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 چکیده

ّیچکس ًوی تَاًذ هٌکز تبحیزگذاری یک ًوبیص خَة کَدکبًِ ، بِ خصَظ یک  :مقدمه و هدف پژوهش 

ٍ اس سببى  ّزگبُ سخٌی ، ًصیحتی ٍ یب تَصیِ ای بِ عَر غیز هستقین. ًوبیص عزٍسکی بز رٍی کَدک ببضذ 

هزبیبى آگبُ بب احسبس هسئَلیت ًسبت بِ چٌیي . یک عزٍسک بیبى ضَد کَدک آى را بْتز هی پذیزد 

پزداختي بِ چٌیي تزبیتی ببعج ایجبد . بیتی اًذ رتز ٍ هَفق تز ترکَدکبًی در صذد یبفتي رٍش ّبی هؤث

ّذف اس ایي . داضتِ ببضین ردار اس ضٌبخت ، داًص ٍ اعتوبد بِ ًفس ٍبزخ یضزایغی هی ضَدکِ کَدکبى

 .هی ببضذ اس عزیق ًوبیص عزٍسکی کَدکبى  بِپژٍّص  آهَسش هْبرت ّبی اجتوبعی 

پس آسهَى بب گزٍُ کٌتزل ٍ اس لحبػ  -پژٍّص حبضز یک رٍش آسهبیطی اس ًَع پیص آسهَى :روش پژوهش 

کبًَى پزٍرش فکزی ( ج گزٍُ سٌی ة ٍ)جبهعِ آهبری در ایي تحقیق اعضبی دختز .ّذف کبربزدی هی ببضذ 

 . کَدکبى ٍ ًَجَاًبى ضْزستبى فَهي هی ببضذ 

اًجبم ضذ ٍ بب استفبدُ اس تحلیل  spssایي قسوت اس تحلیل تَسظ ًزم افشار :یافته ها و وتیجه گیری 

ًتبیج هغبلعِ حبضز ًطبى هی دّذ کِ هیبًگیي ًوزات گزٍُ . کٍَاریبًس بِ تبییذ یب رد فزضیِ ّب پزداختین 

یبفتِ ّبی پژٍّص بب هصبحبِ . آسهبیص بعذ اس اجزای ًوبیص عزٍسکی تفبٍت هعٌبداری بب قبل اس هذاخلِ دارد 

ّوچٌیي در تحقیق حبضز . ٍلیبء اعضب اًجبم ضذ ًیش هَرد تبییذ قزار گزفت ای کِ بعذ اس اجزای ًوبیص بب ا

بِ کَدکبى ضبهل خَدآگبّی ، ارتببط ٍ رٍابظ هیبى فزدی ٍ ّوزاّی ٍ ّوذلی  آهَسش هْبرت ّبی اجتوبعی

 . هَرد تبییذ قزار گزفت اس عزیق ًوبیص عزٍسکی 

 

 گبّی ، رٍابظ هیبى فزدی ، ّوزاّی ٍ ّوذلیًوبیص عزٍسکی ، هْبرت اجتوبعی ، خَدآ :واژگان کلیدی 

 

 


