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چکیده
با توجه به پژوهشهای متعددی که در زمینه سبک رهبری با سالمت سازمانی در کشور انجام شده
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که تسلط بر تمام ابعاد یک مسئله تا حد زیادی امکانپذیر نیست؛ بنابراین به
انجام پژوهشهای ترکیبی روی آوردهاند که عصارۀ پژوهشهای موجود در یک موضوع خاص را به روشی
منظم برای آنها فراهم میکند .با توجه به اهمیت رابطه سبک رهبری با سالمت سازمانی ،پژوهش حاضر با
هدف ترکیب کمی نتایج پژوهشهای انجام شده در حوزه ارتباط سبک رهبری با سالمت سازمانی در
سازمانهای آموزشی ایران و با استفاده از روش فراتحلیل کمی انجام شده است .جامعه آماری شامل تمامی
پژوهشهای انجام شده از سال  0839تا  0851در زمینه ارتباط بین سبک رهبری و سالمت سازمانی در
سازمانهای آموزشی ایران بود .این جامعه بهطور دقیقتر شامل مقاالت منتشرشده در مجالت و نشریات معتبر
داخلی ،پایاننامهها و کنفرانسها بود که پس از پاالیش منابع جمعآوری شده ،تعداد  03پژوهش انتخاب و
مورد تحلیل قرار گرفتند .برای گردآوری دادههای موردنیاز جهت انجام فراتحلیل از یک فرم کدگذاری
استاندارد استفاده شد .برای سنجش اندازه اثر از آزمونهای « »Z« ،»t« ،»𝜒2و « »Fو شاخص « »gو « »zفیشر
و برای سنجش سوگیری انتشار از روش کردار قیفی استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار فراتحلیل
 CAM2انجام گرفت و نتایج فراتحلیل نشان داد که سبک رهبری با سالمت سازمانی دارای میانگین اندازه
اثر  2/111است که رابطهای باالتر از حد متوسط بین دو متغیر را نشان میدهد .همچنین سبک رهبری با بعد
تأکید علمی با اندازه اثر  2/10قویترین ارتباط را دارد.

واژههای کلیدی :اندازه اثر ،سازمانهای آموزشی ایران ،سبک رهبری ،سالمت سازمانی،
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مقدمه
اهمیت هدایت و رهبری بهاندازهای است که برخی از علمای مدیریت ،میزان موفقیت و
اثربخشی مدیر را بهاندازه توان وی در هدایت نیروی انسانی میدانند .رهبری در طول تاریخ
یکی از ارکان جامعه بشری بوده است .وقتی رهبری بهعنوان یک کارکرد مدنظر قرار
میگیرد جزء مهمی از مدیریت محسوب میشود و حضور و موجودیت آن درگرو اعمال
تعدادی مهارت است که این مهارتها را میتوان بهعنوان راهها یا سبکهای رهبری افراد
جهت رسیدن به اهداف خاص تلقی کرد (ساالرزهی ،دینارزهی و رئیسی .)0851 ،بیشک
بخش مهمی از موفقیت و تعالی سازمانها ،نتیجه اثربخشی و اقدامات مناسب روسای آنان
است .رهبران و روسای دانشگاهی برای تعالی سازمان خود عالوه بر عالقهمند بودن به کار
خود و عشق ورزیدن به عوامل زیردست خود باید از سبک رهبری اثربخش در راستای تعالی
آن برخوردار باشند؛ زیرا تعالیبخشهای زی ربط و کسب موفقیت آنان در سطح داخلی و
بینالمللی باعث پرورش روحیه وطنپرستی و غرور ملی در سطح جامعه میشود و تأثیر
قابلمالحظهای بر استادان ،کارکنان ،پژوهشگران و دانشجویان دارد (اسالمی الوارسی ،تیمور
نژاد ،نعیمی ثابت مقدم.)0859 ،
از سوی دیگر ازجمله مفاهیمی که ارتباط زیادی به سبکهای رهبری دارد و برای ارتقاء
و تعالی سازمان ضروری است و ازآنجاکه انسان امروزی در جامعهای زندگی میکند که
تحت سیطره سازمانها است و ضرورت توسعه و رشد هر جامعه نیز داشتن سازمانهای سالم
و پویا است ،مفهوم سالمت سازمانی است (ساالرزهی ،دینارزهی و رئیسی.)0851 ،
سازمانهای سالم میتوانند فراهم آورنده جوامع سالم باشند .میتوانند جوامع را بهسوی
بهرهمندی و بهرهبرداری بهتر از منابع انسانی ،منابع طبیعی ،دانش فنی و سرمایه ملی هدایت
کنند و عالوه بر کسب موفقیت برای خود به عامل موفق کردن جوامع تبدیل شوند .درواقع
سازمانهای سالم ،توانایی ارزیابی از خود را دارند و همواره میکوشند ناسازگاریهای نظام
اجتماعی را در درون سازمان تشخیص دهند و برای برطرف کردن این تعارضها گامی مؤثر
بردارند (عباس نژاد و فرزادفر.)0858 ،
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تا به امروز ،مطالعات بسیاری صورت گرفته است که ارتباط سبکهای رهبری با سالمت
را در سازمانهای آموزشی از قبیل مدارس و دانشگاهها موردبررسی قرار داده است که
تفاوتهای موجود در این مطالعات باعث سردرگمی پژوهشگران شده است .اهمیت این
موضوع باعث شده است که از رویکردهای جدیدی برای رسیدن به یک نتیجه واحد و
واضح استفاده شود؛ که در این پژوهش از رویکرد فراتحلیل استفاده شده است تا به تحلیل
نتایج پژوهشهای انجامگرفته بپردازد و با ترکیب نتایج مطالعات انجام شده ،نگرشی جامعتر
نسبت به موضوع صورت بگیرد و عوامل تفاوت در نتایج را شناسایی و توجیه کند .متأسفانه
پژوهشهایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است با نگرشی محدود به موضوع ،صرفاٌ
در شرایطی خاص (جامعه آماری ،زمان ،معیارهای خاص و غیره) این رابطه را اندازهگیری
کردهاند .رویکرد فراتحلیل در این پژوهش با نگاهی متفاوت و نگرشی جامعتر به موضوع،
عوامل تفاوت در نتایج مطالعات گذشته را بررسی خواهد کرد .به بیان سادهتر ،فراتحلیل
رابطه سبکهای رهبری را با سالمت در سازمانهای آموزشی (مدارس و دانشگاهها)
موردبررسی قرار میدهد؛ که تاکنون چنین پژوهشی در این موضوع در کشور انجام نشده
است ،لذا ضرورت انجام این پژوهش منطقی به نظر میرسد.
الف) سبک رهبری .در سالهای اخیر ،موضوع رهبری توجه پژوهشگران زیادی را به خود
جلب کرده است .شاید دورهای بود که مدیریت و رهبری میتوانستند بهصورت جداگانه
مطرح شوند ولی زمانی که مزیت رقابتی سازمانها ،کارکنان دانشی آنان است که برای
سازمان ارزش میآفرینند ،دیگر کارکنان مدیرانی نمیخواهند که فقط تقسیم وظایف کنند
یا کارایی را باال ببرند .مدیرانی میخواهند که مأموریت تعریف کنند و آنها را توانمند کنند،
استعدادهایشان را توسعه دهند و بازخورد مؤثر و بهنگام ارائه دهند (مورای .)0200 ،رهبری،
یعنی توانایی نفوذ بر گروهی بهمنظور رسیدن به هدف و یا اهداف و سبک رهبری ،عبارت
است از الگوهای رفتاری دائمی و مستمر که افراد در هنگام کار با دیگران ،بهوسیله دیگران
از آن استفاده میکنند و بهوسیله افراد درک میشود (آمینو .)0225 ،0به عقیده جانگ،
1. Aminu
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رهبری عبارت است از تأثیرگذاری بر افراد و گروههای درونسازمانی ،کمک به آنها در
ایجاد اهداف و راهنمایی آنها در جهت دستیابی به اهداف (جانگ .)0220 ،0ازجمله
کارهای رهبران میتوان به کارهای اصلی و کارهای جنبی اشاره کرد که در کارهای اصلی
خود رهبر بهعنوان صاحبنظر ،در مقام برنامهریز ،بهعنوان تعیینکننده راهکار ،در مقام
کارشناس ،در سمت کنترلکننده روابط بین گروه و در مقام به وجود آورنده تنبیه و تشویق
بوده و در کارهای جنبی خود بهعنوان سرمشق ،سمبل گروه ،در مقام پدری و در مقام سپر
بالی گروه خود است (احمدی ،شادان و نجاریان کاخکی .)0850 ،نظریههای مطرحشده در
خصوص رهبری فراوان و متضاد با یکدیگر مطرح گردیدند که نشان از ماهیت پیچیده
رهبری و مفاهیم در حال رهبری هستند .نظریه رهبری را میتوان در چهار بخش کلی زیر
طبقهبندی کرد:
 .0تئوریهای ویژگیهای شخصیتی
 .0نظریههای رفتار رهبری
 .8تئوریهای اقتضایی
تئوریهای ویژگیهای شخصیتی برای رهبر خصوصیاتی ذاتی ذکر میکنند و به نظریه،
ابرمرد (انسان بزرگ) مشهور است .از نظریهپردازان این تئوری میتوان به بوگاردوس
پیگورس و تید اشاره کرد (رست .)0550 ،0طبق نظریه ،رهبری امر ذاتی موهبتی الهی است
و رهبران زاده میشوند نه ساخته.
پس ناکامی نظریه خصوصیات فردی در شناسایی مسئله رهبری از یکسو و استنتاج
یافتههای متناقض و نتایج غیرقطعی در پژوهشهای دهه  ،0512مسیر پژوهشهای اندیشمندان
مدیریت بهسوی شناخت سبک و روش رهبری گرایش یافت .بهعبارتدیگر در این جابجایی
تعیین خصوصیات رهبری سعی میشود که سبک و روش رهبری شناخته شود و معلوم کنند
که رهبران در برخورد با زیردستان از چه شیوهای استفاده میکنند (مشبکی .)0832 ،در این
خصوص میتوان به مطالعات آیووا ،اوهایو ،میشیگان و سبکهای لیکرت ،شبکه مدیریت،
1. Jung
2. Rost
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تئوری  Xو  Yمگ گریگور اشاره کرد .از مهمترین مطالعات تئوریهای اقتضایی ،نظریه
تطبیق موقعیت رهبری با سبک رهبری است که توسط فیدلر ،ارائه گردید .فیدلر معتقد است
که بر اساس سه عامل اقتضایی رابطه رئیس و مرئوس ،ساختار کار و میزان قدرت رهبر،
میتوان مناسبتر بین سبک برای هر موقعیت را بدون تغییر سبک یا شیوه رهبری تعیین کرد
عملکرد یا اثربخشی گروه نیز بستگی به تعامل سبک رهبری با مساعد بودن شرایط دارد.
نظریه دیگری که تکمیلکننده نظریهی مدل اقتضایی است نظریه رویکرد چرخه زندگی
است که در آن نسبت به رشد و بالندگی پیروان یک رهبر و یا افراد تحت نظارت یک مدیر
و بهعنوان اقتضایی دیگری تأکید میشود (هرسی و بالنچارد.)0877 ،
درواقع سبک رهبری مناسب ،یک عامل تسهیلکننده و برانگیزنده کارکنان است که
بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار آنان تأثیر میگذارد (رجایی پور ،احمدی و بابایی،
 .)0835سبکهای متفاوت رهبری در سازمانها عبارتاند از:
 )0رهبری اقتدارگرایانه :0در سازمانهایی که دچار بحران جدی شدهاند و نیاز به
تصمیمگیریهای سریع دارند و فرآیندهای کاری روتین و غیرتخصصی است ،اجرا میشود.
برای سازمانهای نظامی این سبک رهبری مناسب است و مزایایی مانند سرعت در
تصمیمگیری و قدرت بالمنازع در رهبری را به همراه دارد.
 )0رهبری بوروکراتیک :0برای سازمانهایی که کارهای دقیق و علمی و ناایمن انجام میدهند
و لزوم توجه به قوانین و دستورالعملها برای انجام درست و ایمنی جدی است ،بسیار مناسب
است .مزایای این روش رهبری سازمانی باال بردن ایمنی و کمکردن ریسک ناشی از
کارکردهای تعیین نشده است.
 )8رهبری کاریزماتیک :8برای سازمانهایی که از بیتفاوتی و عدم احساس مسئولیت
کارکنان ناراضی هستند انتخاب این سبک رهبری میتواند مفید باشد که با شور و انرژی
خود سازمان را به حرکت درمیآورند .این سبک از رهبری برای سازمانهایی که به تغییرات

1. autocratic leadership
2. leadership bureaucratic
3. charismatic leadership
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درونی نیاز دارند ،مناسب است و رهبری در این سبک باید با الگو قرار دادن خود سایرین را
به عملکردهای فوقالعاده مجاب کند.
 )1رهبری مشارکتی 0:در سازمانهایی که نوآوری و خالقیت رمز موفقیت و نیاز به مشارکت
کارکنان مهمترین عامل در ماندگاری سازمان است این سبک از رهبری مناسب است .این
نوع رهبری برای شرایط غیر بحرانی بسیار مؤثر است و در شرایط بحرانی که نیاز بهسرعت
در تصمیمگیری دارد پاسخ معکوس میدهد .برای سازمانهایی که تمرکز بر بهبودهای
عملیاتی و بهبود محصول یا ارائه بهتر خدمت دارند ،نیز مناسب است و از معایب آن طوالنی
شدن تصمیمگیریها و مشخص نشدن برخی از ناکارآمدیهای فردی است.
 )9رهبری عدممداخله 0:برای سازمانهایی که نیاز به روشهای خود مدیریتی دارند و
مدیریت زمان اهمیت زیادی دارد مورداستفاده قرار میگیرد .برای کارهایی که نیاز به هدایت
نداشته و اطمینان داریم که کارها با حداقل خطا انجام میگیرد مناسب است و اگر دانش
مناسب در بین کارکنان نباشد ریسک زیاندهی آن باال است.
 )1رهبری مردم محور 8این سبک رهبری برای توسعه کارهای تیمی است و با توجه به اینکه
رهبری سازمان نگاه یکسانی به کارکنان دارد تیمهای مقتدر و قوی در آن تشکیل میشود.
نقطهضعف بزرگ این نوع سبک رهبری فراموشی مسئولیتهای فردی است و باعث میشود
قابلیتهای فردی کارکنان نادیده گرفته شود.
 )7رهبری خدمتگزار :1این سبک رهبری برای سازمانهای آموزشی یا خدماتی مانند
بیمارستان ،دانشگاه بسیار مناسب است و معموالً رهبری سازمان به شاخصهای فرهنگی و
ارزشی بسیار پایبند است و تعهد به کار ،صداقت ،راستگویی و همدلی از ارزشهای مطرح
در این نوع رهبری است .در این سبک بهرغم کندی تصمیمگیری ایجاد فرهنگ ارزشی و
خدمت در سازمان از نکات مثبت آن است.

1. participative leadership
2. laissez - faire leadership
3. people - oriented leadership
4. servant leadership
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 )3رهبری وظیفهگرا :0این سبک از رهبری توجه وسیعی بر کنترل کار ،وظایف و
دستورالعملها دارد و معموالً به دلیل عدم توجه به مشکالت کارکنان نارضایتی در بین آنها
گسترش مییابد.
 )5رهبری تعاملی :0این نوع سبک رهبری مناسب با سازمانهایی است که کارها را به شکل
پروژهای انجام میدهند و برای سازمانهای دانشمحور که نیاز به نوآوری و خالقیت دارند،
مناسب نیست.
 )02رهبری تحولی :8این سبک رهبری با تعیین چشمانداز و اهداف روشن و مکالمه آن در
سازمان سعی در جذب مشارکت کارکنان میکند .این مهم با درک درستی از تحوالت
پیرامونی و شیوههای ایجاد انگیزه امکان مییابد و رهبری با هوش عاطفی خود توانمندیهای
جدیدی نسبت به قبل برای سازمان ایجاد میکند .از نقاط ضعف این سبک تأیید رهبری از
سوی تمامی ردههای سازمانی است و درصورتیکه زیرساختهای تغییر را ایجاد نکند امکان
موفقیت بسیار کاهش مییابد (رشیدی و همکاران.)0859 ،
ب) سالمت سازمانی .وارن بنیس )0510( 1یکی از اولین کسانی است که مفهوم سالمت
سازمانی را بر این مبنا تبیین کرده است که شیوههای سنتی سنجش کارایی سازمانی بهاندازه
کافی قادر به انعکاس مفهوم گستردهتری از سالمت سازمانی نیستند .وقتی بنیس ،تفکر
سالمت ذهنی و روانی را برای مجموعههای سازمانی اعمال کرد ،سه بعد از سالمت سازمانی

9

را شناسایی کرد که عبارتاند از تطبیقپذیری ،1ارتباط وابستگی هویتی  7و توانایی پذیرش
صحیح جهان و دنیای اطراف (داودی و والیی ملکی.)0850 ،
سالمت یک حالت کامل فیزیولوژیکی ،روانی و رفاه اجتماعی است .بهمنظور به دست
آوردن سالمت جسمی و روانی واقعی نهتنها سطح فیزیولوژیکی ،بلکه سطح روانی و
1. task - oriented leadership
2. transactional leadership
3. transformational leadership
4. Warren Bennis
5. organizational health
6. adaptability
7. coberence of Identity
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اجتماعی نیاز به مراقبت دارد (اسمیت ..)0201 ،0هویومیسکل 0سالمت سازمانی را اینگونه
تعریف میکند :سالمت سازمانی اشاره دارد به سازمان سالمی که با نیروهای مانع بیرونی
بهطور موفقیتآمیزی برخورد کرده ،نیروی آن را بهطور اثربخش در جهت اهداف و مقاصد
اصلی سازمان هدایت میکند .همچنین مفهومپردازی در مورد سالمت سازمانی الزمه
فعالیتهای پردامنه و گسترده سازمانها است و هر کوشش معنیداری جهت بهسازی سازمان
بهعنوان محل کار ،زندگی و یادگیری اهمیت دارد (باقریان فر و همکاران .)0858 ،سالمت
سازمانی داللت بر این دارد که یک سازمان میتواند اثربخشی و سالمت کارکنان خود را
بهینه کند و از عهده چالشها و تغییرات درونی و بیرونی برآید (بیسواس .)0200 ،8مفهوم
سالمت سازمانی پیشنهاد میکند که بهموازات سود و منفعت سازمان ،سالمتی کارکنان نیز
یک هدف مهم برای سازمان محسوب گردد (رایا .)0208 ،1درواقع سالمت سازمانی یک
ساختار مهم مدیریتی است که باعث میشود تا کارکنان در پستهای سازمانی خود احساس
آرامش کرده و بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند(چیابورو و همکاران .)0201 ،9سالمت
سازمانی اشاره به وضعیتی دارد که رشد ،توسعه و بالندگی یک سازمان تسهیل میکند و نیل
به اهداف را مقدور میکند .در سازمانهای سالم کارمندان وظیفهشناس هستند ،روحیه و
عملکرد باالیی دارند ،شبکههای ارتباطی باز و سودمند است و افراد دوست دارند به محل
کارشان بیایند و از اینکه در این محل کار میکنند ،احساس افتخار و غرور میکنند .اگر به
سازمان سالم بهعنوان نظام نگاه شود ،در چنین حالتی باید سالمت سازمانی را نه در بهداشت
و سالمت جسمانی و روانی کارکنان ،بلکه در موجودیت و بقای خود سازمان جستجو کرد
(احمدی و بذرافشان .)0858 ،برای بررسی میزان سالمت سازمانی باید ابتدا شناخت کافی
روی ابعاد آن داشته ایجاد کرد .هوی و فیلدمن 1ابعاد سالمت سازمانی یا مجموعه خصایص

1. Smith
2. Hoy & Miskel
3. Biswas
4. Raya
5. Chiaburu & et al
6. Hoy & Feldman
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و متغیرهای سازمانی را در هفت بعد بررسی کردهاند که عبارتاند از (قاسمی ،فردین و
جودزاده:)0858 ،
تأکید علمی :حدی که سازمان برتری علمی و فرهنگی را طالب بوده و برای نیل بدان تالش
میورزد.
روحیه :به احساس اطمینان ،اعتماد ،همدردی و دوستی که در بین کارکنان وجود دارد اشاره
میکند.
حمایت منابع :فراهم آوردن مواد و لوازم اساسی کار در سازمان.
ساختدهی :به رفتاری از مدیر اشاره دارد که کارگرا و هدفگرا است.
مالحظهگری :رفتاری است که مدیر را دوست ،حامی و همکار کارکنان نشان میدهد .چنین
مدیری به نتایج کارکنان توجه دارد پذیرای پیشنهادهای آنها است.
نفوذ مدیر :توانایی مدیر به تأثیرگذاری بر رؤسا و مافوقهای خود ،ترغیب آنها به توجه
بیشتر نسبت به مسائل سازمان ،مواجه نشدن با موانع اداری ،سلسلهمراتبی ،وابسته نشدن به
مافوق است که همه اینها کلید رهبری اثربخش محسوب میشوند.
یگانگی نهادی :عبارت است از توانایی سازمان برای تطابق با محیط و سازش با روشهایی
که سالمت برنامه آموزشی را حفظ کنند و در برابر تقاضاهای غیرمعقول مراجعان و محیط
درامان باشند.
عباسنژاد و فرزادفر ( )0858در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه مدیریت تحوآلفرین
و سالمت سازمانی» انجام دادند و نتیجه گرفتند که بین رهبری تحولآفرین و سالمت
سازمانی رابطه مثبت و معنیداری هست.
گوهر شادی ( )0830در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران
و سالمت سازمانی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه دو مشهد از نگاه دبیران» انجام داد و نتیجه
گرفت که بین سبک رهبری با سالمت سازمانی رابطه معنیداری هست .به این صورت که
بین سبک رهبری وظیفهمدار و سالمت سازمانی رابطه مستقیم معنیداری وجود ندارد ،اما
سبک رهبری گروهی و سالمت سازمانی رابطه مستقیم معنیداری وجود دارد ،همچنین بین
سبک رهبری رابطهمدار و سالمت سازمانی رابطه مستقیم معنیداری هست.
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مظلومی و شاهطالبی ( )0835در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین سبک رهبری تحولی
مدیران و سالمت سازمانی مدارس ابتدایی دخترانه شهر اصفهان» انجام دادند و نتیجه گرفتند
که بین سبک رهبری تحولی مدیران و کلیه شاخصهای سالمت سازمانی (یگانگی نهادی،
نفوذ مدیر ،مالحظهگری ،ساختدهی ،پشتیبانی منابع ،روحیه و تأکید علمی) مدارس ابتدایی
دخترانه شهر اصفهان ،رابطه معنیداری وجود دارد.
احمدی و بذرافشان ( )0858در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین سبکهای مدیریت با
سالمت سازمانی و استرس شغلی کارکنان» انجام دادند و نتیجه گرفتند که بین سبک مدیریتی
ضابطهمدار با سالمت سازمانی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد و بین سبک مدیریتی
رابطه مدار با سالمت سازمانی رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد.
پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 .0آیا در تمامی پژوهشهای انجام شده سبک رهبری بر سالمت سازمانی اثرگذار است؟
 .0میزان اثرگذاری سبک رهبری بر ابعاد سالمت سازمانی چگونه است؟

روش پژوهش
مقاله حاضر ازنظر هدف کاربردی است و به دلیل بهکارگیری روش فراتحلیل و با توجه به
ماهیت دادهها در زمره پژوهشهای کمی قرار میگیرد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
همه مقاالت درباره رابطه سبک رهبری با سالمت سازمانی بوده و بهمنظور گردآوری
دادههای موردنیاز برای فراتحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده شد .این فرم معادل پرسشنامه
یا فرم مصاحبه در انواع دیگر پژوهشها است .اطالعات این فرم برای انجام محاسبات با
استفاده از نرمافزار جامع فراتحلیل  CMA2تجزیهوتحلیل شده است .این کار با استفاده از
تکنیک محاسبه اندازه اثر انجام گردید .بهاینترتیب که آزمونهای آماری استفاده شده در
فرضیات پس از تبدیلشدن به اندازه اثر مورد تحلیل قرار گرفتند .در این پژوهش همچنین
برای سنجش سوگیری انتشار از روش کردار قیفی ،برای تعیین تعداد پژوهشهای گمشده
از روشهای دوال و توئیدی و  Nایمن از خطا و برای وجود متغیرهای تعدیلکننده از آزمون
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ناهمگونی استفاده شده است که در بخش یافتههای پژوهش به نتایج مهم هر یک از آنها
اشاره میشود.
در این تحقیق ،تمرکز روی پژوهشهای انجام شده درباره موضوعی خاص است.
ازاینرو جامعه موردبررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه ارتباط بین سبک رهبری و
سالمت سازمانی در سازمانهای آموزشی ایران است .این جامعه بهطور دقیقتر شامل مقاالت
منتشرشده در پایاننامهها ،مجالت و نشریات معتبر داخلی چون ( noormags.com,

… )pdf.ir, sid.ir, ensani. ir irandoc.ir, magiran.ir,است که اطالعات مختصری
از آنها در قالب جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .1اطالعات کلی پژوهشهای موردبررسی
ردیف
0

عنوان پژوهش

پژوهشگران

بررسی رابطه بین سبک رهبری

حبیباهلل ساالرزهی،

تحولی و تبادلی با سالمت سازمانی از

ارسالن دینارزهی،

دیدگاه مدیران دانشگاه شهید بهشتی

حامد رئیسی

توسعه اقتصادی

رضا عقیلی ،سمیه

کنفرانس بینالمللی

بررسی رابطه بین سبک رهبری
0

مشارکتی و مؤلفههای سالمت
سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهرکرد
بررسی رابطه بین سبک رهبری و

8

سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد قاینات

احمدزاده ،مسعود

سال چاپ

کنفرانس بینالمللی
0851

0858

فاضلی

محمد نجاریان

مدیریت ،فرهنگ و

حسابداری و
مدیریت

سید فخرالدین
احمدی ،طاهره شادان،

محل چاپ

کنفرانس ملی
0850

حسابداری و
مدیریت

کاخکی

دانش و پژوهش در
رابطه بین سبک رهبری تحولی
1

مدیران و سالمت سازمانی مدارس
ابتدایی دخترانه شهر اصفهان

علوم تربیتی-
پریسا مظلومی ،بدری
شاه طالبی

0835

برنامهریزی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد
خوراسگان
(اصفهان)
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ردیف
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عنوان پژوهش

پژوهشگران

سال چاپ

محل چاپ
دانش و پژوهش در

بررسی رابطه بین سبکهای رهبری
9

مدیران با سالمت سازمانی در مدارس
متوسطه شهرستان لنجان در سال
تحصیلی 33-37

علوم تربیتی-

سعید رجایی پور ،سید
احمد احمدی ،روحاهلل

0835

بابایی

برنامهریزی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد
خوراسگان
(اصفهان)

رابطه بین سبکهای مدیریت با
1

سالمت سازمانی و استرس شغلی
کارکنان

فصلنامه علمی-
عباداله احمدی،
عباسعلی بذرافشان

0850

بررسی رابطه سبک رهبری با سالمت

محمدحسن

سازمانی در مدارس متوسطه پسران

پرداختچی ،محمد

دو فصلنامه مدیریت
0837

3

روانی مدیران مدارس متوسطه شهر
اصفهان

دکتر سعید فرحبخش،
آزیتا ستار

0839

بررسی رابطه بین سبکهای رهبری
5

مدیران و سالمت سازمانی مدارس
(ابتدایی پسرانه) نواحی هفتگانه

02

سالمت سازمانی

فصلنامه روانشناسی
12
پژوهشهای تربیتی

شهناز آرامی

0839

آموزشوپرورش مشهد
تحلیل روابط رهبری اخالقی با

و برنامهریزی در
نظامهای آموزشی

قهرمانی
رابطه سبکهای رهبری و سالمت

در مدیریت
آموزشی

اصغر تقی نسب،
7

پژوهشی رهیافتی نو

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
بجنورد

امیرحسین محمد
داودی ،مریم والیی

فصلنامه علمی-
0850

ملکی

ترویجی مطالعات
منابع انسانی

محمد قهرمانی،
00

ارزیابی سالمت سازمانی

محمود ابوالقاسمی،

دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی

محبوبه عارفی،

0852

فصلنامه مشاوره
شغلی و سازمانی

میرحمید خاتمی
00

بررسی رابطه سالمت عمومی و سبک
رهبری مدیران و اثر آن بر رضایت

کوروش بنیهاشمیان،
فاطمه گلستان
جهرمی ،نیکزاد قنبری

مجله دانشکده
0852

پیراپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران
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عنوان پژوهش

پژوهشگران

شغلی کارکنان در دانشگاه علوم

پیرکاشانی ،محمود

پزشکی شیراز

شرفی

سال چاپ

رابطه سبک رهبری مدیران با سالمت
08

سازمانی در ادارات آموزشوپرورش

محل چاپ

فصلنامه رفتار
دکتر یحیی معروفی

0850

استان کردستان

سازمانی در
آموزشوپرورش

بررسی مقایسهای رابطه بین سبک
01

رهبری خدمتگزار مدیران و میزان

زینب نصیری ،ایرج

سالمت سازمانی مدارس دورهی دوم

نیکپی ،سعید

متوسطه شهرهای خرمآباد و شیراز در

فرحبخش

0851

پایاننامه

سال تحصیلی 51-59
بررسی رابطهی سبکهای رهبری و
09

سالمت سازمانی دبیران مقطع متوسطه
چابهار

01

بررسی رابطه سبک رهبری مدیر با
سالمت سازمانی در مدارس راهنمایی

یامچی ،محمدرضا

پسرانه دواتی ناحیه  0شهر قم در سال

امامجمعه ،مسعود

تحصیلی 37-33

حقیقی

ابتدایی پسرانه دولتی و غیرانتفاعی
شهر کرمانشاه از دیدگاه آموزگاران

03

عبدالوهاب پورقاز
زینالعابدین اصولی

مقایسه سالمت سازمانی مدارس
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پایاننامه

پایاننامه

در این فراتحلیل نتایج پژوهشهایی موردمطالعه قرار گرفته است که از لحاظ
روششناختی شرایط الزم را احراز کرده باشد؛ یعنی از مقاالت و مالک درون گنجی را
داشتهاند ،استفاده شده است .معیارهای درون گنجی 0این پژوهش عبارتاند از -0 :پژوهش
در ایران انجام گرفته باشد -0 .در پژوهش مربوطه ،سبک رهبری و سالمت سازمانی و ابعاد
1. inclusive criteria
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آن بهعنوان متغیر مستقل یا وابسته به کار رفته باشد -8.پژوهش باید اطالعات الزم برای
استخراج عملی اندازه اثر (قوت رابطه) را ارائه کرده باشد؛ بنابراین تعداد پژوهشهای
انتخابشده برای انجام فراتحلیل ( )03پژوهش است.
برای گردآوری دادههای موردنیاز برای فراتحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده شده
است .فرم کدگذاری ،ابزار گردآوری اطالعاتی است که در فراتحلیل به کار میرود .این
فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر پژوهشها است .فرم کدگذاری جهت
اخذ اطالعات خاصی نظیر نام پژوهشگر ،نوع مقاله و سال انتشار و اطالعات اضافی
کدگذاری شده مانند اندازه نمونه ،متغیرهای اندازهگیری شده ،سازمان اجرای پژوهش،
دادههای آماری بهدستآمده و نظایر آن میگردد .در این پژوهش از فرم کدگذاری شدۀ
کتاب فراتحلیل در پژوهشهای اجتماعی و رفتاری قاضی طباطبائی استفاده شده است.
اطالعات این فرم برای انجام محاسبات با استفاده از نرمافزار جامع فراتحلیل ()CMA2
تجزیهوتحلیل شده است .این کار با استفاده از تکنیک محاسبه اندازه اثر انجام گردید.
بهاینترتیب که آزمونهای آماری استفاده شده در فرضیهها پس از تبدیلشدن به اندازه اثر
مورد تحلیل قرار گرفتند .در این پژوهش همچنین برای سنجش سوگیری انتشار از روش
کردار قیفی استفاده میشود.
محاسبه میزان تورش (سوگیری انتشار) .منظور از سوگیری انتشار این است که یک فراتحلیل
شامل تمام مطالعات انجام شده در مورد موضوع موردبررسی نیست ،ممکن است برخی از
مطالعات به دالیل مختلف منتشر نشده باشد یا حداقل در مجالت نمایهسازی نشده منتشر شده
باشد .زمانی که سوگیری انتشار وجود دارد ،نتایج نهایی فراتحلیل تحت تأثیر قرار گرفته و
برآوردهای نهایی حاصل از آن دارای تورش و خطا خواهد بود .پس الزم است سوگیری
انتشار در گامهای اولیه یک فراتحلیل شناسایی و تصحیح شود تا اعتبار نتایج افزایش یابد
(مکاسکیل ،والتر و ارویگ .)0222 ،0معمولترین و سادهترین روش شناسایی تورش انتشار،
استفاده از یک کردار پراکندگی دوبعدی به نام کردار فانل یا قیفی است که در آن اثر
1. Macaskill, Walter & Irwig
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مداخله برآورد شده از هر مطالعه در مقابل اندازه نمونه آن مطالعه رسم میشود .اگر تورش
انتشار وجود نداشته باشد ،انتظار این است که کردار متقارن باشد و مقدار پراکندگی حول
اندازه اثر مداخله با افزایش اندازه نمونه کاهش یابد (لیتل ،کوکران و پیالی .)0223 ،0از
لحاظ تفسیری در کردارهای فانل یا قیفی شکل ،مطالعاتی که خطای استاندارد پایین دارند و
در باالی قیف جمع میشوند ،دارای سوگیری انتشار نیستند؛ اما هر چه مطالعات به سمت
پایین قیف کشیده میشوند ،خطای استاندارد آنها باال میرود و سوگیری انتشارشان افزایش
مییابد .هر فراتحلیلی به دلیل مالکهای انتخاب و حذف مطالعات ،مقداری سوگیری دارد
که در این مقاله از طریق کردار قیفی نشان داده شده است .برای تعیین تعداد پژوهشهای
گمشده از روشهای دوال و توئیدی و  Nایمن از خطا و برای وجود متغیرهای تعدیلکننده
از آزمون ناهمگونی استفاده شده است که در بخش یافتههای پژوهش به نتایج مهم هر یک
از آنها اشاره خواهد شد.
در حال حاضر یکی از اساسیترین مفاهیم موجود در ادبیات فراتحلیل مفهوم اندازه اثر

0

است .در یک تعریف فراگیر آماری ،اندازه اثر عبارت است از نسبت آزمون معنیداری به
حجم مطالعه (قاضی طباطبائی ،ودادهیر .)0835 ،اندازه اثر نشاندهنده میزان یا درجه حضور
پدیده در جامعه است و هر چه اندازه اثر بزرگتر باشد ،درجه حضور پدیده هم بیشتر است
(تامپسون و اسنایدر .)0557 ،8اگرچه سطح معنیداری و اندازه اثر در مورد رد یا قبول فرضیه
صفر استفاده میشوند ،اما هرکدام اطالعات جداگانهای را در اختیار میگذارند .از طریق
آزمون معنیداری مشخص میشود که آیا نتیجهای خاص به علت شانس رخ داده است یا
خیر و از طریق محاسبه اندازه اثر میتوان دریافت که متغیر مستقل تا چه اندازه بر متغیر وابسته
اثر گذاشته است؛ بنابراین ،برای تصمیم گیری در مورد رد یا قبول فرضیه صفر در
پژوهشهای رفتاری الزم است همراه با نتیجه آزمون معنیداری به مقدار اندازه اثر نیز توجه
شود؛ زیرا در شرایط یکسان از لحاظ حجم نمونه و سطح معنیداری ،هر چه اندازه اثر
بزرگتر باشد ،توان آزمون هم بیشتر میشود و اعتبار تصمیمگیری افزایش مییابد .فرا
1. Little, Corcoran & Pillai
2. effect size
3. Thompson & Snyder
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تحلیلگران با داشتن مقادیر میانگین ،واریانس و انحراف معیار گروهها ،قادر به محاسبه اندازه
اثر هستند ،اما رایجترین آمارهها در این زمینه « »rو « »dهستند که معموالً « »dرا برای
تفاوتهای گروهی و « »rرا برای مطالعات همبستگی به کار میبرند .ازاینرو ،اگر در
مطالعهای از آزمونهای « »Z« ،»t« ،»𝜒2و « »Fاستفاده شده باشد ،میتوان اندازه اثر آنها را
بر اساس فرمولهای مخصوص به خود محاسبه کرد (ولف.)0531 ،0
همچنین پژوهشگران از شاخص « »gو « »zفیشر که کاربرد کمتری دارند نیز برای ترکیب
اندازه اثر استفاده شده است .پس از محاسبه اندازه اثر معموالً پژوهشگر دچار تردید و دودلی
می شود که آیا این مقدار اندازه اثر برای قبول یا رد فرضیه صفر مناسب است یا نه؟ بهزعم
اندیشمندان ،بهترین معیار برای تفسیر و قضاوت در مورد مقدار اندازه اثر ،چه از طریق
شاخص  rو چه از طریق شاخص  dمحاسبه شده باشد ،باید از مرور پیشینه پژوهش به دست
آید؛ یعنی باید مقادیر اندازه اثر پژوهشهایی را که طی چندین سال انجام شده است محاسبه
کرد و میانگین آنها را بهعنوان معیار مناسب برای مقایسه سایر اندازههای اثر که در آینده
در آن حوزه پژوهشی انجام میشود انتخاب کرد .البته کوهن معیارهایی را برای استفاده
سریع پیشنهاد میکند که در جدول  0آمده است (قاضی طباطبائی ،ودادهیر.)0835 ،
جدول  .2حدود باال و پایین اندازه اثر
حد باالی اندازه اثر

حد پایین اندازه اثر

کوچک

2 /8

2 /0

متوسط

2 /9

2 /8

بزرگ

2 /3

2 /9

یافتهها
در مقاله حاضر بهمنظور بررسی ارتباط سبک رهبری با سالمت سازمانی آماره مرتبط با هر
مقاله وارد نرمافزار گردید و اندازه اثر آن محاسبه شد .نتایج اندازه اثرهای محاسبه شده
پژوهشهای موردبررسی در جدول  8ارائه شده است.
1. W0lf
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جدول  .3توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر متغیرها
دامنه تغییر شدت تأثیر

فراوانی

درصد فراوانی

شدت تأثیر زیر ( 2/8کم)

0

9 /9

بین  2/8تا ( 2/9متوسط)

1

00/09

 2/9و باالتر (زیاد)

08

70/09

جمع

03

022

بر اساس جدول  8از میان  03مقاله 1 ،مورد معادل  00/09درصد در طبقه متوسط و 08
مورد معادل  70/09درصد در طبقه زیاد قرار گرفته است .بر اساس جدول کوهن (شماره )0
اندازه اثر بهدستآمده در بازه اول (یعنی بین  2/0تا  )2/8کوچک بوده و فرضیه موردمطالعه
از قوت کافی برخوردار نیست .همچنین وقتی مقدار  rدر بازه دوم (یعنی بین  2/8تا )2/9
باشد ،اندازه اثر متوسط و درنهایت هنگامیکه مقدار  rدر بازه سوم باشد ،شدت تأثیر زیاد
ارزیابی میشود .همانگونه که در جدول مشاهده میشود  59درصد اندازه اثرها در گروه
متوسط و باالی متوسط ارزیابی میشوند؛ بنابراین میتوان گفت که بر اساس نتایج این
فراتحلیل سبک رهبری با سالمت سازمانی رابطهای باالتر از حد متوسط داشته است .بررسی
مقاالت صورت گرفته در زمینه سبک رهبری با ابعاد سالمت سازمانی همچنین نشان میدهد
که از میان ابعاد سالمت سازمانی به ترتیب ابعاد تأکید علمی با اندازه اثر  ،2/10روحیه با
اندازه اثر  2 /991دارای بیشترین سهم در رابطه با سبک رهبری است .با توجه به اطالعات
استخراجشده از نرمافزار ( )CMA2سبک رهبری در رابطه با ابعاد سالمت سازمانی دارای
اثرگذاری متفاوتی هستند که نتایج این آزمون در قالب کردار ( )0ارائه شده است.
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0.61

اندازه اثر
0.554

0.521

0.531

0.482
0.339

نمودار  .1اندازه اثر رابطه سبک رهبری با ابعاد سالمت سازمانی

جدول  1فاصله اطمینان اندازه اثر  03پژوهش موجود در مطالعات صورت گرفته را
نمایش میدهد ،همانگونه که در این جدول مشاهده میشود.
جدول  .4اندازه اثر متغیرها با فاصله اطمینان  55درصد و وزن نسبی هر مطالعه
تحت مدل اثرات ثابت و تصادفی
پژوهشها

اطالعات آماری
ضریب همبستگی ()./59

حد پایین

حد باال

Z-Value

P-Value

پژوهش 0

2/155

2/898

2/100

1/228

2/220

پژوهش 0

2/732

2/701

2/301

09/333

2/220

پژوهش 8

2/190

2/878

2/909

5/539

2/220

پژوهش 1

2/320

2/717

2/311

01/287

2/220

پژوهش 9

2/700

2/100

2/752

5/112

2/220

پژوهش 1

2/019

2/079

2/890

9/108

2/220

پژوهش 7

2/951

2/902

2/115

02/520

2/220

پژوهش 3

2/112

2/917

2/715

3/139

2/220

پژوهش 5

2/979

2/155

2/110

00/295

2/220

پژوهش 02

2/323

2/793

2/313

07/210

2/220

پژوهش 00

2/111

2/999

2/790

3/350

2/220

پژوهش 00

2/792

2/137

2/320

01/150

2/220
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اطالعات آماری

ضریب همبستگی ()./59

حد پایین

حد باال

Z-Value

P-Value

پژوهش 08

2/782

2/189

2/328

02/071

2/220

پژوهش 01

2/132

2/851

2/993

5/105

2/220

پژوهش 09

2/792

2/133

2/320

01/302

2/220

پژوهش 01

2/382

2/730

2/390

00/858

2/220

پژوهش 07

2/301

2/718

2/318

05/810

2/220

پژوهش 03

2/712

2/158

2/308

09/811

2/220

مدل اثرات ثابت

2/118

2/109

2/110

17/111

2/220

مدل اثرات تصادفی

2/115

2/932

2/710

02/755

2/220

بهمنظور ترکیب اندازههای اثر در فراتحلیل میتوان یکی از دو مدل اثرات ثابت و اثرات
تصادفی را به کار برد .مدل اثرات ثابت بر مبنای ریاضی استوار است که بر اساس آن هر
پژوهش با اثر عمل آزمایشی کلی ارزیابی میشود و فرض بر تشابه تفاوت عمل آزمایشی
صحیح در تمامی آزمایشها است .در مدل اثرات تصادفی فرض بر این است که اثرات
واقعی آزمایش ممکن است در تکتک پژوهشها متفاوت از دیگری باشد .از این مدل
زمانی استفاده میشود که نتیجه آزمون ناهمگونی معنیدار داشته باشد (قربانی زاده.)0850 ،
با توجه به جدول  1در فراتحلیل انجام شده بر روی مطالعات سبک رهبری بر سالمت
سازمانی اندازه اثر در مدل ثابت  2/118و در مدل تصادفی  2/115با فاصله اطمینان %59
درصد است.
بنابراین با توجه به شکل  0و ( 0کردار فانل یا قیفی پژوهش حاضر) یک تورش انتشار
در مطالعات وجود دارد که بیانگر عدم انتشار بعضی مطالعات یا عدم دسترسی پژوهشگران
به بعضی از مقاالت یا نتایج مطالعات است.
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Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
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شکل  .1نمودار فانل (قیفی) پژوهشهای رابطه سبک رهبری با سالمت سازمانی
(خطای استاندارد بر اساس  zفیشر)
Funnel Plot of Precision by Fisher's Z
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)Precision (1/Std Err
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2.0
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0.0
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-1.5

-2.0

Fisher's Z

شکل  .2دقت استاندارد بر اساس  zفیشر

دوال و توئیدی روش اصالح و برازش را برای ارزیابی و تعدیل سوگیری انتشار در
نمونههای کوچک ایجاد کردند .این روش از یک فرایند تکراری استفاده میکند که در آن
مشاهدات نامنطبق از کردار قیفی حذف میشوند (حذف زوائد از توزیع) ،سپس ارزشهای
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اختصاصیافته به مطالعات مفقود اضافه میشوند؛ یعنی عمل پر کردن برآورد اندازه اثر و
خطای استاندارد مطالعاتی که احتماالً از دست رفتهاند .پیدایش مطالعات مفقود زیاد در یک
سمت از خط میانگین اثر به سوگیری انتشار یا تورش نمونه کوچک داللت دارد (لیتل،
کوکران ،پیالی .)0223 ،جدول  1نتایج روش اصالح و برازش دوال و توئیدی را نشان
میدهد.
جدول  .5اصالح و برازش دوال و توئیدی
اثر ثابت
تخمین
ارزش
مشاهدات
ارزش
تعدیلشده

اثر تصادفی
تخمین

حد پایین

حد باال

2/11811

2/10193

2/11093

2/11379

2/92981

2/13980

2/90131

2/90912

نقطهای

مقدار Q

نقطهای

تعداد مطالعات

حد پایین

حد باال

2/97590

2/71001

807/80810

2/85011

2/18791

359/29051

موردنیاز7 :

طبق دادههای جدول  ،1این مطالعه و فراتحلیل بهمنظور کامل شدن نیاز  7پژوهش دیگر
دارد و همانطور که مالحظه میشود ،ارزش مشاهدهشده  2/11811با ارزش تعدیل (اصالح)
شده  2/92981در مدل اثر ثابت و ارزش مشاهدهشده  2/11379با ارزش تعدیل (اصالح)
شده  2/90912در مدل اثرات تصادفی ،برابر نیست .این نابرابری در کردار فانل نیز بهصورت
 7نقطه سیاه نشان داده شده است .آزمون  Nایمن از خطای روزنتال تعداد پژوهشهای
گمشده (با اثر میانگین صفر) را محاسبه میکند که الزم است به تحلیلها اضافه شود تا عدم
معنیداری آماری اثر کلی بهدست آید (قربانی زاده .)0850 ،ایده اصلی  Nایمن از خطا این
است که تعداد مطالعات با نتایج صفر را تعیین کنیم که باید برای کاهش احتمال خطای نوع
اول به سطح معنیداری از پیش تعیینشده وجود داشته باشند .بهطور واضح اگر تعداد
مطالعات غیر معنیدار اندکی برای کاهش یک نتیجه به سطح معنیداری موردنیاز باشد،
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نتایج بهدستآمده احتماالً فاقد اطمینان است (وگاس .)0229 ،0جدول  1نتایج آزمون N

ایمن از خطا را در این پژوهش نشان میدهد.
جدول  .6محاسبات  Nایمن از خطا (تعداد ناکامل بیخطر) کالسیک
مقدار  Zبرای مطالعات مشاهدهشده

17/31901

مقدار  Pبرای مطالعات مشاهدهشده

2/222

آلفا

2/29

باقیمانده (دنباله)

0

 Zبرای آلفا

0/59551

تعداد مطالعات مشاهدهشده

03

تعداد مطالعات گمشدای که مقدار  Pرا به آلفا میرساند.

5907

با توجه به دادههای جدول  ،9باید تعداد  5907مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررسی
شود تا مقدار  Pدو دامنه از  2/29تجاوز نکند .این بدین معنی است که باید  5907مطالعه
دیگر انجام گیرد تا در نتایج نهایی محاسبات و تحلیلها خطایی رخ دهد و این نتیجه دقت و
صحت باالی اطالعات و نتایج بهدستآمده در این پژوهش را نشان میدهد .تعداد 5907
موردمطالعه فاصله از خطا مقدار مناسب و قابلتوجهی است؛ که این نشاندهنده دقت
تجزیهوتحلیل در این پژوهش است .عالوه بر بررسی سوگیری انتشار دادههای پژوهش با
توجه به سطح معنیداری بهدستآمده ( )Pاز جداول  Nایمن از خطا و جدول اصالح و
برازش دوال و توئیدی به همراه آزمون کوکرام ( )Qدر قالب طرح یک فرضیه فرعی به
بررسی همگونی و یا ناهمگونی اندازه اثرهای بهدستآمده پرداخته شده است
فرض صفر :میان اندازه اثرهای بهدستآمده تفاوت معنیداری وجود ندارد.
فرض یک :میان اندازه اثرهای بهدستآمده تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول  .7مقادیر بررسی همگنی دادهها
آماره Z

سطح معنیداری

سطح خطا

نتیجه آزمون

17/31901

2/220

2/29

رد H0
1.Vegas
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ناهمگونی عبارت از تفاوت بین نتایج پژوهشها است .این ناهمگونی یا تفاوت نتایج
میتواند به علل مختلف ایجاد شود .برای تشخیص دقیقتر ناهمگونی از آزمون  Qاستفاده
میشود .این آزمون مانند کای اسکوئر میزان تفاوت را در مجموعهای از آزمایشها
اندازهگیری میکند و نشان داد که آیا میزان آن بیشتر از مقدار مورد انتظار است یا نه .این
آزمون دارای مشکالتی است ازجمله اینکه زمانی که اندازههای اثر نمونه بزرگ است،
ممکن است ناهمگونی معنیدار نشان داده شود ،حتی اگر تفاوت بین اثرات کوچک باشد و
در بسیاری از موارد این آزمون دارای قدرت کمتری است و احتمال اشتباه در رد  H0وجود
دارد (کوهن.)0553 ،
در اینجا فرضیه صفر بیانگر عدم معنیداری اندازه اثرهای بهدستآمده است و فرضیه
مقابل بر وجود تفاوت معنیدار میان اندازه اثرهای بهدستآمده داللت دارد .با توجه به اینکه
در سطح اطمینان  ،%59سطح معنیداری از میزان خطا ( )%9کوچکتر است H0 ،رد و H1

پذیرفته میشود؛ یعنی میان اندازه اثـرهای بهدستآمده تفاوت معنیدار وجود دارد و این به
معنای ناهمگون بودن اندازه اثرهای بهدستآمده است .این ناهمگونی یافتهها نشان از وجود
متغیری تعدیلکننده نیز دارد که نتایج بررسی روی متغیرهای بهدستآمده را تحت تأثیر قرار
داده است .در چنین شرایطی فرا تحلیلگران باید متغیر یا متغیرهای مداخلهگری را بررسی
کنند که ممکن است این ناهمگونی به علت تأثیر احتمالی آنها رخ داده باشد .این کار
بهوسیله طبقهبندی داده ها به حداقل دو گروه فرعی با توجه به متغیرهایی که بهطور نظری
برای این گروهبندی مناسب هستند صورت میگیرد (متغیرهایی مانند جنس یا سطح
تحصیالت) .سپس برای هرکدام از گروههای فرعی فراتحلیلهای جداگانهای انجام میشود.
در پژوهش حاضر با توجه به اینکه ویژگیهای نمونههای آماری مطالعات موردنظر کامالً
تفکیکشده و شفاف نبود ،امکان تقسیم مطالعات به زیرگروهها بر اساس متغیرهای تعدیلگر
وجود نداشت؛ بنابراین ،پژوهشگران در شناسایی متغیرهای تعدیلکننده با محدودیت مواجه
بودند.
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بحث و نتیجهگیری
فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از پژوهشهای مختلف که روی نمونههای متعددی
اجرا شدهاند ،دیدگاه جامعتری از اثر متغیرهای گوناگون به دست میدهد .درواقع ،با در
کنار هم قرار دادن نتایج حاصل از انجام یک پژوهش روی نمونهای از یک جامعه ،افراد
مختلف بررسی میشوند .چنین یافتههایی در جوامعی ،همچون جامعه ما که گوناگونی
بیشتری دارد .مهمتر و حائز اهمیت بیشتری است؛ زیرا این گوناگونی ،تفاوتهای بیشتری را
به همراه دارد ،بهناچار باید اطالعات متعددی را از نمونههای مختلف این جامعه ،در دست
داشت تا با یکپارچه کردن این اطالعات ،شباهتها را به دست آورد و با تفاوتهای به شیوه
مناسبی برخورد کرد .یافتههای حاصل از این فراتحلیل نشان داد که سبک رهبری با سالمت
سازمانی در سازمانها تأثیر زیادی با میانگین اندازه اثر  2/111دارد.
در این فراتحلیل سعی شد تا با یکپارچه کردن میزان اندازه اثر ،رابطه بین سبک رهبری
بر سالمت سازمانی در سازمانهای آموزشی بررسی گردد؛ اما تنها یک بررسی در این رابطه
کافی نبوده و الزم است که این پژوهش در سازمانهای داخلی و خارجی بهصورت
مقایسهای و با استفاده از ابزارهایی بهغیراز پرسشنامه و ترجیحاً بهصورت کیفی نیز صورت
گیرد .تفاوت این پژوهش با پژوهشهای دیگر در این است که جامعه آماری در اینگونه
پژوهشها ،پژوهشهای قبلی است و واحد پژوهش آن ،هریک از پژوهشهای اولیه و
مستقل پیشین است .در این پژوهش به اطالعاتی دست مییابیم که اطالعات اولیه موجود در
پژوهشهای گذشته آن را نشان نمیدهد .ابزارهای به کار گرفته شده در تمامی این
پژوهشها پرسشنامه و حجم نمونه آماری متفاوت بوده ،اما در فراتحلیل از چکلیست
فراتحلیل استفاده شده و حجم نمونه آماری را نیز پژوهشهای انجام گرفته در یک محدوده
زمانی خاص تشکیل میدهد .در اکثر پژوهشهای انجام گرفته روشهای تحلیل آماری،
روشهای همچون روش  r, z, tو بعضاً مدل معادالت ساختاری بوده اما در فراتحلیل روش
برآورد اندازه اثر که رایجترین آن  r, dاست ،استفاده شده است .ازجمله محدودیتهای
انجام چنین فراتحلیلهایی ،نبود بانک پژوهشی در کشور به شکل منسجم ،وجود ضعف در
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روششناسی اکثر پژوهشها ،عدم دسترسی آسان به منابع و پژوهشهایی است که در
حیطهی مشخص انجام و منتشر شده است .در پژوهش حاضر تالش شد با نگاهی متفاوت و
نگرشی جامعتر رابطۀ بین سبک رهبری با سالمت سازمانی موردبررسی قرار گیرد؛ که نتایج
فراتحلیل نشان داد که سبک رهبری با سالمت سازمانی با اندازه اثر ( )2/111رابطهای باالتر
از حد متوسط دارد .همچنین ،بررسی مقاالت صورت گرفته در زمینه سبک رهبری با سالمت
سازمانی نشان میدهد که درمجموع  03پژوهش ارتباط سبک رهبری با ابعاد سالمت
سازمانی در سازمانهای آموزشی را سنجیده است .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که از
میان ابعاد سالمت سازمانی به ترتیب :تأکید علمی با اندازه اثر  ،2/10روحیه با اندازه اثر
 2/991دارای بیشترین سهم در رابطه با سبک رهبری است .هرچند که بهطور غیرمستقیم
میتوان اذعان داشت که سبک رهبری تأثیر نسبتاً قوی بر سالمت سازمانی دارد و
پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور ( ;Cemaloglu, 2007; Cengiz, 2008

 )Kormaz, 2007; Yildirm, 2006; Recepoglu, 2011; Ozdemir, 2013این
تأثیر را تأیید میکنند.
آنچه مشهود است پژوهشهای انجام شده در مورد ارتباط بین سبک رهبری و سالمت
سازمانی به دلیل منابع محدود در این زمینه ،ضعیف بوده و نیاز است پژوهشهای عمیقتر و
گستردهتری در خصوص ارتباط دو متغیر فوقالذکر انجام گیرد و یافتههای پژوهش حاضر
نیز تأییدی بر این ادعاست چراکه تنها اندازه اثر سبک رهبری با دو بعد تأکید علمی و روحیه
نسبتاً قوی گزارش شده است.
با توجه به یافتههای تحقیق ،جهت ارتباط مؤثر سبک رهبری مدیران با سالمت سازمانی
و بهبود تأثیر سبک رهبری در تمامی ابعاد سالمت سازمانی به نظر میرسد نیاز است که
پژوهشهای بیشتری انجام شود .مقتضی است که مدیران سازمانهای آموزشی ،بهمنظور
دستیابی به سطوح باالتری از سالمت سازمانی ،در الگوهای رفتاری خود در مواجهه با
کارکنان ،ذینفعان درونی ،کارکنان اداری تا حد امکان به مؤلفههای هر دو بعد ساختدهی
و مالحظهگری توجه نمایند و در عین تأکید بر نیل به اهداف سازمانی ،به اهداف ،نیازها و
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مشکالت شخصی و فردی آنان نیز اهمیت قائل شده و کسب رضایت خاطر آنان را در نظر
بگیرند.

یکی از وظایف مدیریت و رهبری آموزشی ،به وجود آوردن محیطی مطلوب و سالم در
سازمان است .اساسیترین طریق برای ایجاد محیط مناسب و مطلوب در سازمانهای
آموزشی ،این است که مدیر یا رهبر آموزشی نسبت به افرادی که با او در تماس هستند
(شامل طیف وسیعی است شامل کارکنان اداری ،هیئت آموزشی ،والدین دانش آموزان،
دانش آموزان ،مافوقهای مدیر یا مسئولین منطقه آموزشی و ،)...احترام الزم به عمل آورد.
برای بررسی موارد ذکرشده فوق پیشنهاد میشود مطالعات مقایسه سبکهای رهبری و
ارتباط هر یک با سالمت سازمانی بهصورت فراتحلیل انجام شود تا غالبترین سبک رهبری
در ایجاد سالمت سازمانی مشخص و مورداستفاده مدیران و دستاندرکاران سازمانهای
آموزشی قرار گیرد.
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