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تحقيق حاضر تا ّذف «تررسی راتطِ تَاًوٌذسازی رٍاىضٌاختی تا رضایت ضغلی ٍ تعْذ
سازهاًی در هياى كاركٌاى داًطگاُ تْراى» تِ رٍش تَصيفی -تحليلی صَرت گرفتِ است.
جاهعِ آهاری تحقيق (ً )2731فر از كاركٌاى داًطگاُ تْراى تَد ،كِ تعذاد ً 156فر (ً 72فر
هرد ٍ ً 84فر زى) از آًْا تِ رٍش ًوًَِگيری طثقِای هتٌاسة تا حجن ٍ تراساس فرهَل
كَكراى اًتخاب ضذًذ .اتسارّای هَرد استفادُ در ایي پژٍّص ضاهل پرسطٌاهِّای
تَاًوٌذسازی رٍاىضٌاختی اسپریتسر ،پرسطٌاهِ رضایت ضغلی اسويت ،كٌذال ٍ َّليي ٍ
ّوچٌيي پرسطٌاهِ تعْذ سازهاًی آلي ٍ هییر هیتاضٌذ كِ پایایی آًْا از طریق ضریة
آلفای كرًثاخ هَرد تأیيذ قرار گرفت .جْت تحليل دادُّا از آزهَىّای ّوستگی پيرسَى ٍ
رگرسيَى گام تِ گام استفادُ گردیذً .تایج آزهَى ّوثستگی پيرسَى حاكی از آى است كِ
تَاًوٌذسازی رٍاىضٌاختی ٍ زیر هقياسّای آى یعٌی هعٌاداری ،خَد تعييٌی ،ضایستگی ٍ
تأثير تا رضایت ضغلی راتطِ هثثت ٍ هعٌاداری در سطح ( )p<./01داضتِ ٍ تِ غير از هؤلفِ
ضایستگی دیگر هؤلفِّای تَاًوٌذسازی رٍاىضٌاختی تا تعْذ سازهاًی ًيس راتطِ هثثت ٍ
هعٌاداری داضتٌذ .عالٍُ ترایي ،تيي تَاًوٌذسازی رٍاىضٌاختی تا دٍ هؤلفِ تعْذ سازهاًی
یعٌی تعْذ عاطفی ٍ تعْذ ٌّجاری ًيس راتطِ هعٌاداری در سطح( )p>./01هطاّذُ گردیذ ٍ
تَاًوٌذسازی رٍاىضٌاختی تٌْا تا هؤلفِ تعْذ هستور راتطِ هعٌادار پيذا ًویكٌذ .در ًْایت،
ًتایج تحليل رگرسيَى گام تِ گام ًيس گَیای ایي اهر تَد كِ تِ ترتية زیر هقياسّای
هعٌاداری ( ،)./45خَد تعييٌی ( ٍ )./36ضایستگی ( ،)./23در پيصتيٌی رضایت ضغلی سْن
داضتٌذ ٍ ّوچٌيي هؤلفِ هعٌاداری ( ٍ )./30خَد تعييٌی ( )./31سْن در پيصتيٌی تعْذ
سازهاًی كاركٌاى داضتٌذ.
کلی وهص به  :تَاًوٌذسازی ،تَاًوٌذسازی رٍاىضٌاختی ،رضایت ضغلی ،تعْذ سازهاًی
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دانشور

بزرسیییابرهبتیییمبدسهزی

سییی س ب

بررسی رابطٍ تًاومىدسازي ريانشىاختی با رضایت شغلی ي تعُد سازماوی در میان كاركىان داوشگاٌ تُران

مهمتشین ٓبمل ثهشهوسی دس ػابصمبن و دس نهبیاتک وال

نیبفتهانذ .ثب توره ثه اهکیت موهوّک ت ؽهبی صیبدی اص

ربمٔه منبثْ انؼبنی آن اػت .ػیؼتم توػٔه منبثْ انؼبنی

ػوی میممبن ثه ٓکل آمذ تب اینىه دس ػبل  1988وابنگش

دس هش ػبصمبنی ثبیذ ساه هبی رذیاذی سا ثاشای اكا

و وبننگو ب مهکی دس این صمینه ثشداؿتنذ.
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مذیشیت نیاشوی وابس واه تاثحیش مخجتای ثاش ٓکرىاشد و

توانکنذ ػبصی دس لغت ثه مٔنی دادن لذست ثه افاشاد

ثهشهوسی وبسونبن داسد سا ثاه وراود آوسد=.<1دس ٓلاش

اػت= .<9ثوان و لواس دس  1992توانکذ ػبصی سا ثه ٓنوان

تغیشات ػشیْک ػبصمبنهب ػأی مایونناذ ثاشای تاذاو

اثضاسی میداننذ وه افاشاد سا ثاشای تلاکیم یاشی لابدس

احشثخـی و وبساییک خود سا ثاب میایي ػابص بس ونناذ.

میػبصد وه این تٔشیف ثه این استجابى داسد واه چٌاوس

هکچنین دس این دوسه این ثبوس ؿىل شفتاه اػات واه

مذیشیتک فشهنگ توانکنذ ػبصی سا تؼهیل و دسنهبیت ثاه

ایزبد انگیضؽ و توانبػبصی وبسونبن میتوانذ دس تولیذ و

ارشا دس میآوسد= .<10پبػتوس دس  1996توانکنذػابصی سا

ٓکرىشد آنهب مؤحش ثبؿذ و دس نتیزه ثهاشهوسی و وابسایی

یه پذیذه ؿخلی مایداناذک واه افاشاد ثاشای انزاب

ػبصمبن سا افضایؾ دهذ= .<2دس ٓلش حبهش توانکنذػبصی

وبسهبیـبن لجول مؼئولیت میوننذ وه ایان تٔشیاف ثاش

ثه ٓنوان اثضاسی ؿنبخته ؿذه وه ماذیشان ثاه وػایره آن

اهکیت افشاد دس ارشای موفك ثشنبمه هبی توانکناذ ػابصی

لبدس خواهنذ ثاود ػابصمبنهابی اماشوصی سا واه داسای

تثویذ داسد = .<10ثهنِش اػپشیتضس دس 1995ک توانکنذػبصی

ویظ یهبی اص لجیلک تنوّ وبنبلهبی نفورک سؿذ اتىاب ثاه

سوانؿاانبختی ثااهٓنااوان مزکوٓااهای اص حبلااتهاابی

ػبختبس افمی و ؿجىه ایک حذالل ؿذن فبكره وبسونبن اص

سوانؿنبختی تٔشیف میؿود و ثه اینىه چگونه وبسونابن

مذیشان و وبهؾ تٔرك ػبصمبنی مایثبؿانذک سا ثاه ًاوس

دسثبسه وبسؿبن فىش و تزشثه وؼت میوننذک و چه ممذاس

وبسامذ اداسه وننذ= .<3توانب ػبصی اثتذا دس دهاه  1980دس

نمؾ و نفورؿبن سا دس ػبصمبن ثبوس داسنذک متکشوض اػتک

امااوصؽ ُاابهش ؿااذ= <4و هنااوص هاام ثیااج دس مااوسد

و ثبٓج میؿود وه وبسونبن احؼابع آتکبدثاهنفاغ و

توانکنذػبصی ثه لوت خود ثبلی اػت=.<5

تکبیل ثه موفمیت داؿته ثبؿنذ= .<11توانکنذػابصی یٔنای
اینىهک پیؾ اص آنىه ثه وبسونبن ثگوینذ چه وبس وننذ آنهب

مفهو توانکنذ ػبصی ثه مٔنی آمبده ػبصی نیشوی وابس
ثااب دسرااه ثااب یی اص انٌٔااب پاازیشی و آصادی دس

ثتواننذ وُبیفـبن سا ثخوثی دسن وننذ= .<12دس تٔشیفای

تلکیم یشیهبی ػبصمبنی اػتک چشا واه مٔنای اكاری

دیگش وبنتش دس  1993ثیبن میوناذ واه توانکناذػابصیک

توانکنذػبصی ثه تفوین لذست ثش می شدد= <5این مفهو

توانبیی فشد اػت ثه ًوسی وه ثتواناذ ثاه ًاوس مؼاتمل

دس ممبثل تىنیههبی مذیشیت ػنتی وه ثشای ونتاشلک ثاه

تلکیم یشی ونذ و اص منبثْ دسدػاتشع ثاشای دػاتیبثی

ػرؼره مشاتت تثویذ داؿاتنذک لاشاس مای یاشد= .<6لازاک

اهذا

هشوسی اػتفبده ونذ = .<12یب یل آتمبد داسد وه

میممبن توانکنذػبصی سا ساهی ثشای افضایؾ تلکیم یشی

توانکنذػبصی فشاینذ نفور ثش سویذادهب و پیبماذهبی مهام

دس ػااٌو پاابیین ػاابصمبن و تمویاات تزاابسة واابسی

ثشای فشد یب شوه اػت .ثنبثشاین توانکنذػبصی اػبػبً یه

شفتاه دس صمیناه

فشاینذ انگیضؿی اػت واه فاشد دس ًای آن یاه حاغ

مهبستهبی سهجشی و مذیشیت نیض پیـنهبد مایوناذ واه

توانکنذی سا تزشثه مایوناذ= .<13وابنگش و وابننگو دس

ٓکل توانکنذ ػبصی رضء اػبػای احشثخـای ماذیشیت و

 1988توانکنذ ػبصی سا ثه ٓناوان یاه ػابصه نؼاجتی و

ػبصمبن اػت و ثه ٓنوان اثضاسی ثشای وکه ثه تولیاذ و

انگیضؿی تٔشیف میوننذ؛ دس ػبصه نؼجتی توانکنذ ػابصی

ایزبد سفتبس ثشانگیخته و استمبی ثهشهوسی دس ػبصمبن ثبیذ

ولتی سخ می دهذ وه لذست اص فشادػات ثاه صیشدػات

موسد توره لشاس یشد= .<8ا شچه مٔنای توانکناذ ػابصی

انتمبل یبثذ و دس نتیزه صیشدػتبن یاه حاغ مبلىیات و

موهوّ موسد ثیج دهههبی اخیش می ثبؿذک ولی هکچنبن

ونتشل ثش وبسؿبن سا تزشثه وننذ .ثه ٓنوان ػبصه انگیضؿی

وبسونبن میداننذ= .<7مٌبلٔابت انزاب
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مق ممب

میممبن ثه یه تٔشیف رابمْ اص توانکناذػابصی دػات

دكتر سیدمحمد میركمالی ي َمكاران

احؼبع انشطی صیبد و ونتشل ثش وبسؿبن سا پیذا میوننذ.

احتشا ثه خودک دػتشػی ثه اً ٓابت و پابداؽ سا ثاه

دس این حغ لذست خودتٔیینیک خود اسصؿی و آتمبد ثه

ٓنوان متغیشهبی پیـین توانکنذػبصی مٔشفای مایوناذ.

خااود وبسامااذی تمویاات ماایؿااود= .<14دس ادثیاابت

اػپشیتضس اؿبسه میونذ وه ثشخای اص ایان متغیشهاب مخال

توانکنااذػاابصی تمؼاایمثنااذیهاابی متفاابوتی اص اثٔاابد

احتشا ثه خود مشثوى ثه ٓوامل ؿانبختی فاشد و ثشخای

توانکنذػبصی ورود داسد .یىی اص این تمؼیمثنذیهب واه

دیگش مخل دػتشػی ثه اً ٓبت ثب ٓوامل خبسری مشتجي

دس متون ٓرکی وبسثشد فشاوان داسدک تمؼیمثنذی اػپشیتضس

میثبؿذ .دس حکبیت اص این نِشک پبتشفیرذ دس  1999اؿبسه

میثبؿذ وه اثٔبد توانکنذػابصی سا ثاه ؿاش صیاش ثیابن

میونذ وه حغ توانکنذ ػبصی سوان ؿنبختی هم می توانذ

میونذ:

توػي تغییش دس مییي وبسی خبسری و هم ٓوامل سوانی

-1بمع دهر  :ثه تنبػت ثین الضامبت ؿغلک ثبوسهابک

دسون فشدک استمب یبثذ= .<17میممبن صیابدی ثاب ثشؿاکشدن

اسصؽهب و سفتبسهبی فشد ثش می شدد .دس حبلت مٌراوة

اهکیت و نمؾ توانکنذػبصیک لضو توره هش چاه ثیـاتش

وبسونبن اهکیت ؿغرـبن سا ثاشای ػابصمبن و خودؿابن

ثه این مموله سا متزوش ؿذهانذ .ثهًاوس ورایک مایتاوان
فت وه توانکنذ ػبصی دو فبیاذه داسد -1 :فبیاذه ثاشای

دسن خواهنذ وشد و توره ثیـتشی سا ثه وبسؿبن مٌٔو
خواهنذ داؿت .دس نتیزه این احتکبل ورود داسد وه آنهب

ػبصمبن  -2فبیذه ثشای فشد .ثیـتش تیمیمابت متکشواض ثاش

ثهخوثی وبس وننذ و ثه موفمیتـبن افتخبس وننذ.

فوایذ ػبصمبنی توانکنذ ػبصی هؼاتنذک صیاشا واه میایي

 -2ض یستها :ثه آتکبد ثنفغ فشد دس توانبییهابی

سلبثتی امشوص و ت ؽ ػبصمبنهب ثشای سػیذن ثه وابسایی

توانبییهب و مهبست هبیؾ سا ثشای انزاب ؿاغل و استماب

میدهذ .تیمیمبت نـابن داده اػات واه ػابصمبنهابی

ٓکرىشدؽ سا ثابوس مایوناذ .وبسونابن هکچناین ثابوس

توانکنذ ؿذهک پیـشفتهبی لبثل تورهی سا دس حیٌههبی

میوننذ وه میتواننذ اص منبثْ مهیب ؿذه توػاي ػابصمبن

ٓکرىشد التلبدی تزشثه وشدهانذ =.<18

ثشای انزب وبسؿبن ثهشه

ػبصمبنهبی موفك دس دنیاب اضاسؽ دادهاناذ واه اص

ثجشنذ.

-3بخسدبدعیی ا :ثه ونتشل ادسان ؿاذه وبسمناذ ثاه

ًشیك وبسثشد ثشنبماههابی توانکناذػابصیک توانؼاتهاناذ

وبسؽ ثش می شدد .دس ایان حبلاتک وبسونابن احؼابع

ثهشهوسی خود سا استمب دهنذک صیشا توانکناذػابصی یٔنای

میوننذ وه آصادی و اختیبس ص سا دس تلکیم یشی ثشای

تمؼیم لذست مذیشیت ثب وبسونابن واه ثبٓاج اكا

ٓکل دس مولٔیتهبی مخترفک سا

ٓکرىشد وبسونبن و ػبصمبن و دس نتیزه استماب ثهاشه وسی

داسنذ.

-4دأثیز :نهبیتب اػپشیتضس ٓبمال تاثحیش سا ثاه ٓناوان

میؿود12= .و .<2نیىودیم و هکىبسان دس  1994دسیبفتنذ

احؼبع فشد دسثبسه توانبیی هبیؾ ثشای نفور ثش نتابیذ و

وه وبسونبنی وه توانکنذ هؼتنذک تٔبسم و اثهب نمؾ دس

پیبمذهبی مهم دسون ػبصمبنؾ تٔشیف میونذ .اص ًاش

آنهب ثه ممذاس لبثل تورهی وبهؾ یبفته اػت و آنهب ثیـتش

دیگشک افشاد ا ش تـخیق نذهنذ وه چمذس دس ػبصمبنـبن

لبدس ثه ونتشل مییي پیشاماون خاود هؼاتنذ .هکچناین

مهم ترمی میؿونذک احؼبع ٓذ توانکنذی خواهنذ واشد

ضاسؽ ؿذه اػت وه وبسونبن توانکنذ حاغ سهابیت

=16ک11ک .<15دس ػبل دس  1990تومبع و ولتوع ثه ؿؾ

ؿغریک انگیاضؽ و وفابداسی ػابصمبنی ثاب یی داسناذک

متغیش وریذی وه میتوانذ ثش این چهبس ثٔاذ احاش ثگازاسد

ثهًوسیىه آنهب احؼبع مـبسوت ثیـتشی دس دػتیبثی ثه

اؿبسه وشدنذک این متغیشهب ٓجبستناذ اص -1 :سویاذادهابی

اهذا

مییٌاای  -2اسصیاابثی وُاابیف  -3اسصیاابثی وراای

افضایؾ سهبیت ؿغری دو وریذ پیؾ ثینی ؿذه دس نتابیذ
17

ػبصمبنی میوننذ= .<6وابهؾ اػاتشع ؿاغری و
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ٓکرىشدی ؿغل ثشمی شدد.ثه ٓجبست دیگشک یه وبسمنذ

و احشثخـیک ثیؾ اص پیؾ لضو توانکناذػابصی سا نـابن
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ونتشلؿبن ثش می شدد .ا ش ایان افاشاد توانکناذ ؿاونذک

توره ثه متغیشهبی پیـینک تیمیمبت صیبدی وبنون ونتشلک
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توانکنذ ػبصی ثه ادسان وبسونابن اص لاذست اػاتم ل و

 -4ػجههبی تفؼیشی  -5سفتبسهب  -6ماذاخ ت = .<6ثاب

بررسی رابطٍ تًاومىدسازي ريانشىاختی با رضایت شغلی ي تعُد سازماوی در میان كاركىان داوشگاٌ تُران

توانکااذػاابصی دس میاایي واابسی اػاات و ثؼاایبسی اص
تیمیمبت ثشای مخبل تیمیمبت سیپری دس  1993و اپرجب و

توانکنذػبصی ثه ٓنوان یه اػاتشاتظی ماذیشیتی مٌاش

هبنگش دس  1998تثحیش مخجت توانکنذ ػبصی سا ثاش وابهؾ

میوناذ -1 :اسصیابثی ٓکرىاشد - 2آماوصؽ و ثهؼابصی

ثیکبسیک غیجتک تغییاش و ثبص ـات سا حبثات واشده اناذ.

حشفهای ً -3ش اػتشاتضیه ػب نه =.<24

ثنبثشاین ثوػیره افضایؾ ػٌو توانکنذػابصی وبسونابنک

دس ت ؽ ثاشای توانکناذػابصی افاشادک ماذیشان ثاب

نتبیذ منٌمی سا ثبیاذ دس ثهذاؿات سوانای و فیضیىای و

مـى ت و موانْ صیبدی سوثشو هؼتنذ وه مکىان اػات

وبهؾ ثیکبسیک غیجت و نشخ ثبص ـت سا انتِابس داؿاته

هم اص ربنت وبسونبن و هم اص ربنت مذیشان ثبؿاذ صیاشا

ثبؿیم =.<19

ممبومت دس ثشاثش تغیشات مکىن اػت اص ػوی دو ًاش
كوست یشد .ربنؼون ثیبن میوناذ واه وبسونابن غیاش

مبػی دس ٓ 2000نوان میوناذ واه توانکناذ ػابصی
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فشكتهبیی سا ثاشای انتخابةک استمابء آصادی و اختیابس

توانکنذ مکىن اػت ثه ٓرت تاشع اص افاضایؾ ػاٌو

وبسونبن فشاهم میآوسد تب آنهب ثتواننذ ثاه نیاو احؼان

مؼئولیت پزیشی و پبػخگویی دس ثشاثاش توانکناذ ػابصی

ؿبیؼتگی و لیبلت خود سا دس وبسؿبن ثشوص دهنذ= .<20ثب

ممبومت وننذ= .<6آدلش دس  1993ثیبن میونذ واه اغرات

توره ثه نتابیذ تیمیمابتک وبسونابن توانکناذ ؿاذه دس

توانکنذػبصی ثب ووچه وشدن ػبصمبن اص ًشیك وم وشدن

خلوف نمؾهبی دسون ػبصمبنی اثهبمبت وکتشی نـبن

تٔذاد افشاد آن هکشاه اػت وه این خود یىای اص د یال

میدهنذک دس این نوّ ػبصمبنهاب حیٌاه ونتاشل سهجاشان

ممبومت وبسونبن ثه ؿکبس میآیذ .دس كوستی وه مذیشان

توػٔه یبفته و اػتم ل وبسونبن افضایؾ مییبثذ .وبسونبن

توانکنذ ػبصی سا ثه ٓنوان ٓبمری دس رهت وبهؾ لذست

توانکنذ ؿذهک اً ٓبت و منبثْ سا ثه ػهولت دس دػتشع

خود ثیننذ مکىن اػت دس ثشاثش توانکناذػابصی ممبومات

یىذیگش لشاس میدهناذ و فشهناگ ػابصمبنیک مـابسوتی

وننذ .تشع اص دػت دادن ربیگبه ؿغری خاود ثاه دلیال

می ؿود= .<21دس توانکنذ ػبصیک مذیشیت ثبیذ اً ٓابتک

پذیذه ووچه ؿذن ػبصمبن نیض یىی اص د یال ممبومات

منابثْ و ثابصخوسد مخجات سا فاشاهم واشده وػیبػاتهبی

مااذیشان اػاات (هکاابن منجااْ) .ثؼاایبسی اص میمماابن

حکبیتی سا ؼتشؽ دهذ .وبسونبن یه ػابصمبن توانکناذ

توانکنذػبصی سا نوٓی اػتشاتظی لرکاذاد مایونناذ واه

ؿذه ثه مٔنبی والٔی مـبسوتونناذه هؼاتنذ و دس ونابس

ػااجت افااضایؾ سهاابیت ؿااغری =19ک25ک <26و تٔهااذ

ت ا ؽ فااشدیک فٔبلیاات شوهاای مخجتاای سا ثااه ارااشا

ػبصمبنی میؿود و مورت خودوبسآمذیک آتکبد ثه نفغ

می زاسنذ(هکبن منجْ) .ولتی مذیشان وبسونبن خود سا دس

و احؼاابع ؿبیؼااتگی وبسوناابن دس انزااب وُبیفـاابن

تلکیم یشی ؿشوت میدهنذک وبسونبن احؼبع سهبیتک

می شدد =.<27

احتشا ثه خود و آصادی وننذ و دس نتیزه ثبٓج ثهشهوسی
ثیـتش ػبصمبن میؿود= .<22دینتی و هکىبسانؾ دس 2002

رض یتبضغلا

ثیبن میوننذ وه سهجشان و مذیشان ثه هکبن انذاصه واه ثاه

سهبیت ؿغری یىی اص ٓوامل مهم دس موفمیت ؿاغری و

توانکنذ ػبصی فشدی توره میوننذک ثبیذ ثه توانکنذػبصی

ٓبمل افضایؾ وبسایی فشد دس ػبصمبن اػت .ثین سهابیت

شوهی نیض توراه ونناذ= .<23ػاشانزب نیىؼاون پانذ

ؿغری وبسونبن یه ػبصمبن و حکشثخـی و ثبصدهی ثیـتش

اػتشاتظی سا ثشای توانکنذػبصی ثیبن میوناذ -1 :ایزابد

آن ػبصمبن استجبى و هکجؼتگی ورود داسد = .<28میممبن

چـمانذاص ٓ -2کل وشدن دس ربیی وه ثیـتشین تاثحیش سا

ثیبن میداسنذ وه سهبیت ؿغری می توانذ ثه ثهاشهوسی و

داسد  -3ؿىل دادن ساثٌه ثاب وبسمناذ  -4ایزابد ؿاجىه

تٔهذ ػبصمبنی منزش ؿود= .<29ثؼیبسی اص میممبن تا ؽ

وػیْ  -5وبسثشد ؿجىههبی حکبیتی داخرای و خابسری

وشدهانذ تب اثٔبد مخترف سهبیت ؿغری سا مـخق وننذ؛

=.<24

صیشا انذاصه یشی هشیه اص اثٔبد سهبیت ؿغری و ثشسػی
18
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ونااگ دس  1996ػااه هااذ

سا ثااشای استماابی

دكتر سیدمحمد میركمالی ي َمكاران

و ؿبیذ رنزبل ثشانگیض تشین مفابهیکی واه اص یاه ػاو

هؼتنذ= .<34سهبیت ؿغری ٓجبست اػات اص یاه پبػا

ت ؽ هبی نِشی و ثنیبدی ثؼیبسی سا ثه خاود مٌٔاو

ٓبًفی یب احؼبػی وه ثه رنجههبی متٔذد ؿغل یه فاشد

ػبختهک و اص ػوی دیگش دس تکابمی ػاٌو ماذیشیت و

داده میؿودک ثه ٓجبست دیگش سهبیت ؿغری یه مفهاو

منبثْ انؼبنی اهکیت پیذا واشده اػاتک سهابیت ؿاغری

واحذ و ثهم پیوػتهای نیؼتک صیشا وه یه فشد ثه هکابن

اػت= .<31سهبیت ؿغری ثب نـبندهنذه ػبصمبنی اػات

نؼجت وه دس لجبل یه رنجه اص ؿغرؾ میتواناذ ساهای

وه ثه خوثی اداسه میؿود .دػت ومک مذیشان ثه ػه دلیل

ثبؿذ اص یه یب چنذ رنجه دیگاش آن مایتواناذ نبساهای

ثبیذ ثه سهبیت ؿغری افشاد و آوابی ػابصمبن اهکیات

ثبؿذ=.<35ادوین ن سهبیت ؿغری ساک ضاسؽ فشد واه

ثذهنذ:

دس نتیزه حبلات ٓابًفی مخجات اص اسصیابثی وابس یاب اص
تزشثههبی وبسی اػتک تٔشیف میوناذ= .<36میشوکابلی
سهبیت ؿغری سا نوٓی احؼبع خـانودی و سهابیت

1ا مذاسن صیبدی دس دػت اػت وه افاشاد نبساهای

خبًش فشد اص ؿغل خود دس ػبصمبن میدانذ واه ثاب وابس

ػبصمبن سا تشن میوننذ.

منبػت ثب اػتٔذادهبک میاضان موفمیات دس ؿاغلک تابمین

2ا حبثت ؿذه وه وبسونبن ساهی اص ػا مت ثهتاشی

نیبصهبی منٌمیک ؿىوفبیی اػتٔذادهبک پیـاشفت ؿاغریک

ثشخوسداسنذ و ثیـتش ٓکش میوننذ.
3ا سهبیت ؿغری اص وبس پذیذهای اػت وه اص ماشص

تزشثههبی موفك و روػبصمبنی استجبى داسد= .<37ن دس

ػبصمبن و ؿشوت فشاتش میسود و احاشات آن دس صناذ ی

1976ک سهبیت ؿغری سا ػبختبسی وه ؿبمل چهبس اكل

خلوكی فشد و خبسد اص ػبصمبن مـبهذه میؿود=.<32

1ا ٓبمل پبداؽ (حموقک مضایب و ؿشایي استمبء)

سهبیت وبسونبن هکبننذ سهبیت مـتشی دس ٓکرىشد
ػبصمبن تثحیش زاس اػت صیشا وبسونابن مـاتشیبن داخرای

2ا صمینه ؿغری (ؿشایي و مضایبی ؿغری)

ػبصمبن میؼوة میؿونذ .اهکیت سهبیت ؿغری اص آنزب

 3ا ٓوامل انؼبنی (سواثي ثب افشاد مبفوق و هکىبسان)

نبؿی میؿود وه ثیـتش افاشاد تمشیجابً نیکای اص ػابٓبت

 4ا ویظ یهبی ؿغل یب حشفه =.<38

ثیذاسی خود سا دس مییي وبس مای زسانناذ .دس حبلیىاه

آلی اُهابس مایوناذ واه دو فابوتوس ٓکاذه یٔنای

سهبیت ؿاغری ثاشای وبسمناذان اهکیات صیابدی داسدک

ؿخلیت افشاد و مییي وبسی میتوانذ ثش سهبیت ؿغری

مذیشان نیض نؼجت ثه نتبیذ سهبیت ؿغری دس رهت سفتبس

تثحیش ثگزاسد= .<29سهابیت ؿاغری ثاه ٓناوان یىای اص

پشػنل ٓ لکنذ هؼتنذ .صیشا اص ثشسػای سهابیت ؿاغری

پیبمذهبی مهم توانکنذػبصی سوانؿانبختی ٓناوان ؿاذه

ریاال دػاات یبثنااذ:

شفته دس این صمینه حبوی

وبسوناابن ماایتواننااذ ثااه اهااذا

اػت = .<25پظوهؾ هبی انزب

 -1ؿانبخت مـاى ت و مؼابلل موراود دس ػابصمبنک

اص آن اػت وه توانکنذػبصی ثب سهابیت ؿاغری ساثٌاه

 -2ؿنبخت ٓرات آمذوؿاذ و غیجات ثیـاتش وبسونابنک

داسد .اص رکره پظوهؾ ؿینگش و هکىابسانؾ دس 2000

 -3اسصیبثی احشات ػابصمبنی دس ًاشص ترمای و ثشداؿات

وه دس مییيهبی ثیکبسػتبنی انزب

شفتک نـبن می دهذ

تلوسات وبسونبنک  -4ایزبد استجبى كایی و دوػاتبنه

وه ولتی سهجشان ثیکبسػتبنک توانکنذػبصی وبسونبن سا ثاب

ثین مذیشان و وبسونبنک -5وؼات اً ٓابت دسػات و

ارشای ثشنبمههبی مخترف موسد حکبیت لشاس میدهنذک دس

والٔی = .<33آلی ثیبن وی ونذ سهبیت ؿغری یه فبوتوس

حمیمت سهبیت ؿغری و افضایؾ انگیضه سا دس ثاین آنابن

وریذی ثشای نگهذاسی و حفَ وبسونبن می ثبؿذ= .<29دس

ثهورود میآوسناذ= .<27ثٔاذ مٔنابداسی توانکناذػابصی

ثبسه سهبیت ؿغری تٔبسیف ثؼیبسی اسالاه ؿاذه اػات؛

سوان ؿنبختی اص ٓوامل تٔیین وننذه سهابیت ؿاغری ثاه
19
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صیش و ٓوامل فشٓی متٔذد اػت

توكیف میونذ:
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= .<30نب ی دس  1996مٔتمذ اػت وه یىی اص ٓکذه تشین

انذ؛ تٔابسیف دیگاش ؿابمل ٓوامال واثؼاته ثاه ؿاغل
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و تثحیش آن ثش ثهشوسی وبسونبن اهکیت ثؼیبس صیبدی داسد

ثشخی اص این تٔبسیف ثش سوی خود ؿغل متکشواض ؿاذه
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پشمٔنی خود دس یش می ؿونذک سهبیت ؿغری ثاب تشی اص

اص ؿبخقهبی ثشتشی یه ػابصمبن نؼاجت ثاه ػابصمبن

خود نـبن میدهنذ = .<39هکچنین آنهاب ًای تیمیمابت

دیگش نیشوی انؼبنی وفبداس و متٔهذ مایثبؿاذ .ؿانبخت

خود متوره ؿذنذ وه ثٔاذ خاود تٔیینای توانکنذػابصی

وهٔیت تٔهذ ػبصمبنی وبسونبن میتواناذ ماذیشان سا دس

سوان ؿنبختی نیض ساثٌه مخجات و مٔنابداسی ثاب سهابیت

پیـشفت و ثهجود وبسونبن یبسی سػبنذ .اص ػی ػبل پیؾ

ؿغری داؿته و هشچاه احؼابع خاود تٔیینای دس ثاین

ٓ له مناذی لبثال تاورهی ثاشای دسن مفهاو تٔهاذ

وبسونبن افضایؾ پیذا ونذک سهبیت ؿغری آنابن افاضایؾ

ػبصمبنی ایزبد ؿذه و نیاشوی صیابدی كاش

تزضیاه و

پیذا خواهذ واشد .لیاذن وهکىابسانؾ دس  2000آتمابد

تیریل این موهوّ ؿذه اػت .نتبیذ این تیمیمبت مویذ

داسنذ ولتی وه وبسونبن احؼبع وننذ ثب انزب وُبیفـبن

آن اػت وه تٔهذ ػبصمبنی ثب ثؼیبسی اص سفتبسهبی ؿغری

دس پیبمذهبی ػبصمبنی احش زاس خواهنذ ثودک تکبیل صیبدی

وبسونبن مشتجي اػت= .<43تیمیمبت نـبن داده اػت واه

ثه مـبسوت دس فٔبلیتهبی ػبصمبنی اص خود نـبن داده و

تٔهذ ػبصمبنی ثب پیبماذهابیی اص لجیال سهابیت ؿاغری

سهبیت ثیـتشی اص ؿغرـبن خواهنذ داؿات=ٓ .<40ا وه

(ثبتکن و اػتشاػش)1980ک سفتبس ػبصمبنی فاشا ارتکابٓی

ثشاینک وبسونابنی واه دس وبسؿابن ؿبیؼاتگی ثیـاتشی

(اوسیریو رتکن )1986و ٓکرىشد ؿغری (آلنک ماییاش و

احؼبع میوننذک سهبیت ؿغری ثاب تشی نیاض اص خاود

اػکیت  )1993ساثٌه مخجت و ثب تکبیال ثاه تاشن ؿاغل

شفتاه دس

(مودیک پوستش و اػاتشع )1982ساثٌاه منفای داسد=.<44

ثین ػبصمبنهبیی وه خود سا ثاب ماذل ماذیشیت ویفیات

تٔهذ ػبصمبنی یه متغیش مهام دس دسن سفتابس وبسونابن

فشا یااش ( )TQMتٌجیااك دادهانااذک نـاابن ماایدهااذ وااه

میثبؿذ وه ثب تثحیش ثش ٓکرىشد وبسونبن ثبٓاج افاضایؾ

توانکنذػبصی وبسونبن ثاب سهابیت ؿاغری وبسونابن و

ثهشه وسیک ثهجود اسالاه خاذمبت و افاضایؾ ویفیات آن

هکچنین سهبیت مـتشیبن ساثٌه مخجت و مٔنابداسی داسد

می شدد .میممبنک تٔهذ ػبصمبنی سا ثه ٓنوان یاه متغیاش

 (Thomasدس 1994

مهم دس فهم سفتبس وبسونبن میداننذ .ثش این اػبعک تٔهاذ

ٓنوان میوننذ وه ثٔذ مٔنبداسیک خاود تٔیینای و تاثحیش

ػبصمبنی احشات ثبلموه و رذی ثش ٓکرىشد ػبصمبن داسد و

توانبیی پیؾ ثینی سهبیت ؿغری سا داسا مایثبؿانذ=.<41

ثه هکین دلیل نبدیذه شفتن آن ثشای ػبصمبن صیبنجبس اػت

هولذصوسث ووبست سایت دس  2003دس تیمیمی ثب هذ

و هضینههبی صیبدی سا ثه دنجبل داسد= .<45آلان و ماییاش

ثشسػی ساثٌه ثاین اثٔابد توانکنذػابصی سوان ؿانبختیک

ٓنوان میوننذ واه تٔهاذ ػابصمبنی حابلتی اػات واه

اػتشع ؿغری و سهبیت ؿغری دس ثین وبسونابن مشواض

وبسونبن سا دس رهت وؼت اهاذا

ػابصمبنی سهنکاود

ترفن دسیبفتنذ وه ػه ثٔذ توانکناذ ػابصی سوانؿانبختی

میونذ و ؿابمل ؿانبخت و دس یاشی و نیاض وفابداسی

یٔنی مٔنبداسیک خودتٔیینیک وتثحیش ساثٌه مخجت و مٔنبداسی

وبسونبن می شدد= .<46تٔهذ ػبصمبنی نگشؽ فشدی اػت

ثب سهبیت ؿغری آنبن داسدً .جك یبفته هبی ایان میممابنک

وه هویت فشد سا نؼجت ثه ػبص مبنی خبف شه میصنذ و

این ػه ثٔذ پیؾثینیونناذ بن مٔنابداسی ثاشای سهابیت

میضان مـبسوت فشد سا دس آن ػبصمبن مـخق مایوناذ

ؿغری ثه ؿکبس میسونذ= .<19زؿاته اص سهابیت ؿاغریک

= .<47آلن و میش دس تیمیمبت خودؿابن دس صمیناه تٔهاذ

تٔهذ ػبصمبنی نیض اص ػوی كبحتنِشان ثه ٓنوان یىی اص

ًجمهثنذی سا اساله دادنذک وه دس ممبیؼاه ثاب اثٔابد تٔهاذ

پیبمذ هبی مهم توانکنذػبصی سوان ؿانبختی لرکاذاد ؿاذه

ػبصمبنی وه دیگشان ثه آن پشداختهانذک ربمْتش و وابمرتش

نـبن میدهنذ = .<39هکچنینک پظوهؾ انزاب

= .<26توماابع و تیکااون

)& Tymon

اػت .تیمیمبت متٔذد انزب

اػت این ًجمهثنذی ثه ؿش صیش اػت:

شفته دس ایان صمیناه ساثٌاه

مخجت و مٔنبداسی سا ثاین توانکنذػابصی سوانؿانبختی و

ب

تٔهذ ػبصمبنی ضاسؽ میوننذ =11ک2ک40ک.<42

دعه بع طفآ :جبست اػات اص دلجؼاتگی هیزابنی
وبسمنذ نؼجت ثه ػبصمبن .این نوّ تٔهذ اص نوّ واثؼاتگی
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ؿکبس میسود ثه ٓجبست دیگاش وبسونابنی واه دس ؿاغل
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ٓبًفی اػت وه ثشاػبع آن فشد مؼتخذ هویت خویؾ

پظوهؾ دیگشی وه ثب هذ

سا اص ػبصمبن شفته و ثه آن احؼبع تٔراك و واثؼاتگی

سهبیت ؿغری و تٔهذ ػبصمبنی دس ثین پشػتبسان فیریپینی

وشده و اص ادامه ٓوویت دس آن لزت میثاشد .وبسونابنی

و آمشیىبیی كاوست شفتاه نـابن مایدهاذ واه ثاین

وه تٔهذ ٓبًفی سا تزشثه میوننذ دس ػبصمبن میمبننذ.

توانکنذػبصی سوان ؿانبختیک توانکنذػابصی ػابختبسیک

دعه بمستیزٓ :جبست اػت اص تٔهذ فشد ثه ػابصمبن

و رود داسد .ثه ٓجبست دیگشک ػٌ ثب ی توانکنذػابصی

.

دس میبن پشػتبسان آمشیىبیی و فیریپینی سهبیت ؿاغری و

ًجك این ثیبن افشاد ثه این دلیل دس ػبصمبن میمبنناذ واه

تٔهذ ٓبًفی و هنزبسی ثب تشی سا ثاه هکاشاه داسد=.<11

ا ش ػبصمبن سا تشن وننذ ثشخی مضایبی ؿاغری اص رکراه

لیذن و هکىبسانؾ دس 2000ک نیاض ًای مٌبلٔابت خاود

ممب و ربیگبه ؿغری سا اصدػت خواهنذ دادک ثه ٓجابست

متوره ؿذنذ وه ثٔذ مٔنابداسی ؿاغری ساثٌاه مخجات و

دیگشک ثبلی مبنذن آنهب دس ػبصمبن ثه دلیل احؼبع ارجبس

مٔنبداسی ثب سهبیت ؿغری و تٔهذ ػبصمبنی داسد و ثٔاذ

اخ لی یب احؼبع واثؼتگی ٓبًفی نیؼت.

ؿبیؼتگی نیاض ساثٌاه مٔنابداسی ثاب سهابیت ؿاغری و

ثشاػبع دسن فشد اص هضینههبی مشتجي ثب تشن ػابصمبن

ب

ٓکرىشد پیذا میونذ=.<40

دعه به ج ر ٓ :جابست اػات اص احؼابع ارجابس

میمماابن صیاابدی ثااب ثشؿااکشدن اهکیاات و نمااؾ

ػبصمبن میمبننذ چون احؼبع تىریف میوننذ وه نجبیاذ

مموله سا متزوش ؿذهانذ .دس این ثین دانـگبههاب و مشاواض

ػبصمبن سا تشن وننذ و تزشثیبت افشاد لجال اص وسود ثاه

آموصؽ ٓبلی اص حؼبػیت موبٓفی ثشخوسداسناذک صیاشا

ػبصمبن و ثٔذ اص وسود ثه ػبصمبن (مبننذ ارتکبٓی ؿاذن

وه دانـگبه اص حؼبػتشین و پش اهکیت تشین ػیؼتم هابی

ػابصمبنی) اص ٓوامال ماؤحش ثاش آن اػات= .<22لیاذن و

ارتکبٓی هش ربمٔه اػت وه ٓا وه ثاش نماؾ تولیاذ و

هکىبسانؾ دس 2000ک ٓنوان میوننذ واه توانکنذػابصی

انتمبل دانؾ ثب نخجهتشین افاشاد ربمٔاه ػاشووبس داسد و

ایزبد حغ تٔهذ ثه ػبصمبن سا ثه دنجبل داسد و وبسونبنی

نخجهتشین نیشوهبی ربمٔه سا میپشوسانذ و آنابن سا ثاشای

وه اص امتیبص توانکنذػبصی ثشخوسداسنذ نؼجت ثه ػابصمبن

اداسه ربمٔه آمبده میػبصدک ثه ٓجابست دیگاشک ثاب یاه

لذس ؿنبػبنه تش ٓکل میونناذ= .<40یبفتاههابی پاظوهؾ

واػٌهک دانـگبه سهجاشی ربمٔاه سا دس دػات داسد .دس

ثو رش و ػومچ دس 2004ک وه دس ثین مٔرکین ساهنکبیی و

دنیبی ونونی هیچ ػیؼتم ارتکبٓی واه فبلاذ نیشوهابی

شفتاه حابوی اص آن اػات واه ادسان

فبسق التیلیل دانـگبهی ثبؿذ لبثل تلاوس نیؼات .ثاه

مٔرکبن اص ػاٌ توانکنذیـابن ثاه ًاوس مٔنابداسی ثاب

هکین دلیل اداسه دانـگبههب و مشاواض آماوصؽ ٓابلی اص

احؼبع تٔهذ آنبن نؼجت ثه ػبصمبن و حشفه اؿبن ساثٌه

حؼبػیت موبٓف ثشخوسداس اػت وه توره ثه آن منزش

مخجت و مٔنبداسی داسد= .<48لیوکچیو و فروص دس  2007دس

ثه افضایؾ احشثخـایک وابسایی و ثهاشه وسی دانـاگبه و

ثشسػی استمبی تٔهذ ػبصمبنی اص ًشیك

توػٔه ربمٔه می شدد و غفرت اص آن مورت هذس سفاتن

توانکنذػاابصی وااه دس ثااین چهاابس نااوّ متفاابوتی اص

منبثْ و امىبنبت و نبوبسآمذی نِب هب می شدد= <49صیاشا

ػاابصمبنهاابی كاانٔتی انزااب داد متورااه ؿااذ وااه

وه دانـگبه ثؼتش توػٔه و تیول هش نِب ارتکبٓی ثاوده

توانکنذ ػبصی ممذ ثش تٔهذ اػت و ولتی ادسان فاشد اص

و صمه هش تیاول و توػأه پبیاذاسی وراود نیشوهابی

توانکنذ ػبصی وبسی افضایؾ پیذا ونذک ثش تٔهذ ػابصمبنی

توانکنذ دانـگبهی اػت .ثذین ػجت اػت واه مؼائو ن

نیض افضوده میؿود .نتبیذ این پظوهؾ نـبن میدهاذ واه

دانـگبههب ثب یبسی متخللبن سفتابسی و منابثْ انؼابنی

توانکنذػبصی وبسی ثب تٔهذ ٓابًفی ساثٌاه ثیـاتشی دس

توره خبكی سا ثه پشوسؽ وبسونبن مجزول میداسناذ.دس

دثیشػتبنی انزب

پظوهـی ثب هذ

ممبیؼه ثب تٔهذ مؼتکش داسد=ٓ .<2ا وه ثاش ایانک نتیزاه
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ثشسػی ساثٌه توانکنذػبصیک

بررسی رابطٍ تًاومىدسازي ريانشىاختی با رضایت شغلی ي تعُد سازماوی در میان كاركىان داوشگاٌ تُران

والْک مٌبلٔبت سهجشی و مذیشیت اُهبس ماینکبیناذ واه

وکه ؿودک میتوان آن سا اص لیبٍ هذ

پشداختن ثه توانکنذػبصی وبسونبن رضء اكری احشثخـای

تیمیمبت وبسثشدی و ثش حؼت نیوه اشدآوسی دادههاب

مذیشیت اػت= .<50ثبتوره ثه اهکیات نماؾ فشایناذهبی

میتوان آن سا اص نوّ تیمیمابت هکجؼاتگی ثاه حؼابة

ؿنبختی و سفتبسی دس توانکنذػبصی وبسونبن و هکچناین

آوسد.

فمذان پظوهـی وه مٌبلٔه توانکنذػبصی سوانؿانبختی و
مؤلفههبی آن سا اص صاویه ساثٌه آنهب ثب سهبیت ؿاغری و

ج معمبآم ر ،بزیسزمبوبروشبزیسزمبگیز ب

تٔهااذ ػاابصمبنی سا دس دػااتوس واابس خااود لااشاس دهااذک

ربمٔه آمابسی ایان پاظوهؾ ؿابمل وریاه وبسؿنبػابن

نویؼنذ بن این ممبله سا ثش آن داؿت وه ثه ثشسػی ساثٌه

آموصؿیک وبسونبن غیش آموصؿی و وبسونبن ػتبد مشواضی

توانکنذػبصی سوان ؿنبختی ثب سهابیت ؿاغری و تٔهاذ

هؼتنذ وه دس ػبل 1388دس دانـگبه تهشان مـغول ثه وبس

ػبصمبنی دس میبن وبسونبن دانـگبه تهشان ثپشداصنذ.

میثبؿنذ وه ثب توره ثه اً ٓبت ثهدػت آمذه تٔذاد این
وبسونبن ثبلغ ثش  2731نفش می ثبؿذ .ثشای انتخبة تٔاذاد
نکونه آمبسی اص سوؽ نکونه یشی ًجماه ای متنبػات ثاب

سؤهالتبپضوهصب

حزم اػتفبده شدیذ و هکچنین ثشای تٔیین حزم نکوناه

 .1آیب ثین مؤلفاه هابی توانکناذ ػابصی سوان ؿانبختی

موسد نِش ثب توره ثه تٔذاد ربمٔه آمبسیک فشمول وووشان

(مٔنبداسیک ؿبیؼتگیک خودتٔیینیک تثحیش) ثب سهبیت

موسد اػتفبده لشاس شفت .نکونه ثشآوسد ؿذه ثاب اػاتفبده

ؿغری وبسونبن دانـگبه تهشان ساثٌه ورود داسد؟

اص این فشمول  142نفش میثبؿذ امب ثه دلیل وبهؾ حزام

 .2آیب ثین مؤلفاه هابی توانکناذ ػابصی سوان ؿانبختی

خٌبی نکونه یشی تٔاذاد افاشاد نکوناه سا ثاه  157نفاش

(مٔنبداسیک ؿبیؼتگیک خودتٔیینیک تثحیش) ثاب تٔهاذ
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سػبنذیم وه دس نهبیت  72نفاش وبسمناذ ماشد و  84نفاش

ػبصمبنی وبسونبن دانـگبه تهشان ساثٌه ورود داسد؟

وبسمنذ صن اص میبن ربمٔه آمبسی ثشآوسد ؿذ.

 .3آیب ثین نکشه ورای توانکنذػابصی سوانؿانبختی ثاب
سهبیت ؿغری وتٔهذ ػابصمبنی وبسونابن دانـاگبه

هبشهره

تهشان ساثٌه ورود داسد؟

بپضوهصب

پزسط ممبدسهزی

 .4آیب ثین نکشه وری توانکنذػبصی سوانؿنبختی ثب اثٔبد

روهنض ختاب
ب
سس ب

ثشای ػنزؾ توانکنذػبصی سوان ؿنبختی دس این پظوهؾ

تٔهذ ػبصمبنی؛ تٔهذٓبًفیک تٔهذ هنزبسی و تٔهاذ

اص پشػـنبمه اػپشیتضس دس  1995اػتفبده ؿذه اػات=.<42

مؼتکش وبسونبن دانـگبه تهشان ساثٌه ورود داسد؟

این پشػـنبمه داسای چهبس مؤلفه؛ مٔنبداسیک ؿبیؼاتگیک

 .5آیب مؤلفه هبی پیؾ ثین توانکنذ ػبصی سوان ؿانبختی

خودتٔیینی و تثحیش میثبؿذ وه هش یه اص این مؤلفاههاب

(مٔنبداسیک ؿبیؼتگیک خاودتٔینیک تاثحیش) توانابیی

ثشاػبع ًیاف لیىاشت (وابم ً مخابلفم; 1تاب وابم ً

پیؾ ثینی سهبیت ؿغری وبسونبن دانـگبه تهاشان سا

موافمم; )5نکشه زاسی می ؿاود .واوبساویابت دس 2008

داسنذ؟

هشیت پبیبیی این پشػـنبمه سا ثش اػبع الفبی وشونجابخ

 .6آیب مؤلفه هبی پیؾ ثین توانکنذ ػبصی سوان ؿانبختی

ثشای مؤلفاه مٔنابداسی ثاین  /73تاب  ./85ثاشای مؤلفاه

(مٔنبداسیک ؿبیؼتگیک خودتٔیینیک تاثحیش) توانابیی

ؿبیؼتگی ثین  ./79تب ./81ک ثاشای مؤلفاه خاود تٔیینای

پیؾ ثینی تٔهذ ػبصمبنی وبسونبن دانـگبه تهاشان سا

./82ک ثشای مؤلفه تاثحیش  ./88و هکچناین پبیابیی ورای

داسنذ؟

پشػـاانبمه سا  ./90ااضاسؽ ماایونااذ = .<11هکچنااین

روشبدحقیقب

حشآثبدیفشاهبنی = <51هشیت الفبی آن سا  ./88اضاسؽ

اص آنزب وه دس تیمیك حبهش ػٔی ؿذه اػت ثه ثشسػای

داد ٓ .وه ثش اینک ثشای اًکینبن ثیـتش اص ػاٌ پبیابیی

و توػٔه دانؾ وبسثشدی دس یه صمینه خابف توراه و

مٌروة دس این پظوهؾک این پشػـنبمه ثش سوی نکونه 30
22
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تیمیك اص ناوّ

دكتر سیدمحمد میركمالی ي َمكاران

ثااشای هااش یااه اص مؤلفااههاابی مٔناابداسیک ؿبیؼااتگیک

وبسونبن دانـگبه تهشان داسد.

خودتٔیینیک تثحیش ثه تشتیات ثشاثاش ثاب ./79ک ./80ک ./85ک

روشبدجشیمبدحلیلبدهد به ب

 ./84و ثشای ول پشػـنبمه  ./88ثهدػت آماذ واه مجاین
ػٌ پبیبیی مٌروة این پشػـنبمه میثبؿذ.

آمبس توكیفی و اص سوؽهبی آمبس اػتنجبًی مبننذ هشیت
هکجؼتگی پیشػون و هاشیت س شػایون اب ثاه اب

پزسط ممبرض یتبضغلاب

اػتفبده ؿذه اػت.

ثه منِوس ػنزؾ سهبیت ؿاغری وبسونابن اص ؿابخق
توكاایف ؿااغری ( )JDIاػااکیتک ونااذال و هااولین

ی فتمبه

) (Smith, Kendall & Hulinدس  1969اػتفبده ؿاذه اػات.

بپضوهصب

ثش اػبع ؿبخقهبی توكیفی افشاد نکونه اص شوه ػنی

پشػـنبمه مزووس داسای پنذ مؤلفه پشداختک فشكتهابی

22تب 52ػبل ثب میبنگین  35/36و انیشا

تشفیاْک ػشپشػاتک هکىابسان و ٓوامال میایي وابسی

مٔیبس  8ثوده و

ػبثمه اؿتغبل ثه وابس آنابن ثاه ًاوس متوػاي  11/26و

هکچون ػجه ػشپشػتبنک خيمـی هب و سویه هابک تٔراك

انیشا

شوه وبسیک ؿشایي وبسی و مضایبی ؿغری اػت .دامنا

مٔیبس آن  6/15می ثبؿذ .دس ساثٌه ثب تیلای ت

نیض  17دسكذ افشاد داسای مذسن دیپرم و پابیینتاشک 28

امتیبصات این پشػـنبمه ثش اػبع ًیف لیىشت اص  1تاب 5

دسكذ داسای مذسن فوقدیپرمک  36/5دسكذ اص وبصونبن

دسرهثنذی میؿود .میضان آلفبی وشونجبخ ضاسؽ ؿذه دس

داسای مذسن لیؼبنغ و  7/7دسكذ آنابن داسای ماذسن

تیمیمبت مخترفی مبننذ ػیذ روادین و هکىابسانؾ=<52ک
./73؛ اػکووش و ویؼانبنت =<53ک  ./72ثاوده اػات واه

دوتشی و ثب تش ثودنذ.

نـبنگش آتجبس منبػت اثضاس انذاصه یشی میثبؿذٓ .ریسغام
اػتبنذاسد ثودن پشػـنبمهک ثشای اًکینبن اص پبیابیی ایان

ج ولب .1هکجؼتگی ثین مؤلفه هبی توانکنذ ػبصی سوانؿنبختی

پشػـنبمه دس این پظوهؾ اثتذا پشػـنبمه مزووس دس ثاین

و نکشه وری آن ثب سهبیت ؿغری و تٔهذ ػبصمبنی

نکونه  30نفشی ثه ارشا دسآمذ وه الفبی وشونجبخ میبػجه

متغیزه ب

ؿذه ( )./91نـابن اص آتجابس ثاب ی ایان پشػـانبمه دس
پظوهؾ حبهش داسد.
پزسط ممبدعه بس سم زاب

ثشای ػنزؾ تٔهذ ػبصمبنی وبسونبن دانـاگبه تهاشان اص

رض یتبضغلاب دعه بس سم زاب

مٔنبداسی

**./53

**./46

ؿبیؼتگی

**./40

./10

خودتٔیینی

**./51

** ./46

تثحیش

**./44

**./31

**

**

نکشهوریتوانکنذػبصیسوانؿنبختی

./44

./37

p<1/11

پشػـاانبمه اػااتبنذاسد آلاان و میااش دس  1990اػااتفبده

**

ؿذهاػت = .<46این پشػـانبمه داسای  24ػاؤال و ػاه
مؤلفه تٔهاذ ٓابًفیک تٔهاذ مؼاتکش و تٔهاذ هنزابسی

دس پبػ ثه ػؤال اول پظوهؾ وه آیب ثین مؤلفههابی

میثبؿذ وه ثش اػبع ًیف لیىشت (اص  1وابم مخابلفم

توانکنذػاابصی سوانؿاانبختی؛ مٔناابداسیک ؿبیؼااتگیک

تب  5وبم موافمم) نکاشه ازاسی مای ؿاود دس اراشای

خودتٔیینی و تثحیش ثب سهبیت ؿغری وبسونابن دانـاگبه

ممذمبتی این پشػـنبمه ثش سوی نکونه  30نفشی اص افاشاد

تهشان ساثٌه ورود داسدک ثب توره ثاه راذول هکجؼاتگی

نکونه الفبی وشونجبخ ثشای مؤلفه تٔهذ ٓبًفی  ./80ثاشای

میتوان فت وه مؤلفه هبی مٔنبداسیک خود تٔیینیک تثحیش

مؤلفه تٔهذ مؼتکش  ./63ثشای مؤلفه تٔهذ هنزبسی  ./70و

و ؿبیؼتگی ساثٌه مخجت و مٔنبداسی ثب سهابیت ؿاغری

ثشای ول پشػـنبمه  ./71ثهدػت آمذ وه نـبن اص آتجابس

داسد .ثه ٓجبست دیگش ثب افضایؾ مٔنبداسیک خود تٔیینایک
23
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فوق لیؼبنغ و  9/6دسكاذ اص آنابن نیاض داسای ماذسن
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نفشی موسد ارشای ممذمبتی لشاس شفته و آلفبی وشونجبخ

لبثل لجول ایان پشػـانبمه دس ػانزؾ تٔهاذ ػابصمبنی

بررسی رابطٍ تًاومىدسازي ريانشىاختی با رضایت شغلی ي تعُد سازماوی در میان كاركىان داوشگاٌ تُران

تثحیش و ؿبیؼتگیک سهبیت ؿغری وبسونبن دانـگبه تهشان

آیب مؤلفاههابی پیـاجین توانکناذػابصی سوانؿانبختی؛

نیض افضایؾ پیذا میونذ.
دس پبػ ثه ػؤال دو پظوهؾ وه آیب ثین مؤلفههبی

مٔنبداسیک ؿبیؼتگیک خودتٔینی و تثحیش توانبیی پیؾثینی

توانکنذػاابصی سوانؿاانبختی؛ مٔناابداسیک ؿبیؼااتگیک

سهبیت ؿغری وبسونبن دانـگبه تهشان سا داسنذک و تٔیین

خودتٔیینی و تثحیش ثب تٔهذ ػابصمبنی وبسونابن دانـاگبه

ػهم هشیه اص متغیشهبی پیؾ ثین دس پیؾثینی سهابیت

تهشان ساثٌه ورود داسدک ثب نگبهی ثه راذول هکجؼاتگی

ؿغری وبسونبن دانـگبه تهاشان ثاب توراه ثاه راذول 3

(رذول  )1میتوان ارٓبن وشد وه مؤلفه هبی مٔنابداسیک

میتوان نتیزه یشی وشد وه مؤلفه مٔنبداسی دس اب اول

خودتٔیینیک و تثحیش ساثٌه مخجات و مٔنابداسی ثاب تٔهاذ

واسد مٔبمره می ؿود و  29دسكذ اص واسیابنغ سهابیت

ػبصمبنی وبسونبن دانـاگبه تهاشان داؿاتهک ولای مؤلفاه

ؿغری توػي این مؤلفه تجیاین مای اشدد .دس اب دو ک

ؿبیؼتگی ساثٌه مٔنبداسی ثب تٔهذ ػبصمبنی این وبسونابن

مؤلفه مٔنابداسی و خاود تٔیینای ثاب هام واسد مٔبدلاه

پیذا نکیونذ.

میؿونذ وه ثب اهابفه ؿاذن ایان مؤلفاه  36دسكاذ اص
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دس پبػ ثه ػؤال ػو پظوهؾ وه آیب ثین نکشه وری

واسیبنغ متغیاش واثؼاته یٔنای سهابیت ؿاغری تجیاین

توانکنذػبصی سوانؿنبختی ثب سهابیت ؿاغری و تٔهاذ

می شدد .دس ب ثٔذی یٔنی ب ػو نیض ثب اهبفه ؿذن

ػبصمبنی وبسونبن دانـاگبه تهاشان ساثٌاه وراود داسدک

مؤلفه ؿبیؼتگی ثه رکْ مؤلفاههابی مٔنابداسی و خاود

ثشاػبع یبفتههبی رذول هکجؼتگی میتاوان فات واه

تٔیینی ممذاس واسیبنغ تجیین ؿذه سهبیت ؿغری اص ًش

نکشه وری توانکنذػبصی سوانؿنبختی ثب سهبیت ؿغری و

این مؤلفه هب ثه  40دسكذ میسػذ .ثنبثش ایانک مایتاوان

تٔهذ ػبصمبنی وبسونبن دانـگبه تهاشان ساثٌاه مخجات و

فت وه این ػه مؤلفه میتواننذ سهبیت ؿغری وبسونبن

مٔنبداسی داسد .ثه ٓجبست دیگشک ثب افضایؾ توانکنذػبصی

دانـگبه تهشان سا ثه كوست مٔنبداسی پیؾثینی میونناذ

سوان ؿنبختی وبسونبن دانـگبه تهشانک سهبیت ؿاغری و

( ٓ .)R2=0/40 , F= 33/76, p< ./0001وه ثش اینک ثاشای

تٔهذ ػبصمبنی آنبن نیض افضایؾ پیذا میونذ.

تٔیااین ػااهم هااش یااه اص مؤلفااههاابی توانکنذػاابصی

ثشای پبػ ثه ػؤال چهبس پظوهؾ وه آیب ثین نکاشه

سوان ؿنبختی (مٔنبداسیک ؿبیؼتگیک خود تٔیینی و تثحیش)

وری توانکنذػبصی سوان ؿنبختی ثب اثٔبد تٔهذ ػابصمبنی؛

دس پیؾثینی سهبیت ؿغری وبسونبن ثش اػابع هاشایت

تٔهذٓبًفیک تٔهذ هنزابسی و تٔهاذ مؼاتکش وبسونابن

س شػیون ( )Betaدس ب ػو میتوان ٓناوان واشد واه

دانـگبه تهشان ساثٌه ورود داسدک میتوان ثب مشارٔاه ثاه

ػهم مؤلفههبی مٔنبداسیک خود تٔیینای و ؿبیؼاتگی دس

نتبیذ رذول هکجؼتگی (ؿکبسه  )2ارٓبن واشد واه ثاین

پیؾ ثینی سهبیت ؿغری ثه تشتیت ثشاثش ثاب ./45ک  ./36و

توانکنذػبصی سوان ؿانبختی ثاب تٔهاذ ٓابًفی و تٔهاذ

 ./23میثبؿذ مؤلفه تثحیش نیض ثه دلیل نذاؿتن ػهم مٔنبداس
دس پیؾثینی سهبیت ؿغری اص مٔبدله حز

هنزبسی این وبسونبن ساثٌه مخجات و مٔنابداسی وراود

شدیذ.

داسدک ولی ثین توانکنذػبصی سوانؿنبختی ثب تٔهذ مؼتکش

دس پبػ ثه ػؤال ؿـم پظوهؾ دس ساثٌه ثب این واه

این وبسونبن ساثٌهای مـبهذه نـاذ .ثاه ٓجابست دیگاشک

آیب مؤلفه هبی پیؾ ثاین توانکناذ ػابصی سوان ؿانبختی؛

نتبیذ رذول هکجؼتگی نـبن میذهذ وه ثین این دو متغیش

مٔناابداسیک ؿبیؼااتگیک خااودتٔیینی و تااثحیش تواناابیی

ساثٌه مٔنبدسی ورود نذاسد.
ج ولب.2بهکجؼتگی نکشه وری توانکنذػبصی سوانؿنبختی ثب اثٔبد تٔهذ؛ تٔهذ ٓبًفیک تٔهذ هنزبسیک تٔهذ مؼتکش
متغیزبه

دعه بع طفا

توانکنذػبصی سوانؿنبختی

**./44

دعه به ج ر

**./33

دعه بمستیز

-./11
p< ./01

24

**
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ثشای ثشسػی ػؤال پنزم پظوهؾ دس ساثٌه ثاب اینىاه

دكتر سیدمحمد میركمالی ي َمكاران

./60

./36

2/81

./37

4/86

./0001

1/72

./31

4/14

./0001

3/39

./45

5/75

./0001

خود تٔیینی

1/99

./36

4/83

./0001

ؿبیؼتگی

1/86

./23

3/18

./0001

متغیرهای پیشبین

گامها

ب اول

مٔنبداسی

ب دو

مٔنبداسی
خود تٔیینی

ب ػو

./46

مٔنبداسی

./40

ج ولب .4نتبیذ تیریل س شػیون ب ثه ب ثشای پیؾثینی تٔهذ ػبصمبنی ثشحؼت مؤلفههبی توانکنذػبصی سوانؿنبختی
گ مه

ب اول
ب دو

متغیزه

بپیطبین

خودتٔیینی
خود تٔیینی

R

R2

./67

./22

./54

./29

مٔنبداسی

B

Beta

T

P

1/71

./47

6/51

1/12

./31

3/79

./0001
./0001

1/54

./30

3/77

./0001

و هکچنین تٔیین ػهم هشیه اص متغیشهبی پایؾ ثاین دس

یبفتههابی پاظوهؾ حبهاشحبوی اصآن اػات واه ثٔاذ

پیؾثینی تٔهذ ػبصمبنی وبسونبن مزووس ثشاػبع تیریال

مٔنبداسی ساثٌه مخجت و مٔنابداسی ثاب سهابیت ؿاغری

س شػیون دس (رذول  )4میتوان نتیزه شفت وه دس ب

وبسونبن دانـگبه تهشان داسد .ثناب ثاشاینک ثاب یبفتاههابی

اول  22دسكذ اص واسیبنغ تٔهذ ػبصمبنی توػاي مؤلفاه

تومبع و تیکون =<41ک اػپشیتضس و هکىبسان=<39ک لیذن و

خود تٔیینی تجیین می شدد و دس ب دو ثب اهبفه ؿاذن

هکىبسان =<40ک هولذصوسث و وبست سایت= <19هکبهنگی

مؤلفه مٔنبداسی این میاضان ثاه  29دسكاذ استمابء پیاذا

داسد .دس حمیمت وبسونبنی وه دس ؿاغل پشمٔنای خاود

میونذ .ثه ٓجبست دیگشک ثب واسد ؿذن مؤلفه خود تٔیینی

دس یش میؿونذ و وبس خود سا هکبهناگ ثاب نگاشؽهابک

و مٔنبداسی ثه ًوس هم صمبن  29دسكذاص واسیبنغ تٔهذ

آتمبدات و سفتبسهبی خود ماییبثناذک سهابیت ؿاغری

=,F

ثب تشی اص خود نـبن میدهنذ=ً .<39جك یبفته هابی ایان

 ٓ .(R2=0/29وه ثش اینک ثشای تٔیین ػهم این مؤلفاههاب

پظوهؾک ثٔذ خودتٔیینی نیض ساثٌه مخجت و مٔنابداسی ثاب

دس پیؾ ثینی تٔهذ ػبصمبنی وبسونبن ثش اػابع هاشایت

سهبیت ؿغری آنبن پیذا میونذ وه ثب یبفتههبی تومبع و

اػتبنذاسد س شػیون ( )Betaمیتوان ٓنوان وشد وه ػاهم

تیکااون =<41ک اػااپشیتضس و هکىاابسان =<39ک هولااذصوسث

مؤلفه هبی خود تٔیینی و مٔنابداسی دس پایؾثینای تٔهاذ

ووبست سایت =<19ک هکبهنگی و مٌبثمت داسد .ثٔذ خود

ػبصمبنی وبسونبن ثه تشتیت ثشاثش ثب  ./31و  ./30میثبؿاذ.

تٔیینی ثه ونتشل ادسان ؿذه وبسمناذ ثاه وابسؽ اؿابسه

ثاه ٓجاابست دیگااش دس ااب دو ثااب واسد ؿااذن هکضماابن

داسدک وه وبسونبن احؼبع میوننذ وه اص آصادی و اختیبس

مؤلفه هبی خود تٔیینی و مٔنبداسی ػهم این مؤلفاههاب دس

ص سا دس تلکیم یشی ثاشای ٓکال دس مولٔیاتهابی

پیؾثینی تٔهذ ػبصمبنی ثه  ./31و  ./30میسػذ .مؤلفههبی

مخترفک ثشخوسداس هؼتنذ .ثٔذ تثحیش نیض ساثٌه مٔنابداسی

ؿبیؼتگی و تثحیش نیض ثه دلیل نذاؿتن ػاهم مٔنابداسی دس

ثب سهبیت ؿغری پیذا میونذ وه ثب نتابیذ پاظوهؾهابی

پیؾثینی تٔهذ ػبصمبنی اص مٔبدله خبسد ؿذنذ.

تومااابع و تیکاااون = <41لیاااذن و هکىااابسان = <40و

ػبصمبنی وبسونبن تجیین می شد (30/16, P =./0001

25
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پیؾثینی تٔهذ ػبصمبنی وبسونبن دانـگبه تهشان سا داسنذک

وبزتیجمگیز ب
ب
بحثب
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ج ولب .3نتبیذ تیریل س شػیون ب ثه ب ثشای پیؾثینی سهبیت ؿغری ثشحؼت مؤلفههبی توانکنذػبصی سوانؿنبختی
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هکىبسانؾک آتمبد داسنذ وه ولتی وبسونبن احؼبع وننذ

ثه تشتیت ثه ٓنوان مهمتشین مؤلفههبی پایؾثینایونناذه

ثب انزب وُبیفـبن دس پیبمذ هبی ػبصمبنی احش زاس هؼتنذ

سهبیت ؿغری دس نِش شفتاه مایؿاونذ و ػاهم لبثال

تکبیل صیبدی ثه مـبسوت دس فٔبلیاتهابی ػابصمبنی اص

تورهی دس پیؾ ثینی آن داسد .و دس نهبیت نتبیذ تیریال

خود نـابن داده و دس ٓاین حابل سهابیت ثیـاتشی اص

س شػیون ب ثه ب ثشای پیؾثینی تٔهاذ ػابصمبنی ثاش

ؿغرـبن نـابن خواهناذ داد=ٓ .<40ا وه ثاش ایان ثٔاذ

حؼت مؤلفههبی توانکنذػبصی سوانؿنبختی ویبی ایان

ؿبیؼتگی نیض ساثٌه مخجت و مٔنبداسی ثب سهبیت ؿاغری

مٌرت میثبؿذ وه مؤلفههبی خاود تٔیینای و مٔنابداسی

این وبسونبن پیاذا مایوناذ .نکاشه ورای توانکنذػابصی

مهمتشین مؤلفههبی پیؾثینیوننذه تٔهذ ػبصمبنی ثاوده و

سوان ؿنبختی نیض ساثٌه مخجات و مٔنابداسی ثاب سهابیت

ػهم مٔنبداسی دس پیؾثینی آن داسنذ.
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ؿغری داسد وه ثب یبفته هبی ؿینگش و هکىابسانؾ =<27ک

هکبن ًوس وه پیـتش اؿبسه ؿذک توانکنذػبصی یىی اص

ػیجشت و هکىبسان= <25و واوبساویابت = <11هکابهنگی

رذیذتشین ػبصوبسهبی انگیضؽ وبسونبن اػات واه ثاش

داسد .دس موسد ثشسػی ساثٌه مؤلفاه هابی توانکنذػابصی

اػبع آن اختیبس یب لذست ثه صیشدػتبن تفوین میؿود.

سوان ؿنبختی ثب تٔهذ ػبصمبنی نیض یبفتههاب حابوی اص آن

مذیشیت ثش مجنبی توانکنذػابصی وبسونابنک مؼاترض ثاه

اػت وه ٓ وه ثش ثٔذ مٔنبداسی (هکبهنگ ثب یبفتاههابی

وبس یشی وبسآمذ و احشثخؾ وریذهبی توان افضایی نیشوی

لیذن وهکىبسانک)2000ک ثٔذ خودتٔیینی و تثحیش نیض ساثٌه

انؼبنی اػتٓ .لاش رذیاذ ؿاشایي متفابوتی سا ثاشای

مخجت و مٔنبداسی ثب تٔهذ ػبصمبنی داسد .ثه ٓجبست دیگشک

ػبصمبن هب سلم صده اػت .وبسونبن ػبصمبن هبی حشفاه ای

ثب تمویت این مؤلفههب دس مییي وبسی میل ثه پازیشؽ و

ثه شداننذ بن اكری رشیبن وبس تجذیل ؿذه انذ .ثنبثشاینک

تٔهذ نؼجت ثه اهذا کاسصؽهب و مبنذن دس ػابصمبن نیاض

نه تنهب مذیشان ثبیذ اص مهابستهابی سهجاشی ثشخاوسداس

افضایؾ پیذا میونذ .مؤلفه ؿبیؼتگی نیض ساثٌه مٔنبداسی

ثبؿنذک ثرىه وبسونبن نیض ثبیذ سوؽ هبیی سا ثیبموصنذ واه

ثب تٔهذ ػبصمبنی پیذا نکیونذ ٓ .وه ثاشآنک ساثٌاه ثاین

ثه ػکت خود ساهجشی پیؾ سوناذ= .<54داؿاتن نیاشوی

توانکنذػبصی ثه كوست وری ثب تٔهذ ػبصمبنی نـابن اص

انؼبنی توانکنذ و وبسآمذ وه ثنیبد حشوت مری وداسالیهابی

ساثٌه مخجت و مٔنبداس داسد .نتیزه این اػت وه ثب افضایؾ

حیبتی ػبصمبن ثه حؼبة میآینذک منبفْ ثؼیبس صیبدی ثشای

توانکنذػابصی سوانؿانبختیک سهابیت ؿاغری و تٔهااذ

دانـگبههب ثه دنجبل خواهذ داؿت .دانـگبه تهاشان نیاض اص

ػبصمبنی وبسونبن افضایؾ خواهذ یبفت.وه ثب یبفتاههابی

این لبٓذه مؼتخنی نجوده و ثب داؿاتن وبسونابن توانکناذک

لیذن وهکىبسان= <40ثاو رش و ػاومچ =<48ک لیوکچیاو و

متٔهذک و ثشانگیخته خواهذ توانؼت خود سا ثاب تغییاشات

فروص = <2واوبساویبت= <11هکؼویی داسد .ثشسػی ساثٌاه

وفك داده و ُشفیت ثابلموه ای سا ثاشای ثهاشهثاشداسی اص

نکشه وری توانکنذػابصی سوانؿانبختی ثاب اثٔابد تٔهاذ

توانبییهبی انؼبنی خود ایزبد ونذ .ثه نِش میسػاذ واه

ػبصمبنی (تٔهذ ٓبًفیک تٔهذ هنزبسی و تٔهاذ مؼاتکش)

ثه وبس یشی سوؽهب و مىبنیض هبی سفتبسی و ؿنبختی اص

حبوی اص آن اػت وه ثین توانکنذػبصی سوانؿنبختی ثاب

ًش

مذیشان منبثْ انؼبنی دانـگبه تهشانک سهبیت ؿغری

تٔهذ ٓبًفی و تٔهذ هنزابسی ساثٌاه مخجات و مٔنابداس

و تٔهذ ػبصمبنی وبسونبن سا دس پی خواهذ داؿت .ثاشای

ورود داسد و ثبلٔىغ توانکناذػابصی سوانؿانبختی ثاب

دػت یبثی ثه این ویظ یهب ػبصمبن ثبیذ مهمتشین منجْ و

تٔهذ مؼتکش ساثٌه مٔنبداسی نذاسد وه ثب نتابیذ پاظوهؾ

اثضاس سلبثتی خود یٔنی نیشوی انؼبنی سا توانکناذ ػابصد.

واوبساویبت =<11ک هکبهنگی و مٌبثمت داسد .نتبیذ تیریل

مییي سلبثتی امشوص و ت ؽ ػبصمبنهب ثشای سػایذن ثاه

س شػیو ن ب ثه ب نیض ثشای پیؾثینی سهبیت ؿاغری

وبسایی و احشثخـیک ثیؾ اص پیؾ لضو توانکنذػابصی سا

اص سوی مؤلفه هابی توانکنذػابصی سوان ؿانبختی نـابن

نـبن میدهذ .تیمیمبت نـبن داده اػت وه ػبصمبنهبی
26
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هولذصوسث ووبست سایت = <19هکخوانی داسد .لیاذن و

میدهذ وه مؤلفههبی مٔنبداسیک خودتٔیینی و ؿبیؼاتگی

دكتر سیدمحمد میركمالی ي َمكاران

دس دنیب نیض ضاسؽ دادهانذ وه اص ًشیك وبسثشد ثشنبمههبی

ؿیوه مذیشیت خود لشاس داده تاب ثاب دس یاش واشدن

توانکنذ ػبصیک توانؼته انذ موفمیتهبی ثؼیبسی سا وؼات

ثیـتش وبسونبن آنهب سا ثه اهکیت وُبیف و نمــابن

وننذ<12=.

آ به ػبصنذ.
 .3مذیشان دانـگبه اهذا

ؿشایي وبسی وه فاشاهمونناذه توانکنذػابصی افاشاد

ػابصمبن سا ثاشای وبسونابن

ثبؿذک احؼبع حکبیت و احؼبع وکابل و تکبمیات دس

سوؿن وننذ و اص توصیْ وبفی و ثهمولاْ اً ٓابت

وبس آنبن سانیض تیت تثحیش لشاس خواهذ داد= .<55وابسلغ

ثشای انزب وُبیف اًکینبن حبكل وننذ

دو سوؽ ٓکاااذه سا ثاااشای افاااضایؾ توانکنذػااابصی

 .4مذیشان ثه وبسونبن آتکبد ونناذ و وبسهابی مهام و

سوانؿنبختی ٓنوان مایوناذ اولک تغییاش فشآیناذ تفىاش

متنوٓی ثه آنهب وا زاس ونناذ و تاشع سا دس میایي
وبس ثشًش

وبسونبن یٔنی تغییش نیوه تفىش و تفؼیش آنبن اص میایي و

وننذ.

دو تغییش مییي یب رو سوانؿنبختی .پغ ثب توره ثه این

 .5مذیشان منبثْ انؼبنی دانـگبه تهشان وبسونبن خود سا

وه مهم تشین و حیبتی تشین داسایی هش ػابصمبنک نیاشوی

ثه مـبسوت دس توػٔه ساهجشدهب و ثشنبمه سیضیهابی

انؼبنی آن ػبصمبن اػاتک ویفیات و توانکناذی نیاشوی

دانـگبه تـویك نکبینذ

انؼبنیک مهمتشین ٓبمل ثمب و حیبت ػبصمبن ثاوده و ایان

 .6مذیشان ػٌو مخترف دس دانـگبه ثب ثهشه یاشی اص

نیشوی انؼبنی توانکنذ اػت وه ػبصمبن توانکنذ سا ثورود

ػیؼااتم پیـاانهبدات ثااه منِااوس افااضایؾ دخبلاات

میآوسد .مذیشان ثبیذ اص دسن سوؿن وبسونابن اص حیٌاه

وبسونبن دس فشاینذ تلکیم یشی احؼبع توانکناذی

فشدی و

ػبصمبنی اًکینبن حبكل وننذ و ثشای نیمك ایان منِاوس

 .7اساله ثبصخوسد مخجت ثه وبسونبن دس موسد چگاونگی

آنهب ثبیذ تلکیم یشی مـبسوتی سا ػشلوحه وبس خاویؾ

انزب وبسهب ثه منِوس افضایؾ احؼبع ؿبیؼاتگی و

لشاس دهنذ .دس ػٌ ػبصمبنی نیض واحذ منبثْ انؼبنی نیاض

تغییش دس فشاینذهبی وبسی و هویت ثخـی ثه مـبغل

ثبیذ اص دػتشػی وبسونبن ثه ثشنبمههبی توػأه حشفاهای

ثذین ًشیك وه آغابص و انزاب آن مـاخق ثبؿاذ.

اًکینبن حبكل ونذ= <56و ثبیذ روی ثش ػابصمبن حابوم

چنین امشی منزش ثه استماب احؼابع خاود تٔیینای

ونیم وه افشاد احؼبع آصادیک احتشا ک انگیضؽ و اختیابس

میؿود.

وننذ و اسصؽهبی اخ لی مخل اكبلتک آتکبد و اًکینبن

 .8ثش ااضاسی ررؼاابت هفتگاایک ثشسػاای مؼاابلل و

دس ػش لوحه وبس ػبصمبن و آوبی آن لشاس یشد وه ثاه

مـى ت ثه كوست رکٔیک اػتفبده اص نِاش ػابیش

مورت آن افضایؾ ثهاشهوسیک سهابیت ؿاغری و تٔهاذ

وبسونبن و تـویك آنبن دس این رهت.

ػبصمبنی توکین ؿود.
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مؼئولیتهبی خود و هکچنین اص ػنخیت اهذا

ثیـتشی دس آنهب ثورود آوسنذ.
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ٓکرىشد التلبدی تزشثه وشدهانذ = .<18ػبصمبنهبی موفك

آکبل ػیؼتم مذیشیت مـابسوتی سا دس ػاش لوحاه
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توانکنذ ؿذهک پیـشفتهبی لبثل تورهی سا دس حیٌههبی
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