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چکیده
انـد  توجه به رشد تحقیقات در حوزة علوم انسانی و اجتماعی، دانشمندان به این نتیجه رسـیده با 

پـذیر نیسـت؛ بنـابراین بـه انجـام تحقیقـات       که تسلط بر تمام ابعاد یک مسأله تا حـد زیـادي امکـان   
اند که عصارة تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم براي ترکیبی روي آورده

هاي انجـام شـده در حـوزه    پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش. کندفراهم میآنها 
ها در ایران و با اسـتفاده از روش فراتحلیـل و   ارتباط کیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی سازمان
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مقدمه
ي رفتاري شود که شناسایی الگوهامنابع انسانی مهمترین بخش یک سازمان قلمداد می

هاي شغلی کارکنان از عوامل مهم در تشخیص کارکنان و همچنین عوامل مرتبط با نگرش
تعهد سازمانی نوعی نگرش شغلی ). 1384سلمانی، (آیدها به شمار میموفقیت و کامیابی سازمان

هاي اخیر توجه بسیاري از محققان رفتار سازمانی و روانشناسی را به خود جلب است که طی سال
نموده است؛ تعهد سازمانی بر متغییرهاي زیادي همچون رضایت شغلی و حضور، رفتار سازمانی 

,Shiuan & Relley(فرا اجتماعی، عملکرد شغلی و تمایل به ترك خدمت کارکنان تأثیر دارد

کارکنان متعهد معموالً داراي رکوردهاي قابل توجه، ماندگاري شغلی باالتر و عملکرد ). 2003
دالیل زیادي براي ضرورت توجه سازمان به . هتري نسبت به افراد داراي تعهد کمتر هستندشغلی ب

اوالً، تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طور کلی با . تعهدات سازمانی وجود دارد
-براي مثال پرستاران ممکن است کاري را که انجام می. وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد

کنند، ناراضی باشند که در آن ته باشند، ولی از بیمارستانی که در آن کار میدهند، دوست داش
یا به عکس . هاي مشابه دیگر جستجو خواهند کرداي را در محیطهاي مشابهصورت آنها شغل

هاي رستوران ممکن است، احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند، اما از پیش خدمت
از این رو بسیاري از . شان متنفر باشندا یه به طور کلی از شغلانتظار کشیدن در سر میزه

. انداندیشمندان، به دنبال ازارهاي ارتقاي تعهد سازمانی ر راستاي کسب نتایج حاصل از آن بوده
اي است که نقطه آغازین بهبود تعهد سازمانی را از درون یکی از سازو کارهاي مهم حوزه

عبارت دیگر با تدارك مجموعه شرایطی در به. دهدمد نظر قرار میکارکنان و تغییر نگرش آنان 
هاي کاري، نگرش مساعد کارکنان به سازمان و به تبع آن بهبود تعهد کارکنان را فراهم محیط

.توان در مفهوم کیفیت زندگی کاري بیان نموداي که در بهترین حالت میحوزه. نمایدمی
اي در کیفیت زندگی کاري به موضوع اجتماعی عمدهامروزه در مدیریت معاصر، مفهوم 

هاي گذشته فقط بر زندگی کاري افراد سراسر دنیا تبدیل شده است، در حالی که در دهه
هاي جدیدي براي کمک به تمرکز وجود داشت اما امروزه متخصصان در جستجوي نظام

اگر . دل برقرار کنندکارکنان هستند تا بتوانند بین زندگی کاري و زندگی شخصی خود تعا
است، نیروي بیشتري عضو سازمان واقعاً احساس کند که کیفیت زندگی کاري او بهبود یافته

یابد و همین امر، خود موجب انگیزه بیشتر وي براي کار بهتر و در نتیجه براي انجام کارش می
مدیریت بهبود کیفیت زندگی کاري کارکنان مستلزم اهتمام.شودکیفیت زندگی بهتر می

اقداماتی همچون امکانات . گرانه از منابع انسانی استهاي حمایتسازمان به تدوین سیاست
رفاهی، درمانی، امنیت شغلی، طراحی شغلی، اهمیت شغلی، توسعه و پیشرفت شغلی، آموزش 
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رجبی فرجاد، (شودبهسازي و مواردي از این قبیل موجب بهبود کیفیت زندگی کارکنان می
). 1391احمدي، رشیدپور و 

بیان مسئله تحقیق
اهمیت دو متغیر کیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی در پیشرفت عملکرد سازمانی باعث 
شده که امروزه به عنوان موضوع مهمی توسط پژوهشگران در سازمانهاي مختلف مورد بررسی 

ن در کسب نتایج شده گمی دانشمنداهاي متعدد با نتایج متنوع باعث سردرپژوهش. قرار گیرد
اند که با توجه به رشد تحقیقات در حوزة بر این اساس، دانشمندان عمالً به این نتیجه رسیده. است

پذیر نیست؛ لذا به انجام علوم انسانی و اجتماعی، تسلط بر تمام ابعاد یک مسأله تا حد زیادي امکان
ده در یک موضوع خاص را به اند که عصارة تحقیقات انجام شتحقیقات ترکیبی روي آورده

نتایج بسیاري از تحقیقات موجود ). 2، 1385ازکیا و توکلی، (کند روشی منظم براي آنها فراهم می
). Rosenthal & Dimatteo, 2001(کننده استدر یک موضوع خاص، متفاوت و گاه متضاد و گمراه

روز شدن مستمر آنها، ژه و بههاي تخصصی ویهاي علمی در زمینهامروزه حجم بسیار زیاد نوشته
هاي مختلفی براي به این دلیل تا به امروز تالش. کاربرد آن را براي پژوهشگران دشوار ساخته است

شده هاي علمی ارائه یکی از روش. هاي محققان قبلی صورت گرفته استبندي و مرور یافتهجمع
فراتحلیل . یعنی فراتحلیل استهاي سنتی، ترکیب تحقیقات براي فائق آمدن به مشکالت روش
مند مهمترین و روز آمدترین رویکردها و بندي و بازنگري نظامروشی آماري براي استخراج و جمع

هاي سنتی امکان تلخیص، ادغام، ترکیب و هاي علمی است که به شکل متمایزي از روشروش
هاي ها و مدلگسترش نظریههاي کمی و کیفی و حتی بسط وها، شواهد و نتایج پژوهشتفسیر داده

).31: 1392زاده، قربانی(؟کنندهاي مطالعاتی فراهم میمفهومی را در بسیاري از حوزه
مطالعات بسیاري رابطۀ بین . شودعبارت دیگر، واگرایی زیادي در نظریات علمی دیده میبه

هاي موجود در تاند که تفاوکیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار داده
نتایج این مطالعات، به استفاده از رویکرد جدیدي در حوزه علوم رفتاري منجر گردیده تا این 

تر به رویکرد فراتحلیل با ترکیب نتایج مطالعات انجام شده، نگرشی جامع. پدیده را تبیین نماید
فانه تحقیقاتی که متأس. نمایدموضوع دارد و عوامل تفاوت در نتایج را شناسایی و توجیه می

تاکنون در این زمینه انجام شده است با نگرشی محدود به موضوع، صرفاً در شرایطی 
رویکرد . اندگیري نمودهاین رابطه را اندازه....) جامعه آماري، زمان و معیارهاي خاص و (خاص

در نتایج تر به موضوع، عوامل تفاوت فراتحلیل در این پژوهش با نگاهی متفاوت و نگرشی جامع
تر، فراتحلیل رابطۀ کیفیت زندگی کاري و به بیان ساده. مطالعات گذشته را بررسی خواهد نمود
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نگرش پژوهشگر و انواع ( هاي موضوع پژوهشتعهد سازمانی را با توجه به تأثیر ویژگی
بر رابطه این دو متغیر مورد ) گیري کیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی هاي اندازهشاخص

گونه تفکیکی بین سازمانهاي مورد بررسی صورت بررسی قرار خواهد داد لذا در این تحقیق هیچ
. ان مورد بررسی قرار گرفته استهاي ایرنگرفته است و به صورت کلی تحت  عنوان سازمان

مروري بر میانی نظري 
کیفیت زندگی کاري

در طول این مدت، این .گذردبیش از یک دهه از طرح مفهوم کیفیت زندگی کاري می
رویکرد جدید، موضوع بسیاري از تحقیقات علمی کشورهاي غربی بوده و با وجود این که 

اند، تأثیرات شگرفی در بهبود وضعیت رضایت ها به تازگی به آن توجه کردهمدیران سازمان
و ).Dolan & et al, 2007(شغلی کارکنان ، همچنین کاهش غیبت و تأخیر برجاي گذاشته است

Martel(گیردرا در بر میاي از مفاهیم نظري را با هدف تعدیل مشکالت سازمانیاین واژه دامنه

& Dupuis, 2006 .(ي جامع و گسترده است که رضایت کارکنان را کیفیت زندگی کاري برنامه
ر و کند و به آنها در امر مدیریت، تغییها را در محیط تقویت میدهد، یادگیري آنافزایش می

رضایت نداشتن کارکنان از کیفیت زندگی کاري مشکلی است که . رساندتحوالت یاري می
هدف بسیاري از . رساندي کارمندان بدون توجه به مقام و جایگاه آنها آسیب میتقریباً به همه

اي پیچیده است زیرا ها افزایش رضایت کارکنان را در تمام سطوح است، اما این مسئلهسازمان
هایی با کیفیت زندگی کاري رابطه دارند، امري دشوار که چه مشخصهک و تعیین اینتفکی
). 26: 1390جهرمی،حاتمی، میرجعفري و مجاهدي(است

اي از روشها و اقداماتی است که به افزایش و رضایت کیفیت زندگی کاري مجموعه
رایی سازمان کند و هدف آن بهبود شرایط کاري آنان و افزایش کاکارمندان کمک می

دهد که تعریف مروري بر ادبیات موجود نشان می). 1387ثانی، میرکمالی و نارنجی(است
اي براي کیفیت زندگی کاري وجود ندارد و متغییرهاي مختلفی از قبیل شدهمعمول و پذیرفته

هاي رهبري ، روشها و عملیات بر روي نگرش کارکنان از کیفیت مشی سازمانی، سبکخط
هاي در طی چند دهه گذشته دیدگاه). Lewis et al, 2001(گذارنداري تأثیر میزندگی ک

است، مانند کیفیت زندگی کاري به متفاوتی در خصوص کیفیت زندگی کاري مطرح شده
، به عنوان یک 3، به عنوان یک مجموعه روشها2، به عنوان یک رویکرد1عنوان یک متغیر

1. Variable
2. Approach
3. Methods
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.3وان یک موضوع اخالقی، و به عن2، به عنوان همه چیز1جنبش
است، از جمله نظران ارایه شدهاز کیفیت زندگی کاري تعاریف متعددي توسط صاحب

اي است از شرایط واقعی کار در یک سازمان مانند حقوق و کیفیت زندگی کاري مجموعه«آن
گیري، روش مدیریت، مزایا، امکانات رفاهی، مالحظات بهداشت و امینی، مشارکت در تصمیم

اي کیفیت زندگی کاري مجموعه). 1391سلطانزاده، قالوندي و فتاحی، (»وع غنی بودن مشاغلتن
).Gangne & Desi, 2005(از نتایج مثبت زندگی کاري براي فرد، سازمان و جامعه است

توان گفت که کیفیت زندگی کاري به معناي تصور ذهنی و برداشت در تعریف کلی، می
مهدي (بیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود استکارکنان یک سازمان از مطلو

). 1388زاده اشرفی و ایلیکا، 
به طور (ي کیفیت زندگی کاري اثربخش، بهبود شرایط کارياهداف اساسی یک برنامه

نتایج مثبت برنامه . باشدمی) دیدگاه کارفرمایان(و اثربخش سازمان) عمده از دیدگاه کارکنان
است که شامل کاهش غیبت در ي شماري از مطالعات پیشین حمایت شدههیاد شده به وسیل

سازمان، افزایش رضایت شغلی، ایجاد تعامل بین زندگی شخصی و زندگی کاري، ایجاد رقابت 
-مفید و سازنده بین کارکنان، عملکرد، امنیت شغلی و اعتماد به مقامات باالتر بیان شده

هاي مربوط به کیفیت زندگی کاري، بهبود کیفیت مهبنابرین، هدف برنا). Lau, 2000(است
خدمات از طریق بهبود کیفیت زندگی کاري کارکنان و درگیر ساختن و مشارکت آنان در 

امروزه کیفیت زندگی کاري به عنوان یک . باشدرابطه با کار، شرایط کار و محیط کارشان می
سازمانی مورد تأمل قرار گرفته و يي مدیریت منابع انسانی و توسعهمفهوم جهانی در عرصه

.رودتأمین و ارتقاي آن کلید اصلی موفقیت هر سازمانی به شمار می
کیفیت زندگی کاري را ادراك کارکنان از بهداشت ) Cassio, 1998(کاسیو

خود در محیط کار تعریف کرده و عوامل آن را بدین شرح ) ذهنی(و روانی) جسمی(فیزیکی
کارکنان، توسعه شغلی، حل تعارض، ارتباط، سالمت، امنیت شغلی، مشارکت : شمرده استبر

طور کلی مفهوم کیفیت زندگی ). Mirkamali, 2005(جبران برابر و محیط امن و افتخار آمیز
خواهد شأن و منزلت کارکنان هاست که میاي در سازمانکاري در حال حاضر مربوط به فلسفه

زمانی ایجاد کند و رفاه فیزیکی و روحی کارکنان را را افزایش دهد، تغییراتی در فرهنگ سا
هاي کیفیت زندگی کاري قصد دارند، اعتماد، ها، برنامهدر بعضی سازمان. افزایش دهد

درگیري و توانایی حل مسئله کارکنان و در نتیجه رضایت و اثربخشی سازمانی را افزایش 

1. Movement
2. Every Thing
3. Subject-Ethical
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).1388پور، شهبازي، واعظی و ثنایی(دهند
العمل کارکنان در برابر کار، به نیز کیفیت زندگی کاري را عکس) Walton,1993(والتون

کند؛ با ویژه پیامدهاي ضروري آن در ارضاي نیازهاي شغلی و سالمت روحی، تعریف می
کاري و چگونگی استفاده از این تعریف کیفیت زندگی کاري بر پیامدهاي شخصی، تجربه

والتون الگویی نظري را براي تبیین کیفیت . کید داردبهبود کار به منظور رفع نیازهاي فرد تأ
:است که به شرح زیر استزندگی کاري تنظیم کرده

ها با پرداخت مساوي براي کار مساوي و نیز تناسب پرداخت: 1پرداخت منصفانه و کافی. 1
معیارهاي اجتماعی و معیارهاي کارکنان و نیز تناسب آن با دیگر انواع کار؛

ایجاد شرایط کاري ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات : 2ایمن و بهداشتیمحیط کار . 2
کار منطقی؛

فراهم کردن زمینه بهبود تواناییهاي فردي، : 3تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم. 3
کارگیري مهارتهاي کسب شده و تأمین امنیت در زمینه هاي بههاي پیشرفت، فرصتفرصت

درآمد و اشتغال؛
العمل مقام فراهم بودن زمینه آزادي سخن بدون واهمه از عکس: 4گرایی در سازماننقانو. 4

باالتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی؛
کارکنان درباره مسئولیت ) ادراك(نحوه برداشت: 5وابستگی اجتماعی زندگی کاري. 5

اجتماعی در سازمان؛
هاي تعادل بین زندگی کاري و دیگر بخشبرقراري توازن و: 6فضایی کلی زندگی. 6

زندگی کارکنان که شامل اوقات فراغت، تحصیالت و زندگی خانوادگی است؛
ایجاد جو و فضاي کاري مناسب که : 7یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار. 7

احساس تعلق کارکنان به سازمان را و اینکه آنان موردنیاز سازمان هستند، تقویت کند؛
هایی نظیر استفاده از استقالل و فراهم بودن فرصت: 8هاي انسانیتوسعه قابلیت. 8
هاي گوناگون و دسترسی با اطالعات متناسب با مند شدن از مهارتکنترلی در کار، بهرهخود
).Moorhed & Griffien, 1998(کار

ی کاري انجام هاي فراوانی در زمینه کیفیت زندگپژوهش2006تا 1980هاي در بین سال
1. Adequate and Fair Compensation
2. Safe and Healthy Working
3. Opportunity for Continued Growth and Security
4. Constitutionalism in the Work Organization
5. The Social Relevance of Work Life
6. Total Life Space
7. Social Integration in the Work Organization
8. Human Progress Capabilities
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دهد کیفیت زندگی کاري رابطه مثبتی با سایر متغییرهاي موجود در شده که نتایج آنها نشان می
توان از جمله آنها به تعهد سازمانی دارد که می...) وري و تعهد سازمانی، عملکرد، بهره(سازمان

. اشاره کرد

تعهد سازمانی
رسد در منابع مدیریتی منابع زبان ظر میاصطالح تعهد سازمانی موضوعی است که به ن

ي تعهد به معناي عام آن به کار برده تر، به اشتباه به جاي واژهفارسی به آن توجه شده و بیش
هایی است که تعاریف زیادي براي تعهد از واژه). 1388تورانلو، جمالی و منصوري، (شودمی

پذیري با ، اخالق کاري، رغبت و مسئولیتمفاهیم متعددي از جمله وجدان. آن ارائه شده است
شود، به عبارتی دیگر بسیاري از هاي مفهومی، معادل با تعهد به کار برده میوجود داشتن تفاوت

هاي هاي متفاوتی تعریف و با ابعاد و مقیاسشناختی سازمانی، تعهد نیز به شیوهمفاهیم روان
). 1381شکرزاده، (استگیري شدهگوناگونی اندازه

گیري نگرش یا جهت« : کنندنظران علم مدیریت، تعهد سازمانی را چنین تعریف میصاحب
یر نیز تعهد می). Gautam et a, 2004(» سازدنسبت به سازمان که هویت فرد را با سازمان مرتبط می

Meyer et(کندرا تمایل افراد به صرف انرژي و وفاداري خویش به نظام اجتماعی تعریف می al,

شود که براساس در این شیوه تعهد، وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می). 2002
پورتر و همکارانش، ).  Lee et al, 2001(دانندي هویت خویش میکنندهآن افراد سازمان را تعیین

اند ریف کردهتعهد سازمانی را درجه سنی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت او در سازمان تع
تمایل شدید در راه ) 2هاي سازمان اعتقاد به اهداف و ارزش) 1: هاي زیر استکه داراي مؤلفه

). 1390روحی و همکاران، (خواست عمیق ادامۀ عضویت در سازمان ) 3سازمان 
به طور کلی در دو دهۀ گذشته، تعهد سازمانی نگرش شغلی غالبی است که مورد مطالعه قرار 

نتایج مطالعات فراوان مؤید آن ). Cohen, 2007(استهاي بسیاري بودهو موضوع فراتحلیلگرفته 
اي قوي براي رفتارهاي کنندهبینیي مهم و پیشاست که تعهد سازمانی یکی از عوامل تعیین کننده

).Dee et al, 2006(شغلی کارکنان است که از این طریق در اثربخشی سازمانی نقش مؤثري دارد
تعهد سازمانی حالتی است که فرد، سازمانی را، معرف خود بداند و آرزو کند در عضویت 

ي وفاداري کارکنان به عبارت دیگر، تعهد سازمانی نوعی نگرش درباره. آن سازمان باقی بماند
).  1390قنبري و حجازي،(رساندبه سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می

تعهد، نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان، شغل توان گفتطور کلی میبه
حال . ها، عملکرد و وفاداري وي نسبت به سازمان تأثیرگذار استیا گروه است که در قضاوت

رو باشد، هایی روبهاگر این سازمان به اقتضاي ماهیت خود با مسائل انسانی، مالی و حساسیت
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سو ي اعتماد به کارکنان از یکالزمه. و چندان خواهد شداهمیت تعهد کارکنان نسبت به آن، د
,Yilmaz(سازدها از سوي دیگر، وجود کارکنان متعهد را ضروري میو رقابت بین سازمان

هاي ارائهسازمانی مطالعات مختلفی انجام شده است که در بین مدلدر ارتباط با تعهد). 2008
هاي رسد و براي سازمانتر به نظر میجامع) 2002(یر میسازمانی، مدل آلن و شده براي تعهد

کند که هر سه کننده خدمات اجتماعی مناسب است این مدل سه عنصر تعهد را متمایز میارائه
شود، اما هرکدام دلیلی این عناصر باعث تقویت احتمال ماندگاري کارمند در سازمان می

تعهد عاطفی، : یر عبارتند ازر در مدل آلن و میاین سه عنص. متفاوت از دو مورد دیگر دارند
. تعهد مستمر و تعهد هنجاري

ي عالقه و تمایل به ادامه خدمت در سازمان هتعهد عاطفی نشان دهند: 1تعهد عاطفی) الف
ي عنوان وابستگی و تعلق خاطر براي انجام کار و میل به ماندن براي ادامهتعهد عاطفی به. است

شود، به عبارت دیگر تعهد عاطفی، پیوستگی عاطفی و تعیین ی و خدمت تعریف میاین وابستگ
.ها و اهداف سازمان استهویت فرد با ارزش

هاي احتمالی ناشی از ترك سازمان و اجبار ي هزینهکنندهاین نوع تعهد بیان: 2تعهد مستمر) ب
هاي شغلی براي هر چه فرصتدر این راستا. ي خدمت در سازمان استاجبار به باقی ماندن و ادامه

هاي او بیشتر باشد، احتمال ترك خدمت کمتر گذاريفرد در خارج سازمان کمتر و سرمایه
هاي حین خدمت و تالش بیشتر، افراد خواهد بود، به بیان دیگر با صرف وقت و گذراندن آموزش

.دهنددامه میشوند و ضرورتاً به کار خود در سازمان اراحتی حاضر به ترك خدمت نمیبه
تعهد هنجاري عبارت است از احساس مسئولیت، دین و تعهد اخالقی : 3تعهد هنجاري) ج

ي خدمت و فعالیت در سازمان در این بعد از تعهد، افراد ادامه. گیرددر برابر سازمان را در بر می
).1392همکاران، کشاورز و(دانند تا دین خود را نسبت به سازمان ادا نمایندي خود میرا وظیفه

پیشینه تحقیق
کیفیت زنگی کاري یکی از متغیرهابی است که در چند دهه اخیر مورد توجه محققان و 

تحقیقات مختلفی در زمینه  ارتباط کیفیت زندگی کاري و تعهد . پژوهشگران قرارگرفته است
نتایج : شودیها اشاره مترین آنسازمانی صورت گرفته است  که در ادامه به برخی از مهم

ي بین کیفیت زندگی کاري و بررسی رابطه«با عنوان ) 2012(پژوهشی از احمدي  و همکارانش 
بیانگر آن بود که رابطه مثبت و معناداري بین » هاي دولتی استان کردستانتعهد سازمانی در سازمان

در )  Fakhrpoor et.al)2012. کیفیت زندگی کاري و سه بعد تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد

1. Affective commitment
2. Continuance commitment
3. Normative commitment
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ها هاي آنپژوهشی نشان دادندکه بین کیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی و همجنین بین مؤلفه
رابطه ابعاد «با عنوان ) Mehdad et al)2011یافته هاي پژوهشی از . رابطه معناداري وجود دارد

کیفیت زندگی نشان داد که بین ابعاد» هاي آنکیفت زندگی کاري با تعهد سازمانی و مؤلفه
هاي آن رابطه معناداري وجود دارد و ابعاد کیفیت زندگی کاري کاري، تعهد سازمانی و مؤلفه

. ي تعهد سازمانی و مؤلفه هاي آن استکنندهپیش بینی

فرضیات تحقیق
:شوندبا توجه به مبانی نظري گفته شده فرضیات زیر مطرح می

.دگی کاري بر تعهد سازمانی اثر گذار استدر تمامی تحقیقات بررسی شده کیفیت زن. 1
.اثر ابعاد کیفیت زندگی کاري بر تعهد سازمانی یکسان نیست. 2

روش تحقیق
کارگیري روش فراتحلیل و با توجه به دلیل بهمقاله حاضر از نظر هدف کاربردي است و به

حاضر شامل همه جامعه آماري تحقیق. گیردهاي کمی قرار میها در زمره پژوهشماهیت داده
هاي منظور گردآوري دادهمقاالت درباره رابطه کیفیت زندگی کار و تعهد سازمانی  بوده و به

این فرم معادل پرسشنامه یا فرم . مورد نیاز براي فراتحلیل از یک فرم کدگذاري استفاده شد
با استفاده از اطالعات این فرم براي انجام محاسبات. باشدمصاحبه در انواع دیگر تحقیقات می

این کار با استفاده از تکنیک . استتجزیه و تحلیل شده CMA2نرم افزار جامع فراتحلیل 
هاي آماري استفاده شده در فرضیات به این ترتیب که آزمون. محاسبه اندازه اثر انجام گردید

براي سنجش چنین در این پژوهش هم.پس از تبدیل شدن به اندازه اثر مورد تحلیل قرار گرفتند
هاي دوال و شده از روشنمودار قیفی، براي تعیین تعداد تحقیقات گمسوگیري انتشار از روش 

گونی استفاده شده کننده از آزمون ناهمایمن از خطا و براي وجود متغیرهاي تعدیلNتوئیدي و 
.هاي پژوهش به نتایج مهم هر یک از آنها اشاره خواهد شداست که در بخش یافته

امعه آماريج
از این رو . در این تحقیق، تمرکز روي تحقیقات انجام شده درباره موضوعی خاص است

هاي انجام شده در زمینه ارتباط بین کیفیت زندگی کاري و تعهد جامعه مورد بررسی پژوهش
تر شامل مقاالت منتشر شده در مجالت و این جامعه به طور دقیق. باشندسازمانی در ایران می

است که )noormags.com, sid.ir,civilica.com magiran.ir ,(ات معتبر داخلی چون نشری
.زیر ارائه شده است1اطالعات مختصري از آنها در قالب جدول
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هاي مورد بررسیاطالعات کلی پژوهش- 1جدول
اندازه 

اثر
میزان 
آماره

نوع 
آماره

سال 
اجرا عنوان پژوهش پژوهشگران ردیف

48/0 482/0 R 1388
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی 

کاري وتعهد کارکنان مورد مطالعه در 
- شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده

کرمانشاه-هاي نفتی ایران

مصطفی امامی، منیژه 
بهارستانی 1

328/0 328/0 R 1388
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی 

کاري وتعهد سازمانی، مطالعه موردي 
یزدکارکنان آموزش و پرورش 

حسین صیادي، رضا 
جمالی، حسین منصوري 2

38/0 379/0 R 1390
رابطه کیفیت زندگی کاري با تعهد 

وري در کارکنان سازمانی و میزان بهره
دانشگاه علوم پزشکی جهرم

حسین حاتمی، سید 
احمد میر جعفري، سعیده 

مجاهدي جهرمی
3

48/0 480/0 R 1391
رابطه کیفیت زندگی کاریو تعهد 

-انی اعضاي هیئت علمی دانشکدهسازم
هاي آموزشی تربیت بدنی هاي گروه

هاي کشوردانشگاه

رقیه فخرپور، یوسف 
یاوري، علی محمد امیر 
تاش، فریدون تندنویس

4

56/0 56/0 R 1392
رابطه بین کیفیت زندگی کاري و 

تعهد سازمانی کارکنان ستادي 
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

ید محسن کشاورز، س
حسین خادمی، نازنین 

شماعیان رضوي، صدیقه 
عباس پور

5

183/0 183/0 R 1389
تعیین ارتباط کیفیت زندگی کاري 
وتعهد سازمانی کارکنان بانک ملی 

حوزه غرب مازندران
محمد طالقانی، سیده 

سمانه نگهداریان 6

318/0 318/0 R 1392 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی 
ی کارکنانکاري با تعهد سازمان

حاجیه رجبی فرجاد، 
علی رشید پور، سید 

جالل احمدي
7

455/0 455/0 R 1389
ارتباط بین عوامل تعهد سازمانی و 

کیفیت زندگی کاري دبیران تربیت 
بدنی استان آذربایجان شرقی

ابوالفضل فراهانی، میر 
محمد کاشف، بهرام 
کشاورز، رضا نظري

8

771/0 771/0 R 1390
ندگی کاري در تعهد نقش کیفیت ز

سازمانی کارکنان دانشگاه علوم 
انتظامی

محمد قصري، قادر 
پورعبدالعلی 9

015/0 18/0 T 1388
رابطه بین کیفیت زندگی کاري و 
تعهد سازمانی کارکنان اداره کل 

تربیت بدنی استان اصفهان

محمد سلطانی حسینی، 
مسعود نادریان، رضا 
همایی، زهره موسوي

10
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آمارينمونه 
. شودتحت بررسی است که با روشی از پیش تعیین شده، انتخاب مینمونه بخشی از جامعه

در این . دست آوردهایی درباره کل جامعه بهتوان از این بخش ، استنباطمیبه قسمتی که
شناختی شرایط هایی مورد مطالعه قرار گرفته است که از لحاظ روشفراتحلیل نتایج پژوهش

.اند، استفاده شده استیعنی از مقاالت و مالك درون گنجی را داشته. حراز کرده باشدالزم را ا
در -2.تحقیق در ایران انجام گرفته باشد- 1: این پژوهش عبارتند از 1معیارهاي درون گنجی

پژوهش مربوطه، کیفیت زندگی کاري و ابعاد آن به عنوان متغیر مستقل وتعهد سازمانی  به 
پژوهش باید اطالعات الزم براي استخراج عملی اندازه - 3.وابسته به کار رفته باشدعنوان متغیر 

البته دراین تحقیق انتخاب نمونه در مرحله اول براساس . را ارائه کرده باشد) قوت رابطه(اثر 
هاي  و بعد در مرحله دوم  براساس وجود فرضیه. معیارهاي درون گنجی صورت گرفته است

رابطه کیفیت زندگی کاري با تعهد : ها عبارتند از ته است که این فرضیهمتشابه صورت گرف
حقوق منصفانه و (مقاله دکر شده و رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاري 10سازمانی که در تمام 

گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی کافی، محیط کاري ایمن، تأمین فرصت رشد، قانون
کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه زندگی کاري، امنیت شغلی، فضاي 

مقاله اشاره شده است 9با تعهد سازمانی که در ) هاي اجتماعی قابلیت

ابزار گردآوري اطالعات
ــراي گــردآوري داده ــل از یــک فــرم کدگــذاري اســتفاده    ب ــراي فراتحلی ــاز ب هــاي مــورد نی

در فراتحلیــل بــه کــار مــی فــرم کدگــذاري، ابــزار گــردآوري اطالعــاتی اســت کــه . مــی شــود
ایــن فــرم معــادل پرسشــنامه یــا فــرم مصــاحبه در انــواع دیگــر تحقیقــات مــی باشــد            . رود

ــی( ــام    ). 1991، 2درالك و لیسـ ــر نـ ــی نظیـ ــات خاصـ ــذ اطالعـ ــت اخـ ــذاري جهـ ــرم کدگـ فـ
ــه،      ــدازه نمون ــد ان ــه و ســال انتشــار و اطالعــات اضــافی کدگــذاري شــده مانن ــوع مقال محقــق، ن

ي شــده، ســازمان اجــراي پــژوهش، داده هــاي آمــاري بــه دســت آمــده   متغیرهــاي انــدازه گیــر
در ایـــن پـــژوهش از فـــرم کدگـــذاري شـــدة کتـــاب فراتحلیـــل در . و نظـــایر آن مـــی گـــردد

.پژوهش هاي اجتماعی و رفتاري دکتر قاضی طباطبایی استفاده شده است

اندازه اثر
. لیل مفهوم انـدازه اثـر اسـت   ترین مفاهیم موجود در ادبیات فراتحدر حال حاضر یکی از اساسی

1. Inclusive criteria
2. Dulark  & Lipsey



94پاییز ، 78، شماره چهارمو، سال بیست)بهبود و تحول(ریتمطالعات مدی76

داري به حجـم مطالعـه   در یک تعریف فراگیر آماري، اندازه اثر عبارت است از نسبت آزمون معنی
میالدي توسط کـوهن معرفـی و   1977این مفهوم در سال ). 107، 1389قاضی طباطبایی، ودادهیر،(

صـفر در واقـع تعیـین انـدازه     او در کتاب خود نوشت فرضیه . بر اهمیت استفاده از آن تأکید گردید
. اثر صفر است و هرگـاه فرضـیه صـفر رد شـود یعنـی مقـدار انـدازه اثـر در جامعـه غیرصـفر اسـت           

دهنده میزان یا درجه حضـور پدیـده در جامعـه اسـت و هـر چـه انـدازه اثـر         بنابراین، اندازه اثر نشان
,Thompson & Snyder(تر باشـد، درجـه حضـور پدیـده هـم بیشـتر اسـت        بزرگ چنـین  هـم . )1997

را در تحقیقات گمراه کننده دانسـت و  Pداري کوهن تمرکز صرف بر محاسبه مقادیر سطوح معنی
داري در علوم رفتاري بـا درصـد بـاالیی از خطـاي نـوع دوم      که آزمون معنیتاکید کرد به دلیل آن

بـر راهبردهـایی   همراه است، باید جهت کاهش خطاهایی از این نوع و ارتقاي توان آزمـون، عـالوه   
دهــد، بــه بــرآورد انــدازه اثــر و اســتفاده از آن در  کــه روش تحقیــق در اختیــار محققــان قــرار مــی 

در ایـن خصـوص   ). Cohen, 1998(گیري در مورد قبـول یـا رد فرضـیه صـفر پرداختـه شـود      تصمیم
اي نـوع  روزنتال نیز معتقد است که در علوم رفتاري اگر اندازه اثر محاسبه نشود احتمـال بـروز خطـ   

داري و اگـر چـه سـطح معنـی    . )Rosenthal & Cooper, 1994(شـود دوم از خطاي نوع اول بیشتر می
اي را شوند، اما هـر کـدام اطالعـات جداگانـه    اندازه اثر در مورد رد یا قبول فرضیه صفر استفاده می

علـت  ص بـه اي خـا شود که آیا نتیجـه داري مشخص میاز طریق آزمون معنی. گذارنددر اختیار می
توان دریافت که متغیـر مسـتقل تـا چـه     شانس رخ داده است یا خیر و از طریق محاسبه اندازه اثر می

گیـري در مـورد رد یـا قبـول فرضـیه      بنابراین، بـراي تصـمیم  . اندازه بر متغیر وابسته اثر گذاشته است
ر اندازه اثـر نیـز توجـه    داري به مقداصفر در تحقیقات رفتاري الزم است همراه با نتیجه آزمون معنی
تـر  داري، هر چه انـدازه اثـر بـزرگ   شود؛ زیرا در شرایط یکسان از لحاظ حجم نمونه و سطح معنی

شـکري و همکـاران،   (یابـد  گیـري افـزایش مـی   شود و اعتبار تصمیمباشد، توان آزمون هم بیشتر می
هـا، قـادر بـه    عیـار گـروه  گـران بـا داشـتن مقـادیر میـانگین، واریـانس و انحـراف م       فراتحلیل). 2003

را بـراي  » d«هستند که معموال » d«و » r«ها در این زمینه ترین آمارهمحاسبه اندازه اثر هستند، اما رایج
اي رو، اگـر در مطالعـه  از ایـن . برنـد را براي مطالعات همبستگی به کار می» r«هاي گروهی و تفاوت

تــوان انــدازه اثــر آنهــا را بــر اســاس  اســتفاده شــده باشــد، مــی» F«و » t « ،»Z«، »«هــاياز آزمــون
). W0lf, 1986(هاي زیر محاسبه کردفرمول

d = d = d =

r = r = r =
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فیشـر کـه کـاربرد کمتـري     » z«و » g«هاي یاد شده در باال، محققین از شاخص مارهعالوه بر آ
پس از محاسبه اندازه اثر معمـوالً محقـق دچـار    . کنندازه اثر استفاده میدارند نیز براي ترکیب اند

شود که آیا این مقدار اندازه اثر براي قبول یا رد فرضیه صفر مناسب است یـا  تردید و دو دلی می
زعم اندیشمندان، بهترین معیار براي تفسـیر و قضـاوت در مـورد مقـدار انـدازه اثـر، چـه از        نه؟ به

دسـت  محاسبه شده باشد، باید از مرور پیشینه تحقیق بـه dچه از طریق شاخص وrطریق شاخص 
یعنی باید مقادیر اندازه اثر تحقیقاتی را که طی چندین سال انجام شده است محاسبه کـرد و  . آید

هاي اثر که در آینده در آن حـوزه  میانگین آنها را به عنوان معیار مناسب براي مقایسه سایر اندازه
البتـه کـوهن معیارهـایی را بـراي اسـتفاده سـریع پیشـنهاد        . شود انتخـاب نمـود  ی انجام میتحقیقات

).122، 1389قاضی طباطبایی، ودادهیر،(آمده است2کند که در جدول می

حدود باال و پایین اندازه اثر- 2جدول 
حد پایین اندازه اثرحد باالي اندازه اثر

3/01/0کوچک
5/03/0متوسط
8/05/0بزرگ

ایـن  . هاي مورد نیاز براي فراتحلیل از یک فرم کدگذاري استفاده شـد منظور گردآوري دادهبه
اطالعات این فرم بـراي انجـام   . باشدفرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر تحقیقات می

ایـن کـار بـا    . اسـت تجزیه و تحلیـل شـده  ) CMA2(محاسبات با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل 
هاي آماري استفاده شده به این ترتیب که آزمون. استفاده از تکنیک محاسبه اندازه اثر انجام گردید

چنین براي در این پژوهش هم.در فرضیات پس از تبدیل شدن به اندازه اثر مورد تحلیل قرار گرفتند
هـاي  شـده از روش تحقیقـات گـم  نمودار قیفی، براي تعیین تعـداد  سنجش سوگیري انتشار از روش 

گونی اسـتفاده  کننده از آزمون ناهمایمن از خطا و براي وجود متغیرهاي تعدیلNدوال و توئیدي و 
.هاي پژوهش به نتایج مهم هر یک از آنها اشاره خواهد شدشده است که در بخش یافته

هاتجزیه و تحلیل داده
-tمورد از آزمون 1از آزمون همبستگی و در مقاله 9مقاله بررسی شده، در 10از مجموع 

studentد سازمانی پرداخته شده استالبته . درسطح کلی دو متغیر کیفیت زندگی کاري و تعه
در مقاله حاضر به .تحقیق در سطح ابعاد نیز مورد بررسی قرار گرفته است9تحقیق 10در این 

ی آماره مرتبط با هر مقاله وارد نرم منظور بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاري و تعهد سازمان
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هاي مورد نتایج اندازه اثرهاي محاسبه شده پژوهش. افزار گردید و اندازه اثر آن محاسبه شد
.ارائه شده است3بررسی در جدول 

توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر متغیرها- 3جدول 
درصد فراوانیفراوانیدامنه تغییر شدت تأثیر

220)کم(3/0ر شدت تأثیر زی
660)متوسط(5/0تا 3/0بین 
220)زیاد(و باالتر 5/0

10100جمع

60مورد معادل 6درصد در طبقه کم، 20مورد معادل 2مقاله، 10از میان 2بر اساس جدول 
. درصد در طبقه زیاد قرار گرفته است20مورد معادل 2درصد در طبقه متوسط و باالخره 

) 3/0تا 1/0یعنی بین (دست آمده در بازه اول اندازه اثر به) 1شماره(ل کوهن براساس جدو
در rچنین وقتی مقدار هم. کوچک بوده و فرضیه مورد مطالعه از قوت کافی برخوردار نیست

در بازه rباشد، اندازه اثر متوسط و در نهایت هنگامی که مقدار ) 5/0تا 3/0یعنی بین ( بازه دوم 
بندي یک پنجم اندازه اثرها در بر طبق این طبقه. شودشدت تأثیر زیاد ارزیابی میسوم باشد، 

درصد اندازه اثرها در 80شود و گونه که در جدول مشاهده میهمان. اندطبقه کم قرار گرفته
توان گفت که بر اساس نتایج این بنابراین می. گروه متوسط و باالي متوسط ارزیابی می شوند

.فیت زندگی کاري با تعهد سازمانی رابطه اي باالتر از حد متوسط داشته استفراتحلیل کی
بررسی مقاالت صورت گرفته در زمینه کیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی همچنین نشان 

هــاي موجــود در مــورد ســهم ابعــاد کیفیــت زنــدگی کــاري  در مجمــوع دهــد کــه پــژوهشمــی
بندي سهم ابعـاد کیفیـت زنـدگی    منظور اولویتابراین، بهبن. دهندهاي مختلفی را ارائه میاولویت

مقالـه  10الزم بـه ذکـر اسـت از مجمـوع     . کاري  در مجموع بررسی دیگـري صـورت پـذیرفت   
حقـوق منصـفانه و   (مقاله به صورت مجـزا ارتبـاط ابعـاد کیفیـت زنـدگی کـاري        9موجود، تنها 

ر سـازمان، وابسـتگی اجتمـاعی    گرایـی د کافی، محیط کاري ایمن، تـأمین فرصـت رشـد، قـانون    
زندگی کاري، امنیـت شـغلی، فضـاي کلـی زنـدگی، یکپـارچگی و انسـجام اجتمـاعی و توسـعه          

بنابراین اندازه اثر هر یک از ابعاد کیفیت زندگی کـاري  . را سنجیده است) هاي اجتماعی قابلیت
دهـد کـه از   مـی نتایج پـژوهش حاضـر نشـان   . مورد محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردید9در این 

یکپـارچگی و انســجام اجتمـاعی بـا انــدازه    : میـان ابعـاد کیفیـت زنــدگی کـاري بـه ترتیــب ابعـاد      
، داراي 318/0، فضاي کلی زندگی با اندازه اثـر 322/0، تأمین فرصت رشد با اندازه اثر382/0اثر
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ا انـدازه  بیشترین سهم با متغیر تعهد سازمانی  است و ابعـاد وابسـتگی اجتمـاعی زنـدگی کـاري بـ      
. سهم کمتري دارد313/0گرایی در سازمان با اندازه اثر و قانون317/0اثر

آزمون فرضیه هاي تحقیق
در تمامی تحقیقات بررسی شده کیفیت زندگی کاري بر تعهد سازمانی اثر : فرضیه اول

. گذار است
H0 :ذارنیستدرتمامی تحقیقات بررسی شده کیفیت زنگی کاري بر تعهد سازمانی اثر گ.
H1 :درتمامی تحقیقات بررسی شده کیفیت زندگی کاري بر تعهد سازمانی اثر گذاراست.

ایـن بـدان معنـی اسـت کـه در تمـامی       . شودتأیید میH1با توجه به خروجی نرم افزار فرضیه 
تحقیقات کیفیت زندگی کاري بر تعهد سازمانی اثر گذار بوده که خروجی نرم افزار با میـانگین  

که این میـزان انـدازه اثـر گویـاي تأثیرگـذاري  در      . کنداین موضوع را تأیید می413/0اثر اندازه
.حد متوسط است

.اثر ابعاد کیفیت زندگی کاري بر تعهد سازمانی یکسان نیست: فرضیه دوم
H0 :اثر ابعاد کیفیت زندگی کاري بر تعهد سازمانی یکسان است.
H1:تعهد سازمانی یکسان نیستاثر ابعاد کیفیت زندگی کاري بر.

حقـوق  (ابعاد کیفیـت زنـدگی کـاري    ) CMA2(با توجه به اطالعات استخراج شده از نرم افزار
گرایـی در سـازمان، وابسـتگی    منصفانه و کافی، محـیط کـاري ایمـن، تـأمین فرصـت رشـد، قـانون       

ماعی و توسعه اجتماعی زندگی کاري، امنیت شغلی، فضاي کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجت
در رابطه با تعهد سازمانی داراي اثرگذاري متفاوتی هستند که این بـه معنـاي   ) هاي اجتماعی قابلیت

. ارائه شده است) 1(است که نتایج این آزمون در قالب نمودارH0است و رد فرضیهH1تأیید فرضیه

نیاندازه اثر رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاري با تعهد سازما-1نمودار

0.238
0.301 0.322 0.313 0.317 0.317

0.382
0.271



94پاییز ، 78، شماره چهارمو، سال بیست)بهبود و تحول(ریتمطالعات مدی80

انتشار ) تورش(سوگیري
منظـور از  . یکی از موضوعات مـورد توجـه در هـر فراتحلیـل، ارزیـابی سـوگیري انتشـار اسـت        

سوگیري انتشار این است که یک فراتحلیل شامل تمام مطالعات انجام شده در مورد موضوع مـورد  
الیـل مختلـف منتشـر نشـده باشـد یـا حـداقل در        بررسی نیست؛ ممکن است برخی از مطالعات به د

زمـانی کـه سـوگیري انتشـار وجـود دارد، نتـایج نهـایی        . سازي نشده منتشر شده باشـد مجالت نمایه
فراتحلیل تحت تأثیر قرار گرفته و برآوردهـاي نهـایی حاصـل از آن داراي تـورش و خطـا خواهـد       

فراتحلیـل شناسـایی و تصـحیح شـود تـا      هاي اولیه یـک  پس الزم است سوگیري انتشار در گام. بود
تـرین روش  تـرین و سـاده  معمـول ). Macaskill & Walter & Irwig, 2000(اعتبار نتایج افـزایش یابـد  

شناسایی تورش انتشار، استفاده از یک نمودار پراکندگی دو بعدي به نام نمودار فانل یا قیفـی اسـت   
اگـر  . شـود مقابل اندازه نمونه آن مطالعه رسم میکه در آن اثر مداخله برآورد شده از هر مطالعه در 

تورش انتشار وجود نداشته باشد، انتظار این است که نمودار متقارن باشد و مقدار پراکنـدگی حـول   
از لحـاظ  ).Little & Corcoran & Pillai, 2008(اندازه اثر مداخله با افزایش اندازه نمونه کاهش یابـد 

یفی شکل، مطالعاتی که خطاي اسـتاندارد پـایین دارنـد و در بـاالي     تفسیري در نمودارهاي فانل یا ق
اما هر چه مطالعات به سمت پایین قیـف کشـیده   . شوند، داراي سوگیري انتشار نیستندقیف جمع می

هر فراتحلیلـی بـه   . یابدرود و سوگیري انتشارشان افزایش میشوند، خطاي استاندارد آنها باال میمی
ب و حذف مطالعات، مقداري سوگیري دارد کـه در ایـن مقالـه کـه توسـط      دلیل مالك هاي انتخا

نمودار فانل یا قیفی پژوهش حاضـر  2و 1بنابرین با توجه به شکل. نمودار قیفی نشان داده شده است
.از آنجا که مطالعات در باالي نمودار جمع شده که بر عدم وجود سوگیري انتشار داللت دارد

تحقیقات رابطه کیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی) یقیف(نمودار فانل - 1شکل
) فیشرzخطاي استاندارد براساس (
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فیشرzدقت استاندارد براساس - 2شکل
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دوال و توئیدي روش اصالح و برازش را براي ارزیابی و تعدیل سوگیري انتشار در 
کند که در میاین روش از یک فرایند تکراري استفاده. هاي کوچک ایجاد کردندنمونه

، سپس )حذف زوائد از توزیع(شوندآن مشاهدات نامنطبق از نمودار قیفی حذف می
شوند؛ یعنی عمل پرکردن برآورد یافته به مطالعات مفقود اضافه میهاي اختصاصارزش

پیدایش مطالعات مفقود . انداندازه اثر و خطاي استاندارد مطالعاتی که احتماالً از دست رفته
یک سمت از خط میانگین اثر به سوگیري انتشار یا تورش نمونه کوچک داللت زیاد در

به عبارت دیگر، این روش براساس ایده کلیدي ). Little & Corcoran & Pillai, 2008(دارد
شود؛ یعنی این ایده که در صورت نبود که در پس زمینه نمودار قیفی قرار دارد، انجام می

رویه چینش و تکمیل . کنداندازه اثر، حالت متقارن پیدا  میسوگیري، نمودار حول خالصه 
کند و سپس خالصه اندازه ها وارد میگیرد، آنها را به تحلیلشده را در نظر میمطالعات گم

نتایج روش اصالح و برازش دوال و 4جدول). 137: 1392زاده، قربانی(نمایدرا محاسبه می
.  دهدتوئیدي را نشان می

صالح و برازش دوال و توئیديا- 4جدول
Qمقدار اثر تصادفیاثر ثابت

تخمین 
تخمین حد باالحد پاییناينقطه

تعداد مطالعات حد باالحد پاییناينقطه
0: مورد نیاز

42538/038811/046127/041837/027968/053995/001168/109ارزش مشاهدات
42538/038811/046127/041837/027968/053995/001168/109شدهتعدیلارزش
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منظور کامل شـدن نیـاز بـه پژوهشـی دیگـر      ، این مطالعه و فراتحلیل به4هاي جدول طبق داده
) اصـالح (بـا ارزش تعـدیل   42538/0شود، ارزش مشاهده شده طور که مالحظه میندارد و همان

شـده  ) اصـالح (زش تعـدیل  با ار41837/0در مدل اثر ثابت و ارزش مشاهده شده 42538/0شده 
. در مدل اثرات تصادفی، برابر می باشد41837/0

را محاسـبه  ) با اثر میـانگین صـفر  (ایمن از خطاي روزنتال تعداد تحقیقات گم شده Nآزمون 
دسـت  داري آمـاري اثـر کلـی بـه    هـا اضـافه شـود تـا عـدم معنـی      کند که الزم است به تحلیـل می
ایمن از خطا این است که تعداد مطالعـات بـا نتـایج    Nده اصلی ای).  141:1392قربانی زاده، (آید

داري از پـیش  صفر را تعیین کنیم که باید براي کاهش احتمـال خطـاي نـوع اول بـه سـطح معنـی      
دار اندکی براي کاهش طور واضح اگر تعداد مطالعات غیرمعنیبه. تعیین شده وجود داشته باشند

دسـت آمـده احتمـاالً فاقـد اطمینـان      ز باشـد، نتـایج بـه   داري مـورد نیـا  یک نتیجه بـه سـطح معنـی   
.دهدایمن از خطا را در این پژوهش نشان میNنتایج آزمون 5جدول).Vegas,2005:55(است

کالسیک) تعداد ناکامل بی خطر(ایمن از خطا Nمحاسبات - 5جدول 
20985/19براي مطالعات مشاهده شدهZمقدار 
000/0ده شدهبراي مطالعات مشاهPمقدار 

05/0آلفا
2)دنباله(باقیمانده 

Z95996/1براي آلفا
10تعداد مطالعات مشاهده شده

951.رساندرا به آلفا میPاي که مقدار شدتعداد مطالعات گم

مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررسـی شـود   951، باید تعداد 5با توجه به داده هاي جدول
مطالعـه دیگـر انجـام    951این بدین معنی است که باید . تجاوز نکند05/0امنه از دو دPتا مقدار 

ها خطایی رخ دهد و این نتیجه دقـت و صـحت بـاالي    گیرد تا در نتایج نهایی محاسبات و تحلیل
مـورد مطالعـه فاصـله    951تعداد . دهددست آمده در این پژوهش را نشان میاطالعات و نتایج به

.  اسب و قابل توجهی استاز خطا مقدار من
دسـت آمـده   داري بـه هاي تحقیق با توجه به سطح معنیعالوه بر بررسی سوگیري انتشار داده

)P ( از جداولNهمراه آزمون کوکرام ایمن از خطا و جدول اصالح و برازش دوال و توئیدي به
)Q ( دسـت  اثرهـاي بـه  در قالب طرح یک فرضیه فرعی به بررسی همگونی و یا ناهمگونی اندازه
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.آمده پرداخته شده است

.میان اندازه اثرهاي به دست آمده تفاوت معناداري وجود ندارد: فرض صفر
.اثرهاي به دست آمده تفاوت معناداري وجود داردمیان اندازه: فرض یک

هامقادیر بررسی همگنی داده- 6جدول 
نتیجه آزمونسطح خطاسطح معناداريZآماره 
H0رد 20985/19000/005/0

گـونی یـا تفـاوت نتـایج     ایـن نـاهم  . تحقیقـات اسـت  sناهمگونی عبارت از تفاوت بین نتـایج  
اسـتفاده  Qگـونی از آزمـون   تـر نـاهم  بـراي تشـخیص دقیـق   . تواند به علل مختلف ایجاد شـود می
گیري زهاي از آزمایشات اندااین آزمون مانند کاي اسکوئر میزان تفاوت را در مجموعه. شودمی
ایـن آزمـون داراي   . کند و نشان داد که آیا میزان آن بیشتر از مقدار مورد انتظـار اسـت یـا نـه    می

هـاي اثـر نمونـه بـزرگ اسـت، ممکـن اسـت        کـه زمـانی کـه انـدازه    مشکالتی است از جمله این
دار نشان داده شود، حتی اگر تفاوت بین اثـرات کوچـک باشـد و در بسـیاري از     گونی معنیناهم

,Cohen(وجـود دارد H0وارد این آزمون داراي قدرت کمتـري اسـت و احتمـال اشـتباه در رد     م

دسـت آمـده اسـت و فرضـیه     داري اندازه اثرهاي بهدر اینجا فرضیه صفر بیانگر عدم معنی). 1998
کـه  با توجه بـه ایـن  . دست آمده داللت دارددار میان اندازه اثرهاي بهمقابل بر وجود تفاوت معنی

H1رد و H0اســت، تــر کوچــک%) 5(داري از میـزان خطــا  ، ســطح معنــی%95سـطح اطمینــان  در 

دسـت آمـده تفـاوت معنـادار وجـود دارد و ایـن       یعنـی میـان انـدازه اثــرهاي بـه     . شودپذیرفته می
هـا نشـان از وجـود    این ناهمگونی یافته. دست آمده استمعناي ناهمگون بودن اندازه اثرهاي بهبه

دست آمـده را تحـت تـأثیر قـرار     کننده نیز دارد که نتایج بررسی روي متغیرهاي بهلمتغیري تعدی
گـري را بررسـی   در چنین شرایطی فراتحلیل گـران بایـد متغیـر یـا متغیرهـاي مداخلـه      . داده است

وسـیله  این کار بـه . علت تأثیر احتمالی آنها رخ داده باشدگونی بهنمایند که ممکن است این ناهم
طـور نظـري بـراي ایـن     ها به حداقل دو گروه فرعی با توجه بـه متغیرهـایی کـه بـه    دادهبنديطبقه

سـپس  ). متغیرهایی مانند جنس یـا سـطح تحصـیالت   (گیرد بندي مناسب هستند صورت میگروه
در تحقیـق حاضـر بـا    . شـود اي انجام میهاي جداگانههاي فرعی فراتحلیلبراي هر کدام از گروه

هاي آماري مطالعات مورد نظر کـامالً تفکیـک شـده و شـفاف     هاي نمونهگیکه ویژتوجه به این
بنـابراین،  . گر وجود نداشـت ها بر اساس متغیرهاي تعدیلنبود، امکان تقسیم مطالعات به زیرگروه

.کننده با محدودیت مواجه بودندمحققین در شناسایی متغیرهاي تعدیل
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گیريبحث و نتیجه
هاي هاي مختلف، که روي نمونهردن نتایج حاصل از پژوهشفراتحلیل با یکپارچه ک

در واقع ، با . دهداند، دیدگاه جامعتري از اثر متغیرهاي گوناگون به دست میمتعددي اجرا شده
اي از یک جامعه، افراد در کنار هم قرار دادن نتایج حاصل از انجام یک پژوهش روي نمونه

یی در جوامعی، همچون جامعه ما که گوناگونی بیشتري هاچنین یافته. شوندمختلف بررسی می
هاي بیشتري را به همراه مهمتر و حائز اهمیت بیشتري است؛ زیرا این گوناگونی، تفاوت. دارد

هاي مختلف این جامعه، در سدست داشت تا با دارد، به ناچار باید اطالعات متعددي را از نمونه
هاي به شیوه مناسبی ا به دست آورد و با تفاوتها ریکپارچه کردن این اطالعات، شباهت

.برخورد کرد
هاي حاصل از این فراتحلیل نشان داد که کیفیت زندگی کاري بر تعهد سازمانی یافته

هاي این فراتحلیل با یافته. دارد413/0ها تأثیر زیادي با میانگین اندازه اثر کارکنان در سازمان
-، قصري و عبدالعلی)1389(، فراهانی)1388(هاي امامیپژوهش: هاي قبلی، ازجملهپژوهش

در مورد تأثیر کیفیت زندگی کاري و تعهد ) 1392(و کشاورز) 1391(، فخرپور)1390(پور
. ها در ارتباط استسازمانی کارکنان در سازمان

در این فراتحلیل سعی شد تا با یکپارچه کردن میزان اندازه اثر، رابطه بین کیفیت زندگی 
اما تنها یک بررسی در این رابطه . ها بررسی گرددي و تعهد سازمانی کارکنان در سازمانکار

اي هاي داخلی و خارجی به صورت مقایسهکافی نبوده و الزم است که این پژوهش در سازمان
تفاوت . و با استفاده از ابزارهایی به غیر از پرسشنامه و ترجیحاً به صورت کیفی نیز صورت گیرد

ها، هاي دیگر در این است که جامعه آماري در این گونه پژوهشژوهش با پژوهشاین پ
. هاي اولیه و مستقل پیشین استهاي قبلی است و واحد پژوهش آن، هریک از پژوهشپژوهش

هاي گذشته یابیم که اطالعات اولیه موجود در پژوهشدر این پژوهش به اطالعاتی دست می
ها پرسشنامه و حجم اي به کار گرفته شده در تمامی این پژوهشابزاره. دهدآن را نشان نمی

نمونه آماري متفاوت بوده، اما در فراتحلیل از چک لیست فراتحلیل استفاده شده و حجم نمونه 
در اکثر . دهدهاي انجام گرفته در یک محدوده زمانی خاص تشکیل میآماري را نیز پژوهش

و بعضاً مدل r, z, tهاي همچون روش ل آماري، روشهاي تحلیهاي انجام گرفته روشپژوهش
است، r, dترین آن معادالت ساختاري بوده اما در فراتحلیل روش برآورد اندازه اثر که رایج

هایی، نبود بانک تحقیقاتی در هاي انجام چنین فراتحلیلاز جمله محدودیت. استفاده شده است
ها، عدم دسترسی آسان به سی اکثر پژوهششناکشور به شکل منسجم، وجود ضعف در روش

.ي مشخص انجام و منتشر شده استهایی است که در حیطهمنابع و پژوهش
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ي کیفیت زندگی تر رابطهنگاهی متفاوت و نگرشی جامعدر پژوهش حاضر تالش شد با 
ی کیفیت زندگنتایج فراتحلیل نشان داد که . کاري  و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد

درصد اندازه اثرهاي 60یعنی در حدود . کاري با تعهد سازمانی رابطه اي در حد متوسط دارد
همچنین، بررسی ). 0,413با میانگین اندازه اثر (محاسبه شده در طبقه متوسط قرار می گیرد 

-مقاالت صورت گرفته در زمینه کیفیت زندگی کاري  و تعهد سازمانی نشان داد که پژوهش
. دهندهاي مختلفی را ارائه میدر مورد سهم ابعاد رضایت شغلی در مجموع اولویتهاي موجود

بندي سهم ابعاد رضایت شغلی در مجموع بررسی دیگري صورت بنابراین، به منظور اولویت
مقاله به صورت مجزا ارتباط 9مقاله انجام شده، تنها 10الزم به ذکر است از مجموع . پذیرفت

حقوق منصفانه و کافی، محیط کاري ایمن، تأمین فرصت رشد، (کاري ابعاد کیفیت زندگی
گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاري، امنیت شغلی، فضاي کلی زندگی، قانون

بنابراین اندازه . را سنجیده است) هاي اجتماعی یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت
نتایج . مورد محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه گردیدند9ر اثر هر یک از ابعاد رضایت شغلی د

یکپارچگی و : پژوهش حاضر نشان داد که از میان ابعاد کیفیت زندگی کاري به ترتیب ابعاد 
، فضاي کلی زندگی 322/0، تأمین فرصت رشد با اندازه اثر382/0انسجام اجتماعی با اندازه اثر

هم با متغیر تعهد سازمانی  است و ابعاد وابستگی اجتماعی ، داراي بیشترین س318/0با اندازه اثر
سهم کمتري 313/0گرایی در سازمان با اندازه اثر و قانون317/0زندگی کاري با اندازه اثر

به طورکلی دراین تحقیق ارتباط بین دو  متغیر کیفیت زندگی کاري و ابعاد آن با تعهد . دارد
ها بر اساس متغیرهاي ن تقسیم مطالعات به زیرگروهامکااست، لذا سازمانی بررسی شده

.گر وجود نداشتتعدیل
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