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مقدمه
در جهاان وویاای اماروز ،سااازمانهاا باا اااراد رشااد یااتاهتاری مواجهناد کااه تواساتار معناا و کاار هدامنااد مایباشاند(درویشاای.)1331 ،
چنین سازمانهایی به رهبرانای نیااز دارناد تاا وواو موجاود را باه معارواه بطلبناد ،چشاا انادازهاایی بارای آیناده تلان کنناد و اعضاای
سااازمان را باارای دسااتیابی بااه آن چشااا اناادازها الهااا بخشااند(رابین ا  )303: 2003 ،و بااه بعااد دیگاار زناادگی انسااانی ،اراتاار از رواب ا
عاادی رهباار و ویاارو توجاه نماینااده یعناای باه جااای ایجاااد مبادودیت ،اسااتقالل بدهنااد و باه جااای کنتاارل اعتمااد کننااد (ااارهلا 111 ،
بااه نقاال از آ،ااایی .)1310 ،توجااه بااه معنویاات در الاال مشاانالز گوناااگون زناادگی و ارزشاامند و معنااادار نمااودن باار زناادگی انسااان
موثر است ،زیارا باا وجاود ایان هاوش اااراد علای رراا راتاار عقالیای ،نگرشای موبات باه تاود و دیگاران تواهناد داشات (ارامارزی،
 .)1333رهبااری اثااربخش یااادگیری متواااوز و بهبااود یابنااده را در سااازمانهااای آموزشاای ایجاااد مااینمایااد (هااوی و میساانل،3
 .)2010مواااهیمی چااون هااوش معنااوی و رهبااری کااه متایرهااای اصاالی ایاان و ا وهش هسااتند در راسااتای الرکاات بااه سااوی ایاان اماار
مهااا ،در مطالعاااز اتیاار مطاار شاادهانااد .رهبااران بااه واسااطه وی گاایهااای شختاایتی و بهاارهمناادی از انااواو هااوش ،بااه شاایوههااای
گوناااگون رهبااری ماایکننااد(رابین ا  .)2003 ،بااه ن اار گلماان 3بهااره هوشاای ( )IQتعیااین کننااده ویشااراتهااای علماای و مواقیااتهااای
الراااهای اساات ولاای سااها آن در مواقیاات تنهااا  20درصااد اساات .ایاان باادین معناساات کااه باارای رهبااران ،هوشاای اراتاار از  IQنیاااز
اساات زی ارا هوشاابهر مز اساات امااا کاااای نیساات .در ایاان میااان یناای از عااواملی کااه بااه عنااوان متایاار واایش بااین در رهبااری مااد ن اار
است بهارهمنادی اااراد از هاوش معناوی مایباشاد .لااا از آنجاایی کاه مادیران آموزشای مسائول هادایت مجموعاه آموزشای تاود در
راسااتای اهااداو آموزشاای و تربیتاای ماایباشااند و بااا توجااه بااه نقااش هااوش معنااوی در ویشاابرد اهااداو آموزشاای ،در ایاان وا وهش بااه
بررساای رابطااهی بااین هااوش معنااوی و رهبااری آموزشاای در بااین ماادیران ،معاونااان و ر سااای دانشااندههااای دانشااگاه عالمااه طباطبااائی
که ج ء ده دانشگاه برتر کشور در سال  131شناتته شده است ،ورداتته میشود.

ادبیات نظري تحقیق
مطالعه علمای در زمیناه هاوش باا کاار آلوارد بیناه 1در ساال  1104مایالدی آرااز شاد .وا از ساالهاا لاوئی ترساتون 10هاوش
را موهاااومی اراتااار از هوشااابهر معراااای نماااود (سااای  )324 :1333 ،و وا ا از او گااااردنر )1133(11وا ا از مطااار نماااودن
هااوشهااای هشااتگانه اذعااان داشاات کااه االتمااام باایش از  3نااوو هااوش وجااود دارد و هااوش روالااانی را نیاا مطاار نمااود.
من ااور از هااوش روالااانی همااان هااوش معنااوی  SQماایباشااد کااه مربااوو بااه توانااایی اندیشاایدن درباااره ورسااشهااای ب ا ر
راجاو بااه معنااای زناادگی مایباشااد .سااالامتی از ،بیاال :ماان کیساتار چاارا اینجااا هسااتار چااه چیا ی مهااا اسااتر و چگونااه ماای-
توان یک رهبر توب شدر و( ...ریچارد ،12ترجمه نویدی مقد .)1331 ،
درباااره هااوش معنااوی تعاااری

بساایاری ارائااه شااده اساات کااه همگاای باار ایاان ننتااه اتوااا ن اار دارنااد کااه هااوش معنااوی نااوو

جدیاادی از هااوش نیساات ،بلنااه اولااین و ابتااداییتاارین نااوو هااوش اساات کااه در دوران کااودکی در هسااته وجااودی ماساات و یااک
،ابلیاات ذاتاای باارای جسااتجوی درا چرایاای اشاایاء در همااه ااااراد اساات کااه در صااورز توجااه بااه آن موجا تااال شاادن ،توانااایی
تمیی ا و انتخاااب ماایشااود(عبدالااه زاده .)1333 ،هااوش معنااوی جنبااههااای ذهناای و ناااملموي معنویاات را بااا ا،ااداماز و مسااائل ااااراد

در دنیای عینای و ملماوي ترکیا مایکناد(ناسال.)4 :2004 ،13ایان هاوش از جملاه هاوشهاایی اسات کاه همانناد هاوشهاای دیگار،
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جاا ء ،ابلیااتهااای اااردی رهبااران اساات کااه در تعیااین ساابک رهبااری اثرگاااار ماایباشااد (آ،ااایی .)21 :1310 ،بساایاری از مبققااان
تااالش کااردهانااد تااا ابعاااد مختل ا

هااوش معنااوی را مشااخ

کننااد ،زیاارا ایاان ابعاااد تاااثیر بساایار زیااادی باار شاایوه رهبااری ااااراد دارد.

عناصاار اصاالی هااوش معنااوی عبارتنااد از توناار انتقااادی وجااودی ،تولیااد معنااای شختاای ،آگاااهی متعااالی و توسااعه سااطو
هوشاایاری(الالاات آگاااهی) .هااوش معنااوی اسااتعداد و ،ااابلیتی دساات یااااتنی در همااه ااااراد اساات و امنااان اسااتواده از ایاان اسااتعداد در
هار لب ااه از زناادگی وجااود دارد .ایاان هااوش کااه بعااد از سااال  2000اهمیات ویا های یاااات ،ماایتوانااد جنبااههااای کاااربردی متواااوتی
در زناادگی ااااراد داشااته باشااد .از جملااه :دسااتیابی بااه یااک دانااش دروناای و بتاایرز جهاات الاال مسااائل موجااود و ااا ایش اعتماااد بااه
سیسک.)2003،14

نو

امروزه موهو هوش معنوی نه تنها در الوزه اردی بلنه در الوزههای سازمانی (مدیریت و رهبری) نی مورد توجه ،ارار گراتاه
است (سارروانی .)1331 ،این هوش در سازمانهای آموزشی از اهمیت بامتری برتاوردار اسات .باعا

ااا ایش چشامگیر میا ان

مواقیت رهبران جهانی میشود(رواری .)1333 ،همچنین تاثیری متعالی بر زندگی کسانی دارد که آن را به کاار مایبرناد و توساعه
میدهند(ارهنگی .)1333 ،در القیقت کارکنانی که از هوش معنوی بهره بردهاند ،تاییراز را وایراترند و در زندگی تود االسااي
هدامندی دارند ،اطالعاز و کارشان را به مشارکت میگاارند و با همناران و اعضای گروه تود هماهنگ مایشاوند ( آ،اایی و
همناران .)1310 ،در مطالعاز اتیر به این نتیجه رسیده اند که هوش معنوی نیروی ،درتمندی جهت سازگاری و تطابن اسات .ایان
نتایج الاکی از این است که هوش معنوی نه تنها به بهبود کیویت زندگی کاری کارکنان میانجامد ،بلنه ایان تواناایی را دارد کاه

منجر به ارتقاء کل سازمان شود(کریمی موثقی . )1310،ایمون  )2000(1معتقد است که هوش معنوی نه تنها معنویت ،بلنه میا ان
انطبا وایری ااراد را ویشبینی میکند و ،ابلیتهایی را به ارد می دهد که او را برای الل مساله و دستیابی به اهداو ،ادر میسازد.

آمرا  )2003(1معتقد است هوش معنوی توانایی به کارگیری و بروز منابو ،ارزشها و کیویتهای معناوی اساته باه گوناهای کاه
بتواند کارکرد روزانه و آسایش را ارتقاء بخشد .طبن ن ر رابین ( )2003و هورن )2011(13عوامل ماوثر بار رهباری را مایتاوان باه

وی گیهای شختیتی ااراد و از سوی دیگر نوو بهرهمندی از هوش نسبت داد.
رهبااری نی ا و یوااه عمااده ماادیریت اساات امااا تمااا کااار او نیساات .رهبااران از طریاان نوااوذ باار ماارد ، ،ااادر بااه تااداو اعالیااتهااای
گروهاای هسااتند .رهبااران بااا تاادوین چشااا انااداز آینااده باارای سااازمان ،جهاات ایجاااد ماایکننااد و ااااراد را همسااو مااینماینااد .از ن اار
جرج تاری رهبار ی عمال اثرگااار بار اااراد جهات تاالش مشاتا،انه اسات .بناابراین رهباری مواان ،مساتل داشاتن مهاارزهاایی جهات
ایجاااد اشااتیا در ااااراد جهاات انجااا امااور اساات .چنااین مهااارزهااایی ناشاای از عواماال و وی گاایهااای گوناااگونی اساات .نتااایج
تبقیقاااز گوناااگون الاااکی از آن اساات کااه از میااان ایاان عواماال ،هااوش از اهمیاات بااامیی برتااوردار اساات و رهبااران بایااد
باااهوشتاار از ویروانشااان باشااند .نتااایج تبقیقاااز گی لاای 13نیا نشااان ماایدهااد کااه وی گاایهااایی ماننااد ابتنااار و توانااایی عماال و اعتماااد
به نو

با رهباری ارتبااو داشاته و رهباران بارای ایجااد جاوی مناسا  ،بایاد تاود نیا از وی گایهاای مااکور بهارهمناد باشاند( .ایاران

ن اد واری ی ،ساسان گهر.)1310 ،
بررسیها نشان داده است که شیوه مدیریتی مدیران میتواند انگی ههای کاری را در کارکنان واالدهای تابعه تبات تايثیر ،ارار

دهد(باربوتو. )200 ،11ایدلر 20معتقد است که عامل اصلی در مواقیت رهبری ،سبک رهبری اصلی ارد مورد ن ار اسات .بناابراین
انتخاب سبک رهبری به طرز تلقی مدیر نسبت به ااراد انسانی و تمرک یا عد تمرک سازمان بستگی دارد .رهبری آزاداناه :در ایان
سبک اطمینان و اعتماد به مرئوسان در الد کمال ،و رابطهای صمیمانه و مشارکت جویانه در تمامی امور میان آنان بر،رار اسات .در
این سبک ،تتمیاگیریها کامال مشارکتی بوده و گروههای رسمی و ریر رسمی با ها در آمیختهاند .رهبری تلویقی :در این سبک
14 . Sisk
15 . Emmons
16 . Amram
17 . Horne
18 .Gyzly
19 . Barbuto
20 . Fiddler

اطمینان و اعتماد به مرئوسان در الد توبی است و با آنان در تعیین وارهای اهداو مشارکت میشود اما مسائل و موواوعاز عماده
سازمانی بوسیله رهبر برطرو میشود .رهبری آمرانه :مدیر و رهبر به مرئوسان تود اعتماد ندارند و روابا رهبار و ویارو مبتنای بار
تري و ارعاب است( .الوانی.)1333 ،

مک کورمیک ،)1114(21به نقل از ارهنگی( )1333استدمل میکند که ادرا معنویت ،رهبری و مدیریت در شارای ماتالطا،

منبعی وایدار برای تلن و جاری ساتتن معنا در مبی کار اراها میکناد .اساتراا و اااتلر )2002( 22اساتدمل مایکنناد رهباران
معنوی که دارای هوش معنوی هستند بیش از سایرین ا،داماز رهبران اثربخش را انجا میدهند( به نقل از ارهنگی) .آمرا ()2003

در تبقیقی نشان داد که هوش معنوی در مدیریت شالی موان و کارآمد تيثیر بس ایی دارد .همچنین نیل)1113( 23استدمل میکند

معنویت عامل مهمی در تبول و بهبود سازمانی است.
ی داناای ورایاای( )1310در تبقیقاای بااا عنااوان «بررساای تاايثیر هااوش معنااوی باار بهاارهوری ماادیران (کارکن اان) اداره آمااوزش
و واارورش اسااتان مازناادران» بااه ایاان نتیجااه دساات یاااات کااه بااین هااوش معنااوی کارکنااان و بهاارهوری آنااان در سااازمان رابطااه
معنااادار و موبتاای وجااود دارد .ارهنگاای و همناااران ( )1333در و وهشاای بااا عنااوان«هااوش واایش بیناای کننااده رهبااری تبااول
آااارین» بااه ایاان نتیجااه دساات یااتنااد کااه بااین هااوش معنااوی و رهبااری تبااول آااارین رابطااه موباات و معناااداری وجااود دارد.
مبمااود درویشاای( )1331در و وهشاای بااا عنااوان« رابطااه بااین هااوش معنااوی و اثربخشاای سااازمان در کارکنااان سااازمان میاارا
ارهنگاای ،صاانایو دسااتی و گردشااگری اسااتان گاایالن» بااه ایاان نتیجااه دساات یاااات کااه بااین هااوش معنااوی و اثربخشاای سااازمانی
رابطااه معناااداری وجااود دارد .السااین کریماای مااوثقی ( )1310در تبقیقاای بااا عنااوان«رابطااه هااوش معنااوی و صااالالیت بااالینی
ورسااتاران» بااه ایاان نتیجااه رسااید کااه رابطااه معنااادار و موبتاای بااین هااوش معنااوی و صااالالیت ورسااتاران وجااود دارد .همچنااین
رسااتگار( )1311اذعااان ماایدارد کااه رابطااه معناااداری ب این معنویاات و آمااوزههااای رهبااری وجااود دارد .در مطالعاااز اتیاار بااه
ایان نتیجاه رسایده اناد کاه هاوش معناوی نیاروی ،درتمنادی جهات ساازگاری و تطاابن اسات .وا وهشهاای زیاادی رابطاه باین
معنویاات و مواقیاات را تيییااد نمااوده اساات و نتااایج و ا وهشهااا الاااکی از ایاان اساات کااه ارزشهااای معنااوی نااه تنهااا بااه بهبااود
کیویاات زناادگی کاااری کارکنااان ماای انجامااد ،بلنااه ایاان توانااایی را دارد کااه منجاار بااه ارتقاااء کاال سااازمان شااود .مطالعاااز
انجااا شااده از جملااه بااا،ری و همناااران تباات عنااوان «بررساای ارتباااو هااوش معنااوی بااا شااادمانی» ،شااعبانی و همناااران تباات
عنااوان «نقااش هااوش معنااوی و هیجااانی در ماادیریت کارآم اد» انجااا شااده اساات کااه نشااان دهنااده تاايثیر هااوش معنااوی باار
سااالمت روان و مواقیاات ااارد در ماادیریت اساات .لاااا ماایتااوان نتیجااه گرااات کااه معنویاات باار انعطاااووااایری و سااازگاری
تاثیرگاااار بااوده و در بهبااود کیویاات زناادگی کاااری ااااراد و عملناارد آنهااا اثاار دارد( بااه نقاال از السااین کریماای مااوثقی،
.)1310
تبقیان الاوار باا هادو بررسای رابطاه باین ایان دو متایار و البتاه وایش بینای رهباری آموزشای بار اسااي مولواههاای متایار
مستقل هوش معنوی، ،تد دارد به سالامز زیر بپردازد:
 -1آیااا بااین ابعاااد هااوش معنااوی ( توناار انتقااادی وجااودی ،تولیااد معناای شختاای ،آگاااهی و توسااعه الالاات آگاااهی) و
رهبری آموزشی مدیران آموزشی رابطه معناداری وجود داردر
 -2سها هر یک از ابعاد هوش معنوی مدیران آموزشی در رهبری آموزشی آنان به چه می ان استر
 -3تاثیر مولوه های رهبری آموزشی در ابعاد هوش معنوی به چه می ان و چگونه استر
بر اساي سالامز ،ید شده ارویههای تبقین بشر ذیل تعری

میشوند:

فرضیه اصلي :بین هوش معنوی و رهبری آموزشی مدیران دانشگاه عالمه طباطبائی رابطهای معنیدار وجود دارد.
فرضييیه فر ييي او  :بااین توناار انتقااادی وجااودی ماادیران دانشااگاه عالمااه طباطبااائی و رهبااری آموزشاای آنااان رابطااهای
معنیدار وجود دارد.
21 . make karmic
22 . Struck & Fatler
23. Neal

فرضييیه فر ييي و  :بااین تولیااد معنای شختاای ماادیران دانشااگاه عالمااه طباطبااائی و رهبااری آموزشاای آنااان رابطااهای معناایدار
وجود دارد.
فرضييیه فر ييي يي  :بااین آگاااهی ماادیران دانشااگاه عالمااه طباطبااائی و رهبااری آموزشاای آنااان رابطااهای معناایدار وجااود
دارد.
فرضييیه فر ييي م ييار  :بااین توسااعه الالاات آگاااهی ماادیران دانشااگاه عالمااه طباطبااائی و رهبااری آموزشاای آنااان رابطااهای
معنیدار وجود دارد.

روششناسی تحقیق
روش و وهش توصیوی از نوو همبستگی است .جامعه آماری و وهش کلیه مدیران و معاونان آموزشای دانشاگاه عالماه طباطباائی در ساال
تبتیلی  1 -1به تعداد  34نور میباشد ،که به علت مبدود بودن جامعه ،کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد .بارای گاردآوری دادههاا
از دو ورسشنامه هوش معنوی و رهبری آموزشی استواده شده است .برای سنجش هوش معناوی از ورسشانامه هاوش معناوی چهاار عااملی
کینگ مرک از چهار مولوه تونر انتقادی وجودی ،تولید معنی شختی ،آگاهی و توسعه الالت آگاهی (مقیمی ،ساید مبماد و رمضاان،
مجید )1310،که الاوی  24گویه میباشد ،استواده شده است .برای سنجش رهبری آموزشی از ورسشنامه رهبری لوتاان  )113 (24ترجماه
دکتر الوانی که در سه بعد رهبری آمرانه (توجه به سازمان و و یوه) ،رهبری آزادانه(توجه به ارد) ،رهبری تلویقی(توجاه باه و یواه و اارد)
بود استواده گردیده است که الاوی  3سالال بسته در مقیاي لینرز میباشد .برای تعیین روایی ورسشنامهها از آنجاا کاه هار دو ورسشانامه
استاندارد است ،روایی آنها در مطالعاز متعدد داتلی و تارجی ماورد تاییاد متختتاان ذیارب ،ارار گراتاه اسات .در تتاو

وایاایی

ورسشنامه ها ،وری آلوای کرونباخ برای ورسشنامه هاوش معناوی  0/31و بارای رهباری آموزشای  0/324بدسات آماده اسات .بارای
تج یه و تبلیل دادههای تا از روشهای آمار توصیوی و استنباطی بهره گراته شد .در وردازش اطالعاز و آزمون ارویهها نی با توجه باه
این که موووو و وهش مربوو به تعیین رابطهی بین دو متایر میشود از روش آزمون همبستگی ویرسون و اسپیرمن استواده شده است.

یافتهها
یافتههاي توصیفی
همانگونه که در جدول شماره  1نشان داده شده است  3درصد از نمونهها (13نور) مرد و  32درصد( 3نور) زن بودناد .همچناین  12درصاد (3
نور) دارای مدرا تبتیلی کارشناسی ارشد و  33درصد( 22نور) دارای مدرا تبتیلی دکتری بودند کاه باه وواو مشاخ

اسات کاه

اکوریت شرکت کنندگان دارای مدرا تبتیلی دکتری بودهاند 23 .درصد از ااراد نمونه ( 3نور) بین 1-سال ساابقه مادیریت 32 ،درصاد (3
نور) بین  -10سال سابقه مدیریت 4 ،درصد( 1نور) بین 10-1سال و  20درصد( نور) بین  1 -20سال و  1درصد ( 4نوار) باین  20-2ساال
سابقه مدیریت داشتند 4 ،درصد ( 1نور) بین  20-30سال و  2درصد دیگر ( 13نور) باین  30-40ساال 32 ،درصاد از اااراد نموناه ( 3نوار) باین
 40- 0سال و  12درصد ( 3نور) بین  0- 0سال سن داشته اند و این آمار بیانگر این است کاه جامعاه ماورد مطالعاه ماا یاک جامعاه جاوان باا
تبتیالز عالیه بسیار بام میباشد.
جدو  .1مرب ط به جنسیت ،طح تحصیالت ،ابقه خدمت و ن نم نهها
مشخصات
جنسیت
تحصیالت

وضعیت

تعدا

رصد

مرد
زن
او لیسان
دکتری

13
3
3
22

06 3
0632
0612
0633
24. Luthans

1-10
10-1
1 -20
20-2
20-30
30-40
40- 0
0- 0

ابقه مدیریت

ن

0623
0632
0604
0620
061
0604
06 2
0632
0612

3
3
1
4
1
13
3
3

جدو  .2یافتههای مرب ط به آمار ت صیفي متغیرها
متغیرهای پژوهش

میانگین

خطای ا تاندار میانگین

انحراف ا تاندار

واریانس

تفکرانتقا ی وج ی

236 0

06 11

360

16333

ت لید معني شخصي

11643

06400

26002

46010

آگاهي

20603

0631

16 31

26413

ت عه حالت آگاهي

13630

06 23

3613

16333

ه ش معن ی

3624

06130

36113

36201

رهبری آمرانه

136 3

06322

26 13

362 1

رهبری آزا انه

13604

062 3

26114

464 1

رهبری تلفیقي
رهبری آم زشي

23630

06311

36231

106 11

جدول شمارهی  2نشان میدهد میانگین ابعاد چهارگانه هوش معنوی در سه بعد تولید معنی شختی ،آگاهی و توسعه آگااهی شختای تقریباا
 20توصی شده است .این درالالی است که در ورسشنامهی هوش معنوی به هر یک از این ساه بعاد ساالال اتتتاا داده شاده اسات .باا
توجه به طی لینرز (کامال موااقا،موااقا....،کامال مخالوا)که به ترتی از  4تا صور نمرهگااری شده است ،الاداکور نمارهای کاه مایتاوان
به یک بعد اتتتا داد  20میباشد .در این و وهش با توجه به ایننه میانگین این سه بعاد الادودا  20ارزیاابی شاده اسات ،بناابراین مایتاوان
گوت اکور آنها می ان برتورداریشان را «کامال موااقا» ارزیابی کردهاند (زیرا اگر نمرهی میانگین ( )20را بر سالال هر بعد تقسیا کنایا ،باه هار
سالال  4نمره تعلن میگیرد که نشاندهندهی گ ینهی «کامال موااقا» در طیا لینارز مایباشاد) و میاانگین بعاد تونار انتقاادی وجاودی 21
توصی شده است و از آنجایی که  3سالال به این بعد اتتتا یااته است ،به این بعد نی نمره  4تعلن میگیرد که نشاندهناده گ یناه «کاامال
موااقا» میباشد .مولوهی رهبری آموزشی نی در این و وهش دارای سه بعد (رهبری آمرانه «توجه به سازمان و و یوه» ،رهبری آزادانه«توجاه باه
ارد» و رهبری تلویقی «توجه به و یوه و ارد» میباشد که بعد رهبری آمرانه توس  20عبارز و بعد رهبری آزادانه توس  1عباارز و رهباری
تلویقی از تلوین این دو بعد مباسبه میشود که در طی لینرز (همیشه ،ارل  ،گاهی ،به ندرز ،هیچگاه)سنجیده میگاردد .مز باه تووای
است که نبوه امتیازدهی مقداری متواوز است .جدول بام یااتههای توصیوی مربوو به رهبری آموزشی و ابعاد سه گاناه آن را در تاود جاای
داده است .این اطالعاز الاکی از این است که مدیران دانشگاه عالمه طباطبائی از الداکور نمرهای که میتوانساتند باه رهباری آموزشای تاود
بدهند(  ،)3نمرهای به میانگین  23630دادهاند که برابر است با ن دیک  30درصاد آن .ایان امار در ماورد ساه تارده مقیااي رهباری آموزشای
مقداری متواوز است .یعنی در تتو رهبری آزادانه با توجه به الداکور نمره مورد انت ار (  ،)1میانگین نماراز 13604و رهباری آمراناه باا
توجه به الداکور نمره مورد انت ار( )20میانگینی ن دیک به  136 4به دست آمده استٰ بار ایان اسااي نتیجاه مایگیاریا کاه چیا ی الادود 33
درصد مدیران نبوه رهبری تود را توجه به ارد(رهبری آزاداناه) و درصاد اااراد نباوه رهباری تاود را توجاه باه و یواه(رهباری آمراناه)
گ ارش نمودهاند .در تتو رهبری تلویقی این مدیران در الد متوس میباشند(نمودار شماره .)1

رهبری آمرانه

رهبری تلویقی

رهبری آزادانه و بی ،ید و بند

( توجه به سازمان و و یوه )

( توجه به و یوه و ارد )
عالی

( توجه به ارد )

20
1

136 4

و یوه گرا

10

متوس -
وعی

13604
10

-

1
انسان گرا

نیمرخ رهبری

نم ار شماره  .1وضعیت رهبری ر بین مدیران انشگاه المه طباطبائي

یافتههاي تبیینی
در این بخش رابطه متایرهای تبقین به صورز دو به دو و بر اساي ارویاز تبقین بررسی شده است .بدین من ور، ،بل از بررسی
ارویهها نیاز است بدانیا که دادهها از توزیو نرمالی برتوردار هستند یا تیر! برای این من اور مایتاوان از آزماون کولماوگروو-
اسمیرنوو استواده نمود .هرگاه سط معناداری متایرها بیشتر و ب رگتر از سط (  )060باشاد مایتاوان گوات دارای توزیاو نرماال
هستند .همچنین میتوان از آزمونهای وارامتریک ن یر ویرسون استواده کرد .چنانچه توزیو نرمال نباشد بایستی از آزمونهاای ریار
وارامتریک ن یر اسپیرمن استواده کرد .واسخهای شرکت کنندگان به دو ورسشنامهی هوش معنوی و رهبری آموزشی و مولوههای
آن در جدول شماره  3نشان دهنده این است که متایرها دارای وی گی نرمال نیستند و لاا برای آزمون ارویهها بایساتی از آزماون
ریر وارامتریک اسپیرمن استواده کرد.
جدو  .3آزم ن ک لم گروف -ا میرن ف
متغیر

آماره ک لم گروف ا میرن ف

د معني اری

ه ش معن ی
تفکرانتقا ی وج ی
ت لید معني شخصي
آگاهي
ت عه حالت آگاهي
رهبری آم زشي
رهبری آمرانه
رهبری آزا انه

1602

06244

16313

06040

161

06132

06111

063 3

16133

06123

160 2

06201

1641

0603

16342

060

فرضیه اول(فرضیه اصلی) :بین هوش معنوي و رهبري آموزشی مدیران دانشگاه عالمه طباطبائی رابطهاي
معنیدار وجود دارد.
جدو شماره :4ضریب همبستگي بین ه ش معن ی و رهبری آم زشي
متغیر

مقدارمعني اری

هوش معنوی
رهبری آموزشی

06003

ضریب همبستگي
)**( .233

میزان خطا
0601

نتیجه آزم ن
رد H0

ج ت رابطه
مستقیا

دادههای جدول شماره  4نشان میدهد که بین متایر هوش معنوی و رهبری آموزشی در بین مدیران دانشگاه عالمه طباطباائی همبساتگی موبات
بامیی به می ان ( )0611در سط معناداری ( )0601بر،رار است که به معنای تاییاد اروایهی نخسات و رد اارص صاور مایباشاد .بناابراین باا 11

درصد اطمینان میتوان گوت بین هوش معنوی و رهبری آموزشی در بین مادیران دانشاگاه عالماه طباطباائی رابطاهای ،اوی ،مساتقیا و موبات
بر،رار است.

فرضیه دوم (فرعی اول) :بین تفکر انتقادي وجودي مدیران دانشگاه عالمه طباطبائی و رهبرري آموزشری
آنان رابطهاي معنیدار وجود دارد.
جدو شماره  .5ضریب همبستگي بین تفکر انتقا ی وج ی و رهبری آم زشي
مقدارمعني اری

متغیر

ضریب همبستگي

تونرانتقادی وجودی
رهبری آموزشی

همچنین جدول شماره وری

)*( .333

0601

میزان خطا
060

نتیجه آزم ن
رد H0

ج ت رابطه
مستقیا

همبستگی بین ترده مقیاي تونر انتقاادی وجاودی و متایار رهباری آموزشای را نشاان مایدهاد.

همانطور که مالال ه میگردد میتوان با  1درصد اطمینان (با توجه به سط معناداری  )060گوت بین تونار انتقاادی وجاودی و
رهبری آموزشی رابطهی مستقیا و موبت بر،رار است .لاا این ارویه مورد تایید ،رار گراته و ارص صور رد میشود.

فرضیه سوم( فرعی دوم) :بین تولید معنی شخصی مدیران دانشگاه عالمه طباطبائی و رهبرري آموزشری
آنان رابطهاي معنیدار وجود دارد.
جدو شماره .6ضریب همبستگي بین ت لید معني شخصي و رهبری آم زشي
متغیر

مقدارمعني اری

ضریب همبستگي

میزان خطا

نتیجه آزم ن

ج ت رابطه

06023

)*( . 2

060

رد H0

مستقیا

تولید معنی شختی
رهبری آموزشی

در تتو

متایر تولید معنی شختی و رابطه آن با متایر رهبری آموزشی ،دادههای جدول بیانگر این است که با  1درصد اطمیناان(باا

توجه به سط معناداری  )060میتوان گوت بین تولید معنی شختی و رهبری آموزشی رابطاهی مساتقیا و موبات بر،ارار اسات .لااا ایان
ارویه نی مورد تایید ،رار گراته و ارص صور رد میشود.

فرضیه چهارم (فرعی سوم) :بین آگاهی مدیران دانشگاه عالمه طباطبائی و رهبري آموزشی آنان رابطهاي
معنیدار وجود دارد.
جدو شماره .7ضریب همبستگي بین آگاهي و رهبری آم زشي
مقدار معني اری

متغیر

ضریب همبستگي

میزان خطا

نتیجه آزم ن

ج ت رابطه

آگاهی
رهبری آموزشی

در تتو

06001

)**( .32

0601

رد H0

مستقیا

رابطه بین ترده مقیاي آگاهی و متایر رهبری آموزشی ،همانطور که در جدول شماره  3مالال ه میگردد میتوان باا  11درصاد

اطمینان(با توجه به سط معناداری  )0601گوت بین ترده مقیاي آگاهی و رهبری آموزشای رابطاهی مساتقیا و موبات بر،ارار اسات .لااا ایان
ارویه نی مورد تایید ،رار گراته و ارص صور رد میشود.

فرضیه پنجم (فرعی چهارم) :بین توسعه حالت آگاهی مدیران دانشگاه عالمه طباطبرائی و رهبرري آموزشری
آنان رابطهاي معنیدار وجود دارد.
جدو شماره :8ضریب همبستگي بین ت عه حالت آگاهي و رهبری آم زشي

متغیر

مقدارمعني اری

ضریب همبستگي

میزان خطا

نتیجه آزم ن

06131

.01

----

رد H1

توسعه الالت آگاهی
رهبری آموزشی

در تتو

ارویه آتر با توجه به دادههای جدول میتوان گوت بین توسعه الالت آگااهی و رهباری آموزشای هایچ گوناه رابطاهای وجاود

ندارد .لاا ارویه تبقین رد میشود و ارص صور مورد تایید ،رار میگیرد.

بحث و نتیجه گیري
رهبری جا ء جادایی ناواایر مادیریت اسات و نقاش اساسای در عملیااز مادیر ایواا مایکناد .عوامال اثرگااار بار نباوه رهباری
از ارزش اراوانی برتوردار باوده وآشانایی باا ایان عوامال موجا

بهباود آن مایگاردد .تبقیان الاوار باا هادو بررسای رابطاه

بااین هااوش معنااوی بااا رهبااری ماادیران دانشااگاه عالمااه طباطبااائی انجااا شااده اساات .در و ا وهش الاواار رابطااه هااوش معنااوی
بااا مولوااههااایی همچااون توناار انتقااادی وجااودی ،تولیااد معناای شختاای ،آگاااهی و توسااعه الالاات آگاااهی بااا رهبااری مالسساااز
آموزشاای بااا مولوااههااای رهبااری آمرانااه ،رهبااری آزادانااه و رهبااری تلویقاای بررساای گردیااد .یااتااههااای وا وهش الاااکی از آن
اساات کااه بااین هااوش معنااوی و رهبااری ماادیران دانشااگاه عالمااه طباطبااائی رابطااه معناااداری وجااود دارد .نتااایج بدساات آمااده از
ارواایه ارعاای اول نشااان ماایدهااد کااه بااا  1درصااد اطمینااان بااین توناار انتقااادی وجااودی و رهبااری آموزشاای رابطااهی مسااتقیا
و موباات بر،اارار اساات .همچنااین بااا  1درصااد اطمینااان ماایتااوان گواات بااین تولیااد معناای شختاای و رهبااری آموزشاای رابطااهی
ارواایه ارعاای سااو نیا بااا  11درصااد اطمینااان ماایتااوان گواات بااین تاارده مقیاااي

مسااتقیا و موباات بر،اارار اساات .در تتااو

آگاااهی و رهبااری آموزشاای رابطااهی مسااتقیا و موباات بر،اارار اساات .امااا در تتااو

ارواایه ارعاای چهااار باین توسااعه الالاات

آگاااهی و رهبااری آموزشاای هاایچ گونااه رابطااهای یاااات نشااد .لاااا اروایه تبقیاان رد ماایشااود و ااارص صااور مااورد تاییاد ،اارار
ماایگیاارد .یااتااههااای ایاان و ا وهش بااا نتااایج نیاال) ،(1113آماارا ( ،)2003رابین ا ( ،)2003هااورن( ،)2011ی داناای ورایاای(،)1310
درویشاای( ،)1331کریماای( ،)1310سااارروانی( )1331هماااهنگی دارد .بااا توجااه بااه ارواایههااای تبقیاان و نتااایج الاصااله
مشااخ

گردیااد کااه بااا بااه کااارگیری هااوش معنااوی ماای تااوان رهبااری اثااربخش داشاات ،زیاارا ایاان هااوش نیااروی ،درتمناادی

جهاات سااازگاری و تطااابن و در نتیجااه ارتقاااء کاال سااازمان ماایباشااد .بااه اعتقاااد جاارجتااری ،رهبااری عبااارز اساات از عماال
اثرگاار بر اااراد باه طاوری کاه آنهاا باا عال،اه در جهات دساتیابی باه اهاداو تاالش کنناد .رهباری وویاا و اثرگااار تنهاا عامال
ااتاارا بااین سااازمانهااای موااان و ناااموان اساات (ایااران نا اد ،)411 :1310 ،از ن اار ویتاار دراکاار رهبااران منااابو اصاالی و نااادر هاار
مالسسااهای بااه شاامار ماای رونااد ،در نتیجااه از جملااه ویاماادهای شاایوه صاابی رهبااری ،کنتاارل بیشااتر باار اوواااو ماایباشااد (رابینا
 .)313 :2003و نی ا در ن اار گااراتن ایاان ننتااه موج ا
یناای از دمیلاای کااه موج ا

رهبااری وااعی

هماااهنگی و کنتاارل و در نتیجااه بهبااود اوواااو کیواای سااازمان ماایشااود.

و ریاار ماهرانااه ماایگااردد ،هااوش معنااوی وااعی

اساات .ماادیران ماایتواننااد از

طریاان رشااد معنااوی ،باورهااا و تتااوراز نادرساات و ریروا،عاای را کنااار گااشااته و بااه آگاااهی وجااودی دساات یابنااد .رشااد
معنوی بارای هماه اااراد الاائ اهمیات اسات و راهای بارای مسائولیت واایری اسات کاه ایان امار موجا
سااوی دیگاار موجاا
تتااو

همگرایاای و مشااارکت ااااراد سااازمان ماایگااردد ،زیاارا یناای از دردرااههااای ماادیران و رهبااران بااه

در سااازمانهااای آموزشاای ،ایجاااد زمینااههااای مشااارکت و تال،یاات اساات .بااا توجااه بااه ایننااه سااازمانهااای امااروزی

تواسااتار معنااا و کااار هدامنااد م ای باشااند ،رهبااران و ماادیران بایااد اهااداو سااازمان را مشااخ
تعریاا

رهباری اثاربخش و از

نماینااد تااا موجاا

رهباران موجا

نمااوده و آنهااا را بااه ووااو

اااا ایش مساائولیت وااایری و روالیااه همناااری گردنااد .تقویاات و آمااوزش هااوش معنااوی در

نگاااهی جااامو بااه مسااائل ماایشااود و رهبااران بهاارهمنااد از ایاان هااوش جوانا

مختلا

امااور را در ن اار تواهنااد

گراات .چنااین رهبرانای بایااد باه هاادایت کارکناان اهمیاات دهناد و علیااررا اساتواده از ،اادرز ،باه کارکنااان اعتمااد داشااته و بااه
آنهااا اسااتقالل بدهنااد ،بااه موجودیاات کارکنااان و تواااوز هااای اااردی آنااان توجااه داشااته باشااند و در واای اااا ایش آگاااهی
شختای تاود در ماورد مساائل مختلا

سااازمان و اااراد باشاند .بناابراین باا توجاه بااه نتاایج تبقیان ،و وهشاگران جهات ارتقاااء

ووااعیت رهبااری آموزشاای ماادیران دانشااگاه عالمااه طباطبااائی بااه طااور اتاا

و کلیااه مالسساااز آموزشاای بااه طااور اعااا

ویشنهاداتی به شر ذیل ارائه مینمایند:
اا مساائولین مالسساااز و آموزشااگاههااا بااا برگا اری دورههااای آموزشاای ،زمینااه مز جهاات آگاااهی ماادیران نساابت بااه نقااش بااا
اهمیت هوش معنوی در ارتقاء سط رهبری موسسه آموزشی تبت کنترلشان را اراها نمایند.

اا مطااابن یااتااه هاای وا وهش مبناای بار سااها سااه عامال توناار انتقااادی وجاودی ،تولیااد معناای شختای و آگاااهی هااوش معنااوی
در اااا ایش اثربخشاای رهبااری آموزشاای ،ویشاانهاد ماایگااردد تبقیقاااز بیشااتری از ایاان دساات صااورز وااایرد تااا موجاا
تقویت ادبیاز تبقین و نتایج الاور گردد.
ا ا بااا توجااه بااه تاثیرگااااری بساایار زیاااد مولوااه سااو هااوش معنااوی یعناای سااط آگاااهی ااارد ماادیر در اماار رهبااری آموزشاای،
ویشنهاد مای گاردد ایان موواوو از طریان ریاسات مبتار دانشاگاه عالماه طباطباائی ماورد توجاه ،ارار گیارد تاا طای برگا اری
دوره های تا

آموزشی نسبت به تقویت آن در مدیران جهت ارتقاء عملنردشان ،ا،دا نمایند.
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