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Abstract
The main purpose of this study was to investigate the هدف اصلی این ژنهشهب رسی نی اننداب تگی نغلی ن لی
analysis of Job Engagement factors among Shahid کایکناب تانشلاه هند رهشغی ش اننداب اهیننه هنس ین ا
Beheshti University’s staffs and the importance of
components of Job Engagement from staffs' point of اوگفههای تگی غلی ن لی ا تیندهاه کایکنناب ا نه یشش
view. The method of research is descriptive- هیی غلی ش جااعنه آانایی این ژنهشهب- توصنفی،تحقنق
correlational. The statistical population of this research  ژهشهشنی ش اناگی تانشنلاه نهند،تیاای کایکناب آاو نی
was all educational, research and financial staffs of
رهشغی ایرا د که نیونه آاایی ای ژهشهب ا طسیق فسانو
Shahid Beheshti University. The sample of this study
was selected through Cochran formula in 124 people by  نفنس رنه یشش نیوننه هننسی تاناتفی721 کوکساب ره تعندات
stratified random sampling. A researcher-made طیقهای انغخاب دند را ا غفاته ا ژس شنااه احقق ناتغه
questionnaire was used to measure the level of staffs' Job
Engagement and the importance of each factor from the انداب تگی غلی لی کایکناب ش اهینه هسی ا عواال آب
perspective of staffs. This questionnaire was designed in ا تیدهاه کایکناب اویت رسی ی قسای هسفه تی اجیوع ضسیب
two parts of 20 items that total Cronbach's alpha
 ایرا د این791.1 آگفای کسشنیاخ ژس شنااه احقق اتغه
coefficient for the researcher-made questionnaire was
0.79. This study showed that there is a significant اطاگعه نشاب تات کنه اتنغفف اعنناتایی تی اننانلن نینسه
difference in the mean of Job Engagement scores of
تگی غلی لی کایکناب تانشلاه هند رهشنغی رنن شضن
staffs of Shahid Beheshti University between their
اوجنوت
اوجوت ش اطلوب آنهنا شجنوت تایت ش اننانلن شضن
present and desirable status and the average status of Job
Engagement of staffs is 0.83 less than their desired  کیغنس ا شضنعنه7/33 تگی غلی لی کایکناب رنه اننداب
situation. The average of Job Engagement is lower than اویت اطلوب آنها ه انانلن تگی غلی ن لی تی اجینوع
the theoretical average of 0.20 that was t-statistic of  ژاین تس ا اننانلن نرنسی قنسای تایت ش فقن7/72 ره انداب
2.620 and its significant level was confirmed less than
0.05, and only the mean of "working conditions" in the انانلن تگی غلی لی تی اوگفه « نسای ن ل ش تنا نب
Job Engagement unlike other components is 0.13  رناتتس ا7/73 اغل را آب» رس تفف تیلس اوگفهها ره اقندای
higher than the theoretical average. “Working
conditions" has the utmost importance then the element انانلن نرسی قسای تایت تی تاوص انداب اهینه هسین ا
of "leaders" has the second component, "system of
عواال تگی غلی لی ا تیندهاه کایکنناب اوگفنه « نسای
compensation and rewards" had a third place and the
رستنویتای
ل ش تنا ب اغل رنا آب» ا رنشنغسی اهیننه
component of "learning and growth opportunities of
staffs" had of paramount importance. Also, there is a ،  ژننز ا آب اوگفننه «یهینساب ش انندیساب» جایلنناه تش،ا نه
significant correlation between the staffs’ involvement اوگفه «نرا جیساب تداات ش ژاتاش» جایلناه نو ش اوگفنه
between the components of managers and managers
with staffs’ years of service at significance level less than «فسصههای یاتهنسی ش ی د کایکنناب» ا کیغنسی اهیننه
0.05, and the other correlation coefficients are not رستویتای ا ه هیچننن تی انندا ههننسی تگی نغلی ن لی
significant.
کایکننناب رننن اوگفننه یهیننساب ش انندیساب رننا ننارقه تننداه
Keywords: Staffs’ Job Engagement, Organizational
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مقدمه
ا ااب ها رسای ی ندب ره اوفقنه راید ره چلونلی شفاتای نیوتب کایکناب ره ا ااب ش تگی غلی
آناب فکس کنند ،یسا اشایکه کایکناب اهینه شیهه ای تی اوفقنه ی ک ب ش کای تایت ره هین
عله ا ااب ها راید ره توری کایکناب توت یا نا ایی کنند ینسا کایکنناب رنهعننواب اهیغنسی
عاال ت ننس ای توانند رسای ا ااب ادیه یقارغی ش ننوآشیی ایجنات کننند و نونی2773 ،7؛ یاک،
شگچ ،انایا )2771 ،2ا اابهایی که توجه شیههای ره تگی غلی کایکناب تاینند؛ رنهطنوی ژنو نغه
ایتیاط آب یا را طوح راتی عیلکست کایکناب اشاهده نیوتهاندوییچ ش هیکایاب )2777 ،3اهینه
انار ان انی تی ا اابهای تدااتی نرنس تانشلاه ا اهینه شیههای رستویتای ا نه ینسا نه
عیدهای ا فعاگنهها تو کایکناب انجا ای وت ش تگی غلی کایکناب رهعنواب اغ نسی اه که
رنانلس انداب تعلق تاطس کایکناب ره شظایف لی ش ا ااب ا ه ایتواند رنس کیننه ش کنفننه
تداات تأثنس رلذایت وهوژغا)2771 ،1
تگی غلی کایکناب ا جیله اغ نسهایی ا ه کنه رنا ایجنات آب تی کایکنناب ،انیتنواب ناهد
ژناادهای اثیه رسای ا ااب روت ش ژهشهبهای اغعدتی این ژنااندهای اثینه نا اانی یا تی
حو ههای اخغلفی اانند عیلکست راتتس کایکناب ،شفاتایی کایکناب ،نسخ جارجنایی کیغنس ش اننداب
غنیه کیغس اشاهده کستهاند و اکز2771 ،؛ کسی غن  ،های ا ش ا فتس2777 ،0؛ اشرویل ش هایتس،1
 )2773رسای اثا  ،تشگسو )7.31اعغقد ا ه طوح راتی تگی نغلی کایکنناب انجنس رنه فعنا
کستب انلندش کایکناب ای وت ش ی اصل ا ا ی رنسای ایجنات تو نعه یقارنه تی ک نب ش کنای
ادنرس قسای هسفغه ا ه؛ یسا افسات تیایل تایند رنشغس ره صویت ذهنی ش یشاب ناتغی تی کای توت
ساایههذایی کنند ویایاحید اته ش فنضی )73.1 ،ای ساایههذایی ذهنی انجنس رنه تحسین
افسات رسای خه کای کستب تی ا ااب ای وت حغی جااعه نا اب کف ن عیوااً اعغقدند کنه
کایکناب اح اس ای ش خای توت یا ا ل اب ایهنسند ش رنندایی ن لی ننند نغنجنه کنای
کستب تی سایطی ا ه که ای ش های خای ش فستیه کایکناب ناتیده هسفغه ای وت وآتوندی،
صفایی اوحد)73.1 ،
ژهشهبهای قارل توجهی نشاب ای تهد که یارطه اثیه اعناتایی یا رن تگی غلی کایکناب ش
وتآشیی ا ااب ،ااندهایی کایکناب تی ا ااب ش یضایه اشنغسی ش اساجعناب نشناب انیتهند
1. Soni, B.
2. Ruck, K., Welch, M., & Menara, B
3. Rich et al
4. Gupta, M.
5. Christian, M. S., Garza, A. S., & Slaughter, J. E.
6. O’Boyle, E., & Harter, J.
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و ونی2773 ،؛ تاجانی )2770 ،7رس ا اس یافغنههنای او نه نرس ننجی تناشی ژنسی  2تفناشت
اعناتایی رن طح عیلکست ش وتآشیی ا اابهایی که کایکناب تگی غه تایند ش نا اابهنایی
که کایکناب تگی غه ندایند اشاهده ده ا هوآیر )2771 ،3
ره تگنل تأثنس اثیه تگی نغلی کایکنناب رنس اثسرخشنی نا اانی؛ فعناتب ،ناغلن ش اغخااناب
تانشلاهی ،عفقهاندند تا تی کایکناب تگی نغلی ایجنات نیاینندویاک ش هیکنایاب )2771 ،1ر ننایی ا
اغلن  ،تگی غلی کایکناب یا رهعنواب اقداای ننوی تی حنو ه اننار ان نانی تی نرنس انیهنسنند کنه
ایتواند رسای اقارله را سای نااطیئ ش اطفت را ایکای ش صننعه یاهلشنا را ند؛ اانا رنا این شجنوت
جواا تانشلاهی هنو تی ج غجوی عواال ژنبرننیکننده تگی غلی کایکناب ه غندوگی)2770 ،0
تگی غلی کایکناب ،افهو ش نعی ا ه که تقسییا را تیاای ارعنات اندیسیه اننار ان نانی تی
ایتیاط ا ه اهس هس رخشی ا ادیسیه انار ان انی ره توری ادیسیه نشوت؛ تگی نغلی کایکنناب
یا تحه اگشعاع قسای ایتهندواایکوس ش ا نسیدشی )2777 ،1تگی نغلی کایکنناب افهنو ن نیغاً
جدیدی تی اترنات انار ان انی ا ه ش تی تش تهه اتنس توجه شیههای ن یه ره آب نکل هسفغنه
ا ه ره هین عله تعاییف اغعدتی تیرایه ای افهنو رنناب نده ا نه کناب و )7..7اشگنن
ژهشهشلسی ا ه که شاژه تگی غلی 1یا افهو ژستا ی کست ش ره حضوی یشاب ناتغی کایکناب 3تی
حن کای توجه نیوت اش افهو تگی غلی یا اینطنوی تعسینف کنست :انجنا نقنبهنای نا اانی رنا
ا غفاته ا تیاای ظسفنه کایکناب ا ااب رهطوییکه کایکناب ره گحاظ عاطفی ،فکسیو ناتغی)
ش ج یی را فعاگنه های کایی توت تیهنس ه غند رعد ا ادتی نرسات کاب رنهعننواب افسشضنات
رنننناتی او ننه هنناگو  .تی حننو ه تگی ننغلی کایکننناب هستینند تی اتااننه هننایتس ،ا ننینه ش
هایز77و ) 2772افهو تگی غلی کایکناب یا اشایکه ش یضایه فستی ش وی ش ا غناق کایکنناب
رسای انجا شظایف لی تعسیف نیوت یارنند اعغقد ا ه که تگی غلی تیجه یا اندانی ا نه کنه

 2او
ایتهد

1. Dajani
ه نرس نجی  Towers Perrin-ISRتی حو ه تگی غلی کایکناب ره صنویت ناتنه ژنهشهبهنایی انجنا

 .ای او
ا ه

3. Urban, W
4. Ruck, K., Welch, M., & Menara, B.
5. Lee, J. J.
6. Markos & Sridevi
7. Engagement
8. Psychological Presence of an employee
ه ) )Gallup Organizationره عنواب یکی ا اعغیستسی او ات نرس نجی جهاب نناتغه نده
10. Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L
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خص لب یا اعسف توت ش کای ش عیلکستش یا اایه سرلندی ش ک ب حنثنه ش اعغیای توت یا
ایتاند ویارنند ،7تسجیه ژای ائناب ش اعساری)73.0 ،
افهو تگی غلی شجه اشغسک یاتی را شاژههایی اثل یضایه ،انلندش ،تعهد ش شفاتایی تایت
ااا فساتس ا هیه آبها ش اال هیه آبها ه رسای اثا یضایه کایکناب ی ژدیده کوتاه ادت ش
ژس فسا ش نشنب ا ه کایکناب را تییافه ره اوق حقوق یا ی ژاتاش انافانه یاضی ای نوند ش
ره هین یاحغی ایک ا ه تاتنس تی ژستاته حقوق رعدی یا اح ناس رنی انانافی تی تق نن
ژاتاش رعدی آبها یا نایاضی کند ،تی حاگنکه تگی غلی افهنوای عیننقتنس ش رنا ثیناتتنس ا نه
تگی غلی کایکناب تسکنیی ا اح ا ات ش اتیاکات اال یضایه ،تعهد ،اح اس غنسشی ش افغخنای،
شفاتایی ش انجا ا ئوگنه های فساتس ا شظنایف اعینو تی قینا نا ااب ا نه این تگی نغلی
ا غیسای تایت ش قارل ژنبرننی ا هوارواگعفیی )73.0 ،فسنانند و )2771رنن افهنو تگی نغلی
کایکناب ش یضایه لی کایکناب تیند قائل ای وت ش ای تش یا اشاره هن نینیتانند اش اعغقند
ا ه که تگی غلی کایکناب ی افهو کلندی ش حناتی تی ادیسیه ا ه که ادیساب را اتکا ره آب
ایتوانند ره رهغسی ش راتتسی حد ا عیلکست ت ه یارند
ایس ژهشهشلساب نند یضایه لی یا رخشی ا تگی غلی کایکناب ایتانند ش یضنایه ن لی
ی تیه طحی ا ه که اعطوف ره کنفنه یشار فست ،ژاتاش ش حقوق ش ادایای تیینافغی اتننس
تی ا ااب ا ایه تایت ش ایک ا ه تی ی تشیه اانی تیلس ت ننس کند ااا تگی نغلی ا نایه رنه
وی ش ا غناق ،عفقه دید ش تعهد فست ا ایه تایت که رنا تنفش ه نغسته فنست ش نساایههنذایی
یشاب ناتغی اش رسای کی ره اوفقنه کایفساا و ا ااب) هیساه ا ه رنه این تستننب تگی نغلی
فساتس ا یضایه لی ا ه ش فست ن یه ره ا ااب شفاتای ا هوشایه2773 ،2؛ ان ی ش ا نایدی،3
)2773
تگی غلی کایکناب یعنی یضایغیندی ش ی حاگه ذهنی اثیه ن یه رنه کنای کنه اشخانه
اصلی آب نفغلی ش فداکایی ا ه و افنل ش هیکایاب 2772 ،1ره نقل ا یاب ش تغسی )2770 ،0
ان ی ش هیکنایانب 1و ) 277.تعسیفنی کنایرستی ا تگی نغلی کایکنناب ایائنه تاتنند حنز
کایکناب ن یه ره اهداف ا ااب ش تواب اضاعف ش تفش شیهه آبها رسای انجا کایها که ا طسیق

1. Robins
2. White
3. Macey & Schneider
4. (Schaufeli et al.,
5. Yuan, Z., Li, Y., & Tetrick, L. E.
6. Macey, W. H., Schneider, B., Barbera, K. M., & Young, S. A.
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ژنشقد روتب ش ارغکایات فستی ،انعطافژذیسی ش تفش ش ژشغکای آبها جهه ت غناری رنه اهنداف
ا ااب جلوه اینیایدوااب ،آیدنس ،هاهنهن  ،ژسایز ش ا غن )2777 ،7
اهسچه تعاییف اغعدتی ا تگی غلی کایکناب تو صاحب نرساب اخغلف رنناب نده ا نه
وکاب7..7 ،2؛ اا فچ ،افنل ش گنغس2777 ،3؛ هایتس ،ا ینه ش هایز2772 ،1؛ انی ،هلن نوب ش
هایتس2771 ،0؛ ان ی ش ا نایدی2773 ،1؛ اایکوس ش ا نسیدشی )2777 ،1اانا تی اترننات نرنسی
انار ان انی ای افهو اشغسک شجوت تایت که تگی غلی کایکناب ،فست یا را فعاگنه کنایی تنوت
عجن ایکند ش ی کایاند تگی غه یا فستی توصنف ایکنند که کاافً تی کای توت غسق ای وت
ش تی انجا فعاگنهها ژشغکای ش ای غاتهی تایتوهساااب ش ناکز .)2777 ،3کایکنناب تگی نغه رنه
ل ،انسژی ر نای یاتی تا غه ش رسای انجا شظایف لی توت ،نوی ش ا نغناق کنافی تاینند ش
رننهطننویی رننس کننای تننوت تیسکنند تا ننغه ش غننسق انجننا آب ه ننغند کننه اغوجننه هذ ننه انناب
نیی وندوکشغکایاب ،کاشش ی 9قلی ژوی 9هساری اته 9سفی)73.7 ،
افهو تگی غلی جنیههای یفغایی ش نلس ی تایت رسای اثنا اینکنه فنست رنا افغخنای ش تعهند
شظایف لی توت یا انجا ایتهد ره طح نلسش ا ایه تایت جلوههای یفغایی تگی غلی ینا رنه
عیایتی ه نشانه اصلی تگی غلی کایکناب ره کای ش ا ااب ره سح ذیل ا ه:
هفغ  :.ا ا ااب توت تفاع ایکنند ش تی اویت ا اانشاب ره تعسیف ش تیجند انیژستا نند ش
ایلغ ش فنس ا ااب ه غند
ااندب :77ا ااب یا ره هس رهانهای تسک نییکنند ش ااندهای ش شفاتای ه غند
کو ب کستب :77فساتس ا شظایف اقسی کای ایکننند ش تیناای تنفش تنوت یا رنسای اوفقننه
ا ااب ره کای ایهنسند کینه ش کنفنه کای اب راتتس ا ا غاندایتها ش انغرایات اعینو ش یاین
ا هورااساک)2771 ،72

1. Mone, E., Eisinger, C., Guggenheim, K., Price, B., & Stine, C.
2. Kahn
3. Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P.
4. Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L
5. May, D. R., Gilson, R. L., & Harter, L. M.
6. Macey & Schneider
7. Markos & Sridevi
8. Gruman, J. A., & Saks, A. M.
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را رسی ی تعاییف اخغلف تگی غلی لی کایکناب ،ای تواب هفه کنه اغلنب این تعناییف ا
تگی غلی لی کایکناب رهعنواب ی شضعنه ذهنی ش عاطفی ا نده ینات کنستهانند کنه انجنس
ای وت تا کایکناب را انسژی رنشغس رهعنواب رخشی ا ا ااب تفش کنند ره رناب تیلس تگی غلی
لی کایکناب انوه شضعنه ذهنی اثیه کایکناب ا ه که تی نهایه یفغایها ش نغای کایی آبها
یا رسای ت غناری ره اهداف ش وتآشیی ا ااب هدایه ایکندو نیپ وب)277. ،7
ان ی ش ا نایدی2و )2773اعغقدند که تعسیف تگی غلی لی کایکناب ،چلونلی اندا ههنسی
تگی غلی لی ش عواال اوثس رس آب اوضوع ژسینگ ش اویت توجه فالنااهها ش اجفت تخاای ش
عیوای ا ه رستفف کشویهای غسری که نرسیهها ش ژهشهبهای اغعدتی تیرایه تگی غلی لی
کایکناب یافه ای وت؛ تی کشویهای آ نایی توجه کیغسی ره ای اوضنوع انی نوت تی حاگنکنه
اهینه تاتب ره تگی غلی لی کایکناب تی ای کشنویها انویت نننا ا نهوهوژغا )2771 ،3رنه
هین یب تی ای ژهشهب نند احققناب ژنز ا رسی نی اترننات نرنسی ش جین رنندی تعسینف
تگی غلی لی کایکناب ش تفکن آب را ایس افناهن اشناره نرننس یضنایه ن لی؛ رنه تنینا
چلونلی ای یاری تگی غلی لی کایکناب ش اهینه هسی ا اوگفههنای آب ا تیندهاه کایکنناب
ا ه
اهداف پژوهش
هدف اصلی ای ژهشهب رسی ی انداب تگی غلی لی کایکناب تانشلاه هند رهشنغی ش اننداب
اهینه هس ی ا اوگفههای تگی غلی لی ا تیدهاه کایکناب ا ه عفشه رس ای نند هیی غلی
تگی غلی لی کایکناب را شفاتایی آبها ن یه ره ا ااب ش انداب تحاننفت ش نارقه تنداه
اویت رسی ی قسای هسفغه ا ه
سواالت پژوهش
 )7تگی غلی لی کایکناب تانشلاه هند رهشغی تا چه انداب ایرا د؟
 )2تیدهاه کایکناب ن یه ره انداب اهینه هسی ا اوگفههای تگی غلی لی چلونه ا ه؟
 )3آیا یارطه اعناتایی رن تگی غلی لی کایکناب ش شفاتایی کایکناب ره ا ااب شجوت تایت؟
 )1تفاشت شض اوجوت ش شض اطلوب تی تگی غلی لی کایکناب ره چه انداب ایرا د؟

1. Simpson, M. R.
2. Macey & Schneider
3. Gupta, M.
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 ) 0آیا یارطه اعناتایی رن
شجوت تایت؟

ارقه تداه ش تحانفت کایکناب تانشلاه را تگی نغلی ن لی آنناب

روش پژوهش
ژهشهب حاضس ا نوع تحقنقات کنایرستی ا نه ش رنا توجنه رنه ااهننه ا نئله توصننفی ا ننوع
هیی غلی ا ه جااعه آاایی ای ژهشهب تیاای کایکناب تانشنلاه رنه غننس ا ا ناتند ش اعضنا
هنئه علیی روته ا ه که نیونه آاایی ای ژهشهب ا طسیق فساو کوکساب رنه تعندات  721نفنس
رسآشیت ده ا ه رسای انغخاب نیونه ا یشش نیوننههننسی تاناتفی ا ننوع طیقنهای ا نه کنه
کایکناب تانشلاه رس ا اس طیقهرندی تانشکدههای علو ان انی ،علو ژایه ،فنی-اهند ی ،علنو
اجغیاعی ش یفغایی انغخاب دهانند تنن ژهشهشنی ژنز ا هیناهنلی رنا ا نئوگن اسروطنه تی
تانشلاه ره کل حضویی ژس شنااهها یا تو ی ش جی آشیی نیوتهاند ش ضنی رندشب ننا رنوتب
ژس شنااههای تنرن ده ،ره ژا خ تهندهاب ای تضین تاته د که اطفعات ره ت ه آاده ا
ژس شنااه ها صسفاً جهه انجا ای ژهشهب اویت ا غفاته قسای ایهنست ش تی اتغنای هننچ فنست ینا
هسشهی قسای نخواهد هسفه
ژس شنااه تگی غلی لی کایکناب رن  721نفس ا کایکناب تانشلاه نهند رهشنغی تو ین
هستید که تعدات ژس شنااههای صحنح تییافغی  771عدت ایرا د که ا ای اناب  17نفس انست ش
 03نفس تیلس ب ایرا ند
ابزار پژوهش
اردای ژهشهب ،ژس شنااه احقق اتغه ایرا د که ژز ا رسی ی اد ها ش ژس شننااههنای رنن
اگیللی اسروط ره تگی غلی لی اانند هاگو  ،او ه هی ش ایس اقاتت ین ژس شننااه رنا 1
اوگفه که که تی اجیوع  17هویه ای تی تش رخب یا طح  27هویهای اجدا ا هن وشضن فعلنی
تگی غلی لی کایکناب ش طح اطلوب یا انداب اهیننه اوگفنههنای تگی نغلی ن لی رنسای
کایکناب) تدشی هستید یشایی صویی ش احغوایی ژس شنااه تو ا اتند اغخاص انویت تاینند
قسای هسفه ش رسای تعنن ژایایی تیشنی ا ضسیب آگفای کسشنیاخ ا نغفاته ند کنه ضنسیب آگفنای
کسشنیاخ رخب اش ژس شنااه ژایایی  791.7ش رخب تش نند  79331د تی اجیوع ضسیب آگفای
کسشنیاخ ژس شنااه احقق اتغه  791.1ای را د که ضسییی قارل قیو رسای تأیند ژایایی ا نه
تی رخب تش ژس شنااه ا طنف گنکستی  1هدینهای ا غفاته هستید تا تطنای هنسایب رنه اسکند
تو کایکناب ره حداقل ایک رس د
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شیوه اجرای پژوهش
ژنز ا هیناهنلیهننای ت رنا ا نئوگن اسروطننه تی تانشنلاه ،ژس شننااههننای ژنهشهب رننن
ژا خ تهندهاب تو ی هستید ت ره ذکس ا ه که نیونه کایکناب تانشلاه هند رهشنغی رنهطنوی
تااتفی انغخاب ده روتند ضی ردشب نا روتب ژس شنااههای تنرن ده ،ره ژا خ تهنندهاب
ای تضین تاته د که اطفعات ره ت ه آاده ا ژس شنااهها صسفاً جهه انجنا این ژنهشهب
اویت ا غفاته قسای ای هنست ش تی اتغنای هنچ فست یا هسشهی قسای نخواهد هسفه ره هین جهنه ا
ژا خ تهندهاب تقاضا د که جهه ت غناری ره نغای اعغیس ش قارل اطینناب را تقنه رنه نواتت
ژا خ تهند
یافتههای پژوهش
ژس شنااه تگی غلی لی کایکناب رن  771نفس ا کایکناب تانشلاه هند رهشغی تو ی هستید
که ا ای اناب  17نفس است ش  03نفنس تیلنس ب انیرا نند ا نرنس شضنعنه ا نغخدا  01نفنس
قسایتاتی 73 ،نفس ژنیانی 3 ،نفس ی یی آ اایشی ش  31نفس ی یی قطعی ه غند ا ای اناب 13
نفس تی حو ه اتایی ش ااگی 1. ،نفس تی حنو ه آاو نی ش ژهشهشنی ش  22نفنس تی نایس حنو ههنا
اش و ره تداه ه غند ارقه تداه  20نفس ا کایکناب کیغس ا چهای ا ا ه 11 ،نفس رن
ژن تا ته ا ارقه تا غه ش  10نفس نند ارقهای رنب ا ته ا تایند ا نرس تحانفت ننند 1
نفس تایای ادیک فوقتیپل  37 ،نفنس کای نا نی 0. ،نفنس کای نا نی ای ند ش  7.نفنس تکغنسی
ایرا ند تی ذیل فساشانی تاتههای اذکوی ره هیساه تیصد آنها آاده ا ه
جدول  :2یافتههای جمعیتشناختی نمونه پژوهش
مقوله

شضعنه ا غخدا

ااهنه

لی

ارقه تداه

711

زیرمقولهها

فراوانی مطلق

درصد فراوانی

قسایتاتی

01

11/1

ژنیانی

73

70/3

ی یی آ اایشی

3

1

ی یی قطعی

31

2./3

اتایی  /ااگی

13

31/1

آاو ی  /ژهشهشی

1.

13

ایس

22

7./3

 7تا  1ا

20

27/.

 0تا  77ا

11

33/1

رنب ا  77ا

10

3./0
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مقوله

تحانفت

جن نه

زیرمقولهها

فراوانی مطلق

درصد فراوانی

فوق تیپل

1

0/3

کای نا ی

37

21/3

کای نا ی ای د

0.

07/3

تکغسی

7.

71/1

است

17

03/0

ب

03

11/0

یافغههای توصنفی ژهشهب نند تی جدش یس قارل اشاهده ایرا د نکغه اه اینکه هویههای
ژس شنااه طیق طنف چهای هدینهای گنکست تیجهرندی ده که انانلن نرسی آب  2/0ایرا د
تی جدش یایه  ،2انانلن ش انحساف ا غاندایت هس ی ا اوگفنههنا تی شضنعنه فعلنی ش اننداب
اهینه آب رسای کایکناب آاده ا ه
جدول  :3یافتههای توصیفی
دلبستگی
شغلی

شضعنه فعلی

انداب اهینه

میانگی

انحراف

ن

استاندارد

یهیساب ش ادیساب

2/23

7/07.

7/03.

نرا جیساب تداات ش ژاتاش

7/.0

7/117

7/.31

7/173

2/13

7/112

-7/713

-7/101

فسصههای یاتهنسی ش ی د

2/10

7/171

7/717

-7/273

اجیوع

2/33

7/130

7/110

7/130

یهیساب ش ادیساب

3/2.

7/117

-7/111

7/132

نرا جیساب تداات ش ژاتاش

3/21

7/120

-7/111

7/321

3/37

7/177

7/701

7/713

فسصههای یاتهنسی ش ی د

2/37

7/313

-7/373

1/717

اجیوع

3/27

7/300

-7/123

7/.30

مولفهها

سای ش تنا ب

سای ش تنا ب

ل

ل

کجی

کشیدگی
7/133

تی ای جدش هیچنن اتص کجی ش کشنندهی ننند اشنخص ا نه این ناتص رنسای
رسی ی شضعنه نساا روتب تو ی تی تاتههای را حج رات ا غفاته ای وت رنارسای ناتص ،تی
صویتی که کجی ش کشندهی کیغس ا  7/0را د تو ی نساا فسض ای وت رنارسای شضعنه فعلی
تگی غلی کایکناب ا تو ی نسااگی رستویتای ا ه ااا انداب اهینه تگی غلی تو ی نسااگی نندایت
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ش رسای تحلننل نغنای آب رایند ا آ انوب هنای ناژایااغسین
فسضنههای ژهشهب رسی ی ده ا ه

ا نغفاته کنست تی اتاانه هنس ین

ا

سوال )2دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی به چه میزان میباشد؟
چهای اوگفه تی ایجات تگی غلی لی نقب تایند که عیایتند ا یهیساب ش اندیساب ،نرنا جینساب
ل ش تنا ب اغل را آب ش نند فسصههای یاتهنسی ش ی ند کایکنناب
تداات ش ژاتاش ،سای
را توجه ره نساا روتب تو ی ش یعایه تیلس ژننبفنسضهنای ت  ،رنا ا نغفاته ا آ انوب  tتن
اغ نسه ای فسضنه اویت رسی ی قسای هسفغه ا ه
جدول  :2بررسی میزان دلبستگی شغلی کارکنان
مولفهها

میانگین

یهیساب ش ادیساب

2/23

t
-1/173

773

نرا جیساب تداات ش ژاتاش

7/.0

-1/11.

773

7/777

سای ش تنا ب

ل

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف

7/777

-7/22
-7/00

2/13

2/721

773

7/731

7/73

فسصههای یاتهنسی ش ی د

2/10

-7/131

773

7/133

-7/70

اجیوع

2/33

-2/127

773

7/777

-7/72

انانلن تگی غلی لی تی اجیوع  2/33روته که ره انداب  7/72ژاین تس ا انانلن نرسی
قسای تایت که آاایه  tرسای آب  -2/127روته ش اقدای اعناتایی آب تی نطح کیغنس ا  7/70تأینند
ده ا ه رنارسای ای تواب نغنجه هسفه تگی غلی ن لی کایکنناب تانشنلاه نهند رهشنغی تی
اجیوع ژاین ا ه حا را رسی ی تقنقتس تی هس ی ا اوگفهها ،افحرنه انی نوت کنه اننداب
تگی غلی تی اوگفههای «یهیساب ش ادیساب» ش «نرا جیساب تنداات ش ژناتاش» ننند رنه تستننب
 7/22ش  7/00ژاین تس ا حد اغو قسای تایت آاایه  tرسای ای اوگفنههنا رنه تستننب  -1/173ش
 -1/11.روته ش تی طح اعناتایی کیغس ا  7/70اعنی تای ا ه انداب انانلن تگی غلی لی
ل ش تنا ب اغل را آب» رس تفف تیلس اوگفههنا رنه اقندای  7/73رناتتس ا
تی اوگفه « سای
انانلن نرسی قسای تایت آاایه  tرسای ای اوگفه  2/721ش اعناتایی آب تی طح آگفنای کیغنس ا
 7/70تأیند هستیده ا ه تی اوگفه «فسصنههنای یناتهنسی ش ی ند کایکنناب» آانایه  tرسارنس رنا
 -7/131روته ش را توجه ره اینکه اقدای اعناتایی آب رنشغس ا  7/70ایرا د ،اتغفف انانلن آب
را انانلن نرسی اعناتای نشده ا ه رنارسای ایتواب نغنجنه هسفنه اننانلن تگی نغلی ن لی
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کایکناب تی ای اوگفه نه رات ا ه ش نه ژناین  ،رلکنه اغو ن ا نه ش تفناشت اعنناتایی رنا حند
اغو ندایت
سوال  )3دیدگاه کارکنان نسبت به میزان اهمیت هریک از مولفه های دلبستگی شـغلی
چگونه است؟
اوگفه های تگی غلی لی کایکناب تانشلاه هند رهشغی ا نرس انداب اهینغنی کنه رنسای آنهنا
تایت را ا غفاته ا آ اوب فسیدا یتیه رندی ده ا ه را توجه ره اینکه ای آ انوب ناژایااغسین
ا ه ،ننا ی ره نساا روتب تو ی تاتهها شجوت ندایت تی جدش یس تفصه نغای ای آ اوب قنسای
تایت
جدول  :4رتبهبندی مولفههای دلبستگی شغلی کارکنان از نظر اهمیت
انحراف

میانگین

آماره

سطح

استاندارد

رتبه

فریدمن

معناداری

3/37

7/177

2/.2

یهیساب ش ادیساب

3/2.

7/117

2/31

نرا جیساب تداات ش ژاتاش

3/21

7/120

2/1.

فسصههای یاتهنسی ش ی د

2/37

7/313

7/11

مولفه
سای ش تنا ب

میانگین
ل

771/033

7/777

تی جدش رات انداب اهینه هس اوگفه ا نرس کایکناب تانشلاه هند رهشغی ره تستننب آانده
ا ه آاایه فسیدا  771/033ش اعناتایی آب تی طح کیغس ا  7/70تأینند انی نوت رننارسای
افحره ای وت که اوگفه « نسای ن ل ش تنا نب ناغل رنا آب» رنا اننانلن یتینه  2/.2ا
رنشغسی اهینه رستویتای ا ه ،ژز ا آب اوگفه «یهیساب ش ادیساب» را اننانلن یتینه  2/31تی
جایلاه تش  ،اوگفه «نرا جیساب تداات ش ژاتاش» را انانلن یتیه  2/1.تی جایلاه و ش اوگفه
«فسصههای یاتهنسی ش ی د کایکناب» را انانلن یتیه  7/11ا کیغسی اهینه رستویتای ا ه
سوال  )2آیا رابطه معناداری بین دلبستگی شـغلی کارکنـان و وفـاداری کارکنـان بـه
سازمان وجود دارد؟
تی آتسی هویه ژس شنااه ،واگی اطسح ده که اشخص ایکند کایکنناب تانشنلاه تی صنویت
اهنا دب فسصه لی تیلس ،تانشلاه یا تسک تواهند کست یا تننس ،رندی تستننب شفناتایی رنه
ا ااب اویت ژس ب شاق ده ا ه ای وا را ا غفاته ا تش هدینه «رله» ش «تننس» ننجنده
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ده ا ه رنارسای رسای رسی ی انداب تأثنس تگی غلی لی کایکناب تانشلاه رس شفاتایی آناب ره
تانشلاه ،یهس نوب گوج غن ا یی تششجهی ،آ اوب انا یی ایرا د ا اناب  771نفس نیوننه،
تعدات  01نفس هدینه تنس یا انغخاب کستهاند ،ردی اعنی که تی صویت اهنا دب فسصنه ن لی
تیلس ،تانشلاه یا تسک نخواهند کست هیچنن  17نفس هدینه رلنه یا انغخناب کنستهانند کنه نشناب
ایتهد تی صویت اهنا دب فسصه لی تیلس ،تانشلاه یا تسک تواهنند کنست تی جندش ینس
آ اوب اعناتایی یهس نوب اشاهده ای وت
جدول  :0آزمون معناداری رگرسیون
خیدو

درجه آزادی

سطح معناداری

Step

71/271

1

7/772

مرحله 2
Block

71/271

1

7/772

Model

71/271

1

7/772

رس ا اس طح اعناتایی  sig=7/772آ اوب یهس نوب اعنیتای ا نه تی جندش نیایه ،1
احغیا تسک ل تی صویت اهنا دب فسصه لی تیلس رس ا ناس اگلنوی یهس ننوب اطنسح
ده ا ه
جدول  :6متغیرها در معادله
مرحله 2
یهیساب ش ادیساب

B
-7/317

S.E.
7/070

Wald
2/1.3

df
7

Sig
7/7.1

)Exp(B
7/123

نرا جیساب

7/733

7/371

7/770

7

7/.71

7/73.

ل

-7/1.1

7/170

2/.03

7

7/730

7/1.3

فسصههای یاتهنسی

-7/230

7/321

7/112

7

7/333

7/102

اقدای ثاره

1/023

7/22.

73/03.

7

7/777

.2/721

سای

تی جدش یایه  1اقاتیس رسآشیت ده ضسایب هس کدا ا اغ نسهنا یا تی نغوب  Bاشناهده
ایکنند هیچنن آ اوب اعنی تایی هس کدا ا ضنسایب رنسآشیت نده تی نغوب  Sigاشناهده
ای وت را توجه ره ای غوب افحره ای وت که هنچ کندا ا اغ نسهنا اعننیتای نن نغند رنه
عیایت تیلس ،اوگفههای تگی غلی لی تأثنس اعناتایی رس شفاتایی ره تانشلاه ندایت تی تسشجنی
یس نند ضسیب تعنن یهس نوب یا اهد ه غند
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جدول  :9ضریب تعیین رگرسیون
-2 Log likelihood
717/071

Nagelkerke R Square
7/731

Cox & Snell R Square
7/717

اقدای ضسیب تعنن رس ا اس اد کاکز ش ا نل رسارس را  7/71رد ه آاده ا ه که ره نرنس
ای ی د اد ایائه ده رسای ای نیونه انا ب نن ه یسا تنها  71تیصد ت ننسات اغ ننس ژا نخ،
تو اغ نسهای ژنشلو رناب ای وت
سوال  )4تفاوت وضع موجود و وضع مطلوب در دلبستگی شغلی کارکنان به چه میـزان
میباشد؟
تی ای ژهشهب ،فسض احقق رس ای ا ه که رن انانلن نیسه تگی غلی لی کایکناب تانشلاه
هند رهشغی را انداب اویت انغرای آنها وشض اطلوب) تفاشت اعناتایی شجوت تایت رسای رسی نی
ای فسضنه ا آ اوب  tهیی غه ا غفاته نده کنه تی جندش ینس نغنای آ انوب قارنل اشناهده
ایرا د
جدول  :8تفاوت میانگین وضع موجود و مطلوب در دلبستگی شغلی
مولفهها
یهیساب ش ادیساب
نرا جیساب تداات ش ژاتاش
سای ش تنا ب

ل

فسصههای یاتهنسی ش ی د
اجیوع

وضعیت

میانگین

شض اوجوت

2/23

شض اطلوب

3/2.

شض اوجوت

7/.0

شض اطلوب

3/21

شض اوجوت

2/13

شض اطلوب

3/37

شض اوجوت

2/10

شض اطلوب

2/37

شض اوجوت

2/33

شض اطلوب

3/27

اختالف
میانگینها

t

سطح
معناداری

7/77

71/112

7/777

7/32

73/.31

7/777

7/11

77/123

7/777

7/31

0/111

7/777

7/33

71/137

7/777

طیق جدش فوق ،آاایه  tرسای تیا اوگفهها را تطای کیغس ا  0تیصد اعنناتای نده ا نه
رنارسای فسض احقق اینی رس شجوت اتغفف اعناتایی تی انانلن نیسه تگی غلی لی کایکناب
تانشلاه هند رهشغی رن شض اوجوت ش اطلوب آنها شجوت تایت رس ای ا اس ،تی اوگفه یهیساب
71.
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ش ادیساب انانلن شض اطلوب ره انداب  7/77رنشغس ا شض اوجوت ا ه ،تی اوگفه نرا جیساب
تداات ش ژاتاش انانلن شض اطلوب ره انداب  7/32رنشغس ا شض اوجوت ا ه کنه رنشنغسی
اتغفف ه تی هین اوگفه تیده ای وت ،تی اوگفه سای ش تنا ب ل انانلن شض اطلوب
ره انداب  7/11رنشغس ا شض اوجوت ا ه ،تی اوگفه فسصههای یاتهنسی ش ی د اننانلن شضن
اطلوب ره انداب  7/31رنشغس ا شض اوجوت ا ه ش تی اجیوع انیتنواب هفنه اننانلن شضن
اوجوت تگی غلی لی کایکناب ره انداب  7/33کیغس ا شضعنه اویت اطلوب آنها ه
سوال  )0آیا رابطه معناداری بین سـابقه خـدمت و تحصـیالت کارکنـان دانشـگاه بـا
دلبستگی شغلی آنان وجود دارد؟
تی جدش یایه  ،.ضسیب هیی غلی ا پنسا رن ارقه تداه ش تحانفت کایکناب تانشنلاه
هند رهشغی را اوگفههای تگی غلی لی آناب تیج ده ا ه
جدول  :7ضرایب همبستگی سابقه و تحصیالت کارکنان با دلبستگی شغلی
سابقه خدمت
مولفهها

ضریب

میزان تحصیالت
ضریب

سطح

همبستگی

معناداری

یهیساب ش ادیساب

7/712

7/731

-7/720

7/7.2

نرا جیساب تداات ش ژاتاش

-7/713

7/231

-7/73.

7/317

-7/771

7/137

-7/7.1

7/700

فسصههای یاتهنسی ش ی د

-7/731

7/733

-7/712

7/222

اجیوع

7/723

7/332

-7/773

7/771

همبستگی

سای ش تنا ب

ل

سطح معناداری

را توجه ره جدش رات افحره ای وت که تنها رن اوگفه یهیساب ش ادیساب را نارقه تنداه
کایکناب هیی غلی اعناتایی تی طح آگفای کیغس ا  7/70شجوت تایت ش رقنه ضسایب هیی غلی
اعناتای نشده اند ضسیب هیی غلی رن اوگفه «یهیساب ش ادیساب» را « ارقه تداه» نند 7/712
روته که ر نای ضعنف ایرا د ،ضسیب تعنن ای یارطه  7/73ایرا د که ایتواب هفنه تنهنا 3
تیصد ا ت ننسات تگی غلی لی تی اوگفه یهیساب ش ادیساب یا ایتواب ا ارقه تداه کایکناب
ژنبرننی کست ره رناب تیلس ره اندانی کنه نارقه تنداه کایکنناب رنشنغس انی نوت ،اح ناس
تگی غلی کایکناب تنها تی اوگفه یهیساب ش ادیساب رنشغس ای وت
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بحث و نتیجهگیری
تی ای ژهشهب افهو تگی نغلی ن لی کایکنناب انویت رسی نی قنسای هسفنه ش رنا توجنه رنه
ژهشهبهای هذ غه ش رسی ی اد هنا ش ژس شننااه هنای رنن اگیللنی ایائنه نده تیتانوص
تگی غلی لی اانند او ه هاگو  ،او ه هی ،آئنوب هوینه 7ارندایی رنسای انندا ه هننسی
تگی غلی لی کایکناب طساحی هستید هیچنن ادایای تگی غلی لی کایکنناب ش ایتیناط
آب را نغای اثیه تی ا ااب ها رسی ی هستید کایکناب تگی غه ره صویت فستیو انچد ش ان
کاگی2771 ،2؛ شگیسب ) 2771 ،3ش ا اانی انجس ره ایجات اثسات ش نغای اثیغی ای وندوهای ا ش
ا فتس2777 ،1؛ اشروینل ش هنایتس ) 2773 ،0ش تیناای تنفش ش کو نب تنوت یا شقنف نا ااب
ای کنندوآگیدشی ش آگغایانه ) 2771 ،1رنارسای ای اوضوع ر نای حائد اهینه ا ه که ا اابها
یاهیستهایی یا تد شی نیایند که انجس ره ایجات انلنده ش تگی غلی لی کایکنناب نوت تنا تی
احن اغ نس ش ژویا رغوانند ره اهداف توت رس ند
هیانطوی که تی هذ غه ره آب ا ایه ده ژهشهبهای قارل توجهی نشاب ایتهد که یارطنه
اثیه اعناتایی رن تگی غلی کایکناب ش وتآشیی ا ااب ،ااندهایی کایکنناب تی نا ااب ش
یضایه اشغسی ش اساجعاب شجوت تایتو ونی2773 ،؛ تاجانی ) 2770 ،1یکی ا نکات جدید ای
ژهشهب ،انغخاب جااعه آاایی ا کایکناب تانشلاه ا ه یسا تی اکثنس ژنهشهبهنای تگی نغلی
لی ،کیغس ا ااب ها ش او ات آاو ش عاگی اویت توجه شاقن نده ش رنشنغس تی صننعه ش
رنیای غاب وقلی ژوی ش هیکایاب ) 73.7 ،اویت رسی ی قسای هسفغه ا ه ا ای جهه که ا غاتاب
ش تانشجویاب رهعنواب اساجعاب ش اشغسیاب کایکناب تانشلاه ه غند؛ توجه ره اوضوع تگی غلی
لی کایکناب اهینه شیهه ای ژندا ای کند یسا یکی ا نغای تگی غلی لی کایکناب یضایه
اساجعاب ا ه
یکی ا اهیغسی یافغه های ای ژهشهب ره ت ه آشیتب تیدهاه کایکناب تانشلاه رهشغی ره
ل ش تنا ب ناغل رنا آب» رنا
اهیغسی اوگفه های تگی غلی لی ا ه که اوگفه « سای
انانلن یتیه  2/.2ا تیدهاه کایکناب رنشغسی اهینه رستویتای ا ه ،ش ژز ا آب را اتغفف
اندکی اوگفه « یهیساب ش ادیساب» را انانلن یتیه  2/31تی جایلاه تش قسای تایت این اوضنوع
1. Aon Hewitt
2. Sanchez and McCauley
3. Welbourne
4. Christian, M. S., Garza, A. S., & Slaughter, J. E.
5. O’Boyle, E., & Harter, J.
6. Albdour and Altarawneh
7. Dajani
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قارل توجه ا ه که اوگفه « نرا جیساب تداات ش ژاتاش» ا رن چهای اوگفه را انانلن یتینه
ل ش تنا ب شیههیهای فستی را
 2/1.تی جایلاه و قسای تایت ش کایکناب ره اوضوع سای
آب اهینه رنشغسی قائل ه غند نغای ره ت ه آاده را ژهشهشنی کنه تی نسکه ایسان نل تی
کشوی غنا انجا ده ا ه نند هی و ایرا د رهطوییکه  319.تیصد ا کایکناب اعغقند روتنند
لی انا نب رنس تگی نغلی ن لی
که اعغقات ش راشی کایکناب ن یه ره احن کایی ش سای
ل ش تنا نب ناغل رنا آب
آناب اوثس روته ا هوکاگناناب ش آتجوا ) 2770 ،7تی اوگفه سای
یساوگفه هایی نرنس تنا ب عفیق ش ای ش های فنستی کایکنناب رنا ای شهنای کنای ش نا ااب،
تنا ب شیههیهای خانغی را شظایف لی ش سای کایی ا ااب ،آ اتی عیل کایکنناب تی
انجا شظایف ،حج کایی انا ب ،ایتیاطات کایی انا ب را هیکایاب ش ایس رخبها ش فنساه
روتب ااکانات ش انار ت جهه انجا را کنفنه کایها اویت رسی ی قسای هسفه ایتواب نغنجه
هسفه که شجوت ا غساتهی ها اانند توجه ره شیههی های خانغی اغلن ش اقندااات حینایغی
نرنس تاان ااکانات ش انار ت ش اعطای اتغنای ش آ اتی عیل ره کایکناب ،انجنس رنه افندایب
ل ش تنا ب اغل را آب ای وت
اوگفه سای
یکی تیلس ا اهیغسی یافغه های ای ژهشهب ژی رستب ره اهینه ش تأثنس یهیساب ش اندیساب
تی تگی غلی لی ا ه که ا تیدهاه کایکناب کنفننه اندیسیه ش ایتیناط اندیس رنا آبهنا ا
اهینه شیهه ای رستویتای ا ه ش ای یافغه را نغنجه ژنهشهب اناب ،آیدننس ،هناهنهن  ،ژنسایز ش
ا غن  2و )2777هی و ای را د کنه تی ژنهشهب تنوت این ا نئله یا یش ن انی نا ند کنه
فعاگنننههننای انندیساب ،رنشننغسی تننأثنس یا رننس تگی ننغلی ن لی کایکننناب تایت تی ژننهشهب
یایاحید اته ش فنضیو ) 73.1نند ره ای نغنجه ت ه یافغنه انند کنه رنسای افندایب تگی نغلی
لی کایکناب ره انروی افدایب رهسه شیی ش عیلکست رهغس آناب تی لشاب ،ادیساب رایند توجنه
رنشغسی ره اتیاک های کایکناب ا سای ش شیههیهای ل توت تا غه را ند ش فسصه ایجنات
یشار تش غانه تی ل یا رسای آناب فساه آشیند اگیغه ای اوضوع نیقه طنوتنی تایت ش ان
هسهوی و )7.17اطسح ای کند که نحوه یفغای ادیساب ش سژس نغاب رنا کایکنناب ،نقنب ر ننای
اهیی تی عیلکست کایکناب ایفا اینیایدویایاحید اته ،فنضی ) 73.1 ،او ه هناگو ننند تی
هدایش توت تی ا  2771اعف ای کند که  27تیصد ا کایکناب کناافً اوافنق ه نغند کنه
عیلکست آبها تحهتأثنس نوه انلنده تاتب ادیساب رسای انجنا شظنایف ن لی ا نه رننارسای
عیلکست ادیساب ای تواند اوجب تگ ستی کایکناب ش ینا تگی نغلی آنناب رنه کنای وتو نونی،

1. Kaliannan, M., & Adjovu, S. N
2. Mone, E., Eisinger, C., Guggenheim, K., Price, B., & Stine, C.
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 ) 2773رنارسای ت ا ه تا ادیساب ره کایکناب توت اطفعات ت ش استی را شظایف لی ش
را تویتهای رهنلا ایائه تهند ش آب ها یا تی فسایند تاین هنسی اشایکه تهندوجویجنندس،7
 )2770راتوجه ره یتیه رندی اوگفه های تگی غلی ن لی ا تیندهاه کایکنناب تانشنلاه نهند
رهشغی ای تواب ای هونه جی رندی نیوت که اهیغسی اوگفه ها رسای کایکناب اوایتی ا ه که
فی نف ه ااگی نن غند ش ره اوایتی نرنس سای کایی ش تنا ب شیههیهای آب ها را لشاب ش
کنفنه ایتیاط آب ها را ادیساب ن یه ره ژاتاش ش جیساب تداات ا اهینه رنشنغسی رستنویتای
ا ه ره هین عله ای تواب هفه که تانشلاه هند رهشغی را هدینه هایی کیغس ا آنچه تاوی
ای وت ای تواند کایکناب توت یا ره طح اطلوری ا تگی غلی لی رس اند راید رن ژناتاش
ش حقوق ش عیلکست کایکناب ایتیاط انطقی رسقسای وت ش تی نرس تا ه که انار ان انی ا ااب
صسفاً ا طسیق ژو را انلنده ش تگی غه نیی وند ش ای که فنسه نینوتب فسصنههنای ی ند ش
یاتهنسی رسای کایکناب ره چه تگنل اوجب افدایب تگ یغلی لی نینی نوت ننند اوضنوعی
قارل تأال ا ه
منابع
یایاحید اته ژنیاب ،فنضی ایوب و )73.1نقب انانجی تگی غلی لی تی یارطنه رنن شیههنیهنای
لی ش تعهد کایی کایکناب تانشلاه هند ادنی آذیرایجناب ،ژنهشهب هنای ننوی یشاب نناتغی
ویشاب ناتغی) تانشلاه تیسید ،تار غاب  ،73.1تشیه ،77یایه  ،33ا صفحه  273تا صفحه 220
آتوندی فاطیه ،صفایی اوحند نعند و )73.1رسی نی نقنب اتیاک ا تو نعه حسفنه ای رنس یشی
تگی غلی لی ،ففت احغوایی ل ش فس وتهی لی تی اعلیاب ارغدایی هس غاب کا ناب،
ادیسیه ش رسنااهییدی تی نرا های آاو ی :ژایند ش ا غاب  ،73.1تشیه  ،3یایه ،70ا صفحه
 33تا صفحه 771
ارواگعفیی ،رهدات و )73.0چلونه کایکنانی را انلنده ش عا ق کای ش ا ااب تا غه را ن  ،چا چهنای ،
انغشایات ا ااب ادیسیه صنعغی
یارنند ،ا غنف و )73.0ایانی یفغای ا اانی تسجیه :علی ژای ائناب ش نداحید اعساری تهساب :تفغنس
ژهشهشهای فسهنلی
کشغکایاب علی ،کاشش ی هسا ،قلی ژوی آیی  ،هساری اته انا  ،سفی هسا و )73.7تگی غلی لی
ش عواال اوثس رس آب تی ژس غایاب رنیای غابهای آاو ی عیوای تانشنلاه علنو ژد نکی ننسا ؛
تستات ش تنس  ،73.7تشیه  ،1یایه 2؛ ا صفحه  711تا صفحه 701
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