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 ناریا ،سابعردنب ،یمالسا دازآ هاگشناد ،سابعردنب دحاو ،ناگبخن و ناوج نارگشهو پ هاگشاب
 ناریا ،سابعردنب ،یمالسا دازآ هاگشناد ،سابعردنب دحاو ،یرامعم هورگ رایداتسا

 30/51/1390:شریذپ خیرات 25/31/3390 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
     یاهاف ناوهنعب و دهنراد یهحیرفت  یاهه  تهیلاعف       ماهجنا یارهب تهررف داهجیا رد یهمرم شهقن هک ررش رد یمرم طاقن ناونعب اه کراپ
  یاهه  یهگژیو   یباهیزرا و یهسررب هب قیقحت نیا .دنراذگ یم ریثأت ررش یداصتتا ی هعسوت رب هک دوش یم هتخانش تالحم رد ییامهدرگ
  کراهپ 5 .دزادرپ یم مدرم رواح نازیم اب نآ طابترا و دشاب یم تاناکما و ییابیز ،یسرتسد ،تینما ،یتحار لماش هک کراپ یکیزیف
        رهط اهب و دهش باهختنا ههنومن ناوهنعب سابعردنب کی هق نم رد یررش و هق نم ،هلحم نیب ،هلحم ،یحیاسمه ولتخم یاه سایقم رد
 یرامآ هعماج .تفرگ رارت یسررب دروم زین اه کراپ رد مدرم رواح تاعفد نازیم و هفلؤم 5 نیا اب طابترا رد مدرم هاگدید همانشسرپ
  کراهپ 5   نیهب یواهسم رو ب هنومن 050 یلامتحا خساپیب ریداقم رثا ندرب نیب زا روظنم هب هک دش هتفرگ رظن رد رفن 039 لتادح قیقحت
  هدیجنهس  اهه کراپ رد مدرم رواح نازیم و کراپ یکیزیف یاه یگژیو نیا طابترا Smart-PLS رازفا مرن زا هدافتسا اب و دش عیزوت
   دوهجو زبهس یاهااف رد مدرم رواح تاعفد دادعت اب یسرتسد و ییابیز ،تینما نیب یرادانعم طابترا داد ناشن شهوژپ یاه هتفای .دش
  اهقترا  دههد ی هم    دارنهشیپ شهوژهپ نهیا ،لاح نیا اب .دشن هدید مدرم رواح اب اه کراپ یتحار و تاناکما نیب یراد انعم طابترا و دراد
   شیازهفا ههب  دهناوت ی هم  اهه  یهگژیو  ماهمت هب هجوت ،دنک کمک اه کراپ رد مدرم رواح شیازفا هب دناوت یمن یگژیو ود ای کی یفیک
 .دوش رجنم زبس یاهااف رد مدرم رواح
 
     زا هدافتاسا ،کرااپ تااناکما ،کرااپ ییابیز ،کراپ هب یسرتسد ،کراپ تینما ،کراپ یتحار :یدیلک ناگژاو
 اه کراپ
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 همدقم
   ناوونعب و دونراد یحیرفت یاه تیلاعف  اجنا یارب تصرف داجیا رد یمهم شقن هک رهش رد یمهم طاقن ناونعب اه کراپ
 ,Langdon)  دراذوگ ی وم ری ثأوت  رهوش یداصتقا ی هعسوت رب یعون هب هک دوش یم هتخانش یالحم رد ییامهدرگ یاضف

  شیاوسرف ؛(Chiesura 2004)  یتووص یاه یگدولآ لرتنک لبم رهش متسیسوکا رد مهم شقن نینچمه اه کراپ .(1994
 (Peters et al. 2010) یعامتجا یالماعت یارب بسانم یناکم نینچمه .دنراد (Binford and Buchenau 1993) کاخ
     کومک سرتوسا شهاوک و نادنورهوش یناور تمالس رب هک (Ignatieva et al. 2011) ابیز یرصب زادنا مش  اب هارمه
  اوه  کراوپ  تویاهن رد . دوننک ی وم  مهاروف ار فلتخم یحیرفت یاه تیلاعف  اجنا یارب ییاضف هک دنوش یم هتسناد دنک یم
   روب هوالوع .(Razmkhah et al., 2009) دنشاب راذگ ریثأت نادنورهش تیاضر نازیم و  درم یگدنز تیفیک رب دنناوت یم
   شهاوک هوب رجنم اهرهش دشر ه رگ ،دننک یم افیا یرهش ی هعماج و یرهش یزیر همانرب رد یمهم شقن اه کراپ ،نیا

   رد شهاوک و دووکر نیا و (Madanipour,1992) تسا هدش ییاهاضف نین  یگدنزرس و اهاضف نیا رد  درم روضح
          توسا هداوتفا قاوفتا هعوسوت لاوح رد یاهرووشک رد رتوشیب متوسیب نروق  ود ی  هومین رد  اوه  کراوپ  دادوعت و تیفیک

(Pasaogullari & Doratli, 2004). نازویم و اه کراپ دادعت هک هداد ناشن اه هتفای هدش  اجنا نارهت رد هک یشهو پ رد  
  اوه  کراوپ     رد  دروم رووضح  دوع لوماوع زا یکی دوخ نیا هک تسا یوافتم نارهت فلتخم قطانم رد  درم یسرتسد
 یاه کراپ داعبا ،یالحم یزاسزاب و اهرهش ی هعسوت تلعب نینچمه .(Lotfi & Koohsari, 2011) تسا هدش هتخانش
 ی  هناروس درادناتسا هب ندیسر تهج ًاافرص ،اهنآ یعقاو درکلمع و شقن هب هجوت نودب و دنا هدش لبق زا رت ک وک رهش
   یوسرتسد اوب ییاهاضف دوجو هب زاین یا هلحم و رهش ره رد .دنریگ یم رارق یسررب دروم اهرهش رد دوجوم زبس یاضف
     رد رهوش یداوصتقا و یعاومتجا یاوهزاین اب یعون هب هک تسا نادنورهش لماعت تهج نادنورهش یمامت یارب ناگیار
 .دشاب طابترا
  رثؤوم  یوکیزیف  یاوه تیلاعف  اجنا یارب  درم ندرک دودحم و قیوشت رب دناوت یم یکیزیف طیحم یحارط نیا رب هوالع
        و یاوناکما دووجو ،طیوحم ییاوبیز ،توینما نووچمه یلماووع .(Rioux et al., 2016; Stewart et al., 2016)  دوشاب
   رهوش حلوس رد  اوه کراپ دوجو .دنا هدش هتخانش یکیزیف تیلاعف رب راذگریثات لماوع ناونعب یور هدایپ یارب یتالیهست
  شوقن و  دوننک ی وم مهارف نادنورهش یارب ار تعیبط زا ندرب یذل و لماعت تصرف و یحیرفت یاه تیلاعف  اجنا ناکما
    راوشقا یاروب بوسانم یلیحم ندرک مهارف ور نیا زا .دنراد ار یکیزیف یاه تیلاعف  اجنا یارب  درم قیوشت رد یمهم
  تویاهن رد  اوه  کراوپ    رد  دروم رووضح شیازوفا .دشاب راذگ ریثأت کراپ رد  درم روضح شیازفا رد دناوت یم فلتخم
     نیوب یرثووم طاوبترا هداد ناوشن هتشذگ یاه هتفای .دنک کمک نادنورهش یحور و یمسج تمالس شیازفا هب دناوت یم
 .(Lachowycz & Jones, 2011) دراد دوجو کراپ زا هدافتسا نازیم و  درم یکیزیف تمالس
        و یوتحار ،یاوناکما ،ییاوبیز ،توینما رویظن طیوحم یوفیک ی اوه هفلؤم هک تسا نآ قیقحت یلصا لاؤس ساسا نیا رب 
 ره ریثأت اتسار نیا رد ؟دوش سابعردنب رهش یاه کراپ رد  درم روضح یاعفد دادعت شیازفا ثعاب دناوت یم یسرتسد
 .تسا هدش هدیجنس رظن دروم یاه کراپ رد  درم روضح یاعفد دادعت اب ازجم یروصب اه هفلؤم زا کی
       دادوعت روب (یوسرتسد و یوتحار ،یاوناکما ،ییاوبیز ،تینما) طیحم یفیک یاه هفلؤم شقن یسررب :قیقحت یلصا فده
 .اه کراپ رد  درم روضح یاعفد
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     هومانرب نودوب عویزوت هوب هجوت اب سابعردنب رهش یاه کراپ یارب یلک  اوج نتفای لابندب شهو پ نیا هک ییاجنآ زا
  نیوب ؛یا هقلنم ؛یرهش) یوافتم یاه سایقم رد کراپ 2 دشاب یم ناریا درزب یاهرهش زا یوافتم میلقا رد هدش یزیر
  روب و ،یدربراک فده ساسا رب رضاح شهو پ .دنا هدش  اختنا یدروم هنومن ناونعب (یگیاسمه و یا هلحم ؛یا هلحم
 ی اوه  کراوپ    رد (همانوشسرپ عویزوت) ینادویم شور  زا هدافتوسا اب هک دشاب یم یلیلحت -یفیصوت قیقحت تیهام بسح
  راروق یبایزرا دروم Smart-PLS و SPSS رازفا  رن زا هدافتسا اب اه هداد و تسا هدش  اجنا اه هداد یروآ عمج یباختنا
 .تسا هتفرگ
 یرظن ینابم
 (2190 ) ناوینونج   م یدونب هتوسد قوبط . دنووش ی وم میسقت هتسد 2 هب دنراد هک یتیعقوم و درکلمع هب هجوت اب اه کراپ 
   میوسقت یگیاوسمه و یا  هولحم ؛یا  هولحم نیب ؛یا هقلنم ؛یرهش سایقم رد کراپ هب دناوت یم رهش حلس رد یاه کراپ
 .دنوش
  یولک رولب .تسا هدش  اجنا اه کراپ رد  درم روضح سناش شیازفا و کراپ تیفیک اب طابترا رد یدایز یاه شهو پ
   ثوعاب هوک یلماوع ناونعب کراپ رد دوجوم یالیهست و یازیهجت ،کراپ هب یکیدزن ،یسرتسد ،تینما ،یتحار ،ییابیز
    ناوونعب یرایوسب یاوقیقحت رد کراپ هب یکیدزن ،یسرتسد .تسا هدش یفرعم دنوش یم کراپ رد  درم روضح شیازفا
  روولب .(Kaczynski & Henderson, 2007)   توسا هدوش هتخانش اه کراپ رد  درم رتشیب روضح تهج رد مهم لماع
 Lau and)  دووش ی وم   هتخانوش بوسانم یگدنز تیفیک هب ندیسر تهج رد  درم رایتخا و یدازآ ناونعب یسرتسد یلک

Chiu, 2003). مهاروف ار فولتخم یا وه  تویلاعف    اوجنا یاروب یدایز  درم یارب هدافتسا سناش الاب یسرتسد اب کراپ   
   تویفیک شیازوفا رد  دونناوت ی وم    دروم یاروب سرتسد لباق فلتخم یاناکما ندرک مهارف اب اه کراپ ور نیا زا .دنک یم
    یوشزرو یالیهوست و یاوناکما  عوونت یسرتسد رب هوالع .(Goodmann, 1968) دننک افیا یمهم شقن یرهش یگدنز
 McCormack ) توسا هدش یفرعم اه کراپ رد روضح هب  درم بیغرت رد یرگید لماع ناونعب اهنآ تیفیک و یحیرفت

et al., 2008). و یوشزرو  یاوه  تویلاعف اب اه کراپ رد دوجوم یازیهجت و یاناکما عونت طابترا یرایسب یاه شهو پ  
       اوب طبتروم هوعلالم نیدون  رد .توسا هداد ناوشن اه ناکم نآ رد  درم روضح رب ار ناکدوک ه تیو هب  ومع یارب یزاب
    یزاوب یاروب بوسانم یازیهجت دوجو  دع ،اه هناخ هب اه کراپ یکیدزن دوجو اب یتح ینوکسم یالحم رد یاه کراپ
  شوقن .(Veitch et al., 2006)   توسا هدوش شرازگ کراپ نآ زا نینکاس هدافتسا  دع لماوع نیرتمهم زا یکی ناکدوک
   ناوشن قویقحت کی یاه هتفای .تسا هدش هتخانش مهم ینس یاه هورگ  امت هدافتسا نازیم رب زبس یاضف و کراپ ییابیز
  نازویم یلاخ یاهاضف هب تبسن ،اه تخرد نتشاد اب ه یوب دنوش یقلت ابیز یرصب هاگدید زا اه کراپ رگا هک تسا هداد
    کراوپ زا هدافتوسا شهاوک ثعاب راوید یور یاه یشاقن دوجو .تسا هدرک ادیپ شیازفا کراپ نآ زا ناربراک ی هدافتسا
 دیدزاب نازیم رد یمهم شقن دناوت یم یزیمت ظاحل زا کراپ یفیک طیارش ،هوالعب .(Giles-Corti et al., 1996) دوش یم
    ،فولتخم ناوتخرد لماوش  اوه  کراوپ رد زبس یاضف دوجو نینچمه . (McCormack et al., 2008 ) دشاب هتشاد  درم
    رد زبوس یاوضف دووجو .تسا هدش هتخانش رثؤم اه کراپ رد روضح هب  درم لیم شیازفا رد اهامن  آ و نم ،اه لگ
     رد رووضح هوب  دروم لویم شیازفا رب یرگید لیلد دوخ دنک یم کمک طیحم نآ رد هزات یاوه شیازفا هب هک اه کراپ
  .(Lloyd et al., 2008) تسا هدش شرازگ ییاهناکم نین 
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  تویانج و  رج زا سرت تسا هداد ناشن هدوب رهش حلس یاه کراپ زا هدافتسا و تینما اب طبترم هک یرایسب یاقیقحت
 .(Mowen et al., 2005)  دوشاب یم نینکاس یارب زبس یاضف و اه کراپ رد روضح یارب عناوم نیرتمهم زا یکی ناونعب
   توینما نازویم رگا کراپ زا هدافتسا هب ار دوخ تبغر ناگدنهد خساپ هک تسا هداد ناشن شهو پ نیمه رگید فرط زا
  ناوونعب  اوه  کراوپ   نییاوپ توینما ،هدش  اجنا نارهت 1 هقلنم یاه کراپ رد هک یا هعلالم .دنا هداد ناشن دنک ادیپ شیازفا
  اوه  کراوپ   نییاوپ یاوناکما نینچمه ،هدش یفرعم اه کراپ زا اهنآ ی هدافتسا و نینکاس دیدزاب شهاک رد لماع نیرت مهم
 .(Bahmanpour et al., 2013) تسا هدش یفرعم اه کراپ رد  درم روضح شهاک رد یرگید لماع ناونعب
     یاهاوضف رد  دروم رووضح شیازوفا نازیم اب طبترم یاه هفلؤم زا رگید یکی دناوت یم کراپ رد ندرک یتحار ساسحا
     یزادونا هیاوس ،ندروک شومارآ ساسحا ،نتسشن یارب یناکم اب طبترم دناوت یم کراپ رد یتحار .دشاب اه کراپ و زبس
   هدوش هوت     فرگ هدویدان یاوعلالم زا یولیخ رد هنافوساتم هوک درک یفرعم کراپ رد تکرح یارب یتحار ریسم و ناتخرد
  دوشاب ی وم  رگ و  وطرم یاوه و  آ یاراد یمیلقا رظن زا هک ییاهرهش رد (Pasaogullari & Doratli, 2004).تسا
     نارباوک هدافتوسا نازویم روب دشاب هتشاد ینابیاس هک یناکم نینچمه و ناتخرد یزادنا هیاس هک تسا هداد ناشن اه هتفای
    (Karuppannan & Sivam, 2012). تسا هدوب رثؤم

 شهوژپ ییایفارغج ورملق
    هوتفرگ راروق یوسررب دروم (یگیاسمه ات یرهش) یوافتم یاه سایقم رد سابعردنب رهش رد کراپ 2 شهو پ نیا رد
  و  آ لاوس ی اوه  هاوم   رتوشیب رد .توسا هدش عقاو سراف جیلخ یرواجم رد و ناریا  ونج رد سابعردنب رهش .تسا
 زا ، دونک ی وم  راووشد ار زاب یاهاضف رد ینالوط یدم یارب  درم روضح ناکما هک دشاب یم  وطرم و  رگ رهش یاوه
    یروآ عومج یاروب توسا رتشیب زاب یاهاضف رد  درم روضح سناش هک اوه و  آ یبوخ لیلدب ناتسمز لصف ور نیا
   هوب هوجوت اب هک دراد رارق فلتخم یاه سایقم رد زبس یاضف 43 دودح سابعردنب کی ی هقلنم رد .هدش  اختنا هداد
 ه   دوش  اوختنا شهو وپ  نویا ی هنومن ناونعب هنومن کی اه سایقم زا کی ره زا ،ناینونجم رظن زا اه کراپ یدنب میسقن
     رد کراوپ ناوونعب تولود کراوپ . دونا هدش  اختنا یاناکما و ندوب دیدزابرپ هب هجوت اب هدش  اختنا یاه کراپ .تسا
 و یا  هولحم  ساوی قم رد هاگتوسد دصتفه ،یا هلحم نیب سایقم رد سیدرپ ،یا هقلنم سایقم رد سوتکاک ،یرهش سایقم
 .(0 لکش) تسا هدش  اختنا یگیاسمه سایقم رد یقازر

 
 سابعردنب رهش رد هعلاطم دروم یاه کراپ تیعقوم :1 لکش
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  رد کراوپ 2    ور نویا زا ،توسا هدووب  درم رتشیب روضح اب طابترا رد کراپ یاه یگ یو یسررب شهو پ نیا زا فده
     هونومن ناوونعب سابعردونب کوی هقلنم رد (یرهش و یا هقلنم ،یا هلحم نیب ،یا هلحم ،یگیاسمه) یوافتم یاه سایقم
 رظن رد هنومن 124 یلامتحا خساپیب ریداقم رثا ندرب نیب زا روظنم هب هنومن مجح هک دش  اختنا همانشسرپ عیزوت یارب
 رد  اوه  همانوشسرپ  .دوش عیزوت اه ناکم نیا هب ناگدننک هعجارم زا شسرپ تهج کراپ 2 نیب یواسم رولب و دش هتفرگ
 یروصب هدش  اختنا یاه کراپ رد ،تسا رتشیب  درم روضح سناش هک بش 3 ات 2 تعاس رد هتفه فلتخم یاهزور
  هوس رد  اوه  همانوشسرپ  .دوش یروآ عمج ییاهن یبایزرا یارب همانشسرپ 039 تیاهن رد و دش عیزوت  درم نیب یفداصت
     یوسررب درووم همانوشسرپ ییاویاپ و ییاور اه همانشسرپ عیزوت زا شیپ و همانشسرپ یحارط زا سپ .دش یحارط شخب
 ،نیصصختم دییأت زا سپ .تفرگ رارق یبایزرا دروم صصختم ود طسوت همانشسرپ ،ییاور یسررب تهج .تفرگ رارق
  زا روفن 19   نیوب دونمفده یروصب همانشسرپ ادتبا رد .دش هدافتسا ییامزآزاب شور زا قیقحت رازبا ییایاپ شجنس یارب
   بیروض و دوش ع    ویزوت یولبق یناگدونهد خوساپ نیب اه همانشسرپ هرابود هتفه کی زا دعب و دش عیزوت ناگدننکدیدزاب
 دش دروآرب 3,1 یالاب یگتسبمه بیرض ، ود شخب اب طبترم یالاؤس  امت یارب .تفرگ رارق هبساحم دروم یگتسبمه
    طاوبترا یوسررب یاروب .دش عیزوت یرامآ ی هعماج نیب رد همانشسرپ سپس و دوب همانشسرپ بسانم ییایاپ زا ناشن هک
    رون نویا  اختنا تلع .تسا هدش هدافتسا Smart-PLS رازفا  رن زا کراپ یاه یگ یو و کراپ رد  درم روضح نازیم
 .دشاب یم دنا هدشن عیزوت یلامتحا یروص هب هک ییاه هداد و لامرن ریغ یاه هداد یسررب و زیلانآ لیلدب رازفا
 جیاتن
 اهنت اهنآ یسررب و اه همانشسرپ یروآ عمج زا سپ تیاهن رد هک دش عیزوت هنومن یرامآ هعماج نیب رد همانشسرپ 124
  دوندوب  اوه  مناوخ    اوهنآ تویربکا ناگدونهد خساپ زا .تفرگ رارق هدافتسا دروم شهو پ جیاتن لیلحت رد همانشسرپ 039
   راروق لاوس 19  اوت 10   نیوب ینوس ی هدر رد ناگدنهد خساپ رتشیب .دندوب نایاقآ ناگدنهد خساپ %14 زا رتمک و (13%)
  یهاگوشناد یالیصحت یاراد ناگدنهد خساپ زا یمین .تشاد نس لاس 13 یالاب اهنآ زا رفن کی اهنت هک (%32) دنتشاد
 .(1 لودج) دنتشاد رتمک ای و ملپید اهنآ زا رگید یمین و دندوب

 ناگدنهد خساپ یدرف تاصخشم یناوارف عیزوت .1 لودج
 یعمجت دصرد دصرد یناوارف  هصخاش

 تیسنج
 0,13 0,13 295 نز
 110 3,39 320 درم

 نس
10-19 305 32 3 1,3 
09-14 31 5,15 3,43 
04< 30 0,4 110 

 تالیصحت
 0,34 0,14 110 رتمک ای و ملپید
 3,41 29 190 سناسیل
 110 3,40 12 یرتکد و سناسیل قوف

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 و (%19 ) یوگتفه دیدزاب هب طوبرم روضح یاعفد دادعت نیرتشیب ،کراپ رد ناگدنهد خساپ روضح نازیم اب طابترا رد
  خوساپ زا %10  دودوح و  دونتفر ی وم کراپ هب زور ره ناگدنهد خساپ زا %30 اهنت .تسا هدوب (%2,95) هتفهرد راب دن 
 .(2 لودج) دندرکن نایب ار کراپ رد روضح یارب یصخشم نامز ناگدنهد

 کراپ رد ناگدنهد خساپ روضح یناوارف عیزوت .2 لودج
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 یعمجت دصرد دصرد یناوارف کراپ زا دیدزاب تاعفد دادعت

 3,30 3,30 33 زور ره
 4,14 2,95 53 هتفه رد راب دن 
 1,11 9,19 340 رابکی یا هتفه
 3,51 3,4 30 رابکی یهام
 110 4,10 13 تسین صخشم

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

    یولیخ زا فولتخم یوگ یو 2   ساوسا روب کراپ تیعضو هب ات دش هتساوخ یرامآ ی هعماج زا همانشسرپ  ود شخب رد
 و تینما ،یتحار ،ییابیز ،یسرتسد کراپ یکیزیف یگ یو 2 اب طابترا رد یلک رولب .دنهد هرمن  وخ یلیخ ات فیعض
 .(3 لودج) دندرک بسک یرتشیب نیگنایم بیترتب یاناکما

 کراپ فلتخم یاه یگژیو یرادانعم حطس و نیگنایم :1 لودج

 یرادانعم حطس نیگنایم کراپ یکیزیف یاه یگژیو 

ار
تح

 ی

 20,0 30,9 نتسشن یارب بسانم ناکم
 25,0 13,5 ناتخرد یزادنا هیاس
 31,0 94,5 تقو ندنارذگ یارب ریذپلد یاضف

 13,1 91,5 یتحار

ما
ناک

ا
 ت

 00,0 12,5 ندرک شزرو یارب بسانم یاناکما
 30,0 41,5 ناکدوک یزاب یارب بسانم یاناکما
 30,0 21,5 فلتخم یاه یزاب  اجنا یارب بسانم یاضف

 11,1 34,5 تازیهجت و تاناکما

بیز
یا

 ی

 20,0 51,5 کراپ ناتخرد ییابیز
 91,0 11,5 زبس یاضف ییابیز
 90,0 04,5 بش رد کراپ یزادرپرون
 11,1 51,5 کراپ یزیمت

 53,1 13,5 ییابیز

سد
رت

یس
 

 10,0 34,9 لزنم هب یکیدزن
 40,0 12,9 گنیکراپ دوجو
 41,0 92,9 کراپ ات لزنم زا یور هدایپ بسانم ریسم

 03,1 52,9 یسرتسد

نما
ی

 ت

 40,0 14,5 محازم دارفا روضح  دع
 45,0 11,5 بش رد بسانم یزادرپرون
 21,0 21,5 (دنلب یاه هتوب دوجو  دع) کراپ رد یفاکدید

 51,1 23,5 تینما

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

   دوش هدافتوسا Smart-PLS رازفا  رن زا  درم روضح نازیم و کراپ یکیزیف یاه یگ یو طابترا یسررب تهج ،همادا رد
 ,Chin) راتخاس ره یاه متیآ نیب یلخ مه نومزآ و ارگمه ییاور زا هدافتسا اب لدم رابتعا یبایزرا زا سپ .(5 لکش)

    پارتوسا یووب نوومزآ زا هدافتسا اب نآ طابترا و تیمها یسررب تهج راتخاس ره ینوریب یاه نزو تیاهن رد (1998
 . دوهد ی وم   ناوشن ار هتوسباو ریغتم اب طابترا رد لقتسم ریغتم ره یارب ریثأت بیرض 4 لودج .تفرگ رارق یبایزرا دروم
   جیاوتن ،هومادا رد . دوهد ی وم  ناوشن ار هتسباو ریغتم اب لقتسم یاهریغتم نیب طابترا لودج رد ریثأت بیرض 2 یلک رولب
 .(4 لودج) تسا هیضرف شریذپ ی هدنهد ناشن 33,0 یالاب یارمن هک ،هدش هئارا t رادقم یارمن
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 شهوژپ یراتخاس لدم .2 لکش

 پرتسا توب و PLS متیروگلا جیاتن .4 لودج
 بیررررررض 

 ریسم

 P رادقم T رادقم رایعم فارحنا

 <01111,1 03,1 41,1 54,1 روضح تاعفد <= تینما

,1 روضح تاعفد <= ییابیز 10 21,1 15,9 011,1 

 59,1 13,1 41,1 41,1 روضح تاعفد <= یتحار

 41,1 91,5 21,1 10,1 روضح تاعفد <= یسرتسد

 11,1 25,1 21,1 01,1 روضح تاعفد <= تاناکما

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن
    تمالوس روب توسیز طیحم رب ناشریثات رب هوالع اه کراپ .دوش یم هتخانش اهرهش رد یمهم یاه ناکم ناونعب اه کراپ
   زبوس یاوضف و  اوه کراپ رد  درم روضح یاعفد دادعت هداد ناشن اه شهو پ .دشاب راذگ ریثأت دنناوت یم زین نادنورهش
  دادوعت  شهو وپ  نویا یاه هتفای .(Lachowycz & Jones, 2011) دراد  درم یحور و یکیزیف تمالس رد یمهم شقن
 ری ثأوت  درم یکیزیف تیلاعف  اجنا شهاک رب دناوت یم دوخ نیا هک دهد یم ناشن ار اه کراپ رد  درم روضح مک یاعفد
 Giles-Corti et )  توسا زاین شزرو هقیقد 19 لقادح یتمالس یارب  زال یکیزیف تیلاعف هب ندیسر یارب .دشاب راذگ

al., 2005) ی  هونازور ی  هومانرب  رد ار زبوس یاضف و کراپ هب نتفر  درم زا %30 اهنت هداد ناشن شهو پ یاه هتفای یلو 
  یاوه  تویلاعف     رتوشیب هداد ناوشن نارویا رد هتوشذگ ی اوه  شهو وپ ،قیقحت نیا یاه هتفای یاتسار رد .دنا هداد رارق دوخ
 خساپ زا %10 دودح .(Bahrami et al., 2006) تسا یرورض یتیلاعف  اجنا و یراک هب یگدیسر یارب  درم ی هرمزور
  ناگدونهد خساپ زا دادعت نیا مک یلیخ دیدزاب زا ناشن هک دندرکن نایب ار کراپ هب نتفر یارب یصخشم نامز ناگدنهد
  شرازوگ فیعض هب ور طسوتم  درم هاگدید زا کراپ یازیهجت و یاناکما ،هعلالم دروم یاه کراپ رد .دراد اه کراپ زا
 . دووش یم هتخانش زبس یاضف رد  درم روضح رب راذگ ریثأت یاه یگ یو زا یکی ناونعب یاناکما هکیلاح رد .تسا هدش
  یاوه هتفای هک دن  ره ،(McCormack et al., 2008) دوش مهارف یا هزیگنا و یلیلد دیاب اه کراپ رد  درم روضح یارب
     و یاوناکما دووجو شوقن و تویمها  ناووت ی ومن  یولو ه دادون ناشن کراپ یاناکما و  درم دیدزاب نیب یطابترا شهو پ
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   یوسررب لیلدوب  دوناوت ی وم اه کراپ رد یاناکما و  درم دیدزاب یاعفد دادعت نایم طابترا  دع .درک نامتک ار یازیهجت
 رد .  دوشاب یواوفتم  دوناوت یم فلتخم یاه کراپ رد روضح یارب  درم لیالد و دشاب یوافتم یاه سایقم اب ییاه کراپ
    و یگیاوسمه کراوپ تبوسن هب دوش یم مهارف یا هقلنم و یرهش کراپ رد هک یتاناکما ،کراپ عون و یاناکما اب هلبار
  نآ  دروم لک یارب یا هقلنم و یرهش کراپ یحارط .تسا فلتخم نیبطاخم دوجو لیلدب نآ و تسا یوافتم یا هلحم
 ناکدوک ندرب یارب نیدلاو یسرتسد یارب اه هناخ یکیدزن رد یگیاسمه کراپ هکیلاح رد دوش یم هتفرگ رظن رد هقلنم
 ی اوه  کراوپ   .دوشاب هتوشاد کراپ یاناکما نازیم رد یمهم شقن دناوت یم اه کراپ داعبا نیا رب هوالع .تسا نادنملاس و
   یاوناکما ور نویا زا  دنووش ی وم  یوحارط یا  هوقلنم و یرهش کراپ هب تبسن یرتک وک داعبا رد یا هلحم و یگیاسمه
  دوناوت یم کراپ یاناکما و  درم دیدزاب یاعفد دادعت طابترا  دع نیاربانب .دنهد یاج دوخ رد دنناوت یم مه ار یرتمک
 .دوش هیجوت دش رکذ هک یلیالدب
  رتوشیب ی  هدافتوسا رب  درم قیوشت رب راذگ ریثأت لماوع زا رگید یکی ناونعب یتحار هتشذگ یاه شهو پ رد هکیلاح رد
  هدوید یتحار و  درم روضح نیب یطابترا قیقحت نیا رد یلو (Pasaogullari & Doratli, 2004) هدش هتخانش اه کراپ
 ریذپلد یاضف دوجو و ناتخرد یزادنا هیاس سابعردنب لبم  وطرم و  رگ میلقا اب ییاهرهش اب طابترا رد .تسا هدشن
    رد روگید یوشهو پ فالوخ رب شهو پ نیا یاه هتفای ه رگ ،دشاب  درم روضح رب راذگ ریثأت لماوع زا یکی دناوت یم
   یاروب ییاوضف دوجو هب ًاافرص ناگدنهد خساپ ،یتحار اب طابترا رد (Karuppannan & Sivam, 2012).تسا میلقا نیا
       ناگدونهد خوساپ زا ار یومک یزاویتما ناوتخرد یزادونا هیاس و ریذپلد یاضف هکیتروص رد دنداد ییالاب زایتما نتسشن
 ی ه عوسوت      و توشاک زا عناوم هوک دوشاب  آ دووبمک و هقلنم نیا یمیلقا طیارش لیلدب دناوت یم نیا هک دندرک تفایرد
 .تسا هدش زبس یاضف
   زا یرایوسب اوب  اوه  هوتفای   نویا هوک  توسا هتفای کراپ هب یسرتسد و ییابیز ،تینما نیب یرادانعم طابترا رضاح شهو پ
 ناشن دوخ هک تسا هدش یفرعم ناسنا هیلوا یاهزاین زا دعب ولزام  ره رد تینما .دشاب یم اتسار مه رگید یاه شهو پ
     زا یوکی ناوونعب یاوقیقحت زا یرایوسب رد  اوه  کراوپ رد دوجوم تینما .دشاب یم اه ناسنا یارب تینما تیمها ی هدنهد
 ,Coen & Ross, 2006); (Miles      توسا هدوش یوفرعم زبوس یاهاوضف رد  درم روضح رب راذگ ریثأت لماوع نیرتمهم

   لوماوع ریاوس زا رتشیب اه کراپ ییانشور ،تینما اب طابترا رد .دشاب یم زین شهو پ نیا یاه هتفای یاتسار رد هک 2008
  درم تینما ساسحا و یزادرپرون تیمها زا یعون هب دناوت یم نیا هک درک تفایرد ناگدنهد خساپ زا ار یرتالاب زایتما
  درم تینما ساسحا رب راذگ ریثأت لماع ناونعب کراپ ییانشور زین هتشذگ یاه قیقحت زا یرایسب رد .دشاب اه کراپ رد
  روگید یگ یو ناونعب اه کراپ یابیز رظنم و ییابیز .McCormack et al., 2008)) تسا هدش یفرعم زبس یاهاضف رد
  هتوشذگ ی اوه  شهو وپ    یاتوسار رد هوتفای نویا هک هدش هتخانش اه کراپ رد رتشیب روضح رد  درم قیوشت رد اه کراپ
  دووجو و ابیز رظنم رطاخب زبس یاهاضف و اه کراپ .(Giles-Corti et al., 1996; McCormack et al., 2008) دشاب یم
 شهاک هب دناوت یم ابیز رظنم و بسانم زبس یاضف دوجو  دع ور نیا زا دنریگ یم رارق  درم لابقتسا دروم زبس یاضف
  دونور یم اه کراپ هب شزرو و حیرفت ،تغارف یاقوا نادنارذگ یارب  درم .دوش رجنم ییاهاضف نین  رد  درم روضح
  .دونک کمک ییاهاضف نین  رد رتشیب ه  ره روضح هب  درم قیوشت هب دناوت یم اضف ندوب ریذپلد و یزیمت ور نیا زا
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   و بوسانم ییاوضف دیاب درکلمع نیارب هوالع هک دنوش یم هتخانش زبس یاضف ی هنارس زا یئزج اه کراپ ،نیا رب هوالع
 .دنشاب  درم یارب ریذپلد
   هدروک یوفرعم  اوه  کراوپ رد  درم روضح رب راذگ ریثأت لماوع زا یکی ناونعب ار یسرتسد شهو پ یاه هتفای تیاهن رد
       رد هوک هوتفرگ راروق یوسررب درووم روگید یاهروشک رد هتشذگ یاه قیقحت زا یرایسب رد اه کراپ هب یسرتسد .تسا
 ;Talen, 2000)    توسا هدوش یوفرعم  اوه  کراوپ       رد  دروم رووضح رد موهم یلماوع ناوونعب یوسرتسد اهنآ زا یرایسب

McCormack et al., 2010 ; Tinsley et al., 2002) دننک یم یگدنز کراپ کی یکیدزن رد  درم هک ینامز یلک رولب 
 ،دوش اه کراپ رد  درم روضح ثعاب دناوت یمن اهنت یسرتسد هتبلا .دنک یم ادیپ شیازفا ناکم نآ رد اهنآ روضح سناش
       رد  دروم رووضح سناوش روب زوین یروگید لماوع هداد ناشن هتشذگ یاه قیقحت و شهو پ نیا یاه هتفای هک رولنامه
 هک دش اه کراپ تیفیک اقترا ثعاب دناوت یم اه کراپ یکیزیف یاه یگ یو تیفیک شیازفا اب نیاربانب .دنراد شقن اه کراپ
   رد زبوس یاهاوضف رد  درم روضح شیازفا .دوش رجنم ییاهاضف نین  رد  درم روضح شیازفا هب دناوت یم تیاهن رد
  اوهنآ تیاضر و نادنورهش یگدنز تیفیک اقترا هب هک دش دهاوخ رجنم  درم یحور و یمسج تمالس دوبهب هب تیاهن
  .دش دهاوخ متخ یگدنز زا
   ،دونک کومک  اوه کراپ رد  درم روضح شیازفا هب دناوت یمن یگ یو ود ای کی یفیک اقترا دهد یم داهنشیپ شهو پ نیا
 داهنشیپ هدنیآ یاه شهو پ یارب .دوش رجنم زبس یاهاضف رد  درم روضح شیازفا هب دناوت یم اه یگ یو  امت هب هجوت
 رد  اوه  کراوپ       .درویگ راروق یوسررب درووم هوناگادج روولب فلتخم یاه کراپ رد اه کراپ یکیزیف یاه یگ یو دوش یم
 یکیزیف یاه هفلؤم زا یضعب اب  درم روضح طابترا  دع ور نیا زا ،دنراد ار دوخ صاخ نیبطاخم فلتخم یاه سایقم
  فولتخم  یاوه  ساویقم هب هجوت اب نیبطاخم و اه تیلاعف یسررب ور نیا زا .دشاب طبترم عوضوم نیا هب دناوت یم کراپ
 .دنک کمک اهاضف عون نیا رتهب ه  ره یحارط هب دناوت یم اه کراپ
 ینادردق و رکشت
      زا هدافتوسا نازویم روب طیوحم یوکیزیف  یاوه  یوگ یو شقن یسررب " ناونع تحت یتاقیقحت حرط بلاق رد هعلالم نیا
     یمالوسا دازآ هاگوشناد یوشهو پ تونواعم تیامح اب و  وصم "سابعردنب کی هقلنم ینوکسم یالحم رد اه کراپ
 .تسا هدش  اجنا سابعردنب دحاو
 عبانم
 .نارهت رهش زبس یاضف و اه کراپ نامزاس ،اه هاگجرفت و زبس یاضف ،اه کراپ نوماریپ یبحابم .(2190) کیرنه ،ناینونجم
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