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 چکیده
متعددی که در زمینه سبک رهبری با سالمت سازمانی در کشور انجام شده  هایپژوهشبا توجه به 

راین به بناب؛ نیست پذیرتا حد زیادی امکان مسئلهکه تسلط بر تمام ابعاد یک  به این نتیجه رسیدند انپژوهشگر
موجود در یک موضوع خاص را به روشی  هایپژوهشاند که عصارۀ ترکیبی روی آورده هایپژوهشانجام 

پژوهش حاضر با ، با سالمت سازمانی به اهمیت رابطه سبک رهبری با توجهکند. فراهم می هاآنمنظم برای 
با سالمت سازمانی در  های انجام شده در حوزه ارتباط سبک رهبریهدف ترکیب کمی نتایج پژوهش

آموزشی ایران و با استفاده از روش فراتحلیل کمی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی  هایسازمان
در زمینه ارتباط بین سبک رهبری و سالمت سازمانی در  0851تا  0839های انجام شده از سال پژوهش
بر در مجالت و نشریات معت منتشرشدهتر شامل مقاالت دقیق طوربهآموزشی ایران بود. این جامعه  هایسازمان
پژوهش انتخاب و  03تعداد ، شده آوریجمعها بود که پس از پاالیش منابع و کنفرانس هانامهپایان، داخلی

جهت انجام فراتحلیل از یک فرم کدگذاری  ازیموردنهای . برای گردآوری دادهگرفتندمورد تحلیل قرار 

فیشر « z»و « g»و شاخص  «F»و « 𝜒2» ،«t» ،«Z»های شد. برای سنجش اندازه اثر از آزموناستاندارد استفاده 

فراتحلیل  افزاررمنها با استفاده از ار قیفی استفاده شد. تحلیل دادهکردو برای سنجش سوگیری انتشار از روش 
CAM2  ین اندازه دارای میانگ سبک رهبری با سالمت سازمانیکه انجام گرفت و نتایج فراتحلیل نشان داد

عد همچنین سبک رهبری با بدهد. ای باالتر از حد متوسط بین دو متغیر را نشان میاست که رابطه 111/2اثر 
 ارتباط را دارد. نیتریقو 10/2 با اندازه اثر علمی دیتأک

، سالمت سازمانی، سبک رهبری، آموزشی ایران هایسازمان، اندازه اثر :ی کلیدیهاواژه
 اتحلیلفر
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 مقدمه

میزان موفقیت و ، است که برخی از علمای مدیریت یااندازهبهاهمیت هدایت و رهبری 

 دانند. رهبری در طول تاریختوان وی در هدایت نیروی انسانی می اندازهبهاثربخشی مدیر را 

ار نظر قریک کارکرد مد عنوانبهیکی از ارکان جامعه بشری بوده است. وقتی رهبری 

اعمال  درگروشود و حضور و موجودیت آن رد جزء مهمی از مدیریت محسوب میگیمی

های رهبری افراد ها یا سبکراه عنوانبهتوان ها را میتعدادی مهارت است که این مهارت

 شکیب(. 0851، دینارزهی و رئیسی، ساالرزهی) کردجهت رسیدن به اهداف خاص تلقی 

ان مناسب روسای آن اقداماتنتیجه اثربخشی و ، هانسازمابخش مهمی از موفقیت و تعالی 

ار بودن به ک مندعالقهاست. رهبران و روسای دانشگاهی برای تعالی سازمان خود عالوه بر 

خود و عشق ورزیدن به عوامل زیردست خود باید از سبک رهبری اثربخش در راستای تعالی 

ب موفقیت آنان در سطح داخلی و زی ربط و کس یهابخشیتعالزیرا ؛ آن برخوردار باشند

یر شود و تأثو غرور ملی در سطح جامعه می یپرستوطنباعث پرورش روحیه  یالمللنیب

تیمور  ،اسالمی الوارسی) ان و دانشجویان دارد، پژوهشگرکارکنان، بر استادان یامالحظهقابل

 (.0859، نعیمی ثابت مقدم، نژاد

اء های رهبری دارد و برای ارتقاط زیادی به سبکمفاهیمی که ارتب ازجملهاز سوی دیگر 

کند که ای زندگی میانسان امروزی در جامعه ازآنجاکهو تعالی سازمان ضروری است و 

الم س هایسازماناست و ضرورت توسعه و رشد هر جامعه نیز داشتن  هاسازمانتحت سیطره 

(. 0851، و رئیسی دینارزهی، ساالرزهی) مفهوم سالمت سازمانی است، و پویا است

 سویبهتوانند جوامع را توانند فراهم آورنده جوامع سالم باشند. میسالم می هایسازمان

هدایت  دانش فنی و سرمایه ملی، منابع طبیعی، بهتر از منابع انسانی یبرداربهرهو  یمندبهره

 درواقع. دن جوامع تبدیل شونکردو عالوه بر کسب موفقیت برای خود به عامل موفق  کنند

ام نظ یهایناسازگارکوشند توانایی ارزیابی از خود را دارند و همواره می، سالم هایسازمان

ر ها گامی مؤثاجتماعی را در درون سازمان تشخیص دهند و برای برطرف کردن این تعارض

 (.0858، فرزادفرو  عباس نژاد) بردارند
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ا سالمت های رهبری بارتباط سبک مطالعات بسیاری صورت گرفته است که، تا به امروز

قرار داده است که  موردبررسیها آموزشی از قبیل مدارس و دانشگاه هایسازمانرا در 

مطالعات باعث سردرگمی پژوهشگران شده است. اهمیت این  های موجود در اینتفاوت

موضوع باعث شده است که از رویکردهای جدیدی برای رسیدن به یک نتیجه واحد و 

ا به تحلیل ت از رویکرد فراتحلیل استفاده شده استپژوهش در این  که؛ ح استفاده شودواض

تر گرشی جامعن، با ترکیب نتایج مطالعات انجام شده بپردازد و گرفتهانجام هایپژوهشنتایج 

. متأسفانه ندکنسبت به موضوع صورت بگیرد و عوامل تفاوت در نتایج را شناسایی و توجیه 

صرفاٌ  ،که تاکنون در این زمینه انجام شده است با نگرشی محدود به موضوع یهایپژوهش

 گیریاندازهاین رابطه را  غیره(معیارهای خاص و ، زمان، جامعه آماری) در شرایطی خاص

، ه موضوعتر باند. رویکرد فراتحلیل در این پژوهش با نگاهی متفاوت و نگرشی جامعکرده

راتحلیل ف، تر. به بیان سادهکردات گذشته را بررسی خواهد عوامل تفاوت در نتایج مطالع

ها( مدارس و دانشگاه) آموزشی هایسازمانهای رهبری را با سالمت در رابطه سبک

چنین پژوهشی در این موضوع در کشور انجام نشده  تاکنون که؛ دهدقرار می موردبررسی

 .رسدمنطقی به نظر میپژوهش لذا ضرورت انجام این ، است

زیادی را به خود  پژوهشگرانموضوع رهبری توجه ، اخیر هایسالدر . الف( سبک رهبری

گانه جدا صورتبهتوانستند ای بود که مدیریت و رهبری میجلب کرده است. شاید دوره

کارکنان دانشی آنان است که برای ، هاسازمانمطرح شوند ولی زمانی که مزیت رقابتی 

نند خواهند که فقط تقسیم وظایف کدیگر کارکنان مدیرانی نمی، آفرینندسازمان ارزش می

کنند،  مندرا توان هاآنخواهند که مأموریت تعریف کنند و یا کارایی را باال ببرند. مدیرانی می

، رهبری. (0200، مورای) ارائه دهند بهنگاماستعدادهایشان را توسعه دهند و بازخورد مؤثر و 

عبارت  ،و سبک رهبری رسیدن به هدف و یا اهداف منظوربهی یعنی توانایی نفوذ بر گروه

دیگران  لهوسیبه، است از الگوهای رفتاری دائمی و مستمر که افراد در هنگام کار با دیگران

، به عقیده جانگ (.0225، 0شود )آمینوافراد درک می وسیلهبهو  کننداز آن استفاده می

                                                           
1. Aminu 
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در  اهآنکمک به ، یسازماندرونهای اد و گروهرهبری عبارت است از تأثیرگذاری بر افر

 ازجمله(. 0220، 0جانگ) در جهت دستیابی به اهداف هاآنایجاد اهداف و راهنمایی 

توان به کارهای اصلی و کارهای جنبی اشاره کرد که در کارهای اصلی کارهای رهبران می

 قامدر م، کننده راهکارعیینت عنوانبه، ریزدر مقام برنامه، نظرصاحب عنوانبهخود رهبر 

تشویق  آورنده تنبیه و به وجودکننده روابط بین گروه و در مقام در سمت کنترل، کارشناس

در مقام پدری و در مقام سپر ، سمبل گروه، سرمشق عنوانبهبوده و در کارهای جنبی خود 

شده در طرحهای م(. نظریه0850، شادان و نجاریان کاخکی، احمدی) بالی گروه خود است

خصوص رهبری فراوان و متضاد با یکدیگر مطرح گردیدند که نشان از ماهیت پیچیده 

توان در چهار بخش کلی زیر رهبری و مفاهیم در حال رهبری هستند. نظریه رهبری را می

 کرد: یبندطبقه

 های شخصیتیهای ویژگیتئوری .0

 های رفتار رهبرینظریه .0

 های اقتضاییتئوری .8

، به نظریه کنند وهای شخصیتی برای رهبر خصوصیاتی ذاتی ذکر میگیهای ویژریتئو

توان به بوگاردوس این تئوری می پردازانهینظرانسان بزرگ( مشهور است. از ) ابرمرد

رهبری امر ذاتی موهبتی الهی است ، (. طبق نظریه0550، 0رست) کردپیگورس و تید اشاره 

 خته.شوند نه ساو رهبران زاده می

تنتاج و اس سوکیپس ناکامی نظریه خصوصیات فردی در شناسایی مسئله رهبری از 

اندیشمندان  هایپژوهشمسیر ، 0512دهه  هایپژوهشدر  یرقطعیغهای متناقض و نتایج یافته

ن جابجایی در ای دیگرعبارتبهشناخت سبک و روش رهبری گرایش یافت.  یسوبهمدیریت 

 نندکشود که سبک و روش رهبری شناخته شود و معلوم عی میتعیین خصوصیات رهبری س

(. در این 0832، مشبکی) کنندای استفاده میکه رهبران در برخورد با زیردستان از چه شیوه

، یریتشبکه مد، های لیکرتمیشیگان و سبک، اوهایو، توان به مطالعات آیوواخصوص می

                                                           
1. Jung 
2. Rost 
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ریه نظ، های اقتضاییمطالعات تئوری ینترمهممگ گریگور اشاره کرد. از  Yو  Xتئوری 

ر معتقد است ارائه گردید. فیدل، تطبیق موقعیت رهبری با سبک رهبری است که توسط فیدلر

 ،ساختار کار و میزان قدرت رهبر، سه عامل اقتضایی رابطه رئیس و مرئوس بر اساسکه 

 کردری تعیین وه رهبتر بین سبک برای هر موقعیت را بدون تغییر سبک یا شیتوان مناسبمی

عملکرد یا اثربخشی گروه نیز بستگی به تعامل سبک رهبری با مساعد بودن شرایط دارد. 

ی مدل اقتضایی است نظریه رویکرد چرخه زندگی نظریه کنندهلیتکمنظریه دیگری که 

است که در آن نسبت به رشد و بالندگی پیروان یک رهبر و یا افراد تحت نظارت یک مدیر 

 (.0877، هرسی و بالنچارد) شودمی دیتأکاقتضایی دیگری  عنوانبهو 

کننده و برانگیزنده کارکنان است که یک عامل تسهیل، سبک رهبری مناسب درواقع

، و بابایی احمدی، رجایی پور) گذاردبر رفتار آنان تأثیر می میرمستقیغمستقیم و  طوربه

 از: اندارتعب هاسازمان در رهبری متفاوت هایسبک (.0835

اند و نیاز به هایی که دچار بحران جدی شده: در سازمان0( رهبری اقتدارگرایانه0

شود. ا میاجر، های سریع دارند و فرآیندهای کاری روتین و غیرتخصصی استگیریتصمیم

نظامی این سبک رهبری مناسب است و مزایایی مانند سرعت در  هایسازمانبرای 

 همراه دارد. منازع در رهبری را بهگیری و قدرت بالتصمیم

 دهندانجام می منینااهایی که کارهای دقیق و علمی و : برای سازمان0( رهبری بوروکراتیک0

ناسب بسیار م، ها برای انجام درست و ایمنی جدی استو لزوم توجه به قوانین و دستورالعمل

کردن ریسک ناشی از است. مزایای این روش رهبری سازمانی باال بردن ایمنی و کم

 کارکردهای تعیین نشده است.

 تیمسئولتفاوتی و عدم احساس هایی که از بیبرای سازمان :8( رهبری کاریزماتیک8

ژی تواند مفید باشد که با شور و انرکارکنان ناراضی هستند انتخاب این سبک رهبری می

ات هایی که به تغییرزمانآورند. این سبک از رهبری برای ساخود سازمان را به حرکت درمی

                                                           
1. autocratic leadership 
2. leadership bureaucratic 
3. charismatic leadership 
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مناسب است و رهبری در این سبک باید با الگو قرار دادن خود سایرین را ، درونی نیاز دارند

 العاده مجاب کند.به عملکردهای فوق

هایی که نوآوری و خالقیت رمز موفقیت و نیاز به مشارکت سازمان در  0( رهبری مشارکتی:1

ی سازمان است این سبک از رهبری مناسب است. این عامل در ماندگار ترینمهمکارکنان 

 سرعتهببسیار مؤثر است و در شرایط بحرانی که نیاز  یبحران ریغنوع رهبری برای شرایط 

هایی که تمرکز بر بهبودهای دهد. برای سازمانگیری دارد پاسخ معکوس میدر تصمیم

ی اسب است و از معایب آن طوالننیز من، عملیاتی و بهبود محصول یا ارائه بهتر خدمت دارند

 های فردی است.ها و مشخص نشدن برخی از ناکارآمدیگیریشدن تصمیم

های خود مدیریتی دارند و هایی که نیاز به روشسازمان یبرا  0:مداخلهعدم( رهبری 9

گیرد. برای کارهایی که نیاز به هدایت قرار می مورداستفادهمدیریت زمان اهمیت زیادی دارد 

گیرد مناسب است و اگر دانش داشته و اطمینان داریم که کارها با حداقل خطا انجام مین

 دهی آن باال است.مناسب در بین کارکنان نباشد ریسک زیان

سبک رهبری برای توسعه کارهای تیمی است و با توجه به اینکه  نیا 8( رهبری مردم محور1

شود. های مقتدر و قوی در آن تشکیل میمرهبری سازمان نگاه یکسانی به کارکنان دارد تی

شود فردی است و باعث می یهاتیمسئولبزرگ این نوع سبک رهبری فراموشی  ضعفنقطه

 های فردی کارکنان نادیده گرفته شود.قابلیت

آموزشی یا خدماتی مانند  هایسازمان: این سبک رهبری برای 1( رهبری خدمتگزار7

گی و های فرهنسب است و معموالً رهبری سازمان به شاخصدانشگاه بسیار منا، بیمارستان

ای مطرح هو همدلی از ارزش ییگوراست، صداقت، به کارارزشی بسیار پایبند است و تعهد 

گیری ایجاد فرهنگ ارزشی و رغم کندی تصمیمدر این نوع رهبری است. در این سبک به

 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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وظایف و ، کار بر کنترل: این سبک از رهبری توجه وسیعی 0گراه( رهبری وظیف3

 هانآعدم توجه به مشکالت کارکنان نارضایتی در بین  لیبه دلها دارد و معموالً دستورالعمل

 یابد.گسترش می

هایی است که کارها را به شکل نین نوع سبک رهبری مناسب با سازماا :0( رهبری تعاملی5

 ،که نیاز به نوآوری و خالقیت دارند محوردانش هایسازماندهند و برای ای انجام میپروژه

 مناسب نیست.

انداز و اهداف روشن و مکالمه آن در : این سبک رهبری با تعیین چشم8( رهبری تحولی02

کند. این مهم با درک درستی از تحوالت سازمان سعی در جذب مشارکت کارکنان می

های یابد و رهبری با هوش عاطفی خود توانمندیانگیزه امکان می های ایجادپیرامونی و شیوه

رهبری از  ییدکند. از نقاط ضعف این سبک تأجدیدی نسبت به قبل برای سازمان ایجاد می

 های تغییر را ایجاد نکند امکانکه زیرساختهای سازمانی است و درصورتیسوی تمامی رده

 (.0859، مکاران)رشیدی و ه یابدیموفقیت بسیار کاهش م
 

( یکی از اولین کسانی است که مفهوم سالمت 0510) 1وارن بنیس. ب( سالمت سازمانی

 اندازههبهای سنتی سنجش کارایی سازمانی ه است که شیوهکردسازمانی را بر این مبنا تبیین 

تفکر  ،تری از سالمت سازمانی نیستند. وقتی بنیسکافی قادر به انعکاس مفهوم گسترده

 9سه بعد از سالمت سازمانیکرد، های سازمانی اعمال مت ذهنی و روانی را برای مجموعهسال

توانایی پذیرش  و 7ارتباط وابستگی هویتی ، 1پذیریاز تطبیق اندعبارترا شناسایی کرد که 

 (.0850، داودی و والیی ملکی) صحیح جهان و دنیای اطراف

ه دست ب منظوربه. استفاه اجتماعی روانی و ر، سالمت یک حالت کامل فیزیولوژیکی

بلکه سطح روانی و ، سطح فیزیولوژیکی تنهانهآوردن سالمت جسمی و روانی واقعی 

                                                           
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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 گونهاینسالمت سازمانی را  0هویومیسکل .(.0201، 0)اسمیت اجتماعی نیاز به مراقبت دارد

ونی مانع بیر کند: سالمت سازمانی اشاره دارد به سازمان سالمی که با نیروهایتعریف می

اثربخش در جهت اهداف و مقاصد  طوربهنیروی آن را ، برخورد کرده یزیآمتیموفق طوربه

در مورد سالمت سازمانی الزمه  یپردازمفهومکند. همچنین اصلی سازمان هدایت می

 ی جهت بهسازی سازماندارمعنیاست و هر کوشش  هاسازمانهای پردامنه و گسترده فعالیت

سالمت  (.0858، باقریان فر و همکاران) زندگی و یادگیری اهمیت دارد، محل کار عنوانبه

تواند اثربخشی و سالمت کارکنان خود را سازمانی داللت بر این دارد که یک سازمان می

. مفهوم (0200، 8)بیسواس ها و تغییرات درونی و بیرونی برآیدو از عهده چالش کندبهینه 

ان نیز سالمتی کارکن، سود و منفعت سازمان موازاتبهکند که یسالمت سازمانی پیشنهاد م

سالمت سازمانی یک  درواقع. (0208، 1)رایا یک هدف مهم برای سازمان محسوب گردد

اس های سازمانی خود احسشود تا کارکنان در پستکه باعث می ساختار مهم مدیریتی است

سالمت  .(2010، 9بورو و همکاران)چیاندآرامش کرده و بتوانند بهترین عملکرد را داشته باش

ند و نیل کتوسعه و بالندگی یک سازمان تسهیل می، سازمانی اشاره به وضعیتی دارد که رشد

روحیه و ، شناس هستندسالم کارمندان وظیفه هایسازمان. در کندبه اهداف را مقدور می

محل  هب دارندفراد دوست های ارتباطی باز و سودمند است و اشبکه، عملکرد باالیی دارند

. اگر به کنندمی احساس افتخار و غرور، کنندکارشان بیایند و از اینکه در این محل کار می

در چنین حالتی باید سالمت سازمانی را نه در بهداشت ، نظام نگاه شود عنوانبهسازمان سالم 

 ردک جستجوان بلکه در موجودیت و بقای خود سازم، و سالمت جسمانی و روانی کارکنان

برای بررسی میزان سالمت سازمانی باید ابتدا شناخت کافی  (.0858، احمدی و بذرافشان)

ابعاد سالمت سازمانی یا مجموعه خصایص  1. هوی و فیلدمنکردایجاد  داشتهروی ابعاد آن 

                                                           

1. Smith 
2. Hoy & Miskel 
3. Biswas 

4. Raya 

5. Chiaburu & et al 
6. Hoy & Feldman 
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و  فردین، قاسمی) از اندعبارتاند که هفت بعد بررسی کرده در و متغیرهای سازمانی را

 (:0858، ادهجودز

علمی: حدی که سازمان برتری علمی و فرهنگی را طالب بوده و برای نیل بدان تالش  دیتأک

 ورزد.می

 ارهدارد اشهمدردی و دوستی که در بین کارکنان وجود ، اعتماد، روحیه: به احساس اطمینان

 .کندمی

 حمایت منابع: فراهم آوردن مواد و لوازم اساسی کار در سازمان.

 گرا است.هی: به رفتاری از مدیر اشاره دارد که کارگرا و هدفدساخت

ین دهد. چنحامی و همکار کارکنان نشان می، گری: رفتاری است که مدیر را دوستمالحظه

 است. هاآن یهاشنهادیپمدیری به نتایج کارکنان توجه دارد پذیرای 

ه توجه ب هاآنترغیب ، ی خودهابر رؤسا و مافوق یرگذاریتأثنفوذ مدیر: توانایی مدیر به 

ته نشدن به وابس، مراتبیسلسله، مواجه نشدن با موانع اداری، بیشتر نسبت به مسائل سازمان

 شوند.ها کلید رهبری اثربخش محسوب میمافوق است که همه این

ایی هاز توانایی سازمان برای تطابق با محیط و سازش با روش عبارت استیگانگی نهادی: 

برنامه آموزشی را حفظ کنند و در برابر تقاضاهای غیرمعقول مراجعان و محیط  که سالمت

 درامان باشند.

بررسی رابطه مدیریت تحوآلفرین »در پژوهشی تحت عنوان ( 0858) نژاد و فرزادفرعباس

ت آفرین و سالمانجام دادند و نتیجه گرفتند که بین رهبری تحول «و سالمت سازمانی

 ی هست.دارمعنیو  سازمانی رابطه مثبت

بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران »عنوان ( در پژوهشی تحت 0830) گوهر شادی

جه انجام داد و نتی «و سالمت سازمانی مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه دو مشهد از نگاه دبیران

که  ی هست. به این صورتدارمعنیگرفت که بین سبک رهبری با سالمت سازمانی رابطه 

اما ، ی وجود ندارددارمعنیمدار و سالمت سازمانی رابطه مستقیم بک رهبری وظیفهبین س

ین همچنین ب، ی وجود دارددارمعنیسبک رهبری گروهی و سالمت سازمانی رابطه مستقیم 

 ی هست.دارمعنیمدار و سالمت سازمانی رابطه مستقیم سبک رهبری رابطه
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رابطه بین سبک رهبری تحولی »عنوان  ( در پژوهشی تحت0835) طالبیمظلومی و شاه

تند انجام دادند و نتیجه گرف «مدیران و سالمت سازمانی مدارس ابتدایی دخترانه شهر اصفهان

، نهادی یگانگی) های سالمت سازمانیکه بین سبک رهبری تحولی مدیران و کلیه شاخص

 ییابتدا علمی( مدارس دیتأکروحیه و ، پشتیبانی منابع، دهیساخت، گریمالحظه، رینفوذ مد

 ی وجود دارد.دارمعنیرابطه ، دخترانه شهر اصفهان

های مدیریت با رابطه بین سبک»( در پژوهشی تحت عنوان 0858) احمدی و بذرافشان 

ریتی انجام دادند و نتیجه گرفتند که بین سبک مدی «سالمت سازمانی و استرس شغلی کارکنان

ی ی وجود دارد و بین سبک مدیریتدارمعنیمستقیم و  مدار با سالمت سازمانی رابطهضابطه

 ی وجود دارد.دارمعنیرابطه مدار با سالمت سازمانی رابطه معکوس و 

 زیر است:سؤاالت پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به 

 اثرگذار است؟سبک رهبری بر سالمت سازمانی انجام شده  هایپژوهشیا در تمامی . آ0

 ؟چگونه استهبری بر ابعاد سالمت سازمانی سبک رمیزان اثرگذاری . 0

 پژوهشروش 

ه کارگیری روش فراتحلیل و با توجه ببه لیبه دلهدف کاربردی است و  ازنظرمقاله حاضر 

حاضر شامل پژوهش گیرد. جامعه آماری های کمی قرار میها در زمره پژوهشماهیت داده

منظور گردآوری ی بوده و بهبا سالمت سازمان همه مقاالت درباره رابطه سبک رهبری

برای فراتحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده شد. این فرم معادل پرسشنامه  ازیموردنهای داده

. اطالعات این فرم برای انجام محاسبات با است هاپژوهشیا فرم مصاحبه در انواع دیگر 

ن کار با استفاده از است. ایشده  وتحلیلتجزیه CMA2جامع فراتحلیل  افزارنرماستفاده از 

ده در های آماری استفاده شکه آزمون ترتیباینبهتکنیک محاسبه اندازه اثر انجام گردید. 

چنین هم در این پژوهش به اندازه اثر مورد تحلیل قرار گرفتند. شدنلیتبدفرضیات پس از 

شده گم ایهپژوهشبرای تعیین تعداد ، ار قیفیکردبرای سنجش سوگیری انتشار از روش 

کننده از آزمون ایمن از خطا و برای وجود متغیرهای تعدیل Nهای دوال و توئیدی و از روش



 117   ... با سالمت یسبک رهبر یرابطه یِکم یلفراتحل

 هانآهای پژوهش به نتایج مهم هر یک از ناهمگونی استفاده شده است که در بخش یافته

 شود.اشاره می

انجام شده درباره موضوعی خاص است.  هایپژوهشتمرکز روی ، در این تحقیق

های انجام شده در زمینه ارتباط بین سبک رهبری و پژوهش موردبررسیجامعه  روازاین

 تر شامل مقاالتدقیق طوربهآموزشی ایران است. این جامعه  هایسازمانسالمت سازمانی در 

 ,noormags.comمجالت و نشریات معتبر داخلی چون )، هانامهپایاندر  منتشرشده

pdf.ir, sid.ir, ensani. ir irandoc.ir, magiran.ir,… است که اطالعات مختصری )

 .در قالب جدول زیر ارائه شده است هاآناز 

 موردبررسیهای اطالعات کلی پژوهش .1جدول 

 ردیف عنوان پژوهش پژوهشگران سال چاپ محل چاپ

 یلالملنیبکنفرانس 

فرهنگ و ، مدیریت

 توسعه اقتصادی

0851 

 ،ساالرزهی اهللبیحب

، رزهیارسالن دینا

 رئیسی حامد

بررسی رابطه بین سبک رهبری 

تحولی و تبادلی با سالمت سازمانی از 

 دیدگاه مدیران دانشگاه شهید بهشتی

0 

 یلالملنیبکنفرانس 

حسابداری و 

 مدیریت

0858 

سمیه ، رضا عقیلی

مسعود ، احمدزاده

 فاضلی

بررسی رابطه بین سبک رهبری 

های سالمت مشارکتی و مؤلفه

دانشگاه آزاد اسالمی  سازمانی در

 واحد شهرکرد

0 

کنفرانس ملی 

حسابداری و 

 مدیریت

0850 

سید فخرالدین 

، طاهره شادان، احمدی

محمد نجاریان 

 کاخکی

بررسی رابطه بین سبک رهبری و 

سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد قاینات

8 

دانش و پژوهش در 

-علوم تربیتی

 دانشگاه ریزیبرنامه

آزاد اسالمی واحد 

 خوراسگان

 اصفهان()

0835 
 بدری، پریسا مظلومی

 شاه طالبی

رابطه بین سبک رهبری تحولی 

مدیران و سالمت سازمانی مدارس 

 ابتدایی دخترانه شهر اصفهان

1 
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 ردیف عنوان پژوهش پژوهشگران سال چاپ محل چاپ

دانش و پژوهش در 

-علوم تربیتی

 دانشگاه ریزیبرنامه

آزاد اسالمی واحد 

 خوراسگان

 اصفهان()

0835 

ید س، سعید رجایی پور

 اهللروح، احمد احمدی

 بابایی

 های رهبریبررسی رابطه بین سبک

مدیران با سالمت سازمانی در مدارس 

متوسطه شهرستان لنجان در سال 

 33-37تحصیلی 

9 

-فصلنامه علمی

پژوهشی رهیافتی نو 

در مدیریت 

 آموزشی

0850 
، عباداله احمدی

 عباسعلی بذرافشان

های مدیریت با رابطه بین سبک

مت سازمانی و استرس شغلی سال

 کارکنان

1 

دو فصلنامه مدیریت 

در  یزیربرنامهو 

 های آموزشینظام

0837 

، اصغر تقی نسب

 محمدحسن

محمد ، پرداختچی

 قهرمانی

بررسی رابطه سبک رهبری با سالمت 

 سازمانی در مدارس متوسطه پسران
7 

 شناسیروانفصلنامه 

12 
0839 

، شبخفرحدکتر سعید 

 رآزیتا ستا

های رهبری و سالمت رابطه سبک

روانی مدیران مدارس متوسطه شهر 

 اصفهان

3 

های تربیتی پژوهش

دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد

 بجنورد

 شهناز آرامی 0839

 های رهبریبررسی رابطه بین سبک

 مدیران و سالمت سازمانی مدارس

ابتدایی پسرانه( نواحی هفتگانه )

 مشهد وپرورشآموزش

5 

-لمیفصلنامه ع

ترویجی مطالعات 

 منابع انسانی

0850 

محمد  نیرحسیام

مریم والیی ، داودی

 ملکی

تحلیل روابط رهبری اخالقی با 

 سالمت سازمانی
02 

فصلنامه مشاوره 

 شغلی و سازمانی
0852 

، محمد قهرمانی

، محمود ابوالقاسمی

، محبوبه عارفی

 میرحمید خاتمی

ارزیابی سالمت سازمانی 

 شهید بهشتی های دانشگاهدانشکده
00 

مجله دانشکده 

پیراپزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی تهران

0852 

، انیهاشمیبنکوروش 

فاطمه گلستان 

نیکزاد قنبری ، جهرمی

بررسی رابطه سالمت عمومی و سبک 

رهبری مدیران و اثر آن بر رضایت 
00 
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 ردیف عنوان پژوهش پژوهشگران سال چاپ محل چاپ

محمود ، پیرکاشانی

 شرفی

شغلی کارکنان در دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

رفتار  فصلنامه

در  یسازمان

 وپرورشآموزش

 دکتر یحیی معروفی 0850

رابطه سبک رهبری مدیران با سالمت 

 وپرورشآموزشسازمانی در ادارات 

 استان کردستان

08 

 0851 نامهپایان

ایرج ، زینب نصیری

سعید ، یپکین

 بخشفرح

ای رابطه بین سبک بررسی مقایسه

رهبری خدمتگزار مدیران و میزان 

ی دوم زمانی مدارس دورهسالمت سا

و شیراز در  آبادخرممتوسطه شهرهای 

 51-59سال تحصیلی 

01 

 0858 نامهپایان
، علی امیری نسب

 عبدالوهاب پورقاز

های رهبری و ی سبکبررسی رابطه

سالمت سازمانی دبیران مقطع متوسطه 

 چابهار

09 

 0833 نامهپایان

اصولی  نیالعابدنیز

محمدرضا ، یامچی

مسعود ، معهجامام

 حقیقی

بررسی رابطه سبک رهبری مدیر با 

سالمت سازمانی در مدارس راهنمایی 

شهر قم در سال  0پسرانه دواتی ناحیه 

 37-33تحصیلی 

01 

 0850 نامهپایان
ن حسی، یعقوب قارلقی

 فرخنده مفیدی، ملکی

مقایسه سالمت سازمانی مدارس 

ابتدایی پسرانه دولتی و غیرانتفاعی 

 اه از دیدگاه آموزگارانشهر کرمانش

07 

 0832 نامهپایان

، نوروزی ابوالقاسم

علی ، حمید رحیمیان

 دالور

سالمت سازمانی و رابطه آن با تعهد 

سازمانی در مدارس راهنمایی مناطق 

 گانه شهر تهران 05

03 

قرار گرفته است که از لحاظ  موردمطالعههایی در این فراتحلیل نتایج پژوهش

یعنی از مقاالت و مالک درون گنجی را ؛ یط الزم را احراز کرده باشدشناختی شراروش

پژوهش  -0از:  اندعبارتاین پژوهش  0معیارهای درون گنجی استفاده شده است.، اندداشته

و ابعاد  سبک رهبری و سالمت سازمانی، در پژوهش مربوطه -0 در ایران انجام گرفته باشد.

                                                           
1. inclusive criteria 
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پژوهش باید اطالعات الزم برای  -8ته به کار رفته باشد.متغیر مستقل یا وابس عنوانبهآن 

های بنابراین تعداد پژوهش؛ استخراج عملی اندازه اثر )قوت رابطه( را ارائه کرده باشد

 .استپژوهش ( 03برای انجام فراتحلیل ) شدهانتخاب

برای فراتحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده شده  ازیموردنهای برای گردآوری داده

ود. این رابزار گردآوری اطالعاتی است که در فراتحلیل به کار می، ست. فرم کدگذاریا

. فرم کدگذاری جهت است هاپژوهشفرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر 

نوع مقاله و سال انتشار و اطالعات اضافی پژوهشگر، اخذ اطالعات خاصی نظیر نام 

، سازمان اجرای پژوهش، شده گیریاندازهمتغیرهای ، ونهاندازه نم مانندکدگذاری شده 

گردد. در این پژوهش از فرم کدگذاری شدۀ و نظایر آن می آمدهدستبههای آماری داده

ست. استفاده شده ا طباطبائیهای اجتماعی و رفتاری قاضی کتاب فراتحلیل در پژوهش

( CMA2جامع فراتحلیل ) افزارمنراطالعات این فرم برای انجام محاسبات با استفاده از 

است. این کار با استفاده از تکنیک محاسبه اندازه اثر انجام گردید. شده  وتحلیلتجزیه

ه اندازه اثر ب شدنلیتبدها پس از های آماری استفاده شده در فرضیهکه آزمون ترتیباینبه

وش ی انتشار از ردر این پژوهش همچنین برای سنجش سوگیر مورد تحلیل قرار گرفتند.

 شود.ار قیفی استفاده میکرد

 فراتحلیل کی که است این انتشار سوگیری از منظور .محاسبه میزان تورش )سوگیری انتشار(

 زا برخی است ممکن، نیست موردبررسی موضوع مورد در شده انجام مطالعات تمام شامل

 شده نتشرم نشده سازینمایه مجالت در حداقل یا باشد نشده منتشر مختلف دالیل به مطالعات

 و گرفته قرار رتأثی تحت فراتحلیل نهایی نتایج، دارد وجود انتشار سوگیری که زمانی. باشد

 سوگیری است الزم پس. بود خواهد خطا و تورش دارای آن از حاصل نهایی برآوردهای

 فزایش یابدا اعتبار نتایج تا شود تصحیح و شناسایی فراتحلیل یک اولیه هایگام در انتشار

، انتشار تورش شناسایی روش ترینساده و ترین(. معمول0222، 0ارویگ و والتر، مکاسکیل)

 اثر آن رد که است فانل یا قیفی ارکرد نام به یدوبعد پراکندگی ارکرد یک از استفاده

                                                           
1. Macaskill, Walter & Irwig 
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 تورش اگر. شودمی رسم مطالعه آن نمونه اندازه مقابل در مطالعه هر از شده برآورد مداخله

 حول گیپراکند مقدار و باشد متقارن ارکرداین است که  انتظار، باشد نداشته وجود انتشار

از  (.0223 ،0پیالی و کوکران، یابد )لیتل کاهش نمونه اندازه افزایش با مداخله اثر اندازه

ارند و مطالعاتی که خطای استاندارد پایین د، ارهای فانل یا قیفی شکلکردلحاظ تفسیری در 

 اما هر چه مطالعات به سمت؛ دارای سوگیری انتشار نیستند، شوندی قیف جمع میدر باال

زایش رود و سوگیری انتشارشان افباال می هاآنخطای استاندارد ، شوندپایین قیف کشیده می

رد مقداری سوگیری دا، های انتخاب و حذف مطالعاتیابد. هر فراتحلیلی به دلیل مالکمی

 هایشپژوهبرای تعیین تعداد  ار قیفی نشان داده شده است.طریق کرداز  که در این مقاله

کننده ایمن از خطا و برای وجود متغیرهای تعدیل Nهای دوال و توئیدی و شده از روشگم

 های پژوهش به نتایج مهم هر یکگونی استفاده شده است که در بخش یافتهاز آزمون ناهم

 اشاره خواهد شد. هاآناز 

 0ازه اثراند مفهومترین مفاهیم موجود در ادبیات فراتحلیل اضر یکی از اساسیدر حال ح

ی به داراندازه اثر عبارت است از نسبت آزمون معنی، است. در یک تعریف فراگیر آماری

دهنده میزان یا درجه حضور (. اندازه اثر نشان0835، ودادهیر، طباطبائیحجم مطالعه )قاضی 

درجه حضور پدیده هم بیشتر است ، تر باشدهر چه اندازه اثر بزرگپدیده در جامعه است و 

داری و اندازه اثر در مورد رد یا قبول فرضیه سطح معنی اگرچه(. 0557، 8)تامپسون و اسنایدر

گذارند. از طریق ای را در اختیار میاطالعات جداگانه هرکداماما ، شوندصفر استفاده می

شانس رخ داده است یا  به علتای خاص که آیا نتیجه شودداری مشخص میآزمون معنی

ته توان دریافت که متغیر مستقل تا چه اندازه بر متغیر وابسخیر و از طریق محاسبه اندازه اثر می

گیری در مورد رد یا قبول فرضیه صفر در برای تصمیم، بنابراین؛ اثر گذاشته است

داری به مقدار اندازه اثر نیز توجه مون معنیرفتاری الزم است همراه با نتیجه آز هایپژوهش

هر چه اندازه اثر ، داریزیرا در شرایط یکسان از لحاظ حجم نمونه و سطح معنی؛ شود

فرا یابد. گیری افزایش میشود و اعتبار تصمیمتوان آزمون هم بیشتر می، تر باشدبزرگ
                                                           

1. Little, Corcoran & Pillai 
2. effect size 
3. Thompson & Snyder 
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سبه اندازه قادر به محا، هایار گروهواریانس و انحراف مع، با داشتن مقادیر میانگین گرانلیتحل

را برای « d»هستند که معموالً « d»و « r»ها در این زمینه ترین آمارهاما رایج، اثر هستند

اگر در ، رونیازابرند. را برای مطالعات همبستگی به کار می« r»های گروهی و تفاوت

را  هاآنتوان اندازه اثر می، باشد استفاده شده« F»و « 𝜒2» ،«t» ،«Z» هایای از آزمونمطالعه

 (.0531، 0های مخصوص به خود محاسبه کرد )ولفبر اساس فرمول

فیشر که کاربرد کمتری دارند نیز برای ترکیب « z»و « g»از شاخص  پژوهشگرانهمچنین 

 یودلددچار تردید و  پژوهشگراندازه اثر استفاده شده است. پس از محاسبه اندازه اثر معموالً 

زعم شود که آیا این مقدار اندازه اثر برای قبول یا رد فرضیه صفر مناسب است یا نه؟ بهیم

ق چه از طری، بهترین معیار برای تفسیر و قضاوت در مورد مقدار اندازه اثر، اندیشمندان

 تبه دسپژوهش باید از مرور پیشینه ، محاسبه شده باشد dو چه از طریق شاخص  rشاخص 

ی را که طی چندین سال انجام شده است محاسبه هایپژوهشمقادیر اندازه اثر  یعنی باید؛ آید

نده های اثر که در آیمعیار مناسب برای مقایسه سایر اندازه عنوانبهرا  هاآنکرد و میانگین 

. البته کوهن معیارهایی را برای استفاده کردشود انتخاب انجام می پژوهشیدر آن حوزه 

 (.0835، ودادهیر، طباطبائیآمده است )قاضی  0د که در جدول کنسریع پیشنهاد می

 حدود باال و پایین اندازه اثر .2جدول 

 حد پایین اندازه اثر حد باالی اندازه اثر 

 0/2 8/2 کوچک

 8/2 9/2 متوسط

 9/2 3/2 بزرگ

 هایافته

ط با هر مرتببررسی ارتباط سبک رهبری با سالمت سازمانی آماره  منظوربهدر مقاله حاضر 

گردید و اندازه اثر آن محاسبه شد. نتایج اندازه اثرهای محاسبه شده  افزارنرممقاله وارد 

 ارائه شده است. 8در جدول  موردبررسیهای پژوهش

                                                           
1. W0lf 
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 توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر متغیرها .3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی دامنه تغییر شدت تأثیر

 9/9 0 )کم( 8/2شدت تأثیر زیر 

 09/00 1 )متوسط( 9/2تا  8/2بین 

 09/70 08 و باالتر )زیاد( 9/2

 022 03 جمع

 08درصد در طبقه متوسط و  09/00مورد معادل  1، مقاله 03از میان  8بر اساس جدول 

( 0 جدول کوهن )شماره بر اساسدرصد در طبقه زیاد قرار گرفته است.  09/70مورد معادل 

 موردمطالعه( کوچک بوده و فرضیه 8/2تا  0/2در بازه اول )یعنی بین  دهآمدستبهاندازه اثر 

( 9/2تا  8/2یعنی بین )در بازه دوم  rچنین وقتی مقدار از قوت کافی برخوردار نیست. هم

شدت تأثیر زیاد ، در بازه سوم باشد rمقدار  کههنگامی درنهایتاندازه اثر متوسط و ، باشد

درصد اندازه اثرها در گروه  59شود که در جدول مشاهده می هگونهمان شود.ارزیابی می

ین توان گفت که بر اساس نتایج ابنابراین می؛ شوندمتوسط و باالی متوسط ارزیابی می

بررسی  ای باالتر از حد متوسط داشته است.فراتحلیل سبک رهبری با سالمت سازمانی رابطه

دهد ابعاد سالمت سازمانی همچنین نشان میمقاالت صورت گرفته در زمینه سبک رهبری با 

روحیه با ، 10/2علمی با اندازه اثر  دیتأککه از میان ابعاد سالمت سازمانی به ترتیب ابعاد 

ت با توجه به اطالعا است. دارای بیشترین سهم در رابطه با سبک رهبری 2/ 991اندازه اثر 

دارای  ه با ابعاد سالمت سازمانی( سبک رهبری در رابطCMA2) افزارنرماز  شدهاستخراج

 ( ارائه شده است.0) ارکرداثرگذاری متفاوتی هستند که نتایج این آزمون در قالب 
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 اثر رابطه سبک رهبری با ابعاد سالمت سازمانی اندازه. 1 نمودار

موجود در مطالعات صورت گرفته را پژوهش  03فاصله اطمینان اندازه اثر  1جدول 

 شود.که در این جدول مشاهده می گونهانهم، دهدنمایش می

 درصد و وزن نسبی هر مطالعه  55اندازه اثر متغیرها با فاصله اطمینان  .4جدول 

 تحت مدل اثرات ثابت و تصادفی

 هاپژوهش
 اطالعات آماری

 Z-Value P-Value حد باال نییحد پا /.(59) یهمبستگضریب 

 220/2 228/1 100/2 898/2 155/2 0پژوهش 

 220/2 333/09 301/2 701/2 732/2 0پژوهش 

 220/2 539/5 909/2 878/2 190/2 8پژوهش 

 220/2 287/01 311/2 717/2 320/2 1پژوهش 

 220/2 112/5 752/2 100/2 700/2 9پژوهش 

 220/2 108/9 890/2 079/2 019/2 1پژوهش 

 220/2 520/02 115/2 902/2 951/2 7پژوهش 

 220/2 139/3 715/2 917/2 112/2 3پژوهش 

 220/2 295/00 110/2 155/2 979/2 5پژوهش 

 220/2 210/07 313/2 793/2 323/2 02پژوهش 

 220/2 350/3 790/2 999/2 111/2 00پژوهش 

 220/2 150/01 320/2 137/2 792/2 00پژوهش 

0.339

0.482
0.531 0.521 0.554

0.61
اندازه اثر
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 هاپژوهش
 اطالعات آماری

 Z-Value P-Value حد باال نییحد پا /.(59) یهمبستگضریب 

 220/2 071/02 328/2 189/2 782/2 08پژوهش 

 220/2 105/5 993/2 851/2 132/2 01پژوهش 

 220/2 302/01 320/2 133/2 792/2 09پژوهش 

 220/2 858/00 390/2 730/2 382/2 01پژوهش 

 220/2 810/05 318/2 718/2 301/2 07پژوهش 

 220/2 811/09 308/2 158/2 712/2 03پژوهش 

 220/2 111/17 110/2 109/2 118/2 مدل اثرات ثابت

 220/2 755/02 710/2 932/2 115/2 مدل اثرات تصادفی

 توان یکی از دو مدل اثرات ثابت و اثراتهای اثر در فراتحلیل میترکیب اندازه منظوربه

تصادفی را به کار برد. مدل اثرات ثابت بر مبنای ریاضی استوار است که بر اساس آن هر 

شود و فرض بر تشابه تفاوت عمل آزمایشی با اثر عمل آزمایشی کلی ارزیابی میپژوهش 

است. در مدل اثرات تصادفی فرض بر این است که اثرات  هاشیآزماح در تمامی صحی

متفاوت از دیگری باشد. از این مدل  هاپژوهش تکتکواقعی آزمایش ممکن است در 

(. 0850 ،دار داشته باشد )قربانی زادهمعنی یناهمگونشود که نتیجه آزمون زمانی استفاده می

یل انجام شده بر روی مطالعات سبک رهبری بر سالمت در فراتحل 1 با توجه به جدول

 %59با فاصله اطمینان  115/2و در مدل تصادفی  118/2اندازه اثر در مدل ثابت  سازمانی

 .استدرصد 

ار فانل یا قیفی پژوهش حاضر( یک تورش انتشار کرد) 0 و 0 بنابراین با توجه به شکل

 هشگرانپژوبعضی مطالعات یا عدم دسترسی در مطالعات وجود دارد که بیانگر عدم انتشار 

 .استبه بعضی از مقاالت یا نتایج مطالعات 
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 رابطه سبک رهبری با سالمت سازمانی  هایپژوهشفانل )قیفی(  نمودار. 1 شکل

 فیشر( z بر اساس)خطای استاندارد 

 فیشر z بر اساسدقت استاندارد  .2 شکل

ای ارزیابی و تعدیل سوگیری انتشار در دوال و توئیدی روش اصالح و برازش را بر 

ه در آن کند کهای کوچک ایجاد کردند. این روش از یک فرایند تکراری استفاده مینمونه

های سپس ارزش، شوند )حذف زوائد از توزیع(ار قیفی حذف میکردمشاهدات نامنطبق از 
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ازه اثر و رآورد اندیعنی عمل پر کردن ب؛ شوندبه مطالعات مفقود اضافه می افتهیاختصاص

 اند. پیدایش مطالعات مفقود زیاد در یکخطای استاندارد مطالعاتی که احتماالً از دست رفته

، لیتل) سمت از خط میانگین اثر به سوگیری انتشار یا تورش نمونه کوچک داللت دارد

نتایج روش اصالح و برازش دوال و توئیدی را نشان  1 (. جدول0223، پیالی، کوکران

 دهد.یم

 اصالح و برازش دوال و توئیدی .5 جدول

 

 Qمقدار  اثر تصادفی اثر ثابت

تخمین 

 اینقطه
 حد باال حد پایین

تخمین 

 اینقطه
 حد باال حد پایین

تعداد مطالعات 

 7: ازیموردن

ارزش 

 مشاهدات
11811/2 10193/2 11093/2 11379/2 97590/2 71001/2 80810/807 

ارزش 

 شدهلیتعد
92981/2 13980/2 90131/2 90912/2 85011/2 18791/2 29051/359 

دیگر  پژوهش 7 منظور کامل شدن نیازاین مطالعه و فراتحلیل به، 1های جدول طبق داده

با ارزش تعدیل )اصالح(  11811/2 شدهمشاهدهارزش ، شودکه مالحظه می طورهماندارد و 

با ارزش تعدیل )اصالح(  11379/2 دهشمشاهدهدر مدل اثر ثابت و ارزش  92981/2شده 

 صورتهبار فانل نیز کرداین نابرابری در . ستینبرابر ، در مدل اثرات تصادفی 90912/2شده 

 هایپژوهشایمن از خطای روزنتال تعداد  Nآزمون  .نقطه سیاه نشان داده شده است 7

ه شود تا عدم ها اضافیلکند که الزم است به تحل)با اثر میانگین صفر( را محاسبه می شدهگم

ایمن از خطا این  Nایده اصلی . (0850، قربانی زاده) دست آیدداری آماری اثر کلی بهمعنی

است که تعداد مطالعات با نتایج صفر را تعیین کنیم که باید برای کاهش احتمال خطای نوع 

عداد اگر ت طور واضحوجود داشته باشند. به شدهنییتعداری از پیش اول به سطح معنی

، اشدب ازیموردنداری اندکی برای کاهش یک نتیجه به سطح معنی داریمعن ریغمطالعات 
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 Nنتایج آزمون  1 (. جدول0229، 0احتماالً فاقد اطمینان است )وگاس آمدهدستبهنتایج 

 دهد.ایمن از خطا را در این پژوهش نشان می

 ( کالسیکخطریبایمن از خطا )تعداد ناکامل  Nمحاسبات  .6جدول 

 31901/17 شدهمشاهدهبرای مطالعات  Zمقدار 

 222/2 شدهمشاهدهبرای مطالعات  Pمقدار 

 29/2 آلفا

 0 باقیمانده )دنباله(

Z 59551/0 برای آلفا 

 03 شدهمشاهدهتعداد مطالعات 

 5907 رساند.را به آلفا می Pای که مقدار شدتعداد مطالعات گم

مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررسی  5907باید تعداد ، 9 ی جدولهابا توجه به داده

مطالعه  5907تجاوز نکند. این بدین معنی است که باید  29/2دو دامنه از  Pشود تا مقدار 

ها خطایی رخ دهد و این نتیجه دقت و دیگر انجام گیرد تا در نتایج نهایی محاسبات و تحلیل

 5907دهد. تعداد در این پژوهش را نشان می آمدهدستهبصحت باالی اطالعات و نتایج 

دقت  دهندهنشاناین  که؛ ی استتوجهقابلفاصله از خطا مقدار مناسب و  موردمطالعه

با هش پژوهای است. عالوه بر بررسی سوگیری انتشار دادهپژوهش در این  وتحلیلتجزیه

من از خطا و جدول اصالح و ای N( از جداول P) آمدهدستبهداری توجه به سطح معنی

( در قالب طرح یک فرضیه فرعی به Qآزمون کوکرام ) به همراهبرازش دوال و توئیدی 

 پرداخته شده است آمدهدستبهبررسی همگونی و یا ناهمگونی اندازه اثرهای 

 ی وجود ندارد.دارمعنیتفاوت  آمدهدستبهفرض صفر: میان اندازه اثرهای 

 ی وجود دارد.دارمعنیتفاوت  آمدهدستبه یاثرها اندازهفرض یک: میان 

 هامقادیر بررسی همگنی داده .7جدول 

 نتیجه آزمون سطح خطا یدارمعنیسطح  Z آماره

 0Hرد  29/2 220/2 31901/17

                                                           
1.Vegas 



 115   ... با سالمت یسبک رهبر یرابطه یِکم یلفراتحل

ایج گونی یا تفاوت نتاست. این ناهم هاپژوهشناهمگونی عبارت از تفاوت بین نتایج 

استفاده  Qگونی از آزمون تر ناهمشود. برای تشخیص دقیق تواند به علل مختلف ایجادمی

 هاشیآزماای از شود. این آزمون مانند کای اسکوئر میزان تفاوت را در مجموعهمی

کند و نشان داد که آیا میزان آن بیشتر از مقدار مورد انتظار است یا نه. این گیری میاندازه

 ،های اثر نمونه بزرگ استزمانی که اندازهکه این ازجملهآزمون دارای مشکالتی است 

حتی اگر تفاوت بین اثرات کوچک باشد و ، دار نشان داده شودگونی معنیممکن است ناهم

وجود  H0در بسیاری از موارد این آزمون دارای قدرت کمتری است و احتمال اشتباه در رد 

 (.0553، کوهن) دارد

ضیه است و فر آمدهدستبهی اندازه اثرهای داردر اینجا فرضیه صفر بیانگر عدم معنی

که داللت دارد. با توجه به این آمدهدستبهدار میان اندازه اثرهای مقابل بر وجود تفاوت معنی

 1Hرد و  0H، استتر ( کوچک%9داری از میزان خطا )سطح معنی، %59در سطح اطمینان 

به ن وجود دارد و ای دارمعنیتفاوت  مدهآدستبهیعنی میان اندازه اثـرهای ؛ شودپذیرفته می

ود ها نشان از وجاست. این ناهمگونی یافته آمدهدستبهناهمگون بودن اندازه اثرهای  یمعنا

حت تأثیر قرار را ت آمدهدستبهکننده نیز دارد که نتایج بررسی روی متغیرهای متغیری تعدیل

ا بررسی گری رغیر یا متغیرهای مداخلهباید مت گرانلیفرا تحلداده است. در چنین شرایطی 

 رخ داده باشد. این کار هاآنتأثیر احتمالی  به علتگونی که ممکن است این ناهم کنند

طور نظری ها به حداقل دو گروه فرعی با توجه به متغیرهایی که بهبندی دادهوسیله طبقهبه

مانند جنس یا سطح گیرد )متغیرهایی بندی مناسب هستند صورت میبرای این گروه

شود. ای انجام میهای جداگانههای فرعی فراتحلیلاز گروه هرکدامتحصیالت(. سپس برای 

الً کام موردنظرهای آماری مطالعات های نمونهکه ویژگیحاضر با توجه به اینپژوهش در 

گر یلای تعدها بر اساس متغیرهامکان تقسیم مطالعات به زیرگروه، و شفاف نبود شدهکیتفک

مواجه  کننده با محدودیتدر شناسایی متغیرهای تعدیل ، پژوهشگرانبنابراین؛ وجود نداشت

 بودند.
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 گیریبحث و نتیجه

متعددی  هایکه روی نمونه های مختلففراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از پژوهش

ر با د، درواقعدهد. تری از اثر متغیرهای گوناگون به دست میدیدگاه جامع، انداجرا شده

افراد ، ای از یک جامعهکنار هم قرار دادن نتایج حاصل از انجام یک پژوهش روی نمونه

همچون جامعه ما که گوناگونی ، هایی در جوامعیشوند. چنین یافتهمختلف بررسی می

 ای بیشتری راهتفاوت، زیرا این گوناگونی؛ تر و حائز اهمیت بیشتری استبیشتری دارد. مهم

در دست ، های مختلف این جامعهباید اطالعات متعددی را از نمونه ناچاربه، به همراه دارد

ه شیوه های بها را به دست آورد و با تفاوتشباهت، داشت تا با یکپارچه کردن این اطالعات

های حاصل از این فراتحلیل نشان داد که سبک رهبری با سالمت مناسبی برخورد کرد. یافته

 دارد. 111/2تأثیر زیادی با میانگین اندازه اثر  هاسازمانی در سازمان

ک رهبری رابطه بین سب، در این فراتحلیل سعی شد تا با یکپارچه کردن میزان اندازه اثر

اما تنها یک بررسی در این رابطه ؛ آموزشی بررسی گردد هایسازمانبر سالمت سازمانی در 

 صورتبهداخلی و خارجی  هایسازماندر  کافی نبوده و الزم است که این پژوهش

ی نیز صورت کیف صورتبهپرسشنامه و ترجیحاً  رازیغبهای و با استفاده از ابزارهایی مقایسه

 ونهگاینهای دیگر در این است که جامعه آماری در گیرد. تفاوت این پژوهش با پژوهش

های اولیه و ژوهشهریک از پ، های قبلی است و واحد پژوهش آنپژوهش، هاپژوهش

د در یابیم که اطالعات اولیه موجومستقل پیشین است. در این پژوهش به اطالعاتی دست می

دهد. ابزارهای به کار گرفته شده در تمامی این های گذشته آن را نشان نمیپژوهش

 ستیلچکاما در فراتحلیل از ، ها پرسشنامه و حجم نمونه آماری متفاوت بودهپژوهش

های انجام گرفته در یک محدوده ل استفاده شده و حجم نمونه آماری را نیز پژوهشفراتحلی

 ،های تحلیل آماریهای انجام گرفته روشدهد. در اکثر پژوهشزمانی خاص تشکیل می

و بعضاً مدل معادالت ساختاری بوده اما در فراتحلیل روش  r, z, tهای همچون روش روش

های محدودیت ازجملهاستفاده شده است. ، است r, dین آن تربرآورد اندازه اثر که رایج

ضعف در  وجود، در کشور به شکل منسجم پژوهشینبود بانک ، هاییانجام چنین فراتحلیل
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هایی است که در عدم دسترسی آسان به منابع و پژوهش، هاشناسی اکثر پژوهشروش

 شد با نگاهی متفاوت وی مشخص انجام و منتشر شده است. در پژوهش حاضر تالش حیطه

نتایج  که؛ دقرار گیر موردبررسیتر رابطۀ بین سبک رهبری با سالمت سازمانی نگرشی جامع

ای باالتر ( رابطه111/2) فراتحلیل نشان داد که سبک رهبری با سالمت سازمانی با اندازه اثر

ا سالمت ب بررسی مقاالت صورت گرفته در زمینه سبک رهبری، از حد متوسط دارد. همچنین

ارتباط سبک رهبری با ابعاد سالمت پژوهش  03 درمجموعدهد که سازمانی نشان می

 دهد که ازآموزشی را سنجیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می هایسازمانسازمانی در 

روحیه با اندازه اثر ، 10/2علمی با اندازه اثر  دیتأکمیان ابعاد سالمت سازمانی به ترتیب: 

تقیم غیرمس طوربهکه  هرچنداست.  ای بیشترین سهم در رابطه با سبک رهبریدار 991/2

توان اذعان داشت که سبک رهبری تأثیر نسبتاً قوی بر سالمت سازمانی دارد و می

 ;Cemaloglu, 2007; Cengiz, 2008های انجام شده در خارج از کشور )پژوهش

Kormaz, 2007; Yildirm, 2006; Recepoglu, 2011; Ozdemir, 2013 این )

 کنند.تأثیر را تأیید می

های انجام شده در مورد ارتباط بین سبک رهبری و سالمت آنچه مشهود است پژوهش

تر و های عمیقضعیف بوده و نیاز است پژوهش، سازمانی به دلیل منابع محدود در این زمینه

هش حاضر های پژوافتهانجام گیرد و ی الذکرفوقتری در خصوص ارتباط دو متغیر گسترده

علمی و روحیه  دیتأکتنها اندازه اثر سبک رهبری با دو بعد  چراکهبر این ادعاست  تأییدینیز 

 نسبتاً قوی گزارش شده است.

جهت ارتباط مؤثر سبک رهبری مدیران با سالمت سازمانی ، های تحقیقبا توجه به یافته

ت که رسد نیاز اسازمانی به نظر میو بهبود تأثیر سبک رهبری در تمامی ابعاد سالمت س

 ورمنظبه، آموزشی هایسازمانمقتضی است که مدیران های بیشتری انجام شود. پژوهش

ا در مواجهه ب در الگوهای رفتاری خود، دستیابی به سطوح باالتری از سالمت سازمانی

دهی عد ساختهر دو ب هایمؤلفهتا حد امکان به  کارکنان اداری، ذینفعان درونی، کارکنان

و  ازهانی، به اهداف، بر نیل به اهداف سازمانی دیتأکگری توجه نمایند و در عین و مالحظه
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مشکالت شخصی و فردی آنان نیز اهمیت قائل شده و کسب رضایت خاطر آنان را در نظر 

 .بگیرند

ر سالم د آوردن محیطی مطلوب و به وجود، کی از وظایف مدیریت و رهبری آموزشیی

 هایسازمانطریق برای ایجاد محیط مناسب و مطلوب در  تریناساسیاست.  نسازما

 این است که مدیر یا رهبر آموزشی نسبت به افرادی که با او در تماس هستند، یآموزش

 ،والدین دانش آموزان، آموزشی ئتیه، شامل طیف وسیعی است شامل کارکنان اداری)

 احترام الزم به عمل آورد.، (...منطقه آموزشی ومدیر یا مسئولین  هایمافوق، دانش آموزان

ری و های رهبشود مطالعات مقایسه سبکفوق پیشنهاد می ذکرشدهبرای بررسی موارد 

ک رهبری ترین سبفراتحلیل انجام شود تا غالب صورتبهارتباط هر یک با سالمت سازمانی 

 هایسازمان درکاراناندستمدیران و  مورداستفادهدر ایجاد سالمت سازمانی مشخص و 

 آموزشی قرار گیرد.

 منابع

(. بررسی رابطه 0859امیررضا. )، کاوه و نعیمی ثابت قدم، تیمورنژاد، فاطمه، اسالمی الوارسی

مجله مدیریت ، د دانشگاهیبا تعالی سازمان در جها گراتحولسبک رهبری 

 .935-102، (0)01، سازمانیفرهنگ

ی مدیریت با سالمت هاسبک(. رابطه بین 0858علی. )عباس، بذرافشان عباداله و، احمدی

ت پژوهشی رهیافتی نو در مدیری -فصلنامه علمی .سازمانی و استرس شغلی کارکنان
 .78-52، (0)9، آموزشی

(. بررسی رابطه 0850محمد. )، و نجاریان کاخکی شادان، طاهره، سید فخرالدین، احمدی

نان دانشگاه آزاد اسالمی واحد های رهبری با سالمت سازمانی کارکبین سبک

 .0-00، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، قاینات

 هایسازمان(. فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در 0839)محمود. ، توکلی مصطفی و، ازکیا

 .01-0، 07، فصلنامه علوم اجتماعی، آموزشی
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رابطه بین  یبررس(. 0858) ینام، مجتبی و هماینی دمیرچی، حاج خزیمه، مصطفی، باقریان فر

 نامناطق است وپرورشآموزشی کارکنان ادارات احرفهسالمت سازمانی و تعهد 

، های مدیریت آموزشیینوآور .0850-58گیلویه و بویر احمد در سال تحصیلی که

02(0،) 85-08. 

 امهنپایان. در ایران هاسازمانهای آمادگی الکترونیک فراتحلیل پژوهش (.0850سارا. )، بهفر

اه های اطالعاتی. دانشگگرایش مدیریت سیستم کارشناسی ارشد مدیریت دولتی.

 .طباطبائیعالمه 
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