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 چکیده

ب تبویس ثط ؽطفیت ؾبظی اؾت. جبهقِ ّسف انلی پػٍّف حبضط، عطاحی هسل هْبضت افعایی هطٍجبى وكبٍضظی ایطاى ث

آهبضی قبهل هطٍجبى وكبٍضظی هطاوع جْبز وكبٍضظی پٌج هٌغمِ وكَض)تمؿین ثٌسی اؾتبًْبی وكَض اظ ًؾط ٍظاضت جْبز 

 366ثبقٌس ٍ حجن ًوًَِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى  ًفط هی  8142اؾتبى هیكَز( وِ ثِ تقساز  6وكبٍضظی وِ ّط هٌغمِ قبهل 

ّبی ضٍایی ؽبّطی، ضٍایی هحتَایی، ضٍایی  ؾت آهس. جْت ثطآٍضز ٍ تأییس پبیبیی ٍ ضٍایی اثعاض تحمیك اظ قبذمًفط ثس

 76ّبی هَثط ثط ؽطفیت ؾبظی حسٍز  ًتبیج هكرم ًوَز وِ ؾبظُّوگطا، ضٍایی تفىیىی، ٍ پبیبیی زضًٍی ثْطُ گطفتِ قس. 

س وِ زض حس ثؿیبض هٌبؾجی اؾت. ضوٌب فبهل آهَظقی ٍ فٌی تبثیط هقٌی ضا تجییي هی وٌٌ ٍاضیبًؽ هتغیط هْبضت افعاییزضنس اظ 

ّبی اضتجبعی، فٌی ٍ هسیطیتی هقٌی زاض قسُ اؾت ٍلیىي زض اضتجبط ثب فبهل  زاض ثط هْبضت افعایی زاضز وِ زض اضتجبط ثب هْبضت

اضتجبط ثب فبهل فطٌّگی ًیع زض اثقبز اجتوبفی ٍ التهبزی نسق ًوی وٌس ٍ تبثیط هقٌی زاض ثط هْبضت افعایی ًساقتِ اؾت. زض 

اضتجبعی ٍ فٌی تبثیط هقٌی زاض ثَزُ ٍلیىي زض ثقس هْبضت هسیطیتی هَضز تبییس لطاض ًگطفتِ اؾت. الظم ثِ شوط اؾت اظ ثیي 

 قبذم ّبی هصوَض، ًمف فبهل فٌی ثب ثبالتطیي ضطیت هؿیط هقٌی زاض قس.

 

 . انمهارت افسایی، مروج  ظرفیت سازی، کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

افطاز  قْطًٍسی ٍ اجتوبفی ظًسگی زض ثلىِ قغلی ظًسگی زض فمظ ًِ هكبضوت ثطای وبفی ّبی لبثلیت ٍ هْبضت زاقتي

هؿئَلیت  ّب، تفبٍت ثِ احتطام ، هتمبثل زضن ، زهَوطاؾی ثط وِ اؾت اجتوبفی اًؿجبم اؾبؼ هْبضت .اؾت حیبتی

 فطزی تىبهل ٍ ذَقجرتی ثِ ضؾیسى ثطای ٍ اؾت هجتٌی فطزی ثیي ّبی هْبضت ٍ آظازی ، ذاللیت ، قْطًٍسی

 ّوِ ثطای ضا وبفی ّبی هْبضت ثْغَضیىِ آهَظقی ّبی ًؾبم انالح ، اذیط تحمیمبت اؾبؼ ثط .ضطٍضی ّؿتٌس

 زیسُ هْبضت وبض ًیطٍی ولی ثِ عَض .زّس افعایف هست زضاظ زض زضنس زُ تب ضا GDPتَاًس  هی فطاّن وٌس قْطًٍساى

 هی آؾبًتط هبّط وبض ًیطٍی ثب ذهَنی ٍ زٍلتی ثرف .زّس هی افعایف ضا پصیطی ضلبثت ٍ اؾت  هفیس تهبزال ثطای

 ضا اًؿبًی ًیطٍی وِ ّبیی قطوت .ثبقس زاقتِ ًَآٍضی ذسهبت ٍ تَلیس زض ٍ ثیبیس جسیس وٌبض تىٌَلَغی ثب تَاًس

  .وٌٌس اذطاج قطوت اظ ضا آًْب زاضز احتوبل ووتط ثطاثط  ًساضًس زٍ آهَظـ ثطًبهِ آًْبیی وِ ثِ ًؿجت زٌّس هی آهَظـ

 افعایف ضا افطاز اقتغبل لبثلیت ثتَاًس وِ هٌبؾت ّبی هْبضت زاقتي اظ اعویٌبى اهب اؾت ولیسی زغسغِ هْبضت ؾغح

 هْبضت تمبضبی ٍ فطضِ نحیح ثیٌی پیف فسم . اؾت هْن ًیع ًوبیس ووه آیٌسُ ٍ حبل زض ظهبى قغل ایجبز ثِ ٍ زّس

 فطضِ ثْتط اًغجبق اظ هبًـ وبض ثبظاض ًمم وٌبض زض ای حطفِ ٍ قغلی آهَظـ ّبی ًؾبم ، ًبوبضآهسیآیٌسُ ٍ حبل ىظهب زض

 حطفِ ٍ قغلی آهَظـ تهویوبت اظ ثؿیبضی. قَز هی (وبض ثبظاض ًیبظ هَضز ّبی هْبضت ٍ ّبی هَجَزهْبضت)تمبضب ٍ

 فطنت هرتلف ّبی ٍیػگی یب افطاز لَت ًمبط قٌبذت فسم . ثبقس ًوی قغلی هكبٍضُ ٍ ثط ضاٌّوبیی هجتٌی افطاز ای

 هی ًبهٌبؾت آهَظقی ٍ قغلی ّبی اًتربة ثِ هٌجط قغلی اًساظّبی چكن ٍ وبض ثبظاض ّبیٍالقیت ،قغلی ّبی

 (.1382قَز)فیضی ٍ همسؾی، 

اّساف،  قسُ بةحؿ تسٍیي ٍ عطاحی ثِ ظیبزی تب حسٍز ؾبظهبًی وبضآهس ٍ ثْیٌِ فولىطز ٍ پبؾرگَ هغلَة، هسیطیت

 ٍ ضیعی ثطًبهِ پطتَ زض هغلَة ًتبیج ثِ تب زؾتیبثی گطزز هی ثبفث ؾبظی ؽطفیت زاضز، ّب هكی ذظ ٍ ّب هأهَضیت

 ؾبظهبًْب، ای اؾبؾٌبهِ اّساف ٍ ثطٍظ ؽَْض قسى، فولی ثبفث آًچِ زیگط فجبضت ثِ گطزز، هٌبؾت هحمك اجطای

 ؾبظهبًی ثؿتطؾبظی یب ؾبظی ٍ ؽطفیت گطزز هی پػٍّكی ٍ فلوی هطاوع ثَیػُ ٍ غیطزٍلتی زٍلتی هطاوع ٍ هؤؾؿبت

زض اضتجبط ثب تطٍیج وكبٍضظی ًیع لبثل شوط اؾت وِ یىی اظ زالیل آگبُ  (.1384اؾت)هَؾَی هَحسی ٍ ّوىبضاى، 

ًىطزى وكبٍضظاى هی تَاًس ضقف زض هْبضت ّب ٍ نالحیت ّب ثبقس. پؽ آًچِ هؿلن اؾت وبضآهسی هطٍجیي ًمف 

هیعاى هَفمیت تطٍیج زاضز ٍ ایي وبضآهسی ثؿتگی ثِ هْبضت ّب ٍ نالحیت ّبیی زاضز وِ هطٍجیي ثبیس  هَثطی زض

ٍاجس آى ثبقٌس. ثِ فجبضت زیگط اگط فطآیٌس تطٍیج ذالق ٍ ثطاًگیعًسُ ثبقس یب ًْبزُ ّب ٍ اهىبًبت هَضز اؾتفبزُ زض 

زض اٍضبؿ ٍ قطایظ هكرم   هٌبؾت تَؾظ هطٍج، ایي هَضَؿ ثؿتگی ثِ اضائِ فولىطز وبض تطٍیج تبثیطگصاض ثبقس، 

 (. 1382  زاضز)اؾسی ٍ ّوىبضاى،

 آهَظـ اظ فطاتط ؾبظی ؽطفیت . ظهبى عَل زض ٍ هٌبثـ ؾبظهبًی ؾبذتبض پبیساض، هْبضتْبی تَؾقِ یقٌی ؾبظی ؽطفیت

 فی،اجتوب ّبی ظیطؾبذت وِ اؾت ًگط ٍ ول جبهـ ًگطـ تقییي هسیطیت ّوچَى هَاضزی قبهل ّبی هطؾَم

 اظ ّسف  .زّسهی اجتوبفی هحَضیت ؾطهبیِ ثقٌَاى اًؿبى ًمف ثِ ٍ زّس هی لطاض هسًؾط فطٌّگی ضا ٍ التهبزی

 هلوَؼ ًتبیج زؾتیبثی ثِ ٍ آًبى هقٌَی ٍ هبزی اضتمبء جْت زض تغییطات ثطای اًجبم هطزم ؾبظی آهبزُ ؾبظی ؽطفیت

پبیساض  تَؾقِ ثطای ضا آیٌسُ ّبی چبضچَة ؾبظی ؽطفیت لـٍا ثبقس. زض هی هقیي ظهبًجٌسی ثطًبهِ ثب هٌغجك ٍ هسٍى

 (. Williamson, 2003ًوبیس) هی تطؾین



 156... طراحی هدل ههارت افسایی

فٌَاى فٌبنط انلی تكىیل زٌّسُ ثقس فطٌّگی ًؾبم ًَیي وكبٍضظی، ًمف  اظ ؾَی زیگط تحمیك، آهَظـ ٍ تطٍیج ثِ

( وِ لعٍم هْبضت 1382)فجساللْی اؾبؾی زض تَلیس، اًتمبل ٍ اقبفِ فطٌّگ ًَیي تَؾقِ وكبٍضظی ثط فْسُ زاضًس 

افعایی هطٍجبى جْت اًجبم ضؾبلت اجطایی ضطٍضی هی ًوبیس. آهَظـ ّبی هْبضتی، هجوَفِ هتٌَفی اظ آهَظـ 

ّبی غیطضؾوی ضا ثِ هٌؾَض اظ ثیي ثطزى قىبف ّبی هْبضتی ٍ ایجبز قغل زض ثطهیگیطز ٍ ًِ تٌْب آهَظـ ضا اظ قىل 

آهیعز ٍ قیَُ هغلَثی اظ وبض ٍ  وبض ٍ آهَظـ ٍ زیگط اثقبز ظًسگی ضا زض ّن هی تىطاضی ٍ ؾٌتی ذبضج هی وٌس ثلىِ

ّبی هْبضتی، ًمف هْوی زض اظزیبز تَلیس ٍ اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ هٌبثـ  آٍضز. آهَظـ، ثِ ٍیػُ آهَظـ فقبلیت ضا ثَجَز هی

ضفبّی ٍ وبّف فمط ایفب  هَجَز زض وكَض، ذهَنب هٌبعك ضٍؾتبیی ٍ اضتمبء ؾغح ظًسگی افطاز جبهقِ ٍ اهىبًبت

ّبی هرتلف نٌقت، وكبٍضظی ٍ ذسهبت زض هٌبعك هرتلف عطاحی هی  وٌس. آهَظـ ّب ثط اؾبؼ ًیبظ ظیطثرف هی

قًَس ٍ اّساف ٍاالیی چَى افعایف تَاًبیی، زاًف ٍ هْبضت، لسضت زضن ٍ تجعیِ ٍ تحلیل قبغالى زض جْت اًجبم 

ًوبیٌس وِ ثط اؾبؼ آى افطاز پؽ اظ وؿت هْبضت ٍ  لیسی ضا زًجبل هیهغلَثتط وبض ٍ ثْطُ ٍضی ثبالتط اظ هٌبثـ تَ

ّبی قغلی هٌبؾجی ضا ثسؾت آٍضًس. زض ٍالـ ذهیهِ  ترهم ٍ اضتمبء ویفی ٍ زاًف فٌی لبزض ذَاٌّس ثَز فطنت

ایي ًَؿ آهَظـ ّب ، ًَفی پطٍضـ وبض آفطیي ٍ ایجبز وبضآفطیٌی اؾت ٍ تبثیط انلی ایي آهَظقْب جؿتجَی ضاُ 

 (.1392 ّبیی زض ایجبز اقتغبل ٍ قیَُ ّبی ًَ زض ایجبز زضآهس اؾت)ویَاًی ٍ قفمی،

ثبقس.  پػٍّف حبضط ثِ زًجبل عطاحی هسل هْبضت افعایی هطٍجبى وكبٍضظی ایطاى ثب تبویس ثط ؽطفیت ؾبظی هی

وكَض اظ ًؾط  جبهقِ آهبضی قبهل هطٍجبى وكبٍضظی هطاوع جْبز وكبٍضظی پٌج هٌغمِ وكَض)تمؿین ثٌسی اؾتبًْبی

ثبقس.  ٍ ثط ّویي اؾبؼ ثطای  ًفط هی  8142اؾتبى هیكَز( وِ ثِ تقساز  6ٍظاضت جْبز وكبٍضظی وِ ّط هٌغمِ قبهل 

ًفط ثسؾت آهس. جْت گطزآٍضی زازُ ّب  366تقییي حجن ًوًَِ اظ فطهَل وَوطاى اؾتفبزُ قس ٍ تقساز حجن ًوًَِ 

ّبی ضٍایی ؽبّطی،  تأییس پبیبیی ٍ ضٍایی اثعاض تحمیك اظ قبذم پطؾكٌبهِ ؾبذتبضهٌس تسٍیي قس. جْت ثطآٍضز ٍ

ضٍایی هحتَایی، ضٍایی ّوگطا، ضٍایی تفىیىی، ٍ پبیبیی زضًٍی ثْطُ گطفتِ قس. ثطضؾی هیعاى تأثیط قبذم ؽطفیت 

ؾبظی ثط هْبضت افعایی هطٍجبى وكبٍضظی ٍ ثطضؾی هیعاى تأثیط قبذم ؽطفیت ؾبظی ثط تَاًوٌسؾبظی هطٍجبى 

ؾبظی هقبزالت ؾبذتبضی ثط هجٌبی ضّیبفت  بٍضظی ٍ ًیع تسٍیي هسل هْبضت افعایی هطٍجبى وكبٍضظی، اظ هسلوك

حسالل هطثقبت جعئی ثْطُ گطفتِ قس. زض لبلت ایي ضّیبفت، تحلیل فبهلی تأییسی، تحلیل هؿیط ٍ ثَت اؾتطپیٌگ 

 اؾتفبزُ قس.   Smart-PLSجعئی اظ ًطم افعاض  ّب ثط هجٌبی حسالل هطثقبت اًجبم قس. ثِ هٌؾَض تجعیِ ٍ تحلیل زازُ

 هایافته

جْت ثطآٍضز ٍ تأییس پبیبیی ٍ ضٍایی اثعاض تحمیك اظ قبذم ّبی ضٍایی ؽبّطی، ضٍایی هحتَایی، ضٍایی ّوگطا، 

ضٍایی تفىیىی، ٍ پبیبیی زضًٍی ثْطُ گطفتِ قس. ضٍایی ؽبّطی ٍ ضٍایی هحتَایی اثعاض تحمیك اظ عطیك زضیبفت ًمغِ 

ؾطات اؾبتیس ضاٌّوب ٍ هكبٍض، ٍ تقسازی اظ هطٍجبى زض چٌس ًَثت، ٍ اًجبم انالحبت الظم هَضز تبییس لطاض گطفت، ً

پطؾكٌبهِ ثِ فول آهس. ؾپؽ ثطای ّط ثرف اظ  30اظ عطیك تىویل  1ّب، آظهَى همسهبتی جْت ثطآٍضز ؾبیط قبذم

گطزیس. جْت ثطآٍضز قبذم ّب پؽ اظ تىویل  ؾَاالت پطؾكٌبهِ ثغَض هجعا همبزیط هطثَط ثِ قبذم ّب ثطآٍضز

پطؾكٌبهِ ّبی آظهَى همسهبتی اظ ضٍـ تحلیل فبهلی تأییسی ثط هجٌبی ضّیبفت حسالل هطثقبت جعئی، ثْطُ گطفتِ 
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قس. زض ایي ضاؾتب، اثتسا ؾبظُ ّب ٍ گَیِ ّبی هطتجظ ثب ّط ثرف اظ پطؾكٌبهِ زض لبلت هسل اًساظُ گیطی )یب هسل 

عطاحی قس. ؾپؽ هسل عطاحی قسُ ثب ثْطُ گیطی اظ الگَضیتن حسالل  Smart-PLSزض ًطم افعاض  ثیطًٍی( اًقىبؾی

هطثقبت جعئی ثِ اجطا زضآهسُ ٍ قبذم ّبی هطتجظ ثب آى زض لبلت ذطٍجی ّبی هسل اظ عطیك ًطم افعاض اضائِ 

 گطزیس. ضٍایی تفىیىی ًیع اظ عطیك فطهَل ظیط هحبؾجِ گطزیس:

          
نِ هی تَاى گفت، پؽ اظ اجطای هسل ّبی ّط ثرف اظ پطؾكٌبهِ زض لبلت تحلیل فبهلی تأییسی ٍ ثط ثِ عَض ذال

هجٌبی ضّیبفت حسالل هطثقبت جعیی، ذطٍجی ّبی ًطم افعاض وِ قبهل همبزیط هطثَط ثِ قبذم ّب ثَز وٌتطل 

گَیِ ّب اظ هسل حصف قًَس.  گطزیس. پؽ اظ ثطضؾی ذطٍجی ّب ٍ ثط اؾبؼ ثبضّبی فبهلی ثیطًٍی ًیبظ ثَز تب ثطذی

پؽ اظ حصف گَیِ ّبی هصوَض هكبّسُ قس وِ ًوَزاضّبی هطثَط ثِ قبذم ّبی ضٍایی ّوگطا )پبیبیی تطویجی، 

هیبًگیي ٍاضیبًؽ اؾترطاج قسُ، آلفبی وطًٍجبخ( ّوگی ثِ ضًگ ؾجع زضآهسُ ٍ همبزیط لبثل لجَلی ضا ًكبى زازًس. 

 ع هَضز تبییس لطاض گطفتٌس. هبتطیؽ ّبی ّوجؿتگی ضٍایی تفىیىی ًی

 AVE(، همبزیط Chine et al., 2014) 0.5ثِ افتمبز هحممبى همبزیط لبثل لجَل ثطای ثبضّبی فبهلی همبزیطی ثبالتط اظ 

(، ٍ همبزیط هطثَط ثِ Chine et al., 2014) 0.7(، همبزیط آلفبی وطًٍجبخ ثبالتط اظ Hair et al., 2011) 0.5ثبالتط اظ 

اًس اگط همبزیط پبضاهتطّبی هصوَض زض  ( هی ثبقس. هحممبى ثط ایي فمیسWong, 2013ُ) 0.7ی ًیع ثبالتط اظ پبیبیی تطویج

پؽ اظ تبییس ضٍایی ّوگطا، ًَثت ثِ  حس لبثل لجَلی ثبقس پؽ ؾبظُ ّب ضٍایی ّوگطای هٌبؾجی ذَاٌّس زاقت.

، همبزیط ّوجؿتگی ّوگی ثبیس وَچىتط اظ ثطضؾی همبزیط ضٍایی تفىیىی ؾبظُ ّب هی ضؾس. زض جساٍل ضٍایی تفىیىی

( تب ضٍایی تفىیىی ؾبظُ ّب هَضز تأییس لطاض گیطز. لصا زض ًْبیت ثب زض Hulland, 1999ثبقٌس ) AVEهجصٍض ضیكِ 

 ًؾط گطفتي قَاّس، ضٍایی ٍ پبیبیی اثعاض تحمیك جْت ازاهِ فطآیٌس هغبلقِ تأییس قس.

 اًس. شوط قسُ 2ٍ  1ًتبیج زض جساٍل 

 میسان پارامترهای مربوط به برآورد روایی و پایایی سازه ها. 1جدول 
آلفبی  AVE CR هتغیط 

 وطًٍجبخ

 0.738 0.763 0.579 فبهل آهَظقی

 0.852 0.754 0.605 فبهل التهبزی

 0.715 0.770 0.629 فبهل اجتوبفی

 0.783 0.788 0.652 فبهل فطٌّگی

 0.798 0.869 0.769 فبهل فٌی

 0.842 0.813 0.521 هْبضت اضتجبعی

 0.714 0.764 0.622 هْبضت هسیطیتی

 0.841 0.747 0.505 هْبضت فٌی

 1399ّبی پػٍّف، هٌجـ: یبفتِ

 ماتریس همبستگی روایی تفکیکی سازه ها .2جدول
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        0.756 فبهل آهَظقی
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جْت ثطضؾی اّویت ٍ تأثیط ّط یه اظ فَاهل هَثط ثط هْبضت افعایی اظ ضّیبفت حسالل هطثقبت جعیی اؾتفبزُ قس. 

ثطضؾی ٍ آظهَى لطاض گطفت. اضظیبثی فولىطز هسل ثط اؾبؼ ایي ضّیبفت، ثط اؾبؼ ایي ضّیبفت اثتسا هسل هَضز 

فطآیٌسی زٍ هطحلِ ای اؾت. زض هطحلِ اٍل، هسل ثیطًٍی )یب هسل اًساظُ گیطی( جْت ؾٌجف پبیبیی ٍ ضٍایی ؾبظُ 

ٍ جعء اؾبؾی ّب یب ّوبى هتغیطّبی تحمیك هَضز اضظیبثی لطاض هی گیطز. ضٍایی ّوگطا ٍ ضٍایی تفىیىی هسل ثیطًٍی ز

ایي اضظیبثی هحؿَة هی قًَس. زض هطحلِ زٍم ًیع هسل زضًٍی )هسل ؾبذتبضی( جْت ؾٌجف ضٍاثظ ثیي ؾبظُ ّب یب 

هتغیطّبی پٌْبى زضٍى ظا ٍ ثطٍى ظا اضظیبثی هی گطزز. زض ًْبیت جْت تقییي هقٌی زاضی اثطات ٍ ضطایت هؿیط اظ 

( ثْطُ گطفتِ هی قَز. زض ازاهِ ثِ تطتیت هطاحل اقبضُ t-value) tٍ ثطآٍضز همبزیط آظهَى  1تىٌیه ثَت اؾتطپیٌگ

 قسُ هَضز اضظیبثی لطاض ذَاّس گطفت.

ّوبى گًَِ وِ اقبضُ قس، اضظیبثی هسل ثیطًٍی یب هسل اًساظُ گیطی جْت ؾٌجف پبیبیی ٍ ضٍایی هتغیطّبی تحمیك 

ف قطط ٍضٍز ثِ گبم ّبی ثقسی اضظیبثی اًجبم گطفت وِ الجتِ هَضز تأییس لطاض گطفتي قبذم ّبی ایي هطحلِ، پی

 عطاحی قس.  Smart-PLSزض ًطم افعاض  2هسل ٍ هقٌی زاضی ضطایت آى هحؿَة هی گطزز. هسل اًقىبؾی

جْت ثطآٍضز قبذم ّبی ایي هطحلِ، الگَضیتن حسالل هطثقبت جعیی ثِ اجطا زضآهس. فطآیٌس زؾتیبثی وِ قبذم 

ؾبظگبض قًَسُ اؾت وِ پؽ اظ چٌسیي تىطاض ٍ انالح ٍ تقسیل گَیِ ّبی ثْیٌِ فطآیٌسی هىطض، انالح قًَسُ ٍ 

ّبی هطثَط ثِ ؾبظُ ّب، پبضاهتطّبی ثْیٌِ حبنل ذَاٌّس قس. زض ایي هطحلِ زٍ تىطاض ثطای زؾتیبثی ثِ همبزیط ثْیٌِ اظ 

ٍ  AVE 4، 3یجیپبضاهتطّب ثِ اجطا زضآهس. پؽ اظ اجطای هسل، ًتبیج حبنل ثطای ضٍایی ّوگطا وِ قبهل پبیبیی تطو

 ثبضّبی فبهلی ؾبظُ ّب اؾت هَضز ثطضؾی ٍ همبیؿِ لطاض گطفت.

(. ثِ 1ٍ ًوَزاض  3ثط اؾبؼ ًتبیج، پٌج ؾبظُ هَجَز زض هسل، همبزیط لبثل لجَلی اظ پبضهتطّب ضا ًكبى زازًس )جسٍل 

 Hair et) 0.5ثبالتط اظ  AVE (، همبزیطChine et al., 2014) 0.5گًَِ ای وِ زض آى ثبضّبی فبهلی همبزیطی ثبالتط اظ 

al., 2011 0.7(، ٍ همبزیط هطثَط ثِ پبیبیی تطویجی ًیع ثبالتط اظ (Wong, 2013 هی ثبقس. ثٌب ثط افتمبز هحممبى اگط )

 همبزیط پبضاهتطّبی هصوَض زض حس لبثل لجَلی ثبقس پؽ ؾبظُ ّب ضٍایی ّوگطای هٌبؾجی ذَاٌّس زاقت.

                                                           
1
 - Bootstrapping  

2
 -Reflective 

3
- Composit  Reliability  (CR)   

4
 - Average Variance Extracted  

       0.719 0.715 فبهل التهبزی

      0.904 0.651 0.559 فبهل اجتوبفی

     0.713 0.395 0.312 0.313 فبهل فطٌّگی

     0.731 0.502 0.221 0.425 0.580 فبهل فٌی

   0.808 0.549 0.397 0.412 0.573 0.511 هْبضت اضتجبعی

  0.828 0.494 0.515 0.336 0.529 0.547 0.701 هْبضت هسیطیتی

 0.811 0.245 0.431 0.133 0.399 0.081 0.420 0.277 هْبضت فٌی
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 به برآورد روایی سازه های مهارت افسایی با تاکید بر ظرفیت سازی میسان پارامترهای مربوط.3جدول 
 ثبض فبهلی هتغیط 

)Outer Loading( 

AVE CR 

ؾبظُ ّبی 

هْبضت افعایی 

ثب تبویس ثط 

 ؽطفیت ؾبظی

 0.880 0.711 0.837 فبهل آهَظقی

0.853 

0.839 

 0.861 0.861 0.862 فبهل فطٌّگی

0.776 

0.785 

0.686 

 0.923 0.923 0.866 فبهل التهبزی

0.879 

0.933 

0.783 

 0.837 0.561 0.696 فبهل اجتوبفی

0.713 

0.816 

0.725 

0.789 

 0.865 0.865 0.771 فبهل فٌی

0.534 

0.793 

0.888 

0.737 

0.763 

0.590 

 0.891 0.674 0.701 ؽطفیت ؾبظی

0.905 

0.902 

0.755 

 0.824 0.541 0.739 هْبضت هسیطیتی

0.840 

0.710 

0.639 

 0.850 0.590 0.736 هْبضت فٌی

0.634 

0.855 

0.826 

 0.870 0.573 0.746 هْبضت اضتجبعی  
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0.673 

0.855 

0.701 

0.797 
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 مدل اندازه گیری مهارت افسایی با تاکید بر ظرفیت سازی -1نمودار 

 
 1399ّبی پػٍّف، هٌجـ: یبفتِ

زّس وِ  پؽ اظ تأییس ضٍایی ّوگطا، ًَثت ثِ ثطضؾی همبزیط ضٍایی تفىیىی ؾبظُ ّب هی ضؾس. ضٍایی تفىیىی ًكبى هی

عا ّؿتٌس. ضٍایی تفىیىی اظ عطیك اضظیبثی هبتطیؽ ّوجؿتگی اضائِ قسُ پؽ اظ اجطای هسل، هَضز ؾبظُ ّب اظ ّن هج

ّؿتٌس ٍ ؾبیط همبزیط هیعاى ّوجؿتگی  AVEثطضؾی لطاض گطفت. همبزیط ضٍی هبتطیؽ ًكبى زٌّسُ ی هجصٍض ضیكِ 

ّوگی وَچىتط اظ هجصٍض ضیكِ  ثِ زلیل ایي وِ همبزیط ّوجؿتگی 4ثیي ؾبظُ ّب ضا ًكبى هی زٌّس. ثط اؾبؼ جسٍل 

AVE ( هی ثبقٌسHulland, 1999ُلصا ضٍایی تفىیىی ؾبظ )    .ّب هَضز تأییس لطاض هی گیطز 

 ماتریس همبستگی روایی تفکیکی سازه های مهارت افسایی با تاکید بر ظرفیت سازی  .4جدول 
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         0.821 ؽطفیت ؾبظی

        0.843 0.709 فبهل آهَظقی

       0.749 0.524 0.633 فبهل اجتوبفی
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یب ؾبذتبضی ؽطفیت ؾبظی اظ عطیك ثطضؾی ٍ همبیؿِ همبزیط ضطایت تقییي )هجصٍض ّوجؿتگی چٌسگبًِ  هسل زضًٍی

R
زضنس اظ  76( هَضز اضظیبثی لطاض گطفت. ثِ عَض ولی ؾبظُ ّبی هَثط ثط ؽطفیت ؾبظی حسٍز ( ٍ ضطایت هؿیط )2

(. اهب جْت ثطضؾی هقٌی زاضی Wong, 2013ضا تجییي هی وٌٌس وِ زض حس ثؿیبض هٌبؾجی اؾت ) ٍاضیبًؽ هتغیط هصوَض

 آٍضزُ قسُ اؾت.    5ضطایت هؿیط اظ تىٌیه ثَت اؾتطپیٌگ اؾتفبزُ قس وِ ًتبیج زض لبلت جسٍل 

 برای ظرفیت سازی tضرایب مسیر و مقادیر . 5جدول 
ضطایت  هیبًگیي فطضیِ

 هؿیط

ذغبی 

اؾتبًساض

 ز

T-value  ؾغح

هقٌی 

 زاضی

ضز یب 

لجَل 

 فطضیِ

H1 تأییس  0.000 18.095 0.043 0.784 0.782 ؽطفیت ؾبظی  ->تجبعیهْبضت اض 

H2 تأییس 0.000 42.697 0.020 0.840 0.846 ؽطفیت ؾبظی ->هْبضت فٌی 

H3 تأییس 0.000 8.157 0.076 0.621 0.637 ؽطفیت ؾبظی ->هْبضت هسیطیتی 

H4 تأییس  0.031 2.160 0.093 0.201 0.205 فبهل آهَظقی ->ؽطفیت ؾبظی 

H5 ضز 0.187 1.320 0.088 0.116 0.108 فبهل اجتوبفی ->ؽطفیت ؾبظی 

H6  ضز 0.466 0.729 0.090 0.066 0.070 فبهل التهبزی ->ؽطفیت ؾبظی 

H7  تأییس 0.042 2.036 0.129 0.262 0.264 فبهل فطٌّگی ->ؽطفیت ؾبظی 

H8  تأییس  0.018 2.365 0.121 0.286 0.289 فبهل فٌی ->ؽطفیت ؾبظی 
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هسل زضًٍی یب ؾبذتبضی هْبضت افعایی ثب تبویس ثط ؽطفیت ؾبظی اظ عطیك ثطضؾی ٍ همبیؿِ همبزیط ضطایت تقییي 

R)هجصٍض ّوجؿتگی چٌسگبًِ 
(. ثِ عَض ولی ؾبظُ ّبی 2( هَضز اضظیبثی لطاض گطفت )ًوَزاض ( ٍ ضطایت هؿیط )2

ضنس اظ ٍاضیبًؽ هْبضت افعایی ضا تجییي هی وٌٌس وِ زض حس ثؿیبض هٌبؾجی اؾت ز 78هَجَز زض ؽطفیت ؾبظی حسٍز 

(Wong, 2013.) 

پؽ اظ هطحلِ اضظیبثی هسل زضًٍی اگط هیعاى هجصٍض ّوجؿتگی چٌسگبًِ هَضز لجَل ٍالـ قَز، هطحلِ ثبظًوبیی هسل 

GoFوٌس. قبذم ثبظًوبیی هسل اجطا هی گطزز وِ زض ٍالـ لسضت پیكگَیی وٌٌسگی یه هسل پیچیسُ ضا تقییي هی 
1 

 Vinzi etاؾت؛ ایي قبذم هبّیتی تَنیفی زاضز وِ ّیچ هجٌبی اؾتٌجبعی ثطای اضظیبثی هقٌی زاضی آى ٍجَز ًساضز )

al, 2010 قبذم ثبظًوبیی هسل ثب هس ًؾط لطاض زازى پبضاهتطّبی ّط زٍ هسل اًساظُ گیطی ٍ ؾبذتبضی لسضت هسل .)

(. فطهَل ایي Chin, 2010ٌس وِ ثط اؾبؼ فطهَل همساض آى ثیي نفط ٍ یه اؾت )تسٍیي قسُ ضا اضظیبثی هی و

                                                           
1
- Global Fit Index  

      0.867 0.454 0.544 0.559 فبهل التهبزی

     0.780 0.631 0.668 0.763 0.764 فبهل فطٌّگی

    0.754 0.801 0.578 0.722 0.737 0.766 فبهل فٌی 

   0.757 0.723 0.729 0.595 0.615 0.629 0.784 هْبضت اضتجبعی

  0.768 0.694 0.750 0.775 0.530 0.569 0.812 0.840 هْبضت فٌی

 0.736 0.797 0.618 0.695 0.696 0.430 0.551 0.715 0.621 هْبضت هسیطیتی
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قبذم هفَْم ٌّسؾی اظ هیبًگیي ّن ذغی ٍ هیبًگیي هجصٍض ّوجؿتگی چٌسگبًِ ی ؾبظُ ّبی زضٍى ظا اؾت 

(Akter et al, 2011 :وِ ثِ قىل ظیط آٍضزُ هی قَز ) 

      √   ̅̅ ̅̅ ̅̅    ̅̅̅̅   
ٍ هیبًگیي ضطایت تقییي ثِ زؾت هی آیس.  AVEل، قبذم ثطاظـ هسل اظ حبنلضطة هیبًگیي ثط اؾبؼ ایي فطهَ

( زض حس ثؿیبض هٌبؾجی اؾت. لصا هی تَاى ًتیجِ 2011) Akter et alاؾت وِ ثٌبثط فمیسُ ی  0.57ًتیجِ ایي فطهَل 

 وٌٌسگی ثؿیبض ذَثی اؾت.  ثیٌی ؾبظی زاضای ثطاظـ ٍ لسضت پیف افعایی ثب تبویس ثط ؽطفیت گطفت وِ هسل هْبضت

ٍ  3جْت ثطضؾی هقٌی زاضی توبهی ضطایت هؿیط اظ تىٌیه ثَت اؾتطپیٌگ اؾتفبزُ قس وِ ًتبیج زض لبلت ًوَزاض 

 آٍضزُ قسُ اؾت.   6جسٍل 

 مدل ساختاری مهارت افسایی با تاکید بر ظرفیت سازی  .3نمودار 
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  مهارت افسایی با تاکید بر ظرفیت سازیبرای مدل  tمقادیر  ضرایب مسیر و .6جدول 

ضطایت  هیبًگیي فطضیِ

 هؿیط

ذغبی 

اؾتبًساض

 ز

T-value  ؾغح

هقٌی 

 زاضی

ضز یب 

لجَل 

 فطضیِ

H1 تأییس  0.032 2.156 0.073 0.158 0.160 فبهل آهَظقی ->هْبضت اضتجبعی 

H2  تأییس 0.034 2.128 0.080 0.169 0.174 فبهل آهَظقی  ->هْبضت فٌی 

H3 تأییس 0.046 1.996 0.063 0.125 0.131 فبهل آهَظقی  ->هْبضت هسیطیتی 

H4 فبهل اجتوبفی ->ؽطفیت ؾبظی       

H5 ضز 0.184 1.329 0.068 0.091 0.084 فبهل اجتوبفی  ->هْبضت اضتجبعی 

H6 ضز 0.188 1.320 0.074 0.097 0.091 فبهل اجتوبفی  ->هْبضت فٌی 

H7 ضز 0.193 1.303 0.055 0.072 0.067 فبهل اجتوبفی  ->ضت هسیطیتیهْب 

H8 فبهل التهبزی ->ؽطفیت ؾبظی       

H9 ضز 0.466 0.730 0.071 0.052 0.055 فبهل التهبزی  ->هْبضت اضتجبعی 
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H10 ضز 0.469 0.725 0.076 0.055 0.059 فبهل التهبزی  ->هْبضت فٌی 

H11  ضز 0.479 0.709 0.058 0.041 0.045 تهبزی فبهل ال ->هْبضت هسیطیتی 

H12  فبهل فطٌّگی ->ؽطفیت ؾبظی       

H13  تأییس  0.046 1.999 0.103 0.205 0.207 فبهل فطٌّگی  ->هْبضت اضتجبعی 

H14  تأییس 0.043 2.025 0.109 0.220 0.224 فبهل فطٌّگی  ->هْبضت فٌی 

H15 ضز 0.054 1.935 0.084 0.163 0.168 فبهل فطٌّگی  ->هْبضت هسیطیتی 

H16 فبهل فٌی ->ؽطفیت ؾبظی       

H17 تأییس 0.020 2.338 0.096 0.225 0.226 فبهل فٌی  ->هْبضت اضتجبعی 

H18 تأییس 0.020 2.336 0.103 0.241 0.245 فبهل فٌی  ->هْبضت فٌی 

H19 تأییس 0.039 2.064 0.086 0.178 0.186 فبهل فٌی  ->هْبضت هسیطیتی 
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هكرم هی ًوبیس فبهل آهَظقی ٍ فٌی تبثیط هقٌی زاض ثط هْبضت افعایی زاضز وِ زض  6ّوبى گًَِ وِ جسٍل 

ّبی اضتجبعی، فٌی ٍ هسیطیتی هقٌی زاض قسُ اؾت ٍلیىي زض اضتجبط ثب فبهل اجتوبفی ٍ  اضتجبط ثب هْبضت

ط هْبضت افعایی ًساقتِ اؾت. زض اضتجبط ثب فبهل فطٌّگی ًیع التهبزی نسق ًوی وٌس ٍ تبثیط هقٌی زاض ث

هجطّي اؾت وِ زض اثقبز اضتجبعی ٍ فٌی تبثیط هقٌی زاض ثَزُ ٍلیىي زض ثقس هْبضت هسیطیتی هَضز تبییس لطاض 

ًگطفتِ اؾت. الظم ثِ شوط اؾت اظ ثیي قبذم ّبی هصوَض، ًمف فبهل فٌی ثب ثبالتطیي ضطیت هؿیط هقٌی 

 زاض قس.

 دستاورد علمی پژوهشیگیری و  یجهنت

ایطاى لبثلیتْب ٍ اؾتقسازّبی فطاٍاًی زض ظهیٌِ وكبٍضظی زاضز. اللیوْبی هتٌَؿ، ًیطٍی اًؿبًی هَضز ًیبظ،  وكَض 

ایطاى زض فطنِ تَلیس هَاز غصایی ٍ هحهَالت   ایي ظهیٌِ ضا فطاّن هیؿبظًس وِ  فطٌّگ غٌی ٍ ؾبیط فَاهل،

ثب وكَضّبی پیكطفتِ ضا زاقتِ ثبقس، لصا تَجِ ثیف اظ پیف ثِ تَؾقِ ثرف وكبٍضظی، تَاًبیی ضلبثت 

یىی اظ فوسُ تطیي فبهلْبی پیكطفت ٍ   ایي وبض ضؾس وِ ثطای  وكبٍضظی ثؿیبض ضطٍضی ٍ هْن ثِ ًؾط هی

ایي ضاؾتب وٌكگطاى تَؾقِ ثرف  هیجبقس. زض  "تطٍیج ٍ آهَظـ وكبٍضظی"تَؾقِ ثرف وكبٍضظی، 

هٌس ًؾیط وبّف  تَاى هطٍجیي ضا ًبم ثطز، زض ضاؾتبی تحمك اّسافی چبلف ِ اظ آى جولِ هیوكبٍضظی ًیع، و

غصایی، اقتغبلعایی وبضآفطیي، حفؼ هٌبثـ عجیقی، ٍ ضقس  فمط، تَاًوٌسؾبظی وكبٍضظاى، هقیكت پبیساض، اهٌیت

 ضّیبفت اظ طفتِایطاى ثطگ زض  وكبٍضظی تطٍیج تكىیالتوٌٌس، اهب  ٍ ثْطُ ٍضی زض ؾغح ثْیٌِ تالـ هی

 لجیل هؿبیل اظ ذَز ذبل تٌگٌبّبی ٍ هكىالت ثب ّوَاضُ تبوٌَى تكىیل ثسٍ اظ ٍ ثَزُ تطٍیج هتقبضف

تقطیف ٍ ًبهٌبؾت،  ؾبظهبًی ؾبذتبض ،الظم فسم وبضآیی اًؿبًی، ًیطٍی ٍ هٌبثـ اظ ًبهٌبؾت اؾتفبزُ هبلی،

جطایی تطٍیج، ٍ فمساى قجىِ گؿتطزُ ثطزاقت ًبزضؾت اظ ًمف تطٍیج، هَاظی وبضی ًْبزّب زض ؾغَح ا

ایطاى فلیطغن ؽطفیتْبی هَجَز  تطٍیج وكبٍضظی اؾت. ثَزُ هَاجِ تطٍیجی ثب پَقف وبفی ثطای هربعجبى

ّبی تطٍیجی، تسٍیي اّساف ٍ ٍؽبیف، ٍ ؾبظهبًسّی  ٌَّظ ًتَاًؿتِ اؾت اظ لحبػ اًتربة ضّیبفت ٍ قیَُ

ي اًتمبز هغطح هیگطزز وِ تطٍیج ای غییطات هَجَز ٍفك زّس وِ ؾبذتبض ٍ تكىیالت، ذَز ضا ضقس زازُ ٍ ثب ت
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نَضت  ّبی زضذَض تَجِ ٌَّظ ًتَاًؿتِ ثِ وكبٍضظی ثب ٍجَز ًمف ًْبزی ذَیف ٍ ثطذَضزاضی اظ ؽطفیت

تطٍیج وكبٍضظی ثِ ، لصا یه هحَض هكرم ؾبهبًسّی وٌس تجسیل قَز ایي ؽطفیتْب ضا حَل ای وِ  هجوَفِ

ایٌىِ ثرف وكبٍضظی ٍ ثِ تجـ آى، ظیط  ثب فٌبیت ثِ  وكبٍضظی، زض تَؾقِ ذَز ؾیاؾب ًمف ایفبی هٌؾَض

 ثرف قطایظ ثبیس زض جْت تغییطات هَجَز زض ثرف تطٍیج وكبٍضظی زض ٍضقیت هتغیطی لطاض زاضز،

ایي هیبى ثحث هْبضت افعایی ٍ  زض تطٍیج ؾبهبًسّی گطزز وِ  هربعجبى یّب ٍ ذَاؾتِ ًیبظّب ٍ وكبٍضظی،

 گطزز.  ؾبظی هغطح هی ؽطفیت

( ثِ هْبضتْبی فٌی ٍ اضتجبعی اقبضُ ًوَزًس. ٍلىطهبٍض 2014)1ؾتْی  زض ضاؾتبی تبییس ًتبیج پػٍّف، 

( ًیع ثِ تبثیط 2012) 3( ثِ اّویت فبهل اجتوبفی زض ؽطفیت اجتوبفی اقبضُ ًوَزُ اؾت. ٍیجبى2013)2َّفط

زاض هْبضت اضتجبعی  زض پػٍّف ذَیف ثِ تبثیط هقٌی (2008) 4هقٌی زاض هْبضت فٌی اقبضُ ًوَزُ اؾت. قَلع

اجتوبفی، فطٌّگی زض افعایف هْبضتْبی  ( ثِ اثقبز التهبزی،1392اقبضُ ًوَزُ اؾت. قیطهحوسی ٍ پیطی )

( ثِ اّویت هْبضت فٌی اقبضُ ًوَزًس. 1391( ٍ ؾلیوی)1391هسیطیتی اقبضُ ًوَزًس. ظففطیبى ٍ ّوىبضاى )

( ثِ فَاهل هسیطیتی، اجتوبفی، ٍ فٌی اقبضُ ًوَزًس. حـبجی وطیوـی ٍ 1390زضگبّی ٍ ّوىبضاى )

( ثِ 1390( ثِ هْبضتْبی هسیطیتی ٍ اضتجبعی اقبضُ ًوَزًس. هْطهحوــسی ٍ ّوىــبضاى )1390ّوىـبضاى )

( ثِ اّویت هْبضت هسیطیتی اقبضُ ًوَز. 1390ای ٍ فٌی اقبضُ ًوَزًس. پسضام ) هْبضتْبی اضتجبعی حطفِ

 ( زض ثطضؾی ذَیف ثِ اّویت فَاهل فطٌّگی، اجتوبفی ٍ التهبزی اقبضُ ًوَزًس. 1392ًس )ٍ جلیل

 گطزز: زض ایي اضتجبط پیكٌْبز هی

 نَضت نالحیتْب، اٍلَیت زض ًؾطگطفتي ثب ٍ ًیبظ هَضز نالحیتْبی ثِ تَجِ ثب هطٍجیي گعیٌف -

 گیطز.

 آهَظقی فقبلیتْبی ؾوت ثِ هطٍجیي جْت ّسایت ثبیؿتی زض هطثَعِ هسیطاى ٍ اًسضوبضاى زؾت -

 .ٍالف گطزًس ذَز آهَظقی ضؾبلت ثِ ثیكتط ّطچِ ًیع ٍ هطٍجیي قًَس تَجیِ

 آٍضًس فطاّن هٌبؾت هحیغی ثب ضٍؾتبییبى هطٍجبى هٌبؾت اضتجبعبت ثطلطاضی ثطای هسیطاى وكبٍضظی -

 اقتيز ثَزى، هؿئَلیت پصیط ّوچَى ّبیی هْبضت آًبى، ثطای آهَظقی زٍضُ ّبی ثطگعاضی عی ٍ

 ظهبى ضا هسیطیت ٍ تسضیؽ زض وبضثطزی ٍ فولی ّبی اظ ضّیبفت اؾتفبزُ وكبٍضظی، زاًف ٍ فلن

 ثركٌس. ثْجَز

 .هیطؾس ًؾط ثِ ضطٍضی هطٍجبى ثطای ذسهت ضوي ّبی آهَظقی زٍضُ ثطگعاضی -

                                                           
1
 Sethi 

2
 Volker mauerhofer 

3
 Wijan 

4
 schulz 
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 ٍ هترههبى حضَض ثب هرتلفی جلؿبت هطٍجبى، هْبضت ٍ ثیٌف زاًف، ؾغح اضتمبء هٌؾَض ثِ -

 .گطزز گعاضوبضقٌبؾبى ثط
 منابع

 (. ؽطفیت ؾبظی هلی. 1384هَؾَی هَحسی، فلی اوجط.، ویبًی ثرتیبضی، اثَالفضل.، ٍ اؾىٌسضی، فجسالوجیس. ) -

 ،5 همبلِ وبضآفطیٌی، آهَظـ ّبی زٍضُ ٍ وبضوطزّب هفبّین، زض پػٍّكی (.1382فلیطضب. ) همسؾی وبهطاى، فیضی -

 .3 قوبضُ ،1 زٍضُ

(. هْبضت آهَظی زاًكجَیبى فٌبٍضی اعالفبت زض ثبظاضوبض  1391ٍ قْطیبضی، ایلَـ. ) ظففطیبى، ضضب.، هجبة، فطًبظ -

ثب ضٍیىطز قبیؿتگی ّب. ذالنِ همبالت ًرؿتیي ّوبیف هْبضت آهَظی ٍ اقتغبل زض ایطاى. تْطاى: ؾبظهبى آهَظـ 

 .107ل:  .فٌی ٍ حطفِ ای وكَض

ّبی یًَؿىَ زض ذهَل آهَظـ فٌی ٍ   ؾیبؾت :21ای زض لطى  (. آهَظـ فٌی ٍ حطف1391ِجوبل. ) ؾلیوی،  -

ّب. فهلٌبهِ پػٍّف زض ًؾبم  ؾت ای ایطاى ثب آى ؾیب ای زض فهط اعالفبت ٍ همبیؿِ جبیگبُ آهَظـ فٌی ٍ حطفِ حطفِ

 .43-25، نم: 17، قوبضُ 6ّبی آهَظقی، زٍضُ 

ساض اجتوبؿ هحلی ثب تحلیل اضظیبثی قبذم ّبی ؽطفیت ؾبظی تَؾقِ پبی(. 1395هیٌب ٍ فؿیی پیطی.) ،قیطهحوسی -

زٍهیي وٌفطاًؽ هلی جغطافیب ٍ ثطًبهِ ضیعی،  فبهلی ) هغبلقِ ی هَضزی قْطن وبضهٌساى ٍ اؾالم آثبز، ظًجبى(.

 هقوبضی ٍ قْطؾبظی ًَیي، لن، هطوع هغبلقبت ٍ تحمیمبت اؾالهی ؾطٍـ حىوت هطتضَی.

(. ثطضؾی تبثیط 1390.)ثٌیبزی ًبییٌی، فلی .، ٍّبزی ظازُ همسم، اوطم .،ضضبییبى، فلی .،حبجی وطیوی، فجبؾقلی -

قبیؿتگی ّبی َّـ فبعفی، قٌبذتی ٍ اجتوبفی زض قبیؿتگی ّبی هسیطاى هٌبثـ اًؿبًی ثرف زٍلتی 

 (، نم:9، )پیبپی    1، قوبضُ  5 زٍضُ , 1390ثْبض ٍ تبثؿتبى    اًسیكِ هسیطیت ضاّجطزی )اًسیكِ هسیطیت(، ایطاى. 

223-254. 

 .19-23، نم 180ٍضی هٌبثـ اًؿبًی، قوبضُ  (. اضتمبء ثْطُ 1390پسضام، هحؿي. ) -

(. تأثیط اًگیعـ قغلی ثـط یـبزگیطی ؾبظهبًی ٍ تَاًوٌسؾبظی وبضوٌـبى زض ٍاحـسّبی 1392ًٍس، حؿیي. ) جلیل -

 ًبهـِ وبضقٌبؾـی اضقـس، زاًكـگبُ آظاز اؾالهی، ٍاحس تْطاى هطوع ؾـتبزی ثبًه ؾـپِ ، پبیـبى
- Schulz, B. (2008). The importance of soft skills: Education beyond academic 
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these through Saif. Indian Institute of Management 
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