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چکیده
هدف :ایٗ ٔغبِؼ ٝثب ٞسف تسٚیٗ اٍِٛی ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ ثب ضٚیىطز زاز ٜثٙیبز ا٘دبْ قس.
روش :ضٚـ تحمیك پػٞٚف حبضط اظ ٘ظط ٞسف تٛؾؼ ٝای ،اظ ٘ظط ضٚـ آٔیرت ٝاوتكبفی ثٛز .خبٔؼ ٝآٔبضی ایٗ پػٞٚف زض ثرف ویفی
قبُٔ ذجطٌبٖ ٘ظطی (اؾبتیس زا٘كٍب ٚ )ٜذجطٌبٖ تدطثی (ثٙیبٍ٘صاضأٖ ،سیطاٖ ،ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ٔ ٚكبٚضاٖ اؾتبضتبحٞبی فیٙته) ثٛز٘س و ٝثٝ
صٛضت ٞسفٕٙس ث ٝا٘تربة ٕ٘ ٝ٘ٛپطزاذت ٝقسٌٕٝ٘ٛ٘ .یطی تب زؾتیبثی ث ٝاقجبع ٘ظطی ازأ ٝیبفت  ٚثط ایٗ اؾبؼ ٘ 10فط اظ افطاز ٚاخس قطایظ
زض ایٗ ٔغبِؼ ٝقطوت وطز٘س .زض ثرف وٕی ٘یع خبٔؼ ٝآٔبضی قبُٔ ثٙیبٍ٘صاضأٖ ،سیطاٖ ،ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ٔ ٚكبٚضاٖ اؾتبضتبحٞبی فیٙته
ثٛز ٌٕٝ٘ٛ٘ ٚیطی ث ٝصٛضت تصبزفی ؾبز ٜا٘دبْ قس ،تؼساز  124پطؾكٙبٔ ٝوبُٔ اظ ایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝزؾت آٔس ..اثعاض ٌطزآٚضی زازٜٞب زض ثرف
ویفی ٔصبحج٘ ٝیٓؾبذتیبفت ٚ ٝزض ثرف وٕی پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذت )1399( ٝثب عیف ِیىطت ٌ 5عی ٝٙای ثٛز .تحّیُ زازٜٞبی پػٞٚف
زض فبظ ویفی ثب ٘طْافعاض  ٚ MaxQDAزض فبظ وٕی ثب ضٚـ حسالُ ٔطثؼبت خعئی ثب ٘طْافعاض  Smart PLSا٘دبْ قس.
یافته ها٘ :تبیح ثرف ویفی ٘كبٖ زاز ػٛأُ ػّی ٔٛثط ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبپٟبی فیٙته ایطاٖ ػجبضتٙس اظ تفىط ضاٞجطزی ،تٛؾؼ ٝاضتجبعبت
زض ٖٚؾبظٔب٘ی  ٚتؼبٔالت ثط ٖٚؾبظٔب٘ی ،تٕطوع ثط عطاحی  ٚپیبز ٜؾبظی زضؾت ػٙبصط آٔیرت ٝثبظاضیبثی ٚ ٚیػٌیٟبی ثٙیبٍ٘صاضاٖ  ٚاػضبی
تیٓ .زض ثرف وٕیٔ ،سَ ٔفٟٔٛی اضائ ٝقسٛٔ ٜضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت  13 ٚفطضیٛٔ ٝضز تبییس  4 ٚفطضی ٝضز قس٘س.
نتیجهگیری :ضٚیىطزٞب زض اؾتبضتبحٞبی فیٙته ٔٛخت ٍٕٞبٔی ثب تغییطات خٟب٘ی ٔ ٚحیظ زاذّی قس ٚ ٜػال ٜٚثط ایٙى ٝوؿت  ٚوبض ٘ٛپب
ضا ث ٝوؿت ٔعیت ضلبثتی ٞسایت ٔی وٙسٔ ،ی تٛا٘س ٔٙدط ث ٝاضظـآفطیٙی ثطای خبٔؼ ٚ ٝوؿتٚوبضٞبی وٛچه ٛ٘ ٚپب قٛز.
واژگان کلیدیٛٔ :فمیت ،فیٙته ،اؾتبضتبح ،خبٔؼ ٝقٙبؾی ،ایطاٖ

1زا٘كدٛی زوتطی ٔسیطیت ثبظضٌب٘یٚ ،احس تٟطاٖ ٔطوعی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ
ٌ2طٔ ٜٚسیطیت ثبظضٌب٘یٚ ،احس تٟطاٖ ٔطوعی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ(٘ٛیٙسٔ ٜؿئAza.Rahiminik@iauctb.ac.ir)َٛ
ٌ3طٔ ٜٚسیطیت زِٚتیٚ ،احس تٟطاٖ ٔطوعی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ
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مقدمه
ؾبذتبض التصبزی ز٘یبی أطٚظ ثب ٌصقت ٝث ٝعٛض اؾبؾی تفبٚت زاضز .تٛؾؼ ٝالتصبزی ز٘یبی أطٚظ ثط پبیٛ٘ ٝآٚضی  ٚذاللیت  ٚػّٓ
اؾتٛاض اؾت .اؾتبضتبپٟب ٔؼٕٛال ثط اؾبؼ یه ایس ٜذاللب٘ ٝتٛؾظ یه یب چٙس ٘فط قىُ ٌطفت ٚ ٝزض تالـ ٞؿتٙس ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ
ایس ٜخسیس ٔحص َٛیب ذسٔتی اضائ ٝزاز ٚ ٜزضآٔسظایی وٙٙس .یىی اظ ٔعایبی ایٗ ٘ٛع وؿت  ٚوبضٞب ضقس ؾطیغ آٟ٘بؾت و ٝؾجت
تٛؾؼ ٝالتصبز وكٛض قس ٚ ٜاقتغبَ ظایی ذٛثی ٘یع ثٕٞ ٝطأ ٜیآٚضز .قطوتٞبی ٘ٛپب (اؾتبضتآح) وؿتٚوبضی ٔجتٙی ثط ایسٜٞبیی
ضیؿه پصیط ٞؿتٙس و ٝضقس ؾطیؼی زاض٘س  ٚزض خٟت تِٛیس ضا ٜحّی ٘ٛآٚضا٘ ٚ ٝزٚاْ پصیط ثطای ضفغ یه ٘یبظ زض ثبظاض قىُ
ٌطفتٝا٘س .اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی الظٔ ٝضقس  ٚثمبی آٟ٘ب ٔحؿٛة ٔیقٛز (ظیٙىبن .)2020 ،1قطوتٞبی فؼبَ زض ظٔی ٝٙفٙبٚضیٞبی
ٔبِی ػٕٔٛب اؾتبضتبحٞبیی ٞؿتٙس و ٝتالـ ٔیوٙٙس ذٛزقبٖ ضا زض ؾیؿتٓٞبی ٔبِی خب ثیٙساظ٘س  ٚقطوتٞبی ؾٙتی ضا ث ٝچبِف
ثىكٙس .قفبفیت اعالػبت ،لبٕ٘ٙ٘ٛسی ٔسیطیت ٔبِی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِی اظ زؾتبٚضزٞبی ٔ ٟٓفیٙته زض قطوتٞبی وٛچه ٚ
ٔتٛؾظ اؾت (خبوؿیه ٔ ٚبضیٙه2019 ،2؛ ق.)2020 ،3ًٙ
زالیُ ٔتؼسزی ثطای ضقس ٌ ٚؿتطـ اؾتبضتبحٞبی فیٙته قٙبؾبیی قس ٜاؾت٘ .رؿتیٗ ػبُٔ اػتٕبز  ٚاعٕیٙبٖ ث ٝایٗ فٙبٚضی
اؾت و ٝثٛیػ ٜثؼس اظ ثحطاٖٞبی ٔبِی ؾبَ ٔ 2008غطح ٌطزیس .زیٍط آ٘ىٛ٘ ٝآٚضیٞبی ٔبِی حبصُ اظ ایٗ ضٚیىطز ثبػث افعایف
چبثىی ،وبضایی ،اثطثركی ،وبٞف ٞعیٞٝٙب  ٚافعایف یىپبضچٍی زض ٔدٕٛػٔ ٝیقٛز .ؾ ْٛفیٙته ٕٛٞاض ٜث ٝاؾتبضتبحٞب ایٗ
أىبٖ ضا ٔیزٞس تب اظ آذطیٗ تغییطات فٙبٚضی اؾتفبز ٜوٙٙس (ِئٕٞ ٚ 4ً٘ٛىبضاٖ .)2017 ،زض ٔمیبؼ خٟب٘ی آٔبض  ٚاضلبْ ٌٛاٞی
ضقس  22زضصسی اظ ؾبَ  2008تب  2010ثٛز ٔ ٚیعاٖ وُ ؾطٔبیٌٝصاضی زض فیٙته عی ایٗ ؾبَ ثٔ 80 ٝیّیبضز زالض ضؾیس .زض
٘تیدٕٞ ٝیٗ ض٘ٚس ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ضیؿهپصیط عی ٘ ٝؾبَ ثؼسی ثیف اظ ٔ 500یّیبضز زالض زض اؾتبضتبحٞبی فیٙته ؾطٔبیٌ ٝصاضی
قس ٜاؾت .ثط اؾبؼ ٌعاضـٞبی ضؾٕی ٔٙتكط قس ٜا٘تظبض ٔیضٚز عی ؾ ٝتب پٙح ؾبَ آیٙس %82 ٜاظ ذسٔبت ٔبِی ثب اؾتفبز ٜاظ
فٙبٚضی ٔبِی (فیٙته) اضائ ٝق٘ٛس .ایٗ آٔبض  ٚاضلبْ ثط إٞیت ٔٛضٛع تبویس زاضز .ث٘ ٝظط ٔیضؾس قطوتٞبی ٘ٛآفطیٗ ٚ
اؾتبضتبحٞبی پیكٍبْ زض اؾتف بز ٜاظ فٙبٚضی ٔبِی ث ٝاٞطْ ضلبثتی لسضتٕٙسی زض ثبظاضٞبی ث ٝؾطػت زض حبَ تغییط  ٚضلبثتی زؾت
ذٛاٙٞس یبفت (آوبض  ٚؾیتبن.)2019 ،5
اؾتبضتبحٞبی فیٙته ثب قٙبذت ثبظاض  ٚذٛاؾتٔ ٝكتطیبٖ ،ذسٔبت ٔتٛٙػی ضا ثب ویفیت ثبال ،اضظاٖتط  ٚضاحتتط ث ٝآ٘بٖ اضائٔ ٝیوٙٙس
و ٝثب٘هٞب ث ٝزِیُ ٔحسٚزیت ٞبی ؾبذتبضی ،لبزض ث ٝا٘دبْ آٖ ٘جٛز ٚ ٜیب فبلس صطف ٝالتصبزی ثطای آٟ٘ب ٞؿتٙس .اؾتفبز ٜاظ
ثط٘بٔٞٝبی اضائ ٝقس ٜتٛؾظ فیٙتهٞب ؾ ٟٓثعضٌی زض ا٘دبْ تطاوٙف ٔیبٖ ٔكتطیبٖ پیسا وطز ٚ ٜفیٙتهٞب ث ٝثبظاض ذسٔبت ٔبِی
ٚضٚز پیسا وطزٜا٘س (اؾساهلل ٕٞ ٚىبضاٖ .)1398 ،اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی ٔبِی لبثّیتٞبی ثؿیبضی زاضز و٘ ٝجبیس ٔٛضز غفّت ٌیطز .زض
التصبز خٟب٘ی ،إٞیت فعایٙس ٜاؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی ٔبِی ث ٝػٛٙاٖ یه اصُ پصیطفت ٝقس ٜاؾت .قطوتٞبی فیٙته ز ٚزؾت ٝذسٔبت
ٔبِی اضائٔ ٝیوٙٙس و ٝقبُٔ ذسٔبت ٔىُٕ ثب٘ىی  ٚیب ذسٔبت خبیٍعیٗ ثب٘ىساضی ؾٙتی ٔیثبقس .ثٞ ٝط صٛضت ٕٞىبضی ٘عزیه
اضائٝزٙٞسٌبٖ فیٙته ثب ٘ظبْ ثب٘ىساضی ایٗ فطصت ضا فطأ ٓٞیآٚضز تب اظ ٔعیتٞبی ٘ؿجی اضائ ٝذسٔبت ٔبِی اضظاٖلیٕت  ٚثب
ویفیت ثطذٛضزاض قس  ٓٞ ٚضیؿه ٔبِی ضا تب حس أىبٖ وبٞف زاز (لّیظاز ٚ ٜلبؾٓ٘ػازٔ .)1396 ،غبِؼ ٝپػٞٚفٞبی پیكیٗ
٘كبٖ زاز ٜاؾت ،تؼطیف ٔطظٞبی ثرف فیٙته ثؿیبض پیچیس ٜاؾتٌ« .عاضـ فیٙته  :2015ض٘ٚسٞبی ؾطٔبیٌٝصاض زض فیٙته» وٝ
تٛؾظ ثب٘ه ؾیّیىِٚ ٖٛی اضائ ٝقس ٜاؾت (ٛٞوؿتیٗ )2016 ،6زض ٔٛضز قطوتٟبیی اؾت و ٝاظ تىِٛٛٙغی زض ٚاْ زازٖ ،تبٔیٗ ٔبِی
قرصی ،پطزاذتٞب ،ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ؾبظٔب٘ی ،تبٔیٗ ٔبِی اظ عطیك صسٚض ؾٟبْ ،ا٘تمبَ ٚخ ،ٝذسٔبت ٔكتطی تحمیمبت ٔبِی ٚ
ظیطؾبذت ثب٘ىساضی اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس ٔ ٚؼتمس٘س و ٓٞ ٝتدبضت اِىتط٘ٚیىی  ٓٞ ٚأٙیت ؾبیجطی ثبیس زض فیٙته ِحبػ قٛز (اِت ٚ
پٛؾچٕٗ .)2012،7زض ٔغبِؼ ٝق ،)2020( ًٙفٙبٚضی ٔبِی ث ٝصٛضت شیُ تؼطیف قس ٜاؾتٛ٘ :آٚضیٞبیی و ٝث ٝوؿتٚوبضٞب
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اخبظٔ ٜیزٞس تب اظ اثعاضٞبیی و ٝفٙبٚضی زض اذتیبضآٟ٘ب لطاض ٔیزٞس ثطای اضائ ٝذسٔبت ٔبِی اؾتفبز ٜوٙٙس .زض ٔغبِؼ ٝآض٘ط ٚ
ٕٞىبضاٖ ٘ )2015(1یع فیٗ ته ثٔ ٝدٕٛػ ٝفؼبِیتٞب  ٚوؿتٚوبضٞبیی ٌفت ٝقس ٜاؾت و ٝثباؾتفبز ٜاظ تٛاٖ ٘طْ افعاضی ٘ٛیٗ (وٝ
ثیكتط ٔجتٙی ثط ثؿتط ٚة ثٛز )ٜث ٝاضائ ٝذسٔبت ٔبِی زض ؾغحی ٚؾیغ  ٚفبضؽ اظ ٔطظٞبی خغطافیبیی ٔی پطزاظ٘سٔ .ی تٛاٖ فیٗته
ضا اؾتبضت آحٞبی تىِٛٛٙغی ثب٘ىی ٔ ٚبِی زض ٘ظط ٌطفت و ٝتالـ ٔی وٙٙس اظ ٔطظٞبی ٔؼٕٚ َٛاؾغٌ ٝطی ٔبِی ػجٛض وٙٙس.
ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝاؾتبضتبحٞبی فیٙته ٔدٕٛػٞٝبی وبضآفطیٗٛ٘ ،آٚض  ٚپٛیبیی ٞؿتٙس و ٝزض ٔحیظ ضلبثتی فؼبِیت زاض٘س ،اضائٝ
اٍِٛی ٔٛفمیت زض ایٗ صٙؼت اظ إٞیت ثؿیبض ثبالیی ثطذٛضزاض اؾت .افعایف ضلبثت ،اؾتبضتبحٞبی فیٙته ضا زض ؾبَٞبی آیٙسٜ
٘بٌعیط ث ٝضلبثتی ٌؿتطزٔ ٜی وٙس  ٚثطای ایٗ ٔٙظٛض ،قٙبؾبیی ػٛأُ حیبتی ٔٛفمیت اظ خٟبت ٔرتّف أطی ضطٚضی تّمی ٔی
قٛز .اظ ٕٟٔتطیٗ اثعاضٞبیی و ٝفٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت زض اذتیبض صبحجبٖ وؿتٚوبض  ٚوبضآفطیٙبٖ لطاض زاز ٜاؾت اضائٝ
ذسٔبت ٔبِی یب فیٙته اؾت .اضای ٝیه اٍِٛی ثٔٛی ٔجتٙی ثط ٔٛفمیت زض اؾتبضتبحٞبی ایطاٖ  ٚقٙبذت  ٚزضن إٞیت ایٗ ػٛأُ
تبثیط ثؿیبض ظیبزی زض اخطای آٖ ذٛاٞس زاقت .زض ایٗ ضاؾتب ،پػٞٚف حبضط ثب ٞسف تسٚیٗ اٍِٛی ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته
ایطاٖ ثب ضٚیىطز زاز ٜثٙیبز ا٘دبْ قس ٜاؾت  ٚث ٝایٗ ؾٛاَ اصّی پبؾد زاز ٜذٛاٞس قسٔ :سَ ٔٙبؾت ٔٛفمیت زض اؾتبضتبحٞبی
فیٙته ایطاٖ چیؿت؟ زض ثؿظ ؾٛاَ اصّی ،ؾٛاالت فطػی ظیط ثطای ضٚقٍٙطی عطح قس ٜا٘س :ؾٛاَ  :1قطایظ ػّی ٔٛثط ثط
ٔٛفمیت اؾتبضتبپٟبی فیٙته ایطاٖ وسأٙس؟ ؾٛاَ  :2ػٛأُ ظٔی ٝٙای ٔٛثط ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبپٟبی فیٙته ایطاٖ وسأٙس؟ ؾٛاَ :3
قطایظ ٔساذٌّ ٝط ٔٛثط ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبپٟبی فیٙته ایطاٖ وسأٙس؟ ؾٛاَ  :4ضاٞجطزٞبی ٔٛثط ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبپٟبی فیٙته
ایطاٖ وسأٙس؟ ؾٛاَ  :5پیبٔسٞبی ٔٛفمیت اؾتبضتبپٟبی فیٙته ایطاٖ وسأٙس؟ خٟت پبؾد ث ٝایٗ ؾٛاالت ،زض ایٗ تحمیك ثب
اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحّیُ زازٜثٙیبز ٕٟٔتطیٗ ٔمِٞٝٛب قٙبؾبیی ٔ ٚسَ ٔفٟٔٛی اضائٔ ٝی قٛز .ؾپؽ ثبتىٙیه حسالُ ٔطثؼبت خعئی،
ٔسَ اػتجبضؾٙدی قس ٚ ٜفطضیبت آظٔٔ ٖٛی ق٘ٛس .زض پبیبٖ ٘یع پیكٟٙبزاتی وبضثطزی ثطاؾبؼ ٘تبیح پػٞٚف اضائ ٝقس ٜاؾت.
روش پژوهش
ٔغبِؼ ٝحبضط یه ٔغبِؼ ٝثٙیبزی ثٛز و ٝثب ٞسف تسٚیٗ اٍِٛی ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ ا٘دبْ قس .ایٗ ٔغبِؼ ٝاظ
ٔٙظط فّؿفی زض زؾت ٝپػٞٚفٞبی تدطثٌٝطایب٘ ٝلطاض ٔیٌیطز  ٚثب ضٚیىطزی لیبؾی-اؾتمطایی ا٘دبْ قس .اظ ٔٙظط ٘ٛع زازٜٞب،
پػٞٚف حبضط ثب ضٚیىطز آٔیرت( ٝوٕی-ویفی) ا٘دبْ قس  ٚاظ ٔٙظط ثبظ ٜظٔب٘ی ٌطزآٚضی زازٜٞب زض زؾت ٝپػٞٚفٞبی پیٕبیكی-
ٔمغؼی لطاض زاضز .خبٔؼ ٝآٔبضی ایٗ پػٞٚف زض ثرف ویفی قبُٔ ذجطٌبٖ ٘ظطی (اؾبتیس زا٘كٍب ٚ )ٜذجطٌبٖ تدطثی (ثٙیبٍ٘صاضاٖ،
ٔسیطاٖ ،ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ٔ ٚكبٚضاٖ اؾتبضتبحٞبی فیٙته) ٞؿتٙس و ٝث ٝصٛضت ٞسفٕٙس ث ٝا٘تربة ٕ٘ ٝ٘ٛپطزاذت ٝقسٌٕٝ٘ٛ٘ .یطی
تب زؾتیبثی ث ٝاقجبع ٘ظطی ازأ ٝیبفت  ٚثط ایٗ اؾبؼ ٘ 10فط اظ افطاز ٚاخس قطایظ زض ایٗ ٔغبِؼ ٝقطوت وطز٘س .زض ثرف وٕی
٘یع خبٔؼ ٝآٔبضی قبُٔ ثٙیبٍ٘صاضأٖ ،سیطاٖ ،ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ٔ ٚكبٚضاٖ اؾتبضتبحٞبی فیٙته ثٛز ٌٕٝ٘ٛ٘ ٚیطی ث ٝصٛضت تصبزفی
ؾبز ٜا٘دبْ قس ،تؼساز  124پطؾكٙبٔ ٝوبُٔ اظ ایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝزؾت آٔس .اثعاض اصّی ٌطزآٚضی زازٜٞبی پػٞٚف ،زض ثرف ویفی
ٔصبحجٞٝبی ٘یٓؾبذتیبفت ٚ ٝزض ثرف وٕی ،پطؾكٙبٔٝای قبُٔ ٔ 13م ِٝٛثب عیف ِیىطت پٙح زضخٔ ٝیثبقس .لّٕطٔ ٚىب٘ی ایٗ
ٔغبِؼ ٝاؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ ٔیثبقس .ثطای ؾٙدف ضٚایی  ٚپبیبیی ثرف ویفی اظ ضطیت ِٛٞؿتی ( )2PAOیب «زضصس
تٛافك ٔكبٞسٜقس »ٜاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .اٌط ٔمساض ایٗ ضطیت ثبالی  0/6ثبقس ٔغّٛة اؾت (ٚاً٘2011 ،؛ ضٍ٘طیع ٕٞ ٚىبضاٖ،
ٔ .)1396یعاٖ ٕٞجؿتٍی زیسٌب ٜذجطٌبٖ ثب ٔحبؾج ٝضطیت ِٛٞؿتی  0/71ثسؾت آٔس ٜاؾت ؤ ٝمساض لبثُ لجِٛی اؾت.
زض ثرف وٕی ٘یع ثطای ؾٙدف ضٚایی اظ ضٚایی ٍٕٞطا ) ،(AVE3ضٚایی ٚاٌطا ،آِفبی وط٘ٚجبخ  ٚپبیبیی تطویجی اؾتفبز ٜقسٜ
اؾت .چٙبچٔ ٝیعاٖ  AVEثعضٌتط اظ  0/5ثبقس  ٚپبیبیی تطویجی  ٚآِفبی وط٘ٚجبخ ٔمِٞٝٛب ٘یع ثبالی  0/7ثبقس ٔغّٛة اؾت (آشض ٚ
غالْظاز٘ .)1398 ،ٜتبیح ضٚایی  ٚپبیبیی ٔمٞ ِٝٛبی پطؾكٙبٔ ٝزض خس َٚاضائ ٝقس ٜاؾت.

Arner, Barberis, Buckley
Percentage of Agreement Observation, PAO
Average Variance Extracted

1
2
3

خبٔؼ ٝقٙبؾی آٔٛظـ  ٚپطٚضـ قٕبض 13 ٜپبییع  ٚظٔؿتبٖ  99صفح82 ٝ
خس .1 َٚضٚایی  ٚپبیبیی ػٛأُ ٔٛثط ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ
ؾبظٜٞبی اصّی
پبیبیی تطویجی ()CR
ضٚایی ٍٕٞطا ()AVE
0/852
0/602
اضظـ آفطیٙی ثطای وؿت  ٚوبضٞب ()BCC
0/904
0/824
اضتجبعبت  ٚتؼبٔالت ()CI
0/802
0/590
ضٚیىطزٞبی خٟب٘ی ()GA
0/857
0/674
خصة ؾطٔبیٌ ٝصاض ()IA
0/820
0/544
ضیؿهٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی ()IR
0/906
0/707
ػٛأُ والٖ ٔحیغی ()MEF
0/945
0/712
آٔیرت ٝثبظاضیبثی ()MMix
0/809
0/614
وؿت ٔٛفمیت قرصی ()PSA
0/640
0/426
اضظـ آفطیٙی ثطای خبٔؼ)SCC( ٝ
0/903
0/757
ٔٛفمیت اؾتبضتبح ()SS
0/940
0/760
تفىط ضاٞجطزی ()ST
0/940
0/840
ٚیػٌیٞبی تیٓ ()TC
0/801
0/612
اػتٕبزؾبظی ()Tr

آِفبی وط٘ٚجبخ
0/762
0/788
0/747
0/761
0/707
0/861
0/932
0/741
0/799
0/839
0/921
0/905
0/795

ٔیعاٖ ضٚایی ٍٕٞطا ) (AVEثطای تٕبٔی ؾبظٜٞب ثعضٌتط اظ  0/5ثسؾت آٔس ٜاؾتٔ .یعاٖ آِفبی وط٘ٚجبخ  ٚپبیبیی تطویجی ٘یع اظ
 0/7ثعضٌتط اؾت .ثطای اضظیبثی ضٚایی ٌطا اظ ٔؼیبض  1HTMTاؾتفبز ٜقس ٜو ٝخبیٍعیٗ ضٚـ لسیٕی فٛضُ٘-الضوط قس ٜاؾت .اٌط
ٔمبزیط ایٗ ٔؼیبض وٕتط اظ  0/9ثبقس ضٚایی ٚاٌطا لبثُ لج َٛاؾت (ٙٞؿّط ٕٞ ٚىبضأٖ .)2015 ،2مبزیط قبذص  HTMTثطای
ؾٙدف ضٚایی ٚاٌطا زض خس 2 َٚاضائ ٝقس ٜاؾت.
BCC
CI
GA
IA
IR
MEF
MMix
PSA
SCC
SS
ST
TC
Tr

BCC

CI

0/217
0/630
0/540
0/358
0/429
0/579
0/401
0/641
0/241
0/325
0/119
0/178

0/297
0/344
0/142
0/317
0/272
0/345
0/288
0/507
0/417
0/235
0/306

GA

0/586
0/178
0/391
0/619
0/474
0/715
0/174
0/221
0/19
0/194

IA

0/307
0/671
0/483
0/419
0/542
0/645
0/463
0/55
0/268

خس .2 َٚضٚایی ٚاٌطا ()HTMT
PSA MMix MEF
IR

0/618
0/226
0/168
0/126
0/365
0/698
0/184
0/548

0/375
0/323
0/378
0/156
0/253
0/615
0/495

0/434
0/571
0/118
0/202
0/114
0/55

0/493
0/384
0/294
0/112
0/183

SCC

0/51
0/98
0/182
0/71

SS

0/325
0/219
0/145

ST

0/61
0/425

Tr

TC

0/372

ٔیعاٖ آٔبض HTMT ٜزض تٕبٔی ٔٛاضز اظ  0/9وٕتط ثسؾت آٔس ،ثٙبثطایٗ ضٚایی ٚاٌطا ٘یع ٔٛضز تبییس اؾت .ثب ػٙبیت ث ٝیبفتٞٝبی
حبصُ اظ ایٗ ٔمیبؼ ٔیتٛاٖ ث ٝآظٔ ٖٛفطضیٞٝبی پػٞٚف پطزاذت .ضٚـٞبی تحّیُ زاز ٜث ٝز ٚزؾت ٝویفی  ٚوٕی تمؿیٓ
ٔیقٛز .اظ آ٘دب و ٝضٚـٞبی وٕی ث ٝتٟٙبیی ٕ٘یتٛا٘ٙس پیچیسٌیٞبی ٔؿبیُ  ٚػٙبصط تكىیُ زٙٞس ٜاٍِٛی ٔٛفمیت اؾتبضتبح
فیٙته ضا ثس ٖٚاضیت ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض زٙٞس ،تطویت ضٚـٞبی وٕی-ویفی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت .زض ثرف ویفی ثب
اؾتفبز ٜضٚـ زازٜثٙیبز ث ٝقٙبؾبیی ٔمِٞٝٛبی اصّی  ٚفطػی اٍِٛی ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ پطزاذت ٝقس ٜاؾت .زض
ٟ٘بیت ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ حسالُ ٔطثؼبت خعئی قبذصٞبی قٙبؾبیی قس ،ٜاػتجبضؾٙدی قس ٜاؾت .ثطای ا٘دبْ زازٜثٙیبز اظ
٘طْافعاض  ٚ MaxQDAلؿٕت وٕی ٘طْ افعاض  Smart PLSاؾتفبز ٜقس.
Heterotrait-Monotrait Ratio
Henseler

1
2

 /83تسٚیٗ اٍِٛی ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ ثب …

یافتهها ی پژوهش
زض ثرف ویفیٔ ،صبحجٞ ٝب ثط حؿت پطٚتىّی ؤ ٝجتٙی ثط ٔحٛضٞبی قف ٌب٘ ٝتئٛضی ظٔی ٝٙای اؾت پیف ضفت .ؾٛاالت
پیٍیطی و ٝیه ثرف آٖ تؿّظ تئٛضیه ٔحمك  ٚثركی زیٍط اظ ٌفتٍٞٛبی ٔصبحج ٝاؾت ٔحٛض ثٔ ٝحٛض ث ٝصٛضت ثبظ  ٚغیط
ٔؿتمیٓ پطؾیس ٜقس .ثطای ایٙى ٝپػٞٚكٍط ثب ػٕك ٌ ٚؿتطٔ ٜحتٛایی زازٜٞب آقٙب قٛز الساْ ث ٝثبظذٛا٘ی ٔىطض زازٜٞب ث ٝصٛضت
فؼبَ (خؿتدٛی ٔؼب٘ی  ٚاٍِٞٛب) وطز٘ .تبیح ٔصبحجٞٝب ثب ضٚـ زازٜثٙیبز ٔٛضز تدعیٚٝتحّیُ لطاض ٌطفت .ثطای ایٗ ٔٙظٛض ٔتٗ
ٔصبحجٞٝب چٙسیٗ ثبض ٔغبِؼٔ ٚ ٝطٚض قس .ؾپؽ زازٜٞب ثٚ ٝاحسٞبی ٔؼٙبیی زض لبِت خٕالت  ٚپبضاٌطافٞبی ٔطتجظ ثب ٔؼٙبی
اصّی قىؿت ٝقسٚ .احسٞبی ٔؼٙبیی ٘یع چٙسیٗ ثبض ٔطٚض  ٚؾپؽ وسٞبی ٔٙبؾت ٞط ٚاحس ٔؼٙبیی ٘ٛقت ٚ ٝوسٞب ثطاؾبؼ تكبثٝ
ٔؼٙبیی عجمٝثٙسی قس .خطیبٖ تدعیٚٝتح ّیُ ثب اضبف ٝقسٖ ٞط ٔصبحج ٝثٕٞ ٝیٗ تطتیت تىطاض قسٔ .صبحجٞٝب تب ضؾیسٖ ث ٝاقجبع
٘ظطی ازأ ٝیبفت .زض ٔطحّ ٝوسٌصاضی ثبظ  299وس قٙبؾبیی ٌطزیس و ٝثب ٔالحظبت ا٘دبْ قس ٜث 6 ٝپبضازایٓٔ 13 ،م ِٝٛاصّی 48
قبذص زؾت پیسا قس .قبذصٞبی اٍِٛی ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته ٔؿترطج اظ ٔصبحجٞٝب ث ٝضٚـ زازٜثٙیبز زض خس3 َٚ
اضائ ٝقس ٜاؾت.
پبضازایٓ

ٔم ِٝٛاصّی

قطایظ ػّی

آٔیرت ٝثبظاضیبثی
تفىط ضاٞجطزی
ٚیػٌیٞبی تیٓ

پیبٔسٞب

ضاٞجطزٞب  ٚقطایظ ٔمِٝٛ
السأبت ٔساذٌّٝط ٔحٛضی

قطایظ ظٔیٝٙای

اضتجبعبت  ٚتؼبٔالت
ػٛأُ والٖ ٔحیغی
ضٚیىطزٞبی خٟب٘ی
ٔٛفمیت اؾتبضتبح
ضیؿهٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی

خس .3 َٚػٛأُ حیبتی ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته
ٔم ِٝٛفطػی
قٙبؾبیی فطصت ثبظاض (٘یبظ ٔغفٔ َٛب٘س ،)ٜتحمیمبت ثبظاضیبثی ،ا٘تربة ثبظاض ٞسف ،عطاحی ٔحصَٛ
(اضظـ آفطیٙی ،ثٔٛی ؾبظیٛ٘ ،آٚضی) ،ثطلطاضی اضتجبعبت ثبظاضیبثی ،ضصس ضلجب ،ظٔبٖ ٚضٚز ثبظاض
حٛظ ٜفؼبِیتٔ ،سَ وؿت  ٚوبض قفبف ،خصاة  ٚپبیساض ،چكٓ ا٘ساظ ضٚقٗ اظ ؾٛز ،اضظقٟبی ٔكتطن
ؾبظٔب٘ی ،قی ٜٛؾٟبٔساضی
ٚیػٌی ٞبی ثٙیبٍ٘صاضاٖ (ثب تدطث ٝثٛزٖ ،آیٙسٍ٘ ٜطی ،تؿّظ ثٔ ٝجبحث قطوتساضی ٔ ٚسیطیت
ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی)ٚ ،یػٌی ٞبی وبضوٙبٖ (ثطٌ ٖٚطایی ،اٍ٘یع ٜثبال ،ضٚحیٔ ٝجبضظ تب حص٘ َٛتید ،)ٝتطویت
ٔٙبؾت تیٓ (ترصص ٞبی فٙی ،ثبظاضیبثیٔ ،بِی ،حمٛلی ،لطاضزازی  ٚثیٕ)ٝ
اضتجبعبت تیٓ (وبض تیٕی ،زض زؾتطؼ ثٛزٖ ٔسیطاٖ ،ضٚاثظ قفبف ثیٗ ثٙیبٍ٘صاضاٖ)  ٚتؼبٔالت ثطٖٚ
ؾبظٔب٘ی (تؼبُٔ ثب ؾبظٔبٟ٘بی لبٌ٘ ٖٛصاض ،تؼبُٔ ثب شی ٘فؼبٖ)
ػٛأُ لب٘٘ٛی (لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ،ؾبذتبض ضٌٛالتٛضی ،زا٘ف ضٌٛالتٛض) ،ػٛأُ فطٍٙٞی (ؾٛاز
اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی ،ؾجه ظ٘سٌی) ،ػٛأُ ؾیبؾی (ؾیبؾتٞبی زاذّی  ٚثیٗ إِّّی) ،ظیطؾبذت
تىِٛٛٙغیه
ظٟٛض تىِٛٛٙغی ٞبی خسیس ،ایسٞ ٜبی وؿت  ٚوبضی خسیس  ٚاؾتب٘ساضزٞبی خٟب٘ی
ثط٘بٔ ٝذطٚج ٔٛفك ،ػّٕىطز ٔبِی (زضآٔسظایی  ٚؾٛزآٚضی پبیساض) ،تٛؾؼ ٝثبظاض (تؼساز وبضثط فؼبَ،
ؾ ٟٓثبظاض تطاوٙكی) ،افعایف اضظـ ؾٟبْ اؾتبضتبح
قطایظ اثٟبْ  ٚػسْ لغؼیتٔ ،حسٚزیت ؾطٔبیٌ ٝصاضی ذبضخی ،ػسْ قٙبذت ٟ٘بزٞبی لضبیی،
ػسْ حٕبیت ؾبظٔبٟ٘بی زِٚتی

خصة ؾطٔبیٌ ٝصاض

تبٔیٗ ٔبِی ،حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج ،ٝثیٙف ؾطٔبیٌ ٝصاض

اػتٕبزؾبظی

خّت اػتٕبز وبضثط ،خّت اػتٕبز ؾطٔبیٌ ٝصاض ،خّت اػتٕبز اػضبی تیٓ

وؿت ٔٛفمیت قرصی

تٛؾؼ ٝاضتجبعبت قرصی ،خبیٍب ٜاختٕبػی ثبالتط ،اؾتمالَ قغّی

اضظـ آفطیٙی ثطای خبٔؼٝ
اضظـ آفطیٙی ثطای وؿت ٚ
وبضٞب

تغییط ؾجه ظ٘سٌی ،اضتمبی ویفیت ظ٘سٌی (اضتمبء زا٘ف ،اضتمبء ؾالٔت ،اضتمبء ضفب ٚ ٜاضتمبء
أٙیت خبٔؼ ،)ٝپیكطفت تىِٛٛٙغیه
احیبی وؿت  ٚوبضٞبی وٛچه ،ایدبز وؿت  ٚوبضٞبی خسیس ،تؿٟیُ  ٚتؿطیغ اضای ٝذسٔبت
ٔبِی ،وبٞف ٞعی ٝٙاضائ ٝؾطٚیؽ

ٔسَ پبضازایٕی ػٛأُ حیبتی ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته زض قىُ  1اضائ ٝقس ٜاؾت.
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پیامدها

شرایط زمینهای

جاهعِ) ،پیـشفت تکٌَلَطیک ،احیای کؼة ٍ کاسّای کَچک ،ایجاد کؼة ٍ کاسّای جذیذ ،تؼْیل ٍ تؼشیع اسایِ خذهات هالی ،کاّؾ ّضیٌِ اسائِ ػشٍیغ

تَػعِ استثاطات ؿخصی ،جایگاُ اجتواعی تاالتش ،سضایت ؿغلی ،تغییش ػثک صًذگی ،استقای کیفیت صًذگی ( استقاء داًؾ ،استقاء ػالهت ،استقاء سفاُ ٍ استقاء اهٌیت

تاهیي هالی ،حوایت ّوِ جاًثِ ،تیٌؾ ػشهایِ گزاس ،جلة اعتواد کاستش ،جلة اعتواد ػشهایِ گزاس ،جلة اعتواد تین

تکٌَلَطیک ،ظَْس تکٌَلَطیّای جذیذ،
ایذُّای کؼة ٍ کاسی جذیذ ٍ
اػتاًذاسدّای جْاًی

موفقیت استارتاپهای فینتک ایران
تشًاهِ خشٍج هَفق ،دسآهذصایی ٍ
ػَدآٍسی پایذاس ،تَػعِ تاصاس (جزب
تعذاد تاالیی کاستش ،کؼة ػْن تاصاس
تشاکٌـی) ،افضایؾ قاتل هالحظِ اسصؽ
ػْام اػتاستاج

شرایط مداخلهگر

مداخله ،گرهحذٍدیت
عذم قطعیت
ؿشایط اتْام ٍ
شرایط
ػشهایِ گزاسی خاسجی ،عذم ؿٌاخت
ًْادّای قضایی ،عذم حوایت ػاصهاًْای
دٍلتی

هذیشاى ،سٍاتط ؿفاف تیي تٌیاًگزاساى) ٍ تعاهالت تشٍى ػاصهاًی (تعاهل تا ػاصهاًْای قاًَى گزاس ،تعاهل تا ری ًفعاى)

راهبرد
ها و
اقداما
ت

صًذگی) ،عَاهل ػیاػی (ػیاػتّای
داخلی ٍ تیي الوللی) ،صیشػاخت

تاال ،سٍحیِ هثاسص تا حصَل ًتیجِ) ،تشکیة هٌاػة تین (تخصصّای فٌی ،تاصاسیاتی ،هالی ،حقَقی ،قشاسدادی ٍ تیوِ) ،استثاطات تین (کاس تیوی ،دس دػتشع تَدى

شرایط علی

فٌاٍسی ،ػثک
اػتفادُ اص
فشٌّگی (ػَاد
زمینهای
شرایط

پیامدها

ؿیَُ ػْاهذاسیٍ ،یظگیّای تٌیاًگزاساى چالـگش ،تاتجشتِ ،آیٌذُ ًگش ،هؼلط تِ هثاحث ؿشکتذاسی ٍ هذیشیت هٌاتع اًؼاًی)ٍ ،یظگیّای کاسکٌاى (تشٍى گشایی ،اًگیضُ

سگَالتَسی ،داًؾ سگَالتَس) ،عَاهل

تاصاسیاتی ،سصذ ٍ تحلیل سقثا ،صهاى ٍسٍد تِ تاصاس ،حَصُ فعالیت ،هذل کؼة ٍ کاس ؿفاف ،جزاب ٍ پایذاس ،چـن اًذاص سٍؿي اص ػَد ،اسصؿْای هـتشک ػاصهاًی،

عَاهل قاًًَی (قَاًیي ٍ هقشسات ،ػاختاس

ؿٌاػایی فشصت تاصاس ( ًیاص هغفَل هاًذُ) ،تحقیقات تاصاسیاتی ،اًتخاب تاصاس ّذف ،طشاحی هحصَل (اسصؽ آفشیٌی ،تَهی ػاصیًَ ،آٍسی) ،تشقشاسی استثاطات

راهبرد
ها

شرایط علی

قىُ ٔ . 1سَ پبضازایٕی ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته

ثطاؾبؼ اٍِٛی ثسؾت آٔس ٜاظ ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته وكٛضٔ ،تغیطٞبی آٔیرت ٝثبظاضیبثی ،تفىط ضاٞجطزی ،اضتجبعبت ٚ
تؼبٔالت ٚ ٚیػٌیٞبی تیٓ ث ٝػٛٙاٖ ػٛأُ ػّی زض ٘ظط ٌطفت ٝقسٜا٘س .ایٗ ػٛأُ ث ٝتٟٙبیی ٕ٘یتٛا٘ٙس ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞب ضا
تضٕیٗ وٙٙس ث ٝػجبضت زیٍط ایٗ ػٛأُ قطط الظْ ثٛز ٚ ٜوبفی ٘یؿتٙس .ثطذی قطایظ ظٔیٝٙای ٘یع ثبیس فطا ٓٞثبقس و ٝقبُٔ
ػٛأُ والٖ ٔحیغی (ػٛأُ لب٘٘ٛی ،حمٛلی ،فطٍٙٞی ،ؾیبؾی  ٚتىِٛٛٙغیىی)  ٚضٚیىطزٞبی خٟب٘ی (ظٟٛض تىِٛٛٙغیٞبی خسیس،
ایسٜٞبی وؿت  ٚوبضی خسیس  ٚاؾتب٘ساضزٞبی خٟب٘ی) اؾت.پیبٔسٞبی ایٗ پسیس٘ ٜیع زض لبِت وؿت ٔٛفمیت قرصی ،اضظـآفطیٙی
ثطای خبٔؼ ٚ ٝاضظـآفطیٙی ثطای وؿتٚوبضٞب لبثُ ثیبٖ اؾت .زض ازأ ٚ ٝخٟت اػتجبض ؾٙدی ٔسَ٘ ،رؿت اظ ٔسَ ثیط٘ٚی ثطای
ؾٙدف ضٚاثظ ٔتغیطٞبی پٟٙبٖ ثب ٌٛیٞٝبی ؾٙدف آٟ٘ب اؾتفبز ٜقس ٜاؾتٔ .سَ ا٘ساظٌ ٜیطی (ٔسَ ثیط٘ٚی) اضتجبط ٌٛیٞٝب یب
ٕٞبٖ پطؾفٞبی پطؾكٙبٔ ٝضا ثب ؾبظٜٞب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیزٞس .زض ٚالغ تب ثبثت ٘كٛز ٘كبٍ٘طٞب یب ٕٞبٖ پطؾفٞبی
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پطؾكٙبٔٔ ،ٝتغیطٞبی پٟٙبٖ ضا ث ٝذٛثی ا٘ساظٌ ٜیطی وطز ٜا٘سٕ٘ ،ی تٛاٖ ضٚاثظ ضا ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض زاز .لسضت ضاثغ ٝثیٗ ػبُٔ
(ٔتغیط پٟٙبٖ) ٔ ٚتغیط لبثُ ٔكبٞس ٜثٛؾیّ ٝثبض ػبّٔی ٘كبٖ زازٔ ٜیقٛز .اٌط ثبض ػبّٔی وٕتط اظ  0/5ثبقس ضاثغ ٝضؼیف زض٘ظط
ٌطفت ٝقس ٚ ٜاظ آٖ صطف٘ظط ٔیقٛز (آشض  ٚغالْظاز .)1398 ،ٜثبضػبّٔی ثیٗ  0/3تب  0/6ثب اغٕبض لبثُ لج َٛاؾت  ٚاٌط ثعضٌتط
اظ  0/6ثبقس ذیّی ٔغّٛة اؾت (زاٚضی  ٚضضبظازٔ .)1392 ،ٜؼیبض اصّی ثطای لضبٚت آٔبضٔ t ٜیثبقس .چٙب٘چ ٝآٔبض ٜآظٔ ٖٛیؼٙی
آٔبض t ٜثعضٌتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی یؼٙی ( 1/96زض ذغبی  5زضصس) ثبقس زض ایٙصٛضت ثبضػبّٔی ٔكبٞس ٜقسٔ ٜؼٙبزاض اؾت.
خسٔ .4 َٚسَ ا٘ساظٌٜیطی  ٚقبذصٞبی ثطاظـ ا٘ساظٌٜیطی
ٌٛیٞٝب
ؾبظٜٞب
Q01
Q02
Q03
Q04
آٔیرت ٝثبظاضیبثی
Q05
Q06
Q07
Q08
Q09
Q10
تفىط ضاٞجطزی
Q11
Q12
Q13
Q14
ٚیػٌیٞبی تیٓ
Q15
Q16
اضتجبعبت  ٚتؼبٔالت
Q17
Q18
Q19
ػٛأُ والٖ ٔحیغی
Q20
Q21
Q22
Q23
ضٚیىطزٞبی خٟب٘ی
Q24
Q25
Q26
ٔٛفمیت اؾتبضتبح
Q27
Q28
Q29
ضیؿهٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی
Q30
Q31
Q32
Q33
خصة ؾطٔبیٌ ٝصاض
Q34
Q35
اػتٕبزؾبظی
Q36

ثبضػبّٔی
0/900
0/924
0/818
0/824
0/832
0/788
0/813
0/826
0/874
0/877
0/901
0/877
0/907
0/914
0/928
0/921
0/895
0/778
0/862
0/840
0/881
0/864
0/585
0/887
0/830
0/896
0/883
0/874
0/596
0/871
0/641
0/592
0/922
0/907
0/597
0/927

آٔبض ٜتی
17/215
11/461
15/438
11/622
10/979
17/049
14/49
15/782
16/119
18/674
14/481
13/508
17/372
10/272
11/273
10/269
14/663
11/656
23/1
17/244
13/717
30/98
2/729
37/788
17/114
31/271
14/143
31/08
4/227
13/203
6/903
5/195
15/827
18/624
3/856
19/628
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وؿت ٔٛفمیت قرصی

اضظـ آفطیٙی ثطای خبٔؼٝ

اضظـ آفطیٙی ثطای وؿت  ٚوبضٞب

Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
Q48

0/942
0/916
0/936
0/559
0/586
0/922
0/622
0/625
0/883
0/924
0/585
0/733

15/018
12/154
12/014
2/732
3/471
22/026
4/203
3/875
19/69
16/402
3/094
9/130

ثط اؾبؼ ٘تبیح ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی زض خس َٚفٛق ،ثبض ػبّٔی ٔكبٞس ٜزض تٕبٔی ٔٛاضز ٔمساضی ثعضٌتط اظ  0/5زاضز و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس
ٕٞجؿتٍی ٔٙبؾجی ثیٗ ٔتغیطٞبی لبثُ ٔكبٞس ٜثب ٔتغیطٞبی پٟٙبٖ ٔطثٛط ث ٝذٛز ٚخٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ ثطاؾبؼ ٘تبیح ٔسَ
ا٘ساظٌٜیطی ٔمساض ثٛت اؾتطاپی( ًٙآٔبض )t ٜزض تٕبٔی ٔٛاضز اظ ٔمساض ثحطا٘ی  1/96ثعضٌتط اؾت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ٕٞجؿتٍی ثیٗ
ٔتغیطٞبی لبثُ ٔكبٞس ٜثب ٔتغیطٞبی پٟٙبٖ ٔطثٛط ث ٝذٛز ٔؼٙبزاض اؾت .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت ٞط ٔتغیط اصّی ث ٝزضؾتی
ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٌطفت ٝاؾت .ضاثغٔ ٝتغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾی زض ٞط یه اظ فطضیٞٝبی پػٞٚف ثطاؾبؼ یه ؾبذتبض ػّی ثب
تىٙیه حسالُ ٔطثؼبت خعئی  PLSآظٔ ٖٛقس ٜاؾت .زض ٔسَ وّی پػٞٚف و ٝزض قىُ  2آٔس ٜاؾت ضاثغٔ ٝتغیطٞبی اصّی
پػٞٚف  ٚآٔبض t ٜثطای ؾٙدف ٔؼٙبزاضی ضٚاثظ ،اضائ ٝقس ٜاؾت.

قىُ ٔ . 2سَ ثیط٘ٚی ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ
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ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط ضٚیىطزٞبی خٟب٘ی ثط آٔیرت ٝثبظاضیبثی ٔمساض  0/614ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع 7/485
ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی  1/96ثعضٌتط اؾت .ثٙبثطایٗ ثب اعٕیٙبٖ ٔ %95یتٛاٖ ازػب وطز :ضٚیىطزٞبی خٟب٘ی ثط
آٔیرت ٝثبظاضیبثی تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز .ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط ضٚیىطزٞبی خٟب٘ی ثط تفىط ضاٞجطزی ٔمساض  0/647ثسؾت
آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع  7/167ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی  1/96ثعضٌتط اؾت .ثٙبثطایٗ ثب اعٕیٙبٖ %95
ٔیتٛاٖ ازػب وطز :ضٚیىطزٞبی خٟب٘ی ثط تفىط ضاٞجطزی تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز .ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط ٚیػٌیٞبی تیٓ ثط
اػتٕبزؾبظی ٔمساض  0/390ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع  2/646ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی  1/96ثعضٌتط
اؾت .ثٙبثطایٗ ثب اعٕیٙبٖ ٔ %95یتٛاٖ ازػب وطزٚ :یػٌیٞبی تیٓ ثط اػتٕبزؾبظی تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز.
ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط اضتجبعبت  ٚتؼبٔالت ثط اػتٕبزؾبظی ٔمساض  0/412ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع 3/595
ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی  1/96ثعضٌتط اؾت .ثٙبثطایٗ ثب اعٕیٙبٖ ٔ %95یتٛاٖ ازػب وطز :اضتجبعبت  ٚتؼبٔالت ثط
اػتٕبزؾبظی تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز .ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط ػٛأُ والٖ ٔحیغی ثط اػتٕبزؾبظی ٔمساض  0/322ثسؾت آٔسٜ
اؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع  3/124ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی  1/96ثعضٌتط اؾت .ثٙبثطایٗ ثب اعٕیٙبٖ %95
ٔیتٛاٖ ازػب وطز :ػٛأُ والٖ ٔحیغی ثط اػتٕبزؾبظی تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز .ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط آٔیرت ٝثبظاضیبثی ثط
خصة ؾطٔبیٌ ٝصاض ٔمساض  0/269ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع  2/755ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی 1/96
ثعضٌتط اؾت .ثٙبثطایٗ ثب اعٕیٙبٖ ٔ %95یتٛاٖ ازػب وطز :آٔیرت ٝثبظاضیبثی ثط خصة ؾطٔبیٌ ٝصاض تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز.
ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط تفىط ضاٞجطزی ثط خصة ؾطٔبیٌ ٝصاض ٔمساض  0/323ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع 3/841
ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی  1/96ثعضٌتط اؾت .ثٙبثطایٗ ثب اعٕیٙبٖ ٔ %95یتٛاٖ ازػب وطز :تفىط ضاٞجطزی ثط خصة
ؾطٔبیٌ ٝصاض تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز .ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط اػتٕبزؾبظی ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبح ٔمساض  0/362ثسؾت آٔسٜ
اؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع  3/894ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی  1/96ثعضٌتط اؾت .ثٙبثطایٗ ثب اعٕیٙبٖ %95
ٔیتٛاٖ ازػب وطز :اػتٕبزؾبظی ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبح تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز .ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط خصة ؾطٔبیٌ ٝصاض ثط
ٔٛفمیت اؾتبضتبح ٔمساض  0/639ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع  4/532ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی 1/96
ثعضٌتط اؾت .ثٙبثطایٗ ثب اعٕیٙبٖ ٔ %95یتٛاٖ ازػب وطز :خصة ؾطٔبیٌ ٝصاض ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبح تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز.
ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط ٚیػٌیٞبی تیٓ ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبح ٔمساض  0/026ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع 0/222
ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی  1/96وٛچىتط اؾت .ثٙبثطایٗ ایٗ فطضی ٝضز ٔیقٛز .ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط اضتجبعبت ٚ
تؼبٔالت ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبح ٔمساض  0/124ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع  1/515ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض
ثحطا٘ی  1/96وٛچىتط اؾت .ثٙبثطایٗ ایٗ فطضی ٝضز ٔیقٛز.
ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط آٔیرت ٝثبظاضیبثی ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبح ٔمساض  0/130ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع 0/906
ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی  1/96وٛچىتط اؾت .ثٙبثطایٗ ایٗ فطضی ٝضز ٔیقٛز .ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط تفىط ضاٞجطزی
ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبح ٔمساض  0/102ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع  0/915ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی
 1/96وٛچىتط اؾت .ثٙبثطایٗ ایٗ فطضی ٝضز ٔیقٛز .ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط ٔٛفمیت اؾتبضتبح ثط وؿت ٔٛفمیت قرصی ٔمساض
 0/775ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع  8/703ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی  1/96ثعضٌتط اؾت .ثٙبثطایٗ ثب
اعٕیٙبٖ ٔ %95یتٛاٖ ازػب وطزٛٔ :فمیت اؾتبضتبح ثط وؿت ٔٛفمیت قرصی تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز .ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط
ٔٛفمیت اؾتبضتبح ثط اضظـ آفطیٙی ثطای خبٔؼٔ ٝمساض  0/622ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع  6/232ثسؾت آٔسٜ
اؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی  1/96ثعضٌتط اؾت .ثٙبثطایٗ ثب اعٕیٙبٖ ٔ %95یتٛاٖ ازػب وطزٛٔ :فمیت اؾتبضتبح ثط اضظـ آفطیٙی ثطای
خبٔؼ ٝتبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز .ثبضػبّٔی اؾتب٘ساضز تبثیط ٔٛفمیت اؾتبضتبح ثط اضظـ آفطیٙی ثطای وؿت  ٚوبضٞب ٔمساض 0/554
ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض٘ t ٜیع  5/686ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض ثحطا٘ی  1/96ثعضٌتط اؾت .ثٙبثطایٗ ثب اعٕیٙبٖ
ٔ %95یتٛاٖ ازػب وطزٛٔ :فمیت اؾتبضتبح ثط اضظـ آفطیٙی ثطای وؿت  ٚوبضٞب تبثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضزٕٞ .چٙیٗ زض ایٗ ٔسَ
٘مف تؼسیٍّط ٔتغیط «ضیؿهٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی» زض ضاثغٔ ٝتغیطٞبی «خصة ؾطٔبیٌٝصاض» ٛٔ« ٚفمیت اؾتبضتبحٞب» ثطضؾی قسٜ
اؾتٔ .یعاٖ ضطیت اؾتب٘ساضز  -0/815ثسؾت آٔس ٜاؾت ؤ ٝمساض ٔٙفی  ٚلبثُ تٛخٟی اؾت .آٔبض٘ t ٜیع  4/394ثسؾت آٔسٜ

خبٔؼ ٝقٙبؾی آٔٛظـ  ٚپطٚضـ قٕبض 13 ٜپبییع  ٚظٔؿتبٖ  99صفح88 ٝ

اؾت .ثٙبثطایٗ ٘مف تؼسیٍّطی لبثُ لج َٛاؾت .ثب تٛخ ٝثٔ ٝمبزیط ضطیت اؾتب٘ساضز ٔكبٞس ٜقسٔ ٜیتٛاٖ ٌفت ضیؿه زض ضاثغٝ
خصة ؾطٔبیٌٝصاض ثب ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞب ٘مف ٔٙفی زاضز .ث ٝػجبضت زیٍط ٞطچ ٝضیؿه ؾطٔبیٌٝصاضی ثیكتط ثبقس خصة
ؾطٔبیٌٝصاض خٟت ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞب وٕتط ذٛاٞس قس .زض ازأ ،ٝثطاظـ ٔسَ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت .ثرف ؾبذتبضی ٔسَ
ثط ذالف ٔسَٞبی ا٘ساظٌٜیطی ،ث ٝپطؾفٞب ٔ ٚتغیطٞبی آقىبض ٔسَ وبضی ٘ساضز  ٚتٟٙب ثٔ ٝتغیطٞبی پٟٙبٖ  ٚضٚاثظ ٔیبٖ آٖٞب
تٛخٔ ٝیوٙس .زض ایٗ پػٞٚف ثطاظـ ٔسَ ؾبذتبضی ثب اؾتفبز ٜاظ ٔؼیبضٞبی ضطیت تؼییٗ ( ، )R2افعٍ٘ٚی ٚ 1زض ٟ٘بیت آٔبضٜ
 GOFاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .چیٗ ( )1998ؾٔ ٝمساض  0/67 ٚ 0/33 ،0/19ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔمساض ٔالن ثطای ٔمبزیط ضؼیفٔ ،تٛؾظ ٚ
لٛی ثٛزٖ ثطاظـ ثرف ؾبذتبضی ٔسَ ثٚ ٝؾیّٔ ٝؼیبض ضطیت تؼییٗ تؼطیف وطز ٜاؾتٔ .مساض  R2زض خسٌ َٚعاضـ قس ٜاؾت.
خس .5 َٚثطاظـ ػٛأُ ٔٛثط ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ
ضٚایی ٔتمبعغ اقتطاوی ضٚایی ٔتمبعغ افعٍ٘ٚی ضطیت تكریص
ؾبظٜٞبی اصّی
0/307
0/413
0/449
اضظـ آفطیٙی ثطای وؿت  ٚوبضٞب ()BCC
0/635
0/671
اضتجبعبت  ٚتؼبٔالت ()CI
0/401
0/437
ضٚیىطزٞبی خٟب٘ی ()GA
0/586
0/485
0/521
خصة ؾطٔبیٌ ٝصاض ()IA
0/580
0/355
0/391
ضیؿهٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی ()IR
0/518
0/554
ػٛأُ والٖ ٔحیغی ()MEF
0/377
0/523
0/559
آٔیرت ٝثبظاضیبثی ()MMix
0/601
0/425
0/461
وؿت ٔٛفمیت قرصی ()PSA
0/387
0/237
0/273
اضظـ آفطیٙی ثطای خبٔؼ)SCC( ٝ
0/843
0/568
0/604
ٔٛفمیت اؾتبضتبح ()SS
0/418
0/571
0/607
تفىط ضاٞجطزی ()ST
0/651
0/687
ٚیػٌیٞبی تیٓ ()TC
0/419
0/423
0/459
اػتٕبزؾبظی ()Tr

٘یىٛیی ثطاظـ ()GOF
0/508

ثطاؾبؼ خسٔ ، َٚمساض ضطیت تؼییٗ ٌعاضـ قس ٜثطای ایٗ ٔتغیطٞب زض ؾغح ٔتٛؾظ تب لٛی لطاض زاض٘سٕٟٔ .تطیٗ قبذص ثطاظـ
ٔسَ زض تىٙیه حسالُ ٔطثؼبت خعیی قبذص  GOFاؾت .ثٙبثطایٗ ٔمساض ٘یىٛیی ثطاظـ زض ایٗ ٔغبِؼ ٝثطاثط اؾت:
قبذص  GOFثطاثط  0/508ثسؾت آٔس ٜاؾت ثٙبثطایٗ ٔسَ اظ ثطاظـ ٔغّٛثی ثطذٛضزاض اؾتٔ.ؼیبض اؾتٌ -ٖٛیعض 2یب قبذص Q2

لسضت پیفثیٙی ٔسَ ضا ٔكرص ٔیؾبظزٙٞ .ؿّطٕٞ ٚ 3ىبضاٖ ( )2013زضثبض ٜقست لسضت پیفثیٙی ٔسَ زضٔٛضز ؾبظٜٞبی
زض٘ٚعا ،ؾٔ ٝمساض  0/35 ٚ 0/15 ، 0/02ضا ثٝتطتیت لسضت پیف ثیٙی ضؼیفٔ ،تٛؾظ  ٚلٛی تؼییٗ ٕ٘ٛزٜا٘س .ثطای ٔحبؾجٔ ٝمساض
 Q2اظ ٘طْافعاض  PLSاؾتفبز ٜقس ٜاؾت.اػساز ٔثجت ٘كبٖ زٙٞس ٜویفیت ٔٙبؾت ٔسَ ٞؿتٙس.زضایٗ ٔغبِؼٔ ٝمبزیط ثطاؾبؼ
زٚقبذص ضٚایی ٔتمبعغ اقتطاوی ٚضٚایی ٔتمبعغ افعٍ٘ٚی ثطای تٕبٔی ؾبظٜٞبی پػٞٚف ٔثجت ٚثعضٌتطاظ 0/35ثسؾت آٔس ٜاؾت.
بحث و نتیجهگیری
زض ایٗ ٔغبِؼ ٝاٍِٛیی ثطای ٔٛفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ اضائ ٝقس ٜاؾت٘ .تبیح ٘كبٖ زاز ٜاؾت ٔسیطاٖ  ٚؾطٔبیٌٝصاضاٖ
فؼبَ زض اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطأٖ ،یتٛا٘ٙس ثب ثٝوبضٌیطی ثط٘بٔ ٝذطٚج ٔٛفك زض اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ ،ث ٝزضآٔسظایی ٚ
ؾٛزآٚضی پبیساض  ٚافعایف اضظـ ؾٟبْ اؾتبضتبح زؾت یبثٙس .الظْ ث ٝشوط اؾت ،افعایف خصة تؼساز ثبالیی وبضثط  ٚوؿت ؾٟٓ
ثبظاض تطاوٙكی زض وٙبض ٔمیبؼ پصیطی اؾتبضتبحٞبی فیٙته ،ث ٝقطایظ ثؿتطؾبظ ٕٟٔی ٘ظیط ظیطؾبذت لب٘٘ٛی ،ظیطؾبذت حمٛلی،
ظیطؾبذت فطٍٙٞی ،ظیطؾبذت فٙی ،ؾیبؾتٞبی ثیٗ إِّّی ثؿتٍی زاضز .زض صٛضت اػتٕبزؾبظی ٔیبٖ ٔسیطاٖ ٔ ٚكتطیبٖ ثٝ
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وٕه ٟٔبضتٞبی اضتجبعی ،تب حسٚزی ٔیٚاٖ زؾتیبثی ثٛٔ ٝفمیت اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ ضا تضٕیٗ ٕ٘ٛز .آٔیرت ٝثبظاضیبثی
زض چبضچٛةٞبی اصّی وؿت  ٚوبض ٔٙؼىؽ ٔیقٛز  ٚافطاز ثب ٚیػٌیٞبی فطزی (ظ٘سٌی ٘بٔ ٝایٙٔ ،كی  ٚقرصیتی) ذٛز زض ایٗ
ظٔی ٝٙتبثیطٌصاض٘س .ثب ثٝوبضٌیطی ثبظاضٌطایی  ٚافعایف خصة ؾطٔبیٌٝصاض زض اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ ،پیكطفت تىِٛٛٙغیه ٚ
ایدبز وؿت  ٚوبضٞبی خسیس حبصُ ذٛاٞس قس .زض ایٗ ٔیبٖ ،چبِفٞبیی ثطای اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ ٘یع ٚخٛز زاضز .ػٛأّی
٘ظیط فمساٖ ضٌٛالتٛض ٔؿتمُ ،تؼساز ٚاحسٞبی ٘ظبضتی ،ػسْ ٚخٛز لٛا٘یٗ زض حٛظٞ ٜبی خسیس ،تدٕغ لٛا٘یٗ ٔ ٚحسٚزیتٟبی
لب٘٘ٛی ،تصٕیٕبت یه قج٘ ٚ ٝبٌٟب٘ی ،ػسْ ث ٝضٚظ ثٛزٖ زا٘ف ضٌٛالتٛض ،اثٟبْ  ٚػسْ لغؼیتٔ ،حسٚزیت ؾطٔبیٌ ٝصاضی ذبضخی،
ػسْ قٙبذت ٟ٘بزٞبی لضبیی ،ػسْ حٕبیت ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی ٔیتٛا٘ٙس زض تصٕیٕبت ٔٔ ٟٓسیطاٖ اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ
تبذُ ایدبز وٙٙس ٔ ٚب٘غ اظ زؾتیبثی ث ٝاٞساف ٔس٘ظط ٌطز٘س .زض ایٗ ضاؾتبٔ ،سیطاٖ اؾتبضتبحٞبی فیٙته ایطاٖ ٔیتٛا٘ٙس ثب
ثٝوبضٌیطی اؾتطاتػیٞبیی ٘ظیط اؾتطاتػی ترت٘ ٝطز ،خصة ؾطٔبیٌ ٝصاض ٛٞقٕٙس ،ا٘تربة ثبظاضٞبی ٌٛق ،ٝا٘تربة زضؾت افطاز
(تیٓ  ٚؾطٔبیٌ ٝصاض)  ٚاؾتطاتػی ضلبثت ثب قطوتٞبی ثعضي ،ثط چبِفٞبی ٔٛخٛز غّجٕ٘ ٝبیٙس ٔ ٚبحصُ تالـٞبی ذٛز ضا و ٝثٝ
ؾالٔت افطاز ،وبٞف فمط ،تغییط ؾجه ظ٘سٌی ،افعایف تؼبٔالت اختٕبػی ،افعایف ؾٛزآٚضی ،وبٞف ٞعی ٝٙاضائ ٝؾطٚیؽ ٚ
قفبفؾبظی تؼبٔالت ٔبِی ٔٙدط ٔیقٛز ،زضیبفت ٕ٘بیٙس.
ٔغبِؼ ٝپػٞٚفٞبی پیكیٗ ٘كبٖ زاز ٜاؾت ،تؼطیف ٔطظٞبی ثرف فیٙته ثؿیبض پیچیس ٜاؾتٌ« .عاضـ فیٙته  :2015ض٘ٚسٞبی
ؾطٔبیٌٝصاض زض فیٙته» و ٝتٛؾظ ثب٘ه ؾیّیىِٚ ٖٛی اضائ ٝقس ٜاؾت (ٛٞوؿتیٗ  )2016 ،زض ٔٛضز قطوتٟبیی اؾت و ٝاظ
تىِٛٛٙغی زض ٚاْ زازٖ ،تبٔیٗ ٔبِی قرصی ،پطزاذتٞب ،ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ؾبظٔب٘ی ،تبٔیٗ ٔبِی اظ عطیك صسٚض ؾٟبْ ،ا٘تمبَ
ٚخ ،ٝذسٔبت ٔكتطی تحمیمبت ٔبِی  ٚظیطؾبذت ثب٘ىساضی اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس ٔ ٚؼتمس٘س و ٓٞ ٝتدبضت اِىتط٘ٚیىی  ٓٞ ٚأٙیت
ؾبیجطی ثبیس زض فیٙته ِحبػ قٛز (اِت  ٚپٛؾچٕٗ  .)2012،زض ٔغبِؼ ٝق ،)2020( ًٙفٙبٚضی ٔبِی ث ٝصٛضت شیُ تؼطیف قسٜ
اؾتٛ٘ :آٚضیٞبیی و ٝث ٝوؿتٚوبضٞب اخبظٔ ٜیزٞس تب اظ اثعاضٞبیی و ٝفٙبٚضی زض اذتیبضآٟ٘ب لطاض ٔیزٞس ثطای اضائ ٝذسٔبت ٔبِی
اؾتفبز ٜوٙٙس .زض ٔغبِؼ ٝآض٘ط ٕٞ ٚىبضاٖ (٘ )2015یع فیٗ ته ثٔ ٝدٕٛػ ٝفؼبِیتٞب  ٚوؿتٚوبضٞبیی ٌفت ٝقس ٜاؾت وٝ
ثباؾتفبز ٜاظ تٛاٖ ٘طْ افعاضی ٘ٛیٗ (و ٝثیكتط ٔجتٙی ثط ثؿتط ٚة ثٛز )ٜث ٝاضائ ٝذسٔبت ٔبِی زض ؾغحی ٚؾیغ  ٚفبضؽ اظ ٔطظٞبی
خغطافیبیی ٔی پطزاظ٘سٔ .ی تٛاٖ فیٗته ضا اؾتبضت آحٞبی تىِٛٛٙغی ثب٘ىی ٔ ٚبِی زض ٘ظط ٌطفت و ٝتالـ ٔی وٙٙس اظ ٔطظٞبی
ٔؼٕٚ َٛاؾغٌ ٝطی ٔبِی ػجٛض وٙٙس .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝاؾتبضتبحٞبی فیٙته ٔدٕٛػٞٝبی وبضآفطیٗٛ٘ ،آٚض  ٚپٛیبیی ٞؿتٙس وٝ
زض ٔحیظ ضلبثتی فؼبِیت زاض٘س ،اضائ ٝاٍِٛی ٔٛفمیت زض ایٗ صٙؼت اظ إٞیت ثؿیبض ثبالیی ثطذٛضزاض اؾت .افعایف ضلبثت،
اؾتبضتبحٞبی فیٙته ضا زض ؾبَٞبی آیٙس٘ ٜبٌعیط ث ٝضلبثتی ٌؿتطزٔ ٜی وٙس  ٚثطای ایٗ ٔٙظٛض ،قٙبؾبیی ػٛأُ حیبتی ٔٛفمیت اظ
خٟبت ٔرتّف أطی ضطٚضی تّمی ٔی قٛز.
ایٗ ٔغبِؼ ٝثب ٔحسٚزیتٞبیی ٘یع ٔٛاخ ٝثٛز ٜاؾت٘ .جٛز زا٘ف ثٔٛیقس ٜپیطأٛٔ ٖٛفمیت زض اؾتبضتبحٞبی فیٙته وكٛض ،تبظٌی
 ٚخٛاٖ ثٛزٖ ٔٛضٛع ٔحسٚزیتٞبیی ایدبز وطز ٜاؾت٘ .جٛز تدطث ٝػّٕیبتی زض اؾتبضتبحٞبی ایطاٖ  ٚفمساٖ آٔبض  ٚاضلبْ زلیك زض
ظٔی ٝٙفیٙته ٔحسٚزیت ثعضي زیٍطی اؾت .ثب تٛخ ٝثٔ ٝحسٚزیتٞبی ٔٛخٛز ث ٝپػٞٚكٍطاٖ آتی تٛصیٔ ٝیقٛز ثب اؾتفبز ٜاظ
ٔسَ اضائ ٝقس ٜزض فبظ ویفی تحمیك حبضط ٔٛفمیت زض ٔیبٖ ؾبیط اؾتبضتبپٟبی غیطفیٙتىی ثطضؾی ٌطزز ٘ ٚتبیح ثب یىسیٍط ٔمبیؿٝ
ق٘ٛسٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝضز فطضیٞٝبی ٔطثٛط ث ٝتبثیط ٔؿتمیٓ ٚیػٌیٟبی تیٓ ،اضتجبعبت  ٚتؼبٔالت ،آٔیرت ٝثبظاضیبثی  ٚتفىط
ضاٞجطزی ثط ٔٛفمیت اؾتبضتبپٟبی فیٙته ایطاٖ ،پیكٟٙبز ٔی قٛز ٔحممیٗ آتی ػّت ضفغ قسٖ ایٗ فطضیبت ضا ثطضؾی ٕ٘بیٙس.
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Developing a Model for Success of Iranian Fintech Startups with a
Sociology Approach
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Abstract
Purpose: This study was conducted with the aim of developing a success model for Iranian
Fintech startups with a data-based approach.
Methodology: The research method of the present study was exploratory mixed in terms of
development goal. The statistical population of this research in the qualitative part included
theoretical experts (university professors) and experimental experts (founders, managers,
investors and consultants of Fintech startups) who were purposefully selected. Sampling was
continued until theoretical saturation was achieved and 10 eligible individuals participated in
this study. In the quantitative part, the statistical population included the founders, managers,
investors and consultants of Fintech startups and sampling was done by simple random
sampling, 124 complete questionnaires were obtained from this sample. Data collection tools
were semi-structured in the qualitative part of the interview and in the part. The researchermade questionnaire (2020) with a Likert scale was 5 options. Analysis of research data was
performed in qualitative phase with MaxQDA software and in quantitative phase with partial
least squares method with Smart PLS software.
Findings: The results of the qualitative section showed that the causal factors affecting the
success of FinTech Iran startups are strategic thinking, development of internal
communication and external interactions, focus on design and proper implementation of
marketing mix elements and characteristics of founders and team members. In the quantitative
part, the proposed conceptual model was tested and 13 hypotheses were approved and 4
hypotheses were rejected.
Conclusion: The approaches in FinTech startups are in line with global changes and the
internal environment, and in addition to leading start-ups to gain a competitive advantage, can
lead to value creation for the community and small and start-up businesses.
Keywords: Success, Fintech, Startup, Sociology, Iran
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