
 چکیده
کٌٌذُ اس هثاحث اصلی تاساریاتی است کِ تحت تأثیز عَاهل گًَاگًَی اس جولِ عَاهل خزیذ آًی هصزف

دالیل هختلفی  تَاًذ تِایي ٍاقعیت کِ خزیذ هی .گیزدشٌاسی، شخصی ٍ هَقعیتی قزار هی فزٌّگی، رٍاى

دست آٍرًذ.  کٌٌذگاى تِرفتارّای هصزفکٌذ کِ درک تْتزی اس جش ًیاس اًجام گیزد، تِ تاساریاتاى کوک هی تِ

کٌٌذُ در سهاى خزیذ، رفتار خاصی اس خَد  کٌذ کِ چزا هصزف هطالعۀ ایي رفتار تِ فْن ایي هَضَع کوک هی

 در چارچَب یفزٍش خزدُ طیدر هح یآً ذیخزتزرسی راتطۀ پژٍّش  ایيکلی ّذف . دّذًشاى هی
1
SOR   ایي پژٍّش اس ًظز ّذف  هی تاشذ. رشتشْز  یٍ تْذاشت یشیلَاسم آرا یفزٍشگاُ ّادر هیاى

ّا هیذاًی ٍ اتشار آى ٍ رٍش گزدآٍری دادُ  .ّوثستگی است -تَصیفی  کارتزدی ٍ اس ًظز هاّیت

کلیۀ هشتزیاى فزٍشگاُ ّای لَاسم آرایشی ٍ در تحقیق حاضز جاهعِ آهاری هَرد تزرسی، پزسشٌاهِ است. 

هی تاشذ.  تا در ًظز گزفتي تعذاد کل جاهعِ آهاری ٍ تا تَجِ تِ فزهَل  تْذاشتی در سطح شْز رشت

تزداری غیزاحتوالی در دستزس استفادُ شذ. ًفز است. ٍ اس رٍش ًوًَِ  813کَکزاى  تعذاد حجن ًوًَِ 

 تِ کزًٍثاخ آلفای ٍضزیة استاد راٌّوا ٍ صاحثٌظزاى علن هذیزیت سٌجیذُ شذ ًظز تا پزسشٌاهِ رٍایی

  ، ٍ 02ًسخِ SPSSطزیق ًزم افشارّای ّا اس دادُ تَد. پزسشٌاهِ هٌاسة پایایی تیاًگز ًیش آهذُ دست

LISREL 8.58   .تزاسش اصلی شاخص هقادیز تزرسی، هَرد هذل درهَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفتٌذ 

 کٌٌذُ هصزف ادراک اىیهکِ  ًتایج حاصل اس ایي تحقیق ًشاى داد است. تَدُ هذل تَدى هٌاسة دٌّذُ ًشاى

راتطۀ هثثت ٍ هعٌادار ٍجَد  ّا یژگیٍ يیا تِ هثثت یجاًیّ ٍاکٌش ٍ یفزٍش خزدُ طیهح یّا یژگیٍ اس

 ٍ هحیط خزدُ فزٍشی ٍیژگیْای تِ هثثت ّیجاًی ٍاکٌش ّای هیاىّوچٌیي ًتایج ًشاى هی دّذ کِ دارد. 

هیاى ادراک هصزف راتطِ هثثت ٍ هعٌا دار ٍجَد دارد. ٍ در ًْایت ًتایج ًشاى هی دّذ کِ  آًی خزیذ رفتار

راتطۀ هثثت ٍ هعٌا دار ٍجَد دارد. در ًتیجِ  آًی خزیذ رفتار ٍ خزدُ فزٍشی هحیط اس ٍیژگی ّای کٌٌذگاى

 فزضیِ تحقیق هَرد پذیزش قزار گزفتٌذ.  8ّز 
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