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 چکیده

کیفی ٍ  ّای هحیط، ًتَاًستٌذ ػولکزد پَیایی ساسگاری باهحیطی ٍ ػذم  ضزایطبا تغییز  ّابسیاری اس ساسهاى

ٍ  ّای هْناًذ؛ بِ ػبارت دیگز یکی اس جٌبِرٍ ضذُ باضٌذ ٍ با ٍرضکستگی ٍ هزگ رٍبِهٌاسبی داضتِ ٍراًِ بْزُ

اس جولِ  ،ّای اخیزدر سال ّای هحیطی است.پَیایی بزخَرد با هحیط ٍ ، چگًَگیػولکزد هؤثز در بْبَد

بز ػولکزد ثیزات آى أبز رٍی آى توزکش ضذُ ٍ ت پژٍّطگزاىذتزیي هباحثی کِ در هطالؼات هْوتزیي ٍ جذی

 هذػی ضذًذ پژٍّطگزاىّوچٌیي باضذ. ییذ قزار گزفتِ است هَضَع دٍسَتَاًی ساسهاًی هیأّا هَرد تساسهاى

فزایٌذ جوؼی بزای تَاًذ بِ ػٌَاى یک هی تَجِ بِ ًقص یادگیزی در تغییز رفتار، یادگیزی ساسهاًی با کِ

با تَجِ بِ اّویت هَضَع، ّذف پژٍّص  اضذ.السم ٍ ضزٍری بپطتیباًی ٍ حوایت اس تغییز رفتار ساسهاًی 

ٍراًِ ضؼب باًک هلت استاى گیالى اس طزیق دٍسَتَاًی ساسهاًی بز ػولکزد کیفی ٍ بْزُ بزرسی تأثیز حاضز،

در ًظز گزفتِ ضذ. پژٍّص حاضز بِ لحاظ ّذف کاربزدی ٍ بِ لحاظ گزدآٍری اطالػات ، یادگیزی ساسهاًی

ای اًجام گزفت ٍ ضوي هزٍری بز ادبیّات تحقیق هٌظَر، هطالؼات کتابخاًِّوبستگی است. بذیي  -تَصیفی

با ٍاسطِ استاى گیالى  هلتضؼب باًک  ٍراًِػولکزد کیفی ٍ بْزُبز  دٍسَتَاًی ساسهاًی تأثیزپیطیي، قزار ضذ 

ٍسیلِ ابشار فزضیِ هَرد بزرسی قزار گیزد. بذیي هٌظَر هطالؼات هیذاًی ًیش بِ  7، در قالب یادگیزی ساسهاًی

بِ رٍش  هلتضؼب باًک  ًفز اس کارکٌاى 227سؤال در بیي  34ای با پزسطٌاهِ صَرت گزفت. لذا پزسطٌاهِ

گزدآٍری ضذ. رٍایی پزسطٌاهِ بِ رٍش هحتَا ٍ پایایی کل آى ٍ ای تَسیغ گیزی غیزاحتوالی اس ًَع سْویًِوًَِ

َر آسهَى هذل، اس رٍش هذلساسی هؼادالت ساختاری ٍ درصذ تأییذ ضذ. ّوچٌیي بِ هٌظ 4/69با آلفای کزًٍباخ 

گیزی ٍ ّای بزاسش چْار هذل اًذاسُّا ًطاى داد کِ ضاخصگزفتِ ضذ. ًتایج آسهَى هذل بْزُ Amosافشار ًزم

هذل ساختاری کل اس بزاسش هٌاسبی بزخَردار است. ًتایج تحلیل هسیز ًیش ًطاى داد کِ تأثیز هستقین ٍ 

؛ هثبت ٍ هؼٌادار استٍراًِ ػولکزد کیفی ٍ بْزُبز  دٍسَتَاًی ساسهاًی( یادگیزی ساسهاًیسطِ غیزهستقین )با ٍا

ّا ٍ ّوچٌیي پیطٌْادّایی . در پایاى ًیش راّکارّایی بزاساس یافتِفزضیِ هَرد پذیزش ٍاقغ گزدیذ 7ّز  بٌابزایي

 بزای هحققاى آتی ارائِ گزدیذ.  
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