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 چکیده

 اسالهی ثَز. زاًطگبُ آظاز  هسیطاى یثطا یستگیضبالگَی اضائِ : ّسف پژٍّص حبؾط هدف

 یاػؿب ی،فیثرص و ووّی( ٍ اظ ًظط ّسف، پژٍّطی وبضثطزی ثَز. هطبضوت وٌٌسگبى -ضٍیىطز پژٍّص حبؾط آهیرتِ)ویفی :شناسی روش

ّب ثب  ًفط هَضز هػبحجِ لطاض گطفتٌس. هتَى هػبحجِ 15گیطی ّسفوٌس  ثَزًس وِ ثب ضٍش ًوًَِ یآظاز ذطاسبى ضؾَ زاًطگبُ زض زاًطگبُ یػلو ئتیّ
ّبی آظاز ذطاسبى تحلیل ضسًس. خبهؼِ آهبضی زض ثرص ووّی ولیِ اػؿبی ّیئت ػلوی زاًطگبُ Maxqdaافعاض  مضٍش تحلیل هؿوَى ٍ ثب ًط

گیطی تػبزفی اًتربة ضسًس. اثعاض پژٍّص،  ًفط ثب ضٍش ًوًَِ 284ثَزًس وِ حدن ًوًَِ  1398زض سبل ًفط  1092ثِ تؼساز ٍاحس(  10)ضؾَی 
ّبی ویفی تسٍیي ضس ٍ ضٍایی آى ثِ ضىل غَضی ٍ پبیبیی ثب آظهَى آلفبی وطًٍجبخ حبغل ضس. ثطای تدعیِ ٍ ای ثَز وِ هكبثك یبفتِ پطسطٌبهِ

خْت تسٍیي الگَی هفَْهی ٍ ثطای اػتجبضسٌدی الگَ اظ هؼبزالت  MICMACافعاض  تفسیطی ثب ًطم -ّب اظ هؼبزالت سبذتبضی تحلیل زازُ
 استفبزُ ضس.  Smart plsافعاض  سبذتبضی ثب ًطم

 هسیطیتی، ضبیستگی ازضاوی، ضبیستگی اًسبًی، اضتجبقی هؤلفِ)ضبیستگی 7زاًطگبُ آظاز اسالهی زض  هسیطاىًتبیح ًطبى زاز ضبیستگی  ها: یافته

ثٌسی است. ًتبیح هؼبزالت  ضبذع لبثل قجمِ 47سبظهبًی( ٍ  ضبیستگی ٍ فطزی ضبیستگی اضظضی، ٍ اػتمبزی ضبیستگی ای، حطفِ ضبیستگی
ٍاضیبًس ضبیستگی ضا پیص ثیٌی وٌٌس. ثطاظش  75/0هدوَػِ هتغیطّبی الگَ تَاًستٌس ثِ هیعاى  ًیع ًطبى زاز Smart plsسبذتبضی ثب ضٍیىطز 

  حبغل ضس وِ ًطبى زٌّسُ هكلَثیت ولی هسل است. GOF;37/0  ولی هسل ًیع
اضظضی هتغیط ثٌیبزی  -اػتمبزی ضبیستگی  الگَی اضائِ ضسُ، هؤلفِ زض تَاى ًتیدِ گطفت هی ثط اسبس یبفتِ ّبی پژٍّصگیری:  نتیجهبحث و 

 لبثل تَخِ است.  اسالهی زاًطگبُ آظاز هسیطاى اثطگصاض است، لصا تَخِ ثِ ایي ضبیستگی ثطای اًتربة   است وِ ثط سبیط سكَح ضبیستگی
 ای، ضٍسبی زاًطگبُ آظاز اسالهی ضبیستگی حطفِالگَی ضبیستگی، ضبیستگی اػتمبزی، : واژپان کلیدی
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 مقدمه 
 ضا ثطای ّبی الظم ضبیستگی ٍ ّب تَاًبیی وِ است هسیطاًی وبضگیطی ثِ ًیبظهٌس وِ است ترػػی ّبی حَظُ اظ یىی ًظبم آهَظش ػبلی

تَاًس ثِ ّسض ضفت هٌبثغ  ػلوی ٍ ترػػی ثَزُ ٍ ّط گًَِ سْل اًگبضی زض آى هیّب  ثبضٌس. ظیطا هبّیت ایي سبظهبى زاضتِ آى ازاضُ
 پیططٍ، ٍ یبفتِ تَسؼِ (. زض ایي ضاستب، وطَضّبیPopescu, et al, 2020; Tolliver & Murry, 2017اًسبًی آى هٌدط ضَز)

 استبًساضزّبی ّب ٍ غالحیت ّب، ضبیستگی وِ وٌٌس هی استفبزُ اظ ًیطٍّبیی ػبلی آهَظش هطاوع ٍ ّب زاًطگبُ ٍ ضّجطی هسیطیت زض
 ٍ ضٍسبی ضبیستِ وِ اًس ثطزُ پی اهط ایي ثِ آًْب. زاضتِ ثبضٌس هطاوع ایي ّبی ضسبلت ٍ اّساف ثطای پیطجطز ضا ًیبظ هَضز ای حطفِ
 ثِ زستیبثی ثطای ّب ضبیستگی(. Liu & et al, 2020زاضًس) ػبلی آهَظش خبًجِ تحَل ّوِ زض ای اضظًسُ ًمطی ّب زاًطگبُ ای حطفِ
 آهبزُ سبظهبًی تغییط ثطای ضا افطاز ٍ ضسُ وبضی استفبزُ هرتلف ضطایف تَاًس زض ّستٌس ٍ هی ؾطٍضی ٍ الظم ّط سبظهبًی ضلبثتی هعیت
 غطیس طاتییضسى وست ٍ وبض، تغ یثب خْبً طاىیضٍثطٍ است ٍ هس َستِیپ طاتییوِ ثب تغ یكیزض هح(. Kansal & Jain, 2019سبظز)

اختٌبة ًبپصیط ذَاّس ثَز. هحممبى ًطبى  سیخس تیهتٌبست ثب ٍؾؼ یّب یستگیضب ثِ بظیً ،هَاخٌْس یستگیثط ضب یفٌبٍضاًِ ٍ ضلبثت هجتٌ
 ,Yu & Xiaoزّس ٍ زض ثْجَز ػولىطز اػؿب اثطگصاض ثبضس) تغییط سبظهبى زض ضا آًْب ػولىطز تَاًس هی اضضس هسیطاى زازًس ضبیستگی

2015 .) 
تَاًس افطاز ثب وبضآیی ثبال ضا اظ زیگطاى ّبیی ّستٌس وِ هی ّب ٍیژگیاًس. ضبیستگی ّب ثِ ػول آٍضزُ هحممبى ثطذی تؼبضیف اظ ضبیستگی

 ٍ ّب تَاًبیی ّب، هْبضت زاًص، اظ تطویجی (. ضبیستگی،Mishra & Sharma, 2017تطی زاضًس، هتوبیع سبظز) وِ ػولىطز پبییي
هٌدط  هَفمیت سبظهبًی ثِ زض ًْبیت ٍ وٌس هی ووه وبضوٌبى ػولىطز ثْجَز ثِ وِ است گیطی لبثل اًساظُ ٍ ُّبی لبثل هطبّس ٍیژگی
 ضَز هی گطفتِ ًظط زض ضغلی پست یب ضغل ثطای تَاًبیی ًَع یه ثِ ػٌَاى ضبیستگی (. ثِ قَضولیWeng, et al, 2020ضس) ذَاّس

(Chen & Jaing, 2019ّوچٌیي ضبیستگی .) وبضا ضًَس ّوگبم تط پیچیسُ ٍ خسیس ٍظبیف ثب تَاًٌس هی ٍ ّستٌس اغالح لبثل ّب ٍ 
 حست ثط ّب ضبیستگی ضٍیىطز ضفتبضی، (. ضٍیىطزّبی گًَبگًَی زض هَضز ضبیستگی اضایِ ضسُ است. زضMüller, et al, 2017) ثبضٌس

 ثِ قَض وِ ضغل ٍ وست زض ّـبی فطز اًگیـعُ ٍ هْبضت زاًص، ضرػیتی، ّبی ٍیژگی ػبزات، ًظیط اغـلی ضرػی، ّبی ٍیژگی
ّبی  ضًَس. ضٍیىطز استبًساضز ًیع ثِ هؼطفی حسالل استبًساضّبی ػولىطز زض پست هی ّستٌس، تؼطیف اضتجبـ زض ػبلی ػولىطز ثب هؼوَل

پطزاظز ٍ ثط سكح حساللی اظ ػولىطز لبثل لجَل زض یه ضغل ٍ یب هَلؼیت هسیطیتی ثِ هٌظَض تؿویي ویفیتی هؼیي زض ًتیدِ ضغل هی
 ّب، فطٌّگ ثط ثیطتطی تأویس ضٍیىطز، پطزاظز. ایي هی( التؿبیی) هَلؼیتی ضغلی تأویس زاضز. ضٍیىطز التؿبیی ًیع ثِ هكبلؼِ ػَاهل

 (. Yaganegi, 2011زاضًس) سبظهبًی وبضوطز ثط آًْب اثطگصاضی ًفَش چگًَگی ّب ٍ اضظش

اًس ٍ هطاوع  زض هَضز ضبیستگی هكبلؼبت ظیبزی غَضت گطفتِ است. اهب ثیطتط ایي هكبلؼبت ثط هطاوع غٌؼتی ٍ تَلیسی هتوطوع ثَزُ
ِ ضسُ ثب فطٌّگ ٍ ظهیٌِ خَاهغ اضائ ّبی اضایِ اًس. اظ قطفی، ًتبیح ٍ هسل ( ووتط ثطضسی ضسُهسیطاىػلوی ثِ ٍیژُ آهَظش ػبلی )

 & Damghanianضٍز.  ثیطتط سبظگبض است ٍ لصا هكبلؼبت ضبیستگی زض وطَض هب یه ؾطٍضت ثِ ضوبض هی ،زٌّسُ

Yazdaniziarat(2018)  پصیطی  اًؼكبف تؼبهالت ٍ هسیطیت تؼبضؼ، هسیطیت هحَضی، زض پژٍّطی ًتیدِ گطفتٌس ّوسلی، زیگط
 یالگَزض پژٍّطی ًتیدِ گطفتٌس   Rostami, et al(2019)ّستٌس.  سبظهبى زض فطزی ثیي اضتجبقی اظ اثؼبز هْن ضبیستگی

 یالگَزض تحمیمی ًتیدِ گطفت  Bahrami(2019)است.  یكیٍ هح یتیطیهس ،یفٌ ،یفطز یّب یستگیضبهل ضب یستگیضب
 است. یا حطفِ اػتجبضٍ  یاػتجبض ػوَه ٌص،یًگطش ٍ ث ،یتیضرػ یّبیژگیٍ ،ییػبهل زاًص، هْبضت، تَاًب 7ضبهل  طاىیهس یستگیضب

Motazed Monajemi, et al(2018)  ًوبیٌسگی، هٌبثغ، ضبهل هسیطیت ضاّجطزی یه الگَ، زض پژٍّطی ًتیدِ گطفتٌس اثؼبز 
 ضبهل ػلوی ّیئت اػؿبی هحَضی ّبی زض پژٍّطی ًتیدِ گطفت ضبیستگی Sangari(2017) ای است. حطفِ ٍ ّوىبضی اضتجبقبت،

 & Ghorbannejadاست.  ّب اضظش ٍ ضرػیتی ّبی ٍیژگی فطزی، هیبى هْبضت ضّجطی، هْبضت ازضاوی، هْبضت فٌی، هْبضت

Isakhani(2016) گیطی، ٍضظی ٍ اًػبف ٍ تػویناهبًتساضی، ػسالت -اذاللی -زض پژٍّطی ًتیدِ گطفتٌس تمَاهساضی، ضفتبضی
 ای، حطفِ اػتجبض استطاتژیه، گیطی خْت ًتیدِ گطفت زض پژٍّطی Jahadi(2015)ػٌَاى ضبیستگی اغلی هسیطاى ّستٌس.  ثِ

 ّبی ضبیستگی زضغس 70 اظ ثیص هبلی هسیطیت ٍ اًسبًی ًیطٍی هسیطیت اضتجبقبت، سبظهبًسّی، آهَظضی، اخطایی سبثمِ ترػع ٍ
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زض پژٍّطی ًتیدِ گطفتٌس سِ ضبیستگی هحَضی یؼٌی هٌص   Zareei Matin, et al(2014). وٌس هی ضا تَخیِ هسیطاى ًیبظ هَضز
ّبی فطٌّگی است.  ًگیعُ فطٌّگی ٍ َّش ًطم(، ػٌبغط هْن الگَی ضبیستگی ثطای هسیطاى سبظهبىفطٌّگی، ا

Spendlove(2017)  ّبی اػتجبض، زاضتي ثػیطت، ًَآٍضی، ضّجطی ٍ ًتیدِ هحَضی ضا ػٌبغط هْن الگَی ضبیستگی  ضبیستگی
ضبیستگی هسیطیت زاًطگبّی ضا ضبهل حىوطاًی هٌسدن، حل هسئلِ، ضفتبضّبی ثیي  Tomason(2015)هؼطفی وطزُ است. 

 زض Wesselink & et al(2015)ضرػی، اثطثرطی ػولیبتی، اًؼكبف پصیطی ٍ حسبسیت هسیطیت آهَظضی هؼطفی وطزُ است. 
 زضGonzalez(2014) اًس.  وطزُهؼطفی  اثؼبز هْن الگَی ضبیستگی ضا استطاتژیه هسیطیت ٍ ػولىطزی ضبیستگی فطزی، ای هكبلؼِ

 ّبی ضبیستگی ٍ اختوبػی هسئَلیت ّبی ضبیستگی اخطائی، ّبی ضرػی، ضبیستگی ّبی ٍیژگی ٍ ّب ًتیدِ گطفت هْبضت پژٍّطی
 هسیطیت ضبهل ضا ضبیستگی ّبی هؤلفِ ٍ ًیع اثؼبز Wallin(2013). ّبی ضبیستگی ّستٌس تطیي ضبذع هْن سبظهبًی ٍ ضسوی
 ػوَهی ٍ ضٍاثف تؼبضؼ، فػل ٍ حل ضیسه، هسیطیت استرسام، ٍ خصة اهَض ضئیسِ، ثب ّیئت ضٍاثف ضیعی، ثطًبهِ زستوعز، ثَزخِ،

 تدبضت زاًستِ است.  ٍ غٌؼت ثب اضتجبـ فطٌّگی ٍ چٌس ضٌبذت ٍ ضسبًِ، زضن
ّبیی هحتَا ٍ اخعا ثب ّن تفبٍتزّس وِ الگَّبی ضبیستگی غبلجبً ثط اسبس هجبًی یبز ضسُ، اظ ًظط ضىل،  هطٍض ازثیبت هَؾَع ًطبى هی

 ضٌبسبیی هٌظَض ثِ ذبغی ّبی فٌی ذبظ یه ضغل یب گطٍُ ضغلی است. اظ سَی زیگط، الگَیزاضًس. ثطذی اظ الگَّب غطفبً ثط هْبضت
 الظم تَخِ افطاز ای حطفِ ٍ فطزی ّبی غالحیت ثِ آًْب اًتػبة ٍ اًتربة زض ٍ ًساضتِ ٍخَز ّب زاًطگبُ هسیطاى ّبی ضبیستگی تؼییي ٍ

 ٍ اظ سَی زیگط، اًتربة .است ای حطفِ هسیطیتی پست یه زاًطگبُ ضیبست پست هَخَز لَاًیي قجك آًىِ گیطز، ثِ ضغن ًوی غَضت
ای  هدوَػِ اظ ثطذَزاضی ثلىِ وطز، هحسٍز تدطثی ٍ ػلوی ّبی تَاًبیی اظ ثطذَضزاضی غطف تَاى ثِ ًوی ضا زاًطگبّی هسیطاى اًتػبة

ّوچٌیي، ضفتبضّبی هٌبست هطتجف ثب ضبیستگی، ثستِ (. Black, 2015)ضَز هی هحسَة تطی وبهل هؼیبض ضٍیىطز ٍ ّب اظ ضبیستگی
-ثِ فطٌّگ سبظهبًی وِ ضبیستگی زض آى ضیطِ زاضز هتفبٍت است؛ ثٌبثطایي تسٍیي یه چبضچَة ضبیستگی ثطای یه سبظهبى، ًوی

زض ّط سبظهبى ثطای زستیبثی ثِ (. Sanghi, 2016)وبضثطز زاضتِ ثبضس ّبی هطبثِ ّبی زیگط یب حتی سبظهبى تَاًس ثطای سبظهبى
ثٌبثطایي، ّسف پژٍّص (. Kansal & Jain, 2019)ّب هَضز ًیبظ ّستٌس زیسگبُ ٍ هأهَضیت تؼطیف ضسُ، گطٍُ ذبغی اظ ضبیستگی

 اسالهی ثَز.زاًطگبُ آظاز  هسیطاى یثطا یستگیضباضائِ الگَی حبؾط، 
 

 شناسیروش 

ثب تحلیل هؿوَى ثِ  -، آهیرتۀ اوتطبفی)ویفی/ ووّی( ٍ اظ ًظط ّسف پژٍّطی وبضثطزی ثَز. اثتسا زض ثرص ویفیپژٍّصضٍیىطز 
 ذطاسبى آظاز ّبی زاًطگبُ ذجطُ زض 15ّب پطزاذتِ ضس. هطبضوت وٌٌسگبى ضبهل  زاًطگبُ هسیطاىّبی  ّب ٍ ضبذع ضٌبسبیی اثؼبز، هؤلفِ

ّبی  گیطی ّسفوٌس اًتربة ٍ تب اضجبع ًظطی ثب آًْب هػبحجِ ضس. هالن س وِ ثب ضٍش ًوًَِثَز1398ًض سبل ٍاحس ز 10ثب   ضؾَی
ّبی آى، زاضتي ضظٍهِ  اًتربة هطبضوت وٌٌسگبى ضبهل ػؿَیت زض ّیئت ػلوی، هطتجف ثَزى ضضتِ تحػیلی هسیطیت ٍ گطایص

ّبی وطَض ٍ ػاللوٌسی ثِ هطبضوت زض  طگبُهطتجف ثب هَؾَع ٍ زاضتي حسالل یه سبل تدطثِ ضیبست، هؼبًٍت یب سطپطستی زاً
تحلیل ضسًس.  Maxqudaافعاض  ّب ثب ضٍش تحلیل هؿوَى وسگصاضی ٍ ثب ًطم (. توبم هتَى هػبحج1ِهَؾَع ضبیستگی ثَزًس)خسٍل

استفبزُ ضس وِ  هَؾَػی زٍ وسگصاض  ّب اظ زیسگبُ اسبتیس استفبزُ ضس ٍ ثطای پبیبیی ًیع ثب ضٍش تَافك زضٍى ّوچٌیي ثطای اػتجبض زازُ
  .ثِ زست آهس 82/0همساض آى 

ًفط( ثَزًس وِ ثط اسبس فطهَل وَوطاى  1100) ضؾَی ذطاسبى آظاز ّبی زض ثرص ووّی پژٍّص ًیع، خبهؼِ آهبضی اسبتیس زاًطگبُ
ای ثَز وِ ثط  گیطی تػبزفی سبزُ اًتربة ضسًس. اثعاض هَضز استفبزُ پطسطٌبهِ ًفط ثِ ػٌَاى حدن ًوًَِ ٍ ثب ضٍش ًوًَِ 284تؼساز 

 5ضبذع ثَز وِ ثط اسبس همیبس لیىطت )ذیلی ظیبز ًوطُ  47هؤلفِ ٍ  7اسبس ًتبیح ثرص ویفی حبغل ضس. ایي پطسطٌبهِ زاضای 
حبغل ضس. ثطای تحلیل  91/0پطسطٌبهِ ًیع ثب آظهَى آلفبی وطًٍجبخ هحبسجِ ٍ همساض آى  ( سٌدیسُ ضس. پبیبیی1تب ذیلی ون ًوطُ

تفسیطی ثطای قطاحی الگَ ثب  -ٍ استٌجبقی ضٍیىطز هؼبزالت سبذتبضی SPSS24افعاض  ّب ًیع اظ آهبضّبی تَغیفی ًطم زازُ
 استفبزُ ضس. pls Smartافعاض ٍ اػتجبضسٌدی الگَ ثب ًطم  MICMACافعاض ًطم
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 وٌٌسگبى ثرص ویفی پژٍّص ّبی هطبضوت ثطذی اظ ٍیژگی .1خسٍل
 سوت زاًطگبّی زضخِ ػلوی هسضن تحػیلی ضزیف

 ضئیس زاًطگبُ آظاز هطْس استبزیبض زوتطی هسیطیت زٍلتی 1

 هؼبًٍت ػلَم پعضىی زاًطگبُ آظاز  استبزیبض زوتطی خطاحی پالستیه 2

 هؼبًٍت آهَظضی زاًطیبض زوتطی ثطق 3

 هؼبًَت پژٍّص ٍ فٌبٍضی استبز زوتطی هسیطیت 4

 ّیئت ػلوی زاًطگبُ آظاز هطْس استبزیبض زوتطی هسیطیت زٍلتی 5

 ضئیس سبثك هدتوغ ػلَم اًسبًی استبزیبض زوتطی هسیطیت زٍلتی 6

 ّیئت ػلوی زاًطگبُ آظاز هطْس استبزیبض زوتطی هسیطیت ثبظضگبًی 7

 زاًطگبُ آظاز هطْسّیئت ػلوی  استبز زوتطی هسیطیت 8

 ضئیس زاًطىسُ پعضىی آظاز هطْس استبزیبض هترػع زاذلی 9

 الوللی پطزیس  ضیبست هدتوغ ثیي استبزیبض زوتطی هسیطیت هبلی 10

 ضیبست سبثك پطزیس گلجْبض استبزیبض زوتطی هسیطیت زٍلتی 11

 ّیئت ػلوی زاًطگبُ آظاز هطْس استبز زوتطی هسیطیت زٍلتی 12

 ّیئت ػلوی زاًطگبُ آظاز هطْس استبزیبض هسیطیت ثبظضگبًیزوتطی  13

 ّیئت ػلوی زاًطگبُ آظاز هطْس زاًطیبض زوتطی هسیطیت زٍلتی 14

 ّیئت ػلوی زاًطگبُ آظاز هطْس زاًطیبض زوتطی هسیطیت ثبظضگبًی 15

 

 ها یافته
 60(، 52/0ًفط استبزیبض) 149( هطثی، 4/0ًفط) 11( ظى ثَزًس. اظ ًظط ضتجِ ػلوی، 33/0ًفط) 93( هطز ٍ 67/0ًفط ) 191زض ًوًَِ آهبضی 

 111سبل ٍ  45تب  35( ثیي 51/0ًفط ) 146سبل سي،   35( ووتط اظ 10/0ًفط ) 27( ثَزًس. 58/0ًفط استبز) 64( ٍ  21/0ًفط زاًطیبض)
 سبل ٍ ثیطتط زاضتٌس.  45( ًیع 39/0ًفط )

ثطای پبسد ثِ ایي  وطز؟ تؼییي ٍ ضٌبسبیی اسالهی آظاز زاًطگبُ هسیطاى ثطای تَاى هی ضا ّبیی ّب ٍ ضبذع ضبیستگی سَال اٍل: چِ
ّب هَضز ثطضسی لطاض گطفتٌس ٍ هفبّین هطتجف وسگصاضی ضسًس. تدعیِ ٍ  سَال، اظ ضٍش تحلیل هؿوَى استفبزُ ضس. توبم هتَى هػبحجِ

ضبذع ثطای  47هؤلفِ اغلی ٍ  7غَضت گطفت. ثط ایي اسبس، اظ زیسگبُ ذجطگبى  MAXQDAافعاض ویفی  ّب ثب ًطم تحلیل زازُ
ضبذع(،  10اًسبًی) اضتجبقی ّب ضبهل ضبیستگی ثٌسی است. ایي ضبیستگی زاًطگبُ آظاز اسالهی لبثل قجمِ هسیطاىضبیستگی 
 ٍ اػتمبزی ضبذع(، ضبیستگی 4ای) حطفِ ضبذع(، ضبیستگی 7هسیطیتی) ضبذع(، ضبیستگی 4ازضاوی) ضبیستگی

 ضبذع( ثَزًس.  3سبظهبًی) ضبذع( ٍ ضبیستگی 3فطزی) ضبذع(، ضبیستگی14اضظضی)

اظ  ضٍسب ٍ هؼبًٍیي زاًطگبُخْت اضائِ الگَی اٍلیِ ضبیستگی  زاًطگبُ آظاز اسالهی چگًَِ است؟ هسیطاىسَال زٍم: الگَی ضبیستگی 
استفبزُ ضس. ایي ضٍش یه فطایٌس یبزگیطی تؼبهلی است وِ زض آى  MICMACافعاض  تفسیطی ثب ًطم -سبظی سبذتبضی ضٍش هسل

زض ٍالغ ثب . (Asgharpour, 2013)ضًَس هٌس ٍ خبهغ، سبذتبضزّی هی لبلت یه هسل ًظبم ّبی هتفبٍت زض ای اظ سبظُ هدوَػِ
ّب ضا ضٌبسبیی وطز ٍ هسلی  تَاى ضٍاثف سبظُ ضٍ هی ضَز. اظ ایي ّب ثطضسی هی استفبزُ اظ ایي ضٍش تأثیط یه سبظُ ثط سبیط سبظُ

ضبهل  الگَی ضبیستگی ضٍسب ٍ هؼبًٍیي زاًطگبُ اٍلیِ هسلّبی هَضز ثطضسی خْت اضائِ  ّب اضائِ وطز. سبظُ تفسیطی اظ سبظُ -سبذتبضی
 یاػتمبز یستگیضب(، EC) یازضاو یستگیضب(، RC) یاًسبً یاضتجبق یستگیضب(، OC) یسبظهبً یستگیضب(، PC) یا حطفِ یستگیضب

 زاًطگبُ هسیطاىالگَی ضبیستگی  اٍلیِهسل ( 1زض ضىل)ثَزًس.  (MC) یتیطیهس یستگیضب ٍ (IC) یفطز یستگیضب(، BC) یٍ اضظض
  ًطبى زازُ ضسُ است. آظاز اسالهی
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 MICMAC افعاض  تفسیطی ًطم -آظاز اسالهی ثط اسبس هؼبزالت سبذتبضی زاًطگبُ هسیطاىالگَی ضبیستگی  اٍلیِهسل  .1ضىل

 
هتغیط هستمل ثطًٍعا است « ضبیستگی اػتمبزی ٍ اضظضی»وِ  ( هطرع ضس1تفسیطی)ضىل -سبظی سبذتبضی جبت هسلثط اسبس هحبس

ضبیستگی »ِ غَضت هستمین ثط ثبضس وِ ث وِ ّیچ هتغیطی زض هسل ثط آى تأثیط ًساضز. ایي هتغیط تأثیطگصاضتطیي هتغیط هسل هی
تأثیط زاضًس. اظ « ضبیستگی هسیطیتی»گصاضز. ثِ ّویي تطتیت ضبیستگی فطزی ٍ سبظهبًی ًیع ثط  اثط هی« ضبیستگی فطزی»ٍ « سبظهبًی

زست پیسا وطز. زض ًْبیت ًیع « ضبیستگی اضتجبقی ٍ اًسبًی»ٍ « ضبیستگی ازضاوی»تَاى ثِ  قطیك ضبیستگی هسیطیتی ًیع هی
 لطاض زاضز. « ای یستگی حطفِضب»

ّبی  ثطای اػتجبضسٌدی الگَ اظ ضٍش (: ثطاظش الگَی ضبیستگی ضٍسب ٍ هؼبًٍیي زاًطگبُ آظاز اسالهی چگًَِ است؟3سَال پژٍّطی)
 -ّب ثب آظهَى وَلوَگطٍف استفبزُ ضس. اظ آًدبیی وِ زازُ Smart plsافعاض  یبثی هؼبزالت سبذتبضی یب حسالل هطثؼبت خعئی ثب ًطم هسل

ّب )هسل ثیطًٍی( ثب ووه تحلیل ػبهلی تبییسی اًدبم ضسُ  افعاض استفبزُ ضس. اثتسا اػتجبض ضبذع اسویطًَف ًطهبل ًجَزًس؛ لصا اظ ایي ًطم
ثبضس ذیلی هكلَة است.  6/0گط ثعضگتط اظ لبثل لجَل ٍ ا 6/0تب  3/0ثبضس ضاثكِ ؾؼیف، ثیي  3/0است. اگط ثبض ػبهلی ووتط اظ 

 .(2)خسٍلّبی هطبّسُ ضسُ هؼٌبزاض است ثبضس ّوجستگی 96/1ثعضگتط اظ  tّوچٌیي اگط آهبضُ 
 زاًطگبُ هسیطاىضبیستگی ًتبیح هسل ثیطًٍی)تحلیل ػبهلی(  .2خسٍل

 tآهبضُ  ػبهلی ثبض ّب گَیِ همَلِ اغلی

 
 
 
 

 ضبیستگی اضتجبقی اًسبًی
 

 866/0 95/44 (Q01ّبی هدبظی ) استفبزُ اظ ضجىِهْبضت  

 902/0 994/46 (Q02هْبضت زض اضتجبـ والهی )

 827/0 318/28 (Q03هْبضت اضتجبـ ًَضتبضی )

 824/0 269/25 (Q04ضٍاثف اختوبػی ثبظ )

 811/0 336/33 (Q05هْبضت هصاوطُ )

 782/0 667/19 (Q06ذسهتگعاضی ) ضٍحیِ

 (BC) یو ارزش یاعتقاد یستگیشا

 (RC) یانسان یارتباط یستگیشا

 (IC) یفرد یستگیشا

 (EC) ادراکی یستگیشا

 (OC) یسازمان یستگیشا

 (MC) یتیریمد یستگیشا

 (PC) یاحرفه یستگیشا
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 802/0 964/23 (Q07هسیطیت خلسبت )

 792/0 553/22 (Q08اضتجبـ زضٍى سبظهبًی )

 880/0 368/30 (Q09آضَة ظزایی )

 808/0 773/21 (Q10هسیطیت تؼبضؼ )

 
 

 ضبیستگی ازضاوی

 892/0 468/35 (Q11ضٌبسبیی هسبئل ٍ هطىالت )

 938/0 156/64 (Q12هْبضت حل هسألِ )

 947/0 385/72 (Q13هسیطیت ضیسه )

 864/0 237/21 (Q14هْبضت اضظیبثی ػولىطز )

 
 

 

 771/0 521/24 (Q15هْبضت ثطًبهِ ضیعی ٍ ّسف گصاضی )

 810/0 004/21 (Q16هطاتت )  سبظهبًسّی ٍ ضػبیت سلسلِ

 778/0 866/19 (Q17پطٍضش ًیطٍ )

 
 ضبیستگی هسیطیتی

 785/0 784/12 (Q18هْبضت وٌتطل ٍ ًظبضت )

 801/0 47/17 (Q19)هْبضت ضّجطی ٍ ّسایت 

 702/0 382/9 (Q20هْبضت تػوین گیطی )

 774/0 983/15 (Q21ٍضظی ٍ اًسیطیسى ) تأهل

 
 ای ضبیستگی حطفِ

 823/0 32/22 (Q22آضٌبیی ثب ضٍاًطٌبسی یبزگیطی هسیط )

 424/0 535/2 (Q23ّبی پژٍّص )آضٌبیی ثب ضٍش

 878/0 918/32 (Q24ًبهِ ٍ لَاًیي )آضٌبیی ثب آییي

 843/0 407/24 (Q25ای )آضٌبیی ثب استبًساضزّبی اذالق حطفِ

 
 
 
 
 
 

 ضبیستگی اػتمبزی ٍ اضظضی

 803/0 806/16 (Q26ذساهحَضی ٍ اذالظ )

 842/0 934/22 (Q27گطایی ) اػتمبز ثِ آذطت

 802/0 098/18 (Q28تَول )

 440/0 359/4 (Q29ػسالت ٍ ػسم تجؼیؽ )

 832/0 804/24 (Q30هٌبثغ )تَظیغ ػبزالًِ 

 537/0 325/5 (Q31اػتمبز ٍ پبیجٌسی ثِ اغَل اًمالة )

 403/0 316/3 (Q32اػتمبز ٍ پبیجٌسی ثِ اغَل اػتمبزی )

 787/0 412/18 (Q33پصیطی ) ٍالیت

 881/0 681/44 (Q34ًبپصیطی ٍ تالش ) ذستگی

 362/0 03/3 (Q35ٍخساى وبضی )

 739/0 269/12 (Q36زلسَظی ٍ ّوسلی )

 822/0 566/18 (Q37غسالت )

 786/0 195/16 (Q38اهبًت زاضی )

 835/0 116/24 (Q39ًساضتي غطٍض )

 716/0 551/8 (Q40ایدبز ذاللیت ٍ ًَآٍضی ض سبظهبى ) ضبیستگی فطزی

 882/0 016/34 (Q41تفىط اًتمبزی ٍ تحلیلی )

 531/0 723/3 (Q42پصیطی ٍ سبظگبضی زض هحیف ) اًؼكبف

 481/0 161/3 (Q43سبظی فطٌّگ یبزگیطی ) ًْبزیٌِ ضبیستگی سبظهبًی

 920/0 067/39 (Q44وبضگیطی اغَل ضفتبض سبظهبًی ) ثِ

 928/0 578/53 (Q45هطبضوت زض تحَالت سبظهبًی )
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ّب ًمص هْوی زض تجییي ّطیه اظ  ثعضگتط است ثٌبثطایي گَیِ 3/0زّس همساض ثبضػبهلی زض توبهی هَاضز اظ  ًطبى هی (2)ًتبیح خسٍل
ثیطتط ثسست آهسُ است ثٌبثطایي ثبضّبی ػبهلی هطبّسُ ضسُ اظ ًظط آهبضی هؼٌبزاض  96/1ًیع زض توبهی هَاضز اظ  tػَاهل زاضًس. آهبضُ 

ػتجبض هسل ثیطًٍی اظ سِ ضبذع )ضٍایی ّوگطا، پبیبیی تطویجی ٍ آلفبی وطًٍجبخ( استفبزُ ضسُ است. ّستٌس. زض ازاهِ ثطای اضظیبثی ا
 AVEضَز. غبحت ًظطاى  ثطضسی هی (AVE)ضسُ  استرطاج بًسیٍاض يیبًگیهضٍایی ّوگطا ثطاسبس هسل ثیطًٍی ٍ ثب هحبسجِ 

 ;CR>0.7 ثبضٌس. ثِ قَض ولی ضطٍـ  7/0ٍ آلفبی وطًٍجبخ ًیع ثبیس ثبالتط اظ ( CRپبیبیی تطویجی )اًس.  پیطٌْبز وطزُ 5/0ثبالتط اظ 

CR>AVE; AVE>0.5 ضػبیت ضسُ است. (3)زض خسٍل 
 آظاز اسالهی ضبیستگی ضٍسب ٍ هؼبًٍیي زاًطگبُّبی  اػتجبض سبظُ .3خسٍل

 آلفبی وطًٍجبخ (CRپبیبیی تطویجی ) AVE ّبی اغلی سبظُ

 931/0 951/0 829/0 ضبیستگی ازضاوی

 950/0 957/0 689/0 ضبیستگی اضتجبقی اًسبًی

 923/0 937/0 528/0 ضبیستگی اػتمبزی ٍ اضظضی

 746/0 841/0 584/0 ای ضبیستگی حطفِ

 735/0 836/0 646/0 ضبیستگی سبظهبًی

 736/0 761/0 524/0 ضبیستگی فطزی

 890/0 913/0 601/0 ضبیستگی هسیطیتی

تَاى ًتبیح حبغل اظ هسل ثیطًٍی ضا  گیطی اظ قطیك آظهَى پبیبیی، ضٍایی ّوگطا ٍ ضٍایی ٍاگطا، هی ّبی اًساظُ پس اظ اقویٌبى اظ هسل
افعاض  اضایِ ضسُ است. زض ایي هسل وِ ذطٍخی ًطم.Error! Reference source not foundاضائِ وطز. هسل ولی پژٍّص زض 

Smart PLS  ُاست ذالغِ ًتبیح هطثَـ ثِ ثبض ػبهلی استبًساضز هتغیطّب اضائِ ضسُ است. آهبضt  همساض ثَت استطاپیٌگ ثطای ٍ

 آهسُ است.  (2)ضهسٌدص هؼٌبزاضی ضٍاثف ًیع زض 
 استطاپیٌگ( هؼٌبزاضی ضٍاثف هتغیطّب ثب ضٍش حسالل هطثؼبت خعئی )ثَت .2لضى
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ٍ ضبذع ًیىَیی ثطاظش  (  )گیعض -ضبذع استَى، (  )ّبی ؾطیت تؼییي  ثطای ثطاظش هسل سبذتبضی اظ ضبذع زض ازاهِ
GOF  ُثیٌی  هٌس ثَزى پیص ضاثكِ (  )وٌس ٍ ضبذع ثیٌی ضا هطرع هی زلت پیص (  )ضبذع ؾطیت تؼییي  ضسُ است.استفبز

اظ  PLSافعاض  زض ًطم   ثیٌی هَضز تأییس است. ثطای هحبسجِ همساض  وٌس. چٌبچِ همساض ضبذع هثجت ثبضس ضٍایی پیص ضا تؼییي هی
ٍ ضٍایی هتمبقغ  (CV-Red)ضَز. ثب استفبزُ اظ ایي تىٌیه زٍ ضبذع ضٍایی هتمبقغ افعًٍگی  تىٌیه ثالیٌسفَلسیٌگ استفبزُ هی

 ًطبى زازُ ضسُ است.  ،4خسٍل آیس. ًتبیح ؾطیت تؼییي ٍ ضٍایی اضتطاوی ٍ افعًٍگی زض  ثِ زست هی (CV-Com)اضتطاوی 
 اضتطاویهمبزیط ضٍایی هتمبقغ افعًٍگی ٍ  .4خسٍل

 ضٍایی هتمبقغ افعًٍگی ضٍایی هتمبقغ اضتطاوی ؼییيؾطیت ت ّبی اغلی سبظُ

 440/0 476/0 569/0 ضبیستگی ازضاوی

 300/0 336/0 603/0 ضبیستگی اضتجبقی اًسبًی

 139/0 175/0 - ضبیستگی اػتمبزی اضظضی

 195/0 231/0 754/0 ای ضبیستگی حطفِ

 257/0 293/0 414/0 ضبیستگی سبظهبًی

 135/0 171/0 390/0 ضبیستگی فطزی

 212/0 248/0 368/0 ضبیستگی هسیطیتی

زّس وِ ضٍایی هتمبقغ افعًٍگی ٍ اضتطاوی، زاضای اػساز هثجت ّستٌس ٍ ًطبى زٌّسُ ویفیت هٌبست هسل  ( ًطبى هی4)ًتبیح خسٍل
 یٌیث صیپثِ زست آهسُ است. ثٌبثطایي لسضت  35/0یب ثعضگتط اظ  35/0تب  15/0ّستٌس. ّوچٌیي همبزیط هتغیطّب ػوَهبً زض هحسٍزُ 

 (  )همساض ولی ؾطیت تؼییي( 2ضَز. ّوچٌیي ثط اسبس ذطٍخی ضىل) یآٍضز هثط یلَ تبهتَسف  ّبی پژٍّص ثِ غَضت سبظُ
است وِ همساض لبثل لجَلی است. هؼیبض لؿبٍت زیگط  754/0ضٍسب ٍ هؼبًٍیي زاًطگبُ  ای حطفِ ضبیستگیظای هسل  ّبی زضٍى سبظُ

ٍ  یطیگ ٍ ثرص هسل اًساظُّط زیؼٌی  یثطاظش هسل ولاست. ایي ضبذع،  GOFهسل زض تىٌیه حسالل هدصٍضات خعیی ضبذع 
هكبثك فطهَل  ّبی افعًٍگی ضبذعٍ هیبًگیي    وٌس ٍ ثب استفبزُ اظ خصض حبغل ؾطة هیبًگیي ضبذع  اضظیبثی هیضا  یسبذتبض

 ضَز:  شیل هحبسجِ هی

    √(  ̅̅ ̅)  (            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
 

       √           
 

       

وِ ًطبى زٌّسُ همبزیط  36/0ٍ  25/0، 01/0است وِ ثب تَخِ ثِ سِ همساض  38/0ثطاثط  GOFزّس ضبذع  ًتبیح هحبسجبت ًطبى هی
 تَاى ًتیدِ گطفت ثطاظش هسل زض سكح لَی ٍ هكلَة است. ؾؼیف، هتَسف ٍ لَی ّستٌس هی

 

 گیری بحث و نتیجه

گصضتِ زض ًظبم آهَظش ػبلی  ًمص آهَظش ػبلی زض تَسؼِ خبهغ خَاهغ اختٌبة ًبپصیط است ٍ وطَضّبی ذَاّبى پیططفت ثیص اظ
ّب ثِ اّساف هَضز ًظط زست  وٌٌس تب ثب اًتربة هدوَػِ هسیطیت ضبیستِ ثِ ٍیژُ ضٍسبی زاًطگبُ سطهبیِ گصاضی ًوَزُ ٍ تالش هی

گی ضبیست 7ّب ًطبى زاز  یبفتِ ّب اًدبم گطفت.  زاًطگبُ هسیطاىالگَی ضبیستگی  اضائِیبثٌس. زض ایي ضاستب، پژٍّص حبؾط ثب ّسف 
 یٍ اضظض یاػتمبز یستگیضب(، EC) یازضاو یستگیضب(، RC) یاًسبً یاضتجبق یستگیضب(، OC) یسبظهبً یستگیضب(، PC) یا حطفِ

(BC،) یفطز یستگیضب (IC) ٍ یتیطیهس یستگیضب (MC)  ٍ47  ُضبذع، تطىیل زٌّسُ الگَیی ثطای تؼییي ضٍسب ٍ هؼبًٍیي زاًطگب
ضٍسب ٍ  ضبیستگی ثط اضظضی ٍ ثیٌی وٌٌس. هَلفۀ اػتمبزی ضبیستگی ضٍسب ٍ هؼبًٍیي ضا پیص 75/0تَاًٌس حسٍز  آظاز ّستٌس وِ هی

وِ تمَاهساضی،  Ghorbannejad & Isakhani(2016) ًتبیح هكبلؼِ ایي یبفتِ ثب زاضت. هؼٌبزاضی ٍ تأثیط هثجت زاًطگبُ هؼبًٍیي
گیطی ضا ثِ ػٌَاى ػٌبغط ضبیستگی ضٌبسبیی وطزُ ثَزًس ّوسَ است. زض  ٍضظی ٍ اًػبف ٍ تػویناهبًتساضی، ػسالت -اذاللی -ضفتبضی

اى یه ضغل یب ٍظیفِ، خبیگبُ هسیطیتی ضا ًِ ثِ ػٌَتَاى گفت هسیطاى هدْع ثِ ضبیستگی اػتمبزی ٍ اضظضی،  تجییي ایي هؤلفِ هی
تَاًس ثب فطٌّگ زاًطگبّی  چٌیي ٍیژگی هیوٌٌس وِ زض ذسهت اّساف ٍاالتطی لطاض زاضز.  ثلىِ ثِ ػٌَاى هسئَلیت اختوبػی للوساز هی
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ثَز. ایي  اًسبًی -وطَض هب وِ فطٌّگی زیٌی ٍ اسالهی است سبظگبض ثبضس. ػبهل اثطگصاض زیگط زض الگَی ضبیستگی، هؤلفِ اضتجبقی
وِ ثطلطاضی اضتجبقبت   Motazed Monajemi & etal(2018), Sangari(2017), Jahadi(2015)بفتِ ثب هكبلؼبتی ًظیط ی

ضرػی ضا  ثیي هْبضت ضفتبضّبی وِ Tomason(2015)ّوسَ است. ًتبیح  ضا یىی اظ ضبیستگی هْن هسیطاى شوط وطزًس؛
ًیع وِ ضٍاثف ػوَهی ٍ ضسبًِ، زضن ٍ ضٌبذت چٌس فطٌّگی ضا ؾطٍضی زاًست،  Wallin(2013)ضبیستگی هْن هسیطاى زاًستِ ٍ 

 ًظبم زض ٍیژُ ثِ گیطی تػوین ٍ ضّجطی اضتجبقبت، ّوچَى هفبّیوی ثب هسیطیت وِ زاضت اظْبض تَاى ّوسَ است. هیثب ایي یبفتِ 
 اضتجبقبت ثطلطاضی. است اثطثرص ضّجطی ٍ لَی اضتجبقبت ًیبظهٌس ػلوی، ّیئت اػؿبی ثط هسیطیت. است ذَضزُ ػبلی گطُ آهَظش

 ثسیبض هسیطاى هَفمیت ثطای آى اظ هٌبست استفبزُ ٍ اضتجبقبت ایي فطایٌس غحیح زضن است ٍ هسیطاى ٍظبیف تطیي هْن اظ هؤثط
 Motazed Monajemi & etal(2018) ضبیستگی ثَز. ایي یبفتِ ثب هكبلؼبت است. یبفتِ زیگط، تأثیط ػَاهل هسیطیتی ثط ؾطٍضی

وِ ضبیستگی هسیطیت تؼبضؼ،   Abedian(2016)وِ ًطبى زازًس ضبیستگی هسیطیت ضاّجطزی ٍ هسیطیت هٌبثغ حبیع اٍلَیت است؛ 
 اثتىبض ٍ ٍ تؼبضؼ وِ ثط هسیطیت Liikamaa(2015)هسیطیت تغییط، هسیطیت استطاتژیه ٍ هسیطیت هٌبثغ ضا ضٌبسبیی وطزًس؛ 

وِ ثط  Gonzalez(2014)وِ هسیطیت استطاتژیه ضا هْن زاًستِ ٍ  Wesselink & et al(2015)استطس تأویس وطزُ؛  هسیطیت
 وِ است ّبیی هْبضت هسیطیتی، ّبی تَاى گفت ضبیستگی ّبی اخطائی تأویس زاضتٌس ّوسَ است. زض تجییي ایي یبفتِ هی ضبیستگی

 ّستٌس.  هٌسًیبظ آى ثِ سبظهبى یه ثِ ػٌَاى زاًطگبُ ازاضُ ثطای زاًطگبُ هسیطاى

ّب  تَاًٌس ثب هَاخِ ثب چبلص هسیطاى ثطذَضزاض اظ ایي ضبیستگی هی تًٌَس زض هَاخِ ثب هطىالت ثْتط اظ ػْسُ وبضّب ثط آیٌس. ظیطا آًبى هی
ی ضبیستگ ثط ای ثَز وِ تأثیط هؼٌبزاضی ّبی هتٌَع ذَز استفبزُ وٌٌس. هؤلفِ هْن زیگط الگَی ضبیستگی ضٍسب، ػَاهل حطفِ اظ ظطفیت

هسیطاى زاًطگبّی  ترػػی وِ زض ًتبیح ذَز ثط ضبیستگی Jahadi(2015) ایي ًتبیح ثب هكبلؼبت. هسیطاى ٍ ضٍسبی زاًطگبُ زاضت

 ًٌس ّوسَ است. زا ّبی هسیطیتی ضا ضبیستگی اذتػبغی هی وِ یىی اظ ضبیستگی Erasmus & etal(2010)تأویس ًوَزًس؛ 
زّس تب ثِ هَفمیت زض  هْبضت ٍ تَاًبیی زض ضغل ذبظ است وِ ثِ ضرع اخبظُ هی ای اظ زاًص، ای هدوَػِ ّبی حطفِ ضبیستگی

ای هسیطاى است وِ ّطچِ ایي هْبضت  ّبی ترػػی ٍ حطفِ ای هسیطاى ًبظط ثط ٍاوٌص ضبیستگی حطفِاًدبم ٍظبیف زست پیسا وٌس. 
تط ػول وٌس. هؤلفِ زیگط الگَ  تَاًس هَفك یس هیّبی زضٍى ٍ ثطٍى سبظهبًی ٍ ّسایت اسبت زض آًبى ثیطتط ثبضس زض هَاخِْ ثب چبلص

 زاضت. ایي یبفتِ ثب هكبلؼبت ضبیستگی هسیطاى ٍ ضٍسبی زاًطگبُ  ثط ضبیستگی، ػَاهل ازضاوی ثَز وِ تأثیط هؼٌبزاضی
Sangari(2017)  وِ ثط ضبیستگی ازضاوی ثِ ػٌَاى ضبذع هْن ضبیستگی تأویس ًوًَس؛Abedian(2016)   وِ ثط هْبضت

ّبی ازضاوی تأویس وطزُ است ٍ  ثِ ػٌَاى ضبیستگی گیطی تػوین ٍ لؿبٍت هستوط، ثْجَز ٍ پیططفت هسئلِ، حل ٍ بییضٌبس
Wallin(2013) فطٌّگی تأویس زاضتٌس ّوسَ است.  چٌس ضٌبذت ٍ وِ ثط زضن 

ضًَس وِ هسیطاى  ّبیی اقالق هی ٍ زض ٍالغ ثِ ضبیستگی استّبی هسیطیتی  اظ ضبیستگی یّبی ازضاوی یى ضبیستگیتَاى گفت  هی
. هسیطاًی وِ اظ سكح تدعیِ ٍ ثطای زضن سبظهبى ثِ غَضت یه ٍاحس ولی ثب زض ًظط گطفتي توبهی ضطایف ٍ ػَاهل ثِ آًْب ًیبظ زاضًس

سیطیت وبضوٌبى ٍ هدوَػِ ذَز ثط تَاًٌس اظ ػْسُ ه ّبی سبظهبًی ذَز ثطذَضزاض ّستٌس ثْتط هی تطی زض ثطذَضز ثب چبلص تحلیل لَی
تَاًس زض تدعیِ  ٍ ضٌبذت  ثبضس وِ هی ّب هی ّبی ازضاوی یىی اظ ضبیستگی هْن ضٍسبی زاًطگبُ تَاى گفت ضبیستگی آیٌس. لصا هی

ّبی هتٌَػی اظ ضبیستگی است وِ سكَح  تَاى گفت الگَی پیطٌْبزی حبؾط، زاضای هؤلفِ ولیت سبظهبى هؤثط ثبضس. زض هدوَع هی
 ضَز.  فطزی تب سبظهبًی ضا ضبهل هی

ایي الگَ ثط ذالف الگَّبی ضایح وِ ػوستبً غیط ثَهی ّستٌس ثطگطفتِ اظ ًتبیدی است وِ ثط اسبس زیسگبُ ذَز شیٌفؼبى حبغل ضسُ 
ثٌیبزی الگَ اضظضی اضبضُ وطز وِ زض الگَسبظی ثب ضٍش هؼبزالت ثِ ػٌَاى هتغیط  -تَاى ثِ ضبیستگی اػتمبزی است. زض ایي ضاستب هی

ّبی ضایح زیگط ووتط ثِ آى پطزاذتِ ضسُ است. هعیت زیگط هسل پیطٌْبزی ایي است وِ ایي هسل  ضٌبسبیی ضس. چیعی وِ زض هسل
ّبی  ّبی زیگط ثب توطوع ثط سبظهبى ثیطتط ثب ًْبز آهَظش ػبلی سبظگبض است، ظیطا هكبلؼِ زض ّویي هَضز ثَزُ است ٍ ثیطتط هسل

ضٍ است. ًرست ایٌىِ ثطای تؼوین پصیطی ثیطتط   ّبیی ًیع ضٍثِ اًس. ثب ایي ٍخَز الگَی حبؾط ثب هحسٍزیت گط ثَزُتَلیسی ٍ ذسهبتی زی
تطی احسبس هی ضَز. ظیطا ًتبیح ایي پژٍّص هحسٍز ثِ خبهؼِ استبى ذطاسبى ضؾَی ثَز. هحسٍزیت  ًتبیح ًیبظ ثِ هكبلؼبت والى
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ّبیی وِ ثب هَضز فؼلی ثسیبض ًعزیه ثبضس  بت هطبثِ است ظیطا زض زاذل وطَض پژٍّصزیگط ایي پژٍّص ػسم اهىبى همبیسِ ثب هكبلؼ
وٌس. هحسٍزیت زیگط پژٍّص، چبلص هػبحجِ ٍ تَظیغ  اًدبم ًگطفتِ است وِ ّویي فمساى، اهىبى همبیسِ ًتبیح ضا زضَاض هی

 هسیطاىگطزز  ثطای هحمك ایدبز ًوَز. پیطٌْبز هیّبی ظیبزی  ّب ثَز وِ ثب تَخِ ثِ ضیَع ثیوبضی وطًٍب ایي اهط زضَاضی پطسطٌبهِ
ضَز وِ  ّب ًِ غطف یه ضبیستگی اًتربة ضًَس. زض ایي ضاستب پیطٌْبز هی ای اظ ضبیستگی ّب ثب تَخِ ثِ خبهغ ًگطی هدوَػِ زاًطگبُ

ى هسیطیت آهَظضی( ای تَسف ضٍاى ضٌبسبى ٍ هترػػب اضظیبثی ّط ضبیستگی تَسف هترػػبى )ثطای هثبل ضبیستگی ازضاوی ٍ حطفِ
ّب ٍ  گطزز زض ضاستبی اضتمبی لبثلیت زض ضبیستگی ضٍسب، پیطٌْبز هی ازضاوی ّط حَظُ، اضظیبثی ضَز. ثب تَخِ ثِ تأثیط ػَاهل

 ثطگعاض ضَز. ثب تَخِ ثِ تأثیط ػَاهل هسیطاىثطای ّبی آهَظضی  زض قَل سبل تحػیلی وبضگبُّبی هسیطاى ٍ سكح ػلوی  ضبیستگی
الگَسبظی هسیطاى ضبیستِ اظ قطیك ضٌبسبیی ٍ هؼطفی ٍ تطَیك هسیطاى، ضَز اظ افطاز هتؼْس ثِ ًظبم ٍ  اضظضی پیطٌْبز هی ٍ اػتمبزی

هَضز تَخِ ثبضس. پیطٌْبز زیگط ایي است وِ  ّبی هسیطیت زض ًظبم اسالهی استبزاى، زاًطدَیبى ٍ وبضهٌساى ضبیستِ ثط اسبس ضبذػِ
 تیس ٍ زاًطدَیبى ثطای سٌدص ضٍسب تسٍیي ضَز تب ثتَاى زیسگبُ ٍ ًظطات آًبى ضا ًیع لحبل وطز. ًظبم اضظیبثی اظ پبییي تَسف اسب
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Abstract 

purpose: The present paper aimed at Presenting the competency model of the managers of 

Islamic Azad University of Khorasan Razavi. 

Methodology: This was an applied research with mixed (qualitative-quantitative) approach. 

Participants of the qualitative part included the faculty members of the Islamic Azad Universities 

of Khorasan Razavi(10 units), out of which 15 people, selected through purposive sampling, 

were interviewed. Interview texts were analyzed by content analysis and Maxqda software. 

Statistical population of the quantitative part included all faculty members (1092 people) of the 

Islamic Azad Universities of Khorasan Razavi, out of which 284 were selected through random 

sampling. The research tool was a questionnaire formulated based on the qualitative results, 

which had face validity and its reliability was obtained by Cronbach’s alpha test. To analyze the 

data, structural-interpretive equations in MICMAC were used to prepare a conceptual model. 

Also, structural equations in Smart pls were used to validate the model.  

Findings: The results showed that the competency of heads and deputies of the Islamic Azad 

University can be classified into 7 components (human communication competence, perceived 

competence, managerial competence, professional competence, belief-value competence, 

personal competence, and organizational competence) and 47 indices. Moreover, the results of 

structural equations in Smart pls showed that the model’s variable set could predict variance of 

competency as 0.75. Goodness of fit of the model was 0.37, indicating its overall desirability.  

Conclusion: Based on the research findings, it can be concluded that in the presented model, the 

component of belief-value competence is a fundamental variable that affects other levels of 

competence, so it is important to pay attention to this competence for selecting managers of 

Islamic Azad University. 
Keywords: competency model, Belief Competence, Professional Competence, Managers of 

Islamic Azad University 
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