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 چکيذُ
ایً پژوُف ةا ُغف ادؼةعكی ًؼصّاره درىاٌی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در جغییؼ انگُّای دنتـحگی و 

اٌسام  1396در ؿال  ظاٌَ ُای قتاٌَ روزی رقث ٌّزّاٌان ؿاکًافؽایف ىِارت ُای ؿازگاری 

ةّدٌغ از ةیً آن ُا جْغاد  ٌّزّاٌان ؿاکً ظاٌَ ُای قتاٌَ روزی رقثقغ. زاىَْ آىاری قاىم 

س ؿااىایكی )ٌیيَ جسؼةی( ةؼ آزقتَ جضلیق روش فؼ ةَ مّرت جنادفی ؿاده اٌحعاب قغٌغ. ٌ 30

آزىّن ةّد. در كـيث جضهیم و اؿحٍتاط آىاری از  نىّآزپؾ ن و ىّآزةا پیف اه گّوه گؼح ًؼ

 آىاری پاراىحؼیک جضهیم کّاریاٌؾ یک راَُ )آٌکّا( و جضهیم کّاریاٌؾ چٍغ ىحغیؼی )ىاٌکّا(

پؼؿكٍاىَ ًؼصّاره یاٌگ ةؼای ؿٍسف ُای پؼؿكٍاىَ زيِ آوری داده ُا از ًؼیق  اؿحفاده قغ.

( و پؼؿكٍاىَ 1990ؿتک ُای دنتـحگی کّنیٍؽ و ریغ )، (1988یاٌگ )ًؼح ُای ٌاؿازگار اونیَ 

ًؼصّاره یافحَ ُای جضلیق ٌكان داد کَ؛ آىّزش  ( اٌسام قغ.1962ىِارت ُای ؿازگاری ةم )

ًؼصّاره درىاٌی ىؤدؼ اؿث. آىّزش ٌّزّاٌان افؽایف ؿازگاری  یاٌگ در درىاٌی ٌاؿازگار اونیَ

ًؼصّاره درىاٌی ىؤدؼ اؿث. آىّزش ٌّزّاٌان افؽایف ؿازگاری ةِغاقحی  ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در

ًؼصّاره درىاٌی ىؤدؼ اؿث. آىّزش ٌّزّاٌان افؽایف ؿازگاری ازحياّی  ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در

ًؼصّاره درىاٌی ىؤدؼ ٌیـث. آىّزش ٌّزّاٌان افؽایف ؿازگاری ّاًفی  درٌاؿازگار اونیَ یاٌگ 

ًؼصّاره ىؤدؼ ٌیـث. آىّزش ٌّزّاٌان جضنیهی -افؽایف ؿازگاری قغهی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در

ًؼصّاره ىؤدؼ اؿث. آىّزش ٌّزّاٌان افؽایف دنتـحگی ایيً  درىاٌی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در

ًؼصّاره ىؤدؼ ٌیـث. آىّزش ٌّزّاٌان کاُف دنتـحگی ٌاایيً  یاٌگ دردرىاٌی ٌاؿازگار اونیَ 

 . ىؤدؼ ٌیـثٌّزّاٌان اوٌؼاةی  کاُف دنتـحگی دوؿّ گؼا درىاٌی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در

ًؼصّاره درىاٌی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ، انگُّای دنتـحگی، ىِارت ُای  :يذيکل ٍاشگاى

 .روزیٌّزّاٌان، ظاٌَ ُای قتاٌَ ؿازگاری، 
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، هعصَهِ  4 ، سويِ حقگَ 3 ، آهٌِ فریذًٍی 2 ، هرین تذیي طْواسبی 1 سليواى کابيٌی هقذم

 6 هرین فيض بخص ٍاقف ، 5 عطَریاى

 .دکحؼای رواٌكٍاؿی جؼةیحی و ىغرس داٌكگاه پیام ٌّر رقث، رقث، ایؼان 1
 .ایؼانآیث ا... آىهی، آىم، کارقٍاس ارقغ رواٌكٍاؿی ةانیٍی داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ  2
 .کارقٍاس ارقغ رواٌكٍاؿی ةانیٍی داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ رقث، رقث، ایؼان 3
 .کارقٍاس ارقغ ىغیؼیث ةازرگاٌی و رئیؾ ىؼکؽ ّهيی کارةؼدی ُالل اصيؼ اؿحان گیالن، رقث، ایؼان 4
 .کارقٍاؿی ىغیؼیث ىؼکؽ ّهيی کارةؼدی ُالل اصيؼ رقث، رقث، ایؼان داٌكسّی 5
 .داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ رواٌكٍاؿی ّيّىی داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ قِؼ كغس، جِؼان، ایؼان 6
 

 ٌام ٌّیـٍغه ىـئّل:

 سليواى کابيٌی هقذم

اثربخطی طرحَارُ درهاًی ًاسازگار اٍليِ یاًگ در تغيير الگَّاي 

در ًَجَاًاى ساکي دلبستگی ٍ افسایص هْارت ّاي سازگاري 

 خاًِ ّاي ضباًِ رٍزي رضت
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 هقذهِ
 ظّد از و ىلتّل ىحٍاؿب و رفحارُای یاةٍغ صىّر زيِ چَ کیفیحی در ةا و چگٌَّ کَ ایً ةَ افؼاد و 1ُای ؿازگاری ىِارت آىّزش

ُای  کیفیث جْاىم ازحياّی، گیؼی رواةي قکم ازحياّی، رقغ ىضّر امهی ُای ؿازگاری، دارد. اکحـاب ىِارت وؼورت ةؼوز دٍُغ،

 قغن افؼاد اؿث؛ ازحياّی ىِارت ُای ؿازگاری ةعكی از . کـب]1[ىی آیغ  قيار ةَ فؼد روان ؿالىث و صحی ازحياّی ؿازگاری ازحياّی،

 آجی ٌلف کٌٍّی یا و ىٌهّةی ٌضّ ىٍاؿب ةَ جا گیؼد، ىی قکم رفحار فؼد و ُا ٌگؼش ُا، ارزش ُا، ىِارت ٍُسارُا، ازحياّی قغن، فؼایٍغ در

 كانب در آیٍغ کَ ةَ قيار ىی قغن ىِيحؼیً ّاىم ازحياّی ىغرؿَ، ىاٌٍغ دیگؼ ازحياّی و ٌِادُای ظاٌّادهکٍغ.  ایفا زاىَْ در را ظّد

 .]2[قٌّغ  ىی ةؼرؿی ازحياّی ٍُسارُای ارزش ُا و

ایً ىیان ر  ، د ٌغ کؼد ؿحَ زيْی ّيم ىی یگؼان ةَ مّرت د ُای د ُا و صيهَ یغ ، ةؼای ىنٌّیث از جِغ ر جضّل ٌّّی ظّد ُا د اٌـان

ُا  اٌـان ىسِؽ ةَ یک ؿؼی رفحارُایی اؿث کَ ةؼوز آن  . ةَ ٌُؼ ةانتی ٌّزاد ةياٌٍغ  یً ظّد ر زّار وانغ کَ د  کان واةـحَ ةَ ایً ةّد اىٍیث کّد

،  ٌاىغ ( ىیABS) 2نتـحگی . ةانتی ایً رفحارُا را ؿیـحو رفحاری د ر زّار او ةاقٍغ ه و د ، ىؼاكتیً از وی ىضافُث کؼد قّد ىّزب ىی

ارای ارزش جکاىهی ةؼای  نتـحگی د قّد. پؾ ةَ ایً جؼجیب رفحار د اوم آن ىی ه و ىّزب جغ یکی ةَ ىؼاكتان را جـِیم کؼد رفحارُایی کَ ٌؽد

یک رفحار غؼیؽی  ارقٍاؿان گاه کؼد یغ راٌَ از د ه اؿث. رفحار ىاد رآىغ ُا د نیم زؽو ذظایؼ ژٌحیک رفحاری آن ه اؿث و ةَ ُيیً د ُا ةّد اٌـان

ر اٌـان  نتـحگی د . ةَ ٌُؼ ةانتی، د ُغ د ر كؼار ىی ر اظحیار ىاد ك د ُا را ىْيّالً کّد و ایً ىضؼك  یاةغ اؿث کَ جّؿي ىضؼك ظامی ةؼوز ىی

ك  ی اؿث کَ ةیً کّدار ّاًفی ٌـتحاً پایغ  نتـحگی پیٌّغ . د گیؼد وره صـاس قکم ىی ر یک د ه و د ر صیّاٌات ّيم کؼد ىّازی ٌلف پػیؼی د

 .   ]3[  د گؼد ىی  ، ایساد ةاقغ ُا ىی ر جْاىم واكْی و ىٍُو ةا آن ی کَ د ةیكحؼی از افؼاد  اد و یک یا جْغ

، انگُّا یا درون ىایَ ُای ّيیق و فؼاگیؼی ُـحٍغ کَ در دوران کّدکی یا ٌّزّاٌی قکم گؼفحَ و در 3ًؼصّاره ُای ٌاؿازگار اونیَ

ٍر ٌیاز ةؽرگـانی جغاوم یافحَ اٌغ، ایً انگُّا ةَ راةٌَ فؼد ةا ظّد و ةا دیگؼان ىؼةّط ىی قٌّغ و ةَ قغت ٌاکارآىغٌغ. ًؼصّاره ُا ىٌاةق ةا پ

و ًؼد، ظّدگؼداٌی و ّيهکؼد ىعحم، ىضغودیث ُای ىضحم، دیگؼ زِث ىٍغی، گّش ةَ زٌگی ةیف از جضّنی افؼاد ةَ پٍر صّزه؛ ةؼیغگی 

ًؼصّاره ُا ةاورُای ّيیق و ىـحضکو فؼد "از دیغگاه یاٌگ . ]4[صغ و ةازداری جلـیو قغه اٌغ کَ ُؼ کغام قاىم چٍغ ًؼصّاره ىی قٌّغ 

عـحیً زٌغگی اٌغ. ًؼصّاره ُا داٌف ىا در ىّرد ظّدىان و زِان ُـحٍغ و ةَ در ىّرد ظّد و زِان ُـحٍغ و صامم آىّزه ُای ؿال ُای ٌ

. یاٌگ آن دؿحَ از ًؼصّاره ُا را کَ ىٍسؼ ةَ قکم گیؼی ىكکالت رواٌكٍاظحی ىی قٌّغ "ىا ىی گّیٍغ چگٌَّ ایو و زِان چگٌَّ اؿث

د جغاوم ةعف از ظاًؼات، ُیساٌات، قٍاظث ُا، صّاس و ًؼصّاره ُای ٌاؿازگار اونیَ ىی ٌاىغ و ىْحلغ اؿث ًؼصّاره ُا، ةَ انگّی ظّ

ادراکات اًالق ىی قّد کَ رفحارُا را ُغایث ىی کٍٍغ. آن ُا ىّوّّات داةث و دراز ىغجی ُـحٍغ کَ در دوران کّدکی ةّزّد ىی آیٍغ و ةَ 

 .]5[زٌغگی ةؽرگـانی راه ىی یاةٍغ و جا صغ زیادی ٌاکارآىغٌغ 
 

 بياى هسألِ  
 جّؿي و ایً ىِارت ُا ؿازگاری یاةٍغ ةا ىـایم زٌغگی ىٌهّب فىای در ةحّاٌٍغ جا دارٌغ الزم را ىِارت ُایی ؼوز افؼاداى دٌیای در

 ىّازَِ در اؿاؿی و الزم ارجتاًی فلغان جّاٌایی ُای افؼاد، ىكکالت اؿاؿی و ّّاىم از ىی قّد. یکی ّؼوَ ةَ افؼاد جؼةیث و ؿیـحو جْهیو

اىؼ  ُيیً و ُـحٍغ اؿاؿی و الزم جّاٌایی ُای زٌغگی فاكغ ىـایم در رویارویی ةا افؼاد از ةـیاری روزىؼه اؿث، زٌغگیىكکالت  و ةا ىـایم

و  ةِتّد ارجلا ىِارت ُای ؿازگاری در کَ اؿث ایً ةؼ اؿث. ّلیغه کؼده آؿیب پػیؼ زٌغگی روزىؼه و ىكکالت ىـایم ىّازَِ ةا در آٌان را

ارجتاط ةا  در جا را كادر ىی ؿازٌغ آن ُا و ىی کٍٍغ یاری ةا ىّكْیث ُا ىؤدؼ ىلاةهَ ةؼای را افؼاد اؿث. ایً جّاٌایی ُاىؤدؼ  افؼاد رواٌی ؿالىث

قؼوع  چَ را جأىیً ٌيایٍغ. اگؼ ظّد ؿالىث رواٌكٍاظحی ةَ ویژه ؿالىحی، و ٌيّده ّيم و ؿازگاراٌَ ىذتث ةَ گٌَّ ای زاىَْ افؼاد ؿایؼ

ةؼای  و گؼفحَ كؼار ىّرد جّزَ ایً ىِارت ُا ةیكحؼ اظیؼ ؿال ُای در ىی دٍُغ، اىا ٌـتث 1970 دَُ ةَ درةاره راىٍُو در ایً  جضلیلات

مّرت  ىؽىً ةیياری ُای درىان رفحار و جغییؼ در صّزه ةیكحؼ ىِارت ُا اةحغا ایً آىّزش قغه اؿث. ىعحهفی اٌسام اكغاىات آن ُا آىّزش

افؽایف کارکؼدُای  در را آن جأدیؼ ةَ ًّری کَ گؼفحَ اؿث، مّرت آن در كاةم جّزِی پیكؼفث ُای گػقحَ دو دَُ اىا در ًی ىی گؼفث

گؽارش کؼده  درىان ُای دارویی از ىعحهف، کارآىغجؼ ةیياری ُای رواٌكٍاظحی ّالیو کاُف و رواٌكٍاظحی کیفیث زٌغگی، ؿالىث ازحياّی،

 .]6[اٌغ 

زٌغگی  کٍٍغ. در جأىیً ایً ٌیازُا ىی در جالش مؼف را ظّد و اٌؼژی وكث از ىلغاری روز ُؼ و دارٌغ گٌّاگّن ٌیازُای ُا اٌـان ُيَ

صفٍ  ةؼای ىّزّدی ٌاىٍغ. ُؼ ىی را فؼآیٍغ ؿازگاری جـهـم ىی ظّرد، ایً چكو ةَ آن اروا و ٌیاز پیغایف جـهـم زٌغه، ىّزّدات ُيَ

                                                           
1- Increase Skills 
2  - Attachment 
3  - Early Maladaptive Schema 
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اٌلٌاع  ةغون و پّیا زؼیاٌی اٌـان در جالش ایً قّد، ؿازگار کٍغ زٌغگی ىیآن  در کَ ىضیٌی جا ةا کٍغ ىی جالش ٌیازُایف جأىیً ظّد و

 ةا آن ةایغ اٌـان کَ و ةیؼوٌی دیگؼان. درون ةا اٌـان و ؿازگاری ظّیكحً ةا اٌـان ؿازگاری دو زٍتَ دارد؛ اٌـان اؿث. ىِارت ُای ؿازگاری

و  ُا ةا چانف زٌغگی در گاُی ىا دارٌغ. ُيَ ٌؽدیک پیچیغه و ةـیار رواةٌی ُو ةا و اؿث ؿکَ یک روی دو در صلیلث ؿازگار قّد،

قکم  ةِحؼیً ةَ جا کٍغ ىا کيک ىی ةَ کَ ُایی و ىِارت ىٍاةِ داقحً اظحیار در ُا، ایً دقّاری زؼیان در ىّازَ ىی قّیو و ىكکالجی

 .]7[اؿث  جـهی ةعف ةؼآییو ظّد ىكکالت از ِّغه صم ىيکً

قٍاؿی ىْامؼ اؿث. ةؼظی پژوُكگؼان )ةَ ٍّّان  ُای روان ؿحاورد جؼیً د از ةؼزـحَ جؼیً و ىِو نتـحگی یکی ون قک ٌُؼیَ د ةغ

. از  اٌٍغ د وةاره ایً ىکحب ىی وةاره رواٌکاوی و ّاىم ىِو اصیای د نتـحگی را ةَ ٍّّان رؿحاظیؽ د ( ٌُؼیَ د2005، 4ىذال قاور و ىیکّنیٍـؼ

( SDTُای جسؼةی ىیان فؼٍُگی، ٌُؼیَ ظّدجْیٍی ) ُاؿث. ةؼ اؿاس آظؼیً یافحَ یً اٌـان ةٍیاد نتـحگی یکی از ٌیازُای د 5ٌُؼ زان ةانتی

  ُا وزّد ر اٌـان قٍاظحی د ، ؿَ ٌیاز پایَ روان کٍغ ٌُو زّیی رفحار ةؼرؿی ىی  ر جضّل قعنیث و ظّد روٌی فٌؼی را د کَ اُيیث ّّاىم د

جٍِا، َؼفیث ةؼكؼاری رواةي گؼم »واٌهّ  ه د ةَ ّلیغ .]8[نتـحگی  ٌیاز ةَ ارجتاط و د -3عحاری ى  ٌیاز ةَ ظّد -2ٌیاز ةَ قایـحگی  -1:  ارد د

قٍاؿی  ارقٍاؿی، روان گؼی، کؼد جضهیم ای را از روان زان ةانتی و ىؼی ایٍؽورث ٌکات ةؼزـحَ«. یً یا زاٌكیً آٌان، فٌؼیـث ّاًفی ةا وانغ

نتـحگی ةَ کار  د  ُی ٌُؼیَ ر ؿازىاٌغ ه و د گی ُیساٌی و ٌُو ةعكی ُیساٌی، جؼکیب کؼدپیّؿح  ر ىّرد قٍاؿی قٍاظحی د و روان  رقغ

، ةا ایً  ارد کی د وران کّد ر د کَ جتییً رفحارُای ةؽرگـانی ریكَ د  ٌغ ةّد  گؼی ىْحلغ ازان روان جضهیم یگؼ ٌُؼیَ پؼد د  ُا ُياٌٍغ . آن گؼفحٍغ

ُای زیـحی ىذم ىیم زٍـی و گؼؿٍگی، راٍُيایی  ُای رفحاری ذاجی، ةَ زای ؿایق ّؿي ؿیـحوُا اٌگیؽش اٌـان ج جفاوت کَ ةَ ٌُؼ آن

ُای ٌاُكیار پّیكی،  . ةانتی و ایٍؽورث ّالوه ةؼ جّزَ ةَ فؼایٍغ کٍغ اٌحعاب ًتیْی جـِیم ىی  ر فؼایٍغ کَ ؿازش یافحگی و ةلا را د  قّد ىی

 .]9[  اقحٍغ ی، د ُای ُیساٌی و قٍاظحی ایً رواةي، ةَ ٍّّان ّّاىم ىؤدؼ ةؼ رواةي ةْغ غی واكْی و پیاى جّزَ ظامی ُو ةؼ جسارب ةیً فؼد

 8یا چِارچّب 7، كانب6ُای پژوُكی ىعحهفی ةَ کار ةؼده قغه اؿث. ًؼح واره ةَ ًّر کهی، ةَ ٍّّان ؿاظحار واره در صّزه کهية ًؼح

ىٌؼح کؼدٌغ.  11، امّل ىٌٍق را در كانب ًؼح واره اؿحٍتاط10ماً فؼوؿیپّس، ىعن9ّقّد. در فهـفة كغیو یٌّان، ىٌٍلیّن رواكی جْؼیف ىی

قّد. ایً واژه ُيچٍیً در ٌُؼیة  جْؼیف ىی« درك و دریافث ٌلٌَ اقحؼاك جيام ٍّامؼ یک ىسيَّّ»، 12ًؼح واره در ٌُام فهـفی کاٌث

. واژه ًؼح واره در ]10[ةَ کار ةؼده قغه اؿث  ریؽی کاىپیّجؼی ٌیؽ ُا، ٍُغؿة زتؼی، آىّزش، جضهیم ادةی، ةؼٌاىَ ریاوی ىسيَّّ

واره را ةَ مّرت كانتی در  ای غٍی و ةؼزـحَ دارد. در صّزة رقغ قٍاظحی، ًؼح جؼ در صّزة قٍاظحی، جاریعچَ قٍاؿی و ةَ ًّر گـحؼده روان

یً کٍٍغ. ّالوه ةؼ ایً، ادراك از ًؼیق گیؼد جا ةَ افؼاد کيک کٍغ جسارب ظّد را جتی گیؼٌغ کَ ةؼاؿاس واكْیث یا جسؼةَ قکم ىی ٌُؼ ىی

اٌحؽاّی ظنّمیات ىحيایؽ  14کٍٍغ. ًؼح واره، ةازٌيایی واره زِث پیغا ىی قّد و پاؿط ُای افؼاد ٌیؽ جّؿي ًؼح ىی 13ىٍغی ًؼح واره، واؿٌَ

قٍاؿی، اصحياالً ایً واژه  روانگّیٍغ. در  واره ىی کٍٍغة یک واكَْ اؿث. ةَ ّتارت دیگؼ، ًؼصی کهی از ٍّامؼ ةؼزـحة یک واكَْ را ًؼح

ُا ةضخ کؼده اؿث. در  واره قّد، چؼا کَ او در ىؼاصم ىعحهف رقغ قٍاظحی ةَ جفنیم در ظنّص ًؼح جغاّی ىی 15ةیكحؼ ةا کارُای پیاژه

ىـئهَ اؿث. قّد کَ راٍُيای جفـیؼ اًالّات و صم  در ٌُؼ گؼفحَ ىی« ٌلكَ اٌحؽاّی قٍاظحی»صّزة رقغ قٍاظحی، ًؼح واره ةَ ٍّّان 

 .]11[ةؼای جفـیؼ یک افـاٌَ ٌیاز داریو  17ةؼای فِو یک زيهَ و ةَ یک ًؼح وارة فؼٍُگی 16ةٍاةؼایً ىا ةَ یک ًؼح وارة زةاٌی

ةا جّزَ ةَ ىٌانب قؼح ةاال در ایً جضلیق ُو ایً ؿؤال ىٌؼح اؿث کَ آیا ًؼصّاره درىاٌی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در جغییؼ انگُّای 

زيْیث ٌيٌَّ قاىم جأدیؼ دارد؟ در ُيیً راؿحا  ٌّزّاٌان ؿاکً ظاٌَ ُای قتاٌَ روزی رقثدنتـحگی و افؽایف ىِارت ُای ؿازگاری در 

روش ةّدٌغ کَ ةا روش ٌيٌَّ گیؼی جنادفی ؿاده اٌحعاب قغٌغ.  1396در ؿال  ؿاکً ظاٌَ ُای قتاٌَ روزی رقث ٌفؼ از ٌّزّاٌان 30

ن ةّد. در كـيث جضهیم و اؿحٍتاط آىاری از آزىّن ىّآزپؾ ن و ىّآزةا پیف اه گّوه گؼح ًؼس ؿااىایكی )ٌیيَ جسؼةی( ةؼ آزقتَ جضلیق 

َ )آٌکّا( و جضهیم کّاریاٌؾ چٍغىحغیؼی )ىاٌکّا( اؿحفاده قغ. زيِ آوری داده ُا از ًؼیق آىاری پاراىحؼیک جضهیم کّاریاٌؾ یک راُ
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ؿتک ُای دنتـحگی کّنیٍؽ و ریغ ، (1988یاٌگ )پؼؿكٍاىَ ًؼصّاره یاٌگ ةؼای ؿٍسف ًؼح ُای ٌاؿازگار اونیَ ُای  -پؼؿكٍاىَ

 ( اٌسام قغ.1962ىِارت ُای ؿازگاری ةم )( و پؼؿكٍاىَ 1990)

 

 گيري ًتيجِ
ای كؼار دارٌغ از آزىّن ُای آىار اؿحٍتاًی  ُا و ةا جّزَ ةَ ىلیاس اٌغازه گیؼی ىحغیؼُا کَ در ؿٌش فامهَ زِث آزىّن فؼویَ

پاراىحؼیک جضهیم کّاریاٌؾ یک راَُ )آٌکّا( و جضهیم کّاریاٌؾ چٍغىحغیؼی )ىاٌکّا( اؿحفاده گؼدیغ کَ ٌحایر آن ةَ قؼح زیؼ ارایَ ىی 

 گؼدد: 

 ىؤدؼ اؿث.ٌّزّاٌان اول: آىّزش ًؼصّاره درىاٌی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در افؽایف ؿازگاری  فؼویَ

 . هياًگيي ٍ اًحراف هعيار پس آزهَى گرٍُ آزهایص ٍ کٌترل در خردُ هقياس سازگاري در خا1ًِجذٍل 

 اٌضؼاف ىْیار ىیاٌگیً جْغاد گؼوه

 16548/0 4760/0 15 کٍحؼل

 16168/0 6213/0 15 آزىایف

 

و ىیاٌگیً گؼوه  47/0ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ در ظؼده ىلیاس ؿازگاری در ظاٌَ، ىیاٌگیً پؾ آزىّن گؼوه کٍحؼل 

 اؿث 62/0آزىایف 

 . خالصِ تحليل کٍَاریاًس براي اثر آهَزش طرحَارُ درهاًی بر افسایص ًورُ خردُ هقياس سازگاري در خا2ًِجذٍل 

 ؿٌش ىٍْی داری F ىیاٌگیً ىسػورات درزَ آزادی ىسيّع ىسػورات ىٍتِ ظٌا

پیف آزىّن ظؼده ىلیاس 

 ؿازگاری در ظاٌَ
241/0 1 241/0 827/12 001/0 

 009/0 886/7 148/0 1 148/0 ادؼ آىّزش ًؼصّاره درىاٌی

   019/0 27 508/0 ظٌای ةاكیياٌغه

 

ىلیاس ؿازگاری در ظاٌَ، ادؼ امهی ىحغیؼ آىّزش ًؼح واره ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ ةا کٍحؼل ٌيؼه پیف آزىّن ظؼده 

( یٍْی جفاوت ةیً پؾ آزىّن دو 1Fو  27;886/7درىاٌی ةؼ ٌيؼه پؾ آزىّن ظؼده ىلیاس ؿازگاری در ظاٌَ ىٍْادار اؿث. ةَ ًّری کَ )

 ىٍْی دار اؿث. 05/0گؼوه آزىایف و کٍحؼل ةا کٍحؼل ٌيؼه پیف آزىّن در ؿٌش 

( در جضلیلی ةا 2011اؿحیهؽ )( اؿث. 1386( و وکیهی )1386(، مهّاجی ) 2011ُيـان ةا ٌحایر جضلیق اؿحیهؽ ) ٌحایر ایً جضلیق

اٌسام داد. ٌحیسَ گؼفث کَ ًؼصّاره ُای ٌاؿازگار اونیَ ةَ « ًؼصّاره ُا و جادیؼ آن ةؼ ظّدپٍغاره و ؿازگاری ازحياّی داٌكسّیان»ٍّّان 

را جىْیف ىی کٍٍغ و کارکؼد ازحياّی افؼاد را ىعحم ىی کٍٍغ ةَ ًّر کهی ًؼصّاره ُای ٌاؿازگار اونیَ ٌضّی ظّدپٍغاره و ّؽت ٌفؾ افؼاد 

مهّاجی ةَ ةؼرؿی ادؼةعكی ًؼصّاره درىاٌی در ةیياران زن ىتحال ةَ راةٌَ ىٍْی داری ةا ظّدپٍغاره و ؿازگاری ازحياّی داٌكسّیان دارد. 

داد ًؼصّاره درىاٌی ىّزب کاُف ّالئو اظحالل قعنیث ىؼزی )ةسؽ جکاٌكگؼی و اصـاس اظحالل قعنیث ىؼزی پؼداظث. ٌحایر ٌكان 

جِی ةّدن( قغه اؿث. ُيچٍیً ىكعل قغ کَ ًؼصّاره درىاٌی ىّزب ةِتّد و جْغیم ًؼصّاره ُای ٌاؿازگار اونیَ ةیياران قغه اؿث. ُو 

ی و رفحاردرىاٌی قٍاظحی ةؼ جغییؼ صّزه ىٍْایی ةیياران افـؼده ( در پژوُف ظّد ةَ ىلایـَ ادؼةعكی ًؼصّاره درىا1386ٌچٍیً، وکیهی )

پؼداظث. یافحَ ُای ایً پژوُف صاکی از آن ةّد کَ ًؼصّاره درىاٌی ةَ ًّر ىؤدؼجؼی ٌـتث ةَ درىان قٍاظحی ـ رفحاری، صّزه ىٍْایی 

ِتّد و جْغیم ًؼصّاره ُای ٌاؿازگار اونیَ کّدکان درىاٌسّیان را در زِث ىذتث جؼ جغییؼ ىی دُغ. از آن زایی کَ ًؼصّاره درىاٌی ىّزب ة

ىی دُغ و ایً ًؼصّاره ُا  ی کّدکان را در زِث ىذتث جؼی ؿّقکار قغه اؿث و ُو چٍیً صّزه ُای ىٍْای و در ٌِایث صّزه رفحار

 ٌغ.زىاٌی کَ از صانث ٌاؿازگار ةَ ؿيث صانث ؿازگار ؿّق پیغا ٌيایٍغ ىی جّاٌٍغ ةاّخ ةِتّد ّؽت ٌفؾ ىی قّ

 ىؤدؼ اؿث.ٌّزّاٌان فؼویَ دوم: آىّزش ًؼصّاره درىاٌی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در افؽایف ؿازگاری ةِغاقحی 
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 . هياًگيي ٍ اًحراف هعيار پس آزهَى گرٍُ آزهایص ٍ کٌترل در خردُ هقياس سازگاري بْذاضتی3جذٍل 

 اٌضؼاف ىْیار ىیاٌگیً جْغاد گؼوه

 22968/0 4760/0 15 کٍحؼل

 16903/0 4913/0 15 آزىایف

 

و ىیاٌگیً گؼوه  47/0ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ در ظؼده ىلیاس ؿازگاری ةِغاقحی ىیاٌگیً پؾ آزىّن گؼوه کٍحؼل 

 اؿث. 49/0آزىایف 

 . خالصِ تحليل کٍَاریاًس براي اثر آهَزش طرحَارُ درهاًی بر افسایص ًورُ خردُ هقياس سازگاري بْذاضتی4جذٍل 

 ؿٌش ىٍْی داری F ىیاٌگیً ىسػورات درزَ آزادی ىسيّع ىسػورات ىٍتِ ظٌا

پیف آزىّن ظؼده ىلیاس 

 ؿازگاری ةِغاقحی
805/0 1 805/0 137/65 000/0 

 008/0 114/8 100/0 1 100/0 ادؼ آىّزش ًؼصّاره درىاٌی

   012/0 27 334/0 ظٌای ةاكیياٌغه

 

ٌيؼه پیف آزىّن ظؼده ىلیاس ؿازگاری ةِغاقحی، ادؼ امهی ىحغیؼ آىّزش ًؼح واره  ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ ةا کٍحؼل

یٍْی جفاوت ةیً پؾ آزىّن دو  (1Fو  27;114/8درىاٌی ةؼ ٌيؼه پؾ آزىّن ظؼده ىلیاس ؿازگاری ةِغاقحی ىٍْادار اؿث. ةَ ًّری کَ )

 اؿث. ىٍْی دار 05/0گؼوه آزىایف و کٍحؼل ةا کٍحؼل ٌيؼه پیف آزىّن در ؿٌش 

(، 1379(، مانش )2006(، ىّریؾ )2004(، اقيیث و ةّنیّر )2006ٌحایر ایً جضلیق ُيـان ةا ٌحایر جضلیق زیـً و ةهّر )

(، ىْحلغٌغ ةـیاری از ایً ًؼح واره ُا در ٌحیسَ جسارب ٌاگّار دوران 2003( اؿث. یاٌگ و ُيکاران )1388و کاىهی ) (،1382ىلنّدی )

يکً اؿث ُـحَ امهی اظحالالت قعنیث از زيهَ اظحالل اوٌؼاب فؼاگیؼ كؼار گیؼٌغ کَ آن ُا را جضث ٍّّان     کّدکی قکم ىی گیؼٌغ و ى

 ًؼح واره ُای ٌاؿازگار اونیَ ىكعل کؼده اٌغ. ایً ًؼح واره ُای ٌاؿانو اونیَ ةاّخ کاُف ؿازگاری فؼد در زٌغگی ىی قٌّغ ةٍاةؼایً الزم

ی ٌاؿانو اونیَ رُا قّد جا ةحّاٌغ ؿازگاری ظّد را در زٌغگی کـب ٌيایغ. در صلیلث در ًؼح واره اؿث ةَ ًؼیلی از ایً ًؼح واره ُا

درىاٌی، ُغف ةِتّد ًؼصّارُای ٌاؿازگار اونیَ اؿث ةِتّد ًؼح واره ُا، یکـؼی جغییؼات رفحاری در کّدکان ةَ دٌتال ظّاٍُغ داقث کَ 

افـؼدگی، ّالوه ةؼ ایً، از آن زایی کَ ّؽت ٌفؾ،  .اًؼافكان ىذتث جؼ ىی قّدةاّخ ىی قّد ٌگؼش کّدکان ٌـتث ةَ ظّدقان و ىضیي 

اوٌؼاب و ىیؽان ؿازگای فؼد جا صغودی زؽء ویژگی ُای قعنیحی فؼد ةَ صـاب ىی آیٍغ و ٌحایر جضلیلات كتهی ٌكان داده اؿث کَ 

 اوٌؼاب، ؿازگاری و ... قغه اؿث.ًؼصّاره درىاٌی ةاّخ ةِتّد افـؼدگی، 

 ىؤدؼ اؿث.ٌّزّاٌان : آىّزش ًؼصّاره درىاٌی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در افؽایف ؿازگاری ازحياّی َ ؿّمیفؼو

 . هياًگيي ٍ اًحراف هعيار هياًگيي پس آزهَى گرٍُ آزهایص ٍ کٌترل در خردُ هقياس سازگاري اجتواعی5جذٍل 

 اٌضؼافيْیار ىیاٌگیً جْغاد گؼوه

 10074/0 5507/0 15 کٍحؼل

 15073/0 5373/0 15 آزىایف

 

و ىیاٌگیً گؼوه  55/0ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ در ظؼده ىلیاس ؿازگاری ازحياّی ىیاٌگیً پؾ آزىّن گؼوه کٍحؼل 

 اؿث. 53/0آزىایف 

 . خالصِ تحليل کٍَاریاًس براي اثر آهَزش طرحَارُ درهاًی بر افسایص ًورُ خردُ هقياس سازگاري اجتواعی6جذٍل 

 ؿٌش ىٍْی داری F ىیاٌگیً ىسػورات درزَ آزادی ىسيّع ىسػورات ىٍتِ ظٌا

پیف آزىّن ظؼده ىلیاس ؿازگاری 

 ازحياّی
327/0 1 327/0 158/66 000/0 

 005/0 217/9 046/0 1 046/0 ادؼ آىّزش ًؼصّاره درىاٌی
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   005/0 27 133/0 ظٌای ةاكیياٌغه

 

آزىّن ظؼده ىلیاس ؿازگاری ازحياّی، ادؼ امهی ىحغیؼ آىّزش ًؼح واره  ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ ةا کٍحؼل ٌيؼه پیف

یٍْی جفاوت ةیً پؾ آزىّن دو  (1Fو  27;217/9درىاٌی ةؼ ٌيؼه پؾ آزىّن ظؼده ىلیاس ؿازگاری ازحياّی ىٍْادار اؿث. ةَ ًّری کَ )

 ىٍْی دار اؿث. 05/0گؼوه آزىایف و کٍحؼل ةا کٍحؼل ٌيؼه پیف آزىّن در ؿٌش 

( اؿث. جّرز در جضلیق ظّد ةا ٍّّان ًؼصّاره ُا و جأدیؼ آن 1386( و مهّاجی )2010) یر ایً جضلیق ُيـان ةا ٌحایر جضلیق جّرزٌحا

فؾ ةؼ ظّدپٍغاره و ؿازگاری ازحياّی داٌكسّیان اٌسام داد. ٌحایر ٌكان دادٌغ کَ؛ ًؼصّاره ُای ٌاؿازگار اونیَ ةَ ٌضّی ظّدپٍغاره و ّؽت ٌ

ف ىی کٍٍغ و کارکؼد ازحياّی افؼاد را ىعحم ىی کٍٍغ ةَ ًّر کهی ًؼصّاره ُای ٌاؿازگار اونیَ راةٌَ ىٍْی داری ةا ظّدپٍغاره افؼاد را جىی

( ٌكان داد ًؼصّاره درىاٌی ىّزب کاُف ّالئو اظحالل 1386ٌحایر جضلیق مهّاجی ) و ؿازگاری ازحياّی داٌكسّیان دارد. ّالوه ةؼ ایً، 

 جکاٌكگؼی و اصـاس جِی ةّدن( قغه اؿث. قعنیث ىؼزی )ةَ زؽ 

 ىؤدؼ اؿث.ٌّزّاٌان آىّزش ًؼصّاره درىاٌی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در افؽایف ؿازگاری ّاًفی َ چِارم: فؼوی

 . هياًگيي ٍ اًحراف هعيار هياًگيي پس آزهَى گرٍُ آزهایص ٍ کٌترل در خردُ هقياس سازگاري عاطفی7جذٍل 

 جْغاد اٌضؼاف ىْیار ىیاٌگیً گؼوه

 16148/0 6620/0 15 کٍحؼل

 19017/0 5993/0 15 آزىایف

 

و ىیاٌگیً گؼوه  66/0ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ در ظؼده ىلیاس ؿازگاری ّاًفی ىیاٌگیً پؾ آزىّن گؼوه کٍحؼل 

 اؿث. 59/0آزىایف 

 خردُ هقياس سازگاري عاطفی . خالصِ تحليل کٍَاریاًس براي اثر آهَزش طرحَارُ درهاًی بر افسایص ًور8ُجذٍل 

 ؿٌش ىٍْی داری F ىیاٌگیً ىسػورات درزَ آزادی ىسيّع ىسػورات ىٍتِ ظٌا

پیف آزىّن ظؼده ىلیاس 

 ؿازگاری ّاًفی
450/0 1 450/0 878/28 000/0 

 577/0 319/0 005/0 1 005/0 ادؼ آىّزش ًؼصّاره درىاٌی

   016/0 27 421/0 ظٌای ةاكیياٌغه

 

ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ ةا کٍحؼل ٌيؼه پیف آزىّن ظؼده ىلیاس ؿازگاری ّاًفی، ادؼ امهی ىحغیؼ آىّزش ًؼح واره 

 ٌيؼه ظؼده ىلیاس ؿازگاری ّاًفی ىٍْادار ٌیـث. پؾ آزىّن درىاٌی ةؼ 

ظّد ةیً ّالئو اظحالالت ّاًفی  ( اؿث. آٌان در ىٌان2010ٌَْحایر ایً جضلیق در جىاد ةا ٌحایر جضلیق کانّیث و ُيکاران )

داٌف آىّز  407)افـؼدگی، اوٌؼاب و ظكو( و ًؼصّارُای ٌاؿازگار اونیَ ةَ راةٌَ ىٍْاداری دؿث یافحٍغ. در ىٌانَْ ایً پژوُكگؼان 

در ایً  صانث ةک را پؼ کؼدٌغ.-و پؼؿكٍاىَ اوٌؼاب مفث  STAITُایی از زيهَ پؼؿكٍاىَ افـؼدگی و پؼؿكٍاىَ ةازٌگؼی -پؼؿكٍاىَ

ةؼرؿی، ىكعل قغ کَ ًؼصّاره ُای ٌاؿازگار اونیَ ةا ًؼصّاره ُا و ٌكاٌَ ُای اظحالل ُای ّاًفی افـؼدگی و اوٌؼاب راةٌَ دارٌغ. ّالوه 

( ىْحلغٌغ ًؼصّاره ُای ٌاؿازگار اونیَ ةَ مّرت ىـحلیو و غیؼىـحلیو ةاّخ ةؼوز ىكکالت و 1391ةؼ ایً، یّؿف ٌژاد و ُيکاران )

ُایی ٌُیؼ افـؼدگی، جٍِایی یا رواةي ىعؼب دیگؼ ىی قٌّغ. ةٍاةؼایً، در مّرجی کَ از ًؼیق آىّزش ةحّان ًؼح واره ُای  -ٌاراصحی

ّالوه ةؼ ایً، ظهق و ظُّای ٌاؿازگار اونیَ را امالح ٌيّد ىی جّان ؿازگاری ّاًفی و ىكکالجی ٌُیؼ افـؼدگی و جٍِای را درىان ٌيّد. 

( پژوُف ُای 1988(. کاگان و ُيکاران )1390ؿازٌغ )ظاکـار،  پػیؼ ىی ، فؼد را ٌـتث ةَ قؼایي ىعحهف آؿیبای ىحفاوت ىعحهف ةَ گٌَّ

ىاٌٍغ. ةَ  زیادی درةارة مفات ظهق و ظّیی افؼاد اٌسام دادٌغ و ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ ةیكحؼ ایً مفات، صحّی ةا گػقث زىان، داةث ىی

 ـَ ةا یک فؼد ىٍفْم و پػیؼا، ةیكحؼ اصحيال دارد ىّرد ةغرفحاری ةغٌی وانغیً ظكً ظّد كؼار ةگیؼد.ٍّّان ىذال، یک فؼد پؼظاقگؼ در ىلای

 ىؤدؼ اؿث.ٌّزّاٌان جضنیهی -آىّزش ًؼصّاره درىاٌی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در افؽایف ؿازگاری قغهیَ پٍسو: فؼوی

 

 



 54-45، ص 3131، بهار  31فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 تحصيلی -ٍ کٌترل در خردُ هقياس سازگاري ضغلی. هياًگيي ٍ اًحراف هعيار هياًگيي پس آزهَى گرٍُ آزهایص 9جذٍل 

 جْغاد اٌضؼاف ىْیار ىیاٌگیً گؼوه

 11388/0 3113/0 15 کٍحؼل

 09438/0 2573/0 15 آزىایف

 

و ىیاٌگیً  31/0جضنیهی ىیاٌگیً پؾ آزىّن گؼوه کٍحؼل  -ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ در ظؼده ىلیاس ؿازگاری قغهی

 اؿث. 25/0گؼوه آزىایف 

 تحصيلی-. تحليل کٍَاریاًس براي اثر آهَزش طرحَارُ درهاًی بر افسایص ًورُ خردُ هقياس سازگاري ضغلی11جذٍل 

 ؿٌش ىٍْی داری F ىیاٌگیً ىسػورات درزَ آزادی ىسيّع ىسػورات ىٍتِ ظٌا

 -پیف آزىّن ظؼده ىلیاس قغهی

 جضنیهی
076/0 1 076/0 839/8 006/0 

 702/0 149/0 001/0 1 001/0 درىاٌیادؼ آىّزش ًؼصّاره 

   009/0 27 231/0 ظٌای ةاكیياٌغه

 

جضنیهی، ادؼ امهی ىحغیؼ آىّزش ًؼح واره  -ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ ةا کٍحؼل ٌيؼه پیف آزىّن ظؼده ىلیاس قغهی

 جضنیهی ىٍْادار ٌیـث.  -ٌيؼه ظؼده ىلیاس قغهیپؾ آزىّن درىاٌی ةؼ 

( در جٍاكه اؿث. ایً ىضللان ىْحلغٌغ ًؼصّاره ُای ٌاؿازگار اونیَ ةاّخ 1391ٌحایر جضلیق یّؿف ٌژاد و ُيکاران )ایً ٌحیسَ ةا 

( 2010) ةؼوز ىكکالت، ٌاؿازگاری و رواةي ىعؼب ةا دیگؼان ُيـاالن ىی قّد. ّالوه ةؼ ایً، ٌحایر ایً جضلیق ُيـان ةا ٌحایر جضلیق جّرز

 اد کَ ًؼصّاره ُای ٌاؿازگار اونیَ کارکؼد ازحياّی افؼاد را ىعحم ىی کٍٍغ.اؿث. ٌحایر ایً جضلیق ٌكان د

 ىؤدؼ اؿث.ٌّزّاٌان آىّزش ًؼصّاره درىاٌی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در افؽایف دنتـحگی ایيً َ قكو: فؼوی

 ایوي. هياًگيي ٍ اًحراف هعيار هياًگيي پس آزهَى گرٍُ آزهایص ٍ کٌترل در خردُ هقياس دلبستگی 11جذٍل 

 اٌضؼاف ىْیار ىیاٌگیً جْغاد گؼوه

 37239/0 0720/2 15 کٍحؼل

 35801/0 5740/2 15 آزىایف

 

و ىیاٌگیً گؼوه  07/2ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ در ٌيؼه ظؼده  ىلیاس دنیـحگی ایيً، ىیاٌگیً پؾ آزىّن گؼوه کٍحؼل 

 اؿث. 58/2آزىایف 

 در خردُ هقياس دلبستگی ایويپس آزهَى . تحليل کٍَاریاًس براي اثر آهَزش طرحَارُ درهاًی بر افسایص ًورُ 12جذٍل 

 ؿٌش ىٍْی داری F ىیاٌگیً ىسػورات درزَ آزادی ىسيّع ىسػورات ىٍتِ ظٌا

پیف آزىّن ظؼده ىلیاس 

 دنتـحگی ایيً
187/0 1 187/0 424/1 243/0 

 001/0 567/13 783/1 1 783/1 درىاٌیادؼ آىّزش ًؼصّاره 

   131/0 27 549/3 ظٌای ةاكیياٌغه

 

ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ ةا کٍحؼل ٌيؼه پیف آزىّن ظؼده ىلیاس دنتـحگی ایيً، ادؼ امهی ىحغیؼ آىّزش ًؼح واره 

یٍْی جفاوت ةیً پؾ آزىّن دو  (1Fو  27;568/13درىاٌی ةؼ ٌيؼه پؾ آزىّن ظؼده ىلیاس دنتـحگی ایيً ىٍْادار اؿث. ةَ ًّری کَ )

 ىٍْی دار اؿث. 05/0گؼوه آزىایف و کٍحؼل ةا کٍحؼل ٌيؼه پیف آزىّن در ؿٌش 

( اؿث. ایً ىضللان در ةؼرؿی ادؼ ّيهکؼد 2007( و ةاراٌفّجیان )2008یافحَ ُای ایً جضلیق در جىاد ةا ٌحایر جضلیق گاٌحیّةّری )

فَ ىِؼوری، اكحغار و کٍحؼل و قکم گیؼی ًؼصّاره ُای ٌاکارآىغ ةیان ٌيّدٌغ کَ ّيهکؼد وانغیً پیف ةیٍی وانغیً در راةٌَ ةا ؿِو ؤن
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ظّدگؼداٌی ىعحم ىی ةاقغ. ُو چٍیً  -ًؼد و ّيهکؼد-کٍٍغه ىٍْاداری ةؼای ةؼظی اةْاد ًؼح واره ُای ٌاؿازگار اونیَ از زيهَ كٌِ ارجتاط

( در ىٌانَْ ای ظّد ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغه اٌغ کَ جْاىالت ٌاکارآىغ وانغیً پیف ةیً ةـیار ظّةی ةؼای ًؼصّاره ُای 2007) 18ةاراٌفّ و جیان

( 2011ُـَ و فهّیغ )ٌاؿازگار اونیَ و جْاىالت کيحؼ کّدکان در رواةي ةیً فؼدی آیٍغه ىی ةاقٍغ. ٌحایر ایً جضلیق ُيـان ةا ٌحایر جضلیق 

ٌّزّاٌان و ةؽرگـاالن دارای ؿتک دنتـحگی ایيً، ؿٌّح پاییً جؼی از ّّاًف ىٍفی از زيهَ اوٌؼاب و حلغٌغ اؿث. ایً ىضللان ىْ

افـؼدگی را جسؼةَ ىی کٍٍغ و رواةي ىـحضکيی را ةا کـاٌی ةؼكؼار ىی ؿازٌغ کَ ٍُگام درىاٌغگی ُیساٌی ةَ آن ُا ةؼای دریافث صيایث 

 ىؼازَْ ىی کٍٍغ.

 ىؤدؼ اؿث.ٌّزّاٌان اره درىاٌی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در کاُف دنتـحگی ٌاایيً فؼویَ ُفحو: آىّزش ًؼصّ

 . هياًگيي ٍ اًحراف هعيار هياًگيي پس آزهَى گرٍُ آزهایص ٍ کٌترل در خردُ هقياس دلبستگی ًاایوي13جذٍل 

 اٌضؼاف ىْیار ىیاٌگیً جْغاد گؼوه

 70110/0 0640/2 15 کٍحؼل

 49843/0 0880/2 15 آزىایف

 

و ىیاٌگیً گؼوه  06/2ىیاٌگیً پؾ آزىّن گؼوه کٍحؼل  دنتـحگی ٌاایيً،ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ در ظؼده ىلیاس 

 اؿث. 08/2آزىایف 

 . تحليل کٍَاریاًس براي اثر آهَزش طرحَارُ درهاًی بر افسایص ًورُ در خردُ هقياس دلبستگی ًاایوي بيواراى14جذٍل 

 ؿٌش ىٍْی داری F ىیاٌگیً ىسػورات رزَ آزادید ىسيّع ىسػورات ىٍتِ ظٌا

پیف آزىّن ظؼده ىلیاس 

 دنتـحگی ٌاایيً
111/2 1 111/2 910/6 014/0 

 417/0 680/0 208/0 1 208/0 ادؼ آىّزش ًؼصّاره درىاٌی

   306/0 27 248/8 ظٌای ةاكیياٌغه

 

ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ ةا کٍحؼل ٌيؼه پیف آزىّن ظؼده ىلیاس دنتـحگی ٌاایيً، ادؼ امهی ىحغیؼ آىّزش ًؼح واره 

 ٌيؼه ظؼده ىلیاس دنتـحگی ٌاایيً ىٍْادار ٌیـث. پؾ آزىّن درىاٌی ةؼ 

ٌّزّاٌان و ةؽرگـاالن دارای ؿتک غ ( اؿث. ایً ىضللان ىْحلغ2011ٌُـَ و فهّیغ )ٌحایر ایً جضلیق در جىاد ةا ٌحایر جضلیق 

دنتـحگی ٌاایيً، در ىلایـَ ةاایيً ُا ؿٌّح پاییً جؼی از ّّاًف ىذتث را جسؼةَ ىی کٍٍغ و در ىغیؼیث اؿحؼس، اوٌؼاب، افـؼدگی و 

 ؿایؼ ّّاًف ىٍفی از زيهَ پؼظاقگؼی و درىاٌغگی ٌاجّاٌی ةیكحؼی ٌكان ىی دٍُغ.

 ىؤدؼ اؿث.ٌّزّاٌان اوٌؼاةی -ی ٌاؿازگار اونیَ یاٌگ در کاُف دنتـحگی دوؿّگؼافؼویَ ُكحو: آىّزش ًؼصّاره درىاٌ

 اضطرابی-. هياًگيي ٍ اًحراف هعيار هياًگيي پس آزهَى گرٍُ آزهایص ٍ کٌترل در خردُ هقياس دلبستگی دٍسَگرا15جذٍل 

 اٌضؼاف ىْیار ىیاٌگیً جْغاد گؼوه

 71047/0 5907/2 15 کٍحؼل

 64124/0 6100/2 15 آزىایف

 

و  59/2اوٌؼاةی، ىیاٌگیً پؾ آزىّن گؼوه کٍحؼل -ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ در ظؼده ىلیاس دنتـحگی دوؿّگؼا

 اؿث. 61/2ىیاٌگیً گؼوه آزىایف 
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 اضطرابی-. تحليل کٍَاریاًس براي اثر آهَزش طرحَارُ درهاًی بر افسایص ًورُ در خردُ هقياس دلبستگی دٍسَگرا16جذٍل 

 ؿٌش ىٍْیغار F ىیاٌگیً ىسػورات درزَ آزادی ىسيّع ىسػورات ىٍتِ ظٌا

پیف آزىّن ظؼده ىلیاس 

 اوٌؼاةی-دنتـحگی دوؿّگؼا
308/1 1 308/1 066/3 091/0 

 588/0 300/0 128/0 1 128/0 ادؼ آىّزش ًؼصّاره درىاٌی

   427/0 27 516/11 ظٌای ةاكیياٌغه

 

اوٌؼاةی، ادؼ امهی ىحغیؼ آىّزش -ٌحایر زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ ةا کٍحؼل ٌيؼه پیف آزىّن ظؼده ىلیاس دنتـحگی دوؿّگؼا

 اوٌؼاةی ىٍْادار ٌیـث.-ٌيؼه ظؼده ىلیاس دنتـحگی دوؿّگؼاپؾ آزىّن ًؼح واره درىاٌی ةؼ 

ایً ىضللان در جضلیق ظّد ٌكان دادن ةیً دنتـحگی و ًؼح ( اؿث. 1387ایً ٌحیسَ در جىاد ةا ٌحایر جضلیق اٌغوز و صيیغپّر )

 واره درىاٌی راةٌَ ىٍْی داری وزّد دارد.
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