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Background and Objectives: As universities and higher education institutions nurture productive human
capital, they are pressured by educational policymakers and society to function, be accountable, to achieve
justice, and to transform society. This necessitates the reconstruction of a new concept of leadership and
its ethics. Higher education is a complementary institution to systematic primary and secondary public
education and a product of the revival of civilization. Higher education can serve the development of the
infrastructure and structures of society in all dimensions and facilitate the preservation and protection of
the achievements and ideals of society. The higher education system has a significant share and importance
in economic, social and cultural development due to its role in training skilled and specialized human
resources needed by the economic and social sectors. Efficient higher education increases the efficiency
of all institutions and organizations in society and, due to limited resources, increases the productivity and
efficiency of individuals and organizations; Important factors such as spirituality in the workplace can play a
role in the productivity of this institution.
The purpose of this study was to investigate the predictive role of spirituality on the leadership effectiveness
in the workplace of the university.

Methods: By purposes, this research is practical and on the base of data collection, the quantitative

research method is descriptive. By stratified random sampling method, 115 faculty members of Shahid
Rajaee Teacher Training University were selected in the academic year of 2014-2015. Spirituality in the
workplace Milliman et al.’s questionnaire and Ramsend's questionnaire of "Leadership Effectiveness" were
used. The factual and content validity of the questionnaires was confirmed by five professors in the subject
area. The obtained Cronbach's alpha, by SPSS software 22 version, was 0.889 and 0.88, respectively, for the
reliability of the tools.

Findings: The findings showed that the coefficient influence of spirituality on leadership effectiveness is
0.75, at the level of 0.05. Also, according to the results of the standard coefficients, the meaningful work and
Alignment with the organization’s values, respectively, 0.26 and 0.31 at the level of 0.05 are significant. The
Alignment with the organization’s values component by itself can be as the strongest predictor of leadership
effectiveness in the workplace of the university and can significantly explain 0.54% of total variance of
leadership effectiveness in the workplace of the university.
Conclusion: The results of this study indicate that attention to the two components of meaningful work
and alignment of values in the workplace as a predictor of leadership effectiveness can improve the
effectiveness of leadership in management departments. For this purpose, it is suggested that at the level
of the officials of the Ministry of Research, Science and Technology, compiling the regulations in line with
the educational and research duties of the professors should be included. First, it is considered valuable in
terms of its value principles, and the expected expectations are in line with the spiritual values, so that the
university decision-makers and policy-makers by setting strategies and goals in the upstream documents of
the university, as well as defining their operation by drafting new regulations should take practical measures
regarding educational and research activities to produce basic ethics knowledge among faculty members in
order to create a meaningful sense of work in terms of value.
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پیشینه و اهداف :ازآنجاییکه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سرمایه انسانی مولد جامعه را تربیت میکنند ،از
جانب سیاستگذاران آموزشی و جامعه در قبال عملکرد ،پاسخگویی ،رسیدن به عدالت و تحول اجتماعی تحتفشار
هستند .همین امر ،موجب ضرورت بازسازی مفهوم جدیدی از رهبری و اخالقی کردن آن است .آموزش عالی ،نهاد
مکمل آموزشهای عمومی نظاممند ابتدایی و متوسطه و محصول تجدید حیات تمدنی است .آموزش عالی میتواند به
توسعه زیرساختها و ساختارهای جامعه در همه ابعاد خدمت کرده و حفظ و پاسداری از دستاوردها و آرمانهای جامعه
را تسهیل کند .نظام آموزش عالی بهواسطهی نقشی که در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص موردنیاز بخشهای
اقتصادی و اجتماعی ایفا میکند ،از سهم و اهمیت قابلتوجهی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برخوردار است.
آموزش عالی کارآمد موجب کارآمدی همه نهادها و سازمانهای جامعه شده و با توجه به محدودیت منابع ،موجب
افزایش بهرهوری و کار آیی افراد و سازمانها میشود؛ که عوامل مهمی همچون معنویت در محیط کار در کارکرد
بهرهوری این نهاد میتوانند نقشآفرینی کنند.
هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش پیشبینی کنندهی معنویت گرایی در اثربخشی رهبری در محیط کار دانشگاه است.

روشها :این پژوهش ازنظر هدف ،یک تحقیق کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها ،کمی به روش پیمایشی توصیفی
میباشد .نمونه آماری به روش تصادفی طبقهای با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  115نفر از اعضای هیئتعلمی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیلی  93-94بودند .ابزار اندازهگیری پرسشنامه «معنویت در محیط کار»
میلیمان و همکاران و پرسشنامه رامسدن با عنوان «اثربخشی رهبری» در گروههای آموزشی دانشگاه است .روایی صوری
و محتوایی پرسشنامهها ،توسط پنجتن از اساتید متخصص درزمینهٔ موضوع ،تائید شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزار  SPSSنسخه  22بوده است .میزان آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی ابزارها به ترتیب .89و .87به دست آمد.

یافتهها :یافتهها نشان داد که ضریب همبستگی معنویتگرایی در محیط کاربر اثربخشی رهبری با میزان  .75در
سطح اطمینان  %95معنیدار است .همچنین ،با توجه نتایج ضرايب استاندارد ،کار معنادار و هم سویی با ارزشها ،به
ترتیب  .26و  .31و در سطح اطمینان  %95معنیدار هستند؛ بر اساس نتایج حاصلشده ،مؤلفهی هم سویی با ارزشها
بهتنهایی میتواند قویترین پیشبینی کنندهی اثربخشی رهبری مدیران در گروههای آموزشی باشد و  0.54درصد از
واریانس اثربخشی رهبری مدیران گروههای آموزشی را بهگونهای معنادار( ) p> .05تبیین نمایند.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش ،گویای آن هستند که توجه به دو مؤلفه کار معنادار و همسویی با ارزشها در محیط
کار بهعنوان پیشبینی کننده اثربخشی رهبری میتوانند اثربخشی رهبری مدیران را در گروههای آموزشی بهبود
ببخشند .بدین منظور ،پیشنهاد میشود در سطح مسئولین وزارت تحقیقات و علوم و فناوری ،در تدوین آییننامهها در
راستای وظایف آموزشی و پژوهشی اساتید مواردی را لحاظ کنند .اوالً ازنظر مبانی ارزشی آن کار ارزشمند تلقی شود و
ثانیه انتظارات موردنظر با ارزشهای معنوی همسویی و همخوانی داشته باشند تا بر همین اساس ،تصمیمگیرندگان و
سیاستگذاران دانشگاه با وضع راهبردها و اهداف کالن در اسناد باالدستی دانشگاه و همینطور تعریف عملیاتی آنها
از طریق تدوین آییننامههای جدید در خصوص فعالیتهای آموزشی و پژوهشی برای تولید دانش اخالق بنیان در میان
اعضای هیئتعلمی جهت ایجاد احساس معناداری در کار به لحاظ ارزشی ،اقدامات عملی انجام دهند.

مقدمه

امروزه گرایش به معنویت بهعنوان گرایشی نو ،در عرصههای آموزشی،
تربیتی و فرهنگی بیش از عرصههای دیگر به چشم میخورد .حوزه تعلیم
و تربیت بهترین موقعیت و فرصت را برای تبلور معنویت در انسان فراهم
میآورد .به همین سبب است که موضوع معنویت و معنویتگرایی ،اساساً

موضوعی تربیتی است .وجود معنویت در محیط کار دانشگاه ،مستلزم
توجه به این موضوع و ایجاد تغییر و تحوالت و همچنین ایجاد زمینهای
برای یادگیری مستمر و توانمندسازی همه دست اندرکاران بهویژه
اعضای هیئتعلمی در تقویت این امر مهم میباشد تا درنتیجه آن برای
نهادی همچون دانشگاه ،انسانیت و برای کارکنان آن مسئولیت به ارمغان

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،13شماره  ،1زمستان 1397

آورد [.]1
ازآنجاییکه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سرمایه انسانی مولد جامعه
را تربیت میکنند ،از جانب سیاستگذاران آموزشی و جامعه در قبال
عملکرد ،پاسخگویی ،رسیدن به عدالت و تحول اجتماعی تحتفشار
هستند.همین امر ،موجب ضرورت بازسازی مفهوم جدیدی از رهبری
و اخالقی کردن آن است [ .]2آموزش عالی ،نهاد مکمل آموزشهای
عمومی نظاممند ابتدایی و متوسطه و محصول تجدید حیات تمدنی
است .آموزش عالی میتواند به توسعه زیرساختها و ساختارهای جامعه
در همه ابعاد خدمت کرده و حفظ و پاسداری از دستاوردها و آرمانهای
جامعه را تسهیل کند .نظام آموزش عالی بهواسطهی نقشی که در تربیت
نیروی انسانی ماهر و متخصص موردنیاز بخشهای اقتصادی و اجتماعی
ایفا میکند ،از سهم و اهمیت قابلتوجهی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی برخوردار است .آموزش عالی کارآمد موجب کارآمدی همه
نهادها و سازمانهای جامعه شده و با توجه به محدودیت منابع ،موجب
افزایش بهرهوری و کار آیی افراد و سازمانها میشود؛ که عوامل مهمی
همچون معنویت در محیط کار در کارکرد بهرهوری این نهاد میتوانند
نقشآفرینی کنند [.]3
ترویج معنویت در محیط کار ابزاری است که بقای سازمانها را در
برابر محیطهای نامطمئن کنونی بیمه میکند .به این دلیل که سازمان
معنویتگرا با ویژگیهای منحصربهفرد خود ،چشماندازی از این ده
سازمان ایجاد کرده و بهگونهای در کارکنان نفوذ میکند که آنان به
تحقق چشمانداز سازمان ایمان آورند و به این ده سازمان امیدوار باشند؛
بهاینترتیب انگیزه درونی کارکنان را برای تالش بیشتر افزایش میدهد.
از طرف دیگر با رواج فرهنگ نو ع دوستی موجب میشود که افراد توجه
عمیقی به خود وزندگی گذشته خود داشته باشند و روابط مطلوبی با
دیگران برقرار کنند .درواقع طرفداران معنویت در محیط کاربر این باورند
که همه افرادی که وارد سازمان میشوند ،دارای ویژگیها و روحیات
منحصربهفردی هستند ،ولی همگی آنها در جستجوی تعالی روحی و
همبستگی در محل کارند.
اگرچه ،در ایران ،موضوع معنویت گرایی در مدیریت بهصورت آکادمیک
در محافل علمی چندان مطرح نبوده است ،اما ازآنجاییکه توجه به
مذهب را می توان یکی از شکل های معنویت دانست ،جدا کردن معنویت
و مذهب در کشور ما امری غیرممکن است .لذا بر اساس تعالیم اسالمی
قرنهاست که معنویت جایگاه ویژهای در زندگی فردی و سازمانی ما
داشته است .ازاینرو ،با توجه به غنای وافر تعالیم وحیانی و اسالمی
صادره در این موضوع ضروری است که به ترسیم رویکردی نوین ،ممتاز
و مبتنی بر معنویت گرایی در اثربخشی رهبری بهویژه در محیطهای
دانشگاهی جایی که نیروی محرکه و پیش برندهی پیشرفت و توسعه در
یک کشور است ،بپردازیم.
از اوایل قرن بیستم ،موضوع معنویت ،در غرب از اهمیت بسیاری در
سازمانها و محیطهای تجاری پیداکرده است [ .]4تا جایی که افرادی
مانند ساندرلند [ ]4نسبت به معنویت یک دیدگاه متعصبانه دارد و
میگوید که تمام نظریههای سازمانی یک تئوری معنویت سازمانی
محسوب میشود .تأمین نیازهای معنوی در محیط کار به کاربرد اصول
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مبتنی بر معنویت ،اخالق و ارزشها بستگی دارد؛ و این اصول را میتوان
در تصمیمات و اقدامات افراد مشاهده کرد [ .]5ازاینرو ،اعتقاد بر این
است که معنویت در کار همانند فرآیندهای یادگیری در سازمان بهعنوان
حوزهای که میتواند تا حد زیادی به درک مسائل مرتبط با رهبری و
مدیریت کمک کند ،مطرحشده است [.]6
مک شری و جامیسون [ ]7معتقدند که معنویتگرایی به نیازهایی مانند
هدفمند بودن ،داشتن روابط هماهنگ و مبتنی بر عالقه ،بخشش ،اعتماد
 ،ارزشها و عقاید شخصی پاسخ میدهد .از طرفی ،اثربخشی فعالیتهای
رهبری در سازمان نیز در گروه پاسخگویی به همین نیازها میباشد.
در همین راستا ،فرانک [ ]2استدالل میکند که فقدان اعتماد ،ارتباط
مبتنی بر دوستی و بخشش در محیط کار موجب آن چیزی میگردد که
وی آن را «ضلع سایهای» 1مینامد .این ضلع در بردارنده کلیه تأثیرات
منفی بر مدیریت و رهبری در یک سازمان است .درواقع این سؤال مهم
پیش میآید که چگونه میتوان درجایی که کارکنان در ضلع سایهای به
خدمت مشغول هستند ،انتظار اثربخشی فعالیتهای رهبری را داشت.
بنابراین ،اهمیت و ضرورت توجه به تأثیر سازنده معنویتگرایی در محیط
کار بهعنوان عامل ایجادکنندهی اعتماد ،هم سویی باارزشها و داشتن
حس انجام کار معنیدار بر اثربخشی رهبری بیشازپیش آشکار میگردد.
مروری بر تحقیقات انجامشده خارجی نشان میدهد که رویکرد معنوی
به مباحث مدیریت و رهبری  ،نگاهی تکبعدی ،ابزاری و عینی و منهای
دین است.
بهطورکلی ،بررسیها حاکی از آن هستند که وجود معنویت در محیطهای
کاری مزایای فراوانی دارد ،مزایایی که سازمان با بهرهگیری از آنها به
بهبود اثربخشی رهبری و درنتیجه به بهبود بهرهوری و افزایش عملکرد
سازمانی میرسد [ .]11-8در جامعه اسالمی ما ،نمادهای مذهبی فراوانی
وجود دارد که در سازمانها وادارات دولتی نیز پیاده میشوند ،اما اینکه
آن محیط کاری تا چه اندازه از معنویت واقعی برخوردار باشد نامعلوم
است.
پژوهشگران حاضر عقیده دارند یکی از متغیرهایی که تاکنون درزمینه
اثربخشی رهبری مدیران در محیط سازمانی مورد غفلت واقعشده است،
معنویت در محیط کار میباشد که دارای توان بالقوه فراوانی جهت
اثرگذاری بر متغیرهای سازمانی و احتماالً اثربخشی رهبری میباشد.
لذا ،این پژوهش درصدد آن است که با تمرکز بر فصل مشترک معنویت
و رهبری و در حقیقت آنچه معنویت برای توسعه اثربخشی رهبری در
سازمان میتواند به ارمغان بیاورد ،پاسخگوی تحوالت جدید انسان
گرایانه در سازمان باشد .بر همین اساس ،سه سؤال در این پژوهش
مطرح است؛
سؤال  :1آیا بین معنویت گرایی در محیط کار و اثربخشی رهبری در
گروههای آموزشی رابطه معنادار وجود دارد؟
سؤال  :2آیا بین مؤلفههای معنویت گرایی در محیط کار و اثربخشی
رهبری در گروههای آموزشی رابطه معنادار وجود دارد؟
سؤال  :3بهترین پیشبینی کننده اثربخشی رهبری مدیران گروههای
آموزشی در دانشگاه از بین مؤلفههای معنویتگرایی در محیط کار به
ترتیب کدام مؤلفهها هستند؟

فاطمه خالوندی و همکاران

چارچوب نظری پژوهش
میلیمان و همکارانش سه بعد از هفت بعدی را که اشمس و دو چن
[ ]12برای سنجش معنویت در محیط کار مطرح کرده بودند ،انتخاب
نمودند؛ و در یک تحقیق تجربی از آنها استفاده کردند  .این سه بعد که
متناظر با سه سطح فردی ،گروهی ،و سازمانی میباشد ،عبارتاند از  :کار
بامعنا درسته فردی ،احساس همبستگی در سطح گروهی ،و همسویی
باارزشهای سازمان در سطح سازمانی .در ادامه این سه بعد را بیشتر
توضیح میدهیم:
کار بامعنا  :یک جنبه اساسی معنویت در کار شامل یک حس عمیق معنا
و مقصود در کار است .این بعد از معنویت در محیط کار ،مشخص میکند
که چگونه کارکنان در کار روزمرهشان در سطح فردی تعامل دارند  .بیان
معنویت در کار شامل این فرض است که هر فردی انگیزش درونی ،تمایل
و عالیقی برای مبادرت به انجام فعالیتهایی دارد که معنای بیشتری به
زندگی خودش و دیگران میبخشد [.]13-12
احساس همبستگی  :یک بعد اساسی دیگر از معنویت در محیط کار ،
شامل احساس نوعی پیوند و احساس همبستگی عمیق با دیگران است
[ .]12این بعد از معنویت در محیط کار در سطح گروهی از رفتار انسانی
رخ میدهد و بر تعامالت بین کارکنان و همکاران داللت دارد  .همبستگی
در محیط کار مبتنی بر این باور است که افراد یکدیگر را در پیوند باهم
میدانند و اینکه بین خود درونی هر فرد با خود درونی دیگران رابطه
وجود دارد [ .]14این سطح از معنویت در محیط کار شامل ارتباطات
ذهنی ،احساسی ،و معنوی بین کارکنان در گروههای کاری میباشد.
همسویی ارزشها :سومین بعد معنویت محیط کاری ،تجربه یک حس
قوی از همسویی بین ارزشهای فردی کارکنان با رسالت ،مأموریت ،و
ارزشهای سازمان است این بعد از معنویت در محیط کار تعامل کارکنان
با مقصود سازمانی بزرگتر را دربرمی گیرد [ .]15همسویی باارزشهای
سازمان به این معناست که افراد باور دارند که مدیران و کارکنان در
سازمان دارای ارزشهای مرتبط و یک نوع وجدان قوی هستند و سازمان
نسبت به رفاه کارکنان و همبستگی آنان توجه دارد [.]12
از رهبری تعاریف بیشماری شده اما معیار واقعی رهبری نفوذ است؛ نه
بیشتر و نه کمتر [ .]16این مشخصه رهبری ،گویای بهکارگیری صحیح
قدرت و اختیار در سطوح مختلف سازمان بهوسیله رهبر است[ .]17اما
فقط مسئله اثرگذار بودن نیست بلکه مهمتر از آن ،چگونگی اثرگذاری
است [ .]18رهبر اثربخش کسی است که بتواند  80تا  90درصد توانایی
افراد را به کار گیرد که این امر ،مستلزم داشتن تواناییهای فنی ،انسانی،
ادراکی ،طراحی و حل مسئله است[ .]19اثربخشی سازمانی از طریق
توجه و اهمیت دادن به منافع همهکسانی که از فعالیتهای سازمان
تأثیر میپذیرند ،با رعایت اهداف سازمانی ،منابع در دسترس و سایر
محدودیتهای اخالقی پیگیری و بهینه گردد که انجام این مهم ،ضرورت
طراحی نوعی رهبری اثربخش را طلب مینماید [ .]21-20اثربخشی
رهبری را حاصل کارکرد تعامالت پیچیده میان ویژگیهای فردی ،عوامل
موقعیتی و سازمانی که توسط محیطهای فیزیکی ،اداری ،اجتماعی و
سازمانی بر فرد حاکم میشوند و دستگاههای بازخورد و پاداش که از
طریق خطمشیها و رویههای سازمانی توسعه مییابند ،معرفی میکنند.
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[ ]22پل رامستدن [ ]23در کتابی بانام «یادگیری رهبری در آموزش
عالی»  7بعد برای رهبری اثربخش در آموزش عالی معرفی میکند که
بهاختصار در ذیل شرح داده میشود:
رهبری در آموزش :اثربخشی ادراکشده از سوی افراد گروه نسبت به
رهبری فرد مدیر یا رهبر گروه در رهبری افراد در امر آموزش در مفهوم
کلی و رهبری اساتید است.
رهبری در پژوهش  :اثربخشی ادراکشده از سوی افراد گروه نسبت به
رهبری فرد مدیر یا رهبر گروه در رهبری افراد در امر پژوهش در مفهوم
کلی و رهبری پژوهشگران است.
راهبرد و چشمانداز :اثربخشی ادراکشده از سوی افراد گروه نسبت
به میزان تأکید رهبر گروه برجهت گیری این ده گروه علمی و ایجاد
موقعیتهایی برای کسب مزایا در این ده است.
رهبری تحولی و مشارکتجویانه :اثربخشی ادراکشده از سوی افراد گروه
نسبت به برانگيختن شور و شوق وهمچنین ایجاد ظرفیت و انگیزه الزم
برای ارتقا همکاری بین افراد گروه توسط مدیر یا رهبر گروه است.
توسعه و قدردانی :اثربخشی ادراکشده از سوی افراد گروه نسبت به
حمایت افراد گروه برای توسعه و پیشرفت شغلی و همچنین قدردانی از
موفقیتهای همکاران توسط فرد مدیر یا رهبر گروه است.
مدیریت اثربخش و منصفانه :اثربخشی ادراکشده از سوی افراد گروه
نسبت به مدیریت منصفانه در رعایت حقوق انسانی افراد و همچنین
تخصیص منصفانه سایر منابع در گروه است.
مهارتهای بین فردی :اثربخشی ادراکشده از سوی افراد گروه نسبت به
میزان گشودگی ،اهمیت دادن و ایجاد ظرفیت در گروه توسط فرد مدیر
یا رهبر گروه ،برای فراهم آوردن فضای همکاری مؤثر و کارآمد است.
بر پایه آنچه تاکنون ذکر گردید مدل مفهومی پژوهش حاضر در ذیل
ارائه میگردد:
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و به لحاظ پارادایم زیر بنایی آن
ازجمله تحقیقات اثباتگرایی بوده که دارای طرح پژوهش پیمایشی-
توصیفی از نوع تبیین روابط علی میباشد ..جامعه آماری اعضای محترم
هیئتعلمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هستند .با توجه به آماری
که از دانشگاه گرفته شد ،دانشگاه شهید رجایی در سال تحصیلی ،95-94
 240هیئتعلمی (بدون احتساب مدرسین و بازنشستگان) در 8
دانشکده دارد .بر اساس فرمول کوکران برای جامعه با تعداد  240نفر،
و درصد خطای مجاز کمتر از  0.05حجم نمونه  115نفر تعیین شد
که بهصورت تصادفی طبقهای از هر دانشکده انتخاب خواهند شد .نوع
رشتههای مختلف در هر دانشکده بهعنوان طبقات در نظر گرفتهشدهاند.
ابزار گردآوری دادهها دو پرسشنامه «معنویت در محیط کار» میلیمان و
همکاران [ ]14و پرسشنامه «اثربخشی رهبری» در گروههای آموزشی
رامسدن [ ]23است .پرسشنامه معنویت گرایی در محیط با توجه به
شرایط دینی و اعتقادی کشورمان توسط پنجتن از اساتید متخصص در
این زمینه بومیسازی شده و روایی صوری و محتوایی آن مورد تائید
قرار گرفت.
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

Fig. 1: The conceptual model of the study

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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این پرسشنامه شامل چهار مؤلفه؛ کار معنادار ،احساس همبستگی ،هم
سویی باارزشها و موانع معنویت و  22گویه با مقیاس چهاردرجهای نوع
لیکرت است.
همچنین ،پرسشنامه اثربخشی رهبری نیز با نظر سه تن از متخصصان
حوزه علوم تربیتی با توجه به شرایط بومی موجود در دانشگاههای کشور،
مورد بازبینی و بازنویسی مجدد قرار گرفت و تعداد گویه های آن از 57
گویه به  40کاهش یافت و سپس روایی صوری و محتوایی آن توسط
این متخصصان مورد تائید قرار گرفت .این پرسشنامه شامل هفت مؤلفه؛
رهبری در آموزش ،رهبری در پژوهش ،مدیریت اثربخش و منصفانه،
جویان ،توسعه و قدردانی
راهبرد و چشمانداز ،رهبری تحولی و مشارکت
ِ
و مهارتهای بین فردی با مقیاس چهاردرجهای نوع لیکرت میباشد.
جهت بررسی پایایی پرسشنامهها ،پس از تائید روایی ،در یک نمونه
اولیه به حجم  30نفر مورداستفاده قرار گرفتند .که میزان آلفای کرونباخ
بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  SPSSبرای پرسشنامه معنویت محیط
کار  0.89و برای پرسشنامه اثربخشی رهبری  0.87به دست آمد که هر
دو ،مقدار قابل قبولی در حوزه مطالعات علوم تربیتی به شمار میآیند.
نتایج
سؤال  :1آیا بین معنویت گرایی در محیط کار و اثربخشی رهبری در
گروههای آموزشی رابطه معنادار وجود دارد؟
برای بررسی این سؤال از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد که خالصه نتایج آن در جدول  1نشان دادهشده است.
همانگونه که مشاهده میشود ،بین معنویتگرایی در محیط کار و
اثربخشی رهبری ،در سطح اطمینان  %95رابطه معنیدار و مثبت
( )R = 0.75وجود دارد .همچنین ،نتایج آزمون تحلیل واریانس در جدول
 2نمایانگر تائید معناداری این رابطه میباشد.
با توجه به عدد معناداری بهدستآمده در جدول  0.000میزان آماره
 ، Fنشانگر معناداری رابطه بین معنویتگرایی در محیط کار دانشگاه
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جدول :1خالصه نتایج ضریب همبستگی بین معنویت گرایی و اثربخشی رهبری

Table 1: Modal Summary of Correlation Coefficients between spirituality and
leadership effectiveness

Std. Error of the

Adjusted R

Estimate

Square

19.21766

.558

R Square

R

Model

.562

.749a

1

a. Predictors: (Constant), Workplace spirituality

و اثربخشی رهبری در گروههای آموزشی ،در سطح اطمینان % 95
میباشد.
سؤال  :2آیا بین مؤلفههای معنویت گرایی در محیط کار و اثربخشی
رهبری در گروههای آموزشی رابطه معنادار وجود دارد؟
برای بررسی این سؤال ،از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که
نتایج آن در جدول  3آورده شده است.
همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،ضریب بتای استاندارد مؤلفه
کار معنادار به میزان  0.26با عدد معناداری  0.02ضریب استاندارد مؤلفه
همسویی باارزشها به میزان  0.31و عدد معناداری  0.00هستند که در
سطح اطمینان  %95معنادار میباشند.
همچنین خالصه نتایج همبستگی چندگانه بین مؤلفههای
معنویتگرایی در محیط کار با اثربخشی رهبری مدیران گروههای
آموزشی نیز در جدول  4گزارششده است .بر اساس نتایج این جدول،
همبستگی چندگانه بین مؤلفههای معنویتگرایی در محیط کار با
اثربخشی رهبری مدیران گروههای آموزشی به میزان  0.72است
که حاکی از همبستگی نسبتاً قوی میباشد .مؤلفههای کار معنادار و
همسویی با ارزشها باهم توانستهاند  0.55درصد از واریانس اثربخشی
رهبری مدیران گروههای آموزشی را بهگونهای معنادار ()p> 0.05
تبیین نمایند.
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Table 2.ANOVA Test a
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 ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠ�ﻞ وار�ﺎ�ﺲ.2ﺟﺪول

 نتایج آزمون تحلیل واریانس:2جدول
Table 2: ANOVA Test a

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

52041.39

1

52041.39

140.91

.000b

Residual

40625.03

110

369.318

Total

92666.42

111

a. Dependent Variable: Leadership effectiveness
b. Predictors: (Constant), Workplace spirituality

ث
ث
�آﻣﻮز
رﻫ�ی ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوە ﻫﺎی
 ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻨ��ﺖ ﮔﺮ یای و.3 ﺟﺪول
اﺛ��ﺨ� ب
Table 3. Enter regression analysis test for spirituality components and academic group leadership effectiveness a

 نتایج آزمون رگرسیون هم زمان مؤلفه های معنویت گرایی و اثربخشی رهبری مدیران گروه های آموزشی: 3 جدول

Table 3: Enter regression analysis test for spirituality components and academic group leadership effectiveness a

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Model
1

Standardized Coefficients

t

Sig.

-.387

.٠99

.205

1.380

.٠٢0

1.056

.261

1.527

.١٧٩

1.260

.309

1.641

.٠٠4

1.509

.009

.070

.945

B

Std. Error

(Constant)

-2.660

6.870

Meaningful work

1.942

1.407

Sense of community

1.613

Alignment with organizational values

2.068

Spirituality Barriers

.105

Beta

a. Dependent Variable: Leadership effectiveness
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 واریانسof
تحلیل
خالصه آزمون
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Table 4: Model Summary of correlation coefficients between spirituality and academic group leadership effectiveness b and ANOVA b Summary Test

Model
1

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

F

Sig.

.752a

.566

.550

19.388

34.8771.466

.000b

a. Predictors: (Constant), Spirituality Barriers, Alignment with organizational values, Meaningful work, sense of community
b. Dependent Variable: Leadership effectiveness

 ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ گﺎم اول آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن گﺎم بﻪ گﺎم و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠ�ﻞ وار�ﺎ�ﺲ.5ﺟﺪول
Table 5.Model summary for first step of stepwise regression b and ANOVA b Summary Test

 خالصه نتایج گام اول آزمون رگرسیون گام به گام و خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس: 5جدول

Table 5: Model summary for first step of stepwise regression b and ANOVA b Summary Test

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

.736a

.542

.538

19.64261

F

Sig.

130.17

.000b

a. Predictors: (Constant), Alignment with organizational values
b. Dependent Variable: Leadership effectiveness

 حاکیR = 0.74  مؤلفه هم سویی باارزشها است که میزان،گام اول مدل
 آزمون معناداری تحلیل واریانس برای.از رابطه قوی همبستگی میباشد
این همبستگی نیز نشاندهنده معناداری رابطه پیشبینی کنندهی هم
سویی ارزشهای سازمان با اثربخشی رهبری مدیران آموزشی در دانشگاه
.میباشد
 مؤلفهی هم سویی باارزشها بهتنهایی میتواند،بر اساس این نتایج

 بهترین پیشبینی کننده اثربخشی رهبری مدیران گروههای:3 سؤال
آموزشی در دانشگاه از بین مؤلفههای معنویتگرایی در محیط کار به
ترتیب کدام مؤلفهها هستند؟
.برای بررسی این سؤال از تحلیل رگرسیون گامبهگام استفادهشده است
 اولین متغیر وارد شده در، مشاهده میشود5 همانگونه که در جدول

()163

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،13شماره  ،1زمستان 1397
ﺟﺪول  .6ﻧﺘﺎﯾﺞ گﺎم دوم آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن گﺎم بﻪ گﺎم

Tech. Edu. J. 13(1): 157-164, Winter 2019

جدول  : 6نتایج گام دوم آزمون رگرسیون گام به گام

Table 6. Second step of stepwise regression analysis

Table 6: Second step of stepwise regression analysis

xcluded Variablesa
Collinearity Statistics

Partial Correlation

Sig.

t

Beta

.222

.170

.075

1.796

.243b

.157

.178

.062

1.887

.303b

.316

.119

.215

1.247

.143b

Tolerance

Model
Meaningful work

1

Sense of Community
Spirituality Barriers

a. Dependent Variable: Leadership effectiveness

ث
ﻣﺘﻐ�ﻫﺎی ﭘ�ﺶ ض
ﻏ� اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘ�ﺶ ض
valuesگﺎمb. Predictors in the Model: (Constant), Alignment with organizational
ﺑﯿی در رﮔﺮﺳﯿﻮن گﺎم بﻪ
ﺑﯿی
رﻫ�ی از ﻃ��ﻖ ی
اﺛ��ﺨ� ب
ﺟﺪول  .7ض�ا�ﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ی
Table ۷. Standardized coefficients and unstandardized coefficients for predicting leadership effectiveness by predicting variables in stepwise regression

جدول  : 7ضرایب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی اثربخشی رهبری از طریق متغیرهای پیش بینی در رگرسیون گام به گام

Table 7: Standardized coefficients and unstandardized coefficients for predicting leadership effectiveness by predicting variables in stepwise regression

Coefficientsa
Sig.

t

.162

1.409

.000

11.409

Standardized Coefficients
Beta

.736

Unstandardized Coefficients

Model

Std. Error

B

5.453

7.684

)(Constant

4.933

Alignment with organizational values

.432

a. Dependent Variable: Leadership effectiveness

 0.54درصد از واریانس اثربخشی رهبری مدیران گروههای آموزشی را
بهگونهای معنادار ( )p> 0.05تبیین نمایند.
ادامهی خروجی های این آزمون در نرمافزار  SPSSجدول  6است که در
ذیل آورده شده است.
نتایج مندرج در جدول  6نشانگر این است که سایر مؤلفهها به دلیل
معنادار نبودن میزان همبستگی آنها پس از حذف مؤلفه هم سویی
ج شدهاند .و تنها مؤلفه هم سویی با ارزشها به
با ارزشها ،از مدل خار 
تنهایی میتواند قویترین پیشبینی کنندهی اثربخشی رهبری مدیران
در گروههای آموزشی باشد.
ضریب بتای استاندارد مؤلفه هم سویی باارزشها در جدول  ،7میزان
 0.74را نشان میدهد که با توجه به عدد معناداری  ، 0.00در سطح
اطمینان  %95این میزان از پیشبینی معنادار میباشد.
بنابراین ،معادله رگرسیونی این پیش بنی به این صورت است:
= اثربخشی رهبری مدیران گروههای آموزشی
( 4.933+ 7.684هم سویی باارزشهای سازمان)
بحث و نتیجهگیری
یافتهها حاکی از رابطه معنویتگرایی در محیط کار و اثربخشی رهبری در
گروههای آموزشی است .ازاینرو ،نتایج این پژوهش میتواند به مدیران
گروههای آموزشی در نقش رهبران آموزشی کمک کند تا بهصورت
آگاهانه و از روی تمایل ،جنبههای معنویتگرایی در محیط کار را اوالً
موردتوجه قرار داده و ثانیاً توجه به این موضوع از جانب آنان با رفتار
عجین شدهی آنها در عمل مشهود باشد .هنگامیکه محیط کار غنی از

آثار معنویتگرایی باشد ،آثار آن مشاهده رفتار مدیرانی است که مبتنی
بر ارزشهایی نظیر ،پاسخگویی ،کارآمدی و اثربخشی منصفانه در گروه،
قدردانی از اعضای گروه ،مهارتهای بین فردی مبتنی بر اخالق ،رعایت
ارزشهای معنوی در آموزش و پژوهش میباشد .نتایج این پژوهش،
گویای آن هستند که توجه به دو مؤلفه کار معنادار و همسویی باارزشها
در محیط کار بهعنوان پیشبینی کننده اثربخشی رهبری میتوانند
اثربخشی رهبری مدیران را در گروههای آموزشی بهبود ببخشند.
بدین منظور ،پیشنهاد میشود در سطح مسئولین وزارت تحقیقات و
علوم و فناوری ،در تدوین آییننامهها در راستای وظایف آموزشی و
پژوهشی اساتید مواردی را لحاظ کنند که اوالً ازنظر مبانی ارزشی آن
کار ارزشمند تلقی شود و ثانیه انتظارات موردنظر باارزشهای معنوی
همسویی و همخوانی داشته باشند تا بر همین اساس ،تصمیمگیرندگان
و سیاستگذاران دانشگاه با وضع راهبردها و اهداف کالن در اسناد
باالدستی دانشگاه و همینطور تعریف عملیاتی آنها از طریق تدوین
آییننامههای جدید در خصوص فعالیتهای آموزشی و پژوهشی برای
تولید دانش اخالق بنیان در میان اعضای هیئتعلمی جهت ایجاد احساس
معناداری در کار به لحاظ ارزشی ،اقدامات عملی انجام دهند .همچنین،
بهمنظور اثربخشی رهبری گروههای آموزشی دانشگاه ،مسئولین دانشگاه،
در کاندید و معرفی مدیران گروههای رشتههای علمی به سابقه افراد،
به توجه و اهتمام افراد مذکور به ارزشهای معنوی مورد مالحظه قرار
گیرد .عالوه بر این ،در فرم های ارزیابی و نظارت رؤسای دانشکدهها از
مدیران گروهها ،بندهایی در توجه و اهتمام افراد به ارزشهای معنوی
گنجانده شود .در همین راستا ،انتظار میرود مسئولین دانشگاه ،با تحلیل
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