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م نارید

رابطه سازمان یادگیرنده و رهبری اخالقی با توانمندسازی روانش یتخان
مدارس متوسطه شهر تهران با میانجیگری هوش معنوی

پریناز بنیسی

1

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه س دنریگدای نامزا ه و 

رهب اب یقالخا یر     توانمندس یتخانشناور یزا    م نارید

مدارس متوسطه شهر تهران با می یونعم شوه یرگیجنا     انج دش ما ه رظن زا قیقحت شور .تسا  هویش

یروآدرگ        

ا الط عات توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف ک شهوژپ یرامآ هعماج .تسا هدوب یدربرا       

را کلی ییه م نارید

مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه شهر تهران به تعداد  286نفر تشکیل دادهاند .حجم نمونه مطابق با ج ناگروم لود   
برابر با  162نفر برآورد شد و این تعداد به شیوه نمونهگيری تصادفی ساده از بین جامعه آم باختنا یرا    ش تسا هد ... ..
ابزار گ داد یروآدر ههه ،ا چه دناتسا همانشسرپ را ارد رد     مق اي سسس پنججج ارزش ششی لیکر تتت و عن نیوا پرسش مان ههه س نامزا
یادگیرنده (پنی گاردینر ) 1999 ،دارای  06عبارت و ضریب آلفای  ،0/ 83پرسشنامه رهب ،نوارب( یقالخا یر     ) 2005
دارای  10عبارت و ضریب آلفای  ،0/78پرسش مان ههه توانمندس تخانشناور یزا یی ییی (اس ،ارشیم و زتیرپ     ) 1992دارای 18
عبارت و ضریب آلفای  0/ 83و پرسشنامه هوش معنوی (لیندا هیلدبرانت ) 2011 ،دارای  24عب ترا
 0/ 90بوده است .برای تجزيه و تحليل دادهها از مع تالدا

یافلآ بیرض و    

رب ینتبم یراتخاس کیور ر هب یئزج تاعبرم لقادح د          

کم رن ک مممم ماف راز     Smart-PLSاس .تسا هدش هدافت        نت  جیا بب بببه دس هدنریگدای نامزاس هک داد ناشن هدمآ ت             با  
توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس متوسطه شهر ته م و تبثم هطبار نار ععع ععععن شقن یونعم شوه و دراد یرادا     
میانجی در این رابطه دارد .عالوه براین ،رهبری اخالقی با توانمندسازی روانش یتخان

م ش هطسوتم سرادم نارید هر     

تهران رابطه مثبت معناداری دارد و هوش معنوی نقش میانجی در این رابطه دارد.
کلید واژهها :سازمان یادگیرنده ،رهبری اخالقی ،توانمندسازی روانشناختی ،هوش معنوی.
دریافت مقاله69 13 /3/5 :

پذیرش مقاله69 13 /8/ 13 :

 -1گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب .تهران .ایران

parenazbanisi2017@gmail.com
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مقدمه
قدرت و ثروت اصلی هر کشوری بعد از وابستگی به منابع طبیعی ،داش و اناد یناسنا یورین نت   
برخوردار از علم و دانش که بدانها «نیروی دانشی» یا «دانشگرا» گفته میییش م ،دو یی یییباش عبانم .د   
تها و تجربههایی هستند که یتباقر یایازم ،اهنیا مامت       
انسانی در سازمانها دارای دانش ،مهار 
برای سازمان به وجود آورده و در عین حال ،به توسعه و رشد کشور کمک میکنند (آلداکیل

و آلمانیه .) 1735 : 2015 ،1اساس ًاًا ًاًا ،اهم هب يناسنا يورين تي نع ووووو ووووووان مهمت هريجنز رد لماع نير    
تهاي چش يريگم
تها است كه به اثبات رسيده و سازمانها يي كه موفقي 
عملياتي هر سازمان مد 
داشتهاند ،توجه به اين موضوع را سرلوحه كاره درارق شيوخ يا اد ههه ههههان نند .توانمندس دنيارف يزا   
توسعه است،فرايندي كه باعث افزايش توان منابع انسانی شاغل در سازمان براي حل مش تالك و
ارتقاي بينش سياسي و اجتماعي آنها ميشود و از سویی دیگر ،آنان را قادر م ممیس زا ددد ت لماوع ا   

محيطي را شناسا يي كنند و تحت كنت  دوخ لر د یارتراک( دنروآر تتتت تتتتت .)6 :2 01 2 ،2ه یلصا فد   

توانمندسازی ،ایجاد تغییرات و تحوالت سازنده در سطوح مختلف زندگی فردی و جمع درف ی   

در تم یداصتقا  ،یعامتجا ،یسایس داعبا ما رف و ه ب( تسا یگن تتتتتتتتتت ت تتتتت تتتت .) 188 : 2015 ،3یک زا ی   

دیدگاههای مطرح در حوزه توانمندسازی ،توانمندسازی روانشناختی است که منظور از آن یک
عامل انگیزهبخش درونی است که جهتگیری ف نامزاس و یلغش فیاظو هب تبسن ار در یییییی یییییییاش
م م سکعن

یییی یکن نن د (ان اد مم م .) 62 : 2017 ،4توانمندس شناور یزا ن جنپ یاراد یتخا

دعب          احس سا   

شایستگی ،احساس خودمختاري ،احساس مؤثر بودن ،احساس معن دوب رادا نن ننن و احس دامتعا سا   

تهاوس ) 1990 ( 5مطرح شده و بعد پنجم یعنی اعتماد
است که چهار بعد اول توسط توماس و ول 

توسط میشرا 6در سال  1992به ابعاد فوق افزوده شده است (خانعلیزاده و همکاران.) 23 : 1389 ،

هدف از توانمندسازي ارائه بهترين منابع فكري مربوط به هر زمينهاي از عمل .تسا نامزاس درك    

گالبرايت و الور 7عقيده دارند كه هدف بلندمدت توانمندسازي ،اطمينان دادن به كاركنان استتت
1
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مانداز و استراتژي س م تيقفوم هب نامزا
كه در چهارچوب رسالت ،چش 

يييييييييرسنددد .توانمندس يزا

مدعي است كه به وسيله تا يك د بر حقوق كاركنان براي خودسازماندهي و رشد شخصي ،عدالت
را حكمفرما ميكند .به عبارت ديگر ،توانمندسازي راهي است كه به لماوع يراذگاو كمك      
انضبا يط به كاركنان ،آنها را به سمت پاسخگو يي و برانگيختگي و خودنظمي سوق م يييده و د
يدهددد (اس ،یگیباراد و هیمال     .) 32 :39 13وقت دارفا ی   
بدين وسيله سطح كمال آنان را افزايش م 
توانمند میشوند آنان احساس خوداثربخشی مینمایند ،یعنی اینکه م ساسحا 

ییی ییییکنن و تیلباق د

تآمیز یک کار را دارند .باندورا 1اظهار میدارد « انتظارات اثربخشی
تبحر الزم برای انجام موفقی 
تعیین میکنند که افراد در رویارویی با موانع و تجربههای ناسازگار چه مقدار ت شال

خواهند کرد

و چه مدت استقامت خواهند نمود » افراد توانمند خودسامان هستند ،خودسامان ب ینعم هب ،ندو    
تجربه احساس انتخاب در اجرا و نظام بخشیدن شخص ب ببه فعالیتتته .تسا دوخ هب طوبرم یا      
اشخاص توانمند در مورد فعالیتهـای خویش احساس مسئولیت و مالکیت میییکنن دارفا نیا .د    
آماده به کار و خود آغازگر هستند؛ افراد توانمند احساس کنترل شخصی بر اعمال خ ،دنراد دو   
این افراد احساس کنترل فعال دارند که در نتیجه میتوانند محیط را با خواستهههها ای خ وسمه دو   
کنند؛ افراد توانمند احساس معنیدار بودن میکنند ،به آنچه تولید میکنند توجه دارن نآ هب و د   
اعتقاد دارند و برای آن ارزش قائل هستند و باالخره افراد توانمند از اعتم وخرب سفن هب دا ر راد     
بوده و در نتیجه احس دوخ و دنراد یصخش تینما سا

 ار در       مع بحاص دیدهت ضر ا تردق ن    

نمیبینند (میرسپاسی و اعتباریان.)542 :09 13 ،
طبق یافتههای محققان ،یکی از مهمترین ابزارها برای توسعه کارآیی و احساس ق ترد

یصخش   

کارکنان ،رهبری است؛ زیرا رهبری میتواند منجر به تقویت احساس کارکنان نسبت به اه فاد

ی .) 67 : 2010 ،2نت جیا
سازمانی و توانمندسازی زیردستان جهت تحقق این اهداف گ در د کوی( یی یی
مطالع وسنیرگ تا نننن ن ) 2011 ( 3بی ک تسا نآ رگناه گژیو کی زا یلاع ناربهر نیرنذوفناب  ی        
برخوردار هس هک تسا نیا نآ و دنت

       

وت نارگید رد ان داجیا یدنم می ییییییی یییییییییکنن  د ( (علیییاحم و ید

همکاران .) 70 : 1389 ،شکلی جدید از رهبری که در هزاره کن لوذبم نادب هژیو یهجوت ینو      
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گردیده است ،رهبری اخالقی نام گرفته یقالخا یربهر .تسا 
مناسب هنجاری از طریق اقدامات و روابط ب و یدرف نی

شن ار ا داد ن ن کولس و راتفر

 ءاقترا ا س و لامعا نی ل کو

قیرط زا

     
     

مگیری در کارکنان توسط سرپرستان و مدیران تعریف ک در هههاند
روابط دوسویه ،تقویت و تصمی 
(اسالمیه و محمدداودی .) 383 : 2016 ،1به طور کل  ترابع یربهر هنوگنیا ،ی ا تس ا من ز ا شی       

رفتار مناسب به صورت هنجاری ،از طریق اعمال شخصی و روابط بین ف هنوگنیا جیورت و یدر    

رفتارها در میان پیروان از طریق ارتباطات دوجانبه و تصمیمگیری (والومبوا 2و همکا اران: 2010 ،
.) 902
به گفته محققان ،رهبران اخالقی ه مه و یصخش یگدنز رد م فرح یگدنز رد

ههههه ههههههههای خ رب دو   

ارزشهای اخالقی تاکید مینمایند (استوتن 3و همکاران .) 17 : 2011 ،رهب هچنآ هب یقالخا نار     
که کارکنانشان برای گفتن دارند ،گوش میدهند که این امر نشان دهنده آن اس یا هک ت نن نننگونه
رهبران برای مشارکت کارکنان خود ارزش و اهمیت قائل هستند .آنها ا همچن عفانم نیرتهب نی    
کارکنانشان را در نظر دارند که این امر نیز نشان دهنده آن است که آنها به انکراک یتسیزهب  ن    

خود توجه دارند (براون 4و همکاران .) 119 : 2005 ،اساسًاًا ،ویژگیهاو صفاتی همچ قادص نو تت تتت
در اعمال و رفتار ،رعایت عدالت و انصاف ،ایجاد فضای شغلی قابل اعتماد ،مردم میهست ،یراد   
قدرت ،شفاف سازی نقش ،پاسخگویی اخالقی و بهکارگیری سازوکارهای اجرایی برای تشویق
رفتاه  نانکراک یقالخا و یشزرا یا ر نیرتمهم زا ا گژیو و لیاضف ییی ی ییییی ی یییی ییه یقالخا ناربهر یا
برشمردهاند (موسویجد و همک ،نارا

 74 :39 13؛ دهو ققق  5و همک ،نارا

    

 297 : 2008؛ کالشوننن 6و

همکاران .) 51 : 2011 ،بر اساس ویژگیهای مطرح شده ،اسپریتزر ) 2008 ( 7به ای تسد هجیتن ن    

یافته است که روابط حمایت و مبتنی بر اعتماد رهب مهم و راذگریثات لماع کی ،ر یاتسار رد       
تحقق و تقویت توانمندسازی روانشناختی اس  (:ت

ل ) 2010 ( 8نی هلمج زا زــ   
 .) 55ژان تراب و گ لل لل

محققانی هستند که ب هب یقالخا یربهر ر لماوع زا یکی ناونع سدنمناوت اب هک یمهم ا یز            
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روانشناختی ارتباط زیادی دارد ،تمرکز و تاکی درک د هه هههان  (:د

 .) 109در مطالعه و ریرف  انرف ند ززز زززز

1

(  ) 2016نیز مشخص شده است که اعتماد معلمان به رهبر ،زمینه بروز توانمندسازی آنها را ف مهار
کرده است (ص .) 892
متغیر دیگری که تأثیر آن در این مطالعه بر روی توانمندس رارق یسررب دروم یتخانشناور یزا      
میگیرد ،سازمان یادگیرنده است .در تشریح این مفهوم باید گفت که اساسًاًا در هزاره جدید ،نياز
سازمانها به يادگيري و ت ييغ ر مستمر ،فزوني يافته اس تسهآ نامزاس کي رگا .ت هههههههههههت طيحم زا ر   
پيرامون خويش ميل به تشاد يريگداي ه نف هب موکحم ،دشاب  اااااا ااااااا اس .ت
سازمانهاي موج دو

به هج نیمه  تتت تتتت ،تم يما

میییبایستتت ی نامزاس ک    يادگيرن نشاب هد دد ددد (آگس ات ممم .) 296 : 2006 ،2طبق

تعریف ،سازماني يادگيرنده سازماني است که افراد ،در تم پ ،یهورگ و یدرف حوطس ما ی هتسو      
یدهند
تواناییها و ظرفیتهای خود را برای تولید نتایجی که واقعًاًا خواستار آن هستند افزایش م 
(ک ارا ششششش  .)3 : 2014 ،3ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﺎﻳ د ﺪﻧﺮﻴﮔ ه ﻪﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺎﻳ د ﺮﻴﮔ ي در ﺢﻄﺳ

م ممم یپ زادر د دد د و ﺎﻳ د ﺮﻴﮔ ي ﺮﻓ دي و ﺮﮔ و ﻲﻫ

ﺮﻓ دي ،ﺮﮔ و ﻲﻫ و ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ

ﺪﻴﻠﻛ ا ﻲﻠﺻ ا ﺎﺠﻳ د ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﺎﻳ د ﺪﻧﺮﻴﮔ ه اس و یدان( ت     

سجادیان.)321 : 1389 ،
جفارت و مارس كي

 4معتقدند که سازمان يادگيرن تيفرظ ياراد هد   

تطابق و ت ييغ ر است و سازماني است كه دنيارف  ه رد يريگداي يا

اف دوز هههای ب و يريگداي يار

نآ  هعسوت و يسررب ليلحت و     

مديريت شده و اين فرايندها با اهداف نوآوري و بهبود همسو و همراستا شدهاند .همچنين در اين
مها ا ،فراين و اهد فعالیتتتهاییی
شها ،س ،اهراتخا سیستم م
نوع سازمان آرمان ،استراتژي ،رهبران ،ارز 
سازمان در جهت ترويج يادگيري افراد پيشرفت و دستيابي به يادگيري در س عقاو يمتسيس حط    
شدهاند .بر این اساس ،آنها براي سازمان يادگيرنده شش ويژگي با عناوین  )1رمتسم يريگداي   
در سطح سیستمها  )2توليد دانش و مشاركت در آن  )3تفكر سيستمات كي
يادگيري  )5روحيه انعطاف و تجربه گرا يي

و انتقادي  )4فرهنگ

 )6كارمن روحم د ييييي را ض مزال و يرور دانستهههانددد

(سبحانینژاد و همکاران.)93 : 1385 ،
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سنگه 1بیان میکند ،تحقیقاتی که تاکنون انجام شده بررر دو م رو ددد متمرکززز ب دو هههانددد .اول اینکههه
چگونه سازمانها باید یاد بگیرند و یادگیری را تسهیل نمایند و دوم اینکه سازمانها واقعًاًا چگونه
یاد میگیرند .بنابراین او سازمان یادگیرنده را یک ایده و یادگیری سازمانی را یک چشم ان اد ززز
یداند .سازمانها برای بقاء باید یاد بگیرند (یادگیری س ما )ینامزا اا ااا آنها ا نیاززز ندارنددد س امزا ننن
م 
ی کههه ب ود ننن تال ششش رخ دهددد
یادگیرنده باشند ،ایدهآل چیزی شبیه دست نیافتنی است اما ا چیزی ی
ی است ..س امزا ننن یادگیرندهه ایدهه آل ،در حاللل حاضررر ناش تخان ههه استتت در حالیکههه
دست ی نتفا ی ی
یادگیری سازمانی شناخته شده است و دست آخر اینکه یادگیری سازمانی بیشتر آکادمیک است

در حالیکه سازمان یادگیرنده عملگراست (ارتنبالد.) 49 : 2011 ،2

به باور ژانگ ) 2009 ( 3سازمان یادگیرنده مفهومی همبسته با توانمندسازی است و آن فرآیندییی

یسازد تا به سرعت با تغییر سازگاری یابد .این فرآیند شامل تولید
است پویا ،که سازمان را قادر م 
دانش جدید ،مهارتها و رفتارها میباشد .سازمان یادگیرنده راه اصلی ایجاد کاردانشی و بهبوددد
کراایییی س امزا نن ن استتت .پ سسس

یییک س گدای رد دیاب نامزا ی وپ یر ی  دشاب ا (((((((((( ( .) 11 :بوا نن ن 4نی هب ز     

یکند
تاثیراجرای برنامههای سازمان یادگیرنده در توانمندسازی به ویژه در محیط مدارس اشاره م 
که (دستگردی و همکاران ) 114 : 1389 ،با عنایت به مطالب ذکر ش ک تشاد ناعذا دیاب هد ه

   

اساسًاًا ،یادگیری در سازمان یادگیرنده ،در سه سطح اتفاق میافتد:
 -1یادگیری تک حلقهای :فرايندي است که جنبههای اصلی و کلیدی يا مجموعههه قواعددد
ح خطاها ا در درون ايننن سيستم م
م
يكند و خود را به مشخصصص درك ننن و تص يح ح ح
سازمان را حفظ م 
مفروض از قواعد محدود میکند (مارکوارت.) 59 : 1389 ،5

 -2یادگیری دو حلقهای :مستلزم پرسش درباره باورها و مفروضات اساسي است و مواجهه
مناسب با موضوعهاي پيچيده از قبيل استراتژي و شرايط تحول س ريگداي ،عير ييييي دوحلقهههاي را

ايجاب مينمايد (سادلر 6،ترجمه اسماعیلی .) 153 : 1389 ،يادگيري دوحلقه اي باعث میشود که

فاصله ميان عملكرد موجود وگذشته در سازمان مشخص شود و افراد براي بهبود تحر كي

شوند،
1

Senge
Ortenblad
3
Zhang
4
Bown
5
Marquart
6
Sadler
2
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ل تب يد ل ل
ل
تها ييي جديددد را بههه عمل ل
راهحلهاي جديد را (جهت ا الص ح وضع) ابداع كنند ،خالقي 

كنند و نتيجه يادگيري را به سراسر سازمان تعميم دهند (یونگ.)22- 23 : 2010 ، 1

 -3یادگیری سه حلقهای :اين نوع يادگيري در ارتباط با توسعه ظرفيت سازمان ب ار ييي حل ل
ل
مش تالك  ،طراحي مجدد سياستها ،ساختارها ،سیستمها ا و تكن كي ها ا در مواجهههه با ا ت ييغ ررر م واد ممم
مهاي سنتي ريشه دوانده را كههه
فرضها ،درمورد خود و محيط قرار داشته و قادر است كه سيست 
مبناي ارزشها هستند ت ييغ ر دهد .يادگيري سه حلقهای زماني اتفاق مي افتد كههه س امزا نننها ا اي ددد
بگيرند كه چگونه يادگيري تك حلقهای و دو حلقهای را اجرا كنند همانگونههه كه راشا  هه ههه شد،،
يادگيري سه حلقهای توانا يي ياد گرفتن درباره يادگيري میباشد (بهنامی.) 24 : 1384 ،

یکی از پارادايمهای جديدي كه بعد از هوشهاي چندگانه گاردنر 2ظاهر شددد ،مفه تحت یمو   
عنوان هوش معنوي است .هوشی که شامل حس معنا و داشتن مأموریت در زندگی ،حس تقدس
در زندگی ،درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا میشود (آمرام ) 28 : 2009 ، 3و
به اعتقاد سانتوس ) 2006 ( 4این نوع هوش در مورد ارتباط ب نیرفآ ا نده  ناهج  ا ه یو .تس وش     

معنوی را توانایی شناخت اصول زندگی (قوانین طبیعی و معنوی) و بنا نه رب یگدنز ندا     اس سا
این قوانین تعریف کرده است (ص  .) 51اساسًاًا ،معنويت يكي از نيازهاي دروني انسان است كههه

در قلبها و ذهنها و آیینها ،به ويژه در آ يي نهاي مذهبي وجود دارد .به گفته تيليچ 5معنو تي ، ،
قلمرو و دغدغه نها يي (غا يي ) است و از آنجا كه همه انسانها دغدغه نها يي دارند ،پ سسس همگ ييي
معنوي هستند (لوین و تیلور.) 83 : 2007 ،6

يکي از محققيني که سعي در معرفي هوش معنوي داشته است ،رابرت ايمونز 7اس يسانشناور دات   

دانشگاه کاليفرنيا ميباشد .او عقيده دارد تعابير و معاني مختل  تيونعم ف
تمرکز تحقيقات بر روي معناي معنويت ش سا هد تت تتت .از نظ ،یو ر

وو ووو م يبهذ ب ببس ندو   

اف دار ييي که يونعم شوه زا     

يها يي هستند که عبارتند از:
برخوردارند داراي ويژگ 
1

Yeung
Gardner
3
Amram
4
Santos
5
Tilich
6
Levin & Taylor
7
Robert Emmons
2

38

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال یازدهم  /شماره سوم /پاییز 69 13

 -1قابل  تي ت :يدام و يکيزيف يلاع و فراعتمان حوطس هب دورو يارب ناسنا تيفرظ

        

يلاعتم           

هوشياري و نيز باالتر رفتن يا فراتر رفتن از محدوديتهاي عادي و جسمي.
 -2توانا يي ورود به سطح معنوي باالتر :آگاهي از يک حقيقت غا يي که ايجاد احساس يگ يگنا
و وحدت ميکند ،در آن همه مرزه م ديدپان ا يييييييش رد زيچ همه و دنو کي دحاو لک

هناگي       

يگردد.
م 
  

ته اديور ا د  اه وو ووو رواب رمزور ط ه رد يهلا روضح صيخشت    :
 -3توانا يي يافتن تق يلاعف رد سد تت تت
فعاليتهاي عادي.
 -4توانا يي بکارگيري منابع معنوي براي ح ئاسم ل لل لل
ل زن هک يدارفا :يگد     ذات ًاًا ًاًا م دنتسه يبهذ   
راحتتر ميتوانند با استرسها برخورد کنند ،اين افراد بيش از سايرين در بح ار نننه و يحور يا
يکنند.
ييابند و از طر قي اين مشک تال رشد م 
مشک تال معنا يي براي ياد گرفتن م 
 -5توانا يي انجام رفتار فاضالنه :رفتاره  تسرد يا

وو ووو پس ديدن هههاي همچ شخب نو ش نداد ناشن     ،

سخاوت ،انسانيت ،ش گراثيا قشع و ،تقف ر ک ...و هنا ههه هههههه از زمانننه تشذگ يا ه هديدنسپ نونکات      
انگاشته شدهاند .ايمونز اظهار ميدارد که خودکنترلي هسته ا هراتفر نيا مامت يلص ا ف ي ا هنالض      
است و براي موفقيت در تمام حوزههاي زندگي الزم اس رد زين يلرتنکدوخ و .ت تفه لباقم

    

گناه کبيره قرار ميگيرد که عبارتند از :شکمپرستي ،تنبلي ،غرور ،خشم ،حرص ،شهوت و حسد
(اسالمیه و محمدی.) 108 - 109 :39 13 ،
ی بههه تروص ييي روزاف جوت نوز ههههه روانشناساننن و
از آنجاییکه در چنددد دهههه گذشتههه ه ونعم شو یی یی
یرسد كه مردم جه نا ،،
متخصصان بهداشت رواني را به خود جلب كرده است و چنين به نظر م 
بيش از پيش به معنويت و مسائل معنوي گرايش دارند و روانشناسان و روانپزشكان نيززز بههه وط ررر
شهاي سنتي و ساده ،براي درمان اختالالت رواني كافي
روز افزون درمي يابند كه استفاده از رو 
نيس د ییوس زا و ت ی نامزاس ،رگ        یادگیرنده و  ،یقالخا یربهر

غتم ی هک دنتسه ینیون یاهر

میتوانند بر توانمندسازی منابع انسانی به ویژه در سیس و شزومآ مت

       

ب راذگریثات شرورپ ا ،دنش      

هدف اصلی تحق قي حاضر ،بررسی تأثیر سازمان یادگیرن و هد رهب رب یقالخا یر     توانمندس یزا
روانشناختی مدیران مدارس متوس ارهت رهش هط ننن نننن ب یونعم شوه یرگیجنایم ا      از طریق م لد
مفهومی ارائه شده (شکل شماره  )1میباشد:
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هوش معنوی

سازمان یادگیرنده
توانمندسازی
روانشناختی

رهبری اخالقی

هوش معنوی

فرضیههای تحقیق

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 .1سازمان یادگیرنده با توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران رابطه مثبت
و معناداری دارد و هوش معنوی نقش میانجی در این رابطه دارد.
 .2رهبری اخالقی با توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران رابطه مثب و ت
معناداری دارد و هوش معنوی نقش میانجی در این رابطه دارد.
روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و روش انجام آن توصیفی از نوع همبستگی است .جامعههه
آماري پژوهش را کلیه مدیران مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه شهر تهران تشکیل میدهند کههه
تعداد آنها  286نفر است .با مراجعه به جدول تعیین حجم نمونه «مورگان» مشخص شد که تعداد
 162نمونه ،معرف جامعه آماري پژوهش میییباشنددد .ب نومن باختنا یار هه ههههه از روش نمونهههگیری ی
ی
تصادفی ساده استفاده شده است .ابزار گرداوری دادهها چهار پرسشنامه میباشددد -1 :پرسشنامه
سازمان یادگیرنده :این پرسشنامه توسط پنی گاردینر ) 1999 ( 1طراحی شده است و دارای 06
Penny Gardiner

1
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عبارت است که می دنریگدای ناز ه ر نامزاس ندوب  ا شجنس دروم 

م رارق یییییییی یییییییییده .د مق اي سسس ای یین

پرسشنامه پنج ارزشی لیکرت است .گاردینر روایی پرسش یایاپ و هداد شرازگ بولطم ار همان ی     
آن را برابر با  0/ 85گزارش داده است ( .) 255 :در این پ هب یافلآ بیرض شهوژ تسد     

آمدهه

برابر با  0/ 83به دست آمده است -2 .پرسشنامه رهبری اخالقی :این پرسشنامه توسط براون
(  ) 2005طراحی شده است و دارای  10عبارت است که پاسخهای این ابزار بر روی مقی سا

1

پنج ج
ج

ارزشی لیکرت است .بروان ضریب پایایی این پرسشنامه را به روش الفای کرونباخ برابر با 0/ 95
اع مال

دومن ه شهوژپ رد .تسا  ظه و یری

ناراکمه

لاس رد      

  

     

 0/ 81ب نیا یار     

 39 13ض بیر   

پرسشنامه گزارش شده است ( .) 112 :در این پژوهش ضریب آلفای به لک یارب هدمآ تسد 
پرسشنامه برابر با  0/78به دست آمده اس .ت

   

 -3پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی :این

پرسشنامه توسط اسپریتز و میشرا ) 1992 ( 2طراحی شده است و دارای  18عبارت اس نپ هک ت ججج جججج
بعد احساس شایستگی ،احس راتخمدوخ سا ييييي  ،احس سا

م ثؤ ررر ب دو ننن ،احساسسس معن دوب رادا نن ننن و

ج ارزش ششی لیکر تتت استتت.
احساس اعتماد را مورد سنجش قرار میدهد .مقياس این پرسش مان ههه پنج ج
رضایی جندانی و همکاران (  )49 13ضریب پایایی کلی پرسشنامه را  0/ 81و ابعاد آن را به ترتیب
 0/ 72 ،0/ 76 ،0/ 81 ،0/ 79 ،0/ 82برآورد نمودند ( .) 82 :در این پژوهش ضریب آلفای به تسد    
آمده برای کل پرسشنامه برابر با  0/ 83و ب زا کی ره یار

ا عب ا بیترت هب د       

،0/ 74 ،0/ 73 ،0/ 81

 0/ 71 ،0/ 76به دست آمده است -4 .پرسشنامه هوش معن یو  ::ای مانشسرپ ن هه ههه توسططط لین اد

هیلدبرانت  ) 2011 ( 3طراحی شده است و دارای  24عبارت است که میزان هوش معنوی در افراد
را مورد سنجش قرار میدهد .مقياس این پرسشنامه پنج ارزشی لیکرت است .هیلدبرانت ض بیر
پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ برابر با  0/98اعالم نم  (:تسا هدو     .)87نص ری ی ی
ی
کبنی و همکاران (  )49 13ضریب  0/ 88و صریحی و تیمورنژاد (  )09 13ضریب  0/ 92را برای
و لی 
این پرسشنامه اعالم نمودهاند (ص  .) 14در این پژوهش ضریب آلفای به دس دمآ ت ه لک یارب 
ل دادهها ا از مع تالدا
پرسشنامه برابر با  0/ 90به دست آمده است .برای تجزيه و تحليل ل

   

یراتخاس   

مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرمافزار  Smart-PLSاستفاده شده است.
1

Brown
Spreitzer & Mishra
3
Linda Hildbrant
2
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یافتهها
م ش هطسوتم سرادم نارید ه ت ر هر نا      

فرضیه  .1سازمان یادگیرنده با توانمندسازی روانش یتخان

رابطه مثبت و معناداری دارد و هوش معنوی نقش میانجی در این رابطه دارد.
جدول  .1نتایج رابطه سازمان یادگیرنده با توانمندسازی روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی
مسیر
سازمان یادگیرنده  احساس شایستگی

ضریب مسیر

t
4/ 51

2/ 10

3/86

2/ 66

سازمان یادگیرنده  احساس خودمختاری

2/ 79

1/ 99

سازمان یادگیرنده * هوش معنوی  احساس خودمختاری

2/ 11

سازمان یادگیرنده * هوش معنوی  احساس شایستگی

2

سازمان یادگیرنده  احساس مؤثر بودن

7/ 38

5/ 17

سازمان یادگیرنده * هوش معنوی  احساس مؤثر بودن

8/ 24

5/ 43

سازمان یادگیرنده  احساس معنادار بودن

5/ 70

2/ 21

سازمان یادگیرنده * هوش معنوی  احساس معنادار بودن

5/ 53

2/89

6/ 92

4/ 37

سازمان یادگیرنده  احساس اعتماد
سازمان یادگیرنده * هوش معنوی  احساس اعتماد

6/78

5

R2
0/ 732
0/ 511
0/028
0/ 769
0/ 793

همانطور که در جدول شماره  1نشان داده شده اس نریگدای نامزاس نیب ریسم بیرض ،ت د و ه     
احساس شایستگی برابر با  2/ 10و مقدار  tبرابر با  ،4/ 51ض ی نامزاس نیب ریسم بیر ا گد ی و هدنر    
احساس خودمختاری برابر با  1/ 99و مقدار  tبرابر با  ،2/ 79ضریب مسیر بین سازمان یادگیرن و هد
احساس مؤثر بودن برابر با  5/ 17و مقدار  tبرابر با  ،7/ 38ضریب مس مزاس نیب ری ا و هدنریگدای ن   
احساس معنادار بودن برابر با  2/ 21و مقدار  tبرابر با  5/ 70و ضریب مسیر بین سازمان یادگیرنده و
احساس اعتماد برابر با  4/ 37و مقدار  tبرابر با  6/ 92ب ببه دس دمآ ت ه هک تسا 

همه رد ،دراوم       

بزرگتر از آستانه معناداری (  )1/ 96میباشد و میتوان چنین نتیجه گرفت که سازمان یادگیرنده
با توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران رابطه دانعم  ا راد یر دد ددد .از طرفی
دیگر ،بررسی نقش میانجی هوش معنوی در رابطه به دست آمده نش م نا یی یییده رامآ هک د ه      tبه
ترتیب برابر با  6/78 ،5/ 53 ،8/ 24 ،2/ 11 ،3/86است که از  1/ 96بزرگتر بوده و با اطمین نا

95

درصد ،اثر میانجی هوش معنوی بر رابطه سازمان یادگیرنده با توانمندسازی روانشناختی م نارید
یگیرد .بطوریکه ای ب هجوت اب رثا ن ه بیارض        
مدارس متوسطه شهر تهران نیز مورد تأیید قرار م 
مسیر به دست آمده که به ترتیب برابر با  5 ،2/89 ،5/ 43 ،2 ،2/ 66است ،به صورت مثبت ب و هدو
بر مبنای  R2های حاصل شده ،میزان رابطه هوش معنوی به عنوان متغیر می ر اب قیقحت یجنا ا هطب     
سازمان یادگیرنده بر احساس شایستگی برابر با  73 /2درصددد ،ب ارب یراتخمدوخ ساسحا ر بر با    
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 51 /1درصد ،بر احساس مؤثر بودن برابر با  82درصد ،ب اب ربارب ندوب رادانعم ساسحا ر        76 /9
درصد و بر احساس اعتماد برابر با  79 /3درصد است.
آزمون کیفیت مدل برای فرضیه اول
جدول  .2نتایج آزمون کیفیت مدل برای فرضیه 1
متغیرهای مکنون

مقادیر جهت محاسبه GOF
R Square
0/728
0/ 000

سازمان یادگیرنده
احساس شایستگی

0/ 732

0/ 615

احساس خودمختاری

0/ 511

0/ 401

0/028

0/ 373

0/ 769

0/ 519

احساس اعتماد

0/ 793

0/024

رهبری اخالقی

0/ 000

0/ 719

هوش معنوی

0/ 000

0/127

احساس مؤثر بودن
احساس معنادار بودن

Communality

Communality = 0/ 574
R Square = 0/527

نتایج کلی برازش مدل

GOF = 0/ 416

برای بررسی آزمون کیفیت مدل از شاخص نیکویی برازش ( )GOFاستفاده ش رب نآ ریسفت و د    
مبنای سه مقدار ( 0/ 01ضعیف)( 0/ 25 ،متوسط) و باالتر از ( 0/ 36قوی) انجام شد و همانطور که
در جدول شماره  2مشاهده میشود شاخص  GOFمدل پژوهش برابر با  0/ 416به هدمآ تسد     
است که از برازش و مطلوبیت قوی مدل در فرضیه  1حکایت دارد.
فرضیه  .2رهبری اخالقی با توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس متوسطه شهر ته ار ننن رابطههه
مثبت و معناداری دارد و هوش معنوی نقش میانجی در این رابطه دارد.
یگری هوش معنوی
جدول  .3نتایج رابطه رهبری اخالقی با توانمندسازی روانشناختی با میانج 
مسیر

ضریب مسیر

t

رهبری اخالقی  احساس شایستگی

9/ 37

4/ 30

رهبری اخالقی * هوش معنوی  احساس شایستگی

8/ 56

5/ 13
3

رهبری اخالقی  احساس خودمختاری

7/ 73

رهبری اخالقی * هوش معنوی  احساس خودمختاری

6/ 17

3/ 64

رهبری اخالقی  احساس مؤثر بودن

4/ 27

2/ 17

رهبری اخالقی * هوش معنوی  احساس مؤثر بودن

3/ 95

2/22

رهبری اخالقی  احساس معنادار بودن

6/ 26

2/ 18

رهبری اخالقی * هوش معنوی  احساس معنادار بودن

6/ 12

2/ 35

رهبری اخالقی  احساس اعتماد

11 / 43

8/ 10

رهبری اخالقی * هوش معنوی  احساس اعتماد

11

8/22

R2
0/ 763
0/068
0/ 614
0/127
0/ 892
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همانطور که در جدول شماره  3نشان داده شده است ،ضریب مسیر بین رهبری اخالقی و احساس
شایستگی برابر با  4/ 30و مق راد  tبراب اب ر     9/ 37ض یب ریسم بیر ننن نننن رهب و یقالخا یر
خودمختاری برابر با  3و مقدار  tبرابر با  ،7/ 73ضریب مسیر بین رهبری اخالقی و احس سا

اسحا س    
م ثؤ ررر

بودن برابر با  2/ 17و مقدار  tبرابر با  ،4/ 27ضریب مسیر بین رهب و یقالخا یر

اسحا س رادانعم      

بودن برابر با  2/ 18و مقدار  tبرابر با  6/ 26و ضریب مسیر بین رهب و یقالخا یر

اسحا س ا دامتع     

برابر با  8/ 10و مقدار  tبرابر با  11 / 43به دست آمده است که در همه موارد ،بزرگتررر از آس هنات
یتوان چن هک تفرگ هجیتن نی
معناداری (  )1/ 96میباشد و م 

    رهب یقالخا یر    با توانمندس یزا

روانشناختی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران رابطه دانعم  ا اد یر رر رررد .از طرف یسررب ،رگید ی    
نقش میانجی هوش معنوی در رابطه به دست آمده نشان م 
یدهد که هرامآ      tبه  بیترت  ب اب ربار    
گتررر ب نانیمطا اب و هدو      
 11 ،6/ 12 ،3/ 95 ،6/ 17 ،8/ 56اس زا هک ت     1/ 96برز گگ 

 95در ،دص    ا رث   

میانجی هوش معنوی بر رابطه رهب یقالخا یر    با توانمندس یتخانشناور یزا    م ید ررران م سراد
متوسطه شهر تهران نیز مورد تأیید قرار میگیرد .بطوریکه این اثر ب ب ریسم بیارض هب هجوت ا ه       
دست آمده که به ترتیب برابر با  8/22 ،2/ 35 ،2/22 ،3/ 64 ،5/ 13است ،به صورت مثبت ب و هدو
بر مبنای  R2های حاصل شده ،میزان رابطه هوش معنوی به عنوان متغیر میانجی تحقی ققق بر رابطه
رهبری اخالقی بر احساس شایستگی برابر با  76 /3درصد ،بر احساس خودمختاری براب اب ر    06/8
درصد ،بر احساس مؤثر بودن برابر با  16/4درصد ،بر احساس معنادار بودن برابر با  72 /1درصد و
بر احساس اعتماد برابر با  98/2درصد است.
آزمون کیفیت مدل برای فرضیه دوم
جدول  .4نتایج آزمون کیفیت مدل برای فرضیه 2
متغیرهای مکنون

مقادیر جهت محاسبه GOF
0/ 000

R Square
0/ 09 8

0/ 763

0/ 437

0/ 08 6

0/404

0/ 614

0/454

0/127

0/ 371

احساس اعتماد

0/ 892

0/ 417

رهبری اخالقی

0/ 000

0/ 700

هوش معنوی

0/ 000

0/826

سازمان یادگیرنده
احساس شایستگی
احساس خودمختاری
احساس مؤثر بودن
احساس معنادار بودن

Communality

Communality = 0/725
نتایج کلی برازش مدل

R Square = 0/ 719
GOF = 0/ 615
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برای بررسی آزمون کیفیت مدل از شاخص نیکویی برازش ( )GOFاستفاده ش رب نآ ریسفت و د    
مبنای سه مقدار ( 0/ 01ضعیف)( 0/ 25 ،متوسط) و باالتر از ( 0/ 36قوی) انجام شد و همانطور که
در جدول شماره  4مشاهده میشود شاخص  GOFمدل پژوهش برابر با  0/ 615به هدمآ تسد     
است که از برازش و مطلوبیت قوی مدل در فرضیه  2حکایت دارد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج به دس دمآ ت ه داد ناشن قیقحت لوا هیضرف زا 

    ک ککه س امزا ننن یادگیرن هد با توانمندس یزا

روانشناختی مدیران مدارس متوس  یرادانعم هطبار نارهت رهش هط دارد نعم شوه و وی شقن    

    

میانجی در این رابطه دارد .بین نتیجه به دست آمده با نتايج تحقيقات انجام شده توسططط ن یزورو
(  ) 1389که نشان داده است بین یادگیری س  ینامزا ووو توانمندس نانکراک یزا    در س نامزا تأممین
اجتماعی شهر تهران رابطه  دوجو  د .درا    آمواتنگ گ
گ ) 2015 ( 1که اد ناشن  د تسا ه    

ب نامزاس نی   

یادگیرنده و توانمندسازی کارکنان در شرکتهای تجاری واق و تبثم طابترا انغ روشک رد ع    
معناداری وجود دارد .همخوانی وجود دارد .در تبیین یافته به دست آمده باید اذع اد نا شش شششت که
در شرايط مت طال م و پيچيده محيط امروزی ،سازمانها بايد با شرايط محيط خود را سازگار نمايند
و شرط اين سازگاري و انطباق ،تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده است .وجود چن ،ینامزاس نی   
که پایه و اس رفا یریگدای رب نآ سا ا یدرف داعبا رد د یهورگ و

سا هدش هتشاذگ ناینب ت           ،

توانمندسازی روانشناختی کارکنان را در پی خواهد داش هک ارچ .ت     اساس ًاًا ًاًا ب هتفگ هب دانتسا ا     
اسمیت و گودوین ) 2013 ( 2توانمندسازي کارکنان در گرو داشتن س ب ینتبم ینامزا ررر رررر يريگداي

است (ص  ) 82و عواملی همچون دان انکراک تراهم و ش ن نیب دامتعا ، ،ناریدم و نانکراک        
ارتباط دوجانبه کارکنان و مدیران و انگیزهها تاثیربهسزایی بر توانمندسازی کارکن هک دنراد نا    

طهای رقابتی بدانها توجه نمود (ملهم .) 334 : 2004 ،3در محیطی همچون مدرسه که
باید در محی 
مدیران با معلمان و دانشآموزان سروکار دارند و اساسًاًا ،ب راهم حطس ندرب الا تتتتتتتتته ناملعم یا   
منوط به داشتن سازمان و به تبع آن ،کارکن دنریگدای ینا ه  ،تسا  ت ب هجو ه یگدنریگدای حطس         

پرسنل در مدرسه ضروت دارد و همانطور که نتایج نشان داده است ،هوش معنوی ،نقش میانجی

1

Amoateng
Smith & Goodwin
3
Malham
2
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در تأثیر بین سازمان یادگیرنده بر توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس متوسطه شه نارهت ر   
دارد که با استناد به گفته فابریکاتور 1باید اذع گدنز یدنمتیاضر رب ،تیونعم هک تشاد نا ی       
تاثیرگذار است (آزادمرزآبادی و همکاران ) 183 :19 13 ،و فردی که رضایت از زندگی و ش لغ
خود دارد ،بهتر میتواند به یادگیری و پرورش مهارتها و پتانسیله زادرپب دوخ یا د هب  .روط
کلی ،هوش معنوی ب لح یار    نم یمامت ندو    مش تالک

هب طوبرم لئاسم و

    

و یگدنز یانعم     

یگیرد و برخورداری از هوش معنوی سبب میش مزاس رد ات دو ان    
ارزشها مورد استفاده قرار م 
یادگیرنده ،به ابعاد توانمندسازی روانشناختی یعنییی احس گتسیاش سا یی ییی ،احس راتخمدوخ سا ييييي ،
احساس مؤثر بودن ،احساس معنادار بودن و احساس اعتماد توجه بیشتری مبذول گردد.
نت تسد هب جیا دمآ ه قحت مود هیضرف زا  یق داد ناشن           

    ک کک ه رهب اب یقالخا یر

     توانمندس یزا   

روانشناختی مدیران مدارس متوس  یرادانعم هطبار نارهت رهش هط دارد نعم شوه و وی شقن         
میانجی در این رابطه دارد .بین نتیجه به دست آمده با نتايج تحقيقات انجام شده توسط حس و ولن
شنش و ینا
ی ملکی (  )59 13که نشان دادند رهب نکراک یزاسدنمناوت اب یقالخا یر ا تآ ن شششششش شششششش
والی 
یج راکمه و د ا  ن (( ((( )39 13
خدمات ایمنی شهر تهران دارای رابطهای مثبت و معنادار است .موسو 
یداری
که نشان دادند بین رهبری اخالقی با توانمندسازی و ابعادش در جامعه پرستاران رابطه معن 
وجود دارد .نصراصفهانی و همکاران (  )29 13که نشان دادند بین رهبری اخالقی و توانمندسازی

کارکنان نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .س انگا ککک 2و
همکاران (  ) 2015که نشان دادند ب و یربهر نی

مناوت ن املعم رد یتخانشناور یزاسد ننننن نننننن م سراد

ترکیه رابطه وجود دارد .همخوانی وجود دارد .در تبیین یافته به دست آم تشاد ناعذا دیاب هد     
رهبرانی که دارای رویکرد اخالقمدارانه هستند ،از طریق توانمندسازی ،پیروان و زیردستان خود
را تشویق میکنند تا من  یصخش عفانم هب ار هورگ عفا خ دننادب حجرا دو  و ا ژتارتسا ز ییییییییی ییییییییییه یا
توانمندسازی در جهت خودکارآمدی ،خودآگاهی و اعتمادبنفس خود بهره گیرن سا رب و د اس    
اهداف و ارزشهای سازمان عمل نموده و برای بهبود عملکردشان ت شال

نمایند .در واقع ،رهبران

اخالقی ،درصدد ایجاد ش ب یاهورین ات دنتسه یطیار ا وقل ه لعفلاب تروص هب ار دوخ لنسرپ 

       

بناپذیر دانس تهج رد و هت   
لشان را ضرورتی اجتنا 
درآورند و بر این اساس ،توانمندسازی پرسن 
Fabrikator
SAĞNAK

1
2
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افزایش آن ت شال

      

مینمایند .چرا که اساس ًاًا ًاًا ،اینگونه  عبانم هب ،ناربهر  ا ناونع هب دوخ یناسن

نیروهای فکری که اساس و سرمایه اصلی سازمان هستند آگاه میییباش م و دن یی یییدانن سا هک د اس    
یباشد .از س یو ی ،رگید    
لهای پرسنل م 
تها و پتانس 
موفقیت سازمان ،استفاده بهینه از تمامی ظرفی 

هوش معنوی که به اعتقاد نوبل ) 2008 ( 1یک استعداد ذاتی بشری است (ص  ) 35نقش میانجی را

بر توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس ایفا میکند .چرا که با استناد به گفته فرای) 2003 ( 2
و استفان کاوی ) 1999 ( 3که توسعه عاطفی و معنوی را برای اثربخشی رهبران ضروری میدانند

و به نیاز به رهبری کلنگر اشاره میکنند که چهار بعد اصلی انسان یعن زیف مسج ی یکی کفا  ،ار     
یدهد ،رهب م نار یی یییبایس شزیگنا یارب ت    
ذهنی ،عواطف قلبی و روح (معنوی) را به هم پیوند م 
مانداز و اقدامات شخصی به
پیروان خود ،ارزشهای اسای خود را بشناسند و آنها را از طریق چش 
افراد نشان دهن  ات د ا اسح س  تیوضع  و رد ار یونعم تلاسر 

و یگنهرف( دنیامن داجیا اهنآ         

همکاران.) 40 - 41 : 1388 ،
منابع
آزادمرزآبادی ،اسفندیار؛ هوشمندجا ،منیجه  دیجم ،لیلخروپ ؛ ((( ((((  .)19 13رابطه ونعم  یی یییت س مناوت اب ینامزا ن یزاسد    
روانشناختی ،خالقیت ،ه یلغش تیاضر و یلغش سرتسا ،یونعم شو

اک ر اد نانک ن .هاگش          فص مولع همانل   

رفتاری .دوره  .6شماره  .2صص . 181 - 187
اسالمیه ،فاطمه؛ دارابیگی ،مهشید (  .)39 13توانمندسازی منابع انسانی .تهران :آثار فکر.
اسالمیه ،فاطمه؛ محمدی ،الهام (  .)39 13هوش معنوی ،سرمایه معنوی .تهران :آثار فکر.
بهنامی ،ژوزف (  .) 1384یادگیری سازمانی .ماهنامه تدبیر .شماره  . 161صص . 19 - 21
شنش و ینا
حسنلو ،حمیدرضا؛ والیی ملکی ،زهرا (  .)59 13رابطه بین رهبری اخالق مناوت اب ی ن راک یزاسد ک تآ نان ششششش ششششش
خدمات ایمنی شهر تهران .فصلنامه مدیریت مخاطرات محیطی .دوره  .3شماره  .3صص . 285 - 296
خانعلیزاده ،رقیه؛ کردنائیج ،اسداهلل؛ فانی ،علی ا غص ر؛ مش  رغصا ،یکب (( (((  .) 1389رابطه و یزاسدمناوت نیب 

ی یریگدا

سازمانی (مورد مطالعه :دانشگاه تربیت مدرس) .پژوهشنامه مدیریت تحول .س لا  .2ش هرام  .3صص

- 35

. 20
دس درگت یی ی ،ک ،یدسا ؛دومحم ،یزردوگ ؛مظا حس مس ،یدرگتسد ؛یدهم ،یدرگتسد ؛ن یه (((((((((((((((((( (((  .) 1389ار ﺎﺒﺗ ط
ﻮﺗ ا ﺎﺳﺪﻨﻤﻧ زي ﺎﺑ ﺎﻳ د ﺮﻴﮔ ي ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ

ﺎﻛ ر ﺎﻨﻛ ن ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﺖﻴﺑﺮﺗ

ﺪﺑ نی .فصلنامه مدیریت ورزشی .شماره  .7صص

. 111 -421
1

Nobel
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