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تواند راهگشای بسیاری از ها میبررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس و تعیین میزان اهمیت آنچکیده: 

های راهبردی بوده و بر کارایی و اثربخشی نظام آموزشی بیفزاید. پژوهش حاضر با هدف ترکیب نتایج گیریتصمیم

به منظور گردآوری در ایران انجام گرفت. شده در حوزۀ عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس های انجامپژوهش

افزار جامع فراتحلیل ها از روش فراتحلیل و نرمبرای تجزیه و تحلیل دادههای موردنیاز از یک فرم کدگذاری و  داده

(CMA2استفاده شد.از بین آثار انجام )مطالعه  91های علمی مرتبط با موضوع تحقیق، تعداد شده و موجود در پایگاه

ده آمدستمیان اندازۀ اثرهای بهمتغیر شناسایی شد. نتیجۀ فراتحلیل نشان داد که  43فرضیه و  34انتخاب و تعداد 

 سابقۀ مدیریت، 26/0، ثبات مدیریت با اندازۀ اثر 19/0دازۀ اثر و متغیرهای رضایت شغلی با ان تفاوت معنادار وجود دارد

،  به ترتیب بیشترین تاثیر را بر موضوع عملکرد مدیران مدارس 66/0خالقیت و ابتکار با اندازۀ اثر ، و 62/0 با اندازۀ اثر

 اند.ایران داشته

 .اندازۀ اثر، عملکرد مدیران مدارس، فراتحلیل:کلید واژگان

 
 

A Meta-Analysis On Effective Factors On the Performance of School Principals 
Rezaee, B1*, and Tarin, H2. 

 

Abstract: Factors affecting the performance of school principals and determine how important 

they can be used in strategic decision making and Increase the efficiency and effectiveness of the 

education system. This study aimed to combine the quantitative results of research in the factors 

affecting the performance of school principals in Iran. was usedIn order to collect the required 

data from a coded form and to analyze data analysis and comprehensive meta-analysis (CMA2). 

were identified Among the works carried out and in the relevant scientific research bases, 19 

study and 43 hypothesis and 34 variables.Meta-analysis results showed that there is a significant 

difference between the effect sizes obtained and variables job satisfaction effect size 0/71, 

stability management with effect sizes 0/62, management experience effect size 0/56, and 

creativity with effect size 0/52,To have the highest impact Respectively, have the highest impact 

on the performance issue principals Iran. 

Keywords: effect size, the performance of school principals, meta-analysis. 
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 های انجام شده درباره عوامل...فراتحلیل پژوهش ◄913

 مقدمه

وپرورش از سطح مدرسه تا وزارتخانه، نقش حیاتی و حساسی در مدیریت در دستگاه آموزش

تواند بدون داشتن مدیران وپرورش دارد و هیچ نظام آموزشی نمیآموزشپیشبرد و تحقق اهداف 

شیری ) شایسته، دلسوز و متعادل و متقی، مدیر، مخلص، اندیشمند و باتجربه به اهداف خود برسد

، به نقش کارکنان سازمان در افزاریاگرچه در میان عوامل نرم(. از سوی دیگر 9413و همکاران، 

، مدیران مؤثرترین های پیچیدۀ امروزیدر سازمانمیت زیادی شده است، افزایش عملکرد آن اه

(. عملکرد 9431خانی و همکاران، وری و افزایش عملکرد سازمان دارند )موسینقش را در بهره

عملکرد مناسب و شناختی و سازمانی است. مدیران و کارکنان نیز تابع متغیرهای فردی،روان

وری، هاست. عملکرد خوب به معنی بهرهکلیدهای موفقیت سازمان اثربخش منابع انسانی یکی از

های موفق جهان تالش زیادی مداری است. به همین دلیل سازمانکیفیت، سودآوری و مشتری

کنند تا عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار نیروی انسانی را شناسایی و مدیریت کنند و به این می

این عوامل، بر عملکرد نیروی انسانی در سازمان بیفزایند )آقا  کردنتوفیق دست یابند که با فراهم

های کلی موردانتظار سازمان از عنوان ارزشعملکرد مدیران به(. 9414بیگ و صالحی امیری، 

دهد های مجزای رفتاری تعریف شده است که یک فرد در طول دورۀ مشخص از زمان انجام میتکه

، شش استاندارد عملکرد برای 9113شهر نیویورک، در سال  (. هیئت آموزشی6004 9)ماتاویدلو،

 -4ای، توسعۀ حرفه -6رهبری آموزشی،  -9اند از: مدیران مدارس نیویورک تعیین کرد که عبارت

برقراری ارتباط بین والدین  -6آموزان، خدمات حمایتی به دانش -3مدیریت و رهبری سازمانی، 

ها و باورها، ب( دانش، ج( ها در سه سطح: الف( ارزشفناوری. این استاندارد -2و مدرسه، 

هایی تدوین شده است )حلیمی و فتحی های عملکرد ارائه و برای هر یک از سطوح مؤلفهشاخص

 (. 9433آذر، 

های توجه به عملکرد مدیران این است که از دیدگاه ( معتقد است یکی از راه9113)6رابینز    

د تردیبیها، مدیران را موردتوجه قرار دهند. آمیز هدفتحقق موفقیت ها برایها و شایستگیمهارت

شود؛ به ویژه از رفتار اختیاری و نیز استفادۀ مؤثر از دانایی عملکرد باال از رفتار مناسب ناشی می

های مدیریتی باعث بهبود عملکرد مهارت(. 9410 4ها )آرمسترانگ،ها و شایستگیموردنیاز، مهارت

(. بنابراین اگر 36096شود )پترسون،شده و به کمک آن سازمان به اهداف خود نائل میمدیریت 

مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارت کافی باشند، بدون تردید نظام آموزشی نیز از 

                                                           
1. Motowidlo  

2. Robbins 

3. Armstrong 

4. Peterson 
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(. در این راستا، یکی 9419اثربخشی، کارایی و اعتبار باالیی برخوردار خواهد بود )قنبری و رجبی، 

ها این است که از کمیت و کیفیت کار و استعداد مدیران شکالت بسیار جدی در اغلب سازماناز م

درستی روشن نیست و در ها بهخود شناخت کافی ندارند و نقاط قوت و ضعف نحوۀ انجام کار آن

است  شود. بنابراین الزمنتیجه از نیروی فکری و جسمی افراد آن طور که باید و شاید استفاده نمی

ها به عوامل مؤثر بر عملکرد بیش از پیش توجه کرده و در صورت مشاهدۀ عملکرد در سازمان

ضعیف نسبت به اصالح آن اقدام کنند تا موجبات افزایش کارایی آنان و اثربخشی سازمان فراهم 

کردن این عوامل، بر عملکرد نیروهای انسانی در سازمان (. با فراهم9413آید )شیری و همکاران، 

(. عواملی مانند داشتن 9414هم از نظر میزان و هم کیفیت( بیفزایند )آقابیگ و صالحی امیری، )

های آموزشی، داشتن نگرش و اعتقاد مندی به رشد و یادگیری و محیطنگرش مثبت و عالقه

هایی همچون خادمانه، نگرش مثبت به حاکمیت کشور و همچنین برخورداری از ویژگی

باط های فردی، نظم و انضنفس، درک تفاوتپذیری، اعتمادبهله، انعطافأحل مسانتقادپذیری، تفکر 

 (. 9416ها و سطح عملکرد مدیر تاثیرگذار است )فرزانه و همکاران، و... بر فعالیت

مطالعۀ عملکرد مدیران مدارس تاکنون موضوع بحث و تحقیق پژوهشگران بسیاری بوده است.     

تفکیک است و بررسی و ارزشیابی عملکرد مدیران با توجه گون قابلعملکرد مدیران به صور گونا

یری گریزی، رهبری، سازماندهی، ارتباطی، تصمیمهای انسانی، ادراکی، مالی، برنامهبه انواع مهارت

گیرد )بهرامی های مدیریتی و فرامدیریتی نام نهاد، انجام میها را مهارتتوان آنکه در مجموع می

د توان(. شناخت و بررسی نحوۀ تاثیرگذاری عوامل متعدد بر عملکرد مدیران می9416و همکاران، 

ای ههای اخیر با رشد تحقیقات در حوزهدر سالزمینۀ حرکت به سوی توانمندسازی را فراهم کند. 

ه اند کمختلف علوم و مواجهۀ جامعۀ علمی با انبوهی از اطالعات، دانشمندان به این نتیجه رسیده

روز بودن در یک زمینه تا حدود زیادی دشوار است. و تسلط بر تمامی ابعاد یک رشته و بهاطالع 

شده در یک موضوع خاص را به های انجامکه عصارۀ پژوهش -های ترکیبیرو انجام پژوهشازاین

)ولف،  گسترش روزافزون یافته است -دهددار و علمی فراروی پژوهشگران قرار میشیوۀ نظام

های مختلفی در زمینۀ عوامل موثر بر عملکرد مدیران مدارس صورت گرفته است. وهشپژ (.9132

اشته ای دشده در این زمینه شکل پراکندههای انجامشود که پژوهشبا بررسی اجمالی استنباط می

 و دارای نظم و ارتباط مشخصی نیستند. 

عملکرد مدیران مدارس تاثیرگذار دهد عوامل متعددی بر شده نشان میهای انجامنتایج پژوهش    

بوده و با متغیرهای زیادی رابطۀ معنادار داشته است. بنابراین بسیار بااهمیت است که بدانیم چه 

متغیرها و با چه اندازه اثری بیشترین تاثیر را بر عملکرد مدیران مدارس دارند. زیرا بررسی عوامل 

 هایگیریتواند راهگشای بسیاری از تصمیمها میمؤثر بر عملکرد و تعیین میزان اهمیت آن



 های انجام شده درباره عوامل...فراتحلیل پژوهش ◄912

راهبردی باشد. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس بر کارایی و اثربخشی نظام 

 افزاید.آموزشی می

هدف اصلی پژوهش حاضر، فراتحلیل مطالعات علمی مربوط به عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران 

 الت زیر تدوین شده است:مدارس ایران بوده و بر این اساس سؤا

در تحقیقات مربوط به عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس در ایران چه متغیرهایی مورد ( 9

 مطالعه قرار گرفته است؟

هایی مورد عملکرد مدیران مدارس درایران چه فرضیه درتحقیقات مربوط به عوامل مؤثر بر( 6

 ؟مطالعه قرارگرفته است

 ؟بر عملکرد مدیران مدارس کدام یک تأثیر بیشتری بر موضوع دارداز بین عوامل مؤثر ( 4

عملکرد مدیران مدارس یکی از متغیرهایی است که در چند دهۀ اخیر موردتوجه محققان و     

دهد که متغیرهای متعددی شده نشان میهای انجامپژوهشگران قرار گرفته است. نتایج پژوهش

 .بینی آن را دارندند و قابلیت پیشبر عملکرد مدیران مدارس تاثیرگذار

(، در پژوهشی بیان کردند که بین میزان مشارکت دبیران 9431پورانوری و ملکی آوارسین )    

 داری وجود دارد. ها و عملکرد مدیر، رابطۀ معنیگیریدر تصمیم

بررسی رابطۀ بین مدیریت »(، در نتایج پژوهش خود با عنوان 9431پور و همکاران )رجایی    

بین مدیریت زمان و عملکرد عنوان کردند که « زمان و عملکرد مدیران مدارس متوسطۀ کرمان

مدیران مدارس در ابعاد آموزشی و پرورشی، همبستگی معنادار نبوده و در ابعاد اداری و نظارت و 

 ی همبستگی معناداری وجود دارد.راهنمای

رابطۀ بین جو سازمانی با عملکرد مدیران »( با عنوان 9431نتایج پژوهش اقدسی و همکاران )    

نشان داد بین ابعاد جو سازمانی )رفتار حمایتی، هدایتی، « مدارس ابتدایی شهرستان ارومیه

ازمانی )رفتار ممانعتی و بیگانه( دار مثبت و بین ابعاد دیگر جو ساای صمیمی( رابطۀ معنحرفه

دار منفی با عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ارومیه وجود دارد. از طرف دیگر ارابطۀ معن

تغییرات متغیر عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ارومیه از طریق ابعاد مختلف جو  11/0

 تبیین است. سازمانی قابل

بررسی رابطۀ سالمت سازمانی مدارس با »( با عنوان 9433مکاران )نتایج پژوهش خویشی و ه    

بیانگر آن بود که بین میزان سالمت « گانۀ تحصیلی شهر مراغهعملکرد مدیران مدارس مقاطع سه

داری وجود ندارد. ولی بین میزان سالمت اسطح نهادی مدارس و عملکرد مدیران مدارس رابطۀ معن

 داری وجود دارد. املکرد مدیران مدارس رابطۀ معنسطح اداری و فنی مدارس با ع
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رابطۀ عملکرد مدیران آموزشی با سالمت سازمانی در مدارس »( در پژوهش 9433کاکیا )    

نشان داد که میان سالمت سازمانی با عملکرد مدیران مدارس، در قلمروی برنامۀ آموزش « متوسطه

 ثبت و معنادار وجود دارد. آموزان و کارکنان رابطۀ مو تدریس، امور دانش

( در پژوهشی نشان دادند که بین کیفیت عملکرد مدیران باثبات و 9431غفوریان و همکاران )

مالی و ارزشیابی تفاوت معناداری وجود دارد؛ -های امور آموزشی، تربیتی، اداریثبات در مؤلفهبی

 اما در مؤلفۀ روابط انسانی تفاوتی مشاهده نشده است. 

های شهر ( در پژوهشی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران دبیرستان9431دی و همکاران )حمی    

یص مراتبی و تخصگیری چندگانه )تجزیه و تحلیل سلسلهقزوین را با استفاده از فنون تصمیم

بندی کردند که در پایان مشخص شد مهارت رهبری، مهارت در برقراری روابط خطی بردا( اولویت

 ترتیببهر ارزشیابی، مهارت در استفاده از روابط انسانی و مهارت در سازماندهی گروهی، مهارت د

 بیشترین تأثیر را بر عملکرد مدیران مدارس دارند.   

های فردی مدیران موفق مدارس و ( در بررسی رابطۀ بین ویژگی9410محمدلو و همکاران )    

ای فردی مدیران موفق مدارس مانند هها عنوان کردند که بین تعدادی از ویژگیعملکرد آن

ها همبستگی قوی و مستقیم از نوع رابطۀ خطی و بین تعدادی دیگر مانند خالقیت و عملکرد آن

هوش، استعداد، سن و پایبندی به اصول دینی با عملکرد مدیران همبستگی قوی و رابطۀ غیرخطی 

 وجود دارد.

هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس  ( در بررسی رابطۀ بین9414حمیدی و همکاران )    

های هوش سازمانی، کاربرد دانش بیشترین سهم را در متوسطۀ شهر یزد نشان دادند از بین مؤلفه

تبیین عملکرد مدیران داشته و همراه با سه مؤلفۀ دیگر )فشار عملکرد، روحیه و میل به تغییر( در 

 اریانس مشترک متغیر عملکرد مدیران هستند.  درصد از تغییرات و 4/63بینی مجموع قادر به پیش

( در تبیین نقش خودبالندگی مدیران مدارس در بهبود عملکرد آنان 9414مزاری و همکاران )

و صفات برتر خودبالندگی )شامل  11/0معتقدند که دانش و اطالعات بنیادی با ضریب مسیر 

و خودآگاهی( نیز با ضریب مسیر های یادگیری متعادل خالقیت، فراست ذهنی، عادات و مهارت

 بر عملکرد مدیران مدارس تأثیرگذارند.  13/0

(، با موضوع بررسی رابطۀ هوش 9414ای پژوهش مالئی و همکاران )نمونهنتایج آزمون تی تک    

فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس نشان داد وضعیت هوش فرهنگی و عملکرد مدیران باالتر از 

همچنین از میان ابعاد هوش فرهنگی، سه بعد انگیزشی، فراشناختی رفتاری  حد متوسط بوده است.

با عملکرد همبستگی مثبت داشته اما بین بعد شناختی هوش فرهنگی و عملکرد رابطۀ معناداری 

 وجود نداشت.  
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بینی عملکرد مدیران بر اساس هوش سازمانی و پیش»( در پژوهش 9413شیری و همکاران )    

عنوان کردند که بین هوش سازمانی و عملکرد « رفتار شهروندی سازمانی مدیران مقطع ابتدایی

درصد  16درصد اطمینان و بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد مدیران با  11مدیران با 

ستقیم و مثبت برقرار است. همچنین متغیر هوش سازمانی و رفتار شهروندی اطمینان رابطۀ م

 بینی کنند. درصد از تغییرات متغیر عملکرد مدیران را پیش 96توانند سازمانی می

(، 6006) 6(، مهارت در رهبری، استفاده از روابط انسانی و سازماندهی و فیسک6000) 9وایلز    

لی برای رفع نیازهای آموزشی معلمان، ایجاد تسهیالت برای آموزش عوامل تأمین منابع مادی و ما

 ریزی درسی و... را شناسایی کردند. دهی اهداف برنامهضمن خدمت، کمک به شکل

توان گفت پژوهشگران متغیرهای همبسته با عملکرد مدیران مدارس را از در مجموع می

های فردی، که متغیرهای متعددی از جنبه انداند و نشان دادههای مختلفی بررسی کردهدیدگاه

ثیرگذارند. بنابراین در تحقیق حاضر برآنیم تأبر عملکرد مدیران مدارس شناختی و سازمانی روان

 با استفاده از روش فراتحلیل اثرگذارترین متغیرها را شناسایی و معرفی کنیم. 
 

 پژوهش روش

حقیقات های تگیریها و نتیجهها، بحثتجزیه و تحلیل نتایج یافته هایی که به منظوریکی از روش

فراتحلیل به شناسایی راهبرد  (.6001و همکاران،  3است )ادوارد 4فراتحلیل گیرد،اولیه صورت می

هش های پژوها در ارتباط با سؤالها و بحث و تفسیر یافتهبندی دادهها، طبقهتجزیه و تحلیل داده

(. در این راستا اندازه اثر یکیاز مفاهیم موجود در 6090 6شود )بنچ و دی،خته میموردنظر، پردا

داری به حجم مطالعه )قاضی طباطبایی و افراتحلیل است و آن عبارت است از؛ نسبت آزمون معن

دهندۀ میزان یا درجۀ حضور پدیده در جامعه است و هرچه اندازۀ اثر (. نشان9431ودادهیر، 

 (. 9111 2درجۀ حضور پدیده هم بیشتر است )تامسون و اسنیدر، تر باشد،بزرگ

کارگیری روش فراتحلیل و با توجه به پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به دلیل به    

گیرد. جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل همۀ های کمی قرار میها در زمرۀ پژوهشماهیت داده

بارۀ عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران های ایرانی درژورنالشده در چاپپژوهشی -مقاالت علمی

های موردنیاز برای فراتحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده مدارس بوده و به منظور گردآوری داده

                                                           
1. Wiles 

2. Phisck 

3. Meta. study 

4. Edwards et all 

5. Bench & Day 

6. Thompson & Snyder 



 599 ►1031 دوم، پاییز و زمستاندو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                                                     دوره پنجم، شمارة 

تجزیه و تحلیل  CMA2افزار جامع فراتحلیل شد. این فرم برای انجام محاسبات با استفاده از نرم

ای توصیفی به تحقیق در دو بخش: الف(  فراتحلیل به شیوهشده است. در پژوهش حاضر روش 

ها و نتایج تحقیقات مربوطه خواهد انجامید. ب( سیمای ها، یافتهارائۀ و بررسی مشخصات پژوهش

گیری نبوده و تالش محقق به بررسی ها: در این تحقیق بنا بر انجام نمونهجامعۀ آماری و نمونه

ست. بنابراین اهتمام محقق بر مطالعه و گردآوری اطالعات موردنیاز شماری( بوده اکل جامعه )تمام

مقالۀ فارسی  46گیری مناسب از تمامی آحاد جامعه است. در مجموع، برای تلخیص و نتیجه

های علمی از پایگاه 9413-9431مرتبط با عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس در بازۀ زمانی 

 91فاده از محاسبۀ اندازۀ اثر مطالعات پیشین، در نهایت تعداد معتبرگردآوری شد و سپس با است

ها معطوف به ایران است انتخاب گردید. برای گردآوری مطالعه واجد شرایط که دامنۀ مطالعاتی آن

نامه یا فرم های موردنیاز از یک چک لیست فراتحلیل استفاده شد. این فرم معادل پرسشداده

قات است. فرم مورداستفاده در این فراتحلیل شامل چهار بخش است: مصاحبه در انواع دیگر تحقی

های الف( شناسه و عنوان پژوهش، سال انجام پژوهش؛ ب( مشخصات نمونه پژوهش ج( شاخص

 های آماری پژوهش کاررفته(؛ د( شاخصکیفی پژوهش )روش پژوهش و آزمون به
 

 هایافته

 ها، اهدافنجام فرایند فراتحلیل به قسمت فرضیهتوجهی از اطالعات موردنیاز برای ابخش قابل

های تحقیق ها در بخش یافتههای آنآمده از آزمون فرضیهدستها و نیز آمار و ارقام بهپژوهش

هایی بودند، از فهرست نهایی هایی که در این دو بخش دارای کاستیرو پژوهشآمد. ازایندست به

 پژوهشی انتخاب شد. -مقالۀ علمی 91فراتحلیل حذف و تعداد 

 

 شده در پژوهش(: اطالعات کلی مطالعات بررسی1جدول )

 تعداد متغیرهای مورد بررسی  ها تعداد کل فرضیه  هاتعداد کل نمونه تعداد مطالعات

 43 34 6193 پژوهشی-مقالۀ علمی 91

 

متغیرهای حاصل از مطالعات پیشین در دو جدول جداگانه به همراه فراوانی، درصد فراوانی،     

 اند.بندی و ارائه شدهطبقه z-value، و Standard error ،p-valueشدت اثر، 
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 های مورد استفاده در فراتحلیل(: اطالعات تفصیلی درباره پژوهش2جدول )
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ی
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 نتایج روش آماری نمونه جامعه

9 

اقدسی 

و 

 همکاران

رابطۀ بین جو 

سازمانی با 

عملکرد 

مدیران مدارس 

ابتدایی شهر 

 ارومیه

9 

910 

 4606مدیر+

 معلم

906 

 496مدیر+

 معلم

ضریب 

همبستگی 

تست، tپیرسون، 

تحلیل واریانس 

یکطرفه مستقل 

و تحلیل 

رگرسیون چند 

 گانه

بین ابعاد جو 

سازمانی)رفتار 

حمایتی، هدایتی، 

ای و صمیمی( حرفه

رابطۀ مثبت و بین 

دو بعد )رفتار 

ممانعتی و بیگانه( 

رابطۀ منفی با 

عملکرد مدیران 

 مدارس وجود دارد.

6 

حمیدی 

و 

 همکاران

رابطۀ بین 

هوش سازمانی 

و عملکرد 

مدیران مدارس 

متوسطۀ شهر 

 یزد

4 9963 636 

کولموگروف 

اسمیرنوف، 

ضریب 

همبستگی 

پیرسون و  

رگرسیون چند 

 متغیره

رابطۀ مثبت و 

داری بین هوش معنیا

سازمانی و عملکرد 

مدیران مدارس وجود 

دارد. همچنین مؤلفۀ 

کاربرد دانش 

بیشترین سهم را در 

تبیین عملکرد 

 دهدمدیران نشان می

4 

خویشی 

و 

 همکاران

بررسی رابطۀ 

سالمت 

سازمانی 

مدارس با 

عملکرد 

مدارس مدیران 

شهرستان 

 مراغه

9 633 633 

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

بین میزان سالمت 

سطح نهادی مدارس 

و عملکرد مدیران 

داری ارابطۀ معن

وجود ندارد. ولی بین 

میزان سالمت سطح 

اداری و فنی مدارس 

با عملکرد مدیران 

دارس رابطۀ م

 داری وجود دارد.معنا

3 

محمد 

لو و 

 همکاران

بررسی رابطۀ 

 هایویژگیبین 

فردی مدیران 

موفق مدارس و 

ها عملکرد آن

4 

14 

 300مدیر+

 دبیر

14 

 300مدیر+

 دبیر

رگرسیون خطی 

 و غیرخطی

بین خالقیت و 

عملکرد مدیران 

همبسگی قوی و 

مستقیم از نوع رابطۀ 

خطی و بین هوش، 
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در شهرستان 

 ابهر

استعداد، سن و 

پایبندی به اصول 

اخالقی با ودینی

 عملکرد مدیران

همبستگی قوی و 

رابطۀ غیرخطی 

 وجود دارد.

 کاکیا 6

رابطۀ عملکرد 

مدیران 

آموزشی با 

سالمت 

سازمانی در 

مدارس 

متوسطه شهر 

 قزوین

6 - 930 

ضریب 

همبستگی 

پیرسون و 

 ضریب تعیین

بین سالمت سازمانی 

و عملکرد مدیران 

مدارس رابطۀ مثبت 

ار وجود دارد. داو معن

همچنین رابطۀ 

عملکرد مدیر دار معنا

با سالمت سازمانی را 

توان عمدتاً در دو می

حوزۀ برنامۀ آموزش 

و تدریس و امور 

آموزان مشاهده دانش

 کرد.

2 

رجایی 

پور و 

 همکاران

بررسی رابطۀ 

بین مدیریت 

زمان و عملکرد 

مدیران مدارس 

متوسطۀ شهر 

 کرمان

6 
مدیر و  609

 دبیر 9360

مدیر و  32

 دبیر 662

ضریب 

همبستگی 

پیرسون و 

 tرگرسیون، 

تک  f مستقل و 

 متغیری

بین مدیریت زمان و 

عملکرد در ابعاد 

آموزشی و پرورشی 

همبستگی نبوده و 

در ابعاد اداری و 

نظارتی همبستگی 

معنادار بوده است. 

بین مدیریت زمان و 

جنسیت و سنوات 

مدیریتی تفاوت 

معنادار بوده ولی با 

مدرک تحصیلی 

نادار وجود تفاوت مع

 نداشته است.

1 

غفوریان 

و 

 همکاران

تأثیر ثبات 

مدیریت بر 

کیفیت عملکرد 

مدیران از 

دیدگاه دبیران 

 دورۀ راهنمایی

3 990 10 Uمان ویتنی 

بین کیفیت عملکرد 

های مدیران در مؤلفه

آموزشی، تربیتی، 

مالی و -اداری

ارزشیابی تفاوت 

معنادار وجود دارد 
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اما در مؤلفۀ روابط 

انسانی تفاوتی 

 مشاهده نشده است.

3 

خنیفی 

و 

 کرمعلی

بررسی عملکرد 

مدیران 

دبیرستان شهر 

هران بر مبنای ت

های مولفه

سازی توانمند

 مدیران

6 9629 611 

Tای، تک نمونهt 

مستقل و تحلیل 

 واریانس یکطرفه

های مؤلفۀ مهارت

مدیریت بیشترین 

و مؤلفۀ ساختار تأثیر 

سازمانی کمترین 

را در ثیر تأ

توانمندسازی مدیران 

دارد. همچنین با 

./ بین 16اطمینان 

میزان میانگین 

عملکرد مدیرانی که 

مدرک تحصیلی 

لیسانس و 

لیسانس دارند، با فوق

عملکرد مدیرانی که 

مدرک فوق دیپلم 

دار ادارند، تفاوت معن

وجود دارد. از طرف 

دیگر سابقۀ مدیریت 

در عملکرد تأثیر 

داشته اما جنسیت 

 أثیری ندارد.ت

1 

احمدی 

و 

 همکاران

رابطۀ 

توانمندسازی و 

رضایت شغلی 

با عملکرد 

شغلی مدیران 

مدارس 

متوسطۀ شهر 

 مرودشت

6 66 66 

ضریب 

همبشتگی 

 tپیرسون و 

 تست

بین ابعاد رضایت 

شغلی و ابعاد 

توانمندسازی رابطۀ 

مثبت و معنادار 

 وجود دارد.

90 
مزاری و 

 همکاران

تبیین نقش 

خودبالندگی 

مدیران مدارس 

در بهبود 

ها عملکرد آن

 در شهر ری

6 441 903 

مدل معادالت 

ساختاری 

 )ضریب مسیر(

دانش و اطالعات 

بنیادی با ضریب 

./ بر 11مسیر 

عملکرد مدیران 

ثیرگذار أمدارس ت

بوده است. همچنین 

صفات خودبالندگی 
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)خالقیت، فراست 

ذهنی، عادات و 

های یادگیری مهارت

ل و متعاد

خودآگاهی( با ضریب 

./ بر 13مسیر 

عملکرد مدیران 

ثیرگذار مدارس تأ

 بوده است.

99 
والیی و 

 امینی

بررسی ارتباط 

سالمت 

سازمانی با 

عملکرد 

مدیران مدارس 

 شهر ساوه

9 9634 960 

رگرسیون چند 

متغیری با ورود 

 زمانهم

درصد  11با سطح 

اطمینان بین سالمت 

سازمانی و عملکرد 

مدارس مدیران 

ارتباط مثبت و 

 داری وجود دارد.امعن

96 
فرنیا و 

 اللهی

بررسی رابطۀ 

بین 

های آموزش

ضمن خدمت 

با عملکرد 

 مدیران مدارس

 همبستگی 630 361 9

بین آموزش ضمن 

خدمت و عملکرد 

)آموزشی، اداری و 

مالی( مدیران رابطۀ 

مثبت و معنادار 

 وجود دارد.

94 

دالوری 

و 

 همکاران

رابطۀ بررسی 

بین 

خودپنداری 

مدیران و 

ها عملکرد آن

در شهرستان 

 لنجان

6 
مدیر و  33

 دبیر 299

مدیر و  33

 دبیر 933

دو گروه  tآزمون 

مستقل و ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

بین خودپنداری و 

عملکرد مدیران در 

-ابعاد نظارتی،

ریزی، برنامه

 هماهنگی،

و  گذاریهدف

انگیزشی رابطه وجود 

 دارد.

93 
دهقان و  

 دهقان

بررسی رابطۀ 

رفتار مدنی و 

عملکرد 

مدیران مدارس 

 شهر کلیبر

 933 دبیر200 9

همبستگی و 

رگرسیون خطی 

ساده و چند 

 متغیره

رفتار مدنی و ابعاد 

آن با عملکرد مدیران 

مدارس رابطۀ مثبت 

 و معنادار دارند.

96 
مالیی و 

 همکاران

بررسی رابطۀ 

هوش فرهنگی 

و عملکرد 

مدارس مدیران 

 شهر تهران

9 491 10 

کولموگروف 

تک Tاسمیرنوف، 

ای و نمونه

تحلیل واریانس 

 یکراهه

هوش فرهنگی و 

عملکرد مدیران با 

یکدیگر رابطۀ مثبت 

و معنادار دارند. 

همچنین سه بعد 
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انگیزشی، فراشناخی 

و رفتاری با عملکرد 

همبستگی مثبت 

داشته اما بین بعد 

شناختی و عملکرد 

ری رابطۀ معنادا

 وجود نداشت.

92 

غالمی و  

یارمحمد 

 زاده

تحلیل مسیر 

روابط لنگرهای 

مسیر شغلی با 

عملکرد 

مدیران مدارس 

 شهر سنندج

9 604 944 

همبستگی 

پیرسون و 

 تحلیل مسیر

دار روابط معنی

ضعیف و متوسطی 

های میان لنگرگاه

کارکردی، -فنی

-شایستگی مدیریتی،

-ثبات،-امنیت

 -استقالل

-خودمختاری،

 وکارآفرینی-خالقیت

های محض با چالش

عملکرد مدیران 

وجود دارد. همچنین 

-لنگرگاه استقالل

خودمختاری، 

خالقیت کارآفرینی، 

ثبات تاثیر -و امنیت

مستقیم بر عملکرد 

مدیران مدارس 

 دارند.

91 
برغول و 

 همکاران

رابطۀ بین 

انگیزه پیشرفت 

و منبع کنترل 

با عملکرد 

مدیران 

های دبیرستان

 شهر تبریز

6 991 69 

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

بین انگیزۀ پیشرفت 

و عملکرد مدیران با 

ت، توجه به جنسی

سن و سابقۀ 

مدیریتی رابطۀ 

داری وجود معنا

ندارد. بین منبع 

کنترل و عملکرد 

مدیران با سابقۀ 

( 90-9مدیریتی )

سال، رابطه وجود 

دارد. اما در سابقۀ 

 (61-99مدیریتی )
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سال، رابطه وجود 

 ندارد.

93 

طاهری 

و 

 همکاران

رابطۀ سالمت 

سازمانی و 

عملکرد 

مدیران مدارس 

متوسطۀ شهر 

 اسالمشهر

9 

13 

 9601مدیر+

 دبیر

960 

رگرسیون چند 

متغیری با روش 

 زمانورود هم

بین عملکرد )فنی، 

انسانی و ادراکی( 

مدیران مدارس با 

سالمت سازمانی 

ابطۀ مثبت و ر

 وجود دارد.داری معنا

91 
مزاری و 

 همکاران

رابطۀ صفات 

برتر 

ای، خودتوسعه

دانش و 

اطالعات 

بنیادی مدیران 

ها و عملکرد آن

 در شهر ری

6 441 930 

ضریب 

همبستگی 

گشتاوری 

 پیرسون

میان صفات برتر 

ای و خود توسعه

دانش و اطالعات 

بنیادی و عملکرد 

محور و ادبیات

مدیران محور شاخص

همبستگی مدارس 

دار مثبت و معنا

 وجود دارد.

 
 های مورد استفاده بر حسب روش آماری(: فراوانی و درصد پژوهش0جدول )

 درصد فراوانی روش آماری ردیف

 4623 99 همبستگی و ضریب همبستگی پیرسون 9

 T 1 6026هایآزمون 6

 6026 1 تحلیل رگرسیون 4

 323 4 تحلیل واریانس 3

 9121 2 هاسایر روش 6

 900 43 جمع

 

های مورد بررسی عمدتَا شده در پژوهشهای استفادهتوان گفت، روشمی 4با توجه به جدول     

 بوده است. Tهای همبستگی پیرسون و آزمون



 های انجام شده درباره عوامل...فراتحلیل پژوهش ◄602

 
 دهد.میزان احتمال بروز سوگیری در انتشار نتایج را نشان می Funnel Plot(:1نمودار )

 

دهندۀ خطای استاندارد اندازۀ اثر متغیرها و محور عمودی آن نشاندهندۀ محور افقی نشان    

مربوط به هر متغیر است. با توجه به اینکه شاخص نتایج حاصله از تحقیق در سمت چپ نمودار 

 توان گفت که تحقیق دارای خطای معیار پایین است.تمرکز دارد، می

 

 
 مؤثر بر عملکرد مدیران مدارسبه عوامل  مربوط مطالعات Forest Plot(: 2نمودار )
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دهندۀ اندازۀ دهندۀ متغیرهای مورد بررسی و محور افقی نشانمحور عمودی نشان 6در نمودار     

متغیرهاست. با توجه به نمودار، متغیر رضایت شغلی  %16اثر با فاصلۀ اطمینان 

(JobSatisfaction و آموزش )- ( تدریسTeaching )و کمترین اندازۀ دارای بیشترین ترتیب به

ه یک لوزی نشان دادصورت بهاثر در بین متغیرهای مورد بررسی قرار دارند. )برآیند کل مطالعات 

 شود که مرکز آن نمایانگر میانگین تخمین اثر و کشیدگی آن نمایانگر فاصلۀ اطمینان است(می
 

 (: نتایج فراتحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس4)جدول 

z-

value 

p-

value 

Standard 

error 

اثر ۀانداز  

Effect 

size 

درصد 

 فراوانی
 متغیر مستقل فراوانی

ف
دی

 ر

262/2  009/0  694/0  34/0  13/99  1 تحصیالت 3 

642/2  000/0  664/0  62/0  36/3  2 سابقۀ مدیریت 4 

632/6  000/0  366/0  66/0  36/3  0 خالقیت و ابتکار 4 

366/6  009/0  662/0  46/0  13/6  4 انگیزش 9 

163/3  009/0  439/0  62/0  33/6  2 فراشناخت 6 

366/4  006/0  943/0  43/0  36/3  1 سن 4 

366/2  009/0  361/0  64/0  33/6  0 جنسیت 6 

366/4  000/0  412/0  39/0  13/6  8 اجتماعیمهارت های 9 

136/3  000/0  643/0  91/0  33/6  3 نظارت و کنترل 6 

136/2  000/0  469/0  92/0  13/6  13 آموزش ضمن خدمت 9 

363/6  000/0  362/0  32/0  13/6  11 انگیزۀ شغلی 9 

632/6  000/0  442/0  26/0  13/99  12 ثبات مدیریت 3 

966/6  000/0  639/0  43/0  13/6  10 سازماندهی 9 

696/2  006/0  434/0  19/0  13/6  14 رضایت شغلی 9 

136/6  009/0  393/0  93/0  13/6  12 اتحاد و توافق 9 

363/2  000/0  341/0  66/0  13/6  11 رضایت ارباب رجوع 9 

363/2  000/0  419/0  49/0  33/6  10 استقالل 6 

623/3  006/0  319/0  99/0  13/6  18 آموزش و تدریس 9 

 مجموع 43 900 
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مشاهده است، متغیرهای تحصیالت، سابقۀ مدیریت، خالقیت و قابل 3طور که در جدول همان    

های اجتماعی، نظارت و کنترل، آموزش ضمن ابتکار، انگیزش، فراشناخت، سن، جنسیت، مهارت

خدمت، انگیزۀ شغلی، ثبات مدیریت، سازماندهی، رضایت شغلی، اتحاد و توافق، رضایت ارباب 

بندی شد و عنوان متغیرهای مستقل استخراج و طبقهو آموزش و تدریس به رجوع، استقالل

 بیشترین فراوانی مربوط به متغیرهای تحصیالت و ثبات مدیریت بوده است.  

باشد )درصد  9/0مساوی r(، هنگامی که مقدار آمارۀ 9113) 9بندی کوهنبراساس طبقه    

ر عالوه اگگیرد. بهطبقۀ کوچک یا پایین قرار می (، مقدار شدت تأثیر در09/0شده واریانس تبیین

( باشد، شدت تأثیر متوسط و در نهایت اگر 01/0شده )درصد واریانس تبیین 4/0معادل rمقدار

شود. ( باشد، شدت تأثیر زیاد ارزیابی می66/0شده )درصد واریانس تبیین 6/0معادل rمقدار 

توان شدت، صحت های اثر میبرای میزان شدتبندی مرسوم و  طبقه 3بنابراین براساس جدول 

های اثر قرار داد. ها را در سه دسته حدود اندازهشده در قالب فرضیهو قدرت تأثیر متغیرهای ارائه

رضیۀ تأیید فها ضعیف بوده و امکان عدمدستۀ اول، آن گروه از متغیرهاست که تاثیرگذاری بین آن

ها اد است. این متغیرها، متغیرهایی هستندکه شدت اثر آنهای مشابه زیها در پژوهشاین پژوهش

، متغیرهای 3 است. براساس مندرجات جدول 4/0ها کمتر از کوچک است یعنی شدت اثر آن

آموزش و تدریس، اتحاد و توافق، آموزش ضمن خدمت، نظارت و کنترل، رضایت ارباب رجوع، 

 گیرند.جنسیت، و فراشناخت در این دسته قرار می

قرار دارد.  6/0و  4/0ها متوسط است و بین گروه دوم متغیرهایی هستند که مقادیر اندازۀ آن    

های این گروه نسبت به گروه قبل از قوت و اطمینان بیشتری برخوردار است و روابط فرضیه

ساس اتکاست. براتأییدشده بین متغیرهای این دسته با عملکرد مدیران بیش از دستۀ اول قابل

های اجتماعی، اند از: استقالل، انگیزش، سن، سازماندهی، مهارت، این متغیرها عبارت3 جدول

درصد و بیشتر  6/0ها انگیزۀ شغلی، و تحصیالت. و دسته سوم متغیرهایی هستند که شدت اثر آن

ه توان باز آن است. این متغیرها دارای قوت و اطمینان بسیار باالیی هستند و این موضوع را می

های حاضر مورد بررسی و آزمون هایی از این نوع، فرضیهن شکل تعبیر کرد که اگر در پژوهشای

ها تأیید خواهد شد. براساس جدول مجدد قرار گیرند، به احتمال بسیار باال دوباره تاثیرگذاری آن

، این متغیرها، متغیرهای خالقیت و ابتکار، سابقۀ مدیریت، ثبات مدیریت، و رضایت شغلی 3

 ستند.  ه

دهند و ای انجام میهای جداگانهفراتحلیلگران برای مطالعات منتشرشده و منتشرنشده تحلیل    

کنند. رزنتال تعیین تعداد مطالعات گمشده )با ها را از لحاظ اندازۀ اثر آزمون میهای آنتفاوت

                                                           
1. Cohen 
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ود و ش میانگین اثر برابر صفر( یعنی تعداد مطالعات مؤید فرضیه صفر را که باید به تحلیل اضافه

 9. کوپرکندداده و نتیجه را تغییر دهد، پیشنهاد میدست بهاز لحاظ آماری یک اثر کلی غیرمعنادار 

های یادشده مورد مقدار آماره 1( نامیده است. در جدول fsN) 6خطراین تعداد را تعداد ناکامل بی

 محاسبه قرار گرفته است. 
 

 خطر( کالسیکایمن از خطا )تعداد ناکامل بی N(: محاسبات 2جدول)

z-value داری )آلفا(سطح معنی K( مطالعات مشاهدهتعداد)شده 
N ای که )تعداد مطالعات گمشده

 رساند(را به آلفا می Pمقدار 

166/1 06/0 91 4464 

 

مطالعۀ دیگر صورت گرفته و بررسی  4464توان گفت که باید تعداد می 6با توجه به جدول     

مطالعۀ  4464تجاوز نکند؛ به این معنی که باید  06/0دوسویه ترکیب شده از  Pشود تا مقدار 

ها خطایی رخ دهد و این نتیجه حاکی از دیگر انجام شود تا در نتایج نهایی محاسبات و تحلیل

مطالعه فاصله از  4464آمده از این پژوهش است. دستدقت و صحت باالی اطالعات و نتایج به

 توجهی است. قابلخطا مقدار مناسب و 

های اثر در پایان در قالب طرح یک فرضیۀ فرعی به بررسی همگونی یا ناهمگونی اندازه    

 شود. آمده پرداخته میدستبه

H0آمده تفاوت معناداری وجود ندارد.دستهای اثر به: میان اندازه 

H1آمده تفاوت معناداری وجود دارد.دستهای اثر به: میان اندازه 

 
 ها(: مقادیر بررسی همگنی داده1ول )جد

p-value z-value نتیجه آزمون سطح اطمینان سطح معنی داری 

000/0 166/1 06/0 16/0 06/0p< ،0Hشودرد می 

 

تر است، ( کوچک06/0، سطح معنادار از میان خطا )16/0که در سطح اطمینان با توجه به این    

H0  رد وH1 آمده تفاوت معنادار وجود دارد و دستشود. یعنی میان اندازۀ اثرهای بهپذیرفته می

ها نشان از آمده است. این ناهمگونی یافتهدست بهاین به معنای ناهمگون بودن اندازه اثرهای 

قرار  تأثیرآمده را تحتدستکننده دارد که نتایج بررسی روی متغیرهای بهوجود متغیری تعدیل

ند گری را بررسی کنگران باید متغیر یا متغیرهای مداخلهه است. در چنین شرایطی فراتحلیلداد

                                                           
1. Cooper 

2. Fail. safe N 
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ها رخ داده باشد. این کار به وسیلۀ که ممکن است این ناهمگونی به علت تأثیر احتمالی آن

نظری برای این طور بهها به حداقل دو گروه فرعی با توجه به متغیرهایی که بندی دادهطبقه

های های فرعی فراتحلیلگیرد. سپس برای هر کدام از گروهبندی مناسب هستند، صورت میگروه

های آماری مطالعات های نمونهکه ویژگیشود. در پژوهش حاضر با توجه به اینای انجام میجداگانه

ای یرهها براساس متغشده و شفاف نبود، امکان تقسیم مطالعات به زیرگروهتفکیک موردنظر کامالً

 .  کننده مواجه بودیمگر وجود نداشت. بنابراین، با محدودیت شناسایی متغیرهای تعدیلتعدیل
 

 گیریبحث و نتیجه

های اجراشده در ایران به شناسایی متغیرها و پژوهش حاضر بر آن بود تا با فراتحلیلی بر پژوهش

هایی که تا به امروز در مطالعات مربوط به موضوع عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس فرضیه

 ترین عوامل اثرگذار را معرفی کند. مورد استفاده قرار گرفته است پرداخته و مهم

پژوهش  91متغیر مستقل حاصل از  43فرضیه و  34ایج فراتحلیل حاضر که از ترکیب نت    

متغیرهای تحصیالت، سابقۀ ، 3/0تا  9/0آمده است، نشان داد که مابین اندازۀ اثرهای دست به

های اجتماعی، نظارت و مدیریت، خالقیت و ابتکار، انگیزش، فراشناخت، سن، جنسیت، مهارت

خدمت، انگیزۀ شغلی، ثبات مدیریت، سازماندهی، رضایت شغلی، اتحاد و کنترل، آموزش ضمن 

عنوان متغیرهای مستقل بر عملکرد توافق، رضایت ارباب رجوع، استقالل و آموزش و تدریس به

 ثیرگذارند. أمدیران مدارس ت

ل وامتوان گفت که عاز نظر میزان تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد مدیران مدارس در ایران می    

 62/0 با اندازۀ اثر سابقۀ مدیریت، 26/0، ثبات مدیریت با اندازۀ اثر 19/0رضایت شغلی با اندازۀ اثر 

ثیر را بر موضوع عملکرد مدیران مدارس أبیشترین تترتیب به، 66/0ابتکار و خالقیت با اندازۀ اثر و 

پژوهشگران دیگر با توجه به چهار های های پژوهش حاضر با یافتهاند. همخوانی یافتهایران داشته

 گیرد.متغیر اثرگذار مورد بررسی قرار می

( که نشان داد 9416های پژوهشاحمدی و همکاران )نتایج پژوهش حاضر با یافتهرضایت شغلی: 

بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی مدیران مدارس رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین 

ای، رضایت شغلی ( که حاکی از رابطۀ بین مهارت حرفه9410و همکاران )نتایج پژوهش میرترابی 

 هاست، همخوانی دارد. با میزان عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان

کند، مطالعۀ وضعیت ثبات مدیران به منزلۀ پیامد تعهد ( بیان می9111)9استامپز ثبات مدیریت:

ها، حفظ و نگهداری افراد اهداف مهم سازمان هاست و اهمیت ویژه دارد، زیرا یکی ازسازمانی آن

                                                           
1. Stamps 
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های الزم برای ثبات مدیران سبب ایجاد و افزایش حس تعهد در آنان کردن زمینهاست. فراهم

ثیرگذار بر کیفیت است ثبات مدیریت از عوامل مهم تأ ( معتقد6009)9شود. همچنین اینگرسولمی

( نشان داد بین ثبات 9433قربانی مهر )آموزان است. نتایج پژوهش آموزش و یادگیری دانش

 مدیریت مدیران و کیفیت عملکرد آنان در امور تربیتی رابطۀ معناداری وجود دارد.  

( که نشان داد بین عملکرد 9434یافتۀ حاضر با نتایج پژوهش ریسمانچیان ) سابقۀ مدیریت:

پژوهشی سهامی و همکاران ها رابطۀ معنادار وجود ندارد و نتایج مدیران و سوابق مدیریتی آن

( که نشان داد از میان متغیرهای جنسیت، سابقۀ مدیریت و سابقۀ خدمت تنها متغیر 9419)

 6های پژوهشی مهلمنجنسیت بر عملکرد مدیران تأثیر معناداری دارد، همخوانی ندارد. اما با یافته

تر باشد، مدیر اثربخشکه نشان داد هر چه تجربۀ کاری در پست کنونی )سابقۀ مدیریت( بیشتر 

 3( که نشان داد مدیران با سنوات مدیریتی 9431است و نتایج پژوهشی رجایی پور و همکاران )

( 9416کنند و حنیفی و کرمعلی )تر از وقت و زمان خود استفاده میسال بهتر و مطلوب 96تا 

دارای سابقه )مدیریتی( /. میزان عملکرد مدیرانی که 16که در پژوهش خود نشان دادند با اطمینان 

سال بودند بیشتر است،  90سال هستند، نسبت به مدیرانی که دارای سابقۀ بیش از  90بیش از 

 همخوانی دارد.

هایی که مدیران نسبت به مشارکت ( معتقد است در سازمان9434میرکمالی ) ابتکار و خالقیت:

و  دهند، میزان ابتکاریشتری نشان میولیت و اختیار عالقۀ بؤها و دادن مسگیریافراد در تصمیم

ز متمرک های خودکامه یا کامالًاز سازمان پذیری برای حل مشکالت بیشترولیتؤخالقیت و مس

ای شناخته شده ( خالقیت یکی از صفات برتر خودتوسعه6009و همکاران ) 4است. به عقیدۀ پیدلر

همتا و داشتن های جدید و بیها با جوابآمدن بر موقعیتاست. در خالقیت منظور توانایی فایق

وسعت بینش برای تشخیص قبول راهکارهای جدید و مفید است. خالقیت در سازمان دارای 

 حل مسائل، تحریک و ارتقای نوآوری، افزایش انگیزشایش کیفیت راهها و تأثیراتی از قبیل افزنقش

 هاست.  و تعهد در سازمان و افزایش عملکرد مؤثر تیم

از طرف دیگر عوامل آموزش و تدریس، اتحاد و توافق، آموزش ضمن خدمت، نظارت و کنترل،     

اری هستند. در تبیین رضایت ارباب رجوع، جنسیت، و فراشناخت دارای کمترین میزان تاثیرگذ

ها نشان از دقت های اندازۀ اثر و همگنی دادهذکر است که هر چند انجام آزموننتایج پژوهش قابل

ی ها براساس متغیرهاهای این تحقیق داشت؛ اما امکان تقسیم مطالعات به زیر گروهو صحت یافته

                                                           
1. Ingersoll 

2. Moehlman 

3. Pedler  



 های انجام شده درباره عوامل...فراتحلیل پژوهش ◄696

قیم در مستطور بهننده اگرچه کشناسایی متغیرهای تعدیلگر وجود نداشت. بنابراین، عدمتعدیل

 های این پژوهش قلمداد شود. عنوان یکی از محدودیتتواند بهاهداف تحقیق بیان نشده بود، می

با توجه به اینکه حوزۀ پژوهش حاضر در محدودۀ مدیران مدارس بوده است، لذا در این قسمت 

 شود. رس ایران ارائه میپیشنهادها و موارد مفید و کاربردی برای توجه بیشتر مدیران مدا

شده آن دسته از های استخراجمدیران مدارس بعد از مراجعه به جداول متغیرها و فرضیه    

متغیرها را که دارای شدت اثر باالتری بوده و در نتیجه تأثیر زیادی بر موضوع عملکرد مدیران 

به مواردی نظیر رضایت  توانمدارس دارند، موردتوجه بیشتری قرار دهند. از این متغیرها می

خالقیت و ابتکار، تحصیالت، استقالل، انگیزش، سن، سابقۀ مدیریت، شغلی، ثبات مدیریت، 

 های اجتماعی، سازماندهی و انگیزۀ شغلی اشاره کرد. سازماندهی، مهارت

های الزم است محققان به پژوهش دیگر در رابطه با مقایسه پژوهشدر راستای پیشنهاد پژوهشی 

 ی و خارجی در این زمینه بپردازند.داخل
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 منابع

(. نقش هوش فرهنگی در عملکرد مدیران )مورد مطالعه: 9414امیری، سیدرضا. )و صالحی آقابیگ، فرهاد

 .62-94(: 62) 3، یفرهنگ تیریمدۀمجلصندوق بازنشستگی کشوری(. 

ترجمۀ حسین پهلوانیان و همکاران. تهران: نیکو (. مدیریت منابع انسانی، 9410آرمسترانگ، میشل. )

 .6روش، چاپ دهم، جلد 

(. رابطۀ توانمندسازی و رضایت شغلی با عملکرد 9416اله. )احمدی، معصومه؛ شهامت، نادر و فانی، حجت

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شغلی مدیران مدارس متوسطۀ شهر مرودشت، پایان

 نشکدۀ علوم تربیتی. مرودشت، دا

(. رابطۀ بین جو سازمانی با عملکرد مدیران 9431اقدسی، علینقی؛ ثمری، شاهین و باقری، سیفعلی. )

 .43-1 :(9)9مدارس ابتدایی شهرستان ارومیه. فصلنامۀ علوم تربیتی، 

ارزشیابی های (. بررسی شاخص9416و عباسی، زهره. ) احمدی، غالمرضا؛ سعادتمند، زهره بهرامی، اعظم؛

 3 ،یآموزش تیرینودرمدی افتیرهۀفصلنامعملکرد مدیران شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و معلمان. 

(3 :)939- 960. 

ها و گیری(. بررسی رابطۀ مشارکت دبیران در تصمیم9431پورانوری، ثریا و ملکی آوارسین، صادق. )

: 91، یتیترب درعلوم پژوهش و دانشۀفصلنامعملکرد مدیران مدارس راهنمایی و متوسطۀ مراغه. 

911-699 . 

(. رابطۀ بین هوش سازمانی 9414زاده، زینب. )محب و نسب، عباسحمیدی، فریده؛ ساکی، رضا؛ موحدی

 .43-46(: 6) 6، یآموزش تیرینودرمدی افتیرهۀفصلنامو عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر یزد. 

بندی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران (. اولویت9431هرا. )و نجفی، ز خانی، مرتضیحمیدی، ناصر؛ موسی

خصیص مراتبی و تگیری چندگانه )تجزیه و تحلیل سلسلهوپرورش با استفاده از فنون تصمیمآموزش

 .966-961(: 1) 43های آموزشی، خطی بردا(. فصلنامۀ نوآوری

بندی استانداردهای عملکرد مدیران (. تدوین و اولویت9433و فتحی آذر، اسکندر. ) حلیمی، سیده مهتاب

 .902-36(: 3) 6، یتیترب علومۀ مجلآموزشی دورۀ ابتدایی شهر تبریز. 

(. بررسی رابطۀ سالمت سازمانی مدارس با 9433زاد، جعفر. )خویشی، بهروز؛ سرمست، بهرام و بیک

 قاتیتحقۀ فصلناموپرورش شهرستان مراغه، گانۀ تحصیلی آموزشعملکرد مدیران مدارس مقاطع سه
 .914-912: 6، یآموزش تیریمد

(. بررسی 9431الدینی میمند، فاطمه و زیدآبادی، عباس. )پور، سعید؛ یارمحمدزاده، پیمان؛ زینرجایی

 تیرینودرمدی افتیرهۀفصلنامرابطۀ بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس متوسطۀ کرمان، 
 .20-34(: 9) 6، یآموزش

(. بررسی نگرش دبیران و کارشناسان نسبت به 9419و عباسی، زهرا. ) سهامی، سوسن؛ قیصری، مهدی

ی افتیرهۀفصلنامها، ریزی آموزشی و سایر رشتهعملکرد مدیران دارای مدرک مدیریت و برنامه
 .16-36(: 3) 4، یآموزش تیرینودرمد



 های انجام شده درباره عوامل...فراتحلیل پژوهش ◄693

بینی عملکرد مدیران براساس (. پیش9413ایی، اسد و امینی، علی. )شیری، محمد؛ پیری، مهران؛ رض

آباد. هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران دورۀ ابتدایی پسرانۀ شهرستان خرم

 .33-44(: 6) 90، یآموزش تیرینودرمدی افتیرهۀفصلنام

(. تأثیر ثبات مدیریت بر کیفیت عملکرد مدیران 9431زاده، قاسم و فالمرزی، آمنه. )غفوریان، هما؛ خان

(: 9) 3، یآموزش تیرینودرمدی افتیرهۀفصلنامهای دورۀ راهنمایی، از دیدگاه دبیران دبیران آموزشگاه

21-036 

ای مدیران مدارس، های حرفهصالحیت(. واکاوی 9416فرزانه، محمد، پورکریمی، جواد و نوروزی، میترا. )

 .66-9(:9) 3، مدرسه تیریمدۀ دوفصلنامهای یک پژوهش ترکیبی. یافته

 ، چاپ اول، تبریز: فروزش. سازمانیایتپویریمد(. 9439فقهی فرهمند، ناصر. )

گانۀ مدیریتی و رابطۀ های سه(. میزان آشنایی مدیران با مهارت9419قنبری، سیروس و رجبی، عباس. )

 .20-31(: 63) 99،  یانسان علوم پژوهشۀ مجلآن با عملکرد آنان. 

. تهران: یورفتاری اجتماعی هاپژوهش در لیفراتحل(. 9431قاضی طباطبایی، محمود و دادهیر، ابوعلی. )

 ت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.دفتر مطالعا

(. ثبات مدیریت مدیران بر کیفیت عملکرد مدیران از دیدگاه دبیران 9433اله. )قربانی مهر، حبیب

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی های دورۀ متوسطۀ شهرستان اسالمشهر، پایانآموزشگاه

 واحد علوم تحقیقات.

ۀ فصلنامۀ عملکرد مدیران آموزشی با سالمت سازمانی در مدارس متوسطه. (. رابط9433کاکیا، لیدا. )
 .961-936: 11، تیترب و میتعل

بندی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران (. اولویت9431، ناصر و نجفی،  زهرا. )حمیدیموسیخانی،  مرتضی؛ 

خصیص مراتبی و تگیری چندگانه )تجزیه و تحلیل سلسلهوپرورش با استفاده از فنون تصمیمآموزش

 .962 -961(: 1) 43، یآموزش تیرینودرمدی افتیرهۀفصلنامخطی بردا(.  

(. تبیین نقش 9414بان، سودابه. )ریمی، جواد؛ خباره، کبری و بادهمزاری، ابراهیم؛ ابیلی، خدایار؛ پورک

خودبالندگی مدیران مدارس در بهبود عملکرد آنان )مطالعۀ موردی: مدیران مدارس شهر ری(. 

 .963-904(: 62) 1، یابیارزش و آموزشۀ فصلنام

های فردی )شخصی( (. بررسی رابطۀ بین ویژگی9410محمدلو، اقدم؛ الوانی، سیدمهدی و حمیدی، ناصر. )

ۀ فصلناموپرورش شهرستان ابهر(. ها )مورد مطالعه ادارۀ آموزشمدیران موفق مدارس و عملکرد آن
 .911-920(: 6) 6، تیریدرمدی کم مطالعات

(. بررسی رابطۀ هوش فرهنگی و عملکرد 9414می، جواد. )مالئی، رباب؛ میرکمالی، سیدمحمد و پورکری

ی افتیرهۀفصلناممدیران مدارس )مطالعۀ موردی: مدارس متوسطۀ دولتی دخترانۀ شهر تهران(. 
 . 964-901(: 3) 1، یآموزش تیرینودرمد

 ، تهران: یسطرون. یآموزش تیریومدی رهبر(. 9434میرکمالی، سیدمحمد. )
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