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 ّبی زفبػی ثب تؼْس ؾبظهبًی آهَظگبضاى قْطؾتبى ثیطخٌساضتجبغ ؾجه

 :٣اـ ٨٣یـ٤غگاف

 2صـ٢ روا جؼاةیك ,٠نٌ٘ی ٠ض١غم اؿ٧٘ؼكد 

 

 چىیسُ

٠ا٣ی آ٨٠زگاراف ٠غارس اةحغایی ٦ام دٗاّی ةا ج٧ْغ ؿازجضٛیٙ صاوؼ ةا٦غؼ ةؼرؿی راة٥ٌ ؿتک

ای٢ پژك٦ف، ج٨می٘ی از ٨٣ع ١٦تـحگی  ركش جضٛیٙ در گؼٗح٥ اؿث( ق٧ؼؿحاف ةیؼز٤غ ا٣ساـ

 ++.,جْغاد ة٥ ة٨دق اؿث ك زا٥ْ٠ آ٠ارم قا٠ٜ کٞی٥ آ٨٠زگاراف ٠ٌِٛ اةحغایی ق٧ؼؿحاف ةیؼز٤غ

قغق اؿث(  حؼس اؿح٘ادق٥٣٨١٣ در دؿ )امگیؼم در ای٢ پژك٦ف ًت٥ٛ ركش ٥٣٨١٣ةاقغ(٣٘ؼ ٠ی

 ٦ام دٗاّیدر ای٢ پژك٦ف از پؼؿك٤ا٥٠ ؿتک ةاقغ(٣٘ؼ ٠ی ++.صسٟ ٥٣٨١٣ در ای٢ پژك٦ف

$DSQ-40 #ؿؤاؿ  /- دارام#+44,ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی آ٢ٝ ك ٠ایؼ $ ؿؤاؿ ك پؼؿك٤ا٥٠ +/ دارام

از وؼیب آٝ٘ام ٦ا ةا اؿح٘ادق  ٦ا از ٨٣ع ٠ضح٨ایی ك پایایی آفركایی پؼؿك٤ا٥٠ قغق اؿث( اؿح٘ادق

ا٣ضؼاؼ ٦ا از ٗؼاكا٣ی، ٠یا٣گی٢، ةؼآكرد گؼدیغ( ةؼام ج٨میٖ دادق +*.3،+*23 کؼك٣تاخ ة٥ جؼجیب

قغق اؿث( ٣حایر  اؿح٘ادق t ٦ا از وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف، آز٨٠ف٠ْیار ك ةؼام جضٞیٜ دادق

٣ی راة٥ٌ ٦ام دٗاّی ك اةْاد ج٧ْغ ؿاز٠اآز٨٠ف وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف ٣كاف داد ةی٢ ؿتک

ام ٤ْ٠ادار ك ٠ـحٛی١ی كز٨د دارد ك ٗٛي ةی٢ ؿتک دٗاّی رقغ ٣ایاٗح٥ ةا ج٧ْغ ّاً٘ی راة٥ٌ

٦ام دٗاّی ك ٠یؽاف قادکا٠ی، ؿتک t آ٠غق از آز٨٠ف دؿث ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر ة٥ ٠كا٦غق ٣گؼدیغ(

 ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی در آ٨٠زگاراف ٠ؼد ك زف ٠ح٘اكت اؿث(

 تؼْس ؾبظهبًی، همؽغ اثتسایی، قْطؾتبى ثیطخٌسّبی زفبػی، ؾجه :ّبی ولیسیٍاغُ

                                                           
 Mohammadi_mostafa13@yahoo.com اةحغایی ق٧ؼؿحاف ةیؼز٤غ، آ٨٠زگار ( $٨٣یـ٤غق ٠ـئ٨ؿ#، ,

 ( آ٨٠زگار اةحغایی ق٧ؼؿحاف ةیؼز٤غ -
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 همسهِ

٦ام گ٣٨اگ٨ف ز٣غگی ازح١اّی ك ٣ٛف ٠غیؼیث در ١ّٞکؼد  ٦ا درمض٥٤ صى٨ر گـحؼدق ؿاز٠اف

جؼی٢  یچیغقپك  جؼی٢ ٧٠ٟیاٗح٥ اؿث ک٥ ّٟٞ ٠غیؼیث را در ردیٖ  گـحؼش٦ا ةغاف صغ  ؿاز٠اف

ی ظ٨ة ة٥#( ٠غیؼاف ؿاز٠ا٣ی 32.,٦ام ٨ّٞـ ا٣ـا٣ی ٠ضـ٨  کؼدق اؿث $٤٠حُؼم، رقح٥

رك ج٨ز٥ ة٥  ی٢ازا٦اؿث، ّا٠ٜ کـب ٠ؽیث رٚاةحی، ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی ؿاز٠اف جؼی٢ ٧٠ٟا٣غ ک٥ دریاٗح٥

یاٗح٥ ة٥  اظحناص٦ام ٣ٛف ة٧حؼ چ٥ٝ٨ٛ٠٥ ج٧ْغ ك كٗادارم ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی ة٥ ؿاز٠اف ك ا٣ساـ ٦ؼ 

٦اؿث ٦ام زغم ٠غیؼاف ؿاز٠اف٦ا ك صحی كَایٖ ٗؼا٣ٛكی ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی یکی از دٔغ٥ٔ آف

 #(34.,$ةاٚؼم ك ج٨ریی، 

ا٣غ، ارزش م پی ةؼدقكر ة٧ؼق٦ایی ک٥ ة٥ ا١٦یث ٣ٛف ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی در ة٧ت٨د آف دؿح٥ از ؿاز٠اف 

٦ام ٗؼاكاف از ٠غیؼیث را دا٤٣غ، ة٤اةؼای٢ ٤٠اةِ ٧٠ٟ ك ا٣ؼژم٣یؼكم کار ٠ح٧ْغ ك درمض٥٤ را ٠ی

کارک٤اف ةح٨ا٤٣غ ةا صغاکذؼ ج٨اف ظ٨د، در ة٧ت٨د ١ّٞکؼد ؿ٧یٟ  ک٤٤غ ک٥ مؼؼ ایساد ٠ضیٌی ٠ی

 #(33.,ةاق٤غ $ج٨کٞی، ّاةغم، ماٝش ٣یا، 

٦ا  کارک٤اف قأٜ در آف ؿاز٠اف ٦ٟ٦ا ٣ـتث ة٥  ٦ام ؿ٤سف ٠یؽاف ةؼجؼم ؿاز٠افاز قاظل 

٣ساـ ق٨د كَایٖ ٠ض٥ٝ٨ را ةاکی٘یث ةارجؼم ة٥ ا٦ـح٤غ ک٥ ٠یؽاف كٗادارم ك ج٧ْغقاف ةاّخ ٠ی

ؽایف ١ّٞکؼد،  ؼاد م ك ادؼةعكی ؿاز٠اف ٠یكر ة٧ؼقةؼؿا٤٣غ( ای٢ ا٠ؼ ٨٠زب ٗا ق٨د( ةؼّکؾ ٗا

ک٤٤غ ك  ٠ـئ٨ٝیث در ةؼاةؼ ا١ّاؿ ٠ض٥ٝ٨ ؿاز٠اف ای٢ رٗحار را ة٥ دیگؼاف ٤٠حٜٛ ٠ی یةج٘اكت یا  یة

ؼاد ك ج٤ؽؿ ؿاز٠اف  گؼ، ق٨د $روا یاف ك کكح٥ ک١ی ك کی٘ی ٠ی از٣ُؼةاّخ کا٦ف ١ّٞکؼد ٗا

,.31)# 

حناد  ةا ج٨ز٥ ة٥ جٕییؼ ك جض٨رت ّنؼ صاوؼ ك ةا كركد ؿاز٠اف  ##، ٣یؼكم ٠ض٨ر دا٣ف٦ا ة٥ $$ٚا

ا٣ـا٣ی ٣ـتث ة٥ ؿایؼ ٤٠اةِ ؿاز٠اف، از ا١٦یث ظامی ةؼظ٨ردار قغق اؿث( ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ٠ح٧ْغ 

ز٠اف دیگؼ ّا٠ٞی ةؼام ةؼجؼم یک ؿاز٠اف ٣ـتث ة٥ ؿا ج٧٤ا ٦٥٣ام ؿاز٠اف،  ة٥ ا٦غاؼ ك ارزش

# ة٥ +++-$ ،,كٝؼیرق٨د $٦ا جٞٛی ٠ی اؿث، ةٞک٥ ٠ؽیث رٚاةحی پایغارم ةؼام ةـیارم از ؿاز٠اف

                                                           
, Woolridge 
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 #(32.,٣ٜٛ از روا یاف ك کكح٥ گؼ، 

ج٨ا٣غ در جضٛٙ ا٦غاؼ ؿاز٠اف ٣ٛف اؿاؿی ای٘ا ک٤غ، ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی  یکی از ٠حٕیؼ٦ایی ک٥ ٠ی 

٦ا ك ا٦غاؼ ؿاز٠اف، اصـاس كٗادارم  حٛاد ة٥ ارزشؿادق اّ ٨ًر ة٥ج٨اف  اؿث( ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی را ٠ی

ة٥ ؿاز٠اف، اٝؽاـ اظالٚی، ج١ایٜ ٚٞتی ك اصـاس ٣یاز ة٥ ٠ا٣غف در ؿاز٠اف جْؼیٖ کؼد ک٥ ةؼ پای٥ 

 در ٣ُؼ گؼٗح٥ اؿث5 ٠ؤ٥٘ٝةؼام آف ؿ٥  ,دیغگاق آ٢ٝ ك ٠ی یؼ

 -ج٧ْغ ّاً٘ی ),

یغان ٠ح٧ْغ اؿث ظ٨د را قغٗؼدم ک٥  ةیا٣گؼ كاةـحگی ّاً٘ی ٗؼد ة٥ ؿاز٠اف اؿث، ةؼ ای٢ اؿاس

ق٨د ك از ّى٨یث در ک٤غ، در ؿاز٠اف ٠كارکث ك در آف درگیؼ ٠ی ةا ؿاز٠اف جْیی٢ ٨٦یث ٠ی

 ةؼد(ؿاز٠اف ٝػت ٠ی

 .ج٧ْغ ٤٦سارم )-

ّتارت اؿث از اصـاس ٠ـئ٨ٝیث ك اصـاس ازتار ة٥ ٠ا٣غف در ؿاز٠اف( ٗؼد در ای٢ ةْغ از ج٧ْغ، 

 دا٣غ(ؿاز٠اف را كَی٥٘ ظ٨د ٠ی ادا٥٠ ظغ٠ث ك ْٗاٝیث در

 /ج٧ْغ ٠ـح١ؼ ).

٦ام ٦ام ٠ـح١ؼ ةؼ اؿاس جكعیل ك درؾ ٗؼد ٣ـتث ة٥ ٦ؽی٥٤ج١ایٜ ة٥ ا٣ساـ ْٗاٝیث ٨٤ّاف ة٥

 گؼدد(٣اقی از جؼؾ ؿاز٠اف جْؼیٖ ٠ی

كرم ةارجؼم ٤٠غ ك كٗادار ة٥ ؿاز٠اف ١ّٞکؼد ك ة٧ؼقا٣غ ک٥ کارک٤اف ّال٥ٚجضٛیٛات ٣كاف دادق 

ٛث ك ١٦ؼا٦ی آ٣اف ةا جٕییؼات ؿاز٠اف ةیكحؼ اؿث( ةغی٢ جؼجیب ؿاز٠اف دار٣غ ج٨ا٤٣غ ٦ا ٠ی ك ٨٠ٗا

ؿاز٠اف  ٨٠رد٣ُؼةؼ آف، ا٦غاؼ  ٠ؤدؼةا ق٤اظث ٠یؽاف ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی کارک٤اف ظ٨دك جٕییؼ ٨ّا٠ٜ 

 #(-4.,$صسث زادق،  را جضٛٙ ةعك٤غ

ج١ایٜ، ٣یاز ك اٝؽاـ ز٧ث  قد٤٦غ ٣كافج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی یک ٣گؼش ك یک صاٝث ركا٣ی اؿث ک٥  

                                                           
, Allen & Meyer 

- Affective commitment 

. Normative commitment 
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ةی٢ ج١ایٜ، ة٥ ٤ْ٠ی ّال٥ٚ ك ظ٨اؿث ٚٞتی ٗؼد ةؼام  ادا٥٠ ْٗاٝیث در یک ؿاز٠اف اؿث( درای٢

٦ایی ک٥ گػارمادا٥٠ ظغ٠ث در ؿاز٠اف اؿث ك ٣یاز ة٥ ای٢ ٤ْ٠ی اؿث ک٥ ٗؼد ة٥ ظاًؼ ؿؼ٠ای٥

ؽاـ ّتارت از دی٢، در ؿاز٠اف ا٣ساـ دادق، ٣اچار ة٥ ادا٥٠ ظغ٠ث در آف اؿث( ١٦چ٤ی٢ اٝ

ةی٤غ( از یث ك جکٞی٘ی اؿث ک٥ ٗؼد در ةؼاةؼ ؿاز٠اف دارد ك ظ٨د را ٠ٞؽـ ة٥ ٠ا٣غف در آف ٠ی٠ـئ٨ٝ

ة٤اةؼای٢  ظاًؼ ة٥ ؿاز٠اف اؿث؛ دیغگا٦ی دیگؼ، ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی ٨٣ّی اصـاس كاةـحگی ك جْٞٙ

 #(34.,ك ج٨ریی، ةاٚؼم اؿث $ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی یک ٣گؼش درةارق كٗادارم کار٤٠غاف ة٥ ؿاز٠اف 

 ٦ام دٗاّی اؿث(ةاقغ ةضخ ؿتک ٠ؤدؼرؿغ ةؼ ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی یکی از ٨ّا٠ٞی ک٥ ة٥ ٣ُؼ ٠ی

٦ام دٗاّی ةؼ اؿاس دار٣غ( ؿتک یث ٠ضاُٗث از $$٢٠## را ةؼ ٧ّغق٠ـئ٦ٝ٨ام دٗاّی ؿتک 

٦ام ثا٣غ ک٥ در ٨٠ْٚیآ٣چ٥ در ٣ُؼی٥ ركاف پ٨یكی آ٠غق اؿث ٗؼآی٤غ٦ام دركف ركا٣ی ٣ا٦كیارم

را٤٣غ( را از ٦كیارم ٠ی آزار دؿق٣٨غ ك ادؼات ٣ا٠ٌت٨ع ك ج٤یغگی زا ك ج٧غیغ ةؼا٣گیؽ ْٗاؿ ٠ی

دارد جا زایی  ی٠ كاادراؾ ج٧غیغ از ٤٠اةِ درك٣ی ك یا از ز٧اف ةؼك٣ی از زا٣ب ٢٠، ؿاظحار اظیؼ را 

غت جا  ٣یاكرد٣ی ج٨ا٣غ از اوٌؼا  ةؼآ٠غق از ای٢ صؾ ج٧غیغ قغگی ةؼ٦غ ك یا راٜٚ از ق ک٥ ٠ی

صیغرم ٣ـب، ٤٠ن٨ر، آزاد، ٗالح، قْیؼم، آكرد $آف ةکا٦غ، اوٌؼاةی ک٥ ٦كیارم آف را جا  ١٣ی

,.31)# 

٦ام ٠عحٖٞ اوٌؼا  یث ٠ضاُٗث از $$٢٠## را در ٨٠از٥٧ ةا قک٠ٜـئ٦ٝ٨ام دٗاّی ک٥ ؿتک 

ا ٣اکارآ٠غ ةاق٤غ( دار٣غ، ةؼصـب ٨٣ع ک٤ف كرم ١٠ک٢ اؿث ة٤٧سار یا ٣اة٤٧سار ك کارآ٠غ ی ٧ّغق

# در ٨٠رد 421,، ,42,$ ی٤ٞثكم ؿٞـ٥ٞ ٠ؼاجتی ة٤غ ًت٥ٛ# ةؼ اؿاس .44,$ -ك ؿی٤گ ,ا٣غركز

ك  /، ٨٣ركجیک.٦ام دٗاّی، ةیـث ٠کا٣یـٟ دٗاّی را ة٥ ؿ٥ ؿتک دٗاّی رقغ یاٗح٠٥کا٣یـٟ

 جٛـیٟ کؼد٣غ( 0رقغ ٣ایاٗح٥

اٚی، ة٤٧سار ك کارآ٠غ ةا اوٌؼا  ك ٦ام ٨٠از٥٧ ا٣ٌتقی٨ق ٤٠ؽ٥ٝ ة٥ ؿتک دٗاّی رقغ یاٗح5٥ 

                                                           
, Andrews 

- Singh 
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ی ك پیكاپیف ًتْ ق٨خك قا٠ٜ چ٧ار ٠کا٣یـٟ ٗؼك٣كا٣ی، كاریف،  ق٣٨غ؛اؿحؼس ٠ضـ٨  ٠ی

 ةاقغ(٣گؼم ٠ی

ةاقغ ك قا٠ٜ ك اؿحؼس ٠ی اوٌؼا ةا  ٣اة٤٧سار٦ام ٠ٛاة٥ٞ ؿتک دٗاّی ٨٣ركجیک5 قی٨ق 

 ةاقغ(م ك اةٌاؿ ٠ی٦ام دیگؼ دكؿحی کاذ ، جكکیٜ كاک٤كی، ّٛال٣ی ؿاز٠کا٣یـٟ

-٦ام ٠ٛاة٥ٞ ٣اکارآ٠غ ك ٔیؼ ا٣ٌتاٚی ةا اؿحؼس ك اوٌؼا  ٠یؿتک دٗاّی رقغ ٣ایاٗح5٥ قی٨ق 

ؿازم، گػار ة٥  ٣ا ارز٣غقجؼاقی، ٗؼاٗک٤ی، ا٣کار، ٥١٦ کار ج٨ا٣ی،  یٜد٦ٝام ةاقغ ك قا٠ٜ ٠کا٣یـٟ

٥٣، زاةسایی ك ٠سؽا پؼدازم اكجیـک، ری٥ ؿازم، پؼظاقگؼم ٤٠ْ٘ال یاؿظ١ّٜ، ةغ٣ی ؿازم، 

 #(/3., ةاقغ( $ة٥ ٣ٜٛ از ةكارت،ؿازم ٠ی

٦ام دٗاّی ةا امٞی ای٢ پژك٦ف ای٢ اؿث ک٥ آیا ةی٢ ؿتک ؿؤاؿ قغق گ٘ح٥ ٠ـا ٜةا ج٨ز٥ ة٥  

 ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی آ٨٠زگاراف ٠غارس اةحغایی ق٧ؼؿحاف ةیؼز٤غ ارجتاًی كز٨د دارد؟

 پیكیٌِ تحمیك

ةؼ ج٧ْغ  ٠ؤدؼی ٨ّا٠ٜ ق٤اظح زا٥ْ٠ةؼرؿی $٨٤اف $# در جضٛیٛی جضث 34ّ.,پیٞح٢ $ ),

ک٥  ٦ام دكٝحی ق٧ؼؿحاف دقحی## ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغؿاز٠ا٣ی؛ ٠ٌا٥ْٝ ٨٠ردم کارک٤اف ؿاز٠اف

آز٨٠ف جضٞیٜ  ةؼ اؿاس .ةا ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی ج٘اكت ٤ْ٠ادار كز٨د دارد ك جث٦ٜیث ز٤ـ یؼ٠حٕةی٢ 

اة٥ٛ ظغ٠ث ةا ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی ج٘اكت ٤ْ٠ادار م ؿ٤ی ك ؿ٦ا گؼكقكاریا٣ؾ ةی٢ ٠حٕیؼ٦ام درآ٠غ، 

كز٨د دارد( ٣حایر وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف صاکی از راة٥ٌ ٤ْ٠ادار ةی٢ پاداش ٠ادم، گؼایف 

٠ٞی، گؼایف ٠ػ٦تی، ركاةي کارک٤اف، ج٨ا٣ایی ٠غیؼیث، روایث از قؼایي ٗیؽیکی ٠ضیي کار ك 

یؼق، ٠حٕیؼ٦ام ركاةي ةی٢ کارک٤اف، ّغاٝث ؿاز٠ا٣ی ةا ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی اؿث( در رگؼؿی٨ف چ٤غ ٠حٕ

 ا٣غ( ج٨ا٣ایی ٠غیؼیث، پاداش ٠ادم ك گؼایف ٠ػ٦تی ةؼ ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی جثدیؼ داقح٥

ةؼرؿی راة٥ٌ ٨٦ش ٦یسا٣ی ك $# در جضٛیٛی جضث ٨٤ّاف 31.,گؼ $روا یاف ك کكح٥ )-

ام ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی# ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ٣غ ک٥ ٨٦ش ٦یسا٣ی ةا ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی کارک٤اف دار

راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم اؿث ك از ةی٢ اةْاد ٨٦ش ٦یسا٣ی $ظ٨دآگا٦ی ّاً٘ی، ظ٨د ٠غیؼیحی، 

را ةؼ ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی  جثدیؼآگا٦ی ازح١اّی ك ٠غیؼیث ركاةي# ٣یؽ $$٠غیؼیث ركاةي## ةیكحؼی٢ 
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 ٣كاف داد(

 تحمیمبت ذبضخی

١ْٞاف # راة٥ٌ ٠كؼكط ؿال٠ث ؿاز٠ا٣ی ٠غرؿ٥ ةا ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی 444٠,ؿ٨یی ك چ٤گ $ ),

٦ام كجضٞیٜ چ٤غ ؿٌضی آ٠ارم ةؼرؿی کؼد٣غ( ةؼ اؿاس یاٗح٥ ی٥جسؽةا  ک٤گ ٤٦گرا در 

٦ام ركا٣ی آ٣اف، راة٥ٌ ةی٢ ؿال٠ث ؿاز٠ا٣ی ٠غرؿ٥ ك ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی ٠كؼكط ة٥ كیژگی

 ةاقغ(١ْٞ٠اف ٠ی

٦ام ٗؼدم # راة٥ٌ ادراؾ ١ْٞ٠اف از ؿال٠ث ٠غرؿ٥ ك كیژگی/44,ؿ٨یی ك ١٦کاراف $ )-

٦ام ای٢ پژك٦ف، كوْیث ؿال٠ث ةا ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی آ٣اف را ةؼرؿی کؼد٣غ( ةؼ اؿاس یاٗح٥ ١ْٞ٠اف

یغ ١ّٞی، ٠الص٥ُ گؼم، یگا٣گی جثکک٤غ ك پ٤ر ةْغ  ةی٤ی ٠ی ٠غرؿ٥، ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی ٠ْٟٞ را پیف

ةی٢ ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی  یفپ٦ام م ؿال٠ث ؿاز٠ا٣ی ٠حٕیؼ گا٥٣ ٦٘ث٧٣ادم، ركصی٥ ٨٘٣ذ ٠غیؼ از اةْاد 

ةی٤ی  یفپیغ ١ّٞی ك یگا٣گی ٧٣ادم ٚغرت ةار ی در جثکیژق، ؿ٥ ةْغ ٠الص٥ُ ٠غیؼ، ك ة٥غ( ٦ـح٤

 ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی ١ْٞ٠اف دار٣غ(

٦ام زیؼ ةا ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی ؿ٤سیغق قغق # ارجتاط ٠حٕیؼ/43,در ٠ٌا٥ْٝ ةاج٢١ ك اؿحؼاؿؼ $ ).

، ٣یاز ة٥ ٨٠ٗٛیث، ٦ام قٕٜ، ج١ؼکؽاؿث5 رٗحار جك٨یٛی ٠غیؼ، رٗحار ج٤تی٧ی ٠غیؼ، كیژگی

٦ام قٕٞی در ظارج ؿاز٠اف، اؿحؼس قٕٞی، روایث قٕٞی، ؿ٢، جضنیالت، ؿاة٥ٛ زایگؽی٢

٦ام قٕٞی ةا ج٧ْغ راة٥ٌ ٤٠٘ی داقح٤غ، ةٛی٥ ٠حٕیؼ٦ا ( زایگؽی٢,ظغ٠ث ك ؿاة٥ٛ در ٠ـیؼ قٕٞی

 راة٥ٌ ٠ذتث را ٣كاف داد٣غ(

 ضٍـ

٦ام دٗاّی ةا جضٛیٙ ک٥ ارجتاط ؿتک ركش جضٛی5ٙ در ای٢ جضٛیٙ، ةا ج٨ز٥ ة٥ ٨٠و٨ع ك ٦غؼ

ةاقغ، ركش ج٨می٘ی از ٨٣ع ١٦تـحگی ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی آ٨٠زگاراف ق٧ؼؿحاف ةیؼز٤غ ٠ی

 قغق اؿث( اؿح٘ادق

زا٥ْ٠ آ٠ارم5 زا٥ْ٠ آ٠ارم جضٛیٙ صاوؼ ّتارت اؿث از کٞی٥ آ٨٠زگاراف ق٧ؼؿحاف ةیؼز٤غ در 
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 اؿحاف ظؼاؿاف ز٨٤ةی

یؼم در دؿحؼس گ ٥٣٨١٣ –ام یؼم ًت٥ٛگ ٥٣٨١٣ركش  یؼم5 در ای٢ جضٛیٙ ازگ ٥٣٨١٣ركش 

قغق اؿث( پؾ از جْیی٢ صسٟ زا٥ْ٠ آ٠ارم ك ج٧ی٥ ٝیـث ٠غارس در دك ٣اصی٥  اؿح٘ادق

م٨رت  ٠غرؿ٥ ق٧ؼم ة٥ ٠,0غرؿ٥ ركؿحایی ك  0ج٤اؿب جْغاد  ركؿحایی ك ق٧ؼم، ة٥

٠غرؿ٥ ج٨زیِ ك پؼؿك٤ا٥٠ در ةی٢ ج١ا٠ی ١ْٞ٠ی٢ ٨٣ةث متش ك ٧َؼ  جنادٗی ا٣حعا  قغ؛

 گؼدیغ(

گؼٗح٥  ٦ا5 اًالّات ٨٠ز٨د در ای٢ جضٛیٙ از ًؼیٙ دك پؼؿك٤ا٥٠ ا٣ساـركش ك اةؽار گؼدآكرم دادق

٣ا٥٠ ج٧ْغ  ك پؼؿف# -DSQ+/$٦ام دٗاّی آكرم اًالّات پؼؿك٤ا٥٠ ؿتک اؿث( ز٧ث ز١ِ

 قغق اؿث( ؿاز٠ا٣ی آ٢ٝ ٠ی یؼ اؿح٘ادق

٠کا٣یـٟ  +-ؿؤاؿ ة٨دق ك  +/٨٠ف قا٠ٜ #5 ای٢ آز-DSQ+/٦ام دٗاّی $پؼؿك٤ا٥٠ ؿتک

ٗحضی $ داددٗاّی را در ؿ٥ ؿٌش رقغ یاٗح٥، ٨٣ركجیک، رقغ ٣ایاٗح٥ ٨٠رد ارزیاةی ٚؼار ٠ی

 #(+5.0 33.,آقحیا٣ی ك داؿحا٣ی، 

ٛث ظ٨د را در یک ٠ٛیاس م٨رت ٝیکؼت ٠ی گػارم ة٠٥ٛیاس ١٣ؼق ةاقغ ک٥ ٗؼد ة٥ ٦ؼ ؿؤاؿ ٨٠ٗا

آكرد، در ة٥ دؿث ٠ی 3,جا  -ام ةی٢ ؼد در ٦ؼ ٠کا٣یـٟ دٗاّی ١٣ؼقک٤غ( ٗ ام اّالـ ٠یدرز٥ 4

ةیكحؼ ق٨د ة٥ ٤ْ٠ام اؿح٘ادق ٗؼد از آف  +,٦ام دٗاّی ک٥ ١٣ؼق ٗؼد از ٦ؼکغاـ از ٦ؼ ٠کا٣یـٟ

قغق ك ةا ١٣ؼق  ٦ام کٞی ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات ٗؼد در ٦ؼ ؿتک ٠كعل٠کا٣یـٟ اؿث ك در ؿتک

ق٨د( ٗؼد دارام ؿتک دٗاّی اؿث ک٥ ةیكحؼی٢ ـ٥ ٠ی٦ام دیگؼ ٠ٛای٠یا٣گی٢ ٗؼد در ؿتک

 #(/5.0 33.,ٗحضی آقحیا٣ی ك داؿحا٣ی، $ ٠یا٣گی٢ را داقح٥ ةاقغ

رقغ ٣ایاٗح٥ ك  ٦ام رقغ یاٗح٥، #، وؼیب آٝ٘ام کؼك٣تاخ را ةؼام ٦ؼیک از ؿتک32.,$ ةكارت

 ا٣غ(گؽارش کؼدق +*/2ك  +*.2، +*٨٣20ركجیک ة٥ جؼجیب 

قغق ك ج٧ْغ  ًؼاصی +44,ا٣ی آ٢ٝ ك ٠ی یؼ5 ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ در ؿاؿ پؼؿك٤ا٥٠ ج٧ْغ ؿاز٠

ؿ٤سغ( ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ یک پؼؿك٤ا٥٠ ؿاز٠ا٣ی را ةا ؿ٥ ةْغ ج٧ْغ ّاً٘ی، ٠ـح١ؼ ك جکٞی٘ی ٠ی
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 3ؿؤاؿ دارد ک٥ ٦ؼ  /- ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ اؿث ک٥ ةایغ ج٨ؿي ظ٨د ٗؼد جک١یٜ ق٨د( ,ظ٨د ازؼا

 2ک٤غ ك ةؼ اؿاس ٠ٛیاس ٝیکؼت در یک ًیٖ  گیؼم ٠ی ازقگا٥٣ را ا٣غ یکی از اةْاد ؿ٥ ؿؤاؿ آف

ٙ $,ام از کا٠الن ٠عاٖٝ $درز٥  گیؼ٣غ# ٚؼار ٠ی2# جا کا٠الن ٨٠ٗا

رجت٥ ج٧ْغ  04جا  /-٠حٕیؼ اؿث ك ١٣ؼات ةی٢  13,جا  /-دا٥٤٠ ١٣ؼات ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی ةی٢  

رجت٥ ج٧ْغ ةار ك  ,., جا 41رجت٥ ج٧ْغ پایی٢، ١٣ؼات ةی٢  40جا  +1ظیٞی پایی٢، ١٣ؼات ةی٢ 

ق٨د( وؼیب آٝ٘ام کؼك٣تاخ ةؼام رجت٥ ج٧ْغ ظیٞی ةار در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٠ی 13,جا  -.,١٣ؼات ةی٢ 

ةک ك $ قغق اؿث گؽارش +*22ك  +*.3، +*30ظؼدق ٠ٛیاس ّاً٘ی، ٠ـح١ؼ ك جکٞی٘ی ة٥ جؼجیب 

 #(+++-، -كیٞـ٨ف

ٚؼار گؼٗث ك وؼیب آٝ٘ام کؼك٣تاخ  ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ در ایؼاف ٣یؽ ج٨ؿي پژك٦كگؼاف ٨٠رداؿح٘ادق

قغق اؿث  گؽارش +*.3ك  +*24، +*٦30ام ّاً٘ی، ٠ـح١ؼ ك جکٞی٘ی ة٥ جؼجیب ظؼدق ٠ٛیاس

 #(+4.,ركصی ك ١٦کاراف، $

 ّبیبفتِ

د٦غ ک٥  ٦ام دٗاّی ةا اةْاد ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی ٣كاف ٠ی٦ام پژك٦ف صاوؼ در ٨٠رد راة٥ٌ ؿتکیاٗح٥

# 6r+*,-ب ١٦تـحگی ؿتک دٗاّی رقغ یاٗح٥ ةا ج٧ْغ ّاً٘ی $یوؼ ,ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ق١ارق 

# ك ةا ج٧ْغ 6r+*-,ج٧ْغ ٠ـح١ؼ $ # ١٦چ٤ی٢ ةاP>+*,درمغ ٤ْ٠ادار اؿث $ 44ک٥ در ؿٌش 

 #(P>+*0درمغ ٤ْ٠ادار اؿث $ 40ک٥ ٦ؼ دك در ؿٌش  #6r+*+,٤٦سارم $

# ک٥ در ؿٌش 6r+*.,١٦چ٤ی٢ وؼیب ١٦تـحگی ؿتک دٗاّی رقغ ٣ایاٗح٥ ةا ج٧ْغ ّاً٘ی $ 

درمغ  44# ک٥ در ؿٌش 6r+*.-# ك ةا ج٧ْغ ٠ـح١ؼ $P<+*0ةاقغ $درمغ ٤ْ٠ادار ١٣ی 40

ةاقغ درمغ ٤ْ٠ادار ٠ی 40# ک٥ در ؿٌش 6r+*2,# ك ةا ج٧ْغ ٤٦سارم $P>+*,ةاقغ $٤ْ٠ادار ٠ی

$0*+<P)# 

ق٨د وؼیب ١٦تـحگی ؿتک دٗاّی ٨٣ركجیک ةا ج٧ْغ ّاً٘ی ٨ًر ک٥ ٠الص٥ُ ٠ی ١٦اف 
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$,/*+6r$ 6+*1,# ك ةا ج٧ْغ ٠ـح١ؼr#  0ةاقغ $درمغ ٤ْ٠ادار ٠ی 40ک٥ ٦ؼ دك در ؿٌش*+<P#  ك

 #(P>+*,درمغ ٤ْ٠ادار اؿث $ 44# ک٥ در ؿٌش 6r+*4,ةا ج٧ْغ ٤٦سارم $

 

 

 ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی ٠حٕیؼ٦ا

 ج٧ْغ ٤٦سارم ج٧ْغ ٠ـح١ؼ ج٧ْغ ّاً٘ی

ک
ؿت

م 
ی٦ا

دٗاّ
 r -,*+ ,-*+ ,+*+ رقغ یاٗح٥ 

 r ,.*+ -.*+ ,2*+ ٣ایاٗح٥رقغ 

 r ,/*+ ,1*+ ,4*+ ٨٣ركجیک

 

٦ام ز٤ـیحی صاکی از ای٢ اؿث ک٥ ًتٙ ٦ام ای٢ پژك٦ف در ٨٠رد ج٘اكت١٦چ٤ی٢ یاٗح٥ 

ك  +,*0.ةؼاةؼ  /*٠03یا٣گی٢ ؿتک دٗاّی در آ٨٠زگاراف ٠ؼد ةا ا٣ضؼاؼ ٠ْیار  -زغكؿ ق١ارق 

 43-ةاقغ( ١٦چ٤ی٢ در درز٥ آزادم ٠ی .,*03ةؼاةؼ  0*43ةؼام آ٨٠زگاراف زف ةا ا٣ضؼاؼ ٠ْیار 

ة٤اةؼای٢ در ؿتک ؛ #P>+*,ةاقغ( $درمغ ٤ْ٠ادار ٠ی 44ةاقغ ک٥ در ؿٌش # ٠ی6t-*34$ ٠ٛغار

 ق٨د(دارم دیغق ٠ی دٗاّی آ٨٠زگاراف ٠ؼد ك زف ةا ج٘اكت ٤ْ٠ی

 

 

 T DF Sig ا٣ضؼاؼ ٠ْیار ٠یا٣گی٢ جْغاد ز٤ؾ ٠حٕیؼ

 ؿتک

 دٗاّی

 +*/ 43- -*34 /*03 +,*0. 0+, ٠ؼد

 0*43 .,*03 40, زف

 

ک٥ ٠یا٣گی٢ ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی آ٨٠زگاراف ٠ؼد ةا ا٣ضؼاؼ  .ك ١٦چ٤ی٢ ٠ٌاةٙ زغكؿ ق١ارق 

 +/*,-ةؼاةؼ  0,*/0ك ةؼام آ٨٠زگاراف زف ةا ا٣ضؼاؼ ٠ْیار  0.*./ةؼاةؼ  -,*,٠1ْیار 

 40آ٠غق اؿث ک٥ در ؿٌش  دؿث # ة6t٥-*-,٠ٛغار $ 43-ةاقغ، ١٦چ٤ی٢ در درز٥ آزادم  ٠ی

#، ة٤اةؼای٢ ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی آ٨٠زگاراف ٠ؼد ك زف یکـاف P>+*0ةاقغ( $درمغ ٤ْ٠ادار ٠ی

ّبی زفبػی ثب تؼْس . ًتبیح ظطیت ّوجؿتگی ؾجه1خسٍل قوبضُ 

 ؾبظهبًی

 . ثطضؾی تفبٍت ؾجه زفبػی آهَظگبضاى ثطحؿت خٌؿیت2خسٍل قوبضُ 
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 ٣یـث(

 

 

 

 T DF Sig ا٣ضؼاؼ ٠ْیار ٠یا٣گی٢ جْغاد ز٤ؾ ٠حٕیؼ

ج٧ْغ 

 ؿاز٠ا٣ی

 +*. 43- -*-, -,*,1 0.*./ 0+, ٠ؼد

 0,*/0 +/*,- 40, زف

 

 گیطی ثحث ٍ ًتیدِ

٦ام دٗاّی ك اةْاد ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی ز٥ ة٥ ٣حایر صامٜ از ای٢ جضٛیٙ، ةی٢ ةؼظی از ؿتکةا ج٨

 ارجتاط ٤ْ٠ادار ك ٠ـحٛی١ی كز٨د دارد(

ةی٢ ؿتک دٗاّی رقغ یاٗح٥ ةا ج٧ْغ ّاً٘ی، ج٧ْغ ٠ـح١ؼ ك ج٧ْغ ٤٦سارم ارجتاط ٠ـحٛیٟ ك  

٠ـح١ؼ ك ج٧ْغ ٤٦سارم ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد( ١٦چ٤ی٢ ةی٢ ؿتک دٗاّی رقغ ٣ایاٗح٥ ةا ج٧ْغ 

ارجتاط ٠ـحٛیٟ ك ٤ْ٠ادارم ٠كا٦غق گؼدیغ ا٠ا ةی٢ ؿتک دٗاّی رقغ ٣ایاٗح٥ ةا ج٧ْغ ّاً٘ی 

 راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم ٠كا٦غق ٣كغ(

دیگؼ ٣حایر جضٛیٙ صاکی از ای٢ ة٨د ک٥ ةی٢ ؿتک دٗاّی ٨٣ركجیک ةا ج٧ْغ ّاً٘ی، ج٧ْغ ٠ـح١ؼ 

 دارد( ك ج٧ْغ ٤٦سارم ارجتاط ٤ْ٠ادار ك ٠ـحٛی١ی كز٨د

م آف د٤٦غق ٦ام دٗاّی ٣كاف٦ام ز٤ـیحی در ؿتک١٦چ٤ی٢ ٣حایر ای٢ جضٛیٙ در ٨٠رد ج٘اكت 

 اؿث ک٥ ةی٢ ؿتک دٗاّی آ٨٠زگاراف ٠ؼد ك زف ج٘اكت كز٨د دارد(

# ١٦ع٨ا٣ی دارد( اك ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ ک٥ ةی٢ +4.,٦ام ٨٠ؿ٨م ٣ژاد $ای٢ ٣حیس٥ ةا یاٗح٥ 

 ك پـؼ ج٘اكت ٤ْ٠ادارم ك ز٨د دارد( آ٨٠زاف دظحؼ ؿتک دٗاّی دا٣ف

آ٠غق ةی٢ ج٧ْغ  دؿث ١٦چ٤ی٢ در ٨٠رد ج٘اكت ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی در ٠ؼد ك زف ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر ة٥ 

ؿاز٠ا٣ی آ٨٠زگاراف ٠ؼد ك زف ج٘اكت كز٨د دارد( ةؼ ًتٙ ای٢ ٣حایر ٠یؽاف ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی در 

 ةاقغ(آ٨٠زگاراف زف ةیكحؼ از آ٨٠زگاراف ٠ؼد ٠ی

 ت خٌؿیت. ثطضؾی تفبٍت تؼْس ؾبظهبًی آهَظگبضاى ثطحؿ3خسٍل قوبضُ 
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# ١٦ع٨ا٣ی دارد( اك ٣یؽ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ ک٥ ج٧ْغ 34.,٦ام پیٞح٢ $٥ ةا یاٗح٥ای٢ ٣حیس 

 ةیكحؼ اؿث( ٨٠رد٠ٌا٥ْٝؿاز٠ا٣ی ز٣اف در ادارات دكٝحی 

 پیكٌْبزات ثط اؾبؼ ًتبیح

٦ام آ٨٠زقی ٔٞت٥ ةؼ اؿحؼس ك اوٌؼا  ةؼام کارک٤اف ج٨ا٤٣غ ةا ةؼگؽارم کالس٠غیؼاف ٠ی )1

 د٦ی ك ج٧ْغ کارک٤اف ظ٨د داقح٥ ةاق٤غ(ظ٨د ٣ٛف ة٥ ؿؽایی در ةاز

ٗؼا٦ٟ آكردف ٠سالت ك کحب ٠عحٖٞ ةؼام ١ْٞ٠اف در ز٧ث ة٧ت٨د ٔٞت٥ ةؼ اؿحؼس ك  )-

 ٦ام ٣اقی از ٠ضیي کار ك ظا٨٣ادق(اوٌؼا 

 

 هٌبثغ

 .٦ا ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی ةؼ ١ّٞکػؼد ؿػاز٠اف جثدیؼ#( ةؼرؿی 34.,$ ةاٚؼم، ٠ـٟٞ؛ ج٨ریی، ركح اهلل(

 ./2)40، مل +.ا٣ـا٣ی پٞیؾ، ؿاؿ ٦٘حٟ، ق١ارق  دك٠ا٤٦ا٥٠ ج٨ؿ٥ْ

٦ام دٗػاّی( ٠سٞػ٥ ١ّٞػی پژك٦كػی #( ٣ارؿایی ٦یسا٣ی ك ؿتک32.,ةكارت، ٠ض١غّٞی( $

 .,3, )+4,#، مل 4.$پیاپی  .ام٨ؿ ة٧غاقث ركا٣ی، ؿاؿ د٦ٟ، ق١ارق 

٦ػام گؼایی ٠ذتػث ك ٤٠٘ػی ك ٠کا٣یـػٟ #( ةؼرؿػی راةٌػ٥ ک١ػاؿ/3.,$ ةكارت، ٠ض١غّٞی( 

 .3 ).-، مل -ك  ,، ق١ارق 3ق٤اظحی، دكرق  ركاف ٦ام پژك٦فی( دٗاّ

ةػؼ ج٧ْػغ  ٠ػؤدؼق٤اظحی ٨ّا٠ٜ  #( ةؼرؿی زا34٥ْ٠.,پیٞح٢، ٗعؼاٝـادات؛ ٨ٝ٨٠د، ة٧ؼا٠ی( $ 

٨ّٞـ  ٣ا٥٠ پژك٦ف ٦ام دكٝحی ق٧ؼؿحاف دقحی(ؿاز٠ا٣ی؛ ٠ٌا٥ْٝ ٨٠ردم کارک٤اف ؿاز٠اف

 .,1)-3ازح١اّی، ؿاؿ چ٧ارـ، ق١ارق اكؿ، ة٧ار، مل 

آ٠ػ٨زش رٗحػار  جثدیؼ#، ةؼرؿی 33.,ج٨کٞی، زی٤ب ا٥ٝ؛ ّاةغم، ٠ض١غروا؛ ماٝش ٣یا، ٤٠یؼق( $ 

 – 0-,#، ..$٠4ػغیؼیث،  ا٣غاز چكػٟیف ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی( ٗن٤ٞا٥٠ ةؼاٗؽاق٧ؼك٣غ ؿاز٠ا٣ی 

,+0. 

#( ةؼرؿی ٣ٛف ٨٦ش ٨٤ْ٠م ك ٨٦ش ٦یسا٣ی ةؼ ج٧ْغ ؿػاز٠ا٣ی -4.,صسث زادق، ٣ـؼی٢( $ 

٣ا٥٠ کارق٤اؿػی ارقػغ، ةیؼز٤ػغ5 دا٣كػگاق  یافپااؿحذ٤ایی ق٧ؼؿحاف ةیؼز٤غ( در ١ْٞ٠ی٢ 
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 آزاد اؿال٠ی(

#( ركایی ك 31.,$ صیغرم ٣ـب، ٝیال؛ ٤٠ن٨ر، ٠ض٨١د؛ آزاد ٗالح، پؼكیؽ؛ قْیؼم، ٠ض١غروا( 

پژك٦كػی  )٦ػام ایؼا٣ػی( دك٠ا٤٦ا٠ػ٥ ١ّٞػی٦ام دٗاّی در ٣٨١٣ػ٥اّحتار پؼؿك٤ا٥٠ ؿتک

 (,,)1-، مل --ارد٦ٟ، دكرق زغیغ، ق١ارق دا٣كگاق قا٦غ، ؿاؿ چ٧

#( ةؼرؿی راة٥ٌ ٨٦ش ٦یسا٣ی ك ج٧ْغ ؿػاز٠ا٣ی( 31.,روا یاف، ّٞی؛ کكح٥ گؼ، ّتغاْٝٞی( $ 

 (2-)4.، جاةـحاف، مل 2-پیاـ ٠غیؼیث، ق١ارق 

#( ارجتاط روایث قػٕٞی +4.,ركصی، ٤ٚتؼ؛ آؿایف، ص١یغ؛ رص١ا٣ی، صـی٢؛ ّتاؿی، ّٞی $ 

دا٣كگاق ّٞػ٨ـ پؽقػکی گٞـػحاف(  ٦امپؼؿحاراف قأٜ در ةی١ارؿحافك ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی در 

 (30- )-4-ٗن٤ٞا٥٠ پایف، ؿاؿ د٦ٟ، ق١ارق دكـ، مل 

قػ٤اظحی؛ ارزقػیاةی  ٦ػام ركاف#( آز٠ػ٨ف33.,ٗحضی آقػحیا٣ی، ّٞػی؛ داؿػحا٣ی، ٠ضت٨ةػ٥( $

 5 ٨٠ؿـ٥ ا٣حكارات ةْذث(ج٧ؼاف قعنیث ك ؿال٠ث ركاف(

٦ػام ٠ػغیؼیث ق٤اؿػی ٠ػغیؼاف ك ؿػتک یكح٢ظ٨ی راة٥ٌ #، ةؼرؿ32.,٤٠حُؼم، ٠ضغد٥( $

 ٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ، زا٦غاف5 دا٣كگاق ؿیـحاف ك ة٨ٞچـحاف( یافپاجْارض( 
 

Bateman, T.S., & Strasser, S. (1484). A longitudinal analysis of the 

antecedents of organizational commitment. Academy of Management 

journal, 26(1), 45-112. 

Beck, K. Wilson, C. (2000). Development of affective organizational 

commitment: a cross-sequential examination of change with Tenure. 

Journal of Vocational Behavior, 56, 114-136. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

