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  هدیکچ
    دگشاا یرگگشدرگ دصاقم تیقفوم نازیم هدننک نییعت دناوت یم هک دوش یم یلقت یمهم یاهرایعم زا یکی رگشدرگ یرادافو هزورما
  و هدرگک   بذگذ دوگخ یوس ها ار نارگشدرگ زا یرتشیا دادعت درفارصحنم و یوق دنرا کی داجیا اا دنناوتیم یرگشدرگ دصاقم اذل
   رگگشدرگ یراگتفر     اگین رگا دگناوت   یگم موگهفم نگیا هک یریثات و یرگشدرگدصقم دنرا تیصخش لیلدنیمه ها  دنزاس رادافو ار اهنآ
  رگضاح  شهووگپ   فدگه  تگسا هدوا ریخا یاه لاس لوط رد یرگشدرگ دصاقم هذوت دروم  اعوضوم نیرتمهم زایکی دشاا هتشاد
  تسا یرگشدرگ دصقم زا ددجم دیدزاا ها لیامت و رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه را یرگشدرگ دصقم دنرا تیصخش ریثات هعلاطم
  شهووگپ     یراگمآ هگعماذ  تگسا یگشیامیپ-یفیصوت زین اه هداد یروآ عمذ شور رظن زا و هدوا یدراراک ،فده رظن زا شهووپ نیا
      رهگش نگیا رد تگعیعط لگپ زا و دگنا هدرگک رفگس نارهت رهش ها 1395 ناتساات رد هک تسا یذراخ نارگشدرگ زا هتسد نآ لماش رضاح
  یاگه  هداد یروآدرگگ یارگا  دش باختنا سرتسد رد یریگهنومن شور ها و رفن 256 مجح ها یاهنومن هعماذنیا زا  دنا هدرک دیدزاا
  یاگههداد یروآ    عگمذ زا لگعق  دگش یگحارط شهوو     گپ  اگیادا رورگم ساگسا رگا لاوس 39 یواح یاهتخاس ققحم همانشسرپ ،شهووپ
هیضرف نومزآ و شهووپیاههداد یسررا روظنم ها  دش دییات و تفرگ رارق یسررا دروم رظندروم همانشسرپ ییایاپ و ییاور ،شهووپ
    داگعاا داد ناگشن شهووگپ   جیاگتن  دگش  هدافتگسا LISREL و SPSS  یاگهرازفا مرگن رد  یطاعنتگسا و  یفیگصوت   راگمآ زا شهووگپ یاه
 نارهت یرگشدرگدصقم زا یو ددجم دیدزاا دصق و رگشدرگهرادنپدوخ یناوخمه را ار یتعثم ریثات یرگشدرگدصقم دنرا تیصخش
  دگصقم زا ددگجم  دگیدزاا رگا یراد  یگنعم ریثاگت   رگگشدرگ هرادگنپدوخ یناوخمه داد ناشن رضاح شهووپ جیاتن زا یرگید شخا  دراد
    دراد نارهت یرگشدرگ
 ددجم دیدزاب هب لیم ،هرادنپدوخ یناوخمه ،دصقم تیصخش ،دنرب تیصخش :یدیلک ناگژاو
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  همدقم

  ناورنع هب نآ زا و هدش هتخانش ناهج رساترس رد یتامدخ هدرتسگ  یانص زا یکی ناونع هب یرگشدرگ تعنص هزورما
  هرب . دراد دررخ و نالک حوطس رد نازیر همانرب و ناریدم یارب یا ههیو تیمها هک دوش یم دای  هم یدمآرد  بنم کی
     و  فارنم  یرپ زا  یرب  یازرفا یارب شالت رد ،هدرشف و کیدزن یتباقر رد اهروشک زا یرایسب هک تسا لیلد نیمه
 زا  یرکی یرگشدرگ تفگ ناوت یم ، قاو رد .(21 :1396 ،ناراکمه و ینیما) دنتسه یناهج تعنص نیا زا دوخ دیاوع
  هدرمع لیاد زا یکی دیاش .دنراد نآ یور یصاخ زکرمت نازیر همانرب هک تسا هعماج ره رد یدیلک و  هم یاه  خب
     یاره  رخب زا  رعا هرعماج  یاره   رخب زا  یرایرسب  درناوت یم تعنص نیا هک تسا نآ یرگشدرگ تعنص تیمها
    هرجوت دریاب نیرنچمه .(21 ،6396 ،ناراکمه و یمظاک) دهد رارق ریثات تحت ار یطیحم تسیز و یگنهرف ،یدااتقا
  ماوج یارب تعنص نیا یالاب تیمها زا ناشن نارگشدرگ بذج یارب یرگشدرگ دصاقم نوزفازور تباقر هک تشاد
    مزلترسم الورصا یرگرشدرگ دصاقم تیقفوم .(19 :5396 ،ناراکمه و نایربجنر) تسا هعسوت لاح رد و هتفای هعسوت
 بادآ ، یرعیبط یاه هبذاج ،یناتساب راثآ دوجو ،بسانم یاوه و بآ نوچمه یا ههیو تاناکما و طیارش زا یدنم هرهب
     رد هرک ترشاد هرجوت دریاب رگید یوس زا .(166 :3296 ،یناحبس) تسا تازیهجت و تاناکما ،اه تخاسریز ،ننس و
  راررکت هکلب ،تسین یرگشدرگ داقم نآ تیقفوم ینعم هب یرگشدرگ داقم کی هب رفس نیتسخن زورما یتباقر یایند
  و یرارفغ) دنزب  قر تدم دنلب رد ار یرگشدرگ داقم نآ تیقفوم دناوت یم هک تسا یرگشدرگ داقم کی هب رفس
      دریاب هوالرعب .دنرشاب یراررکت نارگرشدرگ فذج یارب شالت رد دیاب یرگشدرگ دصاقم اذل .(055 :9396 ،ناراکمه
     رادارفو موزرل نیرنچمه و ورس کی زا دیدج نارگشدرگ بذج رد یرگشدرگ دصاقم تباقر  یازفا اب هک دش رکذتم
  تامادرقا هنیمز رد بوبحم و دنمتردق یرازبا هب یرگشدرگ دصاقم یزاسدنرب ،رگید یوس زا یلعف نارگشدرگ ندرک
         فرلتخم ییاره هرنیمز رد لمارش درناوت یرم یزارس درنرب نیا .(Zenker et al, 2017:15) تسا هدش لیدبت یبایرازاب
   هرک ترسا قیرط نیا زا .تسا یتباقر تیزم یاراد هنیمز نآ رد یرگشدرگ داقم هک دوش ماجنا ییاه هنیمز اصواخ
   زا یرگرشدرگ دراقم کی  اخ یبای هاگیاج و ندش توافتم هب رجنم دناوت یم یرگشدرگ دصاقم یارب یزاسدنرب
  هرب طوبرم دناوت یم یتح یرگشدرگ دصاقم یزاسدنرب هک دش رکذتم دیاب هتبلا .(Lunda et al, 2017: 178) دوش ابقر
      رقن درناوت یرم و دورش یم داجیا یرگشدرگ تعنص نالاعف طسوت هک دشاب رشب زاس تسد یرگشدرگ یاه هتشاد
   رفرس یاررب ار یداقم نارگشدرگ هک تشاد هجوت دیاب هوالعب. دشاب هتشاد یرگشدرگ دصاقم یزاسدنرب رد ییازسب
  هرادرنپدوخ هنیمز رد ار اهنآ یاهزاین دناوتب و دشاب هتشاد یراگزاس اهنآ یتیاخش یاه یگهیو اب هک دننک یم باختنا
 ناوت یم یرگشدرگ دصاقم دنرب یارب تیاخش دوبهب و داجیا اب ، قاو رد .(Matzler et al, 2016: 516) دیامن نیمات
   و دراد داررفا رارتفر و شرگن یور رب یمیقتسم ریثات دنرب تیاخش .دناسر یرای نارگشدرگ بذج رد ار دصاقم نیا
 رورم .(Usakli & Baloglu, 2011, 125) دوش یم یرگشدرگ یاهداقم رگید اب زیامت و توافت یعون داجیا هب رجنم
 نآ اب رگشدرگ 0هرادنپدوخ یناوخمه و یرگشدرگ 6داقم دنرب تیاخش دهد یم ناشن هنیمز نیا رد  هوهپ تایبدا

                                                                                                                                                                
1. Destination brand personality 
2. Self-image congruence 



 931 ...یرگشدرگ دصقم دنرب تیصخش شقن یسررب

   دراقم زا رگرشدرگ 6      ددرجم دریدزاب هرب هرجیتن رد و هدرش نرهذ رد تبثم یشرگن داجیا هب رجنم ،یرگشدرگ داقم
   یاره یرگهیو اب هک دنتسه یدصاقم هب رفس ددص رد نارگشدرگ هک هک تسا نآ رما نیا لیلد .دماجنا یم یرگشدرگ
        نارگرشدرگ ررگید تراربع هرب .دریامن نیمارت ار ارهنآ یعامتجا یاهزاین دناوتب و دشاب هتشاد یناوخمه اهنآ یتیاخش
   لارثم یاررب .(Matzler et al, 2016: 517)       درشاب هترشاد یناورخمه ارهنآ هرادرنپدوخ ارب دنهد یم حیجرت ار یداقم
    درقم هرب دهد یم حیجرت ،تسا لئاق یطیحم تسیز تالضعم و تسیز طیحم یارب ییالاب تیمها هک یرگشدرگ
 و دنرب تیاخش نیب طابترا  رد ،نیاربانب .دوش یم هداد اهب هطوبرم تالضعم و تسیز طیحم هب نآ رد هک دنک رفس
 Usakli) تسا یرورض و  هم یرما ،رفس راتفر هدیچیپ تیهام هب قیمع یشنیب لواح روظنم هب رگشدرگ هرادنپدوخ

& Baloglu, 2011: 114). و یرلخاد نارگشدرگ هنالاس هک تسا ناریا رد یرگشدرگ  هم دصاقم زا یکی ،نارهت رهش  
   نآ لرک تحارسم  و ترسا   نارریا یلامرش همین رد  قاو ناتسا نیا یبسن تیعقوم .دننک یم رفس نآ هب یدایز یجراخ
 ،  یتختیارپ  رقن ندوب اراد لیلد هب نارهت رهش .(25 :1396 ،نایردنکسا) تسا هدش یریگ هزادنا  برم رتمولیک 22196
  رترشیب ات هدش ثعاب و هدومن لیدبت هریغ و یتامدخ ،یگنهرف ،یسایس ،یرادا بطق نیرتگرزب هب ار نآ یگهیو نیا هک
 یعیبط یاه هبذاج و تخاس ناسنا ناوارف یاه هبذاج ندوب اراد اب ،دهد یاج دوخ رد ار یتامدخ و ییانبریز تاناکما
 و دورو ظاحل هب یرگشدرگ داقم و أدبم نیر تگرزب هزورما ،دنا هدش هتخاس اهنآ هب  کارتم تیعمج زاین لیلد هب هک
  هرب   دورخ هلارس110 خیرارت  هناوترشپ هب رهشنالک نیا .(25 :1296 ،یمتسر) دشاب یم ناریا رسارس رد رگشدرگ  ورخ
    هدرش دارجیا یعونرام روط هب بلغا هک ار یحیرفت و یرگشدرگ زکارم نیرت باذج زا یهوبنا دادعت ،تختیاپ ناونع
  ناترسا 1396   لارس رد نارریا رامآ زکرم شرازگ قبط نایم نیا رد .(25 :1296 ،یمتسر) تسا هداد یاج دوخ رد ،دنا
      یجرارخ و یرلخاد نارگرشدرگ دریدزابرپ یرگرشدرگ داقم نیمود ناونع هب هنابش تماقا دادعت  رن ظاحل زا نارهت
 رگید یاهرهش نایم رد نارگشدرگ یاه یدورو رظن زا ار مود هبتر نارهت هدیدرگ ثعاب لماع نیا .تسا هدش هتخانش
        ریارس ارب هرسیاقم رد ار ناررهت رد یرگرشدرگ تریمها هلئرسم نیا .(1396 ،ناریا رامآ زکرم) دهد  ااتخا دوخ هب
    هربذاج نریا .ترسا تعیبط لپ نارهت رهش هدش هتخانش و فورعم یاه هبذاج هلمج زا .دهد یم ناشن ناریا یاهرهش
   رقاو یا هطقن رد و تسا ناریا رد ییوردوخریغ رورم و روبع لپ نیرتگززب و ور هدایپ ًاافرص لپ نیلوا تخاس ناسنا
    ارب ترعیبط لرپ .تسا یحیرفت و یگنج یاه  راپ و اههارگرزب درننام تختیاپ یلصا یاهنایرش یقالت لحم هک هدش
   دارمن  ره     و ناررهت رهرش یرگرشدرگ درصاقم زا یکی  برم رتم 1111 هزادنا هب یتحاسم اب و درف هب راحنم یطیارش
 یاه لپ یرامعم زا زا لپ نیا یحارط رد .(310 :1396 ،ناراکمه و ینابرق) دیآ یم باسح هب تختیاپ یارب یدیدج
 هب ناوت یم نآ هتسجرب تایصواخ زا و تسا هدش هتفرگ ماهلا ناهفصا یوجاوخ لپ نوچمه ناریا یخیرات و یمیدق
 .(1396 ،یلماک و یئادن) درک هراشا تسیز طیحم و تعیبط اب نآ لماک یراگزاس
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 (6331 ،ناراکمه و یزابهش زا لقن هب Google Earth) نارهت رهش تعیبط لپ زا یا هراوهام ریوصت :1 لکش

     یاره یرگهیو اریآ هرک دوش یسررب دیاب ،تسا یگنهرف و یخیرات راثآ دیدزاب نارگشدرگ نیا بلغا هزیگنا هک اجنآ زا
     ررما نریا اریآ هرکنیا و دراد یناوخمه رهش نیا هب هدرکرفس نارگشدرگ هرادنپدوخ اب یرگشدرگ داقم نیا یتیاخش
 ددص رد رضاح  ه.هپ هک یلصا لاوس اذل .ریخ ای دوش یم رهش نیا زا ددجم دیدزاب یارب نارگشدرگ لیامت هب رجنم
    ررب یریثارت هرش نارهت یرگشدرگ داقم دنرب تیاخش :درک نایب ریز تروص هب ناوت یم ار تسا نآ هب ییوگخساپ
  هرمادا رد       .دراد رهرش نریا زا ددرجم دریدزاب هرب ارهنآ لیامت و رهش نیا هب هدرکرفس نارگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه
  .تسا هدش هداد حیضوت  هوهپ یاهریغتم

   تیراخش ار یرارجت مان کی اب طبترم یناسنا یاه یگهیو هعومجم ،یلک روط هب :یرگشدرگ دصقم دنرب تیصخش
     یرارجت مارن کری فرصو رد ار یناسنا تافص زا یا هدرتسگ فیط ،فیرعت نیا .(119 :1336 ،6رکآ) دنیوگ یم دنرب
   ررکآ فریرعت ،  رریخا یاره لاس رد .(Ekinci & Hosany, 2006: 127; Murphy et al, 2007: 46) دناد یم شورفم
   یارهرازبا زا یرکی ناونع هب یتح و هتفرگ رارق یرایسب ینارگشهوهپ و ناققحم لوبق دروم دنرب تیاخش زا (1336)
 و  ررکفت  زررط هدنهد ناشن دنرب تیاخش ، قاو رد (Usakli & Baloglu, 2011, 114).تسا هدش حرطم راک و بسک
  نریا  .تررسا  مدررم  اررب دنرب دروخرب هوحن و ندرک تبحص شور دنرب تیاخش ،رگید نایب هب .تسا دنرب کی راتفر
    هرک یا هرنوگ هرب ، ترسا  درنرب تاذ نورد هب ناسنا یتیاخش یاه یگهیو و تافص نتشاذگریثات یانعم هررب عوضوم
  قریرط   زا اره یرگهیو و  تافرص  نریا .(39 :9396 ، نارارکمه و یدمحم) دزاس زیامتم رگید یاهدنرب زا ار نآ دناوتب
     و یدرمحم) دربای یرم لارقتنا و هدش قلخ ریگرد لماوع ریاس و یدنب هتسب ،تاغیلبت زین و دنرب هدنهد هئارا  اخشا
      ارخ درنرب کری یارهرواب و اه شزرا هدنهد ناشن ،دنرب تیاخش تفگ ناوت یم نینچمه .(39 :9396 ،ناراکمه
    و یرساسا یعورضوم درنرب تیاخش  رد و  هف دننک یم نایب ناگدنسیون زا یرایسب .(Liu et al, 2016:310) تسا
    رورط هرب و درشاب هتفرگ رارق اهنآ لیم قباطم هک دننک یم هدافتسا ییاه دنرب زا بلغا ناگدننک فرام اریز ،تسا  هم
  یرریگ هزادنا رایعم دنشره .(Azoulay & Kapferer, 2003:151) دنشاب هدرک هبرجت ار دنرب نآ  یقتسم ریغ ای  یقتسم
   و زنورج ارما ،    دورب هرنیمز نریا رد ارهرایع   م نیررتربتعم و نیررت  رهم ،نیتسخن زا دنرب تیاخش دعب رد (1336) رکآ

                                                                                                                                                                
1. Aaker 
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  رریز دراوم لماش نآ داعبا هک درک هئارا دعب دنپ رد ار دنرب تیاخش یریگ هزادنا زا یدیدج رایعم (3110) 6ناراکمه
  طاربترا یعون یدنب هتسد نیا .1یعامتجا یراگزاس و5 ندوب یساسحا ،1ندوب لاعف ،9یریذپ تیلوئسم ،0یگداس :تسا
     تیراخش مورهفم تریمها لریلد .دهد یم ناشن (1336) رکآ دنرب تیاخش یدعب دنپ یدنب هتسد اب ار یگتسبمه و
    ارب (درنرب تیراخش) دنرب نآ یاه یگهیو هک دننک یم ییاهدنرب دیرخ هب مادقا نایرتشم زا یرایسب هک تسا نآ دنرب
       یاهدرنرب درورم رد ارصواخ درنرب یاررب بورخ تیاخش کی زا یدنم هرهب .دشاب هتشاد یراگزاس اهنآ هرادنپدوخ
     و ترسا بوملمارن تامدرخ هرک تسا نآ رما نیا لیلد .تسا رادروخرب یرتشیب تیمها زا یرگشدرگ ریظن یتامدخ
 نیا یلک روط هب .دیامن لیهست ار یرتشم طسوت دنرب باختنا دنیآرف دناوت یم تامدخ نیا هدنهد هئارا دنرب تیاخش
   ناورت یرم تیاخش نآ زا و دنراد ههیو یتیاخش یرگشدرگ دصاقم زا کی ره هک تسا ریگارف و دیار عوضوم کی
   و یانرسح  هوهرپ .(Ekinci & Hosany, 2006: 128)   دورمن هدافترسا دصاقم ریاس زا داقم کی دنرب یزاسزیامتم
    ناورنع هرب .ترسناد یرگشدرگ هزوح رد دنرب تیاخش موهفم زا هدافتسا عورش هطقن ناوت یم ار (1110) 1ناراکمه
       نورش ییاره یرگهیو ار یربرغ یایلارترسا درنرب تیاخش یلصا داعبا ،دوخ هعلاطم رد (1110) 2دوو و تکورک لاثم
     درنرب تیراخش یاره یرگهیو (1110) 3   نورسردنه نیرنچمه .درننک یم یفرعم هدنزرس و دازآ ،ندوب یعیبط ،یگزات
     هدررک هرارشا ترحار و دارمتعا لباق ،شوج و بنج رپ ،دنسپ ناوج ،ندوب لومش ناهج نوش یدراوم رد ار روپاگنس
        نیرتراذرگریثات زا یرکی درناوت یرم یرگرشدرگ دراقم درنرب تیاخش دهدیم ناشن نوگانوگ تاعلاطم دیاتن .تسا
 هب همادا رد .دشاب یرگشدرگ داقم زا ددجم دیدزاب هب لیامت و رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه یریگ لکش رد اهریغتم
  یرگرشدرگ داقم دنرب تیاخش دننک یم نایب (6610) ولغولاب و یلکاسوا .تسا هدش هراشا اه هوهپ نیا زا یخرب
    ار یرگرشدرگ دراقم زا ددرجم دیدزاب هب لیامت و رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه دناوت یم هک تسا یلماوع هلمج زا
 رب ار یرگشدرگ داقم دنرب تیاخش یراذگریثات هب دوخ هعلاطم رد (1610) ناراکمه و رلزام .دهد رارق ریثات تحت
    و یرجنیکا  هوهرپ دیارتن .دندرب یپ  یقتسم ریغ و  یقتسم تروص هب ار یرگشدرگ داقم زا ددجم دیدزاب هب لیامت
  هرب ددجم رفس لیامت رب یراد ینعم و تبثم ریثات یرگشدرگ داقم دنرب تیاخش دهد یم ناشن زین (1110) یانسح
 یناوخمه رب یرگشدرگ داقم دنرب تیاخش ،تسا هدش شرف رضاح  هوهپ رد اذل .دراد یرگشدرگ داقم نامه
  .دراد یراد ینعم ریثات یرگشدرگ داقم زا ددجم دیدزاب هب لیامت نینچمه و رگشدرگ هرادنپدوخ
     دورخ هرب تبرسن دررف یاخش تاساسحا و تارکفت تیلک رگنایب هرادنپدوخ موهفم :رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه
 رد هدننک فرام راتفر فیصوت و  رد یارب دیفم یراتخاس ناونع هب هرادنپدوخ .(Rosenberg et al, 1979:7) تسا
     مورهفم درنک یرم ناریب (2236) 61ارتهلام .(Usakli & Baloglu, 2011, 116) تسا هدش حرطم الاک و تمدخ باختنا

                                                                                                                                                                
1. Geuens et al 
2. Simplicity 
3. Responsibility 
4. Activity 
5.Emotionally 
6.Aggressiveness 
7. Hosany et al. 
8. Crockett et al. 
9. Henderson 
10. Malhotra 
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  تارعلاطم رد یلاح رد ،دوب هدش هتفرگ رظن رد یعقاو و یدعب کت راتخاس کی ناونع هب هیلوا تاعلاطم رد هرادنپدوخ
 ،      ررگید یورس زا .درنا هدرش یزادررپ مورهفم و یفرعم هرادنپدوخ یلصا ءزج ود ناونع هب ندوب لآهدیا و یعقاو ریخا
 ،9لآ هدیا هرادنپدوخ ،0یعقاو هرادنپدوخ لماش هک دهد یم هئارا ار هرادنپدوخ زا یدعب دنش راتخاس (0236) 6یاگریس
      یرمعت لدرم ناورنع هرب ناوت یم ار هرادنپدوخ یناوخمه .تسا 5لآهدیا یعامتجا هرادنپدوخ و 1یعامتجا هرادنپدوخ
      هدرننک فررام هرک ترسا نریا هرادنپدوخ یناوخمه هیرظن رد یساسا شرف .تفرگ رظن رد صخش هرادنپدوخ هتفای
  درنک دیئات ار وا هرادنپدوخ یعون هب و دشاب هتشاد یناوخمه وا هرادنپدوخ اب هک دراد یتامدخ و اهالاک دیرخ هب لیامت

(Usakli & Baloglu, 2011, 116). ار یو هرادرنپوخ دناوتب هک دنک یم یدنرب دیرخ هب مادقا یرتشم رگید ترابع هب  
        فررام هرک ترسا راوترسا شررف  یرپ نریا رب هرادنپدوخ یناوخمه ،(0610) 1یئوش و گناس هدیقع هب .دنک دیئات
  ار یرارک هظفاحم درف لاثم یارب .دنتسه دوخ یاهراتفر و اهرواب و دیاقع یور یتخانش تابث نفح ددص رد ناگدننک
     یرم یررب کرلب اری نوفیآ یپوگ دیرخ هب مادقا ،یراک هظفاحم رب ینبم دوخ هرادنپدوخ ناشن یارب هک دیریگب رظن رد
    رد هدرش یرادریرخ تمدرخ   اری ارهالاک هب یرادافو داجیا و دیرخ هزیگنا رد یساسا یشقن هرادنپدوخ یناوخمه .دنک
 (1110) 1     نارارکمه و چرسا طرسوت هدرش مارجنا هعلاطم دیاتن .(Kang et al, 2009: 111) دراد هدننک فرام باختنا
 ،     دریرخ هزریگنا لریبق زا هدرننک فررام فلتخم یاهراتفر رب تمدخ ای الاک کی زا هرادنپدوخ ریوات ،دهد یم ناشن
  نارگرشهوهپ ،عوضوم نیا تیمها هب هجوت اب .دراد یراد ینعم و تبثم ریثات هریغ و دنرب هب یرادافو ،دنرب زا تیاضر
  یو تیارضر نازیم رب رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه ریثات اب هطبار رد ار یتاعلاطم زین یرگشدرگ هدننک فرام راتفر
   درناوت یرم رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه دهد یم ناشن هتشذگ تاعلاطم دیاتن .(Kumar, 2016: 219) دنا هداد ماجنا
       و یلکارسوا لارثم یاررب .دورش یرگرشدرگ دراقم زا ددجم دیدزاب هب لیامت داجیا رد اهریغتم نیرتراذگریثات زا یکی
 داقم زا ددجم دیدزاب لیامت رب یراد ینعم و تبثم ریثات رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه دننک یم نایب (6610) ولغولاب
 هب لیامت رب ار رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه یراذگریثات دوخ هعلاطم رد (1110) یانسح و یجنیکا .دراد یرگشدرگ
    رگرشدرگ گرنهرف هرب هجوت اب یراذگریثات نیا نینچمه .دنا هداد شرازگ راد ینعم یرگشدرگ داقم زا ددجم دیدزاب
  دیارتن  .ترسا رتشیب ارگ  مج  ماوج هب تبسن ارگدرف  ماوج رد یراذگ ریثات نیا هک یا هنوگ هب ،تسا هدوب توافتم
     نارمه هرب ددرجم رفرس لیامت و رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه نیب دهد یم ناشن (1610) ناراکمه و رلزام  هوهپ
 ،   درهد یرم نارشن (1110) 2 نترگنیمیر و  ازوک  هوهپ دیاتن نینچمه .دراد دوجو یراد ینعم و تبثم هطبار داقم
        هرب مادرقا درشاب رگرشدرگ کری تیارضر و تارارظتنا اب قباطم یرگشدرگ داقم کی زا دیدزاب هبرجت راثآ هک ینامز
 هدش  اردا تیاخش ،دهد یم ناشن رگید یشهوهپ دیاتن .دنک یم یرگشدرگ داقم نامه زا ددجم دیدزاب و باختنا
  اذرل .(Ajanovic & Cizel, 2016: 14) دراد یراد ینعم و تبثم ریثات داقم نآ زا دیدزاب رب یرگشدرگ داقم کی زا

                                                                                                                                                                
1. Sirgy 
2. Actual self-concept  
3. ideal self-concept   
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    یرگرشدرگ دراقم زا ددرجم دیدزاب هب لیامت رب رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه ،تسا هدش شرف رضاح  هوهپ رد
 .دراد یراد ینعم ریثات

    لریامت و یگدارمآ ترورص هب یرگشدرگ داقم کی زا ددجم دیدزاب داق :یرگشدرگ دصقم زا ددجم دیدزاب دصق
    هرب ناورت یرم ار یرگشدرگ داقم کی زا دیدزاب هب  یمات .دراد هراشا یرگشدرگ داقم نامه هب رفس رارکت هب درف
   یرگرشدرگ هزورح نارگشهوهپ .(Stylos et al, 2016, 42) درک ینیب  یپ تالیطعت رد رفس هتسب کی دیرخ تروص
           دراقم کری هرب رفرس هیرصوت هرب لریامت نارگرشدرگ اررش هرک دنتسه لاوس نیا باوج نتفای یوجتسج رد هشیمه
   لریالد زا یرکی دیاش .(Chen & Phou, 2013: 269) دنراد داقم نآ زا ددجم دیدزاب و نارگید هب  اخ یرگشدرگ
 رگشدرگ یرادافو یاه صخاش زا یکی ناونع هب یرگشدرگ داقم کی زا ددجم دیدزاب هب لیامت هک تسا نآ رما نیا
        تارین رد برلغا یرگرشدرگ دراقم هرب یرادارفو نازریم .(110 ،9396 ،  یرنارهز و یرتمه) تسا هدش هتفرگ رظن رد
 ،1396 ،   نارارکمه و هارگزر شارب نیم) دوش یم باتزاب داقم نآ داهنشیپ هب لیامت و داقم زا دیدزاب هب نارگشدرگ
   هرجیتن رد یرگرشدرگ داقم کی زا ددجم دیدزاب هب لیامت داد ناشن (6110) ناراکمه و کیرتپ  هوهپ هجیتن .(96
  .دیآ یم دوجو هب یرگشدرگ داقم نآ هب رفس زا یو یالاب هدش  اردا شزرا و رگشدرگ تیاضر نازیم

 شهوژپ یاه هیضرف و یموهفم لدم

 ، رگرشدرگ هرادنپمه یناوخمه ،نآ داعبا و یرگشدرگ داقم دنرب تیاخش دروم رد لبق تمسق رد هچنآ هب هجوت اب 
     و  یرسرت  هوهرپ یررظن لدرم ،   درش ناریب رگیدرکی اب  یهافم نیا طابترا و یرگشدرگ داقم زا ددجم دیدزاب داق
    هیرضرف نیرنچمه .ترسا هدش هداد ناشن 6 لکش رد  هوهپ یموهفم لدم .دش نیودت  هوهپ یاه هیضرف نینچمه
  .تسا هدش هئارا همادا رد  هوهپ یاه
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 شهوژپ یموهفم لدم :2 لکش
  دراد رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه رب یراد ینعم ریثات یرگشدرگ داقم یریذپ تیلوئسم :6 هیضرف
  .دراد رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه رب یراد ینعم ریثات یرگشدرگ داقم ندوب لاعف .:0 هیضرف
  .دراد رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه رب یراد ینعم ریثات یرگشدرگ داقم ندوب یساسحا :9 هیضرف
  .دراد رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه رب یراد ینعم ریثات یرگشدرگ داقم یگداس :1 هیضرف

 یریذپ تیلوئسم

 ندوب لاعف

 ندوب یساسحا

 یعامتجا یراگزاس

 ددجم دیدزاب هب لیامت

 یرگشدرگ دصقم زا
 هرادنپدوخ یناوخمه

 رگشدرگ

 یگداس
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  .دراد رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه رب یراد ینعم ریثات یرگشدرگ داقم یعامتجا یراگزاس :5 هیضرف
  .دراد یرکشدرگ داقم زا ددجم دیدزاب هب لیامت رب یراد ینعم ریثات رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه :1 هیضرف

  شهوژپ یسانش شور
    نیرنچمه .ترسا یگترسبمه- یفیرصوت ،  اره هداد یروآ  رمج شور رظن زا و یدربراک ،فده رظن زا رضاح  هوهپ
   زا هترسد نآ لمارش  هوهپ یرامآ هعماج .دریگ یم رارق یعطقم یاه  هوهپ هتسر رد ینامز رظن زا رضاح  هوهپ
  نریا رد تعیبط لپ یرگشدرگ هبذاج زا و دنا هدرک رفس نارهت رهش هب 5396 ناتسبات رد هک تسا یجراخ نارگشدرگ
  بارختنا   برترسد رد یرریگهنومن شور هب و رفن 160  جح هب یا هنومن ،هعماج نیا زا .دنا هدروآ لمعب دیدزاب رهش
  جح نییعت یارب دنکیم نایب یو .دش هدافتسا (5110) نیالک هدش هئارا یوگلا زا هنومن  جح نییعت روظنم هب .دندش
 110    زا ررتمک  هوهرپ یاره هداد دادعت (6) :دوش هجوت ریز دروم ود هب دیاب یراتخاس تالداعم یبای لدم رد هنومن
  سپرس . درشاب هتشاد دوجو هنومن 56 رثکادح و هنومن دنپ لقادح دیاب  هوهپ  سرپ ره ءازا هب (0) ای و دشابن هداد
   هرک ارجنآ زا . دورش  یرم باختنا هنومن دادعت نییعت یارب ،دشاب رتشیب هک 0 ای 6 یاه هنیزگ زا کیره زا لصاح دادعت
  بارختنا ار نآ زا رتشیب ای 110 دادعت ناوت یم لوا هنیزگ هب هجوت اب ،تسا لاوس 19 یواح رضاح  هوهپ ۀمانشسرپ
   دادرعت لوا هرنیزگ هک اجنآ زا .دومن باختنا ار (19×5=126) 126 دادعت ناوت یم لقادح مود هنیزگ هب هجوت اب و درک
    نارنیمطا لوراح یارب.دریدرگ رظن دروم هعماج زا یریگ هنومن هب مادقا مود دروم باسا رب دوشیم لماش ار یرتشیب
  رورط هب اهنآ زا دروم 160 هک دش  یزوت نارهت رهش تعیبط لپ یرگشدرگ تیاس هب هعجارم اب همانشسرپ 100 ،رتشیب
       یاره هداد یروآدررگ رازربا .ترفرگ راررق هدافترسا دروم همانشسرپ دادعت نیا ییاهن لیلحت رد و دش هداد خساپ لماک
  همانرشسرپ ، رورظنم نیا هب .دش نیودت  هوهپ تایبدا رورم اب هک تسا هتخاس ققحم همانشسرپ کی ،رضاح  هوهپ
       دراقم درنرب تیراخش  جنرس یاررب لاورس 96    هدرنریگ ررب رد هرک تفرگ رارق هدافتسا دروم لاوس 19 یواح یا
 ،      نارارکمه و انرسیو) رگرشدرگ هرادرنپدوخ یناورخمه هرب طوبرم لاوس 1 ،(Matzler et al, 2016: 516) یرگشدرگ
   هرب طوربرم لاوس دنپ و (Stylos et al, 2016) یرگشدرگ داقم زا ددجم دیدزاب هب لیامت هب طوبرم لاوس 1 ،(9610
 6 ددع نآ رد هک دش نیودت یا هنیزگ دنپ ترکیل فیط بلاق رد روکذم همانشسرپ .تسا یتخانش تیعمج یاهریغتم
 ،رضاح همانشسرپ ییاور دییات و یسررب یارب .دراد هراشا " قفاوم الماک" هنیزگ هب 5 ددع و " فلاخم الماک" هنیزگ هب
    راریتخا رد همانرشسرپ ادرتبا ،اوتحم ییاور دییات و یسررب روظنم هب .تفرگ رارق یسررب دروم نآ هزاس و اوتحم ییاور
    ار دورخ یحالرصا تاررظن ات دش هتساوخ ناشیا زا و تفرگ رارق یرگشدرگ و یبایرازاب ناققحم و دیتاسا زا یدادعت
 رارق دییات دروم نآ ییاوتحم ییاور قیرط نیا زا و دش هیهت همانشسرپ ییاهن هخسن ،تاحالصا نیا لامعا اب .دننک زاربا
  نریا  هرب . ترسا هدش هدافتسا یدییأت یلماع لیلحت زا ،رضاح همانشسرپ هزاس ییاور یسررب روظنم هب نینچمه .تفرگ
  لاورس کی تفگ ناوت یم ینامز .دیدرگ هبساحم اهریغتم و اه هیوگ یمامت هب طوبرم درادناتسا یلماع یاهراب ،روظنم
  لودرج دیاتن هک روطنامه .(Fornell & Larcker, 1981)دشاب 5/1 زا رتشیب لاوس نآ یلماع راب هک دراد هزاس ییاور
   نریا همانرشسرپ  ترفگ  ناورت یرم  اذرل .تسا 5/1 زا رتشیب  هوهپ تالاوس یمامت یلماع راب ،دهد یم ناشن 6 هرامش
 .تسا رادروخرب یبوخ هزاس ییاور زا قیقحت
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 یدییات یلماع لیلحت جیاتن :1 لودج
  یلماع راب لاوس  یلماع راب لاوس

 211/1 16 لاوس 595/1 6 لاوس
 291/1 56 لاوس 291/1 0 لاوس
 511/1 16 لاوس 051/1 9 لاوس
 195/1 16 لاوس 161/1 1 لاوس
 555/1 26 لاوس 691/1 5 لاوس
 291/1 36 لاوس 351/1 1 لاوس
 515/1 10 لاوس 911/1 1 لاوس
 161/1 60 لاوس 191/1 2 لاوس
 115/1 00 لاوس 231/1 3 لاوس
 221/1 90 لاوس 161/1 16 لاوس
 391/1 10 لاوس 195/1 66 لاوس
 155/1 50 لاوس 565/1 06 لاوس
   915/1 96 لاوس

   ارب رربارب همانشسرپ لک یارب بیرض نیا .تسا هدش هدافتسا  ابنورک یافلآ بیرض زا همانشسرپ ییایاپ یسررب تهج
 هئارا 0 لودج رد نآ دیاتن هک دیدرگ هبساحم ازجم تروص هب  هوهپ یاهریغتم زا کی ره یارب و تسا هدوب 012/1
   رادرورخرب یبرسانم ییایاپ زا رظن دروم همانشسرپ ،دهد یم ناشن  ابنورک یافلآ بیرض دیاتن هک روطنامه .تسا هدش
  یارهرازفا  مررن رد یطابنتسا و یفیصوت رامآ زا اه هیضرف نومزآ و  هوهپ یاه هداد لیلحت و هیزجت روظنم هب .تسا
  .تسا هدش هدافتسا LISREL و SPSS یرامآ

 شهوژپ یاهریغتم خابنورک یافلآ بیرض و تالاوس دادعت :2 لودج

 خابنورک یافلآ بیرض   تالاوس دادعت  شهوژپ یاهریغتم

 321/1 96 یرگشدرگ داقم دنرب تیاخش
 052/1 1 رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه
 901/1 1 یرگشدرگ داقم زا ددجم دیدزاب هب لیامت

 شهوژپ یاه هتفای
    یاره یرگهیو ادرتبا روظنم نیا هب .تسا هدش هئارا  هوهپ یطابنتسا و یفیصوت یاه هتفای  هوهپ زا تمسق نیا رد
 و تالیاحت ،تیسنج ،نس لماش اه یگهیو نیا .تسا هدش هئارا 9 لودج رد یرامآ هنومن یاضعا یتخانش تیعمج
  .تسا لهات تیعضو

 یرامآ هنومن یاضعا یتخانش تیعمج یاه یگژیو :3 لودج
 1/59 11 درجم لهات تیعضو یبسن یناوارف قلطم یناوارف اه هورگ اهریغتم

 1/11 396 لهاتم 0/11 196 درم تیسنج
  2/39 12 نز

 نس

 1 1 10 زا رتمک

 

 تالیصحت

 1/96 30 10-19 1/6 9 ییادتبا
 5/50 55 19-11 69 11  لپید
 9/19 11 11-15 5/15 316 سناسیل
 3/10 25 15 زا رتشیب 6/16 19 رتالاب  طاقم

 

  زتتیر هتتمانرب

 رفس

  هتتتسب زا هدافتتتسا 5/06 10 یترفاسم سناژآ

 رفس

 19 12 هلب
 91 196 ریخ 0/00 21 رفاسم دوخ
 6/19 51 نارگید
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 LISREL رازفا مرن رد ریسم لیلحت شور زا قیقحت یاههیضرف نومزآ و اههداد لیلحت و هیزجت تهج قیقحت نیا رد
 صخاش رازفا مرن نیا رد ریسم لیلحت هک تشاد هجوت دیاب LISREL رازفا مرن زا هدافتسا روظنم هب .تسا هدش هدافتسا
  یارک ، صخارش نیلوا .تسا دانتسا لباق نآ دیاتن و هدوب لوبق لباق یاخشم هزاب رد هک دنک یم دیلوت ار یشزارب یاه
     رایرسب راریعم نریا یاررب 9 زا رتمک ریداقم .دیآ یم تسدب یدازآ هجرد رب X2 یسقت زا هک تسا هدش راجنه ریوکسا
   صخارش یاررب 3/1 یالاب ریداقم ،دشاب 2/1 زا رتگرزب دیاب زین (AGFI) قابطنا نازیم صخاش .دوش یم یقلت بولطم
   ترسا نریا هدنهد ناشن (NNFI) یگدنزارب هدشن راجنه و (NFI) یگدنزارب هدش راجنه ،(GFI) شزارب ییوکین یاه
 Anderson) دشاب یم 6/1 زا رتمک RMSEA صخاش نازیم نیا رب هوالع .تسا رادروخرب یبولطم شزارب زا لدم هک

& Gerbing, 1988). روطنارمه .درشاب یم 1 لودج حرش هب هدش  ارختسا بوشراش یارب اه صخاش قابطنا نازیم   
  لدرم ریسم لیلحت نومزآ زا لدم شزارب یاه صخاش یارب راد ینعم ریداقم ،تسا هدش هداد ناشن لودج نیا رد هک
  .دنک یم تیامح LISREL رازفا مرن زا هدافتسا اب  هوهپ

 لدم شزارب یاه صخاش :4 لودج
RMSE NNFI NFI GFI AGFI X2/df 

420/0   86/0 26/0 23/0 65/0 5 

 نایب  هوهپ لوا هیضرف .تسا هدش هئارا  هوهپ یاه هیضرف یسررب هب طوبرم یاه هتفای  هوهپ زا تمسق نیا رد
     یراد یرنعم ترورص هرب دراقم نآ زا ار رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه ،یرگشدرگ داقم یریذپ تیلوئسم دنک یم
  ارب ربارب هیضرف نیا یارب t بیرض ،تسا هدش هداد ناشن 0 لکش و 5 لودج رد هکروطنامه .دهد یم رارق ریثات تحت
  یریذرپ تیلوئسم تفگ ناوت یم و دریگ یم رارق دییات دروم رظن دروم هیضرف دهد یم ناشن بیرض نیا .تسا 00/0
     .درهد یرم راررق ریثارت تحت یراد ینعم تروص هب داقم نآ زا ار رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه ،یرگشدرگ داقم
    بیررض نریا .ترسا 16/1 ،  هیرضرف نریا (β) یاتب بیرض ،تسا هدش هداد ناشن 9 لکش و 5 لودج رد هک روطنامه
 یریذپ تیلوئسم) لقتسم ریغتم قیرط زا (رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه) هتسباو ریغتم تارییغت زا %16 دهد یم ناشن
   و یرجنیکا هرلمج زا نیشیپ نارگشهوهپ یاه هتفای اب هیضرف نیا زا لصاح دیاتن .تسا نییبت لباق (یرگشدرگ داقم
    یرم ور نریا زا .دراد یناورخمه و تقباطم (1610) ناراکمه و رلزام و (6610) ولغولاب و یلکاسوا ،(1110) یانسح
     دراقم زا نارگرشدرگ هرادرنپدوخ یناورخمه دوبهب ثعاب نارهت یرگشدرگ داقم یریذپ تیلوئسم دوبهب تفگ ناوت
  .دوش یم نارهت یرگشدرگ
       هرب دراقم نآ زا رگرشدرگ هرادرنپدوخ یناورخمه ررب یرگشدرگ داقم ندوب لاعف دنک یم نایب  هوهپ مود هیضرف
 t  بیررض ،   ترسا هدرش هداد نارشن 0 لکش و 5 لودج رد هک روطنامه .دهد یم رارق ریثات تحت یراد ینعم تروص
 ناوت یم و دریگ یم رارق دییات دروم رظن دروم هیضرف دهد یم ناشن بیرض نیا .تسا 51/0 اب ربارب هیضرف نیا یارب
  ریثارت تحت یراد ینعم تروص هب داقم نآ زا ار رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه ،یرگشدرگ داقم ندوب لاعف تفگ
  .ترسا 10/1 ،  هیرضرف نریا (β) یاتب بیرض ،تسا هدش هداد ناشن 9 لکش و 5 لودج رد هک روطنامه .دهد یم رارق
 لاعف) لقتسم ریغتم قیرط زا (رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه) هتسباو ریغتم تارییغت زا %10 دهد یم ناشن بیرض نیا
       هرلمج زا نیرشیپ نارگرشهوهپ یاره هرتفای ارب هیضرف نیا زا لصاح دیاتن .تسا نییبت لباق (یرگشدرگ داقم ندوب
 نیا زا .دراد یناوخمه و تقباطم (1610) ناراکمه و رلزام و (6610) ولغولاب و یلکاسوا ،(1110) یانسح و یجنیکا
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     ترورص هرب ار دراقم نآ زا رگرشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه ،یرگشدرگ داقم ندوب لاعف تفرگ هجیتن ناوت یم ور
 .دهد یم رارق ریثات تحت یراد ینعم و تبثم
 رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه رب یراد ینعم ریثات یرگشدرگ داقم ندوب یساسحا دنک یم نایب  هوهپ موس هیضرف
   نریا .ترسا 06/0   ارب رربارب هیضرف نیا یارب t بیرض ،تسا هدش هداد ناشن 0 لکش و 5 لودج رد هکروطنامه .دراد
 ، یرگرشدرگ داقم ندوب یساسحا تفگ ناوت یم و دریگ یم رارق دییات دروم رظن دروم هیضرف دهد یم ناشن بیرض
 لودج رد هک روطنامه .دهد یم رارق ریثات تحت یراد ینعم تروص هب داقم نآ زا ار رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه
 %66   درهد یرم ناشن بیرض نیا .تسا 66/1 اب ربارب هیضرف نیا (β) یاتب بیرض ،تسا هدش هداد ناشن 9 لکش و 5
  نیریبت لباق (یرگشدرگ داقم ندوب یساسحا) لقتسم ریغتم قیرط زا (هرادنپدوخ یناوخمه) هتسباو ریغتم تارییغت زا
  و یلکارسوا ،(1110 ) یانرسح و  یرجنیکا هلمج زا نیشیپ نارگشهوهپ یاه هتفای اب هیضرف نیا زا لصاح دیاتن .تسا
   دراقم ندورب یساسحا درک نایب ناوت یم اذل .دراد یناوخمه و تقباطم (1610) ناراکمه و رلزام و (6610) ولغولاب
 .دوب دهاوخ داقم نآ زا رگشدرگ تبثم هرادنپدوخ هب رجنم یرگشدرگ
    هرادرنپدوخ یناورخمه ررب یراد   یرنعم ریثارت دناوت یم یرگشدرگ داقم یگداس دنک یم نایب  هوهپ مراهش هیضرف
     ارب رربارب هیرضرف نریا یارب t بیرض ،تسا هدش هداد ناشن 0 لکش و 5 لودج رد هکروطنامه .دشاب هتشاد رگشدرگ
  یگدارس تفگ ناوت یم ور نیا زا و دریگ یم رارق دییات دروم رظن دروم هیضرف دهد یم ناشن بیرض نیا .تسا 15/0
         .درهد یرم راررق ریثارت ترحت یراد یرنعم و تربثم ترورص هب ار رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه ،یرگشدرگ داقم
    بیررض نریا .ترسا 26/1 ،  هیرضرف نریا (β) یاتب بیرض ،تسا هدش هداد ناشن 9 لکش و 5 لودج رد هک روطنامه
     درنرب یگدارس) لقترسم رریغتم قیرط زا (رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه) هتسباو ریغتم تارییغت زا %26 دهد یم ناشن
     و رلزارم هرلمج زا نیرشیپ نارگرشهوهپ یاه هتفای اب هیضرف نیا زا لصاح دیاتن .تسا نییبت لباق (یرگشدرگ داقم
  و یرجنیکا و (1610  ) نارارکمه و رلزارم ،(6610 ) ولغولارب و یلکاسوا .درادن یناوخمه و تقباطم (1610) ناراکمه
   دورجو یرفنم هطبار رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه و یرگشدرگ داقم یگداس نیب هک دننک یم نایب (1110) یانسح
  ترفگ ناوت یم ور نیا زا .درادن یریثات چیه رگشدرگ هرادنپدوخ ندمآ دوجو هب رد یرگشدرگ داقم یگداس و دراد
  .دهد  یازفا یراد ینعم تروص هب ار رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه دناوت یم یرگشدرگ داقم یگداس  یازفا

 تروص هب ار رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه ،یرگشدرگ داقم یعامتجا یراگزاس دنک یم نایب  هوهپ  جنپ هیضرف
   نریا یاررب t  بیررض ، ترسا هدش هداد ناشن 0 لکش و 5 لودج رد هکروطنامه .دهد یم رارق ریثات تحت یراد ینعم
  ترف   گ ناورت یرم و درریگ یم رارق دییات دروم رظن دروم هیضرف دهد یم ناشن بیرض نیا .تسا 01/0 اب ربارب هیضرف
     ترحت یراد یرنعم ترورص هرب داقم نآ زا ار رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه ،یرگشدرگ داقم یعامتجا یراگزاس
 56/1 ،  هیرضرف نریا (β  ) یارتب بیررض ،تسا هدش هداد ناشن 9 لکش و 5 لودج رد هک روطنامه .دهد یم رارق ریثات
     لقترسم رریغتم قریرط زا (هرادرنپد    وخ یناورخمه) هترسباو رریغتم تاررییغت زا %56  درهد یم ناشن بیرض نیا .تسا
  نیرشیپ نارگشهوهپ یاه هتفای اب هیضرف نیا زا لصاح دیاتن .تسا نییبت لباق (یرگشدرگ داقم یعامتجا یراگزاس)
   یناورخمه و ترقباطم (1610 ) نارارکمه و رلزام و (6610) ولغولاب و یلکاسوا ،(1110) یانسح و یجنیکا هلمج زا
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         تربثم هرادرنپدوخ یرریگ لکرش هرب ررجنم یرگرشدرگ دراقم یعامتجا یراگزاس درک نایب ناوت یم هجیتن رد .دراد
 .دوب دهاوخ داقم نآ زا رگشدرگ
     هرب دراقم نآ زا ددرجم دریدزاب هب رگشدرگ لیامت ،رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه دنک یم نایب  هوهپ  شش هیضرف
 t  بیررض ،   ترسا هدرش هداد نارشن 0 لکش و 5 لودج رد هک روطنامه .دهد یم رارق ریثات تحت یراد ینعم تروص
 ناوت یم و دریگ یم رارق دییات دروم رظن دروم هیضرف دهد یم ناشن بیرض نیا .تسا 51/0 اب ربارب هیضرف نیا یارب
     ترحت یراد یرنعم ترورص هرب ار داقم نآ زا ددجم دیدزاب هب رگشدرگ لیامت ،رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه تفگ
 31/1 ،  هیرضرف نریا (β  ) یارتب بیررض ،تسا هدش هداد ناشن 9 لکش و 5 لودج رد هک روطنامه .دهد یم رارق ریثات
 لقتسم ریغتم قیرط زا (ددجم دیدزاب هب رگشدرگ لیامت) هتسباو ریغتم تارییغت زا %3 دهد یم ناشن بیرض نیا .تسا
  زا نیرشیپ ن    ارگرشهوهپ یاره هرتفای ارب هیضرف نیا زا لصاح دیاتن .تسا نییبت لباق (رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه)
     نارشن ارهنآ  هوهرپ دیارتن .دراد یناوخمه و تقباطم (1610) ناراکمه و رلزام و (6610) ولغولاب و یلکاسوا هلمج
     یرم هرجیتن رد .دراد یا هرظحالم لرباق و  هم رایسب  قن داقم زا ددجم دیدزاب رد هرادنپدوخ یناوخمه هک دهدیم
 .دوب دهاوخ داقم نآ زا رگشدرگ دیدزاب هب رجنم یرگشدرگ داقم زا رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه درک نایب ناوت

 شهوژپ یاه هتفای هصالخ :5 لودج

  تیعضو t β شهوژپ یاه هیضرف

 دییات 16/1 00/0   .دراد رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه رب یراد ینعم ریثات یرگشدرگ داقم یریذپ تیلوئسم :6 هیضرف

 دییات 10/1 51/0   .دراد رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه رب یراد ینعم ریثات یرگشدرگ داقم ندوب لاعف :0 هیضرف

 دییات 66/1 06/0   .دراد رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه رب یراد ینعم ریثات یرگشدرگ داقم ندوب یساسحا :9 هیضرف

 دییات 26/1 15/0   .دراد رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه رب یراد ینعم ریثات یرگشدرگ داقم یگداس :1 هیضرف
 دییات 56/1 01/0   .دراد یرکشدرگ داقم زا ددجم دیدزاب هب لیامت رب یراد ینعم ریثات یرگشدرگ داقم یعامتجا یراگزاس :5 هیضرف

 دییات  31/1 51/0   .دراد یرکشدرگ داقم زا ددجم دیدزاب هب لیامت رب یراد ینعم ریثات رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه :1 هیضرف

 ناشن 9 و 0 یاه لکش رد لرزیل رازفا مرن رد ریسم لیلحت زا هدافتسا اب اتب بیارض و t بیارض اب هارمه  هوهپ لدم
 .تسا هدش هداد

 
 

 (t) یت بیارض لدم :3 لکش
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 (β) اتب بیارض لدم :4 لکش

  شهوژپ یاه تیدودحم و یدربراک تاداهنشیپ ،یریگهجیتن
   لریامت و رگرشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه رب نارهت یرگشدرگ داقم دنرب تیاخش ریثات هعلاطم هب رضاح  هوهپ رد
         زا هترسد نآ هدرنریگ ررب رد ررضاح  هوهرپ یرارمآ هرعماج .درش هتخادرپ یرگشدرگ داقم نیا زا ددجم دیدزاب هب
 دیدزاب رهش نیا رد تعیبط لپ زا و هدوب هدرک رفس نارهت رهش هب 1396 لاس ناتسبات رد هک هدوب یجراخ ننارگشدرگ
      یاررب .دندرش بارختنا برترسد رد یرریگهنومن شور هب و رفن 160  جح هب یا هنومن هعماج نیا زا .دنا هدوب هدرک
     هوهرپ یارهریغتم هرنی   مز رد  هوهرپ تاریبدا روررم اب لاوس 19 یواح یاهمانشسرپ ، هوهپ یاه هداد یروآدرگ
       رورظنم هرب .درش درییات و ترفرگ راررق یسررب دروم هعلاطم نیا رد رظن دروم همانشسرپ ییایاپ و ییاور .دش یحارط
  یارهرازفا مرن زا هطبار نیا رد و یطابنتسا و یفیصوت رامآ زا  هوهپ یاه هیضرف نومزآ و  هوهپ یاه هداد یسررب

SPSS و LISREL یناورخمه ررب نآ دارعبا و درنرب تیراخش داد نارشن ررضاح  هوهرپ دیاتن .تسا هدش هدافتسا         
  هدرش رجنم یرگشدرگ داقم زا ددجم دیدزاب هب لیامت هب یناوخمه نیا هجیتن رد و هتشاذگ ریثات رگشدرگ هرادنپدوخ
 نارهت رهش رد یرگشدرگ تعنص نازیرهمانرب و نالوئسم دوش یم هیصوت ور نیا زا .دراذگ یم نآ رب یرادانعم ریثات و
   درنناوتب قریرط نیا زا ات دنهد رارق دوخ راک روتسد رد ار رهش نیا اب بسانتم دنرب تیاخش داجیا هب طوبرم تامادقا
  نیرنش ماجنا .دننک یفرعم یجراخ نارگشدرگ دزن ناریا روشک  هم یرگشدرگ دصاقم زا یکی ناونع هب ار نارهت رهش
   ینارسر عالرطا سپس و اهنآ رب دیکات و زکرمت و رهش نیا درفبراحنم یاه یگهیو ییاسانش قیرط زا دناوت یم یراک
    و نارااختم دورش یرم هیصوت اذل .دریذپ ماجنا بسانم یاه هناسر قیرط زا هدش ییاسانش درفبراحنم یاه یگهیو
   هدرکرفرس یجرارخ نارگشدرگ نابز زا ار رهش نیا یاه یگهیو و اه هبذاج نیرت  هم ،رهش نیا یرگشدرگ نابایرازاب
 ناشن رضاح  هوهپ دیاتن نینچمه .دنربب هرهب یرگشدرگ داقم نیا یزاسدنرب رد اهنآ زا و دنوش ایوج رهش نیا هب
    تراربع هرب .دراد یرگرشدرگ داقم زا ددجم دیدزاب هب لیامت رب یراد ینعم ریثات رگشدرگ هرادنپدوخ یناوخمه ،داد
    ور نریا زا .درشاب هترشاد یناوخمه اهنآ هرادنپدوخ اب هک دنراد یرگشدرگ داقم زا دیدزاب هب لیامت نارگشدرگ ،رگید
     زا .دورش مارجنا ناررهت رهرش هب هدرکرفس یجراخ نارگشدرگ هرادنپدوخ ییاسانش تهج رد یتامادقا دوش یم هیصوت
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   نترشاد و ندورب رت نسم دننام) دنتسه یصاخ یاه یگهیو یاراد نارهت رهش و ناریا هب هدرکرفس نارگشدرگ هک اجنآ
         یناورخمه ترهج رد ار یتامادرقا و هدررک ییارسانش ار ارهنآ هرادرنپدوخ ناورت یم یتحارب (یخیرات-یگنهرف هزیگنا
 و اه  هوهپ زا یرایسب نوچمه زین  هوهپ نیا .داد ماجنا نارهت یرگشدرگ داقم یاه یگهیو اب ناشیا هرادنپدوخ
  رد افررص  هوهپ نیا هکنآ تسخن .دراد ار دوخ  اخ یاه تیدودحم و تسین تیدودحم زا یلاخ رگید تاعلاطم
     هرب ناورت یرمن ار نآ زا لرصاح دیاتن اذل تسا هدش ماجنا نارهت یرگشدرگ داقم یارب و یرگشدرگ تعنص هزوح
      زرین رورشک یاهرهرش ریارس رد  هوهرپ نیا دوش یم هیصوت ور نیا زا .داد  یمعت یرگشدرگ دصاقم و اهرهش ریاس
    یاره تیدودرحم یرکی هتسب همانشسرپ زا هدافتسا هکنآ مود .دوش هسیاقم  هوهپ نیا دیاتن اب نآ دیاتن و دوش ماجنا
    درننام یرشیامیپ یاره      هوهرپ رد اره هداد یروآ  رمج ررگید یارهرازبا رگید زا هدافتسا اریز ،تسا رضاح  هوهپ
      رد یرگرشدرگ دراقم درنرب یتیراخش یاره یگهیو هنیمز رد یدنمشزرا دیاتن دناوتب دیاش هبحاام و زاب همانشسرپ
    هترسب همانرشسرپ رارنک رد اهرازبا نیا زا یتآ نارگشهوهپ دوش یم هیصوت ور نیا زا .دهد رارق رد نارگشهوهپ رایتخا
     ترسا نآ ینارمز تیدودرحم  هوهرپ نیا رگید تیودحم .دنیامن هدافتسا دوخ رظن دروم تاعالطا یروآ  مج یارب
    هرمه یاررب یبرسانم رایعم ناوت یمن و تسا هتفرگ ماجنا ناتسبات یاه هام رد  هوهپ نیا یاه هداد یروآ  مج اریز
    لوراف مارمت رد تارعلاطم ،رتدانتسا لباق و رتهب هجیتن بسک روظنم هب دوش یم هیصوت ور نیا زا و دشاب نارگشدرگ
  .دوش ماجنا نارگشدرگ عاونا همه یور رب و لاس

  عبانم
  .15 -11 :6 ش ،6 هرود .یروانف و یسدنهم ،مولع رد  هوهپ همانلاف .نارهت رهش رد یمیلقا  یاسآ .(1396) .زانلا ،نایردنکسا
  همانلراف .ییاتسور     قطانم رد یرگشدرگ هعسوت هب نابزیم هعماج شرگن یبایزرا .(1396) داهرف ،یلامجاباب ،اریمس ،یتخب ،بابع ،ینیما

  .11-166 :19 ش ، هد لاس ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم
   هوهرپ و  تارعلاطم ،SWOT شور  ارب لیبدرا ناتسا رد هبادرس مرگبآ هقطنم یرگشدرگ یاه لیسناتپ تخانش ،(3296) زورهب ،یناحبس

  .966-206 :1 ش ،لوا لاس ،یا هقطنم و یرهش یاه
  .30 -69 ،96 ش ،ناریا رامآ زکرم ،ناریا رد یرگشدرگ یدیلک یاه صخاش یسررب .(1396) .شونهب ،نایاقآ تاداس
 لپ :یدروم هعلاطم) یرهش یناگمه یاهاضف رد بولطم ورملق موهفم  جنس .(1396) .ماهلا .یباهش .اتیزآ .ییوکسا یلالب .رسای .یزابهش

 .11-12 ،10 ش ، شش هرود ،یرهش تاعلاطم همانلاف .(نارهت تعیبط
 ،ناه         فرصا رهرش هرب رفرس زا رگرشدرگ نادررم و نارنز یاره هزریگنا هسیاقم ،(5396) نیما ،یلباب یمیلست ،دمحم ،یرافغ ،مارهب ،نایربجنر

  .19-15 :1 ش ،1 لاس ،یرگشدرگ یعامتجا تاعلاطم همانافود
 .نارهت هاگشناد ،ایفارغج هدکشناد ،همان نایاپ .نآ هعسوت یاههار و گرزب نارهت یتسیروت یاه ناوت یسررب .(1296) نامرهق ،یمتسر

         درصاقم هرب نارگرشدرگ یرادارفو ررب رثؤرم لرماوع لریلحت .(9396 ) دیرشرف ،یرانا یناقهد ،ییاضر نیسح ،یدابآ تلود ،دمحم ،یرافغ
-215 :9 ش ،06 هرود ،  ینامزارس گرنهرف تیریدم همانلاف .(ناهفصا رهش هب هدرکرفس یجراخ نارگشدرگ :هعلاطم دروم) یرگشدرگ
655.  

  دررکلمع دوبهب و تعیبط لپ هارهدایپ ثادحا یتسیز طیحم تارثا یبایزرا .(1396) .ریما ،یدهشمقآ یتیاده ،هنامس ،یدهاز ،دیمح ،ینابرق
  .110 -610 ،0 ش ،9 هرود ،یرهش یزیر همانرب یایفارغج یاه  هوهپ .نارهت 9 هقطنم ییایفارغج ٔۀەەدودحم رد نآ کیژولوکا

 رب ناتسرل ناتسا یرگشدرگ ی هعسوت یهتارتسا باختنا و نیودت ،(6396) ،رای هللا ،یزوریف یگیب ،اضر دومحم ،یلیعامسا ،یدهم ،یمظاک
  .11-11 :09 ش ،هعسوت و ایفارغج همانلاف ،یمک کیهتارتسا یزیر همانرب سیرتام و SWOT لیلحت باسا
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  تریفیک ،   دررنرب یتیاررخش قباررطت ریثأرت یسررب .(9396) نیرسن ،گنگ یفاک ،مالسا ،رخاف ،یداهلادبع ،یزیزع نایزرد ،ناریج ،یدمحم
  و رارهب  دریدج هرود ،  رکی و تسیب لاس ،دهاش هاگشناد یشهوهپ -یملع همانلاف ود .دنرب هب یرادافو ررب درنرب ههجو و هدش  اردا
  .19-21 :9 ش ،ناتسبات

  یاره تین رب داقم زا تیاضر و داقم ریوات ریثات یسررب .(1396) نیسح ،هداز یسراق ،نیسح ،یشولب ،یضترم ،هاگرز شاب نیم یکلم
 .66-99 :06ش ،مراهش لاس .یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب هلجم .نارگشدرگ دیدزاب

 ،   رهن لارس ، یرهرش تیریدم تاعلاطم همانلاف .یرهش رظنم رد نآ ریثات و نارهت تعیبط لپ یسررب .(1396) نسحم ،یلماک ،هیمس ،یئادن
 .6-66 ،69 ش

            درنرب هبارشم هرب ناهفرصا هرب یجرارخ نارگرشدرگ یرادارفو و یدنمتیارضر ررب رثورم لماوع یسررب .(9396) دواد ،ینارهز ،اضر ،یتمه
 .026-110 :16 ش ،موس لاس .یرکشدرگ هعسوت و یزیر همانرب هلجم .یرگشدرگ
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