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برق جنوب استان  یروین عیدر شرکت توز یشغل یبر دلبستگکارکنان  یسازمندابعاد توان ریتأث یپژوهش حاضر با هدف بررس چکیده:

ساده انجام گرفت.  یبه صورت تصادف یریباشد که نمونه گ یو کارشناسان م رانیپژوهش شامل مد ینجام شد. جامعه آمارکرمان ا

و     Spss  یشده با استفاده از نرم افزارها یجمع آور یپرسشنامه استفاده شد و داده ها ازپژوهش  یرهایسنجش متغ یبرا

SmartPLS  احساس  بیترت نیشود و به ا یم دییپژوهش تأ های¬هیپژوهش نشان داد که فرض های¬افتهی. دیگرد لیو تحل هیتجز

دارد.  ریتاث یشغل یبر دلبستگ یدارد. احساس معنادار ریتاث یشغل یبر دلبستگ یستگیدارد. شا ریتأث یشغل یموثر بودن بر دلبستگ

کارکنان و ابعاد آن  یبه مفهوم توناساز یشغل یدلبستگ شیافزا یگردد که برا یم شنهادیبرق پ یروین عیشرکت توز رانیبه مد نیبنابرا

.ندیتوجه داشته باشند و همواره بستر مناسب آن را فراهم نما
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 مقدمه.1
دهد که  یم لیتشک یانسان یرویرا ن یرکن هر سازمان نیمهم تر 

کند. امروزه  تیاهداف توسعه هدا یتواند کشور را به سو یم

 یها یاز استراتژ یکیبه عنوان  یمنابع انسان یآموزش و بهساز

شود.  یسازمان ها قلمداد م یرقابت تیبه مز یابیدست یاصل

از اهداف مهم  یکی دیبا یانسان یروین یبهبود بهره ور نیبنابرا

 یحیو صح قیدق یزیآن برنامه ر یشده و برا یتلق یهر سازمان

 ،یمنابع انسان کیاستراتژ تیریمد دگاهی. از ددیرا تدارک د

کند تا کنترل.  یم دایارتباط پ یبه توانمندساز شتریب تیریمد

 یاصل ییافراد به عنوان دارا دهیعق ینیبر تبلور ع تیریمد

داده شود  نحو از آن استفاده و توسعه نیبه بهتر دیاسازمان، که ب

 رد،یخالق سازمان مورد توجه قرار گ یو به عنوان منبع انرژ

از  یکی(.   .Ziaee et al.,     , p) دیاصرار خواهد ورز

 دهستفاا مدـع ،رـحاض صرـع اندیرـم یاـه چالش ترین مهم

 منابع هبالقو یاـه تـظرفیو  یـهنذ انتو ی،فکر منابعاز  کافی

 یها ناییاتواز  اـه نمازاـس بـغل. در اتـسا دموجو نسانیا

 ظرفیت نیستند درقا انمدیرو  دشو نمی بهینه دهستفاا نکنارکا

 وزبر انتو اد،فرا یگرد رتعبا به. گیرند رکا بهرا  نناآ هبالقو

 مانیزسا محیطدر  ماا ،ندرا دار یبیشتر فعالیتو  ربتکاا ،خالقیت

 نمی یداربر هبهر بمطلو روـط هـب اـه قابلیت یناز ا الیلید به

 ن،مازسا زیبهساو  لتحو مدیریت انندیشمند. ادشو

 بر ارثرگذا دهبررا کـی انوـعن هـبرا  نکنارکا زینمندسااتو

 که معتقدندو  ندا دهنمو یـمعرف نسانیا وینیر زیبهساو  دعملکر

 ستا د جدی مهم یهاشنگراز   یـیک نسانیا منابع زینمندسااتو

 قعو در وا دشو می رفتهگ رکا هـب ها نمازسا توسط وزهمرا که

 تغییر زنیا به گویی پاسخدر  معاصر دیریتـم حیاتی زنیا به پاسخ

 وز،رـما ابتیـقر نجها(. در 2، ص 1333 نال،ی)ک تـسا لوـتحو 

 انیـنسا ابعـمن ن،مازاـس رـه یـیدارا رینـت اتیـحیو  رینـمهمت

 رـهدر  لوـتح داـیجا ایرـب اربزا مهمترینرو  ینو از ا میباشد

 زینمندسااتو. ستا نسانیا ویرـنی زیاـنمندساتو ن،مازاـس

 یـیزدا تمرکز ،فرینیآنودر  انمدیر شتال ترینریمحو ن،کنارکا

 ادفرا دنکر نمنداتو.  مانهاستزسادر  ریساالانیود فحذو 

 منابع فتالا ونبدو  سریعتر نمازساو  انمدیر تا دشو می موجب

 دوـش یـم بـموج زیاـنمندساتو.  وندـش لـنائ دوـخ افهدا به

 راـکو از  نندابد دخورا از آن  شغلو  نمازسا ن،کنارکا هـک

و  نمازسا مناسب یـحاطر.  دـببالن دوـخ هـبدر آن  دنرـک

 هـبرا  ناـکنرکا یذیرـپ ئولیتـمس هـک اییـه هشیو ،مشاغل

 شیزموآ یهاهگارکاو  هددمی یشافزا هیوگرو  دیرـف رتوـص

 ن،اــکنرکادر  سـنف هـب داـعتماو  تگیـشایس تقویت ایبر

 یانهاــنس، ا مانیزاــس ادرــفاز ا هــک دــش دــهناخو ببــس

 نمازسا عالیه افهدا خدمتدر هــک دوــش اختهــس یدــنمناتو

در  انیـنسا ویرـنی اختنـس رـگیدر رـحاض لاـح. در نددار ارقر

و  باالتر مانیزسا دعملکر به ستیابید فهد با مدیریت یندافر

. از  تــسا هدــش یــمالزا مانهازاـس ایبر قابتیر مزیت دیجاا

 ذیرــناپ باــجتنا یرــما ناــکنرکا زیاــس دــنمناتورو  نــیا

 سحساا دیجاا بر وهعال نکنارکا زینمندسااتو.  دــباش یــم

 تمرـمس دوـبهب بـموج،  نمازاـس هـب بتـنس نیدرو یدلبستگ

 زیسا نمنداتو قع. در وادوـش یـم زدهاـب یاـتقو ار درـعملک

از  زدهباوری و  هرـبه یشازـفا ایرـب یدـجدی هیوـش نکنارکا

 نمازسا نکنارکا نمیا متقابل یدلبستگ سحساا دیجاا طریق

را  یمهم گاهیجا یشغل ی. در دهه گذشته موضوع دلبستگستا

به خود اختصاص داده است  یسازمانمربوط به رفتار  قاتیدر تحق

را به  تیریاز دانشمندان و کارورزان مد یاریعالقه بس و توجه و

عالقه و  نیچن یعمده و اصل لیخود معطوف داشته است. از دال

نگرش و طرز  کیبه عنوان  یشغل یاست که دلبستگ نیتوجه، ا

بهتر از  یقادر است ترک خدمت کارکنان را حت ،یکار یتلق

را جهت  یدی. لذا اطالعات مفدینما ینیب شیپ یشغل تیرضا

 آورد¬یفراهم م رانیمد یپرسنل برا یو سازمانده یزری¬برنامه

 (.1331زاده،  ی)احمد

که  شود¬یسوال مطرح م نیبا توجه مطالب فوق ا نیبنابرا

 یشغل یبا دلبستگ ای¬کارکنان و ابعاد آن چه رابطه یتواناساز

که از  یوجود دارد که با استفاده از پاسخ دیام نیکارکنان دارند. ا

 ندیفرا لیحاضر مورد انتظار است بتوان تسه قیتحق جیانت

کارکنان مورد  یتواناسازرا با توجه به ابعاد  یشغل یدلبستگ

 قرار داد. یبررس

 ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق. 2 

 دلبستگی شغلی. 2-1

داشته  تواندیاست که فرد م یرگیجهت یشغل یدلبستگ

جهت  نیاز ب یسازمان معروف است. رفتار یباشد و به نگرش شغل

 یریاز جهت گ یافراد توجه ما را به تعداد معدود های¬یریگ

 شتریب گریو از طرف د کند¬یمربوط به شغل جلب م یها

. دهند¬یم تینگرش اهم نیبه ا یمحققان رفتار سازمان

 ،یاست که فرد به صورت ذهن ای¬درجه یشغل یبستگدل

 تیبه آن اهمو  شود¬یمشغول شغلش م یو روانشناخت یشناخت

در اصطالح  (.373: 1331پور،  ی)قل دهد¬یو عاقه نشان م

 نهیشی( مشاهده کرد در پ1132کانونگو)  ،یشغل یدلبستگ شتریب
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 یمرکز قیعال لیاز قب یها واژه ایبه شغل  یپژوهش ها ، دلبستگ

 ی،  دلبستگ رانهی، عملکرد خود درگ یبه نقش شغل ی، دلبستگ

کرد که  انیشده است. او  ب فیتعر یدرون زشیو انگ یشغل

 جادیاست که به طور همزمان ا یفیباور توص کی یشغل یدلبستگ

است که به  یباور هنجار کی یکار یکه دلبستگ یشده در حال

 (.1337 ،یدیو ام ی)سجاد شود یم جادیا یخیطور تار

شده است.   یمختلف بررس یها دگاهیاز د یشغل یدلبستگ

 یها هینظر ری( تحت تاث1113د )،ورف و فل ینمونه گور یبرا

را به  یشغل یدر نقش ها یشخص یعمده دلبستگ یزشیانگ

ابراز و شکوفا کردن خودکار  یاز تالش فرد برا یعنوان سطح

 کرده اند. فیتعر

 نیوجود رابطه ب دییبا تا (1113) 1تونیول نسونیاتک

 یدلبستگ ی، کارکنان دارا  شرفتیپ زهیو انگ یشغل یدلبستگ

 ترسند یکه از شکست به شدت م یال را به عنوان افرادبا یشغل

 ی( به معنا1113) تونیول نسونیکرده اند، به اعتقاد اتک هیتوص

 تیوضع ریکه تحت تاث تاس ینسبتا ثابت یژگیو یشغل یدلبستگ

، هینظر نیا ی. بر مبناردیگیکار قرار نم طیموجود در مح

 ریعملکرد تاثممکن است از بازخورد مرتبط با  یشغل یدلبستگ

ها و  نهینقش زم تیاهم توان یحال نم نیاما در ع ردیپذ

 ری( که تحت تاثشرفتیپ زهیرا )مانند انگ یفرد یاستعدادها

گرفت  دهیناد ردیگ یقرار نم یشغل یمداخله ها ای یواقع طیمح

 (.1337 ،یرهاشمی)م

 . توانمندسازی 1-2

 ستا یانمندسازتو فهد مانیزساو  دیفر سطحدر  موفقیت

 فق اتو نکته نـیا رـب زیاـنمندساتو فـتعریدر  ننویسندگا بیشتر

 به عمل، دادن آزادی  زیاـنمندساتو یدـکلی صرـعن هـک نددار

،  لروالو ونبا) ستا  طوـمرب یاـه تـفعالی با طتبادر ار نکنارکا

 جهدر هگستر هـک کنند می رهشاا لروالو ونبا(. 1112

 جویانه کترمشا یرـگی جهت تا اریمد رتنظااز  زینمندسااتو

 هــک دــتولی طــخ شرـنگ نمونه با تیرنظا یگیر جهت.  ستا

 می مشخص ،نیست ناــکنرکا زیاــنمندساتواز  یرــخبدر آن 

 ونبا لمددر  یبعد سطح هادشنهاـپی یاـمبن رـب کترمشا. دشو

 تجادر بهو  وعشر شغل یمبنا رـب کترشاـم با که ستا لروالو 

 یمبنا بر کترمشا. در دشو می منجر ناـکنرکا نگیرشددر یباال

 تنها لکه ب دشو نمی دیجاا مدیریت شنگردر  یرـتغیی دپیشنها

 ایرـبرا  دخو یهادپیشنها دشو میداده   زهاـجا نکنارکا به

 شپذیر ردمو ستا ممکن که هندد ئهارا تولیدو   تدماـخ دوـبهب

 شامل ناکنرکا نشد گیردر عنو ین. ا نشوند یا وندـش عـقوا

 یاــهوهرـگ ن،اــکنرکااز  نجیــنظرس رــنظی هایی فعالیت

 ایبر ساساًا نفنو ین. ا ستا کیفیت یها حلقهو  سئلهــم لــح

 رـیگد نوـفن. دـنا هدـش حیاطر نکنارکااز  تطالعاو ا نظر کسب

 انیـسر عالـطا ایرـب تیمی توجیهو  خلیدا یها نشریه رـنظی

  اررـق دهتفاـسا ردمو(  نهاآ زیمندساناتو رمنظو به) نکنارکا هـب

 موثر بیشتر دخو شغلی ظایفو منجادر ا نندابتو نهاآ تا میگیرند

 . باشند

در  که ستا ضعیتیو فمعر پایین زیسا نمنداتو، رو ینا از

  ردوـمرا در  هاییدشنهاـپی شوندمی ترغیب نکنارکاآن 

 نیست روـمجب دیریتـم اـم، اندزسا حمطر تخدما ئهارا چگونگی

 تخدما هـئارا ونگیـچگ دـکن لـعم هادشنهاـپی یاـمبن رـب

 ضعیتو که تـسا ضح. وانددار تبصیرو  رختیااز ا باالیی جهدر

 یابند می زهجاا ناـکنرکا هـک دـفتنا می قتفاا مانیز میانه یها

 ین، از اکنند لعمارا ا دوـخ یالحدیدهاـصاز  یـمالیم تاـجدر

، صص 1332)رهنورد،  ستندـه دـننماتوای هـمیان روـط هـبرو 

33-34.) 

 پیشینه تحقیق. 3
 تأثیر "( در مقاله با عنوان1331) یو سور یصمد

 ونتعا کلاداره  نکنارکا یدر دلبستگ نسانیا وینیر زینمندسااتو

 ثرا س،لتهوو و ستوما یلگوا یگیرربهکا با "انهمد نستاا

. ستا هشد سیربر نهاآ یدلبستگ بر ناـکنرکا زیاـس نمنداتو

 شامل شناختی هیدگااز د زینمندسااتو متغیر ،لگوا ینا برپایه

 ساـحسا دن،وـب مؤثر سحساا ،شایستگی سحساا بعد رچها

 . ستا شغل دنبودار  یـمعن ساـحسو ا ریاـمختدخو

بر  یتوانمندساز ریتاث ی( به بررس2333و چبات ) اسیکول

اختند پرد یخدمات های¬کارکنان در سازمان یسازمان های¬نقش

کارکنان بخش  یرا که در آن توانمند یو مدل سلسله مراتب

ساز جهت تعارض نقش،  نهیزم طیشرا کیبه عنوان  یخدمات

 تیاو رض یانطباق، احساس خود اثربخش تیابهام نقش و قابل

 کردند. یدر نظر گرفته شده بود را بررس یشغل

 ریتاث"با عنوان  ی(، در پژوهش1313و همکاران ) یرجب

و عملکرد  یشغل های¬بر نگرش بندی¬مشارکت در بودجه

 ریتاث لیو تحل بررسی به ،"ها¬دانشگاه یبدن تیترب رانیمد

و عملکرد  یشغل های¬بر نگرش یمشارکت در بودجه بند

 نیا آماری جامعه. پرداختند ها¬دانشگاه یبدن تیترب رانیمد

 لیتشک یدولت های¬دانشگاه یبدن تیترب رانیرا مد شپژوه

پرسشنامه استاندارد انجام  لهیاطالعات بوس یو گردآور دهند¬یم

پژوهش نشان داده است که مشارکت در بودجه  جیشده است. نتا
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 گذارد¬یم ریتاث میبه صورت مستق یبر عملکرد شغل یبند

به رابطه مثبت و  توان¬یپژوهش م نیا جیاز جمله نتا نیهمچن

و رابطه  یغلش یو دلبستگ یمعنادار مشارکت در بودجه بند

 اشاره نمود. یو عملکرد شغل یشغل یمثبت و معنادار دلبستگ

 . چارچوب نظری تحقیق4

 یتوانمندسازابعاد شامل  قیتحق یمستقل مدل مفهوم ریمتغ

 .دباش یم دلبستگی شغلی قیوابسته تحق ریمتغو  باشد، یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 . جامعه و نمونه آماری5

 نیا یتوجه به ماهیت پژوهش، جامعه آماری جامعه آماربا 

 یروین عیو کارشناسان شرکت توز رانیشامل همه مد قیتحق

حجم نمونه  نییبرق جنوب استان کرمان بوده است. به منظور تع

با  قیتحق نیا یریاز فرمول کوکران استفاده شده است. نمونه گ

 ها، داده یآور جمع یساده انجام گرفت و ابزار اصل یروش تصادف

 .بود پرسشنامه

 . روایی و پایایی6

با بهره گیری از نظرات اساتید و کارشناسان و اعمال نظرات 

شده و  یساز بومی پرسشنامه بهبود جهت در ها¬آن

 یمحتوای روایی استاندارد های¬همچنین کاربرد مقیاس

پژوهش در حد مطلوبی برآورد شد، همچنین روایی 

شده  و  نییمک میانگین واریانس تبپژوهش با ک یهمگرای

با دو معیار استاندارد رایج آلفای  زین وهشسواالت پژ ییایپا

(، 1191شد. کرونباخ  ) یبررس  یبیکرونباخ، و پایایی ترک

کرونباخ ذکر کرده است،  یآلفا یرا برا 7/3 یاستاندارد باال

 یرا برا 9/3 یباال زانی(، م1131فورنل و الرکر ) نیهمچن

 یاستاندارد باال  ییو یشده و باگاز نییین واریانس تبمیانگ

 به توجه با. اند¬کرده انیب یبیترک ییایپا یرا برا 1/3

پژوهش با تمام  ییو روا ییایشده، پا انیب های¬استاندارد

برخوردار است.  یمناسب اریبس زانیذکر شده از م یارهایمع

 ارائه شده است. 1آن در جدول شماره  جیکه نتا

 

 

 

 

 

 

 دل ساختاری )آزمون فرضیات(م. 7

هر  یبرا t ری( و مقاد R) نییتع بی( ضر2در شکل شماره )

 انسیوار ارمقد نیارتباط ب نییتع بیشده است. ضر هیارا ریمس

آن  انسینهفته را با مقدار کل وار ریمتغ کیشرح داده شده 

با توجه به  شود¬ی. همانطور که مشاهده مکند¬یسنجش م

اول تا چهارم در سطح  های¬هیفرض ر،یمس بیراو ض t ریمقاد

( 11/1+ تا 11/1خارج از بازه  یدرصد )عدد معنادار 19 نانیاطم

 یها-هیفرض جینتا 2شکل  و 2قرار گرفتند. جدول  دییمورد تا

 :دهد¬ینشان م کیهر  بیپژوهش را به همراه ضرا

 

 

 

 

 

 متغیر
آلفای 

 کرونباخ

میانگین 

واريانس تبیین 

 شده

پايايی 

 ترکیبی

 13/3 99/3 79/3 بودن موثر

 34/3 14/3 73/3 شایستگی

 33/3 13/3 39/3 حق انتخاب

 33/3 71/3 71/3 احساس معناداری

 31/3 73/3 31/3 دلبستگی شغلی

 

. سنجش پایایی و روایی 1جدول شماره 

 همگرا
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 . نتیجه گیری و پیشنهادات8

، متعهد  یو ترق شرفتیبه شدت به کار و پ ته به شغل،افراد دلبس

 یدارند ، به نوع ییباال یشغل یکه دلبستگ یافراد شوتد یم

کار که  یاز محتوا یباال ، به خصوص ، خوشنود یشغل یخشنود

 یزمان یحت کنند ی،  تجربه م دانند یآن را ذاتا خشنود کننده م

با  یاصال رابطه ا ایدارند  نانبه آ یکه سرپرستان شان توجه کم

شان ،  پابرجا  یمستبد  هستند باز هم خشنود ایآنان ندارند 

 یوندهایدارند پ لی.  افراد دلبسته به شغل،  تماماند یم یباق

 یامر باعث م نیبا سازمان داشته باشند و به هم یقو یعاطف

.  شندیاندیافراد ،  کمتر به ترک سازمان ب گریشود که نسبت به د

را  ینظام مند یجانب یاثرات منف یشغل یلبستگدر کل،  د

که از  ی،  جسم یاجتماع یروان شناخت یهمچون کسالت ها

 یشده باشد  را نشان نم جهیبا شغل فرد،  نت  یقو تیهو نییتع

ثابت نشده است که استرس ، اضطراب ، تعارض،  نیدهد ،  همچن

 یشغل یدلبستگخانواده به طور نظام  مند ، مرتبط با  -کار

نشان داده نشده است که افراد دلبسته به  گرید یباشند.  از سو

 ایکه کمتر به شغلشان دلبسته هستند  یشغل از نسبت به افراد

خارج  گرید یها تیکه به شدت دلبسته به فعال ینسبت به افراد

تر باشند ) براون به نقل از  یراض یباشند ، از زندگ یاز کارشان م

 (. 1337 ،یدیام

از شغل خود خشنودتر  و موفق  ادیز یشغل ین با دلبستگکارکنا 

با کارکنان با  سهیآنان در مقا بتیترک کار و  غ زانیترند و م

بنابراین  (.1337 ،یکمتر است )اسکندر نییپا یشغل یدلبستگ

 گردد:پیشنهاد می

آزمون  قیاز طر رد؛یصورت گ تیتناسب شغل با شخص -

متوجه  رانیدوجود دارد، م نهیزم نیکه در ا ییها

با ارزش  یسازمان یاز پست ها کیکه کدام شوند¬یم

 دارد. یشتریفرد تطابق ب یها و رفتارها

احساس  نیرا فراهم آورند که در کارکنان ا یمنابع -

قائل بوده و در  تیآنها اهم یکه سازمان برا دیبوجود آ

 شود. تیاحساس موثر بودن در آنها تقو جهینت

. نندیکارشان را بب جهیتکه کارکنان ن یطیمح جادیا -

احساس  نندیکارشان را بب جهیکه کارکنان نت یهنگام

 .کنند¬یرا تجربه م یشتریب یتوانمند

ضريب  فرضیه

 مسیر

مقادير 
t 

 نتیجه 

تاثیر موثر بودن بر 

 دلبستگی شغلی
 تایید 2.117 3.193

ایستگی بر تاثیر ش

 دلبستگی شغلی
 تایید 1.131 3.332

تاثیر حق انتخاب بر 

 دلبستگی شغلی
 تایید 2.133 3.432

تاثیر احساس 

معناداری بر 

 دلبستگی شغلی

 تایید 2.433 3.943

 

 . مدل آزمون شده پژوهش2شکل 

 

 . نتایج آزمون فرضیات2جدول 
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 رد؛یکارکنان صورت پذ میرمستقیسازمان، کنترل غ در -

توان کارکنان را  یاز همان ابتدا نم نکهیبا توجه به ا

کامال آزاد گذاشت الزم است در ابتدا کارکنان به 

کنترل شوند و با گذشت زمان که  میمستقریصورت غ

 رییکنترل تغ نیرود شکل ا یتجربه کارکنان باالتر م

در  دیداشت که کارکنان با ظردرن دیاما با کند،¬یم

دهند، کامال  یکه انجام م ییو کارها فیمقابل وظا

 یها میکارها به ت یواگذار نیپاسخگو باشند. همچن

ود که افراد به ش یامر باعث م نیا رد؛یصورت گ یکار

 یها میرا انجام دهند، تصم یخود اقدامات ابتکار لیم

 .ذارندرا به آزمون بگ دیو افکار جد رندیمستقل بگ

 . منابع9

 هاي ویژگي بین همبستگي ،تحلیل6831ع.، ،رضائي،.ا فر، رضوان [1]
 و كشاورزي علوم مجله .عملکرد شغلي و حرفه اي و فردي
 .6 هشمار جلد چهاردهم، طبیعي، منابع

بررسي عوامل مؤثر بر عملکرد . 6831سجادي، ن.، امیدي، ع.  [2]
، نشریه حركت، شغلي كارشناسان ستادي سازمان تربیت بدني

 .81شماره 
 و سازماني تعهد ارتباط بررسي. 6831طالب پور، م.، امامي، ف.  [3]

 مرد بدني تربیت دبیران بین آن مقایسه و شغلي دلبستگي
 علوم در پژوهش ،مشهد هگان هفت نواحي هاي آموزشگاه
 (.62)4 ورزشي،

. مشاركت )در مدیریت و مالکیت(. چاپ 6811طوسي، م ع.  [4]
 اول: انتشارات مركز آموزش مدیریت دولتي.

هاي شخصیتي و  ي تیپ رابطه .6831 ع. ابرقویي، عبدالغفاري [5]
، پایان نامه معلمان زن مقطع متوسطه شهر یزد دلبستگي شغلي در

 كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبایي.
. بررسي رابطه بین رضایت شغلي با 6838فدایي نسب، م.  [6]

هاي شخصیتي و دموگرافیک كاركنان اداري و غیراداري ویژگي
 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.جزیره كیش. پایان

مدیریت رفتار سازماني )رفتار فردي(.  .6831قلي پور، آ.  [7]
ها انتشارات سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انساني دانشگاه

 )سمت(.
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