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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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 تعهد بر کارکنان کاری خاطر تعلق تأثیر های پژوهش فراتحلیل

 سازمانی
 3قمشی هیلا فضل اهلل سیف ،2رحمانی جعفر ،1ترابیان انسیه

 ایران قم، اسالمی، آزاد دانشگاه قم، واحد آموزشی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی .1
 ایران ،قم ،اسالمی آزاد دانشگاه قم، واحد آموزشی، مدیریت گروه دانشیار، .2
 ایران ،قم ،اسالمی آزاد دانشگاه قم، واحد آموزشی، مدیریت گروه ،استادیار .3

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

 چکیده

 نـدارد.  امکان ابعاد همة بر تسلط دانشمندان از بسیاری نظر طبق نیست. پوشیده کسی بر انسانی علوم حوزة در تحقیقات رشد
 پژوهش .ارزشمندند بسیارآورند  فراهم منظم روشی به خاص موضوع یک دررا  موجود تحقیقات عصارة که تحقیقاتی بنابراین
 ایـران  در افـراد  سـازمانی  تعهد و کارکنان کاری خاطر تعلقحوزة  در شده انجام های پژوهش نتایج یکمّ ترکیب هدف با حاضر
 بـا  گرفتـه   صـورت  هـای  پـژوهش  و مقاالت از زیادی تعداد بررسی از پس کهاست  فراتحلیل پژوهش روش است. شده انجام
  ـ Ensani.ir و  SID  Magiran  Irandoc  Civilica  Ricest  Noormags ماننـد  ـ اطالعـاتی  های پایگاه از استفاده
 هـای  مـال   رعایت جهت همچنین شد. انتخاب 2019 تا 2009 و 1398 تا 1390 های سال بینبیست مقالة منتشرشده  تعداد
 فراتحلیـل  افـزار  نـرم  از هـا  داده وتحلیل تجزیه جهت .شد استفاده لیست چک از مطالعه هر به مربوط اطالعات استخراج و ورود

CMA 2 558/0 اثـر  انـدازة  میـانگین  با سازمانی تعهد با کارکنان کاری خاطر تعلق داد نشان تحقیق نتایج .کمک گرفته شد 
 دارد. باال بهرو  متوسطرابطة 

 واژگانکلید

 .  فراتحلیلسازمان از خروج سازمانی  تعهد کارکنان  کاری خاطر تعلق  انگیزش  احساس مشتر 
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 مقدمه

 ب    مس ول   و خ ق   ةروحي   با و بيشتر ةانگيز با كارمندانشان دارند تمایل امروزی های سازمان

 را انتظ ار  ای    و باش ند  درگي ر  كارشان با كامقً ك  گمارند همت خلد وظایف انجام ب  شکلی

 گذشت  از بيش مثبت رفتارهای و كنند حركت خلد شغلی وظایفدادن  انجام از فراتر ك  دارند

 تنه ا  ن    ك اری  خ ارر  تعلق اعقم كردند (1397) كمانی و راد ملسلی .كند پيدا رشد سازمان در

 من اب   م دیریت  ه دایت  در بلک    كند، می بازی مثبت سازمانی رفتارهای فهم در حياتی ینقش

 از یک ی  حقيق ت  در ه ا  س ازمان  .دارد مهمی نقش نيز ای حرف  بهداشت های سياست و انسانی

 ب  زیادی حد تا ها آن ةتلسع و كارایی ك هستند  كشلرها شکلفایی و رشد متللیمهم  نهادهای

 ب  سازمان ،باشد نداشت  سازمانی ر عِ كار نيروی اگر دارد. بستگی انسانی نيروی صحيح كاربرد

 اب زاری  س ازمانی  ه ای  گذاری سرمای و  امکاناتهمة  است بدیهی .رسيد نخلاهد خلد اهداف

 و ،من د   عقق   دیده، آملزش انسانی نيروی داشت  ها آن از كارآمد ةاستفاد اصلی شرط ك  هستند

 ش دن  نهادین    ش رو   اس قم،  مب انی  در .(Perera et al. 2018) دهند كار ب  د  ك  است متعهد

 .اس ت  س ازمان  در انس ان  زن دگی  اساسی های ارزش شدن حاكم از كاركنان كاری خارر تعلق

 ش لد  ش ناخت   خداون د  ام ي   و عبد و مخلل  انسان و شلد حاكم سازمان بر اصل  ای  هرگاه

 وظایف، مسولليت، ك  شلند باورها ای  پذیرای شناختی لحاظ ب  كاركنان تا شلد می آماده ن يزم

 م لرد  آن براب ر  در ك    اس ت  اله ی  امانت سان  ب همگی آن غير و ،سازمانی مناب  و ،ها فرصت

 همکاران و رو خلب) است حرام ها آن از ناروا استفادة نتيج  در .گيرند می قرار الهی بازخلاست

 ب لدن  امانت ب ای  آیات  در آمده است. احزاب ةسلر 73 و 72 آیات در آن مصدا  ك  (1395

 در ش ده  انج ام  مطالع ات  ،دیگر سلیی از .شده است اشاره ملجلد های فرصت و امکانات ةهم

 اغل    داده نش ان  مختل ف  ه ای  س ازمان  در كاركنان بيشتر شغلی و روحی وضعيت خصلص

 یس از  آم اده  سب  ي هم ب  ندارند. خلد شغلی وظایف دادن انجام برایرا  الزمانگيزة  كاركنان

 ك    است یمهم مسائل از خلد كاری رسالت ب  قلی تعلق حس دارای و باال يةروح با كاركنان

 ای    ض رورت  و اهمي ت  ت لان  م ی  كل ی،  رلر  ب .اند كرده مشغل  آن ب  را خلد وقت رهبران

 س ازمان  اه داف  ب    تيابیدس در كاری خارر تعلق ك  ای كننده  ييتع نقش و مزایا در را پژوهش
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 خروج ی  ةمنزل ب  كاركنان كاری خارر تعلق تحقيقات، از برخی در ،همچني  .كردخقص   دارد

 از ورودی.منزل ة   ب  دیگر تحقيقات برخی در و است شده گرفت  نظر در سازمانی تعهد پيامد یا

 خ ارر  تعلق ةحلز در یافت  انجام های تحقيقعصارة  و چکيده ك  ارزشمندی تحقيق ،دیگر سلی

 انجام كمتر كرده باشد اشاره علمی و جام و  مند نظام ای گلن  ب  سازمانی تعهدب   وباشد  كاری

 ای    دستاوردهای ازشلد و ای  مهم  می اشاره آن ب  خاص رلر ب  تحقيق ای  در ك  است شده

 پ ی  در علمی قلاعد و اصل  از گيری بهره با حاضر تحقيقمحققان در  ،رو ای  از .است تحقيق

 تا كنند بررسی جام  صلرت ب  سازمانی تعهد بر را كاركنان كاری خارر تعلق تأثير ك بلدند  آن

 ای  سؤاالت تری  مهم است گفتنی باشد. شده كارگرفت  ب  متداو  های مد  با مقایس  برای مبنایی

 از: ندا عبارت پژوهش

 تعه د  ب ر  كاركن ان  خ ارر  تعلق آیادر ای  تحقيق،  بررسیملرد  مطالعات مجمل  در .1

 ؟دارد تأثير سازمانی

 است؟ چگلن  سازمانی تعهد بر كاركنان خارر تعلق اثر اندازة و شدت .2

 پژوهشپیشینة  و نظری مباني

 نق ش  ایفای در خلیش ی ملجلدیت هم  از استفاده را خارر تعلق (2004) شهمکاران و 1مای

 خ ارر  تعل ق  .كنن د  م ی  معرف ی  خ لیش  ع ارفی  و ش ناختی  و فيزیک ی  ابعادبا بهره گيری از 

 كن د  می بيان همچني  مای .گيرد میدربر ها شناخت بر عقوه را رفتارها و احساسات كارگيری ب 

 ب  شدید خارر تعلق تجربة ك  افرادی یعنی باشد؛ شغلی وابستگی ةمقدم است ممک  خارر تعلق

 مت لن  در خ ارر  تعل ق  تع اریف  اگرچ    .شلند شناسایی هایشان شغل با باید دارند هایشان نقش

 س ت مجزا و واح د  یمفهلم آكادميک متلن در ،دارد همپلشانی دیگر مفاهيم با اغل  كاربردی

 خ ارر  تعل ق  ،حا  هر ب  .فردی نقش عملکرد با مرتبط شناختی و احساسی رفتار اجزای شامل

 رفتار و سازمانی تعهد با تلجهی قابل رلر ب  بيشتر ك  است، مرتبط مفهلم چندی  از تمایز قابل

 و ت دریجی  تغيي رات  ب ا  (.Erickson 2010) است مرتبط شغلی وابستگی و سازمانی شهروندی

 تحری ک  منظ لر  ب  .است شده بد  رایج ای پدیده ب  كاری ریزش ،سازمانی ساختار در فزاینده
                                                                                                                                            
1. May 
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 اس تفاده  ك اری  مح يط  در كارمن دان  حف ظ  برای رویکرد چندی  از ها آن حفظ برای كارمندان

 نظ ر  ب    مثب ت  ه ا  آن ب ي   در سازمانی تعهد ایجاد ب  كارمندان یابقا از رویکرد تغيير .شلد می

 ب    تعه د  و س ازمان  ب  وفاداری احساس تلسعة ابقا، مشکل رف  برای تقش جای ب  رسد. می

 عص ر  در (.Sahu & Pathardikar 2014) باش د  بهت ری  پاس    تلاند می كارمندانهمة  بي  شغل

 از فراتر ك  هستند كاركنانی دنبا  ب  مدیران اكثر است، سازمانی رقابت و تحل  دنيای ك  ،نلی 

 ك    هس تند  كاركنانی خلاهان ها آن .كنند فعاليت خلد شغل شرح در شده تعيي  رسمی وظایف

 ج ز   ك    زنن د  می دست رفتارهایی ب  خلد خلاست و ميل ب  و روند می انتظارات فراسلی ب 

 ر ی در  مبح   تعل ق خ ارر ك اری     ب  (.Chen et al. 2015) نيست آنان شغلی رسمی وظایف

 ممک    ش غلی  درگي ری  ،نظ ری  های تولری بر اساس .است شده تلج  بسيار گذشت  های ده 

 ب    متعه د  بس يار  افراد .(et al. 2020 Junker)  دهد افزایش زمان گذشت با را فرسلدگی است

 خققان ة  عملک رد  .(Kinman & Wray 2018) كنن د  م ی  كار نيز بيمارند ك  درحالی زیاد احتما 

 ت أثير (. Bakker et al. 2020) یاب د  م ی  بهب لد  باش ند  مش غل   خلد كار در بيشتر ك  كارمندانی

 ه ای  مه ارت  از ب االیی  س طح  رهبران وقتی خارر تعلق رریق از عملکرد بر رهبری غيرمستقيم

مؤسس ة   قي  تحق اساس بر (.Kuijpers et al. 2020) است تر قلی دارند وظيف  بر مبتنی ای حرف 

 تعلق و تعهد تیتقل از پس كاركنان كردن تلانمند (2004) گروپ یهِ مدیریتمشاورة  جهانی

 شلد. می انیمشتر تیرضا یدرصد 18 شیافزا و كاركنان عملکرد یدرصد 40 شیافزا ملج 

 درص د  14 زي  ن كاركن ان  خ دمت  از خروج ميزان ك  گرفت خلاهد صلرت یحال در هم   یا

 زمين ة  در محقق ان  اولي  از یکی ،1ریچرز .( 1396و د  بهاری،  )سلطانی افتی خلاهد كاهش

 ش لند  درك بهت ر  زمانی است ممک  سازمانی تعهد عملمی مفاهيم ك  بر آن است تعهد، كانلن

 تعه د  درك فقط سازمان دروندر  ،او باور ب  .گرفت نظر در تعهدات از ای مجملع  را ها آن ك 

 2بکر .(Cheng et al. 2003) است الزامی نيز تعهد های كانلن ب  تلج  بلک  نيست، مهم سازمانی

 ،پ ایي   س طلح  ب  متعهد ك  كسانی بي  تعهد های كانلن بندی ربق  برای (1996)و همکارانش 

 ب االی  س طلح  ب    متعه د  عمدتاً ك  كسانی و هستند ،مستقيم سرپرست و كاری گروه همچلن
                                                                                                                                            
1. Reichers 

2. Becker 
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 ای  از یک هر تركي  با شدند. قائل تمایز هستند ،كل در سازمان و ارشد مدیریت مثل ،سازمان

 ب    ه م  كم ی  تعه د  ك    افرادی :كردند مطرح را متمایز دیدگاه چهار ها آن پایي ، و باال سطلح

 «تعه د  بی» عنلان ها آن ب  ك  دارند سازمان و ارشد مدیریت ب  هم سرپرستان و كاری های گروه

 ای  بي  رد ،شدند ناميده «متعهد»  ك  دارند باالیی تعهد گروه دو هر ب  ك  افرادی برعکس ،دادند

 ع الی  مدیریت ب  اما ندمتعهد كامقً خلد كاری گروه و سرپرست ب  ك  هستند افرادی گروه دو

 م دیریت  ب    ك    افرادی و شدند گرفت  نظر در «یئجز متعهد» افراد ك  نيستند متعهد سازمان و

 را ه ا  آن ك    نيس تند  متعه د  خلد كاری گروه و سرپرست ب  اما ندمتعهد كامقً سازمان و ارشد

 (.Greenberg & Baron 1997)ناميدند  «كلی متعهد» افراد

 اش اره  پيش ين   در قال    تحقيق ملضل  با مرتبط های پژوهش برخی ب  قسمت ای  در

 .(1)جدو   شلد می

 خارجی و داخلی مشابه میدانی های پژوهش برخی مقایسۀ .1 جدول
 کلیدی های یافته تحقیق عنوان نویسندگان

 (2013) 1چلقتای

 خارر تعلق ميانجی نقش
 تعهد متغير دو بي  كاری

 نلآوران  رفتار و عارفی

 از ك    كاركن انی  ك    اس ت  آن ت أثير  ای  علت شد.تأیيد  نلآوران  رفتار بر كاری خارر تعلق تأثير
ب     و پردازن د  می سازمان در خلد های نقش ایفای ب  نگرانی بدون برخلردارند كاری خارر تعلق
 .گيرند می كار ب  را خلد های تلانایی و تقش حداكثر نلآوری منظلر

 همکاران و 2كيکل
(2016) 

حرفة  در كاری خارر تعلق
 پرستاری

 ش غلی  ابعاد همچني  و ای حرف  و فردیو  شغلی مناب  قال  در یكار خارر تعلق برمؤثر  علامل
 .شد بررسی

 (2017) 3چ 
 پيامدهای و كاری خارر تعلق

 شغلی الزامات و آن
 ت أثير  ش غلی  خارر تعلق در خلد ای  ك  دارد وجلد رابط  شغلی مناب  و شغلی های خلاست  بي 
 .دارد

ش همکاران و 4بکر
(2020) 

 با كاری خارر تعلقرابطة 
 شغلی های الزام مناب ،

 ب ر  مثب ت  ر لر  ب  كاری خارر تعلق و اندشده   مطرح كاری خارر تعلق پيشایند ،شغلی های الزام
 است. گذارتأثير سازمانی تعهد

 (2019) 5ساكس
 پيامدهای و پيشایندها بررسی

 تعلق
 یس ازمان  تی  حما ی،ش غل  ه ای  یژگ  یو مانن د  ع لاملی  سازمانی تعلق و كاركنان خارر تعلق بر

 .گذارندتأثير ... و ،عدالت ،شناخت و پاداش ،شده درك

 (1392) مقئی
 تعهد بي رابطة  بررسی
 كاری خارر تعلق با كارمند

 تعه د  ك اری  خ ارر  تعل ق  كاهش با و یابد می افزایش سازمانی تعهد كاری خارر تعلق افزایش با
 خط ی رابطة  كاری خارر تعلق با هنجاری تعهد و عارفی تعهد همچني  یابد. می كاهش سازمانی
 دارد. معنادار مستقيم

 رضایی و مشبکی
(1397) 

 خارر تعلق و فضيلت تأثير
 تعهد بر كاری

 معنادار و مثبت تأثير و كاری خارر تعلق و سازمانی تعهد بر سازمانی فضيلت معنادار و مثبت تأثير
 سازمانی تعهد بر كاری خارر تعلق

 همکاران و فانی
(1391) 

 بر آن تأثير و كاری خارر تعلق
 تعهد

 بر مثبت رلر ب  كاری خارر تعلق و ندا كاری خارر تعلق یندهایاپيش شخصی مناب  و شغلی مناب 
 .است گذارتأثير تعهد

                                                                                                                                            
1. Chughtai 

2. Keyko 

3. Chen 

4. Bakker 

5. Saks 
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 :شلند می مطرح زیر فرضيات شده گفت  نظری مبانی ب  تلج  با

 س ازمانی  تعه د  ب ر  كاركن ان  ك اری  خ ارر  تعلق شده بررسی تحقيقات همة در او :فرضية 

 .است اثرگذار

 .نيست یکسان سازمانی تعهد بر كاری خارر تعلق اثر و شدت دوم:فرضية 

 پژوهش شناسي روش

 ب    دس تيابی  ب رای  اس ت.  ك اربردی  استفاده نل  نظر از و تلصيفی هدف نظر از مقال  ای 

 ت ا  2009 سا  از و فارسی ب  زبان تحقيقاتدر  1398 تا 1388 سا  از نظر، ملرد تحقيقات

 س نجش  سازمانی، تعهد كاری، خارر تعلقكليدواژگان  ،انگليسی زبان ب  تحقيقاتدر  2019

 ه ای  پایگ اه  در س ازمانی  تعه د  برمؤثر  علامل كاری، خارر تعلق ارزیابی كاری، خارر تعلق

 ه ای  پایگ اه  و ای ران  م    و ،سيلیليکا سيد، نلرمگز، چلن داخلی معتبر نشریات و مجقت

 الزی لر  و ،دایرك ت  س اینس  اس کلالر،   گلگ ل  آكس فلرد،  امرال د،  چلن خارجی ارقعاتی

 روش ك    آنج ا  از آی د.  دس ت  ب    آماری(جامعة ) اولي  های یافت  تعداد تا شد جلو جست

 كدگ ذاری  فرم از آمده دست ب  های تحقيق ب  مراجع  بابلد  هدفمند غيرتصادفی گيری نملن 

 اولي  فيلترهای محتلا، و شناختی روش لحاظ از الزم شرایط احراز برای ،سپس شد. استفاده

 و اخي ر(  س ا   ده ب    مرب لط  ژورنالی )مقاالت  یثانل و (واژگانكليد چکيده، مقال ، )عنلان

 ني از(  م لرد  های آمارهارائة  عدم ها، یافت  در مناس  پایایی و روایی )عدم خروج های مقك

 شد. اعما  مطالعات در

 ه ای  پایگ اه  در و م لرد  25 خ ارجی  ارقع ات  ه ای  پایگ اه  در اولي    های یافت  تعداد

 77 ب ي   از مطالع  ،  از خ روج  معياره ای  اعم ا   از پس ك  بلد ملرد 52 داخلی ارقعات

 رری ق  از پای ایی  حاض ر،  تحقي ق  در شدند.فرایند  وارد نملن  عنلان ب  تحقيق 20 تحقيق،

 دو بي  اثر اندازة محاسبات در تلافق رریق از اثر اندازة و مناب  انتخابدربارة  داورها تلافق

 جه  ت آم  د. دس  ت  ب   ،داش  تند یکس  ان تج  ارب نظ  ر م  لردزمين  ة  در ك    فراتحليلگ  ر،

 اث ر  ان دازة  محاس بة  و CMA2 ج ام   اف زار  نرم با فراتحليل تکنيک از ها داده وتحليل تجزی 

 .شد استفاده
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 دهد. می نشان را شده بررسی های پژوهش كلی ارقعات 2 جدو 

 شده  بررسی های پژوهش کلی اطالعات .2 جدول

 تحقیق متغیرهای پژوهشگران
 سال

 اجرا

 نوع

 آماره

 مقدار

 آماره
 نمونه

 r 0.694 70 1398 شغل دلبستگی ،سازمانی تعهد ،شغلی رضایت همکاران و بشيریان

 r 0.700 121 1392 كاركنان عملکرد و شغلی های نگرش همکاران و پلر حس 

 r 0.940 410 1397 شغلی دلبستگی ،شغلی عهدت ،سازمانی عدالت همکاران و ثانی ريبی

 r 0.559 358 1392 كاركنان سازمانی تعهد و كاری خارر تعلق همکاران و خانی عيسی

 r 0.559 358 1391 سازمانی تعهد بر آن تأثير و كاری خارر تعلق همکاران و فانی

 r 0.482 118 1398 سازمانی تعهد ،دلبستگی های سبک ،شغلی رضایت همکاران و راد فهيم

 r 0.531 273 1391 سازمانی تعهد و شغلی دلبستگی همکاران و كشتکاران

 r 0.230 204 1394 سازمانی تعهد و شغلی دلبستگی فيضی و محمدزادهیار

 r 0.704 203 1397 سازمانی تعهد ،كاری خارر تعلق ،سازمانی فضيلت رضایی و اصفهانی مشبکی

 همکاران و یزدانی
 ،كاری خارر تعلق ،انحرافی رفتارهای ،سازمانی پایبندی

 شناختی روان های سرمای 
1396 r 0.781 522 

 r 0.474 167 1392 كاری خارر تعلق با كارمند تعهد مقئی

 r 0.43- 380 2016 كاری خارر تعلق ،نفس عزت سازمانی، تعهد 1ورسيم

 r 0.404 200 2014 مالی گردش ،سازمانی تعهد ،خارركاری  تعلق امير و 2سارتيکا

 r 0.257 202 2016 سازمانی تعهد ، خارركاری  تعلق كریمی و اقليدی

 r 0.600 352 2010 سازمانی تعهد ،كاری مشغلة ،روی  عدالت همکاران و 3لی

 r 0.648 102 2019 تعلق پيامدهای و پيشایندها بررسی 4ساكس

 r 0.616 302 2019 شغلی رضایت ،سازمانی تعهد ،یكار خارر تعلق همکاران و 5لي 

 r 0.44- 473 2019 سازمانی تعهد ، خارركاری  تعلق روانی، سرمایة 6بات

 r 0.910 317 2019 خارركاری  تعلق ،خلشبختی سازمانی، تعهد 7ابلمغلی

 r 0.56 360 2017 كارمندان خارركاری  تعلق و سازمانی تعهد ورمرنو  8وت در ون

                                                                                                                                            
1. Wertheim 

2. Sartika 

3. Li 
4. Saks 

5. Lin 
6. Butt 

7. Abou-Moghli 
8. Van der Voet 
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 پژوهش های يافته و ها داده تحلیل

 س طح  در و استفاده شده همبستگی آزملن از ها آن ةهم در شده، بررسی مقالة 20 مجمل  از

 مقال ة  در. اس ت  ش ده  پرداخت    سازمانی تعهد و كاری خارر تعلق متغير دو بررسی ب  كلی

 آزم لن  .ب   دس ت آم د    آن اث ر  ان دازة  و ش د  افزار نرم وارد مقال  هر با مرتبط آمارة حاضر

 است: صلرت ای  ب  ها فرضي 

 .است اثرگذار سازمانی تعهد بر كاركنان خارر تعلق شده بررسی تحقيقات همة در او :فرضية 

 و ب اال  ح دود  و ای نقط    ه ای اثر ان دازة  پراكندگی او ،فرضية  پذیری آزملن جهت در

 و ثاب ت  اثرات حالت در كل اثر اندازة ميانگي  ب  نسبت پقن فارست نملدار در ها آن پایي 

 ف ر   ثاب ت  اث رات  م د   در است گفتنی است. مشاهده قابل 1 نملدار در تصادفی اثرات

 اث ر  ان دازة  ای    در متف اوت  س همی  مطالع  هر و دارد وجلد واقعی اثر اندازة یک شلد می

 وج لد  عل ت   ب   معينی و مشخص اثر اندازة تصادفی اثرات مد  در داشت. خلاهد واقعی

 ندارد. وجلد تعدیلگر متغيرهای

 
 مستقل تحقیقات هایاثر اندازة پراکندگی درختی نمودار .1 نمودار
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 دهد. می نشان را فراتحليل های مد  در كل اتاثر اندازة تخمي  3 جدو 

 فراتحلیل های مدل در کل اتاثر اندازة تخمین .3 جدول

 مدل نوع

 فراتحلیل

 ای نقطه تخمین

 کل اثر اندازة
-Z شاخص باال حد پایین حد

value 
 معناداری سطع

p-value 

 0.000 45.671 0.569 0.532 0.551 ثابت اثرات

 0.000 4.543 0.717 0.344 0.558 تصادفی اثرات

 

 ده د  می نشان ثابت اثرات مد  در z- fisher تركي  رویکرد با هااثر اندازة تركي  نتایج

 پ ایي   ح د  ب ا  جامع  ب  آن تعميم خطای با ك  است 551/0 پژوهش 20 ميانگي  اثر اندازة

 ك  z مقادیر ب  تلج  با ،درصد 99 ارمينان سطح در تخمي  ای  569/0 باالی حد و 532/0

 م د   در ررف ی  از .اس ت  معن ادار است،  05/0 از كمتر ك  sig واست  96/1 ةباز از خارج

 تخم ي   ای    و اس ت  شده گزارش 558/0 ای نقط  تخمي  در كل اثر اندازة تصادفی اثرات

 99 احتم ا   ب    sig و z مقادیر ب  تلج  با 717/0 و 344/0 باالی و پایي  حد با نيز ای نقط 

 ایج اد  تف اوتی  ما نهایی های یافت  در هااثر اندازة تركي  مد  دو نتایج است. معنادار درصد

 ،1ك له   زع م  ب    ،اث ر  ان دازة  مق دار  بارةدر قضاوت و تفسير برای معيار بهتری  كند. نمی

 (.122: 1389 ودادهيرو  رباربایی )قاضی است آمده 4 جدو  در ك  است معيارهایی

 اثر اندازة پایین و باال حدود .4 جدول

 اثر اندازة پایین حد اثر اندازة باالی حد 

 0.1 0.3 كلچک

 0.3 0.5 متلسط

 0.5 0.8 بزرگ

 

 گ زارش  ای نقط    تخم ي   نظر از را تری واقعی نتایج مد  كدام اینک  تشخيص برای اما

 ع رف  ب    تلج    ب ا  كن يم.  بررس ی  را تحقيقات بلدن همجنس یا همگلنی باید است كرده

                                                                                                                                            
1. Cohen 
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 T و I Squreو  Q value آزم لن  ،معتب ر  علم ی  های پایگاه در فراتحليل های پژوهش علمی

squre ی ا  ب لدن  همج نس  برتأیيدی  مهر س  ای مذكلر،  نتایج تا نتایج، را گزارش می كند 

 بزند. مطالعات بلدن غيرهمجنس

 همگني آزمون

 همج نس  وقتی بنابرای  .است یكمّ مطالعات در اسکلار كای آزملن شبي  value Q - آزملن

 نظ ر  از آزم لن  ای    باش د  داشت  تطابق است نظر ملرد آنچ  با شده مشاهده مطالعات بلدن

 نيستند. همگ  :H1 و هستند همگ  :H0 ك  صلرت ای  ب  شد. خلاهد معنادار آماری

 دهد. می نشان را ها داده همگنی مقادیر 5 جدو 

 ها داده همگنی مقادیر .5 جدول

 آزموننتیجة  خطا سطح معناداری سطح آماره مقدار آماره

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 

 

 و رد H0 ف ر   درص د  99 ارمين ان  س طح  در اس ت  05/0 از كمتر sig اینک  دليل ب 

 نيس تند.  همگ    مطالع ات  ده د  م ی  نش ان  آزملن ای  ،بنابرای  شلد. می پذیرفت  H1 فر 

و  كم ناهمگلنی ترتي  ب  درصد 75/0 و 5/0و  25/0 مقدار س  با I Squre آزملن همچني 

 ب    مق دار  ای و  است 030/99 مساوی I Squre اینجا در ك  دهد می نشان را زیاد و متلسط

 با تحقيقات بي  ای رتب  همبستگی T squre آزملن .است زیاد ناهمگلنی ك  دهد می نشان ما

 و متلس ط ، ك م  را مطالع ات  همبستگی 67/0 و 33/0و  19/0 عدد س  با ك است  دیگر یک

 ت ر  بزرگ 33/0 از و است 380/0 اینجا در فل  آزملن نتيجة ك  آنجا از كند. می مقایس  زیاد

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

 از س طحی  در مطالع ات  ده د  م ی  نشان بندی جم  ند.ا ناهمگلن یعنی باشند داشت  متلسط

 از ده د.  م ی  نش ان  را ت ری  واقعی نتایج تصادفی اثرات مد  بنابرای  .دارند قرار ناهمگلنی
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 متف اوت، نملن ة   حج م  متف اوت،  گي ری  ان دازه  ابزار دليل ب  تلاند می ناهمگلنی ای  ررفی

 اف زار  نرم خروجی ب  تلج  با .باشد تعدیلگر متغير خصلص ب  و ،متفاوت ریگي نملن  روش

 تحقيقات همة در ك  معناست بدان ای  شلد. می تأیيد محقق او  ةفرضي فل ، تلضيحات و

 مي انگي   ب ا  اف زار  نرم خروجی ك  است اثرگذار سازمانی تعهد بر كاركنان كاری خارر تعلق

 ح د  در گ ذاری تأثير گلی ای  اث ر  ان دازة  مي زان  ای  ك  كند می تأیيد را ملضل  ای  558/0

 .ستباال ب  متلسط

 انتشار )تورش( سوگیری

 ب ارة در شده انجام مطالعات همة شامل فراتحليل یک ك  است ای  انتشار سلگيری از منظلر

 نش ده  منتشر مختلف دالیل ب  مطالعات از برخی است ممک  .نيست بررسی ملرد ملضل 

 انتش ار  س لگيری  ك  زمانی. دنباش شده منتشر نشده سازی  نمای  مجقت در حداقل یا دنباش

 آن از حاصل نهایی برآوردهای و گيرد می قرار تأثير تحت فراتحليل نهایی نتایج دارد وجلد

 ی ک  اولي ة  ه ای  گ ام  در انتشار سلگيری است الزم پس بلد. دنخلاه خطا و تلرش دارای

 .(Macaskill et al. 2000) یاب د  اف زایش  نت ایج  اعتبار تا شلد تصحيح و شناسایی فراتحليل

 پراكن دگی  نم لدار  ی ک  از اس تفاده  انتشار تلرش شناسایی روش تری  ساده و تری  معمل 

 در مطالع    هر از برآوردشده مداخلة اثر آن در ك  است قيفی یا فانل نملدار نام ب  دوبعدی

 ای  انتظار باشد، نداشت  وجلد انتشار تلرش اگر. شلد می رسم مطالع  آن نملنة اندازة مقابل

 ان دازة  اف زایش  ب ا  مداخل    اثر اندازة حل  پراكندگی مقدار و باشد متقارن نملدار ك  است

 مطالعاتی شکل قيف نملدارهای در تفسيری لحاظ از .(Little et al. 2008) یابد كاهش نملن 

 انتش ار  س لگيری  دارای ش لند  م ی  جم    قيف باالی در و دارند پایي  استاندارد خطای ك 

 ب اال  ها آن استاندارد خطای شلند می كشيده قيف پایي  سمت ب  مطالعات چ  هر اما نيستند.

 دهد. می نشان را پژوهش قيف 2 نملدار یابد. می افزایش انتشارشان سلگيری و رود می

اند  دهد اكثر تحقيقات در باالی قيف تجم  پيدا كرده رلر ك  نملدار قيفی نشان می همان

دهندة آن است ك  ای  تحقيقات وزن بيشتری در اندازة اثر كل دارن د. از ررف ی    و ای  نشان

تحقيقاتی ك  سهم كمتری در اندازة اثر كل دارند ب   دلي ل اینک   در ای   تحقيق ات خط ا       
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 و اص قح  روش تلئي دی  و دوا های پ ایينی قي ف ق رار دارن د.      در بخشیابد  افزایش می

 كردن د. ای     ایج اد  كلچک های در نملن  انتشار سلگيری تعدیل و ارزیابی برای را برازش

 قيف ی  نم لدار  از ن امنطبق  مش اهدات  در آن ك  كند می استفاده تکراری فرایند یک از روش

 یعن ی  ش لند؛  می اضاف  مفقلد مطالعات ب  یافت  اختصاص های سپس ارزش شلند. می حذف

 ان د.  رفت    دس ت  از احتماالً ك  مطالعاتی استاندارد خطای و برآورد اندازة اثر پر كردن عمل

 تلرش یا انتشار سلگيری بر اثر ميانگي  خط از سمت یک در مفقلد زیاد مطالعات پيدایش

 .(Little et al. 2008)داللت دارد  كلچک نملنة

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

 .دهد می نشان را تلئيدی و دوا  برازش و اصقح روش نتایج 6 جدو 

 توئیدی و دوال برازش و اصالح روش نتایج .6 جدول

 Q مقدار تصادفی اثر ثابت اثر 

 
 تخمین

 ای نقطه

 حد

 پایین
 باال حد

 تخمین

 ای نقطه

 حد

 پایین
 باال حد

 مطالعات تعداد

 7 نیاز: مورد

 1959.49421 0.71749 0.34383 0.55836 0.56915 0.53211 0.55090 مشاهدات ارزش

 ارزش

 شده تعدیل
0.1862 0.29765 0.33928 0.33974 0.06198 0.56867 4070.66481 
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 در ك ل  اث ر  اندازة یافت، می انتشار اگر ك  دارد وجلد شده گممطالعة  7 نتایج، اساس بر

 از را تصادفی مد  اثر اندازة و یافت می كاهش 31862/0 ب  55090/0 از ثابت اثرات حالت

 ع ددهای  ب ا  مازومدار و ب  همبستگی آزملن ،همچني  .یافت می كاهش 339/0 ب  558/0

 ب    .است تر ضعيف كندا  همبستگی قيف پایي  نلاحی در داد نشان 01058/0 و 01587/0

 محاسب  را شده گم تحقيقات تعداد روزنتا  خطای از ایم  N آزملن (1994) 1روزنتا باور 

 آی د  دست ب  كلی اثر آماری داریمعنا عدم تا شلد اضاف  ها تحليل ب  است الزم ك  كند می

 را صفر نتایج با مطالعات تعداد ك  است ای  خطا از ایم  N اصلی ایدة (.1392 زاده )قربانی

 ب    نتيج  یک كاهش برای اندكی دارغيرمعنا مطالعات تعداد اگر ،واضح رلر ب  .كنيم تعيي 

 Vegas) اس ت  ارمين ان  فاق د  احتم االً  آم ده  دست ب  نتایج باشد، نياز ملرد داریمعنا سطح

2005). 

 .دهد می نشان پژوهش ای  در را خطا از ایم  N آزملن نتایج 7 جدو 

 کالسیک خطر( بی ناکامل )تعداد خطا از ایمن N محاسبات .7 جدول

 44.59580 شده مشاهده مطالعات برای z مقدار

 0.000 شده مشاهده مطالعات برای P مقدار

 0.05000 آلفا

 2.0000 )دنبال ( مانده باقی

Z 1.95996 آلفا برای 

 20 شده مشاهده مطالعات تعداد

 335.000 رساند. می آلفا ب  را P مقدار ك  ای شده گم مطالعات تعداد

 

 بررسی و اضاف  مطالعات ب  دیگر مطالعة 335 تعداد باید ،7 جدو  های داده ب  تلج  با

 دیگر مطالعة 335 باید ك  معناست بدی  ای  .نکند تجاوز 05/0 از دامن  دو P مقدار تا شلد

 و دق ت  نتيج    ای    و ده د  رخ خطایی ها تحليل و محاسبات نهایی نتایج در تا گيرد انجام

 .دهد می نشان را پژوهش ای  در آمدهدست ب  نتایج و ارقعات باالی صحت

                                                                                                                                            
1. Rosenthal 
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 .نيست یکسان سازمانی تعهد بر كاری خارر تعلق اثر و شدت دوم:فرضية 

 داریمعن ا  س طح  ب    تلج    ب ا  تحقي ق  ه ای  داده انتش ار  س لگيری  بررس ی  ب ر  عقوه

 تلئي دی  و دوا  ب رازش  و اصقح جدو  و خطا از ایم  N های جدو  از (P) آمده دست ب 

 اندازة ناهمگلنی یا همگلنی بررسی ب  دوم فرضية ررح قال  در (Q) كلكرام آزملن همراه

 مختل ف  عل ل  ب    تلاند می نتایج تفاوت یا یناهمگلن ای  شد. پرداخت  آمده دست ب  هایاثر

 مانن د  آزملن ای  .شلد می استفاده Q آزملن از ناهمگلنی تر دقيق تشخيص برای .شلد ایجاد

 ك  دهد می نشان و گيرد می اندازه ها آزمایش از ای مجملع  در را تفاوت ميزان اسکلئر كای

 جمل    از دارد؛ مش کقتی  آزم لن  ای    .ن  یا است انتظار ملرد مقدار از بيشتر آن ميزان آیا

 داده نش ان  دارمعن ا  ناهمگلنی است ممک  است بزرگ نملن  اثر های اندازه ك  زمانی اینک 

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

 فرضية اینجا در (.1998 )كله  دارد وجلد صفرفرضية  رد در اشتباه احتما  و دارد كمتری

 تفاوت وجلد بر مقابلفرضية  و است آمده دست ب  هایاثر اندازة داریمعنا عدم بيانگر صفر

 95 ارمين ان  س طح  در اینک  ب  تلج  با .دارد داللت آمده  دست ب  هایاثر اندازة ميان دارمعنا

 1 ف ر   و رد 0 فر  است، تر كلچک درصد05/0 خطای ميزان از داریمعنا سطح درصد

 ب    ای    و دارد وجلد معنادار تفاوت آمده دست ب  هایاثر اندازة ميان یعنی .شلد می پذیرفت 

 پ لر  عب اس  و م نش  رض ایی  زعم ب  .است آمده دست ب  هایاثر اندازة بلدن ناهمگلن معنای

 نت ایج  ك    كن د  حکای ت م ی   ني ز  كننده تعدیل متغيری وجلد از ها یافت  ناهمگلنی (1394)

 ش رایطی  چن ي   در .اس ت  داده ق رار  ت أثير  تح ت  را آم ده  دست ب  متغيرهای روی بررسی

 ای    اس ت  ممک    ك    كنن د  بررس ی  را گری مداخل  متغيرهای یا متغير باید فراتحليلگران

 ب    ها داده بندی ربق وسيلة  ب  كار ای  .باشد داده رخ ها آن احتمالی تأثير علت ب  ناهمگلنی

 بن دی  گ روه  ای    ب رای  نظ ری  ر لر  ب    ك    متغيرهایی ب  تلج  با فرعی گروه دو حداقل

 ه ای  فراتحلي ل  فرع ی  ه ای  گ روه  از ی ک  ه ر  ب رای  ،س پس  .گيرد می صلرت اند مناس 

 (.1394 پلر عباس و منش )رضایی شلد می انجام ای جداگان 
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 نتیجه و بحث

 ك    اس ت  ای    تحقي ق  ب رای  فراتحلي ل  روش انتخ اب  از ه دف  شد اشاره ك  رلر همان

 و ت ر  ج ام   یدیدگاه مختلف یكمّ های پژوهش از حاصل نتایج كردن یکپارچ  با فراتحليل

 نش ان  فراتحليل ای  از حاصل های یافت  .آورد می دست ب  گلناگلن متغيرهای اثر از تر كامل

 اث ر  ان دازة  ميانگي  با ،ها سازمان در كاركنان سازمانی تعهد بر كاركنان كاری خارر تعلق داد

 تر جام  نگرشی و متفاوت نگاهی با شد تقش حاضر پژوهش در دارد. ، تأثير زیادی558/0

 داد نش ان  فراتحلي ل  نت ایج  .دش ل  بررسی سازمانی تعهد و كاركنان كاری خارر تعلق ةرابط

 اث ر  ةان داز  نت ایج  ب ا  همس ان  .دارد زیادی ةرابط سازمانی تعهد با كاركنان كاری خارر تعلق

اس ت   (1391)ش همک اران  و فانی تحقيق نتایج سازمانی تعهد بر كاركنان كاری خارر تعلق

 ای    نت ایج  با همسان همچني  و استمؤثر  سازمانی تعهد بر كاری خارر تعلق داد نشان ك 

 رلر ب  كاری خارر تعلق داد نشان ك است  (2020) شهمکاران و 1بکرنتيجة تحقيق  تحقيق

 ك اری  خ ارر  تعل ق  پيش ایند  شغلی های الزام البت  و است گذارتأثير سازمانی تعهد بر مثبت

نتيج     آم د  دس ت   ب   مثب ت  اث ر  ان دازة  تحقي ق  ای  نتایج در ك  آنجا از همچني  .هستند

 ب ر  كاری خارر تعلق منفی تأثير ك  است (2019) 3بات و (2016) 2ورسيم نتایج با ناهمسان

 ك  ،تحقيق ای  كاربردی اهميت گفت تلان می ،نهایت در آوردند. دست  ب را سازمانی هدتع

 در گذش ت   از ت ر  پ يش  ،پرداخت ها آن سازمانی تعهد بر كاركنان كاری خارر تعلق تحليل ب 

 ب    تلج    ب ا  دارن د  تمای ل  ها آن شلد؛ چلن می متجلی سازمان مدیران و رهبران انتظارات

 همچني  و ها آن خدمت ترك ب  تمایل ك  باشند داشت  كاركنانی روزافزون محيطی تغييرات

 گف ت  ت لان  م ی  همچن ي   .نش لد  تغييرات دستخلش زمان مرور ب  ها آن شغلی فرسلدگی

 مضاعف، تقش شامل  ها آن رفتاری بعد از است ای مجملع  ك  ،كاركنان كاری خارر تعلق

 س ل   س ازمانی  تعهد ب  را كاركنان تلاند می   پذیری انعطاف پایداری، و استقامت خققيت،

 ش غل  ب ر  تمرك ز  احس اس  و روانی نشاط خلق با كاركنان كاری خارر تعلق همچني  دهد.

                                                                                                                                            
1. Bakker 

2. Wertheim 
3. Butt 
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 ب    ف رد  پيلن د  و نگ رش  ب  سازمانی تعهد . چلنبخشد می بهبلد را كاركنان یسازمان تعهد

 م لارد  ب    تلج  با كند. می پيدا تجلی آن در كاركنان كار ب  زیاد شل  و دارد اشاره سازمان

 ق رار  ه ا  س ازمان  رهب ران  و محققان عمل مبنای نباید مد  یک ندبل فراگير صرف ،یادشده

 ص حت  م قك  ،كش لر  یک ربيعی زیست جمل  از ،محيطی واقعيات بستر باید بلک  ،دگير

 اس ت  ناهمگلنی نلعی از حاكی نتایج شد، بيان ها یافت  قسمت در ك  رلر همان .باشد عمل

 متغيره  ای محقق  ان اس  ت الزمبن  ابرای ،  .اس  ت كنن  ده تع  دیل متغيره  ای دلي  ل ب    ك   

 فراین د  در و شناس ایی  دهند قرار تأثير تحت را تحقيق نتایج تلانند می ك  را ای كننده تعدیل

 كنند. مقایس  و بررسی را نتایج دیگر بار سپس و كنند وارد وتحليل تجزی 

 نظ ر  م لرد  مطالع ات  آم اری  های نملن  های ویژگی اینک  ب  تلج  با ،حاضر تحقيق در

 متغيرهای اساس بر ها زیرگروه ب  مطالعات تقسيم امکان ،ندنبلد شفاف و شده تفکيک كامقً

 مح دودیت  با كننده تعدیل متغيرهای شناسایی در محققان بنابرای ، نداشت. وجلد تعدیلگر

 ند.بلد ملاج 
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 منابع
 رض ایت  ب ي   ارتب اط (. »1398رضا ش هبازی )  محس  بختياری؛ اهلل دایی؛ بشيریان، هادی؛روح

، «اراك استان جلانان و ورزش ادارة كاركنان در ب  شغل دلبستگی با سازمانی تعهد و شغلی

 .44-59( 11) 4، آملزش بدون مرز، كاربردی عللم ورزشیتحقيقات 

 ه ای  و تأثری نگ رش  تأثير ةرابط» (.1392) ملنا انبارللیی ؛رضا معمارزاده غقم ؛اكبر ،پلر حس 

 .21-28(12، )مدیریت تلسع  و تحل ، «با عملکردكاركنان ها شغلی و ارتباط آن

 یرهب ر »(. 1395)  یجلادديرض ا س    ديس   ی؛ص فر  ی؛ علیدياهلل سع  يحب ؛یرو، محمدتق خلب

 ،«یاس قم  یه ا  لف ؤبا كاربست تأثير م یا مطالع  ؛یكار خارر و تعلق ی،اجتماع یةسرما ،یمعنل

 .109-136( 4)24، یاسقم تیریمد

فراتحليل ارتباط ميان كيفي ت زن دگی ك اری و    (. »1394) پلر منش، بهروز؛ جعفر عباس رضایی

 .65-88(78) 24، بهبلد و تحل  مطالعات مدیریت، «تعهد سازمانی

ارك ان  ، ته ران،  یانسان یةسرما یشغل ا ياشت تیریمد(. 1396ی )بهار د  دهيوح ؛رجیا ی،سلطان

 .دانش

ب رازش الگ لی    رراح ی و (. »1397) حسي  عامریان ؛محمد سياوشی ؛سيد مصطفی، ثانی ريبی

ش غلی در كاركن ان   ای دلبس تگی   تعهد ش غلی ب ا نق ش واس ط      ساختاری تأثير عدالت بر

 .45-60(1)2،عللم حركتی و رفتاری، «های ورزشی فدراسيلن

خارر ك اری   تبيي  پيشایندهای تعلق(. »1392فرد ) خانی، احمد؛ اصغر فانی؛ حس  دانایی عيسی

 .1-24(10)5، مدیریت تحل ، «با استفاده از ررح پژوهش تركيبی

خ ارر   یندهای تعل ق اتبيي  پيش  » (.1391) فرد حس  دانایی؛ خانی احمد عيسی ؛اصغر علی ،فانی

 .151-166(2)16، ایران در مدیریتهای  پژوهش ، «ثير آن بر تعهد سازمانیأكاری و ت

 رض ایت  مي انجی  نق ش  بررس ی (. »1398ن ژاد )  نصراهلل انصاری رهملرث آقاجانی؛ راد، داود؛ فهيم

، «ش هریار  بهزیس تی  ادارة كاركنان سازمانی در تعهد و دلبستگی های سبک بي  رابطة در شغلی

 .135-158( 41)11، سازمانی و شغلی مشاورة

و رفت ار،   اجتماعی های پژوهش در فراتحليل(. 1389) ابلعلی ودادهير محملد؛ رباربایی، قاضی
 تهران. شهرداری فرهنگی و اجتماعی مطالعات دفتر تهران،
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، ته  ران، CMA2 اف  زار ن  رم ی  ا فراتحلي  ل ك  اربردی راهنم  ایی (.1392اهلل ) وج    زاده، قرب  انی

 شناسان. جامع 

دلبستگی (. »1391) زاده؛ زهرا شرفی پلر؛ ساناز سهرابی كشتکاران، علی؛ زهرا كاوسی؛ آری  قلی

ه ای آملزش ی عم لمی دانش گاه عل لم       شغلی و علامل مؤثر بر آن در پرستاران بيمارستان

 .147-156( 2) 6، پزشکی تهرانمجلة دانشکدة پيراپزشکی دانشگاه عللم ، «پزشکی شيراز

خ ارر   بررسی تأثير فضيلت س ازمانی و تعل ق  »(. 2014رضایی ) ، اصغر؛ زین مشبکی اصفهانی

  .1-23(73)23،مطالعات مدیریت )بهبلد و تحل (، «كاری بر تعهد سازمانی

خارر ك اری در انگي زش ش غلی     نقش تعلق(. »1397) محس  كمانی ؛راد، سيده راهره ملسلی

، چهارمي  همایش ملی عللم ورزشی و تربيت ب دنی  «ن تربيت بدنی شهرستان خمي معلما

 .ترویج عللم و فنلن بنيادی  ةانجم  تلسع ،ایران، تهران

های شغل در دلبستگی شغلی و تعهد  نقش ویژگی(. »1394) یار محمدزاده، پيمان؛ ایلب فيضی 

 6آزاد اسقمی، واحد گرمس ار،   ، دانشگاهرهبری و مدیریت آملزشی، «سازمانی در دانشگاه

(2)153-135. 

ت أثير پایبن دی س ازمانی ب ر     »(. 1396ني ا )  فریب رز رح يم   ؛خلراكيانرضا  علی ؛نرجس ،یزدانی

، «ش ناختی  ه ای روان  خارر ك اری و س رمای    رفتارهای انحرافی در محيط كار در پرتل تعلق

 .15-39( 3) 8،انداز مدیریت دولتی چشم
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