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 3ثْعاز ضَلی ،2اثطاّین گیَوی ،1ضَلیظیتب آ

 چکیذه

ای  ضاى ضْط غٌؿتی وبٍُ ثِ ًمص ٍاسطِگیطی زض حسبثسا هسل سبذتبضی هسیطیت زاًص ٍ ویفیت تػوین ایي پژٍّص ثب ّسف

ّوجستگی ثَز. جبهؿِ آهبضی -ّب تَغیفیضٍش گطزآٍضی زازُضٍش پژٍّص اظ ًػط ّسف وبضثطزی ٍ اظ ًػط ذطز غَضت گطفت. 

گیطی  ثَزًس وِ اظ ایي هیبى ثب استفبزُ ضٍش ًوًَِ 1399زض سبل  پژٍّص ضبهل ولیِ وبضوٌبى حسبثساضی ضْط غٌؿتی وبٍُ

 ّبیسطٌبهِپط ّب ثط اسبسآٍضی زازُؾٌَاى حجن ًوًَِ زض ًػط گطفتِ ضس. ضٍش جوؽًفط ثِ  355، ای ًسجیتػبزفی طجمِ

اًجبم گطفت. ( 1995)اسىبت ٍ ثطٍس،  گیطی ٍ ویفیت تػوین (2003)الٍسَى،  زاًص هسیطیت(، 2003 ،آضزلت)ذطز استبًساضز 

اًجبم ضس.  Spss-V23  ٍLISREL-V8.8افعاض  ّب اظ ططیك ًطم آهسُ اظ اجطای پطسطٌبهِ زست ٍتحلیل اطالؾبت ثِ تجعیِ

تأثیط ّبی پژٍّص  زض ًْبیت یبفتِ پژٍّص اظ هسلسبظی هؿبزالت سبذتبضی استفبزُ ضس.ی ّبِ یفطضّوچٌیي ثِ هٌػَض آظهَى 

زض جبهؿِ هَضز هطبلؿِ ضا هَضز تبئیس ثب ًمص هیبًجی ذطز  گیطی حسبثساضاى ضْط غٌؿتی وبٍُ ویفیت تػوین، ثط هسیطیت زاًص

گیطی هسیطاى سبظهبى  هسیطیت زاًص ٍ ویفیت تػوینتطیي ًتیجِ پژٍّص حبضط ایي ثَز وِ ثب تمَیت  . ثٌبثطایي هْنلطاض زاز

 تَاى ذطز زض حسبثساضاى ضا اضتمب زاز. هی

 گیطی، ذطز زاًص، ویفیت تػوین هسیطیت: کلیذی واشگان
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 مقذمه

زستیبثی ثِ  تطیي ًْبزّبی سطح جبهؿِ ثطای ّب ثِ ؾٌَاى یىی اظ هْن ؾػط اهطٍظ ؾػط ضلبثت است. زض چٌیي فضبیی، سبظهبى

یسی زض زستیبثی ثِ تطیي هٌبثؿی وِ ًمص ول ّبی ضلبثتی ّستٌس. زض ایي ضاستب یىی اظ هْن هَفمیت ًیبظهٌس ثطذَضزاضی اظ هعیت

الت ٍ آثبضس. ثب ٍجَز ایي وِ زض گصضتِ ثطذَضزاضی اظ هٌبثؿی هبًٌس هبضیي  ّب زاضز هٌبثؽ اًسبًی هی هَفمیت سبظهبى

زاًٌس وِ ؾالٍُ  ّب هی آٍضزُ است، اهب اهطٍظُ سبظهبى ّب ثِ ٍجَز هی ى ضلبثت ٍ پیططفت ضا ثطای سبظهبىّبی پیططفتِ اهىب فٌبٍضی

ّبی اغلی یه سبظهبى هحسَة  وٌٌس، چٌبًچِ زاضایی ثط هَاضز فَق، وبضوٌبى ّن ًمص هْوی زض زستیبثی ثِ هَفمیت ثبظی هی

آیٌس. هَفمیت ایي  ّب ثِ حسبة هی تطیي سطهبیِ سبظهبى بًی ثب اضظش(. زض ٍالؽ هٌبثؽ اًس2014، 1ّبى-گطزًس )وَظٍ ٍ اظیل هی

تَاى ثِ ؾٌػط حیبتی هسیطیت زاًص اضبضُ زاضت  سطهبیِ ثب اضظش ثِ ؾَاهل هرتلفی ثستگی زاضز وِ اظ جولِ ایي ؾَاهل هی

وبضوٌبى است ٍ هسیطیت  ّب ّوَاضُ، ثِ غَضت ضوٌی ٍ زض شّي (. ثرص هْوی اظ اطالؾبت زضٍى سبظهبى2020، 2اٍز ٍ آیبٍٍ)

هحَضی ثِ سطؾت  زاًص ثط آى است تب ایي اطالؾبت ضا ثِ اضتطان ثگصاضز تب سبظهبى هسیط تحطن ٍ تطلی ذَز ضا زض جْت زاًص

طی ًوبیس. زض ایي هیبى، ثبیس ذبطط ًطبى وطز وِ تٌْب اًتمبل زاًص ٍ اطالؾبت زض سبظهبى هْن ًیست ٍ ثِ پسیسُ زیگطی ثِ ًبم 

(. 2012، 3است تب زاًص زضست ضا ثِ غَضت زضست زض جبی هٌبست ثِ اضتطان گصاضت )پیٌْیطٍ، ضاپَسَ ٍ ّطًبًسظذطز ًیبظ 

ى اّب ٍ اظ جولِ حسبثساض هسیطیت زاًص هفَْهی جسیس ًیست ٍلی زض ؾیي حبل، ثِ تبظگی اّویت ذَز ضا زض هیبى توبم سبظهبى

جلت وطزُ است اضائِ تؿطیف هفَْم ٍاحسی ثطای هسیطیت زاًص ثسیبض ًػطاى ضا ثِ ذَز  پیسا وطزُ ٍ تَجِ ثسیبضی اظ غبحت

تَاى ؾٌَاى  گیطز؛ اهب ثب تَجِ ثِ تؿبضف هرتلف هی هی ثط زضَاض است چطا وِ هفَْهی ٍسیؽ ّست وِ فطایٌسّبی هتفبٍتی ضا زض

سیسى ثِ اّساف سبظهبًی است وطز وِ هسیطیت زاًص فطایٌس ذلك، تسْین، اًتمبل ٍ ثِ وبضگیطی زاًص زض سبظهبى است ثطای ض

(، هسیطیت زاًص ضا فطایٌسی ضبهل ذلك زاًص، اضظضیبثی زاًص، اضائِ زاًص، تَظیؽ 2017) 5(. گلَوط، الظهب ٍ ّبهط2017، 4)ؾلی

ای، ثبیس زض جْي ایجبز تؿبزل  ّب ثطای تجسیل زاًص ثِ یه وبالی سطهبیِ زاًٌس ٍ هؿتمسًس وِ سبظهبى زاًص ٍ وبضثطز زاًص هی

ّب ٍجَز زاضز.  ّبی هسیطیت زاًص ثىَضٌس، ٍلی هَاًؽ هتؿسزی ثط سط ضاُ ذلك ٍ ثِ وبضگیطی زاًص زض سبظهبى بى فؿبلیتهی

(، زض پژٍّص ذَز ثِ ایي 2020) 6جىسَى-ایٌگطامٍغیفِ هسیطیت زاًص آى است وِ ایي هَاًؽ ضا ضٌبسبیی ٍ ضفؽ ًوبیس. 

 ضَز. ط ثب هبّیت سبظهبى هَجت ثْجَز وبضایی وبضهٌساى زض سبظهبى هیًتیجِ ضسیسًس وِ ثِ وبضگیطی هسیطیت زاًص هتٌبغ

گیطی اظ ّطثرطت سربیوٌَى    هحممبى ٍ ًػطیِ پطزاظاى حَظُ سبظهبى ٍ هسیطیت ثطای ثطجستِ وطزى اّویت تػویناظ سَی زیگط 

(. 2020، 7ثطیسرَى -اٍسری زًٍبلرسظ ٍ  ثرِ ًمرل اظ   گیطی است ) گیطی للت هسیطیت است ٍ هسیطیت تػوین وٌٌس: تػوین ًمل هی

تػوین ثرب  اًس. یه  ّبی ثططی ًمص ثٌیبزی ایفب وطزُ ّبی ثب ویفیت زض هَفمیت یب ضىست سبظهبى ٍ فطاظ ٍ ًطیت توسى تػوین

سربظز. ویفیرت تػروین، هؿرطف      وٌس ٍ ًیل ثساى ضا آسبى هی ویفیت تػویوی ا ست وِ سیستن ضا ثِ سَی اّسافص ّسایت هی

زض حػَل اّساف تػوین گیطًسُ است. الظم ثِ شوط است وِ ویفیت تػوین ثرب اثؿربز غرحیت، زلرت،     هیعاى هَفمیت ًْبیی آى 

(. ًتربی  پرژٍّص ضربهین، ظًرا، ضربضیه ٍ      2018، 8ضَز )آلیطربی ٍ آثسٍال ثٌْگبم ثَزى، التػبزی ثَزى تػوین سٌجیسُ هی

ض یه ًمطِ اتفبق افتس یب یىجربضُ غْرَض یبثرس    ( ًطبى زاز وِ تػوین گیطی ضٍیسازی ًیست وِ زض یه لحػِ ٍ یب ز2019) 9ذبى

ٍ گصاضًرس   هری ّبی لبثل تػَض ثط هؿیبضّبی زض ًػط گطفتِ ضرسُ، اثرط    گیطی ضًٍسی غیطذطی ٍ چطذطی زاضز. گعیٌِ ثلىِ تػوین

ّبیی وِ هطررع ضرسُ اسرت تربثیط هتمبثرل زاضز ٍ اظ اغرَل اسبسری ٍ هْرن          ثبلؿىس هؿیبضّبی اظ پیص تؿییي ضسُ ثط گعیٌِ

هطتضری،  ثبضرس.    ثبضس ٍ ضاثطِ ثسیبض لَی ثب َّش ّیجبًی ٍ ضلبثتی زاضا هری  گیطی هٌبست ٍ ثجب هی طفت ّط سبظهبى تػوینپیط
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(، زض پژٍّص ذَز ثِ ایي ًتبی  زست یبفتٌس وِ ضّجطاى اذرالق هرساض، ًیرت ذرَة،     2016) 1ؾجبس، ضاجب، ضوَؼ، ذبلس ٍ هطتبق

(، 2015) 2ضرَز. سریلَاًسض   ضوٌبى ثِ ثطٍظ ضفتبضّبی هٌبست هیآًبى هَجت تطغیت وبزاًص ٍ ذطز ضا زض ّن آهیرتِ ٍ ضفتبضّبی 

گیرطی   گیطی تبثیط اثؿبز هتفبٍت فلسرفِ اذاللری زض حسبثطسربى ٍ فطایٌرس تػروین      زض پژٍّطی اظ اثعاضی چٌس ثؿسی ثطای اًساظُ

ّربی اذاللری    حسبثطسربى ًطربًِ ٍیژگری    ضٌبسری زض هیربى   ّب ثیبًگط آى است وِ ٍغیفِ ّب سري گفتِ است. یبفتِ هسیطیتی آى

ِ    ّب، حسبثطسبى ٍغیفِ ضا ثِ هٌعلِ هفَْهی گستطزُ زیگطی است وِ ثط پبیِ آى ضٌبسری   تط ٍ فطاتط اظ یه هىترت اذاللری ٍغیفر

ّبی حسبثطسری، پیًَرسی هحىرن     وٌٌس. ًتیجِ زیگط ایي پژٍّص آى است وِ اغَل اذاللی ثب ٍغبیف هسیطاى زض هحیط اضائِ هی

 زاضز.

ّب ضا زضظهیٌِ ضضررس ٍ تؿبلرری ثررب هطررىالت ثسیبضی هَاجِ  ّبیی است وِ سبظهبىزًیبی اهطٍظ پط اظ پیچیسگی ثٌبثطایي،

ضٍ وطزُ ّبی فررطاٍاى ضٍثررِ زٌّسگبى ٍ ضّجطاى ثب چبلصضیعاى، سرربظهبىؾٌَاى ثطًبهِ سبذتِ ٍ هسیطاى ٍ هسئَلیي سبظهبى ضا ثِ

ثٌبثطایي زض جْبى پَیب ٍ پیچیسُ اهطٍظ، تغییط اسبسی یه اذتیبض ًیست، ثلىِ ؛ (2017، 3ٍوبسیَاسررت )ضفطز، هه هَلي ٍ ا

ّبی ذس هحَض ٍ  (. ذطز زض حسبثساضاى، ویفیت، یبزگیطی سبظهبًی ٍ هسیطیت زاًص، تین2017، 4ثبضس )گطس یه العام هی

(. 2015، 5وٌس )ثبضهبى ٍ چَزّطی ذَز ثطسٌس تضویي هیاًس ثِ همػَز  ّبی ثسیبض، ًتَاًستِ الساهبت زیگط ضا ثب ٍجَز تالش

اًس ثِ طَض فطزی ٍ گطٍّی ثبؾث تغییط ضًَس. ایي  اًس، اهب ًتَاًستِ ٍجَز ایي الساهبت هَجت ثْجَز ؾولىطز حسبثساضاى ضسُ

س، ثِ یبزگیطی هستوط زٌّ تَسؿِ هی ّب زیس ذَز ضا اًس ثِ طَضی وِ ثسیبضی اظ سبظهبى الساهبت ثِ تسضی  ثب یىسیگط تطویت ضسُ

زاًٌس وِ چِ  وٌٌس وِ فطاتط اظ اًتػبض هطتطیبى است، هی زٌّس، ذسهبتی ضا اضائِ هی پطزاظًس ٍ ذَز ضا ثب ضطایط اًطجبق هی هی

وٌٌس. چٌیي سبظهبًی زاضای الساهبتی ضفبف  زٌّس ٍ وبض ضا ثطای وبضوٌبى ذَز هؿٌبزاض هی وبضی زست است ٍ آى ضا اًجبم هی

تَاى گفت چٌیي سبظهبًی زاضای ذطز است )ضَلی، ظهبًی همسم ٍ   ایي ضٍ ثطتطی ضا ًیع ذَاّس زاضت ٍ ثِ طَض ولی هی ثَزُ ٍ اظ

آٍضی، اًتمبل ٍ یىپبضچِ سبظی زض افطاز ٍ استفبزُ اظ فطایٌسّبی ًْبزی ٍ اجتوبؾی هثال  (. ذطز ثِ غَضت جوؽ1396جؿفطی، 

ضَز وِ زض زضن ًحَُ استفبزُ ثْتط افطاز اظ زاًص تبویس زاضًس )ثیطلی،  ؿطیف هیسبذتبض، فطٌّا ٍ ضّجطی ثطای ؾول ضاّجطزی ت

(، وِ 2017، 7ضَز )اضٍیَ تطیي ضىل ضٌبذت تَغیف هی (. اظ ایي ضٍ، ذطز اغلت ثِ ؾٌَاى ؾبلی2000، 6وسلط ٍ وطیستٌسي

ّب  ای وِ زض ّوِ فطٌّا (. ثِ گ2016ًَِ )ضفطز ٍ ّوىبضاى،گیطًس  هترػػبى آى ضا ثِ ؾٌَاى ثبالتطیي فضیلت اًسبى زض ًػط هی

 9(. ّوچٌیي یبًا2015، 8ّب ثِ ؾٌَاى یىی اظ ثعضگتطیي ٍ ثبالتطیي ّوِ فضبیل زض ًػط گطفتِ ضسُ است )ٍالص ٍ توسى

وٌس وِ ذطزهٌسی اظ سِ هَلفِ اظ جولِ اًسجبم ضٌبذتی، تجسن ذطز زض اؾوبل ٍ تبثیطگصاضی هثجت ثط ذَز ٍ  ( ثیبى هی2014)

ّبی ضرػیتی ثب  ( ذطز ضا تطویجی اظ ٍیژگی2003) 10ضَز. آضزلت طاى زض زضاظ هست ثطای حفع هػبلح جوؿی تطىیل هیزیگ

وٌس. هَلفِ ضٌبذتی ثط توبیل هساٍم فطز ثطای زضن ضطایط اًسبًی ٍ ثرػَظ  سِ هَلفِ ضٌبذتی، تبهلی ٍ ؾبطفی تؿطیف هی

ایي توبیل اضبضُ زاضز. هَلفِ تبهلی ثِ تَاًبیی زضن هسبئل اظ ظٍایبی هسبئل زضٍى فطزی ٍ ثیي فطزی، ثؿالٍُ زاًص حبغل اظ 

چٌسگبًِ ٍ ّوچٌیي ثطضسی ذَز )ذَزاضظیبثی( ٍ ذَز ثیٌطی اضبضُ زاضز. هَلفِ ؾبطفی ثِ ؾٌَاى ؾطك زلسَظاًِ، تَجِ ٍ 

ذطز، هیبى پژٍّطگطاى ٍ ضَز )یؿٌی ًگطش ّوسالًِ هثجت ًسجت ثِ زیگطاى(. ثِ ضغن زضَاضی زض تؿطیف  هْطثبًی تؿطیف هی

غبحت ًػطاى ایي حَظُ ًَؾی تَافك ولی ٍجَز زاضز هجٌی ثط ایي وِ ذطزهٌسی هطتول ثط زاًص، ثیطي، تبهل، تلفیك هٌبثؽ 

 (.2011فطز ثب هٌبفؽ ٍ ضفبُ زیگطاى است )آضزلت، 

                                                           
1 Murtaza., Abbas., Raja., Roques., Khalid & Mushtaqـ 
2 Sylvander 
3 Shepherd, McMullen & Ocasio 
4 Grass 
5 Barman & Choudhury 
6 Bierly, Kessler & Christensen 
7 Arroyo 
8 Walsh 
9 Yang 
10 Ardelt 
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ٍ ٍضٍز ثب هسبئلی هبًٌس فطبض ظهبًی ٍ ای ٍ هطىالت زض زًیبی ٍالؿی، حسبثساضاى زض ثس ثٌبثطایي ثب تَجِ ثِ استبًساضزّبی حطفِ

یجبز ثٌسی ٍغبیف هرتلف زض ٌّگبم ا ّب زض هسیطیت ظهبى ٍ اٍلَیت تَاًس ثِ آى اًس وِ ٍجَز هسیطیت زاًص هی یبزگیطی هَاجِ

تَاًس ثبؾث وبّص فطبض ضٍاًی ٍ ایجبز ضطایط ضٍاًی هسبؾس ثطای  وٌس. ّوچٌیي ٍجَز ذطز زض حسبثساضاى ًیع هیچبلص ووه 

ّب ثطای پصیطش ٍ  ّبی ضٍاًی ثِ سبظهبى ٍ توبیل آى تَاًٌس ٍاثستگی چٌیي هی ضٌبذت هحیط سبظهبًی ضَز. حسبثساضاى ّن

ّبی ضغلی هرتلف ثِ  زستیبثی ثِ ّسف ّبی سبظهبى ضا تحت تبثیط لطاض زٌّس. ثب تَجِ ثِ هَاضز هططح ضسُ، حسبثساضاى زض گطٍُ

ّبی سبظهبًی زاضًس ٍ ثِ زلیل جبیگبّی وِ زض  ى ًمص ثِ سعایی زض ضسیسى ثِ ّسفؾٌَاى لسوتی اظ هٌبثؽ اًسبًی ّط سبظهب

ّب ضا هَضز تْسیس لطاض زّس. ثب تَجِ ثِ  گیطی آى ّبیی ضٍ ثِ ضٍ ّستٌس وِ هوىي است ویفیت تػوین اذتیبض زاضًس ثب چبلص

ستمل هسیطیت زاًص، ثط هتغیط ٍاثستِ ویفیت هطبلت فَق وِ ثطگطفتِ اظ ازثیبت ٍ پیطیٌِ زض ایي حَظُ است ٍ ایي وِ هتغیط ه

چِ هسل سبذتبضی ثِ هٌػَض گیطی ثب ًمص هیبًجی ذطز تبثیط زاضًس. پعٍّص حبضط زض غسز پبسد ثِ ایي هسئلِ است:  تػوین

 تَاى اضائِ وطز؟ای ذطز هی زض ضْط غٌؿتی وبٍُ ثب ًمص ٍاسطِ گیطی زض حسبثساضاى ضبغل هسیطیت زاًص ٍ ویفیت تػوین

 

 

  - ة

 

 

 

 . مذل پیطنهادی پصوهص1ضکل 

 ضناسی روش

جبهؿرِ آهربضی ضربهل ولیرِ     ّوجسرتگی ثرَز.   -ّب تَغیفی پژٍّص حبضط اظ ًػط ّسف وبضثطزی ٍ ثِ لحبظ ضٍش گطزاٍضی زازُ

حجن ًوًَِ اظ ضٍش هحبسجِ حجن ًوًَرِ   يییثِ هٌػَض تؿثَز. وبٍُ  یحبضط زض ضْطن غٌؿت ّبیحسبثساضاى ضبغل زض ضطوت

یربثی    ّربی هطثرَب ثرِ هرسل     استفبزُ ضس.  تؿییي حسالل حجن ًوًَِ الظم ثطای گطزآٍضی زازُ یسبظی هؿبزالت سبذتبض زض هسل

 ّبی سبذتبضی تَافك هؿبزالت سبذتبضی ثسیبض ثب اّویت است. ثب ٍجَز آًىِ زض هَضز حجن ًوًَِ الظم ثطای تحلیل ؾبهلی ٍ هسل

 ثط ایري اسربس  ثبضس.  هی 200حسالل حجن ًوًَِ الظم ( 2010ًػیط والیي )اهب ثِ ظؾن ثسیبضی اظ پژٍّطگطاى  ولی ٍجَز ًساضز

ِ  یگیطی تػربزف  ضٍش ًوًَِ كیًفط زض ًػط گطفتِ ضس. الظم ثِ شوط است اظ طط 355پژٍّص حجن ًوًَِ  يیزض ا  یای ًسرج  طجمر

ثبضرس(، حسربثساضاى ضربغل     هی ییغصا ،ییزاضٍ ،ییذَزضٍ ،یفلع ؽیغٌب طیوبٍُ ًػ یهرتلف زض ضْط غٌؿت ؽیضبهل غٌب مبت)طج

 .سیوبٍُ اًتربة گطز یزض ضْط غٌؿت

 ابسارهای پصوهص:

( ططاحری ضرسُ   2003)آضزلرت   پطسطرٌبهِ اسرتبًساضز  سؤاالت هطثَب ثِ ذطز ثب استفبزُ اظ (: 2003) خرد آردلت پرسطنامه

، هتَسرط ;  2، ون; 1ای لیىطت )ذیلی ون ; ثبضس ٍ ثب همیبس پٌ  زضجِ ثستِ پبسد هیسؤال  39ًبهِ زاضای است. ایي پطسص

 13) یسرؤال( ٍ ؾربطف   12) یسؤال(، اًؿىبس 14) یضٌبذتتٌػین ضسُ است. ایي سبظُ سِ هؤلفِ   (5ٍ ذیلی ظیبز;  4، ظیبز; 3

زاز. آضزلت ّوسبًی زضًٍی زض ّط سرِ ثؿرس ثرِ     گیطی لطاض ضا زض هیبى حسبثساضاى ضبغل زض ضْط غٌؿتی وبٍُ هَضز اًساظُسؤال( 

ّربی ضٍاى   هحبسجِ ورطز. ّوچٌریي ٍی ٍیژگری    74/0، ٍ ثؿس ؾبطفی ضا 75/0، ثؿس تأهلی 78/0، ثؿس ضٌبذتی 85/0طَض ولی ضا 

ططیك ثطضسی  ( ٍ پبیبیی ثیي اضظیبثبى ضا هثجت ٍ هؿٌبزاض ٍ ضٍایی ّوگطا آى ضا اظ56/0سٌجی آى اظ جولِ پبیبیی ثبظآظهبیی آى ضا )

ضٌبذتی هٌبست گعاضش وطزُ است ٍ تحلیل ؾبهل اوتطبفی ًیع هؤیس سِ ؾبهرل ًػرطی    ّوجستگی آى ثب همیبس ثْعیستی ضٍاى

 گیطی ضسُ ثَزُ است. اًساظُ

 ٍ فًَرا  پطسطرٌبهِ اسرتبًساضز  سؤاالت هطثَب ثِ هسیطیت زاًص ثب استفبزُ اظ : (2003) دانص الوسون مذیریت پرسطنامه

کیفیت تصوین 

 گیری
 هدیریت داًش خرد

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

http://jnip.ir/article-1-404-fa.html


 

5 

 

 99سال  زییپا،  11شماره ،  7دوره 

ِ      سؤال ثستِ پبسد هی 24ًبهِ زاضای ططاحی ضسُ است. ایي پطسص (2009) ،1چَی ای لیىرطت  ثبضرس ٍ ثرب همیربس پرٌ  زضجر

ِ    ت  (5ٍ ذیلی ظیبز;  4، ظیبز; 3، هتَسط ; 2، ون; 1)ذیلی ون ;   4زاًرص آفطیٌری)   ٌػین ضسُ است. ایري سربظُ ضرص هؤلفر

وربضگیطی  ِثر سرؤال(، ٍ   4)زاًرص  طربض اًتسرؤال(،   4)زاًرص  سؤال(، شذیطُ 4)زاًصسؤال(، سبظهبًسّی  4سؤال(، جصة زاًص)

گیطی لطاض گطفت. ضطیت ّوسربًی زضًٍری ثرطای     سؤال(، ضا زض هیبى حسبثساضاى ضبغل زض ضْط غٌؿتی وبٍُ هَضز اًساظُ 4)زاًص

گی ٍ ضرطیت ّوجسرت   81/0ٍ  74/0، 71/0، 84/0وست زاًص، ًگْساضی زاًص، اًتمبل زاًص ٍ ثِ وبضگیطی زاًرص ثرِ تطتیرت    

 گعاضش ضسُ است. 91/0گعاضش ضسُ است. ّوچٌیي آلفبی وطًٍجبخ ثطای ول پطسطٌبهِ  65/0-81/0ّب  زضًٍی آى

پطسطرٌبهِ  ثب استفبزُ اظ گیطی  تػوین تیفیوسؤاالت هطثَب ثِ : (1995) بروض و گیری اسکات کیفیت تصمیم پرسطنامه

ثبضرس ٍ ثرب    سؤال ثسرتِ پبسرد هری    25ًبهِ زاضای ایي پطسصططاحی ضسُ است. (  1995پطسطٌبهِ اسىبت ٍ ثطٍس ) استبًساضز

تٌػین ضسُ است. ایي سربظُ پرٌ      (5ٍ ذیلی ظیبز;  4، ظیبز; 3، هتَسط ; 2، ون; 1ای لیىطت )ذیلی ون ; همیبس پٌ  زضجِ

گَیرِ(،   5ٍاثسرتگی )  گیرطی  تػوین سجه گَیِ(، 5ضَْزی ) گیطی تػوین سجه گَیِ(، 5ؾمالیی ) گیطی تػوین سجههؤلفِ 

ضا زض هیبى حسبثساضاى ضبغل زض ضْط غرٌؿتی وربٍُ    گَیِ( 5اجتٌبثی ) گیطی تػوین سجه ٍ گَیِ( 5آًی ) گیطی تػوین سجه

 گعاضش ضسُ است. 81/0گیطی لطاض گطفت. آلفبی وطًٍجبخ ایي پطسطٌبهِ  هَضز اًساظُ
اًجبم ضس.  Spss-V23  ٍLISREL-V8.8عاض اف ّب اظ ططیك ًطم آهسُ اظ اجطای پطسطٌبهِ زست ٍتحلیل اطالؾبت ثِ تجعیِ

 ی پژٍّص اظ هسلسبظی هؿبزالت سبذتبضی استفبزُ ضس.ّبِ یفطضّوچٌیي ثِ هٌػَض آظهَى 

 ها یافته

 گیطز. ّبی هطوعی، پطاوٌسگی ٍ ًوَزاض هتغیطّبی پژٍّص هَضز تَغیف لطاض هی زض ایي ثرص ًیع ثب استفبزُ اظ ضبذع

 متغیرهای پصوهصهای آماری  . مطخصه1جذول 

 وطیسگی چَلگی اًحطاف استبًساضز هیبًگیي هَلفِ

 -0.27 0.23 0.87 3.05 هسیطیت زاًص

 0.15 0.03 0.83 3.32 گیطی ویفیت تػوین

 -0.09 -0.34 0.83 3.50 ذطز

ی  زض ثبظُ زّس. ثب تَجِ ثِ همبزیط چَلگی ٍ وطیسگی وِ ّبی آهبضی هتغیطّبی پژٍّص ضا ًطبى هی هطرػِ 1اطالؾبت جسٍل 

 ّب ضا هططح وطزُ ٍ پصیطفت. تَاى فطؼ ًطهبل ثَزى زازُ ّب لطاض زاضًس، هی هؿمَلی ثطای حسس ثط ًطهبل ثَزى زازُ
زض یه هسل، اظ هسل « ذطز»ثب ًمص هیبًجی « گیطی ویفیت تػوین»ثط « هسیطیت زاًص»ثِ هٌػَض ثطضسی تبثیطگصاضی هتغیط 

ضَز. ثسیي هٌػَض، پس اظ ضسن سبذتبض، اضبفِ ًوَزى لیَز هسل ٍ اًتربة ضٍش  هؿبزالت سبذتبضی تبئیسی استفبزُ هی

 ثِ زست آهس. (3ٍ  2)ّبی  طاظش ضىلهبوسیون زضستٌوبیی، هسل اجطا ضسُ ٍ ًوَزاض هسیط ث

                                                           
1- Fong & Choi 
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 . ضرایب مسیر و بارهای عاملی مذل 2ضکل 

 
 . ضرایب معناداری مذل 3ضکل 

تطیي ٍ  وٌس. زض جسٍل ظیط، هْن ّب اضائِ هی ایي هسل ثطاظش هٌبسجی ثِ زازُ RMSEAزٍ ٍ - ثب تَجِ ثِ هؿیبضّبی ذی

ّب وفبیت آهبضی  ی ضبذع ضَز، ّوِ هی  گًَِ وِ زض جسٍل ظیط زیسُ ّبی ثطاظش آٍضزُ ضسُ است. ّوبى تطیي ضبذع هتساٍل

 سجتبً وبهلی زست یبفتِ است.ّب ثِ ثطاظش ً تَاى زضیبفت هحمك زض هَضز ایي ضبذع زاضًس. ثٌبثطایي، ثب اطویٌبى هی

 های برازش مهم مذل ترسیمی . ضاخص2جذول 

 ثطاظش لبثل لجَل همساض اذتػبض ًبم ضبذع ضبذع

 ّبی ثطاظش هطلك ضبذع
  210.27 - سطح تحت پَضص )وبی اسىَئط(

 0.8ثعضگتط اظ  GFI 0.93 ضبذع ًیىَیی ثطاظش

 ّبی ثطاظش تطجیمی ضبذع
 0.8ثعضگتط اظ  AGFI 0.90 ضسُضبذع ًیىَیی ثطاظش اغالح 

 0.9ثعضگتط اظ  CFI 0.99 ضبذع ثطاظش تطجیمی

 0.1ووتط اظ  RMSEA 0.067 ضیطِ هیبًگیي هطثؿبت ذطبی ثطآٍضز ّبی ثطاظش همتػس ضبذع

طَض وِ هطرع است، هسیطّبی  پژٍّص آٍضزُ ضسُ است. ّوبى  ثطای فطضیِ t، ضطایت هسیط ثِ ّوطاُ همبزیط 3زض جسٍل 

 گیطی اظ ططیك هتغیط هیبًجی ذطز ضاثطِ زاضز. ضًَس. ثِ ؾجبضتی زیگط، هسیطیت زاًص ثب ویفیت تػوین هَضز آظهَى، پصیطفتِ هی
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  t. ضرایب مسیر و مقادیر 3جذول 
 ٍضؿیت tهمساض  ضطیت هسیط هسیط

 پصیطفتِ ضس 12.79 0.73 ذطز <--هسیطیت زاًص 

 پصیطفتِ ضس 13.23 0.76 گیطی ویفیت تػوین <--ذطز 

 پصیطفتِ ضس 13.74 0.81 گیطی ویفیت تػوین <--هسیطیت زاًص 

ثطای ثطضسی هیعاى تأثیط هستمین ٍ غیطهستمین هتغیطّبی هستمل ثط ٍاثستِ الظم است تب اثطات ول، هستمین ٍ غیطهستمین 

 لبثل هطبّسُ است. 4ظای هسل اضائِ ضَز وِ ایي اثطات زض جسٍل ثطای هتغیط زضٍى

 . تفکیک اثرات، مستقیم و غیرمستقیم4جذول 

 هتغیط ٍاثستِ هتغیط هستمل
 اثط

 ول غیط هستمین هستمین

 0.73 ---- 0.73 ذطز هسیطیت زاًص

 0.76 ----- 0.76 گیطی ویفیت تػوین ذطز

 1.36 0.73*  0.76;  0.55 0.81 گیطی ویفیت تػوین هسیطیت زاًص

 است. 1.36گیطی اظ ططیك ذطز ثِ هیعاى  لبثل هطبّسُ است، تبثیط هسیطیت زاًص ثط ویفیت تػوین 4طَض وِ زض جسٍل ّوبى

 گیری بحث و نتیجه

گیطی زض حسبثساضاى ضْط غٌؿتی وبٍُ: ًمص  پژٍّص حبضط ثب ّسف اضائِ هسل سبذتبضی هسیطیت زاًص ٍ ویفیت تػوین

گیطی حسبثساضاى ضْطغٌؿتی وبٍُ ثب  ثسست آهسُ تبثیط هسیطیت زاًص ثط ویفیت تػوینّبی یبفتِای ذطز اًجبم ضس.  ٍاسطِ

ّبی غٌؿتی افعایص یب  ضا هَضز تبئیس لطاض زاز. ثسیي هؿٌی وِ ثب استفبزُ اظ هسیطیت زاًص زض غٌبیؽ ٍ ضْطن ًمص هیبًجی ذطز

َز. زض ایي ذػَظ، ثبیس ذبطط ًطبى وطز وِ زًیبی اهطٍظ ؾػط زاًبیی است ٍ ٍ وبّص ذطز زض وبضوٌبى ٍ حسبثساضاى ذَاّین ث

ّب زض وست هعیت  ّب زض ایي ؾػط ثب هَاًؽ ٍ هطىالتی ضٍثطٍست وِ لػس زاضز اظ آى ّبی غٌؿتی هبًٌس زیگط سبظهبى ضْطن

بی غٌؿتی، تَسؿِ ؾلوی است وِ ایي وبض ّ ّبی سبظهبى ّب ٍ غٌبیؽ زیگط استفبزُ وٌس؛ اهب یىی اظ آهبى ضلبثتی ًسجت ثِ سبظهبى

پصیطز. هسیطیت زاًص زض سبظهبى ثط ایجبز، تسْین ٍ اًتمبزل زاًص هجتٌی است. فطایٌس  ثب هسیطیت زضست زاًص اًجبم هی

ضَز.  هَجت ثْجَز ذطز زض حسبثساضاى هی هسیطیت زاًص ثب ذطز وِ ضبهل ذطز توبم اؾضبی سبظهبى است زض ّن آهیرتِ ٍ

وٌٌس. اظ ططف زیگط ذطز ثِ فطایٌس  غٌبیؽ ثب تَلیس ٍ شذیطُ ثِ هَلؽ زاًص، هَججبت ایجبز ذطزهٌسی ضا فطاّن هیهسیطاى 

ای ثب ّن زاضًس.  وٌس، ثٌبثطایي ایي زٍ هتغیط اضتجبب زٍ سَیِ زّی ٍ ثِ وبض گیطی زاًص حسبثساضاى ًیع ووه ضبیبًی هی سبظهبى

آفطیٌی، جصة زاًص، شذیطُ زاًص،  هسیطیت زاًص  فطایٌسی است ضبهل زاًصتبویس ضس اظ سَی زیگط ّوبًطَض وِ لجالً 

گیطی ٍ حل هسئلِ ًمص غیطلبثل  ّب ثسٍى ضه زض تػوین وبضگیطی زاًص ٍ اًتطبض زاًص وِ ایي ٍیژگی زّی زاًص، ثِ سبظهبى

تطیي ضىل ضٌبذت  اى ؾبلیثِ ؾٌَ (2017( ٍ ضفطز ٍ ّوىبضاى )2017اًىبضی زاضز، اظ ططفی ذطز ًیع طجك تؿبضیف اضٍیَ )

ضَز ثرص هْوی اظ  گیطًس ٍ سجت هی ضَز وِ هترػػبى آى ضا ثِ ؾٌَاى ثبالتطیي فضیلت اًسبى زض ًػط هی تَغیف هی

ّب ّوَاضُ، ثِ غَضت ضوٌی ٍ زض شّي وبضوٌبى است ٍ هسیطیت زاًص ثط آى است تب ایي اطالؾبت ضا ثِ  اطالؾبت زضٍى سبظهبى

ى هسیط تحطن ٍ تطلی ذَز ضا زض جْت زاًص هحَضی ثِ سطؾت طی ًوبیس. زض ایي ذػَظ پیٌْیطٍ ٍ اضتطان ثگصاضز تب سبظهب

( ثب ثیبى ایي هطلت وِ تٌْب اًتمبل زاًص ٍ اطالؾبت زض سبظهبى هْن ًیست ٍ ثِ پسیسُ زیگطی ثِ ًبم ذطز ًیبظ 2012ّوىبضاى )

اضت یبفتِ فطضیِ حبضط ضا هَضز تبئیس لطاض زازُ است. است تب زاًص زضست ضا ثِ غَضت زضست زض جبی هٌبست ثِ اضتطان گص

(، زض پژٍّص ذَز ثِ ایي ًتیجِ ضسیسًس وِ ثِ وبضگیطی هسیطیت زاًص هتٌبغط ثب هبّیت 2018چٌیي سٌتَثلی ٍ ّوىبضاى ) ّن

گیطی  یت تػوینضَز وِ ثسٍى ضه الظهِ ایي وبضایی اضتمبء ٍ ثْجَز ویف سبظهبى هَجت ثْجَز وبضایی وبضهٌساى زض سبظهبى هی

 ثبضس. هی
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( ّن سَ است. 1397( ٍ پْلَاًلَ )1397(، تَالیی ٍ وطیوی )2017(، ّبلي )2019ّبی اثَثىطا ) چٌیي ًتبی  پژٍّص ثب یبفتِ ّن

گیطی ضٍاثط ثیي  گیطی ٍ ؾولىطز سبظهبًی زضیبفت وِ سجه تػوین ( زض ثطضسی هسیطیت زاًص، سجه تػوین2019اثَثىطا )

( زض ثطضسی تبثیط هسیطیت زاًص ثط ؾولىطزّبی 1397وٌس. تَالیی ٍ وطیوی ) ٍ ؾولىطز سبظهبًی ضا تؿسیل هیضًٍس ایجبز زاًص 

گیطی وِ ذلك زاًص تبثیط هثجت ٍ هؿٌبزاضی ثط ضٍی ؾولىطز سبظهبى زاضز. پْلَاًلَ  غیطهبلی سبظهبى ثب اثط هیبًجی سجه تػوین

گط سبذتبض سبظهبى، ثیي  یت زاًص ٍ ؾولىطز سبظهبى ثب ًمص هیبًجی( ًیع ًطبى زاز وِ زض ثطضسی ضاثطِ ثیي هسیط1397)

تَاى  گط سبذتبض سبظهبى ضاثطِ هؿٌبزاضی ٍجَز زاضز. زض تجییي ایي یبفتِ هی هسیطیت زاًص ٍ ؾولىطز سبظهبى، ثب ًمص هیبًجی

زاًص ٍ تجبضثطبى، لسضت  سبظی ٍ تجبزل ضَز تب افطاز ثِ ٍاسطِ ضجىِ گفت پیبزُ سبظی هسیطیت زاًص زض سبظهبى سجت هی

تطی  پصیطی ثیطتطی پیسا ًوَزُ ٍ تغییطات هطتجط ثب ثْجَز سبظهبًی ثطای افعایص ؾولىطز ضا ثِ ضىل ضاحت اًطجبق ٍ اًؿطبف

لجَل وطزُ ٍ یب آهبزگی ثیطتطی ثطای ٍاوٌص ثِ ایي تغییطات زاضتِ ثبضٌس. زض فطایٌس هسیطیت زاًص، ٍلتی وبضوٌبى احسبس 

ضَز، ًسجت ثِ وبض ذَز  ّب اظ سَی ّوىبضاى ٍ هسیطاى هَضز تَجِ لطاض گطفتِ ٍ اضظضوٌس ثطضوطزُ هی ًص آىًوبیٌس وِ زا

گیطی است. اظ سَیی  وٌٌس وِ ایي اهط ثِ هؿٌبی ثْجَز ذطزهٌسی ٍ تػوین تط وبض هی ضضبیت ٍ تؿْس ثیطتطی پیسا وطزُ ٍ سرت

تَاى زضیبفت وِ ثطذَضزاضی اظ زاًص ٍ  گیطی هسیطاى هی ِ تػوینّبی آى زض حیط ثب ثطضسی ٍ تحلیل زاًص ٍ اّویت ٍیژگی

ّبی غٌؿتی ثبیس ثب تىیِ  ّب ثرػَظ ضْطن اطالؾبت ضٍظآهس ثطای ازاهِ حیبت آى، یه ضطٍضت است؛ ثٌبثطایي، هسیطیت سبظهبى

اًص ضا پیسا وٌس. اظ ایي تط زض هَضَؾبت هْن ٍ ثْجَز ؾولىطزّبی هجتٌی ثط ز ثط هسیطیت زاًص، اهىبى اتربش تػویوبت هؿمَل

تط  گیطی َّضوٌساًِ تَاًس تػوین ضَز؛ چطا وِ هسیطیت زاًص هی ای هْن تط اظ ذَز زاًص هحسَة هی ضٍ هسیطیت زاًص، همَلِ

ضا زض ثیي هسیطاى ٍ وبضهٌساى ثْجَز ثرطس ٍ ذطزهٌسی ضا افعایص زّس. ثبیس تَجِ زاضت وِ زاًص ثِ ؾٌَاى اّطم استطاتژیه 

ّبی اّویت زاًص ٍ هسیطیت آى ضا ثطای ثْجَز ؾولىطز ٍ آیس ٍ زض ؾػط حبضط ثیطتط سبظهبى هسیطاى ثِ ضوبض هیگیطی  تػوین

ّب ٍ جَاهؽ  ّبی ثلٌسهست ثطای سبظهبى اًس. هسیطیت زاًص، تضویي وٌٌسُ ثطتطی ثطزُ گیطی هٌبست زض سبظهبى پی وست تػوین

فىطی ٍ اطالؾبتی است. غبحت ًػطاى هسیطیت، هؿتمسًس وِ فَایس ثِ وبضگیطی ّبی اًسبًی،  ّب اظ سطهبیِ گیطی آى ٍ هیعاى ثْطُ

گیطی هسیطاى، افعایص ذطز ٍ وبضآهسی ٍ اثطثرطی  ّبی تػوین هسیطیت زاًص، ضبهل افعایص یبزگیطی سبظهبًی، ثْجَز سجه

 ؾولىطزّب است.

تَاًس ًوبیٌسُ وبهلی زض  ثبضس ٍ ًوی ( هیبٍُو یضْطغٌؿتپژٍّص حبضط اظ ًػط هىبًی غطفبً هحسٍز ثِ ثرص ذبغی اظ ایطاى )

زیگطی اظ وطَض ثِ ؾٌَاى جبهؿِ آهبضی زض ًػط گطفتِ ضَز ٍ ایي  ّبیسبظهبىطلجس وِ ایي تحمیك زض  ول وطَض ثبضس؛ لصا هی

گیطی هتغیطّب وِ فمط اظ پطسطٌبهِ استفبزُ گطزیسُ است ٍ اظ هػبحجِ  هحسٍزیت اثعاض اًساظُ هحسٍزیت هىبًی ضا اظ ثیي ثجطز.

آهَظش زض ذػَظ  ّبیوبضگبُضَز: سویٌبض ٍ  ثٌبثطایي پیطٌْبز هی اًساظُ گیطی استفبزُ ًطسُ است. ّبیضٍشهطبّسُ ٍ سبیط 

ًی وِ هَفك ثِ استفبزُ اظ زاًص تطغیت ثِ ذلك زاًص ثطای ولیِ سطَح وبضوٌبى ٍ هسیطاى ثطگعاض گطزز ٍ اظ وبضوٌبى ٍ هسیطا

ضًَس ٍ یب حتی هسیطاًی وِ ضطایط ٍ اًگیعُ الظم زض وبضوٌبى ظیطهجوَؾِ ذَز ثطای ذلك زاًص  سبظهبًی زض تػویوبت ذَز هی

ثب استفبزُ اظ في آٍضی اطالؾبت ٍ ًطم افعاضّبی وبضثطزی ثستط هٌبست ثطای  سبظًس، تجلیل ثؿول آیس. زض تػویبت ضا فطاّن هی

 گیطی هٌبست جسیس فطاّن ضَز. وبضوٌبى ٍ هسیطاى ثِ ٍاحسّبی ترػػی جْت ثطضسی ٍ احیبًبً تػوین ّبیایسُاضسبل 

 منابع
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 .الوللی هسیطیت، التػبز ٍ ثبظاضیبثی، تْطاى ثیي
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Structural model of knowledge management and decision quality in accountants of Kaveh Industrial 

City: with the mediating role of Wisdom 

 

 

 

Abstract 

This study was conducted with the aim of structural model of knowledge management and decision quality in 

accountants of Kaveh Industrial City with the mediating role of Wisdom. The research method was applied in 

terms of purpose and descriptive-correlation in terms of data collection method. The statistical population of the 

study included all accounting staff of Kaveh Industrial City in 1399, of which 355 people were considered as the 

sample size using the relative stratified random sampling method. Data collection method was based on standard 

wisdom questionnaires (Ardlet, 2003), knowledge management (Lawson, 2003) and decision quality (Scott and 

Bruce, 1995). Analysis of information obtained from the implementation of questionnaires was performed using 

Spss-V23 and LISREL-V8.8 software. Structural equation modeling was also used to test the research 

hypotheses. Finally, the research findings confirmed the effect of knowledge management on the quality of 

decision making of accountants in Kaveh Industrial City with the mediating role of Wisdom in the study 

population. Therefore, the most important result of the present study was that by strengthening the knowledge 

management and quality of decision making of managers, the wisdom of accountants can be improved. 

Keywords: knowledge management, decision quality, wisdom 
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