فرم ب
فرم اطالعات پايان ناهوىاي كارشناسي ارشد

كذ ٔاحذ :
پاياٌ َايّ:

َاو ٔاحذ داَطگاْي  :دْاقاٌ

َاو ٔ َاو خإَادگي داَطجٕ  :اعظن يزدانی
ضًارِ داَطجٕيي 910575229 :
ػُٕاٌ پاياٌ َايّ كارضُاسي ارضذ يا دكتزاي حزفّ اي :

كذ ضُاسايي

سال ٔ َيًسال اخذ پاياٌ َايّ ، 93-94 :اًل

بررسی رابطو خشٌنت

خانٌادگی بر کٌدکان10-12سالو شير اصفيان
ًَزِ پاياٌ َايّ داَطجٕ بّ ػذد :
بّ حزٔف :

تاريخ دفاع اس پاياٌ َايّ :
تؼذاد ٔاحذ پاياٌ َايّ 6 :

چكيذِ پاياٌ َايّ ( ضايم خالصّ  .اْذاف  .رٔش ْاي اجزا ٔ َتايج بّ دست آيذِ)

چکیده

رابطّ خطَٕت خإَادگی بز رفتارْای
ْذف اس اَجاو پژْٔص حاضز ،بزرسي
اجتًاػی داَص آيٕساٌدختز ٔ پسز  10تا  12سانّ ضٓز اصفٓاٌ بٕدِ است  .در
ايٍ تحقيق بزای تبييٍ فزضيّْای پژْٔطی اس َظزيّ يادگيزی اجتًاػی بُذٔرا
استفادِ گزديذِ است .رٔش تحقيق ،پيًايطي ٔ جايؼّ آياري ضايم كهيّ
داَصآيٕساٌ دختز ٔ پسز دٔرِ ابتذايی ضٓز اصفٓاٌ بٕدِ كّ ضايم َ 64023فز
گيزي خٕضّ اي
فزيٕل كٕكزاٌ ٔ بّ ضيِٕ ًََّٕ
بٕدِ کّ با استفادِ اس
چُذيزحهّاي تؼذاد َ381فز بٓؼُٕاٌ ٔاحذْای تحهيم اَتخاب ضذِ اَذ .بزاي
استفادِ ضذِ است.
سُجص يتغيزْای تحقيق اس يک پزسطُايّ يحققساختّ
آسيَٕٓای بکار بزدِ ضذِ َيش ضايم آيار تٕصيفي (فزأاَي ،يياَگيٍ ،درصذ
اَحزاف يؼيارٔ ،ارياَس جٓت تٕصيف اطالػات بّ دست آيذِ در پژْٔص ) ٔ آيار
استُباطي (آسيٌٕ تحهيم ٔارياَس يک طزفّ جٓت آسيٌٕ فزضيات ) بٕدِ است.
خطَٕتْای خإَادگی در خإَادِ داَصآيٕساٌ
يافتّْا بياَگز آٌ است كّ
يٕرد يطانؼّ در حذ کى بٕدِ ايا رفتارْای َابُٓجار ايٍ داَصآيٕساٌ چّ در
بؼذ کهی ٔ چّ در ابؼاد يختهف در حذ يتٕسط ٔ کًتز بٕدِ استَ .تايج آسيٌٕ
فزضيّْای تحقيق َطاٌ داد کّ خطَٕت خإَادگی بز رٔی رفتارْای َابُٓجار
اجتًاػی ضايم اَشٔای اجتًاػی ،تًايم بّ فزار اس يُشل ،تًايم بّ فزار اس
يذرسّ ،خطَٕت رفتاری ٔ خطَٕت گفتاری تأثيز دارد ٔ ايٍ پذيذِْا را
افشايص يیدْذًْ .چُيٍ خطَٕت خإَادگی در بيٍ دٔ جُس بّ صٕرت يتفأتی بز
رٔی رفتارْای اجتًاػی َابُٓجار تأثيز داضتّ ٔ اثزگذاری آٌ اس ايٍ َظز
بز رٔی دختزاٌ بيطتز اس پسزاٌ يیباضذ َ .تيجّ َٓايی آَکّ خطَٕتخإَادگی
بٓصٕرت قذرتًُذی ،رفتارْای َابُٓجار در کٕدکاٌ را تقٕيت ييًُايذ ٔ بزای
رفغ ايٍ يطکم بايذ بّ ساختار خإَادْای سانى اَذيطيذ.
کلیدًاژگان :خطَٕت خإَادگی ،رفتار اجتًاػیَ ،ابُٓجاری رفتاری،
داَصآيٕس ،اصفٓاٌ
امضا استاد راهنما

امضا مدیرگروه

امضا معاون پژوهش وفناوری

