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Abstract
The growth of research in the humanities is clear to everyone. According to many
scientists, it is not possible to master all aspects of a subject, so it is important to do
research that provides an extract of research on a particular subject in a systematic
way. The aim of this study was to provide a quantitative meta-analysis of the results
of research conducted in the field of employees’ work engagement and their
organizational commitment in Iran. The research method is meta-analysis. After
reviewing a large number of related articles and researches on information databases
such as SID, Magiran, Irandoc, Civilica, Ricest, Noormags, and Ensani.ir, 20 articles
published between 2009 and 2019 were selected. Moreover, a checklist was used to
comply with the criteria for feeding and extracting information related to each study.
CMA 2analytical software was used to analyze the data. The results showed that the
employees’ work engagement has a moderate to high relationship with
organizational commitment (with an average effect size of 0.558).
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 .2دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 .3استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/02/16 :ـ تاریخ پذیرش)1399/04/02 :

چکیده
رشد تحقیقات در حوزة علوم انسانی بر کسی پوشیده نیست .طبق نظر بسیاری از دانشمندان تسلط بر همة ابعاد امکان نـدارد.
بنابراین تحقیقاتی که عصارة تحقیقات موجود را در یک موضوع خاص به روشی منظم فراهم آورند بسیار ارزشمندند .پژوهش
حاضر با هدف ترکیب کمّی نتایج پژوهشهای انجامشده در حوزة تعلقخاطر کاری کارکنان و تعهد سـازمانی افـراد در ایـران
انجام شده است .روش پژوهش فراتحلیل است که پس از بررسی تعداد زیادی از مقاالت و پـژوهشهـای صـورتگرفتـه بـا
استفاده از پایگاه های اطالعـاتی ـ ماننـد  Noormags Ricest Civilica Irandoc Magiran SIDو  Ensani.irـ
تعداد بیست مقالة منتشرشده بین سالهای  1390تا  1398و  2009تا  2019انتخاب شد .همچنین جهت رعایت مـال هـای
ورود و استخراج اطالعات مربوط به هر مطالعه از چکلیست استفاده شد .جهت تجزیهوتحلیل داده هـا از نـرمافـزار فراتحلیـل
 CMA 2کمک گرفته شد .نتایج تحقیق نشان داد تعلقخاطر کاری کارکنان با تعهد سازمانی با میـانگین انـدازة اثـر 0/558
رابطة متوسط رو به باال دارد.

کلیدواژگان
احساس مشتر

انگیزش تعلقخاطر کاری کارکنان تعهد سازمانی خروج از سازمان فراتحلیل.

 رایانامة نویسندة مسئول0384459@gmail.com :
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مقدمه
سازمانهای امروزی تمایل دارند كارمندانشان با انگيزة بيشتر و با روحي ة خ ق و مس ول ب
شکلی ب انجام وظایف خلد همت گمارند ك كامقً با كارشان درگي ر باش ند و ای

انتظ ار را

دارند ك فراتر از انجام دادن وظایف شغلی خلد حركت كنند و رفتارهای مثبت بيش از گذشت
در سازمان رشد پيدا كند .ملسلیراد و كمانی ( )1397اعقم كردند تعلقخ ارر ك اری ن تنه ا
نقشی حياتی در فهم رفتارهای سازمانی مثبت بازی میكند ،بلک در ه دایت م دیریت من اب
انسانی و سياستهای بهداشت حرف ای نيز نقش مهمی دارد .س ازمانه ا در حقيق ت یک ی از
نهادهای مهم متللی رشد و شکلفایی كشلرها هستند ك كارایی و تلسعة آنها تا حد زیادی ب
كاربرد صحيح نيروی انسانی بستگی دارد .اگر نيروی كار عِر سازمانی نداشت باشد ،سازمان ب
اهداف خلد نخلاهد رسيد .بدیهی است همة امکانات و سرمای گذاری ه ای س ازمانی اب زاری
هستند ك شرط اصلی استفادة كارآمد از آنها داشت نيروی انسانی آملزشدیده ،عقق من د ،و
متعهد است ك د ب كار دهند ( .)Perera et al. 2018در مب انی اس قم ،ش رو نهادین ش دن
تعلقخارر كاری كاركنان از حاكم شدن ارزشهای اساسی زن دگی انس ان در س ازمان اس ت.
هرگاه ای اصل بر سازمان حاكم شلد و انسان مخلل و عبد و ام ي خداون د ش ناخت ش لد
زمين آماده میشلد تا كاركنان ب لحاظ شناختی پذیرای ای باورها شلند ك مسولليت ،وظایف،
فرصتها ،و مناب سازمانی ،و غير آن همگی ب سان امانت اله ی اس ت ك در براب ر آن م لرد
بازخلاست الهی قرار میگيرند .در نتيج استفادة ناروا از آنها حرام است (خلبرو و همکاران
 )1395ك مصدا آن در آیات  72و  73سلرة احزاب آمده است .در ای آیات ب امانت ب لدن
همة امکانات و فرصت های ملجلد اشاره شده است .از سلیی دیگر ،مطالع ات انج امش ده در
خصلص وضعيت روحی و شغلی بيشتر كاركنان در س ازمانه ای مختل ف نش ان داده اغل
كاركنان انگيزة الزم را برای انجام دادن وظایف شغلی خلد ندارند .ب همي سب

آم ادهس ازی

كاركنان با روحية باال و دارای حس تعلق قلی ب رسالت كاری خلد از مسائل مهمی است ك
رهبران وقت خلد را ب آن مشغل كردهاند .ب رلر كل ی ،م یت لان اهمي ت و ض رورت ای
پژوهش را در مزایا و نقش تعيي كننده ای ك تعلقخارر كاری در دستيابی ب اه داف س ازمان
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دارد خقص كرد .همچني  ،در برخی از تحقيقات ،تعلقخارر كاری كاركنان ب منزلة خروج ی
یا پيامد تعهد سازمانی در نظر گرفت شده است و در برخی تحقيقات دیگر ب منزل ة ورودی .از
سلی دیگر ،تحقيق ارزشمندی ك چکيده و عصارة تحقيق های انجامیافت در حلزة تعلقخ ارر
كاری باشد و ب تعهد سازمانی ب گلن ای نظاممند و جام و علمی اشاره كرده باشد كمتر انجام
شده است ك در ای تحقيق ب رلر خاص ب آن اشاره میشلد و ای مهم از دستاوردهای ای
تحقيق است .از ای رو ،محققان در تحقيق حاضر با بهرهگيری از اصل و قلاعد علمی در پ ی
آن بلدند ك تأثير تعلقخارر كاری كاركنان را بر تعهد سازمانی ب صلرت جام بررسی كنند تا
مبنایی برای مقایس با مد های متداو ب كارگرفت شده باشد .گفتنی است مهمتری سؤاالت ای
پژوهش عبارتاند از:
 .1در مجمل مطالعات ملرد بررسی در ای تحقيق ،آیا تعلقخ ارر كاركن ان ب ر تعه د
سازمانی تأثير دارد؟
 .2شدت و اندازة اثر تعلقخارر كاركنان بر تعهد سازمانی چگلن است؟
مباني نظری و پیشینة پژوهش
مای 1و همکارانش ( )2004تعلقخارر را استفاده از هم ی ملجلدیت خلیش در ایفای نق ش
با بهره گيری از ابعاد فيزیک ی و ش ناختی و ع ارفی خ لیش معرف ی م یكنن د .تعل قخ ارر
ب كارگيری احساسات و رفتارها را عقوه بر شناختها دربرمیگيرد .مای همچني بيان میكن د
تعلقخارر ممک است مقدمة وابستگی شغلی باشد؛ یعنی افرادی ك تجربة تعلقخارر شدید ب
نقشهایشان دارند باید با شغلهایشان شناسایی شلند .اگرچ تع اریف تعل قخ ارر در مت لن
كاربردی اغل

با مفاهيم دیگر همپلشانی دارد ،در متلن آكادميک مفهلمی واح د و مجزاس ت

شامل اجزای رفتار احساسی و شناختی مرتبط با عملکرد نقش فردی .ب هر حا  ،تعل قخ ارر
قابل تمایز از چندی مفهلم مرتبط است ،ك بيشتر ب رلر قابل تلجهی با تعهد سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی و وابستگی شغلی مرتبط است ( .)Erickson 2010ب ا تغيي رات ت دریجی و
فزاینده در ساختار سازمانی ،ریزش كاری ب پدیدهای رایج بد شده است .ب منظ لر تحری ک
1. May
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كارمندان برای حفظ آنها از چندی رویکرد برای حف ظ كارمن دان در مح يط ك اری اس تفاده
میشلد .تغيير رویکرد از ابقای كارمندان ب ایجاد تعهد سازمانی در ب ي آنه ا مثب ت ب نظ ر
میرسد .ب جای تقش برای رف مشکل ابقا ،تلسعة احساس وفاداری ب س ازمان و تعه د ب
شغل بي همة كارمندان میتلاند پاس

بهت ری باش د ( .)Sahu & Pathardikar 2014در عص ر

نلی  ،ك دنيای تحل و رقابت سازمانی است ،اكثر مدیران ب دنبا كاركنانی هستند ك فراتر از
وظایف رسمی تعيي شده در شرح شغل خلد فعاليت كنند .آنها خلاهان كاركنانی هس تند ك
ب فراسلی انتظارات میروند و ب ميل و خلاست خلد ب رفتارهایی دست میزنن د ك ج ز
وظایف رسمی شغلی آنان نيست ( .)Chen et al. 2015ب مبح

تعل ق خ ارر ك اری در ر ی

ده های گذشت بسيار تلج شده است .بر اساس تولریهای نظ ری ،درگي ری ش غلی ممک
است فرسلدگی را با گذشت زمان افزایش دهد ( .)Junker et al. 2020افراد بس يار متعه د ب
احتما زیاد درحالیك بيمارند نيز كار م یكنن د ( .)Kinman & Wray 2018عملک رد خققان ة
كارمندانی ك بيشتر در كار خلد مش غل باش ند بهب لد م ییاب د ( .)Bakker et al. 2020ت أثير
غيرمستقيم رهبری بر عملکرد از رریق تعلقخارر وقتی رهبران س طح ب االیی از مه ارت ه ای
حرف ای مبتنی بر وظيف دارند قلیتر است ( .)Kuijpers et al. 2020بر اساس تحقي ق مؤسس ة
جهانی مشاورة مدیریت هِی گروپ ( )2004تلانمند كردن كاركنان پس از تقلیت تعهد و تعلق
ملج

افزایش  40درصدی عملکرد كاركنان و افزایش  18درصدی رضایت مشتریان میشلد.

ای هم در حالی صلرت خلاهد گرفت ك ميزان خروج از خ دمت كاركن ان ني ز  14درص د
كاهش خلاهد یافت (سلطانی و د بهاری . )1396 ،ریچرز ،1یکی از اولي محقق ان در زمين ة
كانلن تعهد ،بر آن است ك مفاهيم عملمی تعهد سازمانی ممک است زمانی بهت ر درك ش لند
ك آنها را مجملع ای از تعهدات در نظر گرفت .ب باور او ،در درون سازمان فقط درك تعه د
سازمانی مهم نيست ،بلک تلج ب كانلنهای تعهد نيز الزامی است ( .)Cheng et al. 2003بکر

2

و همکارانش ( )1996برای ربق بندی كانلنهای تعهد بي كسانی ك متعهد ب س طلح پ ایي ،
همچلن گروه كاری و سرپرست مستقيم ،هستند و كسانی ك عمدتاً متعه د ب س طلح ب االی
1. Reichers
2. Becker
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هر یک از ای

سطلح باال و پایي  ،آنها چهار دیدگاه متمایز را مطرح كردند :افرادی ك تعه د كم ی ه م ب
گروههای كاری و سرپرستان هم ب مدیریت ارشد و سازمان دارند ك ب آنها عنلان «بیتعه د»
دادند ،برعکس افرادی ك ب هر دو گروه تعهد باالیی دارند ك «متعهد» ناميده شدند ،در بي ای
دو گروه افرادی هستند ك ب سرپرست و گروه كاری خلد كامقً متعهدند اما ب مدیریت ع الی
و سازمان متعهد نيستند ك افراد «متعهد جزئی» در نظر گرفت شدند و افرادی ك ب م دیریت
ارشد و سازمان كامقً متعهدند اما ب سرپرست و گروه كاری خلد متعه د نيس تند ك آنه ا را
افراد «متعهد كلی» ناميدند (.)Greenberg & Baron 1997

در ای قسمت ب برخی پژوهشهای مرتبط با ملضل تحقيق در قال

پيش ين اش اره

میشلد (جدو .)1
جدول  .1مقایسۀ برخی پژوهشهای میدانی مشابه داخلی و خارجی
نویسندگان
چلقتای)2013( 1
كيکل 2و همکاران
()2016
چ )2017( 3
بکر 4و همکارانش
()2020
ساكس)2019( 5

عنوان تحقیق
نقش ميانجی تعلقخارر
كاری بي دو متغير تعهد
عارفی و رفتار نلآوران
تعلقخارر كاری در حرفة
پرستاری
تعلقخارر كاری و پيامدهای
آن و الزامات شغلی
رابطة تعلقخارر كاری با
مناب  ،الزامهای شغلی
بررسی پيشایندها و پيامدهای
تعلق

مقئی ()1392

بررسی رابطة بي تعهد
كارمند با تعلقخارر كاری

مشبکی و رضایی
()1397
فانی و همکاران
()1391

تأثير فضيلت و تعلقخارر
كاری بر تعهد
تعلقخارر كاری و تأثير آن بر
تعهد

یافتههای کلیدی
تأثير تعلقخارر كاری بر رفتار نلآوران تأیيد شد .علت ای ت أثير آن اس ت ك كاركن انی ك از
تعلقخارر كاری برخلردارند بدون نگرانی ب ایفای نقشهای خلد در سازمان میپردازن د و ب
منظلر نلآوری حداكثر تقش و تلاناییهای خلد را ب كار میگيرند.
علامل مؤثر بر تعلقخارر كاری در قال مناب شغلی و فردی و حرف ای و همچني ابعاد ش غلی
بررسی شد.
بي خلاست های شغلی و مناب شغلی رابط وجلد دارد ك ای خلد در تعلقخارر ش غلی ت أثير
دارد.
الزامهای شغلی ،پيشایند تعلقخارر كاری مطرح شده اند و تعلقخارر كاری ب ر لر مثب ت ب ر
تعهد سازمانی تأثيرگذار است.
بر تعلقخارر كاركنان و تعلق سازمانی ع لاملی مانن د ویژگ یه ای ش غلی ،حمای ت س ازمانی
دركشده ،پاداش و شناخت ،عدالت ،و  ...تأثيرگذارند.
با افزایش تعلقخارر كاری تعهد سازمانی افزایش می یابد و با كاهش تعل قخ ارر ك اری تعه د
سازمانی كاهش می یابد .همچني تعهد عارفی و تعهد هنجاری با تعلقخارر كاری رابطة خط ی
مستقيم معنادار دارد.
تأثير مثبت و معنادار فضيلت سازمانی بر تعهد سازمانی و تعلقخارر كاری و تأثير مثبت و معنادار
تعلقخارر كاری بر تعهد سازمانی
مناب شغلی و مناب شخصی پيشایندهای تعلقخارر كاری اند و تعلقخارر كاری ب رلر مثبت بر
تعهد تأثيرگذار است.

1. Chughtai
2. Keyko
3. Chen
4. Bakker
5. Saks
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با تلج ب مبانی نظری گفت شده فرضيات زیر مطرح میشلند:
فرضية او  :در همة تحقيقات بررسیشده تعلقخ ارر ك اری كاركن ان ب ر تعه د س ازمانی
اثرگذار

است.

فرضية دوم :شدت و اثر تعلقخارر كاری بر تعهد سازمانی یکسان

نيست.

روششناسي پژوهش
ای مقال از نظر هدف تلصيفی و از نظر نل استفاده ك اربردی اس ت .ب رای دس تيابی ب
تحقيقات ملرد نظر ،از سا  1388تا  1398در تحقيقات ب زبان فارسی و از سا  2009ت ا
 2019در تحقيقات ب زبان انگليسی ،كليدواژگان تعلقخارر كاری ،تعهد سازمانی ،س نجش
تعلقخارر كاری ،ارزیابی تعلقخارر كاری ،علامل مؤثر بر تعه د س ازمانی در پایگ اه ه ای
مجقت و نشریات معتبر داخلی چلن نلرمگز ،سيد ،سيلیليکا ،و م

ای ران و پایگ اه ه ای

ارقعاتی خارجی چلن امرال د ،آكس فلرد ،گلگ ل اس کلالر ،س اینس دایرك ت ،و الزی لر
جست وجل شد تا تعداد یافت های اولي (جامعة آماری) ب دس ت آی د .از آنج ا ك روش
نملن گيری غيرتصادفی هدفمند بلد با مراجع ب تحقيق های ب دستآمده از فرم كدگ ذاری
استفاده شد .سپس ،برای احراز شرایط الزم از لحاظ روششناختی و محتلا ،فيلترهای اولي
(عنلان مقال  ،چکيده ،كليدواژگان) و ثانلی (مقاالت ژورنالی مرب لط ب ده س ا اخي ر) و
مقك های خروج (عدم روایی و پایایی مناس

در یافت ها ،عدم ارائة آماره های م لرد ني از)

در مطالعات اعما شد.
تعداد یافت های اولي

در پایگ اه ه ای ارقع ات خ ارجی  25م لرد و در پایگ اه ه ای

ارقعات داخلی  52ملرد بلد ك پس از اعم ا معياره ای خ روج از مطالع  ،از ب ي 77
تحقيق 20 ،تحقيق ب عنلان نملن وارد فرایند شدند .در تحقي ق حاض ر ،پای ایی از رری ق
تلافق داورها دربارة انتخاب مناب و اندازة اثر از رریق تلافق در محاسبات اندازة اثر بي دو
فراتحليلگ ر ،ك در زمين ة م لرد نظ ر تج ارب یکس ان داش تند ،ب دس ت آم د .جه ت
تجزی وتحليل داده ها از تکنيک فراتحليل با نرماف زار ج ام  CMA2و محاس بة ان دازة اث ر
استفاده شد.
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جدو  2ارقعات كلی پژوهشهای بررسیشده را نشان میدهد.
جدول  .2اطالعات کلی پژوهشهای بررسیشده

سال

نوع

مقدار

اجرا

آماره

آماره

1398

r

0.694

70

r

0.700

121

0.940

410
358

پژوهشگران

متغیرهای تحقیق

بشيریان و همکاران

رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،دلبستگی شغل

حس پلر و همکاران

نگرشهای شغلی و عملکرد كاركنان

1392

ريبیثانی و همکاران

عدالت سازمانی ،تعهد شغلی ،دلبستگی شغلی

1397

r

عيسیخانی و همکاران

تعلقخارر كاری و تعهد سازمانی كاركنان

1392

r

0.559

فانی و همکاران

تعلقخارر كاری و تأثير آن بر تعهد سازمانی

1391

r

0.559

358

فهيمراد و همکاران

رضایت شغلی ،سبکهای دلبستگی ،تعهد سازمانی

1398

r

0.482

118

كشتکاران و همکاران

دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی

1391

r

0.531

273

یارمحمدزاده و فيضی

دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی

1394

r

0.230

204

مشبکی اصفهانی و رضایی

فضيلت سازمانی ،تعلقخارر كاری ،تعهد سازمانی

1397

r

0.704

203

1396

r

0.781

522

1392

r

0.474

167

یزدانی و همکاران
مقئی
ورسيم

پایبندی سازمانی ،رفتارهای انحرافی ،تعلقخارر كاری،
سرمای های روانشناختی
تعهد كارمند با تعلقخارر كاری

1

نمونه

تعهد سازمانی ،عزتنفس ،تعلقخارر كاری

2016

r

-0.43

380

سارتيکا 2و امير

تعلق خارركاری ،تعهد سازمانی ،گردش مالی

2014

r

0.404

200

اقليدی و كریمی

تعلق خارركاری  ،تعهد سازمانی

2016

r

0.257

202

لی 3و همکاران

عدالت روی  ،مشغلة كاری ،تعهد سازمانی

2010

r

0.600

352

بررسی پيشایندها و پيامدهای تعلق

2019

r

0.648

102

تعلقخارر كاری ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی

2019

r

0.616

302

سرمایة روانی ،تعلق خارركاری  ،تعهد سازمانی

2019

r

-0.44

473

ساكس

4

لي  5و همکاران
بات

6

ابلمغلی

7

ون در وت 8و ورمرن

تعهد سازمانی ،خلشبختی ،تعلق خارركاری

2019

r

تعهد سازمانی و تعلق خارركاری كارمندان

2017

r

0.910

317

0.56

360

1. Wertheim
2. Sartika
3. Li
4. Saks
5. Lin
6. Butt
7. Abou-Moghli
8. Van der Voet
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تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش
از مجمل  20مقالة بررسیشده ،در همة آنها از آزملن همبستگی استفاده شده و در س طح
كلی ب بررسی دو متغير تعلقخارر كاری و تعهد سازمانی پرداخت ش ده اس ت .در مقال ة
حاضر آمارة مرتبط با هر مقال وارد نرمافزار ش د و ان دازة اث ر آن ب دس ت آم د .آزم لن
فرضي ها ب ای صلرت است:
فرضية او

 :در همة تحقيقات بررسیشده تعلقخارر كاركنان بر تعهد سازمانی اثرگذار است.

در جهت آزملنپذیری فرضية او  ،پراكندگی ان دازة اثره ای نقط ای و ح دود ب اال و
پایي آنها در نملدار فارست پقن نسبت ب ميانگي اندازة اثر كل در حالت اثرات ثاب ت و
اثرات تصادفی در نملدار  1قابل مشاهده است .گفتنی است در م د اث رات ثاب ت ف ر
میشلد یک اندازة اثر واقعی وجلد دارد و هر مطالع س همی متف اوت در ای
واقعی خلاهد داشت .در مد اثرات تصادفی اندازة اثر مشخص و معينی ب
متغيرهای تعدیلگر وجلد ندارد.

نمودار  .1نمودار درختی پراکندگی اندازة اثرهای تحقیقات مستقل

ان دازة اث ر
عل ت وج لد
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جدو  3تخمي اندازة اثرات كل در مد های فراتحليل را نشان میدهد.
جدول  .3تخمین اندازة اثرات کل در مدلهای فراتحلیل

نوع مدل

تخمین نقطهای

فراتحلیل

اندازة اثر کل

اثرات ثابت

0.551

0.532

اثرات تصادفی

0.558

0.344

نتایج تركي

شاخص Z-

سطع معناداری

value

p-value

0.000
0.000

حد پایین

حد باال
0.569

45.671

0.717

4.543

اندازة اثرها با رویکرد تركي

 z- fisherدر مد اثرات ثابت نشان میده د

اندازة اثر ميانگي  20پژوهش  0/551است ك با خطای تعميم آن ب جامع ب ا ح د پ ایي
 0/532و حد باالی  0/569ای تخمي در سطح ارمينان  99درصد ،با تلج ب مقادیر  zك
خارج از بازة  1/96است و  sigك كمتر از  0/05است ،معن ادار اس ت .از ررف ی در م د
اثرات تصادفی اندازة اثر كل در تخمي نقط ای  0/558گزارش شده اس ت و ای

تخم ي

نقط ای نيز با حد پایي و باالی  0/344و  0/717با تلج ب مقادیر  zو  sigب احتم ا 99
درصد معنادار است .نتایج دو مد تركي

اندازة اثرها در یافت های نهایی ما تف اوتی ایج اد

نمیكند .بهتری معيار برای تفسير و قضاوت دربارة مق دار ان دازة اث ر ،ب زع م ك له ،1
معيارهایی است ك در جدو  4آمده است (قاضیرباربایی و ودادهير .)122 :1389
جدول  .4حدود باال و پایین اندازة اثر

حد باالی اندازة اثر

حد پایین اندازة اثر

كلچک

0.3

0.1

متلسط

0.5

0.3

بزرگ

0.8

0.5

اما برای تشخيص اینک كدام مد نتایج واقعیتری را از نظر تخم ي نقط ای گ زارش
كرده است باید همگلنی یا همجنس بلدن تحقيقات را بررس ی كن يم .ب ا تلج ب ع رف
1. Cohen
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علمی پژوهشهای فراتحليل در پایگاههای علم ی معتب ر ،آزم لن  Q valueو  I Squreو

T

 squreنتایج ،را گزارش می كند تا نتایج مذكلر ،ای س مهر تأیيدی بر همج نس ب لدن ی ا
غيرهمجنس بلدن مطالعات بزند.
آزمون همگني

آزملن  - value Qشبي آزملن كای اسکلار در مطالعات كمّی است .بنابرای وقتی همج نس
بلدن مطالعات مشاهدهشده با آنچ ملرد نظر است تطابق داشت باش د ای

آزم لن از نظ ر

آماری معنادار خلاهد شد .ب ای صلرت ك  :H0همگ هستند و  :H1همگ نيستند.
جدو  5مقادیر همگنی دادهها را نشان میدهد.
جدول  .5مقادیر همگنی دادهها

آماره

مقدار آماره

سطح معناداری

سطح خطا

نتیجة آزمون

Z

4.543

0.000

0.05

رد H0

Q value

1959.494

0.000

0.05

رد H0

I Squre

99.030

0.000

0.05

رد H0

T squre

0.380

0.000

0.05

رد H0

ب دليل اینک  sigكمتر از  0/05اس ت در س طح ارمين ان  99درص د ف ر
فر

 H1پذیرفت میشلد .بنابرای  ،ای آزملن نش ان م یده د مطالع ات همگ

همچني آزملن  I Squreبا س مقدار  0/25و  0/5و  0/75درصد ب ترتي

 H0رد و
نيس تند.

ناهمگلنی كم و

متلسط و زیاد را نشان میدهد ك در اینجا  I Squreمساوی  99/030است و ای مق دار ب
ما نشان میدهد ك ناهمگلنی زیاد است .آزملن  T squreهمبستگی رتب ای بي تحقيقات با
یکدیگر است ك با س عدد  0/19و  0/33و  0/67همبستگی مطالع ات را ك م ،متلس ط و
زیاد مقایس میكند .از آنجا ك نتيجة آزملن فل در اینجا  0/380است و از  0/33بزرگت ر
است روش

می شلد همبستگی مطالعات متلسط است و زم انی ك مطالع ات همبس تگی

متلسط داشت باشند یعنی ناهمگلن اند .جم بندی نشان م یده د مطالع ات در س طحی از
ناهمگلنی قرار دارند .بنابرای مد اثرات تصادفی نتایج واقعیت ری را نش ان م یده د .از
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ررفی ای ناهمگلنی میتلاند ب دليل ابزار ان دازهگي ری متف اوت ،حج م نملن ة متف اوت،
روش نملن گيری متفاوت ،و ب خصلص متغير تعدیلگر باشد .با تلج ب خروجی نرماف زار
و تلضيحات فل  ،فرضية او محقق تأیيد میشلد .ای بدان معناست ك در همة تحقيقات
تعلقخارر كاری كاركنان بر تعهد سازمانی اثرگذار است ك خروجی نرماف زار ب ا مي انگي
 0/558ای ملضل را تأیيد میكند ك ای مي زان ان دازة اث ر گلی ای تأثيرگ ذاری در ح د
متلسط ب باالست.
سوگیری (تورش) انتشار

منظلر از سلگيری انتشار ای است ك یک فراتحليل شامل همة مطالعات انجامشده درب ارة
ملضل ملرد بررسی نيست .ممک است برخی از مطالعات ب دالیل مختلف منتشر نش ده
باشند یا حداقل در مجقت نمای سازینشده منتشر شده باشند .زمانی ك س لگيری انتش ار
وجلد دارد نتایج نهایی فراتحليل تحت تأثير قرار می گيرد و برآوردهای نهایی حاصل از آن
دارای تلرش و خطا خلاهند بلد .پس الزم است سلگيری انتشار در گ امه ای اولي ة ی ک
فراتحليل شناسایی و تصحيح شلد تا اعتبار نت ایج اف زایش یاب د

(.)Macaskill et al. 2000

معمل تری و سادهتری روش شناسایی تلرش انتشار اس تفاده از ی ک نم لدار پراكن دگی
دوبعدی ب نام نملدار فانل یا قيفی است ك در آن اثر مداخلة برآوردشده از هر مطالع در
مقابل اندازة نملنة آن مطالع رسم میشلد .اگر تلرش انتشار وجلد نداشت باشد ،انتظار ای
است ك نملدار متقارن باشد و مقدار پراكندگی حل اندازة اثر مداخل ب ا اف زایش ان دازة
نملن كاهش یابد ( .)Little et al. 2008از لحاظ تفسيری در نملدارهای قيفشکل مطالعاتی
ك خطای استاندارد پایي دارند و در باالی قيف جم

م یش لند دارای س لگيری انتش ار

نيستند .اما هر چ مطالعات ب سمت پایي قيف كشيده میشلند خطای استاندارد آنها ب اال
میرود و سلگيری انتشارشان افزایش مییابد .نملدار  2قيف پژوهش را نشان میدهد.
همانرلر ك نملدار قيفی نشان میدهد اكثر تحقيقات در باالی قيف تجم پيدا كردهاند
و ای نشاندهندة آن است ك ای تحقيقات وزن بيشتری در اندازة اثر كل دارن د .از ررف ی
تحقيقاتی ك سهم كمتری در اندازة اثر كل دارند ب دلي ل اینک در ای

تحقيق ات خط ا
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افزایش مییابد در بخش های پ ایينی قي ف ق رار دارن د .دوا و تلئي دی روش اص قح و
برازش را برای ارزیابی و تعدیل سلگيری انتشار در نملن های كلچک ایج اد كردن د .ای
روش از یک فرایند تکراری استفاده میكند ك در آن مش اهدات ن امنطبق از نم لدار قيف ی
حذف میشلند .سپس ارزشهای اختصاصیافت ب مطالعات مفقلد اضاف میش لند؛ یعن ی
عمل پر كردن برآورد اندازة اثر و خطای استاندارد مطالعاتی ك احتماالً از دس ت رفت ان د.
پيدایش مطالعات مفقلد زیاد در یک سمت از خط ميانگي اثر بر سلگيری انتشار یا تلرش
نملنة كلچک داللت دارد (.)Little et al. 2008

نمودار  .2نمودار قیفی تحقیقات رابطۀ تعلقخاطر کاری کارکنان و تعهد سازمانی خطای استاندارد

جدو  6نتایج روش اصقح و برازش دوا و تلئيدی را نشان

میدهد.

جدول  .6نتایج روش اصالح و برازش دوال و توئیدی

اثر ثابت

ارزش مشاهدات
ارزش
تعدیلشده

تخمین

حد

نقطهای

پایین

مقدار Q

اثر تصادفی
حد باال

تخمین

حد

نقطهای

پایین

حد باال

تعداد مطالعات
مورد نیاز7 :

0.55090

0.53211

0.56915

0.55836

0.34383

0.71749

1959.49421

0.1862

0.29765

0.33928

0.33974

0.06198

0.56867

4070.66481
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بر اساس نتایج 7 ،مطالعة گمشده وجلد دارد ك اگر انتشار مییافت ،اندازة اث ر ك ل در
حالت اثرات ثابت از  0/55090ب  0/31862كاهش مییافت و اندازة اثر مد تصادفی را از
 0/558ب  0/339كاهش می یافت .همچني  ،آزملن همبستگی ب

و مازومدار ب ا ع ددهای

 0/01587و  0/01058نشان داد در نلاحی پایي قيف همبستگی كندا ضعيفتر است .ب
باور روزنتا  )1994( 1آزملن  Nایم از خطای روزنتا تعداد تحقيقات گمشده را محاسب
میكند ك الزم است ب تحليلها اضاف شلد تا عدم معناداری آماری اثر كلی ب دست آی د
(قربانیزاده  .)1392ایدة اصلی  Nایم از خطا ای است ك تعداد مطالعات با نتایج صفر را
تعيي كنيم .ب رلر واضح ،اگر تعداد مطالعات غيرمعنادار اندكی برای كاهش یک نتيج ب
سطح معناداری ملرد نياز باشد ،نتایج ب دستآم ده احتم االً فاق د ارمين ان اس ت

( Vegas

.)2005

جدو  7نتایج آزملن  Nایم از خطا را در ای پژوهش نشان میدهد.
جدول  .7محاسبات  Nایمن از خطا (تعداد ناکامل بیخطر) کالسیک

مقدار  zبرای مطالعات مشاهدهشده

44.59580

مقدار  Pبرای مطالعات مشاهدهشده

0.000

آلفا

0.05000

باقیمانده (دنبال )

2.0000

 Zبرای آلفا

1.95996

تعداد مطالعات مشاهدهشده

20

تعداد مطالعات گمشدهای ك مقدار  Pرا ب آلفا میرساند.

335.000

با تلج ب دادههای جدو  ،7باید تعداد  335مطالعة دیگر ب مطالعات اضاف و بررسی
شلد تا مقدار  Pدو دامن از  0/05تجاوز نکند .ای بدی معناست ك باید  335مطالعة دیگر
انجام گيرد تا در نتایج نهایی محاسبات و تحليلها خطایی رخ ده د و ای

نتيج دق ت و

دستآمده در ای پژوهش را نشان میدهد.

صحت باالی ارقعات و نتایج ب
1. Rosenthal
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فرضية دوم :شدت و اثر تعلقخارر كاری بر تعهد سازمانی یکسان

نيست.

عقوه ب ر بررس ی س لگيری انتش ار دادهه ای تحقي ق ب ا تلج ب س طح معن اداری
ب دستآمده ) (Pاز جدو های  Nایم از خطا و جدو اصقح و ب رازش دوا و تلئي دی
همراه آزملن كلكرام ) (Qدر قال

ررح فرضية دوم ب بررسی همگلنی یا ناهمگلنی اندازة

اثرهای ب دستآمده پرداخت شد .ای ناهمگلنی یا تفاوت نتایج میتلاند ب عل ل مختل ف
ایجاد شلد .برای تشخيص دقيقتر ناهمگلنی از آزملن  Qاستفاده میشلد .ای آزملن مانن د
كای اسکلئر ميزان تفاوت را در مجملع ای از آزمایش ها اندازه می گيرد و نشان میدهد ك
آیا ميزان آن بيشتر از مقدار ملرد انتظار است یا ن  .ای

آزم لن مش کقتی دارد؛ از جمل

اینک زمانی ك اندازههای اثر نملن بزرگ است ممک است ناهمگلنی معن ادار نش ان داده
آزم لن ق درت

شلد ،حتی اگر تفاوت بي آثار كلچک باش د و در بس ياری از م لارد ای

كمتری دارد و احتما اشتباه در رد فرضية صفر وجلد دارد (كله  .)1998در اینجا فرضية
صفر بيانگر عدم معناداری اندازة اثرهای ب دستآمده است و فرضية مقابل بر وجلد تفاوت
معنادار ميان اندازة اثرهای ب دستآمده داللت دارد .با تلج ب اینک در س طح ارمين ان 95
درصد سطح معناداری از ميزان خطای 0/05درصد كلچکتر است ،فر

 0رد و ف ر

پذیرفت میشلد .یعنی ميان اندازة اثرهای ب دستآمده تفاوت معنادار وجلد دارد و ای

1
ب

معنای ناهمگلن بلدن اندازة اثرهای ب دستآمده است .ب زعم رض اییم نش و عب اسپ لر
( )1394ناهمگلنی یافت ها از وجلد متغيری تعدیلكننده ني ز حکای ت م ی كن د ك نت ایج
بررسی روی متغيرهای ب دستآم ده را تح ت ت أثير ق رار داده اس ت .در چن ي ش رایطی
فراتحليلگران باید متغير یا متغيرهای مداخل گری را بررس ی كنن د ك ممک

اس ت ای

ناهمگلنی ب علت تأثير احتمالی آنها رخ داده باشد .ای كار ب وسيلة ربق بندی دادهها ب
حداقل دو گروه فرعی با تلج ب متغيرهایی ك ب ر لر نظ ری ب رای ای
مناس

گ روهبن دی

اند صلرت میگيرد .س پس ،ب رای ه ر ی ک از گ روهه ای فرع ی فراتحلي له ای

جداگان ای انجام میشلد (رضاییمنش و عباسپلر .)1394

317 

فراتحلیل پژوهشهای تأثیر تعلقخاطر کاری کارکنان بر تعهد سازماني

بحث و نتیجه
همانرلر ك اشاره شد ه دف از انتخ اب روش فراتحلي ل ب رای تحقي ق ای

اس ت ك

فراتحليل با یکپارچ كردن نتایج حاصل از پژوهشهای كمّی مختلف دیدگاهی ج ام ت ر و
كاملتر از اثر متغيرهای گلناگلن ب دست میآورد .یافت های حاصل از ای فراتحليل نش ان
داد تعلقخارر كاری كاركنان بر تعهد سازمانی كاركنان در سازمان ها ،با ميانگي ان دازة اث ر
 ،0/558تأثير زیادی دارد .در پژوهش حاضر تقش شد با نگاهی متفاوت و نگرشی جام تر
رابطة تعلقخارر كاری كاركنان و تعهد سازمانی بررسی ش لد .نت ایج فراتحلي ل نش ان داد
تعلقخارر كاری كاركنان با تعهد سازمانی رابطة زیادی دارد .همس ان ب ا نت ایج ان دازة اث ر
تعلقخارر كاری كاركنان بر تعهد سازمانی نتایج تحقيق فانی و همک ارانش ( )1391اس ت
ك نشان داد تعلقخارر كاری بر تعهد سازمانی مؤثر است و همچني همسان با نت ایج ای
تحقيق نتيجة تحقيق بکر 1و همکارانش ( )2020است ك نشان داد تعلقخارر كاری ب رلر
مثبت بر تعهد سازمانی تأثيرگذار است و البت الزامهای شغلی پيش ایند تعل قخ ارر ك اری
هستند .همچني از آنجا ك در نتایج ای تحقي ق ان دازة اث ر مثب ت ب

دس ت آم د نتيج

ناهمسان با نتایج ورسيم )2016( 2و بات )2019( 3است ك تأثير منفی تعلقخارر كاری ب ر
تعهد سازمانی را ب دست آوردند .در نهایت ،میتلان گفت اهميت كاربردی ای تحقيق ،ك
ب تحليل تعلقخارر كاری كاركنان بر تعهد سازمانی آنها پرداخت ،پ يشت ر از گذش ت در
انتظارات رهبران و مدیران سازمان متجلی می شلد؛ چلن آنها تمای ل دارن د ب ا تلج ب
تغييرات محيطی روزافزون كاركنانی داشت باشند ك تمایل ب ترك خدمت آنها و همچني
فرسلدگی شغلی آنها ب مرور زمان دستخلش تغييرات نش لد .همچن ي م یت لان گف ت
تعلقخارر كاری كاركنان ،ك مجملع ای است از بعد رفتاری آنها شامل تقش مضاعف،
خققيت ،استقامت و پایداری ،انعطافپذیری میتلاند كاركنان را ب تعهد س ازمانی س ل
دهد .همچني تعلقخارر كاری كاركنان با خلق نشاط روانی و احس اس تمرك ز ب ر ش غل
1. Bakker
2. Wertheim
3. Butt
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تعهد سازمانی كاركنان را بهبلد میبخشد .چلن تعهد سازمانی ب نگ رش و پيلن د ف رد ب
سازمان اشاره دارد و شل زیاد ب كار كاركنان در آن تجلی پيدا میكند .با تلج ب م لارد
یادشده ،صرف فراگير بلدن یک مد نباید مبنای عمل محققان و رهب ران س ازمانه ا ق رار
گيرد ،بلک باید بستر واقعيات محيطی ،از جمل زیست ربيعی یک كش لر ،م قك ص حت
عمل باشد .همانرلر ك در قسمت یافت ها بيان شد ،نتایج حاكی از نلعی ناهمگلنی اس ت
ك

ب

دلي ل متغيره ای تع دیلكنن ده اس ت .بن ابرای  ،الزم اس ت محقق ان متغيره ای

تعدیلكننده ای را ك میتلانند نتایج تحقيق را تحت تأثير قرار دهند شناس ایی و در فراین د
تجزی وتحليل وارد كنند و سپس بار دیگر نتایج را بررسی و مقایس كنند.
در تحقيق حاضر ،با تلج ب اینک ویژگیهای نملن های آم اری مطالع ات م لرد نظ ر
كامقً تفکيکشده و شفاف نبلدند ،امکان تقسيم مطالعات ب زیرگروه ها بر اساس متغيرهای
تعدیلگر وجلد نداشت .بنابرای  ،محققان در شناسایی متغيرهای تعدیلكننده با مح دودیت
ملاج بلدند.
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