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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 metaanalysis, 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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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان انجام شد .در
این پژوهش ،ابتدا با استفاده از روش مرور نظاممند یافتههای پژوهشی جمعآوری گردید .سپس از
روش فراتحلیل برای پاسخگویی به سؤاالت استفاده شد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیهی
پژوهشهایی است که در زمینه عوامل اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان بین سالهای  1375تا
 1395در داخل کشور انجام گرفته است .بر این اساس از طریق جستجوی اینترنتی در بانکهای
اطالعاتی داخلی و نیز جستجوی دستی در دانشگاههای شهر تهران شناسایی و اطالعات مربوط به
آنها کدگذاری گردید .درنهایت تعداد  18مطالعه وارد فراتحلیل حاضر شدند .برای گردآوری
دادههای موردنیاز از فرم کاربرگ فراتحلیل استفاده شد .نتایج تحلیل دادهها نشان داد شاخص اندازه

نوع مقاله:
مقاله اصیل پژوهشی
 نویسنده مسئول:
mehrdadsabet@riau.ac.ir

تاریخ دریافت1399/12/02 :
تاریخ پذیرش1400/06/11 :

اثر ترکیبی مطالعات ،تحت مدل ثابت  0/10و تحت مدل تصادفی  0/17بود .در بررسی تفکیکی
اندازه اثر متغیرها ،عوامل سالمت سازمانی ،جوسازمانی ،انگیزه دانشآموزان ،گوش دادن مدیر و
سبک مدیریت رابطه مدار به ترتیب بیشترین اثر را بر کارایی و انگیزش معلمان داشتند .در روش
رگرسیون ایگر ،ثابت رگرسیونی برابر  0/01محاسبه شد که سطح معنیداری آن کمتر از  0/05است،
بنابراین طبق روش رگرسیون ایگر ،سوگیری انتشار وجود دارد .همچنین تحلیل تعدیلکننده برای
متغیرهای سال انتشار و محل انجام پژوهش صورت گرفت که بیانگر عدم تأثیر تعدیلکنندگی

استناد به این مقاله :حسنی آبیز ،ز ،.ثابت ،م،.
پاشاشریفی ،ح .و شریفی ،ن .)1400( .فراتحلیل
عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان.
پژوهش در نظامهای آموزشی.82-72 ،)53(15 ،
dor: 20.1001.1.23831324.1400.15.53.5.9

متغیرهای سال انجام پژوهش و محل انجام پژوهش در نتایج مطالعات بود.

واژههای کلیدی:
انگیزش معلمان ،سبک مدیریت ،سالمت سازمانی ،جوسازمانی ،عوامل سازمانی ،کارایی
 مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن است.
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مقدمه

برآمده از متن جامعه و درعینحال سازنده و تکاندهنده آن

نیروی انسانی اصلیترین فاکتور همه سازمانهای آموزشی

است و تأثیر آن در پیشرفت جامعه امری کامالً محسوس است.

جهان محسوب میشود .علیرغم پیشرفتهای نظری و ارتقاء
دانش درباره منابع انسانی که از طریق ارتباط با سایر علوم
رفتاری حاصلشده ،یکی از مشکالت سازمانهای کشور در
زمینه نیروی انسانی ،عدم توجه کافی و ناقص آنها به
جنبههای رضایت شغلی کارکنان و مشکالت مرتبط با آنها
بوده است ( .)Ouyang et al., 2019عملکرد انسان ،دستخوش
عواملی است که روند زندگی فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،و
گوناگونی شغلها ،سالمت روانی افراد را تحت تأثیر قرار داده
است (.)Demerouti et al., 2014
در سالهای اخیر توجه به کارایی و انگیزش کارکنان
موردتوجه سازمانها قرار گرفته بهنحویکه بسیاری از
سازمانها سعی در شناخت منابع ،ایجاد فشار و تنش در محیط
کارکنان نموده ،تا بتوانند از طریق راهکارهای مناسب
محیطهای شغل مطلوب را برای کارکنان فراهم آورند و
درنتیجه انگیزه و عملکرد شغلی کارکنان را افزایش دهند
(.)Oerlemans & Bakker, 2018

دراینبین

نظام

آموزشوپرورش بنا بهضرورت تغییرات اجتماعی یکی از
سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب
میشود و با رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی
پیوندی ناگسستنی دارد و بهتدریج از یک حالت ساده ابتدایی
به یک حالت پیچیده در آمده است .ثمربخشی این نظام از یک
سو ،تبدیل انسانهای مستعد سالم ،بالنده ،متعادل و رشد یافته
است و از سوی دیگر تأمینکننده نیازهای نیروی انسانی جامعه
در بخشهای متفاوت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است .به
دلیل چنین اهمیتی است که در عصر حاضر همه دولتهای
جهانی از کوچک و بزرگ ،قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا
درحالتوسعه ،پرداختن به آموزشوپرورش مردم خود را در
شمار وظایف اساسی میدانند و برای همگان ،سراسری و حتی
اجباری کردن آن ،تعهدات سنگینی در قانونهای اساسی و
بنیاد خود میگنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و
بودجه جاری کشور را به این امر اختصاص میدهند (رهنمایی،
 .)1396به عبارتی آموزشوپرورش مهمترین نهاد اجتماعی

این نظام از عناصری تشکیل شده است که هرکدام از عناصر
در پیشبرد اهداف آن مؤثرند .معلم بهعنوان یکی از عناصر از
اهمیت خاصی در نظام تعلیم و تربیت برخوردار است (رضایی
شریف و همکاران.)1397 ،
آموزشگاهها که بهمنزله رکن اساسی سازمان عظیم تعلیم و
تربیت رسمی در تحقق هدفهای تعلیم و تربیت کوشش
میکنند ،امروزه در زمره مهمترین عوامل ایفاگر نقش
انسانسازی به شمار میروند و بهعنوان یک واقعیت اجتماعی،
ارتباطی مستمر با جامعه پیدا میکنند (شریفیان .)1397 ،حال
اگر تحقق اهداف آموزشوپرورش را در مدارس ،مستلزم
اعمال مدیریت و رهبری صحیح بدانیم ،در آن صورت
شناسایی و تقویت محرکهای انگیزش زا ،که توان خاص
معلمان را برای انجام کار تحت تأثیر قرار میدهد به آن مفهوم
کاربردی میبخشد .هرقدر معلمی از انگیزه کاری باالتری
برخوردار باشد به همان میزان میتواند در کالس از کارایی
بیشتری برخوردار گردد .یافتههای پژوهی بیانگر این مطلب
است که معلمانی که دارای انگیزش باالتری هستند،
دانشآموزانشان از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردارند (به
نقل از واحدی .)1388 ،ارضاء نیازهای روانی اجتماعی
همچون اعتبار ،احساس تعلق ،مسئولیت و مشارکت ،ارضاء
نیازهای شناختی مانند چالشها ،خالقیت ،وظایف متنوع و
درنهایت عامل مادی هم در گروه عوامل انگیزشی یا نیروی
پیش برنده در حرفه و شغل قلمداد میشود (هاگمن1992 ،؛
ترجمهی گودرزی.)1395 ،
پژوهشهای صورت گرفته در اکثر فرهنگها نشان دادهاند
که شغل معلمی یکی از پراسترسترین شغلها است ( Stoeber

 .)& Rennert, 2008به همین خاطر اکثر معلمان در شغل خود
فرسودگی و کاهش در انگیزه و کارایی را تجربه میکنند
( .)Hakanen et al., 2006از طرفی علیرغم تالشهای فراوان
و هزینههای بسیاری که صرف بررسی عوامل اثرگذار بر بروز
کارایی و انگیزش معلمان شده ،نتایج حاصل از پژوهشهای
انجامشده در این زمینه ،هماهنگ نیست و بعضاً با نتایج
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متناقضی برخورد میکنیم .خطر جدی در این است که

چیست (طاهری)1396 ،؟ اهمیت فزاینده شناسایی عوامل

رفتهرفته مطالعات پژوهشی در زمینه کارایی و انگیزش معلمان،

اثرگذار بر کارایی و انگیزه معلمان در جوامع امروزی موجب

پرهزینه و بیفایده تلقی میشود .بهطور مثال نتایج پژوهش

شده است تا هرساله پژوهشها و پایاننامههای بسیاری در این

فریدی زنگیر ( )1390نشان داد بین سبک رهبری مدیران

زمینه انجام شود .وجود عوامل متعدد اثرگذار بر کارایی و

مدارس و کارایی معلمان رابطه معناداری وجود دارد .همچنین

انگیزه معلمان و همچنین تفاوتهای موجود در روششناسی،

نتایج پژوهش سید کالن ( )1386نشان داد بین سبک رهبری

نمونه آماری ،روش پژوهش و سایر موارد باعث شده تا نتایج

مدیران مدارس و کارایی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؛

بهدستآمده در این حوزه مبهم و حتی در مواردی متناقض

در تناقض با یافتههای پژوهشهای مذکور ،نتایج پژوهش قره

باشد ،بهگونهای که خواننده قادر نیست تا تصویری درست و

خانی و همکاران ( )1393نشان داد بین سبک رهبری تحولگرا

شفاف از عوامل مؤثر بر سالمت روان و میزان تأثیر هرکدام از

و کارایی معلمان رابطه معناداری وجود ندارد.

آنها به دست آورد .راهحل این مشکل ،فراتحلیل نتایج

به همین علت از نقد روش شناسانه (فراتحلیل) برای

مطالعات است ،هدف فرا تحلیل نشان دادن شیوه تفکر در

تحلیل و ترکیب پژوهشهای گذشته در زمینهی عوامل اثرگذار

ترکیب پژوهشها با استفاده از روشهای آماری است؛

بر کارایی و انگیزش معلمان استفاده میشود تا ضمن بازنگری

بهعبارتدیگر فرا تحلیل روشی است که به کمک آن میتوان

مطالعات پیشین ،نتایج آنها ترکیب و به برآورد دقیقتر و نتایج

تفاوتهای موجود در پژوهشهای انجامشده را استنتاج کرد

واحدی رسیده شود .درواقع با به دست آوردن اندازه اثر ،میزان

و در دستیابی به نتایج کلی از آن بهره جست (دالور.)1392 ،

تبیین متغیر مستقل در هر مطالعه مشخص میشود و بهراحتی

درمجموع با توجه به ناهمخوانیهایی که در مقدار و میزان

میتوان تحقیقات مختلف را مقایسه نمود (حاج باقری و

شاخصهای آماری عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و

همکاران .)1394 ،فراتحلیل یک نقش چندوجهی در

انگیزش معلمان در پژوهشهای این حوزه در ایران وجود

فرایندهای تحقیقی دارد که یکی از آنها این است که دادههای

دارد ،به نظر میرسد که انجام یک فراتحلیل ،به روشن ساختن

موجود در یک سؤال تحقیقی معلوم را ترکیب میکند.

مقدار واقعی اندازه اثر 1هریک از عوامل اثرگذار بر کارایی و

فراتحلیل همچنین میتواند یک نقش اساسی در طرح تدابیر،

انگیزش معلمان کمک خواهد کرد؛ لذا این پژوهش ،با استفاده

طراحی مطالعات جدید و انتشار نتایج داشته باشد

از روش فراتحلیل در پی پاسخگویی به این سؤال است که

(.)Bornestein et al., 2009

عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان در

امروزه نظام آموزشی کشور بهمنظور تحقق اهداف واالی
خود مستلزم برخورداری از معلمان تالشگر ،دلسوز و متعهد
است .معلمان متعهد با داشتن التزام و احساس مسئولیت

پژوهشهای ایران کدماند و مقدار اثر هر یک چه میزان است؟

روش
2

وظایف خود را به بهترین نحو انجام داده و موجب کارایی و

در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از روش مرور نظاممند

اثربخشی و بهرهوری نظام آموزشی میشوند (به نقل از

یافتههای پژوهشی جمعآوری گردید .سپس از روش فراتحلیل

کاشانی .)1391 ،با عنایت به اینکه شناخت معلم و کشف

برای پاسخگویی به سؤاالت استفاده شد که در این روش

نیازها و عوامل ایجادکنندهی انگیزههای وی میتواند در

محقق به ترکیب نتایج پژوهشهای مختلف و متعدد و

اثربخشی فرایند تدریس باعث پویایی و رشد نظام یادگیری

استخراج نتایج جدید و منسجم ،با استفاده از روشهای

نظام آموزشوپرورش شود و همچنین با توجه به ارتباط بین

هدفمند آماری میپردازد .در روش فراتحلیل ،محقق با ثبت

انگیزش معلمان با عملکرد دانشآموزان و اینکه معلم با انگیزه

ویژگیها و یافتههای تودهای از پژوهشها در قالب مفاهیم

دانشآموز با انگیزه تربیت میکند ،این سؤال مطرح است که

کمّی آنها را آماده استفاده از روشهای نیرومند آماری میکند

راهکارها و عوامل ایجادکنندهی کارایی و انگیزش معلمان

(دالور .)1392 ،جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیهی

1. Effect size

2. Systematic review
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پژوهشهایی است که در زمینه عوامل اثرگذار بر کارایی و

کتابها ،مقاالت ،و سایتهای مرتبط با موضوع پژوهش

انگیزش معلمان بین سالهای  1375تا  1395در داخل کشور

استفاده میشود ،همچنین برای گردآوری اطالعات مرتبط با

انجام گرفته است؛ اما جامعه در دسترس پژوهش حاضر شامل

اهداف و سؤاالت پژوهش از فرم کدگذاری استفاده میشود.

کلیه تحقیقاتی است که بهصورت مقاله در پایگاه مجالت

ابتدا جهت شناسایی پایاننامههای موجود در زمینه عوامل

علمی کشور ( )Magiranو پایگاه دادههای علمی کشور ()Sid

اثرگذار بر کارایی و انگیزه معلمان به پایگاه مرکز اطالعات و

و همچنین بهصورت پایاننامه در پایگاه اطالعات و مدارک

مدارک علمی ایران ( )IRANDOCمراجعه و لیست اولیه

علمی کشور ( )Irondocدر زمینهی کارایی و انگیزش معلمان

مطالعات تهیه میشود .الزم به ذکر است که به دلیل بهروز

و عوامل مرتبط با آن در بین سالهای  1373-92انجام شده

نبودن اطالعات پایاننامهها در این پایگاه و همچنین برای

است .در این پژوهش به دلیل محدودیت جامعهی آماری،

یافتن پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری که گزارش

نمونهگیری به عمل نیامد و از کلیهی پژوهشهایی که از طریق

پژوهشی آنها بهصورت مقاله به چاپ نرسیدهاند به

جستجوی اینترنتی در پایگاههای  Magiran, Sid, Irandocو

دانشگاههای عالمه طباطبائی ،تربیت مدرس ،شهید بهشتی،

همچنین جستجوی حضوری در کتابخانههای دانشگاهها

الزهرا ،خوارزمی ،رودهن ،تهران مرکز و دانشگاه آزاد رودهن

(عالمه طباطبائی ،تربیت مدرس ،شهید بهشتی ،الزهرا،

مراجعه شد.

خوارزمی ،رودهن ،تهران مرکز و دانشگاه آزاد رودهن) به

جهت گردآوری دادهها از ابزارِ کاربرگ استفاده شد.

دست آمد و دارای مالکهای ذکرشده در ذیل بودند ،استفاده

کاربرگ مورداستفاده در این فراتحلیل از سه بخش تشکیل

شد:

شده که شامل مؤلفههای زیر است :الف) شناسه پژوهش:
الکهای موردنظر برای ورود مطالعه در فرا تحلیل حاضر

اطالعات مربوط به نام محقق ،عنوان پژوهش ،سال انتشار یا

عبارتاند از:

اجرای پژوهش ،منبع اطالعاتی ،نوع پژوهش (پایاننامه

 -مطالعه در زمینه عوامل اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان

کارشناسی ارشد ،پایاننامه دکتری) در این بخش درج میشود.

انجام شده باشد.

ب) مشخصات نمونه پژوهش :در این بخش ،اطالعات مربوط

 -در پایاننامهها ،مطالعه مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و

به جامعه و نمونه آماری که پژوهش در آن انجام شده شامل:

دکتری باشد.

محل انجام پژوهش ،حجم نمونه ،روش نمونهگیری و جنسیت

 -شاخصهای آماری میانگین ،انحراف استاندارد و حجم

کدگذاری میگردد .ج) شاخصهای آماری مطالعه :این بخش

نمونه در پژوهش ذکر شده باشد.

اطالعات مربوط به متغیرهای اندازهگیری شده ،شاخصهای

درنهایت تعداد  18مطالعه (شامل  17پایاننامه کارشناسی

آماری توصیفی (شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،و خطای

ارشد و  1پایاننامه دکتری) وارد فراتحلیل حاضر شدند .برای

استاندارد) و شاخصهای آمار استنباطی (شامل نتایج آماری

گردآوری دادههای موردنیاز از یک فرم کاربرگ فراتحلیل

تجزیهوتحلیل فرضیههای پژوهشی) را شامل میشود .همچنین

استفاده میشود که معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع

جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی شامل

دیگر پژوهشها است .از کاربرگ فراتحلیل جهت به دست

فراوانی و درصد فراوانی .جهت بررسی سوگیری انتشار از

آوردن اطالعات خاصی مانند نام محقق ،عنوان پژوهش ،سال

آزمونهای رگرسیون ایگر N ،ایمن از خطای کالسیک ،اصالح

انجام پژوهش ،اندازه نمونه ،متغیرهای اندازهگیری شده ،روش

و برازش دووال و توئیدی و نمودار قیفی و برای تحلیل

اجرای پژوهش ،آزمون آماری استفادهشده و دادههای آماری

همگنی مطالعات از آزمونهای  Qو  I2استفاده شد .با توجه به

بهدستآمده و نظایر آن استفاده میشود .در این پژوهش برای

معنادار شدن آماره  Qکوکران از آزمون تحلیل واریانس

گردآوری اطالعات مربوط به ادبیات و پیشینه پژوهش از

یکراهه جهت بررسی نقش تعدیلکنندههای سال انتشار
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پژوهش و محل انجام پژوهش استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل
دادههای جمعآوریشده از نرمافزارهای  CMA-2و SPSS

استفاده شد.

یافتهها
ویژگیهای توصیفی پژوهشها در جدول  1ارائه شده است:
جدول .1
جدول اطالعات توصیفی پژوهشها
نام پژوهشگر/سال انجام پژوهش

جنسیت آزمودنیها

حجم نمونه

نوع پژوهش

کشاورز و همکاران1394 ،
غالم پور1395 ،

هردو
هر دو

118
183

همبستگی
همبستگی

امامی1390 ،
سازگار1393 ،

هر دو
زن

300
260

همبستگی
همبستگی

مطهرنیا1394 ،

هردو

241

همبستگی

فریدی1390 ،
قویدل1391 ،
شفیعی نیا1394 ،
سیدکالن1387 ،

هر دو
هر دو
هر دو
هر دو

56
315
243
358

همبستگی
همبستگی
همبستگی
همبستگی

شیروانی1391 ،
میرباقری 1395

هر دو
هر دو

144
160

همبستگی
همبستگی

میرزایی1386 ،
سلطانی1385 ،
بیانی1392 ،

هر دو
هر دو
هر دو

100
140
73

همبستگی
همبستگی
همبستگی

مرادی1395 ،
اسماعیلی1395 ،

هردو
هر دو

198
73

همبستگی
همبستگی

میری1393 ،
محمدی مغانی1389 ،

هر دو
هر دو

191
95

همبستگی
همبستگی

از مجموع  18مطالعه واردشده به فراتحلیل 1 ،مطالعه روی
زنان و  17مطالعه بر روی هر دو جنس صورت گرفته است.

استانها بوده است .جدول  2اندازه اثر عوامل سازمانی اثرگذار
بر کارایی و انگیزش معلمان را نشان میدهد.

محل انجام پژوهش در  5مطالعه تهران و در  13مطالعه سایر
جدول .2
اندازه اثر عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان
متغیر

تعداد تکرار

میانگین اندازه اثر

حد پایین

حد باال

ارزش z

سطح معنیداری

انگیزه دانشآموزان

1

0/36

0/14

0/54

3/15

0/002

بازخورد مدیران

1

0/2

0/04

0/34

2/54

0/01
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متغیر

تعداد تکرار

میانگین اندازه اثر

حد پایین

حد باال

ارزش z

سطح معنیداری

اعتماد سازمانی

1

0/30

0/21

0/41

5/58

0/001

فرهنگسازمانی

1

0/22

0/1

0/33

3/58

0/001

گوش دادن مدیر

1

0/35

0/2

0/47

4/57

0/001

جوسازمانی

1

0/36

0/24

0/46

5/83

0/001

مسیر شغلی

1

-0/28

-0/42

-0/12

-3/36

0/001

مشکالت شغلی

1

-0/3

-0/49

-0/07

-2/59

0/01

سبک مدیریت رابطه مدار

9

0/32

0/26

0/37

11/15

0/001

سالمت سازمانی

1

0/5

0/38

0/6

7/43

0/001

سبک مدیریت وظیفه مدار

8

-0/21

-0/26

-0/15

-6/89

0/001

0/12

0/09

0/14

10/02

0/001

0/17

0/14

0/19

13/09

0/001

مدل اثرات ثابت

15

مدل اثرات تصادفی

نمودار .1
نمودار جنگلی اندازه اثر مطالعات

FOREST PLOT
12
10
8
6
4
2
0
0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

-0.4

-0.6

همانطور که در جدول  1و نمودار  1مشاهده میشود،

سطح معنیداری آن کمتر از  0/05است ،بنابراین طبق روش

اندازه اثر کلی عوامل سازمانی انگیزش و کارایی معلمان در

رگرسیون ایگر ،سوگیری انتشار وجود دارد .طبق آزمون N

مدل اثرات ثابت  0/10و در مدل اثرات تصادفی  0/15است.

ایمن از خطای کالسیک ،تعداد  798مطالعه با میانگین اثر صفر

در بررسی جداگانه عوامل سالمت سازمانی ،جوسازمانی،

باید به تحلیل اضافه شود تا سطح معنیداری اندازه اثر ترکیبی

انگیزه دانشآموزان ،گوش دادن مدیر و سبک مدیریت رابطه

به بیش از  0/05برسد ،با توجه به باال بودن این تعداد میتوان

مدار به ترتیب بیشترین اثر را بر کارایی و انگیزش معلمان

گفت اندازه اثر کلی قابلاعتماد است .همچنین نمودار قیفی

داشتند.

مطالعات تحت ترکیب در فراتحلیل و مطالعات اضافهشده به

برای بررسی سوگیری انتشار در مطالعات ،در روش

آن در شکل شماره  1آمده است .در این نمودار مطالعات

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

مشاهدهشده بهوسیله دایرههای توخالی و مطالعاتی که باید

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

حسنی آبیز و همکاران | فراتحلیل عوامل سازمانی  ...ص  79
برای تقارن نمودار به آن اضافه شود با دایرههای تو پر نمایش

توییدی تعداد  19مطالعه باید به سمت چپ نمودار اضافه شود

داده شدهاند  .با استفاده از روش اصالح و برازش دووال و

تا نمودار قیفی متقارن گردد.

نمودار .2
نمودار قیفی مطالعات مشاهدهشده و اضافهشده

بهمنظور تحلیل تعدیلکننده بر روی متغیرها ،سال انتشار
پژوهش و محل انجام پژوهش اجرا گردید.
جدول .3
تحلیل متغیرهای تعدیلکننده در عوامل سازمانی مرتبط با کارایی و انگیزش معلمان
شاخصها تعداد

برآورد نقطهای اندازه سطح %95

مطالعات

اثر

حد پایین

حد باال

آزمون
Q

90-85
انتشار
93-91

5
6

0/193
0/151

0/063
0/024

0/324
0/266

5/144

96-94

7

0/134

-0/016

0/237

محل انجام

تهران و البرز

5

0/178

0/038

0/283

پژوهش

سایر استانها

13

0/139

0/019

0/240

متغیرهای تعدیلکننده
سال
پژوهش

0/148
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همانطور که در جدول باال مشاهده میشود ،آماره  Qبرای

است .در مقایسه فرد با دیگران درصورتیکه وی احساس

متغیرهای سال انتشار و محل انجام پژوهش معنادار نیست.

نابرابری نماید میکوشد تا به برابری برسد .این تالش برای

بنابراین نتیجه میگیریم که این متغیرها بر اندازههای اثر تأثیری

نیل به برابری نشانگر انگیزش به کار است .قدرت این انگیزش

نداشته و نمیتوان آنها را بهعنوان متغیر تعدیلکننده در رابطه

در رابطهی مستقیم با میزان نابرابری است که فرد تصور میکند

بین متغیرهای موجود در عوامل مرتبط با کارایی و انگیزش

برای رسیدن به برابری فرد به رفتارهای مختلف دست میزند

معلمان در نظر گرفت.

و نتایج یا دادهها را تغییر میدهد .بر اساس این تئوری ،افراد
طبیعتاً خواستار برابری هستند و حتی زمانی که احساس

بحث و نتیجهگیری

نابرابری مثبت میکنند میکوشند تا از طریق به برابری برسند.

بر طبق نتایج بهدستآمده ،اندازه اثر ترکیبی مطالعاتی که به

البته کسانی که احساس نابرابری منفی مینمایند ،.مثالً تصور

بررسی عوامل مرتبط با انگیزه و کارایی معلمان پرداخته بودند،

میکنند که نسبت به دیگران زیادتر کار کردهاند ولی به آنها

در مدل اثرات ثابت  0/12و در مدل اثرات تصادفی  0/17به

کمتر پرداختهشده میکوشد تا از طریقی کاهش کیفیت تولید

دست آمده است .سبک مدیریت جزء متغیرهای مهمی بود که

یا کار کمتر به برابری موردنظر دست یابد .تئوری برابری،

در میان مطالعات تحت ترکیب در این فراتحلیل یک نتیجه

مسئله نیازها مطرح ساخته و میکوشد تا تبیین تازهای از فرآیند

متضاد با سایر پژوهشها داشت .در پژوهش بیانی ()1392

انگیزش به دست دهد (به نقل از کاشانی.)1391 ،

سبک مدیریت یک عامل غیر معنادار در ارتباط با وقوع عوامل

بهمنظور بررسی تفاوت بین گروههای مطالعه از آزمون Q

مرتبط با انگیزه و کارایی معلمان گزارش شده است .البته

استفاده گردید ،نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین

پژوهشگر در تبیین نتایج خود تنها به گزارش آماری بسنده

مطالعات با توجه به سال انتشار پژوهش و محل انجام پژوهش

کرده و به نا همسو بودن این یافته با سایر پژوهشها اشاره

نبود و این بدان معناست که متغیر تعدیلکنندهی سال انتشار

نموده است .بهطورکلی با در نظر گرفتن سایر یافتههای

پژوهش و محل انجام پژوهش در عوامل مرتبط با کارایی و

تحقیقات انجام شده میتوان گفت ارتباط معنیداری بین سبک

انگیزه معلمان بر اندازه اثر محاسبهشده ،تأثیر نداشته است؛

مدیریت و عوامل مرتبط با انگیزه و کارایی معلمان وجود دارد.

بدین معنی که میزان اندازه اثرها در عوامل مرتبط با کارایی و

در بررسی جداگانه عوامل سالمت سازمانی ،جوسازمانی،

انگیزه معلمان به سال انتشار پژوهش و محل انجام پژوهش

انگیزه دانشآموزان ،گوش دادن مدیر و سبک مدیریت رابطه

افراد بستگی ندارد .این یافته را میتوان با نظریهی بیهنجاری

مدار به ترتیب بیشترین اثر را بر کارایی و انگیزش معلمان

اجتماعی تبیین نمود .طبق این نظریه هنگامیکه جامعهای در

داشتند .در همین راستا پژوهش فریدی زنگیر ( )1390نشان

حال دگرگونی سریع است ،بسیاری از افراد آن جامعه فارغ از

داد بین سبک رهبری مدیران مدارس و کارایی معلمان رابطه

هرگونه طبقهبندی اجتماعی دچار نوعی سردرگمی میشوند.

معناداری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش سید کالن

معیارها و هنجارهای سنتی برایشان کمارزش به نظر میرسد

( )1386نشان داد بین سبک رهبری مدیران مدارس و کارایی

و ارزشهای جدید و منطبق بر واقعیت نیز هنوز جا نیفتادهاند،

معلمان رابطه معناداری وجود دارد.

که در چنین وضعیتی بیهنجاری رخ میدهد؛ در این شرایط

این یافتهها را میتوان در چارچوب نظریه برابری تبیین

معیارهای رفتار با یکدیگر در ستیزند و فرد برای سازش و

نمود .بر اساس این تئوری هر فرد نسبت به نتایج حاصل از

پیروی از آنها دچار سرگشتگی میشود .پژوهشها اینطور

کار خود به نهادههایش در آن کار را با دیگران مقایسه کرده و

نشان میدهد که در جوامع زمانی وجود داشته و یا دارد ،که

در این مقایسه احساس برابری یا نابرابری مینماید .نتایج و

نوسانات اجتماعی نوعی شرایط بیهنجاری ایجاد میکند که

نهادههای فرد و دیگران مبتنی بر تصورات و ادراکات شخص

در دوران معاصر این وضعیت شدیدتر شده است ،زیرا رهآورد
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وسایل ارتباطجمعی و تحوالت اجتماعی ،آشنایی فرد با انواع

میانجیگری اشتیاق شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی.

فرهنگهاست که در حد خود باعث میشود او در خصوص

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.79-64 .)34(10 ،
رهنمایی ،ا .)1396( .آموزشوپرورش فراگیر مبتنی بر تنظیم

سرعت زیاد نوآوریها و تحوالت اجتماعی شتابان بر سیستم

استعدادهای برتر و خوب و متوسط .نشریه اسالم و
پژوهشهای تربیتی.5-1 ،)2(9 ،
سیدکالن ،م .)1386( .ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس با کارایی
معلمان تربیتبدنی در شهرستان پارسآباد مغان .پایاننامه

یک رفتار با روشهای مختلفی آشنا شود .از طرف دیگر
ارزشها و هنجارهای اجتماعی فرود میآید و بسیاری از آنها
را در هم میشکند و روشهای جدید را جایگزین آنها
مینماید .در حال حاضر شاهد به وجود آمدن چنین شرایطی
فارغ از محل سکونت افراد در جامعه امروز ایران هستیم که

کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور.
شریفیان ،ا .)1397( .رشد حرفهای معلمان مستلزم پژوهش کیفی

باعث افزایش عوامل مرتبط با انگیزه و کارایی معلمان در

است .ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی.12-2 ،8 ،

همگرایی را میان شهرها از نظر میزان عوامل مرتبط با انگیزه و

فریدی زنگیر ،ا .)1390( .ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس با
کارآیی معلمان تربیتبدنی شهرستان گرمی .پایاننامه

شهرهای مختلف شده است .مطابق با این نتایج در ایران نوعی
کارایی معلمان ناظر هستیم.

کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

با توجه به یافتههای پژوهش به مسئوالن آموزشوپرورش

قره خانی ،ح ،.الیاسی ،ح؛ و فوالدی حیدرلو ،ن .)1393( .رابطه بین

توصیه میشود عوامل استخراجشده در این پژوهش را بهعنوان

سبک رهبری مدیران مجتمعهای آموزشی با خالقیت
معلمان تربیتبدنی آموزشوپرورش استان کهکیلویه و

عواملی که اندازه اثر باالتری دارند را مدنظر قرار داده و مورد

بویراحمد .پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،

عوامل اصلی در انگیزه و کارایی معلمان در نظر بگیرند و حتماً
ارزشیابی عمیق قرار دهند .به محققین توصیه میشود نتایج
تجزیهوتحلیل فرضیههای پژوهشهایشان را بهطور کامل
(یافتههای توصیفی به تفکیک زیرگروهها) و نیز شاخصهای
کامل استنباطی را همراه با سطح معنیداری و اندازه اثر به
دست آمده برای آزمونها ذکر کرده و تنها به ذکر نتایج
بهصورت کلی اکتفا ننمایند .بهعالوه در بخش بحث و
نتیجهگیری پژوهش ،محققان علوم اجتماعی بایستی تبیینهای
قویتری برای متغیرهای پژوهشهایشان ارائه دهند.

تعارض منافع

.62-55 ،)20(10

کاشانی ،ع .)1391( .بررسی کارایی دبیران فارغالتحصیل دورههای
تربیتمعلم در مقایسه با سایر دبیران دوره راهنمایی منطقه
 17شهر تهران در سال تحصیلی  .1390-91پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

طاهری ،م .)1396( .رابطهی بین آموزش انعکاسی با فرسودگی و
انگیزه معلم از نگاه معلم .پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا.

واحدی ،م .)1388( .استاندارد ساختن پرسشنامه سنجش انگیزه
معلمی در معلمان مقطع راهنمایی شهر تهران .پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

هاگمن ،گ .)1992( .روانشناسی صنعتی و سازمانی :انگیزش و
مدیریت تحول .ترجمهی علیمحمد گودرزی (.)1395

معارض منافع ندارم.
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