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ِ  هٌتخبت  هْبست ّبی یبدگیشی ثب خَدکبسآهذی ثیي ساثطِ ثشسسی پژٍّش، ایي ّذف  ثبذیي . اسبت  ٍسصشبی  سشبتِ ی  سب

 ثبشای . شبذًذ  اًتخبة دستشس دس ثِ صَست پژٍّشی ًوًَِ ی ػٌَاى ثِ دٍم هتَسطِ دختش داًش آهَصاى اص ًفش 33 هٌظَس

 ثبب  اًتقببلی  آصهَى ّبی ًوشات تفبٍت اص یبدگیشی سٌجش ثشای ٍ ششس خَدکبسآهذی پشسشٌبهِ اص خَدکبسآهذی سٌجش

هْببست   اص یب   ّبش  یبدگیشی ثب خَدکبسآهذی ثیي کِ داد ًشبى پیشسَى ّوجستگی ضشیت ًتبیج. شذ استفبدُ آصهَى پیش

هْببست   آهبَص   اثتبذایی  هشاحب   دس تحقیق ایي ًتبیج طجق. ًذاسد ٍجَد هؼٌبداسی ساثطِ ٍسصشی سشتِ ی سِ هٌتخت ّبی

 .داد اًجبم سا آهَص  خَدکبسآهذی سطح ثِ تَجِ ثذٍى هیتَاى ٍسصشی ّبی

 ٍسصشی ّبی هْبست یبدگیشی، خَدکبسآهذی، :کلیذی کلمات

 مقذمٍ 

 ّبیّبی هختلف ثب فشایٌذ یبدگیشی دس استجبط ثَدُ ٍ ثِ ًحَی دس حبل فشاگیشی داًش هْبستثشش ّویشِ ثِ شک 

ای ثشخَسداس ّبی حشکتی است کِ ّوَاسُ اص اّویت ٍیژُجولِ اًَاع یبدگیشی، یبدگیشی هْبست هختلف ثَدُ است. اص

است. ػولکشد افشاد ثِ  1تشیي هکبًیسن دس کبسکشد شٌبختي اًسبى، ثبٍسّبی خَدکبسآهذیتشیي ٍ اصلی[. ػوذ1ُاست]

خَدکبسآهذی دس هشکض ًظشیِ شٌبختی اجتوبػی آلجشت [.هفَْم 2شذت تحت تأثیش ػقبیذ خَدکبسآهذی آًبى است]

ّب اشبسُ داسد. ثٌذٍسا ّبی خَد دس اًجبم ٍظبیف ٍ هسئَلیتّبی فشد ثِ تَاًبییثٌذٍسا قشاس داسد کِ ثِ ثبٍسّب یب قضبٍت

تفکشات  تشیي ػَاه  تٌظین سفتبس اًسبى است. افشاد ثب خَدکبسآهذی کنثش ایي ثبٍس ثَد کِ خَدکبسآهذی یکی اص هْن

ّبیشبى فشاتش ثبشذ ّبی خَد داسًذ، ثٌبثشایي ایي افشاد دس ّش هَقؼیتی کِ ثش اسبس ًظش آًْب اص تَاًبییثذثیٌبًِ دسثبسُ تَاًبیی

گشایی ٍ ی ثیي کوبلای خَدکبسآهذی ٍسصشی ثش ساثطِ( تأثیش ٍاسط1393ِ[. ثشبست ٍ ّوکبساى )3کٌٌذ]دٍسی هی

قشاس دادًذ، تحلی  ًتبیج ًشبى داد کِ خَدکبسآهذی ٍسصشی ثش ساثطِ ی ثیي اثؼبد هثجت  اضطشاة سقبثتی سا هَسد پژٍّش

( دس تحقیقی 1391[. اص طشف دیگش ػجذلی ٍ ّوکبساى )4ای داسد]گشایی ثب اضطشاة سقبثتی تأثیش ٍاسطٍِ هٌفی کوبل

ش ثِ ایي ًتیجِ دست یبفتٌذ کِ ثیي ثب ػٌَاى استجبط خَدکبسآهذی ٍ َّ  ّیجبًی ثب ػولکشد هشداى گلجبلیست لیگ ثشت

[. ثذیْی است کِ تفکش، 5ی هؼٌی داسی ٍجَد ًذاسد]خَدکبسآهذی ثب ػولکشد هشداى گلجبلیست لیگ ثشتش ساثطِ

ّبیی کِ ثِ تَاًبیی خَد احسبس اطویٌبى هی کٌذ هتفبٍت اص سفتبس ٍی دس هَقؼیت احسبسبت ٍ سفتبس اًسبى دس هَقؼیت
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کٌذ. ثِ طَس خالصِ، دسک اًسبى اص کبسآهذی خَد ثش بس ػذم اهٌیت یب فقذاى صالحیت هیّبیی است کِ دس آى احس

 [.2گزاسد]الگَّبی تفکش، اًگیض  ٍ ػولکشد ٍثشاًگییختگی ّیجبًی تأثیش هی

شَد ٍ ّوچٌیي دس هقذاس استشس ٍ اًؼطبف پزیشی ثیشتش هی ی  حس خَدکبسآهذی ثبال ثبػث تال ، هقبٍهت ٍ

تَاى گفت ػولکشد افشاد ثِ شذت تحت تأثیش کٌٌذ تأثیش داسد. ثٌبثشایي هیاد ٌّگبم ی  فؼبلیت تجشثِ هیاضطشاثی کِ افش

-خَدکبسآهذی آًبى است. ثب تَجِ ثِ ایي کِ تحقیقبت صَست گشفتِ دس صهیٌِ استجبط خَدکبسآهذی ثب یبدگیشی هْبست

ًتبیج چٌیي پژٍّشی ثشای سٍاى شٌبسبى ٍ هشثیبى  ّبی ٍسصشی دس ی  ساستب ًیستٌذ ٍ ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ کبسثشدّبی

ٍسصشی دس پیش ثیٌی ػولکشد، کِ دس صَست هشبّذُ استجبط ثیي خَدکبسآهذی  ثب یبدگیشی، هی تَاًٌذ ساّکبسّبیی سا 

ثشای تَسؼِ ّش ی  اص ػَاه  دس پیش گیشًذ تب ًْبیتبً ػولکشد ٍسصشکبساى سا تحت الشؼبع قشاس دٌّذ. اًجبم چٌیي 

ّبی گًَبگَى ثش حست سطح خَدکبسآهذی ی ثشای تجییي ػولکشد ٍسصشکبساى دس سشتِ ّبی هختلف ثب هْبستپژٍّش

 یبثذ.ضشٍست هی

 شىاسی تحقیق  ريش

 1392-3سبلِ شْشستبى پبسبسگبد دس سبل تحصیلی   16تب 14جبهؼِ آهبسی ایي تحقیق، کلیِ داًش آهَصاى دختش 

ششکت کٌٌذُ  اص داًش آهَصاى دختشکِ سبثقِ ّیچ فؼبلیت ٍسصشی هٌظن سا ًذاشتِ 33ثَدًذ، کِ اص هیبى ایي افشاد، تؼذاد 

اًذ ٍ ّوگی سبلن ثَدًذ اًتخبة شذًذ ٍ ثِ صَست تصبدفی دس سِ گشٍُ قشاس گشفتٌذ. داًش آهَصاى پس اص تکوی  

ت هَسد ًظش طی طی ی  جلسِ هْبست هَسد ًظش سا آهَص  دیذًذ. پس اص آهَص  هْبس پشسشٌبهِ خَدکبسآهذی ششس ،

شش جلسِ دس دٍ ّفتِ ثِ توشیي پشداختٌذ. هٌظَس اص یبدگیشی دس ایي پژٍّش، تفبٍت ًوشات پیش آصهَى ثب ًوشات 

ّب اص ّبی گشٍُآصهَى اًتقبل دس دس سِ سشتِ هٌتخت ثَدُ است. دس پژٍّش حبضش ثشای اطویٌبى اص ًشهبل ثَدى تَصیغ دادُ

ّب اص آصهَى پبساهتشی  ضشیت ّوجستگی پیشسَى استفبدُ گشدیذُ ٍ تحلی  دادٍُ جْت تجضیِ  ٍیل  –آصهَى شبپیشٍ 

 است.

 َا  یافتٍ

ّبب هبَسد ثشسسبی قبشاس گشفتبِ کبِ ًتببیج ًشببى داد         ًَع تَصیغ دادُ ٍیل  –دس ایي ثخش ثب استفبدُ اص آصهَى شبپیشٍ 

خَدکبساهذی ٍ یببدگیشی هْببست ّببی     کٌٌذ، ضشیت ّوجستگی پیشسَى ثیيهتغیشّبی پژٍّش اص تَصیغ ًشهبل پیشٍی هی

 هٌتخت دس جذٍل صیش آٍسدُ شذُ است.
 ارتثاط تیه خًدکارآمذی ي یادگیری مُارت چًب مًازوٍ، سريیس کًتاٌ تذمیىتًن، دارت

 ضشیت ّوجستگی

 

 خَدکبسآهذی

n R P 

 656/1 -061/1 01 یبدگیشی هْبست چَة هَاصًِ

 986/1 117/1 01 یبدگیشی هْبست سشٍیس کَتبُ  ثذهیٌتَى

 178/1 580/1 01 یبدگیشی هْبست داست

ّبی جذٍل ثبال ضشیت ّوجستگی ثیي خَدکبساهبذی ٍ یببدگیشی هْببست چبَة هَاصًبِ، داست،سبشٍیس       هطبثق یبفتِ

 هؼٌبداس ًجَدُ است. ≥35/3pکَتبُ ثذهیٌتَى  دس سطح 
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 تحث ي وتیجٍ گیری 

ثیي خَدکبسآهذی ثب یبدگیشی سِ هْبست هٌتخت ٍسصشی ساثطِ  ّبی ایي پژٍّش، ثِ ایي ًتیجِ سسیذین کِطجق یبفتِ

ػذم ثجبت خَدکبسآهذی ٍ احتوبل تغییش آى ّوشاُ ثب  ثِ خبطشدلی  ػذم ٍجَد ساثطِ هوکي است . هؼٌبداسی ٍجَد ًذاسد

َّ  استجبط خَدکبسآهذی ٍ » ( ثب هَضَع 1393پیششفت هْبست ثبشذ. ًتبیج ایي پژٍّش ثب تحقیق ػجذلی ٍ ّوکبساى)

( ثب 1392ّوسَ ثَد. ًتبیج ایي پژٍّش ثب تحقیق اثَالقبسوی ٍ ّوکبساى )« ّیجبًی ثب ػولکشد هشداى گلجبلیست لیگ ثشتش

ّبی هثجت ٍ هٌفی ثب ػولکشد ٍسصشی ٍ سضبیت اص صًذگی گیشی ّذف، خَدکبسآهذی ٍ ّیجبىاستجبط جْت»هَضَع 

سوی ٍ ّوکبساى ًشبى داد کِ ثیي خَدکبسآهذی ٍ ػولکشد ّوسَ ًجَد.ًتبیج پژٍّش اثَالقب« دس ٍٍشَکبساى دختش

ٍسصشی ساثطِ هثجت هؼٌی داسی ٍجَد داسد. ػلت ایي تفبٍت هی تَاًذ ایي ثبشذ کِ ًوًَِ هَسد پژٍّش قشاس گشفتِ دس 

 تحقیق اثَالقبسوی ٍ ّوکبساى اص ششکت کٌٌذگبى دس هسبثقبت کشَسی ّستٌذ ٍ هٌظَس اص ػولکشد دس ایي پژٍّش هیضاى

کٌذ اجتوبػی ثٌذٍسا کِ ثیبى هی -هَفقیت افشاد دس هسبثقبت دس ًظش گشفتِ شذُ است. ًتبیج ایي تحقیق اص ًظشیِ شٌبختی 

کٌٌذ تأثیش داسد حوبیت ًوی ثبٍسّبی خَدکبسآهذی ثش اًتخبة ّبیی کِ افشاد داسًذ ٍ سشتِ ّبیی اص ػو  کِ دًجبل هی

خَاّذ یبد ثگیشد ٍاجشا کٌذ ٍجَد ي خَدکبسآهذی ٍ هْبستی کِ فشد هیهؼٌبداسی ثی کٌذ ٍ ًشبى هی دّذ کِ ساثطِ

 ًذاسد.
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