
 

 

واکاوی و رتبه بندی مولفه های ضایستگی مدیران گروه های آموزضی دانطگاه آزاد اسالمی با 

 AHPاستفاده از تکنیک 

 1 یٔطل ٔطیٓ ثبلی
 * 2سؼیس ػّیعازٜ 

3ب٘چطٕٝی ضضب سٛضا٘ی
 

 چکیده
 ثٛز. ٛظضی زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔیٞبی آٔٞبی ضبیستٍی ٔسیطاٖ ٌطٜٚاظ پژٚٞص حبضط، ٚاوبٚی ، ضتجٝ ثٙسی ٚ اضظیبثی ٔإِفٝٞسف  :هدف

خبٔؼٝ پژٚٞص حبضط . ثٛز( اوتطبفی، اظ ٘ٛع آٔیرتٝ )زازٜ ٞب ثٝ ِحبػ ٞسف، وبضثطزی  ٚ ثٝ ِحبػ ٘حٜٛ ٌطزآٚضی  حبضط پژٚٞص  :روش

٘فط  201٘س وٝ ثٛز 1397-98ػجبضت ثٛز٘س اظ وّیٝ ٔسیطاٖ ٌطٜٚ ٞبی آٔٛظضی زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس ػّْٛ ٚ تحمیمبت زض سبَ تحػیّی 
ٞب اظ ثطضسی اسٙبز ٚ ٔساضن ٚ ٕٞچٙیٗ ٔػبحجٝ ثطای تسٚیٗ ٔإِفٝ.  ثب استفبزٜ اظ ضٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ذٛضٝ ای ٔطحّٝ ای ا٘تربة ضس٘س

فبزٜ ثٙسی استحّیُ ٔحتٛا ثٝ ضیٜٛ ٔمِٛٝٞب اظ ضٚش تتحّیُ یبفتٝسبذتبضٔٙس ثٝ ػٙٛاٖ اثعاض ٌطزآٚضی اعالػبت استفبزٜ ضسٜ است. خٟت ٘یٕٝ
-ٚاحس ٔغبِؼبتی زض ظٔیٙٝ ٔإِفٝ 48ٞبی آٔٛظضی، ٞبی اغّی ٚ فطػی ضبیستٍی ٔسیطاٖ ٌطٌٜٚطزیس. ٕٞچٙیٗ خٟت ضٙبسبیی خبٔغ ٔإِفٝ

سبذتبضٔٙس ثب ٞبی ضبیستٍی ٔسیطاٖ ثٝ غٛضت تػبزفی زض زستطس ا٘تربة ٚ ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض ٌطفت ٚ ٕٞچٙیٗ ٔػبحجٝ ثٝ غٛضت ٘یٕٝ
 ٛضت ٞسفٕٙس ا٘تربة ضس٘س.ٞبی آٔٛظضی غٛضت ٌطفت وٝ ثٝ غٛظٜ ضبیستٍی ٚ ٔسیطاٖ ٌطٜٚ٘فط اظ ذجطٌبٖ ح 10

ٞبی ٔسیطیتی، اختٕبػی ٚ فطزی ٚ ٞبی آٔٛظضی ضبُٔ سٝ ثرص اغّی ضبیستٍیٞبی ٔسیطاٖ ٌطٜٚ٘تبیح ٘طبٖ زاز وٝ ضبیستٍی یافته ها:

-ٞبی اذاللی ٔیٞبی ضرػیتی ٚ ٚیژٌیتیٕی، ٔسیطیت افطاز، ٚیژٌی ٌیطی، اخطایی، اضتجبعی، وبضٔإِفٝ اغّی ازضاوی، ضٞجطی، تػٕیٓ 9

ثٝ تطتیت ضتجٝ ثٝ  ٞبضطایت ضتجٝ ی ٔإِفٝضس.  استفبزٜ AHPاظ ضٚش  ضتجٝ ثٙسی ٚ تؼییٗ ٔیعاٖ إٞیت ٞط ِٔٛفٝ ٚ ظیط ِٔٛفٝ  .ثبضٙس
ٞبی اختٕبػی (، ضبیستٍی134/0ٌیطی، یٓٚ تػٕ 210/0؛ اخطایی، 268/0؛ ازضاوی، 388/0ٞبی ٔسیطیتی )ضٞجطی، ضبیستٍیغٛضت: 

ٞبی ٚ ٚیژٌی 703/0ٞبی ضرػیتی، ٞبی فطزی )ٚیژٌی(، ٚ ضبیستٍی261/0ٚ وبض تیٕی،  294/0؛ اضتجبعی، 445/0)ٔسیطیت افطاز، 
ٚ  ٕٞچٙیٗ ثب ضٚش زیٕتُ ٔؼیبضٞبی ضبیستٍی ٔسیطیتی ٚ ضبیستٍی اختٕبػی ِٔٛفٝ ٞبی تبثیطٌصاضٔطرع ضس. ( 297/0اذاللی، 

 ضبیستٍی فطزی ٔؼیبض تبثیطپصیط است.

 ز ا٘سدبْ ثیٗ اػضبی ٌطٜٚ آٔٛظضی ٌٛ٘ٝ؛ ایدبتالش ثطای ا٘دبْ وبض ثب ٕٞىبضی زیٍطاٖ ثٝ خبی ا٘دبْ وبض ثٝ غٛضت ضلبثت :نتیجه گیری

ٕٞىبضی ثب اػضبی ٌطٜٚ  ٞب؛ ایدبز ٔحیغی أٗ ٚ لبثُ لجَٛ ثطایخب٘جٝ اظ آٖپصیطش ٔسئِٛیت ضضس ٚ تؼبِی افطاز ٌطٜٚ ٚ حٕبیت ٕٞٝ
 .آٔٛظضی؛ زض زستطس ثٛزٖ ثطای اػضبی ٌطٜٚ آٔٛظضی ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ ضبیستٍی ٞبی الظْ ٔسیطاٖ ٞستٙس

 ٞبی آٔٛظضی، اضظیبثی، زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔیضبیستٍی، ٔسیطاٖ ٌطٜٚٔإِفٝ،  :کلید واژه ها
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 .طاٖی،تٟطاٖ،ایتٟطاٖ غطة،زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔ ت،ٚاحسیطیزا٘طىسٜ ٔس ،یآٔٛظض تیطیٌطٜٚ ٔس 
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 مقدمه

آٖ ضىُ زازٜ  یٔٙبثغ ا٘سب٘ ّٝیٚسٝ ث یس ٚ ستٖٛ فمطات ٞط سبظٔبّ٘ٔت ٚ سبظٔبٖ ٞستٙ هیثطٚت  یٔٙبثغ ا٘سب٘ ٙىٝیثب تٛخٝ ثٝ ا
ٚ  ی٘ٝ زض ٔٙبثغ ٔبز یٚ غٙ طیفم یٔؼتمس٘س وٝ؛ تفبٚت وطٛضٞب تیطیٔس طٕٙساٖیٚخٛز ٘ساضز. ا٘س یٞب ضىآٖ تیضٛز، زض إٞیٔ

 یٔٙبثغ ا٘سب٘ تیطیٔس ٙسیاسبس فطآ ٗیثط اثبضس. یٞب ٔآٖ تیطیٚ ٘حٜٛ ازاضٜ ٚ ٔس یا٘سب٘ ٔٙبثغ یٞبیثّىٝ زض تٛإ٘ٙس ؛ٞبآٖ یٔبِ
ٚ ٔٛفك خٟبٖ است. چطا  ططٚیپ یٞبزض ٕٞٝ وطٛضٞب ٚ سبظٔبٖ یجب٘یٚ پطت تیطیٔس یٙسٞبیفطآ ٗیتطوٙٙسٜ ٗییٚ تؼ ٗیاظ اثطٌصاضتط

ٝ ا٘س، ثٜٕ٘ٛز یآٖ عطاح یسغٛح ثبالتط ثطا طاٖیوٝ ٔس یفیٚظب كتحم یوبضثطز ٔٙبست ٔٙبثغ، زض ضاستب یثطا یوٝ ٞط سبظٔب٘
 یطیپصتیاثطثرص ٚ ٔسئِٛ یٔٙبثغ ا٘سب٘ تیطیٔس یآٖ است. اٌط سبظٔب٘ یٔٙبثغ ا٘سب٘ تیطیٚاثستٝ ثٝ ػّٕىطز ٔس ٓیغٛضت ٔستم

زض  یبتیٟٔٓ ٚ ح یٕٞٛاضٜ ٘مط طاٖیٔس (.1391، 1)تٛٔبذ ثطتط ذٛاٞٙس ثٛز ،غٛضت ذٛزوبضٝ آٖ سبظٔبٖ ث یٞبیذطٚخ ،زاضتٝ ثبضس
-یٚ وبضوٙبٖ ٔ یبتیػّٕ طاٖیٔس تیٚ ٔٛفم تیٞسا ،ییزض ضإٞٙب یسیوّ یٚ اضضس ػٙػط یب٘یٔ طاٖیٙس. ٔسوٙیٔ فبیٞب اسبظٔبٖ
ٔٛفك، ثبضظ ٚ آضىبض  یٞباظ سبظٔبٖ یبضیٞب أطٚظٜ زض ثسسبظٔبٖ تیثطخستٝ زض وست زضآٔس، سٛز ٚ ٔٛفم طاٖیٔس طیثأثبضٙس. ت

ٞب ضا ٘یع ٞب ضخ زازٜ است. ایٗ تغییطات سبظٔبٖزض ٔحیظ سبظٔبٖ . اظ سٛی زیٍط زض ػػط حبضط، تغییطات ضٍطفیاست سٜیٌطز
است،  ا٘س، ثسیبضی اظ سغٛح ٔسیطیتی حصف ضسٜتط ضسٜٞب ٔسغحزسترٛش تغییطات ػظیٕی ٕ٘ٛزٜ است. اظ خّٕٝ ایٙىٝ سبظٔبٖ

ٞبی ػػط حبضط، ٚ فطغت ٔساضی افعایص یبفتٝ است ٚ ٔٛاضزی اظ ایٗ لجیُ پبسد سطیغ ثٝ ٔطىالتتٛخٝ ثٝ ٔطتطی ٚ ٔطتطی
ٞب ثٝ ٔسیطاٖ ضبیستٝ ثیص اظ پیص ٞب ٔغطح سبذتٝ است ٚ ٘یبظ سبظٔبٖٔسیط ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجؼی حیبتی زض حُ ٔسبئُ سبظٔبٖ

تٛا٘س ٌبٔی وبضٌیطی ضٚیىطز ٔٙبست خٟت خصة، ٍٟ٘ساضی، ضضس، آٔٛظش ٚ اضظیبثی ٔسیطاٖ ٔیآضىبض ٌطزیسٜ است. اظ ایٗ ضٚ ثٝ
ٞب، اظ خّٕٝ خسیستطیٗ ٚ ٟٕٔتطیٗ ضٚیىطزٞبیی است وٝ تب وٖٙٛ وبضٌیطی ضبیستٍیٔسیط ٔحسٛة ضٛز. ضٚیىطز ثٝ ثعضي زض ایٗ

 (.1388ثبضس )وطٔی ٚ غبِحی، زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔغطح ضسٜ است ٚ ظٟٛض ٚ ٌستطش آٖ حبغُ ضثغ آذط لطٖ ثیستٓ ٔی
 دٝی٘ت عیاظ ٞط چ صیتٛسؼٝ وبضوٙبٖ ث یٞبآٖ زض ثط٘بٔٝ یطیوبضٌٞب ٚ ثٝزض سبظٔبٖ یستٍیضب ىطزیضٚ غیٚ ٌستطش سط طشیپص  

ضٛ٘س، ِصا یٔ فیٞب تؼطیستٍیٞب ثٝ ػٙٛاٖ ضبضغُ ،یستٍیضب ىطزیٟ٘فتٝ است. ثط اسبس ضٚ ىطزیضٚ ٗیثٛز وٝ زض ا یسیٚ فٛا بیٔعا
 یٔجتٙ ىطزیضٚ یطیوبضٌثٝ یاظ عطفثبضٙس. یذبظ ٔ یٞبیستٍیضب بظٔٙسیا٘دبْ آٖ ٘ یضٛ٘س ٚ وبضوٙبٖ ثطایٔ طیپصٞب ا٘ؼغبفضغُ
؛ ثٝ 2003، 2)ٔٛ٘یت ذٛز ٕٞسٛ سبظ٘س هیوٝ ثٝ سطػت وبضوٙبٖ ضا ثب اٞساف استطاتژزٞس یٞب اخبظٜ ٔٞب ثٝ سبظٔبٖیستٍیثط ضب

اٖ وٙٙس وٝ ثٝ ػٙٛ٘ظطاٖ ػطغٝ ٔسیطیت، ٔسیطیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ٔجتٙی ثط ضبیستٍی ضا پیطٟٙبز ٔیغبحت (.1391٘مُ اظ تٛٔبذ، 
وٙس. ثطای ایٙىٝ یه سبظٔبٖ، ضٚیىطز ٔجتٙی یه اثعاض لٛی است وٝ ثط ضفتبضٞبی افطاز تأویس زاضز ٚ ثٝ ٔٛفمیت سبظٔب٘ی وٕه ٔی

ٞب ضا تٛغیف ٞب تسٚیٗ ضٛ٘س ٚ ٔسِی تٛسؼٝ یبثس وٝ ایٗ ضبیستٍیثط ضبیستٍی ضا ٘سجت ثٝ ٔٙبثغ ا٘سب٘ی اخطا وٙس، ثبیس ضبیستٍی
 ٕٞبٖ یب تحّیّی ٔطاتت سّسّٝ فطآیٙس ٔؼیبضٜ چٙس ٌیطی ٞبی تػٕیٓ ضٚش اظ یىی اظ پژٚٞص، ایٗ زض (.2009، 3وٛچطاٖوٙس )

AHP  ٜٞبی ضطٚضی ثطای ٔسیطاٖ لطٖ ( زض پژٚٞص ذٛز ثٝ ضٙبسبیی ضبیستٍی2013ذطٛػی ٚ ٕٞىبضاٖ )است.  ضسٜ استفبز
ٌطٜٚ لطاض  8تٛاٖ زض ضا ٔی 21طٚضی ثطای ٔسیطاٖ لطٖ ٞبی ضپطزاذتٙس وٝ زض پبیبٖ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ زست یبفتٙس وٝ ضبیستٍی 21

( 2012) ( اضتجبط. خٕطیسی8( ضٞجطی 7( وبضایی 6پصیطی ( ا٘غجبق5( زا٘ص 4ٌیطی ( تػٕی3ٓ( تدعیٝ ٚ تحّی2ُٞب ( اضظش1زاز: 
أویس وطزٜ است. ٞبی ضطٚضی سطپطستبٖ ت، ثط ِعْٚ ضبیستٍیاست ٚ ٌبظ ا٘دبْ زازٜ ٞبی پتطٚضیٕیزض تحمیمی وٝ زض ضطوت

ٔأٔٛضیت ٚ اٞساف  ٞب ٚ ضسیسٖ ثٝز آٖضبیستٍی ضطٚضی ثطای سطپطستبٖ ثٝ ػّٕىط 15زٞس وٝ ٞبی ایٗ تحمیك ٘طبٖ ٔییبفتٝ
ٌیطی، وبضتیٕی، اضتجبعبت، اذتیبض زازٖ ٚ ٕ٘بیٙسٜ ٞب ضبُٔ لضبٚت ٚ تػٕیٓوٙس. ایٗ ضبیستٍیاستطاتژیه سبظٔبٖ وٕه ٔی

ضیعی ٚ ، ذٛزآٌبٞی، ٔسیطیت ظٔبٖ، ٔسیطیت استطس، ٔسیطیت تغییط،  ٔسیطیت تضبز، ٘ٛآٚضی، ثط٘بٔٝضسٖ، ضٞجطی، اػتٕبزسبظی
 .ثبضسٞبی فٙی ٔیسبظٔب٘سٞی وبض، ٔسیطیت ضیسه ٚ ٟٔبضت

ضیعی ٔٛفك ی ضٞجطی ٔإثط ٚ ثط٘بٔٝای ثط تٛسؼٝػٙٛاٖ ٔمسٔٝٔسَ ضبیستٍی ثٝ»(، زض پژٚٞص ذٛز تحت ػٙٛاٖ 2009) 4ازٚاضزظ
ٞبی ٔسیطیتی ضا تٛسؼٝ ٚ پطٚضش وبضوٙبٖ، اضتجبعبت، حُ ٔسأِٝ، ٔسیطیت تغییط، ضبیستٍی ،«ٔحیظ ذسٔبتی اختٕبػی ػٕٛٔیزض 
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 زا٘س.ٞب ٔیفطزی ٚ یىپبضچٝ وطزٖ زیسٌبٜای، تطىیُ ٌطٜٚ، ٔسیطیت ػّٕىطز )ٚظیفٝ(، آٌبٞی ثیٗٞبی فٙی ٚ ٚظیفٟٝٔبضت

ٞبی ٘ٛپبی فٙبٚضی ثٙیبٖ، ٞبی ضبیستٍی تیٓ ٔسیطاٖ اخطایی ضطوتی اثؼبز ٚ ٔإِفٝ( زض پژٚٞطی ثب ٞسف ضٙبسبی2007) 1ثطیىٕٗ
زا٘طی(  / ٞبی فٙیای )ٟٔبضتفطاتط اظ ٚظیفٝ(، اختٕبػی ٚ ٚظیفٝ / ٞبی ایٗ ٔسیطاٖ ضا ضبُٔ: سٝ ثُؼس ػٕٛٔی )وّیسیضبیستٍی

ؼس اختٕبػی ٘یع ضٛز. ثُی ازضاوی، ٘ٛآٚضی ٚ اخطایی ٔیٞبثبضس. ثُؼس ػٕٛٔی ضبُٔ ٔإِفٝزا٘س وٝ ٞط ثُؼس ضبُٔ سٝ ٔإِفٝ ٔیٔی
ٞبی ٔسیطیت فٙبٚضی، ای ٞٓ ضبُٔ ٔإِفٝضٛز ٚ زض ٟ٘بیت ثُؼس ٚظیفٝسبظی ٔیٞبی وبض ٌطٚٞی، ضٞجطی ٚ ضجىٝضبُٔ ٔإِفٝ

 ضٛز.ٔسیطیت ثبظاضیبثی ٚ ٔسیطیت ٔبِی ٔی

 ٘بتٛا٘ی آٖ ٚ است ٚاضز آٖ ثط ٕٞیطٝ یه ا٘تمبز ٕیٓ ٌیطی،تػ ٔسبیُ ثسیبضی زض AHPٔٛفك  ٚ ٌستطزٜ ثسیبض وبضثطز ٚخٛز ثب

 ثب ٔمبثّٝ عجیؼی (. ضاٞىبض1999است )زً٘،  تػٕیٓ ٌیطاٖ زضن ثٝ اػساز غحیح ا٘تسبة اظ ٘بضی لغؼیت ػسْ ٔسیطیت زض ضٚش

 پژٚٞص، زض ایٗ است. سٝٔمبی ٞبی ٘سجت ثیبٖ زض فبظی اػساز یب فبظی ٞبی ٔدٕٛػٝ اظ استفبزٜ ٞبی غیطلغؼی، تػٕیٓ یب ٞب لضبٚت

چٙسیٗ ٔطحّٝ است وٝ زض ثرطی اظ آٖ  ضبُٔ؛ ضبیستٍی ٔسیطاٖ ٌطٜٚ ٞبی آٔٛظضی اضظیبثی ٚ تحّیُ ثطای ضسٜ اضایٝ چبضچٛة
ٞبیی وٝ تبوٖٙٛ خٟت اضظیبثی ضبذع ٞبی ضبیستٍی  استفبزٜ ضسٜ است. زض پژٚٞص AHPثطای تؼییٗ ٚظٖ ٔؼیبضٞب اظ ضٚش 

ٞبی ا٘تربة ضا ثٝ غٛضت ٔستمُ ٚ ٔمبزیط وٕی ٔؼیٗ ٔٛضز سٙدص لطاض  غٛضت ٌطفتٝ است ضبذع ٔسیطاٖ ٌطٜٚ ٞبی آٔٛظضی
ٞبی ضتجٝ ثٙسی لغؼی استفبزٜ  ا٘س. ٕٞچٙیٗ، خٟت ضتجٝ ثٙسی ِٔٛفٝ ٞبی ضبیستٍی ٔسیطاٖ ٌطٜٚ ٞبی آٔٛظضی ٘یع اظ ضٚش زازٜ

ٞبی سٙدص ضبیستٍی ٞبی ٔسیطاٖ  ص اثتسا ضبذعضسٜ است ٚ ٘تیدٝ ضتجٝ ثٙسی ِٔٛفٝ ٞبی ٔٛضز تحمیك است. زض ایٗ پژٚٞ
ٞب ٔؼیٗ ضسٜ ٚ ضتجٝ ثٙسی ٌطزیس سپس ثب استفبزٜ اظ ضٚش  ٚظٖ ٞطیه اظ ضبذع AHPٌطٜٚ ٞبی آٔٛظضی ثب استفبزٜ اظ ضٚش 

 ( ٔسَ ٟ٘بیی یؼٙی ضاثغٝ ٞط یه اظ ضبذع ٞب ٚ ظیطضبذع ٞب ٔطرع ٌطزیس. lisrelتحّیُ ػبّٔی تبییسی )
زض ضاستبی ضٙبسبیی ٚ سٙدص ضبیستٍی ٔسیطاٖ ٌطٜٚ ٞبی آٔٛظضی وٝ اظ خّٕٝ ػٛأُ اغّی آٖ ٔسیطیت  ٞبی ٔرتّفی پژٚٞص

ٖ ضهٛز. تّهٛض    ٞبی آٖ، پطزاذتهٝ ٔهی   ، اختٕبػی ٚ فطزی است، ا٘دبْ ضسٜ است، وٝ زض ازأٝ ثٝ ٔؼطفی ٚ ثیبٖ ضبذع  2ٚ ٕٞىهبضا
ٞهبی ضهطٚضی ثهطای    ثٝ ضٙبسهبیی ضبیسهتٍی   "ی اغّیتٛسؼٝ ٚ ٌستطش یه چبضچٛة ضبیستٍ"ی ثب ػٙٛاٖ ( زض پژٚٞط2017)

تهٛاٖ زض  ضا ٔی 21ٞبی ضطٚضی ثطای ٔسیطاٖ لطٖ پطزاذتٙس وٝ زض پبیبٖ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ زست یبفتٙس وٝ ضبیستٍی 21ٔسیطاٖ لطٖ 
( اضتجبط. 8ضٞجطی ٚ  (7( وبضایی؛ 6پصیطی؛ ( ا٘غجبق5( زا٘ص؛ 4ٌیطی؛ ( تػٕی3ٓ( تدعیٝ ٚ تحّیُ؛ 2ٞب؛ ( اضظش1ٌطٜٚ لطاض زاز:  8

ضبیستٍی حطفٝ ای ثط اسبس تدعیٝ ٚ تحّیُ ٘تص ٞبی ٔساْٚ ثیٗ آٔٛظش  "ثب ػٙٛاٖ  ( زض تحمیمی2017) 3سٛاٖٚٔٛ ٚ ٕٞىبضاٖ
 15زٞس وٝ ٞبی ایٗ تحمیك ٘طبٖ ٔیتأویس وطزٜ است. یبفتٝ ٔسیطاٖٞبی ضطٚضی ثط ِعْٚ ضبیستٍی "ٚ پطٚضش ٚ آٔٛظش ػبِی 

وٙهس. ایهٗ   ٔأٔٛضیهت ٚ اٞهساف اسهتطاتژیه سهبظٔبٖ وٕهه ٔهی       ٞب ٚ ضسیسٖ ثٝز آٖثٝ ػّٕىط ٔسیطاٖی ضبیستٍی ضطٚضی ثطا
ٌیطی، وبضتیٕی، اضتجبعبت، اذتیبض زازٖ ٚ ٕ٘بیٙسٜ ضسٖ، ضٞجهطی، اػتٕبزسهبظی، ذٛزآٌهبٞی،    ٞب ضبُٔ لضبٚت ٚ تػٕیٓضبیستٍی

ضیعی ٚ سبظٔب٘سٞی وبض، ٔسیطیت ضیسه ٚ ٟٔبضتی، ثط٘بٔٝٔسیطیت ظٔبٖ، ٔسیطیت استطس، ٔسیطیت تغییط،  ٔسیطیت تضبز، ٘ٛآٚض
ٟٔهبضت ٞهبی ضهٙبذتی ٚ ػّٕىهطز ضٞجطی:٘هٝ      »(، زض پژٚٞص ذٛز تحت ػٙهٛاٖ  2016) 4ٔبٔفٛضز ٚ ٕٞىبضاٖ .ثبضسٞبی فٙی ٔی

ٔ ضبیستٍی ،«ٟٔبضت ٞبی ا٘تمبزی ٞهبی  ٟهبضت ٞبی ٔسیطیتی ضا تٛسؼٝ ٚ پطٚضش وبضوٙبٖ، اضتجبعبت، حُ ٔسأِٝ، ٔسیطیت تغییهط، 
 زا٘س.ٞب ٔیفطزی ٚ یىپبضچٝ وطزٖ زیسٌبٜای، تطىیُ ٌطٜٚ، ٔسیطیت ػّٕىطز )ٚظیفٝ(، آٌبٞی ثیٗفٙی ٚ ٚظیفٝ

تٛسؼٝ یه ٔسَ ضبیستٍی  ثٝ"ٔسَ ٞبی ضبیستٍی ثطای اضظیبثی تفىط استطاتژیه"(  ٘یع پژٚٞطی ثب ػٙٛاٖ 2016) 5ٌِٛسٔٗ
وطز، ػجبضتٙس اظ: ٞبی ٔحٛضی وٝ ضٙبسبییاست. چٟبضزٜ ٔٛضز اظ ضبیستٍیپطزاذتٝ  21ثطای ثسظ ٚ ٌستطش سبظٔبٖ زض لطٖ 

-فطزی، زا٘ص تٛسؼٝ، ترػعپصیطی ٚ تغییط، ضٚاثظ ثیٗاضتجبعبت، یبزٌیطی ٔستٕط، ػطضٝ ذسٔبت ثٝ ٔطتطی، تٙٛع، ا٘ؼغبف

أِٝ، زضن ٚ فٟٓ زیٍطاٖ ٚ خٛأغ ٚ ٌطٚٞی ٚ ضٞجطی، وبضثطز فٙبٚضی ٚ سبظٌبضی ثب آٖ، تفىط ٚ حُ ٔسٌطایی، ٔسیطیت ٔٙبثغ، وبض
ٞبیی وٝ وبضوٙبٖ ضا لبزض إِّّی ػّٕىطز ٔدٕٛػٝ زا٘ص، ٟٔبضت ٚ ٍ٘طشعجك تؼطیف اضائٝ ضسٜ اظ سٛی خبٔؼٝ ثیٗ ذٛز فطٔب٘ی.

ٞبی ٔٛضز ا٘تظبض ا٘دبْ زٞٙس، ٞبی ٔطثٛط ثٝ ضغُ ٚ یب ػّٕىطز ضغّی ضا عجك استب٘ساضزسبظز ثٝ غٛضتی اثطثرص فؼبِیتٔی
                                                 
1 . Brinckmann  
2 tollor 
3  solomon 
4 . mumford  
5 . goldman  
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ٞب ٔرتع افطاز ثسیبض ایٗ ضبیستٍیٔسیطیتی:  -1 ػٛأُ اغّی تبثیطٌصاضػجبضتٙس اظ: (.1،2010ضٛز )ٔٛ٘یىببیستٍی ٘بٔیسٜ ٔیض
ذبظ اظ سبظٔبٖ، ٔب٘ٙس ٔسیطیت اضضس ٚ ٔطبٚضاٖ اضضس سبظٔبٖ ٞستٙس ٚ ٘یبظی ٘یست وٝ ٞط فطز سبظٔبٖ یب ٚاحسی ذبغی اظ آٖ 

ٞبی ٔسیطیتی است وٝ فمظ تؼساز ٔؼسٚزی ثبیس اظ آٖ ثطذٛضزاض ثبضٙس تژیه اظ خّٕٝ ضبیستٍیضیعی استطاثطذٛضزاض ثبضس. ثط٘بٔٝ
ضٛز وٝ ٔسیطاٖ زض ٍٞٙبْ وبضوطزٖ ثب افطاز ثٝ آٖ ٞبیی اعالق ٔیضبیستٍی اختٕبػی ثٝ ضبیستٍی اختٕبػی:-2 .(1390)ضضبیت، 

 .(1390ٛز ضا ٔسیطیت وٙس.)ضضبیت ،ٞبی خٕؼی ذضسب٘س وٝ فؼبِیت٘یبظٔٙس ٞستٙس ٚ ٔسیطاٖ ضا یبضی ٔی
ٞب، ٞب، ٍ٘طشٞب ٚ ٔجب٘ی فّسفی، اٍ٘یعٜٞب، زیسٌبٜٞب، اضظشٞب، ٟٔبضتای اظ زا٘ص، تٛا٘بییٞبی فطزی آٔیعٜضبیستٍی فطزی:-3

ای، تٕبیالت فطزی ٚ زیٍط ذػٛغیبت ٔٛضز ٘یبظ ثطای ٞبی اذاللی، ٔٛلؼیت حطفٝٞبی ضرػیتی، ٚیژٌیٞب، ٚیژٌیثیٙص
ثطای زستیبثی ثٝ ٟٔٓ تطیٗ ظیط ضبذع ٞبی ضبیستٍی ٔسیطاٖ ٌطٜٚ ٞبی آٔٛظضی اثتسا  .(1390)ضضبیت،ّٕىطز ٔإثط است.ػ

ٔی تٛاٖ خستدٛ وطز، ضبذع  4پبض ٚ 3اسپٙسط ٚ اسپٙسط ،2 طیٔب ٚ ٟبْیث ضبذع ٞبی ضبیستٍی وٝ اسبس آٟ٘ب ضا زض زیسٌبٜ ٞبی
ٚ       است    (2007(، ثطیىٕٗ)2013،ذطٛػی ٚ ٕٞىبضاٖ ) (1391ٛزی ٚ ٕٞىبضاٖ)ٞبی ٔسیطیتی وٝ ثطٌطفتٝ اظ زیسٌبٜ ٞبی ،ٔحٕ

زیسٌبٟٞبی غبحجٙظطا٘ی ٘ظیط غالْ ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ، خٕطیسی ٚ وٛچطاٖ ثطضسی ضسٜ،ضبذع ٞبی اختٕبػی ثط ٌطفتٝ اظ 
ظ ٘ظطیبت اسسی فطز ٚ ( ٚ ضبذع ٞبی فطزی ثطٌطفتٝ ا1393( ، حبٔس ػجبسی وسب٘ی )1391٘ظطیبت چیت سبظ ٚ ٕٞىبضاٖ)

( ٚ ٕٞىبضاٖ است.زض آذط ضبذع ٞبی اضظیبثی ضبیستٍی ٔسیطاٖ ٌطٜٚ ٞبی آٔٛظضی ثب استفبزٜ اظ زیسٌبٜ  1390ٕٞىبضاٖ)
 .(1)خسَٚ  ذجطٌبٖ ٌعیٙص ضس٘س.

 . ضبذع ٞبی ٟ٘بیی ٚظٖ زٞی ضبذٟبی ضبیستٍی ٔسیطا1ٖخسَٚ 
 ٕ٘بز ظیطٔؼیبضٞب ٔؼیبضٞب ٕ٘بز

C1 یتیضبیستٍی ٞبی ٔسیط 

 S11 ازضاوی

 S12 ضٞجطی

 S13 تػٕیٓ ٌیطی

 S14 اخطایی

C2 ضبیستٍی ٞبی اختٕبػی 

 S21 اضتجبعی

 S22 وبض تیٕی

 S23 ٔسیطیت افطاز

C3 ضبیستٍی ٞبی فطزی 
 S31 ٚیژٌی ٞبی ضرػیتی

 S32 ٚیژٌی ٞبی اذاللی

 

 پژوهصروش 
ٚ پیٕبیطهی اسهتفبزٜ ضهسٜ اسهت. اثهعاض خٕهغ آٚضی       ای  ٞبی وتبثرب٘ٝ ظ ضٚشزض ایٗ تحمیك ثطای خٕغ آٚضی اعالػبت ٔٛضز ٘یبظ ا

ظٚخهی ٚ ٕٞچٙهیٗ پطسطهٙبٔٝ اضظضهیبثی      ٞهبی ٝ ٞب ٚ پطسطهٙبٔٝ ٔمبیسه   اعالػبت پطسطٙبٔٝ ثطضسی اضتجبط ٔفٟٛٔی ثیٗ ضبذع
ٚ  سهبتیس زا٘طهٍبٜ   ا ؛ایهٗ تحمیهك   ٞهبی ٝ وٝ خبٔؼٝ پبسرٍٛیبٖ زٚ پطسطٙبٔٝ ٔمبیس استضبیستٍی ٔسیطاٖ ٌطٜٚ ٞبی آٔٛظضی 

ثٛز . ضٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی  ٚ ٔسیطاٖ زا٘طىسٜ ٞب زض زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس ػّْٛ ٚ تحمیمبت زض سبَ آٔٛظضیٔسیطاٖ ٌطٜٚ ٞبی 
 . ضٚش تحمیك زض ایٗ پهژٚٞص پیٕبیطهی،  ٘ٛع تحمیك حبضط اظ ِحبػ ٞسف وبضثطزی ثٛز ٞصفٕٙس ثطای ایٗ پژٚٞص استفبزٜ ضس. 

ثهب اسهتفبزٜ اظ ضٚش    ٚپطزاذتٝ ضسٜ اسهت   ضبیستٍیثط ثط إزض ایٗ تحمیك اثتسا ثٝ ضٙبسبیی ػٛأُ ٔ .ثٛز یّیتحّاظ ٘ٛع  تٛغیفی 
AHP اظ ضٚش زیٕتُ ثطای ٔطهرع ٕ٘هٛزٖ ٔؼیبضٞهبی تبثیطٌهصاض ٚ      پطزاذتٝ ضسٜ استضبیستٍی  ِٔٛفٝ ٞبی  ثٝ ضتجٝ ثٙسی ٚ

ثب  اَٚفبظ  .ٍی تٛسظ تحّیُ ػبّٔی تبییسی ٚ اضائٝ ٔسَ پطزاذتٝ ضسٕٞچٙیٗ ثٝ اضظیبثی ٚضغ ٔٛخٛز ضبیستتبثیطپصیط استفبزٜ ضس. 
 ٟ٘بیتٞبیی وٝ زض ثرص ٔطثٛعٝ تجییٗ ضسٜ است ٚظٖ ٞط ػبُٔ ضا تؼییٗ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض  استفبزٜ اظ ٔبتطیس ٔمبیسبت ظٚخی ٚ ضٚش

ٕ ػٛأُ ضبیستٍی ٔسیطاٖ پطزاذتٝ ضهس ثٙسی  ضتجٝ AHPثب استفبزٜ اظ تىٙیه تهُ ثهطای ٔطهرع ٕ٘هٛزٖ     . ٕٞچٙهیٗ اظ ضٚش زی
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. Monica (2010) 

2
 Beyham & mOyer 

3 Spencer & Spencer  
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 3ِٔٛفهٝ فطػهی ٚ    9سهٛاَ ٚ   43. زض فبظ زْٚ ثب استفبزٜ اظ پطسطٙبٔٝ ٔحمك سبذتٝ ثب ٔؼیبضٞبی تبثیطٌصاض ٚ تبثیطپصیط استفبزٜ ضس
 ِٔٛفٝ اغّی ثٝ اضظیبثی ضبیستٍی ٔسیطاٖ پطزاذتٝ ضس.

  ٞبی ظٚخی ثطای ثیبٖ زضخٝ إٞیت ٞبی والٔی خٟت ٔمبیسٝ ػجبضت .2خسَٚ 

 ٔمیبس ػسز فبظی ٔتغیط ظثب٘ی فبظیػسز 

 (1،1،1) ثطاثط 1

 (1،2،3) ثطتطی ذیّی وٓ 2

 (2،3،4) وٕی ثطتط 3

 (3،4،5) ثطتط 4

 (4،5،6) ذٛة 5

 (5،6،7) ٘سجتب ذٛة 6

 (6،7،8) ذیّی ذٛة 7

 (7،8،9) ػبِی 8

 (8،9،10) ثطتطی ٔغّك 9

 ؼیت زض تػٕیٓ ٌیطی زض ٕٞٝ ٔطاحُ اظ اػساز فبظی ٔثّثهی اضائهٝ ضهسٜ   ثطای پیطٍیطی اظ اثٟبْ ٘بضی اظ ػسْ لغ ،زض ایٗ پژٚٞص
ضهٛز. یهه ػهسز فهبظی ٔثّثهی وهٝ ثهب         ٔهی  اسهتفبزٜ  AHPظٚخهی زض   ٞبی ٔمبیسٝزض خسَٚ یه ثطای ٘طبٖ زازٖ ٘تیدٝ  است.

Ã=(l,m,u)  ٜی اػساز فبظی زض . زض ایٗ پژٚٞص، تبثغ ػضٛیت ا٘تربة ضسٜ ثطااست ضٛزوٝ زاضای تبثغ ػضٛیت ظیط ٔی ٘طبٖ زاز
 ضىُ یه ٘طبٖ زازٜ ضسٜ است.

 

 ی پژوهصها یافته
ثهب اسهتفبزٜ اظ ازثیهبت تحمیهك ٚ ٘ظهط ذجطٌهبٖ        ضبیستٍی ٔسیطاٖ ٌطٜٚ ٞهبی آٔٛظضهی  اثتسا ٔؼیبضٞبی  ،ا٘دبْ ایٗ پژٚٞص ثطای

 AHPثهب اسهتفبزٜ اظ ضٚش   ػٛأُ ٔٛثط ضا  ضٙبسبیی ػٛأُ وٝ زض ٔسَ ٔفٟٛٔی اضائٝ ٌطزیس،پس اظ استفبزٜ . استرطاج ضسٜ است
ثطای ِٔٛفٝ ٞبی فطػهی   9زض  9ثطای ِٔٛفٝ ٞبی اغّی ٚ یه ٔبتطیس  3زض 3. ثٝ ایٗ ٔٙظٛض اثتسا یه ٔبتطیس ٕ٘بییٓٚظٖ زٞی 

 اسهبتیس ٚ  ٞب زض اذتیبض ٔسیطاٖ . ایٗ ٔبتطیساست تطىیُ ٌطزیس، وٝ سغط ٚ ستٖٛ آٖ ضبُٔ ػٛأُ ضٙبسبیی ضسٜ زض ایٗ پژٚٞص
ثٝ غهٛضت فهبظی ٚ ثهب اسهتفبزٜ اظ اػهساز       ٞبی ٔمبیسٝٞب ا٘دبْ ضٛز. اػساز  ظٚخی ٘سجت ثٝ ایٗ ضبذع ٞبی ٔمبیسٝلطاض ٌطفت تب 

وهٝ اظ ٕٞهٝ اػهساز ٔیهبٍ٘یٗ      ٞب ضا تجسیُ ثٝ یه ٔبتطیس ٔؼبزَ ٕ٘ٛزٜ، ثٝ عهٛضی  ٌطزز. زض پبیبٖ ٕٞٝ ٔبتطیس ٔی ( پط1خسَٚ )
ٌیطز. زض لسٕت ثؼس ٔیبٍ٘یٗ ٞٙسسهی اػهساز ٞهط     ٔی ٔٛضز استفبزٜ لطاض یٞبٝ ازأٝ ٔحبسج ثطایٔبتطیس حبغُ  ٞٙسسی ٌطفتٝ ٚ

ٝ    BNPسغط ضا ثٝ ضىُ فبظی ٔحبسجٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب استفبزٜ اظ ضٚش غیط فبظی وطزٖ سبزٜ یهب ضٚش    ٚظٖ ٞهط ضهبذع ضا ٔحبسهج
تطی ثطذهٛضزاض اسهت ثهط    ضتجٝ ٞطضبذع ٚ ظیط ضبذع تؼییٗ ٌطزیسٜ. ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ ثبال ٔؼیبض فطزی اظ ضهطیت ثهبال   .ضٛز ٔی

ضتجٝ سهْٛ ضا ثهٝ ذهٛز اذتػهبظ      فطزیضتجٝ زْٚ ٚ ضبذع  اختٕبػیضتجٝ اَٚ ٚ ضبذع  ضبیتٍی ٔسیطیتیٕٞیٗ اسبس ضبذع 
اظ ٔطتجهٝ   اظ ضبیستٍی ٞبی فهطزی  ٚیژٌی ٞبی ضرػیتیزازٜ است . اِىٗ زض ظیطضبذع ٞب ایٗ تطتیت زیسٜ ٕ٘ی ضٛز ضبذع 

ٝ ثٙسی ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ تٕبْ ضتجٝ ثٙسی ٞب ٚاثستٝ ثٝ یىسیٍط ٞستٙس ٚ خساسهبظی ٚ ٔطظثٙهسی   ثبالتطی ثطذٛضزاض است . ایٗ ضتج
 است . ثطای ضبذع ٞب ٚ ظیط ضبذع ٞب وبض زضٛاض ٚ زٚض اظ ٔٙغك
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 AHPضتجٝ ثٙسی ضبذع ٞب ٚ ظیط ضبذع ٞبی ضبیستٍی ٔسیطاٖ ثب ضٚش  .3خسَٚ 

 ضتجٝ ظیط ضبذع ٚظٖ ضبذع ٞبی فطػی ٚظٖ ضتجٝ ثٙسی ضبذع ٞبی اغّی

 413/0 1 ٔسیطیتی

 6 0.108 ازضاوی

 3 0.155 ضٞجطی

 9 0.054 تػٕیٓ ٌیطی

 8 0.084 اخطایی

 327/0 2 اختٕبػی

 5 0.118 اضتجبعی

 7 0.105 وبض تیٕی

 2 0.178 ٔسیطیت افطاز

 260/0 3 فطزی
 1 0.282 ٚیژٌی ٞبی ضرػیتی

 4 0.119 ٚیژٌی ٞبی اذاللی

 اسبس ثط ٌیطی تػٕیٓ ٞبی ضٚش ا٘ٛاع اظ وٝ زیٕتُ تىٙیه. ضس اضائٝ 1971 زض سبَ ٚ 3ٚ ٌبثٛس 2تٛسظ فٛ٘تال 1زیٕتُ ٙیهتى
 ثب آٟ٘ب ثٝ ٔٙس ٘ظبْ سبذتبضزٞی ٚ سیستٓ یه ػٛأُ استرطاج زض ذجطٌبٖ لضبٚت اظ ٔٙسی ثٟطٜ ثب است، ظٚخی ٞبی ٔمبیسٝ

 اضائٝ ٔتمبثُ تبثط ٚ تبثیط ضٚاثظ ثب ٕٞطاٜ سیستٓ زض ٔٛخٛز ػٛأُ اظ ٔطاتجی ّٝسّس سبذتبضی ٞب، ٌطاف ٘ظطیٝ اغَٛ ثىبضٌیطی
 ضاثغٝ ثطضسی ٚ ضٙبسبیی خٟت زیٕتُ ضٚش. وٙس ٔی ٔؼیٗ ػسزی أتیبظ غٛضت ثٝ ضا ٔصوٛض ضٚاثظ اثط ضست وٝ ای ثٍٛ٘ٝ زٞس، ٔی

 یه ػٙبغط ضٚاثظ زاض خٟت ٞبی ٌطاف وٝ ٘دبآ اظ. ضٛز ٔی ٌطفتٝ وبض ثٝ ضجىٝ ضٚاثظ ٍ٘بضت سبذتٗ ٚ ٔؼیبضٞب ثیٗ ٔتمبثُ
 ػّت ٌطٜٚ زٚ ثٝ ضا زضٌیط ػٛأُ تٛا٘س ٔی وٝ است ٕ٘ٛزاضٞبیی ثط ٔجتٙی زیٕتُ تىٙیه ِصا زٞٙس، ٘طبٖ تٛا٘ٙس ٔی ثٟتط ضا سیستٓ

فٛق ثب ثطای پبسد ثٝ سٛاَ  . زضآٚضز زضن لبة سبذتبضی ٔسَ یه غٛضت ثٝ ضا ٞب آٖ ٔیبٖ ضاثغٝ ٚ ٕ٘بیس تمسیٓ ٔؼَّٛ ٚ
ٌطزیس سپس ثب استفبزٜ اظ ٘طْ  2010 4استفبزٜ اظ تىٙیه زیٕتُ اَٚ پطسطٙبٔٝ ظٚخی پطضسٜ تٛسظ ذجطٌبٖ ٚاضز ٘طْ افعاض اوسُ

پطسطٙبٔٝ ٞب ٚظٖ زٞی ٌطزیس ٚ ػٛأُ اثطٌصاض ٚ اثطپصیط ٔطرع ٌطزیس.زض شیُ تٕبْ ٌبْ ٞب ثٝ تطتیت ضٚش تحمیك  5افعاض اتّس
 آٚضزٜ ضسٜ است. 4ٔؼیبض است  وٝ زض خسَٚ  14ٚٞص ضبُٔ ایٗ پژ ٔطرع ٌطزیسٜ است.

 ٞبٔؼطفی ٔؼیبضٞب، ظیطٔؼیبضٞب ٚ ٌعیٙٝ .4 خسَٚ

 وس ظیطٔؼیبضٔؼیبضٞب ٚ 

 E1 ضبیستٍی ٔسیطیتی

 E2 ضبیستٍی اختٕبػی
 E3 ضبیستٍی فطزی

چٙیٗ ثٝ  ٞٓآٚضزٜ ضسٜ است.  4سَٚ ٞب زض خ ٔؼیبض استفبزٜ ضسٜ است وٝ اسبٔی آٖ 3اظ  زیٕتُ زض ایٗ تحمیك ثٝ ٔٙظٛض ثطضسی
ٚ تبثیط  3، تبثیط ظیبز;2، تبثیط ٔتٛسظ;1، تبثیط وٓ; 0ثسٖٚ تبثیط ; ثٝ غٛضتٔمساض استفبزٜ  5ٔٙظٛض ٔمبیسٝ ٔؼیبضٞب ثب یىسیٍط اظ 

 ظیطاظ ضاثغٝ ثطای ازغبْ ٘ظطات ٕٞٝ ذجطٌبٖ ذجطٜ استفبزٜ ضسٜ وٝ  17ثطای ثطضسی ٔؼیبضٞب اظ ٘ظط استفبزٜ ضس.  4ذیّی ظیبز; 
  ضٛز.ٞب استفبزٜ ٔیاستفبزٜ ضسٜ است. یؼٙی ثطای ازغبْ ٘ظطات اظ ٔیبٍ٘یٗ حسبثی پبسد

 ضتجٝ تبثیطپصیطی ٔؼیبضٞب .5خسَٚ 

 
E3 E2 E1 

 R 1.22318 1.044061 0.759579ٔمساض 

 3 2 1 ضتجٝ پصیطی

ٞبی اَٚ تب سْٛ ضا اظ ٘ظط تبثیطپصیطی ضتجٝ  یطیتیضبیستٍی فطزی، ضبیستٍی اختٕبػی ٚ ضبیستٍی ٔسٔؼیبضٞبی  5ثط اسبس خسَٚ 
یبثی ٔؼبزالت سبذتبضی استفبزٜ ضسٜ است. ٘تبیح حبغُ اظ تحّیُ ثٝ  خٟت ثطضسی ضٚاثظ ٔیبٖ ٔتغیطٞب اظ ٔسَ ا٘س.وست وطزٜ
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لبثُ ٔطبٞسٜ  افعاض ِیعضَ غٛضت تفىیه ضسٜ اضائٝ ضسٜ است. زض ایٗ ٔسَ اٍِٛی ضٚاثظ ٔیبٖ ٔتغیطٞبی پژٚٞص زض ذطٚخی ٘طْ
 ضسٜ است. 

 

 آظٖٔٛ ٔسَ تحمیك t-value. آٔبضٜ 1ضىُ 

زٚ -زٞٙس. ٔمساض ذی ٞبی ثطاظش ٔمبزیط ٔغّٛثی ضا ٘طبٖ ٔی ٔسَ سبذتبضی فٛق زض سٝ ٔطحّٝ ٔطحّٝ اضجبع ضسٜ است. ضبذع
بضی اظ ثطاظش ٔغّٛثی ثطذٛضزاض لطاض زاضز. ثٙبثطایٗ ٔسَ سبذت 5تب  1ثسست آٔسٜ است وٝ زض ثبظٜ ٔٛضز لجَٛ  566/1ثٟٙدبض ٘یع 

وٛچىتط است، ٔسَ اظ  05/0ثسست آٔسٜ است وٝ اظ ٔمساض  042/0ثطاثط  RMSEAٕٞچٙیٗ اظ آ٘دب وٝ ضبذع ثطاظش  است. 
 ا٘س.  ٞبی ٘یىٛئی ثطاظش ٘یع زض ثبظٜ ٔٛضز لجَٛ لطاض ٌطفتٝ ثطاظ٘سٌی ذٛثی ثطذٛضزاض است. سبیط ضبذع

 

 نتیجه گیری بحث و 
ضا ثهٝ سهطػت اخهطا     ضبیستٍی ٚ ضبیستٝ سهبالضی ٞبی خسیس ٔجتٙی ثط ٔٛفك ٞستٙس وٝ استطاتژی زا٘طٍبٜ ٞبیی، زض ػػط زا٘ص

ٞط خب الظْ ثبضس فطایٙسٞب ٚ ػّٕیهبت ذهٛز ضا    تغییطات فطزی ٕٞسٛ ٌطز٘س ٚسجه ٞبی ٔسیطیتی ، تحٛالت اختٕبػی ٚ وٙٙس ٚ ثب 
ٞهب ضا   ٚظٖ ٞط یه اظ ایهٗ ضهبذع   AHPاثتسا ثب استفبزٜ اظ ضٚش  ،ستاغالح وطزٜ ٚ ثٟجٛز ثرطٙس. زض ایٗ پژٚٞص سؼی ضسٜ ا

. ثٝ زِیُ زاضتٗ ٌستطزٌی تػٕیٓ ٌیهطی اظ  ػٛأُ ٚ ظیط ػبُٔ ٞب ضا ضتجٝ ثٙسی وطزضٚش ایٗ تؼییٗ ٕ٘ٛزٜ تب ثتٛاٖ ثب استفبزٜ اظ 
ی ایهٗ ػٛأهُ ثهب تٛخهٝ ثهٝ ٚظٖ آٟ٘هب       ثٙس زست آٔسٜ ٚ ضتجٝٝ ثب تٛخٝ ثٝ اٚظاٖ ث. ٔحیظ فبظی زض ایٗ پژٚٞص استفبزٜ ضسٜ است

زٚٔیٗ ٔتغیط زض ایٗ . زض ایٗ ضٚش اظ ٚظٖ ثیطتط ٚ إٞیت ثبالتطی ثطذٛضزاض استٚیژٌی ٞبی ضرػیتی ٔطبٞسٜ ضس وٝ ضبذع 
حبغُ اظ تحّیُ ػبّٔی تبییسی ثب استفبزٜ اظ ٘طْ ثسیبض ٔطبثٝ ٘تبیح  AHP. ٘تبیح ضتجٝ ثٙسی ٚظ٘ی ضٚش است ٔسیطیت افطازضٚش 
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ٔی تٛاٖ ثٝ ایهٗ ٘تیدهٝ    ثبضػبّٔی ٞب٘رٛاٞیٓ زاضت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ  ضتجٝ ثٙسیثب ایٗ تفبٚت وٝ زض ایٗ ضٚش است، LISRELعاض اف
زض آذهط   ضبیستٍی ٞبی ٔسیطاٖ تبثیطٌهصاض ثبضهٙس.  ( ٕٞعٔبٖ ٔی تٛا٘ٙس ثط فطزی،اختٕبػی، ٔسیطیتیزست یبثیٓ وٝ تٕبْ ػبُٔ ٞب )

وهٛچىتط   05/0ثسست آٔهسٜ اسهت وهٝ اظ ٔمهساض      042/0ثطاثط  RMSEAٔی ٘یع ثب ثطاظش ٕٞچٙیٗ ثبیس ثیبٖ وطز وٝ ٔسَ ٔفٟٛ
ٝ  است، ٔسَ اظ ثطاظ٘سٌی ذٛثی ثطذٛضزاض است. سبیط ضبذع ٕٞچٙیٗ ثهب  ا٘هس.  ٞبی ٘یىٛئی ثطاظش ٘یع زض ثبظٜ ٔٛضز لجَٛ لطاض ٌطفته
رع ضس ضبیستٍی ٔسیطیتی ٚ اختٕبػی ثٝ ػٙهٛاٖ  ضٙبسبیی ضس وٝ ٔطاستفبزٜ اظ تىٙیه زیٕتُ ٔؼیبضٞبی تبثیطٌصاض ٚ تبثیطپصیط 

 ٔؼیبضٞبی تبثیطٌصاض ٚ ضبیستٍی فطزی ػبُٔ تبثیطپصیط ضٙبذتٝ ضس.
( ٔی تٛاٖ ٌفت، یه 2007؛ ثطیٙىٕٗ،1390زض تجییٗ یبفتٝ ٞبی فٛق ٕٞسٛ ثب یبفتٝ ٞبی )اسسی فط، ذبئف اِٟی، ٚ ضضبییبٖ ،

تطیٗ سجه ضٞجطی ضا اتربش وٙس ٚ زض افطاز ظیطزست ٚ ٕٞتطاظ ٚ حتی ٔٙبستٔسیط ٌطٜٚ ذٛة ثبیس ثتٛا٘س وٝ ثٝ التضبی ضطایظ، 
ٞبی آٔٛظضی ثبیس خٟت ثبالزست ذٛز ٘فٛش پیسا وٙس ٚ زض ضاستبی زستیبثی ثٝ اٞساف ٌطٜٚ تالش ٕ٘بیس. . ٕٞچٙیٗ، ٔسیطاٖ ٌطٜٚ

ٞب ٘یع ٘ظبضت زاضتٝ ثبضس. ٘تبیح پژٚٞص ٘یع ٘یُ ثٝ اٞساف ٌطٜٚ، ثتٛا٘س ضطایظ ٌطٜٚ آٔٛظضی ٚ ٔحیظ اعطاف ضا زضن وٙس ٚ ثط آٖ
ٞبی آٔٛظضی زض ضتجٝ سْٛ ٚ ٞبی ٔسیطیتی ٔسیطاٖ ٌطٌٜٚیطی زض ثیٗ ضبیستٍیٞبی اخطایی ٚ تػٕیٓ٘طبٖ زاز وٝ ضبیستٍی

ضٞجطی ٚ ٞبی چٟبضْ لطاض زاض٘س. ِٚی ایٗ ثٝ ٔؼٙبی وٓ إٞیت ثٛزٖ ایٗ زٚ ٔإِفٝ ٘یست؛ ثّىٝ ایٗ زٚ ٔإِفٝ ٘یع پس اظ ٔإِفٝ
ازضاوی، ٟٔٓ ٞستٙس. ٔسیط ٌطٜٚ آٔٛظضی ثبیس خٟت اتربش تػٕیٓ ٚ ا٘دبْ وبضٞبی ٔطثٛط ثٝ پُستص، ثطای ٘یُ ثٝ ٔمبغس ٌطٜٚ 

(، زضٌبٞی ٚ 1391ٕٞسٛ ثب ٘تبیح پژٚٞص ٔحٕٛزی ٚ ٕٞىبضاٖ ) اٞساف ضا ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ زض ظٔبٖ ٔٙبست اخطا ٕ٘بیس. وٙس 
تالش ( ٚ یبفتٝ ٞبی تحمیك حبضط تؼسازی اظ ِٔٛفٝ ٞبی ضبیستٍی ٞبی ٔسیطاٖ ػجبضتٙس اظ  2007( ٚ ثطیىٕٗ )1389ٕٞىبضاٖ )

پصیطش ،  ٌٛ٘ٝ؛ ایدبز ا٘سدبْ ثیٗ اػضبی ٌطٜٚ آٔٛظضیثطای ا٘دبْ وبض ثب ٕٞىبضی زیٍطاٖ ثٝ خبی ا٘دبْ وبض ثٝ غٛضت ضلبثت
تٛا٘بیی تأثیطٌصاضی ثط ،  ٞبی زا٘ص افعاییاضی وبضٌبٜٞب؛ ثطٌعخب٘جٝ اظ آٖٔسئِٛیت ضضس ٚ تؼبِی افطاز ٌطٜٚ ٚ حٕبیت ٕٞٝ

ٞبی زا٘طدٛیبٖ، اسبتیس ٚ وبضوٙبٖ؛ تٛا٘بیی اضائٝ ٔإثط ٚ زا٘طدٛیبٖ ٚ اسبتیس ٚ وبضوٙبٖ؛ تٛا٘بیی وطف ٚ زضن ٘یبظٞب ٚ اٍ٘یعٜ
ٙدبضٞبی اػضبی ٌطٜٚ آٔٛظضی ٚ ٞب ٚ ٞآٌبٞی اظ ثبٚضٞب، اضظش، ٘ظط ذٛز ثسٖٚ ض٘دب٘سٖ زیٍطاٖ ٚ یب ایدبز زضٕٙیلبعؼب٘ٝ ٘مغٝ

ٞب؛ ایدبز ٔحیغی أٗ ٚ لبثُ لجَٛ ثطای ٕٞىبضی ثب اػضبی ٌطٜٚ آٔٛظضی؛ ثطلطاضی ضٚاثظ ذٛضبیٙس ٚ احتطاْ ٌصاضتٗ ثٝ آٖ
 .زِپصیط ثب اػضبی ٌطٜٚ آٔٛظضی؛ زض زستطس ثٛزٖ ثطای اػضبی ٌطٜٚ آٔٛظضی

ظ حبِت فىط ٚ ایسٜ ثٝ فؼّیت زضآٔسٜ ٚ ػّٕیبتی ٌطزز، ٘یبظٔٙس فطاٞٓ ٞط پیطٟٙبزی اٌط ثرٛاٞس خٙجٝ اخطایی ثٝ ذٛز ثٍیطز ٚ ا
آٔسٖ ضطایظ ٚ أىب٘بت ٔرتّفی است. پیطٟٙبزات اضائٝ ضسٜ زض ایٗ پژٚٞص اظ ایٗ لبٖ٘ٛ ٚ اغُ ٔستثٙی ٘جٛزٜ ٚ الظْ است 

اٞٓ آٚض٘س. أیس است ٘تبیح حبغُ اظ ٞب ٚ زا٘طٍبٜ ضطایظ الظْ ثطای خبٔؼٝ ػُٕ پٛضیسٖ ثٝ ایٗ پیطٟٙبزات ضا فطٔسیطاٖ زا٘طىسٜ
ایٗ پژٚٞص ٚ پیطٟٙبزات اضائٝ ضسٜ ثطاسبس آٖ، ثتٛا٘س ضاٍٞطبی ثرطی اظ ٔسبئُ ٚ ٔطىالت ٔٛخٛز ثٛزٜ ٚ زا٘طٍبٜ ضا ثٝ سٛی 

ی ااحتٕبَ ٚخٛز ذغبی ٞبِٝ-1ٞبی پژٚٞص حبضط ػجبضتٙس ثٛز٘س اظ ٘یُ ثٝ وبضآٔسی ٚ اثطثرطی ثیطتط ٞسایت ٕ٘بیس.  ٔحسٚزیت
-سبذتٝ ٚ احتٕبَ تٕبیُ پبسداستفبزٜ اظ ٔمیبس ِیىطت زض زٚ پطسطٙبٔٝ ٔحمك-2ٞبی پژٚٞص. زض خطیبٖ پُط وطزٖ پطسطٙبٔٝ

ٕٞىبضی ٘ىطزٖ ثطذی اسبتیس زض پط وطزٖ پطسطٙبٔٝ ٞب ثط ایٗ اسبس پیطٟٙبز ٔی ضٛز  -3زٞٙسٌبٖ ثٝ حس ٚسظ زض پبسد زٞی 
تط زضخٝ یه ضٚش خبٔغ 360زضخٝ ا٘دبْ ضٛز ظیطا ثبظذٛض  360ی ثطاسبس ثبظذٛض ٞبی آٔٛظضاضظیبثی ضبیستٍی ٔسیطاٖ ٌطٜٚ

ضٛ٘س، ٞبی ذبضج اظ زا٘طٍبٜ ٘یع ٔی٘فؼبٖ زا٘طٍبٜ ضبُٔ زا٘طدٛیبٖ ٚ ٌطٜٚثبضس. ثٝ ػجبضت زیٍط، اظ آ٘دبوٝ شیثطای اضظضیبثی ٔی
 . ٞبی آتی ٘ظطات آ٘بٖ سٙدیسٜ ضٛزضٛز وٝ زض پژٚٞصپیطٟٙبز ٔی
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 بعمنا
(. ٔسَ ضبیستٍی ٔسیطاٖ زِٚتی ایطاٖ )ثط اسبس غحیفٝ أبْ )ضٜ((، ضٚیىطز 1390ضضبییبٖ ػّی. ) ، احٕس ػّی؛ذبئف اِٟی ، ضؤیب؛اسسی فط

 .92-75(: 8)3، ٘ططیٝ ٔسیطیت زِٚتیاستطاتژی تئٛضی زازٜ ثٙیبز. 

 .1387ػّٓ ٔسیطیت فبظی، ٘طط وتبة ٟٔطثبٖ ٘طط، (.1387). فطخی، حدت ؛آشض، ػبزَ

ٞبی وّی ٘ظبْ ازاضی. ٞبی ٔسیطاٖ ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ثرص زِٚتی ثب تأویس ثط سیبست(. تسٚیٗ ٔسَ فطایٙسی ضبیستٍی1391یحیی. ) ،تٛٔبذ
 ٘بٔٝ زوتطی، ضضتٝ ٔسیطیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی، زا٘طىسٜ ٔسیطیت، زا٘طٍبٜ تٟطاٖ.پبیبٖ

یبٖ ٘بٔٝ وبضضٙبسی اضضس، زا٘طٍبٜ یعز، ضٙبسبیی تٛا٘بسبظٞبی چبثىی پب (.1389. )اِٚیب، ٔحٕس غبِح ؛ظ٘دیطچی، ٔحٕٛز ؛خٛإ٘طزی، ٔحٕس
 ٚ ثطضسی اضتجبط آٟ٘ب ثب تٛإ٘ٙسی ٚ پیص ثیٙی سغح چبثىی ثب ضٚیىطز ضجىٝ ػػجی.

 –ٞبی ٔسیطاٖ فطٍٞٙی (. تسٚیٗ اٍِٛی ٔحٛضی ضبیستٍی1391سبظ، احسبٖ؛ شٚاِفمبضظازٜ، ٔحٕس ٟٔسی ٚ غیبثی ٘سٚضٗ، سؼیس )چیت
 .2(: 1)2ٞب زض ایطاٖ اسالٔی. ٔسیطیت زض زا٘طٍبٜ اسالٔی، ػی زا٘طٍبٜاختٕب

ٔغبِؼٝ  یزض تٛسؼٝ ٔٙبثغ ا٘سب٘ یستٍیاضائٝ ٔسَ ضب"(. 1389) ی.ٞبز ،ثالؽ لطٜ یسضیح ؛ٔحٕس حسٗ ،پٛض فالح پسٙس یػّ ؛ٗیحس ،یزضٌبٞ
 .92 -113 :(23)6. بسیضاٞجطز  ٝی٘طط، "تٟطاٖ  یضٟطزاض یٞٙط یسبظٔبٖ فطٍٞٙ یٞب یفطٍٞٙسطا طاٖیٔس یستٍیضب یٔٛضز

ٞبی زِٚتی ایطاٖ. ضسبِٝ اذص زضخٝ زوتطی زض ضضتٝ ٔسیطیت ٞبی ضؤسبی زا٘طٍبٜ(. عطاحی اٍِٛی ضبیستٍی1390غالٔحسیٗ. ) ،ضضبیت
 آٔٛظضی، زا٘طىسٜ ػّْٛ تطثیتی ٚ ضٚا٘طٙبسی، زا٘طٍبٜ ضٟیس ثٟطتی.

ا٘تطبضات  :یت ٔجتٙی ثط ضبیستٍی. ضٚیىطزی ٘ٛیٗ زض آٔٛظش ٚ تٛسؼٝ ٔسیطاٖ. تٟطاٖ(. تٛسؼٝ ٔسیط1388غبِحی ٔسّٓ. ) ، ٔطتضی؛وطٔی
 آییژ.

ٞبی آٔٛظضی. ٘ططیٝ ٔسیطیت، ای ٔسیطاٖ ٌطٜٚٞبی حطفٝ(. ثطضسی ضبیستٍی1391یٛ٘س. ) ،حیسضی ، اوطْ؛ػبثسی ، أیطحسیٗ؛ٔحٕٛزی
 .93-69 :(79)25فطایٙس ٔسیطیت ٚ تٛسؼٝ. 

Abbas Kasani H. (2017). Future teacher; change in roles and tasks in the digital environments 

based on the Connectivism theory. Technology of Education Journal (TEJ), 11(2): 161-

170. 

Brinckmann J. (2007). Competency of Top Management Teams and Success of New 

Technology-Based Firms Frankfurt: Deutscher Uniuersitiats- Verlag. 

Cochran G R. (2009). Ohio State University Extention Competency Study: Developing a 

Competency Model for a 21ST Century Extension Organization. Dissertation for Degree 

of Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University. 

Dang R. (1999). ‘‘Knowledge management, response ability and the agile enterprise’’, 

Journal of Knowledge Management, 3(1): 1-17. 
Edwards A. (2009). Competency modeling as an antecedent for effective Leadership 

development and succession Planing within the public social services environment, 1346. 

Dissertation for Degree of doctor of Philosophy in the Benedictine University. 

Goldman E, Scott A R. (2016) "Competency models for assessing strategic. 

Jamshidi M H. (2012). Essential competencies for supervisor of oil and gas industrial 

companies. 

Trollor J N, Claire E, Janelle W, Roderick Mc. (2017)."Development and dissemination of a 

core competency framework", The Journal of Mental Health Training, Education and 

Practice.  
Khoshouei M S, Oreyzi H R, Nori A. (2013). The Eight Managerial Competencies: Essential 

Competency for Twenty first Century Managers. Iranian Journal of Management Studies 

(IJMS). 6(2): 131-152.   

Monica H. (2010). Developing a core competency model of innovative culinary development. 

International Journal of Hospitality management. 29(4): 582-590. 

Mumford M D, Todd Erin M, Higgs C H, McIntosh T. (2016). Cognitive skills and 

leadership performance: The nine critical skills. journal homepage. 

Solomon O, Srinath P, Babatunde J P, Damilola E. (2017). " Professional competency-based 

analysis of continuing tensions between education and training in higher education ", 

Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 7(1): 29-38. 



 189غفحٝ   ،1399، ثٟبض ٚ تبثستبٖ 1ضٕبضٜ  6زٚضٜ  خبٔؼٝ ضٙبسی آٔٛظش ٚ پطٚضش 

Analysis and Ranking of Competency Components of Managers of 

Departments of Islamic Azad University with Using the AHP Technique 
Maryam Baghi Maraghi

1
 

 Saeed Alizadeh
2* 

 Reza Sourani Yancheshmeh
3
 

 

Abstract 

Purposes: The purpose of this study was to analyze, rank and evaluate the competency 

components of the departments of Islamic Azad University. 

Methodology: The present study was applied in terms of purpose and mixed (exploratory) in 

terms of data collection. The present study population consisted of all department heads of 

Islamic Azad University, Science and Research Branch in the academic year of 1997-98, and 

201 people were selected using stepwise cluster sampling. To compile the components, 

review of documents as well as semi-structured interviews has been used as data collection 

tools. To analyze the findings, content analysis method was used by categorization method. 

Also, in order to comprehensively identify the main and sub-components of competency of 

managers of educational groups, 48 study units in the field of competence components of 

managers were randomly selected and studied, and also semi-structured interviews with 10 

people. Competency experts and department heads were selected and purposefully selected. 

Result: The results showed that the competencies of department heads include three main 

parts of managerial, social and personal competencies and 9 main components of perceptual, 

leadership, decision making, executive, communication, teamwork, people management, and 

characteristics are personality and moral characteristics. Ranking and determining the 

importance of each component and subcomponent using AHP method. The ranking 

coefficients of the components are ranked in order of: managerial competencies (leadership, 

0.388; perceptual, 0.268; executive, 0.210 and decision-making, 0.134), social competencies 

(management) Individuals, 0.445; communication, 0.294 and teamwork, 0.261), and 

individual competencies (personality traits, 0.703 and moral characteristics, 0.297) were 

identified. Also, with Demetel method, the criteria of managerial competence and social 

competence are the effective components and individual competence of the criterion is 

effective. 

Conclusion: Trying to work with the inside of others to replace them with a different 

competition; Creating cohesion among the members of the educational group, accepting the 

responsibility of growth and excellence of activities in the group and supporting all of them; 

Creating a safe and acceptable environment for information with faculty members; 

Availability for faculty members There are examples of necessary rumors. 

Keywords: component, competency, department heads, evaluation, Islamic Azad University 
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