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 مقاله پژوهشی

 چکیده
: این پژوهش که با هد  ارائه مدل افطزایش تعلطت خطاطر کطاری اسطاتید دانشطگاه آزاد مق مه

  اسالمی انجام شد.
کمی(، از نمطر -ها؛ آمیخته)کیفیلحاظ هد ، کاربردی، برحسب نوع داده: این مطالعه به ر ش

ها و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آمطاری را در شیوه گرداوری داده
بخش کیفی، خبرگان علمی دانشگاه و متخصصان آمطوزش عطالی و در بخطش کمطی، اع طای 
هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر تهران تشکیل دادند که به ترتیطب بطه روش هدفمنطد و اشطباع 

هطا از ابزارهطای ریت معادالت ساختاری نمونه گیری شطدند. بطرای گطردآوری دادهنمری و از ط
ساختار یافته و پرسشنامه محقت ساخته استفاده شد که روایطی و پایطایی ابزارهطا مصاحبه نیمه

ها در بخش کیفی کدگذاری نمری برگرفتطه مورد بررسی و تائید قرار گرفت. روش تحلیل داده
ای، تطک نمونطههطای تطیاده بنیاد و در بخش استنباطی و کمی آزمونپردازی داز روش نمریه

 سازی معادالت ساختاری )تحلیل عاملی تأییدی( و تحلیل عاملی اکتشافی بود. مدل
های نیرومندی، جذب، وقف، بطه عنطوان : نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که مفلفههایافته

، هوش هیجطانی، شناختیروانهای سرمایه اتید، مفلفهعوامل تشکیل دهنده تعلت خاطر کاری اس
حمایت سازمانی، رهبری خدمتگزار، هویت سازمانی، احساس معنا در کار، به عنوان عوامل اثرگذار و 

هطای تأثیرپطذیر های تعهد سازمانی، تعادل کار و زندگی، عملکرد شطغلی، بطه عنطوان مفلفطهمفلفه
 علت خاطر کاری اساتید را ارائه می دهد. شناسایی و برازش مطلوب مدل افزایش ت

ریطزی و مطدیریت جطذب و : نتایج تحقیت نشان می دهد که با بازنگری در برنامطهگیرینتیاه
های انتخاب مدیران، تعادل در استفاده از مطدیران نگهداری نیروی انسانی، تجدید نمر در شیوه

ن رغبطت و تعلطت خطاطر کطاری در تطواخارج از سازمان و تغییر در سبک رهبری دانشگاه، می
 اساتید دانشگاه آزاد اسالمی را ارتقان داد. 

 تعلت خاطر کاری، وقف، نیرومندی، جذب :کلما  کلی ی
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Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to present a model for 
increasing the job engagement of professors of Islamic Azad 
universities.  
Method: The research method was applied in terms of purpose; in 
terms of data type, it was mixed (qualitative-quantitative); in terms of 
data collection method or the nature and method of research, it was non-
experimental - correlation. The statistical population of the qualitative 
part of the study consisted of academics and higher education experts. 
Purposeful approach to theoretical saturation was used to determine 
qualitative research samples. The second group of the statistical 
population included 2953 faculty members of Tehran Azad University. 
340 members were selected as the subjects using structural equation 
sampling method. Semi-structured interview tools and a researcher-
made questionnaire were used for data collection. The validity and 
reliability of the tools were measured and verified. The method of data 
analysis in the qualitative part of theoretical coding was based on the 
data theoretic method. In the inferential and quantitative sections, tests 
such as Pearson's correlation, one-sample t-test, structural equation 
modeling (confirmatory factor analysis) and exploratory factor analysis 
were used to answer the research questions.  
Results: The results of factor analysis showed that the components 
include, empowerment, attraction, endowment, as constituents of 
faculty members' attachment, psychological capital components, 
emotional intelligence, organizational support, servant leadership, 
organizational identity, sense of meaningful work, as influencing 
factors and components, such as organizational commitment, work-life 
balance, job performance were identified as influential components. In 
addition, mechanisms, facilitators, and barriers to implementing the 
research model were identified in this study. Finally, the final model of 
the research was presented which was well-suited. 
Councluion:The results of the research indicated that by reviewing the 
planning and management of manpower recruitment and 
retention,revising the methods of selecting managers, balancing the use 
of external managers and changing in the leadership style of the 
University, the desire work affiliation of professors in Islamic Azad 
University can be improved. 
Keywords: job engagement, Dedication, Strength, Attraction 
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 مقدمه

 دارای جهت آن از بخش این است، آموزش عالي آن بخش کشور، ی  توسعه اساسي ارکان ازجمله
 محستوب توستعه اهدا  از یکي هم و بوده توسعه برای مهم ابزاری هم که است العادهفوق اهمیت
 مستتند و عادی جریان ی  به آموزشي هایناام فعالیت و استقرار مختل ، کشورهای در شود،مي

 هایهزینته و دولتي هایبودجه قالب در عادی منابع از عایمي بخش ساله هر و است شده تبدیج

دنیای امروز، دنیای تغییرا  روزافزون  (.1390 زفرقندی،سمیعي)شودمي صر  راه این در شخصي،
(. 2018، 1است و سازمانها در تالطم تغییرا ، ملزم به تحول هستند)سارتوری، کشي و کنستانتیني

سازمان آموزش عالي و دانشگاهها نیز از این امر مستثني نیستند. تزمه تغییرا ، حرکتت استت و 
  (.2018، 2و مشتاق سریعتر مي گردد)گالتون و اتناین حرکت با داشتن نیروی انساني توانمند 

هتایي مبتنتي بتر اصتج توستعه  از بین دانشگاههای مختل ، دانشگاه آزاد اسالمي، سیاستت 
دانش، ارزیابي مستمر، تعالي و ارتقا  کیفیت پایدار و نهادینته نمتودن فرهنتگ همتراه بتا اقتصتاد 

گام بر متي دارد. در بتین ایتن سیاستتها، تنتوع آموزش اتخاذ نموده است و بر اساس این سیاستها 
بخشي به عملکرد و ارتقای میزان تعلق کاری در بین تمتام عوامتج دانشتگاهي، از جملته اهتدا  

آید. دانشگاه آزاد اسالمي، از این جهت که سومین دانشگاه جهان از برجسته دانشگاه به حساب مي
مختلت  دارد، تتاثیر های رغ التحصیج در دورهشود و پنی میلیون فانار تعداد دانشجو محسوب مي

(. از اینرو توجه 1386تواند داشته باشد)اداره کج اسناد و مدارک، دانشگاه آزاد، بسزایي در جامعه مي
عالوه بتر متوانعي همچتون به میزان عملکرد، رضایت و تعهد عوامج آن بسیار حائز اهمیت است. 

ریزی ضعی  برای درسي و محتوای آن، مدیریت و برنامههنبود ساختار درست، فقدان توجه به برنام
در بین اساتید را نیز، در زمره موانتع حرکتت  3رساني اساتید، مي توان کمبود تعلق خاطرکاریروزبه

به سوی آینده مطلوب تلقي نمود. بدون ش  اساتید دانشتگاه عناصتر اصتلي ایتن ناتام هستتند، 
شتود، چنتین دیگر مورد توجه قرار گیرند، اما آنچه مشاهده متي دادهایبنابراین باید بیشتر از درون

نیست. با وجود تاکیداتي که در سند چشم انداز و اساس نامه دانشگاه بته نقتش استاتید در تعتالي 
کاری استاتید تغییترا  محسوستي دیتده سازماني دانشگاه معطو  شده است، اما در میزان اشتیاق

درآمد جامعه لحاظ سطح درآمد، اساتید دانشگاه، جز  افراد نسبتا با حالي است که ازشود. این درنمي
-آیند. طبیعتا این کمبود اشتیاق به ساختار آموزشي و عملکرد دانشجویان آسیب متيبه حساب مي

( فقدان 1396نصرآباد)(. همچنین قدمي پور، منصوری و بکدلي1395رساند)فزوني،پیری و اسدیان، 
داننتد. الگتوی طراحتي عامج مهم در کاهش تعلق کتاری مدرستین متي وجود حمایت اجتماعي را

های درسي دیسیپلین محور و پارادایم سنتي و همچنین کمبود آگاهي مدیران از انواع ستب برنامه
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مختل  بتا های رهبری، از دیگر موانعي است که توجه به تعهد و تعلق خاطر این اساتید را در دوره
 (.1397راد و کماني،کند)موسویشکست مواجه مي

 کشتور تمدني و فرهنگي عامت و تاریخي قدمت به توجه تردید بدون مطالعا ، این کنار در 
 کشتور ایتن تاریخ طول در که اندیشمندی و فرهیختههای انسان وجود و ایران ساز تاریخ و بزر 
 و آمتوزی علتم و علتم بتاب در و کرده ظهور اسالم از پس چه و اسالم از قبج دوره در چه پهناور
انتد نموده مطتر  کاربردی و نافذ نارا  شاگردی و استاد رابطه نیز و استاد و معلم جایگاه و نقش
ه.ق( تعلیم و تربیت را فراینتدی  450 – 505برای نمونه امام محمد  زالي) .بود خواهد راهگشا نیز
ق و احیای شتریعت نبتوی داند که در آن سعاد  دین و دنیا، تسلط بر نفس اماره، تهذیب اخالمي

خاصي برخوردار باشد،  هایویژگيخورد. از نار او استاد باید از برای استاد و شاگرد توامان رقم مي
از جمله به اخالق و علم متعهد باشد و بته آن عمتج نمایتد، دارای وقتار و متانتت باشتد، از تکبتر 

تر)کودن و بلیتد( ایشتان را اصتال  وانبپرهیزد و با شاگردان گشاده رو باشد و مدارا کند، سوال نات
دانم بر او گران ننماید. به هنگام سوال از روی اخالص نماید و اگر مطلبي را نداند، گفتن کلمه نمي

به پرسنده جواب گوید و تعار  و تکل  را کنار بگذارد، دلیتج و برهتان مختال  را گتوش کنتد و 
 بپذیرد. 
 گویتدمتي -مجتمع آموزشي بزر  ربع رشیدی موسس -ه.ق( 648-718الدین) رشید خواجه 
 از مجمعي آن در که آورد وجود به ایتربیتي -مجتمع علمي که است بوده فکر این در همیشه که
 ایشتان صحبت از فیاي خود هم و گردد علوم توسعه باعث تاهم کند مستقر را دانشمندان و علما

 و علوم شرعي، سایر و عقلي علوم وزشآم بر . عالوه(1387نسب، ابراهیمي و رستمي)شود نصیبش
 بته داشتت استتعداد که ایزمینه هر در هرکس واقع در. شدمي داده ربع رشیدی آموزش در فنون
 ربتع اداری ناتام و آموزشتيهای شتیوه .ورزیتدمتي اشتغال علم و عمج به صور  توامان، کسب
 قابتج امتروزیهای نمونته نآختری بتا را آن محققان از بعاي و نداشت نایر خود زمان تا رشیدی
 اند.  دانسته مقایسه
 و آمتوزی علتم و آموزش و تعلم و تعلیم اهمیت تاریخچه از کوتاهي و حداقلي پیشینه با ذکر 
 رشتید و  زالتي محمتد امتام چتون بزرگاني دیدگاه از استاد و معلم جایگاه و نقش و مسئولیت نیز
شود که این مامون برجسته مي اسالمي ایران اریخت از ایبرهه در تنها و همداني اهلل فاج الدین

 معلمتي شتغج بته انگیخته و جذب دنیوی و مادی منابع طریق از تنها استاد روا نیست ی  معلم و
 و معلتمپذیری مسئولیت و تهعد یا و خاطرکاری تعلقهای انگیزه و علج از یکي است شود. ممکن

 مهتم و تترین اصلي عنوان به موضوع این امّا باشد دنیوی امور و معاش امرار و درآمد کسب استاد
 از توانتدایتن حرفته مقتدس متي اُختروی و معنتوی وابعتاد نبتوده او انگیزه و دلیج و مساله ترین

-متولي)باشتتد معلتتم خاطرکتتاری تعلتتق وپذیری مستتئولیت و تعهتتد انگیزشتتي، مهتتم موضتتوعا 

 .(1385حقیقي،
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ی آن یکي از متغیرهای سازماني است که در دو البته تعلق خاطر کاری به شکج مفهوم امروز 
 و کتاری ختاطر تعلتق عنوان با( 2017)1چن پژوهش اساس بر. دهه گذشته بدان توجه شده است

 شتغليهای خواسته است، شده انجام یافته ساختار نیمه مصاحبه و کیفي روش به که آن پیامدهای
 مثبت طور به شغلي منابع که حالي در کند، مي بینيپیش را مدرسین مشارکت کار منفي صور  به
 مدرستان قصتد و شتغلي منتابع و شتغلي هایخواسته بین کلي طور به. نماید مي بینيپیش را آن

 در ختود ایتن کته دارد وجود رابطه عاليآموزش هایدوره در همزمان تحصیج ادامه برای داوطلب
ش خود نشان داد که، اثر منابع شغلي ( در پژوه2016) 2اسکالوی  .تاثیردارد آنها شغلي خاطر تعلق

 بتا پژوهشتي در(2015) 3بر افزایش تعلق خاطر مدرسین قابج توجه است. لي، ژنهونگ و جیگتاوو
 نشتان مختتار،ختود انگیتزه گریمیانجي نقش با معلمان کاری مشارکت و ارزش همخواني عنوان
 شخصتیتي هتایویژگي به فاصر معلمان مشارکت برای شده هدایت و شده کنترل انگیزه که دادند
 نقتش معلمتان کتاری ختاطر تعلق حس در سازماني ارزشمندی احساس بلکه ندارد بستگي ایشان
افرادی که دارای این ویژگي هستند، معموت در کارشان به دنبال چالش های جدیتد دارد.  بیشتری
تعلق خاطر دارند  نشان مي دهد، کارکناني که 5(. پژوهشهای مؤسسه گالوپ2011، 4گردند)بیکرمي
ترند، عملکرد بهتری از خود نشان های ترک سازمان مقاومتر و در مقابج وسوسهورتر، مطمئنبهره
،بته نقتج از عیستي 2010گذارند)مؤسسته گتالوپ،دهند و بر عملکرد کتج ستازمان تتثثیر متيمي

ر، خوراکیتان و ؛ بته نقتج از جهتانگی2002) 6(. بر اساس نار شافلي1392خاني،فاني و دانایي فرد،
است. فرد در حالت جذب،  9و وق  8، قدر 7( تعلق خاطر کاری دارای سه بعد جذب1395لگزیان، 

سرسختانه درگیر کار خود مي شود، زیرا تجربة کاری برای او بسیار لتذ  بختش است)الستندری، 
بتاتی  (. بُعد دیگر تعلق خاطر کاری، قدر  است که به ستطح2012، 10برگوگني،شاوفلي وکاپرارا

(. در این 2015، 11ذهني کارکنان به هنگام کار اشاره دارد)زاچر، چن و بیکرپذیری انرژی و انعطا 
هتا و موانتع حالت، فرد تالش قابج مالحاه ای در انجام کار نشان مي دهد و در مقابتج موقعیتت

گیر و ؛ بته نقتج از جهتان2002شغلي دشوار، پافشاری و ایستتادگي متي کند)شتافلي و همکتاران، 
(. در حقیقت این حالت اشاره به سطو  انترژی بتات در محتج کتار و نشتان دادن 1395همکاران، 

(. وق  نیز خود به تجربة احستاس مهتم 2014، 12تحمج روحي در کار دارد)تاستانبز، ایگنور و گانر
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لق خاطر ( تع1990) 1کان (.1390بودن، ر بت، افتخار و چالش در کار اشاره دارد)نعامي و پیریایي، 
کند که فرد دارای این ویژگي، تمام وجود ختویش را بترای ایفتای نقتش کاری را اینگونه معنا مي

ای عدیتدههتای کند. در این راستا پژوهشهای کاری به کار مي بندد و از هیو کوششي دریغ نمي
 انجام شده است. 

 طتوتني سابقه ر م به که است آن از حاکي ایران کشور در پژوهش پیشینه و ادبیا  مطالعه 
 ایتن در کته دارد اختصتاص اساتید کاری خاطر تعلق مقوله به اندکي مطالعه آزاد، دانشگاه تثسیس
-متي اشتاره دارد، حاضتر پژوهش موضوع با بیشتری قرابت که پژوهشها این از تعدادی به قسمت

 کارکنان کاری خاطر تعلق بین که گرفتند نتیجه خود مطالعه در( 1397)کماني و راد موسوی .گردد
 .دارد وجتود دار معنتا و مستتقیم رابطته خمتین، شهرستان بدني تربیت مدرسین شغلي انگیزش و

عنتوان ( تبیینتي -ترتیبتي)ترکیبي پتژوهش از استتفاده با کاری خاطر تعلق آیندهای پیش بررسي
 یت  عهمجموزیر شرکتهای در آنهای یافته که( 1392)همکاران و خاني عیسي از است پژوهشي
 یتادگیری، رشدهای فرصت اجتماعي، حمایت عمج، آزادی و استقالل: دهدمي نشان صنعتي گروه
 شتغلي منابع جمله از همکاران حمایت و شا ج با شغج تناسب سازماني، عدالت شغلي، هایویژگي
 در (1392)چراتتي استکندری و امینیتان پتژوهش نتیجته .هستتند کتاری خاطر تعلق بر تاثیرگذار
 استتان در آن بر موثر شناختي جامعه عوامج و استادان کاری تعهد میزان بررسي عنوان باای همقال

 کاری، وجدان مذهبي، اعتقادا : متغیرهای با استادان کاری تعهد بین که است داده نشان گلستان
 انگیتزه شغج، برای فرد معنوی و مادی هایگذاری سرمایه اثربخشي، خود فرد، برای شغج اهمیت
 حمایتت درک ستازماني، عتدالت درک ستازماني، اعتمتاد پیشرفت، فرصت شغج، منزلت پیشرفت،
 تعهتد بتین اما. دارد وجود معنادار رابطه ها، گیری تصمیم در مشارکت و مدیریت پذیرش سازماني،
 معنتي رابطته کارآزمودگي، موقعیت و تاهج استخدام، نوع سن، جنس،: متغیرهای با استادان کاری
 .است نشده اهدهمش داری
رسد به طور اعم در سازمان آموزش عتالي و اختصاصتا در دانشتگاه آزاد استالمي، به نار مي 

مطالعا  دامنه دار و مستمری برای ایجاد افزایش تعلق خاطر کاری استاتید انجتام نشتده و وجتود 
ارتقتا و بهبتود  مدلي که برنامه ریزان، مدیران و سیاستگذاران این دانشگاه بتوانند از آن در جهتت

تعلق خاطرکاری و در نهایت بالندگي سازماني استفاده نمایند، کمتر قابج مشاهده و یا بهره برداری 
گتذاران و تواند سیاستتو ابعاد تعلق خاطر کاری اساتید، ميها است. طبیعتا شناسایي و احصا مؤلفه

تتر و استتادان را بترای مناستب ریزان این دانشگاه را جهت تامین محیط و ساختار ستازمانيبرنامه
تر یاری رساند. لذا هد  پژوهش حاضر پاستخ بته ایتن ستوات  ای باتتر و تالشي هدفمندانگیزه

 اساتید دانشگاه آزاد اسالمي، از چه ویژگي کاری خاطر اساسي است که، مدل مطلوب افزایش تعلق

                                                           
1. Kahn  
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در پتیش ها هر ی  از ایتن مؤلفته های مهم آن کدامند؟ سهمباید برخوردار باشد؟ عناصر و مؤلفه
 اساتید به چه میزان است؟  کاری خاطر بیني تعلق
 

 روش 
آزاد های ازآنجاکه پژوهش حاضر در مورد ارائه مدل افزایش تعلتق ختاطر کتاری استاتید دانشتگاه

کتاربردی استت بتر مبنتای روش -باشد، روش پژوهش مذکور از ناتر هتد  بنیتادیاسالمي مي
های کیفي و کمّي، از نار زمان مقطعتي از طریق تلفیق روش 1ترکیبي یا آمیخته،ها گردآوری داده

 پیمایشي است. -و از نار روش اجرای پژوهش توصیفي
عالي است کته شترط انتختاب  جامعة آماری در بخش کیفي پژوهش، شامج خبرگان آموزش 

جرایتي و آموزشتي در آنها برای جمع آوری داده ها، داشتن حداقج مدرک دکتری و داشتن شتغج ا
-باشد کته در ستطو  تصتمیمهای مختل  در طول خدمت آنها ميزمینه منابع انساني در دانشگاه

نفتر بترآورد  215ها چه در حال حاضر و چه در گذشته نقش داشته و یا دارنتد. تعتداد آنتان گیری
عنتوان حجتم  نفر بته 24و بر مبنای اشباع ناری  2گیری هدفمندگردید که بر اساس روش نمونه

جامعة آماری پتژوهش در بختش کمتي، شتامج، تمتام نمونه انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. 
آزاد شهر تهران که مشغول به کار در کج شهر تهران مي باشند. های اعاای هیئت علمي دانشگاه

نفر  1033نفر گزارش شده است. از این تعداد.  2953ها تعداد کج اعاای هیئت علمي این دانشگاه
نفر  456نفر در واحد تهران جنوب،  500نفر در واحد علوم و تحقیقا ،  598در واحد تهران مرکز، 
نفر در واحتد تهتران  ترب مشتغول فعالیتت  165نفر در واحد شرق و  201در واحد تهران شمال، 

هستند. جهت برآورد حجم نمونة مورد نیاز در بخش کمي پژوهش از روش محاسبه حجتم نمونته 
در مدل سازی معادت  ساختاری استفاده شد. در مدل یابي معادت  ساختاری تعیین حجم نمونته 

؛ کته 5q<=n<=15qگیری شده تعیین شود: مشاهده به ازای هر متغیر اندازه 15تا  5تواند بین مي
 حجتم نمونته استت nها )سؤات ( پرسشنامه وشده یا تعداد گویهمتغیرهای مشاهدهتعداد  qدر آن 
نفتر در  340طورکلي آزمتودني و بته 5(. در این پژوهش حجم نمونه برای هر سؤال 1384)هومن،

پرسشنامه در میان  350مناور جلوگیری از ریزش حجم نمونه نار گرفته شد. تزم به ذکر است به
پرسشنامه به دلیج نتاقص بتودن کنتار گذاشتته شتد و  20جامعه آماری توزیع شد که از این میان 

، هتاداده یگتردآور مناور به همچنیننفر عاو نمونه صور  گرفت.  330ا  آماری بر روی عملی
  شد. کار گرفتهبه پرسشنامهاجرای ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش کتابخانه

های انفترادی بتا ساختار یافته اجرا شد. در مصاحبهنیمه در بخش کیفي این پژوهش، مصاحبه 
رای مرحله مقدماتي پنی سؤال مصاحبه مورد بررسي قرار گرفتت. ضتمن ایتن مصاحبه شوندگان، ب

                                                           
1. Mixed 
2. Judgemental Sampling 
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در حتین  کنندگانشترکتفرعي دیگری نیز در کنار هر ستؤال بترای درک تجتارب  هایالؤسکه 
راهنمتا، صتحت  هتایالؤستشد، در حین انجام مصاحبه، پژوهشگر با پرستش مصاحبه مطر  مي

مصتاحبه، عوامتج  24گان کنترل مي نمود. بعد از انجام های مصاحبه شوندبرداشت خود را از گفته
شد و برای پژوهشگر اشباع ناری مسجج گردید. در های قبلي تکرار مياصلي و فرعي در مصاحبه
های تعلق خاطر های مناسب برای تعیین مولفهآوری نارا  در مورد شاخصحین مصاحبه به جمع

ر بررسي و نهایي شد. مد  زمتان انجتام مصتاحبه کاری پرداخته و عوامج اصلي و فرعي مورد نا
 دقیقه بود.  60تا  30بین 
مناور اطمینان خاطر از دقیق بتودن برای حصول اطمینان از روایي بخش کیفي پژوهش و به 
ها از دیدگاه پژوهشگر، از نارا  اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهي که در ایتن یافته

دند استفاده شد. به مناور محاستبه پایتایي از روش پایتایي بتین دو کدگتذار حوزه خبره و مطلع بو
، از یکي از استاتید متدیریت 1ي دو کدگذاردرون موضوعاستفاده گردید. در مصاحبه با روش توافق 

آموزشي آشنا به کدگذاری درخواست شد تا به عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشتارکت کنتد در 
این همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگتذاری کترده و درصتد توافتق ادامه محقق به همراه 

رود را محاستبه نمتود کته پایتایي ي که به عنوان شاخص پایایي تحلیج به کار متيدرون موضوع
 درصد بدست آمد که بیانگر پایایي مناسب است. 75,1حاصج از دو کدگذار با توجه به محاسبا  

ستاخته بتر گرفتته از کتدهای ای محققپرسشتنامه از هاداده یگردآور مناور به عالوه بر آن 
حاصج از مصاحبه استفاده شد که با نارسنجي از اعاای هیئت علمي دانشگاه آزاد، تکمیج گردید. 

 های این پژوهش شامج دو قسمت است:های پرسشنامهگویه
شتناختي عمومي هد  کسب اطالعا  کلتي و جمعیتت هایالؤسعمومي: در  هایال ( گویه

 پاسخگویان است. این قسمت شامج پنی سؤال است و مواردی مانند جنستیت، ستن، تحصتیال ،
 است. سابقه کار مطر  شده

هتای باشتد کته بختش اول مولفتهگویته متي 107های تخصصي: این بخش شامج ب( گویه
 3گویته( و وقت ) 3گویته(، جتذب )3تشکیج دهنده تعلق خاطر کاری شامج سه مولفه نیرومندی)

 15)شتناختيروانسترمایه های اثرگتذار شتامج مؤلفتههای گویه( است. و بخش دوم شامج مولفه
گویته(، هویتت  13گویه(، رهبری خدمتگزار) 12گویه(، حمایت سازماني) 20گویه(، هوش هیجاني)

تتاثیر پتذیر شتامج های و بخش سوم شامج مولفه گویه( 7گویه(، احساس معنا در کار) 6سازماني)
 گویه( بود.  8گویه( و عملکرد شغلي) 7گویه(، تعادل کار و زندگي ) 10زمان)تعهد سا

مناور محاسبه روایي از روایي صوری، محتوایي های کمي پژوهش بهدر بخش گردآوری داده
و سازه استفاده شد. روایي ظاهری پرسشنامه نهایي به دور از ایرادا  ویرایشي، شکلي، امالیي و ... 

، چند نفر از اعاای نمونه، استاد راهنما و مشاور تدوین گردید. بترای بررستي گربه کم  پژوهش

                                                           
1. Inter coder reliability (ICR) 
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از دو قستمت روایتي همگترا و واگترا  2از نار خبرگان استفاده شد. روایتي ستازه 1روایي محتوایي
بترای محاستبه پایتایي در ایتن تشکیج شده است. هر دو روایي مورد بررسي و تایید قرار گرفتت. 

قابتج  1طور که در جتدول کرونبا  و پایایي ترکیبي بهره گرفته شد. همان بخش، از ضریب آلفای
باتتر  های تعلق خاطر کاریمشاهده است میزان ضریب آلفای کرونبا  و ترکیبي برای همه مؤلفه

عاو نمونه جداگانته  30است. البته باید توجه داشت که پیش تست آلفای کرونبا  بر روی  0,7از 
د از حصول اطمینان از مناسب بتودن همبستتگي درونتي ستوات ، پرسشتنامه انجام پذیرفت و بع

های کیفتي ایتن پتژوهش از طریتق روش نهایي در بین سایر اعاای نمونه نیز توزیع گردید. داده
تحلیج شده استت. در بختش  4و کدگذاری محوری 3تحلیج محتوا بررسي و از طریق کدگذاری باز

های آمار توصیفي و استنباطي استفاده شد. در بختش از روش های پژوهشکمّي با توجه به سؤال
های آن از پرسشتنامه بته دستت آمتد میتانگین، که دادهشناختي توصیفي برای متغیرهای جمعیت

انحرا  معیار، جداول توزیع فراواني و نمودار برای هری  از متغیرها ارائه شد که این فرآیند توسط 
 انجام شده است. SPSSافزار نرم
چنین و هم SPSS های پژوهش با استفاده از نرم افزارهایدر بخش استنباطي آزمون فرضیه 

LISREL  نرم افزار تحلیج به کم  صور  پذیرفت. نتاییLISREL سازی در قالب روش مدل
های آمار استنباطي دیگتری نایتر چنین از آزمونهممورد استفاده قرار گرفت.  5معادت  ساختاری

 نیز بهره گرفته شد.ای ي اکتشافي و آزمون تي ت  نمونهتحلیج عامل
 

 هایافته
متورد در دو بختش کمتي و کیفتي  های علميبا استفاده از روش ی پژوهشهااین بخش داده در

هتا متورد هتا پتیش پتردازش داده؛ البته قبج از تجزیه و تحلیج دادهگیرديارزیابي قرار متحلیج و 
شدگي اتفاق افتاده است؛ بنتابراین، ها گمی نشان داد در برخي از گویهبررسي قرار گرفته است. نتای

های مفقوده ها استفاده و تمام دادهگذاری مقادیر آنبرای رفع این مشکج از روش میانه برای جای
استفاده شد که نتایی نشتان  6های پر  از گرا  باکس پال جایگزین شد. به مناور شناسایي داده

-هتای بتيها در نرم افزار اکسج برای حذ  آزمودنيرتي وجود ندارد. عالوه بر اینداد هیو داده پ

تفاو  انحرا  معیار هر آزمودني در پاسخ به ی  پرسشتنامه محاستبه شتد کته نتتایی نشتان داد 
نیست و بنابراین هیو  0,3های پژوهش کمتر از ها به سوالانحرا  معیار پاسخ هر ی  از آزمودني

 شد.آزمودني حذ  ن

                                                           
1. Content Validity 

2. Construct Validity 
3. Open Coding 

4. AxialCoding 

5.  Structural Equation Modelling 
6 . Boxplot 
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آزاد های های تعلق خاطر کاری )پدیده محوری( اساتید دانشتگاهها و مولفهشاخصسؤال اول: 
 اسالمي شهر تهران کدامند؟

آزاد استالمي های عوامج اثرگذار )شرایط علي( تعلق خاطر کاری بر اساتید دانشگاهسؤال دوم: 
 شهر تهران کدامند؟

شود. ابتدا، آزمون تحلیتج عتاملي بتر روی ی ميگیرگویه اندازه 73مدل عوامج اثرگذار توسط 
 عوامج اثرگذار انجام شد. 

ها از لحتاظ دهتد کته همته شتاخصبرآوردهای پارامتر استاندارد شده در شکج زیر نشتان مي
های آماری معناداری هستند و بارهای عاملي آن در سطح باتیي قرار دارند. بررسي نتایی شتاخص

 باشد.مدل مي برازش حاکي از برازش مناسب
 

 های تأیید شده عوامل اثرگذار. گویه1جدول 

 گویه برچسب مؤلفه
برچسااااب 

 گویه

باااااار 

 عاملی
 tمقدار 

وضااااعیت 

 گویه

ستتتتتتتتتتترمایه 
 شناختيروان

Sarmaye.R 

 تثیید شد Q10 0,76 15,78 1سؤال 

 تثیید شد Q11 0,77 16,08 2سؤال 

 تثیید شد Q12 0,64 12,32 3سؤال 

 تثیید شد Q13 0,70 14,04 4سؤال 

 تثیید شد Q14 0,75 15,31 5سؤال 

 تثیید شد Q15 0,66 10,11 6سؤال 

 تثیید شد Q16 0,78 8,90 7سؤال 

 تثیید شد Q17 0,75 10,44 8سؤال 

 تثیید شد Q18 0,71 14,26 9سؤال 

 تثیید شد Q19 0,70 15,36 10سؤال 

 شدتثیید  Q20 0,69 10,57 11سؤال 

 تثیید شد Q21 0,82 10,16 12سؤال 

 تثیید شد Q22 0,59 7,69 13سؤال 

 تثیید شد Q23 0,63 6,88 14سؤال 

 تثیید شد Q24 0,61 4,69 15سؤال 

 Hoosh.H هوش هیجاني

 تثیید شد Q25 0,77 16,13 16سؤال 

 تثیید شد Q26 0,74 15,40 17سؤال 

 ید شدتثی Q27 0,72 14,80 18سؤال 

 تثیید شد Q28 0,71 14,56 19سؤال 

 تثیید شد Q29 0,78 16,52 20سؤال 

 تثیید شد Q30 0,70 14,24 21سؤال 
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 گویه برچسب مؤلفه
برچسااااب 

 گویه

باااااار 

 عاملی
 tمقدار 

وضااااعیت 

 گویه

 تثیید شد Q31 0,74 15,44 22سؤال 

 تثیید شد Q32 0,56 13,14 23سؤال 

 تثیید شد Q33 0,52 7,54 24سؤال 

 تثیید شد Q34 0,67 10,48 25سؤال 

 تثیید شد Q35 0,64 10,10 26ل سؤا

 تثیید شد Q36 0,63 9,67 27سؤال 

 تثیید شد Q37 0,60 9,96 28سؤال 

 تثیید شد Q38 0,57 5,69 29سؤال 

 تثیید شد Q39 0,59 5,68 30سؤال 

 تثیید شد Q40 0,54 7,94 31سؤال 

 تثیید شد Q41 0,58 7,69 32سؤال 

 تثیید شد Q42 0,65 11,20 33سؤال 

 تثیید شد Q43 0,66 12,63 34سؤال 

 تثیید شد Q44 0,63 14,19 35سؤال 

 Hemayat حمایت سازماني

 تثیید شد Q45 0,67 14,08 36سؤال 

 تثیید شد Q46 0,74 12,55 37سؤال 

 تثیید شد Q47 0,75 12,63 38سؤال 

 تثیید شد Q48 0,84 10,60 39سؤال 

 تثیید شد Q49 0,90 8,81 40سؤال 

 تثیید شد Q50 0,73 7,35 41سؤال 

 تثیید شد Q51 0,99 12,60 42سؤال 

 تثیید شد Q52 0,83 12,64 43سؤال 

 تثیید شد Q53 0,88 11,39 44سؤال 

 تثیید شد Q54 0,82 10,44 45سؤال 

 تثیید شد Q55 0,58 10,47 46سؤال 

 یید شدتث Q56 0,64 6,11 47سؤال 

 Rahbari.kh رهبری خدمتگزار

 تثیید شد Q57 0,61 10,67 48سؤال 

 تثیید شد Q58 0,74 6,48 49سؤال 

 تثیید شد Q59 0,77 8,37 50سؤال 

 تثیید شد Q60 0,64 9,84 51سؤال 

 تثیید شد Q61 0,61 9,55 52سؤال 

 تثیید شد Q62 0,65 10,67 53سؤال 

 تثیید شد Q63 0,68 10,27 54سؤال 

 تثیید شد Q64 0,69 10,84 55سؤال 
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 گویه برچسب مؤلفه
برچسااااب 

 گویه

باااااار 

 عاملی
 tمقدار 

وضااااعیت 

 گویه

 تثیید شد Q65 0,60 11,47 56سؤال 

 تثیید شد Q66 0,70 14,23 57سؤال 

 تثیید شد Q67 0,78 12,93 58سؤال 

 تثیید شد Q68 0,88 8,11 59سؤال 

 تثیید شد Q69 0,77 12,10 60سؤال 

 Hoviyat هویت سازماني

 تثیید شد Q70 0,62 12,08 61سؤال 

 تثیید شد Q71 0,72 14,66 62سؤال 

 تثیید شد Q72 0,60 11,62 63سؤال 

 تثیید شد Q73 0,70 14,34 64سؤال 

 تثیید شد Q74 0,76 15,81 65سؤال 

 تثیید شد Q75 0,66 13,03 66سؤال 

احستتاس معنتتا در 
 کار

Maana 

 تثیید شد Q76 0,63 9,09 67سؤال 

 تثیید شد Q77 0,66 10,10 68سؤال 

 تثیید شد Q78 0,65 11,23 69سؤال 

 تثیید شد Q79 0,71 10,11 70سؤال 

 تثیید شد Q80 0,74 8,21 71سؤال 

 تثیید شد Q81 0,79 10,33 72سؤال 

 تثیید شد Q82 0,80 9,55 73سؤال 

. مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی شکج صفحه بعد مربوط به مدل نهایي عوامج اثرگذار است
 باشد.مي 0,080برابر  RMSEAو مقدار  2,72مدل حاضر 

 
 . مدل پژوهش در حالت معناداری ضرایب1شکل 
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آزاد استالمي های سؤال سوم: عوامج اثرپذیر )پیامدها( از تعلق خاطر کاری بر اساتید دانشتگاه
 شهر تهران کدامند؟

هار خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با شایان ذکر است که با بیست و چ
شاخص)گویه(  107دهد که از میان پنی سؤال مصاحبه شد. نتایی حاصج از تحلیج عاملي نشان مي

 مؤلفه اصلي قابج شناسایي است. 12موجود، 
 ختاطر لقتع مدل سازیگرها، موانع، راهبردهای پیادهسوال چهارم: سازوکارها، عوامج، تسهیج

 کدامند ؟ تهران شهر اسالمي آزادهای دانشگاه اساتید برای کاری
 سؤال پنجم: وضعیت موجود عوامج شناسایي شده چگونه است؟  

و هتا های شناسایي شده، با توجته بته نرمتال بتودن توزیتع دادهبرای شناسایي وضعیت مولفه
در  3ی برای مقایسه با آماره تي عدد استفاده شد. ارزش عدد tمتغیرها از آزمون ای مقیاس فاصله

 ای در جدول زیر آورده شده است.نار گرفته شد. نتیجه آزمون تي ت  نمونه
 

 ای به منظور بررسی وضعیت موجود. آزمون تی تک نمونه2جدول 

یر
تغ
م

 

فه 
ول
م

 

 3ارزش آزمون = 

ی
ر ت
دا
مق

 

S
ig

.
 

ن
گی
یان
ف م

ال
خت
ا

 

فاصله اطمینان 

درصد از  95

 اختالف

د 
ح

ن
ایی
پ

اال 
د ب
ح

 

 تعلق خاطر کاری

 0,40 0,23 0,31 0,000 7,42 نیرومندی

 0,47 0,31 0,39 0,000 9,57 جذب 

 0,23 0,05 0,14 0,003 3,00 وق 

 عوامج اثرگذار

49,3 شناختيروانسرمایه 
9 

0,000 1,52 1,46 1,58 

47,1 هوش هیجاني
6 

0,000 1,46 1,40 1,53 

44,7 حمایت سازماني
1 

0,000 1,37 1,31 1,43 

 0,51 0,34 0,43 0,000 9,89 رهبری خدمتگزار

 0,25 0,08 0,17 0,000 3,99 هویت سازماني

 0,49 0,30 0,39 0,000 8,32 احساس معنا در کار

 عوامج اثرپذیر
39,4 تعهد سازماني

1 
0,000 1,24 1,17 1,30 
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فاصله اطمینان 

درصد از  95
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د 
ح

ن
ایی
پ

اال 
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43,2 تعادل کار و زندگي
3 

0,000 1,40 1,33 1,46 

45,5 عملکرد شغلي
1 

0,000 1,41 1,35 1,48 

 

ها کمتر از پتنی شود، سطح معناداری در همه ابعاد و مولفهطور که در جدول مشاهده ميهمان
ها رد و فترض پتژوهش درصد اطمینان برای این مولفه 95باشد و بنابراین فرض صفر با صدم مي
ین که مقادیری مثبتت هستتند، چنتین استتنباط شود. همچنین، با توجه به اختال  میانگتثیید مي

 باشد.ها و ابعاد در وضعیت مطلوب ميشود که وضعیت مولفهمي
توان برای تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه آزاد اسالمي شهر تهران سؤال ششم: چه مدلي مي

 ارائه کرد؟

 باشد:ای از نتایی مدل مفهومي قابج مشاهده ميدر جدول زیر خالصه
 

 ای از نتایج آزمون مدل مفهومی پژوهشخالصه .3 لجدو

 نتیجه ضریب معناداری ضرایب استاندارد هامتغیرها و مؤلفه

 پذیرش 1,969 0,074 شناختیروانسرمایه 

 پذیرش 2,715 0,111 هوش هیجانی

 پذیرش 5,066 0,352 حمایت سازمانی

 پذیرش 2,731 0,181 رهبری خدمتگزار

 پذیرش 2,540 0,223 هویت سازمانی

 پذیرش 5,195 0,109 احساس معنا در کار

 پذیرش 17,592 0,755 تعهد سازمانی

 پذیرش 14,448 0,707 تعادل کار و زندگی

 پذیرش 11,378 0,665 عملکرد شغلی
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کنتد. در ها را بترآورد ميو کواریتانس مانتدهها ، بارهای گویهPLSدر سطح مدل اندازه گیری
یب مسیر، همبستگي میتان متغیرهتای مکنتون، واریتانس تبیتین شتده و سطح ساختاری نیز ضرا

بترای هتر T یکند. آماره(را برآورد ميAVEی متغیرهای مکنون)میانگین واریانس استخراا شده
ی  از مسیرها و بارهای عاملي با استفاده از روش برش متقتاطع یتا ختودگردان ستازی محاستبه 

شود که ضریب مسیر معنادار بوده، واریتانس تبیتین ق ميشود. برازش مناسب مدل زماني محقمي
ها برقترار باشتد. مقتادیر برای هر ی  از سازه 0,05شده قابج قبول باشد و همساني دروني باتی 

باشتند. عتالوه بتر ایتن قابج قبول بارهای عتاملي نیتز نشتان دهنتده بترازش مناستب متدل مي
باشتد. زا ميبیني متغیرهای درونپیش نیز شاخصي برای بررسي برازش مدل جهت GOFشاخص
 GOFعنوان مقتادیر ضتعی ، متوستط و قتوی بترای به ترتیب به 0,36و  0,25، 0,01سه مقدار 
 (.1392اند )داوودی و رضازاده، معرفي شده
 

 . جدول پایایی و اشتراکات4جدول 

پایاااااایی  AVE 2R GFI ابعاد و مؤلفه ها

 اشتراکی

آلفاااااای 

 کرونباخ

 0,816 0,891 914/0  0,731 شناختیروانسرمایه 

 0,817 0,891 905/0  0,732 هوش هیجانی

 0,781 0,873 927/0  0,699 حمایت سازمانی

 0,778 0,871 906/0  0,692 رهبری خدمتگزار

 0,843 0,895 916/0  0,681 هویت سازمانی

 0,857 0,905 913/0  0,708 احساس معنا در کار

 0,810 0,887 904/0 0,571 0,725 تعهد سازمانی

 0,898 0,936 910/0 0,500 0,831 تعادل کار و زندگی

 0,841 0,896 914/0 0,442 0,688 عملکرد شغلی

 0,883 0,919 902/0 0,928 0,740 تعلق خاطر کاری

 ____ ____ 911/0 0,643 0,720 میانگین

 

=0.680 
بدست آمده، نشتان  0,36تر از در هر دو مدل بزر  GOFایي که مقادیر محاسبه شده از آنج

پژوهش دارد، همچنین کلیه ضرایب مسیرها معنتادار بتوده و واریتانس های از برازش مناسب مدل
 GFIباشد.همچنین کلیه ضترایب مي 0,05ها باتی تبیین شده قابج قبول و همساني دروني سازه

بوده بنابراین از این شاخص نیز مي توان نتیجه گرفت مدل ارائه شده از بترازش  9/0نیز بزرگتر از 
 مناسبي برخوردار است.
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های شناسایي شده تعلق ختاطر کتاری )پدیتده اصتلي(، ها و مؤلفهدر نهایت بر اساس شاخص
عوامج اثرگذار )شرایط علي( و عوامج اثرپذیر کته بتر استاس مستتندا  پژوهشتي و مصتاحبه بتا 

و بازدارنتده شناستایي شتده و کننده رگان شناسایي شد و همچنین سازوکارها، عوامتج تستهیجخب
صور  در بخش کمي الگوی مفهومي پژوهش با رویکردد گراندد تئوری بهها درنهایت تحلیج داده
 گردد.شکج زیر ارائه مي

 
 . الگوی نهایی پژوهش2شکل  

 

 گیریبحث و نتیجه
اسالمي بتود.  آزاد دانشگاه اساتید کاری خاطر تعلق افزایش مدل ارائه ،هد  از انجام این پژوهش 

ارائته ختدما   دانشگاه آزاد جهت توسعه دانش، تحول و تعتالي ستازماني، ارتقتا کیفیتت پایتدار و
نیازمند استت. بنتابر  -به عنوان اصلي ترین سرمایه  -آموزشي و پژوهشي به نیروی انساني کارآمد

ازماني و تعلق خاطر کاری نیروهای انساني خود را مرتب ارزیابي نماید. بتي این تزم است تعهد س
 ابتزاری هتم بخش این آموزش عالي است، بخش کشور، ی  توسعه مهمهای جنبه از ش ، یکي

محسوب مي شود. اهمیت آمتوزش عتالي در کشتور  توسعه اهدا  از یکي هم و توسعه برای است
ر آن افزوده مي شتود. چراکته طالیته داران ناتام اقتصتادی و ایران نیز کم نیست و روز به روز ب

فرهنگي و اجتماعي و سیاسي از دانشگاهها به وجود مي آیند. در بین این دانشگاهها، دانشگاه آزاد، 
اخیر به خوبي جلوه گر شده است و قطبهای مختل  علمي در بین واحدهای مختلت  های در دهه

رتي برای خود مزیتي رابتي نسبت به ستایر دانشتگاهها ایجتاد دانشگاهي ایجاد شده است و به عبا
کرده است. اساتید در این دانشگاه مانند هر دانشگاه دیگری رکتن اصتلي بته حستاب متي آینتد و 
همانطور که عملکرد ایشان باید مدام مورد رصد قرار بگیرد تا کم و کاستتي ایجتاد نشتود، ستاز و 

د نار باشند. توجه به میزان تعلق خاطر استاتید در دانشتگاه کارهای حمایتي و انگیزشي نیز باید م
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آزاد عامج مهمي است که تبعا  گوناگوني از جمله بهبود بهره وری دانشگاه و تربیت دانشتجویا  
با صالحیت را به عنوان پیامدهیا سازماني به دنبال دارد. از اینرو، پرداختن بته تعلتق ختاطر کتاری 

امتری حیتاتي ، اهدا  بلند مد  مطلوب و برنامه ریزی و سیاستگذاریاساتید به مناور رسیدن به 
آزاد های است. از اینرو پژوهش حاضر با هد ، ارائه مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه

 اسالمي انجام پذیرفته است. 

در پژوهش حاضر،پژوهشگر تالش کرده است تا ضمن مرور مباني ناری و آشنایي بتا تعلتق  
ن، به شناسایي عوامج اثرگذار و اثرپذیر از آها و رویکردهای مرتبط بار کاری اساتید، انواع مدلخاط

گرهای اجرا و پیاده سازی مدل تعلق خاطر کاری اساتید آن و همچنین، سازوکارها، موانع و تسهیج
لتق ختاطر کتاری تشکیج دهنده تعهای دانشگاه آزاد اسالمي بپردازد. بر این اساس، ابتدا به مولفه

شناسایي شدند. عالوه بتر  نیرومندی، وق  و جذبهای اساتید در این دانشگاه پرداخته شد و مولفه
این عوامج اثرگذار بر تعلق خاطر کاری اساتید نیز در این دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت و با نار 

، هوش هیجاني، حمایتت شناختيروانهای سرمایه خبرگان، پژوهش به این نتیجه رسید که مولفه
سازماني، رهبری خدمتگزار، هویت سازماني و احساس معنا در کار، بر افزایش تعلتق ختاطر کتاری 
اساتید تاثیرگذار هستند. چراکه با توجه به سب  رهبری، میزان حمایت مستمر از اقداما  استاتید، 

اس معنا در کار متي فردی اساتید و پیدا کردن احس هایویژگيسنجش هوش هیجاني و توجه به 
توان گام موثری در جهت افزایش میزان تعج خاطر کاری اساتید برداشت. همچنین بته شناستایي 

تعهتد ستازماني، هتای اثرپذیر از تعلق خاطرکاری اساتید نیز همت گمارده شتد و مولفتههای مولفه
ه با اجترای متدل شناسایي شدند. مي توان انتاار داشت ک تعادل بین کار و زندگي، عملکرد شغلي

تعلق خاطر کاری اساتید در دانشگاههای آزاد، اساتید این دانشگاه، عملکرد بهتتری در کتار داشتته 
میتتزان  باشتتند چراکتته انگیتتزه ایشتتان نستتبت بتته آمتتوزش دوچنتتدان متتي گتتردد. عتتالوه بتتر آن،

لتق ختاطر و پذیرش خطاها در ایشان افزایش مي یابد. از طر  دیگر، اساتید با تعپذیری مسئولیت
نتتایی  توانند برای رسیدن به اهدا  فردی و سازماني خود بهتتر برنامته ریتزی نماینتد.کاری، مي

 و ، لتي(1392)همکتاران و ختاني حاصج از پژوهش حاضر، با نتایی یدستت آمتده توستط عیستي
 همخواني دارد.  (2016)و اسکالوی ( 2015)همکاران

ها و موانتع پتیش روی افتزایش تعلتق ختاطر سازو کارها، تسهیج گرضمنا در پژوهش حاضر، 
دانشگاه آزاد نیز مورد شناسایي قرار گرفت. بر این اساس، سازو کارهای اجرای متدل  کاری اساتید

تعیتین برای بهبود تعلق ختاطر استاتید،  تدوین برنامه عملیاتيمعرفي شدند. این سازوکارها شامج، 
اساتید  تعلق خاطر کاری ارزیابي مستمر میزاناتید، به مناور بهبود تعلق خاطر اس اولویتهای برنامه

و تشکیج مرکز تخصصي ارزیابي تعلق خاطر اساتید بودند. همچنین، تسهیلگرها شامج، بهبود جتو 
بته مناتور انگیتزش بیشتتر و بهستازی  سازماني نشاط آور در دانشگاه، تغییر راهبردهای سازماني

اجتماعي اساتید بته مناتور بتات بتردن تعهتد پذیری اساتید، بهبود مسئولیتای صالحیتهای حرفه
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، سازماني در آنها، توجه به شایسته ساتری جهت انتخاب درست متدیران از بتین استاتید دانشتگاه
ارزشیابي مداوم از فعالیتهای اساتید در جهت رصد میزان اشتیاق به کار ایشان بودند و موانع پتیش 

رهای ناارتي در انتخاب و به کار گیری استاتیدی کته روی اجرای مدل شامج، عدم وجود سازو کا
مسئولیت پذیر هستند، نبودن سیاستي مشخص از ستوی دانشتگاه بته مناتور ارتقتای صتالحیت 

و نگرشي اساتید، درنارنداشتن پاداش وتشویق مناسب برای اساتیدی کته تعهتد و تعلتق ای حرفه
ای مختل  و عدم وجود جو سازماني خاطر کاری دارند، عدم تخصیص درست منایع بین دانشگاهه

 مناسب در دانشگاه آزاد اسالمي، معرفي شدند.
محدودیت در ابزارهای اندازه گیری و جامعه آماری از محدودیتهای اصلي این پژوهش بود. بر 

 پژوهش، پیشنهادهایي به شر  زیر ارائه مي گردد:های اساس یافته
 جتذب حتوزه در مناستب سیستمهای طراحي و سانيانمنابعمدیریت و ریزیبرنامه در بازنگری -

 بترای است کته مهمي اقداما  از ... و خدمت جبران اساتید، عملکرد ارزشیابي انساني، نیروی

ایتن  در استاتید جتذب در کتار افتزایش آنواستطبته و انساني منابع مدیریت حوزه مسائج حج
 .دارد ضرور  سازمان

 ستازماني، مهتم هتایمهتار  و یتادگیری بته لميع هیئت اعاای تر یب با دانشگاه رهبری -
 فراتر حتي و خودکاربه بدانند اعاا که نوعي به شود اساتید کار در ر بت و انگیزه ایجاد موجب
 . است اهمیت برخوردار از کارشان و دارند تعلق آن از

 تعلق یارتقا به مستقیم بطور که است دیگری مهم اقدام مدیران انتصاب و انتخاب در بازنگری -

 زمینته ایتن در مناسبي رویکرد شودمي پیشنهاد مبنا براین کند. کم  تواند مي خاطر کارکنان

 این در دیگر مهم نکته شوند. انتصاب و انتخاب صالحیت حائز و شایسته تا مدیراني شود اتخاذ

 زا انتصتاب استت. اگرچته ستازمان بیرون از مدیران انتصاب در استراتژی متعادل اتخاذ زمینه
 و سازمان به نوهای ایده و افکار تزریق جمله از متعددی مواردی مزایای در نیز سازمان بیرون

 متورد در بتویژه انتصتابها در رویکردی چنین همواره سازمان کهصورتي در حال این با دارد ...

 ختود برای اندازی چشم و آرمان کمتر شود کارکنان مي باعث باشد داشته مدیریتي هایپست

 برای امکان این دیگر سوی باشند. از سازمان نداشته برای رو تزم تعلق نتیجه در و کنند ورتص

 فتراهم توانمنتد و شایستته ارتقتای استاتید برای را مناسبي فرصت که شود مي فراهم سازمان
 .نماید

های آتي وضعیت تعلق ختاطر کتاری استتادان در همبستتگي بتا شود در پژوهشپیشنهاد مي -
دیگر مانند حمایت سازماني ادراک شده و احساس عتدالت ستازماني متورد بررستي  هایمتغیر

نیتز متورد شتناختي های روانویژگيای نایر های ناخواستهقرارگیرد. همچنین عوامج و متغیر
 کنترل و مطالعه قرار گیرند. 
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