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 صفات با کلب يادگيري هاي شيوه رابطه
 دانشجويان تحصيلی عملکرد و شخصيتی
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 چکیده

 وّت، يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ ضاثغٝ تؼييٗ ٞسف ثب پػٚٞف ايٗ

. قس اجطا زا٘كجٛيبٖ زض تحهيّي ػّٕىطز ٚ قرهيتي نفبت

 قبُٔ پػٚٞف آٔبضي جبٔؼٝ ٚ ٕٞجؿتٍي ٘ٛع اظ پػٚٞف

 اظ وٝ ثٛز وطٔب٘كبٜ ضاظي زا٘كٍبٜ زا٘كجٛيبٖ اظ ٘فط 3145

 124 ٚ زذتط 196) ٔرتّف ٞبي ضقتٝ اظ ٘فط 320 آٟ٘ب ٔيبٖ

 ثٝ ٚ ٔٛضٌبٖ ٚ وطجؿي ٕ٘ٛ٘ٝ حجٓ جسَٚ اظ اؾتفبزٜ ثب( پؿط

 اثعاضٞبي. قس٘س ا٘تربة اي ذٛقٝ تهبزفي ٌيطي ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚـ

 ؾيبٞٝ ٚ ٘ئٛ قرهيتي پطؾكٙبٔٝ وٛتبٜ فطْ قبُٔ ؾٙجف

 تحهيّي ػّٕىطز ؾٙجف ثطاي. ثٛز وّت يبزٌيطي ٞبي ؾجه

 اظ ٞب زازٜ. ٌطفت لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز زا٘كجٛيبٖ ٕ٘طات ٔيبٍ٘يٗ

 ٌب٘ٝ چٙس ضٌطؾيٖٛ تحّيُ ٚ پيطؾٖٛ ٕٞجؿتٍي ضطيت عطيك

 زاز ٘كبٖ ٘تبيج. ٌطفت لطاض تحّيُ ٔٛضز( ٌبْ ثٝ ٌبْ ي قيٜٛ)

 ثب زا٘كجٛيبٖ قرهيتي نفبت ٚ يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ ثيٗ وٝ

 اظ يه ٞط ٚ زاضز ٚجٛز ٔؼٙبزاض ضاثغٝ آٟ٘ب تحهيّي ػّٕىطز

 قرهيتي نفبت اظ ثطذي ثب زا٘كجٛيبٖ يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ

 ٕ٘بيبٖ ٌبْ ثٝ ٌبْ ضٌطؾيٖٛ تحّيُ ٘تبيج. زاضز ضاثغٝ آٟ٘ب

 ٚ قٙبؾي، ٚظيفٝ ٚ ٘ػ٘سي ضٚاٖ قرهيتي نفبت وٝ ؾبذت

 ثب فؼبَ آظٔبيكٍطي ٚ ا٘تعاػي ؾبظي ٔفْٟٛ يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ

 ايٗ ٚ ٞؿتٙس ٔؼٙبزاض ٌب٘ٝ چٙس ضاثغٝ زاضاي تحهيّي ػّٕىطز

 تحهيّي ػّٕىطز ثطاي ثيٗ پيف ٔتغيطٞبي ثٟتطيٗ ٔتغيطٞب

 اظ زضنس 28 تٛا٘ؿتٙس ٔجٕٛع زض وٝ ثٛز٘س زا٘كجٛيبٖ

 ضٕٗ ٔمبِٝ ايٗ زض. وٙٙس تجييٗ ضا تحهيّي ػّٕىطز ٚاضيب٘ؽ

 ٌفتٍٛ ٘يع آٖ ٞبي ٔحسٚزيت ٚ وبضثطزٞب پيطأٖٛ ٘تبيج، اضائٝ

 اؾت قسٜ

 قرهيتي، نفبت وّت، يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ :کلیذی واشگاى

زا٘كجٛيبٖ تحهيّي، ػّٕىطز
 

 آثبزي  ٔؿؼٛز اقطف هسؤول: نویسنذه *
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 97 / ...و  شخصیتی صفات با کلب یادگیری های شیوه رابطه

 مقدمه
 ٔيبٖ زض تٙٛع ٚجٛز ٞؿتي، ٟٔٓ ٞبي ٚالؼيت اظ يىي

 ٚ جب٘ساضاٖ ٔرتّف ٞبي ٌٛ٘ٝ تٟٙب ٘ٝ. اؾت ػبِٓ ٞبي پسيسٜ

 يىسيٍط ثب ٘يع ٌٛ٘ٝ ٞط اػضبي ثّىٝ زاض٘س، فطق ٞٓ ثب ٌيبٞبٖ

. ا٘س لبػسٜ ٕٞيٗ ٔكَٕٛ ٘يع ٞب ا٘ؿبٖ. ا٘س ٔتفبٚت

) شٞٙي ٞبي تٛا٘بيي ِحبػ اظ يبزٌيط٘سٌبٖ

 يبزٌيطي، ؾطػت ٚ ؾجه آٔٛذتٗ، ٞبي ضٚـ ،(

 وؿت ثٝ ت٘ؿج ،() اٍ٘يعـ ٚ ػاللٝ ٚ آٔبزٌي،

. زاض٘س تفبٚت ٞٓ ثب تحهيّي ٞبي فؼبِيت ا٘جبْ ٚ زا٘ف

 ٚ آٔٛظـ زض فطزي ٞبي تفبٚت ٌطفتٗ ٘ظط زض ثٙبثطايٗ

 ٟٔٓ ٚظبيف اظ آ٘بٖ، ذبل ٞبي ٚيػٌي ثب ٔتٙبؾت ثطذٛضز

 ٘يع ثبضٜ ايٗ زض قسٜ ا٘جبْ ٞبي پػٚٞف ٘تبيج. اؾت ٔؼّٕبٖ

 فطزي ٞبي تفبٚت ثٝ تٛجٝ وٝ ا٘س وطزٜ تأويس حميمت ايٗ ثط

 ٚ يبزٌيطي ويفيت ثٟجٛز زض ٔؼّٕبٖ، ؾٛي اظ يبزٌيط٘سٌبٖ

 اؾت تأثيطٌصاض ثؿيبض آ٘بٖ تحهيّي پيكطفت ؾغح افعايف

 (. 1386 ؾيف،)

 يبزٌيط٘سٌبٖ ٔيبٖ زض تفبٚت ٔٛجت ٌٛ٘بٌٛ٘ي ػٛأُ

 ٘ظط ػٛأُ ثميٝ اظ ثيف اذيط ٞبي ؾبَ زض آ٘چٝ. قٛز ٔي

 جّت ذٛز ثٝ ضا آٔٛظقي ٔترههبٖ ٚ پطٚضقي قٙبؾبٖ ضٚاٖ

 () يبزٌيطي ٞبي ؾجه تٙٛع اؾت، وطزٜ

 ثب يبزٌيط٘سٜ ثطذٛضز چٍٍٛ٘ي زض ٔؼٕٛالً ٞب تفبٚت ايٗ. اؾت

 ٚ ٍٟ٘ساضي، فطاٌيطي،  ٘حٜٛ ٚ يبزٌيطي ٔرتّف ٔٛضٛػبت

(. 1386 ؾيف،) اؾت ثٛزٜ ٔغطح ٞب يبزٌيطي آٖ اظ اؾتفبزٜ

 تؼييٗ ٘مكي يبزٌيطي ٞبي ؾجه وٝ اؾت آقىبض چٝ اٌط

),  وٙٙس ٔي ايفب تحهيّي پيكطفت ثيٙي پيف زض ضا اي وٙٙسٜ

 اظ ٘مُ ثٝ  

 اظ ثطذي ٕٞچٙيٗ(.  )

 ػّٕىطز ٌيطي قىُ زض قبيب٘ي ٘مف ٘يع قرهيت نفبت

 ) زاض٘س( ) تحهيّي

 )؛ )

) ٕٞىبضاٖ ٚ ِيؿٖٛ اظ ٘مُ ثٝ ؛( 

 ثٝ يبزٌيطي ٞبي ؾجه ٚ قرهيت پػٚٞف ازثيبت. 

 جٟت ٞبيي تالـ چٝ اٌط ا٘س، وطزٜ ضقس ٔؿتمُ عٛض

 قٛاٞس. اؾت ٌطفتٝ نٛضت آٟ٘ب(  ) ؾبظي ازغبْ

 ٚظيفٝ ٔب٘ٙس قرهيت نفبت اظ ثطذي وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ

 ا٘س تٛا٘ؿتٝ ذٛثي ثٝ ٞٛـ، ػبُٔ اظ پؽ ٚٔمجِٛيت، قٙبؾي

  ) وٙٙس ثيٙي پيف ضا تحهيّي پيكطفت

,   ,  

) ٕٞىبضاٖ ٚ ِيؿٖٛ اظ ٘مُ ثٝ ؛

 قرهيتي ػٛأُ ٚ يبزٌيطي ٞبي ؾجه زضن. 

 ذٛز تحهيالت زض تب وٙس وٕه آٔٛظاٖ زا٘ف ثٝ تٛا٘س ٔي

 2003( ),ٔرتبضي ٚ ضيچبضز جٛ٘ع،) قٛ٘س ٔٛفك

.)

   ) يبظيچيالض اظ ٘مُ ثٝ ؛   ) ٞب٘ت

 آٔٛظاٖ زا٘ف وٝ چٝ آٖ جبي ثٝ ضا يبزٌيطي ؾجه 

 آٔٛظاٖ زا٘ف وٝ اؾت وطزٜ تؼطيف ٌٛ٘ٝ ايٗ ٌيط٘س، ٔي يبز

 ثٝ يبزٌيطي ٞبي ؾجه ٞب٘ت، ٘ظط ثٝ. ٌيط٘س ٔي يبز چٍٛ٘ٝ

 تحّيُ ٚ اوتؿبة فطآيٙس زض فطزي ٞبي تفبٚت ٚؾيّٝ ػٙٛاٖ

 ثٝ اي يبزٌيط٘سٜ اظ فطآيٙس ايٗ. ضٚز ٔي وبض ثٝ زا٘ف

 ), ٔبٔفٛضز ٚ ٞب٘ي. اؾت ٔتفبٚت زيٍط يبزٌيط٘سٜ

 اظ تٛنيفي ضا يبزٌيطي ؾجه( 

 يه وٝ وٙس ٔي تؼييٗ وٝ زا٘ٙس ٔي ضفتبضٞبيي ٚ ٞب ٍ٘طـ

 ٚ چىٛ زي. زٞس ٔي تطجيح ضا يبزٌيطي قيٜٛ وساْ فطز

 ٔكبثٟي تؼطيف زض(  ) وطافٛضز

 ثطاي يبزٌيط٘سٌبٖ اؾتفبزٜ ٔٛضز قرهي ٞبيي ضٚـ ثط

. وٙس ٔي تأويس جسيس ٔفبٞيٓ يبزٌيطي زض اعالػبت پطزاظـ

 اي زؾتٝ يبزٌيطي ٞبي ؾجه وٝ ٌفت تٛاٖ ٔي وّي عٛض ثٝ

 ثٝ وٝ ٞؿتٙس فيعيىي ٚ ػبعفي قٙبذتي، ٞبي ٚيػٌي اظ

 اعالػبت پيطأٖٛ تفىط ٚ ؾبظٔب٘سٞي آٚضي، جٕغ چٍٍٛ٘ي

 ٘مغٝ أب(.  ) زاض٘س اقبضٜ يبزٌيط٘سٜ تٛؾظ

 ٞبي ؾجه اظ وّت زيٛيس تجييٗ پػٚٞف ايٗ ٔحٛضي

 . اؾت يبزٌيطي

) وّت اي تجطثٝ يبزٌيطي ٘ظطيٝ 

 يبزٌيطي فطايٙس اظ اٍِٛ ؾٝ تطويت ٘تيجٝ(  

 ،( ) ِٛيٗ آظٔبيكٍبٞي ٚ ػّٕي اٍِٛي. اؾت اي تجطثٝ

 تحَٛ ٚ يبزٌيطي اٍِٛي ٚ( ) زيٛيي يبزٌيطي اٍِٛي

 ٞبي تؼبضو اٍِٛ، ؾٝ ايٗ اظ يه ٞط(. ) پيبغٜ قٙبذتي

 تٛنيف ضا جٟبٖ ثب تؼبُٔ ٚ ٔمبثّٝ ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي ضٚـ ثيٗ

 ايٗ حُ ٘تيجٝ يبزٌيطي وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ ٚ وٙس ٔي

 ػيٙي تجطثٝ ٔيبٖ ٞبي تؼبضو ثط ِٛيٗ اٍِٛي. اؾت تؼبضضبت
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 اٍِٛي. وٙس ٔي تأويس ػُٕ ٚ ٔكبٞسٜ ٚ ا٘تعاػي ٔفبٞيٓ ٚ

 وبض ثٝ ضا ػمبيس ٚ ٘ظطات وٝ زاضز تبويس ٞبيي تىب٘ٝ ثط زيٛيي

 ٚ قٛ٘س ٔي ٘بٔيسٜ حطوت ٘يطٚي انغالح ثٝ وٝ ا٘ساظ٘س، ٔي

 تغبثك فطآيٙس پيبغٜ اٍِٛي زض. زٞٙس ٔي جٟت تٕبيالت ثٝ

 ثٝ تجطثيبت جصة ٚ ثيطٚ٘ي ز٘يبي ثب ػمبيس ٚ ٘ظطات

 تحَٛ ٚ حطوت ٘يطٚٞبي ٔٛجٛز ٔفٟٛٔي ؾبذتبضٞبي

 چٟبض زاضاي وّت يبزٌيطي اٍِٛي. ٞؿتٙس ٔطتجظ قٙبذتي

 فطز تٛؾظ ضا اعالػبت ازضان ٘ٛع وساْ ٞط ٚ اؾت ٚضؼيت

 (: ) زٞس ٔي ٘كبٖ

 تأّٔي، ٔكبٞسٜ) زازٖ ٌٛـ ٚ وطزٖ تٕبقب. 1

 ٔٛلؼيت ايٗ زض وٝ افطازي(: 

: ٞؿتٙس ٞب ٚيػٌي ايٗ زاضاي ٌيط٘س، ٔي لطاض يبزٌيطي

 عطيك اظ يبزٌيطي ـ ٌيطي تهٕيٓ اظ پيف زليك ٔكبٞسٜ

 ـ ٌٛ٘بٌٖٛ ظٚايبي اظ ضٚيسازٞب ٚ اقيبء زيسٖ ـ ازضان

 حؽ اظ ٞٓ وٝ زِيُ ايٗ ثٝ ؾرٙطا٘ي عطيك اظ ثبال يبزٌيطي

 اضظيبثي ـ وٙٙس ٔي اؾتفبزٜ قٙٛايي حؽ اظ ٞٓ ٚ ثيٙبيي

 . ثيطٚ٘ي ٔؼيبضٞبي ٚؾيّٝ ثٝ ػّٕىطز

                         ػيٙــــــي، تجطثــــــٝ) وــــــطزٖ احؿــــــبؼ. 2

ٝ  ٔٛلؼيت ايٗ زض افطاز ٞبي ٚيػٌي(:   ثـ

ٝ  ثٝ يبزٌيطي: اؾت ظيط لطاض  ــ  ٚيـػٜ  ٚ تـبظٜ  تجطثيـبت  ٚؾـيّ

ٝ  ٘ٝ زيٍطاٖ ثب اضتجبط ـ احؿبؼ عطيك اظ يبزٌيطي  قـىّي  ثـ

ٖ  حؿـبؼ  ــ  وٙٙـس  لسضت اػٕبَ آٟ٘ب ثط زيٍطاٖ وٝ ٝ  ثـٛز  ثـ

 .  قسٜ ضيعي ثط٘بٔٝ ٞبي فؼبِيت ٚ احؿبؾبت

ــط. 3 ــْٛ) تفىـــــ ــبظي ٔفٟـــــ ــي، ؾـــــ                      ا٘تعاػـــــ

 ايــٗ زض افــطاز ٞــبي ٚيػٌــي(:  

ٝ  ــ  تفىـط  عطيـك  اظ يـبزٌيطي : اظ ػجبضتٙـس  ٔٛلؼيت  ٚ تجعيـ

 تفىـط  ــ  ٔٙظٓ ضيعي ثط٘بٔٝ ـ ػمبيس ٚ ٘ظطات ٔٙغمي تحّيُ

ٝ  ثٝ ػاللٝ ـ ٔٛلؼيت فٟٓ حؿت ثط ػُٕ ٚ اؾتٙتبجي  ٔغبِؼـ

 ٚ ٚاضح ٘ظطات ثيبٖ ـ ٔطزْ ٚ افطاز ثٝ وٓ ػاللٝ ٚ تٟٙبيي زض

 . ٔؿأِٝ حُ ثٝ ٚػاللٝ يبفتٝ ؾبظٔبٖ

ــُ. 4 ــطزٖ ػٕـــ ــٍطي)وـــ ــبَ، آظٔبيكـــ                      فؼـــ

 ٔٛلؼيت ايٗ زض افطاز ٞبي ٚيػٌي(: 

 ــ  ٞـب  ٔٛلؼيت ٚ افطاز ثط ٌصاضي تأثيط تٛا٘بيي: اؾت لطاض ثسيٗ

 زض يبزٌيط٘ـسٜ  وٝ ٞبيي ٔٛلؼيت ثٝ ػاللٝ ػسْ ـ پصيطي ذغط

 . ٔؿأِٝ حُ ٚ ٌطٚٞي ثحث ثٝ ػاللٝ ـ ٘يؿت فؼبَ آٖ

 اؾت ٕٔىٗ ٔرتّف افطاز( 1976) وّت ٘ظط اؾبؼ ثط

 ثٟتط يبزٌيطي ٞبي چطذٝ ايٗ ٔطاحُ اظ ثطذي ثب ضا ذٛزقبٖ

 ايٗ. ثسٞٙس تطجيح ضا ٔطاحُ اظ ثطذي يب وٙٙس ؾبظٌبض

 اؾبؼ ثط يبزٌيطي، چطذٝ زض ضا فطزي ٞبي تفبٚت فطايٙس،

 ٔطاحُ ايٗ زض افطاز ػّٕىطز زض ٘ؿجي ٞبي تٛا٘بيي ٚ ؾغٛح

 ثبيس آَ ايسٜ يبزٌيط٘سٜ ضٚ، ايٗ اظ. وٙس ٔي تجييٗ چطذٝ

 ايٗ زض. ثبقس زاضا ٔطحّٝ چٟبض ٕٞٝ زض ضا تٛا٘بيي حساوثط

 ثٝ تٛجٝ يبزٌيطي چٍٍٛ٘ي زض ٟٔٓ ٔتغيطٞبي اظ يىي ٔيبٖ

 تحميمبت ظٔيٙٝ ايٗ زض. اؾت افطاز قرهيتي ٞبي ٚيػٌي

 .اؾت ٌطفتٝ نٛضت ٔتؼسزي

 ٔمبيؿٝ ٔٛضز زض ذٛز پػٚٞف زض( 1379) ٔٙهٛضي

 ٞبي ٚيػٌي ِحبػ اظ آٔٛظاٖ زا٘ف يبزٌيطي ٞبي ؾجه

 ثيٗ: ضؾيس ظيط ٘تبيج ثٝ تحهيّي، پيكطفت ٚ قرهيتي

 ٞبي ٚيػٌي ِحبػ اظ آٔٛظاٖ زا٘ف يبزٌيطي ٞبي ؾجه

 ٔيبٖ ٕٞچٙيٗ. زاضز ٚجٛز ضاثغٝ ٔرتّف، قرهيتي

 تفىط تأّٔي، ٔكبٞسٜ ػيٙي، تجطثٝ) يبزٌيطي ٞبي ؾجه

 ضاثغٝ تحهيّي پيكطفت ثب( فؼبَ آظٔبيكٍطي ٚ ا٘تعاػي

 ثب آٔٛظاٖ زا٘ف يبزٌيطي ٔرتّف ٞبي ؾجه ثيٗ ٚ ٔثجت

 . زاقت ٚجٛز ٔؼٙبزاضي تفبٚت آٟ٘ب تحهيّي پيكطفت

 پيطأٖٛ ذٛز پػٚٞف زض( 1386) ٕٞىبضاٖ ٚ قىطي

 وٝ تحهيّي ٚػّٕىطز تحهيّي اؾتطؼ قرهيت، نفبت

 آظاز زا٘كٍبٜ زا٘كجٛي ٘فط 419 اظ ٔتكىُ اي ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚي

 وٝ زضيبفتٙس زاز٘س، ا٘جبْ تٟطاٖ قٟط زض قٕبَ ٚاحس اؾالٔي

 ٚ ٔمجِٛيت ٌطايي، ثطٖٚ قٙبؾي، ٚظيفٝ ٞبي ػبُٔ ٔيبٖ

 ثيٗ ٚ ٔؼٙبزاض، ٚ ٔثجت ضاثغٝ تحهيّي ػّٕىطز ثب ؾبظٌبضي

 ٔؼٙبزاض ٚ ٔٙفي ضاثغٝ تحهيّي ػّٕىطز ثب ٘ػ٘سي ضٚاٖ ػبُٔ

 ػّٕىطز ٚ تحهيّي اؾتطؼ ٔيبٖ ٕٞچٙيٗ. زاضز ٚجٛز

 ٚ ٌطايي ثطٖٚ ػٛأُ ثيٗ ٚ ٔؼٙبزاض، ٚ ٔٙفي ضاثغٝ تحهيّي

 ٔؼٙبزاض ٚ ٔٙفي ضاثغٝ تحهيّي اؾتطؼ ثب قٙبؾي ٚظيفٝ

 . زاضز ٚجٛز

 پػٚٞف زض( 1387) ػؿٍطي ٚ پبوسأٗ افطٚظ، آتف

 پيكطفت ٚ قرهيتي ضٌٝ پٙج ثيٗ اضتجبط» ػٙٛاٖ ثب ذٛز

 ؾبَ آٔٛظ زا٘ف 200 قبُٔ اي ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚي ثط وٝ «تحهيّي

 وٝ ضؾيس٘س ٘تيجٝ ايٗ ثٝ زاز٘س، ا٘جبْ زثيطؾتبٖ اَٚ

 تجطثٝ، ثٝ ٌكٛزٌي ثب ٔؼٙبزاض ضاثغٝ ثسٖٚ تحهيّي پيكطفت

 ٕٞجؿتٍي قٙبؾي ٚظيفٝ ٚ ٔمجِٛيت ثطٍٚ٘طايي، ٞبي ضٌٝ ثب
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 99 / ...و  شخصیتی صفات با کلب یادگیری های شیوه رابطه

 ٘تبيج. زاضز ٔٙفي ٕٞجؿتٍي ٘ػ٘سي ضٚاٖ ثب ٚ ٔثجت

 ضٚاٖ ضٌٝ زٚ تٟٙب وٝ وطز ٔكرم ٌبْ ثٝ ٌبْ ضٌطؾيٖٛ

 ٚاضيب٘ؽ زضنس 9 حسٚز تٛا٘ؿت قٙبؾي ٚظيفٝ ٚ ٘ػ٘سي

 .وٙٙس تجييٗ ضا تحهيّي پيكطفت

 تحت ذٛز پػٚٞف زض( 1390) احٕسي ٚ احٕسي

 يبزٌيطي ٞبي ؾجه ٚ ضيبضي اضغطاة ٔيبٖ ضاثغٝ» ػٙٛاٖ

 اظ ٘فط 834 اظ ٔتكىُ اي ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚي ثط وٝ «آٔٛظاٖ زا٘ف

 قيطاظ قٟط ٔتٛؾغٝ ٔمغغ ؾْٛ ٚ زْٚ ٞبي پبيٝ آٔٛظاٖ زا٘ف

 اضغطاة ٔيبٖ ٔيبٖ: ضؾيس٘س ظيط ٘تبيج ثٝ زاز٘س، ا٘جبْ

 ٔؼٙبزاض ٚ ٔثجت ضاثغٝ ػيٙي تجطثٝ يبزٌيطي قيٜٛ ٚ ضيبضي

 ٔٙفي ضاثغٝ ا٘تعاػي ؾبظي ٔفْٟٛ ٚ ضيبضي اضغطاة ٔيبٖ ٚ

 ٚ ضيبضي اضغطاة ثيٗ ٕٞچٙيٗ. زاضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضي ٚ

 ٚ ٔٙفي ضاثغٝ ا٘تعاػي ؾبظي ٔفْٟٛ يبزٌيطي قيٜٛ

 پبيٝ آٔٛظاٖ زا٘ف ثطاي ضاثغٝ، ايٗ وٝ زاقت ٚجٛز ٔؼٙبزاضي

 . ثٛز ٔؼٙبزاض آٔبضي ٘ظط اظ ؾْٛ،

 ثيٗ ضاثغٝ وٝ پػٚٞكي زض( 1391) اظِي ٚ ضحٕب٘ي

 زذتط آٔٛظاٖ زا٘ف تحهيّي پيكطفت ٚ يبزٌيطي ٞبي ؾجه

 ثٛز٘س، زازٜ لطاض ثطضؾي ٔٛضز ضا انفٟبٖ قٟط زثيطؾتب٘ي

 تحهيّي پيكطفت ثب قٟٛزي يبزٌيطي ؾجه وٝ زاز٘س ٘كبٖ

 ثب وّي يبزٌيطي ؾجه ٚ ازثيبت، ضقتٝ آٔٛظاٖ زا٘ف

 ٔؼٙبزاض ضاثغٝ تجطثي ضقتٝ آٔٛظاٖ زا٘ف تحهيّي پيكطفت

 پيكطفت ثب ضا ٔؼٙبزاضي ضاثغٝ يبزٌيطي ٞبي ؾجه ؾبيط. زاضز

 .٘ساز ٘كبٖ تحهيّي

 ٞبي ؾجه ضاثغٝ وٝ پػٚٞكي زض(  ) وبضٖ

 75 ضاضٚي ضيبضي اضغطاة ٚ قرهيت، ا٘ٛاع وّت، يبزٌيطي

 ثٝ ثٛز، زازٜ لطاض ثطضؾي ٔٛضز زا٘كىسٜ زا٘كجٛيبٖ اظ ٘فط

 ٚ ٔثجت ضاثغٝ ٌطايي ثطٖٚ ثب ػيٙي تجطثٝ: ضؾيس ظيط ٘تبيج

 ٚ ٔثجت ضاثغٝ ٌطايي زضٖٚ ثب تأّٔي ٔكبٞسٜ. زاضز ٔؼٙبزاض

 ٌطايي ثطٖٚ نفت ثب فؼبَ آظٔبيكٍطي ٕٞچٙيٗ. زاضز ٔؼٙبزاض

 . زاقت ٔؼٙبزاض ضاثغٝ

 زض( ) ٔب٘فطزٚ ٚ وطَٚ٘ٛ 

 ٔؼٙبزاضي تفبٚت زاز٘س، ا٘جبْ آظٔٛز٘ي 74 ضٚي وٝ پػٚٞكي

 ثب. يبفتٙس تحهيّي ػّٕىطز ٚ يبزٌيطي ٞبي ؾجه ٔيبٖ

 ؾجه ثب افطاز وٝ قس ٔكرم تؼميجي ٞبي آظٖٔٛ اظ اؾتفبزٜ

 ػّٕىطز زض ٞب ٕ٘طٜ ثبالتطيٗ اظ ا٘تعاػي تفىط يبزٌيطي

 .ثطذٛضزاض٘س تحهيّي

 تحميك زض(  ) جٛ٘ع ٚ جىؿٖٛ

 ؾجه پطؾكٙبٔٝ ٚ آيع٘ه قرهيتي پطؾكٙبٔٝ ذٛز،

 تحميك ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ. وطز٘س ػٛأُ تحّيُ ضا وّت يبزٌيطي

 زض. زا٘س ٔي تكىيُ ظ٘بٖ ضا آ٘بٖ 67/0 وٝ ثٛز٘س ٘فط 166

 اظ تؼسازي ثب ذٛيي پطيف ضٚاٖ ٚ ٌطايي ثطٖٚ ػٛأُ، تحّيُ

 ٚ ثٛز ٔطتجظ وّت يبزٌيطي ؾجه چٟبض ٞبي ٔؤِفٝ

 . ٘ساقت ضاثغٝ يبزٌيطي ٞبي ؾجه ٞبي ٔؤِفٝ ثب ٘ػ٘سي ضٚاٖ

 ) ٔيّط ٚ جىؿٖٛ فٛضٟ٘بْ،

 قطوت وبضٔٙساٖ اظ ٘فط 200 ضٚي وٝ پػٚٞكي زض (

 ٚ آيع٘ه قرهيتي ٞبي پطؾكٙبٔٝ اظ اؾتفبزٜ ثب ٔربثطات

 ظيط ٘تبيج ثٝ زاز٘س، ا٘جبْ ٔبٔفطزٚ ٚ ٞٛ٘ي يبزٌيطي ؾجه

. تأّٔٙس اُٞ ٌطاٞب، زضٖٚ ٚ ػُٕ اُٞ ٌطاٞب، ثطٖٚ: ضؾيس٘س

. ٘ساضز يبزٌيطي ٞبي ؾجه ثب ٔؼٙبزاضي اضتجبط ٘ػ٘سي ضٚاٖ

 ٔتغيطٞبي وٝ زاز ٘كبٖ ضٌطؾيٖٛ تحّيُ ٘تبيج ٕٞچٙيٗ

 يبزٌيطي ٞبي ؾجه ٚ ٘ػ٘سي ضٚاٖ ٚ ٌطايي ثطٖٚ قرهيتي

 تحهيّي ػّٕىطز ٔؼٙبزاض ٞبي وٙٙسٜ پيف تأّٔي، ٚ ٌطا ػُٕ

 . ٞؿتٙس

 ) ٞبٔبوطٚ  اِكٛت پطيٙع، ثٛؾبتٛ،

 اظ ٘فط 409 ضٚي وٝ اي ٔغبِؼٝ زض( 

 وٝ زاز٘س ٘كبٖ زاز٘س، ا٘جبْ ضٚا٘كٙبؾي اَٚ ؾبَ زا٘كجٛيبٖ

 قٙبؾي ٚظيفٝ ػبُٔ ٌب٘ٝ، پٙج قرهيتي نفبت ٔيبٖ اظ

 ٞچٙيٗ ٚ اؾت تحهيّي ٔٛفميت لٛي وٙٙسٜ ثيٙي پيف

 ٔٛفميت حسٚزي تب تٛا٘ؿتٙس ٘ػ٘سي ضٚاٖ جع ثٝ ػٛأُ ؾبيط

 . وٙٙس ثيٙي پيف ضا تحهيّي

 ) ٞيٛظ ٚ ٌبضؾيب ـ وب٘ٛ

 زض وّت يبزٌيطي ٞبي ؾجه پيطأٖٛ پػٚٞكي زض( 

 پيكطفت زاضاي آٔٛظاٖ زا٘ف وٝ زضيبفتٙس آٔٛظاٖ، زا٘ف

 پبييٗ تحهيّي پيكطفت زاضاي آٔٛظاٖ زا٘ف اظ ثبال تحهيّي

 ػيٙي، تجطثٝ زض وّت يبزٌيطي ٞبي ؾجه ؾيبٞٝ زض

 . آٚض٘س ٔي ٕ٘طٜ ثيكتط تأّٔي ٔكبٞسٜ ٚ ا٘تعاػي، ؾبظي ٔفْٟٛ

) فطٌٛؾٗ ٚ ِيٛي زاٖ ثٛيُ، زاف،

 ػٙٛاٖ ثب پػٚٞكي زض( 

 ػّٕىطز ٚ يبزٌيطي ضٚيىطزٞبي قرهيت، ٔيبٖ اضتجبط

 وبضقٙبؾي زٚضٜ زا٘كجٛيبٖ اظ ٘فط 146 ضٚي وٝ تحهيّي،

 16 قرهيتي ٞبي پطؾكٙبٔٝ اظ اؾتفبزٜ ثب اؾىبتّٙس زا٘كٍبٜ
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 زاز٘س ٘كبٖ زاز٘س، ا٘جبْ ٔغبِؼٝ ضٚيىطزٞبي ٚ وتُ ػبّٔي

 ٚظيفٝ ٌطايي، ثطٖٚ ػٛأُ قرهيت، ػبُٔ پٙج ٔيبٖ اظ وٝ

 ثب ضا ٔثجتي اضتجبط تجطثٝ، ثٝ ٌكٛزٌي ٚ ٔمجِٛيت قٙبؾي،

 ٚ ٌطايي ثطٚ اضتجبط اٌطچٝ زاقتٙس، تحهيّي ػّٕىطز

 ٔيبٖ أب ثٛز؛ ٘بچيع تحهيّي ػّٕىطز ثب تجطثٝ ثٝ ٌكٛزٌي

. قس پيسا ٔٙفي اضتجبط تحهيّي ػّٕىطز ٚ ٘ػ٘سي ضٚاٖ

 ػٕمي ضٚيىطز ٔيبٖ ٔثجتي اضتجبط ٔغبِؼٝ، ايٗ زض ٕٞچٙيٗ

 . قس زازٜ ٘كبٖ تحهيّي ػّٕىطز ثب يبزٌيطي

 ) ويجؿّطظ ٚ ؾيجع ٘يجٟبيؽ،

 وٝ ضؾيس٘س ٘تيجٝ ايٗ ثٝ ذٛز تحميك زض( 

 زا٘كجٛيبٖ قرهيت ٚ يبزٌيطي ضاٞىبضٞبي ازضان، ثيٗ

 ٚيػٌي ٔيبٖ وٝ قس ٕ٘بيبٖ ٕٞچٙيٗ. زاضز ٚجٛز ضاثغٝ

 ثب جسيس تجطثيبت ثٝ ٌكٛزٌي ٚ پصيطي ٔؿؤِٚيت قرهيتي

 . زاضز ٚجٛز ٔثجت ضاثغٝ يبزٌيطي ضاٞىبضٞبي

 ) فٛضٟ٘بْ ٚ پطٔٛظيچ ـ چبٔبضٚ

 ٚ قرهيتي نفبت پيطأٖٛ پػٚٞكي زض( 

 پعقىي زا٘كجٛيبٖ يبزٌيطي تجطثيبت ثٝ ٔطثٛط ضٚيىطزٞبي

 زٚ يبزٌيطي ٚ قرهيت وٝ ضؾيس٘س ٘تيجٝ ايٗ ثٝ اٍّ٘يؿي،

 ٔست عٛال٘ي ٚ ثبزٚاْ يبزٌيطي. ٞؿتٙس ٞٓ ثب ٔطتجظ ؾبظٜ

 ثجبت ٚ تجطثيبت ثٝ ٌكٛزٌي قرهيتي ٞبي ٚيػٌي ثب ٕٞطاٜ

 . اؾت ٞيجب٘ي

 فٛضٟ٘بْ ٚ پطٔٛظيچ ـ چبٔبضٚ تٛؾظ وٝ تحميمي زض

 يبزٌيطي ضٚيىطزٞبي ٚ ٞٛـ قرهيت،» ػٙٛاٖ ثب( 2008)

 158 ضٚي «تحهيّي ػّٕىطز ٞبي ثيٗ پيف ػٙٛاٖ ثٝ

 آقىبض ٌطفت، ا٘جبْ ِٙسٖ زا٘كٍبٜ ِيؿب٘ؽ زٚضٜ زا٘كجٛي

 قٙبؾي ٚظيفٝ ٚ ٌكٛزٌي قرهيتي ػٛأُ ٚ ٞٛـ وٝ قس

 ثب ٔؼٙبزاضي ٚ ٔثجت اضتجبط ػٕيك يبزٌيطي ضٚيىطز ٘يع ٚ

 . زاض٘س تحهيّي ػّٕىطز

(  ) قرهيت ػبّٔي پٙج ٔسَ

 ضاثغٝ زضن ٔٙظٛض ثٝ ٔمتهسا٘ٝ ٚ لٛي ٔسَ يه ػٙٛاٖ ثٝ

 اؾتفبزٜ ٔٛضز تحهيّي ػّٕىطز ٚ قرهيت ٔيبٖ

) قٛز ٔي ٌطفتٝ لطاض پػٚٞكٍطاٖ

 ٘مُ ،) وطي ٔه ٚ وبؾتب(. 

 ػبّٔي تحّيُ اظ اؾتفبزٜ ثب(     اظ

 زض فطزي ٞبي تفبٚت ثيٗ تٛاٖ ٔي وٝ ضؾيس٘س ٘تيجٝ ايٗ ثٝ

 ضٚاٖ. وطز ٔٙظٛض ضا ػٕسٜ ثؼس پٙج قرهيتي ٞبي ٚيػٌي

 تٙف، اضغطاة، تجطثٝ ثٝ فطز تٕبيُ( ) ٘ػ٘سي

 ؾغح ٚ افؿطزٌي ثطاٍ٘يرتٍي، ذهٛٔت، جٛيي، تطحٓ

 ٌطايي ثطٖٚ وٝ حبِي زض. وٙس ٔي ثطجؿتٝ ضا حطٔت پبييٗ

 پط عّجي، جطأت ثٛزٖ، ٔثجت ثٝ فطز تٕبيُ( )

 ثٝ ٌكٛزٌي. زٞس ٔي ٘كبٖ ضا ثٛزٖ نٕيٕي ٚ ثٛزٖ ا٘طغي

 ثطاي فطز تٕبيُ ثٝ () تجطثٝ

 ٚ پصيطي ا٘ؼغبف ٞٙطٔٙسي، ٞٙط، ثٝ ػكك وٙجىبٚي،

 ٔمجِٛيت وٝ حبِي زض قٛز، ٔي ٌفتٝ ذطزٚضظي

 ٟٔطثب٘ي، ثركٙسٌي، ثٝ فطز تٕبيُ ثب ))

 ٚضظي اػتٕبز ٚ زٚؾتي ٘ٛع ٕٞفىطي، ٚ ٕٞسِي ؾربٚت،

 قٙبؾي ٚظيفٝ وٝ، ايٗ ؾطا٘جبْ. اؾت ٕٞطاٜ

 وبضاثٛزٖ، ثٛزٖ، ٔٙظٓ ثٝ فطز تٕبيُ ()

 ٔساضي، پيكطفت ثركي، ذٛز٘ظٓ اتىب، ٚ اػتٕبز لبثّيت

 اظ ثؿيبضي. ٌيطز ٔي ثط زض ضا ثٛزٖ آضاْ ٚ ثٛزٖ ٔٙغمي

 اظ يىي قرهيتي ثعضي ػبُٔ پٙج وٝ ثبٚض٘س ايٗ ثط ٔحممبٖ

 زٞس ٔي ٘كبٖ ضا قرهيت پصيطي تغييط ٔٙبثغ تطيٗ ٌؿتطزٜ

 ,ٞبً٘ٚ  ظاً٘ اظ ٘مُ ؛  )

 , زٚ٘بِس ٔه ٚ تيّٛض ؛ 

 .) 

 ٘مف ٚ إٞيت پيطأٖٛ قسٜ شوط ٞبي يبفتٝ ثٝ تٛجٝ ثب

 ٔٛفميت زض قرهيتي نفبت ٚ يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ

 ؾبظي فطاٞٓ ضاؾتبي زض ٘يع حبضط پػٚٞف تحهيّي،

 نفبت يبزٌيطي، ٞبي قيٜٛ ٔيبٖ ضاثغٝ اظ قٛاٞسي

 . اؾت ٌطفتٝ ا٘جبْ زا٘كجٛيبٖ تحهيّي ػّٕىطز ٚ قرهيتي

 پژوهص روش
 ايٗ زض. ثٛز ٕٞجؿتٍي ٘ٛع اظ تٛنيفي پػٚٞف ضٚـ

 ػٙٛاٖ ثٝ قرهيتي نفبت ٚ يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ پػٚٞف،

 ٔتغيط ػٙٛاٖ ثٝ تحهيّي ػّٕىطز ٚ ثيٗ پيف ٔتغيطٞبي

 حبضط پػٚٞف آٔبضي جبٔؼٝ. ٌطفت لطاض ثطضؾي ٔٛضز ٔالن،

 وطٔب٘كبٜ ضاظي زا٘كٍبٜ وبضقٙبؾي زا٘كجٛيبٖ وّيٝ

 ٚ ٟٔٙسؾي فٙي اجتٕبػي، ػّْٛ ا٘ؿب٘ي، ػّْٛ ٞبي زا٘كىسٜ)

 تؼساز وٝ ثٛز٘س 1389 ـ 90 تحهيّي ؾبَ زض( پبيٝ ػّْٛ

 ثطاي وٝ ايٗ ثٝ تٛجٝ ثب. زاز ٔي تكىيُ ٘فط 3145 ضا آٟ٘ب

 ٘يع ٘فط 100 حسالُ تؼساز ثب اي ٕ٘ٛ٘ٝ ثبال، حجٓ ثب جٛأغ
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 101 / ...و  شخصیتی صفات با کلب یادگیری های شیوه رابطه

 ذغبي وبٞف ٌطفتٗ ٘ظط زض ثب ٚ وٙس ٔي وفبيت

 اظ اؾتفبزٜ ثب( پؿط 124 ٚ زذتط 196) ٘فط 320 ٌيطي، ٕ٘ٛ٘ٝ

 عطيك اظ ٔٛضٌبٖ ٚ وطجؿي ٕ٘ٛ٘ٝ حجٓ تؼييٗ جسَٚ

 پػٚٞف زض قطوت ثطاي اي ذٛقٝ تهبزفي ٌيطي ٕ٘ٛ٘ٝ

 ايٗ ثٝ ٌيطي ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚـ(. 1386 ِٔٛٛي،) قس٘س ا٘تربة

 ٚ ا٘ؿب٘ي ػّْٛ ٞبي ضقتٝ ٔجٕٛػٝ ظيط اظ وٝ ثٛز نٛضت

 ٞبي ضقتٝ ا٘ؿب٘ي ػّْٛ ٌطٜٚ اظ) ضقتٝ چٟبض فيعيه، ضيبضي

 ٚ اجتٕبػي ػّْٛ پػٚٞكٍطي التهبز، ػّْٛ حؿبثساضي،

 وبٔپيٛتط، ٔىب٘يه، ٞبي ضقتٝ ضيبضي ٌطٜٚ اظ ٚ قٙبؾي ضٚاٖ

  قيٜٛ. قس٘س ا٘تربة تهبزفي عٛض ثٝ( فيعيه ٚ قيٕي

 اظ والؼ زٚ زا٘كىسٜ ٞط زض وٝ ثٛز تطتيت ثسيٗ آٟ٘ب ا٘تربة

 ٌطزيس، ا٘تربة تهبزفي نٛضت ثٝ قسٜ ٔكرم ٞبي ضقتٝ

 ٔٛضز ٌطٚٞي نٛضت ثٝ والؼ زا٘كجٛيبٖ وّيٝ ؾپؽ

 زض ٕ٘ٛ٘ٝ پيطأٖٛ ثيكتط اعالػبت. ٌطفتٙس لطاض ؾٙجف

 .اؾت آٔسٜ 1قٕبضٜ  جسَٚ

 ٔٛضز اعالػبت آٚضي جٕغ ٔٙظٛض ثٝ پػٚٞف، ايٗ زض

 ػبّٔي پٙج پطؾكٙبٔٝ (1: قس اؾتفبزٜ ظيط اثعاضٞبي اظ ٘ظط

 ٞبي ؾجه ( ؾيب2ٝٞ( وٛتبٜ فطْ)  ٘ئٛ قرهيتي

 ػّٕىطز ٔالن ػٙٛاٖ ثٝ زا٘كجٛيبٖ ٔؼسَ. 3 وّت يبزٌيطي

 . تحهيّي

 60 قبُٔ پطؾكٙبٔٝ ايٗ: ٘ئٛ قرهيتي پطؾكٙبٔٝ

 اي زضجٝ پٙج پيٛؾتبض يه اظ ٌٛيي پبؾد ثطاي ٚ اؾت ٌٛيٝ

. قٛز ٔي اؾتفبزٜ( ٔربِف وبٔالً تب ٔٛافك وبٔالً اظ)

 ٔٛضز ضا ؾيبٞٝ ايٗ ضٚايي ٚ اػتجبض ٔتؼسزي ٞبي پػٚٞف

 ؾبِٝ 7 عِٛي پػٚٞف يه زض جّٕٝ اظ. ا٘س زازٜ لطاض تأييس

 ٞبي ضٌٝ ثطاي ٚ اؾت قسٜ شوط 82/0 تب 51/0 اػتجبض ضطايت

 63/0 ثيٗ اػتجبض ضطايت ٌكٛزٌي ٚ ثطٍٚ٘طايي ٘ػ٘سي، ضٚاٖ

(. 1992 وطي، ٔه ٚ وبؾتب) آٔس٘س زؾت ثٝ 81/0 تب

 ايطا٘ي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ زض آظٖٔٛ ايٗ ؾٙجي ضٚاٖ ٞبي ٚيػٌي

 فطقي، ٌطٚؾي ؛1378 قٙبؼ، حك) اؾت قسٜ ٔحبؾجٝ

 87/0 تب 53/0 ثيٗ ضا انّي ػٛأُ اػتجبض ضطايت وٝ( 1377

 ضطيت( 1377) فطقي ٌطٚؾي ٔغبِؼٝ زض. ا٘س وطزٜ ٌعاضـ

 ضطايت ٚ 70/0 حسٚز زض ؾيبٞٝ ايٗ وُ زضٚ٘ي ٕٞؿب٘ي

 ٚظيفٝ ٔمجِٛيت، ٌطايي، ثطٖٚ ٘ػ٘سي، ضٚاٖ ٞبي ضٌٝ آِفبي

 ،80/0 ،73/0 ،86/0 ثب ثطاثط تطتيت ثٝ ٌكٛزٌي ٚ قٙبؾي

 پبوسأٗ تفتي، ٘بنطي) زيٍطي پػٚٞف زض ٚ 70/0 ٚ 87/0

 ،74/0 ،66/0 ،87/0 ثب ثطاثط تطتيت ثٝ( 1387 ػؿٍطي، ٚ

 ٔغبِؼٝ زض ايٗ، ثط افعٖٚ. اؾت  آٔسٜ زؾت ثٝ 45/0 ٚ 32/0

 ضحيٕي ٚ ٔمبٔي لبئٓ ٘يىرٛاٜ، فطز، ػغطي قؼيطي، ضٚقٗ،

 ٚ وطٚ٘جبخ آِفبي ضٚـ زٚ ثب اػتجبض ضطيت ٘يع( 1385) ضاز

 لجَٛ لبثُ حس زض ضطايت ٔٛضز زٚ ٞط زض ٚ ثطضؾي ثبظآظٔبيي

 وطٚ٘جبخ آِفبي ضطيت حبضط، پػٚٞف زض. ا٘س قسٜ ٌعاضـ

 ٚظيفٝ ٔمجِٛيت، ٌطايي، ثطٖٚ ٘ػ٘سي، ضٚاٖ ػٛأُ ثطاي

 ،64/0 ،61/0 ثب ثطاثط تطتيت ثٝ تجطثٝ ثٝ ٌكٛزٌي ٚ قٙبؾي

 . آٔس زؾت ثٝ 78/0 ،79/0 ،69/0

 پطؾكٙبٔٝ ايٗ: وّت يبزٌيطي ٞبي ؾجه ؾيبٞٝ

 پبؾد 4 ؾؤاَ ٞط ثطاي وٝ اؾت، ؾؤاَ 12 ثط ٔكتُٕ

 ثط ضا پيكٟٙبزي ٞبي پبؾد ثبيس آظٔٛز٘ي. اؾت قسٜ پيكٟٙبز

 ثٙسي ضتجٝ 1ٕ٘طٜ تب 4ٕ٘طٜ اظ ذٛز، يبزٌيطي ٘حٜٛ اؾبؼ

 اؾبؼ ثط ٌعيٙٝ چٟبض ايٗ اظ يه ٞط أتيبظ جٕغ ثب. وٙس

 يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ وٝ آيس ٔي زؾت ثٝ ٕ٘طٜ 4 زؾتٛضاِؼُٕ

 ؾبظي ٔفْٟٛ ،() تأّٔي ٔكبٞسٜ ،() ػيٙي تجطثٝ

. وٙس ٔي ٔكرم ضا( ) فؼبَ آظٔبيكٍطي ٚ( ) ا٘تعاػي

 تٛؾظ قسٜ ا٘جبْ پػٚٞف زض آظٖٔٛ ايٗ ٔحتٛي ضٚايي

 ثطضؾي ايٗ. ٌطفت لطاض ثطضؾي ٔٛضز( 1995) ٚيّىبوؿٖٛ

 ٚ اؾت ذٛثي ضٚايي زاضاي آظٖٔٛ وٝ زاز ٘كبٖ

 ٔٛضز زض. اؾت ٔٙبؾت يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ ٌيطي ا٘ساظٜ ثطاي

 پبيبيي 1995 ؾبَ زض ٚيّىبوؿٖٛ آظٖٔٛ، پبيبيي ضطيت

 آظٔبيف ٘فط 187 ضٚي ثط آِفب ضطيت اظ اؾتفبزٜ ثب ضا آظٖٔٛ

 :آٔس زؾت ثٝ ظيط تطتيت ثٝ آٖ پبيبيي ضطيت وٝ وطز

87/0 ;

 ٞبي قيٜٛ ثطاي وطٚ٘جبخ آِفبي ضطيت حبضط پػٚٞف زض

 ا٘تعاػي ؾبظي ٔفْٟٛ تأّٔي، ٔكبٞسٜ ػيٙي، تجطثٝ يبزٌيطي

 ،75/0 ،66/0 ،59/0 ثب ثطاثط تطتيت ثٝ فؼبَ آظٔبيكٍطي ٚ

 . آٔس زؾت ث69/0ٝ

 اظ اؾتفبزٜ ثب وٝ حبضط پػٚٞف ٞبي زازٜ تحّيُ ثطاي

 تٛنيفي آٔبض اظ ٌطفت، ا٘جبْ  آٔبضي افعاض ٘طْ

 آٔبض ٞبي ضٚـ ٚ( حساوثط حسالُ، ٔؼيبض، ا٘حطاف ٔيبٍ٘يٗ،)

( ٌبْ ثٝ ٌبْ ضٌطؾيٖٛ ٚ پيطؾٖٛ ٕٞجؿتٍي) اؾتٙجبعي

 . قس اؾتفبزٜ

 پژوهص هاي يافته

 توصیفي هاي يافته
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 ـ اعالػبت ٕ٘ٛ٘ٝ پػٚٞف 1جسَٚ 

 

 هتأّل هجزد
 گزٍُ سٌی

 02تا  86

 گزٍُ سٌی

 02تا  08

 گزٍُ سٌی

 ٍ باالتز 02

 

 (20/0) 40 (41/0) 81 (38/0) 75 (13/0) 25 (87/0) 171 دختزاى   

 (12/0) 15 (46/0) 58 (41/0) 51 (8/0) 9 (92/0) 115 پسزاى  

 (17/0) 55 (43/0) 139 (40/0) 126 (11/0) 34 (89/0) 286 کل 

 
 

، يبزٌيطي ٞبي قيٜٛٞبي زا٘كجٛيبٖ زض پطؾكٙبٔٝ  ٔيبٍ٘يٗ، ا٘حطاف ٔؼيبض، حسالُ، حساوثط ٕ٘طٜـ  2جسَٚ 

 ٚ ػّٕىطز تحهيّي نفبت قرهيت

 حذاکثز حذاقل هؼيار اًحزاف هياًگيي هتغيزّا

 28 13 53/6 69/25 ػيٌی تجزبِ

 22 16 11/6 35/31 تأهلی هشاّذُ

 24 16 12/7 66/32 اًتشاػی ساسي هفَْم

 26 18 73/6 20/30 فؼال آسهايشگزي

 22 8 04/7 67/21 ًژًذي رٍاى

 22 15 80/4 09/29 گزايی بزٍى

 23 16 65/4 22/26 تجزبِ بِ گشَدگی

 22 15 63/5 71/29 تَافق

 25 16 67/5 47/33 شٌاسی ٍظيفِ

 76/86 32/80 34/8 62/83 تحصيلی ػولکزد

 

يبزٌيطي ٚ  ٞبي قيٜٛٞبي زا٘كجٛيبٖ زض پطؾكٙبٔٝ  ضطايت ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ ثيٗ ٕ٘طٜ ـ 3 جسَٚ

 ػّٕىطز تحهيّي

 ػولکزد تحصيلی

 r p n ّاي يادگيزي شيَُ

 13/0- 009/0 202 تجزبِ ػيٌی

 19/0 046/0 202 هشاّذُ تأهلی

 13/0 0003/0 202 ساسي اًتشاػی هفَْم

 88/2 222/2 202 آسهايشگزي فؼال
ٌ23/2دار در سطح  اهؼ ٌ28/2دار در سطح  اهؼ 
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 زض قٛز، ٔي زيسٜ 2 قٕبضٜ جسَٚ زض وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

 ثٝ ٔطثٛط( 66/32) ٔيبٍ٘يٗ ثبالتطيٗ يبزٌيطي، ٞبي قيٜٛ

 ٔيبٍ٘يٗ وٕتطيٗ ٚ ا٘تعاػي ؾبظي ٔفْٟٛ يبزٌيطي  قيٜٛ

. اؾت ػيٙي تجطثٝ يبزٌيطي  قيٜٛ ثٝ ٔطثٛط( 69/25)

 يبزٌيطي  قيٜٛ ثٝ ٔطثٛط( 12/7) ٔؼيبض ا٘حطاف ثبالتطيٗ

 ٔطثٛط( 11/6) ٔؼيبض ا٘حطاف تطيٗ وٓ ٚ ا٘تعاػي ؾبظي ٔفْٟٛ

( 48) ٕ٘طٜ حساوثط. اؾت تأّٔي ٔكبٞسٜ يبزٌيطي ي قيٜٛ ثٝ

 ٕ٘طٜ حسالُ ٚ فؼبَ آظٔبيكٍطي يبزٌيطي  قيٜٛ ثٝ ٔطثٛط

 نفبت زض. اؾت ػيٙي تجطثٝ يبزٌيطي  قيٜٛ ثٝ ٔطثٛط( 13)

 نفت ثٝ ٔطثٛط( 47/33) ٔيبٍ٘يٗ ثبالتطيٗ قرهيت،

( 67/21) ٔيبٍ٘يٗ وٕتطيٗ ٚ قٙبؾي ٚظيفٝ قرهيتي

 ثبالتطيٗ. اؾت ٘ػ٘سي ضٚاٖ قرهيتي نفت ثٝ ٔطثٛط

 ضٚاٖ قرهيتي نفت ثٝ ٔطثٛط( 04/7) ٔؼيبض ا٘حطاف

 فتن ثٝ ٔطثٛط( 65/4) ٔؼيبض ا٘حطاف وٕتطيٗ ٚ ٘ػ٘سي

( 47) ٕ٘طٜ حساوثط. اؾت تجطثٝ ثٝ ٌكٛزٌي قرهيتي

 ٕ٘طٜ حسالُ ٚ قٙبؾي ٚظيفٝ قرهيتي نفت ثٝ ٔطثٛط

 اؾت ٘ػ٘سي ضٚاٖ قرهيتي نفت ثٝ ٔطثٛط( 8)

 استنباطي هاي يافته
 ٚ زا٘كجٛيبٖ يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ ثيٗ: اَٚ فطضيٝ

 زاضز ٚجٛز ضاثغٝ آٟ٘ب تحهيّي ػّٕىطز

 ضطيت قٛز، ٔي زيسٜ 3 قٕبضٜ جسَٚ زض وٝ عٛض ٕٞبٖ

 ػّٕىطز ثب ػيٙي تجطثٝ يبزٌيطي ؾجه ثيٗ ٕٞجؿتٍي

. اؾت ٔؼٙبزاض >01/0ؾغح زض وٝ اؾت -13/0 تحهيّي

 ثب تأّٔي ٔكبٞسٜ يبزٌيطي ؾجه ٔيبٖ ٕٞجؿتٍي ضطيت

 ٔؼٙبزاض >05/0 ؾغح زض وٝ اؾت 19/0 تحهيّي ػّٕىطز

 يبزٌيطي ؾجه ثيٗ ٕٞجؿتٍي ضطيت ٕٞچٙيٗ. اؾت

 زض وٝ اؾت 13/0 تحهيّي ػّٕىطز ثب ا٘تعاػي ؾبظي ٔفْٟٛ

 ثيٗ ٕٞجؿتٍي ضطيت ٘يع. اؾت ٔؼٙبزاض >01/0ؾغح

 11/0 تحهيّي ػّٕىطز ثب فؼبَ آظٔبيكٍطي يبزٌيطي ؾجه

 ايٗ ثٝ تٛجٝ ثب. اؾت زاض ٔؼٙب >01/0 ؾغح زض وٝ اؾت

 . قٛز ٔي تأييس اَٚ فطضيٝ ٘تبيج

 ػّٕىطز ٚ زا٘كجٛيبٖ قرهيتي نفبت ثيٗ: زْٚ فطضيٝ

 .زاضز ٚجٛز ضاثغٝ آٟ٘ب تحهيّي

 قٛز، ٔي زيسٜ 4 قٕبضٜ جسَٚ زض وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

 تحهيّي ػّٕىطز ٚ ٘ػ٘سي ضٚاٖ ثيٗ ٕٞجؿتٍي ضطيت

 ضطيت. اؾت زاض ٔؼٙب  >05/0ؾغح  زض وٝ اؾت -27/0

 اؾت 11/0 تحهيّي ػّٕىطز ٚ ٌطايي ثطٖٚ ٔيبٖ ٕٞجؿتٍي

 ثيٗ ٕٞجؿتٍي ضطيت. اؾت زاض ٔؼٙب > 05/0 ؾغح زض وٝ

 زض وٝ اؾت 19/0 تحهيّي ػّٕىطز ٚ تجطثٝ ثٝ ٌكٛزٌي

 ٕٞجؿتٍي ضطيت ٕٞچٙيٗ. اؾت ٔؼٙبزاض >01/0 ؾغح

 ؾغح زض وٝ اؾت 25/0 تحهيّي ػّٕىطز ٚ ٔمجِٛيت ثيٗ

 ٚظيفٝ ٔيبٖ ٕٞجؿتٍي ضطيت ٚ. اؾت ٔؼٙبزاض >05/0

 ؾغح زض وٝ اؾت 22/0 تحهيّي ػّٕىطز ٚ قٙبؾي

 زْٚ فطضيٝ ٘تبيج ايٗ ثٝ تٛجٝ ثب. اؾت ٔؼٙبزاض >05/0

 . قٛز ٔي تأييس

 ٚ زا٘كجٛيبٖ يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ ثيٗ: ؾْٛ فطضيٝ 

 .زاضز ٚجٛز ضاثغٝ آٟ٘ب قرهيتي نفبت

 ثيٗ قٛز، ٔي زيسٜ 5 قٕبضٜ جسَٚ زض وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

 ٌطايي ثطٖٚ قرهيتي نفبت ثب ػيٙي تجطثٝ يبزٌيطي ؾجه

 ثب تأّٔي ٔكبٞسٜ يبزٌيطي ؾجه ثيٗ تجطثٝ، ثٝ ٌكٛزٌي ٚ

 ؾجه ٔيبٖ ٔمجِٛيت، ٚ تجطثٝ ثٝ ٌكٛزٌي قرهيتي نفبت

 ٚ ٌطايي ثطٖٚ قرهيتي نفبت ثب فؼبَ آظٔبيكٍطي يبزٌيطي

. زاضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضي ٚ ٔثجت اضتجبط قٙبؾي، ٚظيفٝ

 نفت ثب ا٘تعاػي ؾبظي ٔفْٟٛ يبزٌيطي ؾجه ثيٗ ٕٞچٙيٗ

. زاقت ٚجٛز ٔؼٙبزاضي ٚ ٔٙفي اضتجبط ٌطايي ثطٖٚ قرهيتي

 ٞبي ؾجه اظ يه ٞيچ ثب ٘ػ٘سي ضٚاٖ قرهيتي نفت ٔيبٖ

 ايٗ ثٝ تٛجٝ ثب. ٘كس ٔكبٞسٜ زاضي ٔؼٙي اضتجبط يبزٌيطي

 . قٛز ٔي تأييس ؾْٛ فطضيٝ ٘تبيج

 نفبت ٚ يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ ثيٗ: چٟبضْ فطضيٝ

 چٙس ضاثغٝ آٟ٘ب تحهيّي ػّٕىطز ثب زا٘كجٛيبٖ قرهيتي

 . زاضز ٚجٛز ٌب٘ٝ

 ػّٕىطز ٚاضيب٘ؽ اظ ٔمساض چٝ وٝ ايٗ ثطضؾي ٔٙظٛض ثٝ

 ٞبي ؾجه ٚ قرهيتي نفبت تٛؾظ زا٘كجٛيبٖ تحهيّي

 ٌبْ ثٝ ٌبْ ضٌطؾيٖٛ ضٚـ اظ قٛز، ٔي تجييٗ آ٘بٖ يبزٌيطي

 ػٙٛاٖ ثٝ تحهيّي ػّٕىطز ٔتغيط ٔٙظٛض، ثسيٗ. قس اؾتفبزٜ

 ثٝ يبزٌيطي ٞبي ؾجه ٚ قرهيتي نفبت ٚ ٔالن ٔتغيط

 ٘تبيج. قس٘س ضٌطؾيٖٛ ٔسَ ٚاضز ثيٗ پيف ٔتغيط ػٙٛاٖ

 .اؾت قسٜ اضائٝ 7 ٚ 6 قٕبضٜ جساَٚ زض حبنُ

( 05/32) قسٜ ٔكبٞسٜ  ٔيعاٖ ٘تبيج، ايٗ اؾبؼ ثط

 ثٝ ٔطثٛط ٚاضيب٘ؽ 28/0 ٚ( <001/0) اؾت زاض ٔؼٙب

 ٘ػ٘سي، ضٚاٖ ٔتغيطٞبي ٚؾيّٝ ثٝ تطتيت ثٝ تحهيّي ػّٕىطز

 فؼبَ آظٔبيكٍطي ٚ ا٘تعاػي ؾبظي ٔفْٟٛ قٙبؾي، ٚظيفٝ
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 ٞبي ثيٗ پيف ٔتغيطٞب ؾبيط(. ; 281/0) قٛز ٔي تجييٗ

 ضٌطؾيٖٛ ضطايت. ٘كس٘س ٚاضز ٔؼبزِٝ زض ٚ ٘جٛز٘س ٔؼٙبزاض

 ػّٕىطز ٚاضيب٘ؽ تٛا٘ٙس ٔي ٔتغيط چٟبض ايٗ وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ

 ضطايت عجك ثط. وٙٙس ثيبٖ ٔؼٙبزاض نٛضت ثٝ ضا تحهيّي

 ٘ػ٘سي ضٚاٖ تطتيت ثٝ ،(7 قٕبضٜ جسَٚ) ضٌطؾيٖٛ

 ٚظيفٝ ،;232/0β ثب ا٘تعاػي ؾبظي ٔفْٟٛ ،β -;311/0ثب

 β;105/0 ثب فؼبَ آظٔبيكٍطي ٚ ،;β 132/0 ثب قٙبؾي

 ثميٝ ٚ زاقتٙس تحهيّي ػّٕىطز ثط ضا ؾٟٓ ثيكتطيٗ

 ػّٕىطز ثيٙي پيف زض اي ٔالحظٝ لبثُ ٚ ٟٔٓ ؾٟٓ ٔتغيطٞب

 تأييس چٟبضْ فطضيٝ ايٗ ثٙبثط. ٘ساقتٙس زا٘كجٛيبٖ تحهيّي

 .قٛز ٔي

  

ٞبي زا٘كجٛيبٖ زض پطؾكٙبٔٝ قرهيتي ٘ئٛ ٚ ػّٕىطز  ضطايت ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ ثيٗ ٕ٘طٜ ـ 4جسَٚ 

 تحهيّي

 ػولکزد تحصيلی

 r p n صفات شخصيت

 27/0- 04/0 202        رٍاى ًژًذي

 11/0 043/0 202 بزٍى گزايی

 19/0 000/0 202 گشَدگی بِ تجزبِ

 25/0 033/0 202 هقبَليت

 00/2 22/2 202 ٍظيفِ شٌاسی
ٌ23/2دار در سطح اهؼ ٌ28/2دار در سطح اهؼ 

 

 ٞبي يبزٌيطي ٚ پطؾكٙبٔٝ قرهيتي ٘ئٛ ضطايت ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ ثيٗ ؾجه ـ 5 جسَٚ

 

 صفات شخصيت 

گشودگي به  برون گرايي روان نژندي ّاي يادگيزي سبک

 تجربه
 شناسيوظيفه  مقبوليت

 تجزبِ ػيٌی
09 /0- r= 

074/0p= 

*18/0r= 

04/0p= 

**14/0r= 

003/0p= 

012/0r= 

14/0p= 

002/0r= 

095/0p= 

 هشاّذُ تأهلی
076/0r= 

21/0 p= 

039/0-r= 

061/0p= 

*11/0r= 

04/0p= 

**13/0r= 

009/0p= 

001/0r= 

2/0p= 

 ساسي اًتشاػی هفَْم
01/0- r= 

098/0 p= 

**16/0- r= 

002/0p= 

034/0r= 

4/0p= 

096/0r= 

07 /p= 

012/0r= 

06/0p= 

 آسهايشگزي فؼال
017/0 r= 

12/0  p= 

*21/0r= 

03/0p= 

013/0r= 

1/0 p= 

097/0 r= 

33/0p= 

*22/0r= 

04/0p= 

 28/2دار در سطح ا**هؼٌ 23/2دار در سطح  ا*هؼٌ 
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 105 / ...و  شخصیتی صفات با کلب یادگیری های شیوه رابطه

 

 گیري نتیجه و بحث
 يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ ضاثغٝ ثطضؾي حبضط پػٚٞف ٞسف

 زا٘كجٛيبٖ تحهيّي ػّٕىطز ٚ قرهيتي نفبت وّت،

 ٞبيي فطضيٝ اؾبؼ، ايٗ ثط. اؾت وطٔب٘كبٜ ضاظي زا٘كٍبٜ

 ثٝ ٔطثٛط ٞبي يبفتٝ ثرف زض وٝ عٛض ٕٞبٖ. قس ٔغطح

 يبزٌيطي ٞبي قيٜٛ ٔيبٖ ٕٞجؿتٍي قس، ٔكبٞسٜ ٞب فطضيٝ

 لطاض تأييس ٔٛضز اَٚ فطضيٝ ٚ ثٛز ٔؼٙبزاض تحهيّي ػّٕىطز ثب

 ػّٕىطز ثب ػيٙي تجطثٝ يبزٌيطي قيٜٛ ثيٗ تٟٙب ٚ ٌطفت

 ٞب ضاثغٝ ثميٝ ٚ قس پيسا ٔؼٙبزاض ٚ ٔٙفي ضاثغٝ تحهيّي

 ايٗ اظ آٔسٜ زؾت ثٝ ٞبي يبفتٝ. ثٛز٘س زاضٔؼٙب ٚ ٔثجت

 ٚ فٛضٟ٘بْ ،(1994) ٔب٘فطزٚ ٚ وطَٚ٘ٛ ٞبي پػٚٞف ثب فطضيٝ

 ٚ زاف ،(2000) ٞيٛظ ٚ ٌبضؾيب ـ وب٘ٛ ،(1999) ٕٞىبضاٖ

 ٚ ٘يجٟبيؽ ،(2007) ٕٞىبضاٖ ٚ چبٔبضٚ ،(2003) ٕٞىبضاٖ

 ٚ احٕسي ،(1379) ٔٙهٛضي ،(2007) ٕٞىبضاٖ

 زيس اظ. اؾت ٕٞؿٛ( 1391)اظِي ٚ ضحٕب٘ي ،(1390)احٕسي

 آٔٛظـ ويفيت اضتمبي ٞبي ضاٜ اظ يىي آٔٛظقي، پػٚٞكٍطاٖ

 اؾت فطاٌيطاٖ يبزٌيطي ٘حٜٛ ثٝ ٘ؿجت وبفي ثيٙف زاقتٗ

 ؾجه زض فطزي ٞبي تفبٚت تطتيت، ثسيٗ(.  )

 ٘ظط زض آٔٛظـ فطآيٙس زض ٔؤثطي ٘حٛ ثٝ افطاز يبزٌيطي

 تطي ٔٙبؾت پبؾد فطاٌيطاٖ ٘يبظٞبي ثٝ تب قٛز ٔي ٌطفتٝ

 ٞبي قيٜٛ ا٘تربة ٕٞچٙيٗ(.  ) قٛز زازٜ

 ثٝ ٚ زا٘كجٛيبٖ يبزٌيطي ؾجه اؾبؼ ثط تسضيؽ ٔتٙٛع

 آٔٛظقي، ضاٞجطزٞبي ٚ ٞب فؼبِيت اظ ٚؾيؼي ٌؿتطٜ وبضٌيطي

 ضا آٔٛظـ ثٟتط ويفيت ٚ زضؾي ثط٘بٔٝ ثيكتط ٔٛفميت

 زض اؾبؾي ٌبْ اِٚيٗ(. 2005، وّت،) وٙس ٔي تضٕيٗ

 يبزٌيطي ؾجه تؼييٗ زا٘كجٛ تحهيّي ٔٛفميت اظ اعٕيٙبٖ

 ٞبي ؾجه اظ اؾتبزاٖ آٌبٞي(.  ) اؾت

 وٕه آ٘بٖ يبزٌيطي تؿٟيُ ثٝ زا٘كجٛيبٖ، يبزٌيطي

 ضؼف ٚ لٛت ٘مبط ثيبٖ ثب تٛا٘ٙس ٔي اؾبتيس. وٙس ٔي

 ػبزات تطن ثطاي ضا زا٘كجٛيبٖ ٔرتّف، يبزٌيطي ٞبي ؾجه

 ثبٚض٘س ايٗ ثط پػٚٞكىطاٖ. ٕ٘بيٙس ضإٞٙبيي ذٛز ٔفيس غيط

 ٞبي ٟٔبضت يبزٌيطي، تطجيحبت ٚ يبزٌيطي ؾجه ٔيبٖ وٝ

 ٚجٛز اضتجبط قغُ ا٘تربة ثط ٔؤثط ػٛأُ ٚ ٌيطي تهٕيٓ

 (. 2005 وّت،) زاضز

 نفبت ثيٗ زاز، ٘كبٖ آٔسٜ زؾت ثٝ ٘تبيج ٕٞچٙيٗ

 ٚ ٔمجِٛيت تجطثٝ، ثٝ ٌكٛزٌي ٌطايي، ثطٖٚ قرهيتي

 ٚ ٔؼٙبزاض ٚ ٔثجت اضتجبط تحهيّي ػّٕىطز ثب قٙبؾي ٚظيفٝ

 اضتجبط تحهيّي ػّٕىطز ثب ٘ػ٘سي ضٚاٖ قرهيتي نفت ثيٗ

 تأييس زْٚ فطضيٝ اؾبؼ ايٗ ثط. زاضز ٚجٛز ٔؼٙبزاض ٚ ٔٙفي

 ٞبي پػٚٞف ثب فطضيٝ ايٗ اظ حبنُ ٞبي يبفتٝ. قٛز ٔي

 ،(2003) ٕٞىبضاٖ ٚ زاف ،(1999) ٕٞىبضاٖ ٚ ثٛؾبتٛ

 ٞبي يبزٌيطي ٞبي آظٖٔٛ ضٌطؾيٖٛ ثطاي پيف ثيٙي ػّٕىطز تحهيّي ثط اؾبؼ نفبت قرهيت ٚ قيٜٛ ٔكرهٝـ  6جسَٚ 

هٌبغ 

 تغييزات

هجوَع 

 هجذٍرات
df هياًگيي هجذٍرات F P R R2 R2 تٌظين 

      878/891 4 512/3567 رگزسيَى

 279/0 281/0 531/0 001/0 05/32 82/27 315 932/8765 باقيواًذُ

       319 444/12333 کل

 

 ٔؼبزِٝ ضٌطؾيٖٛٞبي يبزٌيطي زض  ـ ضطايت تأثيط نفبت قرهيت ٚ قيٜٛ 7جسَٚ 

 β t p خطاي استاًذارد B بيي هتغيزّاي پيش
 0/0 00 -198/4 -311/0 049/0 -432/0 رٍاى ًژًذي

 001/0 768/1 132/0 112/0 211/0 ٍظيفِ شٌاسی

 016/0 367/2 232/0 097/0 479/0 هفَْم ساسي اًتشاػی

 002/0 771/3 105/0 232/0 605/0 آسهايشگزي فؼال
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 ،(1386) ٕٞىبضاٖ ٚ قىطي ،(2008) فٛضٟ٘بْ ٚ پطٔٛظيچ

 ايٗ تجييٗ زض. اؾت ٕٞؿٛ( 1387) ٕٞىبضاٖ ٚ افطٚظ آتف

 پيكطفت ثط ٟٔٓ ػٛأُ اظ زيٍط يىي وٝ ٌفت تٛاٖ ٔي يبفتٝ

 ظٔيٙٝ ايٗ زض. اؾت افطاز ضٚا٘ي ٞبي ٚيػٌي تحهيّي،

 ٞط وٝ ثبٚض٘س ايٗ ثط 

 ٞب ٔٛلؼيت ثب ضٚيبضٚيي ٘تيجٝ زض ٚ اجتٕبع ثٝ ٚضٚز ثطاي فطز

 اجتٕبػي عجمٝ التهبزي، فطٍٞٙي، ٘ظط اظ) ٌٛ٘بٌٖٛ افطاز ٚ

 ٞبي ٚيػٌي ٚ ضٚا٘ي ؾبذتبضٞبي ٔب٘ٙس اثعاضٞبيي ثٝ....( ٚ

 ثب ٔمبثّٝ زض تٛا٘ٙس ٔي وٝ اثعاضٞبيي اؾت؛ ٔجٟع قرهيتي

 ايٗ. وٙٙس وٕه ٚي ثٝ ظ٘سٌي ٔرتّف ضٚيسازٞبي

 ٔب٘ٙس ٔرتّفي ػٛأُ تأثيط تحت تٟٙب ٘ٝ ضٚا٘ي ؾبذتبضٞبي

 ايٗ ثّىٝ زاض٘س، لطاض غيطٜ ٚ ٕٞؿبالٖ ٌطٜٚ اجتٕبع، ذب٘ٛازٜ،

 2007), زٞٙس ٔي لطاض تأثيط تحت ٘يع ضا ػٛأُ

 ايٗ تأثيط ثٝ ٕٞٛاضٜ پػٚٞكٍطاٖ(. 

 ٔب٘ٙس افطاز ظ٘سٌي زض ٔٛجٛز ٔتغيطٞبي ثط ٞب ٔؤِفٝ

 ا٘س وطزٜ تٛجٝ... ٚ فطزي ثيٗ تحهيّي، قغّي، ػّٕىطزٞبي

 ,؛ )

 ايٗ تأثيط ٌؿتطٜ تأييس زض(. 

 وٝ ثبٚض٘س ايٗ ثط ,ٕ٘ٛ٘ٝ ثطاي ٞب ضٌٝ

 ٘يع افطاز اي تغصيٝ ضفتبضٞبي ثط حتي قرهيتي ٞبي ضٌٝ

 ٔٛفميت ٚ پيكطفت ٔب جبٔؼٝ زض وٙٛ٘ي قطايظ زض. ٔؤثط٘س

 جبٔؼٝ ثطاي ٚٞٓ آٔٛظاٖ زا٘ف ٚ ٞب ذب٘ٛازٜ ثطاي ٞٓ تحهيّي

 ٞبي جٙجٝ قٙبذت ثٙبثطايٗ،. اؾت ثطذٛضزاض ثباليي إٞيت اظ

 ذبل، قطايظ زض آٟ٘ب ٞبي ٚاوٙف ٚ فطاٌيطاٖ قٙبذتي ضٚاٖ

 ػُٕ لسضتٕٙس آٔٛظقي وٕه اثعاض يه ٕٞب٘ٙس تٛا٘س ٔي

 ثطاي ٚ قٛز ٔٙجط آٔٛظقي اثعاضٞبي تأثيط افعايف ثٝ وٙس،

 التهبزي ٘ظط اظ پطٚضـ ٚ آٔٛظـ ٘ظبْ ٚ ٔؼّٓ فطاٌيط،

 (.  ) ثبقس ؾٛزٔٙس

 يبزٌيطي ٞبي ؾجه ثيٗ وٝ زاز ٘كبٖ ٞب يبفتٝ ٕٞچٙيٗ

 ايٗ ثط. زاضز ٚجٛز ضاثغٝ آٟ٘ب قرهيتي نفبت ٚ زا٘كجٛيبٖ

 قرهيتي نفبت ثب ػيٙي تجطثٝ يبزٌيطي ؾجه ثيٗ اؾبؼ،

 يبزٌيطي ؾجه ٔيبٖ تجطثٝ، ثٝ ٌكٛزٌي ٚ ٌطايي ثطٖٚ

 ٚ تجطثٝ ثٝ ٌكٛزٌي قرهيتي نفبت ثب تأّٔي ٔكبٞسٜ

 نفبت ثب فؼبَ اظٔبيكٍطي يبزٌيطي ؾجه ثيٗ ٔمجِٛيت،

 ٚ ٔثجت اضتجبط قٙبؾي، ٚظيفٝ ٚ ٌطايي ثطٖٚ قرهيتي

 ؾبظي ٔفْٟٛ يبزٌيطي ؾجه ثيٗ ٘يع،. زاضز ٚجٛز ٔؼٙبزاضي

 ٚ ٔٙفي اضتجبط ٌطايي ثطٖٚ قرهيتي نفت ثب ا٘تعاػي

 ثب ٘ػ٘سي ضٚاٖ قرهيتي نفت ثيٗ. زاقت ٚجٛز ٔؼٙبزاضي

 ٔكبٞسٜ ٔؼٙبزاضي اضتجبط يبزٌيطي ٞبي ؾجه اظ يه ٞيچ

 ٘تبيج. قٛز ٔي تأييس ؾْٛ فطضيٝ ٘تبيج ايٗ ثٝ تٛجٝ ثب. ٘كس

 ٚ جىؿٖٛ ،(1986) وبضٖ ٞبي پػٚٞف فطضيٝ ايٗ اظ حبنُ

 ٚ ٘يجٟبيؽ ،(1999) ٕٞىبضاٖ ٚ فٛضٟ٘بْ ،(1996) جٛ٘ع

 لطاض تأييس ٔٛضز ضا ،(1379) ٔٙهٛضي ،(2007) ٕٞىبضاٖ

 ثٝ تٛجٝ ثب وٝ ٌفت تٛاٖ ٔي يبفتٝ ايٗ تجييٗ زض. زٞس ٔي

 تفبٚت ٞٓ ثب قرهيتي ٞبي ٚيػٌي ِحبػ اظ فطاٌيطاٖ وٝ ايٗ

 ثب قرهيتي ٞبي ٚيػٌي اظ وساْ ٞط وٝ ايٗ ٔكبٞسٜ ٚ زاض٘س

 ٌطفت ٘تيجٝ تٛاٖ ٔي زاضز، اضتجبط ذبني يبزٌيطي ؾجه

 تٛا٘ٙس ٔي ٔتفبٚت قرهيتي ٞبي ٚيػٌي ثب زا٘كجٛيبٖ وٝ

 ػبُٔ ايٗ ذٛز وٝ ثبقٙس ٔرتّف يبزٌيطي ٞبي ؾجه زاضاي

 ثب قرهيتي ٞبي ٚيػٌي ٔيبٖ اضتجبط ثط زِيّي تٛا٘س ٔي

 . ثبقس يبزٌيطي ٞبي ؾجه

 اظ وٝ زاز ٘كبٖ ضٌطؾيٖٛ تحّيُ ٞبي يبفتٝ ٕٞچٙيٗ

 ٚظيفٝ ٚ ٘ػ٘سي ضٚاٖ نفت زٚ تٟٙب قرهيتي نفت پٙج

 ؾبظي ٔفْٟٛ قيٜٛ زٚ تٟٙب يبزٌيطي قيٜٛ چٟبض اظ ٚ قٙبؾي

 زض ٚ قس٘س ضٌطؾيٛ٘ي ٔسَ ٚاضز فؼبَ آظٔبيكٍطي ٚ ا٘تعاػي

 ػّٕىطز ٚاضيب٘ؽ اظ زضنس 28 حسٚز تٛا٘ؿتٙس ٔجٕٛع

 پػٚٞف ايٗ ٘تبيج وّي عٛض ثٝ. وٙٙس تجييٗ ضا تحهيّي

 ٞبي ؾجه ٚ قرهيتي ٞبي ٚيػٌي ثيٗ وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ

 . زاضز ٚجٛز ضاثغٝ تحهيّي ػّٕىطز ثب يبزٌيطي

 پيبٔس تٟٙب تحهيّي پيكطفت وٝ ا٘س زضيبفتٝ پػٚٞكٍطاٖ

 ٔحيظ زض ٔٛجٛز افعاضي ؾرت أىب٘بت يب فطزي ٞٛـ

 نفبت ٔب٘ٙس افطاز قٙبذتي ضٚاٖ ٞبي جٙجٝ ثّىٝ ٘يؿت

 زاض٘س ٟٕٔي ٘مف ٘يع يبزٌيطي ٞبي ؾجه ٚ قرهيت

 وتُ ٔثبَ، ثطاي(. 2000 ٞبٔبوط،ٚ  اِكٛت پطيٙع، ثٛؾبتٛ،)

 ػٙٛاٖ( 2001 ضٚزضيٍع، ؾب٘چع، ايٙفب٘تٝ، اظ ٘مُ 1978)

 ٚ قرهيت ٘مف آٔٛظقي، ٔٛفميت ٌؿتطٜ زض وٝ وٙس ٔي

 ٘ظبْ ايٗ، ثط افعٖٚ. اؾت ٞٛـ اظ فطاتط يبزٌيطي ؾجه

 ثٝ ٚ ضٚا٘ي ؾٙجف وكٛضٞب اظ ثؿيبضي پطٚضـ ٚ آٔٛظـ

 ٔس٘ظط زض ٔرتّف ٔمبعغ زض ضا افطاز قرهيت اضظيبثي ٚيػٜ

 ٔرتّف ٞبي ٔٛلؼيت زض ضا آ٘بٖ ثتٛا٘س تب اؾت زازٜ لطاض

 ضٚز ٔي ا٘تظبض ضٚ ايٗ اظ. وٙس ٞسايت ذٛثي ثٝ تحهيّي

 زض وٝ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٞبي ؾٙجف وٙبض زض پطٚضـ، ٚ آٔٛظـ
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 ثٝ ٘يع ضا ثركي آٚضز، ٔي ػُٕ ثٝ تحهيّي ٔرتّف ٔمبعغ

 يبزٌيطي ٞبي ؾجه ٚ قرهيت ٚ ضٚا٘ي اثؼبز ؾٙجف

 ٚ فطاٌيطاٖ ثٝ ثتٛا٘س عطيك ايٗ اظ تب زٞس اذتهبل فطاٌيطاٖ

 پػٚٞف ايٗ ٔكىالت اظ. ضؾب٘س يبضي آٟ٘ب ٞبي ذب٘ٛزٜ

 ٔيبٍ٘يٗ اظ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٌطٜٚ ثٛزٖ ٔحسٚز ثٝ تٛاٖ ٔي

 تحهيّي، ػّٕىطز ػيٙي قبذم ػٙٛاٖ ثٝ زا٘كجٛيبٖ زضؾي

 . وطز اقبضٜ

 منابع
. ػّي ػؿٍطي، قٟال؛ پبوسأٗ، ثٟطٚظ؛ افطٚظ، آتف

 پيكطفت ثب قرهيتي ضٌٝ پٙج ثيٗ اضتجبط(. 1387)

 ،16 چٟبضْ، ؾبَ ،ايطا٘ي قٙبؾبٖ ضٚاٖ  فهّٙبٔٝ تحهيّي،

 . 367 ـ 376

 ٔيبٖ ضاثغٝ(. 1390. )ٔجيس احٕسي، ؾؼيس؛ احٕسي،

 پػٚٞف. آٔٛظاٖ زا٘ف يبزٌيطي ٞبي ؾجه ٚ ضيبضي اضغطاة
 .89 ـ 102 ،31، ٞكتٓ ؾبَ ،زضؾي ضيعي ثط٘بٔٝ زض

 آظٖٔٛ ٞٙجبضيبثي(. 1378. )حؿٗ قٙبؼ، حك

 . 38 ـ 47 ،28 ،ضفتبض ٚ ا٘سيكٝ  ٔجّٝ. ٘ئٛ قرهيتي

 ثيٗ ضاثغٝ(. 1391. )ٔيٙب اظِي، جٟب٘جرف؛ ضحٕب٘ي،

 زذتط آٔٛظاٖ زا٘ف تحهيّي پيكطفت ٚ يبزٌيطي ٞبي ؾجه

 ،زضؾي ضيعي ثط٘بٔٝ زض پػٚٞف انفٟبٖ، قٟط زثيطؾتب٘ي

 .131 ـ 140 ،33 ٟ٘ٓ، ؾبَ

 ٟٔسيٝ؛ فطز، ػغطي ضضب؛ ٔحٕس قؼيطي، ضؾَٛ؛ ضٚقٗ،

. اوطْ ضاز، ضحيٕي ثٟبضٜ؛ ٔمبٔي، لبئٓ اوجط؛ ٘يىرٛاٜ،

 پطؾكٙبٔٝ ؾٙجي ضٚاٖ ٞبي ٚيػٌي ثطضؾي(. 1385)

 زا٘كٛض ٔبٞٙبٔٝ زٚ(. ) ػبّٔي پٙج قرهيتي
 . 27 ـ 36 ،16 ،ضفتبض

. ٘ٛيٗ پطٚضقي قٙبؾي ضٚاٖ(. 1386. )اوجط ػّي ؾيف،

 . زٚضاٖ ٘كط: تٟطاٖ(. قكٓ ٚيطايف)

 ظيجب؛ غٙبيي، ظٞطا؛ ٘مف، پطٚيٗ؛ وسيٛض، أيس؛ قىطي،

 قرهيت، نفبت(. 1386. )ٔحٕس ٔٛاليي، ظٞطٜ؛ زا٘كٛضپٛض،

 قٙبذتي ضٚاٖ ٔغبِؼبت. تحهيّي ػّٕىطز ٚ تحهيّي اؾتطؼ
 زٚضٜ اِعٞطا، زا٘كٍبٜ قٙبؾي ضٚاٖ ٚ تطثيتي ػّْٛ زا٘كىسٜ

 . 3  قٕبضٜ ؾْٛ،

 آظٖٔٛ ٞٙجبضيبثي(. 1377. )تمي ٔيط فطقي، ٌطٚؾي
 ػبّٔي ؾبذتبض ٚ ٞب ٚيػٌي تحّيُ ٚ ثطضؾي ٚ ٘ئٛ قرهيتي

. زوتطي ٘بٔٝ پبيبٖ. ايطاٖ ٞبي زا٘كٍبٜ زا٘كجٛيبٖ ثيٗ زض آٖ

 . ٔسضؼ تطثيت زا٘كٍبٜ ا٘ؿب٘ي ػّْٛ زا٘كىسٜ

 ٞبي ٚيػٌي اضتجبط ثطضؾي(. 1379) ٘غٕٝ ٔٙهٛضي،
 تحهيّي پيكطفت ثب يبزٌيطي ٞبي ؾجه ٚ قرهيتي

 قٙبؾي ضٚاٖ اضقس وبضقٙبؾي ٘بٔٝ پبيبٖ. زذتط آٔٛظاٖ زا٘ف

 .اِعٞطا زا٘كٍبٜ قٙبؾي، ضٚاٖ ٚ تطثيتي ػّْٛ زا٘كىسٜ تطثيتي،

 10 ـ 14 ػّٕي ضإٞٙبي(. 1386) حؿيٗ ِٔٛٛي،
 پٛيف ٘كط: انفٟبٖ اَٚ، چبح. ضفتبضي ػّْٛ زض 

 . ا٘سيكٝ 
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