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Abstract 
In age where one of the pillars of sustainable competitive advantage of organizations 

is having committed, professional and motivated employees, maintaining and 

increasing employee’s engagement is one of the most important concerns of 

organizations. The purpose of this study is to clarify the concept of work 

engagement according to the existing theoretical concepts and to recognize its 

features, precedents, and consequences. Methodologically, Rogers’ evolutionary 

concept analysis approach has been used in this research. This approach, like other 

methods of concept analysis, seeks to clarify and analyze the intended concept. 

Nonlinear, rotational and flexible method were used to collect and analyze data 

based on inductive approach. In this research, the analysis is thematic and analogous 

to content analysis. For this purpose, the word "engagement" was searched in 

existing and valid databases. The findings of the study showed that work 

engagement is a complex process with the features of vigor, dedication, absorption, 

and cognitive, emotional, and physical dimensions. Its precedents include "job and 

personal resources", "social support for co-workers, coaching", "sense of worth, 

participation", and "meaningfulness, safety". Its consequences include "improved 

productivity", "performance, creativity, turnover", and "low level of willingness to 

leave the service and organizational citizenship behavior". As a result, having 

engaged employees is one of the most important challenges for managers and 

organizations that seek to improve organizational performance indicators. 
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 یبا توجه به مباحث نظر یکار اقیمفهوم اشت یسازمطالعه شفاف نیهاست. هدف از امهم سازمان یهااز دغدغه یکیکارکنان 
در این پژوهش از رویکرد تحلیل مفهوم تکاملی  ،یشناساز نظر روشآن است.  یامدهایو پ ندهایشآیپ ها،یژگیموجود، شناخت و

مفهوم موردنظر است.  لیو تحل یسازواضح یمفهوم در پ لیتحل یهاروش ریهمانند سا کردیرو نیشده است. ا راجرز استفاده
. در رندیگیورد تحلیل قرار مو م یآورخام جمع ایهکه بر اساس رویکرد استقرایی، داده ریپذچرخشی و انعطاف ،یرخطیغ یروش

موجود و  یاطالعات یهاگاهیمنظور پا نیمحتوا صورت گرفته به ا لیبه تحل هیو شب یاهیبه صورت درونما لیپژوهش، تحل نیا
 دهیچیپ یندیفرآ یارک اقیمطالعه نشان داد که اشت نیدر ا هاافتهیمورد جستجو قرار گرفتند.  "Engagement" دواژهیمعتبر با کل

آن شامل  یهاندیشآیو ابعاد شناختی، هیجانی )عاطفی(، رفتاری )فیزیکی( است. پ یفتگیو ش یکوشتوان، سخت یهایژگیبا و
 ،یداریمعن« »احساس ارزشمند بودن، مشارکت« »یگریاز همکاران، مرب یاجتماع تیحما» «یو منابع شخص یمنابع شغل»
به ترك خدمت و  لیتما نییسطح پا» «یگردش مال ت،یعملکرد، خالق» «یوربهبود بهره»شامل  زیآن ن یهاامدیاست. پ «یمنیا

 ییهاو سازمان رانیمهم مد یهااز چالش یکی اقیاشت یسوق دادن کارکنان به سو کهنیا جهیاست. نت «یسازمان یرفتار شهروند
 .باشندیعملکرد سازمان م یهابهبود شاخص یاست که در پ
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 مقدمه
یک دزرزیی زنارزتژیک، برزی تاویع و  عاوزمبههیروی کار 

 شودییدر هر نا یام در هرر گرااه  هازجرزی زنارزتژی
دم ، نوا دزپویا وکارکحبدر نااریوی ( 9: 3098، 9زرنام)

به یکی ز   یؤثر عوربه یکار کارکاام به نمق زشایاا
 ه زنقی یخالف تبای  شاهای نا یامهاچا ک تریعی،ز

( زشایاا کارکاام یحئلهیوضوع ) ه(9: 3098، 3دهیروشوکا)
برزی ی ققام یااب  زهحاهی، یشاورزم و یایرزم و زای برزی 

 ،هایوزرد زجاماعی،  یو شی، ه،ادهای یردیی و تیریه
ی ور شی و ه،ادهای  یو شی هموزره یک چا ک هاباش اه

ا باا به ه ت قیقاد جاری درباره زشایا یاییی،ز به زحاب 
 زیرزمکه بایا برزی کشور  زنقهرر ی ققام شای  عوزیلی 

شوده  زو  ت قیق درباره زیع عوزی  در دزت  ز   ینا یبوی
 هیبازثی زنق که بایا به  م پردزتاه شود

هیز زرزئه شاه  ییهاشا،ادیپبا توجه به هو بودم یوضوع 
ی  م ز  دیاگاه هازنق که هرکاز  نعی در ب،بود شاتو

ز باه بایا زذعام دزشق که یرور  یار و  هزهادزشاهقام ی ق
با هز دزرها،  یدزرییعازعاعاد زرزئه شاه گرچه زتااااد 

که یوضوع زشایاا برزی  باشااییو ی گویای زیع ی لب 
زنق تا یک یوضوع جا ب برزی  "یحئله"یایرزم بیشار 

ی رزج  به چیحای زشایاا کار هررزتاا ه با توجه به ت قیق
و  ها، ب،بود  م در نا یامشودیی گیریزهاز هچ وهه  و زیاکه
ت لی  شاا  زیع  ،روز زیع هزنقزهمیق بحیار  زائز هاشرکق

با توجه به  تصوصاًیا،و  ج،ق  شاایی هرچه بیشار با  م 
و تصوصیاد ارها ی کشور زیرزم نیانی و  هاویژگی

تارجی و زتاصادی اعلی کشور، بار جبرزم ااصله با رتبای 
بر ، زشایاا هیز کارزیی ،وریب،رهیی همدوم هازرتقا شاتو

 هزنقیایریق و هیروی زهحاهی زنق، بحیار زیاتی  دوش
که ی رح زنق زیع زنق که پژوهش رزم چ وهه  ینؤز 

 دزهک یوجود در زیع  ییاه رز زاززیک دهاا توزهاایی
با بررنی ی ا عاد یوجود یشخو شاه که بیع  کهدرزا ی

هش رزم زیع زو ه یعاای یشارکی ز  وزژه زشایاا کاری پژو
توزها یشکاد یی گوههزیعرنا وجود هازرده به هرر یی

 رز با چا ک یوزجه همایاه یوردهررگحارش دزهک 
 تونعه یا،و  ت لی  یاعاد هایروش گ شاه دهه چاا در
 بحیاری دره دزرد رز تود تاص الحای یباهی هرکاز  که یاااه

                                           
1. Arslan 

2. Dhir & Shukla 

 و ی هحااا ضمای ت لی  رویکردهای الحای زنا  یوزرد ز 
 یریکارگبه و تاحیر زه ا  برزی یتوج،تاب  زثرزد زالدرعیع
 رزیج یهادیاگاه تاریخی هرر  ز هگ زرهایی یجابه زو یه هاایج

 زصا ق الحای هرریه در ریشه ها م ت لی  و یااهیز یورد در
 به دنایابی ی ت ل ز  زصلی ها  دیاگاه زیع دره دزرها گرزیی
 زیی موعه جوهره زیعه زنق یوردهرر یا،و  جوهره و زص 

 و تلمرو ی اوده دتیق ترنیز برزی که زنق شرزی ی ز 
 الحای، دیاگاه زیع زنا  بره زنق کاای و ال   یا،و 
 یااهیز دی ر با زشیوزبحا  یا زجاماعی بااق ز  جاز یااهیز
 الحای تاکر پایه بر رزجر  رویکرده گیردیی ترزر ت لی  یورد

 دزهک تونعه و تکای  در ها م هقک و یااهیز ةایدر ی یعاصر
 که یااهیز پویای یاهیق به دیاگاه زیعه زنق شاه گ زریهیپا

 و توییر در زجاماعی  ییاه و بااق در  یام گ ر با هموزره
 هایدیاگاه ت لی  رویکرد زیعه ایهمایی ایتأک زنق ت ول
 ترم زول هیمه در که ییگرزی لق و گرزیی زصا ق الحای
 و کرده رد رز زهابوده رزیج یااهیز و دزهک ةایدر ی بیحاز
 زنق کرده با  یوجود رویکردهای بیع رز تود جای اه

 (ه3000به هق  ز  رزجر ، 9281، دی رزمو  یی ماعید)
    

 مبانی نظری
ز  عیف ونیعی ز  چارچوب هرری برزی کاری ی ققام زشایاا 

، به زیع یعاا که چ وهه زهاکردهزناااده  زیع یا،و توضی  
یا  گا ایی یثبق شااتایروزمی هازشایاا در تا ب پارزدزیز

ه اهی به و پیایاهای  مه  توضی  رزب ه بیع زشایاا یاروربه
 دهااههشامدر ج،ام  شاه زنااادهی زرزئه و هاز  وها و یال

 یریکارگبهئه و زرز اردیا صربهزیع زنق که هاو  ز  ویی 
هشاه زنق و زهایشماازم هیز در ه وه و چ وه ی کارکرد زیع 

یکلود و ) دزرهای یخالف شک و تردیا هادر ی یط هایال
 عیچاعیزد ی  زیع عا  وزاد رز  ها م (ه3001، 2کارخ
ی جایا هاکه زشایاا شولی کارکاام، ز  پارزدزیز کااییبیام 
 یبردزرب،رهی یااوع هاد ی  رزه یااب  زهحاهی بوده و به ةزو 

رز دزرزنقه زکثر تعاریف زذعام دزرها  یزچااگاههز   م، تعاریف 
)ییحی  ردیگییکه زشایاا ز  یااب  شخصی و ی ی ی هشأد 

با توجه به زیاکه یا،و  زشایاا دزرزی  ،  ز ه(3008، 4و زشاایار
  برتوردزر زنق ال یعای گحارده بوده و ز  پیدیاگی باالیی 

 رنایییورد ت لی  ترزر گیرد  یرز به هرر  زنق زیع یا،و 

                                           
3. MacLeod & Clarke 

4. Macey & Schneider 
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هاو  در تصوص چ،ارچوب زصلی تعریف  م بیع 
 هزجماع کلی وجود هازرد هررزمصازب

 

 پژوهش شناسیروش
نا ی یا،و  زنق و زی برزی شاا ت لی  یا،و  ونیله

که یوجب تمایز یک یا،و  ز  نایر  همایاییدیاگاهی رز زرزئه 
زارزد یخالای  (ه9،3000رزجر و هاا ) شودیشابه یی یااهیز
 زها کهکردهبرزی ت لی  یا،و  زرزئه  گوهاگوم هایروش

 2ویلحوم ،(3002) 3زوزهقوزکر و ز  توزمیییثال  عاوزمبه
 6نودزبی ،(3002) 2یلیس ،(3000) 4کیز بارکود و ،(3002)
ها  برده  (3000) 8رزجر  ( و3007) 7هاپوهع ،(3090)

 یااهیز تونط ینا شاا و برزی تونعه  کردهای بحیاریروی
در زیع یقا ه ز  روش  کار گرااه شاه زنقهه ی ققام ب زیع

زناااده ج،ق ت لی  یا،و  زشایاا کاری  تکایلی رزجر 
توزها شا زیع رویکرد بر زیع زنا  زناوزر زنق که یااهیز 

د در زیع رویکر یازو  در زال ت ول و توییر هحاااه عوربه
یقایاتی برزی ی ا عه توصیه  گاههشکی هااعا یق زگرچه

در  هایعاقا زنق که بحیاری ز  زیع اعا یقا رزجر  شاه، زی
ارزیاا ی ا عه  هردیگییصورد   یامهز عوربهی ا عه  یع

 .زنق ریپ زهع ا ، چرتشی و یرت یغدزرزی یاهیق 

 تح،ی  و زکاشاای رویکرد بر عماتاً چیحق؟ یوردهرر
 شودیی ایتأک بیشار یهاکاوش و بررنی ج،ق یاانب اروه
  م در یا،و  که زنق یزچرته پیشبرد ج،ق یباای دروزت  و

شیوه ز  بحیاری برتا  شرزی ی چایع دره یابایی تکای 
 باشا ت لی  پایام کهعیز یجابه زاص  هاایج ت لی  های
و  یی ماعید) شودیی ی حوب  غا  هق ه یک عاوزمبه

بر در زیع روش  (ه3000، به هق  ز  رزجر  9281، رزمدی 
یورد  و ی ورجم تا   یهادزده زناقرزیی، رویکرد زنا 

و یباایی ج،ق بررنی بیشار در  یااه  رهایگییت لی  ترزر 
و بر زیع باور زنق که هر یا،و  هموزره دزرزی  کااییارزهز 

زال تکای  زنق و همیشه هیا یاا  و دریاهیای پویا 

                                           
1. Rodgers & Knafl 

2. Walker & Avant 

3. Wilson 

4. Barkot & Kim 

5. Mellis 

6. Suddaby 

7. Nuopponen 

8. Rodgers 

ه ها  ز  ت لی  در زیع زنقو شاا  شام  ینا وزض 
 ی شکارنا یوزرد زناعمال رزیج  م و  رویکرد تشری  یا،و ،

زنانی برزی تونعه و تکای  بیشار  عاوزمبهی  م هاویژگی
 هزنقیا،و  

 زال و دریاهیق نیال  یکی ز  دالی  زهاخاب زیع روش،

 ا وزشایاا در یایریق زنقه یاهیق پوی تکای  یا،و 

 که دهایی زیع زجا ه رز رزجر یوتعیای و تاحیری روش 

همدایع زیع روش  زال توییر زشایاا بررنی شوده یا،و  در
رزجر  دزرده  عوزی  یاعاد رز زرتباط با تمرکز برکاربرد یا،و  و

یک  که با دهاییپیشا،اد  تکایک ت لی  یا،ویی رز
 تاصه یا ع،عااوی ،هااوزژهیکل یریکارگبهجحا وی یاوم با 

ضمع  شودیی شروع یوردهرر یا،و  یقاالد در برگیرهاه
زرتباط دزرد  یا،و  تونعه ارزیاا با یا،و  ت لی  کهعیز

 چرته تونعه یا،و  که دزردییبیام  رزجر (ه 3000)رزجر ،

 ت لی  زنقه یا،و  یریکارگبهو  زهمیق کاربرد، رهاهیدربرگ

 شک یرزله یریکارگبه شای رزجر  تکایلی  یا،و 

 زنقه تکرزرشوهاه

 
 راجرزمراحل فرایند تحلیل مفهوم تکاملي . 9

 یرتبط و زص ازادها وزژه بیام و یوردهرر یا،و  تعییع ه9

 زعاعاد گرد وری زی ه یاانب برزی زهاخاب و تعییعه 3

 ی ا عاد یرور روش شای  زعاعاد یرتبط یگرد ور ه2

 جای زیع، هایوزژه شای  یا،و  با یرتبط زعاعاد ت لی  ه4

 یا،و  هایویژگی و پیایاها پیشایااها، یرتبط، هایوزژه

 در صورد هیا یا،و   ز  عیای هاییثال ه تعییع2

 یا،و  بیشار تونعه برزی ت لی  هایدال ق و ارضیاد عییتع ه6

 
گاق تمرکز زو یه در ت لی  یا،و ،  توزمییدر یورد یرزله زول 

یاانب برزی  یشاانوزژهو  تهیوردعایا،و   کردمیشخو 
 بام  به شاه یااشر یاوم ت قیق، زیع در هازیق ت لی  زنقه
یوضوع  3098تا  3000 هاینال زاااص زه لیحی و اارنی 

یورد بررنی و ت لی  دتیق ترزر گراق که بخشی ز  زشایاا 
 ذکر شاه زنقه 3زیع یقاالد در جاول 
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 یتعازدی ز  یقاالد یورد بررن .9جدول 

 موضوع سال نویسندگان

 شرزیط روزهی زشایاا اردی و عا  زشایاا در کار 9110 ویلیا  کام

 شولی یال ارنودگی شولی ز ززیاد - یااب 3009 دی رزم  و دیروتی 

 عوزی  روش  ها یزی اییتأدو روش ناده  زشایاا و ز  پا در یام هاشی ز  کار: گیریزهاز ه 3003 دی رزم  و شاالی 

 یااب  شولی و زرتباط با ارنودگی شولی و زشایاا ،ز ززیاد شولی 3004 و باکر شاالی

 یال یااب  شولی 3007 باکر ودیروتی

 یک ی ا عه عو ی :یاا زشایاا کاریآپیش عاوزمبهیااب  شولی و شخصی  3007 دی رزمیائوهو و 

 شولی() ارنودگی 3007 یز چ و  یار

 ارنودگی شولی و زشایاا زو یه یایبکیپ 3008 یز چ و  یار

 یو کاریقایه هو وری اردی  ز  یااب  شولی به زشایاا کاری، :یارپیچ ب،بود یثبق در کار 3008 دی رزمهاکاهع و 

 بیع یااب  شولی و یااب  شخصی و زشایاا کاری دوجاهبهزرتباط  3008 دی رزم زهااپلو و 

 ا کاری در بیع ی،ماهازرزمبرنی زشایا :کار در  نمام 3008 همکارزم و  زهااپلو

 یعای زشایاا کاری 3008 زشاایار و ییحی

 یک یال زشایاا کاری ینوبه 3008 باکر و دیروتی

 (زشایاا کارکاام و عملکرد تایاد نایق یلی )زه لیس 3099 ونق و دزونوم

 پیشیاه زشایاا شولی: یروری بر ناتاار زدبیاد 3099 شاخ والرد و

 و یقیا  زشایاا کاری زوترتق یقایحه یقیا  زشایاا شولی: زشایاا کارکاام بر ورد 3093 دریک

 3093 ترزویس
 یقایحه یقیا  زشایاا شولی: زشایاا کارکاام بر ورد

 و یقیا  زشایاا کاری زوترتق

 بر عملکرد کارکاام ها مزشایاا کارکاام و تأثیر  کاااهعییتععوزی   3094  هیاا

 هرری پیشیع و تروجی زشایاا کارکاام یال 3094 رزها و تاچاکو

 ت لی  شکاکاهه یک ت زیه و :زشایاا کارکاام 3094 گحق

 زشایاا یریگزهاز ه 3096 یایو

 زشایاا ینا ارهاگ 3096 رویاز و توبابع

   دو بعا زصلیزز زشایاا  بیایپیکشبکه زشایاا کاری:  3096 دی رزمکاناا و 

 زنق؟ چه کحی یشااا زنق؟چه کحی یاع،ا  3096 ثاوثر  اا

 یک ارز ت لی  شخصیق و یشارکق کارکاام ؟زهایشاااچه کحاهی در کار بیشار  3097 دی رزمیاهگ و 

 عرززی کار و زشایاا کارکاام صف 3098 دی رزمکی و 

 و تروجی کارها تأثیر یااب  نا یاهی و شخصی بر زنار ، زشایاا 3098 دی رزمکارزتپه و 

 دها زشایاا کارکاام و عملکرد رز زاززیک توزهایی هوش یصاوعی چ وهه اریع دونق کاریاا؟ب، 3098 کایروم

 یثبق و نا گاری اردی ینا یاهارهاگزشایاا کارکاام،  3098 پرهق و همکارزم

 زشایاا کارکاام کاااه یتعابابیای نا یاهی و عملکرد کارکاام: هقک  3098 زرنام

 در زشایاا و عملکرد کارکاام یرنا یاهیتصوهقک  3098 شوکا دهیر و

   
و اقیط ت قییق جیای     3000زنق که تب  ز  نال  ذکرشایام 
 زنانیاً در زیع زو ه یااشیر گردییاه و   ( 9110) 9کام تأی تاب 

 شاه زنقه شا،ادیو پزیع یا،و  در یایریق تونط زیشام عرح 

                                           
1. khan 

زتلی دیعابر  زعاعاتی یهاپای اه پژوهک، زیع در ت لی  یااب 
 ةاوزژیی کل ز  جحیا و  ج،یق  در دنیار  بیوده و   یو تیارج 

Engagement  گردیاهیاوم زناااده در 
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 تلمرو تعییع ،یوردهرر یا،و  یشخو کردم ز  پس دو  یرزله
، 9تواایاگع و ااگرنیاور   ) زنیق ی اوده زدبیاد برزی ی ا عیه   و

ج،ییق تعییییع و زهاخییاب زی ییه در یرزلیه دو   (ه 39-29: 3090
 هشیا  دهزنیااا  3یااهرا  یرور ز  روش ی زعاعادیاانب گرد ور

 ج،یق  یشخصیی  و ییارز  یهیا روش ز  ،یایا هریا   در ییرور 

 در بیاب  زو ییه  یهیا پژوهک هقادزم یابیو زر  گزیاک شاانایی،

و  زنیاخرز   ی ا عیاد  زییع  یهیا و دزده شودیی زناااده یوضوع
زییع روش   (ه9212،  زدهعبانی و نرز ) شوهایی ت لی  و ت زیه

پاییاه   ةای یدر ی یاهی یاییا زنیق کیه زدبییاد پیژوهک       ژهیوبه
 یایا هریا  یاعاد باشیاه در چاییع شیرزی ی بیا روش      یوردی ا عه

رز شاانیایی،   ی ا عیه  ییورد پاییاه   ییربایا ی های توزم یقو هیی
بیه   یایا هریا   ییرور  دی یر،  به بییام  باای و تلخیو همودهعبقه
یبایایی   زرزئیة  و ابیر یع زعاعیاد  نا ییکپارچه در یؤثر، شکلی
  زده،عبانی و نرز ) کاایییا قی هقک زیاا  یریگزیتصمبرزی 
بییک ز    زییع یرزلیه   در اا  زول (ه9114 ،2هق  ز  یو رو به 9212

نپس بعا ز  پیایک و ییرور    صا یقا ه و ده کااب زهاخاب گردیاه
 کااب زهاخاب و هحبق به ی ا عه  م زتاز  گردیاه 4یقا ه و  42

زعاعیاد ییرتبط شیای      یگیرد ور  "ج،ق ه نو  در یرزل
 یایا هریا  کلی بر زنیا  روش   صورد به "روش یرور ی ا عاد

شاانیایی و  ه 9: به شرح  یر زتیاز  شیا  ( 3092) 4نیلوزپیشا،ادی 
 ،های علمی و ز   رکوردهای تکرزریزناخرز  یقاالد ز  پای اه

غربییا  ری بییه یعاییای ی ا عییه عاییوزم و چکیییاه و زهاخییاب  ه 3
ی ا عییه یقایییه و  و ی ییاد غربییا  ریه 2،هییای یییرتبطیقا ییه
های های غربال شاه یرزله تب  و زهاخاب یقا هگیری یقا ههای ه
های یحیاخر  ز  یرزلیه پییک بیا     زر یابی ه،ایی یقا ه ه4،یرتبط
در  تیر زهاخیاب    و در هرر گیرااع زهیاز  پیروژه و    ها می ا عه 

بیا ییرور    زیع یرزلیه در  (ه9217ه،دی رزه عزیزی و) هاه،ایی یقا ه
ی هیا وزژه، پیایاها، یااهاآپیش، هاویژگی، یوزرد اوا؛ زبعاد ترقیعم

 تحیمق،  هیر  در نیپس  جای زیع و یرتبط زنیاخرز  گردیاهیاه  

هکاد کلییای   باوزها ی قق تا شا یبااجم زعاعاد یرور شاه 

 .و بیام یوضوعاد رز ارزهز  ورد کردم ارزهز برزی و ی،ز
 2یزهییییادرومی در روش رزجییر ، ز  ت لییی  کلیی عییوربییه

و  توااییاگع) گییرددییییرزهکییار ت لییی  زنییاااده   عاییوزمبییه

                                           
1. Tofthagen & Fagerstrom 

2. Systematic Review 

3. Mulrow 

4. Silva 

5  . Thematic Analysis 

(ه در زیییع پییژوهک ت لییی  بییه صییورد    3090،ااگرنییاور 
و شبیه به ت لی  ی اوز صورد گرااه بیه ترتیبیی    یزهییادروم

یورد یرور و بررنیی عمییق تیرزر گراایه و      دتقبه که یقاالد
یااها و پحایااهای یا،و  و آ، پیشهاه ویژگیزعاعاد یربوط ب

ی جیای زیع و ییرتبط تاصیه و کیابردزری     هیا همدایع وزژه
(ه بیرزی زجاایاب ز  زشیباع  ودها یا  در     3000رزجر ،) گردیاها

 ها دردزدهت قیقاد کیای، ت لی  و  ها یز  برتا  هات لی  دزده
 ییایی پاو روزییی   کییاریور زایزز  بیه  هشودییزها،ای کار زه ا  

 توجه کاهوم تبلی در ی ا عاد یهااااهیز   ونیعی ت قیق عیف
 پیژوهک و  یشاانروشزاززیک زنا کا   یاروربه هترزر گراق

ی ززامیا ی و  هیا جلیوگیری ز  نیوگیری  زعابار ی ا عیه،   تأییع
که یمکع زنیق در روهیا ورود و تیرو      رعایق زصول زتاتی
 و هرر ت ق یاا ت لی ارز ،هیز باشاا یؤثریقاالد یورد بررنی 

 گراقه زه ا  ناادزمز ز  تع دو با بیای
 

 ی روش راجرز و روش فرا ترکیبهاتفاوت
 ارزترکییب، ه زنیق  ارزی ا عیه  هیای روش زهیوزع  یکی ز  ارزترکیب

زصلی ی ا عاد یااخیب و زنیاااده ز     یهاتاحیرهای دزده ریتاح
زنیق زییع روش پیژوهک بیر ی ا عیه کیایی        هیا  می هیا یاااه
زرزئه تاصه جیایعی ز    جایبهی پیشیع تمرکز دزرد و هاوهکپژ

 کاییاییییترکیییب تاحیییری ز  یاااییه رز زی ییاد   کییی ،هییایاااییه
 در نا یتاصه تئوری، تونعه ترکیب، ارز ه ها (6،3006 یمر)

رز  کیای یهایاااه زیاکه یاروربه بخشیام عموییق و باال ن  
 دهاه ترزر اریبیش دنار  در عملی کاربردهای یاروربه

زنق که تمرکز زو یه در ت لی  یا،یو ، یشیخو    ذکرشایام
یاانیب بیرزی هیازیق     شاانیی وزژهو  یوردعاتیه دم یا،و  کر

ه روش رزجیر   شیود ییت لی  زنق و ز  رویکرد زناقرزیی زناااده 
ی تا  زنیاوزر زنیق و بیه باایق و     هاو ت لی  دزده  وریجم بر 

در ایرز ترکییب بیه تاحییر      کیه ی در زیا   شودیی ییاه هیز توجه 
یرزلیه دو  روش رزجیر  پیس ز      هشیود ییپردزتاه  هاعمیق دزده

، تعییع تلمرو و ی یاوده زدبییاد   یوردهرریشخو کردم یا،و  
ارز ترکیب یا ر بیه تاانییر جاییا     کهدرزا یه زنقبرزی ی ا عه 
ه در یرززی   شیود میی ز  یقاالد زو یه یااق ه یکهیچشاه که در 
یااها، آپیشی ، هیا زبعیاد، ویژگیی   وش رزجر  با یرور عمیقیخالف ر

ی جای زیع و یرتبط و تویییرزد یا،یو  در عیول    هاپیایاها، وزژه
در  کیه درزیا ی ه گردهیا ییی یخالف زناخرز  ها ییاه و در یام 

                                           
6. Zimmer 
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ی زصلی زنق های دزدههاارزترکیب ی قق به دهبال تاحیر تاحیر
ه ز  یارر دی یر ایرز   دشوییکه ی صول  م یا ر به دزهک جای  

کیه هیا   م    زنیق کیایی ت قییق    هیای روشترکیب یکی ز  
رویکرد رزجر  شیاا    و ها ناتق و شرح تئوری زنق ، تونعه

زذعیام دزشیق هق یه زشیارزخ      توزمییکردم یا،و  زنقه ز باه 
 هزنقدر تونعه یااهیز  یشارکشام ها  هردو روش،

 

 پژوهش یهاافتهی

 که تعریف وزض  و دهاییعاد هشام یرور ی ا  هاایج زاص  ز  

ییرتبط،   یزدزدهت لیی   ز   برگراایه روشع یا،و  زشایاا کیاری  
و پیشیایااها   ییرتبط، ی جای زیع، هاو وزژه هاشای  زبعاد، ویژگی

 توزهیا ییی زجیزز   زییع  ز  هرکیاز   توصیف و تعییع هزنق ایاهایپ

 هیا زییع وزژه  بیه  هحیبق  رز زشایاا کیاری  یا،و  زرتباط و ار یاا
 هروشع نا د

 

 تعریف اشتیاق کاری

شولی ی رح شیاه زنیق    اایزشاتاکاوم تعاریف بحیاری در یورد 
هم ام باشیا   اییتأو  یوردتبولزیا هاو  در زیع  ییاه تعریای که 

( هخحیایع تعرییف رنیمی    9110) ویلییا  کیام   هزرزئه هشاه زنق
کارکایام تودشیام رز بیا    زشایاا کارکاام رز به زیع یضیموم کیه   

زرزئه کیرده   در ورها، کاارل ت قیکی نا ها و  شامیهاهقک ا  زه
که در زشایاا، یرد  ج،ق زیاای هقیک تودشیام    کااییزو بیام 

ه بی  بیرو  دزده و  شااتای( و عاعای تود رز) توزی جحمی، زدرزکی
ییا عیا    ) زشیایاا  ؛زو در یقا ه تود چایع زدعا کیرد  گیرهاهکار یی
 که زارزد زییع زه یا  کیار در هقیک     شودیی یاهی زی اد زشایاا( 

 ز  هریر زو  ه(رهیا یپ یهمی هقک تیود رز  ) روهایی کاری( تود ارو)
 ی شیااتای، عیاعای،  هیا با ویژگی یچاابعازشایاا یک وضعیق 

ت ربیه   باکارشیام کیه تونیط کارکایام در رزب یه      راااری زنیق 
زشیایاا ییک اضیای     ه(36-32: 3092، دی یرزم بیلی و ) شودیی

 یکوشنخقیرتبط با کار زنق که تونط توزم،   زه اکلی یثبق 
زشیایاا  (ه 9،3004بیاکر  و شیاالی ) شیود ییی و شیاا ی یشخو 

ن   تع،ا و یشارکق یک کاریایا   عاوزمبهکلی  عوربهکارکاام 
ه ها یایی  شیود ییی  م تعریف هاهحبق به نا یام تود و زر ش

که یک کاریاا یشااا زنق، ز  یحئو یق تود در زهاز  ت یاری  
 گاهی دزرد و برزی یواقیق در زهاز  نا یاهی به همکارزم تیود  

 ه(208: 3094 ،3 هیاا) دهاییزه یزه 

                                           
1. Schaufeli & Bakker 

2. Anitha 

ویژگیی شخصییای   که زشایاا ییک   زهادزشاهی ققام زظ،ار  برتی
 هاگی و کار بیا شیور و شیوا     یبرز زناعازدپایازر زنق که هشاه ر 
زشیایاا رز   هیز( 3002) 2و  یاریز چ (ه 3008زنق )ییحی و زشاایار، 

تیارد ایازکاری و    ةلیونی  بیه یک تاکر یثبق و وزتعی دزهحاه که 
و یوجبیاد تمایی  و رضیایق زایرزد رز در      شودییج زبیق توصیف 

م ییک وضیعیق   زشایاا کارکاا ههمایاییزشایاا به زه ا  کار ارزهز 
ییک زا یق یثبیق زدرزکیی، عیاعای و       عاوزمبهو کاری  ز عادهاوا

: 3099، 4شییاخ والرد و) ج نیا یاهی زنیق  راایاری در ج،یق هاییای  
زشایاا کارکاام ییک ویژگیی زرتبیاط بییع ییک نیا یام و        (ه431

 ارض بر زیع زنق که زشیایاا کیاری، بیرعکس   کارکاام  م زنقه 
کحاهی که ز  ارنودگی شولی رهیج   برتا شولی زنقه  ارنودگی

ی کیاری تیود   هیا ، کارکایام یشیااا در رزب یه بیا اعا ییق     برهایی
 (ه3099، همام یاب ) دزرها یؤثرپر زهرژی و ززحا  

تعرییف رز ز  یا،یو     عیتیر یایازول ( 3003)دی یرزم   شاالی و 
زشایاا شولی رز یک وضعیق یثبیق   ها مزشایاا شولی زرزئه دزدهاه 

کیه در زییع    زهاکردهذهای در زرتباط با کار توصیف  بخکقیرضاو 
ا بیی یییؤثروضییعیق شییخو یییک ززحییا  هیرویاییای و زرتبییاط  

بیرزی   توزهمایا ایردی   عاوزمبهی کارش دزرد و تودش رز هااعا یق
بییام کردهیا کیه     هیا  مه دزهیا ییی پانخ ویی به تقاضاهای شولی 

و  زنیق وضعیق هی اهی گ رز و تیاص   زشایاا چیزی بیک ز  یک
کاااه و هی اهی شااتای زشاره دزرد کیه  به یک زا ق پایای نرزیق

 هشودییر تاص یامرکز بر روی یک یوضرع، وزتعه با رااا
 دهااییکارکاام یشااا، به کارشام و عملکرد شرکق زهمیق 

ه شیود ییی یشام باع  زی یاد تویییر   هاکه تاش کاااییو ززحا  
زشایاا کارکاام زیع زنق که کارکاام در یورد شو  تیود ززحیا    
پرشوری دزرها، به نا یام یاع،ا هحیااا و تیاش تیود رز در کیار     

 م رز   هدیه زییا  ؛ زشایاا، برزه یخاه شام زنقه دهااییتود زه ا  
؛ چرز کیه  روهاییز  زهارار  زارزد یشااا باالتر و ارزتر کاایی ترجا ب
ز  تودشیام   تیر بیزر  بخشی ز  یک ها   کاااییززحا   ها م

 ؛3002،  6؛ تورزکییو3004 ، 2رزبیاحییوم، پریمییام و هیییای) هحییااا
شییایاا زکییه زیییع و (0830 ،زشییاایار و یحیییی ؛3006، 7نییمیس
تع،ا عاعای زنق که یک کاریاا هحبق بیه نیا یام و    ،کارکاام

 (ه3091زبو دزکار و ثمودی، ) زهاز   م دزرد

زنیق کیه بیه     یچااوج،زشایاا یا،ویی یب،ز و  دری موع
ه زییع بیازم   شیود ییی ی یخالف تعریف هاعرا یخالف در زو ه

                                           
3. Maslach & Leiter 

4. Wollard & Shuck 

5. Robinson, Perryman & Hayday 

6. Torraco 

7. Smith 
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اتاارهای یعاانق که ترنیز و جیاز شیام یا،یو  زشیایاا ز  نی     
و  هیا یشابه  نام هیحقه زشایاا کارکاام زغلب بیا نیایر ه یرش   

یشیارکق   ،تع،یا  ،رااارهای یرتبط با کیار یاهایا رضیایق شیولی    
 (ه3: 3097، زیپرزعوری) زنقیرتبط 

 

 زشایاا کارکاام فیتعار رینا .9جدول 

 تعریف زمان مرجع
 .شودییاازکاری و شیاا ی یشخو  ،هشاط به کار که با ،یک زا ق ذهای یثبق 3003 دی رزم  و  شاالی

 3004 شاالی و باکر

 برتا شولی زنقه  ارنودگی ارض بر زیع زنق که زشایاا کاری، برعکس
ی ها، کارکاام یشااا در رزب ه با اعا یقبرهاییکحاهی که ز  ارنودگی شولی رهج 

و  یز  رهجای یک زا ق هدزرهاه زشایاا ب یؤثرو  یپرزهرژکاری تود ززحا  
 زشایاا هکاایییشخو به یک زا ق یؤثر و شااتای یاهاگار و ارزگیر زشاره 

 شخصی زهرژی روی بر راااری یگ زرهینریا با که شااتایروزم زا ق شولی

 ههمرزه زنق

 3004 هویق
 تودزنق که کارکاام به نا یام  یزعاتهزشایاا شولی کارکاام یقازر یی  و 

 هدزرها

 3002 دی رزم  و بریق 
زارزدی که ززحا   عاوزمبهو  هشاد گرااه یریپ قییحئو زشایاا ز  ز  وی 

،   ز عملکرد شودیییحئو یق و تع،ا هحبق به یک زو ه عملکرد دزرها، تعریف 
 هاباییی «برزی شخو زهمیق

 3006 ناکس

در هحاه زصلی زیع یال دو هوع زشایاا کاریاازم وجود دزرد: زشایاا شولی و 
 کهعیزهقک یرتبط زنق، یعای  عاوزمبهزشایاا  ینا یا،و زیع های ه ز   نا یاهیه

ه دهایییک ارد در یک هقک نا یاهی تاص رز هشام  شااتایروزمییززم زضور 
عضو  عاوزمبه ها مدو هقک ی،ز برزی زکثر زعضای نا یام هقک کاری و هقک 

 یک نا یام زنقه

 3006 گیبوهز
ززحانی و هوشی زنق که کاریاا با شو ، نا یام،  ة زشایاا شولی زارزد یک رزب

 رگ زریتأثی یضاعف زو در کارش هایایر و همکارزهک دزشاه و بر روی تاش
 زنقه

 3006 دی رزمترز  و 
 عاوزمبه زشایاا با بحیار یک کاریاا هشااتایروزم زا ق عاوزمبه شولی زشایاا

 تود در کار غرا و ج ب کایاً که کحی زنق، شوا و پرشور کایاً که کحی

 زنقه کوشنخق و یاع،ا پرزهرژی، زنق، شاه

 3008 زشاایار ییحی و
ی یامرکز و زهرژی هاشایاا کارکاام یاضمع یشارکق، تع،ا، شور و شوا، تاشز

 هردیگییزنق و هر دو یقو ه راااری و ه رشی رز در بر 

 3099 ریو و ناار 
زضور دزرده کاریاازم  شااتایروزمز  هرر زشایاا در ها ا  زه ا  هقک نا یاهی 

یک زرتباط عاعای با  ،یثبای به نا یام دزرها یریگج،قبیشاری  ززامالبهدرگیر 
 و کارز هحاااه کااایی م ززحا  

 زمدی رو نلمر 
3092 

 

 زالدرعیعو  بخکرضایق ،یک ذهایق شااتای یثبق عاوزمبه توزمییزشایاا رز 
 ایازر تعریف کردهزا ق ذهای ارزگیر و پ

 جاکیاز و د بریج
3092 

 

و روزبط بیع یایرزم و  شرزیط یثبق در ی یط کار یتمرکز بر زرتقا "هر " اایزشا
 کاریاازم ز  عریق زشایاا وریب،رهتمرکز بر زاززیک  "نخق "اایزشا وکاریاازم 

 3096 دی رزمنیاگ و 
زهرژی کاریاازم رز که بر که نریایه وزتعی  یک ار یاا زه یزشی زنق زشایاا کاری

به  3091، دهیر و شوکا) کااییتضمیع رز  گ زردییعملکرد هقک کارکاام تأثیر 
 (ه3096،دی رزمهق  ز  نیاگ و 

جابه یاای یک رزب ه یثبق، زاکی ز   یجابهو  زشایاا یا،ویی ج زب زنق 3097 زیپرزعوری
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 تعریف زمان مرجع
 هقاازکاری و توشایاای زن ،درگیری، زهرژی ،تع،ا ،زشایاا

 3091 زبو دزکار و ثمودی
تع،ا عاعای زنق که یک کاریاا هحبق به نا یام و زهاز   م  ،زشایاا کارکاام

 دزرده

  

 سازمانياشتیاق شغلي و اشتیاق 
زو یع کحی که در ی ا عاد ت ربی  عاوزمبه (3006) 9ناکس

یوضوع رز شاه  تائ بیع زشایاا شولی و نا یاهی تااود 
بحیاری برزی تعریف و  هایروشکه دها ییتوضی   گوههزیع

 در ت لی  م وجود دزرده زوکارکاازشایاا عملیاتی کردم 
زشایاا  ؛کرده زنق م رز به دو زو ه گحارده تاکیک  ،زشایاا

و وظایف  هاشولی به هقکزشایاا نا یاهیه زشایاا شولی و 
یک  عاوزمبها توزهییو  شودیییرتبط با شو  ارد یربوط 

شود: توجه به  ینا یا،و با دو یؤ اه  شااتایمروززضور 
که ارد در اکر  ی یاهیادوظایف شخو )توزهایی شااتای و 

( و ج ب در یک وظیاه اردی )شاد کاایییک هقک صر  
 تمرکز شخو روی یک هقک(ه

نا یاهی دزشاع زهرژی، یشارکق و زثربخشی در زشایاا 
رکز بر تاانب رزب ه با نا یام تونط شخو زنق، باابرزیع تم

های ه  ه(7-2: 3098 ،3)پرهق و الو یس زنقارد با نا یام 
زصلی زشایاا کاری رزج  به رااه کارکاام زنقه زیع یک 

توضی اد شاالی رزج   زنق که با تاب شااتایروزمتئوری 
و در ن   ت زیه  دهاییاردی در جوزی  رز توضی   تمایاد

شایاا نا یاهی در ه در یقاب ، زکااییو ت لی  اردی عم  
درجه زول یربوط به ب،بود عملکرد نا یام زنقه یشخو 

و  کاااییعم   یخالف یهادر ج،قکه زیع دو رویکرد  شاه
به یک رویکرد یباای بر شوزها برزی  توج،یبیزیع هشاه ر 

زنا  شوزها زشایاا کاری یایریق کارکاام زنق چوم بر 
 هیز (3006کس )نا (ه942: 2،3094گحق) زنق ترتویبحیار 
و چاابعای رز پیشا،اد  4چاا کاهوهی زشایاا نا ییا،و 

یک ارد،  شااتایروزمییززم زضور  کاااهیاعکسکه  کاایی
 جازگاهه در یک عوربهبه ترتیب در یک هقک شولی تاص و 

نا یام تاص زنقه دو هقک زصلی برزی بیشار زعضای 
ضو در یک ع عاوزمبه ها مهقک کاری و هقک  ،نا یام

 (ه38: 3097 ،2نا یام زنق )زیپرزعوری

                                           
1. Saks 

2. Parent & Lovelace 

3. Guest 

4. Multi-foci 

5. Imperatori 

 

 ابعاد اشتیاق

بر روی  ثار  شادبهتونط کام یعرای و  زشایاا کارکاام
تعریف  گوههزیعزو زشایاا رز  بود تأثیرگ زرهویحااگام بعای 

؛ شااتای، عاعای و چاابعایزشایاا یک وضعیق همود: 
که تونط کارکاام در رزب ه  ی راااری زنقهاویژگی

(ه ز  هرر 312: 3092 ،دی رزمبیلی و ) شودییت ربه  باکارشام
شااتای،  ةزشایاا شولی کارکاام یشام  بر نه جابکام 

 هزنقعاعای و راااری 
 گ زرینریایه ییززم زشایاا با :)زدرزکی( 6بعا شااتای ه9

ه شودیی همایاه ر شااتای زیور و کارها در اردی یهازهرژی
 یؤ اه دو ز  شااتای کارهای که قزن هشام دزده هاپژوهک

 توجه و ج به :زهاشاه تشکی 

 زظ،ار  گوههزیع( 9110کام ) )عاعای(: 7بعا هی اهیه 3
 که هحااا یشااا تود هقک ها ایی به زارزد که ایهمایی

 اردی هی ام و زهرژی گ زرینریایه رااارهایشام هشاه ر

 دهاایی مهشا کای  زشایاا تود هقک زارزد ها ایی به هباشا

توزهایی عاعای روهاه  ارو اعا یق یک در هی اهی   اظ به که
هیز تأثیر دزرده  شااتایروزمبر زشایاا اردی وبر دنارنی 

 ز زاکیبو اشار  وردم  یریکارگبهزیع زنق که  ارضکیپ
به تود در کارهایی که یحالز  کار عاعای هحااا، هیا  به 

 ن   تاصی ز  ززحاناد زنقه
 تاش زعمال با زشایاا بعا ایزیکی ایزیکی(:) اااریبعاره 2

 دزرزی توزهایی تاش زیع هشودیی دزده هشام شو  در

 روزهی و ایزیکی شایا تاش تا پاییع ز  زشایاا زیدزیاه

زتاضائاد  به زای تا زارزد ایزیکی زشایاا ،عیباابرزباشاه 
 هکاایی ازیپ زرتباط هقک ایزیکی و روزهی

 

 تیاقهای اشویژگي

تصوصیاد کلیای هحااا که تعریای وزتعی ز   هاویژگی
 ی یا،و ،هاویژگی(ه 3000رزجر ،) دهاایییا،و  رز زرزئه 

                                           
6. Cognitive 

7. Emotional 
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شرزیط وتوع یا،و  رز  عییو تعتعریف وزتعی  م رز بیام 

 یا،و  یهاویژگی(ه 3000 ،رزجر  و هاا ( کاایی ریپ زیکام

، 9در نه بعا توزم زاضر، ی ا عه در زشایاا کاری
بر گرااه ز  ج ب( ) 2و شیاا ی )اازکاری( 3یکوشنخق

 شاانایی شاهاه (3003) دی رزمشاالی و  ت قیقاد

بیام  گوههزیع( عی ت قیقاد تود 9117) زبااز یز چ و  یار
 ،همودها که زشایاا یخا ف ارنودگی زنق و شای  زهرژی

نه یؤ اه  برتا یشارکق و کار یای زنقه زیع نه یؤ اه، 
 ،ی زنق که شای  تحا ی، بابیای و عا  کار یایارنودگ

رنودگی شولی یز چ ه بر زنا  زیع هرریه ا،رنق ازنق
ا هز برزی زر یابی ارنودگی شولی و هز زر یابی توزهیی

ر هق ه یقاب  د هرکاز زشایاا یورد زناااده ترزر گیرد و 
( 3003) دی رزمبا زیع زال، شاالی و ه گیرهایییقیا  ترزر 

یخا ف ارنودگی  عاوزمبهکردها که تعریف زشایاا  پیشا،اد
برزی زر یابی هر  ا،رنق ارنودگی یز چ شولی و زناااده ز 

 ها مو  دو ناتاار، باع  زی اد یک چا ک در زر یابی شاه
 ی ادزً دی رزم، شاالی و روز زیعدو ناتاار ی زز هحااا،  وزتعاً

ی تعریف زا  بعضی ز  عااصر ارنودگ عاوزمبهزشایاا رز 
ناتااری ی زز بوده زنقه  دروزت زیا زظ،ار دزشااا که  کردها،

زشایاا یقیا   با ویرزیک ا،رنق ارنودگی، هویحااگام
رز برزی تمایز بیع زشایاا و ارنودگی شولی  4کاری زوترتق
ها  دی ر  دی رزمشاالی و  ه(3093، 2دریک) تونعه دزدها

ا،رنق  ینا روزمی هایقا ه تود رز بررنی برتی ز  ویژگی
 ی و شیاا یکوشنخقتوزم، زشایاا اردی که ز  نه یارر: 

 دهاهکرتشکی  شاه بیام 
تعریف  یزبرزه چا کزهرژی باال زای در شرزیط  ز  دزشاعتوزم: 

ا،رنق ارنودگی " یارنودگو برعکس عای   شاه زنق
 هکااییعم    "شولی یز چ 

بودم و  بخکز ،ا ، غرور، و شوای: به شور کوشنخق
 زنقه یخا ف عای  بابیای در ا،رنق ،زهمیق و عملکرد

 کارزیی)که هق ه یقاب   م عا   کارزیی یجابهشیاا ی: 

دزشاع تمرکز باال در کار تعریف  عاوزمبه( شودییی حوب 
 دی رزمبه هرر شاالی و(ه 4: 3093، دریک) شاه زنق

                                           
1. Vigor 

2. Dedication 

3. Absorption 

4. UWES- Utrecht Work Engagement Scale 

5. Drake 

ری یعیا ،ت قیق جایعه دریورد زناااده  یعیار عیتریاازول
وضعیق  ،رضایق، روزیه یثبق" عاوزمبهزنق که زشایاا رز 

 ه(3003 ،دی رزم)شاالی و  کااییتعریف  "یربوط به کار
 

 هاپیشآیند

و  هاتعییع پیشآیاا رزجر  در چرته ت لی  یا،و  تکایلی
، رزجر ) زنقار یاا چرتشی بعای پیایاهای یا،ویی 

ی ا عه  یا،و  یورد یا هایهکیپ هاپیشآیاا(ه 9181
 ها م(ه 3000)رزجر ، گ زرهاییو بر وتوع یا،و  زثر  باشاایی

 وتوع به یا،و  ز  که تب  هحااا ییهاپایاه یا زوزدث

(ه 9181، رزجر ) دزرها یا،و  تبلی با زرتباط یا و وهادیپیی
شاانایی  بایا به یرور یاوم که کاایی پیشا،ادرزجر  
دوی  یاه ایا  یرز هر یااها و پیایاهای یک یا،و  بپیک
 (ه3000)رزجر ، کااییبه شااایق بیشار یا،و  کمک  هازیع

ی،ز زنق که بازهیز چه  ،برزی باال بردم ن   زشایاا
 ،دی رزمو  6بایلی) شودیی م  (یا یاه ) عوزیلی باع  زی اد

 باع عوزیلی که  زهاکردهنعی  هابحیاری ز  پژوهک (ه3092
با  ها مه ت قیق شاانایی همایاا رز شودییا کارکاام زشایا

یی زنق که ن   زشایاا کارکاام رز هاها  تعییع ی رخ
برزی یک  که کااییبیام  گوههزیع 7کام هدهاییزاززیک 
زشایاا ضروری  شااتایروزموزتعی نه شرط  یشااا کاریاا

دزری )عااصر کار(، زیمای )عااصر زجاماعی یزنق: یعا
اا و ها ارهای نا یاهی( و در ارزی ،نبک یایریق ز جمله

به  3094 ، هیاا)ی اردی توشایاا( هادنار  بودم )اعا یق
 (ه9110، هق  ز  کام

 عوربه و 8یااب  زا ة هرری پژوهک، زدبیاد ییام در

 در رز ن،ز شولی بیشاریع یااب  -ی ا باد  یال یشخو،

 زا  یةهرر بر زنا ه زهادزشاه زشایاا در یؤثر عوزی  تبییع

ه هحااا یااب  ز  زمایق و زا  یاااع، پی در ب ، زارزدیاا
 یا ،شودییت،ایا  ها م یااب  کااا ززحا  زارزد که ها ایی

 ،باابرزیعه شوهایی نرزنیمه بخورها، شکحق یااب  کحب در
 و 1 زهااپو و) کاااییهقک زه یزشی ی،می زیاا  شولی، یااب 

 کااایییام ( ب3009) دی رزمو  90دیروتی ه(3008، دی رزم

                                           
6. Bailey 

7. Kahn 

8. Conservation of Resources (COR) 

9. Xanthopoulou 
10. Demerouti 
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ی ایزیکی، روزهی، یا هاز  جابه زهاعباردیااب  شولی  که
به زهاز  کاری ضروری  یابیدنقنا یاهی شو  که برزی 

یااب  شولی  هشوهاییاردی ة تونع و بوده، یوجب رشا
زمایق زجاماعی ز  همکارزم، یربی ری و با تورد  شای 
 زنق هادزشپا و زناقال، با تورد( 3008 ،و دیروتی 9)باکر

 کیز  پشولی،  یااب ه (71: 3008، دی رزم)هاکاهع و 

 که دزد هشام دی ر یزی ا عهه زنق زشایاا ی،ز یهابیع

 به دنارنی نرپرنق، زمایق شو ، شولی )کاارل یااب 

 دزرد زشایاا با یثبای ةرزب  توب( یجونا یاه و زعاعاد
 ه(922: 6300، دی رزمو  3یائوهو)

که دو یاب  زصلی زشایاا وجود  دهاییت قیقاد هشام 
 در، (3004یااب  شخصیه )شاالی و باکر دزرد: یااب  شولی و 

( یااب  شخصی به 3099عبق هرر باکر ) که زا ی
، یایبتوشتصوصیاد اردی کاریاازم زشاره دزرد یاهاا 

 ه(99: 3099، 2)ونق و دزونومو تودکار یای  ی ورتاب
 ،تودکار یای ،یایبوشتکه رتبه باالیی در  یکارکااه

اا یااب  شولی توزهیی توبیبهدزرها،  هاسعزدو   وریتاب
 کارشام یشااا در شاریبکلی  عوربهتود رز بحیج کااا و 

بر دو یاب  اوا یااب  عاوه (ه3008، )باکر و دیروتیهحااا 
 نا یاهی یااب  هباشااییی زشایاا هانا یاهی هیز ز  پیشآیاا

 همدایع و نا یام یهانیانق بودم یزمایا ییززم به

 کارکاام یهاتوزناه و زایی هیا ها نا یاهی بحارهای وجود

 (ه6: 9213، دی رزمعیحی تاهی و ) دزرد زشاره

زه یزه  ی زشایاا رز رضایق،ها( پیشآیاا3096) 4یایو
نارز  که زا ی در دزهاییبیروهی  زهیو زه  ذزتی )دروهی(

برزی زشایاا  ی زنانیهاماییدر کااب رزها( 3008) 2کوخ
)دزشاع  6رااه شای :چ،ار ی رخ زصلی زشایاا رز  کارکاام

ززحا  توب درباره نا یام و یرزتبق و زهمیق دزدم 
 7زعاعاد نا یام به کارکاام جابه زنانی زشایاا زنق(،

 توزهاییروشع ز  جایی که نا یام  یزهاز چشز)دزشاع 
 8، زهصا (  برناهابه زه ا توزهاییی که برنا، کار

ی ها)یشخو بودم زهارارزد و زرزئه با توردها و زرزئه پادزش

                                           
1. Bakker 

2. Mauno 

3. West & Dawson 

4. Mayo 

5. Sarah Cock 

6. Well being 

7. Information 

8. Fairness 

 1و یشارکقیاصااهه ز  زباازی زناخاز  و در یحیر شولی( 

 (ه21: 3008، کوخ) دزهایی، (یؤثر دوعراهزرتباعاد )

 تریعیتودر کااب تود ( 3004) ی رزمو د 90رزبیاحوم
 یشارکقو زشایاا رز ززحا  زر شماا بودم  ی رخ

هشام  نحه ی ا عاد کارؤی ه ت قیقاد یربوط بهدزهاایی
ز  زهمیق زنانی  زشایاا ی  یر برزیهاکه  ییاه دهایی

، زرتباعاد یایریق صف با کیایق توب برتوردزر هحااا:
تمرکز بر روی رشا  و با ، همکاری یؤثر در نا یام، دوعراه
 هایوشرو  هانیانق تع،ا به رااه کارکاام، کارکاام،

زهصا  در رزب ه با زقوا  روشع و در دنار  یااب  زهحاهی،
 ،ی رزمو درزبیاحوم یک ی یط کار هماهاگ )، و یززیا
یثبق  یقو زمازرتباط بیع رهبری  ،ی ا عه 26 (ه99: 3004

 "رهبری"و زشایاا رز هشام دزده در بیشار زیع ی ا عاد، 
و  صف و بیشار به یایرزم کمار به رهبرزم زرشا نا یام

در تما   ها مکه کاریاازم یمکع زنق رو زهه با  ییاهی
ه شوزها روشای وجود دزرد یبای بر شودییباشاا، زشاره 

بحیار  زشایاا زیاکه رزب ه اردی بیع کاریاا و یایر برزی
 ه(3092،دی رزمو  یلیبه ز) ی،ز زنق

 

 روابط مهم اشتیاق

در یورد  ( با زرزئه جاو ی جای 3004)  رزمید وزبیاحوم ر
با زشایاا شاتو  که کاااییبیام  گوههزیعزشایاا  یزوهاهیپ

پیوهاهای روشای دزرده ه رش  ی  هاگی کاریهانایر جابه
یثبق در یورد زشایاا با ه رش یثبق هحبق به بحیاری ز  

ی دی ر  هاگی کاری یرتبط زنقه شک یاویر  یر هاجابه
: دهاییص درصا ز  توییر رز به تود زتاصا 47بیک ز  

همکاری، رضایق شولی،  ،ززحا  زر شماای و درگیری
 یهاقیتویبرزبر و برتورد یاصااهه، توییق ) یهاارصق

 نایا / زتلیق( و زرتباعاده

                                           
9. Involvement 

10. Robinson 
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 روزبط بحیار ی،ز زشایاا. 9جدول   

 گرایش/تجربه ضریب همبستگي دهندگانپاسخ تعداد

 ززحا  زر شماای و درگیری 288/0 1149

 همکاری 292/0 1868

 زرتباط 489/0 1122

 شولی رییح وتونعه ،  یو ش 482/0 1142

 ی برزبر و رااار یاصااهههاارصق 471/0 1199

 رضایق شولی 490/0 1144

 یایریق با وزن ه 409/0 1149

 پردزتق و یززیا 218/0 1104

 عملکرد و زر یابی 289/0 1132

 همکارزم 380/0 1124

 ر شولی اعلی هاگ یحی 327/0 1700

 زنار  و اشار شولی 922/0 1120

 گ شاه یاه 93ی رنمی و تونعه در ها یام صر  شاه برزی  یو ش 061/0 1421

 عول یاد تایق -063/0 1744

Robinson et al,2004,p-80 Source: Institute for Employment Studies, 2003 

 
 هاسزدع (،3008، باکر و دیروتی) یربی ری و با تورد

 3008 ،دی رزمو  تودکار یای  زهااپو و و یایبتوشنا یاهی، 
تصوصیاتی هحااا که ی ققام یعاقاها با زشایاا  هیز ز  نایر

 با کاری زشایاا که زنق شاه یشخوکارکاام یرتبط زنقه 

 هیز صعودی یارپیچ یک وجود دزرده یثبای رزب ه کار یای تود

  م که زنق یاازشا ی رخ کار یای تود زنق؛ شاه ب  

 ه دردهایی زاززیک رز کار یای تود باورهای تود، هوبهبه هز

 9زکاحاب یارپیچ یا،ویی که با دوعراه رزب ه زیع رزناا، همیع
 هرریه ونیله به یارپیچ زیع که دزرد تاانب هیز شودییهاییاه 

 (ه9219ییرزیاری، ) شودیی تعریف یااب  زا 
 

 هاپیامد
دهبال وتوع یک یا،و  بیایا،  به رودییکه زهارار  یزاهیپا

هاای ی که به دهبال وتوع یک  یبه عبارته شودییپیایا هاییاه 
با عاایق  (ه3000، رزجر ) پیایا ها  دزرها شوهایییا،و  پایازر 

به جایا بودم یوضوع زشایاا در زو ه یایریق و ی اودیق 
ئه شاه ی یعابر برزی پیایاهای  م ز  دو یال زرزهازرزئه یال

ز  وی هرری ›› ( عی3094) دی رزم و  3رزهازناااده گردیاه 

                                           
1. Gain Spiral 

2. Sowath Rana 

زظ،اریی کااا که زشایاا کارکاام ‹‹پیشا،ادی زشایاا کارکاام
، زنق: عملکرد شولی تأثیرگ زربر نه تروجی ی،ز نا یاهی 

 .و رااار ش،روهای نا یاهی تصا ترخ تایق )رزب ه یعکو (
ی یوجود زشایاا هایال( یکی ز  ب،اریع 3007باکر و دیروتی )

ی زشایاا کاری در زیع یال شای  هاکه پیایا زهادزدهرز زرزئه 
 قیتات ،(عملکرد )عملکرد یورد زهارار، عملکرد ارزتر ز  زهارار

پیایاهای زشایاا رز شای  ( 3094 هیاا )ه شودییو گردش یا ی 
و  وریب،رهب،بود  ةایدر ی هادر نا یام توجهتاب تأثیر 

یز چ ه دزهایی ها،در نا یام توجهتاب زتاصادی  ریتأث،  هیدرها
هیز زشایاا رز یک تاکر یثبق و وزتعی دزهحاه که ( 3002و  یار )

و یوجباد  شودییتارد اازکاری و ج زبیق توصیف  به ونیله
 ههمایاییتمای  و رضایق زارزد رز در زشایاا به زه ا  کار ارزهز 

 رزئه شا که درز 1990))کام  توضی  تونط عیتریمیتازیا 

 یثبای پیایاهای شولی زشایاا بودم دزد باال هشام تودة ی ا ع

 و کاری  هاگی کیایق زاززیک شای  که دزرد در پی زارزد برزی

 .شودیی زارزد کاری ت ربه   د زاززیک

بخشی ز  پیایاهای یورد زهارار زشایاا کاری کارکاام هیز 
زهحاهی تابعی ز  شرزیط هر نا یام هماهاا نایر یااهیز در علو  

ه پیدیاگی و ز باه شایا زنقزو ه ت قیق پژوهش ر  یو زا
  د درخ زیع یااهیز هیز در همیع هکاه ه،ااه زنقه 

پیایاهای  توزمییبا زناااده ز  رویکرد ت لیلی رزجر   دری موع
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 د:کر یباازیتقحزشایاا کاری رز به نه زو ه کلی 
، روزیه ب،ار، زاززیک   د باع  رضایقی اردی که هایایاپ ه9

 ،ت ربه کاری، تمای  به کار، کیایق  هاگی کاری یاانب
 ،شودیی در زارزدتاکر یثبق  دری موعو  زر شماای ززحا 

رااار ، وریب،رهتاتیق، ی نا یاهی که شای ؛ هاپیایا ه3
تایق، عملکرد ارزتر  تمای  کمار به ترخ ش،روهای نا یاهی،

 ،شودییب،بود عملکرد  دری موعو  زاززیک نود وری ،ز  زهارار
یی که هادر هزیاه ییجوصراهی ی ی ی که شای  هاپیایاه 2

و ب،بود تایاد زرزئه شاه  کااییعا  زشایاا به جایعه ت می  

 هزنقبه یرد  
 

 

 همپوشاني مفاهیم
بحیاری ز  یااهیز  در جریام تونعه و غای شام علو  یخالف،

و با توجه به  شوهاییوزرد  هابه نایر ارهاگ أیباز  کشورهای 
 و یص ل ترجمه  هازدبی هر یلای زیع وزژه یو غااهوشیاری 

تخصصی بودم،  ز جمله یارجمام هیز به دالیلی هشوهایی
و پیدیاه بودم، برزی برتی ز  یااهیز ها ا   دوپ،لو ،کاربرد کز

که  اایهماییزناااده  یو گوهاگوهز  وزژگام یاعاد  ترجمه
 توزهااگام شوده ینردرگما یا ر به توزهیی

“Engagement” "یکی ز  کلماتی زنق که در  "زشایاا
ی یعادل یااوعی برزی های یقاالد جایا ز  وزژههاترجمه

زنق   ز زبااز به بررنی زیع وزژه در  بام  شاهزنااادهترجمه  م 
 هزیپردز ییاارنی 

 زشایاای یاااود وزژه هاترجمه .9جدول   

 توضیحات ترجمه واژه

Engagement در ارهاگ  وق تخصصی زه لیحی زیع کلمه رز با وزژه  زشایااEnergized شور و  به یعای
 پرشور، پر زشایاا ترجمه هموده زنقبه یعای  Enthusiastic ایو دزدم هشام زشایاا

Disengagement عا  زشایاا  

Engagement تع،ا ترجمه وزژه تع،ا commitment هزنق 

Engagement هزنقوزبحا ی ، د بحا ی، تمای ریشه  م علقه به یعای  تاعرتعلق 

Engagement ترجمه وزژه  )شرکق کردم( یشارکق یشارکقparticipation هزنق 

Job Engagement ترجمه  وزبحا ی شولی، یشارکق شولی یشارکق شولیJob involvement هزنق 

Engagement بحا ی ترجمه د  د بحا یAttachment هزنق 

 
ی هایوزرد اوا و یرور یقاالد و ترجمه یبااجم پس ز  

 هیاانب تشخیو دزده شا "زشایاا "ه یاعاد زناااده ز  وزژ
 

 مفاهیم جایگزین و مرتبط
 بایی هحااا که یشارکاد  یادی هایااهیز جای زیع وزژه

 تشابه  د ی به یوزرد یزپاره و در دزرها یوردهرریا،و  

 رااه کار به زنق یمکع زصلی یا،و  جایبه و زنمی ی اوزیی

عی ی ا عه ه (3000یا،و  هیحااا )رزجر ، تود دتیقاً زیا باشاا،
 9تع،ا وزژه جای زیایارزیااهای ت لی ، دو  و ضمعدر یااب  
تع،ا  شاهاه شاانایی 3رااار ش،روهای نا یاهی نا یاهی و

نا یاهی رز یعر  تود بازها و  نا یاهی بازم یعای زنق که ارد
: 9284، 2که در عضویق  م نا یام بماها )رزبیاز کاایی ر و 

                                           
1. Commitment 

2. Organizational Citizenship Behavior 

3. Robbins 

ی زتیر همدایع هشام دزد که تع،ا کارکاام و هاپژوهک (ه382
 بیایپیکی ی،ز و هانا یاهی بخک یرااار ش،روها

ی زشایاا کارکاام زنقه به زیع صورد که تع،ا هاکاااه
زهرژی  صر بهبه نا یام و تمای   د بحا ی یثبق عاوزمبه

برزی یواقیق نا یام، ززحا  غرور و زااخار ز  عضویق در 
نا یام و شاانایی تود با  م و ش،روهای نا یاهی یک رااار 
یشاهاه شاه در ی اوزی کار زنق که تود رز ز  عریق زباکارزد 

برزی پیشراق و ارزتر رااع ز   یهاارصقهو ورزهه، جحا وی 
ه با زیع زال، زیع ناتاارها به دهاییزناخاز  هشام ترزردزد 

و  دهاییزشایاا شولی رز تشکی   تربزر همرزه هز ناتاار 
جای زیای برزی زشایاا  عاوزمبهاا توزهمیه ییتا،ابه کاز چیه

 (ه3008 ،4ییحی و زشاایار)عم  کااا 

                                           
4. Macey & Schneider 
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ی یا،و  هاتا،ا بخشی ز  روزبط و وزبحا ی 9طیرتبیااهیز 
 تصوصیاد و هاویژگی تما ز در بردزرها، باابرزیع وزجا زصلی ر
 کاربرد ه(3000، و هاا  رزجر ( باشاایهم ی ا عه یورد یا،و 

 که زنق عقیاه زناوزر زیع بر یا،و  ت لی  در یرتبط یااهیز

 که دهایی رز تشکی  یااهیمی شبکه ز  بخشی یا،و  هر

 یورد ،و یا زهمیق در بیام ال  ،  ییاه کردم ارزهز ضمع

یااهیز یرتبط با  عیترجیرزه کااایی زیاا هقک هیز ی ا عه
که در جریام ت لی  ی ا عاد شاانایی شاها عبارد زشایاا 
رضایق شولی شای   ه3وزبحا ی شولی ،رضایق شولیبودها ز  

(ه 383: 9284، ه )رزبیاززنقه رش کلی ارد هحبق به شولک 
ی هاونعه تاشتود و ت یگ زرهینریازشایاا تمای  به 

زتایاری برزی کمک به یواقیق کاراریانق که بحیار ارزتر ز  
رضایق ناده با ترتیباد ناده زناخاز  یا واادزری زنانی به 

وزبحا ی )یشارکق شولی  (ه3008ییحی و زشاایار،)راریانق کا
به یعای زیع زنق که ارد شو  تاصی رز به تود هحبق ( شولی
یشارکق شولی، شو  رز  هدزهاییو  م رز یعر  تود  دهایی

یشارکق شولی هر ارد به درجه  یعر  تود دزهحاع زنقه
که شخو شولک رز یعر  تود و کار  شودیییاییززهی زعاا 

و کحب زیثیق و زعابارش  ینربلاایا عملکردش رز یوجب 
کارکاام یا زعضای نا یام که ز  هرر وزبحا ی شولی  هدزهایی

، )رزبیاز کاااییکار تود زااخار در ن   باالیی هحااا به 
 ه(382: 9284

 

 یريگجهينتبحث و 
نا ی، شاا  ناتاع و ت لی  هر یا،ویی با زناااده ز  یعای

های ت لی  یا،ویی یعابر رزهی برزی ا،ز یشارخ ز  چارچوب
ز  زیع  کاااگامزنااادهیااهیز ییام پژوهش رزم و یاعاتب  م 

شعری ز  یو وی رزج  به که در  گوهههمامه زنق هاپژوهک
درخ یاااود زارزد در یک زتاا تاریک ز  زیوزهی به ها  ای  

در یورد یااهیز  تصوصاًها هررزتاا  گوههعیز یاه زنق 
توزها شود ییوزرد کشور یی یتا گبهپیدیاه و یااهیمی که 

یا ر به هار راق زهرژی  یادی ز  پژوهش رزم شاه و تروجی 
 ینردرگمم و نایر پژوهش رزم رز دچار ها ی ریازیع پژوهک

هیا  به توزاق  هاپژوهک ةایدر یزاززیی ال   هز ی مئااًه ایهما
توزها  یوردهرر هررزمصازبهحبی رزج  به یعاهی یااهیز بیع 

                                           
1. Related Term 

2. job involvement 

و شااتق  ها  زیع یقا ه ت لی  یا،و  زشایاا کاری دزشقه
 عاوزمبههیز  زشایاا هزنق پیایاهای  م و ااهایشایپ، هاویژگی

که در یااب  زصلی و جایا با گحاردگی در  ییکی ز  یااهیم
ترجمه و ورود به کشور  رونق زای ها ا تعریف و کارکرد روبه

زیع زیر  ،  ز ههای یاااود پژوهش رزم روبرو بوده زنقبا ترجمه
 ترعینا بار یحئو یق پردز ش و ت لی  یا،و  زیع وزژه رز 

 ههمایایی
( زارزد رز به نه 3003) 2گا وپ کارکاام، زیا در یورد زشایاا

کاریاازهی که یشااا  ،دناه تقحیز کرده: کاریاازم یشااا
هیحااا و کاریاازهی با وضعیق عا  زشایااه کاریاازم یشااا 

یازو  در تاش هحااا تا در  عوربهکحاهی هحااا که 
ی تود تعا ی یابااه کاریاازهی که یشااا هیحااا ب ای هاهقک

بر زهاز  نا یام، بر وظایای که برزیشام تعریف شاه تمرکز 
زارزد ت رهاکی  کاریاازم غیر یشااا هکاااییزنق تمرکز 
عملکرد توبی هازرها بلکه زه یزه ی ریام در  تا،اهههحااا که 

زیا در  تریع  ؛(290: 3094، ) هیاا کااایینا یام رز تخریب 
 ،درصا 27ز اقط زارزد یشااا در زیریکا ر( 3030 یار گا وپ )

 92و زارزد غیر یشااا رز  درصا 47زارزدی که یشااا هیحااا 
ی یخالف در کشورها هاهاایج بررنی زعا  هموده زنقه درصا

گوهاگوم هشام ز  پاییع بودم زشایاا کاری در  یهانا یامو 
تود و عبق  یارها هزیاه گززای به  هوبهبهکارکاام زنق که 

( تخمیع 3092گا وپ )ه ایهمایی  و جایعه ت می هانا یام
 وریب،رهکه هزیاه یایریق ضعیف و ز  دنق رااع   هایی

 اردیلیی 9300تا  160بیع  زیریکاهاشی ز  عا  زشایاا کارکاام 
 دالر در نال زنقه

که کارکااهی که دزرزی زشایاا  دهاییت قیقاد هشام 
 و زهرژی، تع،ا ز  ن   باالتری ز  یعموالًکاری هحااا 

 تاکر یثبق و وزتعی ،(3006، دی رزمترز  و کوشی )نخق
 ییحی و) زهمیق به کار و عملکرد شرکق (،3002و  یار، یز چ )

تع،ا عاعای کاریاا هحبق به نا یام و زهاز   (،3008زشاایار 
یشارکق هحبق به نا یام و (، 3091، 4زبو دزکار و ثمودی)  م

،  هیاا) از  ت اریتود در زه قیز  یحئو ی  م،  گاهی هازر ش
، دی رزم   و 2زا ق ذهای ارزگیر و پایازر )نلمر (،3094
که زغلب ی ققام زیع  گوهههمام دری موعبرتوردزرهاه  (،3092
دزرها یااب  شولی و شخصی هقک ی،می در زی اد و  ایتأکزو ه 

                                           
3. Gallup 

4. Abu Daqar& Smoudy 

5. Selmer 
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و  باکر ؛3004، باکر شاالی و) زا  زشایاا کارکاام دزرد
، ییحی و زشاایار ؛3007،  رزمیدو  یائوهو ؛3007 دیروتی،
 ؛3008،  رزمیو د زهااپلو  ؛3008، دی رزمهاکاهام و  ؛3008

 (ه3098 ،دی رزمو  کارزتپه ؛3099 دزونوم، ونق و
زرزئه شاه به یایرزم برزی ب،بود وضعیق زشایاا  هاشا،ادیپ 

به زیع شرح تاصه  توزمیی دری موعرز  هاکاری در نا یام
 :دکر
و تاش شخصی و شولی  هحبق به یااب  یرزمزحانیق یا -

 زاززیک  مه زا  و ج،ق
ی هاویژگی)ج،ق تضمیع ن   باالی یااب  شخصی  -

،  وریتاب، تود کار یای، یایبتوششای ؛  (اردی
 برزیروشای  یهاانقین ایبا ،هاسعزدو  یریپ زهع ا 

زناخاز  زارزد وزجا شرزیط در نا یام یوجود بوده و یایرزم 
تاش در ارزیاا زناخاز ، هحبق به زهاخاب زارزدی با زیع  ضمع
 در کاار تخصو یورد  زو  زهاما  بور هاه هاویژگی

با تورد  زناقال، زا  و زاززیک یااب  شولی شای ؛ -
ی،ارد ال   برزی زه ا   ویتشخزمایق نرپرنق،  عملکرد،

ز   یگریو یرببه زعاعاد  یدنارن توب، یجونا یاه کار،
در زاززیک ن    توزهاییف یایرزم نا یام زنق که وظای

 زشایاا ی،ز باشاه
ها  برد ی،یا همودم اضای  توزمیییوزرد دی ری که ز   -

زنق که در  قیو تشو کارکاام یتوزهماانا نا یام همدوم 
رز هحبق به زا   هانا یام توزهاییشو  و شاغ ،  کاار تاانب

 زشایاا کارکاام زییاوزرتر همایاه
ی ال   در نا یام هایایرزم بایا نعی همایاا با  یو ش -

 ییاه زاززیک  ،ی راااری و زجاماعی ال  های،ارد ةایدر ی
 زشایاا کارکاام رز ی،یا همایااه

 زو هعلیرغز تاش پژوهش ر و جحا و در  ،قیدره،ا 
و یشاب،ی ج،ق برزبری  یقا ه "کاریت لی  یا،و  زشایاا "

 یشاهاه ه ردیاه حهییقا
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