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characteristics with job satisfaction.(1383-1390)
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Abstract
Meta-Analysis aim is to study the relationship between
organizational factors and personality characteristics
with job satisfaction. The research method is MetaAnalysis. for this purpose 21 research Which in terms
of methodology were acceptable chosen and metaanalysis was performed on them. The data gathering
using The Content analysis log was performed. This
study is based on a 5585 sample and 21the effect size.
The measurmant of effect size relationship between
the organizational factors and personality traits with
job satisfaction was obtained (r = 0/69) and significant
(p =0/0006). That based on Cohen table be assessed in
high level . The findings suggest that there is high
Relation between the organizational factors and
personality traits with job satisfaction.
Keywords: Job Satisfaction, Organizational factors,
Meta-Analysis, Personality Characteristics.
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چكيده

 فراتحلیل حاضر بررسی رابطه ی عوامل سازمانی و ویژگی های:هدف

. روش پژوهش فراتحلیل است: روش.شخصیتی با رضایت شغلی است

، پژوهش كه از لحاظ روش شناختي مورد قبول بود12بدین منظور

گردآوری داده ها با کاربرد.انتخاب و فراتحليل بر روي آنها انجام گرفت

 نمونه و5855 پژوهش حاضر مبتني بر.سیاهه تحلیل محتوا انجام شد

 ميزان اندازه اثر رابط عوامل سازمانی و:  یافته ها.اندازه اثر ميباشد12
 ) و معناداریr= 0/96 ( ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی

) به دست آمد که براساس جدول کوهن در سطح باالp=0/6000(

 یافته ها حاکی از این است که بین: نتیجه گیری.یشود
 ارزیابی م
عوامل سازمانی و ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی رابطه باالیی

.وجود دارد

،  فراتحلیل، عوامل سازمان،  رضایت شغلی:واژه های کلیدی

ویژگی های شخصیتی

92 31/9/21 :تاریخ دریافت

3931/2/4 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

عوامل متعددی بر میزان کارآیی و موفقیت سازمان ها نقش دارند .یکی از عوامل مهم در افزایش میزان کارآیی و موفقیت شغلی

یشود (قهرمانی عرصه دوگاه .)18 13 ،رضایت شغلی به احساسات کلی فرد درمورد شغلش و ارزیابی که در
رضایت شغلی تلقی م 
یشود(راجلبرگ .)7002،2در واقع رضایت شغلی نوعی زمینه گرایش ،تمایل ،عالقه ،استعداد،
یدهد اطالق م 
مورد شغل خود انجام م 

یباشد(ساعتچی.)4831،
آمادگی برای پاسخ دادن به طرز مطلوب یا نامطلوب یا به طور کلی نوعی نگرش نسبت به محیط کار خود م 

یپیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی ،جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد .تنها یک عامل موجب رضایت
رضایت شغلی مفهوم 
یشود ،ترکیبی از مجموعه عوامل گوناگون سبب میگردد که فرد شاغل در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت
شغلی نم 

نماید و از آن لذت ببرد.فرد با تاکیدی که بر عوامل مختلف از میزان درآمد ،شرایط محیط کار ،مشارکت در تصمیم گیری ،ارزش

ینماید(فرنچ .) 1371 ،3رضایت شغلی ترکیب
اجتماعی در زمان های متفاوت دارد ،به طرق گوناگون احساس رضایت از شغلش م 

معینی است از عوامل گوناگون ،چه درونی مانند احساس لذت از انجام کار و چه بیرونی مانند حقوق و مزایا و روابط محیط کاری که

یگردد فرد از شغلش راضی باشد(عسکری و کلدی.)2831،
سب ب م 
یدهند.
محققان عمدتا دو نوع مدل برای بیان رضایت شغلی ارائه م 

یدهند.
 -1تغییرات رضایت شغلی را به ویژگی ها و خصوصیات شغل نسبت م 

یدهند.
 -2تغییرات رضایت شغلی را به ویژگی های شاغل نسبت م 

ینامد.
گودنبرگ این دو مدل را تبیین های موقعیتی و تبیین های گرایشی م 

تبیین های موقعیتی :اصطالح موقعیت به عوامل بیرونی و محیطی اشاره دارد .در این مدل خودکار و ماهیت شغل و عوامل محیطی
پیرامون آن بدون توجه به گرایش فرد برای تبیین رضایت شغلی مورد مالحظه قرار میگیرد.

یشود .در این مدل
تبیین های گرایشی :اصطالح گرایش به باورها ،نگرش ها و ویژگی های شخصیتی و شخصی افراد اطالق م 

رضایت شغلی براساس نیازها ،انتظارات و نگرش ها و ارزش های کارکنان تعیین میشود .هرفردی مجموعه ای از این خصوصیات را

یآورد و این مجموعه عوامل شخصیتی است که میزان رضایت شغلی فرد را تعیین
به عنوان شخصیت خویش با خود به شغلش م 

یکند.
م 

یباشند(هومن.)18 13 ،
این دو مدل مکمل یکدیگرند و هر دو در تعیین و تبیین رضایت شغلی کارکنان موثر م 

یشوند و چه بسا نبود یک
ایجاد رضایت شغلی در فرد بستگی به عوامل متعددی دارد که در کنار هم موجب حصول نتیجه مطلوب م 

عامل فرد را در زمره اشخاص ناراضی از شغل خویش قرار دهد .این عوامل عبارتند از  :عوامل سازمانی ،عوامل محیطی،ماهیت کار و

عوامل فردی(حسینی نسب و جویانی .)78 13 ،در این بین عوامل سازمانی بیشترین نقش را در پیش بینی رضایت شغلی دارند .هر

یدهند.
مهاى مخصوص بهخود است که عوامل سازمانی آن را تشکیل م 
سازمانى داراى اهداف ،سياستها ،روشها ،ساختار و سيست 

عوامل سازمانی مانند حقوق و دستمزد ،خط مشی سازمانی ،جو سازمانی ،فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی .تعاریف های متفاوتی از

تعهد سازمانی وجود دارند اما هریک از آنها یکی از  3موضوع کلی وابستگی عاطفی ،درک هزینه ها و احساس تکلیف را منعکس

یکنند .بی ورلی و همکارانش تعهد سازمانی را درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت او در آن تعریف کرده اند.
م 
همچنین آنها دریافتند که اول تعهد سازمانی با رضایت شغلی  ،غیبیت و جابه جایی رابطه دارد .دوم ،این رابطه معکوس است یعنی
rajlbrg
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هرچه تعهد سازمانی بیشتر باشد غیبت و جا به جایی کمتر خواهد بود) (کوزه چیان .)2831،از عوامل تاثیرگذار دیگر جو سازمانی
یکنندو ظهورآن نیز از طریق
است که مجموعه ای از صفات و ویژگی های سازمانی است که کارکنان آن را احساس و درک م 

یشود(ساعتچی .)18 13 ،عامل دیگر فرهنگ سازمانی است که به منظور
اعمال ،فرایندها و ارتباط های اعضا با محیط توصیف م 

شناخت فرهنگ سازمانی ،مدل ها ،الگوها وچهارچوب های مشخصی از سوی صاحب نظران مدیریت نظیر شاین ،هافستد ،رابینز و...
ارائه شده است .اجزای ده گانه مدل رابینز عبارتند از :خالقیت فردی ،ریسک پذیری ،رهبری ،یکپارچگی ،حمایت مدیریت ،کنترل،

هویت ،سیستم پاداش ،سازش با پدیده تعارض و الگوی ارتباطی هستند  .این اجزا در مجموع معرف و مبین عصاره فرهنگ سازمانی

هستند(رابینز،4نقل از کیاکجوری.) 1379 ،

یتواند به انسان ها کمک کند تا خود و دیگران را بهتر
دسته دیگر عوامل فردی هستند که از بین ویژگی های مختلف عاملی که م 
یداند که مشترکات و
بشناسند شخصیت است(مشبکی .) 1377 ،مدی شخصیت را مجموعه ای باثبات از تمایالت وویژگی هایی م 

یکند وممکن است به آسانی به عنوان نتیجه فشارهای
تفاوت های رفتاری -روانشناختی(افکار ،احساسات و اعمال) افراد راتعیین م 

زیست شناختی و اجتماعی زمان قابل درک نباشند .صفات شخصیتی اولین راهنمای تشخیص وضعیت شناختی و عاطفی افراد هستند و
یگذارند(پترسون.)1002،این ویژگی های شخصیتی شامل
بر نقش های عاطفی -اجتماعی و رفتارهای بین فردی یا شغلی افراد تاثیر م 

یباشند که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته
هوش اجتماعی و هیجانی فرد ،خودکارآمدی ،امیدواری ،شادکامی ،انگیزش و...م 

اند .با توجه به اهميت نقش عوامل سازمانی و ویژگی های شخصیتی در رضایت شغلی تاكنون تحقيقات فراواني در این زمینه در

ایران صورت گرفته است که در جدول شماره  1ذکر شده اند .با توجه به ناهمخوانيها يي كه در مقدار و ميزان اندازه اثر عوامل

سازمانی و ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی وجود دارد ،به نظر ميرسد كه انجام كي
رابطه این متغیرها كمك خواهد كرد.

فراتحليل به روشن ساختن مقدار واقعي

در واقع اين تحقيق با استفاده از روش فراتحليل در پي پاسخگو يي به اين سوال است كه رابطه بين عوامل سازمانی و ویژگی های
شخصیتی و رضایت شغلی در كشور چقدر است .با توجه به اينكه رابطه مهمي بين این متغیرها وجود دارد ضرورت انجام اين تحقيق

يگردد.
ر و شن م 

با توجه به مطالب ذكر شده پژوهش حاضر نيز بر آن است تا با استفاده از الگوي پژوهشي فراتحليل ،ميزان رابطه عوامل سازمانی و
ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی را مورد بررسی قرار دهد . .به عبارت ديگر مساله اساسي تحقيق حاضر روشن نمودن اندازه اثر

رابطه عوامل سازمانی و ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی در ایران است.

rabinz
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جدول 1
نام و نامخانوادگي

موضوع

علی سلطانی

بررسی ارتباط تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

غالمحسین حیدری

بررسی رابطه بین رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی

نژاد

تفرشی

پویا صفاری
اکبر رضایی

عادل زاهد

صغرا استوار

محمود ساعتچی

عظیمه قربانیان
هما غفوریان
فاطمه مصطفایی
قنبر روحی
هاشم کوزه چیان
مهوش نوربخش
احمد سرداری
علی اکبر امین

بیدختی

محمد یوسفی

روان پزشکی شهید بهشتی کرمان

سازمانی در کارکنان یک شرکت نیمه خصوصی در استان هرمزگان

پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی سازمانی

رابطه بين هوش اجتماعي مديران با رضايت شغلي معلمان مدارس

پرسشنامه هوش ترومسو ورضایت شغلی

در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند.

رابطه ي رضايت شغلي با خودكارآمدي معلمان راهنما يي شهرستان

مشگين شهر در سال تحصيلي 88 - 89

بررسي رابطه ي ميان هوش هيجاني  ،رضايت شغلي و تعهد

سازماني در كاركنان كارخانه بخش خصوصي در شهر شيراز
بررسي رابطه ي ميان انگيزه ي شغلي مديران  ،رضايت شغلي و

تعهد سازماني كاركنان ( دبيران )مقطع متوسطه ي شهرستان
مرودشت

رابطه سبک رهبری(تحول آفرین-تبادلی-عدم مداخله گر)مدیران و

رضایت شغلی تکنسین های فوریت های پزشکی

بررسی تاثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران مدارس
بررسي رابطة بين ويژگي هاي شخصيت و رضايت شغلي در

افسران پليس راهور تهران بزرگ

ارتباط ر ضایت شغلی و تعهد سازما ني در پرستاران شاغل در
بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي گلستان

شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

اسميت،كندال و هايلين و آزمون

خودكارآمدي چيپسون و دمبو.

پرسشنامه هوش هیجانی آوستین .پرسشنامه

801

98 13

اصفهان

123

78 13

اسالمشهر

پرسشنامه 5عاملی نئو .شاخص توصیفی شغل

112

88 13

تهران

پرسشنامه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

057

78 13

گلستان

364

2831

خراسان

127

4831

اهواز

پرسشنامه انگیزش شغلی مدیران .تعهد سازمانی
و رضایت شغلی.

پرسشنامه چند عاملی رهبری.شاخص توصیفی
شغل

پرسشنامه استرس شغلی اوندردف و رضایت
شغلی محقق ساخته

رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی درکارکنان آموزش و پرورش

پرسشنامه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

روابط ساختاري بين رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی .رفتار

احمد علی پور

اصفهان در سال 4831

رضایت شغلی

سازمانی ویسوکی و کروم

شهروندی سازمانی.

پرسشنامه اعتماد شغلی ساشکین و رضایت
شغلی لستر

مقیاس امیدواری .مقیاس شادکامی آکسفورد.

رضایت شغلی

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در میان اعضای

پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی.

رابطه ویژگی های شخصیتی وحمایت اجتماعی با رضایت شغلی

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی.حمایت

رابطه ی ویژگیهای شخصیتی با عوامل رضایت شغلی دبیران

پرسشنامه 5عاملی نئوو رضایت شغلی

هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تبریز.
معلمان شهر اهواز

مشکین شهر

003

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بررضایت شغلی درمراکزعلمی-

بررسي رابطه ميان اعتماد سازماني كاركنان پرستاري با ميزان

052

98 13

غربی

78 13

پرسشنامه محقق ساخته

پرستاران بيمارستانهاي آموزشي استانهاي قزوين و اصفهان

480

88 13

آذربایجان

مرودشت

رضایت شغلی و تعهد سازمانی

بررسی رابطه جوسازمانی بارضایت شغلی درمعلمان تربیت بدنی

پژوهشی وابسته به وزارت علوم وتحقیقات وفناوری شهر تهران

231

98 13

دماوند

002

پرسشنامه رضایت شغلی سوسمان و دیپ .جو

دوره متوسطه شهراهواز

051

1390

هرمزگان

78 13

بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران ومعلمان

مردتربیت بدنی آموزشگاه های استان خراسان

198

78 13

کرمان

شیراز

پرسشنامه تعهد سازمانی.اطالعات فردی و

رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمان

شیرین کوشکی

شاخص توصیف شغل.پرسشنامه تعهد سازمانی.

بررسي عوامل مرتبط با رضايت شغلي و رابطه آن با جو سازماني

منصوره پورمیری

پرویز عسکری

پرسشنامه تعهد سازمانی.پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه جو سازمانی و سنجش رضایت

رضايت شغلي ايشان در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزش يك

سهیال زمینی

ابزار

تعدادنمونه

سال

مكان

شاخص توصیف شغلی

اجتماعی فیلیپ .و رضایت شغلی.

004
331

38 13
68 13

1 48

98 13

221

4831

تهران
مشهد
قزوین و

اصفهان

اصفهان

240

1390

طبس

902
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002
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فراتحلیل بررسی رابطهی عوامل سازمانی...

روش پژوهش

در اين تحقيق با توجه به هدف پژوهش از روش «فراتحليل» استفاده شده است .در فراتحليل اصل اساسي عبارت از محاسبه اندازه اثر
براي تحقيقات مجزا و برگرداندن آنها به كي

ماتريس مشترك و آنگاه تر يك ب آنها براي دستيابي به ميانگين تأثير ميباشد (عابدي،

 .)38 13جامعه آماري ،پاياننامهها و تحقيقات چاپ شده در مجالت علمي -پژوهشي بودند كه در طول  7سال گذشته ( )38 13 - 1390

در زمينه عوامل سازمانی و ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی در ايران انجام شدهاند و حجم نمونه مناسبي داشته و از لحاظ

ششناسي (فرضيهسازي ،روش تحقيق ،جامعه ،حجم نمونه ،روش نمونهگيري ،ابزار اندازهگيري ،روا يي و پايا يي ابزار اندازهگيري
رو 

فرضيههاي آماري و صحيح بدون محاسبات آماري) شرايط الزم را داشتهاند .اين بررسي براي هر منبع مورد استفاده در فراتحليل انجام

شد و از12مقاله كه مالكهاي درونگنجي را داشتهاند ،استفاده شده است .منابع جستوجو در پژوهش حاضر عبارت بودند از

پاياننامههاي كارشناسي ارشد و دكتري (مراجعه به پژوهشگر كتابخانه و دانشگاه) ،مجالت علمي -پژوهشي در حوزه روانشناسي و

علوم تربيتي ،بانك منابع اطالعاتي جهاد دانشگاهي و مركز اسناد ايران .فقط منابع فارسي و تحقيقاتي كه در ايران انجام شدند ،مورد
بررسي قرار گرفتند.

ششناسي (فرضيهسازي ،روش
كهاي درونگنجي براي فراتحليل عبارت بودند از -1 :داشتن شرايط الزم از نظر رو 
به عبارتي مال 

تحقيق ،جامعه ،حجم نمونه ،روش نمونهگيري ،ابزار اندازهگيري روا يي و پايا يي ابزار اندازهگيري ،مفروضههاي آماري ،روش تحليل

آماري و صحيح بودن محاسبات آماري؛  -2موضوع پژوهش رابطه ي عوامل سازمانی و ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی
باشند؛  -3بررسي در قالب كي

پژوهش گروهي باشد (موردي و آزمون منفرد نباشد)؛  -4تحقيقات به صورت همبستگي باشند و

ششناسي را نداشتند و يا به صورت موردي ،علي -مقايسهاي ،مروري آزمايشي
شها يي بودند كه شرايط رو 
مالكهاي خروج پژوه 
انجام شده بودند.

براي به دست آوردن ميزان اندازه اثر از نرمافزاري استفاده نشده و اندازه اثر هر كي
يشود را در هر كي
به همين منظور ابتدا بايد آنچه اندازه اثر ناميده م 

آمده را تر يك ب و در نهايت سطح معناداري كل را محاسبه نمود.

شها به صورت دستي محاسبه شده است.
از پژوه 

شها محاسبه كرد و در مرحله بعد اندازه اثرهاي به دست
از پژوه 

z

=r

فرمول  :1محاسبه اندازه اثر براي هر مطالعه
n
Σz
فرمول  :2تر يك ب اندازه اثرهاي مطالعات
R= r
N
Σz
فرمول  :3معناداري مطالعات تر يك بيافته
=z
n
كليست براي انتخاب پاياننامهها و مقالههاي پژوهشي
كليست تحليل محتوا (از لحاظ روش شناختي) :از اين چ 
ابزار پژوهش :چ 
كليست مذكور شامل
كهاي درونگنجي و استخراج اطالعات الزم براي انجام فراتحليل از آنها استفاده شد و چ 
داراي مال 

مولفههاي زير بود :عنوان پژوهش انجام شده دربارهي سبك دلبستگي /مشخصات كامل مجريان /سال اجراي پژوهش ،فرضيههاي

ابزارها ،روا يي و اعتبار ابزارهاي جمعآوري اطالعات جامعه آماري ،حجم نمونه و سطح معناداري آزمونها به كار گرفته شده است.

در اين پژوهش شيوه محاسباتي فراتحليل بر اساس مراحل فراتحليل كوهن انجام شده است .در اين روش فراتحليل  4گام اساسي بايد
برداشته شود :شناسا يي  ،انتخاب ،انتزاع ،تجزيه و تحليل .
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جدول 2
شماره

متغير مستقل

متغير وابسته

1

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

3

جو سازماني

5

خودکارآمدی

2
4
6

تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

رضایت شغلی

هوش اجتماعي

رضایت شغلی

هوش هیجانی

رضایت شغلی و تعهدسازمانی

7

انگیزه شغلی

9

استرس شغلی

8
10
11

21
13

سبک رهبری

عوامل مرتبط با رضایت شغلی

رضایت شغلی

رضایت شغلی و تعهدسازمانی
رضایت شغلی
رضایت شغلی

ویژگی های شخصیتی

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

رضایت شغلی

جو سازمانی

41فرهنگ سازمانی
 15رضایت شغلی

 16رضایت شغلی

 17اعتماد سازمانی

 18امیدواری -شادکامی
 19فرهنگ سازمانی

 20ویژگی های شخصیتی -حمایت اجتماعی

12ویژگی های شخصیتی

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

رضایت شغلی
تعهد سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی
رضایت شغلی
رضایت شغلی
رضایت شغلی
رضایت شغلی

عوامل رضایت شغلی

نتایج ویافته ها

مراحل اجرای این فراتحلیل براساس مراحل فراتحلیل کرامر 5و هویت(6به نقل از پاشا شریفی و همکاران  )88 13 ،انجام گرفته به شرح
زیر است :

 -1تعریف متغیرهای پژوهش  . 2جستجوی پایگاه های اطالعاتی  .3بررسی پژوهش ها  . 4محاسبه اندازه ی اثر برای هر مطالعه .5
ترکیب اندازه ی اثر مطالعات  . 6معناداری مطالعات ترکیب یافته  .7مقایسه اندازه های تأثیر از مطالعات با ویژگیهای مختلف

در این بخش بر اساس داده های ارائه شده در گزارش هر یک از پژوهش های مورد نظر ،به محاسبه اندازه اثر عوامل موثر بر

يپردازد .به همین منظور اندازه اثر طبق مراحل فراتحلیل کرامر و هویت (  ،88 13ترجمه پاشا شریفی وهمکاران) ،
فرسودگی شغلی م 
محاسبه شد .براساس جدول  3اندازه اثر رابطه عوامل سازمانی و ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی در ایران  0/96و سطح

یشود.
معناداری 0/6000به دست آمده که طبق جدول کوهن در سطح باالتر از متوسط ارزیابی م 

. cramer
. howitt

5
6
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فراتحلیل بررسی رابطهی عوامل سازمانی...
شهاي مورد نظر
جدول  :3نتایج حاصل از همبستگي متغيرها در پژوه 
شماره تحقيق
1
2

N
198

P
0/100

Z
3/ 09

r

Zr

آماره

0/12

0/12

همبستگی و رگرسیون

051

0/1000

3/ 71

0/ 30

0/ 31

4

480

0/ 01

2/ 32

0/ 10

0/ 10

6

002

0/ 01

2/ 32

0/ 16

8

801

0/ 01

2/ 32

0/ 22

3
5
7

9
10

231
052
003
123

0/000
0/ 01
0/ 30

0/ 01

1/ 64
2/ 32
0/ 52

2/ 32

112

0/100

3/ 09

21

364

0/ 05

1/ 64

41

004

15

331

17

221

11

13

16
18
19
20

12

بحث و نتیجه گیری

057
127

1 48
240

0/ 01

0/41
0/ 03

0/ 20

0/12
0/ 08

0/ 05

1/ 64

0/41

0/100
0/5000

3/ 71

902
2 09

0/ 29

1/ 64
0/55

0/12
0/ 08

همبستگی و رگرسیون

همبستگی

0/ 18

0/1000

2/ 32

0/ 20

0/ 18

3/ 71

0/100

0/ 22

همبستگی وآزمونt

همبستگی وآزمون tتحلیل واریانس

آزمون عالمت

0/ 20

3/ 09

0/ 03

همبستگی و رگرسیون و آزمونt

0/ 16

همبستگی و رگرسیون

0/ 08

0/1000
0/1000

0/41

همبستگی و رگرسیون وآزمونt

همبستگی و رگرسیون

0/ 08

3/ 71
3/ 71

0/41

آزمون اتاو همبستگی

0/ 32

0/ 05

002

2/ 32

0/41

همبستگی و رگرسیون

همبستگی و رگرسیون

0/41

0/ 33

0/ 20

0/41

0/41

0/41

0/41

0/ 26

0/ 26

0/ 11
0/ 03

0/ 11
0/ 03

همبستگی

ضریب همبستگی.آزمون کلموگروف اسمیرنوف.آزمون رتبه ای
فریدمن.رگرسیون

همبستگی .معادله ساختاری
همبستگی .آزمونt

همبستگی.تحلیل واریانس و رگرسیون
همبستگی.تحلیل واریانس وآزمونt
همبستگی

همبستگی.تحلیل واریانس.آزمون مجذور کای ورگرسیون.

شهاي مختلف كه روي نمونههاي متعددي اجرا شدهاند ديدگاه جامعتري از اثر
فراتحليل با كي پارچه كردن نتايج حاصل از پژوه 

يدهد .در واقع با در كنار هم قرار دادن نتايج حاصل از انجام كي
متغيرهاي مختلف به دست م 

پژوهش روي نمونهاي از كي

جامعه،

افراد مختلف مورد بررسي قرار ميگيرند  .چنين يافتهها يي در جوامعي چون جامعه ما كه گوناگوني بيشتري را دارد مهمتر است؛ چرا

كه اين گوناگوني ،تفاوتهاي بيشتري را به همراه دارد .بهناچار بايد اطالعات متعددي را از نمونههاي مختلف اين جامعه در دست
تها به طرز مناسبي برخورد كرد.
داشت تا با كي پارچه كردن اين اطالعات ،شباهتها را به دست آورد و با تفاو 

یشود ،بنابراین
با توجه به محاسبات فراتحلیل ميزان اندازه اثر به دست آمده ( )0/96است که این اندازه در سطح باال ارزیابی م 

بررسی های انجام شده بر رضایت شغلی تاثیر قابل توجهی دارند و با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوهن در سطح باال ارزیابی

یتوان گفت که عوامل و همبسته های سازمانی و شخصیتی که رابطه آنها با رضایت شغلی در ایران
یشوند .در تبیین نتایج حاضر م 
م 
مورد بررسی قرار گرفته ،عوامل مناسبی بوده و بارضایت شغلی به طور کامل در ارتباط بودند.

در این فراتحلیل سعی شد تا با یکپارچه کردن بررسی های انجام شده در زمینه رابطه عوامل سازمانی و ویژگی های شخصیتی و

رضایت شغلی میزان موفقیت هر عامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی مورد بررسی قرار گیرد .در نهایت باید در نظر داشت که الزمه
انجام فراتحلیل های بیشتر ضروري است .از محدودیتهای انجام چنین فراتحلیل هایی  ،دسترسی به منابع و پژوهشهایی است که در

یک حیطه مشخص انجام و منتشر شده اند .لذا مناسب است تا از تکرار موضوعات مختلف استقبال شود تا نمونه های بیشتر از جامعه

مورد نظر بررسی شوند.
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براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش پیشنهاد میشود پژوهش های بیشتری انجام گیرد که تاثیر سایر متغیرها را بر رضایت

شغلی ارزیابی کند و عوامل دیگر تاثیر گذار بررضایت شغلی شناسایی شود.
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