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 يفسوي ابيرف
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

 1هداز يبتجم نیسح
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یملع تایه وضع

 درف يهاگشیپ ارهز
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،ایفارغج هدکشناد ،یسایس ایفارغج یملع تایه وضع

 11/1/2391 :هلاقم شریذپ خیرات   31/6/2391:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
   و هدرهک تهباقر   یهللملا نیهب و یلم  طس رد اهرهش رگید اب رهش هک ددرگ هئارا رهش زا یریوصت دوش یم ثعاب اهرهشربا یزاسدنرب
     اههنن هههجو و یهنهذ هاهگیاج تیوقت بجوم اهرهشربا یزاسدنرب نیا رب هوالع .دنوش یم یدنورهش عفانم یزاس رثکادح ثعاب ًااتیاهن
  یاهه هیامرس ندش ریزارس بجوم تیاهن رد اهرهش نایم تباقر وج داجیا نیا و درون یم دوجوب ار اهرهش نایم تباقر تصرف و هدش
       راهب ههب نن نینکاهس یارهب ار یگدهنز تهیفیک   طهس  و هاهفر   یااهفا   و دهش دههاور یرهش یاهراتراس هب یعامتجا و یونعم ،یدام
 لباق و مظنم یا همانرب نیودت هب ،نن یجورر اما هتفرگ ماجنا یرهش یزاسدنرب و دنرب هنیمز رد یا هدنکارپ تاعلاطم هچرگا .درون یم
  یدهییات و یفاشتکا یلماع لیلحت زا هدافتسا اب نارهت رهش رد اهرهشربا یزاسدنرب یا هنیمز لدم ، هوهپ نیا رد .تسا هدیماجنین ارجا
  ههطبار یراتراس لدم رد .تسا هدش یبایرابتعا و نومزن LISREL و SPSS یاهراافا مرن زا هدافتسا اب یراتراس ت داعم لدم و
 ،ییازدمنرد رب یزاسدنرب دنیارف نینچمه و یزاسدنرب دنیارف رب روشک زاین و ناگدننک دیدزاب هوبنا هب زاین ،دنرب ییایوپ یاه هفلؤم نیب
  ههک داد  ناهشن  درادناتهسا نی همخت  تهلاح رد ی راتراهس  لدهم .تسا هداد ناشن یرهش رادیاپ هعسوت و هوقلاب دصقم کی هب رهش لیدبت
 نی رتهشیب نی هنچمه . تهسا یزاسدنرب دنیارف رب دنرب ییایوپ ،ریرأت نیرتمک و تسا یزاسدنرب دنیارف رب روشک زاین ،تبثم ریرأت نیرتشیب
 .تسا ییازدمنرد ریغتم رب اهدمایپ رب یزاسدنرب دنیارف ریرأت

 
 نارهت ،رهشربا ،یزاسدنرب ،یراتخاس تالداعم ،یزاس لدم :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
       و یدوامحم) ددراگ لیدا ت دمآراس دانرب کای هب رهش یتسیاب تسا یرهش نزاوتم هعسوت و رادیاپ داصتیا فده رگا
 یی ااه  هانومن  دوجوااب ا دراب ی   ام ثرا هاب ار دواخ دنرب ،دصقم کی ،یفرصم یاهالاک فالخرب ا(11 ص ،1391 ،دجام
 ر اییغت یریگمشچ روط هب ای و دنک دیلوت ار دوخ یگنهرف ثاریم ای و گنهرف ،یفارگوپوت دناوت یمن دصقم کی ،دودحم
 رد ،دنک یم عادبا ار یدیدج دیلوت طخ الوکاکوک تکرش دننام هدننکدیلوت کی هک یا هویش هب دناوت یمن ناکم کی ادهد
  ااهنآ و   ددراگ ییااسانش  تاسیاب ی  ام داصاقم   سوملماان و سواملم یاه ییاراد هجیتن رد اددرگ ینیرفآزاب هاتوک یتدم
     و دانرب تایوه ءااقترا ااب  ناوات ی ام نی اننمه ادزاس زیامتم رگید یاهدصقم مامت زا ار نآ هک ددرگ جیورت یا هنوگ هب
   ااما ادزااس مهارف ار دیدج یاهرازاب بذج ناکما و دبای ءاقترا دصاقم دنرب هژیو شزرا ،یرهش دنرب رب رثؤم صخاش
  ااه  نااکم نی ارباانب  ادانهد ر اییغت ، هااتوک ی  ناامز ةرود رد ،ار داصقم نآ ییانبریز تیهام دنناوتب لماوع نیا تسا دیعب
 یی   ااسانش ار دواخ دانمتردی ی ااه هبذاج و دنشاب تدمدنلب زادنا مشچ رب ینت م زیامتم یدنرب تیوه یاراد تسیاب یم
  هتاسوی پ رواط  هاب و  دانیامن وجتسج ار دزاس یم باذج و توازتم ناگدننکدیدزاب یارب ار اه هبذاج نیا هک یتیهام ،دننک
 راد ایاپ ی ترهاش بسک رد ،دنیآرف نیا نامز تشذگ اب ادنیامن جیورت ینورب و ینورد تاطا ترا قیرط زا ار تیهام نیا
  ًاااقی   مع ناامز تاشذگ ااب هک یزنم ترهش کی ندرک یثنخ هکدنچره ادرک دهاوخ کمک دنرب یاه شزرا نیا یان مرب
 ار نیزگی  ااج و تا ثم ی زادانا  ماشچ ۀئارا ییاناوت ،دنمتردی دصقم دنرب کی اما دشاب یم لکشم یراکتسا هدناود هشیر
  داصقم نآ ،دشاب رتدنمتردی دصقم دنرب کی هک هچره ادهد رییغت ار روشک کی ریوصت نامز رورم هب دناوت یم هک دراد
 کی هک دزاس یم نشور زنیلوا ادیآ نوریب رت عیرس اه نارحب زا و دنک یگداتسیا ییاه كوش نینچ لباقم رد دناوت یم رتهب
  رذاگدوز و رادیاپان یبایرازاب موهزم کی دصقم دنرب ادوش یزیر هیاپ یعیاو ییاوتحم و تیهام یوررب دیاب دصقم دنرب
   عاراتخا ًاااقل م ی الم ی اهدانرب نی رات   قافوم اداشاب باذج و مجسنم ،صیخشت لبای ،زکرمتم دیاب دصقم دنرب" :تسین
 ۀلی اسو هب سپس تیعیاو و تلاح نیا هک دنوش یم یزیر هیاپ یراج تیعیاو یوررب ،تلاح کی یوررب هکلب دنوش یمن
  یاراب  ااما ،دنتسه رگ-هعسوتدوخ و کیناگرا رظن نیا زا دصقم یاهدنرب ادنوش یم جیورت و هدش یزاس هصالخ اهدنرب
  دواخ تمس هب ار نارگشدرگ دهاوخب دصقم کی رگا نیاربانب ا"دنراد زاین یتسرپرس و ییامنهار هب دوخ لیسناتپ ققحت
 زی اامتم  دانیآرف ن ایا اما تسا راکشآ یعوضوم نیا ادیامن هئارا اهنآ هب ار دیدزاب یارب هدننک عنای یلیالد دیاب ،دنک بلج
 ک ای  هاک یلماوع ییاسانش اب دنیآرف نیا اتسا یزاسدنرب نامه عیاو رد رگید یاهدصقم یمامت زا دصقم کی نتخاس
 ی اراب  ناگداننکدیدزاب ب ایغرت و قیوشت روظنم هب هتسویپ روط هب اه توازت نیا لاقتنا و دزاس یم درف هبرصحنم ار دصقم
  زاین  تالاهنآ نومی ااس ادراد راکورس ،دنشاب نآ زا دیدزاب ناهاوخ اهنآ هک یروط هب ،دصقم نآ زیامتم یاه هبذاج تخانش
   نااکم راه ،مینک یم یگدنز نآ رد نونکا ام هک یا هدش یناهج یایند رد :دراد یم نایب عوضوم نیا تیمها صوصخ رد
  دواخ ی    اداص مهاس و دادعتاسا مهاس ،دمآرد مهس ،نهذ مهس ندروآ تسد هب یارب رگید یاه ناکم اب تبایر هب راچان
 ی نالواط ی تدام ی اراب ندنام رطاخ هب یارب یکدنا سناش زا ،دشاب یزیچ دامن دناوتن ناکم کی هک یتروصرد ادشاب یم
 ادوب دهاوخ رادروخرب دنمشزرا هجوت نیا زا یشخب ندروآ تسد هب رد تبایر یارب
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 2  سیلواپورتم تاغل رد هت لا هک دنتسه رزن نویلیم 41 زا شیب تیعمج اب (ارگمه) یرهش قطانم ای اهرهش ،1اهرهشربا
  لااس رد  ااه یسررب ق طرب ا(El-Shakhs, 2014, p. 12; Sorensen & Okata Eds, 2011, p.22) ادنوش یم هدیمان مه
             ،یائ مب ،یاهگنااش ،لوئاس ،یالهد ،وایکوت :زا دانترا ع ااهنآ زا یداداعت هاک دراد دواجو رهاش رابا 19 دودح 1146
    رهاش نیامجنپ و تاسیب  زاین      ناراهت الاینام و ااکازوا ،یاچارک ،كروایوین ،اتراکاج ،ولوئاپ وئاس ،نکپ ،یتیسوکیزکم
  و یا ل م ؛UNIIDO, 2014, p. 90)  دواش ی ام     بواسحم اهرهاشربا زاج فیرااعت ساسارب و تسا ناهج تّدیعمجرپ
 جراخ رهشنالک کی هدعای زا هک تسا یرهش نارهت ریسازت یمامت اب ا(61 ص ،6391 ،ینید ؛631 ص ،0391 ،نارگید
 زا  رات  ماهم و  دانا هدرکن ادیپ هعسوت نآ اب بسانتم رهش نیا یاه تخاسریز اما ،تسا هدش لید ت رهشربا کی هب و هدش
 ی ااه  تاصرف لثم لئاسم زا یخرب دناوت یم هلئسم نیا و تسا یرهش دنرب دیاف نامروشک مهم رهش ربا نیا هکنیا همه
   و تعناص هدکاشیدنا ؛66-06  صاص ،1191      ،درااکروه و یا ی ح) داهد رارای عاعاشلا تحت ار ااا و یراذگ هیامرس
  هاب ات هک تسا ام روشک رد دیدج تاعوضوم زا یرهش یزاس دنرب ا(10 ص ،4391 ،یمامغ ؛90 ص ،1191 ،یروانف
   هاتفرگ مااجنا یرهش یزاسدنرب و دنرب هنیمز رد یا هدنکارپ تاعلا م هچرگا ؛هدشن ماجنا هزوح نآ رد یدج راک ،لاح
   هاب میهاواخ   یام راگا نارظن حاص هتزگ ساسارب .تسا هدیماجنین ارجا لبای و مظنم یا همانرب نیودت هب ،نآ یجورخ اما
    رد میوراب شیاپ راتهب ی یحم تسیز یاضف و تا ثاب یاهدمآرد ،نزاوتم هعسوت ،رادیاپ داصتیا اب یرهش نتشاد تمس
       یرهاش یزااس دانرب ،سااسا نایا راب .میزادرپب اهزاین ییاسانش هب دیاب اه هلوقم نیا رد یزاسدنرب یارب تسخن هلهو
 یگنهرف هعسوت ،یداصتیا هدوزفا شزرا یارب یع نم ،ریوصت ندومن مهارف هلیسوب یتبایر تیزم ندوزفا یارب یدر هار
   هلئاسم اذال ا(6 ص ،0391   ،ناراگید و هانایچ یردیح) تسا عطای یعامتجا و یداصتیا هعسوت نیننمه و یسایس و
   رهاش یدروام هعلا م یان م رب هک دشاب یم اهرهشربا یزاسدنرب یا هنیمز لدم یبایرا تعا و نومزآ ،شهوژپ نیا یساسا
  تاسدب  ااه هداد   راب یانت م یروئت یشهوژپ درکیور یان م رب هک هیلوا لدم نومزآ تهج ،اتسار نیا رد ادشاب یم نارهت
 و SPSS یاهرازفا مرن زا هدازتسا اب یراتخاس تالداعم لدم نیننمه و یدییات و یفاشتکا یلماع لیلحت زا تسا هدمآ

LISREL اتسا هدش هدازتسا 
 :زا دنترا ع یعرف فادها ادشاب یم اهرهش ربا یزاسدنرب یراتخاس تالداعم لدم نییعت ،شهوژپ نیا یلصا فده
 اهرهشربا یزاسدنرب عماج لدم یاه هزلؤم و داعبا نییعت
 اهرهشربا یزاسدنرب یراتخاس تالداعم لدم نیودت
 :زا دنترا ع شهوژپ نیا تالاؤس
 ؟تسیچ اهرهش ربا یزاسدنرب عماج لدم :یلصا لاؤس
 :یعرف تالاؤس
 ؟تسا ییاه هزلؤم هچ لماش اهرهشربا یزاسدنرب عماج لدم
 ؟دنراد یزاسدنرب دنیارف یاه هزلؤم اب یا ه بار هچ اهرهشربا یزاسدنرب عماج لدم یلع طیارش یاه هزلؤم

                                                                                                                                                               
1 Mega City 

2 Metropolis 
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 ؟دنراد دمایپ یاه هزلؤم اب یا ه بار هچ اهرهشربا یزاسدنرب عماج لدم یزاسدنرب دنیارف یاه هزلؤم
 :زا دنترا ع شهوژپ نیا تایضرف
 ادنراد یزاسدنرب دنیارف یاه هزلؤم اب ت ثم ه بار اهرهشربا یزاسدنرب عماج لدم یلع طیارش یاه هزلؤم

 ادنراد دمایپ یاه هزلؤم اب ت ثم ه بار اهرهشربا یزاسدنرب عماج لدم یزاسدنرب دنیارف یاه هزلؤم
 ناکم یزاس دنرب یاه لدم
    نااکم کای یتباایر و رترب یاه هصخشم یهدنامزاس و زکرمت ،زیامت داجیا یارب یرازبا و بوچراچ ،ناکم یزاسدنرب
    زا یاخرب شاخب نایا رد ا(11 ص ،0391 ،رکیب) دنشاب هتشاد قیاقح رد هشیر دیاب اه هصخشم نیا هک دروآ یم مهارف
    نااکم یزااس دانرب هب توازتم یا هیواز زا کی ره هک دش دهاوخ حیرشت ناکم یزاس دنرب هزوح رد دوجوم یاه لدم
 ادنا هتخادرپ
 نوتلدیم لدم (1
   و تیاصخش کای یهد لکش :تساریز حرش هب نوتلدیم هاگدید زا ناکم یارب لآ هدیا یزاس دنرب کی لحارم و ازجا
  و ااهراتفر ، ااه شرگن ،اه شزرا ساسا رب دنرب هاگیاج نیی ت ؛دنرب یارب یعیاو اما هنا لط هاج ،زیامتم ،صخشم هاگیاج
  و عباانم ، ااه  ترااهم      هاب هاجوت ااب دایکأت طااقن و رهش /ناکم صخشم یژتارتسا کی ساکعنا ؛تیعمج تایصوصخ
  ناایم رد اراک یگچراپکی ؛ینورد یدیلک ناراذگریثأت اب قفوم طا ترا ؛فده یاه هورگ هب ایازم شخب رثا هئارا ؛اه تیلبای
 انامز لوط رد ندوب مجسنم ؛یبایرازاب یطا ترا فلتخم یاه هناسر

       نااکم یداام تایاصوصخ راب اای اهرهاش   :دراد ها نج ود ًاالوامعم دوش یم هتفرگ راک هب هک یزاس دنرب یاه یژتارتسا
   هاب اداننک یم دیکأت اهوگول و اهراعش ،اه ناتساد لاثم ناونع هب یدام ریغ یاه ه نجرب ای اهدادیور ،اه نامتخاس نونمه
  یزااس دنرب عیاو رد ادننک بذج ار نارگشدرگ و دننک زیامتم ا یر زا ار دوخ هک دنراد دیما اهرهش /اه ناکم قیرط نیا
 ادشاب یرگشدرگ بول م ریوصت داجیا رد دیزم شور کی دناوت یم رهش /ناکم
 ناکم ریوصت یاه لماح (6
  نارگاشد    رگ بذاج یاراب تاسا ناکمم ،دشاب هژیو رهش /ناکم کی رد یدح ات هک یزیچ ره تیعیاو کی ناونع هب
    طیاحم :زا دانترا ع هاک تسا هدش ییاسانش رهش ریوصت یاه لماح زا یلصا یدنب شخب هس تایبدا رد ادشاب بسانم
 هدش هتخاس دراوم هدهاشم یارب ار ناکم کی تسخن نارگشدرگ اروهشم یاه تیصخش ،زراب یاهدادیور ،هدش هتخاس
    و  نایل ،ییااپورا و ییااکیرمآ ی اهرهاش  رد هداش ماجنا عیسو ینادیم تاقیقحت ساسارب ادننک یم دیدزاب نآ طیحم رد
    كرد هداش هتخااس دراوام زا یا  هاعومجم    سااسارب ًااتدامع ار نااکم کی دارفا رتشیب هک دننک یم لالدتسا شناراکمه
  :قطاانم ،اه لپ ،اه هار :دننک یم ازیا رهش کی ریوصت یهد لکش رد یمهم شقن یکیزیف رصنع جنپ صوصخ هب ادننک یم
   اای ااه نادیم دننام کیژتارتسا عمجت طاقن :عمجت طاقن ،زیامتم رتکاراک اب رهش یاه شخب ریاس و یحاون ،اه نادیم دننام
 ادننک یم هجوت زین دهد یم خر رهش رد هک یزراب یاهدادیور هب نینچ مه نارگشدرگ اهتسجرب طاقن ،را ی یاه هاگتسیا
   کای تاسا نکمم نارگشدرگ ادنهد یم خر راب کی اهنت رگید یخرب هک یلاح رد ؛دهد یم خر لاسره اهدادیور یخرب
     تاسا ناکمم اهرهاش ًااانئم م ادنک یم ط ترم تیصخش کی هب ار ناشیا ناکم نآ هک نیا لیلد هب دننک دیدزاب ار ناکم
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 زا یی ااه  ها نج  هاب   تاسا ناکمم  ااه ناکم ،تیاهن رد ادنشاب هتشاد هدش رکذ عون هس هب ت سن یرتشیب ریوصت نالماح
 ادنشاب ط ترم ااا و اذغ ،یتسد عیانص دننام ناش یلحم داصتیا

 ناکم ترهش سیرتام (9
     نآ زا راداید هزایگنا مدرام رد داناوت ی ام ،دوش یم هئارا هنوگچ ناکم کی هک نیا و تسا مهم رایسب ،ناکم کی ریوصت
     و تا ثم طااقن راب دایکأت" هلمج ناکم یارب یزاس دنرب هزادنا هب ییاج  یه رد ادیامن داجیا ار ددجم دیدزاب و ناکم
  نااکم توی طاقن نیب فاکش هنوگره ندرکرپ رد دناوت یم ناکم یارب یزاس دنرب ادشاب یمن حیحص"یزنم طاقن فذح
     بااختنا راثا راب ًاافراص و دوش یمن داجیا ءالخ رد ناکم کی ترهش ادنک کمک نآ هوقلاب ناگدننکدیدزاب یاه كاردا و
      یاا یر ااب هاسیاقم لابای نااکم ریوصت هنوگچ هک دننک عضو دیاب ناکم کی نابایرازاب هکلب ،دهد یمن خر نارگشدرگ
 :دشاب زایتما و یدنب ه تر نیا یایوگ دناوت یم یدح ات ریز لکش اتسا یلصا
 

 
 هوقلاب یاه هراتس

(Potential Stars) 

 
 روهشم یاه ناکم

(Celebrities) 

 الاب
 
 
  نییاپ

 ناگدنزاب
(Losers) 

 
 راد لکشم یاه ناکم

(Problem Places) 
 الاب نییاپ

 (Coshall,2000, p 22;Tapachi and waryszak,2000, p 42) ناکم ترهش سيرتام .1 لکش

      تازگ شزرا و دنتاسه یانغ یاساسحا یاانعم رد هک دنتسه ییاه ناکم ،ناگدنرب ،هچرگا ،یزاس هاگیاج هشقن ره رد
    ،دانراد یامک یاانعم ناگدنزاب ،هسیاقم رد ادنراد هوقلاب نارگشدرگ رظن زا ییالاب دیدزاب لامتحا و دنراد ییالاب یوگو
 ر    زاص هوقلااب نارگاشدرگ طاسوت دیدزاب لامتحا و دنرادن ییوگو تزگ شزرا  یه ًاا یرقت و دنراد ینییاپ هاگیاج یتح
    عافد ار هوقلااب نارگاشدرگ و دنتسه رود رایسب یساسحا تیباذج زا هک دنتسه ییاه ناکم راد هلئسم یاه ناکم اتسا
    یتخاس رایاسب رااک دنوش قفوم ناکم یزاس دنرب رد دنهاوخب رگا دنراد یمک یساسحا ششک هک ییاه ناکم ادننک یم
    و دانراد یاناوارف لیاسناتپ (تسا دشر لاح رد هچرگا) دنراد ینییاپ ترهش شزرا رضاح لاح رد اما ادنراد ور شیپ
 ادنشاب ادرف ناگدنرب دنناوت یم
 1ناکم کی دنرب دم ینحنم (0
 دیاب ناریدم ،نامز لوطرد شورف مجح یبایدر ناونع هب لکش S ینحنم هب شرگن یاج هب هک دهد یم داهنشیپ  یرنیو
    دروام رد یدایزم یااه  شنایب        و داننک هااگن دواخ نایرتاشم ااب دانرب ها بار رد لحارم زا یا هعومجم ناونع هب نآ هب

                                                                                                                                                               
1 Fashion curve 

ترهش شزرا  

شک
یساسحا ش
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  اداتبا رد هک مینی ب میناوت یم ام ،ناکم دنرب هب نآ همجرت و موهزم نیا هعسوت اب ادننک راکشآ دنرب یطا ترا یاه یدنمزاین
 یراصحنا ناکم هک ارچ یتاغیل ت یاه تیلاعف نادقف مغر یلع ،دوب دنهاوخ کیش یدایز یاه ناکم اتسا کچوک رازاب
  نااشدادعت هچرگ هک دنتسه 1نایارگدم نآ ،ناگدننک دیدزاب و تسا دوخ (دم زاف) زاغآ رد ناکم دنرب اج نیا رد اتسا
       ار دواخ ندواب عوان و یرااصحنا تیباذاج و دواش یم روهشم ناکم هک ینامز اتسا راذگ ریثأت دیاقع رب اما تسا مک
      ،تاسا هداش یموامع هاک ییااج دنهاوخ یمن هک ارچ دنور یم یدعب دیدج ناکم هب نارگشدرگ نیا ادنهد یم تسدزا
  تاسدزا دوخ نتشاد هگن باذج رد ناکم رگا ادنتسه هفرم دارفا ناکم کی دنرب نایرتشم (ترهش زاف) رد ادنوش هدید
    یرتاشم بذاج ترواص نآ رد هک دناسرب (یگتسخ هلحرم) هب ار ناکم کی تیاهن رد دناوت یم (ندش انشآ) ادهد یم
   یباایزرا ار نآ یرواحم یاه شزرا دشاب مزال دیاش ،دروخب یدج ی یسآ ناکم کی دنرب رگا ادش دهاوخ تخس رایسب
  و دانهد ناشن ندش ریپ زا یمئالع دنناوت یم اهدنرب یمامت ادرک ددجم فیرعت ار فده یاهرازاب اب نآ طا ترا و ددجم
      راصاعم دنتاسه نایا دانمزاین زاین اهدنرب نیرت کیسالک یتح و دنشاب یم ندش هزات دنمزاین نردم تبایر اب ههجاوم رد
       تابایر رد داننک ادایپ لاماکت دانناوتن هاک یناکم یاهدنربو تسا زورما رازاب رد تارییغت تعرس لیلد هب نیا ادننامب
     هاب مااگنه هاچ نااکم کی دننادب هک دنراد زاین نابایرازاب و دنامب اتسیا دناوت یمن یناکم دنرب  یه ،دنروخ یم تسکش
 اتسا یگزات و ایحا دنمزاین هک تسا هدیسر یا ه قن

 
 (Weinreich, 1999, p 12) ناکم دنرب دم ينحنم .2 لکش

 ناکم یارب دنرب نتخاس یزاف جنپ لدم (1
      نایا اتاسا دانرب و نااکم نآ یرواحم ی ااه شزرا نیودت یناکم ره دنرب یایحا ای و نتخاس دنیآرف رد تسخن ماگ
 ادشاب هوقلاب نارگشدرگ یارب رترب و لاقتنا لبای ،بترم ،رادیاپ دیاب اه شزرا

 ناکم کي یارب دنرب داجيا رد زاف جنپ .1 لودج
 کیژتارتسا یاه هیصوت و رازاب یسررب و لیلحت لوا زاف
 دنرب تیوه هعسوت مود زاف
 زادنا مشچ لاقتنا-دنرب یفرعم موسزاف
 دنرب یزاس هدایپ و ارجا مراهچ زاف
 یرگن زاب و یبایزرا ،ندرک روتینام مجنپ زاف

                                                                                                                                                               
1 Trendsetter 
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   یزوراما رگاشدرگ و یرتشم اب ط ترم و رصاعم دنرب ردقچ هک دادراری رظن دم ار هتکن نیا دیاب یزاس دنرب لحارم رد
    یداعب زااف ،داش لماک رازاب یسررب و لیلحت ینعی لوا هلحرم هک یماگنه ادوش یم هسیاقم شیا یر اب هنوگچ و تسا
   هاک یمااگنه اتسا دنرب یرامعم و تیزم مره ،میهازم زاف نیا یاه تمسی نیرت تیمها اب زا تسا دنرب تیوه هعسوت
  یلکاش هب یروحم یاه شزرا هکنیا ات درک یزیر یپ و هداد خوسر دنرب یوگول ات هتفرگ مایپ دنرب یروحم یاه شزرا
   ادانک تایوقت ار دنرب یاه شزرا دیاب ،دنک نیمضت ار درکیور و مایپ ماجسنا هک دنرب یحارط کی ادنوش لقتنم مجسنم
 ی ااه شزرا رد صخشم تروص هب دیاب و دوش یم هتشاذگ كارتشا هب هوقلاب نایرتشم و ناعزن یذ مامت نیب زادنا مشچ
       هتاشاد ار رایز تایاصوصخ دایاب نااکم کای دنرب ،یساسحا یگتسباو کی قلخ رد تیقفوم یارب ادوش نایب یروحم
  یاراب زادنا نینط ،اکرش و ناعزن یذ یارب باذج ،دنمتردی یاه هدیا هدننک لقتنم ،زیامتم ،لاقتنا لبای ،یندرکرواب :دشاب
 ایرتشم

 تیزم مره و دنرب تیصخش (2
    قالخ اتاسا فداه یاهرازاب اب دنرب تیصخش لماعت نازیم یناکم ره یارب دنرب داجیا رد یدیلک یاهروتکاف زا یکی
  نایرتاشم تاطا ترا ،دنرب تیزم مره اتسا ط ترم و ینغ تیصخش کی هعسوت اب طا ترا رد ًاالماک ناکم کی یارب دنرب
   هاک ییااه یگژیو دوش یم هتساوخ نایرتشم زا نآ رد هک نایرتشم قیقحت دنیآرف زا بلغا و دنک یم عمج دنرب کی اب ار
 ادنوش یم هدازتسا دننک فیصوت ار ناکم کی یانعم و دهد یم هئارا ناکم کی

 
 (Morgan & Pritchard, 2004, p 22) ناکم دنرب تيزم مره .4 لکش

 دنرب یرامعم داجیا (0
    یاایازم و (ناهذ) یانالقع یایازم ،هاگیاج لماش ناکم کی دنرب یدیلک یازجا مامت هدننک سکعنم دیاب دنرب یرامعم
     نتخااس هاک تاسا یاهار هشقن عیاو رد دنرب یرامعم ادشاب دنرب تیصخش هارمه هب ینعم یعادت و (بلی) یساسحا
   هدازتاسا دروام ناکم دنرب ناریدم مامت طسوت دناوت یم هک تسا یرازبا و دنک یم ییامنهار ار یبایرازاب و هعسوت ،دنرب
       اا یر راب یزورایپ یاراب دانرب یراامعم داجیا یوج و تسج رد یرگشدرگ یاه ناکم یا هدنیازف لکش هب ادوش عیاو
 اتسا ناکم کی یلصا و ردام دنرب و یعرف یاهدنرب هعسوت رد یلصا رازبا کی دنرب یرامعم ادنتسه
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 ناکم یزاس دنرب رد دنرب تاطا ترا لدم (1
  زا تاینهذ ریوصت و دنرب تیوه هک ینعم نیا هب اتسا هیوس ود هراومه تاطا ترا و تسا یطا ترا دم کی یزاسدنرب
      و داهد رارای راظن دام ار ود نایا لداعت دیاب زین ناکم یزاس دنرب تیریدم ادنرادروخرب ییالاب تیمها زا ود ره دنرب
  راه و دهد یم خر ناکم رد هک یزیچ ره ،دشاب هدش لیکشت نآ زا ناکم هک یزیچ ره ادشاب هتشاد نآ لرتنک رد یعس
       هاک تاسا داقتعم سایز تاراوااک ادانک ی ام لقتنم ار یمایپ ناکم نآ دنرب دروم رد دوش یم ماجنا ناکم طسوت هچ نآ
 :دریذپ یم ماجنا تروص ود هب ناکم کی دنرب هب طوبرم تاطا ترا
        تااطا ترا تامادایا نایا یلاصا فداه هاک یناامز تسا ناکم کی یاه تیلاعف یطا ترا رثا روظنم :هیلوا تاطا ترا (1
   یراداراتخااس ،تخااس ریز یاه هژورپ ،ی یحم رظنم یاه یژتارتسا :دوش یم میسقت ریز عیسو هزوح راهچ هب و تسین
 اهژورپ ناکم راتفر ،ینامزاس و
    هداش هتخاناش یااه  تایلاعف   قایرط زا نااکم کی رد هک تسا دنمفده و یمسر تاطا ترا روظنم :هیوناث تاطا ترا (6
    دایکًاات هاب مزال ًاادداجم ادهد یم خر وگول زا هدازتسا و یکیفارگ یحارط ،یمومع طباور ،تاغیل ت عاونا دننام یبایارازاب
 ادشاب ناکم تیعیاو رت مهم همه زا و دنرب ازجا ریاس اب گنهامه ًاالماک دیاب هیوناث تاطا تزا هک تسا
 ناکم دنرب شخب رثا طباور لدم (3
 نوسنیکنه اددرگ یمرب فلتخم ناعزنیذ اب شخبرثا طباور قیرط زا یروحم دنرب هعسوت هب ناکم یزاسدنرب یشخب رثا
(Hankinson,2004, p 12) رواحم هک یتامدخ :یلصا تامدخ طباور :دنک یم یدنب هورگ هتسد راهچ هب ار طباور نیا  
   هاب یاسرتسد :دنرب تخاس ریز طباور ؛اه لته و یحیرزت یاهدادیور و عیایو ،یشورف هدروخ دننام دنتسه دنرب هبرجت
 ؛ ااه هناسر اب یبایرازاب و کیناگرا طا ترا :اه هناسر اب طباور ؛فلتخم تالیحصت و1 دنرب ی یحم رظنمو طیحم ،تامدخ
 انورد نایرتشم و ناکم نانکراک و نینکاس اب طباور :نایرتشم اب طباور

 
 ناکم شخبرثا طباور .3 لکش

 ناگدنراگن :ع نم

   طاسوت داناوت ی ام    هاک تاسا (نااکم هعسوت هشقنو ناکم تیوه) یروحم دنرب عورش ه قن نوسنیکنه بوچراهچ رد
     ها بار نااعزنیذ ااب قواف طباور قیرط زا یروحم دنرب نیا ادوش یم فیرعت دنرب تیعیاو دنرب هاگیاج ،دنرب تیصخش

                                                                                                                                                               
1 Brand scape 
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   تواازتم ماه اب ناکم دنرب یزاس موهزم رد سیزت اراواک و نوسنیکنه طسوت هدش هئارا بوچراهچ ود ادنک یم راریرب
  هاک   یلااحرد دانک ی ام   هااگن طاا ترا هدننکراریرب کی ناونع هب ناکم دنرب هب (0446) سیزتاراواک هک یوحن هب ،دنتسه
    دانرب یداعب دانچ تیوه بوچراهچ ود رهرد اما ادرگن یم ی باور درکیور کی ناونع هب دنرب هب (0446) نوسنیکنه
 ی ااه  هژوراپ      و ینامزااس و یرادا تخااس راصنع ًاالثام ،دانراد یدایز كارتشا طاقن بوچراهچ ود نیا اتسا دوهشم
  نواسنیکنه بوچراهچ رد دنرب تخاس ریز طباور و یرتشم اب طباور دننامه سیزت اراو اک بوچراهچ رد یتخاسریز
  یدروام یاه هعلا م رب رتشیب یبایرازاب رد دوجوم تایبدا هک تسا دقتعم نوسنیکنه (Hankinson,2009, p 22) تسا
 دصقم یارب ریوصت نتخاس رب رتشیبزین یرگشدرگ تایبدا و تسا هدرک زکرمت ناکم یزاس دنرب هژیو یاه همانرب قفوم
   نواسنیکنه اتاسا یلاخ ناکم یزاس دنرب یارب کیروئت بوچراهچ کی یاج هجیتنرد اتسا هدرک زکرمت یرگشدرگ
    ،دانرب گانهرف :دانک ی ام  میاسقت هتسد جنپ هب ار ناکم یزاس دنرب هزوح یتایح 1 یاهدنیأ شیپ دوخ لدم رد (3446)
 ادنرب تاطا ترا ،دنرب یر هر ،ناعزنیذ تکراشم ،ینامتراپد نیب یگنهامه
 ناکم کی اب نایرتشم هجاوم و ییورایور یاه هزوح (9-41
     :تاسا رایز دراوام لمااش  ااه  هاجاوم  نایا ادنهد یم لکش ار ناکم کی زا دوخ كرد ،سامت هزوح هس قیرط زا دارفا
   عاوانا قایرط زا ؛ناکم کی زا اه نآ هدازتسا هوحن و مدرم هتشا نا یاه هبرجت قیرط زا هدش داجیا یاه تینهذ و اه كاردا
  هامانرب یاه تسایس راثا قیرط زا ؛هریغ و یر خ یاه شرازگ ،یشاقن ،ناتساد ،ملیف دننام ناکم دروم رد اه هئارا فلتخم
-41  صاص ،1391 ،یصالخا و یردناوید ؛96 ص ،1391 ،یردناوید) یرهش یحارط و یزیر همانرب دننام هدش یزیر
 ا(19-12 صص ،0391 ،یصالخا ؛21
    سااسا نایا راب ا دانا  هاتخادرپ  نآ دااعبا و ناکم یزاسدنرب یسررب هب یددعتم نارگشهوژپ تزگ ناوت یم یلک روط هب
   کای دانر  ب دام یانحنم ،ناکم ترهش سیرتام ،نوتلدیم لدم :زا دنترا ع ناکم یزاسدنرب یاه لدم نیرت مهم زا یخرب
  اهرهاشربا ی زااسدنرب یشناد هزوح رد ،اذه عم ادنرب شخب رثا طباور لدم ،دنرب تاطا ترا لدم ،یزاف جنپ لدم ،ناکم
  هااگیاج هوحن و اهراکهار ،اه تسایس و ینیچ یاهدنرب ربا یزاسدنرب یسررب هب زین رنروجب راما و گرب فولُاا رپ ،اهنت
  هائارا  اهرهاشربا ی زااسدنرب  تاهج ییوگلا و لدم ،بوچراچ هنوگ  یه نکیلو ادنا هتخادرپ دنرب (یبای تیعیوم) یبای
        یزااسدنرب و نااکم یزااسدنرب ااب ط ترام یاللملا نیاب ی ااه شهوژپ هنیشیپ هدنهد ناشن ریز لودج اتسا هدیدرگن
 ادشاب یم اهرهشربا

 اهرهشربا یزاسدنرب و ناکم یزاسدنرب اب طبترم يللملا نیب یاه شهوژپ هنیشیپ .2 لودج

 طبترم یاه شهوژپ ناونع

 ناکم یزاسدنرب

Bayraktar & Uslay, 2016), (Kavaratzis, Warnaby, & Ashworth, 2015), (Riza, 2015), (Roll, 2015), (Zenker & 
Jacobsen, 2015), (Anttiroiko, 2014), (Gulsrud, 2014), (Musterd & Kovacs, 2013), (Aitken & Campelo, 2011), 
(Dinnie, 2011), (Hanna & Rowley, 2011), (Harris & Williams, 2011), (Morgan, Pride, & Pritchard, 2011), (Davis, 
2010), (Hankinson, 2009), (Anholt, 2007, 2009), (Kavaratzis, 2004, 2009), (Kapferer, 2008), (Koo, 2008), (Ind & 
Bjerke, 2007), (Roll, 2006), (Blain, Levy, & Ritchie, 2005), (Tybout & Calkins, 2005), (Morgan, Pritchard, & 
Pride, 2004), (Coshall, 2000), (Tapachai & Waryszak, 2000), (Weinrich, 1999), (Hamm & Muttagi, 1998), (Gold 

& Ward, 1994), (Paddison, 1993) 
 Bayraktar & Uslay, 2016(, (Berg & Björner, 2014), (El-Shakhs, 2014), (Sorensen & Okata Eds, 2011)) اهرهشربا یزاسدنرب

 ناگدنراگن :ع نم

                                                                                                                                                               
1.antecedents 
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 اهرهشربا یزاسدنرب یا هنیمز یروئت يمياداراپ لدم
 سوارتسا دنماظن تفایهر ساسا رب و 1یا هنیمز یروئت رب ینت م و یزیک شهوژپ شور یان م رب هک رگید یشهوژپ رد
  لایذ ی ااه  هالوقم  ،دایدرگ ماجنا یباختنا یراذگ دک و یروحم یراذگ دک ،زاب یراذگ دک یلصا ماگ هس رد نیبروک و
 ادیدرگ نیی ت یمیاداراپ لدم سپس و جارختسا

 میهافم زا هدش جارختسا یاه هلوقم .4 لودج

 موهفم هلوقم

 رهش درف هب رصحنم تیوه

 رهش زادنا مشچ
 رهش صخاش ریوصت
 رهش درف هب رصحنم تیوه
 رهش یموب و یناریا تیوه
 رهش یخیرات یاه شزرا نتفرگ رظن رد

 یرهش یروآون یرهش یروآون
 یرهش تسیز یرهش تسیز
 یرهش مظن یرهش مظن
 اه یربراک ییازفا مه ازفا مه بیکرت

 یزاس گنهرف
 هعماج دارفا نایم رد رهش دنرب یعامتجا شریذپ
 هعماج دارفا نایم رد رهش دنرب یگنهرف شریذپ
 (نینس همه) رهش هب هعماج تاق ط همه یدنمیالع شیازفا یاتسار رد یزاسگنهرف

 یرهش یاه ناشن
 (یرهش یاه نوکیآ) 

 رهش دنمشزرا یخیرات یاهانب
 رهش زیامتم و هتسجرب نیون یاهانب
 یریذپ رواب تهج کچوک یتاغیل ت یاه ناملا عاونا عیزوت و ریثکت هب هعماج دارفا قیوشت
 رهش دنرب
 رهش دنرب طسوت یراجت ناشن و مان شقن یازیا

 یزاس دنرب ییایوپ
 دنرب ییایوپ
 یتبایر طیارش رد یزاسدنرب

  داااایز ناگداااننکدیدزاب هاااب زااااین
 (هو نا یرگشدرگ)

 نارگشدرگ هو نا هب زاین
 یتبایر ریغ هو نا رازاب

 روشک زاین
 ناهج هب یفرعم یارب اهرهش یمامت یارب تولیاپ
 یجراخ نارگشدرگ بذج
 یلخاد زاین

 
 ددعتم ناعزنیذ

 نارهت رهش نانکاس :میقتسم نازنیذ
 نارهت زا ریغ ناریا رگید یاهرهش نکاس :میقتسم ریغ ناعزنیذ
 رگید یاهروشک میقم نایناریا :میقتسم ریغ ًاالماک ناعزنیذ

 رهش ی هذم یاه شزرا نیی ت ی هذم یاه شزرا
 یداصتیا تا ث یداصتیا طیارش

 
   یزااسدنرب زا یاتلود ی ااه تیامح
 یرهش

       هامه رد یرهاش یزااسدنرب هژوراپ زا تایامح تاهج رد بسانم یراذگ یشم و طخ
 اه هرود
 تلود یارب عوضوم تیمها و موهزم نیی ت
 یجراخ و یلخاد یاه یراذگ هیامرس بذج یارب یتلود یاه تیامح

 یرهش ناریدم یزاس دنرب تینهذ
 رهش یزاسدنرب هب یرهش ناریدم داقتعا
 تاقیقحت رب ینت م یریگ میمصت
 یلم و یللملا نیب یسانش رازاب

 یلخاد یراذگ هیامرس بذج یلام نیمأت

                                                                                                                                                               
1 Grounded Theory 
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 (سنانیاف) یجراخ یراذگ هیامرس بذج

 یرهش یزاسدنرب هب یمومع رواب
 رهش دنرب تیوه صوصخ رد مدرم رد رواب داجیا
 رهش دنرب هب دامتعا یاتسار رد دارفا یارب هزیگنا داجیا

 
 
  رد دمآراس دنرب کی هب رهش لید ت
 هعماج ناهذا

 هعماج تاق ط همه یارب هوقلاب فده کی ناونع هب رهش لید ت
 مدرم یارب یرهش دنرب تیوه زا بسانم یزاس تینهذ
 مدرم نیب رد رهش دنرب یا هناسر یزاسگنهرف
 یمومع ناهذا رد دنرب ت ثت تهج باذج و صخاش یاهدادیور یرازگرب

 ناعزنیذ نیب یزاس دامتعا

 ندش ییاهن زا ل ی ناعزنیذ نیب تیزم هئارا
 ندش ییاهن زا ل ی ناعزنیذ نیب یزاس دامتعا
 اهنآ هب تیزیک اب تامدخ هئارا تهج رد مدرم نایم رد رواب داجیا
     هاب دواخ یزااسدنرب فاداها هب یبایتسد رد رهش تیقفوم زا یشان كرادم و دانسا هئارا
 مدرم
 مدرم دامتعا دروم هر خ نارواشم و ناریدم زا هدازتسا

  یاراب ایوپ کیژتارتسا یزیر همانرب
 رهش یزاسدنرب

 ایوپ و عماج یزیر همانرب
 هدنیآ رد رهش دنرب هعسوت یارب یزیر همانرب
 هناهوژپ هدنیآ یاه همانرب نیودت

 
 هب الاب تیزیک اب یتامدخ هتسب هئارا
 رهش دنرب نایماح

 رهش دنرب (نایماح) نایرتشم تیاضر بلج یاهراکهار نیودت
 هدش نیودت تامدخ لماک هتسب هئارا
 لعزلاب نایرتشم یارب بول م هبرجت داجیا
 لعزلاب نایرتشم هب اه نآ لید ت و هوقلاب نایرتشم یارب هزیگنا داجیا

 تاغیل ت
 رهش یفرعم و یناسر یهاگآ
 یزاس گنهرف یارب تاغیل ت

 یرهش رادیاپ یاهدمآرد هعسوت رادیاپ ییازدمآرد
 دصقم دنرب کی هب رهش لید ت هوقلاب دصقم کی هب رهش لید ت

 رگشدرگ بذج هنیزه شهاک رگشدرگ بذج هنیزه شهاک
 یرهشرادیاپ هعسوت یرهشرادیاپ هعسوت

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم
 

        یزااسدنرب دانیارف ناامه شهوژاپ نایا یلاصا هدایدپ ،یا هنیمز یروئت یمیاداراپ لدم رد ،قوف یاه لیلحت یان م رب
     هدایدرگ هائارا لایذ لدام رد یلصا هدیدپ نیا رگ هلخادم طیارش و یا هنیمز طیارش ،یلع طیارش و دشاب یم اهرهشربا
 اددرگ یم هئارا زین اهرهشربا یارب یزاسدنرب جیاتن ،نیننمه اتسا



 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 813

 

 
 یا هنیمز یروئت يمياداراپ يئاهن لدم .5 لکش

 ناگدنراگن :ع نم

 يسانش شور

 لاعف ناصصختم و ناریدم هیلک ،شهوژپ نیا یرامآ هعماج اتسا یگتس مه-یزیصوت شهوژپ عون زا ،رضاح شهوژپ
    یرایگ هانومن شور زا یاسانش شور هب هجوت اب ،شهوژپ نیا رد ادنشاب یم یرهش تیریدم و یزیر همانرب هزوح رد
     لارکواک لوامرف زا یراامآ هانومن نییعت یارب یرامآ هعماج ندوب دودحمان هب هجوت اب اتسا هدیدرگ هدازتسا یفداصت
   نیاب هماناشسرپ 106      دوداح و تاسا هداش هدازتاسا یا یکرت همانشسرپ زا اه هداد یروآدرگ تهج تسا هدش هدازتسا
   ریاسم لایلحت و یراتخاس تالداعم لدم یان م رب شهوژپ نیا رد تاعالطا لیلحت شور اتسا هدیدرگ عیزوت ناعزنیذ
 هنومن تیورک یرادانعم نومزآ نیننمه و (KMO) هنومن تیازک هزادنا ادشاب یم LISREL و SPSS یاهرازفا مرن رد
  زا هدازتاسا اب لرزیل رازفا مرن رد نیننمه اتفریذپ ماجنا SPSS زازفا مرن طسوت یفاشتکا یلماع لیلحت رد زین تلتراب
 ادیدرگ طا نتسا نونکم یاهریغتم یاها خ و اه سنایراو ،یلماع یاهراب ریداقم ،اهریغتم نیب سنایراوگ و یگتس مه
 شهوژپ یاه هتفاي

 اهرهشربا یزاسدنرب يموهفم لدم يمک نومزآ (1
 و  ااه هداد        یروآ عامج رواظنم هاب ادایدرگ نوامزآ ناراهت رهاش رد  ااه هداد رب ینت م یروئت زا جرختسم یموهزم لدم
 ا داشاب یم یلصا لاؤس 60 لماش قیقحت نیا همانشسرپ اتسا هدش هدازتسا همانشسرپ زا لیلحت و هیزجت یارب تاعالطا
 اتسا هدش رکذ لماک تروص هب ریز لودج رد همانشسرپ تالاؤس جارختسا عبانم
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 میهافم زا هدش جارختسا یاه هلوقم .3 لودج

 عمج همانشسرپ رد تالاؤس هرامش دامن ریغتم

 PB 1-9 9 یزاس دنرب ییایوپ

 NK 1-0 1 روشک زاین
 NB 11-3 9 (هو نا یرگشدرگ) دایز ناگدننکدیدزاب هب زاین

 HM 21-61 1 رهش درف هب رصحنم تیوه

 NS 01 1 یرهش یروآون

 ZS 11 1 یرهش تسیز

 NS 31 1 یرهش مظن

 TH 46 1 ازفا مه بیکرت

 FS 96-16 9 یزاس گنهرف

 NS 06-06 0 یرهش (اه نوکیآ) یاه ناشن

 DP 49-16 9 رادیاپ ییازدمآرد
 MB 09-19 0 هوقلاب دصقم کی هب رهش لید ت

 HG 19-19 0 رگشدرگ بذج یاه هنیزه شهاک

 TP 60-39 0 یرهشرادیاپ هعسوت

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

    و طاباور نایا یراداانعم  نوامزآ یارب و یفاشتکا یلماع لیلحت زا نونکم یاهریغتم تخانش روظنم هب تمسی نیا رد
   قایقحت یااهریغتم نیب طباور یسررب روظنم هب نیننمه اتسا هدش هدازتسا یدییات یلماع لیلحت زا قوف لدم شزارب
 اتسا هدش هدازتسا یراتخاس تالداعم لدم زا
 نونکم یاهریغتم تخانش روظنم هب يفاشتکا يلماع لیلحت (1-1
 دشاب 9/4 رتشیب دیاب هدمآ تسدب یلماع راب ،نونکم ریغتم کی ناونع هب اهنآ نتفرگ رظن رد و اهریغتم شهاک روظنم هب
  تالاؤاس   هایلک هالحرم نیا رد اتسا هدش هداد راری رظندم و ییاسانش 1/4 زا رتشیب یلماع یاهراب شهوژپ نیا رد هک
 اتسا ریز حرش هب نآ جیاتن هک هدش لوا ه ترم یفاشتکا یلماع لیلحت دنیارف دراو لدم یلع طیارش طوبرم

 لدم يلع طيارش هب طوبرم تالاؤس یارب KMO و تلتراب نومزآ .5 لودج

31/4 KAI S E R - M E Y E R - O L K I N  M E AS U R E  O F S AM P L I N G  AD E Q U AC Y .  
2/1 AP P R O X  C HI  S Q U AR E  

B AR T LE T T ’ S  T E S T  O F 
S P HE R I C I T Y  

12 D F  
S 4ا144 I G .  

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

  یاراب  ااه هداد تزگ ناوت یم (1/4 زا رتمک) تلتراب نومزآ یرادانعم ددع و (0/4 زا رت گرزب) KMO نازیم هب هجوت اب
 اتسا بسانم یلماع لیلحت یارجا

 هیلوا تاکارتشا .6 لودج

E X T R AC T I O N I N I T I A L  
P 1ا444 141/4 B 1 
P 1ا444 690/4 B 2 
P 1ا444 119/4 B 3 
P 1ا444 662/4 B 4 
N 1ا444 310/4 K1 
N 1ا444 192/4 K2 
N 1ا444 100/4 K3 
N 1ا444 002/4 K4 
N 1ا444 110/4 K5 
N 1ا444 010/4 B 1 
N 1ا444 200/4 B 2 
N 1ا444 012/4 B 3 

 شهوژپ یاه هتفاي :عبنم
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  هاب ا داشاب ی ام PB3  لاؤاس زجب یلماع لیلحت دنیارف رد هزوح نیا تالاؤس تیرثکا ندوب بسانم هدنهد ناشن تاکارتشا لودج
   هاب تاسا ی رات نیی ااپ  كارتاشا تیسن یاراد هک یلاوس همادا رد ادشاب یم رتشیب 1/4 زا تالاؤس ریاس تاکارتشا ددع هکنیا تلع
 اددرگ 1/4 زا رتالاب هدنام ییاب تالاؤس تاکارتشا ت سن ات ددرگ یم ارجا یلماع لیلحت هرابود و ددرگ یم فذح بیترت

 هدش نییبت سنايراو .7 لودج
 هیلوا هیلوا جارختسا سکامیراو شخرچ زا دعب جارختسا

 دااااااااااصرد هزلؤم
 یمکارت

 داااااااااااصرد
 سنایراو

 لک
 داااااااااااصرد
 یمکارت

 دااااااااصرد
 سنایراو

 لک
 داااااااااااصرد
 یمکارت

 داااااااااااصرد
 سنایراو

 لک

039/36 039/36 096/9 099/60 099/60 012/0 099/60 099/60 012/0 1 

122/30 606/46 496/6 011/11 161/11 400/1 161/11 161/11 400/1 2 

634/32 060/31 091/6 634/32 193/41 946/1 634/32 193/41 946/1 4 

      212/10 031/2 160/4 3 

      010/11 690/1 492/4 5 

      090/21 469/1 111/4 6 

      114/43 469/9 129/4 7 

      104/93 914/9 199/4 8 

      010/13 912/6 136/4 9 

      914/13 499/6 216/4 11 

      44/441 013/1 116/4 11 

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

    رد لاماع هاس نایا و دهد یم لیکشت ار لماع هس ًااعمج تالاؤس نیا هک دهد یم ناشن هدش نیی ت سنایراو لک لودج
  باسانم ییاور هدنهد ناشن عیاو رد هک دیامن یم ششوپ و نیی ت ار یلع لماوع هزوح سنایراو دصرد 634/32 دودح
  زا لاصاح جیاتن اتسا هدش هتفرگ رظن رد لاؤس 11 عومجم رد هدنزاس لماوع شجنس یارب اتسا هزوح نیا تالاؤس
    رااظتنا هاک رو ناامه یلک روط هب اتسا هدش هداد ناشن ریز لودج رد SPSS زازفا مرن طسوت یفاشتکا یلماع لیلحت
  نوامزآ نیننمه و (KMO) هنومن تیازک هزادنا ادندش یدنب هق ط دعب 9 رد فذح زا دعب هدنامییاب هیوگ 11 تفر یم
  اتاسا 444/4 و 61/4    رابارب بایترت هاب SPSS  طاسوت یفاشتکا یلماع لیلحت رد زین تلتراب هنومن تیورک یرادانعم
     ریااس ااب ااهنآ نییااپ یگتس مه و ط ترم لماوع اب اه هیوگ یالاب یگتس مه هدنهد ناشن یلماع هتفای شخرچ سیرتام
   یلمااع یااهراب هچ اب و یتالاوس هچ هک دهد یم ناشن هزوح نیا یلماع سیرتام همادا رد ا(ارگاو ییاور) تسا لماوع
  لاماع  لایلحت شور زا  ساایقم  نایا  یلمااع  راتخااس یسررب روظنم هب ادنتسه ط ترم هدش ییاسانش یاه لماع نیا هب
 ادش هدازتسا سکامیراو شخرچ یلصا هزلؤم لیلحت شور اب یفاشتکا

 هتفاي شخرچ يلماع سيرتام .8 لودج

NB NK PB  
014/4 930/4 616/4 PB1 
061/4 101/4 419/4 PB2 
604/4 010/4 661/4 PB3 
146/4 106/4 310/4 PB4 
101/4 416/4 420/4 NK1 
924/4 199/4 010/4 NK2 
691/4 394/4 400/4 NK3 
164/4 196/4 161/4 NK4 
341/4 111/4 116/4 NK5 
201/4 011/4 114/4 NB1 
400/4 104/4 934/4 NB2 
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    زاین نآ (هتاسباو یااهریغتم) جیاتن و (یجنایم یاهریغتم) لدم یلصا دنیارف هب طوبرم تالاؤس یارب شور نیمه ًااقیید
 ادوش یم یشوپ مشچ تمسی نیا رد اهنآ رارکت زا هک تسا هدش هتفرگ راکب
 شهوژپ یاهریغتم یدیيات يلماع لیلحت (1-2
  ترواص هب LISREL زازفا مرن طسوت شهوژپ یاهریغتم کی ره یدییات یلماع لیلحت زا لصاح جیاتن ،شخب نیا رد
 ی ااه  لدام  نایا ایآ هک تسا نیا یساسا لاؤس اه لدم زا مادک ره یسررب رد اتسا هدش هدروآ ریغتم ره یارب هناگادج
 ی ااه  صخااش ؟ریخ ای دراد یناوخمه یموهزم لدم اب قیقحت یاه هداد ایآ رگید ترا ع هب ؟تسا بسانم یریگ هزادنا
   رد هداش دروآراب سیرتام تاروذجم عومجم لک هب لدم طسوت هدش نیی ت تاروذجم عومجم ت سن ،شزارب یئوکین
   راه ،یالک روط هب ادهد یم ناشن هدش یریگ هزادنا یاه هداد اب ار لدم کی شزارب تردی و دیامن یم ه ساحم ار هعماج
  نایا ه     اکلب ،دنتاسین نآ یگدانزارب مداع اای لدم یگدنزارب لیلد یئاهنت هب لدم یارب هدمآ تسدب یاه صخاش زا کی
 ادومن ریسزت مه اب و رگیدکی رانک رد دیاب ار اه صخاش

 
 درادناتسا نیمخت تلاح رد يلع یاهریغتم لوا هبترم يلماع لیلحت .6 لکش

 شهوژپ یاه هتفاي :عبنم

 رد لدم یلماع یاهراب ادنراد هطوبرم ریغتم یریگ هزادنا لدم بسانم رایسب شزارب زا یکاح لدم بسانت یاه صخاش
     اای رایغتم تارامن سناایراو نیی ت و حیضوت رد ار اه هیوگ ای و اهریغتم زا کی ره ریثأت نازیم درادناتسا نیمخت تلاح
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  لاؤاس      ) راگ هدهااشم رایغتم راه یگتاس مه نازایم هدنهد ناشن یلماع راب رگید ترا ع هب ادهد یم ناشن یلصا لماع
 اتسا (اه لماع) نونکم ریغتم اب (همانشسرپ
 لوا  لاؤاس   یلمااع رااب یارب ادومن هدهاشم ار قیقحت تالاؤس زا کی ره یلماع یاهراب ناوت یم قوف لکش هب هجوت اب
  داصرد 92 ًاا یرقت یزاس دنرب ییایوپ لوا لاؤس رگید ترا ع هب اتسا 30/4 یلماع راب یاراد یزاسدنرب ییایوپ دعب رد
      طاسوت هاک یاسنایراو راداقم) تاسا ا خ رادقم زین 09/4 رادقم ادنک یم نیی ت ار یزاسدنرب ییایوپ لماع سنایراو زا
  نیاب یرتشیب یگتس مه و رتالاب نییعت بیارض دشاب رتمک ا خ ردقچ ره هک تسا حضاو ،تسین نیی ت لبای لوا لاؤس
   دواش کایدزن 1   دداع هاب هچ ره هک تسا 1 و 4 میب یددع نییعت بیارض رادقم ا(دراد دوجو هطوبرم لماع و لاؤس
      مااجنا زاین لدام هتاسباو یااهریغتم و یجنایم یاهریغتم یارب شور نیمه ًااقیید اددرگ یم رتشیب سنایراو نیی ت رادقم
 اددرگ یم رظن فرص تمسی نیا رد اهنآ هئارا زا هک تسا هتفرگ
 ریسم لیلحت طسوت قیقحت يلصا تایضرف نومزآ (1-4
  نایا رد اتسا هریغتم دنچ لیلحت و هیزجت ،یراتفر مولع تاقیقحت رد لیلحت و هیزجت یاه شور نیرت بسانم زا یکی
     لایلحت اتاسا هداش هدازتاسا ریسم لیلحت صخا رو ب و یراتخاس تالداعم لدم زا تایضرف در ای دییأت یارب قیقحت
      ناامزمه روا ب ار (هتاسباو و یجناایم ،لقتاسم) قیقحت یاهریغتم نیب طباور هک تسا یکینکت (یراتخاس لدم) ریسم
 اتسا قیقحت یموهزم لدم یاهریغتم نیب (ریثأت) تیلع ییاسانش ،ریسم لیلحت زا فده ادهد یم ناشن

 
 شهوژپ یاه هتفاي :عبنم ریسم لیلحت .7 لکش

         رواظنم نیامه هاب ،درادان ییالااب باسانت راظن دروام لدم دوش یم هدهاشم الاب یاه لدم رد شزارب دادعا هب هجوت اب
 ادیآ یم همادا رد ریز تروص هب جیاتن و ددرگ یم لامعا رازفا مرن دوخ یداهنشیپ تاحالصا
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 LISREL رازفا مرن یداهنشیپ تاحالصا زا دعب جياتن (1-3
   و یزااسدنرب دانیارف رب ار روشک زاین و ناگدننک دیدزاب هو نا هب زاین ،دنرب ییایوپ لماوع نیب ه بار ریز یراتخاس لدم
       هداش هداد نااشن یرهاش رادایاپ هعاسوت و هوقلااب دصقم کی هب رهش لید ت ،ییازدمآرد رب یزاسدنرب دنیارف نیننمه
 اتسا

 
 رازفا مرن تاحالصا ماجنا زا سپ یراتخاس لدم .8 لکش

 شهوژپ یاه هتفاي :عبنم
    یزااسدنرب دانیارف راب روشک زاین (10/4) ت ثم ریثأت نیرتشیب هک داد ناشن درادناتسا نیمخت تلاح رد یراتخاس لدم
 (2/4  ) یزااسدنرب دانیارف ریثأت نیرتشیب نیننمه اتسا یزاسدنرب دنیارف رب دنرب ییایوپ (26/4) ریثأت نیرتمک و تسا
 اتسا ییازدمآرد ریغتم رب اهدمایپ رب
 تاداهنشیپ و جياتن
     هزواح نایا رد زاین تااعلا م ح س و تسا هدشن هئارا اهرهش ربا یزاسدنرب یارب عماج یلدم نونکات هکنآ هب هجوت اب
     یاراب شهوژاپ نایا جیااتن ا ددراگ ی ام رادروخرب یروآون زا رضاح شهوژپ ،ددرگ یم دودحم ناکم یزاسدنرب هب اهنت
 و  لالملا نی اب  طاباور ی درا هار ی ارواش  ،ناراهت یرادرهش و رهش یاروش ،روشک یاه یرایهد و اه یرادرهش نامزاس
  نامزااس ،   ناراهت رهاش یزایر همانرب و تاعلا م زکرم ،یرهش هعسوت و یزیر همانرب لک هرادا ،نارهت یرهش یساملپید
    یرهاش تیریدام و یزایر همانرب هزوح نالاعف و ییوقح یاهداهن ریاس و یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم
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     سااسا راب اهرهاشربا یزااسدنرب یا  هانیمز لدم داعبا یراتخاس ییاور یسررب هب یاه شهوژپ نیا رد اتسا یدربراک
  لدام   اداش هاتخادرپ LISREL    زا هدازتاسا ااب یراتخااس تالداعم لدم و یدییات و یفاشتکا یلماع لیلحت یاه شور
 نی اننمه و ی زااسدنرب دنیارف رب ار روشک زاین و ناگدننک دیدزاب هو نا هب زاین ،دنرب ییایوپ لماوع نیب ه بار یراتخاس
  لدام ا تاسا هداد  نااشن ی رهاش راد ایاپ  هعاسوت و  هوقلااب  داصقم کی هب رهش لید ت ،ییازدمآرد رب یزاسدنرب دنیارف
 نیرتمک و تسا یزاسدنرب دنیارف رب روشک زاین ت ثم ریثأت نیرتشیب هک داد ناشن درادناتسا نیمخت تلاح رد یراتخاس
 یی ازدامآرد ر ایغتم  راب اهدمایپ رب یزاسدنرب دنیارف ریثأت نیرتشیب نیننمه اتسا یزاسدنرب دنیارف رب دنرب ییایوپ ریثأت
    ،یرهاش یروآوان ،رهاش درف هب رصحنم تیوه دو هب قیرط زا دنناوت یم یرهش ناریدم ،شهوژپ جیاتن یان م رب اتسا
     و نااعزنیذ ناایم یزااس داامتعا نمض یرهش یاه ناشن و یزاس گنهرف ،ازفا مه بیکرت ،یرهش مظن ،یرهش تسیز
      ادانبای تاسد هوقلااب داصقم کای هب رهش لید ت و رادیاپ یزاسدمآرد هب یزاسدنرب یارب ایوپ کیژتارتسا یزیر همانرب
       دانرب یراذاگ شزرا عمااج لدام و یرهاش دانرب یزیمم تهج یرهش دنرب هژیو شزرا عماج لدم ددرگ یم داهنشیپ
 اددرگ یزاس یراج و یحارط یراتفر یلام یاه صخاش رب ینت م یرهش

 عبانم
 ،یملع تاراشتنا :نارهت ایرگشدرگ دصاقم و دیرخ زکارم ،ناکم یارب یزاسدنرب ا(0391) ریما ،یصالخا
    یمالاسا یارواش :ناراهت ا0401 قفا رد نارهت یدر هار یاه یریگ تهج و زادنا مشچ نیودت حرط ،(1191) یروانف و تعنص هدکشیدنا

 ،نارهت رهش
 ،داصتیا یایند تاراشتنا :نارهت ایمسای ناساس و یمیمص یلع ی همجرت ایرگشدرگ دصقم یزاسدنرب ا(0391) لیب ،رکیب
91) درانرب ،دراکروه و ؛نسحم ،ی ی ح  ،یرهش یزیر همانرب و شزادرپ تکرش :نارهت انارهت رهشنالک سلطا ،(11
 و شهوژپ هیرشن ،زیر ت رهش نالک :یدروم هعلا م یرهش یرگشدرگ هعسوت رب دنرب ریوصت شقن رب یلیلحت ا(0391) میحر ،هنایچ یردیح

 ،مود و تس ب هرامش ،مشش لاس ،یرهش یزیر همانرب
 ،رول ت رشن :نارهت ایمتسر اضردمحم ی همجرت ایرهش یزاسدنرب ا(6391) تیک ،ینید
 ی ااه  شهوژاپ همانلصف ،روشک یشزرو و یرگشدرگ ،یتمایا ،یحیرزت یاه هژورپ نالک یارب یزاسدنرب لدم هئارا ا(1391) یلع ،یردناوید

 ،12 هرامش ،یناگرزاب
  نوامزآ و یزاس هدایپ و روشک هروظنم دنچ یاه هژورپ نالک یارب یزاسدنرب یموب لدم یحارط ا(1391) ریما ،یصالخا و ؛یلع ،یردناوید

 ،1 یپایپ هرامش ،مود هرامش ،مود لاس ،نیون یبایرازاب تاقیقحت همانلصف ،هروظنم دنچ هعومجم کی رد نآ
  زاکرم  تارااشتنا  :ناراهت ،( ناراهت  یدا لاک ی  هعاسوت  یدرا هار حرط تاعلا م ی هدیزگ) نارهت یرهش ی هعومجم ا(4391) دیجم ،یمامغ

 ،ناریا یرامعم و یزاسرهش تاقیقحت و تاعلا م
 ،6-9 :صص ،0 ش ،رهشنامرآ ،یرهش یسانش هناشن رد یراتسج ا(3191) تاداسلا ارهز ،یدابآرز و دیمح ؛یدجام
     رهاش نارگاشدرگ :یدروام هاعلا م یا هنیمز هیرظن ی هویش هب یرگشدرگ یاهدمایپ و لیالد ،اهرتسب یزیک لیلحت ا(6391) لامج ،یدمحم

 ،611-946 :صص ،0 ش ،مود لاس ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب هلجم ،جدننس
 یزیر همانرب یارب یداهنشیپ ( یا هتسه یزیر همانرب درکیور اب یرهش رادیاپ هعسوت یزیر همانرب ا(1391) دیحو ،دجام و ؛دیحو ،یدومحم

 ،90-60 :صص ،02 ش ،در هار ،)نارهت یرهش رادیاپ هعسوت
    ش ،یرهاش تیریدام ،ینااهج یاهرهش رد یرهش یریذپ تبایر رب یرامعم یزاسدنرب شقن و هاگیاج زا یشناوخ ا(0391) مسای ،ی ل م

 ،1-41 :صص ،40
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