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 چکیدٌ

 َذف اسلحبظ تحقیق ایه. بًد يالذیه تزبیتی َبی سبک طزیق اس فزسوذان رياوی امىیت بیىی پیص حبضز تحقیق اس َذف

 ضبمل آمبری جبمعٍ. است گزفتٍ اوجبم پیمبیطی صًرت بٍ کٍ است ًدٌب َمبستگی-تًصیفی َب دادٌ گزدآيری بزاسبس ي کبربزدی

 دستزس در ای خًضٍ گیزی ومًوٍ اسبس بز. است بًدٌ مُبببد ضُزستبن در َب آن يالذیه ي ايل متًسطٍ مقطع آمًسان داوص کلیٍ

 ببمیزوذ استبوذارد پزسطىبمٍ َب دٌدا گزدآيری ابشار. ومًدوذ ضزکت حبضز تحقیق در َب آن يالذیه اس وفز 175 ي آمًس داوص 175

 تًسط حبضز تحقیق در آن ريایی بًد( 2004) مشلً رياوی امىیت استبوذارد پزسطىبمٍ ي يالذیه تزبیتی َبی سبک بزای( 1973)

. ضذ ياقع مًردقبًل کزيوببخ آلفبی ضزیب اسبس بز پزسطىبمٍ پبیبیی ي گزدیذ تأییذ متخصصبن ي اسبتیذ اس وفز چىذ

 سطح بب SPSS24 افشار وزم در رگزسیًن تحلیل ي پیزسًن َمبستگی ضزیب َبی آسمًن اس استفبدٌ بب َب دادٌ لیليتح تجشیٍ

 يالذیه مىطقی اقتذار ي استبذادی گذاری، آساد تزبیتی سبک بیه َمبستگی ضزیب کٍ داد وطبن وتبیج. ضذ اوجبم 05/0 خطبی

 سٍ َمچىیه. است ضذٌ محبسبٍ 05/0 اس کمتز داری معىی سطح بب 589/0 ي -351/0 ،245/0 تزتیب بٍ کًدکبن رياوی امىیت بب

. کزدوذ تبییه را آمًسان داوص رياوی امىیت ياریبوس اس درصذ 55 مجمًعبً مىطقی اقتذار ي استبذادی گذاری، آساد سبک

 تًاوىذ می مثبت ًرتص بٍ مىطقی اقتذار سبک ي مىفی صًرت بٍ استبذادی سبک کٍ داد وطبن رگزسیًن تحلیل وتبیج َمچىیه

 .ببضىذ آمًسان داوص رياوی امىیت کىىذٌ بیىی پیص
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