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 چکیده

 

ی کا کنرا   کرا   اهمرا  برر   مؤثرشناسایی عوامل حاضر هدف پژوهش 
کیفی )آمیخته   وشپژوهش  وش  .بوددانشگاه فرهنگیا  استا  زنجا  

د  بخش کیفی از  وش پدیدا شناسی و د  بخرش کمری   . بود (و کمی
و الگویرابی   حداقل مربعرا  زئیری  از  وش پیمایشی مبتنی بر تحلیل 

زامعه آما ی شامل مردیرا   اسراتید و   . شداستفاده  معادال  ساختا ی
نفر از طریر    81د  بخش کیفی . فرهنگیا  زنجا  بود  دانشگاهکا کنا  
نفرر برا  وش    821ی و د  بخش کمری  ی هدفمند نظرریگ نمونه وش 

د  بخش کیفی از طری  مصاحبه  ها داده. ی انتخاب شدندا طبقهتصادفی 
ی حاصل از سؤال 22ساختمند و د  بخش کمی از طری  پرسشنامه  نیمه
 مقولره  22د  مرحله کدگذا ی کیفی . ندی شدگردآو ی کیفی ها لهومق

 یفردهای  یژگیو د  بخش کمی. شد شما ش اصلیمقوله  2فرعی و 
عوامرل    یکا  یزندگ تیفیک  یتیریو مد یعوامل سازمان  یتیو شخص
 انسیر وا  نیانگیر م و یبا با  عاملای  و اخالق حرفه ازتماعی-یفرهنگ

( R2) نییتع بیابا ضر و 69/8 یباال z بی  ضرا1/0 یباال یاستخراز

 .ندقرا  گرفت دییمو د تأمناسب 
 

-زندگی کا ی  عوامرل فرهنگری  کیفیت کا ی  اهما  :کلیدواژگان
 ازتماعی

  

Abstract 
 

The aim of this study was to identify the factors 
affecting employees' Procrastination in Farhangian 
University of Zanjan province. The research method 
was mixed method (qualitative and quantitative). In 
qualitative section phenomenological method was 
used. In quantitative approach the researchers used 
survey method based on PLS and structural equation 
modeling. The statistical population consisted of 
managers, professors, and employees in Farhangian 
University of Zanjan. Purposeful sampling method 
was used in qualitative section to select 18 
employees. In quantitative section, 124 employees 
were selected by stratified random sampling method. 
Data were collected through a semi-structured 
interview in qualitative section (18 employees). In 
quantitative section a 25-item questionnaire was 
used. In qualitative coding, 25 sub-categories and 5 
main-categories were obtained. In the quantitative 
section, individual and personality characteristics, 
organizational and managerial factors, quality of 
work life, socioeconomic factors, and professional 
ethics were supported by factor loading and mean of 
extracted variance over 0.4, z coefficients over 1.96 
and proper determination coefficients (R2). 

 
Keywords: procrastination, quality of work life, 
socioeconomic factors 

                                                           
  (نویسنده مسئو ) آموزشی  دانشگاه تهرا   تهرا   ایرا  یئی  استادیا  گروه مدیریت و برنامه 

jpkarimi@ut.ac.ir 

   تهرا   ایرا دانشجوی کا شناسی ا شد مدیریت آموزشی  دانشگاه تهرا   

  زنجا   ایرا  یئی توسعه آموزش عالی  دانشگاه فرهنگیا  زنجا  دکتری برنامه   
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 مقدمه
منراب    و دا نرد  نیراز  عملکررد خرود   مسرتمر  بهبرود  بره  خود پیشرفت و بقا حفظ برای  ها سازما 

 شرروند  مرری تلقرری نرروآو ی و تحررو  گونرره هررر منشررا  هررا  سررازما  بنیررادی هررای سرررمایه انسررانی 

(Lauermann & Konig, 2016; Demelash & Mekonnen, 2014 .)     طبر  گرئا ش بانره زهرانی

مرادی   برر  وی منراب  ریرر    ها شرکتو  ی کشو های سازما  همکا ی و توسعه اقتصادیگذا  هیسرما

بنرابراین  . توسرعه و تحقیر  و دانرش  شرد یشرمگیری داشرته اسرت         کا کنرا  ی سازتوانمندمانند 

 زامعره و سرازما  اسرت    یبقا نهیزم شیپ نیتر یاصلگذا ی د   استای توسعه مناب  انسانی از  سرمایه

(World Bank, 2012) .کرا آیی   برر  مؤثر عواملو  انسانی نیروی های ویژگی و خصوصیا  شناخت

 تمرا   مردیرا   و  هبررا   های دردره از سازمانی سرمایه این تر مطلوب یه هر بکا گیری زهت آنا  

 .(Safarinia & Amirkhani Razliigi, 2018)شد با می ها  سازما

و ساعا  کا   وزانه د  ژاپن و ارلب کشو های توسعه یافته ماننرد   و ی بهرهنتایج بر سی 
 ساعت کا  مفیرد انجرا    7طو  متوسط  وزانه  دهد هر فرد به می آمریکا  انگلستا  و آلما  نشا 

مختلفری  هرای   صرو    میئا  کمتر از یه ساعت است کره بره  که د  ایرا  این  حالی دهد؛ د  می

انگیئگری  اترالف وقرت د  محرل کرا  و سررگردانی افرراد د          همچو  گریئ از محل کا   بری 
که  اند مطالعا  اخیر نشا  داده (.Ghahremani, 2011)کند  می بروز پیداها  مرازعا  به سازما 

 و گرذا د  می رذایی و و زش افراد بر زایاثرا  منفی بر سالمت زسمی  عادا   8کا ی اهما 

از دیردگاه سرازمانی    . شرود  مری   یختگری و شکسرت   همباعث افئایش استرس  ب هموا ه تقریباً
 شرود  مری بره تراخیر انرداختن هدفمنرد شرروت یرا تکمیرل تکرالی  شر لی           سربب کا ی  اهما 

(Khodabakhshi, Sepahvandi, Sheikhaleslami, & Habibi, 2015.) 

توانرد از طریر     مری  ساز نیست امرا ارلرب مروا د    همیشه مسئلهکا ی  اهما اگریه تعلل و 

ناپذیری بره همرراه    ممانعت از پیشرفت و عد  دسترسی به اهداف  پیامدهای نامطلوب و زبرا 
 90ترا   22به این دلیل و نیئ د  نظر گرفتن تمایل (. Joker & Delavarpour, 2007)داشته باشد 

شرناختی   یه سازه  وا عنوا   کا ی به اهما این ویژگی   برطرف کرد کا ا  به  د صدی اهما 

شرواهد تجربری   (. Sheykhi, Fathabadi, & Heidari, 2013)شرود   مری  یافتره معرفری  ان  سازما 
با مسایل ناهنجا  گوناگونی د  زمینه بهداشت  وانری  عملکررد   کا ی  اهما بیانگر آ  است که 

 (.Kennedy & Tuckman, 2010)ازتماعی همراه شده است تحصیلی و مشکال  

                                                           
1-  procrastitination 
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و بهئیسرتی افرراد و    و ی بهرره منفری برر    تأثیرا کا ی  اهما اساس تحقیقا  صو   گرفته   بر

باشرند  کراهش    کرا ی مری   اهمرا  کره افرراد آ  مبرتال بره     هرایی   سازما . گذا د می بر زایها  سازما 

  تعلرل د  تعمیرر و نگهردا ی    (از دسرت داد  مشرتری  ) ا باب  زوت  نا ضایتی و معطلی و ی بهره

فراموشری و از دسرت   )  تعلل د  یادگیری و آمروزش  (و توق  خط تولیدها  آ  خرابی)آال   ماشین

و ( از دسرت داد  برازا   قابرت   )ها    تعلل د  استفاده از فرصت(کا ی و عملیاتیهای  داد  استاندا د

 ,Spada, Hiou, & Nikcevic) دا د دنبرا   ا بره  ( نردگا ی کراهش احتمرا  ما  )تعلل د  انجا  ت ییرر  

 کرا   اهمرا  شرود  زیررا فررد     مری  مشکال  مئمن د  انجرا  وارای    سبب بروزکا ی  اهما (. 2006

انجرا   هرایی   بندی  ا د  یه زمانی و براساس یه اولویتهایی  تواند تصمیم بگیرد که یه فعالیت نمی

دهنرد   مری  نشا  دیگر تحقیقا عالوه بر این   (.Haqhani, Bahamin, & Mohammadi, 2016)دهد 

تعلرل  . ثیر منفی  وی سالمتی  بهداشت و  ضایت از زندگی اقشا  مختل  نیئ دا دأتکا ی  اهما که 

 نجرو ی  تفکررا  ریرمنطقری      با افسردگی  وسواس  احساس گناه  اضرطراب   وا  کا ی  اهما و 

 شرود فررد نتوانرد    مری  به نفس پایین نیئ ا تباط داشته و د  نتیجه باعرث فریب داد  دیگرا  و اعتماد 

شرود فررد نتوانرد برین      می گاه این عا ضه باعث(. Neenan, 2008) ا به فعل د  آو د اش  بالقوه توا 

 .ل شودیا های کم اهمیت تمایئ قاها  از ک کا های ضرو ی و الویت

امروز و فردا کرد  و عقرب انرداختن کا هرا     عنوا   بهو زید   متمادی است که تعللهای  سا 

 شناسری   وا ویرژه د  عرصره    ایرن واژه د  رررب بره   . موزب گردیده استمشکال  زیادی  ا 

 Steel( Kurd Tamini & Saigani, 2014( .)2007)حدود یهل سا  است که مطرح شرده اسرت   

مشرهو   هرای   ترا ی  از نمونره  .  ا به هشتصد سا  قبل از میالد نسبت داده است و زی نیئ تعلل

که نتوانسرته تعردادی از    انگا ی از زمله لئونا دو داوینچی که د  زندگی خود به علت این سهل

نگا ی  سرند    ا هلواژه تعلل معاد  س. خو د می س أهایش  ا تما  کند  ت و نمایشنامه ها طرح

 Schouwenburg (Kurd Tamini & Saigani, 2014( .)2004)باشرد   مری  انرداختن فردا و به تعویر   

بره  اهمیرت   خیر انداختن و زایگئین کرد  انجا  تکالی  ریرضرو ی و بری أ ا به تکا ی  اهما 

رین تعریر  بررای   تر از سروی دیگرر به  . کنرد  می تعبیر  ها و واای  ضرو ی مهم فعالیتزای 

 ا ازتناب از شروت فعالیت و  و زی ا ایه داده است که تعلل Van Eerde( 2003) ا  و زی تعلل

 Steel( 2007)بره اعتقراد   . دانرد  مری  خیرأادامه آ  با توزه به انتظا  د یافت نتیجه نامطلوب از ت

شده به فرد با وزود آگاهی از نتایج منفی ایرن   خیر عمدی د  انجا  تکالی  محو أت و زی تعلل

 .باشد می خیرأت
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شرود کره    می توصی ای  الگویی پایا یا دو هعنوا   بهسازمانی مربوط به کا  است که کا ی  اهما 

طو  مکرر  از آرراز بره موقر  و اتمرا  تکلیر  یرا         د  آ  فردی که قاد  است کا ی  ا انجا  دهد  به

سرازمانی بره   کرا ی   اهمرا  . کنرد  مری  کا ی که باید د  یه مد  معین انجا  شود  امتناتهای  فعالیت

 Safarinia & Amirkhani)انداختن هدفمند شروت یا تکمیل تکرالی  مختلر  شر لی اسرت     خیر أت

Razliigi, 2016 .)  خستگی  ناامیدی  ترر  کرا     ندستهکا ی  اهما سازمانی که افراد آ  مبتال به د  

کا کنرا  و عرد  تحرو  و  شرد        وانیگیر و مشکال  زسمی و  ریبت از کا   عد  موفقیت یشم

 (. Khosravi, 2009)بود مشخص افت عملکرد و کا ایی سازمانی 

(2003)  Du Brin کررا ی  اهمررا  ی ا برررا یمختلفررل دا د کرره متخصصررا  علرر مرری ااهررا

  شکسرت و  تیر تررس از موفق  :مروا د اشرا ه کررد    نیر توا  به ا ها می آ  که از زملهاند  شمرده بر

  (شروند  مری  فررد  یت و ناکامسکه منجر به شکای  آگاهانه و ناآگاهانه ی فتا ها) خودشکن ی فتا ها

کرا    یسخت  نود قهیکا ها د  دق نجا ا یاسترس برا جادیا  انجا  کا ها و امو  یبرا ئهیانگ نداشتن

 Solomon and Rothblum (1984) .انجررا  کا هررا یبرررا ازیررو نبررود دانررش و مهررا   مررو د ن

هرا   لفره ؤگیرد کره همرین م   می  فتا ی  عاطفی و شناختی د  نظرهای  لفهؤم  ا شاملو زی  تعلل

بینانره   خروش  مرتبط با تعلل د  یه طیر  های  دیدگاه. دنشو و زی می تعللگیری  موزب شکل

 فتا   شناخت و  عواملی مانندکه اند  بینانه بر این اساس خوشهای  دیدگاه. تا بدبینانه قرا  دا ند

بدبینانه  تعلل های  که دیگاه حالی د؛ د شون و زی عامل مهم بروز تعللتواند منجر به  می انگیئش 

 Shahni)شناختی است  نیازمند مداخال   وا دانند که  می  ا نوعی عاد  یا اختال  شخصیتی

Yaylaq, Salamati, Mehrabizadeh, & Haghighi, 2006.) به تکلی   فرد نسبتهای  نگرش

 Kaveh and)و افکرا ش نقرش مهمری د  برروز تعلرل دا نرد       ها  یا خود و به عبا تی شناخت

Fayyazi, 2009 .)( 1986) مانند یافرادهای  پژوهشLay  ( 1988)وMilgram  دنر ده مری  نشا 

  .و اضطراب و ترس همراه است یبا افسردگ یکیآکادمکا ی  اهما  ژهیو بهکا ی  اهما  که

و به  وشرن شرد    اند  تالش کردهکا ی  اهما نظری بسیا ی برای فهم و تبیین های  دیدگاه

طو  مختصر  به ها هو نظریها  اند  که به تعدادی از این  ویکرد هنمودای  کمه فئایندهکا ی  اهما 

آ   ا د  نظرر داشرت  برر نیروهرای      2فرویرد کره  ای  به گونره  8کاوی نظریه  وا . شود می اشا ه

 ریناپرذ  ازتنراب های  و تعا ض یستیبر عوامل ز یمبتن یپرخاشگرزنسی و های  سای ناهشیا   

                                                           
1-  Psychoanalysis 
2-  Freud 
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انرد   ما محسروب شرده   تیدهندگا  شخص شکلو حاکما   ها نیا .کند می دیکأت یکودک لید  اوا

(Schultz & Schultz, 2009, Translation by Seyed Mohammadi, 2016 .)یگرر  لیر تحل  وا  از بعد  

 نیر ا. اسرت  ییبنرا ریز ی وانر  جا یه یدهنده نوع دا  بوده که نشا   فتا  مسئله هیکا ی  اهما 

موزرب   کره ی دو ا  کرودک  یزا بیآسر  ا یر و تجرب( ها و ترس ا یام) ا یناهش  یبر وقا دگاهید

زهرت   گررا  د   لیر تحل  وا   عوامل نیا لیبا تحل .کند می دیکأشود ت می ینیب خود کم ی فتا ها

  فتا گراهرا از زملره  (. Wohl, Pychyl, & Bennett, 2010)انرد   کرا ی  اهمرا  کش  و د مرا   

(1965) Skinner کنند و معتقدنرد  می تبیینها  و پادشها  تیتقو  ها کل  فتا   ا بر اساس تجربه 

 کره   یتینروت تقرو   تقد استمع Skinner( 1965)د  واق   .کند رییت  دیاست که با طیمح نیا که

 ,Schultz & Schultz, 2009) کررد  آ  اسرت   نیمسرئو  تعر    دهرد  مری  ی فترا   و   به دنبرا 

Translation by Seyed Mohammadi, 2016.) نیشر یسرابقه پ  جره ید  نتکرا ی   اهما   نیبنابرا 

 کررد ید   و. شرده اسرت   تیر اسرت کره تقو   ی فترا   یعنر ی دهرد   مری   خکا ی  اهما  ئیآم تیموفق

. داننرد  کرا ی مری   اهمرا  د   یعامل اساسر   ا نانهیب واق ریو انتظا ا  ر یمنطقریر یباو ها  8یشناخت

. آیرد  مری  و  فتا  واقعری بره وزرود    اهداف نیدا د که بر اثر اختالفا  ب یشناخت بعد هیکا ی  اهما 

کرا ی   اهمرا   فر    زهت .دهد می قرا  ریثأشود و عملکرد  ا تحت ت می جا یباعث ه انسا شناخت 

(. Wohl et al., 2010) هسرتند  فررد بره او   یمنطق ریرهای  د صدد شناساند  باو  یشناخت  گرا  د ما 

شده است کره نشرانه نقرص د       یتوص یندیفراعنوا   کا ی به ها اهما  از پژوهش یادید  تعداد ز

برا توزره بره     ستندینقص دا ند قاد  ن یمیتنظ که د  خود یافراد. باشد می کا  فرد اهما  2تنظیمی خود

 کننرد  میتنظ  اخود  یو عاطف ی فتا   یشناختهای  ندیفرا اند  خود د  نظر گرفته یکه برایی ا هایمع

(Howell & Watson, 2007.) ( 1987)کره   یناهمراهنگ  خرود  کررد ی و هیبر طب  نظرHiggins  آ   ا

 نرد یب مری  که فررد خرود  ا  ای  وهیش نیکه ب شود می ه است  تعا ض هیجانی هنگامی ایجادمطرح کرد

کنرد   مری  که تصو ای  وهیو ش (آ  دهیخود ا) کند می خود  ا د ید یکه آ زوای  وهیو ش( یخود واقع)

کرا ا    اهمرا  بر اساس این نظریه  .وزود داشته باشد یقیاختالف عم (ستهیخود با) که آ  ینا  باشد

اخرتالف   نیر کنند و البته ا ایجاد ی شا  سازگا آ  دهیانتظا ا  ا وها  تیواقع نیتوانند با اختالف ب ینم

عمرل بره  فترا      نیر کنرد و ا  دو  می تیواقعه با ه ا از موازها  آ   ود که می به شما  یزد ازین هی

 یرا   خیریأهرای تر    ا بره د یافرت پراداش   و مطمرئن  های فو ی  افراد پاداش و شود منجر می یازتناب
 

                                                           
1-  cognitive 
2-  self-regulation 
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  .دهند ترزیح می احتمالی

(2017 )Khakpour and Gholipour  برا  شرده      ابطره عردالت سرازمانی ادا   د  بر سی

کره عردالت سرازمانی یکری از      ندنو  به ایرن نتیجره  سرید    کا کنا  دانشگاه پیا کا ی  اهما 

برین مت یرهرای عردالت سرازمانی و     و شر لی اسرت   کرا ی   اهمرا  کننده  بینی مت یرهای پیش

پژوهشری  ا   Safarinia and Amirkhani( 2016. )وزود دا د ابطه منفی ش لی کا ی  اهما 

سازمانی با فرسودگی ش لی د  کا کنا  ادا ا  دولتری اسرتا    کا ی  اهما تحت عنوا   ابطه 

 آ  هرای   مقیراس  سرازمانی و خررده  کرا ی   اهمرا  نتایج نشا  داد کره برین   . تهرا  انجا  دادند

  .Khodabakhshi et al (2015. )دا ی وزرود دا د  با فرسودگی ش لی  ابطره مببرت و معنری   

 اسراس فرسرودگی شر لی و سرابقه      سرازمانی و  ضرایت از زنردگی برر    کرا ی   اهما د  بر سی 

. وزرود دا د  دا ی معنری و فرسودگی شر لی  ابطره مببرت و    کا ی  اهما خدمت نشا  دادند بین 

(2015 )Shahbazi کرا ی   اهمرا  ش لی و زو مد سه با های  د  بر سی  ابطه تعهد مذهبی  ا زش

دا ی بررای   کننرده مببرت و معنری    بینری  به این نتیجه  سید کره زرو مد سره پریش     معلما  ابتدایی

 کررا ی  اهمررا د  بر سرری  ابطرره شخصرریت بررا   Hossein Zadeh( 2014. )اسررتکررا ی  اهمررا 

گررا د    کا کنا  شرکت آب و فاضالب خراسا  شرمالی نشرا  داد افرراد دا ای شخصریت بررو      

  ,Qodous Nejad. بیشررتری دا نرردکررا ی  اهمررا گرررا  مقایسرره بررا افررراد دا ای شخصرریت د و  

(2014 ) Asadiyan and Farid  مردیریت  هرای   شریوه  عنوا  اثر مستقیم و ریرمستقیم پژوهشی باد

 ثیرأت دست یافتند کهمعلما  به این نتیجه کا ی  اهما کالس د س و اد ا  از زو مد سه بر 

گری اد ا  از زو مد سره برر    گرایانه با واسطه گرایانه و ریرمداخله دو شیوه مدیریتی مداخله

کرا ی معلمرا     د  بر سری اخرالق   Ghahremani (2011) .دا  برود  معلما  معنیکا ی  اهما 

عامل  1گانه تحصیلی استا  آذ بایجا  شرقی به منظو  ا ایه یه مد  نشا  داد که  مقاط  سه

برر اخرالق کرا ی و زلروگیری از      (ا زشری -مدیریتی  اعتقرادی -فردی  ازتماعی  سازمانی)

 وتیشر  ئا یم ید  بر س  Kazemi, Fayazi and Kaveh(2010) .ثیر دا دأمعلما  تکا ی  اهما 

 یو کا کنرا  دانشرگاه نشرا  دادنرد عوامرل فررد       را یو عوامل مؤثر بر آ  د  مد و زی تعلل

 یطر یو مح یعوامل سرازمان   یپس از عوامل فرد. دا ند و زی  ا د  بروز تعلل ریتأث نیشتریب

انجرا    یبرا تیعامل قایل نبود  اولو  یعوامل فرد نید  ب .شتندد   تبه دو  و سو  قرا  دا

 نیعملکرد د سرت د  سرازما  و د  بر    یابیا ز ستمینداشتن س  یعوامل سازمان نیکا ؛ د  ب
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و برروز   جراد ی ا برر ا  ریترأث  نیشرتر یب ؛یفشا  خانواده و مشرکال  خرانوادگ    یطیعوامل مح

کرا ی   اهمرا  د  بر سی  ضایت ش لی کا کنرا  و   Khosravi (2009) .اند داشته و زی تعلل

آنا  د  بخش آموزش سازما  توسعه تجا   ایرا  نتیجه گرفت که برین  ضرایت شر لی و    

هرای   با حقروق و مئایرا و فرصرت   کا ی  اهما  اما دا ی وزود ندا د   ابطه معنیکا ی  اهما 

عالوه بر آ  نتایج حاکی از آ  بود که به نظر نراارا  مسرتقیم   . همبستگی دا دا تقا و ترفی  

. فردی بوده اسرت های  کا کنا  ناشی از زمینهکا ی  اهما   اختالف موزود د  میئا  کنا کا 

 ایرن اخرتالف  ا توزیره    کا کنرا  ش ل نیئ یکی دیگر از عواملی بود که به نظرر  های  ویژگی

د  بر سی  ضایت ش لی معلما  مدا س  Kumcagiz, Ersanli and Alakus( 2014. )ردک می

. و  ضرایت شر لی معلمرا   ابطره مببرت وزرود دا د      کا ی  اهما بین که ترکیه نشا  دادند 

(2013 )Nguyen, Steel and Ferrari ثیر محریط کرا    أد  محیط کا  و تر کا ی  اهما ثیر أد  بر سی ت

د  کرا ی   اهمرا  انگیرئش برا    حسطونیئ کا  و   میئا  حقوق و د آمد بین نشا  دادندکا ی  اهما بر 

د   Stileari (cited in Kumcagiz et al., 2014 ,2013) .محرریط کررا   ابطرره مببررت وزررود دا د

عمرومی معلمرا    کا ی  اهما گیری مدیرا  مدا س بر  پژوهشی با عنوا  اثرا  سبه تصمیم

 د  تحلیلری کره   .دا دوزود معلما   ابطه کا ی  اهما سبه مدیریت مدا س با که بین نشا  داد 

(2007 )Steel خیر أتر بره  ی  بیرئا ی از تکلیر     کا  اهما  نیرومند های کننده بینی انجا  داد پیش

پرتری    پرذیری  کنترر  خرود  حرواس     لی   خودکا آمدی  تکانشگری  مسئولیتاانداختن تک

د   Steel( ,.cited in Haqhani et al ,2005 2016) .باشرند  ه پیشرفت مری سازماندهی و انگیئ

 .  ا با مت یرهای متعدد مو د بر سی قرا  دادکا ی  اهما یه فراتحلیل علل و اثرا  احتمالی 

ثر برر  ؤعوامرل مر   ایرن اسرت کره    حاضرر  ا  پرژوهش ؤسر بر اساس مطالبی که گفته شد 

 کا کنا  دانشگاه فرهنگیا  کدامند؟کا ی  اهما 
 

 روش
 گیری نمونه و روش نمونهجامعه آماری، 

نمونه مرو د  . بودشامل کلیه کا کنا  دانشگاه فرهنگیا  استا  زنجا   حاضرپژوهش زامعه 

 یریر گ  وش نمونره  که برا اسرفاده از   کنا  بودکا  و ی  اساتیدانیا شد و م را یمدشامل  بر سی

 که فراینرد   داشتتا زمانی ادامه ها  دادهگیری و گردآو ی  نمونه. انتخاب شدند نظری هدفمند و
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ه مرو د بر سری از   دیر تل  پدخپوشش داد  ابعاد م یبرا . سیدتجئیه و تحلیل به اشبات نظری 

بخرش او  پروتکرل مصراحبه برا معرفری هردف        . سراختمند اسرتفاده شرد    نیمه  مصاحبه وش 

ی از ا مجموعره د خواست  مت یرهرا و برقررا ی ا تبراط آررا  شرد و د  بخرش دو  برا ا ایره         

بر عوامل اهماکا ی کا کنرا  و   ادامه یافت و تد یجاًکا ی  اهما باز و اولیه د  مو د  های  سؤا

 8زردو   . به اشبات نظرری  سرید   81کیفی د  نفر های  داده.  اهکا های اصالح آ  متمرکئ شد

 .دهد می شوندگا  پژوهش  ا نشا  مشخصا  مصاحبه

 
 بخش کیفیکنندگان  مشخصات شرکت .1جدول 

 جنسیت کارسابقه  مدرک تحصیلی سابقه سازمانی ردیف

 ز  سا  86 دکتری آموزش زبا  انگلیسی مدیریت ا شد 8

 مرد سا  21 شناسی دکتری زامعه ا شد تیریمد 2

 ز  سا  82 دکتری مدیریت آموزشی سابقه مدیریت 3

 مرد سا  22 دانشجوی دکتری حقوق مدیر میانی 1

 مرد سا  2 دانشجوی دکتری فیئیه مدیر پایه 2

 ز  سا  82 کا شناس ا شد مدیریت آموزشی مدیر پایه 9

 ز  سا  80 شناسی  وا دکتری  هیپا ریمد 7

 مرد سا  7 دکتری آموزش عالی کا شناس مسئو  1

 مرد سا  1 دکتری علو  تربیتی هیپا ریمد 6

 مرد سا  80 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت هیپا ریمد 80

 مرد سا  81 کا شناسی ا شد حسابدا ی کا مند نمونه 88

 مرد سا  80 کا شناسی ا شد ادبیا  فا سی کا شناس مسئو  82

 مرد سا  20 فوق دیپلم حقوق کا مند نمونه 83

 مرد سا  82 کا شناسی ا شد کامپیوتر کا شناس مسئو  81

 ز  سا  82 کا شناسی علو  تربیتی کا شناس 82

 مرد سا  81 شناسی  وا ا شد  یکا شناس کا شناس 89

 مرد سا  86 علو  تربیتیا شد  یکا شناس کا شناس 87

 مرد سا  26 دانشجوی دکتری معا ف اسالمی کا شناس مسئو  81



 131 ی کارکنانکار اهمالبر  مؤثرشناسایی عوامل 

 پژوهش ابزار

 معمروالً  .مطررح اسرت   8یدا شناسر یپد حیطره  د   اطالعا لیتحل یبرا یمختلفهای   وش

کننرد   مری  اسرتفاده  2یئیکُالاز  وش   ا به کا  می برندکسانی که  وش پدیدا شناسی توصیفی 

(Priest, 2002 .)  یئیر کُال  اهبررد هرا از   داده لیر تحلد  این پژوهش به منظو (Abedi, 2010 )

شرده و تعیرین    یآو  زمر  هرای   کلری نسربت بره داده    د  زهت کسرب  ابتدا  -8. شداستفاده 

صرو      بره   شده مصاحبه ضبطهای  به انتقا  و تبدیل داده  یمتن نوشتا  یبند یگونگی بخش

بره   ماًیکه مستق یزمال  و عبا ات  پس از مطاله متن -2. پرداخته شدها  آ  کتبی و سپس مرو 

مرحلره   نیر ا. ندصو   کدهای اولیره تنظریم شرد    و بهاستخراج بود مو د مطالعه مرتبط  دهیپد

 مفراهیم اولیره    از زمرال  مهرم   -3 .مهم شرناخته شرده اسرت   استخراج زمال   تحت عنوا 

شده و مرتبط بره    فرموله یو معان شدتکرا   مصاحبههر  یمراحل فوق برا -1. گردیداستخراج 

  ضمن بازنگری مراحل تحلیرل  -2 .گرفتقرا  ( یموضوعا  اصل)ها  از تم ییها هم د  خوشه

اصرلی برا   های  لهومق -9 .شد  یزام  از موضوت مو د پژوهش تلف  یتوص هید  قالب  جینتا

د   -7 .کنندگا  مو د توصری  قررا  گرفرت    مهم مشا کتهای  از مصاحبههایی  استناد به بخش

کنندگا  د  پژوهش مصاحبه پایانی انجا  شد تا نظر آنا   ا د  برا ه   با مشا کت  آخرین مرحله

 . دشوبخشی نتایج انجا   اخذ و اعتبا ها  یافته

ا زیرابی   یقابلیرت اطمینرا  بررا   ی و پرذیر  انتقا  بود   د  این پژوهش  از معیا  قابل قبو 

  یگیرر  هرا  نمونره   از قابرل قبرو  برود  داده    اطمینرا  بررای  . شرد کیفی استفاده های   وایی داده

 شرده   تهیره  یبرر ایرن  کردها    عرالوه . گرفرت کا شناسرا  صرو     مدیرا  و از  تبا حداکبر تنو

اطمینرا  از قابلیرت    یبررا . گرفرت قررا    کننردگا   مشا کتد  اختیا  زهت تأیید ها  از مصاحبه

 یبرا. شدشرح داده  افراد یطو  کامل برا ازرا  به زمینه پژوهش  محیط و یانتقا   مراحل ازرا

د  اختیرا  اسرتادا  برا سرابقه د  زمینره       مطالعره  اطمینا  نیرئ فراینرد انجرا     تأمین معیا  قابلیت

کره پرژوهش از    ایرن  یبررا همچنرین  . و نظرا  آنا  اخذ گردید گرفت کیفی قرا های  پژوهش

 کررد   یکسرا  مطررح  هدایت ساختمند زریرا  مصراحبه و   پایایی الز  برخو دا  باشد  ضمن 

                                                           
1-  phenomenology 

2-  Colaizze 
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  هرا  داده ثبت  نوشرتن و تفسریر   یافته و هدایت سازما  تل خشوندگا  م مصاحبه یبرا ها   ئواس

طو کلی بر  وش کنتر  اعضا و بازبینی بیرونی  هب. نیئ انجا  شدها  ضبط مصاحبهو  یمستندساز

  .شدکید أت

دسرتو العمل  از کیفری برا اسرتفاده     یها پرسشنامه برمبنای نتایج تحلیل داده  د  مرحله کمی

برا  هرا   تناسرب هریره بیشرتر گویره    به منظرو   . طراحی شدپیمایشی  یها پرسشنامه د  پژوهش

صرو   مسرتقیم    بهها  کنندگا  اکبر گویه توسط شرکتها  آ  مرحله کیفی و د   بهتر یها افتهی

 بررای اطمینرا  از  وایری محتروایی پرسشرنامه       . شده استخراج شدند انجا  یها از متن مصاحبه

به منظرو  اطمینرا    . پرسشنامه  ا بر سی کردند شناسی  وا علو  تربیتی و از متخصصا   نفر 2

ها  ضریب آلفای کرونباخ برای نمونره مقردماتی    از پایا بود  پرسشنامه و همسانی د ونی سؤا 

  نرد آمراده نمود مولفه اصرلی   2و گویه  22د  مجموت  ا پژوهشگر. ه شداسبمح 13/0( نفر 30)

مرحلره کمری تعیرین    هردف  . طراحی شردند  یا د زه 9بر مبنای طی  لیکر  ها  آ  که تمامی

 بخرش  هرای   ییرد یافتره  أبررای ت  هرا  لهو وابط بین مقنیرومندی  وابط بین عوامل و آزمو  میئا  

فرهنگیرا  اسرتا      دانشرگاه  اساتید و کا کنرا   زامعه آما ی پژوهش د  بخش کمی . بود کیفی

 وش نمونرره بررا  حجررم عنرروا  بررهنفررر  821. بودنررد 8369 -8367زنجررا  د  سررا  تحصرریلی 

آزمرو    یزئیر جرذو ا    وش حداقل م بهها  داده. انتخاب شدندای  طبقه تصادفی یریگ نمونه

ی ساختا  یها مد  و( یاستخراز انسیوا  نیانگیمبا  عاملی و )ی انعکاس یریگ اندازه یها مد 

Rو  z  /t-values دا ی معنی بیضرا)
 SPSS-24و  Smart-PLS هرای افئا  با اسرتفاده از نرر    (2

 . تحلیل شد

 

  ها یافته
بنردی   با طبقهها  انبوه داده لیمفهو  به دست آمد که به دل 212  یکدگذا  هید  مرحله اول

برر اسراس    کا کنا کا ی  اهما  استا   نید  ا. افتی لیتقلمقوله فرعی  22به معانی مشتر  

ی عوامرل  کدگرذا  نترایج   2زردو    .شردند  بیر از نرو ترک  گرر یبرا  د   یو فرعر  یعوامل اصل

گیرری و سراختا ی    آزمرو  انردازه   3زردو     همچنین .دهد سازمانی  ا نشا  می کا ی اهما 

 .دهد کا ی سازمانی  ا نشا  می اهما 
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 سازمانیکاری  اهمالی عوامل کدگذارنتایج  .2جدول 
 ردیف فرعیهای  لفهؤم اصلیهای  لفهؤم

 فردی و شخصیتیهای  ویژگی

 پایین بود  آستانه تحمل
 نییاعتماد به نفس پا

 ینیب کم خود احساس

 ترس از شکست

8 

 عوامل سازمانی و مدیریتی

 یمشا کت ریگر و ر مداخله یتیریسبه مد

 گریمو  از سازما  دأم یانسان یروین

 یمند ت بر اساس  ابطهمس صیتخص

 یانسان یروید  زذب و نگهداشت ن ضع 

 یا های حرفه یستگیتوزه به شا عد 

 را یمتقابل کا کنا  و مد یادماعت یب

 ش ل-تناسب فرد عد 

 وبیپاداش و تشوق مع نظا 

 متناسبنا یابیو ا زش نظا  

2 

 کیفیت زندگی کا ی

 کا کنا  یدگیو تن یفرسودگ

 د  محل کا  استرس

 یت سازمانمد  س یثبات یب

 ادیز یکا  حجم

 یو مال ی فاه لیاز مسا یتینا ضا

3 

 ازتماعی-عوامل فرهنگی

 تعلل د  زامعهفرهنگ 

 کا  اهما  یرویاز ن یریپذریثأت

 یخانوادگ مشکال 

1 

 ای اخالق حرفه

 یریپذ تیعد  مسئول

 ینسبت به اهداف سازمان نییپا تعهد

 یسازمان یعدالت یو ب ینابرابر

 یش ل ینظم یب

 یو اعتقادا  ا زش هاد  باو  ضع 

2 
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 سازمانیکاری  اهمالگیری و ساختاری  آزمون اندازه .3جدول 

 مقادیر
R

2 

 Z بیضرا
 داری معنی

 انسیوار نیانگیم
 یاستخراج

بار 
 عاملی

 یهای فرع لفهؤم
های  لفهؤم

 یاصل

113/0 818/3 332/0 

 بود  آستانه تحمل نییپا 783/0
های  یژگیو

و  یفرد
 یتیشخص

 نییبه نفس پا اعتماد 733/0

 ینیب کم خود احساس 70/0

 ترس از شکست 228/0

191/0 206/89 296/0 

 یمشا کتریگر و ر مداخله یتیریمد سبه 971/0

 عوامل
و  یسازمان
 یتیریمد

 گریمو  از سازما  دأم یانسان یروین 289/0

 یمند ت بر اساس  ابطهمس صیتخص 211/0

 یانسان یروید  زذب و نگهداشت ن ضع  292/0

 یا های حرفه یستگیتوزه به شا عد  729/0

 را یمتقابل کا کنا  و مد یادماعت یب 929/0

 ش ل-تناسب فرد عد  739/0

 وبیپاداش و تشوق مع نظا  136/0

 متناسبنا یابیو ا زش نظا   128/0

122/0 217/80 311/0 

 کا کنا  یدگیو تن یفرسودگ 968/0

 تیفیک
 یزندگ
 یکا 

 د  محل کا  استرس 220/0

 یت سازمانمد  س یثبات یب 113/0

 ادیز یکا  حجم 70/0

 یو مال ی فاه لیاز مسا یتینا ضا 120/0

113/0 818/3 332/0 
 عوامل تعلل د  زامعه فرهنگ 733/0

-یفرهنگ
 یازتماع

 کا  اهما  یرویاز ن یریپذ ریثأت 70/0

 یخانوادگ مشکال  228/0

162/0 121/1 338/0 

 یریپذ تیمسئول عد  913/0

 اخالق
 یا حرفه

 ینسبت به اهداف سازمان نییپا تعهد 981/0

 یسازمان یعدالت یو ب ینابرابر 980/0

 یش ل ینظم یب 911/0

 یو اعتقادا  ا زش هاد  باو  ضع  183/0
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کا کنرا   کرا ی   اهمرا  عامرل فرعری بررای     22عامل اصلی و  2که  دهد یمنشا   2زدو  

سرازه   یریر گ انردازه  یهرا  شاخصکه  نیرد  اکمشخص  یبراد  بخش کمی  .گردید شناسایی

انرد    قابرل قبرو    (مکنو  یرهایمت ) ها سنجش عامل یتا یه اندازه برا( شده مشاهده یرهایمت )

 .شد محاسبهعاملی  هایبا 

 یتمرام  دهرد  یکه نشا  م باشد یم 1/0 یباال هیگو 22 تمامی یبا  عامل ادیرمق 3 زدو  د 

از عوامرل   .نرد نک یمر  یریر گ  ا انردازه  مکنو  یها عامل یباال به خوب یها با سطح همبستگ سازه

 نییبره نفرس پرا    اعتمراد  و بود  آسرتانه تحمرل   نییپاهای  هیگو یتیو شخص یفردهای  یژگیو

توزره   عد  های ی گویهتیریو مد ی  از عوامل سازمان733/0و  783/0 یعامل هایبا با  بیترت به

ی مشرا کت  ریر گر و ر مداخله یتیریمد سبهو  ش ل-تناسب فرد عد ی  ا حرفههای  یستگیشابه 

از  یتینا ضای کا  یزندگ تیفیک عوامل   از971/0و  739/0  729/0 یعامل هایبا با  بیترت به

  120/0 یعرامل  هایبا  باکا کنا   یدگیو تن یفرسودگ  ادیز یکا  حجمی  و مال ی فاه لیمسا

از  یریپذ ریثأتو  فرهنگ تعلل د  زامعههای  گویه یازتماع-یعوامل فرهنگ   از968/0و  70/0

ضع  د  ای  اخالق حرفه عوامل   از70/0و  733/0 یعامل هایبا با  بیترت به کا  اهما  یروین

 یعرامل  هرای برا با   بیر ترت بره ی ریپذ تیمسئول عد ی و ش ل ینظم یبی  باو  و اعتقادا  ا زش

بیانگر  همچنین 3زدو   جینتا .آو دندبیشترین با  عاملی  ا به دست  913/0و  911/0  183/0

 ریمقراد  جره ید  نت. باشرند  یمر  1/0 یهمگررا براال   یری  وا یدا ااصرلی   عامل 2ر هکه  آ  است

شرده اسرت؛     یر از حرد نصراب و آسرتانه تعر    شتریها ب از سازه هی هر یمذکو  برا یا هایمع

R ئا یر م .کررد  دییر  ا تأ اهمگرر  یری و  وا ییایپا تیمناسب بود  وضع توا  یم نیبنابرا
همره   2

مقرادیر ضرعی   متوسرط و     عنوا  بهترتیب  به 79/0و  33/0  86/0مقادیر . محاسبه شدها  عامل

دا ای ضریب تعیین  ها عامل که دنده یمنتایج نشا  . دشقوی برای ضریب تعیین د  نظر گرفته 

 .دنباش یممناسب و قوی 

 

 گیری بحث و نتیجه
. کا کنا  دانشگاه فرهنگیرا  برود  کا ی  اهما بر  مؤثرشناسایی عوامل  حاضر هدف پژوهش

ی  کا  یزندگ تیفیکی  تیریو مد یسازمان عواملی  تیو شخص یفردهای  یژگیوعامل اصلی  2
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 2د  مرحله کمری  . ندد  مرحله کیفی به دست آمدای  حرفه اخالقی و ازتماع-یفرهنگ عوامل

  Steel (2007) یهرا  افتره یبرا   نترایج پرژوهش  . یید گرفتأعامل فرعی مو د ت 22عامل اصلی و 

(2017 )Khakpour and Gholipour  (2014 )Hossein Zadeh  (2015)Khodabakhshi et al.   

(2010 )Kazemi et al.  (2016 2005, cited in Haqhani et al., )Steel  (2015 )Shahbazi  

(2009) Khosravi (2011) و Ghahremani تروا   مری  شپرژوه های  د  تبیین یافته . استاست هم 

شرود کا کنرا  نسربت بره      مری  گفت احساس ناکا آمدی و پایین برود اعتمراد بره نفرس باعرث     

این باو  ریرمنطقی موزب تررس از شکسرت و   . خود برای انجا  وایفه شه کنندهای  توانایی

شرود   مری  اهمیتکا های کم  و د گیر شد  د کفایتی و د  نتیجه ازتناب از انجا  کا   بیحس 

(Steel, 2007.) سربب کراهش    یانجرا  وارا   یالز  بررا  یسرتگ یفقدا  مهرا   و شا   همچنین 

نا ضایتی ش لی نیئ به نوبه خود منجرر بره نرا احتی و فرسرودگی      .دگرد می د  فرد یخودکا آمد

کرا ی   اهمرا  بره  مبراد    کا کنانی که د  معرض استرس و فشا  کرا ی هسرتند   . شود می ش لی

 .نندک می

(2008 )Pittman, Tykocinsk, Keinan and Matthews کننرد زمرانی کره پراداش      می اشا ه

ولری برا   . دهنرد  مری  شود و افراد وایفه خود  ا به سررعت انجرا    می کمکا ی  اهما ا ایه شود  

نبود مدیریت مشا کتی و استفاده از سربه   .کند می رلبه پیداها  آ  برکا ی  اهما   کاهش پاداش

میئا  پرایین  . دهد می پذیری کا کنا   ا کاهش گر میئا  تعل  به سازما  و تعهد آمرانه و مداخله

کره دا ای اعتقرادا      یکا کنران .  ا به دنبا  خواهد داشرت  کا ی اهما   پذیری تعهد و مسئولیت

باو هرا و   گرر ید بره عبرا    . نرد کن مری  شترییخود تالش ب  یباو ها و تعهد باشند د  انجا  واا

 یو خرودکنترل  یید د  خودشرکوفا نر توان مری   دنر دا  ا زشی نهیزم شتریافراد که ب یاعتقادا  د ون

به مراتب براالتر   ئیآنا  ن یش ل تی ضا ئا یم افراد شد  اعتقادا  نهیبا نهاد. دنباش ترمؤثرکا کنا  

فرد انجرا   . نظمی کا کنا  فقدا  مها   د  مدیریت زما  است از دالیل بی  د نهایت .خواهد بود

نتیجره و کمترر ضررو ی متمرکرئ      برر کا هرای بری    واندازد  می لی  ضرو ی  ا به تعوی اداد  تک

 (.Asikhia, 2010)شود  می

 یشرنهادها یپ د  سرازما  کرا ی   اهمرا  تعردیل و اصرالح   زهرت    پژوهش جیبر اساس نتا

 :شود  یا ایه م لیبه شرح ذکا بری 

 . شناختی کا کنا  د  دستو  کا  سازما  قرا  گیرد تقویت توانمندسازی  وا  .8
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صو   ملموس نظررا  و   شود و به اعما  ویکرد مدیریت مشا کتی د  سطح سازما   .2

 .دگردد  کا کنا  تقویت  شد  دهیحس د تا کا کنا  اخذ و ازرا شودهای  ایده

داشت هزذب و نگ. دگردد  سازما  ازرا ای  حرفههای  گئینی و صالحیت نظا  شایسته .3

 .انجا  شودای  حرفههای  نیروی سازما  از طری  نظا  شایستگی

 وا دصو   عادالنه و بر اساس حجم و سختی کا  توزی  گرردد و مر    هپاداش و مئایا ب .1

 . یئی شود برنامه فاهی د  سازما  

به مسایل و مشرکال  فراسرازمانی از زملره مشرکال  خرانوادگی کا کنرا  توزره و         .2

 . الز  ا ایه گرددهای  مشاو ه

از طری  آموزش نیروی انسانی و توانمندسرازی  ای  مسایل کا ی   وانی و اخالق حرفه .9

 . ید قرا  گیردکأمو د ت
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