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مقدمه
مسائل امروز سازمانها با راهحلهاي دیروز حلشدني نيست و پيشبيني آینده مشکالت آتي را حل نميكند ،بلکه باید براي پيشسازي
آینده اقدام كرد .امروزه شرایط محيطي و قواعد بازي به حدي بيرحم ،پيچيده و نامطمئن گردیده كه سازمانها دیگر نميتوانند با
تغييرات و اصالحات سطحي و ظاهري در ساختار روشها و دستگاهها حيات بلندمدت خود را تضمين كنند ،بلکه سازمانها باید چنين
نگرش را در اذهان مدیران و كاركنان خود به وجود آورند كه آینده وجود ندارد بلکه باید آن را خلق كرد و فقط سازگاري با تغييرات
كافي نيست بلکه باید آن را دوست داشت (زاهد ،نامور و نوبخت.)1388 ،
احساس رضایت شغلي از بين احساس امنيت و بهداشت رواني ناشي از محيط كار به دست ميآید .وجود احساس امنيت به آرامش و
رضایت خاطر منجر ميشود و عدم امنيت موجب بروز اختالل خواهد شد .وجود عدم امنيت هيجان نامطلوبي است كه در ردیف
فشارهاي رواني آسيبزننده قرار ميگيرد كه این فشار رواني موجب ایجاد اختالل در جسم و ذهن افراد شده و فرد را از زندگي سالم دور
خواهد كرد .جایگاه امنيت در به دست آوردن زندگي سالم و مطمئن در نظریهپردازي «آبراهام مازلو »1مطرح شده و از جمله نيازهاي
مشترك انسانها است كه باید مرتفع شود تا انسان به نيازهاي باالتر فکر كند و در جهت برطرف ساختن آنها بکوشد .یکي از آثار
امنيت ،رضایت شغلي است؛ به عبارت دیگر رضایت شغلي و عدم فرسودگي شغلي از مؤلفههایي است كه ميتواند نقش مهمي در عوامل
سازماني و در كاركنان داشته باشد (چن.)2006 ،2
همچنين عواملي مثل تصميمگيري در درون سازمان ،فعاليتهاي كمي و كيفي در سازمان ،رشد كيفي كاركنان ،ایجاد جو مطلوب
عاطفي و رشد اجتماعي كاركنان از جمله عواملي هستند كه ميتواند به احساس توانایي فردي و اعتماد به نفس كاركنان كمك كنند كه
خود این حالتها به سالمت رواني و شغلي منجر ميشود كه این حالتها خود امنيت رواني و شغلي را ایجاد ميكنند كه این امنيت در
به وجود آمدن بهداشت رواني مطلوب كمك شایاني ميكند (گليزاده .)1384 ،رضایت شغلي و عوامل موثر بر آن از جمله مهمترین
موضوعات اجتماعي است كه در دو دهه گذشته مورد توجه بسياري از محققان و روانشناسان سازمان قرار گرفته است .كار ابزاري براي
تعيين هویت اجتماعي افراد است .با توجه به اهميّت كار و ميزان زیاد ساعتي كه فرد در طول شبانه روز براي انجام وظایف شغلياش
صرف ميكند ميتوان دریافت كه شغل و عدم رضایت شغلي منبع بالقوه ایجاد تنش در فرد هستند .رضایت شغلي به مجموع تمایالت
یا احساسات مثبت كه افراد نسبت به شغل خود دارند ،اطالق ميشود .یعني هر چه فرد رضایت شغلي باالیي داشته باشد به ميزان
زیادي شغل خود را دوست داشته ،از طریق آن نيازهاي خود را ارضاء نموده و در نتيجه احساسات مثبتي نسبت به آن خواهد داشت (ما،
سامولس و اكساندر .)2003 ،3الك 4رضایت شغلي را حالت عاطفي مثبتي توصيف ميكند كه نتيجه درك فرد از شرایط كاري ميباشد
(به نقل از تائجو ،گري و یانگ .)2003 ،5كورتز )2007( 6رضایت شغلي را یك حالت عاطفي مثبت یا خوشایندي ميداند كه حاصل
ارزیابي فرد از شغل یا تجارب شغلي خود ميباشد .در تعریفي دیگر ،رضایت شغلي احساس افراد نسبت به مشاغل خود به طور كلي ،یا
نسبت به جنبههاي مختلف آن است (اسپکتور .)1997 ،7رضایت شغلي باعث ميشود كه بهرهوري افزایش یافته و فرد نسبت به سازمان
متعهد شود؛ سالمت ذهني و فيزیکي فرد تضمين شده؛ از زندگي راضي گردد و مهارتهاي شغلي جدید را به سرعت بياموزد .در این
ميان عدم رضایت شغلي موجب كم كاري ،غيبت ،استعفا ،ترك خدمت ،بازنشستگي زودرس و ناراحتيهاي جسمي و روحي ميگردد
(بهادري خسروشاهي ،هاشمي نصرت آبادي و بيرامي .)1391 ،لذا مطالعه رضایت شغلي جزو مطالعات مهم در حوزه رفتار سازماني
محسوب مي شود.

چهارچوب نظری پژوهش
رضایت شغلي از مهمترین موضوعاتي است كه در هر سازمان باید به آن توجه كرد .تحقيقات انجام شده بيانگر این است كه نيروي
انساني تربيت یافته و ماهر ميتواند حالل مشکالت هر سازمان باشد؛ لذا هر فرد باید شغلي را انتخاب كند كه عالوه بر تأمين نيازهاي
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مادي ،از نظر رواني نيز او را ارضا كند .در این راستا تحقيقات مختلفي در زمينه رضایت شغلي كاركنان صورت گرفته است كه از یك
سو نشان دهنده اهميّت آن در كاركنان بوده و از سوي دیگر تحقيقاتي كه در این زمينه انجام شده بيانگر نتایج متناقض در رضایت
شغلي است .به طوري كه سيادت و مختاريپور ( )1386در پژوهش خود نشان داد كه رضایت شغلي باعث ميشود ،بهرهوري فرد
افزایش یابد ،فرد نسبت به سازمان متعهد شود ،سالمت فيزیکي و ذهني فرد تضمين شود ،روحيه فرد افزایش یابد ،از زندگي راضي شود
و مهارت هاي جدید شغلي را به سرعت بياموزد .همچنين عدم رضایت شغلي باعث كاهش روحيه كاركنان شده كه روحيه پایين در
شغل بسيار نامطلوب است و پيامدهاي مانند غيبت و تاخير دارد بين رضایت شغلي و غيبت یك رابطه معکوس وجود دارد ولي
همبستگي آن چندان زیاد نيست (مظفري .)1393 ،اسماعيلي و صيدزاده ( )1396در پژوهشي دیگر با عنوان تأثير رضایت شغلي بر
عملکرد با نقش ميانجي وفاداري سازماني انجام دادند ،به این نتيجه دست یافتند كه رضایت شغلي به طور مستقيم با ضریب مسير 53
صدم و به طور غيرمستقيم با نقش واسطهاي وفاداري سازماني با ضریب مسير  62صدم بر عملکرد شغلي تاثير مثبت دارد .به عالوه،
رضایت شغلي با ضریب مسير  74صدم بر وفاداري سازماني و وفاداري سازماني نيز با ضریب مسير  76صدم بر عملکرد شغلي تأثير
مثبت دارد .زینسيركيان ،امهان و یاسار )2015( 1در پژوهشي دیگر در این زمينه نشان دادند كه یك رابطه خطي مثبت بين كار گروهي
و تعهد سازماني با نمرات عملکرد سازماني از كاركنان وجود دارد و كاركناني كه داراي كار گروهي و تعهد سازماني باالیي هستند ،به
تناسب از رضایت شغلي باالیي نيز برخوردار ميشوند .ليوبت و فيتو )2013( 2در تحقيقي تحقيقي با عنوان نيروي كار موقتي ،تعهد
سازماني و رضایت شغلي ،دریافتند كه بين رضایت شغلي و تعهد سازماني رابطه معناداري وجود دارد .همچنين نوریزان )2012( 3در
پژوهش دیگري با عنوان تعهد سازماني با رضایت شغلي كاركنان مؤسسات آموزش عالي در كالنتان مالزي حاكي از آن بود كه بين
تعهد سازماني با رضایت شغلي رابطهي معناداري وجود ندارد.
4
در پژوهشهاي دیگري در این زمينه رضایت شغلي هارلند ،هاریسون ،جونز و ریتر-پالمون ( )2005نشان دادند كه تاب آوري در محيط
كار ميتواند پيش بيني كننده خوبي براي عملکرد ،نگرشهاي شغلي و رضایت شغلي باشد .در واقع كاركناني كه در محيط كار از تاب-
آوري و مهارتهاي مقابلهاي باالیي برخوردارند ،بهتر ميتواند با كاركنان دیگر ارتباط برقرار كنند و نسبت به دیگران از شغل خود
رضایت بيشتري دارند .در تحقيقي دیگر با عنوان بررسي رابطه عوامل شخصيتي با رضایت شغلي در زنان و مردان انجام گرفت نتایج
نشان داد كه بين برون گرایي و روان نژندي با رضایت شغلي باال و پایين ارتباط وجود دارد (تيموثي و مانوت-ميچل .)2002 ،5لوتانز و
یوسف ) 2007( 6در پژوهشي دیگر در زمينه رضایت شغلي نشان داد كاركنان خودكارآمد به طور اثربخشي رهبري ميكنند ،تصميمات
اخالقي ميگيرند و خالقيت در كار آنها باالست ،داراي روحيه مشاركتي هستند و تمایل به یادگيري و كارآفریني دارند كه این عوامل
باعث ميشود فرد نسبت به شغل خود تعهد داشته و نسبت به شغل خود احساس رضایت كند .در واقع افرادي كه سطح باالیي از
خودكارآمدي یا اعتماد به نفس را دارند ،عقيده دارند كه آنها توانایي انجام وظایفي را كه به آنها محول ميشود دارند و ميتوانند
موفق شوند .بنابراین چنين افرادي عوامل استرس زا و مشکالت را به عنوان چالشهایي كه الزم است براي دستيابي به موفقيت بر
آنها غلبه كنند ،در نظر ميگيرند و به جاي اینکه به آنها همچون مشکالت مجزا و پراكنده نگاه كنند ،هنگامي كه با مشکلي مواجه
ميشوند ،سعي ميكنند به صورت كارآمدتري عمل كنند و نسبت به شغل خود احساس رضایت كنند .گلپرور ،حسينزاده ،آقایي
( )1390در پژوهشي نشان دادند كه رضایت شغلي متغير واسطهاي كامل در رابطه فرسودگي هيجاني با تعهد سازماني و تعهد سازماني
نيز متغير واسطهاي كامل در رابطه رضایت شغلي با ترك خدمت است .باالخره ترك خدمت نيز متغير واسطهاي كامل در رابطهي تعهد
سازماني با رفتارهاي انحرافي بود .یافتههاي حاصل از این تحقيق حاكي از آن است كه فرسودگي هيجاني با ارتباطاتي فراگير ،همزمان
باعث تضعيف رضایت شغلي و تعهد سازماني و تقویت تمایل به ترك خدمت و رفتارهاي انحرافي ميشود.
از سویي در حال حاضر جدیدترین آمار مستخرج شده از پژوهشهاي دانشگاهي نشان ميدهد 67.8 ،درصد از پرستاران در یك جامعه
آماري یك هزار نفره در سراسر كشور از حقوق و مزایاي خود ناراضي یا بسيار ناراضي اند .به طوري كه تنها  34.3درصد از پرستاران
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شركت كننده در این پژوهش از مجموع وضعيت شغلي خود بسيار راضي و راضي هستند و  65.69درصد نيز ناراضي و بسيار ناراضي اند
(حریري و بطالني .)1392 ،همچنين مقيمي در سال ( )1385نشان داد كه از بين  348نفر پاسخگویي كه تمایل به تغيير شغل خود
دارند 44 ،درصد عالقهمند به مشاغل كارمندي هستند و  31درصد كار آزاد را ترجيح ميدهند؛ مشاغل هنري انتخاب  11درصد از این
گروه است و تنها  1درصد از این پاسخگویان تمایل به مشاغل واسطه گري و داللي داشتهاند 13 .درصد از پاسخگویان نيز از آنجا كه
مدارك تحصيليشان مرتبط با رشتههاي مهندسي و پزشکي است ،تمایل دارند كه در این مشاغل به كار مشغول شوند .در یك
نظرسنجي تلفني توسط چهره و همکاران ( )1387درباره رضایت شغلي در تهران مشخص گردید كه  1177نفر پاسخگو 44 ،درصد
درآمد باال را مهمترین خصوصيت یك شغل خوب ميدانند ،امنيت شغلي توقع  16درصد از مخاطبان از یك شغل خوب است 14 ،
درصد از مخاطبان معتقدند كه شغلي خوب است كه براي جامعه اهميت داشته باشد  13درصد عالقه به كار و  13درصد نيز عالقه
مندي را از خصوصيات یك شغل خوب دانستهاند .از ميان  1177نفر پاسخگو 29 ،درصد عنوان كردهاند كه از شغل خود راضي هستند،
 13درصد از پاسخگویان نيز از شغل خود ناراضي هستند.
مطالعه تحقيقات انجام یافته در زمينه رضایت شغلي كاركنان نشان ميدهد كه عوامل مختلفي بر رضایت شغلي كاركنان تأثيرگذار
هستند و ميتوانند نقش مهمي در رضایت شغلي آنها داشته باشند و از سویي بيشتر تحقيقات صورت گرفته حتي در مورد یك متغير نيز
به نتایج ضد و نقيضي منجر شده كه نشان ميدهد هنوز در مورد عوامل مؤثر در رضایت شغلي كاركنان قطعيت وجود ندارد و نياز به
تحقيقات بيشتري در این زمينه است .همچنين با توجه به نتایج پژوهشهاي پيشتر ذكر شده نميتوان به نتيجه رسيد كه عوامل مؤثر
بر رضایت شغلي كاركنان دانشگاه كدام عوامل هستند .وجود این تناقضها در حوزه رضایت شغلي كاركنان باعث ميشود كه چالشهاي
ناشي از وجود پاسخهاي متعدد به یك پرسش پژوهشي واحد از طریق روشهاي كمي فراتحليل 1حل شود .گرچه این پژوهشها در
پاسخ به سئوالهاي نسبتاً یکساني صورت گرفتهاند؛ اما یکپارچهسازي آنها و نتيجهگيري كلي از تمامي آنها صرفاً با انجام فراتحليل
امکانپذیر است .بنابراین استفاده از روش فراتحليل ،براي بهرهگيري از نتيجه پژوهشهاي انجام شده در زمينـه بررسي رضایت شغلي
كاركنان و یکپارچه كردن آنها و دستيابي به یك نتيجه دقيق و منسجم امري ضروري به نظر ميرسد .از سویي دیگر در صورتي كه
براساس این فراتحليل بتوان به نتایجي یك دست و جامع از موضوع رسيد؛ پژوهشگران آتي را از صرف زمان و هزینه براي تحقيقات
تکراري بينياز ميسازد .همچنين از لحاظ روششناختي نيز با وجود این كه تاكنون پژوهشهاي متعددي به بررسي عوامل مؤثر بر
رضایت شغلي كاركنان انجام شده است؛ اما تا به حال در ایران هيچ پژوهشي با روش فراتحليل به تركيب این پژوهشها نپرداخته است.
همچنين با توجه به دغدغه پژوهشگر از اینکه شغل یکي از مهمترین عوامل در زندگي هر شخصي است؛ اما اینکه افراد باید از شغل
خود رضایت داشته باشند تا بتوانند در شغلي كه هستند ،كار خود را به نحو احسن انجام دهند ،باعث ميشود تا عواملي را كه در زمينه
رضایت شغلي نقش دارند ،شناسایي شوند و با توجه به اینکه تحقيقات و عوامل مختلف در این زمينه دخيل هستند كه با انجام فراتحليل
این عوامل مي توانند مشخص شوند؛ لذا بر این اساس سؤال اساسي پژوهش حاضر این است كه فراتحليل مطالعات انجام شده در زمينه
رضایت شغلي كاركنان چگونه است؟

روش شناسی پژوهش
در این روش با توجه به عنوان و ماهيت پژوهش از روش فراتحليل استفاده شد .با روش فراتحليل ميتوان نتایج پژوهشها را با یکدیگر
تركيب كرد و روابط تازهاي ميان پدیدههاي اجتماعي كشف نمود .در فراتحليل یافتههاي پژوهشهاي اوليه در قالب یك شاخص كمّي
برگردان ميشود.
واحد تجزیه و تحليل در فراتحليل یافتههاي كمّي پژوهشهاي دیگر است .در این فراتحليل جامعه آماري پژوهش حاضر كليه
پژوهشهاي چاپ شده در مجالت علمي -پژوهشي معتبر داخلي و پایگاه اطالعاتي پابمد كه به نحوي به بررسي زمينه رضایت شغلي
كاركنان دانشگاه در طي سالهاي  1390تا  1396در داخل و سالهاي  2010تا  2016در خارج انجام شدهاند ،ميباشد .با توجه به اینکه
بيشتر تحقيقات صورت گرفته در بين سالهاي  1390تا  1396بوده؛ لذا پژوهشگر فاصله زماني بين این سالها را در نظر گرفته است.
همچنين از آنجایي كه در پژوهش حاضر هم تحقيقات داخلي و خارجي مورد بررسي قرار گرفتند و با توجه به مدت زمان محدود این
سالها مورد بررسي قرار گرفته است .در این فراتحليل به منظور انتخاب پژوهشهاي اوليه ابتدا كليد واژههاي معتبر بر اساس مرور
پيشينه پژوهشي به منظور استفاده در جستجوهاي اوليه تعيين شد .براي این فراتحليل كليدواژهها براي متغيرهاي مستقل عبارت بودند:
1

. meta analysis
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رضایت شغلي و عوامل مؤثر بر آن .پس از مشخص شدن و استخراج عنوانهاي مطالعات بر اساس كليدواژههاي بحث شده ،در صورتي
كه تحقيقات به متغير رضایت شغلي مربوط باشند ،آن مطالعه شرایط الزم را براي ورود به فراتحليل كسب كردند .با توجه به گستردگي
جامعه آماري پژوهش كه شامل كليه مطالعات انجام شده در ایران و خارج در حوزه مورد پژوهش ميباشد و محدودیتهاي پژوهشي كه
براي محقق وجود داشت ،دو چارچوب نمونهگيري تعریف شد -1 :پژوهشهایي كه در بانكهاي اطالعاتي رایانهاي در دسترس بودند.
این بانكهاي اطالعاتي شامل پایگاه مجالت تخصصي نور ( ،)Noormagsبانك اطالعاتي نشریات ایران ( )Magiranو پایگاه
علمي جهاد دانشگاهي ( )SIDبودند -2 .مقالههایي كه در پایگاه اطالعاتي خارجي پابمد ( )Pub-Medدر دسترس بودند.
در این پژوهش براي جمعآوري اطالعات از چك ليست مشخصات طرحهاي پژوهشي كه توسط مصرآبادي ( )1389طراحي شده،
استفاده شد .اطالعاتي كه به وسيله این فرم جمعآوري ميشود ،شامل سه بخش اطالعات كتابشناسي ،اطالعات روششناختي و
اطالعات الزم براي محاسبه اندازه اثر ميباشد .در بعد كتابشناسي اطالعاتي چون عنوان كار ،نوع اثر ،نویسنده ،محل و تاریخ چاپ،
مقطع و غيره تدارك دیده شد .از لحاظ روششناسي فضاهایي براي ثبت اطالعاتي چون ویژگيهاي نمونه و روشهاي نمونهگيري،
اطالعات ابزار ،نوع روش تحقيق و تعداد گروهها ،روشهاي آماري مورد استفاده و غيره در نظر گرفته شد .همچنين در این فرم
فرضيهها یا سؤاالت پژوهشي ،مقادیر توصيفي و استنباطي یافتهها و سطوح معناداري ثبت شدند .در نهایت چكليستهاي تکميل شده
به صورت یك دفترچه كدگذاري دسته-بندي گردید.
در این فراتحليل براي تورش انتشار از شيوه گرافيکي (نمودار قيفي ) استفاده شد .غالب فراتحليلها بر دو مدل آماري مدل اثر ثابت و
مدل اثرات تصادفي مبتني هستند .براي این كه مدل نهایي فراتحليل مشخص شود بایستي یك مجموعه تحليلهاي ناهمگني براي
اطمينان از وجود متغيرهاي تعدیل كننده انجام گيرد .به منظور مشخص كردن ناهمگني از دو شاخص Qكوكران و مجذور  Iاستفاده
خواهد شد .براي محاسبه اندازههاي اثر و نيز فعاليتهاي آماري بعدي در ارتباط با تركيب نتایج از نرمافزار  CMAویرایش  2استفاده
شد.

یافتههای پژوهش
در این قسمت تحقيقات داخلي انجام شده در سالهاي  1390تا  1396و تحقيقات خارجي بين سالهاي  2010تـا  2016ان جـام گرف تـه
اشاره ميشود.
جدول  .1تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در سالهای  1390تا  1396و  2010تا 2016
نام مطالعه

سال چاپ

حسيني و همکاران

1394

رستمي و همکاران
منظري توكلي و رجبي
سرگزي و بالغت
شایان و همکاران
شفيعزاده و كامروا
قائدي و همکاران
شکري و همکاران
موسوي و شاهحسيني
زمانيان و همکاران
پيربلوطي و همکاران
رسولي و همکاران
چوانگ
اسالم و همکاران
محمود و همکاران

1391
1392
1395
1396
1393
1390
1391
1394
1394
1393
1393
2014
2012
2012
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باكوتيك
شميالن
لو و همکاران
پان و همکاران

2014
2016
2016
2015

ناوي و همکاران

2016

در این بخش فرضيههاي پژوهشي با استفاده از روشهاي تحليل استنباطي مورد بررسي قرار گرفتهاند و در خصوص فرضيههاي
پژوهش اطالعات تجزیه و تحليلهاي آماري صورت گرفته است.
فرضیه اول :بین اندازه اثر مطالعات انجام شده در رضایت شغلی كاركنان دانشگاه بر حسب سال انجام تحقیق
تفاوت وجود دارد.
براي بررسي این فرضيه از آزمونهاي فراتحليل استفاده شد كه نتایج در جدول  2-4نشان داده شده است.
جدول  .2اندازه اثرهای مربوط به پژوهشهای مربوط بر رضایت شغلی كاركنان

نام مطالعه

سال چاپ

اندازه اثر

خطاي معيار

حدپایين

حد باال

مقدار Z

P

حسيني و همکاران

1394

0/041

0/26

-0/50

0/58

0/151

0/09

رستمي و همکاران
منظري توكلي و رجبي
سرگزي و بالغت
شایان و همکاران
شفيعزاده و كامروا
قائدي و همکاران
شکري و همکاران
موسوي و شاهحسيني
زمانيان و همکاران
پيربلوطي و همکاران
رسولي و همکاران
چوانگ
اسالم و همکاران
محمود و همکاران
باكوتيك
شميالن
لو و همکاران
پان و همکاران

1391
1392
1395
1396
1393
1390
1391
1394
1394
1393
1393
2014
2012
2012
2014
2016
2016
2015

2/502
0/481
1/620
0/944
1/527
0/977
0/737
2/833
2/401
1/747
3/109
0/575
0/848
0/455
1/039
0/741
0/719
0/632

0/36
0/26
0/22
0/25
0/29
0/32
0/31
0/22
0/36
0/36
0/46
0/20
0/28
0/28
0/12
0/17
0/18
0/24

1/75
-0/060
1/167
0/415
0/942
0/321
0/096
2/365
1/674
1/018
2/188
0/143
0/282
-0/118
0/767
0/375
0/346
0/141

3/23
1/023
2/072
1/462
2/117
1/630
1/345
3/29
3/128
2/48
4/030
0/981
1/414
1/028
1/291
1/101
1/093
1/126

6/627
1/743
7/027
3/419
5/072
2/923
2/252
11/868
6/473
4/69
6/613
2/670
2/929
1/553
7/630
3/989
3/770
2/503

0/001
0/081
0/001
0/001
0/002
0/003
0/06
0/001
0/001
0/001
0/001
0/006
0/002
0/120
0/01
0/001
0/001
0/012

0/161
1/350
0/329
-0/062
0/10
0/139
2016
ناوي و همکاران
همان طور كه در جدول  2مشاهده ميشود ،اندازههاي اثر محاسبه شده داراي توزیعي از  0/041تا  3/10ميباشند .به طوري كه 15
اندازه اثر از لحاظ آماري معنادار هستند و  5اندازه اثر غيرمعنادار به دست آمدهاند.
در روشهاي آماري فراتحليل نيز مانند بسياري از روشهاي آماري دیگر ،قبل از تحليل دادهها الزم است به بررسي پيشفرضهاي
مورد نياز پرداخته شود .از جمله مهمترین این پيش فرضها نبود دادههاي پرت و نرمال بودن دادهها ميباشد .از آن جا كه در اندازه
اثرهاي این فراتحليل چند اندازه اثر خيلي بزرگ وجود داشت و توزیع اندازه اثرها را نامتقارن ساخته است .حذف این اندازه اثرهاي پرت
به منظور نرمال شدن توزیع ضروري به نظر ميرسيد .در فراتحليل براي حذف اندازه اثرهاي پرت از تحليل حساسيت استفاده ميشود.
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این روش اندازههاي اثر پرت و افراطي شناسایي و حذف شده و تجزیه و تحليل تکرار ميگردد .براي تشخيص مطالعات پرت (مطالعاتي
كه داراي تورش انتشار هستند) از نمودار قيفي استفاده ميگردد .در واقع ،سوگيري انتشار به چاپ نشدن پژوهشهاي مرتبط با موضوع
فراتحليل مربوط است كه داراي یافتههاي غيرمعنيدار هستند .اگر تورش انتشار وجود نداشته باشد ،نمودار متقارن بوده و مقدار
پراكندگي حول اندازه اثر مداخله با افزایش نمونه ،كاهش ميیابد .در این فراتحليل براي بررسي تورش انتشار از شيوه گرافيکي نمودار
قيفي و یك شاخص آماري (تعداد امن از تخریب) استفاده شد كه نتایج در شکلهاي ذیل نشان داده شده است.
0.0

0.0

0.1

0.1

0.2
0.2
0.3
0.3
0.4

0.4

0.5
4

3

2

0

1

-1

-2

-3

2.0

-4

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-2.0

-1.5

شکل  .1نمودار قيفي قبل از تحليل حساسيت شکل  .2نمودار قيفي بعد از تحليل حساسيت
در نمودارهاي قيفي محور افقي نشانگر مقادیر اندازههاي اثر پژوهشهاي اوليه و محور عمودي خطاي معيار آنها ميباشد .همان طور
كه در شکل  1مشاهده ميشود ،وجود چند اندازه اثر نسبتاً بزرگ شکل نمودار را نامتقارن ساخته است .در واقع نقش دادههاي پرت را در
سایر روشهاي آماري بازي ميكنند .پس از حذف  6اندازه اثر پرت نمودار قيفي شکل  2حاصل شد كه نسبت به نمودار قبلي داراي
تقارن بيشتري است؛ به طوري كه اندازه اثرهاي پرت و افراطي در آن مشاهده نميشود و همه اندازه اثرها در فاصله  1/5و  -0/5قرار
گرفتهاند .همچنين بر اساس شاخص تعداد امن از تخریب پس از ورود  431اندازه اثر غيرمعنادار به فراتحليل ،اندازه اثرهاي محاسبه
شده غيرمعنادار ميشوند.
جدول  .3نتایج امن از تخریب

مدل

تعداد اندازه اثر حذف شده

اندازه اثر تركيبي

تعداد امن از تخریب

سطح معناداري

ثابت

6

0/42

431

0/06

جدول  .4اندازه اثرهای تركیبی مربوط به رضایت شغلی كاركنان دانشگاه بعد از تحلیل حساسیت

مدل

تعداد اندازههاي اثر

اندازه اثر تركيبي

خطاي معيار

حدپایين

حد باال

مقدار Z

P

ثابت

14

0/61

0/054

0/489

0/711

10/951

0/001

تصادفي

14

0/67

0/12

0/462

/911

5/978

0/001

جدول  4اندازه اثر تركيبي پژوهشهاي اوليه را براي مدل ثابت و تصادفي را نشان ميدهد .همان طور كه در این جدول مشاهده مي-
شود اندازه اثرهاي تركيبي محاسبه شده ،بعد از حذف اندازه اثرهاي پرت ،براي مدلهاي اثرات ثابت و تصادفي به ترتيب  0/61و 0/67
به دست آمده است كه از لحاظ آماري معنادار ميباشند ( .)P>0/001بر اساس مالك كوهن ( )1988ميتوان این اندازه اثرها را متوسط
ارزیابي كرد و ميتوان گفت كه رضایت شغلي كاركنان بر حسب سال تفاوت وجود دارد.
همچنين براي این كه مدل نهایي فراتحليل مشخص شود؛ بایستي یك مجموعه تحليلهاي ناهمگني براي اطمينان از وجود متغيرهاي
تعدیل كننده انجام گيرد .در صورت وجود ناهمگني در اندازههاي اثر پژوهشهاي اوليه مدل تصادفي انتخاب ميشود و فرض ميشود
كه در جامعه آماري ماهيت روابط بين متغير مستقل و وابسته ،تحت تأثير متغيرهاي تعدیل كننده تغيير ميیابد .نتایج مربوط به تحليل
ناهمگني بر اساس دو شاخص  Qكوكران و مجذور  Iدر جدول  5نشان داده شده است.
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فراتحليل مطالعات انجام شده در رضایت شغلي كاركنان دانشگاه
جدول  .5شاخصهای تشخیصی ناهمگنی در اندازههای اثر

ناهمگني

 Qكوكران

درجه آزادي

سطح معناداري

مجذور I

بعد از تحليل حساسيت

48/79

13

0/001

72/63

همان طور كه در جدول  5مشاهده ميشود مقدار شاخص  Qكوكران براي  14اندازه اثر و با درجه آزادي  13برابر با  48/79به دست
آمده است كه از لحاظ آماري معنادار ميباشد .معناداري شاخص  Qنشان دهندهي وجود ناهمگني در اندازه اثرهاي پژوهشهاي اوليه
است .مجذور  Iشاخص دیگري است كه به همين منظور مورد استفاده قرار ميگيرد .این مجذور داراي مقداري از صفر تا  100است و
در واقع مقدار ناهمگني را به صورت درصد نشان ميدهد .هر چه این مقدار به صد نزدیكتر باشد ،نشان دهنده ناهمگني بيشتر اندازه
اثرهاي پژوهشهاي اوليه است .بنابراین مجذور  Iنشان داد كه  72/63درصد از پراكنش موجود در اندازه اثر پژوهشهاي اوليه واقعي و
ناشي از وجود متغيرهاي تعدیل كننده است و این نشان ميدهد كه متغيرهاي دیگري نيز وجود داشتهاند كه بر متغير وابسته اثر
گذاشتهاند و پراكندگي بين اندازه اثر مطالعات فقط ناشي از خطاي نمونهگيري نبوده است .در واقع بر اساس هر دو شاخص ناهمگني
مشخص شد كه متغيرهاي تعدیل كننده در رضایت شغلي كاركنان دانشگاه نقش معناداري دارند .بر این اساس مدل تصادفي به عنوان
مدل فراتحليل انتخاب شد و اندازه اثر تركيبي همان مقدار  0/67در نظر گرفته شد.
فرضیه دوم :بین اندازه اثر مطالعات انجام شده در رضایت شغلی كاركنان دانشگاه بر حسب روشهای نمونه-
گیری تفاوت وجود دارد.
براي بررسي این فرضيه از آزمونهاي فراتحليل استفاده شد كه نتایج در جدول  6نشان داده شده است.
جدول  .6اندازه اثرهای تركیبی اثرات آموزش بر اساس رضایت شغلی كاركنان دانشگاه بر اساس روشهای نمونهگیری

روشهاي نمونهگيري

اندازه اثر

حد باال

حدپایين

مقدار P

نمونهگيري دردسترس

0/17

0/05

0/31

0/007

نمونهگيري خوشهاي

0/08

0/29

0/17

0/62

نمونهگيري طبقهاي

0/02

0/02

0/04

0/33

نمونهگيري تصادفي ساده

0/06

0/25

0/36

0/72

مندرجات جدول  6نشان دادند كه اندازه اثرهاي مربوط به رضایت شغلي كاركنان دانشگاه بر اساس روشهاي نمونهگيري از طریق
روش نمونهگيري دردسترس معنادار است .در واقع روشهاي مختلف نمونهگيري در ناهمگني مطالعات مؤثر است.
فرضیه سوم :بین اندازه اثر مطالعات انجام شده در رضایت شغلی كاركنان دانشگاه بر حسب جنسیت تفاوت
وجود دارد.
براي بررسي این فرضيه از آزمونهاي فراتحليل استفاده شد كه نتایج در جدول  7نشان داده شده است.
جدول  .7اندازه اثرهای تركیبی رضایت شغلی كاركنان دانشگاه بر اساس جنسیت

جنسيت

تعداد اندازه اثر

اندازه اثر تركيبي

حد باال

حدپایين

مقدار P

زن

9

0/42

0/19

0/62

0/14

مرد

8

0/38

0/18

0/38

0/10

مندرجات جدول  7نشان دادند كه اندازه اثرهاي مربوط به رضایت شغلي كاركنان بر اساس جنسيت در نمونه زن بيشتر از مرد است و
كمترین اثر مربوط به نمونه مرد است .در  4پژوهش نيز نتایج تحليلها بر اساس كل آزمودنيها بدون تفکيك جنسيت ارائه شده بود كه
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آنها پژوهشها در این قسمت وارد نشدند .در واقع بين مطالعات بر حسب متغير جنسيت ناهمگني وجود ندارد و بر اساس رضایت شغلي
كاركنان بر اساس جنسيت تفاوتي وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر فراتحليل رضایت شغلي كاركنان دانشگاه بود.
فرضيه اول پژوهش نشان داد پس از بررسي مالكهاي ورود و خروج كه  20اندازه اثر به دست آمد .نتایج حاصل از تركيب اندازه
اثرهاي محاسبه شده نشان داد كه رضایت شغلي كاركنان دانشگاه بر حسب سال تفاوت وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش
مختاريپور ( )1389مطابقت دارد .به طوري كه در پژوهشي نشان داد كه رضایت شغلي باعث ميشود ،بهرهوري فرد افزایش یابد ،فرد
نسبت به سازمان متعهد شود ،سالمت فيزیکي و ذهني فرد تضمين شود ،روحيه فرد افزایش یابد ،از زندگي راضي شود و مهارت هاي
جدید شغلي را به سرعت بياموزد .همچنين عدم رضایت شغلي باعث كاهش روحيه كاركنان شده كه روحيه پایين در شغل بسيار
نامطلوب است و پيامدهاي مانند غيبت و تاخير دارد بين رضایت شغلي و غيبت یك رابطه معکوس وجود دارد ولي همبستگي آن چندان
زیاد نيست (مظفري.)1393 ،
مسائل امروز سازمانها با راهحلهاي دیروز حلشدني نيست و پيشبيني آینده مشکالت آتي را حل نميكند ،بلکه باید براي پيش سازي
آینده اقدام كرد .امروزه شرایط محيطي و قواعد بازي به حدي بيرحم ،پيچيده و نامطمئن گردیده كه سازمانها دیگر نميتوانند با
تغييرات و اصالحات سطحي و ظاهري در ساختار روشها و دستگاهها حيات بلندمدت خود را تضمين كنند ،بلکه سازمانها باید چنين
نگرش را در اذهان مدیران و كاركنان خود به وجود آورند كه آینده وجود ندارد بلکه باید آن را خلق كرد و فقط سازگاري با تغييرات
كافي نيست بلکه باید آن را دوست داشت (زاهد ،نامور و نوبخت.)1388 ،
احساس رضایت شغلي از بين احساس امنيت و بهداشت رواني ناشي از محيط كار به دست ميآید .وجود احساس امنيت به آرامش و
رضایت خاطر منجر ميشود و عدم امنيت موجب بروز اختالل خواهد شد .وجود عدم امنيت هيجان نامطلوبي است كه در ردیف
فشارهاي رواني آسيبزننده قرار ميگيرد كه این فشار رواني موجب ایجاد اختالل در جسم و ذهن افراد شده و فرد را از زندگي سالم دور
خواهد كرد .جایگاه امنيت در به دست آوردن زندگي سالم و مطمئن در نظریهپردازي «آبراهام مازلو» مطرح شده و از جمله نيازهاي
مشترك انسانها است كه باید مرتفع شود تا انسان به نيازهاي باالتر فکر كند و در جهت برطرف ساختن آنها بکوشد.
فرضيه دوم :بين اندازه اثر مطالعات انجام شده در رضایت شغلي كاركنان دانشگاه بر حسب روشهاي نمونهگيري تفاوت وجود دارد.
اندازه اثرهاي مربوط به رضایت شغلي كاركنان دانشگاه بر اساس روشهاي نمونهگيري از طریق روش نمونهگيري دردسترس معنادار
است .در واقع روشهاي مختلف نمونهگيري در ناهمگني مطالعات مؤثر است .به طوري ميتوان به این نتيجه دست یافت كه چون در
نمونهگيري دردسترس افراد نمونه به صورت غيرتصادفي انتخاب ميشوند؛ امکان رضایت شغلي كاركنان بر حسب نمونهگيري متفاوت
است .رضایت شغلي نتيجه ادراك كاركنان است كه محتوا و زمينه وفاداري و عالقهمندي كاركنان به سازمان مطبوعشان را موجب
ميگردد .رضایت شغلي یك حالت احساسي مثبت یا مطبوع است كه پيامد ارزیابي شغلي یا تجربه فرد است .این حالت احساسي مثبت
كمك زیادي به سالمت فيزیکي و رواني افراد مي كند .از نظر سازماني سطح باالي رضایت شغلي منعکس كننده جو سازماني بسيار
مطلوب است كه منجر به جذب و بقاي كارمند مي شود .البته توجه به روشهاي انگيزشي ميتواند تاثير خوب و مثبتي در رضایت از
شغل  ,وفاداري به سازمان و ایجاد تنوع در كار خود داشته باشد .در این صورت روشهاي ایجاد انگيزش و از بين رفتن عدم رضایت و
 ...وقتي مفيد و مؤثر است كه كاركنان داراي دانش كافي براي درك درست مفاهيم مدیریت و مهارت كافي براي انجام صحيح كار
خودداشته باشند و از هر فرصتي براي آموختن استفاده كنند تا از كار خود و عوامل محيطي آن خشنود و راضي و وفادار به سازمان خود
باشند (الواني.)1389 ،
فرضيه سوم پژوهش نشان داد كه اندازه اثرهاي مربوط به رضایت شغلي كاركنان بر اساس جنسيت در نمونه زن بيشتر از مرد است و
كمترین اثر مربوط به نمونه مرد است .در واقع بين مطالعات بر حسب متغير جنسيت ناهمگني وجود ندارد و بر اساس رضایت شغلي
كاركنان دانشگاه بر اساس جنسيت تفاوتي وجود ندارد .روحيه كاركنان سازمان هنگامي افزایش مي یابد كه آنها نسبت به كار و شغل
خودشان احساس رضایت داشته باشند .رضایت شغلي كاركنان موقعي ایجاد شده و افزایش مي یابد .كه نياز ها و احتياجات آنان در ابعاد
مختلف جسمي ،اجتماعي و رواني توسط مدیر سازمان مورد شناسایي قرار گرفته و به ارضاي معقوالنه آنها اقدام گردد .در غير این
صورت نارضایتي ایجاد خواهد گردید .چنانچه فرد با عالقه و انگيزه الزم آغاز به انجام كاري نماید ،بي وقفه در صدد هر چه بهتر انجام
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دادن آن خواهد بود و سعي خواهد كرد كه آن را بهتر به پایان برساند .در حقيقت ارتقا رضایت از شغل ميتواند با عالقه اي كه اشخاص
براي انجام كار خود دارند ارتباط نزدیك و مستقيمي داشته باشد .شخص با وجود عالقه مفرط به شغلش رضایت اطرافيان را در محل
كار جلب مي كند و خشنودي و رضایت از كارش موجب مي شود كه در منزل نيز با طرز صحيحي با خانواده اش برخورد نماید .به طور
كلي شخصي كه به شغلش عالقه مند است و از آن رضایت دارد در برخورد با ارباب رجوعش نيز خوب برخورد خواهد كرد و در واقع
رضایت آنها را فراهم مي كند (زارعيمتين.)1374 ،
این پژوهش با محدودیتهایي مواجه بود .در تعدادي از مطالعات كه به بررسي رضایت شغلي كاركنان پرداخته بودند؛ به متغيرهاي
تعدیل كننده خيلي كمتر اشاره شده بود و در تحقيقات داخلي نيز فقط در چند مورد به جنسيت شركتكنندگان اشاره كرده بودند و همين
امر باعث محدودیتهاي پژوهش شد .عدم گزارش مناسب آمارههاي ارائه شده در قسمت تجزیه و تحليل دادهها ،مخصوصاً آمارههاي
توصيفي كه معمولترین آمارههاي مورد استفاده جهت ورود به فراتحليل و محاسبه اندازه اثر هستند .همچنين تحقيقات انجام یافته در
محدوده  1390تا  1396و  2010تا  2016را شامل ميشد كه ميتواند نتایج پژوهش را تحت تأثير قرار دهد .بنابراین بر اساس فرضيه
هاي پژوهش و اینکه رضایت شغلي كاركنان دانشگاه بر حسب جنسيت متفاوت است؛ لذا پيشنهاد ميشود كه در هنگام انجام پژوهش
جسنيت زن و مرد نيز استفاده شود و مقایسه گردد .بر اساس نتایج پژوهش و اینکه رضایت شغلي كاركنان دانشگاه از اهميت خاصي
برخوردار است؛ لذا توجه به عوامل مؤثر بر رضایت شغلي كاركنان تأكيد ميشود.
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