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دس ايه فصل ، مصشف دس صىعت ميُمان وًاصي سا با تكيٍ بش سفتاسَاي 

مصشف تاثيش  فشدي ي بشسسي ايىكٍ فشايىذَاي رَىي چگًوٍ بش سفتاس

مي گزاسد ، مًسد بشسسي قشاس مي دَيم. دس ايه فصل ، عًاملي 

َمچًن ادساك ، شخصيت ، آمًصش ، حافظٍ ، تمايالت ، اوگيضش ي 
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 كىيم.
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2حمید ایوبی  

 چکیدُ:

فشٍؿبى ، احشثخـی ّضیٌِ سػبًِ کٌٌذگبى پیچیذُ ٍ آگبُ، قذست خشدُافضایؾ سقبثت جْبًی، قذست تقلیذ هحلَالت ٍ خذهبت، ٍجَد هلشف

ٍیظُ ای سا ّب ثشای فشٍؽ هحلَالت خَد ثِ هجحج ثشًذػبصی تَجِ کٌٌذ. دس ٍاقغ ثشًذ اسصؽ ّب ٍ ثؼیبسی هؼبئل دیگش ثبػج ؿذُ ؿشکت

کٌذ. دس ایي هقبلِ ػؼی ؿذُ ّب ایجبد هیای ثشای آىثشای هحلَل، خذهت اص عشیق هتوبیض کشدى آى ًؼجت ثِ سقجب ٍ ّوچٌیي اسصؽ افضٍدُ

ثب تَجِ ثِ تفبٍت ّبیی کِ ثیي ثشًذ خذهبت ٍ هحلَالت فیضیکی ٍجَد داسد، اجضای اكلی ثشًذػبصی دس كٌؼت ّتلذاسی،  ثب تَجِ ثِ 

 بت گزؿتِ هَسد ثشسػی قشاس گیشد. تحقیق
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ّضیٌِ سػبًِ فشٍؿبى ، احشثخـی کٌٌذگبى پیچیذُ ٍ آگبُ، قذست خشدُافضایؾ سقبثت جْبًی، قذست تقلیذ هحلَالت ٍ خذهبت، ٍجَد هلشف

 i(1388ّب ثشای فشٍؽ هحلَالت خَد ثِ هجحج ثشًذػبصی تَجِ کٌٌذ.) ایَثی ٍ حؼیٌی، ّب ٍ ثؼیبسی هؼبئل دیگش ثبػج ؿذُ ؿشکت

ّبی ثبػتبى )ػبکٌبى قذیوی اػکبًذیٌبٍی(پذیذ آهذُ اػت ٍ اهشٍصُ ثِ هؼٌی یک ًبم، ٍاطُ، )ًبم ٍ ًـبى( اص صهبى ًَسدیک Brandکلوِ 

ای سا تَاًذ اسصؽ افضٍدُکٌذ ٍ هییب ّش ؿکل دیگشی اػت کِ کبال یب خذهت یک فشٍؿٌذُ سا اص ػبیش فشٍؿٌذگبى هتوبیض هیعشح، ػوجل 

 ثشای هحلَل ثِ اسهغبى آٍسد.

آى  دس ادثیبت ثشًذ ثِ دٍ هفَْم َّیت ثشًذ ٍ تلَیش ثشًذ اؿبسُ ؿذُ کِ هٌظَس اص اٍلی تلَیشی اص هحلَل اػت کِ ػبصهبى هی خَاّذ ثِ

ثشػذ ٍ دٍهی ثِ هؼٌی تلَیشی اص هحلَل اػت کِ دس رّي هلشف کٌٌذُ ایجبد ؿذُ اػت .دس ًتیجِ ثشای ایجبد ثشًذی هٌبػت ٍ دسخَس 

ثبیؼت َّیت آى سا ثشسػی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل کشد ثشای سػیذى ثِ ایي هٌظَس هی ثبیؼت ثبصاس ّذف، ؿشایظ هَجَد هحلَل ٍ اثتذا هی

اهل هْن سا تجضیِ ٍ تحلیل کشد ٍ ػپغ ثب ساّکبسّبی هٌبػت  تلَیش ثشًذی هتٌبػت ثب َّیت آى دس رّي هـتشی ػشضِ کٌٌذُ ٍ دیگش ػَ

ؿَد ٍ ثَجَد آٍسد. اص ایي سٍ دس ایي هغبلؼِ اثتذا ثِ َّیت ثشًذ ثِ ػٌَاى یکی اص ػٌبكش ثشًذػبصی ٍ فشآیٌذ ایجبد آى دس ّتل ّب پشداختِ هی

ؿَد. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ كٌؼت ّتلذاسی یک كٌؼت خذهبتی ثَدُ، ٍ اص شًذ دس رّي هـتشی پشداختِ هیػپغ ثِ چگًَگی ایجبد تلَیش ث

ّب سا ؿٌبػبیی کشدُ ٍ ثِ كَستی هفلل ّبیی دس ایجبد تلَیش ثشًذ دس هحلَالت فیضیکی ٍ خذهبت ٍجَد داسد ایي تفبٍتآًجبیی کِ تفبٍت

 دّین. آى سا هَسد ثشسػی قشاس هی
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یک ًبم، ٍاطُ، عشح، ػوجل یب ّش ؿکل دیگشی اػت کِ کبال یب خذهت یک  "کٌذ( ثشًذ سا ایٌگًَِ تؼشیف هی2007اًجوي ثبصاسیبثی آهشیکب)

i(Johansson, 2007) "کٌذفشٍؿٌذُ سا اص ػبیش فشٍؿٌذگبى هتوبیض هی i 

ًبم یب ػوجل هـخلی )هخال لَگَ، ػالهت  "کٌذ:سا ایٌگًَِ تؼشیف هیثبؿذ ثشًذ کِ یکی اص كبحت ًظشاى دس صهیٌِ ثشًذػبصی هی 7آکش

ّب اص هحلَالت هـبثِ تجبسی ٍ ...( کِ ثشای هـخق کشدى کبالّب یب خذهبت یک فشٍؿٌذُ یب گشٍّی اص فشٍؿٌذگبى ٍ هتوبیض کشدى آى

i(Blain, 2001)"سقجب دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت i i 

ثیبى هی کٌذ ًبم ٍ ًـبى یک ػجبست، ػالهت، ػوجل یب تشکیجی اص ایٌْبػت کِ ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی کبالّب ٍ خذهبت یک فشٍؿٌذُ ٍ  8سًٍی

i(Rooney, 1995یب گشٍّی اص آًبى اص هحلَالت سقجب هَسد اػتفبدُ اػت.) v  

ّب. لؼلی دی ای ثشقشای استجبط ثب ثبصاس ثِ ٍػیلِ دادُدّذ:  ثشًذ ساُ هیبًجشی ثشتؼشیف دیگشی اص ثشًذ اسائِ هی  9آلي ٍ ّویلتَى-ثَص

گَیذ: ثشًذ ػجبست اػت اص هـبسکت فؼبل دس ّش گًَِ استجبعی، کِ ایي استجبط پشفؼَس ثبصاسیبثی هذسػِ ثبصسگبًی آصاد ثشیتبًیب هی 10چشًبتًَی

 v)1385) دػتجشدی، .آیذریٌفؼبى ثَجَد هیچِ ثیي هـتشی ٍ ثشًذ، کبسهٌذ ٍ کبسهٌذ، کبسهٌذ ٍ هـتشی یب کبسهٌذ ٍ دیگش 

اػت ٍ ایي ٍیظگی آًؼت کِ ثشًذ ثشای  ؿَد، دس توبم ایي تؼبسیف، ثِ یک ٍیظگی ثِ عَس هـتشک اؿبسُ ؿذُ ّوبًغَس کِ هـبّذُ هی

ست دیگش دس رّي تَاًٌذ ثِ ػٌَاى اسصؿی هتفبٍت دس رّي هـتشیبى ًفَر کٌٌذ، ثِ ػجب فشٍؿٌذگبى، ًَػی داسائی اػت کِ تَػظ آى هی

 . هـتشی توبیضی سا ًؼجت ثِ هحلَل یب خذهت هَسد ًظش ایجبد کٌذ

کٌذ. لَگَ دس ٍاقغ جٌجِ ثلشی ثشًذ اػت کِ هَاسدی ّوچَى تلَیش رٌّی، َّیت، تؼشیف آکش تفبٍت ثیي لَگَ ٍ ثشًذ سا هـخق هی

ثبؿذ. کی اص اثؼبد هْن ثشًذ اػت اهب تٌْب جضئی اص فشآیٌذ ثشًذػبصی هیگیشد. ثب ٍجَد آًکِ ایجبد لَگَ یادساکبت ٍ تغییشات سفتبسی سا دس ثش هی

کٌذ دس ثش داسد. فؼبلیت ّبیی چَى تَػؼِ لَگَ، تالؽ ثشای تحت تبحیش قشاس ّبی ثبصاسیبثی کِ لَگَ سا پـتیجبًی هیثشًذػبصی توبم فؼبلیت

                                                             
7 Aaker  
8 Rooney  
9
 Booz-Allen &Hamilton 

10 Leslie De Chernatony 
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ػبصًذ س رّي افشاد دس هَسد لَگَ، تجشثیبتی کِ افشاد ثِ ثشًذ هشثَط هیدادى هَاسدی هخل ادساکبت هشثَط ثِ لَگَ، تلبٍیش رٌّی ایجبد ؿذُ د

تَاى گفت ّذف ثشًذػبصی افضایؾ آگبّی ٍ (. هیBlain, 2001سٍد )ٍ ًْبیتب تغییش سفتبس)سفتبس هخبعت( دس جْتی کِ اص ثشًذ اًتظبس هی

 هـتشی دس جْت اػتقجبل اص هحلَل ٍ خشیذ آى اػت.ؿکل دّی اًتظبسات ٍ ادساکبت هخجت ًؼجت ثِ یک هحلَل خبف ٍ تغییش سفتبس 
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سا چیضی سا حوبیت کٌذ، ٍػذّبی ثِ هلشف کٌٌذُ  ثبیذثشًذ چیضی ثیؾ اص یک ػوجل ػبدُ اػت کِ ثِ ػوَم ًوبیؾ دادُ ؿَد . ثشًذ هی 

ای اػت کِ ٌّگبهی ییک تلَیش یب یک ًَع ّوجؼتگ"ٍ دس ًتیجِ چیضی ثیؾ اص یک لَگَ اػت. ثشًذ ّوچٌیي ؿبهل دس خَد جبی دّذ 

س ًتیجِ ثْتش اػت ثشًذ سا ًـبى دٌّذُ .دvi(belch& belch, 2004)"کٌذ دس رٌّؾ تذاػی ؿَد.کِ هلشف کٌٌذُ دس ثبسُ ثشًذ فکش هی

هحَس دسًٍی ) اى َّیت ثشًذَیت ثشای تَلیذ کٌٌذُ ٍ یک تلَیش ثشای هلشف کٌٌذُ داًؼت . آکش ایي ػٌبكش هتوبیض ثشًذ سا ثِ ػٌَّیک 

( کِ ًـبى دٌّذُ تلَیش )هحَس ثشًٍی ػبصهبىیش ثشًذ َتل دیگشی سا ثِ ػٌَاى یش ثبصاس دلخَاُ ٍَ( کِ ًـبى دٌّذُ تلَیش خَد ٍ تلػبصهبى

 ,Pike.)داسد  ای کِ هلشف کٌٌذگبى اص هحلَل داسًذ.  آکش ثِ ؿذت تَلیذ کٌٌذگبى سا اص افتبدى دس دام تلَیش ثشًذ ثش حزس هیٍاقؼی

2004) vi i  دس اداهِ اثتذا ثِ هؼبئل َّیت ثشًذ ٍ چگًَگی ایجبد ثشًذ  هی پشداصین ٍ ػپغ سٍؽ ّبیی کِ تلَیش ثشًذ دس رّي هـتشی

 ؿکل هی گیشد سا هشٍس هی کٌین.

ؿبًی داسد ًـبى هی دّذ. ثشًذ کِ ثش سٍی دٍ ػٌلش قجلی ّوپَجبیگبُ  ایي دٍ هقَلِ هتوبیض سا ثِ ّوشاُ ػٌلش ػَهی ثِ ًبم 1دس ؿکل 

هی تَاًٌذ ثش آى کٌتشل  ؿشکت  ّب ٍ هؤػؼبتثشًذ ّوبى ٍجِ هـتشک ثیي َّیت ثشًذ ٍ تلَیش ثشًذ اػت کِ جبیگبُ پیـٌْبد ؿذُ کِ 

  (Pike, 2004) اؿتِ ثبؿٌذ.د
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ٍ ثشًذ آى اػت. ایي اسصؽ هی ثبیؼت پبیذاس،  دس هجوَػِ ّتلاٍلیي قذم دس فشآیٌذ ایجبد ثشًذ  ، ایجبد اسصؽ ّؼتِ ای ثِ ًظش ًگبسًذُ، 

ثشای گشدؿگشاى ثبلقَُ ثبؿذ. ّشگبُ ایي اسصؽ ّبی ّؼتِ ای ایجبد ؿذًذ آًْب هی ثبیؼت دس  هضیت ثشجؼتِ داسای هشتجظ ، قبثل استجبط ٍ

ی دس وپـتیجبًی ؿًَذ ثِ عَسی کِ اسصؽ ّبی ثشًذ  ثِ عَس هٌؼجکشدُ ٍ جبی داؿتِ ثبؿٌذ ٍ تَػظ آًْب سػَخ توبم فؼبلیت ّبی ثبصاسیبثی 

ؿیَُ اص ی ی. ّوچٌیي اسصؽ ّبی ثشًذ هی ثبیؼت ثَػیلِ ًـبى ٍ ؿؼبس یب اهضبی ثشًذ هؼتحکن ٍ تقَیت ؿًَذ ٍ ساٌّوببت دیذُ ؿَداستجبع

هی  ّتل .  ثشای ایجبد ضویوِ احؼبػی هَفق یک ثشًذثگزاسدپیؾ سٍ  سا پیبم ٍ سٍیکشد ػبصگبسی عشاحی جْت اعویٌبى اص پبیذاسی ٍ

 خلَكیبت صیش سا داؿتِ ثبؿذ: اسصؽ ّبی آى ثبیؼت

:1شکل   
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 ثبٍسکشدًی ٍ هؼتجش -

 قبثل تحَیل ٍ اًتقبل  -

 ّبی قَیالقب کٌٌذُ ایذُ -

 ًفؼبى ٍ ؿشکب جزاة ثشای ری -

 تقَیت استجبط ثب هـتشی. -

ّب دس ایي هشحلِ هفَْم ّشم هضایبی ثشًذ ٍ تحقیقبت ثبصاس اًجبم ؿذ، قذم ثؼذی تَػؼِ َّیت ثشًذ اػت. اص هْوتشیي فؼبلیتٌّگبهی کِ ایي 

ّبی اكلی ثشًذ ایجبد ؿذًذ آًْب هی ثبیؼت توبم ػٌبكش َّیت ثشًذ سا پـتیجبًی ٍ دس توبم آًْب سػَخ هؼوبسی ثشًذ اػت. ٌّگبهی کِ اسصؽ

سًگ، في چبح ٍ تي كذا گشفتِ تب هبسک ثشًذ دس ّوِ ایي ّب اسصؽ ّب دیذُ ؿَد. چـن اًذاص ) کِ هی ثبیؼت کٌذ. اص ػکغ ثشداسی، 

هتٌبػت ثب هلشف کٌٌذُ ثبلقَُ ٍ ریٌفؼبى ثبؿذ( هی ثبیؼت دس ّؼتِ اسصؽ ثشًذ ثیبى ؿذُ ثبؿذ کِ ثغَس حبثت اص عشیق هحلَل ٍ توبم 

 کٌذ .  ًَِ اقذام دس سػبًِ ّب ثِ حفظ دٍام ثشًذ دس كَست داؿتي هحلَلی قَی کوک هیؿَد دس ٍاقغ ّشگاستجبعبت ثبصاسیبثی تقَیت 

 ثب تَجِ ثِ آًچِ گفتِ ؿذ، پٌج فبص ایجبد ثشًذ ػجبستٌذ اص : 

 ّبی ساّجشدی فبص یک : تحقییقبت ثبصاس، تجضیِ ٍ تحلیل  ًظشیِ

 فبصدٍم: تَػؼِ َّیت ثشًذ 

 اًذاصچـنفبص ػَم: آغبص ٍ هؼشفی ثشًذ: اًتقبل 

 فبص چْبسم: اجشای ثشًذ

 فبص پٌجن: ًظبست، اسصیبثی ٍ ثشسػی . 

 اًذاص ثبیذ كَست گیشد سا ثب ػٌَاى ثشًذػبصی داخلی دس اداهِ هَسد ثحج خَاّین پشداخت. هجوَػِ اقذاهبتی کِ جْت اًتقبل چـن

رکش ؿذُ کِ ثشای تخجیت ثشًذ خَد هی ثبیؼت اص آًْب قبًَى تخجیت ًبم تجبسی، هجوَػِ قَاًیٌی  22ػالٍُ ثش آًچِ گفتِ ؿذ، دس کتبة 

vi(1385تَاًذ دس هَسد حَصُ ّتلذاسی هفیذ ثبؿذ پشداختِ هی ؿَد)سایض ٍ سایض، پیشٍی کشد کِ دس ایٌجب ثِ چٌذ قبًَى آى کِ هی i i : 

 تجلیغبت.  قبًَى هؼشٍفیت ثذیي هؼٌی کِ تَلذ یک ثشًذ اص عشیق هؼشٍفیت ٍ ؿْشت آى ؿکل هی گیشد ٍ ًِ اص عشیق 

 .قبًَى اػتجبس ثذیي هؼٌی کِ سکي اكلی هَفقیت یک ثشًذ، دس ادػبی اكبلت آى اػت 

 .قبًَى تجلیغبت ثذیي هؼٌی کِ ّش ثشًذ پغ اص تَلذ، ثِ تجلیغبت ًیبصهٌذ اػت، تب ػبلن ٍ هبًذگبس ؿَد 

 تَاًٌذ ثِ ساحتی ًبثَد کٌٌذ. هجوَػِ ّتل  قبًَى صیش صًجیشُ ّب ثذیي هؼٌی کِ آًچِ سا کِ یک ثشًذ هی ػبصد، صیش صًجیشُ ّب هی

، Holiday inn Express ،Holiday inn Selectّبی ّبلیذی ایي ، ثب اسائِ صیش صًجیشُ ّبی خَد اص جولِ 

Holiday inn Garden Court ٍ ثِ كَست یک ثشًذ ػظین دسآهذُ اػت. اسائِ ایي صیش صًجیشُ ّب، هَجت فشػبیؾ ،

پظٍّؾ ّبیی کِ سٍی هـتشیبى ) ّبلیذی ایي پالصا( اًجبم گشفت، ایي ًتیجِ سا ًـبى هی دٌّذ: تضؼیف ثشًذ اكلی هی ؿَد. 

ّتل خَثی اػت، اهب ًؼجت ثِ ّبلیذی ایي ، کوی گشاى اػت. ؿشکت ّبلیذی ایي ػشاًجبم ایي پیبم سا دسیبفت کشدُ، دسكذد حل 

پالصا خَاّذ ثَد کِ هجیي ػذم استجبط آى ثب ثشًذ اكلی یؼٌی هؼبلِ ثش آهذُ اػت. اص ّن اکٌَى، ًبم ایي صیش صًجیشُ ّب، کشاى 

 ّبلیذی ایي اػت. 
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 چگًَگی ایجاد بسًد دز ذّي هشتسي  -5

افشاد هؼوَال دًیبی اعشاف خَد سا ًگبُ هی کٌٌذ ٍ تَػظ هـبّذات خَد ثِ ثبٍس هی سػٌذ. ٌّگبهی کِ ایي ًگبُ دس هَسد ثشًذ ثبؿذ ثِ آى 

ًبهیذُ هی ؿَد. توبع ّبی ثشًذ هی تَاًذ اص هٌبثغ هتفبٍتی ثبؿذ. یک هـتشی هی تَاًذ پیبم ثشًذ سا اص عشیق ػٌبكش فیضیکی  11توبع ثشًذ

ک هحلَل ، کبسکٌبى دس فشآیٌذ خذهت، استجبعبت ثشًبهِ سیضی ثبصاسیبثی، استجبعبت ؿفبّی دٍػتبى، هقبالت سٍصًبهِ ّب ٍ .... دسیبفت کٌذ. ی

 ٌبثغ توبع ثشًذ سا ثِ چْبس دػتِ تقؼین کشدُ اػت:ًَع عجقِ ثٌذی ه

 )تجلیغبت، ثشٍؿَسّب ٍ ...( 12پیبم ّبی ثشًبهِ سیضی ؿذُ -

 ) ٍضؼیت فیضیکی هحلَل، خلَكیبت آى ٍ ...(  13پیبم ّبی هحلَل -

 ) توبع ّب دس فشآیٌذ خذهت(  14پیبم ّبی خذهبت -

 ت سٍصًبهِ ّب ٍ ...() تجلیغبت دّبى ثِ دّبى ، هقبال 15پیبم ّبی ثشًبهِ سیضی ًـذُ -

 

هی ؿَد ٍ ثبػج هی ؿَد هحلَل ثشای هلشف کٌٌذُ هؼٌی پیذا کٌذ. یک  16دس عَل صهبى هجوَع توبع ّبی ثشًذ هٌجشثِ ساثغِ ثب ثشًذ

بصل ثشًذ ؿبهل تَػؼِ هتذاٍل استجبعبت ثشًذ اػت.  ثِ عَس اػتؼبسُ ایجبد یک ثشًذ سا دس رّي هلشف کٌٌذُ ّوبًٌذ جوغ آٍسی قغؼبتی اص پ

ػکغ اػت. یک توبع ثشًذ تٌْب، خَاُ اص اًَاع هختلف توبع ثبؿذ، ًـبى دٌّذُ قغؼِ ای اص پبصل اػت. دس عَل صهبى یک هـتشی توبع 

ّبی ثیـتشی سا جوغ هی کٌذ ٍ ثِ تؼجیشی قغؼبت ثیـتشی اص پبصل سا جوغ هی کٌذ ٍ دس ًْبیت پبصل ؿکل هی گیشد. ّشگبُ تؼذاد قغؼبت 

هی تَاًذ تلَیش پبصل سا ثفْوذ. ایي فشآیٌذ ایجبد ٍ جَسچیي پبصل ّوبًٌذ فشآیٌذ ایجبد تلَیش دس رّي هـتشی اػت.  کبفی ثبؿٌذ هـتشی

الصم ثِ رکش اػت ّش کذام اص ایي قغؼبت پبصل ًیض هوکي اػت ثِ یک اًذاصُ ًجبؿٌذ. ثِ ػٌَاى هخبل دس اغلت اٍقبت قغؼِ تجلیغبت دّبى ثِ 

iی دس ؿکل گیشی تلَیش داسد تب تجلیغبت ثشًبهِ سیضی ؿذُ. دّبى آؿٌبیبى تبحیشی ثیـتش x( Moilanen & Rainisto, 2009 ِث )

دلیل ایٌکِ كٌؼت ّتلذاسی اص جولِ كٌبیغ خذهبتی ثِ حؼبة هی آیٌذ دس فشآیٌذ ثشًذػبصی آى، هجوَػِ ػَاهل هَفقیتی ثِ غیش اص آًچِ دس 

 دس ایٌجب الصم اػت تفبٍت ثشًذ خذهبت ٍ هحلَالت فیضیکی سا ًـبى دادُ ؿَد.ثشًذػبصی هحلَالت فیضیکی اػت ٍجَد داسد اص ایٌشٍ 

 

 تفاٍت بسًد خدهات ٍ بسًد هحصَالت فیصیکی -6

ثشًذ دس رّي هلشف کٌٌذُ ثِ یک ؿکل پذیذ هی آیذ خَاُ آى ثشًذ دس هَسد هحلَالت فیضیکی ثبؿذ ٍ یب دس هَسد خذهبت یب ثشًذ هکبًی 

ٍؽ ّبی ایجبد ٍ ًگْذاسی یک ثشًذ ٍ سٍؽ ّبی اػتفبدُ اص فشكتْبیی کِ تَػظ ثشًذ ّبی قذستوٌذ ایجبد هی خبف ثبؿذ. ثب ایي ٍجَد، س

 ؿَد ثِ عَس هحؼَػی دس ثیي هحلَالت ٍ خذهبت هتفبٍت اػت. 

                                                             
11

 Brand contact  
12 Planned messages  
13 Product messages 
14 Service messages 
15

 Unplanned messages 
16 Brand relationship  



7 www.tourismscience.ir   علن گسدشگسي                       ...  بررسی اجسای برندسازی در صنعت: حمید ایوبی  

 

ّبی استجبعبت دس فشآیٌذ تَػؼِ ثشًذ دس هحلَالت فیضیکی، هْوتشیي ػبهل ساهی تَاى استجبعبت ثشًبهِ سیضی ؿذُ دس ًظش گشفت  )پیبم

ثشًبهِ سیضی ؿذُ(، کِ تَػظ فشد ثبصاسیبة اًجبم ؿذُ ٍ اص عشیق سػبًِ ّبی استجبعی هٌتقل هی ؿَد. خَد هحلَل ًیض ًقؾ حوبیت کٌٌذُ 

ای دس تَػؼِ ثشًذ داسد ثذیي هؼٌی کِ آى هحلَل ثبیذ دس ثش گیشًذُ خلَكیبت ٍ هضایبیی ثبؿذ کِ هَسد ػالقِ هـتشیبى ثبؿذ. هحلَالت 

یضیکی ّویـِ داسای خلیلِ ّبی یکؼبًی ثَدُ )هی تَاى آًْب سا دس یک اػتبًذاسد کیفی ًگِ داؿت( ٍ اگش تحقیقبت ثبصاسیبثی ثِ خَثی ف

اًجبم ؿَد، هی تَاًذ هٌجش ثِ ایجبد ػالقِ دس هـتشیبى ٍ هقجَلیت آى هحلَل ؿَد. خلیلِ ّب ثبیذ ثب هضایبیی کِ هـتشیبى ثِ دًجبل آى 

 اؿتِ ثبؿٌذ.ّؼتٌذ تغبثق د

یبثذ تب اص گیشد کِ هحلَل تَػؼِ هیسیضی هحلَل قؼوتی اص فشآیٌذ تَػؼِ ثشًذ اػت اهب  هؼوَال ایي فلؼفِ هَسد غفلت قشاس هیثشًبهِ 

ایي عشیق َّیت ثشًذی کِ هَسد ًظش تَلیذ کٌٌذُ اػت هَسد حوبیت قشاس گیشد. هحلَل فیضیکی فشآّن کٌٌذُ ثٌیبد اكلی تَػؼِ ثشًذ 

ای تَػظ استجبعبت ثبصاسیبثی ثشًبهِ سیضی ؿذُ اػت. استجبط ثبصاسیبثی )پیبم ّبی استجبعبت ثشًبهِ سیضی ؿذُ( ، ٌّگبهی کِ فشد ثبصاسیبة ثش

حؼبة هی آیٌذ ٍ ثِ عَس کلی هی تَاى ارػبى داؿت کِ ثب ٍجَد ایٌکِ خَد  ثشًذ، صهبى ٍ هٌبثغ خَد سا هلشف هی کٌذ هْوتشیي ػبهل ثِ 

هحلَل فیضیکی پبیِ ٍ اػبع تَػؼِ ثشًذ سا ؿکل هی دّذ، تَجِ ٍ توشکض ثش استجبط ثبصاسیبثی ثشًبهِ سیضی ؿذُ عجیؼی ٍ ػبقالًِ ثِ ًظش 

 هی سػذ. 

ب دس ثخؾ خذهبت ٍضؼیت هقذاسی هتفبٍت اػت ثِ ایي دلیل کِ یک خذهت ثِ ؿکل یک فشآیٌذ اػت ٍ اص ایي سٍ دس تَػؼِ ثشًذ اػبع اه

تشی سا داساػت. اػبع تَػؼِ ثشًذ دس حَصُ خذهبت سا هی تَاى هـبسکت هـتشی دس فشآیٌذ خذهت داًؼت. دس ٍاقغ ّؼتِ تَػؼِ ثشًذ ضؼیف

ضی ٍ کٌتشل فشآیٌذ خذهت داًؼت؛ جبیی کِ استجبط ثبصاسیبثی ثشًبهِ سیضی ؿذُ دس آى تٌْب یک ًقؾ حوبیت کٌٌذُ سا خذهت سا ثبیذ ثشًبهِ سی

ثشای ثشًذ ایفب هی کٌذ. ّشگبُ یک تجشثِ هٌفی اص اسصؽ ٍیظُ ثشًذ دس عَل فشایٌذ خذهت ثَجَد آیذ ایي ٍضؼیت ًوی تَاًذ ثب سٍیِ ّبی 

ؿَد. ّوچٌیي ّشگبُ چٌذیي توبع ثشًذ هٌفی دس فشآیٌذ خذهت یک ؿشکت خذهبتی سٍی دّذ، آًْب ًوی استجبط ثشًبهِ سیضی ؿذُ ثش عشف 

سیضی ؿذُ ثشعشف کٌٌذ. دس ٍاقغ هْوتشیي ٍظیفِ فشآیٌذ تَػؼِ ثشًذ ؿشکت خذهبتی، کٌتشل تَاًٌذ آى سا تَػظ سٍؽ ّبی استجبعی ثشًبهِ

خجتی اص ثشًذ سا دسیبفت کٌٌذ کِ ایي ػول هٌجش ثِ ایجبد ساثغِ ثیي ثشًذ ٍ فشآیٌذّبی خذهت ثِ ؿکلی اػت کِ هـتشیبى توبع ّبی ه

 هـتشی هی ؿَد. دس ایي هَسد سٍیِ ّبی استجبط ثبصاسیبثی كشفب هؼیبسّبی حوبیت کٌٌذُ ّؼتٌذ. 

 دس ٌّگبم ایجبد ثشًذ ثشای كٌبیغ خذهبتی ّوچَى ّتلذاسی الصم اػت دس ًظش داؿتِ ثبؿین کِ : 

  .یک فشآیٌذ خذهت ضؼیف هی تَاًذ یک ثشًذ خَة سا خشاة کٌذ 

  .اگش َّیت ثشًذ دس تؼبسم ثب فشٌّگ ػبصهبى )ؿشکت ثبؿذ(، فشآیٌذ خذهت،  ثشًذ هَسد ًظش سا ًوی تَاًذ استقب دّذ 

 سیضی ؿذُ ثش عشف اگش فشآیٌذ خذهت ، ثشًذی هخجت دس رّي هـتشیبى ایجبد ًکٌذ، ایي ٍضؼیت تٌْب ثب استجبط ثبصاسیبثی ثشًبه ِ

 ًوی ؿَد؛ ثلکِ ایي ٍضؼیت ثبیذ تَػظ خَد فشآیٌذ خذهت ٍ دس فشٌّگ ػبصهبى ثشعشف ؿَد. 

ًـبى دٌّذُ  تفبٍت توشکضی اػت کِ ثشای ایجبد ٍ حفظ ثشًذّب دس هَسد هحلَالت فیضیکی دس هقبثل خذهبت ثبیذ دس ًظش  2ٍ3ّبی ؿکل

هذ ًظش ثبؿذ، توشکض تَػؼِ ثشًذ ثش سٍی استجبط ثبصاسیبثی اػت کِ ؿکل دٌّذُ ثخؾ داؿت. ٌّگبهی کِ ثشًذػبصی هحلَالت فیضیکی 

 (Moilanen & Rainisto, 2009 )(. 2اػظن استجبط ثشًذ هـتشی اػت. ًقؾ کبسکٌبى دس ایي هفَْم ًبچیض اػت)ؿکل
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( ثب آًچِ اػت  دس هحلَالت فیضیکی ٍجَد داسد ثِ ایي دلیل کِ یک هحلَل خذهبتی دس عَل 3اهب توشکض دس خذهبت هتفبٍت )ؿکل 

توبع ّبی خذهبت ثَجَد هی آیذ. یک خذهت دس عَل یک فشآیٌذی ثَجَد هی آیذ کِ هـبسکت کٌٌذُ ّبی اكلی آى کبسکٌبى ؿشکت ٍ 

هبت تجشثی ٍ ًبهلوَع ّؼتٌذ ٍ دس عَل  خذهت ، هـتشی  هیضاى صیبدی ثب توبع ّبی ثشًذی سٍثشٍ هـتشیبى دس کٌبس یکذیگش ّؼتٌذ. خذ

هی ؿَد. ًقؾ خذهت ، یؼٌی سٍیبسٍیی تؼبهالت ثیي هـتشی ٍ ؿشکت، اص اّویت حیبتی دس ایجبد ثشًذ ایفب هیکٌذ ٍ دس ایي هَسد ًقؾ حیبتی 

ًقؾ حوبیت کٌٌذُ هی دّذ. ثِ ػجبستی ثْتش، کبسکٌبى ؿشکت ٍ توبم فشآیٌذ خذهت ثبیذ  استجبط ثبصاسیبثی ثشًبهِ سیضی ؿذُ جبی خَد سا  ثِ

 ًـبى دٌّذُ ثشًذ ؿشکت دس ّش ػولی  کِ اًجبم هی دٌّذ ثبؿٌذ ٍ اص ایي عشیق هی تَاًٌذ ثشًذ ؿشکت سا صًذُ ًگِ داسًذ. 

ٍیش سٍؿي ٍ كحیح اص ثشًذ تَػظ استجبعبت داخلی ایجبد هی اص ایي سٍ ًقؾ حیبتی دس ثشًذ خذهبت سا استجبعبت داخلی ثبصی هی کٌذ. تلب

ؿَد. ثؼیبسی اص ّتل ّب کِ استجبعبت خبسجی خَد سا کٌتشل هی کٌٌذ اص استجبعبت داخلی خَد غبفل هبًذُ  یب ثِ آى اّویت چٌذاًی ًوی 

خَد سػیذ کِ کبسکٌبى  خَد سا اص آًچِ هی دٌّذ. ثبیذ ارػبى داؿت کِ ٌّگبهی هی تَاى ثِ َّیت ثشًذ ٍ تلَیش ثشًذ دلخَاُ هشثَط ثِ 

خَاّین اًجبم دّین ثب خجش ػبختِ، چـن اًذاص ٍ اػتشاتظی ؿشکت سا ثِ ؿکلی هلوَع ٍ دقیق ثِ آًْب ًـبى دّین تب اص آى عشیق ثتَاى ثِ 

 این ثشػین. ٍػذُ ثشًذی کِ ثِ هـتشیبى دادُ

 

 هفَْم بسًدساشي داخلی -7

ت ایي هَضَع سا تبییذ کشدُ کِ کبسکٌبى ثش سٍی هـتشیبى ٍ دیگش ریٌفؼبى ادساکبت ثشًذ اص عشیق ًقــبى ادثیبت ثشًذػبصی ؿشکت ٍ خذهب

دس تحَیل اسصؽ ّبی کبسکشدی) آًچِ کِ تحَیل هی دٌّذ( ٍ اسصؽ ّبی احؼبػی ) چگًَِ آًْب تحَیل هی دٌّذ( داسای ًفَر ّؼتٌذ. 

(de Chernatony, 2002). ّ بی ثشًذ ّوؼَ هی ؿًَذ، ثشًذ ؿشکت )خذهبتی( هی تَاًذ ثِ یک هضیت سقبثتی ٌّگبهی کِ آًْب ثب اسصؽ

ت پبیذاس دػت یبثذ. اص ایٌشٍ، ثشًذػبصی داخلی ثِ ػٌَاى ًیل ثِ هضیت سقبثتی اص عشیق افشاد ثِ ػٌَاى ّذف اكلی آى تؼشیف ؿذُ کِ ایي هضی

ِ کیفیت غیش هتٌبجغ دس خذهبت تَجِ ؿَد. اص یک عشف ، عجیؼت غیش قبثل تقلیذ اص عشف دیگشاى اػت ثب تَجِ ثِ ایي دیذگبُ ثبیذ ث

تش هی کٌذ ثِ ایي دلیل کِ اسصیبثی کیفیت ثشًذ خذهبت کبسیؼت دؿَاس، ًبهلوَع ثشًذّبی خذهبت،  اّویت اجشای ٍػذُ ثشًذ سا پشسًگ

کٌٌذ کِ ثشًذ ثبیذ ثِ ػٌَاى پیـٌْبد هی  (1994) 17ؿًَذ. داٍس ٍ پبکشگیشی خشیذ دچبس هیّبیی دس حیي فشآیٌذ تلوینهـتشیبى ثب سیؼک

ثبیؼت دس ّش سٍیبسٍیی هـتشی ثب خذهت ثِ ثْتشیي ًحَ ای جْت کبّؾ سیؼک ػول کٌذ. ثشای ًیل ثِ ایي هٌظَس، ٍػذُ ثشًذ هیٍػیلِ

                                                             
17 Dawar and Parker 

:2شکل  :3 شکل   
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یک هکبى ٍ یک صهبى  ثشآٍسدُ ؿَد. اص عشف دیگش، ّوضهبًی فشآیٌذ تَلیذ ٍ هلشف هَجت حضَس هـتشیبى ٍ فشآّن کٌٌذگبى خذهبت دس

هی ؿَد کِ هَجت ًبّوگٌی فشآیٌذ هی ؿَد. ثشای اعویٌبى اص ػبصگبسی ثیي تجشثِ ثشًذ دس گشٍُ ّبی ریٌفغ، الصم اػت کبسکٌبى تَاًبیی 

ضایؾ هی یبثذ الصم ثشای دسک اسصؽ ّبی ثشًذؿبى سا داؿتِ ثبؿٌذ. ثبلٌتیجِ، اسصیبثی کبسکٌبى اص ًقــبى ٍ تؼْذ آًْب دس تحَیل ٍػذُ ثشًذ اف

ٍ اسصؽ ّبی ثشًذ ساٌّوبیی ثشای سفتبسؿبى دس ػبصهبى هی ؿَد ٍ ثشًذػبصی داخلی ثِ ػٌَاى استقبء دٌّذُ ثشًذ دس داخل ػبصهبى ثخلَف 

 دس ثیي کبسکٌبى پیـٌْبد ؿذُ اػت اص ایٌشٍ جبیگبُ ثشًذػبصی داخلی دس ػبصهبى ثبیذ هـخق ؿَد. 

 

 باشازیابیّواٌّگ ساشي هٌابع اًساًی ٍ  7-1

ی هحققبى ٍ اًذیـوٌذاى هذیشیت اهشٍصُ ثش ایي ثبٍسًذ کِ کبسکٌبى هْوتشیي هٌجغ هضیت سقبثتی ػبصهبى ّؼتٌذ. آًْب هؼتقذًذ کِ هٌبثغ اًؼبً

ثؼیبس ثب ًبپزیشی ٍ تقلیذًبپذیشی، کٌذ. ایي ػشهبیِ ثِ دلیل کویبثی، اسصؿوٌذی جبًـیيّبی اػتشاتظیک سا ثشآٍسدُ هیؿشکت ّوِ ًیبصهٌذی

 x(2003اّویت اػت. )کبثشسا، 

ى ثِ كَست ػٌتی، هؼئَلیت ثشًذػبصی ثِ ػٌَاى استجبعبت داخلی ثش ػْذُ افشاد ثبصاسیبثی اػت.ثشای هخبل، ثب دس ًظش گشفتي تجلیغبت ثِ ػٌَا

ثشًذػبصی داخلی ثش ػْذُ ( ارػبى هی کٌذ کِ هؼئَلیت 2002ای جْت استجبط  فؼبلیت ّبی ثبصاسیبثی داخلی ٍ خبسجی، هیچل )ٍػیلِ

ّبی داخلی ٍ خبسجی سا ثب ّن  تغبثق هی دپبستوبى ثبصاسیبثی اػت ثِ ایي دلیل کِ ثبصاسیبثی افشاد هٌحلشا دس هَقؼیتی قشاس گشفتِ کِ فؼبلیت

ی سا ثبیذ ثِ ػٌَاى داهی ثش دّذ. ثْویي جْت، ػبختبس ثشًذػبصی داخلی کبسکشدی ثبصاسیبثی داسد. ثب ایي ٍجَد، اػتوبد تٌْب ثِ استجبعبت داخل

ّبی ثبصاسیبثی، هذیشیت ٍ هٌبثغ اًؼبًی داسد. اص ثشًذػبصی داخلی داًؼت. دس ٍاقغ ثشًذػبصی داخلی ًیبص ثِ چبسچَثی یکپبسچِ ؿبهل داًؾ

ذ اػت اهب  هوکي عشفی ّشچٌذ کِ هٌبثغ اًؼبًی قبدس ثِ تَػؼِ داسایی ّبی اًؼبًی جْت استقبء ػولکشد اقتلبدی ػبصهبى ٍ هَفقیت ثشً

ًیؼت دس هفَْم سؿذ اسصؽ ّبی ثشًذ آى سا اًجبم ثذّذ. ثْویي جْت، کبسکشدى اكَل ٍ داًؾ آًْب ثب ّوبٌّگی ثب  دپبستوبى ثبصاسیبثی ٍ 

اسیبثی  ّبی ثبصثشًذػبصی الصم اػت. ٌّگبهی کِ هذیشیت تئَسیْبی ثبصاسیبثی ٍ هٌبثغ اًؼبًی سا دسک کشد ٍ تَاًؼت ّوبٌّگی ثیي اػتشاتظی

ّبی صیش ػیؼتن ّبی هٌبثغ اًؼبًی ) صیش ػیؼتن تبهیي ًیشٍ، صیش ػیؼتن اسصیبثی ػولکشد، صیش ػیؼتن پبداؽ ٍ صیش ػیؼتن سٍاثظ ٍ اػتشاتظی

بی آى ایجبد کٌذ، کبسکٌبى ثْتش اسصؽ ّبی ثشًذ سا هی پزیشًذ ٍ آًْب سا دسًٍی هی کٌٌذ ٍ خلَكیبت ٍ سفتبسّ xi(1384کبسکٌبى( )ثبهجشگش، 

ّوچٌیي دس  18هغبلؼِ تجشثی پٌجبیؼشی ٍ ٍیلؼَى  (Vallaster and de Chernatony, 2003)خَد سا  ثب آى ّوؼَ هی کٌٌذ.  

سا پیـٌْبد کشدًذ. هغبلؼِ آًْب ًـبى داد  ّن افضایی ثبلقَُ ثیي استجبعبت داخلی )ثبصاسایبثی( ٍ ثشًبهِ ّبی پشٍسؿی )هٌبثغ اًؼبًی( 2007ػبل 

اًذ کِ تبحیش اٍلی ثیـتش ِ استجبط داخلی ٍ ثشًبهِ ّبی پشٍسؿی تبحیش چـوگیشی ثش سفتبس حوبیت کٌٌذُ افشاد اص ثشًذ سا داؿتِکِ ّش دٍ هقَل

( ثَجَد هی IMپیـٌْبد هی کٌٌذ کِ ثشًذیگ داخلی اص عشیق تکٌیک ّبی ثبصاسیبثی داخلی ) ( (2005 19ثَدُ اػت. ثؼالٍُ، دسک ٍ دیگشاى

xiiآیذ. ًگبّی اجوبلی  ثش فشضیبت هختلف هحققبى دس هَسد ػٌبكش آهیختِ ثبصاسیبثی داخلی 
(Ahmed et al., 2003; 

Gummesson, 1991; Tansuhaj et al., 1991)  ثِ ًظش هی سػذ ّوبٌّگ ػبصی ثیي ثبصاسیبثی )استجبعبت داخلی( ٍ هٌبثغ اًؼبًی

 سا حوبیت هی کٌذ. 

 

ثش سٍی ّتل ّبی تبیلٌذ ایي فشضیِ سا حبثت کشد کِ سٍیکشدّبی هٌبثغ ( 2009پٌجبیؼشی ٍ دیگشاى )قیقبت اًجبم ؿذُ تؼَط ثب تَجِ ثِ تح

ای ّوچَى پشٍسؽ کبسکٌبى، جلؼبت تَجیْی، ایجبد ثَسد ٍ کتبثچِ هشثَط ثِ ثشًذ ٍ دیگش هَاسد ثش سٍی ثشًذػبصی داخلی تبحیش اًؼبًی

ؿَد تب کبسکٌبى دسک ثْتشی اص َّیت ثشًذ داؿتِ ثبؿٌذ ٍ خَد سا ثیـتش هتؼلق ثِ ثشًذ اخلی ًیض ثبػج هیگزاؿتِ ٍ اص عشفی ثشًذػبصی د
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 Punjaisri and Wilson 
19 Drake et al 
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ثذاًٌذ کِ ایي خَد ثبػج افضایؾ تؼْذ ٍ ٍفبداسی کبسکٌبى ثِ ثشًذ ٍ اجشای ّشچِ ثْتش ٍػذُ ثشًذ ثِ هـتشیبى ؿذُ اػت کِ دس اداهِ ثب 

-ؿَد .هذل پیـٌْبدی ٍی کِ دس ثش گیشًذُ آًچِ تب کٌَى گفتِ ؿذ ثِ كَست صیش هیْب یبد هیّبی ثشًذػبصی داخلی اص آًػٌَاى خشٍجی

 ( .   4ثبؿذ)ؿکل 

 

xi( ,2009Punjaisri et al: چبسچَة ثشًذػبصی داخلی )4ؿکل  i i 

 

ٍ زفتازّاي حوایت  21، ٍفادازي بِ بسًد20ّاي بسًدساشي داخلی: تعییي َّیت بسًد، تعْد بِ بسًدخسٍجی 7-2

 22كٌٌدُ بسًد

-ؿٌبػبیی کبسکٌبى دس ػبصهبى ّب ثِ ػٌَاى اهشی حیبتی ثشای ّش کؼت کبسی دس حبل افضایؾ اػت ثخلَف دس هفَْم ثشًذّبی ؿش کت

شًذ ّبی خذهبتی ایي اهش ثِ كَستی حیبتی دس ًظش گشفتِ هی ؿَد صیشا کِ خلَكیبت ٍ سفتبس کبسکٌبى هی تَاًذ ثبػج سؿذ یب ؿکؼت ث

ّش چِ ثیـتش کبسکٌبى ثب ػبصهبى ؿٌبختِ تش ؿًَذ.... کبسکٌبى ثیـتشی ساغجٌذ آى َّیت سا دس اػوبلـبى  "ارػبى هی کٌذ کِ  23ؿَد. ػتَاست

. ّویٌغَس، ثشًذػبصی داخلی، ّوبًغَس کِ تضویي کٌٌذُ خلَكیبت ٍ سفتبسّبی حوبیت کٌٌذُ کبسکٌبى اص ثشًذ اػت، هی "حوبیت کٌٌذ

 شیک کشدى َّیت ثشًذ کبسکٌبى ػَدهٌذ ثبؿذ. تَاًذ دس تح

                                                             
20 Brand commitment 
21 Brand  loyalty 
22

 Brand -supporting  behaviours 
23 Stuart  
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ثب تَجِ ثِ تئَسی َّیت اجتوبػی، کبسکٌبى ٌّگبهی کِ خَدؿبى سا دس گشٍُ اجتوبػیـبى تؼییي َّیت کشدًذ ثِ سفتبسّبیی تحشیک هی 

تی )ّتل( دس ًظش ؿًَذ کِ هَجت کوک ثِ اّذاف گشٍُ هی ؿَد. کِ دس ایي هغبلؼِ ایي گشٍُ اجتوبػی سا هی تَاى ثشًذ ؿشکت خذهب

ؿًَذ. (، ٌّگبهی کِ ثشًذ هتوبیض ٍ ثب اػتجبس دسک ؿَد، کبسکٌبى ثب َّیت ثخلَكی ؿٌبختِ هی1989) 24گشفت. ثٌب ثِ ًظش اؿفَسث ٍ هبل

ٌّگبهی کِ آًْب خَدؿبى سا ثِ ػٌَاى ػضَی اص ثشًذی ثخلَف اسجب هی دٌّذ، دس حقیقت آًْب تحشیک هی ؿًَذ تب هٌجغ هخجت َّیتـبى 

استقبء دٌّذ ٍ یب دس ایي هغبلؼِ هَجت استقبء اسصؿْبی ثشًذ هی ؿًَذ. دس ادثیبت ثشًذػبصی ًیض ّوچٌیي ثِ عَس هـبثِ ایي هجحج ثیبى  سا

ؿذُ کِ ٍػذُ ثشًذ دس ثش داسًذُ هجوَػِ ای اص اسصؽ ّبی کبسکشدی ٍ احؼبػی ّؼتٌذ کِ هتوبیض ثَدُ ٍ هَجت ایجبد یک ثشًذ قَی ٍ 

xi(de chernatony, 2001هتفبٍت هی ؿَد. ) v ،اص آى جبیی کِ  ثشًذػبصی داخلی ػؼی دس تغجیق دادى کبسکٌبى ثب اّذافـبى سا داسد .

 هٌغقی ثِ ًظش هی سػذ کِ چشا هغبلؼبت اخیش ًـبى دادًذ ثشًذػبصی داخلی جْت استقبء احؼبػبت تؼلق کبسکٌبى ثِ ثشًذ ػَدهٌذ ثَدُ اػت. 

ػبصهبًی، کبسکٌبًی کِ خَدؿبى سا ثِ ٍػیلِ گشٍُ اجتوبػی ثخلَكی هی ؿٌبػٌذ، ٌّگبهی کِ ثب اًتخبثی ثب تَجِ ثِ تئَسی تـخیق َّیت 

ثشخَسد کشدًذ کِ ػبصگبسی ثیي اّذاف ػبصهبى ٍ اّذاف خَدؿبى سا حفظ هی کٌذ دس جْت هٌبفغ اػتشاتظیک ػبصهبى ػول هی کٌٌذ. ثْویي 

کِ کبسکٌبى ػبصهبى ثِ اسصؽ ّب ٍ اّذاف ػبصهبى اػتقبد داؿتِ ٍ آى ّب ساقجَل کٌٌذ،  ًحَ، تئَسی تؼْذ ػبصهبًی پیـٌْبد هی کٌذ ٌّگبهی

آًْب ساغت ثِ اجشا کشدى تالؽ ّبیی دس جْت اّذاف ػبصهبى ّؼتٌذ. اص آًجبیی کِ ثشًذػبصی داخلی ػؼی دس ثَجَد آٍسدى دسک تؼْین 

شًذػبصی داخلی سا دس تؼْذ ثِ ثشًذ کبسکٌبى سا تبییذ کشدُ اػت ی ثشًذ دس توبم ػبصهبى سا داسد، هغبلؼبت اخیش تبحیش هخجت ثؿذُ

(Punjaisri and Wilson, 2007).
xv  ثب تَجِ ثِ ایي دٍ تئَسی هی تَاى ًتیجِ گیشی کشد کِ پزیشؽ اسصؽ ّب ٍ اّذاف ػبصهبى

25ٍسًٍتیغ ؿَد. ّوچٌیي پبپبػَلَهَ ٍتَػظ کبسکٌبى هَجت افضایؾ هیل ثِ هبًذى آى ّب ٍ ٍفبداسی آى ّب هی
( ثِ ایي ًتیجِ 2006)   

 (Punjaisri and Wilson et al, 2009) .سػیذًذ کِ ثشًذػبصی داخلی ثش سٍی ٍفبداسی ثِ ثشًذ دس کبسکٌبى تبحیش گزاؿتِ اػت

 

 گیسيًتیجِ

احشثخـی ّضیٌِ سػبًِ فشٍؿبى ، کٌٌذگبى پیچیذُ ٍ آگبُ، قذست خشدُافضایؾ سقبثت جْبًی، قذست تقلیذ هحلَالت ٍ خذهبت، ٍجَد هلشف

ّب ثشای فشٍؽ هحلَالت خَد ثِ هجحج ثشًذػبصی تَجِ کٌٌذ. ثب تَجِ ثِ اّویت ایي هَضَع ّب ٍ ثؼیبسی هؼبئل دیگش ثبػج ؿذُ ؿشکت

ثبؿذ ّوبًگًَِ کِ دس سػذ کِ ثِ كَست کلی ایي اجضا ؿبهل َّیت ثشًذ ٍ تلَیش ثشًذ هیثشسػی اجضا ایي هقَلِ ضشٍسی ثِ ًظش هی

ّبی اجضا ثشًذػبصی هـبّذُ ؿذ تفبٍتی ثیي تبکیذات دس فشآیٌذ ایجبد ثشًذػبصی هحلَالت فیضیکی ٍ ثشًذػبصی هحلَالت ػیثشس

ٍجَد داسد ثذیي هؼٌی کِ دس فشآیٌذ ایجبد ثشًذ ّتل ثبیذ تأکیذ ثیـتشی ثش هؼبئل هشثَط ثِ کبسکٌبى داؿت کِ ایي هقَلِ خذهبتی) ّتل ّب( 

ّب ثش ؿوشدُ ؿذ. اهیذ اػت ثب اًجبم هغبلؼبت ثیـتش دس لی دس ایي هغبلؼِ هَسد ثشسػی قشاس گشفت ٍ احشات آى دس ّتلثب ػٌَاى ثشًذػبصی داخ

 هَسد ایي هقَلِ ٍ هقَالت دیگشی کِ دس ایي هغبلؼِ رکش ؿذ ثتَاى گبهی هؤحش دس جْت ثشًذػبصی كٌؼت ّتلذاسی ثشداؿتِ ؿَد. 
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