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دانشگاه  یستاد یواحدها رانیدر مد یبا هوش معنو یرهبر یهاانواع سبک نیرابطه ب یبررس

 کرمان یعلوم پزشک
 

 3یلیاسماع ریمحمدرضا ام ،*2یاردکان یبیعاطفه مس ،1مقدم ییمحمود نکو
 

 7/6/59 :دریافت مقاله              01/6/59 :شدهصالح دریافت مقاله ا             32/6/59 :لهپذیرش مقا 

 
  چکیده

 

قدادر   را رانیکه مدد  ییهااست. از جمله هوش رانیشود، هوش مدیم یامروز یهاسازمان تیکه موجب موفق ییهایژگیاز و یکی :مقدمه

 تیجهت موفق رانیمد یهایژگیاز و گرید یکیاتخاذ کنند، هوش معنوی  است.  یفعل دهیچیپ یهاطیدر مح کیاستراتژ ماتیسازد تصمیم
دانشدگاه علدو     رانیمدد  یبا هدوش معندو   یرهبر یهاسبک نییپژوهش با هدف تع نیاست. ا یرهبر یاهاعمال سبک یسازمان، چگونگ

 انجا  شد. 0251کرمان در سال  یپزشک
ن در سده  کرمدا  یدانشگاه علو  پزشدک  یهامعاونت رانینفر از مد 70 یبود که بر رو یلیتحل -یفیمطالعه از نوع توص نیا :بررسی روش

 یبدرا  ند  یهدا از پرسشدنامه ک  داده یگدردوور  یمطالعه، برا نیانجا  گرفت. در ا ،انتخاب شده بودند یکه به روش سرشمار تیریسطح مد
نسدخه   SPSSها با استفاده از نر  افزار . دادهدیاستفاده گرد یسنجش سبک رهبر یو متزکاس برا رنزو پرسشنامه با یسنجش هوش معنو

 استفاده شد. Smart PLS 2 افزار، از نر SEM) یمدل معادالت ساختار از روشقرار گرفت و سپس  لیو تحل هیمورد تجز 06

و  یبدا هدوش معندو    یرهبدر  یهاسبک نیکردند. بیاستفاده م یمدار فهیکرمان از سبک وظ یدانشگاه علو  پزشک رانیمد %67 ها:یافته

داشت  انیب جینتا نیهمچن(. =10/1P) وجود داشت یمیمعنادار و مستق یبطه وماررا رانیمد التیبا سطح تحص یهوش معنو نیب نیهمچن
 بودند. یباالتر یهوش معنو یدارا نمودند،یاستفاده م یقیکه از سبک تلف یرانیمد

 تید بدا تقو  دید با رانیشوند؛ مدد یرو مه گوناگون روب یهاامروزه که همواره با چالش یهاسازمان طیبا توجه به شرا :یریگجهیو نت بحث

 .ندیسازمان استفاده نما تیهدا یبرا یقیتلف یخود را باال ببرند و از سبک رهبر یهوش معنو زانیخود، م یهاباورها و ارزش
 

 ارشد. رانیمد ،یانیم رانیمد ،یاتیعمل رانیمد ،یسبک رهبر ،یهوش معنو :یدیکل واژگان

 
:یستاد یواحدها رانیدر مد یبا هوش معنو یرهبر یهاانواع سبک نیرابطه ب یبررس. رضامحمدی لیاسماع ریام، عاطفهیاردکان یبیمس،مقدم محمود یینکو ارجاع 

 .371-382(: 2)2؛  3131 سالمت محور هایمجله پژوهش .کرمان یدانشگاه علوم پزشک

 

  .پزشکی کرمان، کرمان، ایران، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت، مؤسسه آینده پژوهی در سالمت، دانشگاه علوم استاد .3

 .، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایرانی و اطالع رسان تیریدانشکده مد، کارشناس ارشد .2

 .، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایراندر سالمت یپژوه ندهیدر سالمت، پژوهشکده آ یمدلساز قاتیمرکز تحق ار،یدانش .1

 یپزشک یو اطالع رسان تیریکرمان، دانشکده مد یدانشگاه علوم پزشک ،یعلو کرمان، هفت باغ ل:ئونویسنده مس *

                         Email: atefeh.mosayebi921@gmail.com                            31112227838 :تلفن
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                                                                                                                       ویی مقدم و همکارانمحمود نک

 

 رانیمد یبا هوش معنو یرهبر یهارابطه سبک یبررس

 مقدمه

 ا یا هاا  مماد دن  از چالش یکیسازمان  کی تیریمد

باه آن   نیا و ا دیا آیمار ما به ش ندهیو آ یسازمان فعل

تفکار   قیسازمان از طر ریمس یدهاست که جمت لیدل

 یساگ  یاز شا یکا یاسات    ریپذامکان ران،یو عمل مد

شاود،  یساازمان ما   تیا ها  محور  که موجب موفق

 وشپارورش ها   ازمناد ین رانیاست  مد رانیهوش مد

شان را به  فهیخود در تمام سطوح هسگند تا بگوانند وظ

همه جانبه به انجام برساانند  از جملاه    طور مگوازن و

 ماتیساازد تمام  یرا قاادر ما   رانیکه ماد  ییهاهوش

کساب و   ا یا و مماد دن  دهیچیپ طیدر مح کیاسگراتژ

 (  1است ) رانیمعنو  مداتخاذ کنند هوش  یکار فعل

 یشناسا روان کیآکادم اتیدر ادب  هوش معنو مفموم

بعاد   و Stevensتوسط  1991بار در سال  نیاول  برا

(  2مطاارح شااد ) Emmonsتوسااط  1999در سااال 

هاا هاد   اناه یکه را یبرخالف هوش کل ، هوش معنو

کاه در   یجاان یه آن هسگند و بارخالف هاوش    دارا

خااا   از پسااگانداران وجااود دارد، منحمااراً یبعضاا

 نیتریو اصل نیتریاساس  انسان است و هوش معنو

 یموضاوعات   بناا  ریز  نوع هوش است  هوش معنو

 نیهمچنا     هوش معنودیدار مانیها اکه به آن است

 یها و اعمال و سااخگار زناد   اساس اعگقادات، ارزش

انسان به معنا و ارزش و  یهوش دسگرس نیما است  ا

 دیو تماام دنیشاایاند وهیهااا در شاااسااگفاده از آن زیاان

باه انساان     کناد، هاوش معناو   ی رفگن را فاراهد ما  

 ءوحدت عطاا  و یکپارچ یبخشد و به او یم تیتمام

 ( 3کند )یم

George هاوش    کاربردها نیدر مطالعه خود مممگر

آراماش خااطر، تفااهد     جادیکار را ا طیدر مح  معنو

برداشاگن   انیا و از م راتییکردن تغ تیریافراد، مد نیب

کند کاه  یم انیب نیموانع راه مطرح نموده است  همچن

  هاا توانناد روش یباا  ما    با هاوش معناو   رانیمد

هاا اتخااذ   آن تیهدا واداره کردن افراد   برا یتمگفاو

را   مشخمااات ممااد هااوش معنااو همچنااین ،کننااد

ثر و ؤارتباطات م  ربرقرا ،  ذارریثأت ، فرد نانیاطم

  Duffy نی(  همچن4برشمرده است )  فرد نیدرک ب

را قادرت مقابلاه     رهبران معنو یژ یو Blustein  و

فرصات از   جااد یا ییبا ، توانا یها، خودآ اهیبا سخگ

و   در برخاوردار  دنتوانمند بو ،یزند   ها دشوار

 ( 5داند )یم شگنیکنگرل خو

  ا، مجموعهDeCicooو  King  هوش معنو ابعاد  

شامل تفکار   است که یذهن  هاتیها و قابلییاز توانا

 یآ اااه ،یمعنااا  شخماا جااادیانگقاااد  وجااود ، ا

 ( 1) باشدیم ار یهوش تیتوسعه موقع ،یمگعال

انگقال معناا بار    ییبه آنان توانا رانیمد  معنو هوش  

 یرا ما  روانیخود و پ  وجود  هادرک پرسش  مبنا

افازون بار باه     ،ییتواناا  نیها با اسگفاده از ادهد و آن

وضع موجاود باه عناوان الماام بخاش       دنیچالش کش

 قیا شود کارکنان احساس عمیو سبب م کنندیعمل م

داشاگه   ودخا  یساازمان  و یشخما  یرسالت در زند 

 یساطوح چند اناه آ ااه     ریکاار  ه ب تیباشند  قابل

برتر شناخت مثال    هاسازد از حالتیها را قادر مآن

  اران یو کماک باه د   زشیا شمود در حل مسالله، ان  

 رانیمد نیاسگفاده کنند  ا یحل مشکالت سازمان  برا

شافقت و   ت،یساخاوت، انساان    اران یکه نسبت باه د 

اناواع    ار یاز د شیبا  ،دهناد ینشان م ثار رانهیعشق ا

 نیا به کارکنان دارند  مجماوع ا   مالحظه فرد رانیمد

انگقاال   زیا و ن  رهبر  زمایکار جادیها، باعث ایژ یو

 یشاود و سابب ما   یبه کارکنان ما  یحس آرمان ینوع

خاود    برا  رفگار  را به عنوان ال و ریها مدشود آن

 ( 7) رندیدر نظر ب 

 جااد یا  ساازمان بارا   یرسام  ندهیمابه عنوان ن ریمد  
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 رانیمد یبا هوش معنو یرهبر یهارابطه سبک یبررس
                                                                                                                       رانمحمود نکویی مقدم و همکا

 

در رأس ساازمان قارار     وربماره  شیو افزا یهماهن 

ساازمان در تحقاق اهاداف، در  ارو      تیدارد و موفق

  ثر رهبار ؤما   هاا و سبک تیریاعمال مد یچ ون 

هاا،  از ن ارش   امجموعاه   است  سبک رهبار  ریمد

 ارچما  هیا است که بار پا  رانیمد  هاصفات و ممارت

 التیهاا، اعگمااد باه کارمنادان، تماا     رزشعامل نظام ا

مبمد شاکل    هاتیدر موقع تیو احساس امن  رهبر

 رانیماد  که نیها با توجه به ا(  در دانش اه8) ردی یم

 تیا باا موقع  یساازمان  تیریسطوح مخگلف در امر مد

شوند مساگلزم اتخااذ سابک    یرو مه روب یمگفاوت  ها

 یما  رانیماد  نیناابرا (  ب9باشاند ) یمناسب ما   رهبر

  هاا سابک  ینسابت باه تماام    یکاامل  یآ اه ستیبا

زماان و    بار اقگضاا  مگفاوت داشگه باشند و بنا  رهبر

از  یبا یترک ایا سبک و  کیخود،   رو شیمشکالت پ

  ندیمخگلف را اتخاذ نما  هاسبک

 زشیان   برا ریاست که مد  الهیوس ، رهبر سبک  

 کناد یکارکنان در جمت تحقق اهداف سازمان اتخاذ م

 فیا از شدت و ضاعف در دو ط  یبا درجات و معمو ً

 ( 11مدار و رابطه مدار قرار داشگه است ) فهیوظ

در  Stephenو   Howardو همکاااران و یفرهن اا  

کاه هاوش    افگناد یدسات   جاه ینگ نیپژوهش خود به ا

  ورو بماره  هیتواند در روحیم یو جنبه مذهب  معنو

 ( 12،11د )ثر باشؤم ینظام آموزش تیریمد  با 

سابک   نیزاده با عبداهللباقرپور و  در مطالعه نیهمچن  

باه    رابطاه معناادار    و هاوش معناو   یقیتلف  رهبر

و هاوش    رهبار   هاسبک  رید نیب یدست آمد ول

 نیا (  با توجه باه ا 13وجود نداشت )  ارابطه  معنو

  هفت  انه دانش اه در نقش واحدها  هامعاونت که

 شابرد یدر پ  اژهیا و  ااه یو جا کنناد یعمل ما   سگاد

ناوع   نیای مطالعاه باه تع   نیاهداف دانش اه دارند، در ا

 رانیماد   و رابطاه آن باا هاوش معناو      سبک رهبر

کرمان پرداخگاه شاد تاا     یدانش اه علوم پزشک  سگاد

ماورد مطالعاه    رانیپژوهش بگواند به شناخت مد جینگا

ها کماک کناد   آن رانیو نحوه اداره واحدها توسط مد

از برخاورد باا    یدرساگ  بککه بگوانند به س  اه  ونهب

 کارکنان برسند 

 

 روش بررسی

بود  یلیتحل -یفیپژوهش حاضر از نوع مطالعات توص

 1394آذر  یالا  ریا ت یدر بازه زمان یکه به روش مقطع

نفاار( و  24) یانیاانفاار(، م 7ارشااد ) رانیمااد  باار رو

 ،یپژوهش ،یآموزش  هانفر( در معاونت 47) یاتیعمل

 ،یو فرهن اا ییو منااابع، دانشااجو تیریتوسااعه مااد

انجاام  رفات     یگدرمان، غذا و دارو و معاونت بمداش

 بیانگخاب شدند و ضار   ها به روش سرشمارنمونه

مطالعااه اطالعااات   نیاابااود  در ا %91 ییپاسااخ و

سابقه  ت،یهمچون سن، جنس یکیمشخمات دمو راف

   دی رد  آورجمع التیتحم زانیو م تیریمد

اساگفاده   ریا ها از دو پرسشنامه زداده  آورجمع  برا

 شد:

نز و مگزکااس  دباار   رهبار سبک  نییپرسشنامه تع -1

ال ؤسا  15  که حاو رانیمد  سبک رهبر نییتع  برا

، 22، 19 ،18، 15، 11، 8، 5، 3ا ت ؤ)س  رابطه مدار

 فاااهیال وظؤسااا 21( و 35، 34، 32، 31، 28، 21، 24

، 14، 13، 12، 11، 9، 7، 1، 4، 2، 1ا ت ؤ)سا   مدار

 ،باشدی( م33، 31، 29، 27، 25، 23، 21، 21، 17، 11

ا ت باا اساگفاده از   ؤباه سا   یدها ازیاسگفاده شد که امگ

، =غالبااً 4 شاه، ی=هم5باود )  کرتیل  انهی ز 5 اسیمق

 نیاا=هر ااز(  در ا1=بااه ناادرت، 2اوقااات،  ی= اااه3

عد ب ازیامگ ،یقیتلف  سبک رهبر نییتع  پرسشنامه برا

 مار  یمحاور سامت چا  ن     را بر رو یی را فهیوظ

 بُعد ازیگاکرد  سپس ام  عالمت  ذار  براک رهاسب
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                                                                                                                       ویی مقدم و همکارانمحمود نک

 

 رانیمد یبا هوش معنو یرهبر یهارابطه سبک یبررس

 مار  یمحور سامت راسات ن    را بر رو یی راانسان 

 کیا  دی  در آخر با ترسا دیمشخص کرد  سبک رهبر

دو   شاده بار رو    نقاط عالمت  اذار  د،یخط مسگق

 یانیا که محاور م   اوصل شد، نقطه  ریکدیمحور به 

  سبک رهبار  ازیرا قطع کرد، امگ  سبک رهبر مر ین

  آلفاا  زانیا م یبا یداد  در مطالعاه رق  نشاان را  یقیتلف

باارنز و مگزکااس     کرونبا  پرسشانامه سابک رهبار   

مطلاوب   ییایا  زارش شده بود کاه نشاان از پا   89/1

 ( 15) ابزار مورد اسگفاده داشت

 

: نیمرخ سبک رهبری1 شکل

 لهیمورد اساگفاده باه وسا     معنو پرسشنامه هوش -2

ال دارد و ؤسا  24شد که  یطراح 2118در سال  نگیک

، 3، 1ا ت ؤ)سا   وجود  لفه تفکر انگقادؤم 4  دارا

ا ت ؤ)سا  یشخما   معناا  جادی(، ا21، 17، 13، 9، 5

، 1، 2ا ت ؤ)سا  یمگعاال  ی(، آ اه22، 19، 15، 11، 7

  اریهوشا   اریهوشا  تی( و توسعه موقع18، 14، 11

 یازدهیااباشااد  امگی( ماا23، 11، 12، 8، 4 ا تؤ)ساا

 کارت یل ییپانج تاا   اسیا ا ت آن با اساگفاده از مق ؤس

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

مخالفد( که با توجاه   =کامال1ً= مخالفد، 2نه مخالف، 

= 32-1) 91-1 نیباا ازاتیااا ت، مجمااوع امگؤبااه ساا

= باا ( محاسابه   14  = مگوسط، باا  14-32 ف،یضع

  آلفا زانیهلل زاده ماعبدباقرپور و  ردد  در مطالعه یم

باود کاه    91/1 نگیک  کرونبا  پرسشنامه هوش معنو

 ( 13) مناسب ابزار داشت ییاینشان از پا

  واحادها  رانیتمام ماد  نیپژوهش ب  هاپرسشنامه  

و ساپس   عیا کرماان توز  یدانش اه علوم پزشک  سگاد

  در دیا  رد 11نساخه   SPSSافزار اطالعات وارد نرم

و انحاراف   نیان یبه محاسبه درصد، م یفیبخش توص

  هاا از آزماون  یلا یپرداخگه شد  در بخاش تحل  اریمع

 یبررسا   رابا  نی  همچندیمناسب اسگفاده  رد  آمار

 -وفراز آزمااون کولمااو    رهاااینرمااال بااودن مگغ 

هاا  اسگفاده شد و در آخر داده  انمونه کی رنوفیاسم

  ( بااراSEM)  وش ماادل معاااد ت ساااخگار بااا ر

 کارد یپاژوهش از رو  یاصال  هیتار فرضا  قیا دق یبررس

افازار  نرم  ریکار ه ( با بPLS) یحداقل مربعات جزئ

Smart PLS 2 ریاندازه   دلدر دو بخش آزمون م  

 اسگفاده شد   و آزمون بخش مدل ساخگار

 

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

سان    ها دارااز آن %71از  شیمرد بودند که ب 1/17%

 زانیا در م یفراوانا  نیشاگر یسال بودناد  ب  41از  شیب

دکگارا   التیمربوط به سطح تحما  رانیمد التیتحم

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

 11-8 نیساابقه با    مورد مطالعاه، دارا  رانیدرصد مد
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 یاتیا رصد( در ساطح عمل د 5/11نفر ) 43سال بودند  

 5و  یانیا م تیریدرصد( در سطح مد 3/32نفر ) 23و 

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

 یفیتوصا   هاا شااخص  ریمقااد  1در جادول  بودند، 

 پژوهش نشان داده شده است:

 

علوم پزشکی کرمانهای توصیفی مربوط به وضعیت سبک رهبری و هوش معنوی مدیران ستادی دانشگاه : آماره1جدول 

انحراف معیارمیانگینهالفهؤممتغیرهای مورد بررسی

 

سبک رهبری

 3123/3 2713/3تلفیقی

 2312/3 1312/3وظیفه گرایی

 2333/3 2271/3انسان گرایی

 

 

هوش معنوی

 2327/3 323/2تفکر انتقادی وجودی

 1131/3 818/1ایجاد معنای شخصی

 1123/3 181/1آگاهی متعالی

 1218/3 133/1توسعه موقعیت هوشیاری

 2312/3 83/1کلی

 

 نیان یا شاود م یمالحظه م 1طور که در جدول  همان

انواع سابک    ریاز د شگریب یی را فهیوظ  سبک رهبر

 نیبا   بناد ازیامگ  بود و در مورد هوش معنو  رهبر

 3آن از نمره اسگاندارد   هالفهؤبوده که و تمام م 5-1

 بود   شگریب

 یژ ا یبا و  هوش معنو  هالفهؤم نیب قیتحق نیا در

 ت،یریسااابقه مااد ت،یساان، جنساا کیاادمو راف  هااا

 یمورد بررس رانیهل مدأت تیو وضع یگیریسطوح مد

 وجود نداشت     معنادار  رابطه آمار

 التیبا سطح تحما   هوش معنو  هالفهؤتمام م نیب

 بااه دساات آمااد   معنااادار  رابطااه آمااار  رانیمااد

)11/1(P=  

انواع  نیب یخط یشدت همبسگ  ایرابطه  2جدول  در

آن محاسبه   هاو مولفه  با هوش معنو  سبک رهبر

  شده است

 

های هوش معنوی در مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانلفهؤ: ارتباط بین انواع سبک رهبری با م2جدول 

 هوش سازمانی یهامؤلفه                                              

سبک رهبری 

 مقدار ضریب همبستگی
P-Value 

 

سبک رهبری انسان گرایانه

 331/3 131/3تفکر انتقادی وجودی

 333/3 113/3ایجاد معنای شخصی

 323/3 133/3توسعه موقعیت هوشیاری

 >333/3 221/3آگاهی متعالی

 332/3 233/3هوش معنوی

 

 

نهسبک رهبری وظیفه گرایا

 331/3 111/3تفکر انتقادی وجودی

 312/3 273/3ایجاد معنای شخصی

 313/3 213/3توسعه موقعیت هوشیاری

 211/3 328/3آگاهی متعالی         

 333/3 118/3هوش معنوی

 

 

سبک رهبری تلفیقی

 333/3 218/3تفکر انتقادی وجودی

 331/3 187/3ایجاد معنای شخصی

 331/3 112/3هوشیاری توسعه موقعیت

 338/3 121/3آگاهی متعالی 

 <333/3 213/3هوش معنوی
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که به روش معاد ت ساخگار  ترساید شاد،    2شکل 

ها  رهبر  و هاوش معناو    نشان دهنده رابطه سبک

ها  رهبر  به میزان بود و بیان ر این مطلب که سبک

درصد از تغییرات هوش معنو  را به طور مسگقید  31

 کردند بیین میت

 

 

 

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

 

 بحث و نتیجه گیری

ها  دمو رافیک نظیر سن، لفهؤنگایج نشان داد که بین م

جنسیت، سابقه مدیریگی، سطح مدیریگی و وضعیت 

ه، رابطه هل با هوش معنو  مدیران سگاد  دانش اأت

ولی بین سطح تحمیالت  ،معنادار  وجود نداشت

مدیران دانش اه علوم پزشکی کرمان با هوش معنو  

مدیران رابطه معنادار  به دست آمد  نگایج پژوهش 

  زانایم ران،یدام التیماتحزایش سطح انشان داد با اف
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نگیجه مطالعه   ها افزایش یافگه بودهوش معنو  آن

نیز با مطالعه حاضر همسو بود و زاده عبداهللباقرپور و 

نشان داد که بین مگغیر جنسیت و هوش معنو  هیچ 

کریمی و مطالعه (  نگیجه 13ا  وجود ندارد )رابطه

ت علمی نشان داد که بین لاعضا  هی در همکاران

با هوش معنو  رابطه  تأهل تیو وضعجنسیت 

معنادار  وجود دارد که همسو با مطالعه حاضر نبود 

و  رقیبسادات ر تحقیقی دی ر که توسط (  د14)

صورت  رفت نشان داده شد که بین سابقه  همکاران

مدیریت و سطح تحمیالت با هوش معنو  رابطه 

معنادار مشاهده شد که با تحقیق حاضر همسو است و 

ها  آموزشی دارد که مدیران در محیطبیان می

 ولی ،توانسگند توانایی هوش معنو  خود را با  ببرند

نگیجه این مطالعه در مورد رابطه بین سن با هوش 

(  15باشد )معنو ، همسو با مطالعه حاضر نمی

آن بود که افراد با  بیان ر Wigglesworthپژوهش 

ها  هوش معنو  افزایش سن بیشگر به دنبال ممارت

روند و در راسگا  رشد و پرورش آن آ اهانه یا می

همسو حاضر ا مطالعه دارند که بغیر آ اهانه قدم بر می

به این نگیجه رسید که رهبر   Fry(  11)باشد نمی

معنو  در سطوح مگفاوت سازمان مشابه نیست و 

 که با   رددافزایش سطوح باعث رشد معنو  افراد می

وهش ژان پا(  ای17اشد )ابهمسو نمیحاضر مطالعه 

 ( که18باشد )همسو می Maou و  Yangعه اطالاا ماب

ن است  رایش به معنویت در وجود تمام بیان ر آ

ها چه زن و چه مرد به صورت ذاتی و فطر  انسان

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

سابقه کار، سن و  ءوجود دارد و عواملی به جز

شوند  همچنین نگیجه جنسیت باعث رشد آن می

دهد که سیسگد آموزشی کشور مطالعه حاضر نشان می

 راد اعنو  در افاوش مااد هااعث رشاها بش اهار داند

 

دهنده این است با افزایش سطح  که نشان ردد می

این مدیران نسبت به دی ران سخاوت، تحمیالت، 

 ولیدهند انسانیت، شفقت و عشق ایثار رانه نشان می

توان به ها نمیبه علت نگایج مگفاوت در پژوهش

ن داد که نگایج نشا  یر  نمود صورت قطعی نگیجه

بیشگر از سبک مدیران دانش اه علوم پزشکی کرمان 

کردند که مطالعه مدار  اسگفاده میرهبر  وظیفه

در مورد مدیران دانش اه علوم و همکاران زاده آصف

و   Murray( و همچنین تحقیق 19پزشکی قزوین )

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

داره دانش اه بیشگر به شیوه نشان داد مدیران در ا

کنند و بیشگر به انجام وظیفه بوروکراتیک رفگار می

 کنند کید میأت

در این مطالعه میزان هوش معنو  مدیران در سطح   

و رقیب سادات بسیار با یی قرار داشت که مطالعه 

و در مدیران دانش اه اصفمان و مطالعه پرنده همکاران 

ها  رسگار  بیمارسگاندر مورد مدیران پهمکاران 

نظامی نیز میزان هوش معنو  در سطح بسیار با یی 

بر رو   Maou و  Yang(  مطالعه 15،21) قرار داشت

پرسگار در مراکز خدمات درمانی میزان هوش  131

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

توان پی برد مطالعاتی که در ایران انجام شده با می

تر، میزان هوش معنو  فرهنگ مذهبی قو  توجه به

   دهد با یی را نشان می

مطالعه حاضر نشان داد که رابطه معنادار  بین انواع 

 هوش معنو  وجود داشت  در مطالعهسبک رهبر  و 

زاده بین سبک رهبر  تلفیقی و هوش هللاعبد باقرپور و

آمد ولی بین دی ر  معنو  رابطه معنادار  به دست

ا  وجود ها  رهبر  و هوش معنو  رابطهسبک

و  Howardو  و همکاران (  فرهن ی13نداشت )

Stephen یجه دست یافگند اش خود به این نگدر پژوه 
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تواند در روحیاه و  که هوش معنو  و جنبه مذهبی می

ثر باشاد  ؤور  باا   مادیریت نظاام آموزشای ما     بمره

بااه  Semercioz  و  Ayranci(  همچنااین 11،12)

بررسی سبک رهبر  معنو  پرداخت و به ایان نگیجاه   

مادیرانی کاه از سابک رهبار  معناو  اساگفاده       رسید 

ور  باا تر  کنناد دارا  معنویاات، روحیاه و بماره    می

تار  باا زیردساگان    هسگند و همچنین ارتبااط دوساگانه  

ا  در مطالعااه George(  همچنااین 22خااود دارنااد )

توانناد روش  یدریافت مدیران با هوش معنو  باا  ما  

هاا اتخااذ   مگفاوتی برا  اداره کردن افراد و هادایت آن 

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

اشاره به انگخاب نوعی سبک تلفیقی در مدیرانی اسات  

 که به ابعاد معنو  کار و کارکنان توجه ویژه دارند 

دهاد کاه مادیران    به طور کلی مطالعه حاضر نشان مای 

ش اه علوم پزشکی کرماان در ساطح باا   هاوش     دان

معنو  قرار دارند و در بیشگر مواقاع از سابک رهبار     

کنند و بین انواع سبک رهبر   وظیفه مدار  اسگفاده می

و هوش معنو  مدیران رابطه معناادار مساگقید وجاود    

دارد که این ارتباط در مورد سبک رهبر  تلفیقی قاو   

 رانی که از سبک رهبار  دهد مدیتر است که نشان می

کنناد دارا  هاوش معناو  باا تر      تلفیقی اسگفاده می

 نیا قیتحق  رید جیهسگند  از نگا رانیمد هینسبت به بق

 

بود که بین هوش معنو  با ساطح تحمایالت مادیران    

رابطه معنادار  به دست آمد به طور  که مدیرانی کاه  

دارا  سطح تحمایالت باا تر  بودناد دارا  هاوش     

و  بااا تر  هسااگند و ایاان نشااان دهنااده رشااد  معناا

 باشد معنویات در مقاطع تحمیالت تکمیلی می

 

 پیشنهادها

شود که مدیران را با اسگفاده از نگایج مطالعه پیشنماد می

ها  اسگفاده از سابک تلفیقای آ ااه نماوده و     از مزیت

ارتباط مشارکگی بین مدیران و کارکناان تقویات شاود     

شناسی هوش معنو  سات آسیبهمچنین بر زار  جل

عنو  پیشانماد  احاظ ما او بازبینی اقدامات سازمان از ل

 شود می

 

 سپاسگزاری

نامه باا عناوان بررسای    این مقاله حاصل بخشی از پایان

هاا  رهبار  باا هاوش معناو  و      رابطه اناواع سابک  

خودکارآمد  مدیران دانش اه علوم پزشکی کرماان در  

بااود کااه بااا  1395مقطااع کارشناساای ارشااد در سااال 

ها  دانش اه علوم پزشکی حمایت و همکار  معاونت

 اجرا شد 
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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. 
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