بررسی رابطه بین انواع سبکهای رهبری با هوش معنوی در مدیران واحدهای ستادی دانشگاه
علوم پزشکی کرمان
محمود نکویی مقدم ،1عاطفه مسیبی اردکانی ،*2محمدرضا امیر

پذیرش مقاله59/6/32 :

چکیده
مقدمه :یکی از ویژگیهایی که موجب موفقیت سازمانهای امروزی میشود ،هوش مدیران است .از جمله هوشهایی که مددیران را قدادر
میسازد تصمیمات استراتژیک در محیطهای پیچیده فعلی اتخاذ کنند ،هوش معنوی است .یکی دیگر از ویژگیهای مدیران جهت موفقیت
سازمان ،چگونگی اعمال سبکهای رهبری است .این پژوهش با هدف تعیین سبکهای رهبری با هدوش معندوی مددیران دانشدگاه علدو
پزشکی کرمان در سال  0251انجا شد.
روش بررسی :این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی بود که بر روی  70نفر از مدیران معاونتهای دانشگاه علو پزشدکی کرمدان در سده
سطح مدیریت که به روش سرشماری انتخاب شده بودند ،انجا گرفت .در این مطالعه ،برای گدردووری دادههدا از پرسشدنامه کیند بدرای
سنجش هوش معنوی و پرسشنامه بارنز و متزکاس برای سنجش سبک رهبری استفاده گردید .دادهها با استفاده از نر افزار  SPSSنسدخه
 06مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس از روش مدل معادالت ساختاری ( ،SEMاز نر افزار  Smart PLS 2استفاده شد.
یافتهها %67 :مدیران دانشگاه علو پزشکی کرمان از سبک وظیفه مداری استفاده میکردند .بین سبکهای رهبدری بدا هدوش معندوی و
همچنین بین هوش معنوی با سطح تحصیالت مدیران رابطه وماری معنادار و مستقیمی وجود داشت ( .)P=1/10همچنین نتایج بیان داشت
مدیرانی که از سبک تلفیقی استفاده مینمودند ،دارای هوش معنوی باالتری بودند.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به شرایط سازمانهای امروزه که همواره با چالشهای گوناگون روبه رو میشوند؛ مددیران بایدد بدا تقویدت
باورها و ارزشهای خود ،میزان هوش معنوی خود را باال ببرند و از سبک رهبری تلفیقی برای هدایت سازمان استفاده نمایند.
واژگان کلیدی :هوش معنوی ،سبک رهبری ،مدیران عملیاتی ،مدیران میانی ،مدیران ارشد.
ارجاع :نکویی مقدم محمود ،مسیبی اردکانی عاطفه ،امیر اسماعیلی محمدرضا .بررسی رابطه بین انواع سبکهای رهبری با هوش معنوی در مدیران واحدهای ستادی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان .مجله پژوهشهای سالمت محور  3131؛ .371-382 :)2(2

.3

استاد  ،مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،مؤسسه آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.

.2

کارشناس ارشد ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی  ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.

.1

دانشیار ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.

* نویسنده مسئول :کرمان ،هفت باغ علوی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
تلفن31112227838 :
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دریافت مقاله59/6/7 :



دریافت مقاله اصالح شده59/6/01 :



اسماعیلی3

بررسی رابطه سبکهای رهبری با هوش معنوی مدیران

محمود نکویی مقدم و همکاران

مدیریت یک سازمان یکی از چالشهاا مماد دنیاا

مگفاوتی برا اداره کردن افراد و هدایت آنهاا اتخااذ

سازمان فعلی و آینده به شمار مایآیاد و ایان باه آن

کننااد ،همچنااین مشخمااات ممااد هااوش معنااو را

دلیل است که جمتدهی مسیر سازمان از طریق تفکار

اطمینان فرد  ،تأثیر ذار  ،برقرار ارتباطات مؤثر و

و عمل مدیران ،امکانپذیر اسات یکای از شایساگ ی

درک بین فرد برشمرده است ( )4همچنین Duffy

ها محور که موجب موفقیات ساازمان مایشاود،

و  Blusteinویژ ی رهبران معنو را قادرت مقابلاه

هوش مدیران است مدیران نیازمناد پارورش هاوش

با سخگیها ،خودآ اهی با  ،توانایی ایجااد فرصات از

خود در تمام سطوح هسگند تا بگوانند وظیفه شان را به

دشوار ها زند ی ،توانمند بودن در برخاوردار و

طور مگوازن و همه جانبه به انجام برساانند از جملاه

کنگرل خویشگن میداند ()5

هوشهایی که مادیران را قاادر مایساازد تمامیمات

ابعاد هوش معنو  Kingو ،DeCicooمجموعها

اسگراتژیک در محیط پیچیده و مماد دنیاا کساب و

از تواناییها و قابلیتها ذهنی است که شامل تفکار

کار فعلی اتخاذ کنند هوش معنو مدیران است ()1

انگقاااد وجااود  ،ایجاااد معنااا شخم ای ،آ اااهی

مفموم هوش معنو در ادبیات آکادمیک روانشناسای

مگعالی ،توسعه موقعیت هوشیار میباشد ()1

برا اولین بار در سال  1991توسط  Stevensو بعاد

هوش معنو مدیران به آنان توانایی انگقال معناا بار

در سااال  1999توسااط  Emmonsمطاارح شااد ()2

مبنا درک پرسشها وجود خود و پیروان را مای

هوش معنو  ،برخالف هوش کلی که رایاناههاا هاد

دهد و آنها با اسگفاده از این تواناایی ،افازون بار باه

دارا آن هسگند و بارخالف هاوش هیجاانی کاه در

چالش کشیدن وضع موجاود باه عناوان الماام بخاش

بعض ای از پسااگانداران وجااود دارد ،منحمااراً خااا

عمل میکنند و سبب میشود کارکنان احساس عمیاق

انسان است و هوش معنو اساسیترین و اصلیترین

رسالت در زند ی شخمای و ساازمانی خاود داشاگه

نوع هوش است هوش معنو زیر بناا موضاوعاتی

باشند قابلیت به کاار یر ساطوح چند اناه آ ااهی

است که به آنها ایمان دارید هوش معنو همچناین

آنها را قادر میسازد از حالتها برتر شناخت مثال

اساس اعگقادات ،ارزشها و اعمال و سااخگار زناد ی

شمود در حل مسالله ،ان یازش و کماک باه دی اران

ما است این هوش دسگرسی انسان به معنا و ارزش و

برا حل مشکالت سازمانی اسگفاده کنند این مدیران

نیاز اسااگفاده از آنهااا در شایوه اندیشایدن و تماامید

که نسبت باه دی اران ساخاوت ،انساانیت ،شافقت و

رفگن را فاراهد مایکناد ،هاوش معناو باه انساان

عشق ایثار رانه نشان میدهناد ،بایش از دی ار اناواع

تمامیت میبخشد و به او یکپارچ ی و وحدت عطااء

مدیران مالحظه فرد به کارکنان دارند مجماوع ایان

میکند ()3

ویژ یها ،باعث ایجاد کاریزما رهبر و نیاز انگقاال

 Georgeدر مطالعه خود مممگرین کاربردها هاوش

نوعی حس آرمانی به کارکنان مایشاود و سابب مای

معنو در محیط کار را ایجاد آراماش خااطر ،تفااهد

شود آنها مدیر را به عنوان ال و رفگار برا خاود

بین افراد ،مدیریت کردن تغییرات و از میاان برداشاگن

در نظر ب یرند ()7

موانع راه مطرح نموده است همچنین بیان میکند کاه
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مقدمه

مدیران با هاوش معناو باا مایتوانناد روشهاا

بررسی رابطه سبکهای رهبری با هوش معنوی مدیران

محمود نکویی مقدم و همکاران

دارد و موفقیت ساازمان در تحقاق اهاداف ،در ارو

نگایج پژوهش بگواند به شناخت مدیران ماورد مطالعاه

چ ون ی اعمال مدیریت و سبکهاا ماؤثر رهبار

و نحوه اداره واحدها توسط مدیران آنها کماک کناد

مدیر است سبک رهبار مجموعاها از ن ارشهاا،

به ونها که بگوانند به سبک درساگی از برخاورد باا

صفات و ممارتها مدیران است که بار پایاه چماار

کارکنان برسند

عامل نظام ارزشهاا ،اعگمااد باه کارمنادان ،تماایالت
رهبر و احساس امنیت در موقعیتها مبمد شاکل
می یرد ( )8در دانش اهها با توجه به این که مادیران
سطوح مخگلف در امر مدیریت ساازمانی باا موقعیات
ها مگفاوتی روبه رو میشوند مساگلزم اتخااذ سابک
رهبر مناسب مایباشاند ( )9بناابراین مادیران مای
بایست آ اهی کااملی نسابت باه تماامی سابکهاا
رهبر مگفاوت داشگه باشند و بنابار اقگضاا زماان و
مشکالت پیش رو خود ،یک سبک و یاا ترکیبای از
سبکها مخگلف را اتخاذ نمایند
سبک رهبر  ،وسیلها است که مدیر برا ان یزش
کارکنان در جمت تحقق اهداف سازمان اتخاذ میکناد
و معمو ً با درجاتی از شدت و ضاعف در دو طیاف
وظیفه مدار و رابطه مدار قرار داشگه است ()11
فرهن اای و همکاااران و  Howardو  Stephenدر
پژوهش خود به این نگیجاه دسات یافگناد کاه هاوش
معنو و جنبه مذهبی میتواند در روحیه و بمارهور
با

مدیریت نظام آموزشی مؤثر باشد ()11،12
همچنین در مطالعه باقرپور و عبداهللزاده باین سابک

رهبر تلفیقی و هاوش معناو رابطاه معناادار باه
دست آمد ولی بین دی ر سبکها رهبار و هاوش
معنو رابطها وجود نداشت ( )13با توجه باه ایان
که معاونتها هفت انه دانش اه در نقش واحدها
سگاد عمل مایکنناد و جای ااه ویاژها در پیشابرد
اهداف دانش اه دارند ،در این مطالعاه باه تعیاین ناوع
سبک رهبر و رابطاه آن باا هاوش معناو مادیران

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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روش بررسی

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی -تحلیلی بود
که به روش مقطعی در بازه زمانی تیار الای آذر 1394
باار رو ماادیران ارشااد ( 7نفاار) ،میاانی ( 24نفاار) و
عملیاتی ( 47نفر) در معاونتها آموزشی ،پژوهشی،
توسااعه ماادیریت و منااابع ،دانشااجویی و فرهن اای،
درمان ،غذا و دارو و معاونت بمداشگی انجاام رفات
نمونهها به روش سرشمار انگخاب شدند و ضاریب
پاسااخ ویی  %91بااود در ایاان مطالعااه اطالعااات
مشخمات دمو رافیکی همچون سن ،جنسیت ،سابقه
مدیریت و میزان تحمیالت جمعآور

ردید

برا جمعآور دادهها از دو پرسشنامه زیار اساگفاده
شد:
 -1پرسشنامه تعیین سبک رهبار بااردنز و مگزکااس
برا تعیین سبک رهبر مدیران که حاو  15ساؤال
رابطه مدار (سؤا ت ،22 ،19 ،18 ،15 ،11 ،8 ،5 ،3
 )35 ،34 ،32 ،31 ،28 ،21 ،24و  21سا اؤال وظیفاااه
مدار (ساؤا ت ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ،7 ،1 ،4 ،2 ،1
 )33 ،31 ،29 ،27 ،25 ،23 ،21 ،21 ،17 ،11میباشد،
اسگفاده شد که امگیازدهای باه ساؤا ت باا اساگفاده از
مقیاس  5زینها لیکرت باود (=5همیشاه=4 ،غالبااً،
 =3اااهی اوقااات=2 ،بااه ناادرت=1 ،هر ااز) در ایان
پرسشنامه برا تعیین سبک رهبر تلفیقی ،امگیاز بعد
وظیفه رایی را بر رو محاور سامت چا

نیمار

سباک رهابر عالمت ذار کرد سپس اماگیاز بُعد
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هماهن ی و افزایش بمارهور در رأس ساازمان قارار

سگاد دانش اه علوم پزشکی کرمان پرداخگاه شاد تاا

بررسی رابطه سبکهای رهبری با هوش معنوی مدیران

محمود نکویی مقدم و همکاران

سبک رهبر مشخص کردید در آخر با ترساید یاک

کرونبا پرسشانامه سابک رهبار باارنز و مگزکااس

خط مسگقید ،نقاط عالمت اذار شاده بار رو دو

 1/89زارش شده بود کاه نشاان از پایاایی مطلاوب

محور به یکدی ر وصل شد ،نقطها که محاور میاانی

ابزار مورد اسگفاده داشت ()15

نیمر سبک رهبر را قطع کرد ،امگیاز سبک رهبار

شکل  :1نیمرخ سبک رهبری

 -2پرسشنامه هوش معنو مورد اساگفاده باه وسایله

بخش توصیفی به محاسبه درصد ،میان ین و انحاراف

کینگ در سال  2118طراحی شد که  24ساؤال دارد و

معیار پرداخگه شد در بخاش تحلیلای از آزماونهاا

دارا  4مؤلفه تفکر انگقاد وجود (ساؤا ت ،3 ،1

آمار مناسب اسگفاده ردید همچنین بارا بررسای

 ،)21 ،17 ،13 ،9 ،5ایجاد معناا شخمای (ساؤا ت

نرمااال بااودن مگغیرهااا از آزمااون کولمااو روف-

 ،)22 ،19 ،15 ،11 ،7آ اهی مگعاالی (ساؤا ت ،1 ،2

اسمیرنوف یک نمونها اسگفاده شد و در آخر دادههاا

 )18 ،14 ،11و توسعه موقعیت هوشایار هوشایار

بااا روش ماادل معاااد ت ساااخگار ( )SEMباارا

(سااؤا ت  )23 ،11 ،12 ،8 ،4ماایباشااد امگیااازدهی

بررسی دقیاقتار فرضایه اصالی پاژوهش از رویکارد

سؤا ت آن با اساگفاده از مقیااس پانج تاایی لیکارت

حداقل مربعات جزئی ( )PLSبا به کار یر نرمافازار

انجام شد (=5کامال موافقد=4 ،موافقد =3 ،نه موافق و

 Smart PLS 2در دو بخش آزمون مدل اندازه یر

نه مخالف =2 ،مخالفد=1 ،کامالً مخالفد) که با توجاه

و آزمون بخش مدل ساخگار اسگفاده شد

بااه ساؤا ت ،مجمااوع امگیاازات باین =32-1( 91-1
ضعیف =14-32 ،مگوسط ،باا

 =14باا ) محاسابه

یافتهها

می ردد در مطالعه باقرپور و عبداهلل زاده میزان آلفا

از  71نفاار شاارکت کننااده در مطالعااه %32/4 ،زن و

کرونبا پرسشنامه هوش معنو کینگ  1/91باود کاه

 %17/1مرد بودند که بیش از  %71از آنها دارا سان

نشان از پایایی مناسب ابزار داشت ()13

بیش از  41سال بودناد بیشاگرین فراوانای در میازان

پرسشنامهها پژوهش بین تمام مادیران واحادها

تحمیالت مدیران مربوط به سطح تحمایالت دکگارا

سگاد دانش اه علوم پزشکی کرماان توزیاع و ساپس

بود که تعداد آنهاا  32نفار(  )%45/71باود %42/25

اطالعات وارد نرمافزار  SPSSنساخه  11ردیاد در

درصد مدیران مورد مطالعاه ،دارا ساابقه باین 11-8
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انسان رایی را بر رو محور سامت راسات نیمار

تلفیقی را نشاان داد در مطالعاه رقیبای میازان آلفاا

بررسی رابطه سبکهای رهبری با هوش معنوی مدیران

محمود نکویی مقدم و همکاران

سال بودند  43نفر ( 11/5درصد) در ساطح عملیااتی

بودند ،در جادول  1مقاادیر شااخصهاا توصایفی

و  23نفر ( 32/3درصد) در سطح مدیریت میاانی و 5

پژوهش نشان داده شده است:

نفار ( 7/2درصااد) در سااطح ارشاد مشااغول بااه کااار
متغیرهای مورد بررسی

سبک رهبری

هوش معنوی

مؤلفهها

میانگین

تلفیقی

3/2713

3/3123

وظیفه گرایی

3/1312

3/2312

انسان گرایی

3/2271

3/2333

تفکر انتقادی وجودی

2/323

3/2327

ایجاد معنای شخصی

1/818

3/1131

آگاهی متعالی

1/181

3/1123

توسعه موقعیت هوشیاری

1/133

3/1218

کلی

1/83

3/2312

همان طور که در جدول  1مالحظه میشاود میاان ین

رابطه آمار معنادار وجود نداشت

سبک رهبر وظیفه رایی بیشگر از دی ر انواع سابک

بین تمام مؤلفهها هوش معنو با سطح تحمایالت

رهبر بود و در مورد هوش معنو امگیازبناد باین

ماادیران رابطااه آمااار معنااادار بااه دساات آمااد

 1-5بوده که و تمام مؤلفهها آن از نمره اسگاندارد 3

)(P=1/11

بیشگر بود

در جدول  2رابطه یا شدت همبسگ ی خطی بین انواع

در این تحقیق بین مؤلفهها هوش معنو با ویژ ای

سبک رهبر با هوش معنو و مولفهها آن محاسبه

هااا دمو رافیاک ساان ،جنسایت ،سااابقه ماادیریت،

شده است

سطوح مدیریگی و وضعیت تأهل مدیران مورد بررسی
جدول  :2ارتباط بین انواع سبک رهبری با مؤلفههای هوش معنوی در مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مقدار ضریب همبستگی

مؤلفههای هوش سازمانی
سبک رهبری

سبک رهبری انسان گرایانه

سبک رهبری وظیفه گرایانه

تفکر انتقادی وجودی

3/131

3/331

ایجاد معنای شخصی

3/113

3/333

توسعه موقعیت هوشیاری

3/133

3/323

آگاهی متعالی

3/221

<3/333

هوش معنوی

3/233

3/332

تفکر انتقادی وجودی

3/111

3/331

ایجاد معنای شخصی

3/273

3/312

توسعه موقعیت هوشیاری

3/213

3/313

3/328

3/211

هوش معنوی

3/118

3/333

تفکر انتقادی وجودی

3/218

3/333

ایجاد معنای شخصی

3/187

3/331

توسعه موقعیت هوشیاری

3/112

3/331

آگاهی متعالی

3/121

3/338

هوش معنوی

3/213

>3/333

آگاهی متعالی

سبک رهبری تلفیقی
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جدول  :1آمارههای توصیفی مربوط به وضعیت سبک رهبری و هوش معنوی مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
انحراف معیار

بررسی رابطه سبکهای رهبری با هوش معنوی مدیران

محمود نکویی مقدم و همکاران

شکل  2که به روش معاد ت ساخگار ترساید شاد،

 31درصد از تغییرات هوش معنو را به طور مسگقید

نشان دهنده رابطه سبکها رهبر و هاوش معناو

تبیین میکردند

بود و بیان ر این مطلب که سبکها رهبر به میزان
Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 2:35 +0430 on Wednesday June 20th 2018

شکل  : 2مدل اجرا شده همراه با ضرایب بارهای عاملی بعد از حذف بارهای عاملی کمتر از 0/4

بحث و نتیجه گیری

معنادار

نگایج نشان داد که بین مؤلفهها دمو رافیک نظیر سن،

مدیران دانش اه علوم پزشکی کرمان با هوش معنو

جنسیت ،سابقه مدیریگی ،سطح مدیریگی و وضعیت
تأهل با هوش معنو

378

مدیران سگاد

دانش اه ،رابطه

وجود نداشت ،ولی بین سطح تحمیالت

مدیران رابطه معنادار

به دست آمد نگایج پژوهش

نشان داد با افازایش سطح تحامیالت مادیران ،میازان
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بررسی رابطه سبکهای رهبری با هوش معنوی مدیران

محمود نکویی مقدم و همکاران

هوش معنو

باقرپور و عبداهللزاده نیز با مطالعه حاضر همسو بود و

تحمیالت ،این مدیران نسبت به دی ران سخاوت،

نشان داد که بین مگغیر جنسیت و هوش معنو هیچ

انسانیت ،شفقت و عشق ایثار رانه نشان میدهند ولی

وجود ندارد ( )13نگیجه مطالعه کریمی و

به علت نگایج مگفاوت در پژوهشها نمیتوان به

هیلت علمی نشان داد که بین

نمود نگایج نشان داد که

رابطها

همکاران در اعضا

جنسیت و وضعیت تأهل با هوش معنو
معنادار

صورت قطعی نگیجه یر

رابطه

مدیران دانش اه علوم پزشکی کرمان بیشگر از سبک

وجود دارد که همسو با مطالعه حاضر نبود

اسگفاده میکردند که مطالعه

رهبر

وظیفهمدار

( )14در تحقیقی دی ر که توسط سادات رقیب و

آصفزاده و همکاران در مورد مدیران دانش اه علوم

همکاران صورت رفت نشان داده شد که بین سابقه

پزشکی قزوین ( )19و همچنین تحقیق  Murrayو

رابطه

همکاران نیز به همین نگیجه دست یافگه است ( )21و

معنادار مشاهده شد که با تحقیق حاضر همسو است و

نشان داد مدیران در اداره دانش اه بیشگر به شیوه

آموزشی

بوروکراتیک رفگار میکنند و بیشگر به انجام وظیفه

مدیریت و سطح تحمیالت با هوش معنو
بیان میدارد که مدیران در محیطها

توانسگند توانایی هوش معنو خود را با ببرند ،ولی

تأکید میکنند

نگیجه این مطالعه در مورد رابطه بین سن با هوش

در این مطالعه میزان هوش معنو مدیران در سطح

معنو  ،همسو با مطالعه حاضر نمیباشد ()15

بسیار با یی قرار داشت که مطالعه سادات رقیب و

پژوهش  Wigglesworthبیان ر آن بود که افراد با

همکاران در مدیران دانش اه اصفمان و مطالعه پرنده و

افزایش سن بیشگر به دنبال ممارتها
می روند و در راسگا

هوش معنو

رشد و پرورش آن آ اهانه یا

همکاران در مورد مدیران پرسگار
نظامی نیز میزان هوش معنو

بیمارسگانها

در سطح بسیار با یی

غیر آ اهانه قدم بر میدارند که با مطالعه حاضر همسو

قرار داشت ( )15،21مطالعه  Yangو  Maouبر رو

نمیباشد ( Fry )11به این نگیجه رسید که رهبر

 131پرسگار در مراکز خدمات درمانی میزان هوش

معنو

در سطوح مگفاوت سازمان مشابه نیست و

معنو را در حد مگوسط به با به دست آورد ( )18که

افزایش سطوح باعث رشد معنو افراد می ردد که با

میتوان پی برد مطالعاتی که در ایران انجام شده با

مطالعه حاضر همسو نمیبااشد ( )17ایان پاژوهش

توجه به فرهنگ مذهبی قو تر ،میزان هوش معنو

باا ماطالاعه  Yangو  Maouهمسو میباشد ( )18که

با یی را نشان میدهد

بیان ر آن است رایش به معنویت در وجود تمام

مطالعه حاضر نشان داد که رابطه معنادار

انسانها چه زن و چه مرد به صورت ذاتی و فطر

سبک رهبر و هوش معنو وجود داشت در مطالعه

وجود دارد و دی ر این که هوش معنو ذاتاً در افراد

باقرپور و عبداهللزاده بین سبک رهبر تلفیقی و هوش

وجود دارد و عواملی به جزء سابقه کار ،سن و

معنو

به دست آمد ولی بین دی ر

جنسیت باعث رشد آن میشوند همچنین نگیجه

سبکها

مطالعه حاضر نشان میدهد که سیسگد آموزشی کشور

نداشت ( )13فرهن ی و همکاران و  Howardو

در داناش اهها بااعث رشاد هااوش ماعنو در افاراد

 Stephenدر پژوهش خود به این نگایجه دست یافگند
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رابطه معنادار
رهبر

و هوش معنو

رابطها

بین انواع

وجود

373
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آنها افزایش یافگه بود نگیجه مطالعه

می ردد که نشان دهنده این است با افزایش سطح

بررسی رابطه سبکهای رهبری با هوش معنوی مدیران

محمود نکویی مقدم و همکاران

مادیریت نظاام آموزشای ماؤثر باشاد

رابطه معنادار به دست آمد به طور که مدیرانی کاه

( )11،12همچنااین  Ayranciو  Semerciozبااه

دارا سطح تحمایالت باا تر بودناد دارا هاوش

بررسی سبک رهبر معنو پرداخت و به ایان نگیجاه

معن او بااا تر هسااگند و ایاان نشااان دهنااده رشااد

رسید مادیرانی کاه از سابک رهبار معناو اساگفاده

معنویات در مقاطع تحمیالت تکمیلی میباشد

بمرهور باا

میکنناد دارا معنویاات ،روحیاه و بمارهور باا تر
هسگند و همچنین ارتبااط دوساگانهتار باا زیردساگان

پیشنهادها

خااود دارنااد ( )22همچنااین  Georgeدر مطالعااها

با اسگفاده از نگایج مطالعه پیشنماد میشود که مدیران را

دریافت مدیران با هوش معنو باا مایتوانناد روش

از مزیتها اسگفاده از سابک تلفیقای آ ااه نماوده و

مگفاوتی برا اداره کردن افراد و هادایت آنهاا اتخااذ

ارتباط مشارکگی بین مدیران و کارکناان تقویات شاود

کنند و مگناسب با اقگضا زمان تممید ب یرند ( )4کاه

همچنین بر زار جلسات آسیبشناسی هوش معنو

اشاره به انگخاب نوعی سبک تلفیقی در مدیرانی اسات

و بازبینی اقدامات سازمان از لاحاظ مااعنو پیشانماد

که به ابعاد معنو کار و کارکنان توجه ویژه دارند

میشود

به طور کلی مطالعه حاضر نشان مایدهاد کاه مادیران
دانش اه علوم پزشکی کرماان در ساطح باا

هاوش

معنو قرار دارند و در بیشگر مواقاع از سابک رهبار
وظیفه مدار اسگفاده میکنند و بین انواع سبک رهبر
و هوش معنو مدیران رابطه معناادار مساگقید وجاود
دارد که این ارتباط در مورد سبک رهبر تلفیقی قاو
تر است که نشان میدهد مدیرانی که از سبک رهبار
تلفیقی اسگفاده میکنناد دارا هاوش معناو باا تر

سپاسگزاری

این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه باا عناوان بررسای
رابطه اناواع سابکهاا رهبار باا هاوش معناو و
خودکارآمد مدیران دانش اه علوم پزشکی کرماان در
مقطااع کارشناساای ارشااد در سااال  1395بااود کااه بااا
حمایت و همکار معاونتها دانش اه علوم پزشکی
اجرا شد

نسبت به بقیه مدیران هسگند از نگایج دی ر تحقیق این
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Abstract
Introduction: One of the managers’ characteristics that lead to the success of the modern
organizations is managers’ intelligence. The intelligence that enable managers to make
strategic decisions in these organizations is spiritual intelligence. Another characteristic of
managers that lead to the success of the organizations is how to apply the effective leadership
styles. The aim of this study was to investigate the relationship between leadership styles and
managers’ spiritual intelligence in Kerman University of Medical Sciences in 2016.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 71 managers of Kerman
University of Medical Sciences in the three levels of management who were selected using
census method. In this study, spiritual intelligence was measured using King Questionnaire
and leadership style was measured using Metzcus & Burdens questionnaire. Data were
analyzed using SPSS 16. Then Structural Equation Modeling (SEM) was used by Smart PLS
2.0.
Results: The results showed that managers of Kerman University of Medical Sciences often
use task-oriented leadership style (67%). There was a significant positive relationship
between the spiritual intelligence and leadership styles and also between the spiritual
intelligence and education level of managers (P=0.01). It was also revealed that the managers
who use the combination of leadership style, have higher level of spiritual intelligence.
Conclusion: Due to the condition of modern organizations which are always faced with
different challenges, managers are recommended to raise the level of their spiritual
intelligence by reinforcing their beliefs and values and using the combination of leadership
style for leading the organization.
Keywords: Spiritual Intelligence, Leadership Style, Operational Managers, Middle Managers,
Master Managers
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