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Abstract 
The data of the present research was initially collected by using research 

findings systematic review for the study of the organizational factors 

effective on teachers’ efficiency and motivation. Then the meta-analysis 

method was used to respond to questions. The statistical population of this 

research includes all researches which were conducted inside Iran in the 

field of factors effective on teachers’ efficiency and motivation between 

1996 to 2016. On this basis, the statistical population was identified and 

relevant data was coded by internet research in internal data banks and 

also manual search in Tehran universities. Finally, 18 studies were 

included in the present meta-analysis.  To collect the required data meta-

analysis, worksheet form was used. Data analysis results show that the size 

index of studies compound effect was 0.10 under the fixed model and 0.17 

under the random model. In the separation study of the size of variables 

effect, the organization health factors, organizational climate, students’ 

motivation, director’s attention, and relationship-oriented management 

style, had the highest effect on the teachers’ efficiency and motivation, 

respectively. In egger’s regression method, the regression constant was 

estimated equal to 0.01 which its level of significance is less than 0.05; 

therefore according to the egger’s regression, publication bias exists. Also, 

moderating analysis was done for variables of publication year and place 

of carrying out the research which shows the ineffectiveness of moderating 

variables of the year of conduction of the research and the place of 

conduction of the research on the studies’ results. 
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 انمعلم انگیزش و کارایی بر اثرگذار سازمانی عوامل فراتحلیل

 

 آبیز حسنی زهرا
 ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد تربیتی، شناسیروان دکترا دانشجوی

 ثابت مهرداد
 ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد ،شناسیروان گروه ،استادیار

 شریفی پاشا حسن
 ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد ،شناسیروان گروه ،دانشیار

 شریفی نسترن
 ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه ،رودهن واحد ،شناسیروان گروه ،دانشیار

 چکیده

ر دبر کارایی و انگیزش معلمان انجام شد.  بررسی عوامل سازمانی اثرگذار منظوربهپژوهش حاضر 

از  . سپسدیگرد آوریجمع یپژوهش هاییافته مندنظامابتدا با استفاده از روش مرور ، پژوهش نیا

 ییهلکپژوهش حاضر شامل  یجامعه آمار. ستفاده شدا سؤاالتبه  ییپاسخگو یبرا لیروش فراتحل

تا  1375 یهاسال نیمعلمان ب زشیو انگ ییبر کارا اثرگذارعوامل  نهیاست که در زم هاییپژوهش

 هایبانکبر این اساس از طریق جستجوی اینترنتی در  داخل کشور انجام گرفته است. در 1395

شهر تهران شناسایی و اطالعات مربوط به  هایگاهدانشجستجوی دستی در  اطالعاتی داخلی و نیز

 یگردآور یحاضر شدند. برا لیمطالعه وارد فراتحل 18تعداد  درنهایتکدگذاری گردید.  هاآن

دازه نشان داد شاخص ان هادادهشد. نتایج تحلیل استفاده  لیاز فرم کاربرگ فراتحل موردنیاز هایداده

بود. در بررسی تفکیکی  17/0و تحت مدل تصادفی  10/0تحت مدل ثابت ، اثر ترکیبی مطالعات

و  ریگوش دادن مد، آموزاندانش زهیانگ، جوسازمانی، یعوامل سالمت سازمان، اندازه اثر متغیرها

در روش  ند.داشت معلمان انگیزش و کارایی بر را اثر بیشترین ترتیب بهرابطه مدار  تیریسبک مد

، است 05/0آن کمتر از  داریمعنیمحاسبه شد که سطح  01/0برابر  یونیثابت رگرس، گریا ونیرگرس

برای  نندهکتعدیل. همچنین تحلیل انتشار وجود دارد یریسوگ، گریا ونیطبق روش رگرس نیبنابرا

 ندگیکنتعدیل تأثیرعدم  گربیانصورت گرفت که  سال انتشار و محل انجام پژوهش متغیرهای

 .م پژوهش در نتایج مطالعات بودمتغیرهای سال انجام پژوهش و محل انجا

 :های کلیدیواژه
 کارایی، سازمانی عوامل، جوسازمانی، سازمانی سالمت، مدیریت سبک، معلمان انگیزش

 
 استواحد رودهن  اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی شناسیروان رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

آموزشی  هایسازمانه فاکتور هم تریناصلینیروی انسانی 
نظری و ارتقاء  هایپیشرفت رغمعلی. شودمیجهان محسوب 

دانش درباره منابع انسانی که از طریق ارتباط با سایر علوم 
کشور در  هایسازمانیکی از مشکالت ، شدهحاصلرفتاری 

به  هاآنعدم توجه کافی و ناقص ، زمینه نیروی انسانی
 هانآو مشکالت مرتبط با رضایت شغلی کارکنان  یهاجنبه

 دستخوش، انسان (. عملکردOuyang et al., 2019بوده است )
 و، اجتماعی، خانوادگی، فردی زندگی روند که است عواملی

 داده قرار تأثیر تحت را افراد روانی سالمت، هاشغل گوناگونی
 (.Demerouti et al., 2014)است 
 کارکنان کارایی و انگیزش به توجه اخیر هایسال در

 از بسیاری کهنحویبه گرفته قرار هاسازمان موردتوجه
 یطمح در تنش و فشار ایجاد، منابع شناخت در سعی هاسازمان
 مناسب راهکارهای طریق از بتوانند تا، نموده کارکنان

 و آورند فراهم کارکنان را برای مطلوب شغل هایمحیط
 دهند زایشاف را کارکنان شغلی عملکرد و انگیزه درنتیجه

(Oerlemans & Bakker, 2018 .)نظام  بیندراین
تغییرات اجتماعی یکی از  ضرورتبهبنا  وپرورشآموزش
پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب  هایسازمان

و با رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی  شودمی
ایی از یک حالت ساده ابتد تدریجبهپیوندی ناگسستنی دارد و 

ک این نظام از ی ثمربخشیبه یک حالت پیچیده در آمده است. 
افته متعادل و رشد ی، بالنده، مستعد سالم هایانسانتبدیل ، سو

نیازهای نیروی انسانی جامعه  کنندهتأمیناست و از سوی دیگر 
اجتماعی و اقتصادی است. به ، متفاوت فرهنگی هایبخشدر 

 هایدولتحاضر همه  دلیل چنین اهمیتی است که در عصر
قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا ، جهانی از کوچک و بزرگ

مردم خود را در  وپرورشآموزش پرداختن به، توسعهدرحال
سراسری و حتی ، و برای همگان دانندمیشمار وظایف اساسی 

اساسی و  هایقانونتعهدات سنگینی در ، اجباری کردن آن
دی از تولید ناخالص ملی و و درصد زیا گنجانندمیبنیاد خود 

 ،)رهنمایی دهندمیبودجه جاری کشور را به این امر اختصاص 
نهاد اجتماعی  ترینمهم وپرورشآموزش یعبارت(. به 1396

آن  دهندهتکانسازنده و  حالدرعینبرآمده از متن جامعه و 
ت. محسوس اس کامالًآن در پیشرفت جامعه امری  تأثیراست و 

 از عناصر هرکدامصری تشکیل شده است که این نظام از عنا
یکی از عناصر از  عنوانبه. معلم مؤثرنددر پیشبرد اهداف آن 

اهمیت خاصی در نظام تعلیم و تربیت برخوردار است )رضایی 
 (.1397، و همکاران شریف

رکن اساسی سازمان عظیم تعلیم و  منزلهبهکه  هاآموزشگاه
و تربیت کوشش  تعلیم هایهدفتربیت رسمی در تحقق 

عوامل ایفاگر نقش  ینترمهمامروزه در زمره ، کنندمی
 ،یک واقعیت اجتماعی عنوانبهو  روندمیبه شمار  سازیانسان

(. حال 1397، )شریفیان کنندمیارتباطی مستمر با جامعه پیدا 
مستلزم ، را در مدارس وپرورشآموزشاگر تحقق اهداف 

در آن صورت ، یماعمال مدیریت و رهبری صحیح بدان
که توان خاص ، انگیزش زا هایمحرکشناسایی و تقویت 

م به آن مفهو دهدمیقرار  تأثیرمعلمان را برای انجام کار تحت 
معلمی از انگیزه کاری باالتری  هرقدر. بخشدمیکاربردی 

در کالس از کارایی  تواندمیبرخوردار باشد به همان میزان 
طلب این م گربیانپژوهی  هاییافتهبیشتری برخوردار گردد. 

، است که معلمانی که دارای انگیزش باالتری هستند
از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردارند )به  آموزانشاندانش

(. ارضاء نیازهای روانی اجتماعی 1388، نقل از واحدی
 ارضاء، و مشارکت مسئولیت، احساس تعلق، همچون اعتبار

وظایف متنوع و ، خالقیت، هاچالشنیازهای شناختی مانند 
عامل مادی هم در گروه عوامل انگیزشی یا نیروی  درنهایت

؛ 1992، )هاگمن شودمیپیش برنده در حرفه و شغل قلمداد 
 (.1395، گودرزی یترجمه

 داندادهنشان  هافرهنگصورت گرفته در اکثر  هایپژوهش
 Stoeber) است هاشغل ترینپراسترساز  یکی یکه شغل معلم

& Rennert, 2008 .)خاطر اکثر معلمان در شغل خود  نیبه هم
 کنندمیرا تجربه  ییو کارا زهیو کاهش در انگ یفرسودگ

(Hakanen et al., 2006 از طرفی علیرغم .)فراوان  هایتالش
بسیاری که صرف بررسی عوامل اثرگذار بر بروز  هایهزینهو 

 هایپژوهشنتایج حاصل از ، شده کارایی و انگیزش معلمان
با نتایج  بعضاًهماهنگ نیست و ، در این زمینه شدهانجام
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. خطر جدی در این است که کنیممیمتناقضی برخورد 
 ،مطالعات پژوهشی در زمینه کارایی و انگیزش معلمان رفتهرفته

هش مثال نتایج پژو طوربه. شودمیتلقی  فایدهیبپرهزینه و 
بک رهبری مدیران ( نشان داد بین س1390فریدی زنگیر )

مدارس و کارایی معلمان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین 
 یسبک رهبر نیب( نشان داد 1386نتایج پژوهش سید کالن )

؛ وجود دارد یمعلمان رابطه معنادار ییمدارس و کارا رانیمد
 نتایج پژوهش قره، مذکور هایپژوهش هاییافتهدر تناقض با 

 راگتحولان داد بین سبک رهبری ( نش1393) و همکاران خانی
 و کارایی معلمان رابطه معناداری وجود ندارد.

)فراتحلیل( برای  به همین علت از نقد روش شناسانه 
ذار عوامل اثرگ یینهزمگذشته در  هایپژوهشتحلیل و ترکیب 

گری تا ضمن بازن شودمیاستفاده  بر کارایی و انگیزش معلمان
ایج و نت تردقیقترکیب و به برآورد  هاآننتایج ، مطالعات پیشین

ان میز، آوردن اندازه اثر به دستبا  درواقعواحدی رسیده شود. 
 راحتیهبو  شودمیتبیین متغیر مستقل در هر مطالعه مشخص 

و  تحقیقات مختلف را مقایسه نمود )حاج باقری توانمی
در  یچندوجه(. فراتحلیل یک نقش 1394، همکاران

 ایهدادهاین است که  هاآنقی دارد که یکی از فرایندهای تحقی
. کندمیتحقیقی معلوم را ترکیب  سؤالموجود در یک 
 ،یک نقش اساسی در طرح تدابیر تواندمیفراتحلیل همچنین 

طراحی مطالعات جدید و انتشار نتایج داشته باشد 
(Bornestein et al., 2009.) 

داف واالی تحقق اه منظوربهامروزه نظام آموزشی کشور 
دلسوز و متعهد ، خود مستلزم برخورداری از معلمان تالشگر

است. معلمان متعهد با داشتن التزام و احساس مسئولیت 
نحو انجام داده و موجب کارایی و  ینبهتروظایف خود را به 

)به نقل از  شوندمینظام آموزشی  وریبهرهاثربخشی و 
معلم و کشف  شناخت کهاین(. با عنایت به 1391، کاشانی

در  تواندمیوی  هایانگیزه یایجادکنندهنیازها و عوامل 
فرایند تدریس باعث پویایی و رشد نظام یادگیری  اثربخشی

شود و همچنین با توجه به ارتباط بین  وپرورشآموزشنظام 
زه معلم با انگی کهاینو  آموزاندانشانگیزش معلمان با عملکرد 

ه مطرح است ک سؤالاین ، کندمی با انگیزه تربیت آموزدانش
کارایی و انگیزش معلمان  یایجادکنندهراهکارها و عوامل 

                                                           
1. Effect size 

شناسایی عوامل اهمیت فزاینده (؟ 1396، چیست )طاهری
در جوامع امروزی موجب اثرگذار بر کارایی و انگیزه معلمان 

بسیاری در این  هاینامهپایانها و پژوهش شده است تا هرساله
و  ییکارا براثرگذار شود. وجود عوامل متعدد زمینه انجام 

 ،شناسیروشموجود در  هایتفاوتمعلمان و همچنین  زهیانگ
پژوهش و سایر موارد باعث شده تا نتایج  روش، نمونه آماری

در این حوزه مبهم و حتی در مواردی متناقض  آمدهدستبه
که خواننده قادر نیست تا تصویری درست و  ایگونهبه، باشد

از  هرکدام تأثیر یزانو مبر سالمت روان  مؤثرشفاف از عوامل 
فراتحلیل نتایج ، این مشکل حلراه به دست آورد. هاآن

هدف فرا تحلیل نشان دادن شیوه تفکر در ، استمطالعات 
؛ آماری است هایروشبا استفاده از  هاپژوهشکیب رت

 وانتمیفرا تحلیل روشی است که به کمک آن  دیگرعبارتبه
را استنتاج کرد  شدهانجام هایپژوهشموجود در  هایتفاوت

 (.1392، و در دستیابی به نتایج کلی از آن بهره جست )دالور
 میزان و مقدار در که هاییناهمخوانی به توجه با درمجموع

آماری عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و  هایشاخص
 ایران وجوداین حوزه در  هایپژوهشدر  انگیزش معلمان

 اختنس روشن به، فراتحلیل یک انجام که رسدمی نظر به، دارد
هریک از عوامل اثرگذار بر کارایی و  1واقعی اندازه اثر مقدار

 با استفاده، پژوهش کرد؛ لذا این خواهد کمک انگیزش معلمان
 هک است سؤال این به پاسخگویی پی در فراتحلیل روش از

ارایی و انگیزش معلمان در عوامل سازمانی اثرگذار بر ک
 و مقدار اثر هر یک چه میزان است؟ اندکدمایران  هایپژوهش

 روش

 2مندنظامابتدا با استفاده از روش مرور ، در این پژوهش
 لروش فراتحلیاز  گردید. سپس آوریجمعپژوهشی  هاییافته

که در این روش استفاده شد  سؤاالتبرای پاسخگویی به 
مختلف و متعدد و  هایپژوهش ایجمحقق به ترکیب نت

 هایروشبا استفاده از ، استخراج نتایج جدید و منسجم
محقق با ثبت ، . در روش فراتحلیلپردازدمیهدفمند آماری 

در قالب مفاهیم  هااز پژوهش ایتوده هاییافتهو  هاویژگی
 کندمینیرومند آماری  هایروشرا آماده استفاده از  هاآنکمّی 

 ییهکل لجامعه آماری پژوهش حاضر شام (.1392 ،)دالور

2. Systematic review 
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بر کارایی و اثرگذار عوامل  زمینه است که در هاییپژوهش
 داخل کشور در 1395تا  1375 هایسالبین  انگیزش معلمان

اما جامعه در دسترس پژوهش حاضر شامل ؛ انجام گرفته است
مقاله در پایگاه مجالت  صورتبهکلیه تحقیقاتی است که 

( Sidعلمی کشور ) هایداده( و پایگاه Magiran) کشورعلمی 
در پایگاه اطالعات و مدارک  نامهپایان صورتبهو همچنین 
 کارایی و انگیزش معلمان یزمینه( در Irondoc) علمی کشور

انجام شده  1373-92 هایسالو عوامل مرتبط با آن در بین 
، یآمار یجامعهدر این پژوهش به دلیل محدودیت  است.
ق که از طری هاییپژوهش یکلیهبه عمل نیامد و از  گیرینمونه

و  Magiran, Sid, Irandoc هایپایگاهجستجوی اینترنتی در 
 هادانشگاه هایکتابخانههمچنین جستجوی حضوری در 

، الزهرا، بهشتی شهید، مدرس تربیت، طباطبائی )عالمه
به هن( رود آزاد دانشگاه و مرکز تهران، رودهن، خوارزمی

استفاده ، در ذیل بودند ذکرشده هایمالکآمد و دارای  دست
 :شد

برای ورود مطالعه در فرا تحلیل حاضر  موردنظر یهاالک 
 از: اندعبارت

 بر کارایی و انگیزش معلماناثرگذار مطالعه در زمینه عوامل  -
 انجام شده باشد.

 ومطالعه مربوط به مقطع کارشناسی ارشد ، هانامهپایاندر  -
 دکتری باشد.

انحراف استاندارد و حجم ، آماری میانگین هایشاخص -
 ذکر شده باشد. در پژوهشنمونه 

کارشناسی  نامهپایان 17مطالعه )شامل  18تعداد  درنهایت
رای بدکتری( وارد فراتحلیل حاضر شدند.  نامهپایان 1ارشد و 

 کاربرگ فراتحلیلاز یک فرم  موردنیاز هایدادهگردآوری 
معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع  که شودمیاده استف

جهت به دست کاربرگ فراتحلیل  از .استها پژوهش دیگر
سال ، پژوهش عنوان، آوردن اطالعات خاصی مانند نام محقق

روش ، شده گیریاندازهمتغیرهای ، اندازه نمونه، پژوهش انجام
آماری  یهادادهو  شدهاستفادهآزمون آماری ، پژوهش اجرای

 یپژوهش برا نیدر ا .شودمیاستفاده و نظایر آن  آمدهدستبه
پژوهش از  نهیشیو پ اتیاطالعات مربوط به ادب یگردآور

مرتبط با موضوع پژوهش  هاییتساو ، مقاالت، هاکتاب
اطالعات مرتبط با  یگردآور یبرا نیهمچن، شودمیاستفاده 

. شودمیفاده است یپژوهش از فرم کدگذار سؤاالتاهداف و 
عوامل  نهیمموجود در ز هاینامهپایان ییابتدا جهت شناسا

و  مرکز اطالعات گاهیبه پابر کارایی و انگیزه معلمان اثرگذار 
 هیاول ستی( مراجعه و لIRANDOC) رانیا یمدارک علم
 وزربه لی. الزم به ذکر است که به دلشودمی هیمطالعات ته

 یبرا نیو همچن گاهیپا نیدر ا هانامهپایاننبودن اطالعات 
که گزارش  یارشد و دکتر یکارشناس هاینامهپایان افتنی
به  اندنرسیدهمقاله به چاپ  صورتبه هاآن یژوهشپ

، یبهشت دیشه، مدرس تیترب، طباطبائیعالمه  هایدانشگاه
تهران مرکز و دانشگاه آزاد رودهن ، رودهن، یخوارزم، الزهرا

 شد.مراجعه 
از ابزارِ کاربرگ استفاده شد.  هادادهری جهت گردآو

یل بخش تشک سهاین فراتحلیل از  در مورداستفاده کاربرگ
پژوهش:  الف( شناسهزیر است:  هایمؤلفهکه شامل شده 

سال انتشار یا ، پژوهش عنوان، اطالعات مربوط به نام محقق
 نامهپایانپژوهش ) نوع، منبع اطالعاتی، پژوهش اجرای

 .شودمیدکتری( در این بخش درج  نامهپایان، دکارشناسی ارش
اطالعات مربوط ، پژوهش: در این بخش نمونه مشخصاتب( 

پژوهش در آن انجام شده شامل:  نمونه آماری که به جامعه و
 جنسیت و گیرینمونهروش ، حجم نمونه، محل انجام پژوهش

آماری مطالعه: این بخش  هایشاخص( ج .گرددمی کدگذاری
 هایشاخص، شده گیریاندازهمربوط به متغیرهای  اطالعات

ی و خطا، انحراف استاندارد، )شامل میانگین توصیفیآماری 
آمار استنباطی )شامل نتایج آماری  هایشاخصاستاندارد( و 

نین همچ .شودمی را شاملپژوهشی(  هایفرضیه وتحلیلتجزیه
مل آمار توصیفی شا هایروشاز  هاداده وتحلیلتجزیهجهت 

فراوانی و درصد فراوانی. جهت بررسی سوگیری انتشار از 
اصالح ، ایمن از خطای کالسیک N، رگرسیون ایگر هایآزمون

و برازش دووال و توئیدی و نمودار قیفی و برای تحلیل 
استفاده شد. با توجه به  2Iو  Q هایآزمونهمگنی مطالعات از 

واریانس کوکران از آزمون تحلیل  Qمعنادار شدن آماره 
سال انتشار  هایکنندهیلتعدجهت بررسی نقش  راههیک



 

 

    77 ص    ...سازمانی عوامل فراتحلیل | همکاران و حسنی آبیز

  1400ابستان ت  | 53 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

 لیلوتحتجزیهبرای  شد. پژوهش و محل انجام پژوهش استفاده
 SPSSو  CMA-2های افزارنرماز  شدهیآورجمع هایداده

 شد. استفاده

 هایافته

 ارائه شده است: 1در جدول  هاپژوهشتوصیفی  هایویژگی

 .1جدول 

 هاپژوهشتوصیفی جدول اطالعات 

 نوع پژوهش حجم نمونه هایآزمودنجنسیت  نام پژوهشگر/سال انجام پژوهش
 همبستگی 118 هردو 1394 ،همکارانکشاورز و 

 همبستگی 183 هر دو 1395 ،پورغالم 
 همبستگی 300 هر دو 1390 ،یامام

 همبستگی 260 زن 1393 ،سازگار
 همبستگی 241 هردو 1394 ،ایمطهرن

 همبستگی 56 هر دو 1390 ،یدیفر
 همبستگی 315 هر دو 1391 ،دلیقو

 همبستگی 243 هر دو 1394 ،شفیعی نیا
 همبستگی 358 هر دو 1387 ،سیدکالن
 همبستگی 144 هر دو 1391 ،شیروانی

 همبستگی 160 هر دو 1395 یرباقریم
 همبستگی 100 هر دو 1386 ،میرزایی

 همبستگی 140 هر دو 1385 ،یسلطان

 همبستگی 73 هر دو 1392 ،ینایب

 همبستگی 198 هردو 1395 ،مرادی

 همبستگی 73 هر دو 1395 ،یلیاسماع

 همبستگی 191 هر دو 1393 ،یریم

 یهمبستگ 95 هر دو 1389 ،یمغانمحمدی 

 
مطالعه روی  1، به فراتحلیل واردشدهمطالعه  18از مجموع 

است. مطالعه بر روی هر دو جنس صورت گرفته  17 زنان و
مطالعه سایر  13مطالعه تهران و در  5در  محل انجام پژوهش

اثرگذار اندازه اثر عوامل سازمانی  2بوده است. جدول  هااستان
 .دهدمیبر کارایی و انگیزش معلمان را نشان 

 

 .2جدول 

 بر کارایی و انگیزش معلمان اثرگذاراندازه اثر عوامل سازمانی 

 داریمعنیسطح  zارزش  حد باال حد پایین ندازه اثرمیانگین ا تعداد تکرار متغیر
 002/0 15/3 54/0 14/0 36/0 1 آموزاندانشانگیزه 

 01/0 54/2 34/0 04/0 2/0 1 بازخورد مدیران
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 داریمعنیسطح  zارزش  حد باال حد پایین ندازه اثرمیانگین ا تعداد تکرار متغیر
 001/0 58/5 41/0 21/0 30/0 1 اعتماد سازمانی

 001/0 58/3 33/0 1/0 22/0 1 یسازمانفرهنگ

 001/0 57/4 47/0 2/0 35/0 1 گوش دادن مدیر
 001/0 83/5 46/0 24/0 36/0 1 جوسازمانی

 001/0 -36/3 -12/0 -42/0 -28/0 1 مسیر شغلی

 01/0 -59/2 -07/0 -49/0 -3/0 1 مشکالت شغلی

 001/0 15/11 37/0 26/0 32/0 9 سبک مدیریت رابطه مدار
 001/0 43/7 6/0 38/0 5/0 1 سالمت سازمانی

 001/0 -89/6 -15/0 -26/0 -21/0 8 مدار سبک مدیریت وظیفه
 مدل اثرات ثابت

 مدل اثرات تصادفی
15 

12/0 
17/0 

09/0 
14/0 

14/0 
19/0 

02/10 
09/13 

001/0 
001/0 

 .1نمودار 

 نمودار جنگلی اندازه اثر مطالعات

 
 

، شودمیمشاهده  1و نمودار  1که در جدول  طورهمان
در  معلمان انگیزش و کاراییعوامل سازمانی  یاندازه اثر کل

. است 15/0 یو در مدل اثرات تصادف 10/0مدل اثرات ثابت 
، جوسازمانی، در بررسی جداگانه عوامل سالمت سازمانی

 رابطه تیریسبک مد گوش دادن مدیر و، آموزاندانشانگیزه 
به ترتیب بیشترین اثر را بر کارایی و انگیزش معلمان  مدار

 داشتند.
در روش ، مطالعاتانتشار در  سوگیریبرای بررسی 

محاسبه شد که  01/0ثابت رگرسیونی برابر ، رگرسیون ایگر

بنابراین طبق روش ، است 05/0آن کمتر از  داریمعنیسطح 
 Nسوگیری انتشار وجود دارد. طبق آزمون ، رگرسیون ایگر

مطالعه با میانگین اثر صفر  798تعداد ، ایمن از خطای کالسیک
رکیبی اندازه اثر ت داریمعنیطح باید به تحلیل اضافه شود تا س

 توانمیبا توجه به باال بودن این تعداد ، برسد 05/0به بیش از 
ی نمودار قیفهمچنین  است. اعتمادقابلگفت اندازه اثر کلی 

به  دهشاضافهو مطالعات  یلدر فراتحل یبمطالعات تحت ترک
در این نمودار مطالعات  آمده است. 1آن در شکل شماره 

و مطالعاتی که باید  یتوخال هایدایره وسیلهبه شدهمشاهده
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ش تو پر نمای هایدایرهبرای تقارن نمودار به آن اضافه شود با 
. با استفاده از روش اصالح و برازش دووال و اندشدهداده 

مطالعه باید به سمت چپ نمودار اضافه شود  19توییدی تعداد 
 تا نمودار قیفی متقارن گردد.

 .2نمودار 

 شدهاضافهو  شدهمشاهدهنمودار قیفی مطالعات 

 
 

تشار سال ان، یرهامتغبر روی  کنندهتعدیلتحلیل  منظوربه
 پژوهش و محل انجام پژوهش اجرا گردید.

 .3جدول 

 و انگیزش معلمان ییمرتبط با کارا سازمانی عواملدر  کنندهتعدیل متغیرهایتحلیل 
 هاشاخص

 کنندهتعدیل متغیرهای
 تعداد

 مطالعات
اندازه  یانقطهبرآورد 

 اثر
 آزمون %95سطح 

Q 
P حد باال حد پایین 

سال انتشار 
 پژوهش

85-90 
91-93 
94-96 

5 
6 
7 

193/0 
151/0 
134/0 

063/0 
024/0 
016/0- 

324/0 
266/0 
237/0 

144/5 162/0 

 محل انجام
 پژوهش

 تهران و البرز
 هااستانسایر 

5 
13 

178/0 
139/0 

038/0 
019/0 

283/0 
240/0 

148/0 7/0 
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برای  Qآماره ، شودمیکه در جدول باال مشاهده  طورهمان
یست. نسال انتشار و محل انجام پژوهش معنادار  متغیرهای

 یریتأثثر ا یهااندازهبر  یرهامتغکه این  گیریمیمبراین نتیجه بنا
ابطه ر در کنندهتعدیلمتغیر  عنوانبهرا  هاآن توانمینداشته و ن

 و انگیزش ییعوامل مرتبط با کارا موجود در متغیرهایبین 
 در نظر گرفت. معلمان

 گیریبحث و نتیجه

ه اندازه اثر ترکیبی مطالعاتی که ب، آمدهدستبهبر طبق نتایج 
 ،بررسی عوامل مرتبط با انگیزه و کارایی معلمان پرداخته بودند

به  17/0ی و در مدل اثرات تصادف 12/0در مدل اثرات ثابت 
 بود که یمهم یرهایجزء متغ تیریسبک مدآمده است.  دست
 جهینت کی لیفراتحل نیدر ا بیمطالعات تحت ترک انیدر م

( 1392) یانیداشت. در پژوهش ب هاپژوهش ریمتضاد با سا
در ارتباط با وقوع عوامل  معنادار ریعامل غ کی تیریسبک مد

ده است. البته معلمان گزارش ش ییو کارا زهیمرتبط با انگ
سنده ب یخود تنها به گزارش آمار جینتا نییپژوهشگر در تب

ره اشا هاپژوهش ریبا سا افتهی نیکرده و به نا همسو بودن ا
 یهایافته ریبا در نظر گرفتن سا طورکلیبهنموده است. 

سبک  نیب داریمعنیگفت ارتباط  توانمیانجام شده  قاتیتحق
 ارد.د دمعلمان وجو ییو کارا زهیگو عوامل مرتبط با ان تیریمد

، جوسازمانی، در بررسی جداگانه عوامل سالمت سازمانی
 رابطه تیریسبک مد گوش دادن مدیر و، آموزاندانشانگیزه 

به ترتیب بیشترین اثر را بر کارایی و انگیزش معلمان  مدار
( نشان 1390) ریزنگ یدیپژوهش فرداشتند. در همین راستا 

معلمان رابطه  ییمدارس و کارا رانیمد یرسبک رهب نیداد ب
کالن  دیپژوهش س جینتا نیوجود دارد. همچن یمعنادار

 ییمدارس و کارا رانیمد یسبک رهبر نی( نشان داد ب1386)
 .وجود دارد یمعلمان رابطه معنادار

در چارچوب نظریه برابری تبیین  توانمیرا  هایافتهاین 
ل از حاص جیسبت به نتاهر فرد ن یتئور نیا بر اساسنمود. 

 کرده و سهیمقا گرانیدر آن کار را با د یشهانهادهکار خود به 
و  جی. نتانمایدیم ینابرابر ای یاحساس برابر سهیمقا یندر ا
بر تصورات و ادراکات شخص  یمبتن گرانیفرد و د هاینهاده

احساس  یو کهدرصورتی گرانیفرد با د سهیاست. در مقا
 یبرا تالش نیبرسد. ا یتا به برابر کوشدیم دینما ینابرابر

 زشیانگ نیبه کار است. قدرت ا زشینشانگر انگ یبه برابر لین
 کندیماست که فرد تصور  ینابرابر زانیبا م میمستق یرابطهدر 
 زندیممختلف دست  یفرد به رفتارها یبه برابر دنیرس یبرا

فراد ا، یتئور نی. بر اساس ادهدمی رییغرا ت هاداده ای جیو نتا
 که احساس یزمان یهستند و حت یخواستار برابر یعتاًطب

برسند.  یبه برابر قیتا از طر کوشندیم کنندمیمثبت  ینابرابر
تصور  الًمث، .نمایندیم یمنف یکه احساس نابرابر یالبته کسان

 هاآنه ب یول اندکردهکار  ادتریز گرانیکه نسبت به د کنندمی
 دیتول تیفیکاهش ک یقیتا از طر کوشدیم شدهپرداختهکمتر 

، یابربر ی. تئورابدیدست  موردنظر یکار کمتر به برابر ای
 ندیاز فرآ ایتازه نییتا تب کوشدیممطرح ساخته و  ازهایمسئله ن

 (.1391، کاشانیبه دست دهد )به نقل از  زشیانگ
 Qمطالعه از آزمون  هایگروهبررسی تفاوت بین  منظوربه

نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین ، گردیداستفاده 
 سال انتشار پژوهش و محل انجام پژوهشمطالعات با توجه به 

تشار سال ان یکنندهتعدیلنبود و این بدان معناست که متغیر 
در عوامل مرتبط با کارایی و پژوهش و محل انجام پژوهش 

ست؛ ته انداش تأثیر، شدهمحاسبهبر اندازه اثر  انگیزه معلمان
و  ییمرتبط با کارادر عوامل  اثرهابدین معنی که میزان اندازه 

 سال انتشار پژوهش و محل انجام پژوهشبه معلمان  زهیانگ
 هنجارییب ییهنظربا  توانمیافراد بستگی ندارد. این یافته را 

در  یاجامعه کهیهنگاماجتماعی تبیین نمود. طبق این نظریه 
بسیاری از افراد آن جامعه فارغ از ، حال دگرگونی سریع است

. شوندمیاجتماعی دچار نوعی سردرگمی  یبندطبقههرگونه 
 رسدمیبه نظر  ارزشکمسنتی برایشان  هنجارهایو  یارهامع
، اندیفتادهنجدید و منطبق بر واقعیت نیز هنوز جا  هایارزشو 

؛ در این شرایط دهدمیرخ  هنجارییبکه در چنین وضعیتی 
رفتار با یکدیگر در ستیزند و فرد برای سازش و  رهاییامع

 طوراین هاپژوهش. شودمیدچار سرگشتگی  هاآنپیروی از 
که ، که در جوامع زمانی وجود داشته و یا دارد دهدیمنشان 

ه ک کندمیایجاد  هنجارییبنوسانات اجتماعی نوعی شرایط 
 دآوررهزیرا ، شده است یدترشددر دوران معاصر این وضعیت 
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 آشنایی فرد با انواع، و تحوالت اجتماعی یجمعارتباطوسایل 
او در خصوص  شودمیکه در حد خود باعث  هاستفرهنگ

مختلفی آشنا شود. از طرف دیگر  هایروشیک رفتار با 
و تحوالت اجتماعی شتابان بر سیستم  هاینوآورسرعت زیاد 

 هاآنیاری از و بس آیدمیاجتماعی فرود  هنجارهایو  هاارزش
 هاآنجدید را جایگزین  هایروشو  شکندیمرا در هم 

 آمدن چنین شرایطی به وجود. در حال حاضر شاهد نمایدمی
فارغ از محل سکونت افراد در جامعه امروز ایران هستیم که 
باعث افزایش عوامل مرتبط با انگیزه و کارایی معلمان در 

عی در ایران نو نتایج مختلف شده است. مطابق با این یشهرها
همگرایی را میان شهرها از نظر میزان عوامل مرتبط با انگیزه و 

 کارایی معلمان ناظر هستیم.
 رشوپروآموزشبه مسئوالن  پژوهش هاییافتهبا توجه به 

 وانعنبهدر این پژوهش را  شدهاستخراجعوامل  شودمیتوصیه 
 تماًحبگیرند و  در نظر معلمان ییو کارا زهیانگعوامل اصلی در 

قرار داده و مورد  مدنظرعواملی که اندازه اثر باالتری دارند را 
 یجتان شودمی یهتوص ینبه محققارزشیابی عمیق قرار دهند. 

 طور کاملبهرا  شانهایپژوهش هایفرضیه وتحلیلتجزیه
 هایصشاخ( و نیز هایرگروهزتوصیفی به تفکیک  هاییافته)

 به و اندازه اثر داریمعنیاه با سطح همرکامل استنباطی را 
 یجذکر کرده و تنها به ذکر نتا هاآزمون یبرا دست آمده

در بخش بحث و  عالوهبه .ینداکتفا ننما یکل صورتبه
 هاییینبتمحققان علوم اجتماعی بایستی ، پژوهش گیرینتیجه

 دهند. ارائهشان هایپژوهشبرای متغیرهای  ترییقو

 تعارض منافع

 منافع ندارم. معارض

 منابع

 هایروش(. 1394م. )، یصلصال ؛ وس، یزیپرو، م.، یحاج باقر
 .یبشر غی. تهران: نشر و تبلیفیک قیتحق

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و (. 1392)ع. ، دالور
 . تهران: رشد.اجتماعی

ا.  ،کریمیان پور ؛ وگ، مرادی، غ.، کریمیان پور، ع.، رضایی شریف
بررسی رابطه بین اخالق کاری و تعهد به تغییر با (. 1397)

 .اشتیاق شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی گرییانجیم
 .79-64(. 34)10، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی

 میبر تنظ یمبتن ریفراگ وپرورشآموزش(. 1396ا. )، رهنمایی
نشریه اسالم و . برتر و خوب و متوسط یاستعدادها

 .5-1، (2)9، تربیتی یهاپژوهش
ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس با کارایی (. 1386م. )، سیدکالن

 نامهپایان مغان. آبادپارسدر شهرستان  بدنییتتربمعلمان 
 دانشگاه پیام نور.، کارشناسی ارشد

معلمان مستلزم پژوهش کیفی  یاحرفهرشد (. 1397ا. )، شریفیان
 .12-2، 8، زشیماهنامه رشد تکنولوژی آمو. است
ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس با (. 1390ا. )، فریدی زنگیر

 مهناپایان. شهرستان گرمی بدنییتتربکارآیی معلمان 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.، کارشناسی ارشد

 نیرابطه ب(. 1393ن. )، فوالدی حیدرلو ؛ وح، الیاسی، ح.، قره خانی
 تیبا خالق یآموزش یهاتمعمج رانیمد یسبک رهبر

و  هیلویاستان کهک وپرورشآموزش بدنییتتربمعلمان 
 ،پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. راحمدیبو

10(20) ،55-62. 
 یهادوره لیالتحصفارغ رانیدب ییکارا یبررس(. 1391ع. )، کاشانی

نطقه م ییدوره راهنما رانیدب ریبا سا سهیدر مقا معلمتربیت
 نامهپایان .1390-91 یلیتهران در سال تحص شهر 17

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.، کارشناسی ارشد
 و یبا فرسودگ یآموزش انعکاس نیب یرابطه(. 1396م. )، طاهری

، کارشناسی ارشد نامهپایان. معلم از نگاه معلم زهیانگ
 دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا.

 هزیندارد ساختن پرسشنامه سنجش انگاستا(. 1388م. )، واحدی
 نامهپایان. شهر تهران ییدر معلمان مقطع راهنما یمعلم

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.، کارشناسی ارشد
صنعتی و سازمانی: انگیزش و  شناسیروان(. 1992گ. )، هاگمن

(. 1395گودرزی ) محمدیعل یترجمه. مدیریت تحول
 مات فرهنگی رسا.تهران: انتشارات خد
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