرت ّابی سًاذ ی در هاذارس

غَرت ز ا ،تأثیز ایي آهَسش ّب را ثز اثعبد هختلف نشت ًن

ًطبى هی دّذً .تبیج حبغال اس

آسهَى ایي زضیِ ،ثب ًتبیج پژٍّص ّبی اًجبم ضذُ تَسظ یبدآٍری)1383( ،؛ اسوبنیلی)1380( ،؛
ٍردی)1383( ،؛ ثوزی ٍ لعلی بس)1384( ،؛ ٍیچزٍساکی)2000( ،؛ هاَت ٍ ّوکابراىٍ )1995( ،
آلي زی )1999( ،هغبثقا دارد .ایي اهز ًطبًگز تأییذ ٍ ّنخَاًی ًتبیج هزثَط ثاِ ایاي زضایِ ثاب
ًتبیج دیگز پژٍّص ّب اسا.
آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثزًبهِ ای اسا کِ سَدهٌذی ّبی آى در پژٍّص ّبی هتعذد ثِ
اثجبت رسیذُ اسا .ثِ عَر کلی ،یب تِ ّبی پژٍّص حبضز ٍ پاژٍّص ّابی هطابثِ حابکی اس آى
اسا کِ اس رّگذر آهَسش هْبرت ّبی سًاذ ی های تاَاى ثاِ ارتقابء ساغح سارها رٍاًای ٍ
سبس بری ٍ ا شایص نشت ًن

کَدکبى ٍ ًَجَاًبى ّوا وبضا.

اس آًجبئی کِ هذارس ًقص هْوی در پیص یزی اس آسیت ّبی رٍاًی -اجتوبنی ٍ ارتقبء سغح
ثْذاضا رٍاى داًص آهَساى دارًذ ،ثِ ّویي جْا در سبل ّبی اخیز ،ثزًبهِ ّبی پیص یزاًِ هجتٌی
ثز هذرسِ ستزش یب تِ اًذ .ضَاّذ ًطبى هی دٌّذ کِ ایي ًَِ ثزًبهِ ّب ًتبیج ٍ پیبهذّبی هغلَثی
را در ا شایص نولکزد تحػیلی ٍ کبّص ر تبرّبی خغزآ زیي ثیي داًص آهَساى ثاِ دًجابل دارًاذ.
ثذیي تزتیت ًقص ٍ اّویا ثزًبهِ هْبرت ّبی سً ذ ی ثب تَجاِ ثاِ اّاذاف سابسًذُ آًْاب در اثعابد
ًَب َى سًذ ی ًسل ًَجَاى ٍ جَاى اًکبرًبپذیز هی ثبضذ (آقبجبًی.)1381 ،
چَى اکوزیا جوعیا کطَر هب را کَدکبى ٍ ًَجَاًبى هذرسِ رٍ تطکیل های دٌّاذ ،ضازٍری
اسا ثب ایجبد سهیٌِ ّبی هٌبست ثِ اهز ارتقبی ثْذاضا رٍاًی ٍ سغح سرها در هاذارس پزداختاِ
ضَد ٍ ضزایغی ازاّن ضاَد تاب هسائَالى هاذارس ،ثزًبهاِریاشاى ،هطابٍراى ،رٍاى ضٌبسابى ٍ سابیز
دسا اًذر کبراى آهَسش ٍ پزٍرش کطَر اس عزیق آضٌبیی ثب هَضَنبت ثْذاضا رٍاًی ،کَدکبى
ٍ ًَجَاًبى را ثزای دسا یبثی ثِ رٍاى سبلن یبری دٌّذ.
ثب تَجِ ثِ یب تِ ّبی تحقیق پیطٌْبداتی ثذیي ضزش ارائِ هی ضًَذ کِ نجبرتٌذ اس:
کویتِ تخػػی آهَسش هْبرتّبی سًذ ی در آهَسش ٍ پزٍرش ثِ هٌیَر ثزًبهاِریاشی ٍ اقاذام
هٌسجن درخػَظ آهَسش هْبرتّبی سًذ ی در هحیظّبی داًاصآهاَسی؛ تطاکیل ازدد .ثاِ
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هٌیَر آ بّی اس ًیبسّب ٍ هطکرت هْن رٍاًی -اجتوبنی داًص آهَساى ٍ ضٌبسبیی ضازٍرت ّاب ٍ
هحَرّبی اغلی آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ،د بتز هزکشی هطبٍرُ درغذد جوعآٍری اعرنبت
السم ثب استنبدُ اس تحقیقبت ٍ پژٍّصّبی اًجبم ز تِ ٍ ًیبسسٌجی ٍ ًیزساٌجی اس داًاص آهاَساى
ثزآهذُ ٍ در ایي راثغِ اقذاهبت السم تَسظ سابسهبى ّابی هزثَعاِ (آهاَسش ٍ پازٍرش) را اًجابم
دٌّذ .جلسبت آهَسضی هْبرت ّبی هختلف سًذ ی جْا ٍالذیي تَسظ سبسهبى ّبی هزدم ًْابد،
ثز شار زددٍ .سارت خبًِ ّب ،سبسهبى ّب ٍ هؤسسابتی کاِ ثاِ ًاَنی ثاب تعلاین ٍ تزثیاا ،آهاَسش،
ستزش ثْذاضا رٍاًای ٍ اغارش ٍ تزثیاا قطاز ًَجاَاى سازٍکبر دارًاذ ،های تَاًٌاذ اس عزیاق
ثز شاری کبر بُ ّبی آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثِ سرها رٍاى ٍ ا شایص هْابرت ّابی آًابى
کوک ًوبیٌذ .درس آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی اس سابل تحػایلی  77-78ثاِ نٌاَاى یاک درس
اختیبری در هذارس ارائِ هی زدد .ثب تجذیل ایي درس ثِ نٌَاى ٍاحذ اغلی ٍ آهاَسش غاحیح ٍ
نولی آى ثزای توبهی داًص آهَساى هقبعع تحػیلی؛ هی تَاى هَججبت ارتقبء ّز چِ ثیطتز آًبى را/
در اثعبد ًَب َى سرها رٍاى ٍ نشت ًن

زاّن ًوَد ٍ ّوچٌیي اس ًتبیج آى در پیص یازی اس

هطکرت ٍ ًبثٌْجبری ّبی ضبیع کَدکابى ٍ ًَجَاًابى اساتنبدُ ثْیٌاِ ًواَد.اس عزیاق رسابًِ ّابی
زٍّی ٍ ثب ثْزُ یزی اس کبرضٌبسبى هجزة  ،ثِ آهاَسش هْابرت ّابی سًاذ ی ثاِ نٌاَاى یاک
ثزًبهِ ّوگبًی پزداختِ ضَد ،تب ضوي اعرع رسبًی در خػَظ تأثیز هوجا آهَسش هْابرت ّابی
سًذ یّ ،وِ سغَش جبهعِ ثِ ٍیژُ کَدکبى ٍ ًَجَاًبى ثب اّویا ایي ثزًبهاِ ٍ تاأثیز هوجاا آى ثاز
اثعبد ًَب َى سرها رٍاى ٍ نشت ًن

آضٌب ضًَذ.

هٌابع فارظي

اظواعيلي ،م .)0981( .ثزرسی اثز آهَسش درس هْبرت ّبی سًذ ی در تعبهال ثاب ضایَُ ّابی
زسًذ پزٍری ثز نشت ًن

داًص آهَساى استبى اردثیال .ػال ًبهاِ پیابم هطابٍرُ ،سابل ساَم،

ضوبرُ  ،6ظ.70-71

آقاجاًي ،م .)0980( .ثزرسی تأثیز آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز سرها رٍاى ٍ هٌجاع کٌتازل
ًَجَاًبى ،پبیبى ًبهِ کبرضٌبسی ارضذ رٍاى ضٌبسی نوَهی ،داًطگبُ الشّزا.

باپيري ،ا .ع .)0976( .ثزرسی اثزثخطای رٍش آهاَسش هْابرت ّابی زٍّای حال هساألِ در
درهبى ًَجَاًبى اقذام کٌٌذُ ثِ خَدکطی در ایرم ،پبیبى ًبهاِ کبرضٌبسای رٍاى ضٌبسای ثابلیٌی،
داًطگبُ نلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی ایزاى ،اًستیتَ رٍاى پشضکی تْزاى.
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بيگلَ ،ح .)0974( .ثزرسای هیاشاى هَ قیاا ٍ تاأثیز کارس ّابی آهاَسش خابًَادُ در ا اشایص
اعرنبت ٍ آ بّی ّبی ضزکا کٌٌذ بى ،پبیبى ًبهِ کبرضٌبسی ارضاذ ،داًطاگبُ آساد اسارهی
ٍاحذ تْزاى هزکش.

ثوري ،ع .ا ٍ .لعلي فاز ،ا .)0984( .هغبلعِ اثزثخطی آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز اساتزس
خبًَاد ی ٍ پذیزش اجتوبنی ،ػلٌبهِ اغَل ثْذاضا رٍاًی سبل ّنتن ،ثْبر ٍ تبثستبى ،ضوبرُ
ثیسا ٍ پٌج ٍ ثیسا ٍ ضص ،غنحِ .47-55

حعيٌي ،ض .ا .)0978( .هنبّین ٍ اّذاف ثْذاضاا رٍاًای ،ػالٌبهِ نلوای -پژٍّطای اغاَل
ثْذاضا رٍاًی ،سبل اٍل ،ضوبرُ اٍل ،ظ.157-158

حقيقي ،ج ٍ .هَظَي ،م ٍ .هْراب زادُ ٌّرهٌد ،م ٍ .بؽلليدُ ،ک .)0985( .ثزرسای
تأثیز آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز سرها رٍاًی ٍ نشت ًن

داًص آهَساى دختز سابل اٍل

هقغع هتَسغِ ،هجلِ نلَم تزثیتی داًطگبُ ضْیذ چوزاى اَّاس ،سبل سیشدّن ،ضوبرُ  ،1ظ -78
.61
ظازهاى بْداؼت جْاًي ( .)1377ثزًبهِ آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ،تزجوِ رثبثِ ًَری قبسن
آثبدی ٍ پزٍاًِ هحوذخبًی .تْزاى :سبسهبى ثْذاضا جْبًیٍ ،احذ ثْذاضا ٍ پیطگیزی اس سَء
هػزف هَاد.

ؼريفي ،غ .ر .)0972( .ثزرسی اثزثخطی آهَسش هْبرت حل هسألِ در درهبى نرئن ا سازد ی
ًَجَاًبى ضبّذ ،پبیابى ًبهاِ کبرضٌبسای ارضاذ رٍاى ضٌبسای ثابلیٌی ،داًطاگبُ نلاَم پشضاکی ٍ
خذهبت ثْذاضتی درهبًی ایزاى ،اًستیتَ رٍاى پشضکی تْزاى.
ؼعاري ًصاد ،ع .اً .)0970( .قص عبلیا ّبی َق ثزًبهِ در تزثیا ًَجَاًابى ،تْازاى :هؤسساِ
اعرنبت.
کرين زادُ ،ا .)0988( .راٌّوبی آهاَسش ٍ آداة هْابرت ّابی سًاذ ی ،تْازاى :یبدهابى ٌّاز
اًذیطِ.
ًاصري ،ح .)0984( .راٌّوبی ثزًبهِ آهَسش هْابرت ّابی سًاذ ی ،تْازاى :سابسهبى ثْشیساتی
کطَر ،هعبًٍا اهَر زٌّگی ٍ پیطگیزی.

... بررظي تأثير آهَزغ هْارت ّاي زًدگي بر ظالهت رٍاى ٍ عست ًفط
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 ناشت ًنا، ثزرسی تأثیز آهَسش هْبرت ّبی سًاذ ی ثاز اثازاس ٍجاَد.)0989( . م،ٍردي

،هسئَلیا پذیزی داًص آهَساى دختز سبل اٍل هتَسغة آهاَسش ٍ پازٍرش ًبحیاة یاک اّاَاس
.پبیبى ًبهِ کبرضٌبسی ارضذ ضَرای تحقیقبت سبسهبى آهَسش ٍ پزٍرش استبى خَسستبى

ٍ خَد

 نشت ًن، تأثیز آهَسش هْبرت ّبی سًذ ی ثز سرها نوَهی.)0989( . م،يادآٍري

 پبیابى ًبهاِ کبرضٌبسای ارضاذ رٍاى،اثزاسی داًص آهَساى دختز هقغع هتَسغِ ضْزساتبى اّاَاس
. ٍاحذ اَّاس، داًطگبُ آساد اسرهی،ضٌبسی نوَهی
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