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چكيده
روش اين .اين پژوهش به منظور توصيف، تحليل و تركيب ارائه شده در زمينه عوامل همبسته با تعهد عاطفي است

پژوهش ها وجامعه آماري پژوهش حاضر را اسناد مكتوب اعم از پايان نامه ها، . پژوهش از نوع فراتحليل است
به موضوع عوامل همبسته با تعهد عاطفي 86-95مقاالت مندرج در مجالت علمي پژوهشي در بين سالهاي 

، جهاد دانشگاهي،از بين آثار منتشر شده در دسترس كه در پايگاه اطالعاتي مگيران. داد اند، تشكيل مي پرداخته
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Abstract
This study aims to describe, analyze and combine the factors associated with 
emotional commitment. The method of this research is meta-analysis. The statistical 
population of the present study consisted of written documents including 
dissertations, researches and articles in scientific research journals between the years 
2007-2017 on the subject of factors associated with emotional commitment. Among 
the available published works in the database of Migiran, SID, Irandak, Noormagz 
and the works in the reference section of the library of Mohaghegh Ardabili, Tehran 
and Urmia universities, 16 documents were selected in 63 research factors. Data 
collected from each of the documents and research were analyzed using CMA-2 and 
SPSS 22 software. Findings showed that the value of chi-square index was 0.317 and 
the value of effect size in the fixed model was 0.158 and the review of these studies 
identified 63 effective factors and their effectiveness was significant. All the 
mentioned values have been evaluated as significant at the 95% confidence level. 
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مقدمه
شود و مديران اني به عنوان مهمترين منابع سازمان نگريسته ميها به منابع انس امروزه در سازمان
باشند، از اين اند كه مهمترين عامل كسب مزيت رقابتي، منابع انساني سازمان مي به خوبي دريافته

هاي رو امروزه توجه به مقوله تعهد و وفاداري منابع انساني به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش
هاي جدي ا و حتي وظايف فرانقشي توسط منابع انساني يكي از دغدغهاختصاص يافته به آنه

.باشد ها مي  مديران سازمان
كاركنان آن است و درها  نظريه پردازان حوزه مديريت معتقدند مهم ترين سرمايه سازمان

همين چارچوب يافتن درك بهتري از مفهوم فرد، گروه، و فرآيندهاي سازماني در تحليل رفتار
در اين راستا تمركز بر رفتار اخالقي رهبر و تاثير آن. و جامعه با اهميت استها  ندان، سازمانكارم

بر سطح تعهد كاركنان موضوعي است كه در ساليان اخير مورد توجه برخي از پژوهشگران واقع
تعهد حالتي است كه در آن فرد از طريق اقدامات و ).Ghalavandi et al., 2015(شده است

دهد محدود و مقيد شده و به دليل اجام همين اقدامات، اين باور در فرد هايي كه انجام مي تفعالي
هايي را تداوم بخشد و ذرگير موثر خويش را در انجام آنها شود كه بايد انجام چنين فعاليت ايجاد مي

).Motahari Nejad and Gemini, 2020(حفظ نمايد 
نكه چرا يك سازمان بايستي سطح تعهد اعضايش راداليل بسيار زيادي وجود دارد از اي

بيني نيستند، نياز به سرعت تغييراتي كه قابل پيش ).Moody et al.,1992(افزايش دهد 
).Ardalan et al., 2019(كاركنان متعهد، بر انگيخته را پيش از پيش ضروري كرده است

معمولي ترين. نسبت به سازمان باشدتواند تعهد عاطفي افراد  يكي از انواع تعهد در سازماني مي
روش برخورد با تعهد سازماني، روشي است كه تعهد به عنوان وابستگي عاطفي و رواني با سازمان
در نظر گرفته مي شود، كه بر اساس آن فرد ميزان تعهد باالي به سازمان داشته، خود را همراه با

، در سازمان مشاركت دارد و از عضويت درشود سازمان داراي هويت مي بيند، در كارها درگير مي
وها  بوكانان، تعهد را نوعي وابستگي عاطفي و تعصب آميز به ارزش. آن سازمان لذت مي برد

وها  اهداف يك سازمان مي داند كه اين وابستگي مي تواند نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزش
 Nazem(از ارزش ابزاري آن باشد جداي اهداف يا نسبت به سازمان به خاطر خود سازمان و

and Qaed Mohammadi,2008.(
تعيين هويت عالقه ي قوي به سازمان و از منظري، تعهد عاطفي عبارت است از دلبستگي و

تعهد عاطفي بيانگر ).Bahmani et al., 2016(با آن و درگير شدن در فعاليتهاي سازماني
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كاركنان در سازمان مي. و اهداف سازمان استها  شكارمند با ارز پيوستگي عاطفي و تعيين هويت
دليل اين وابستگي اين). Ebrahimi et al., 2013(بمانند »مي خواهند«مانند چرا كه آنها 

دانند و يا احساس صالحيت در كار مي و شخصيت خودها  است كه آن را جاي مناسبي براي ارزش
ني در خود وابستگي عاطفي نسبت به سازمانآلن و ماير معتقدند كه يك فرد زما. كنند مي خود

احساس خواهد كرد كه اهداف سازماني را از اهداف خود دانسته و متقاعد شود كه سازمان را بايد
).Kazemi and Zare, 2019(در راه رسيدن به اهدافش ياري كند

قضاوتمطالعه ميزان تعهد افراد نسبت به سازمان متبوع خود يكي از روشهاي مناسب براي 
از. رود در مورد ميزان موفقيت يا عدم موفقيت سازمان در تحقق اهداف مورد نظر به شمار مي

مستقيم گذارده و در نهايت تأثيرطرفي فقدان اين عامل بر رفتار افراد عملكرد شغل و رضايت آنان 
.ر استگذا تأثيربرسازش فرد با محيط كار تعامل فرد با محيط و نهايتا سالمت روان افراد 

با عنايت به اهميت اين مساله ضروري است كه سازمانها تدابير الزم را به منظور حفظ و
تواند منجر به كاهش تعهد آنان گردد را به عواملي را كه مي افزايش تعهد اعضايشان بينديشند و

.حداقل ممكن رسانده و از ميان بردارند
گذار برتأثيرهمچنين عوامل  و موسسات ولذا بررسي ميزان تعهد عاطفي كاركنان سازمانها 

به منظور. در اين پژوهش قصد بررسي ميزان تعهد عاطفي معلمان را داريم. يابد آن ضرورت مي
تحقق بخشيدن به اهداف تعليم و تربيت، نظام آموزش و پرورش بايد عالوه بر توانايي جذب، توان

زيرا نظام آموزشي هر كشور توسط معلمان حفظ و نگهداشت و بهسازي معلمان را نيز داشته باشد؛
در زمينه متغير تعهد عاطفي، نتايج ).Jahromi et al.,2009(گيرد مي آن كشور شكل

تحقيقات حاكي از آن است كه بين متغير عدالت توزيعي با تعهد عاطفي معلمان رابطه وجود
 Moradi and(ولي در تحقيق ).Abdollahi,et al., 2012(دارد

Talepasand,2015( سازماني گزارش شده است عدم رابطه بين عدالت توزيعي و تعهد.
 Elmi and Mohammad(با تعهد عاطفي، تحقيقاي  همچنين در رابطه بين عدالت رويه

Barzi,2009( به وجود رابطه مثبت و معني دارر اشاره كرده؛ در حالي كه در
.ن اين دو متغير تاكيد شده استبه عدم وجود رابطه بي)Abdollahi,et al.,2012(تحقيق

كه به طور مستقل و در ارتباط با تعهدها  براي حل تناقض حاصل از اين قبيل پژوهش
فرا تحليل نتايج. آماري فراتحليل استفاده نمودهاي  توان از روش مي عاطفي انجام گرفته اند،
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هاي رابطه بين ويژگي كند و با روشهاي آماري مي مطالعات مختلف را به مقياس مشترك تبديل
.دهد را مورد بررسي قرار ميها  مطالعات و يافته

اين نتايج متناقض در بعضي تحقيقات ديگر در زمينه ارتباط ساير متغيرها با تعهد عاطفي نيز
انجام شده انجامهاي  دارد تا فراتحليلي بر روي پژوهش مي ديده شده است كه محقق را بر آن وا

.و يكساني را عرضه كنددهد و نتايج دقيق 
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي فراتحليلي پژوهشهاي انجام گرفته داخلي در زمينه رابطه
متغيرهاي پژوهشي و تعهد عاطفي و ايجاد ارتباط بين مطالعات و به دست آوردن يك نتيجه

به سواالت منسجم از ميان نتايج پراكنده با استفاده از روشهاي آماري نيرومند براي پاسخگويي
.تحقيق است

روش شناسي پژوهش
با توجه به اينكه هدف اين پژوهش؛ توصيف، تحليل و تركيب مطالعات ارائه شده در زمينه عوامل

باشد؛ روش اين پژوهش مي انجام يافتههاي  همبسته با تعهد عاطفي معلمان بر اساس پژوهش
از. م شده درباره يك موضوع خاص استدر اين تحقيق، تمركز روي تحقيقات انجا. فراتحليل است

)انجام شدههاي  حاصل از پژوهش(و مقاالت ها  اين رو جامعه مورد بررسي در اين تحقيق پايانامه
اين جامعه به طور دقيق تر. باشد مي در ارتباط با عوامل همبسته با تعهد عاطفي در بين معلمان

و نتشر شده در مجالت و نشريات معتبر داخليبرخي از دانشگاه ها، مقاالت مهاي  شامل پايانامه
علمي معتبر و شناخته شدههاي  مرتبط با اين موضوع در تعدادي از سايتهاي  مقاالت و چكيده

هاي تهران، اروميه و و دانشگاه) noormagz, magiran, irandok, sidمانند (ايراني 
.باشد مي يد؛تحقيق شناسايي گرد 16عامل و فرضيه در قالب  63اردبيل كه 

براي بررسي اطالعات و. شدبراي تجزيه و تحليل اطالعات از روش آمار استنباطي استفاده 
.شداستفاده  CMA2پاسخ گويي به سواالت پژوهش در بخش استنباطي از نرم افزار 

در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده ها از مدل هاي فراتحليل اثرات ثابت و اثرات تصادفي و
، براي2هجز gشاخص1اي به دست آوردن اندازه اثر تفكيكي و كلي براي مطالعات از اندازه اثربر

1. Effect Size
2. Hedges
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و آزمون اصالح و برازش دووال2)فونل پالت( 1بررسي سوگيري انتشار از نمودارهاي قيفي
براي بررسي تعداد مطالعات گم شده از آزمون3توييدي ،Nهمچنين براي بررسي4ايمن از خطا ،
كليه اين عمليات با استفاده از نرم. استفاده خواهد گرديد  I2و  Qي مطالعات از آزمون ناهمگون

.و به روش تركيب اندازه اثر صورت گرفته خواهد شد) CMA2(افزار جامع فراتحليل 

نمونه آماري مورد مطالعه): 1(جدول 
حجم نمونه  سال  نام و نام خانوادگي رديف حجم نمونه سال نام و نام خانوادگي  رديف

محمدي  1 الدين راد 9 2190 1386صالح   323  1393فيروز
عبدالهي 10 180 1380علمي  2   486  1393بيژن
جهرمي  3 شايان شوروني 11 118 1388امين   383  1393صفورا
قدري 12 170 1389شريفي  4   122  1393اسماعيل
  230  1394عابدي 13 143 1390هويدا  5
نژاد  6   113  1394قالوندي 14 164 1390رمضان
زاده 15 358 1391نادي  7   100  1395طهماسب
مرادي 16 73 1392ابراهيمي  8   200  1395سعيد

هاي پژوهش يافته
بررسي تحقيقات نشان داده اند كه در رابطه با عوامل همبسته بر تعهد عاطفي در بين معلمان درجه

عامل 9يق شناسايي شده است كه از اين بين تعداد تحق 16عامل در  63آماري مورد مطالعه تعداد 
مورد رد 54تحقيقات در  H0در واقع . به عدم وجود رابطه و بقيه به وجود رابطه تاكيد كرده اند

.شده اند تأييدو بقيه ) 317/0برابر با  2χ(شده است 

تحقيقاتهاي  آمار توصيفي و محاسبه خي دو فرضيه): 2(جدول 
2χ Fo- Fe  Fe Fo

317/0   54 H0 رد شده
052/0 33/3 67/5 9 H0 تأئيد شده

)عامل63(كل .عامل وارد تحليل شده اند63

1. Eggers regression intercept
2. Funnel Plot
3. Duval Tweed fitting
4. classic fail –safe N
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2χشود كه  مي نتيجه گرفته) 1391دالور، (با جدول توزيع مجذور كا ) 2(از مقايسه جدول 

رد H0براين باشد، بنا مي جدول توزيع مجذور كا 2χكوچكتر از  052/0رد شده با مقدار هاي  فرضيه
.شود مي تأييد 05/0تحقيق در سطح  1Hشود و  مي

  
خطاي استاندارد و دقت در هر يك ازهاي  در بخش بعدي ابتدا نمودار قيفي براساس شاخص

گردد پس از آنان نتايج محاسبه شده اندازه مي مطالعات به شكل اصالح نشده و اصالح شده ارائه
شده است و همچنين به بررسي آزمون همگني مطالعات وگزارش ها  اثر براي هريك از پژوهش

.پرداخته شده استها  تعيين تعداد ناكامل بي خطر براي هر يك از پژوهش

در پژوهش هاي اوليهنمودار قيفي بر اساس شاخص خطاي استاندارد ): 1(نمودار 
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نمودار قيفي بر اساس شاخص دقت): 2(نمودار 
  

گردد كه مطالعات به كار گرفته شده در اين پژوهش مي مشاهده) 2( و) 1(با توجه به نمودار 
حول محور ميانگين اندازه اثر به طور متقارن توزيع نشده اند و پراكندگي مطالعات حول يك طرف

مطالعات بزرگ در باالي نمودار و مطالعات. باشد مي گيري در مطالعات ميانگين نمايانگر وجود سوء
جهت بررسي و به طبع آن رفع اين سوء گيري از روش. گردند مي ار ظاهركوچك در پايين نمود

اين روش مطالعات گم شده در در سمت چپ. چينش و تكميل دووال توئيدي استفاده شده است
در جدول زير نتايج. نمايد مي برد، محاسبه مي نمودار را كه ايجاد آنها حالت تورش رو از بين

.است بكارگيري اين روش گزارش شده

روش چينش و تكميل دووال و توئيدي): 3( جدول
مطالعات

اضافه شده
Qارزش   اثرات تصادفي اثرات ثابت

نقطه
تخمين

نقطه حد باال حدپايين
تخمين

حد باال  حدپايين

ارزش
مشاهده
شده ها

25964/0 24160/0 27750/0 26070/0 20902/0  31093/0  68469/486  

ارزش
تعديل شده

ها

12 19696/0 17985/0 21394/0 19569/0 13768/0  25237/0  59543/821  
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و ميزان. مطالعه گمشده منظور گرديده است 12تعداد ) 3(براساس نتايج مندرج در جدول 
در مدل اثرات ثابت با استفاده از روش چينش و تكميل دووال و توئيدي از مقداراي  برآوري نقطه

در مدل اثرات تصادفي از ازاي  ه است، همچنين برآورد نقطهشد 19696/0به مقدار  25964/0
مطالعه به 12به بيان ديگر با اضافه كردن . تغيير يافته است 19569/0به مقدار  26070/0مقدار 

.گردد سمت چپ ميانگين اندازه اثر، در اين نمودار حالت تقارن ايجاد مي

خص خطاي استانداردنمودار قيفي اصالح شده براساس شا): 3(نمودار 

نمودار قيفي اصالح شده براساس شاخص دقت): 4(نمودار 
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مطالعه به سمت چپ ميانگين 12با اضافه شدن تعداد ) 4(و ) 3(براساس نتايج نمودارهاي 
گردد و توزيع مطالعات از حالت نامتقارن به حالت متقارن تغيير شكل مي نمودار تورش موجود رفع

.اند توپر نمايش داده شدههاي  اضافه شده به شكل دايره مطالعات. يابد مي

بررسي همگني مطالعات
نتايج مربوط به اين آزمون. استفاده شده است Qجهت بررسي ميزان همگني مطالعات از آزمون 

.است آورده شده) 4(در جدول 

نتايج آزمون همگني مطالعات): 4(جدول 
p  I2مقدار  Q  dfمقدار  مدل

27290/0 000/0 61 160 ثابت

باشد كه اين مقدار با مي 160برابر با  Qگردد مقدار  مي مالحظه) 4(همانطور كه در جدول 
شود و مي بنابراين فرض صفر مبتني بر همگني مطالعات رد. معنادار است 05/0احتمال كمتر از 

مچنين شاخصه. باشند اين موضوع بيانگر آن است كه گروه مطالعات تحت بررسي ناهمگن مي
I2 درصد از تغييرات اندازه اثر در كليه مطالعات به سبب ناهمگني 27290/0دهد كه  نشان مي

.باشد مطالعات مي

محاسبه مقادير اندازه اثر هريك از مطالعات
نظم يافته از كوچكترين تا(هجز  gبراي هريك از مطالعات مقادير اندازه اثر بر اساس شاخص 

درصدي محاسبه و ارزيابي 95در فاصله اطمينان  pو  zن، حد باال، مقادير ، حد پايي)بزرگترين
آمده) 5(نتايج محاسبات در جدول . فيشر صورت گرفته است zمعناداري آنها از طريق آزمون 

.است
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محاسبه اندازه اثر وآزمون معناداري آن براي هر يك از مطالعات): 5(جدول 
=63N): ازه اثررتبه بندي براساس مقادير اند(

يف
آماريهاي  شاخص متغيرها نام پژوهشگررد

g مقدار   حد باال حد پايين  هجزz  مقدارp

000/0  -924/3  -164/0 -460/0 -320/0 تاريخچه هويدا  1
033/0  -129/2  -016/0 -368/0 -196/0 تظاهر برتوليد شايان جهرمي  2
001/0  -306/3  -069/0 -264/0 -168/0 فرسودگي شغلي شوروني  3
056/0  -910/1  004/0 -316/0 -160/0 همكاران هويدا  4
297/0  -043/1  085/0 -273/0 -097/0 اعتماد شايان جهرمي  5
407/0  -830/0  095/0 -231/0 -070/0 سياست هويدا  6
993/0  008/0  231/0 -229/0 001/0 اختالل جسماني ابراهيمي  7
972/0  035/0  167/0  -0//161 003/0 زبان هويدا  8
933/0  084/0  240/0 -0221 010/0 اختالل خواب ابراهيمي  9
438/0  776/0  209/0 -091/0 060/0 تجربه گرايي شريفي  10
297/0  043/1  273/0 -085/0 097/0 مانع شايان جهرمي  11
268/0  108/1  279/0 -079/0 103/0 كناره جويي شايان جهرمي  12
206/0  265/1  298/0 -066/0 120/0 عدالت رويه ايي قالوندي  13
313/0  009/1  341/0 -113/0 120/0 اختالل كاركردي ابراهيمي  14
006/0  739/2  211/0 035/0 124/0 عدالت توزيعي عبداللهي  15
181/0  337/1  298/0 -058/0 124/0 تاكيد بر توليد شايان جهرمي  16
051/0  951/1  260/0 -001/0 132/0 شباهت محمدي  17
072/0  801/0  344/0 -015/0 170/0 عدالت تعاملي قالوندي  18
038/0  074/2  359/0 011/0 191/0 مالحضه گري شايان جهرمي  19
000/0  683/3  291/0 /091 193/0 عدالت رويه ايي نادي  20
003/0  995/2  325/0 070/0 201/0 نفس كار محمدي  21
036/0  099/2  390/0 014/0 210/0 معناداري طهماسب زاده  22
000/0  672/4  338/0 143/0 243/0 عدالت تعاملي نادي  23
012/0  516/2  426/0 056/0 250/0 چشم اندازه سازمان طهماسب زاده  24
012/0  516/2  426/0 056/0 250/0 عضويت طهماسب زاده  25
001/0  301/3  386/0 103/0 250/0 روانجورخويي شريفي  26
000/0  945/3  373/0 131/0 256/0 احساس شايستگي عابدي  27
004/0  903/2  418/0 086/0 260/0 فناوري قدري  28
001/0  276/3  416/0 111/0 270/0 اهداف و ارزش ها هويدا  29
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005/0  833/2  452/0 088/0 280/0 بازخورد عملكرد طهماسب زاده  30
000/0  774/3  417/0 139/0 284/0 وظيفه شناسي شريفي  31
002/0  131/3  451/0 111/0 290/0 عدالت توزيعي يقالوند  32
000/0  788/3  424/0 143/0 290/0 استشهاد فعال رمضان نژاد  33
000/0  788/3  424/0 143/0 290/0 استشهاد غير فعال رمضان نژاد  34
003/0  941/2  460/0 099/0 290/0 تعهد در سازمان طهماسب زاده  35
000/0  646/5  383/0 193/0 291/0 سرمايه اجتماعي نادي  36
000/0  682/6  374/0 212/0 295/0 عدالت تعاملي عبدالهي  37
002/0  157/3  477/0 121/0 310/0 ايمان طهماسب زاده  38
000/0  324/4  440/0 176/0 314/0 وظيفه مدار علمي  39
000/0  940/4  438/0 200/0 324/0 وفاداري محمدي  40
000/0  350/4  460/0 186/0 330/0 سبك عملگرايي رمضان نژاد  41
000/0  740/3  480/0 162/0 330/0 شخصيتي قدري  42
000/0  696/4  462/0 203/0 339/0 رابطه مدار علمي  43
000/0  487/3  503/0 354/0 340/0 نوع دوستي طهماسب زاده  44
000/0  987/3  497/0 184/0 350/0 رفتاري قدري  45
000/0  324/4  486/0 197/0 350/0 وظيفه هويدا  46
000/0  488/5  467/0 236/0 357/0 دلبستگي محمدي  47
000/0  841/4  483/0 219/0 358/0 همسازي شريفي  48
000/0  111/4  505/0 195/0 360/0 آموزشي قدري  49
000/0  782/4  486/0 219/0 360/0 پاداش مشروط رمضان نژاد  50
000/0  237/4  514/0 206/0 370/0 اخالق حرفه اي قدري  51
000/0  237/4  514/0 206/0 370/0 فكري قدري  52
000/0  237/4  514/0 206/0 370/0 توسعه حرفه اي قدري  53
000/0  621/4  539/0 239/0 400/0 تدريس قدري  54
000/0  752/4  548/0 250/0 410/0 صالحيت حرفه اي قدري  55
000/0  943/5  545/0 299/0 430/0 برون گرايي شريفي  56
000/0  622/5  609/0 329/0 481/0 نشاط شايان جهرمي  57
000/0  654/7  595/0 385/0 497/0 نگرش مرادي  58
000/0  919/5  626/0 353/0 502/0 صميمت شايان جهرمي  59
000/0  490/9  673/0 490/0 589/0 دانش مرادي  60
000/0  095/12  656/0 513/0 589/0 سرمايه اجتماعي راد  61
000/0  533/9  674/0 493/0 591/0 مهارت مرادي  62
000/0  335/8  843/0 642/0 760/0 اختالل افسردگي ابراهيمي  63
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باشد، در ستون دوم زير متغيرها براي دهنده نام محقق مي ستون اول نشان) 6(در جدول 
اثر در هجز كه در ستون بعدي ارائه شده به عنوان اندازه gشاخص . ها گزارش شده است پژوهش

.محاسبه شده است CMA-2هر مطالعه در نظر گرفته شده است كه با بهره گيري از نرم افزار 
و براي zدرصدي، براي  95بعدي داراي مقادير حدود پايين و باال در فاصله اطمينان هاي  ستون

همانگونه كه در جدول. هر مطالعه و همچنين سطح احتمال مطالعات اختصاص يافته است
اعتماد، مانع، كناره جويي،(، جهرمي )سياست و زبان(گردد، به استثناي مطالعات هويدا  ده ميمشاه

عدالت(و قالوندي ) عدالت توزيعي(، عبدالهي )تجربه گرايي(، ابراهيمي، شريفي )تأكيد بر توليد
ات اثراتكه اثرات غير معناداري براي آنها ارزيابي شده است؛ براي باقي مطالع) تعاملي و رويه اي

.معنادار گزارش شده است
براي بررسي معناداري كلي اندازه اثر بعد از تركيب مطالعات، با استفاده از دو مدل ثابت و

.باشد قابل مشاهده مي) 7(تصادفي پرداخته شده است كه نتايج آن در جدول 

نتايج تركيب اندازه اثر مطالعات و معني داري آنها): 7(جدول 
محاسبه ميانگين اثراتآماريهايشاخصمدل

g مقدار  حد باال حد پايين  هجزz   مقدارp  منفي  مثبت
168/0  287/0  000/0 20839 214/0 086/0 158/0  ثابت
000/0 05427 278/0 242/0 260/0  تصادفي

شود مقدار اندازه اثر كلي براي مطالعات در مدل اثرات مي مشاهده) 7(همانطور كه در جدول 
و براي 214/0تا  086/0درصد اطمينان در فاصله  95با  158/0هجز  gت بر اساس شاخص ثاب

.برآورد شده است 278/0تا  242/0 درصدي در فاصله 95با اطمينان  260/0مدل اثرات تصادفي 
بررسي سو گيري انتشار مطالعات

امل بي خطرجهت بررسي و تعيين سوگيري انتشار مطالعات تركيب شده از شاخص تعداد ناك
.دهد نتايج سوگيري انتشار را نشان مي) 8(جدول . استفاده شده است
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نتايج سوگيري انتشار مطالعات): 8(جدول 
Z مطالعات

مشاهده شده
تعداد مطالعات  آلفا Z مقدار آلفا  Pمقدار

مشاهده شده
تعداد مطالعات

گم شده
39193/26  000/0 05000/0 95996/1 63  1361  

مطالعه گمشده با اندازه اثر برابر با صفر نياز 1361دهد كه تعداد  مي نشان) 8(دول نتايج ج
.بدست آمده به مرز آلفا برسد Pاست تا نتيجه معنادار فوق به نتيجه غير معنادار بدل گرددو مقدار 

تركيب احتماالت مطالعات در پژوهش
63ا تعهد عاطفي در بين معلمان، صورت گرفته در حوزه عوامل همبسته بهاي  در بررسي پژوهش

پژوهش در نمونه آماري بوده است، كه متغيرهاي اثرگذار و همبسته با تعهد عاطفي مورد تحقيق
، سن، سابقه كار،)دلبستگي، وفاداري، شباهت، نفس كار(در آنها عبارتست از رضايت شغلي 

گري، اعتماد، تاكيد بر توليد صميميت، نشاط، مانع، كناره جويي، مالحظه(تحصيالت، جو سازماني 
، برونگرايي و درونگرايي، همسازي، وظيفه شناسي، پاداش مشروط، استشهاد فعال)و تظار بر توليد

حرفه اي، بازخور عملكرد، آموزشي،هاي  و غيرفعال، توسعه حرفه اي، اخالق حرفه اي، صالحيت
ماد، اهداف، سرمايه اجتماعي، پاداش،، اعت)موثر بودن، معناداري، شايستگي(رفتاري، توانمندسازي 

در بين اين متغيرها فرض). عدالت رويه اي، تعاملي و توزيعي(فرسودگي شغلي و عدالت سازماني 
؛) Elmi and Mohammad Barzi,2009(مربوط به وظيفه مدار هاي  صفر در فرضيه

؛) Jahromi Shayan et all,2009(جويي، مالحظه گري، اعتماد، تاكيد بر توليد  مانع، كناره
 Ebrahimi et(؛ اختالل جسماني و اختالل خواب)Ghalavandi et all,2015(زبان

all,2013 (تأئيد شده و در ساير موارد فرض پژوهشي مورد تأئيد قرار گرفته و فرض صفر رد
موجود با استفاده از شاخصهاي  در پژوهش H0در تجزيه و تحليل نتايج رد يا تأئيد . شده است

باشد كه با توجه به كمتر بودن اين مقدار از خي مي 052/0آماري خي دو مقدار محاسبه شده برابر 
.باشد معنادار مي 05/0دو بحراني، مقدار محاسبه شده در سطح 
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بحث و نتيجه گيري
هاي هر نهاد اجتماعي، نيل به اهدافي است كه علت وجودي آن نهاد را شكل يكي از مسئوليت

تحقق اهداف سازماني در گرو همكاري و هماهنگي تمامي عواملي است كه تعامل نظام. دهد مي
سطوح نيروي انساني در تمام در اين ميان. بخشد مي مند آنها با يكديگر به وجود سازمان معنا

به عنوان يك عامل ذي شعور و داراي نقش برجسته تر از ساير عوامل دارد كه بايد به آن سازمان
.بيش از ساير عوامل توجه شود ادي ومعنوي، اهداف فردي، توقعات گروهي و سازمانينيازهاي م

از آنجايي كه كارآيي نيروي انساني هميشه براساس محاسبات اقتصادي قابل پيش بيني نيست و
برتر انسان در ابعاد اجتماعي ، احترام و خوديابي استهاي  كه برخاسته از نياز عوامل متعدد ديگر

تعهد(است، لذا در اين پژوهش به يكي از ضرورتهاي اساسي سازماني يعني  زمينه موثردر اين 
اين مفهوم كه امروزه جايگاه مهمي را در تحقيقات مذكور از آن خود. پرداخته شده است) عاطفي

ساخته است، بيش از هر چيز ناشي از اعتقاد شديد فرد به سازمان و پذيرش اهداف آن و تالش در
در نتيجه اين دو عامل، نوعي وابستگي عاطفي و رواني در فرد. اهداف است دن به آنجهت رسي

محقق در اين تحقيق به دنبال فراتحليل .كند به بقاء در سازمان مي گيرد كه او را مايل مي شكل
.باشد آموزشي ميهاي  عوامل همبسته با تعهد سازماني در سازمان

براي اين منظور. مل همبسته با تعهد عاطفي استموضوع پژوهش حاضر فراتحليلي بر عوا
و نيز بخش SID ،Magiranاطالعاتي هاي  عامل و فرضيه پژوهشي از پايگاه 63سند با  16

تهران، اروميه و محقق اردبيلي انتخاب و اطالعات مورد نياز آنهاهاي  دانشگاههاي  مرجع كتابخانه
CMA-2با استفاده از نرم افزار ها  داده تحليل استنباطي. در چك ليست فراتحليل ثبت شد

مرتبطهاي  در اين بخش به مقادير محاسبه شده اندازه اثر و نتايج بدست آمده از آزمون. تحليل شد
zبطور كلي مقدار . نماييم مي با سوگيري انتشار و دست آخر به نتايج احتماالت در پژوهش اشاره

.معنادار است α>05/0محاسبه شده براي كليه تعهدها در سطح 
شاخص تعداد ناكامل. باشند نشان داد كه مطالعات تحت تركيب ناهمگن مي Qبررسي آزمون 

در خصوص بررسي آزمون تعداد ناكامل بي. بي خطر نشان داد كه در مطالعات سوگيري وجود دارد
است؛ خطر جهت رفع سوگيري انتشار در مطالعات به كار گرفته شده، ذكر يك نكته حائز اهميت

باشد به طوري كه فرض صفر آزمون تعداد ناكامل در اين آزمون مي آن هم توجه به فرض صفر
بي خطر بيانگر وجود ناهمگني در مطالعات است و اين ناهمگني نشان دهنده وجود متغير تعديل

تجاوز نكند، خطا 05/0لذا در صورتي كه مقدار معناداري از  ).Zeighamian,2015(گر است
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دهد و اين خطا كه در طول تحقيق مشهود است به سبب نامحتمل بودن افزودن تعداد مي رخ
بااليي از اسناد پژوهشي با اندازه اثر صفر به مطالعات بكار گرفته شده، باالجبار معناداري را پذيرفته

.و با فرض ناهمگن بودن مطالعات به نتايج اخذ شده اعتماد شده است
اند كه در رابطه با عوامل همبسته بر تعهد عاطفي در بين معلمان بررسي تحقيقات نشان داده

بررسي مطالعات نشان داده. كار پژوهشي صورت گرفته است 16عامل و فرضيه در قالب  63تعداد 
اعتماد، مانع، كناره(، جهرمي )سياست و زبان(عامل همبسته، مطالعات هويدا  63است كه از تعداد 

و قالوندي) عدالت توزيعي(، عبدالهي )تجربه گرايي(ابراهيمي، شريفي  ،)جويي، تأكيد بر توليد
؛ اثرات غير معنادار داشته اند و براي باقي مطالعات اثرات معنادار گزارش)عدالت تعاملي و رويه اي(

.شده است
بطور كلي از نتايج فراتحليل مطالعات حوزه تعهد عاطفي نشان داد كه متغيرهاي اثرگذار و

:با تعهد عاطفي مورد تحقيق كه رابطه مثبت و معني دار در آنها تأئيد شده اند عبارتند از همبسته
در(، دانش )مورد 3در (اي  ، عدالت رويه)مورد 3در (، عدالت تعاملي )مورد 2در (عدالت توزيعي 

يه، سرما)مورد 2در (، اعتماد )مورد 3در (، سالمت روان )مورد 2در (، حقوق و مزايا )مورد 3
،)مورد 3در (، همكاران )مورد 2در ( ، دلبستگي )مورد 2در (اي  ، اخالق حرفه)مورد 2در (اجتماعي 
).مورد 4در (، اختالالت فردي )مورد 3در (، مهارت )مورد 3در (آموزش 

شـود وها به منابع انساني به عنوان مهمترين منـابع سـازمان نگريسـته مـي    امروزه در سازمان
از اين رو امـروزه باشند،اندكه عامل كسب مزيت رقابتي، منابع سازمان ميدريافته مديران به خوبي

هـاي اختصـاصتوجه به مقوله تعهد و وفاداري منابع انساني به سازمان و انجام هر چه بهتر نقـش 
هـاي جـدي مـديرانها وحتي وظايف فرانقشي توسط منـابع انسـاني يكـي از دغدغـه    يافته به آن

يك حالت رواني است كه نشان دهنـده نـوعي. تعهد عاطفي يك نگرش است. باشدها ميسازمان
تمايل يعني عالقه و خواست قلبـي .باشدتمايل، نياز و الزام جهت ادامه اشتغال در يك سازمان مي

هايي كه در سازمان كـردهگذارينياز يعني فرد به خاطر سرمايه فرد براي ادامه خدمت در سازمان،
امه خدمت در آن است و الزام عبارت از دين ، مسووليت و تكليفي است كه فرد در برابـرناچار به اد

از ديدگاهي ديگر، تعهد عاطفي نوعي احساس. بيندسازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن مي
يـك نگـرش دربـاره«اين تعهد سـازماني و عـاطفي   بنابر .وابستگي و تعلق خاطر به سازمان است

ي كارمندان به سازمان است،و يك فرايند مستمري است كه از طريـق آن اعضـاي سـازمانوفادار
).Majidi,1998(دهندعالقه خود را به سازمان و موفقيت و كارايي پيوسته آن نشان مي
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هاي مطرح شده در گذشته، نزديكترين و در بحث از نتايج تحقيق حاضر و تطبيق آن با نظريه
 Moody et(. باشد مي )1982(ين مورد، نظريه مودي، پورتر و استرز ترين نظريه در ا مشابه

all,1992(تعهد بر مؤثر عوامل اين پژوهشگران،. دادند انجام سازماني تعهد زمينه دراي  مطالعه
ويژگيهاي شخصيتي، ويژگيهاي مرتبط با نقش، ويژگيهاي ساختاري و به چهار دسته را سازماني

براي تطبيق اين عوامل شناسايي شده در تحقيق حاضر با نظريه. كردند تجربيات كاري تقسيم
مودي، پورتر و استرزمذكور محقق عوامل شناسايي شده را در قالب چهار عامل ذكر شده توسط 

.كند ذكر مي) 1982(
همانطور كه در قسمت نتايج تحقيق مشخص شده در زمينه عوامل شخصيتي همبسته با تعهد

ستگي، وفاداري، شباهت، نفس كار، حقوق و مزايا، روانجور خويي، صميميت،دلبهاي  عاطفي مولفه
نشاط، اعتماد، زبان، اهداف و ارزشها، اختالل جسماني، اختالل خواب، اختالل كاركرد، اختالل

هاي افسردگي، نگرش به كار، استرس شغلي، هوش سازماني، اميد، خوش بيني، دانش، مهارت
.ار هستندفردي، اخالق و فكري اثرگذ

نفسهاي  همچنين در زمينه عوامل و ويژگيهاي مرتبط با نقش همبسته با تعهد عاطفي مولفه
.كار، اخالق كار، فرسودگي شغلي و مهارت اثرگذار هستندهاي  كار، توسعه حرفه اي، صالحيت

هرابطه مدار، وظيفهاي  در زمينه عوامل و ويژگيهاي ساختاري همبسته با تعهد عاطفي، مولفه
حرفههاي  مدار، تاريخچه سازمان، عدالت تعاملي، عدالت رويه اي، عدالت توزيعي، فناوري، مهارت

.اي، بازخورد عملكرد و چشم انداز سازمان اثرگذار هستند
ارتباط با همكاران،هاي  در نهايت در زمينه تجربيات كاري همبسته با تعهد عاطفي، مولفه

ه كار، تاكيد بر توليد، تجربه گرايي، تاريخچه، اختالالتمالحظه گري، كناره جويي، تظاهر ب
.فردي، مهارت، چشم انداز سازماني، تفكر، اعتماد و آموزش اثرگذار هستند

عامل سرمايه حاصل از اين پژوهش مهمترين عامل اثرگذار تعهد عاطفيهاي  براساس يافته
يه ميشود سازمان آموزش و پرورشباشد كه براساس اين يافته توص مي اجتماعي و عدالت سازماني

.در جهت پيشبرد اهداف مرتبط با متغير مذكور به كار گيردها  توجه بيشتري را به اين عامل
بنابراين اميد است كه مسئوالن و مديران آموزش و پرورش با استناد و اكتفاء به ابزارها و

جهت افزايش و ارتقاء تعهد منابع مختلف از جمله تحقيقات و بويژه تحقيق حاضر اقداماتي در
.عاطفي معلمان مبذول بدارند



ازمانهامديريت بر آموزش س

68

با توجه به فراتحليل صورت گرفته، مشخص گرديد كه توجه بيشتر پژوهشگران به مسائل
مربوط به سايرهاي  معطوف گرديده است و حوزهاي  رضايت شغلي، حقوق و مزايا و اخالق حرفه

ست محققان ديگر به بررسي همبستگي درلذا بهتر ا. متغيرهاي مديريتي مغفول مانده است
.ديگر مديريت با تعهد سازماني بپردازندهاي  حوزه

گردد كه محققان بعدي عوامل شناسايي شده در تحقيق حاضر را مي همچنين پيشنهاد
بندي كرده و با ابزار محقق ساخته جديد به سنجش ميزان تعهد سازماني و همبستگي بين دسته

.عهد سازماني بپردازند متغيرهاي سازماني و

محدوديت ها
اين تحقيق كه پژوهشگر را در بسياري از موارد با شك و ترديدهاي  يكي از اصلي ترين محدوديت

و نتايج غير واضح آماري و نتايج نامرتبط با شيوه تحليلها  مواجه كرده؛ وجود يكي سري تبيين
.بوده است

مورد نياز براي برآورد اندازه اثر درهاي  آماره وها  محدوديت ديگر تحقيق عدم گزارش شاخص
.برخي از مطالعات بوده است

الزم برايهاي  اين پژوهش عدم انجام يا عدم گزارش پيش شرطهاي  از ديگر محدوديت
مورد بررسي بود كههاي  در پژوهشها  تحليلي براي تحليل فرضيههاي  اجراي برخي تكنيك

.نمود ه فراتحليل را با احتياط ممكن مياستخراج نتايج آنها جهت ورود ب
و مقاالت است و اين سببها  از محدوديت ديگر اين تحقيق وجود سوگيري انتشار در پژوهش

.با احتياط انجام گيردها  شود تا تعميم يافته مي

مالي حمايت/منافع رض تعا
ز دانشگاه محقق اردبيليامقاله ه اول شد نويسندارشناسي ركامهنان پايااز ين مقاله برگرفته ا

حمايتون بدو نيست رض تعادر ماني زهش حاضر با منافع هيچ ساونتايج پژو ميباشد اردبيل 
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