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2
هسضیِ حیدزی* ،1صدیقِ هحودخبًی
تبزیخ دزیبفت93/4/9 :

تبزیخ پریسش93/10/5 :

چکيدُ
ّدف اش ایي پژٍّش ثسزسی زاثطِ َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ اختوابؾی ٍ ساسهبیِ فیاسی اؾ ابی
ّیبت ؾلوی داًشگبُ آشاد اسالهی ٍاحد آثبدُ ثَد .زٍش پاژٍّش تَصای ی اش ًاَؼ ّوجیاتگی ثاَد.
خبهؿِ ی آهبزی شبهل کلیِ اؾ بی ّیبت ؾلوی داًشگبُ آشاد اسالهی ٍاحد آثبدُ ( ً 48اس دز ساب
تحصیلی  1392-1393ثَد کِ ثب زٍش ًوًَِ گیسی سسشوبزی کل  ً 48س ثِ ؾٌَاى ًوًَاِ اًتاابة
گسدید .دادُّب ثَسیلِی پسسشًبهِی َّش فسٌّگی ثس اسبس ًػسیِ ازلای ٍ آًا( ( 2003شابهل
 20سَا کِ هَل ِّبی فساشٌبختی ،شٌبختی ،اًگیصشی ٍ زفتبزی زا هَزد سٌدش قساز داد ،پسسش-
ًبهِی سسهبیِ فیسی ثس اسبس ًػسیِی ثٌتیس ٍ ّویبزاى ( 2000ثب  39ساَا کاِ اثؿابد اًیابًی،
سبختبزی ٍ زاثطِای زا هَزد سٌدش قساز داد ٍ پسسشًبهِی ساسهبیِ اختوابؾی ثساسابس ًػسیاِی
ًبّبپیت ٍ گَشب ( 1998ثب 13سَا کِ اثؿبد شٌبختی ،سبختبزی ٍ زاثطِای زا هَزد سٌدش قاساز
داد ،خوؽ آٍزی گسدیدُ است .زٍایی هحتَایی پسسشًبهِّب هَزد تبییاد تؿادادی اش صابحت ًػاساى
ؾلَم تسثیتی ٍ هدیسیت قساز گسفت .پبیبیی پسسشًبهِّب ثب اسات بدُ اش زٍش ضاسیت آل ابی کسًٍجاب
هحبسجِ گسدید .پبیبیی پسسشًبهِی َّش فسٌّگی  ،0/85سسهبیِ اختوبؾی  ،0/87ساسهبیِ فیاسی
 0/88ثَد .دز ایي تحقیق ،اش آشهَى ضسیت ّوجیتگی پیسسَى ثسای ثسزسی زاثطِّب اسات بدُ شادُ
است .یبفتِّبی پژٍّش ًشبى داد زاثطِی هؿٌی دازی ثیي َّش فسٌّگای ثاب ساسهبیِ اختوابؾی ٍ
سسهبیِ فیسی ٍ اثؿبد آًْب ٍخَد ًدازد .لییي ثیي سسهبیِ اختوبؾی ثاب ساسهبیِ فیاسی (ٍ r =0/75
اثؿبد آى زاثطِی هؿٌی دازی هشبّدُ گسدید.
ٍاشُّای کليدیَّ :ش فسٌّگی ،سسهبیِ اختوبؾی ،سسهبیِ فیسی ،داًشگبُ آشاد اسالهی.

 . 1استبدیبز گسٍُ ؾلَم تسثیتی ٍاحد آثبدُ ،داًشگبُ آشاد اسالهی  ،آثبدُ ،ایساى
 . 2داًشدَی دٍزُ دکتسی تاصصی ثسًبهِ زیصی دزسیٍ ،احد خَزاسگبى  ،داًشگبُ آشاد اسالهی  ،اص ْبى ،ایساى
*ًَ -ییٌدُ هیٍَ هقبلِemail:hidarym86@yahoo.com :
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هقدهِ
اهسٍشُ شبّد تغییس ٍ تحَالت سسیؽ دز خَاهؽ ،ثَیژُ پدیدُ خْبًی شدى دز اثؿبد هاتلف ّیتین
کِ ایي اهس ثبؾث هیشَد سبشهبىّب ّوَازُ ثِ دًجب تحَ سبشهبًی ثبشٌد ٍ خبهؿِ ًیاص ٍازد هسحلاِ
خدیدی اش تَسؿِ گسدد ( . Marquardt , 2002دز ایي زاستب ،هَضَؼ ساسهبیِ اختوابؾی 1ثاِ ؾٌاَاى
یک ؾبهل هَفق ًقش ثییبز هْوی دز سبشهبىّب ٍ خبهؿِ دازد ٍ هیتَاًاد ثیاتسی هٌبسات زا ثاسای
اثسثاش ثَدى سبشهبىّب ایدبد ًوبید .ثحث سسهبیِ اختوبؾی قجل اش سب  ،1916دز هقبلِای تَسا
ّبًی فبى 2اش داًشگبُ ٍیسخیٌیبی غسثی ثسای ًایتیي ثبز هطاس شاد .اهاب ثاب ٍخاَد اّویات آى دز
تحقیقبت اختوبؾی تب سب  1960هیالدی کِ تَس خبکَة 3دز ثسًبهِزیصی شْسی ثِ کبز ثسدُ شد،
هَزد غ لت ٍاقؽ شد .دز دِّ  1970ایي تئاَزی تَسا لاَزیٍ 4ازد ؾسصاِ اقتصابد شاد .ساسهبیِ
اختوبؾی ه َْهی ثیي زشتِای است کِ دز خبهؿِشٌبسی ،اقتصبد ،زٍاًشٌبسای ٍ سابیس حاَشُّابی
اختوبؾی کبزثسد دازد .اهسٍشُ هَفقیت سبشهبىّب زا ًویتَاى تٌْب دز اًجبشت ثسٍت هبدی ٍ تدْیص ثاِ
آخسیي اهیبًبت ٍ فٌبٍزیّب ازشیبثی کسد ،شیسا سسهبیِ هبلی ،فیصییی ٍ اًیبًی ثدٍى سسهبیِ اختوابؾی
فبقد کبزآیی هَثس است .ثِ ؾجبزت دیگس است بدُ ثْیٌِ اش ساسهبیِّابی هابلی ،فیصییای ٍ اًیابًی دز
سبشهبى ثدٍى شجیِ زٍاث هتقبثل ثیي اؾ بی سبشهبى کِ تاَمم ثاب اؾتوابد ،هحجات ٍ دٍساتی ٍ دز
خْت ح ع ازششّب ٍ ٌّدبزّبی سبشهبًی است ،اهیبًپریس ًاَاّد ثَد .اصطال سسهبیِ ثسای ثاسٍت
اًجبشتِ (ثَیژُ آًچِ ثسای تَلید ثیشتس است ثِ کبز هیزٍد ٍ کلوِ اختوابؾی دز ساسهبیِ اختوابؾی
ًشبى هیدّدکِ هٌبثؽ دزٍى شجیِّبی کیت ٍ کبز یب شجیِّبی فسدی ،دازاییّبی شاصی ثشاوبز
ًویزًٍد ٍ ّیچ فسدی ثِ تٌْبیی هبلک آًْب ًییت .سسهبیِ اختوابؾی زٍاثطای اسات کاِ اًیابى ثاب
کیبًی کِ هیشٌبسد ثسقساز هیکٌد .یؿٌی اًداشُ ،کی یات ٍ گًَابگًَی شاجیِّابی کیات ٍ کابز ٍ
شجیِّبی ازتجبطی شاصی کِ اًیبى دز آًْب ًقش دازد (. Haghshenas, 2008
سسهبیِ اختوبؾی هدوَؾِ ٌّدبزّبی هَخَد دز سییتن ّبی اختوبؾی ّیتٌد کِ هَخات ازتقاب
سطح ّویبزی اؾ بی آى خبهؿِ گسدیدُ ٍ ثبؾث پبییي آهدى سطح ّصیٌِّبی هجبدالت ٍ ازتجبطابت
هیگسدد ( .(Fukuyama, 2000, p17کَّي ٍ پسٍسبک 5سسهبیِ اختوبؾی زا شبهل اؾتوابد ،شاٌبخت
هتقبثل ،ازششّبی هشتسک ٍ زفتبزّبیی هیداًٌد کِ اؾ بی شجیِّبی اًیابًی ٍ اختوبؾابت زا ثْان
پیًَد هیدٌّد ٍ ّویبزی زا اهیبى پریس هیسابشد ((Nikomaram, Ashlaghi and Kavousi, 2008
 .Toloaiاش دیدگبُ سبشهبًیً ،بّبپیت ٍ گَشب ( Nahapiet and Ghoshal , 1998سسهبیِ اختوبؾی
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زا ثِ ؾٌَاى خوؽ هٌبثؽ ثبل ؿل ٍ ثبلقَُ هَخَد دز دزٍى ،قبثال دساتسس اش طسیاق ٍ ًبشای شادُ اش
شجیِ زٍاث یک فسد یب یک ٍاحد اختوبؾی تؿسیف هیکٌٌاد .صابحت ًػاساى اثؿابد هاتل ای ثاسای
سسهبیِ اختوبؾی ذکس کسدُ اًد .اش خولِ اثؿبد سیبسی ،فسٌّگی ٍ اختوبؾی Rahmani and kavousi,
) ، 2008اؾتواابد ،زٍاث ا هتقبثاال ،هشاابزکت ،داًااش حسفااِ ای ،اخالقیاابت ٍ هیاائَلیت اختواابؾی
3
2
1
( ، Givrian and Dindarfarkush, 2011سبختبزی  ،زاثطِ ای ٍ شٌبختی (Nahapiet and , 1998
 . Ghoshalثؿد سبختبزی اشبزُ ثس ازتجبطّبی ثیي افساد دازد .ثؿد شٌبختی ثِ هٌبثؿی اشبزُ دازد کاِ
فساّن کٌٌدُ هػبّس ،تؿجیس ٍ ت ییسّب ٍ ًػبمّبی هؿبًی هشتسک دز هیابى گاسٍُّاب ّیاتٌد ٍ ثؿاد
زاثطِای ًَؾی زٍاث شاصی زا تَصیف هیکٌد کِ افساد ثب ییدیگس ثِ خابطس سابثقِ تؿابهالت خاَد
ثسقساز هیکٌٌد.
قلاایچ لاایّ ،داابزی ٍ زحواابى پااَز (Ghelich Lee ,Hajary and Rahmanpour , 2006
4
هؿتقدًد ثب سسهبیِ گرازی دز سسهبیِ اختوبؾی دز اثؿبد فَق هیتَاى اًتػبز داشات ساسهبیِ فیاسی
(اًیبًی ،5سبختبزی ٍ زاثطِای افصایش یبثد .ثِ ؾجبزت دیگاس ساسهبیِ اختوابؾی ثاِ ؾٌاَاى ییای اش
قبثلیتّب ٍ دازاییّبی هْن داًشگبُ هیتَاًد دز خلق ٍ تیْین داًش هَخَد دز سسهبیِّابی فیاسی
داًشگبُ کوک ًوبید ٍ ثسای آًْب دز هقبییِ ثب سبشهبىّبی دیگس هصیت پبیداز ایدبد ًوبید.
ّنچٌیي ٍیژگی ؾودُای کِ هیتَاى ثسای شسای فؿلی ّس سابشهبًی ثاَیژُ ًْبدّابی «داًاش
ثٌیبى» چَى داًشگبُ ثس شوسد؛ تغییسات ثییبز سسیؽ ،گیتسدُ ،ؾویق ٍ پیچیادُ هحای حابکن ثاس
ف بی آًْبست .داًشگبُّب ثسای ثقب ثبید قبدز ثِ سبشگبزی ثب شساط هتغییس ؾلوای ٍ هحیطای ثبشاٌد.
ثٌبثسایي ثبید ّسچِ سسیؽتس خبی خَد زا ثِ سبشهبىّبی چبثک دٌّد ٍ ثِ ایي تستیت دز خسیبى یاک
یبدگیسی آگبّبًِ شهیٌِ ح ع ٍ ازتقب اؾتجبز خَد زا فساّن آٍزًد .اش طسفی خٌجِ ًبهشاَْد اقتصابد ثاس
پبیِ سسهبیِ فیسی ثٌیبى ًْبدُ شدُ ٍ هبدُ اٍلیِ ٍ اصالی آى ،داًاش ٍ قبثلیات یابدگیسی اسات .ثاِ
ؾجبزت ثْتس هیتَاى گ ت کِ اهسٍشُ هدیسیت سسهبیِّبی فیسی سبشهبىّب ٍ ًْبدّب زا ثاِ هَفقیات-
ّبی ثیشتسی دز افقّبی آیٌدُ ثبشازّبی زقبثتی ٍ پبیبیی اؾتجابزی خَاّاد زسابًد .دز ؾصاس حبضاس
سسهبیِ فیسی ثِ یک هحسک ثییبز حیبتی ثسای پبیدازی اؾتجبز یک سییتن دز هحی زقبثتی اهاسٍش
تجدیل شدُ است (. Khavandkar, Khavandkar and Mottaki, 2009
سسهبیِ فیسی هدوَؾِای اش دازاییّبی داًش هحَز است کِ ثِ یک سبشهبى اختصاب دازًاد ٍ دز
شهسُ ٍیژگیّبی آى ثشوبز هیزًٍد ٍ اش طسیق افصٍدى ازشش ثِ ذی ً ؿبى کلیدی سبشهبى ،ثاِ طاَز
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قبثل هالحػِ ای ثِ ثْجَد ٍضؿیت زقبثتی سبشهبى هٌدس هیشَد ( . Marr, 2004اثؿبد سسهبیِ فیسی
ؾجبزتٌد اش -1 :سسهبیِّبی اًیبًی :سسهبیِّبی اًیبًی تحت ؾٌَاى داًش فسدی ،هْبزتّب ،تَاًبییّب
ٍ تدبزة هَخَد دز کبز کٌبى یک سبشهبى ثسای خلق ازشش ٍ حل کسدى هیبئل سبشهبى تؿسیف شدُ
است ( -2 . Nerma, 2005سسهبیِ سبختبزی :سسهبیِ سابختبزی اشابزُ ثاِ سابختبزّب ٍ فسایٌادّبی
هَخَد دز دزٍى یک سبشهبى دازد کِ کبزکٌبى اش آًْب است بدُ کسدُ ٍ اش ایي طسیق داًش ٍ هْابزت-
ّبیشاابى زا ثااِ کاابز هاایگیسًااد ( -3 . Wang, 2005سااسهبیِ زاثطااِای (هشااتسی  :ثااًَ س
) Bounfour, 2003خَاستگبُ سسهبیِ زاثطِای زا ازتجبط هیبى افساد هَخَد دز یک گاسٍُ یاب دساتِ
خب م داًد.
ؾالٍُ ثسایي دز هیبى هْبزتّبی هَزد ًیبش قسى  21تَاًبیی تطجیق هیتوس ثب افسادی اش فسٌّا(-
ّبی هاتلف ٍ تَاًبیی ادازُ ازتجبطبت ثیي فسٌّگی ّوساُ ثب سسهبیِ اختوبؾی اش ه بّین ًَیٌی اسات
کِ اهسٍشُ دز ثسزسیّبی اقتصبدی ٍ اختوبؾی خَاهؽ هدزى هطس شدُ است .هحای کابز خْابًی،
ًیبش ثِ افسادی دازد کِ ثِ فسٌّ(ّبی هاتلف آشٌب ثبشٌد ٍ ثتَاًٌد ثب افساد سبیس فسٌّا(ّاب ازتجابط
هٌبست ثسقساز کٌٌد .ثسای ایي هٌػَز ،افساد ًیبش ثِ َّش فسٌّگی 1دازًد کاِ دز ایاي هیابى ساسهبیِ
اختوبؾی ؾودتب هجتٌی ثس ؾَاهل فسٌّگی ٍ اختوبؾی است ٍ شٌبسبیی آى ثِ ؾٌَاى یک سسهبیِ چاِ
دز سطح هدیسیت کالى تَسؿِ کشَزّب ٍ چِ دز ساطح هادیسیت سابشهبىّاب ٍ ثٌگابُّاب هایتَاًاد
شٌبخت خدیدی اش َّش فسٌّگی ٍ است بدُ اش سییتنّبی اقتصابدی -اختوابؾی دز ّادایت ثْتاس
سییتنّب فساّن ًوبید.
دز ٍاقؽ ،ییی اش ه بّین ًَیٌی کِ هیتَاًد چْبزچَثی زا دز اختیابز اًدیشاوٌداى ٍ پژٍّشاگساى
حَشُ ّبی هاتلف ؾلوی ثَیژُ ؾلَم اًیبًی قساز دّاد ،ه ْاَم ّاَش فسٌّگای اسات .ایاي ه ْاَم
ثسگسفتِ اش ًػسیِ َّشّبی چٌدگبًِ گبزدًس ( Gardner, 1983است .هسٍزی ثاس ادثیابت هاستج ثاب
َّش فسٌّگی ًشبى دٌّدُ ایي است کِ ایي ه َْم دز ّصازُ سَم هیالدی ثیشتاس هطاس شادُ ٍ
ؾوَهیت یبفتِ ٍ هیتَاًد ثِ ؾٌَاى ًیبشی ثسای ثشس اهسٍشی ٍ گاسٍُّابی اختوابؾی ثاب شهیٌاِّابی
فسٌّگی هت بٍت قلوداد گسدد ( . Yazdkhasti, Ghasemi and Vahida, 2011ه َْم َّش فسٌّگی
اٍل یي ثبز تَس ازلی ٍ اً( هطس شد .آًْب َّش فسٌّگی زا قبثلیات یابدگیسی الگَّابی خدیاد دز
تؿبهالت فسٌّگی ٍ ازائِ پبساخ ّابی زفتابز صاحیح ثاِ ایاي الگَّاب تؿسیاف کاسدُاًاد ( Hadizade
 . Moghaddam and Hosseini, 2008اًا( ٍ ٍى دایاي ) ، Ang and VanDyne, 2008هؿتقدًاد
َّش فسٌّگی ثِ ه َْم تَاًوٌدی فسدی ثسای ؾول ٍ هدیسیت اثسثاش دز هدوَؾاِای ثاب فسٌّا(
هتٌَؼ هیثبشد .دً( ٍ گیجیاَى ( ، Deng and Gibson, 2010هؿتقدًاد افاسادی کاِ دازای ّاَش
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فسٌّگی ثبالیی ّیتٌد تَاًبیی یبدگیسی دز هحی فسٌّگی خدید زا دازًد ٍ اش زٍیبزٍیی ثب فسٌّا(-
ّبی خدید لرت هیثسًد .ثٌبثسایيَّ ،ش فسٌّگی ثِ افساد اخبشُ هیدّد تب تشاای دٌّاد دیگاساى
چگًَِ فیس هیکٌٌد ٍ چگًَِ ثِ الگَّبی زفتبزی پبسخ هایدٌّاد ،دز ًتیداِ هَاًاؽ ازتجابطی ثایي
فسٌّگی زا کبّش دادُ ٍ ثِ افساد قدزت هدیسیت تٌَؼ فسٌّگی زا هیدّد.
تَهبس ٍ ایٌییتَى (َّ ، Thomas & Inkson, 2005ش فسٌّگی زا دز قبلت سِ هتغیاس داًاش
فسٌّگی ،هْبزتّب ٍ هساقجتّابی فسٌّگای هاَزد ثسزسای قاساز هایدٌّاد .ازلای ٍ هَسبکَفیایی
(َّ ، Early & Mosakowski , 2004ش فسٌّگی زا شبهل سِ خاص شاٌبختی ،زفتابزی ٍ اًگیصشای
هؿسفی هیکٌٌد .اً(ٍ ،ى دایي ،کابُ ٍ ّویابزاى ) Ang, Van Dyne, Koh and et al , 2007ثاسای
سٌدش َّش فسٌّگای چْابز ؾبهال زاّجاسدی فساشاٌبختی ،1شاٌبختی ،اًگیصشای ٍ 2زفتابزی 3زا
پیشٌْبد هیکٌٌد .ثؿد فساشٌبختی َّش فسٌّگی ثِ چگًَگی دزک تدسثیبت هیابى فسٌّگای اشابزُ
دازد .شٌبخت َّش فسٌّگی ثیبًگس دزک فسد اش تشبثْبت ٍ ت بٍتّبی فسٌّگی است .اًگیصش َّش
فسٌّگی اشبزُ ثِ ؾالقِ فسد ثِ آشهَدى فسٌّ(ّبی دیگس ٍ تؿبهل ثب افسادی اش فسٌّ(ّابی هاتلاف
دازد ٍ زفتبز َّش فسٌّگی ثیبًگس قبثلیت فسد ثسای سبشگبزی ثب زفتبزّبی کالهی ٍ غیاس کالهای کاِ
ثسای ثسخَزد ثب فسٌّ(ّبی هاتلف هٌبست ّیتٌد ،هیثبشد ( Ghadampour, Mehrdad & Jafari,
. 2011
ثدٍى شک اش آًدبیی کِ داًشگبُ آشاد ثِ ؾٌَاى ییی اش داًشگبُّبی هْن دز اخاسای ثسًبهاِّابی
تَسؿِ کشَز هیتَاًد شسای هٌبسجی ثسای ایدبد سسهبیِ اختوبؾی ٍ سسهبیِ فیاسی فاساّن ًوبیاد ٍ
ثب تَخِ ثِ لصٍم حسکت داًشگبُّبی آشاد دز خْت ثِ زٍش شدى ٍ ّوگبم ثَدى ثب تغییاسات هحیطای،
ازتجبطبت ٍ تؿبهالت هیبى افساد ،ایدبد قبثلیت سابشگبزی دز داًشادَیبى ٍ اسابتید ثاسای هَاخْاِ ثاب
فسٌّ(ّبی هاتلف داًشدَیبى ٍ هحی ّبی داًشگبّی هاتلف ایاي تحقیاق ثاِ ثسزسای زاثطاِی
َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ اختوبؾی ٍ سسهبیِ فیسی دز داًشگبُ آشاد اسالهی ٍاحد آثابدُ هایپاسداشد.
ؾالٍُ ثس ایي ،هسٍز پیشیٌِی ًػسی َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ اختوبؾی ٍ سسهبیِ فیسی ًیص ًشبى داد
هطبلؿبت قبثل هالحػِای کِ ّس سِ هتغیس زا دز داًشگبُ هَزد ثسزسی قساز دادُ ثبشدٍ ،خَد ًادازد ٍ
ثِ ّویي دلیل اًدبم ایي پژٍّش ضسٍزی ثِ ًػس زسید .ثس ّویي اسبس دز ایي تحقیق پژٍّشگس ثِ
دًجب پبسخ سَا ّبی شیس است :آیب َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ اختوبؾی ٍ اثؿبد آى دز داًشگبُ آشاد ثاب
ییدیگس زاثطِ دازًد؟ آیب َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ فیسی اثؿبد آى ٍ دز داًشگبُ آشاد ثب ییدیگس زاثطاِ
دازًد؟ آیب سسهبیِ اختوبؾی ثب سسهبیِ فیسی ٍ اثؿبد آى دز داًشگبُ آشاد ثب ییدیگس زاثطِ دازًد؟
1

. metacognitive component
. motivational component
3
. behavioral component
2
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پيطيٌِ پصٍّص
دز ثسزسیّبی اًدبم شدُ دز شهیٌِی سبثقِ ی پژٍّشی هَضَؼ ایاي پاژٍّش ،دز هیابى هٌابثؽ
هَخَد ٍ دز دستسس ،پژٍّشی کِ ّس سِ هتغیس زا ثسزسی کٌاد ٍ دقیقاب دز زاساتبی ایاي هَضاَؼ
ثبشد ،یبفت ًشد .لییي پژٍّشّبیی ثب ؾٌبٍیي هاتلف دز ازتجبط ثب هتغیسّبی ایي هَضَؼ دز داخال
ٍ خبزج کشَز اًدبم شدُ کِ ثِ ثسخی اش ًتبیح آًْب اشبزُ هیگسدد:
حویادی ،دهبًٍادی ٍ دٌّاَی ( Hamidi , Damavandi and Dehnavi, 2012دز پژٍّشای ثاب
ؾٌَاى" زاثطِ َّش فسٌّگی ٍ سَاد کبهپیَتسی هؿلوبى ثب سجک هدیسیت کالسی آًبى" ًشبى دادًد
ثیي فساشٌبخت ٍ زفتبز فسٌّگی هؿلوبى ثب سجک هدیسیت کالسی هؿلن هحَزی آًْب ازتجبط هؿیَس
ٍ هؿٌبداز ٍخَد دازد.
قبسوی هادًی ( Ghasemimadani, 2011دز ثسزسای "زاثطاِ ّاَش فسٌّگای ٍ ساجکّابی
تصوینگیسی دز ثیي هدیساى هدازس زاٌّوبیی استبى قصٍیي "ثِ ایي ًتیدِ زسید کاِ ثایي ّاَش
فسٌّگی ٍ سجکّبی ؾوَهی تصوینگیسی دز ثیي هادیساى زٍاثا هثجات ٍ هؿٌابدازی ٍخاَد دازد.
غسیجی ٍ قلی شادُ ( ، Gharibi & Ghulizadeh, 2011دز پژٍّشی ثب ؾٌَاى "ًقش هَل ِّبی ّاَش
ّیدبًی دز پیش ثیٌی سسهبیِ اختوبؾی" دز ثیي  ً 400س اش داًشدَیبى داًشگبُّابی آشاد اساالهی
هٌطقِ  11ثب زٍش ًوًَِ گیسی چٌدهسحلِ ای ٍ ثب است بدُ اش پسسشٌبهِ ثِ ایي ًتیدِ زسایدًد کاِ
هَل ِ ّبی َّش ّیدابًی (خاَداًگیصی ،خَدآگابّی ،خاَدکٌتسلیَّ ،شایبزی اختوابؾی ٍ هْابزت
اختوبؾی قبدز ثِ پیش ثیٌی هَل ِّبی سسهبیِ اختوبؾی (اؾتوبد تؿواین یبفتاِ ،هشابزکت هادًی-
زسوی ،هشابزکت هارّجیٌّ ،دابز هؿبهلاِ هتقبثال ،پیًَاد دٍساتیّ -ویابیگی ،پیًَاد دٍساتی-
خبًَادگی ٍ اؾتوبد ًْبدی ّیتٌد.
گیَزیبى ٍ دیٌداز فسکَش ( ، Givrian & Dindarfarkush, 2011دز پژٍّشی ثب ؾٌَاى "ثسزسای
زاثطِ سسهبیِ اختوبؾی ٍ اثسثاشی هؿلوبى" ًشبى دادًاد کاِ ثایي ساسهبیِ اختوابؾی ٍ اثسثاشای
هؿلوبى زاثطِ هیتقین ٍخَد دازد .گال هحواد ًاژاد ،ثْساهای ٍ هْادٍی ( Golmohammadnejad,
 ، Bahrami & Mahdavi, 2011دز هطبلؿِای ثب ؾٌَاى "ثسزسی زاثطِ سسهبیِ اختوابؾی ٍ هادیسیت
داًش دز دثیسستبىّبی دختساًِ شْس تجسیص" ثب زٍش ًوًَِ گیسی طجقِ ای زٍی  ً 325س اش دثیساى
ثب است بدُ اش پسسشٌبهِ ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد کِ ثیي سسهبیِ اختوبؾی ٍ هدیسیت داًش ٍ اثؿابد آى
دز دثیسستبىّبی دختساًِ شْس تجسیص زاثطِ هثجت ٍ هؿٌبدازی ٍخَد دازد.
دز پژٍّشی کِ پتسٍیس ) ، Petrovice , 2011ثب ؾٌَاى "چگًَِ هؿلوبى َّش فسٌّگی شبى زا
دزک هیکٌٌد؟" اًدبم دادً ،شبى داد کِ ییی اش هْنتسیي پیشگَیی کٌٌدُّبی َّش فسٌّگای دز
هؿلوبى لرت اش ازتجبطبت ثیي فسٌّگی ،تدسثِ کسدى کالسّبی چٌد فسٌّگای ،گشاَدگی دز ثساثاس
یبدگیسیّبی فسٌّگی ٍ ثسقسازی ازتجبط هؤثس ثب داًش آهَشاًی اش فسٌّ(ّبی دیگس هیثبشد.
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ًبغن ٍ هطلجای ( ، Nazem & Matllebi, 2011دز پاژٍّش "ازایاِ الگاَی سابختبزی ساسهبیِ
فیسی ثس اسبس یبدگیسی سبشهبًی دز ثیي کبزکٌبى داًشگبُ شْید ثْشتی" ثِ ایي ًتیدِ زسیدًد کِ
زاثطِ هؿٌبدازی ثیي اثؿبد یبدگیسی سبشهبًی ٍ سسهبیِ فیسی ٍخَد دازد ٍ ثایشتاسیي اثاس هیاتقین
یبدگیسی دز سطح سبشهبًی دز ثؿد یبدگیسی سبشهبًی ثس سسهبیِ فیسی ثَدُ است .حیایٌی ًیات ٍ
قبدزی ( ، Hosseini Nasab & Ghaderi, 2011دز هطبلؿِ ای ًشبى دادًاد ثایي ّاَش فسٌّگای ٍ
هؤل ِّبی آى (فساشٌبختی ،شٌبختی ،اًگیصشی ٍ زفتبز ی ثب ثْسُ ٍزی هادیساى ،زاثطاِی هثجات ٍ
هؿٌی داز ٍخَد دازد.
ٍى دزیل ) ،(VanDriel , 2008دز پژٍّشی ثب ثسزسی ،تَسؿِ ٍ سٌدش کوی َّش فسٌّگی دز
سطح سبشهبًی دزیبفت کِ َّش فسٌّگی زاثطِ هثجتی ثاب اثسثاشای سابشهبًی ٍ ؾولیاسد سابشهبًی
دازد .ایوبی ( Imai, 2007دز ثسزسی تبثیس َّش فسٌّگی ثس اثسثاشی هراکسُ ثیي فسٌّگی دز ثایي
هراکسُ کٌٌدگبى آهسییبیی ٍ آسیبی غسثی ثِ ایي ًتیدِ زسید کِ َّش فسٌّگی ثاِ ؾٌاَاى ؾبهال
کلیدی اثسثاشی هراکسُ ثیي فسٌّگی هیثبشد ٍ ثؿد اًگیصش ّاَش فسٌّگای قادزت پایش ثیٌای
کٌٌدگی قَیتسی ًیجت ثِ سبیس اثؿبد داشتِ است.
قبًؿی زاد ( ، Ghaneirad, 2006ثِ "ثسزسی ًقش تؿابهالت داًشادَیبى ٍ اساتبداى دز تیاَیي
سسهبیة اختوبؾی داًشگبّی" پسداختِ استً .تبیح ًشبى داد کِ زٍاث داًشدَیبى ثب اساتبداى خاَد
دز حد پبییٌی قساز دازد .هتغیسّبی شهیٌِای داًشدَیبى ثس هیصاى زٍاث آًْب ثب استبداى تاثثیس دازد.
افصایش ازتجبطبت داًشدَیبى ثب استبداى ثِ افاصایش پیشاسفت تحصایلی داًشادَیبى هایاًدبهاد ٍ
افصایش زٍاث ثب استبداى ثس هیصاى غسٍز داًشدَ ٍ خَداثسثاشی داًشدَیبى هیافصایاد .قلایچ لای ٍ
هشجیی ( ، Ghelich Lee & Moshabbaki, 2006دز هطبلؿِای ثِ ایي ًتیدِ زسایدًد کاِ ساسهبیِ
اختوبؾی ثب سسهبیِ فیسی ٍ ثِ طَز کلی ثب ّس یک اش ؾٌبصس سسهبیِ فیسی زاثطِ هثجت ٍ هؿٌابدازی
دازدً .تبیح پژٍّش توپلس ،تبی ٍ چٌدزاسیبز)ً ، Templer , Tay & Chandrasekar, 2006شابى داد
کِ زاثطِ هثجتی ثیي هؤل ِی اًگیصشی َّش فسٌّگی ثب سبشگبزی ؾوَهی ،سبشگبزی ثیي فسٌّگی ٍ
سبشگبزی شغلی ٍخَد دازد.
ّوبىطَز کِ هشبّدُ هی شَد ،دز زاثطِ ثب هتغیسّبی هطس شادُ دز ایاي پاژٍّش ،تحقیقابت
هتؿدد ٍ هتٌَؾی صَزت گسفتِ است .لییي هحقق دز ثسزسی پیشایٌِ ،هَفاق ثاِ یابفتي تحقیقابت
هشبثْی ،کِ ثِ ثسزسی زاثطِ ایي سِ هتغیس ثپسداشدً ،شد ٍ ًَآٍزی ایي تحقیق دز تسکیت ایاي ساِ
هتغ یس هی ثبشد .ثٌبثسایي ایي پژٍّش ثب ّدف ثسزسی ازتجبط َّش فسٌّگی ثاب ساسهبیِ اختوابؾی ٍ
سسهبیِ فیسی اؾ بی ّیبت ؾلوی داًشگبُ آشاد اساالهی ٍاحاد آثابدُ ثاِ ثسزسای فسضایِّابی شیاس
پسداختِ است:
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فرضيِّای پصٍّص:
فسضیِ کلی :ثیي َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ اختوبؾی ٍ سسهبیِ فیسی زاثطِ هؿٌبداز ٍخَد دازد.
فسضیِّبی ٍیژُ:
 -1ثیي اثؿبد َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ اختوبؾی ٍ اثؿبد آى زاثطِ هؿٌبداز ٍخَد دازد.
 -2ثیي اثؿبد َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ فیسی ٍ اثؿبد آى زاثطِ هؿٌبداز ٍخَد دازد.
 -3ثیي اثؿبد سسهبیِ اختوبؾی ثب سسهبیِ فیسی ٍ اثؿبد آى زاثطِ هؿٌبداز ٍخَد دازد.
رٍش پصٍّص
ثب تَخِ ثِ ایي کِ ّدف ایي تحقیق ثسزسی زٍاث ثیي هتغیسّابی ّاَش فسٌّگای ثاب ساسهبیِ
اختوبؾی ٍ سسهبیِ فیسی ثَدُ است اش ایي زٍ ،پژٍّش ثِ لحبظ ّدف اش ًَؼ پژٍّشّابی کابزثسدی
ٍ ثِ لحبظ ًحَُ خوؽ آٍزی اطالؾبت تَصی ی ٍ اش ًَؼ ّوجیتگی هایثبشاد .خبهؿاِی آهابزی ایاي
تحقیق کلیِ اؾ بی ّیبت ؾلوی داًشگبُ آشاد اسالهی ٍاحد آثابدُ دز ساب تحصایلی 1392-1393
ثَدُ کِ هدوَؼ  ً 48س ثِ ؾٌَاى خبهؿِ آهبزی پژٍّش تؿیایي گسدیاد کاِ ثاب زٍش ًوًَاِ گیاسی
سسشوبزی کل  ً 48س ثِ ؾٌَاى ًوًَِ اًتابة گسدید.
اتسار پصٍّص
ثب تَخِ ثِ ایي کِ دز ایي پژٍّش سِ هتغیس َّش فسٌّگی ،سسهبیِ فیاسی ٍ ساسهبیِ اختوابؾی
هَزد ثسزسی قساز گسفتِ اش پسسشًبهِّبی شیس است بدُ شدُ است:
الف) پرسصًاهِ َّش فرٌّگي :دز ایي پژٍّش اش پسسشًبهِ َّش فسٌّگی ثاس اسابس ًػسیاِ
ازلی ٍ اً( ( ،(Early & Ang, 2003ثب  20سَا است بدُ شدُ است کِ اثؿبد فساشٌبختی ( 4گَیاِ ،
شٌبختی ( 6گَیِ  ،اًگیصشی ( 5گَیِ ٍ زفتبزی ( 5گَیِ زا هَزد سٌدش ٍ اًداشُ گیسی قساز های-
دّد .پسسشًبهِ دز قبلت سَاالت ثیتِ پبسخ ثب هقیبس پٌح دزخاِای لییاست (خیلای شیابد ،شیابد،
هتَس  ،کن ٍ خیلی کن طساحی شدُ است .ثسای تؿییي زٍایی صَزی ٍ هحتَایی ،پسساشًبهاِ دز
اختیبز تؿدادی اش صبحت ًػساى ٍ هتاصصبى هدیسیت ٍ ؾلَم تسثیتی قساز گسفت ٍ زٍایای هحتاَایی
پسسشًبهِ هَزد تبیید قساز گسفت .ضسیت پبیبیی پسسشًبهِ َّش فسٌّگی ثس حیت آل بی کسًٍجب
( ٍ 0/85اثؿبد آى ثِ تستیات فساشاٌبختی ( ، 0/79شاٌبختی(  ، 0/81اًگیصشای ( ٍ ، 0/87زفتابزی
( 0/79ثِ دست آهد کِ ًشبًِ پبیبیی ٍ قبثلیت اؾتوبد اثصاز پژٍّش هیثبشد.
ب) پرسصًاهِ سرهايِ فکری :دز ایي پژٍّش اش پسسشًبهِ سسهبیِ فیاسی ثاس اسابس ًػسیاِی
ثٌتیس ٍ ّویبزاى ( ، Bontis & et al, 2000ثب  39سَا است بدُ شدُ است کاِ اثؿابد اًیابًی (15
گَیِ  ،سبختبزی ( 15گَیِ ٍ زاثطِای ( 9گَیِ زا هَزد ساٌدش ٍ اًاداشُ گیاسی قاساز هایدّاد.
پسسشًبهِ دز قبلت سَاالت ثیتِ پبسخ ثب هقیبس پاٌح دزخاِای لییاست (خیلای هاَافقن ،هاَافقن،
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ًػسی ًدازم ،هابل ن ٍ کبهال هابل ن طساحی شدُ است .ثسای تؿییي زٍایی هحتَایی ،پسسشًبهِ دز
اختیبز تؿدادی اش صبحت ًػساى ٍ هتاصصبى هدیسیت ٍ ؾلَم تسثیتی قساز گسفت ٍ زٍایای هحتاَایی
پسسشًبهِ هَزد تبیید قساز گسفت .ضسیت پبیبیی پسسشًبهِ سسهبیِ فیسی ثس حیت آل بی کسًٍجاب
( ٍ 0/88اثؿبد آى ثِ تستیت اًیبًی ( ، 0/78سبختبزی ( ٍ ، 0/82زاثطِای ( 0/87ثِ دست آهد کاِ
ًشبًِ پبیبیی ٍ قبثلیت اؾتوبد اثصاز پژٍّش هیثبشد.
ج) پرسصًاهِ سرهايِ اجتواعي :دز ایاي پاژٍّش اش پسساشًبهاِ ساسهبیِ اختوابؾی ثساسابس
ًػسیِی ًبّبپیت ٍ گَشب ) ،(Nahapiet & Ghoshal , 1998ثب 13سَا است بدُ شدُ است کِ اثؿبد
شٌبختی ( 3گَیِ  ،سبختبزی ( 3گَیِ ٍ زاثطِای ( 7گَیِ زا هَزد ساٌدش ٍ اًاداشُ گیاسی قاساز
هیدّد .پسسشًبهِ دز قبلت سَاالت ثیتِ پبسخ ثب هقیبس پاٌح دزخاِای لییاست (خیلای هاَافقن،
هَافقنً ،ػسی ًدازم ،هابل ن ٍ کبهال هابل ن طساحی شادُ اسات .ثاسای تؿیایي زٍایای هحتاَایی،
پسسشًبهِ دز اختیبز تؿدادی اش صبحت ًػساى ٍ هتاصصبى هدیسیت ٍ ؾلَم تسثیتای قاساز گسفات ٍ
زٍایی هحتَایی پسسشًبهِ هَزد تبیید قساز گسفت .ضسیت پبیابیی پسسشاٌبهِ ساسهبیِ اختوابؾی ثاس
حیت آل بی کسًٍجب ( ٍ 0/87اثؿبد آى ثِ تستیت شٌبختی ( ، 0/76سابختبزی ( ٍ ، 0/80زاثطاِای
( 0/88ثِ دست آهد کِ ًشبًِ پبیبیی ٍ قبثلیت اؾتوبد اثصاز پژٍّش هیثبشد .ثسای تدصیاِ ٍ تحلیال
دادُّبی آهبزی دز ایي پژٍّش اش آهبز تَصی ی ٍ استٌجبطی (ضسیت ّوجیتگی پیسساَى اسات بدُ
شدُ است.
يافتِّای پصٍّص
فرضيِ کلي :تيي َّش فرٌّگي تا سرهايِ اجتواعي ٍ سررهايِ فکرری راتطرِی هعٌرادار
ٍجَد دارد.
ثسای ثسزسی فسضیِ کلی پژٍّش اش هبتسیس ّوجیتگی پیسسَى است بدُ شدُ است.
جدٍل(ً )7تايج هاتريس ّوثستگي در راتطِ تيي َّش فرٌّگي تا سرهايِ اجتواعي ٍ سرهايِ
فکری
هتغیسّبی پژٍّش
َّش فسٌّگی

سسهبیِ اختوبؾی
* p≤0/05

ّوجیتگی پیسسَى
Sig
N
ّوجیتگی پیسسَى
Sig
N
** p≤0/01

َّش فسٌّگی

سسهبیِ اختوبؾی

سسهبیِ فیسی

1

-0/148
0/314
48

-0/22
0/882
48

1

0/751
0/000
48
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ثب است بدُ اش آشهَى ّوجیتگی پیسسَى ،هؿٌیداز ثَدى زاثطِ ثایي ّاَش فسٌّگای ثاب ساسهبیِ
اختوبؾی ٍ سسهبیِ فیسی ثسزسی شد کِ ًتبیح آى دز خدٍ (ً 1شبى دادُ شادُ اسات .چٌابى کاِ
ًتبیح ًشبى هیدّد ضسیت ّوجیتگی ثیي َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ اختوبؾی  r= -0/14ثِ صَزت
هٌ ی ٍ هؿیَس ٍ حبکی اش ایي است کِ ثیي َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ اختوبؾی زاثطاِ هؿٌایدازی
ٍخَد ًدازدّ .نچٌیي ًتبیح ًشبى هیدّد ضسیت ّوجیتگی ثیي َّش فسٌّگی ثاب ساسهبیِ فیاسی
 r= -/022ثِ صَزت هٌ ی ٍ هؿیَس ٍ حبکی اش ایي است کِ ثیي َّش فسٌّگی ثب ساسهبیِ فیاسی
ًوًَِ هَزد پژٍّش زاثطِ هؿٌیدازی ٍخَد ًدازد.
هؿٌیداز ثَدى زاثطِ ثیي سسهبیِ اختوبؾی ثب سسهبیِ فیسی ًیص هَزد ثسزسی قساز گسفات؛ چٌابى
کِ ًتبیح ًشبى هیدّد ضسیت ّوجیتگی ثیي سسهبیِ اختوبؾی ثب سسهبیِ فیسی  r=0/75ثِ صَزت
هثجت ٍ هیتقین ٍ حبکی اش ایي است کِ ثیي سسهبیِ اختوبؾی ثب سسهبیِ فیسی ًوًَِ هَزد تحقیاق
زاثطِ هؿٌی دازی دز سطح ٍ p≤ 0/01( 0/99خَد دازد .ثِ گًَِای کِ ثب افاصایش ساسهبیِ فیاسی،
سسهبیِ اختوبؾی افساد ًیص افصایش هییبثد ٍ ثبلؿیس.
ثٌبثسایي ثِ طَز کلی ًتبیح ًشبى داد کِ ثیي سسهبیِ اختوبؾی ثب سسهبیِ فیاسی زاثطاِ هثجات ٍ
هؿٌی دازی ٍخَد دازد اهب ثیي َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ اختوبؾی ٍ سسهبیِ فیسی زاثطِ هؿٌایدازی
ٍخَد ًدازد.
فرضيِّای ٍيصُ
فرضيِ اٍل :تيي اتعاد َّش فرٌّگي تا سرهايِ اجتواعي ٍ اتعاد آى راتطِ هعٌرادار ٍجرَد
دارد.
جدٍل(ً )3تايج ضرية ّوثستگي پيرسَى :راتطِ تيي اتعاد َّش فرٌّگي تا سرهايِ اجتواعي ٍ
اتعاد آى
اثؿبد َّش فسٌّگی
فساشٌبختی

ّوجیتگی پیسسَى
)Sig. (2-tailed

شٌبختی

ّوجیتگی پیسسَى
)Sig. (2-tailed

اًگیصشی

ّوجیتگی پیسسَى
)Sig. (2-tailed

زفتبزی

ّوجیتگی پیسسَى
)Sig. (2-tailed
N

سسهبیِ اختوبؾی (کلی

شٌبختی

سبختبزی

زاثطِ ای

-0/112
0/448
-0/057
0/702
-0/054
0/718
-0/216
0/141
48

-0/033
0/822
0/012
0/935
0/048
0/745
-0/190
0/196
48

0/122
0/409
0/098
0/507
-0/026
0/860
-0/160
0/278
48

0/211
0/150
0/132
0/370
0/101
0/497
0/212
0/147
48
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ًتبیح ضسیت ّوجیتگی پیسسَى دز ثسزسی زاثطِ ثیي اثؿبد َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ اختوبؾی ٍ
اثؿبد آى ثب تَخِ ثِ خدٍ ( 2حبکی اش آى ثَد کِ ثیي ّیچ یک اش اثؿبد َّش فسٌّگی (فساشٌبختی،
شٌبختی ،اًگیصشی ٍ زفتبزی ثب سسهبیِ اختوبؾی ثِ طاَز کلای ٍ ّاس یاک اش اثؿابد آى (شاٌبختی،
سبختبزی ٍ زاثطِ ای زاثطِ هؿٌیدازی ٍخَد ًدازد.
فرضيِ دٍم :تيي اتعاد َّش فرٌّگي تا سرهايِ فکری ٍ اتعاد آى راتطِ هعٌادار ٍجَد دارد.
جدٍل(ً )3تايج ضرية ّوثستگي پيرسَى؛ راتطِ تيي اتعاد َّش فرٌّگي تا سرهايِ فکری ٍ
اتعاد آى
سسهبیِ فیسی (کلی

اًیبًی

سبختبزی

زاثطِ ای

اثؿبد َّش فسٌّگی
فساشٌبختی

ّوجیتگی پیسسَى
)Sig. (2-tailed

شٌبختی

ّوجیتگی پیسسَى
)Sig. (2-tailed

-0/129
0/382
0/064
0/668

-0/062
0/675
0/069
0/641

-0/100
0/499
0/071
0/631

0/219
0/135
0/005
0/973

اًگیصشی

ّوجیتگی پیسسَى
)Sig. (2-tailed

0/001
0/995

-0/046
0/755

0/001
0/994

0/086
0/560

زفتبزی

ّوجیتگی پیسسَى
)Sig. (2-tailed

-0/023
0/875

-0/137
0/352

0/113
0/446

-0/009
0/949

ًتبیح ضسیت ّوجیتگی پیسسَى دز ثسزسی زاثطِ ثیي اثؿبد َّش فسٌّگی ثاب ساسهبیِ فیاسی ٍ
اثؿبد آى ثب تَخِ ثِ خدٍ ( 3حبکی اش آى ثَد کِ ثیي ّیچ یک اش اثؿبد َّش فسٌّگی (فساشٌبختی،
شٌبختی ،اًگیصشی ٍ زفتبزی ثب سسهبیِ فیسی ثِ طَز کلی ٍ ّس یک اش اثؿبد آى (اًیبًی ،سابختبزی
ٍ زاثطِ ای زاثطِ هؿٌیدازی ٍخَد ًدازد.
فرضيِ سَم :تيي اتعاد سرهايِ اجتواعي تا سرهايِ فکری ٍ اتعاد آى راتطِ هعٌادار ٍجَد دارد.
جدٍل(ً )9تايج ضرية ّوثستگي پيرسَى؛ راتطِ تيي اتعاد سرهايِ اجتواعي تا سرهايِ فکری ٍ اتعاد
آى
اثؿبد سسهبیِ اختوبؾی
شٌبختی

ّوجیتگی پیسسَى
)Sig.(2tailed

سبختبزی

ّوجیتگی پیسسَى
)Sig.(2tailed

زاثطِای

ّوجیتگی پیسسَى
)Sig. (2tailed
N

* p≤ 0/05

** p≤ 0/01

سسهبیِ فیسی (کلی
**

0/689
0/000
**0/629
0/000
**0/703
0/000
48

اًیبًی
**0/747
0/000
**0/766
0/000
**0/800
0/000
48

سبختبزی

زاثطِ ای

**

**

0/467
0/001
**0/423
0/003
**0/468
0/001
48

0/517
0/000
*0/325
0/024
**0/472
0/001
48
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ًتبیح ضسیت ّوجیتگی پیسسَى دز ثسزسی زاثطِ ثیي اثؿبد سسهبیِ اختوبؾی ثب سسهبیِ فیاسی ٍ
ّس یک اش اثؿبد آى ثب تَخِ ثِ خدٍ ( 4حابکی اش آى ثاَد؛ کاِ ضاسیت ّوجیاتگی ثؿاد شاٌبختی
سسهبیِ اختوبؾی ثب سسهبیِ فیسی ثِ طَز کلی ّ ٍ r=0/68س یک اش اثؿبد آى ثِ تستیت؛ ثؿاد اًیابًی
( ، r=0/74ثؿد سبختبزی ( ٍ r=0/46ثؿد زاثطِای ( r=0/51ثِ صَزت هثجت ٍ هیاتقین ٍ زاثطاِ
هؿٌی داز دز سطح ً 0/99شبى دادُ شد .ضاسیت ّوجیاتگی ثؿاد سابختبزی ساسهبیِ اختوابؾی ثاب
سسهبیِ فیسی ثِ طَز کلی ّ ٍ r=0/62س یک اش اثؿبد آى ثاِ تستیات؛ ثؿاد اًیابًی ( ، r=0/76ثؿاد
سبختبزی ( ٍ r=0/42ثؿد زاثطِای ( r=0/32ثِ صَزت هثجت ٍ هیتقین ٍ ّنچٌیي زاثطِ هؿٌی-
داز دز سطح ( 0/99اًیابًی ٍ سابختبزی ٍ ( 0/95زاثطاِای ًشابى دادُ شادّ .انچٌایي ضاسیت
ّوجیتگی ثؿد زاثطِای سسهبیِ اختوبؾی ثب سسهبیِ فیسی ثِ طَز کلی ّ ٍ r=0/70اس یاک اش اثؿابد
آى ثِ تستیت؛ ثؿد اًیبًی ( ، r=0/80ثؿد سبختبزی ( ٍ r=0/46ثؿد زاثطِای ( r=0/47ثِ صاَزت
هثجت ٍ هیتقین ٍ زاثطِ هؿٌی داز دز سطح  0/99هشبّدُ گسدید.
ثِ طَز کلی ًتبیح ثسزسی زاثطِ ثیي اثؿبد سسهبیِ اختوبؾی ثب سسهبیِ فیسی ٍ اثؿبد آى ًشبى داد
کِ ثیي ّس یک اش اثؿبد سسهبیِ اختوبؾی (شٌبختی ،سبختبزی ٍ زاثطِ ای ثب سسهبیِ فیسی ثاِ طاَز
کلی ٍ ّس یک اش اثؿبد آى (اًیبًی ،سبختبزی ٍ زاثطِای ّوجیتگی هثجات ٍ هیاتقین ٍ ّانچٌایي
زاثطِ هؿٌیدازی ٍخَد دازد.
تحث ٍ ًتيجِ گيری
ایي تحقیق دز صدد ثسزسی زاثطِ ثیي َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ اختوبؾی ٍ سسهبیِ فیسی ثاَدُ
است .خْت ثسزسی ایي زاثطِّب اش آشهَى آهبزی ضسیت ّوجیتگی پیسسَى اسات بدُ گسدیادً .تابیح
حبصل اش تحلیل فسضیِ کلی پژٍّش ًشبى داد کِ زاثطِ ثیي َّش فسٌّگای ثاب ساسهبیِ اختوابؾی
(َّ ٍ r= –0/14ش فسٌّگی ثب سسهبیِ فیسی( r= -0/022هؿٌیداز ًجَدُ است .ثٌابثسایي فسضایِ
کلی پژٍّش تبیید ًگسدیدً .تبیح ایي تحقیق ثب ًتبیح قبسوی هدًی ( ، Ghasemimadani, 2011کاِ
دز پژٍّش خَد ثِ ایي ًتیدِ زسید ثیي َّش فسٌّگی ٍ ست ّبی ؾوَهی تصوی گیسی دز ثایي
هدیساى زٍاث هثجت ٍ هؿٌبدازی ٍخَد دازدً ،بّویَ ثَدُ است.
دز تجییي یبفتِّبی فَق هیتَاى ثیبى کسد اش آًدب کِ تَخِ ثِ سسهبیِ اختوبؾی دز داًشاگبُ دز
هَفقیت حسفِای؛ فسایٌد خیتدَی شغلی کبزکٌبى ٍ اسبتید؛ هجبدلِ هٌبثؽ ثیي ٍاحدّب ٍ ثااشّاب؛
ًَآٍزی؛ ایدبد سسهبیِ فیسی؛ کبّش گسدش شغلی کبزکٌبى؛ ازتجبط ثب ؾسضِ کٌٌادگبى ٍ یابدگیسی
ثیي ثاشی ٍ ثیي سبشهبًی ثییبز هَثس هیثبشد .ثٌبثسایي داًشگبُّب ثب تَخِ ثِ سسهبیِ اختوبؾی هی-
تَاًٌد ثیتس هٌبسجی زا ثسای ثْسُ ثسدازی ًیسٍی اًیبًی دز داًشگبُ فساّن ًوَدُ تب هٌابثؽ اًیابًی ثاب
هشبزکت ثیشتس ،اؾتوبد هتقبثل ٍ افصایش داًش حسفِای خَد ،قبدز ثِ اًدبم تؿْدات خاَد دز ثساثاس
داًشگبُ ثبشٌد .اسبتید اش هٌبثؽ ازششوٌدی ّیتٌد کِ فسایٌدّبی سبشهبًی ٍ شاجیِّابی ازتجابطی زا
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ثِ ٍخَد هی آٍزًد .ایي هٌبثؽ ثاشی اش سسهبیِ فیسی ّیتٌد کِ ثییبز اّویت دازًد ٍ اًداشُ گیسی ٍ
هدیسیت سسهبیِّبی فیسی ثِ داًشگبُ ایي اهیبى زا هیدّد تب اقدام ثِ ثْجاَد کی یات فؿبلیاتّابی
آهَششی ٍ پژٍّشی خَد ًوَدُ ٍ دز ثساثس تغییسات ٍاکٌش سسیؽ ًشبى دٌّد ٍ ثِ ؾٌَاى یک هحسک
پیش ثسًدُ خْت زقبثت ٍ ثْجَد ؾولیسد داًشگبّی ثبشٌد .افساد ثب داشتي َّش فسٌّگی ثبال قبدز ثِ
یبدگیسی فسٌّ(ّبی خدید ثَدُ ٍ اش آشٌبیی ٍ زٍثِ زٍ شدى ثب فسٌّ(ّبی خدید لارت ثاسدُ ٍ ثاب
تشای چگًَگی ت یس ٍ زفتبز دیگساى هیتَاًٌد پبسخّبی هتٌبست ثِ دیگساى دادُ ٍ ثدیي تستیات
ثییبزی اش هَاًؽ ازتجبطی ثیي فسٌّ(ّب کبّش یبفتِ ٍ تَاًبیی هدیسیت تٌَؼ فسٌّگی دز افساد ایدبد
هی گسدد.
ّنچٌیي ًتبیح ًشبى داد کِ ثیي ّایچ یاک اش اثؿابد ّاَش فسٌّگای (فساشاٌبختی ،شاٌبختی،
اًگیصشی ٍ زفتبزی ثب سسهبیِ اختوبؾی ثِ طَز کلی ٍ ّس یاک اش اثؿابد آى (شاٌبختی ،سابختبزی ٍ
زاثطِای زاثطِ هؿٌی دازی ٍخَد ًدازد .ثٌبثسایي فسضیِ اٍ پژٍّش تبیید ًگسدید .ایي ثاداى هؿٌای
است کِ اش ًػس اؾ بی ّیبت ؾلوی خبهؿِ هاَزد هطبلؿاِ دزک تشابثْبت ٍ ت ابٍتّابی فسٌّگای،
آشٌبیی ثب دستَز شثبى ٍ گَیشّبی دیگس ،ثبٍزّب ٍ ازششّبی فسٌّ(ّابی دیگاس ،تغییاس زفتبزّابی
کالهی ٍ غیسکالهی ٌّگبم تؿبهل ثب فسٌّ(ّبی دیگس دز ثسقسازی زٍاث صویوبًِ ثیي اؾ بی ّیابت
ؾلوی ،چشن اًداش ،اّداف ٍ ازششّبی سبشهبًی هشتسک اؾ ب ّ ،ویبزی هجتٌی ثاس اؾتوابد هتقبثال،
احیبس تؿْدکبزی دز اؾ بی ّیبت ؾلوی خبهؿِ هَزد هطبلؿاِ زاثطاِ ٍ تابثیس هؿٌای دازی ًادازد.
ًتبیح ایي پژٍّش ثب ًتبیح پژٍّش حویدی ،دهبًٍدی ٍ دٌَّی (, Damavandi & Dehnavi, 2012
 ، Hamidiکِ دز پژٍّشی ثب ؾٌَاى "زاثطِ َّش فسٌّگی ٍ ساَاد کابهپیَتسی هؿلوابى ثاب ساجک
هدیسیت کالسی آًبى" ًشبى دادًد ثیي فساشٌبخت ٍ زفتبز فسٌّگی هؿلوبى ثب سجک هدیسیت کالسی
هؿلن هحَزی آًْب ازتجبط هؿیَس ٍ هؿٌبداز ٍخَد دازدّ ،ویَ ثَدُ است .لییي ثب ًتبیح پژٍّش ٍى
دزیل (ً Vandriel, 2008بّویَ ثَدُ است.
ًتبیح ثسزسی زاثطِ ثیي اثؿبد َّش فسٌّگی ثب سسهبیِ فیسی ٍ اثؿبد آى ًیص ًشابى داد کاِ ثایي
ّیچ یک اش اثؿبد َّش فسٌّگی (فساشٌبختی ،شٌبختی ،اًگیصشی ٍ زفتبزی ثب سسهبیِ فیسی ثِ طَز
کلی ٍ ّس یک اش اثؿبد آى (اًیبًی ،سبختبزی ٍ زاثطِای زاثطاِ هؿٌایدازی ٍخاَد ًادازد .ثٌابثسایي
فسضیِ دٍم پژٍّش ًیص تبیید ًگسدیدُ است .ایي ثداى هؿٌی است کِ اش دیدگبُ اؾ بی خبهؿِ هاَزد
هطبلؿِ آشٌبیی ،سبشگبزی ٍ هطبثقت ثب فسٌّ(ّبی دیگس دز زضابیت اؾ اب اش داًشاگبُ ،اًدابم ثْتاس
کبز ّب ٍ خالق ثَدى اسبتید ،تالش دز خْت ایدابد ٍ ح اع زٍاثا ثایي اؾ اب  ،اساتادام ثْتاسیي
هتقبضیبى شغل ،یبدگیسی اؾ ب اش ییدیگس ،افصایش ثبشدّی افاسادٍ ،فابدازی هشاتسیبى ثاِ داًشاگبُ،
است بدُ ثْیٌِ اش هٌبثؽ ،حوبیت اش ایدُّبی خدید ،اهیابى دستسسای آسابى ثاِ اطالؾابت هٌبسات ٍ
صسفِ خَیی دز شهبى زسیدگی ثِ هشیالت هشتسیبى تبثیس ٍ زاثطاِ هؿٌای دازی ًادازدً .تابیح ایاي
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حیایٌی (Hadizade Moghaddam & Hosseini, 2008

پژٍّش ثب ًتبیح پژٍّش ّبدیصادُ هقدم ٍ
کِ هؿتقدًد دز هدوَؼ ثیي ّاَش فسٌّگای ٍ ّانچٌایي اثؿابد شاٌبختی ،اًگیصشای ٍ زفتابزی ٍ
اثسثاشی گسٍّی زاثطِ ی هؿٌی دازی ٍخَد دازدً ،تبیح پژٍّش قبسوی هدًی ( Ghasemimadani,
ً ، 2011تبیح توپلس ،تبی ٍ چٌدزاسایبز ) ، Templer , Tay & Chandrasekar, 2006کاِ ثاِ ایاي
ًتیدِ زسیدًد زاثطِ هثجتی ثیي هؤل ِی اًگیصشی َّش فسٌّگی ثب سابشگبزی ؾواَهی ،سابشگبزی
ثیي فسٌّگی ٍ سبشگبزی شغلی ٍخَد دازد ٍ ،پژٍّش حییٌی ًیت ٍ قبدزی ( & Hosseini Nasab
 ، Ghaderi, 2011کِ ًشبى دادًد ثیي ّاَش فسٌّگای ٍ هؤل اِّابی آى (فساشاٌبختی ،شاٌبختی،
اًگیصشی ٍ زفتبزی ثب ثْسُ ٍزی هدیساى ،زاثطِی هثجت ٍ هؿٌی داز ٍخَد دازدً ،بّویَ ثَدُ است.
ًتبیح ثسزسی زاثطِ ثیي اثؿبد سسهبیِ اختوبؾی ثب سسهبیِ فیسی ٍ اثؿبد آى ًشبى داد کِ ثیي ّس
یک اش اثؿبد سسهبیِ اختوبؾی (شٌبختی ،سبختبزی ٍ زاثطِای ثب سسهبیِ فیسی ثاِ طاَز کلای ٍ ّاس
یک اش اثؿبد آى (اًیبًی ،سبختبزی ٍ زاثطِای ّوجیتگی هثجت ٍ هیتقین ٍ ّنچٌیي زاثطِ هؿٌای-
دازی ٍخَد دازد .ثٌبثسایي فسضیِ سَم پژٍّش تبیید گسدیدً .تبیح ایي ثب ًتبیح پاژٍّش قلایچ لای ٍ
هشجیی ( ، Ghelich Lee & Moshabbaki, 2006فسخی ٍ فؿلی ( ، Faraji & feali, 2010گیَزیابى
ٍ دیٌداز فسکَش ( ، Givrian & Dindarfarkush, 2011قلیچ لیّ ،دبزی ٍ زحوبى پَز ( & ,Hajary
 Ghelich Lee Rahmanpour , 2006کِ هؿتقدًد ثب سسهبیِ گرازی دز ساسهبیِ اختوابؾی دز اثؿابد
(سبختبزی ،شٌبختی ٍ زاثطِ ای هیتَاى اًتػبز داشت سسهبیِ فیسی (اًیبًی ،سبختبزی ٍ زاثطِای
افصایش یبثد ٍ گل هحود ًژاد ثْساهای ٍ هْادٍی ( Golmohammadnejad, Bahrami & Mahdavi,
ّ ، 2011ویَ ثَدُ است .هطبلؿبت قلایچ لای ٍ هشاجیی (GhelichLee & Moshabbaki , 2006
ًشبى داد کِ ثیي ؾٌبصس سسهبیِ فیسی ،سسهبیِ اختوبؾی ٍ هصیت زقبثتی ازتجبط هثجات ٍ هؿٌابدازی
ٍخَد دازدّ .ن چٌیي سبشهبى ّب ثب تقَیت زٍاث اختوبؾی ثیي کبزکٌبى خَد هایتَاًٌاد ثاِ کیات،
تیْین ٍ ایدبد داًش هَخَد دز اثؿبد سسهبیِ اًیبًی ٍ سسهبیِ زاثطِای خَد کوک کٌٌاد ٍ ساسهبیِ
اختوبؾی ثب تقَیت سسهبیِ فیسی هیتَاًد ثس هصیت زقبثتی سبشهبىّب تبثیس هثجت ٍ هؿٌبدازی داشاتِ
ثبشد .فسخی ٍ فؿلی ( Faraji & feali, 2010؛ ًیص دز هطبلؿِ خَد ثِ ایي ًتیدِ زسایدًد کاِ هیابى
سسهبیِّبی اختوبؾی ٍ فسٌّگی ٍ هیصاى هشبزکت شًبى دز سبشهبىّبی غیسدٍلتی زاثطِ هؿٌی دازی
ٍخَد دازد ،ثِ طَزی کِ ثب ثبال زفتي سسهبیِّبی فسٌّگی ٍ اختوبؾی افاساد هاَزد هطبلؿاِ ،هیاصاى
هشبزکت آًْب دز سبشهبىّبی غیسدٍلتی ًیص ثبال هیزٍد ٍ ثب پبییي آهادى ساسهبیِّابی اختوابؾی ٍ
فسٌّگی افساد ،هیصاى هشبزکت آًْب دز سبشهبىّبی غیس دٍلتی پبییي هیآید.
دز تجییي یبفتِّبی ایي فسضیِ هیتَاى گ ت کِ داًشاگبُّاب ثاب تقَیات زٍاثا اختوابؾی ثایي
اؾ بی ّیبت ؾلوی خَد هی تَاًٌد ثب کیات ،تیاْین ٍ ایدابد داًاش هَخاَد ثاِ افاصایش ساسهبیِ
اختوبؾی کوک ًوَدُ ٍ سسهبیِ اختوبؾی ثب تقَیت سسهبیِ فیسی هیتَاًد ثس هصیت زقبثتی داًشاگبُ
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هَزد هطبلؿِ تبثیس هثجت ٍ هؿٌبدازی داشتِ ثبشد .ؾالٍُ ثس ایي اگس داًشگبُّب ثِ ایدابد اؾتوابد ثایي
اؾ ب  ،دزک هتقبثل ،زفتبزّب ٍ ازششّبی هشتسک ،پیًَد افساد ٍ گسٍُّب ثِ ّودیگس ،ایدابد زٍاثا ٍ
کبًب ّبی اًتقب اطالؾبتٍ ،خَد شثابى ٍ کادّبی هشاتسک ٍ ایدابد خٌجاِّابی شاٌبخت هشاتسک
ثپسداشًد اهیبى فؿبلیتّبی ّویبزاًِ زا دز داًشگبُ فساّن ًوَدُ ٍ ساسهبیِّابی فیاسی دز داًشاگبُ
تقَیت هیگسدد ٍ ایي اهس هیتَاًد ثِ هَفقیت داًشگبُ دز ؾسصِّبی هاتلف هٌدس شَدّ .وبى طاَز
کِ هشبّدُ گسدید ًتبیح ایي پژٍّش ثب ًتبیح اغلت پژٍّشّبی اًدبم شادُ تَسا هحققابى دیگاس
ّواَاًی ًداشتِ است ٍ ایي ت بٍتّب ٍ ًبّواَاًیّب هویي اسات ثاِ دلیال ثبفات فسٌّگای ٍ خاَ
حبکن ثس داًشگبُّبی هَزد هطبلؿِ ،هبّیت زشتِّبی تاصصی ،شجیِ زٍاث کبزی ،تجابد ٍ تؿبهال
تدسثیبت دز ایي داًشگبُ ثبشد چسا کِ ت بٍت فسٌّگی دز داًشگبُّاب هایتَاًاد اثاسات هت ابٍتی ثاس
دیدگبُ ٍ خْتگیسی اؾ بی ّیثت ؾلوی دز هحی کبز داشتِ ثبشد.
ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی ثِ دست آهدُ پیشٌْبدّبی ذیل ثِ هٌػَز افصایش َّش فسٌّگی ،سسهبیِ
اختوبؾی ٍ سسهبیِ فیسی اؾ بی ّیبت ؾلوی تَصیِ هیشَد:
 شهیٌِّبی هٌبست ثسای اؾ بی ّیبت ؾلوی خْت کیت داًش ثیشتس ٍ ثْتس اش فسٌّا( هلای ٍخسدُ فسٌّ(ّبی شْسی ٍ کشَزی خَد اش طسیق ثسگصازی کالسّب ٍ کبزگبُ ّبی آهَششی دز ایي
شهیٌِ زا فساّن ًوبیٌد.
 ثسًبهِّبیی ثسای تَسؿِی َّش فسٌّگی دز توبهی سطَ داًشگبُ تدٍیي گسدد. ثسای ح ع ٍ افصایش سسهبیِ اختوبؾی ٍ فیاسی هقادهبت ایدابد فسٌّگای دز داًشاگبُ زا فاساّنًوبیٌد تب ثداى ٍسیلِ اؾ بی ّیبت ؾلوی اش شغل خَد ثیش اش ثیش زاضی ٍ خشٌَد گسدًد.
 ثب سسهبیِ گرازی دز شهیٌة سسهبیة اختوبؾی داًش ،هْبزت ٍ شبییتگیّبی اؾ بی ّیاثت ؾلوایزا افصایش داد.
 پیشٌْبد هیشَد هیئَلیي هسثَطِ شهیٌِ تؿبهل ثب فسٌّ(ّبی هاتلف دزٍى ٍ ثسٍى داًشگبّی زافساّن ًوَدُ ٍ ثِ تقَیت َّش فسٌّگی افساد ثپسداشًدّ .نچٌیي ثاب افاصایش تؿابهالت ،زٍاثا هیابى
فسدی ٍ گسٍّی ،خَ تَام ثب اؾتوبد ،تشسیک هیبؾی ثیي اؾ ابی ّیابت ؾلوای ثاِ تقَیات ساسهبیِ
اختوبؾی آًْب پسداختِ ٍ ثب ثْسُ هٌدی اش هٌبثؽ هَخَد دز داًشگبُ ثِ ازتقب داًش ٍ تقَیت ساسهبیِ-
ّبی فیسی ثپسداشًد.
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