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 .رٍد سًهاى بهِ ضهوار ههی     درهٌجز بهِ ههز     یّا سزطاى لتزیي ػلضایؼ سزطاى پستاى یکی اساهزٍسُ در جْاى  :مقدمه
 اکثز بزای کِ است پستاى سزطاى سٍدرس تطخيص ٍ غزبالگزی بزای ارساى ٍ هؤثز سادُ، رٍش یك پستاى خَدآسهایی

ضهْز   سهالهت سًاى هزاجؼهِ کٌٌهذُ بهِ هزکهش     هزاحل تغييز رفتار ایي هطالؼِ تؼييي  ّذف .است دستزس ًيش قابل سًاى
  دههَگزافی   ػَاههل  بها ٍ ارتباط آى با سطح تغييز رفتار بز اساس الگَی بيي ًظزیِ ای تْزاى، در هَرد خَدآسهایی پستاى 

 . بَد

در تْهزاى   هتأّل ضهْز  ًفزاسسًاى 302بز رٍی  کِ بَدُ هقطؼی تحليلی تَصيفیحاضز اس ًَع پژٍّص  :مواد وروش ها 
تؼيهيي   ٍ سهوَاتت دهَگزافيك، : بخص  دٍاطالػات تَسط پزسطٌاهِ ای هحقق ساختِ ضاهل  .اًجام گزدیذ 1315سال 

 ،تهی هسهتقل   ٍ آسههَى ّهای آههاری کهای دٍ،     16ًسخِ  spssدادُ ّا با ًزم افشار  .ضذ ،جوغ آٍری هزاحل تغييز رفتار 
  .هَرد تجشیِ ٍ تحليل قزار گزفتٌذ رگزسيَى لجستيكّوبستگی اسپيزهي ٍ 

سا ل ٍ اس ًظز تحصهيالت، دیهپلن  ٍ اس ًظهز      23تا  20بيطتزیي فزاٍاًی سًاى هَردپژٍّص اس ًظز سي، گزٍُ  :یافته ها
افزاد هَرد هطالؼِ درهزحلهِ  در سهيٌِ هزاحل تغييز رفتار خَدآسهایی پستاى ًطاى هی دّذکِ اکثز . ضغل، خاًِ دار بَدًذ

هجوهَع  ) درصذ افهزاد در هزحلهِ پهيص ػوهل     8/32ّوچٌيي (. درصذ 16/ 3هجوَػا )پيص تفکز ٍ تفکز قزار داضتٌذ 
اًجام خَد آسههایی  ( هجوَع هزاحل ػول ٍ بقاء) درصذ آًاى در هزحلِ ػول 3/31ٍ ( هزاحل پيص تفکز، تفکز ٍ آهادگی

ِ سهَى ضزیب ّوبستگی اسپيزهي ًطهاى داد کهِ   آس ّوچٌيي بز اسا.پستاى قزار داضتٌذ هؼٌهی داری بهيي رفتهار     رابطه



 

 

ٍلی ایي رفتار بها   .(p>0/05)ٍجَد داردبا تحصيالت بزاساس الگَی بيي ًظزیِ ای سًاى هَرد هطالؼِ خَدآسهایی پستاى 
  .سي ٍ تأّل آًاى ارتباط هؼٌی داری ًذاضت

افشایص با . رفتار خَد آسهایی پستاى ًذاضتِ اًذاکثز افزاد هَرد هطالؼِ درهزحلِ پيص ػول قزار دارًذ ٍ :  نتییجه گیری 
  .در آًاى افشایص خَاّذ یافتًيش َد آسهایی پستاى خسًاى رفتار تحصيالت 

 .هزاحل تغييز رفتار، الگَی بيي ًظزیِ ایتحصيالت، خَدآسهایی پستاى،  :واژه های کلیدی

 

 


