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چکیده
پژوهش حاضر با هدف سنجش روابط علی بین رهبری معنوی وکارآفرینی و بالندگی اعضای هیات علمی با نقش
میانجی یادگیری سازمانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجانغربی انجام شد .این پژوهش از نظر
نوع توصیفی و از لحاظ روش ،همبستگی از نوع مدل یابی علی می باشد .جامعه آماری  695نفر از کلیه استادان
تمام وقت  13واحد بود که از میان آنان  263نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب
شدند ،برای گردآوری اطالعات ازچهار پرسشنامه استاندارد ،رهبری معنوی فرای ،کارآفرینی چوپانی ،بالندگی قرونه
و یادگیری سازمانی نیف استفاده شد .روایی محتوایی و سازه ای پرسشنامهها تایید و پایایی آلفای کرونباخ آنها در
مرحله مقدماتی و نهایی مناسب بود .به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی
مفهومی ،از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد .یافتهها نشان داد که تاثیر رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی
 ،0/70بر کارآفرینی ،0/39بر بالندگی0/37 ،و تاثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی ،0/40بر بالندگی  0/42و تاثیر
رهبری معنوی بر کارآفرینی از طریق یادگیری سازمانی  0/28و بر بالندگی 0/29بود .نتایج به دست آمده نشان
دهنده رابطه مثبت و معنی داری بین رهبری معنوی با کارآفرینی و بالندگی بود .در عین حال نتایج نشان داد که
یادگیری سازمانی نقش میانجی در رابطة بین رهبری معنوی با کارآفرینی و بالندگی ایفا میکند .نتیجه اینکه
رهبری معنوی با میانجیگری یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری درکار آفرینی و بالندگی استادان دارد.
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Abstract

The purpose of this study was to evaluate the causal relationship between spiritual
leadership and entrepreneurship and faculty development with the mediating role of
organizational learning in Islamic Azad University units of West Azarbaijan
province. The population of the study was 695 full-time teachers of 13 units, among
them 263 people were selected using stratified random sampling method. Four
standard questionnaires, Fry's Spiritual Leadership, Shepherd's Entrepreneurship,
Quarterly Growth and Organizational Learning were used for data collection.
Content and construct validity of the questionnaires confirmed and Cronbach's alpha
reliability in the baseline and the final was appropriate. Structural equation modeling
was used to evaluate the fear relationships of the variables currently being measured
in the conceptual model. Findings showed that the effect of spiritual leadership on
organizational learning 0.70, on entrepreneurship 0.39, on maturity 0.37 and the
effect of organizational learning on entrepreneurship 0.40, on maturity 0.42 and the
effect of spiritual leadership on entrepreneurship through organizational learning
Was 0.28 and at maturity was 0.29. The results showed a positive and significant
relationship between spiritual leadership with entrepreneurship and development,
while the results showed that organizational learning plays a mediating role in the
relationship between spiritual leadership
with entrepreneurship and
development.Conclusion:Spiritual leadership mediated by organizational learning has
a positive and significant effect on faculty creativity and development.
Keywords: Spiritual Leadership, Entrepreneurship, Development, Organizational
Learning, Faculty Members
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مقدمه
اعضای هیات علمی دانشگاه ها نیروی محرکه تغییر و تحول در جامعه میباشند با توجه به نقش حساس
و حیاتی آنان در عصر حاضر که توام با پیچیدگیهای خاص زمانی با تغییر و تحوالت شگرف و سریع
علمی و عملی در جهان و ضرورتهای دستیابی به دانشگاه کار آفرین و بالنده ،ضرورت دارد اعضای هیئت
علمی در تمامی زمینههای آموزشی ،پژوهشی ،رفتاری ،خدماتی و سازمانی نهایت تالش خود را به
کارگیرند .کارآفرینی کانون و مرکزثقل کار و تالش و پیشرفت در عصر جدید تلقی میشود اعضای هیات
علمی کارآفرین فرصتها را بهتر تشخیص میدهند و در عرصههای رقابت داخلی و خارجی موفقتر عمل
میکنند ،کارآفرینی بر شیوههای نوین تفکر ،نگرش ،بهبود ساختار و قصد کارآفرینانه تاثیر قابـل توجهی
دارد ) (Alshebami et al,2020و به عنوان محرك رشد اقتصاد کشور در نظـر گرفتـه شـده
اسـت ) ( Gill, 2019در کل گرایش به کارآفرینی ابزاری استراتژیک اسـت کـه در سازمانها
موجـب تسـهیل در کشـف فرصـت هـای جدیـد میشود ) (Sarsah et al,2020لذا ایجاد بستر
مناسب کارافرینی برای تمامی اساتید دانشگاه ضروری است ،کارآفرینی ابزاری برای نوآوری استراتژیک،
بویژه در شرایط متغیر در محیط خارجی میباشد و ضرورت دارد که توانمندیهای اعضای هیات علمی در
ابعاد آموزشی ،پژوهشی ،رفتاری ،خدماتی ،فردی و سازمانی بهبود یابد تا با عالقه و جدیت پیگیر رشد و
توسعه خودبرای یادگیرندگی مستمر و دایمی برای کارآفرینی و بالندگی در دانشگاه و برای دانشگاه باشند
) .( Hosnavi and Ramazan,2011دانشگاه کارآفرین اصوالً به مفهوم داشتن کنش
کارآفرینانه در راهبردها ،ساختارها و عملکردهای دانشگاه می باشد )(Ghahremani et al,2011
 .که انگیزهی خالقیت در آن توسعه یافته و نوآوری ها و ایدههای جدید در آن خلق می شوند ( (
) Dabbagh, and Rezaeizadeh ,2011بررسی ادبیات کارآفرینی نشان میدهد یکی از
متغیرهای بسیار مهم در تحقق این امر ،رفتار رهبری است .نقش مدیران و رهبران سازمان از اهمیت
بسزایی برخوردار است ،چرا که مدیران سازمان می توانند با تأکید بر نوآوری و خالقیت در روندهای
موجود ،موجب پرورش و تشویق فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان ( Sahaemi and
)Mohammadi, l2014است .در کارآفرینی سازمانی ،یک سازمان رویکرد کارآفرینی را دنبال و
سازکارهای تشویق و ترغیب کارآفرینی در سازمان را فراهم میکند .در این نوع از کارآفرینی ،گروهی از
افراد کارآفرین در قالب تیمی در داخل سازمان ،اقدام به نوآوری مخاطره آمیز و پیشگامانه می کنند
). )Rezaei and Hosseini,2013کارآفرینی سازمانی مفهومی چندبعدی است که ابعاد و مولفه
های متعددی دارد .می توان این ابعاد را شامل نوآوری ،پیشگامی ،نوسازی و خطر پذیری در نظر گرفت
( .)Scheepers et al., 2008, Miles et al., 2009از آنجایی که کارآفرینی پیش از آنکه ابزار
و روشی برای حل مشکالت امروز سازمانها و در حالت کلی اجتماعات بشری باشد رویکردی است که در
آن وجوه آفرینندگی ،زایش ،نوشدن و نوبودن نقش قابل توجهی دارد و روح دمیدن به افکار و ایدههای
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جدید است این ایدهها میتواند یک تئوری ،یک محصول ،یک فرایند ویا یک سبک نوین زندگی
باشد ) ) Ziaei et al,2008زیرا افراد در داخل سازمان به دنبال فرصتهایی هستند که مستقل از منابع
آن سازمان است ). (Zampetakis & Moustaki,2020
متغیر دیگر در این فرایند بالندگی اعضای هیات علمی است شناسایی و ارزیابی شایستگیهای مورد
نیاز اعضای هیت علمی ،راهی به سوی افزایش کیفیت دانشگاهها و پیشرفت جوامع به شمار میرود (
 .) Anwar & Saleem,2018ارتقای بالندگی رویکرد منظم ،یکپارچه و برنامه ریزی شده ای است
که برای اثربخش کردن برنامه ها و راهبرد های سازمان به کار گرفته میشودTrowbrigde and .
) ) Bates, 2018و یک راهبرد برای پاسخ به دگرگونی ،تغییر باورها ،نگرشها و ارزشهای افراد است تا
به وسیله آن با چالش های تازه مواجه شوند و برای آن تدابیر مناسب اتخاذ نمایند Bell,2019) .زیرا
محیط پویا و پیچیده در دنیای امروز شرایط متحول و پویایی را برای سازمانها پدید آورده به طوری که
سازمان ها برای بقا ناچارند به طور پیوسته قابلیت ها و شایستگی های خود را توسعه دهند تا بتوانند
پاسخگوی شرایط متغیر و متفاوت محیطی باشند .دانشگاه ها و موسسسه های آموزش عالی نیز مانند
سایر سازمانها ناگزیر از سازگاری مداوم برای بقا هستند چنانکه ( )Ravely,1997با تاکید بر تغییر و
تحوالت موجود در آموزش عالی بیان می کنند امروزه تغییر و توسعه در آموزش عالی یک ضرورت است
نه یک فرصت .امروزه بیشتر صاحب نظران علم سازمان و مدیریت ،منابع انسانی هر سازمان را عامل
اصلی بقا ،خدمت و موفقیت سازمانها می دانند .و در همین راستاست که در دهه های اخیر تاکید فزاینده
ای بر بهسازی دانشگاهی ،توسعه و بالندگی اعضای هیات علمی و کارکنان از سوی سازمانها و نظام های
آموزش عالی در کشور مختلف قابل مشاهده است به طوری که واحدهایی با عنوان مرکز بالندگی هیات
علمی بویژه مراکز بهبود تدریس و یادگیری برای هیات علمی تشکیل شده که گستره فعالیت های آنها از
کل سازمان تا برنامه های عادی مربوط به هیات علمی را شامل می شود و به عنوان ابزار ارزشمندی
برای بهبود کیفیت زندگی اعضای هیات علمی ،تسهیل تغییر و تحول سازمانی و بهبود جو دانشگاه مورد
استفاده قرار می گیرد )(Mohebzadegan, et al ,2016
بالنده بودن اساتید یک ضرورت دایمی در دنیای متغیر امروزی است بالندگی (توسعه) هیأت علمی
تحت تاثیر تغییر و تحوالتی است که در آموزش عالی در حال وقوع است و از اهمیت ویژهای برخوردار
گردیده است عواملی چون ورود فناوریهای پیشرفته اطالعات و ارتباطات به آموزش عالی ،رشد سریع
دانش و تغییرات ناشی از آن ،لزوم پاسخگویی دانشگاهها در برابر جامعه .تنگناهای مالی نظامهای
آموزشعالی ،همگانی و جهانی شدن آموزش عالی ،رقابت موسسات آموزش عالی و  ....همگی باعث شده
که دانشگاهها و نظامهای آموزش عالی به فکر رشد و بالندگی مستمر اعضای هیأت علمی خود
بیفتند) .) Farastkhah ,2009بالندگی اعضای هیات علمی بنا به تعریف شبکه بهسازی هیات علمی
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در آموزش عالی عبارت است از تمامی برنامه هایی که بر عضو هیات علمی متمرکز است و متخصصام
این برنامه ها زمینه های مشاوره و راهنمایی را در مواردی چون تدریس ،مدیریت کالس ،تحقیق و
فعالیت های حرفه ای برای عضو هیات علمی فراهم می کنند تا دانش فردی و مهارت های اساسی و
الزم برای عملکرد بهتر در دانشگاه برای اعضای هیات علمی فراهم گردد (.)Mclean et al, 2008
آموزش عالی باید خدمات و آموزش بهتری برای افراد ارائه کند و در این جریان شایستگیها و بهسازی
مداوم اعضای هئیت علمی میتواند نقش موثری داشته باشد ( .) Alexander et al,2012
از مقولههای دیگر تاثیرگذار در این فرایند ،یادگیری سازمانی است که از طریق به اشتراك گذاشتن
بصیرتها ،دانش ،تجربه و الگوهای ذهنی اعضای سازمان حاصل می شود و بر پایه دانش و تجربهای که
در حافظه سازمان وجود دارد بنا میشود ) )Hosnavi & Ramazan, 2011و موجب ارتقای
منابع ناملموس و تجارب نامشهود سازمانی میشود که به نوبه خود منجر به افزایش راهبردهای بالقوهای
میگردد که سازمان میتواند از آنها بهره گیرد )Hit, 2002) .هدف از یادگیری سازمانی تبدیل سازمان
به یک سازمان یادگیرنده است که بتواند در شرایط مختلف رفتار متفاوت از خود نشان دهد .در سازمانهای
اخیر اهمیت مطالعه و تحلیل یادگیری سازمانی افزایش یافته است و پژوهشگران مختلف با استفاده از
رویکردهای مختلف به تحلیل آن پرداختند ))Templeton et al,2002یادگیری سازمانی نقش
اساسی در توسعه آینده دانشگاه دارد.
از سوی دیگر شاید مهمترین عامل تاثیرگذار در قرن حاضر در دانشگاهها بخصوص دانشگاههای آزاد
اسالمی که با چالشهای اساسی روبرو میباشند نیاز به رهبری دارند که مناسب و ارزشی بوده و تاثیر
مثبتی در دانشگاه ها داشته باشند ،زیرا در روند مدیریت دانشگاهها ،نقش رهبری در اثربخشی فردی و
گروهی سازمان ،نقش تعیین کننده ای است و میتوان گفت اساسی ترین دلیل ناکامی برخی سازمانها در
تحقق تحول سازمانی  ،نداشتن رهبری توانمند و مؤثر بوده ( (Tosi et al, 2020رهبری معنوی
یکی از آنهاست که رفاه معنوی را پرورش میدهد و به دنبال آن بر رضایت پرسنل از زندگی ،مسئولیت
پذیری سازمانی ،تعهد ،بهرهوری و عملکرد مالی تاثیر مثبت میگذارد (  )fry et al, 2014ویژگیها و
شایستگیهای معنوی میتواند باعث بهبود عملکرد مدیریت در سازمان شود ). (Riana, 2021
نظریه رهبری معنوی براساس الگوی انگیزش درونی توسعه یافته که ترکیبی از چشم انداز ،ایمان به
تحقق هدف ،ماموریت سازمان ،عالقه به نوع دوستی و بقای معنوی است ( Aydin and
 )Ceylon,2009رهبری معنوی کسی است که با استفاده از ارزشها ،باورها و رفتارهایی که الزمه
انگیزش درونی خود و دیگران است ،بقای معنوی اعضای سازمان را فراهم میکند .رهبر معنوی شامل
آموزش اصول درست و عملکرد و فنونی است که باعث کنترل نفس میشود .رهبر معنوی با ویژگیهای
منحصربه فرد خود ،چشماندازی از آینده سازمان ایجاد کرده و به گونهای در کارکنان نفوذ میکند که
آنان به تحقق چشم انداز سازمان ایمان بیاورند و به آینده سازمان امیداور باشند؛ به این ترتیب انگیزه
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درونی کارکنان را برای تالش بیشتر افزایش میدهد .از طریق دیگر با رواج فرهنگ نوع دوستی درون
سازمان موجب می گردد که افراد توجه عمیقی به خود و زندگی گذشته خود داشته باشند و روابط مطلوبی
با دیگران برقرار کنند )) Usman,2010
در پژوهشهای داخلی ( Teymournejad and Sarihi ,2019).تاثیر یادگیری سازمانی بر
توانمندسازی (Goodarzi et al,2015) ،در پژوهشی چهارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی
در رشته های علوم انسانی ( Nowruzi et al 2017)،بررسی رابطه بین رهبری معنوی با اشتیاق
شغلی و کارآفرینی سازمانی) Mahdyan et al,2016) ،رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با
توانمندسازی معلمان ) Heidari et al,2016)،بررسی رابطه بین رهبری معنوی با بالندگی سازمانی،
) ( Sadeghi, et al 2016رابطه رهبری معنوی با توانمندسازی در کارشناسان اداری و آموزشی
دانشگاه گیالن را مثبت و معنادار یافتند.همچنین نتایج پژوهشهای Duganei Fardand
تاثیر رهبری معنوی با
)(Safabakhsh,2013) (Abkenar,2010))Akbari,2013
یادگیری سازمانی و در پژوهشهای ) ) Ziaei,et al,2008)) Heidari et al,2016تاثیر رهبری
معنوی با بالندگی و در پژوهشهای، ) Mohaghegh et al, 2015) ) yan et al,2016) ،
تاثیر رهبری معنوی با کارآفرینی مثبت و معنیدار بوده است.و نتایج پژوهشهای صورت گرفته یادگیری
سازمانی در پژوهشهای )) Rezaei and Hosseini,2013با گرایش کارآفرینانهAlamdari et ،
) )al, 2012با کارآفرینی سازمانی(Taghizadeh and (Kazemi, et al,2009) ،
) Tari, 2009با بالندگی سازمانی مثبت و معنادار بوده است.
در پژوهشهای خارجی)(Smith et al,2018رهبری معنوی راهنمایی برای سبک
رهبری )Wibowo and spanto,2018)،رابطه رهبری و کارآفرینی Fry et al,2017) ،مولفه
های رهبری معنوی به عنوان الگویی برای تعالی سازمان و عملکرد  ) yang et al,2017) ،احساس
انرژی یک الگوی چند سطحی از رهبزی معنوی  )Damar et al,2017) ،رهبری معنوی با
بهبودی در کار (Sanders ,2017) ،رهبری معنوی اصول تعالی برای هر رفتار و یادگیری ،را معنی
 )Jeffreyرهبری معنوی و
دار یافتند .همچنین در پژوهشهایet al,2016) ،
کارآفرینی )Melvin,2015) ،یادگیری سازمانی وگرایش کارآفرینانه )Fry et al 2014) ،رهبری
معنوی و عملکرد ( Real et al2014)،گرایش کارآفرینانه با یادگیری سازمانی در شرکتهای صنعتی
اسپانیا ) ) Alegre and Chiva 2013یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه در شرکتهای تولیدی
ایتالیا  )Zhao et al,2011)،یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه در بنگاههای کسب و کار در
کشور چینSmit & Malcom, 2010) ،رویکرد کل گرا به رهبری معنوی در سازمانPayne, ،
) ) 2010ضرورت تبعیت از رهبری معنوی برای سازمانها (Aydin & Ceylon2009) ،رهبری
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معنوی بر یادگیری سازمانی ،همچنین نتایج پژوهشهای(Fernando, et al, (Fillips,2010).
 2009).رابطه بین رهبری معنوی با یادگیری سازمانی مثبت و معنیدار بودند.
دانشگاهها برای بقا ،رشد و توسعه نیاز به تغییر بینش در مورد سبکهای رهبری خود دارند .دانشگاه
آزاد اسالمی هم که بزرگترین دانشگاه خاورمیانه میباشد با فرصتها و تهدیداتی مواجه است که ضرورت
دارد اهتمام ویژهای به سبکهای رهبری خود داشته باشد تا دانشگاهی نوآور ،پژوهش محور ،کارآفرین،
پاسخگو و بالنده در ارائه خدمات نوین آموزشی و پژوهشی به اقشار مختلف جامعه بخصوص دانشجویان
بوده و پیشتاز در تولید علم ،نظریه و اندیشه در سطح جهان و پاسخگو به انتظارات جدید جامعه و تاثیرگذار
در مجامع معتبرعلمی ،بینالمللی باشد .از آنجایی که نقش اساتید در دانشگاههای استان آذربایجانغربی با
توجه به تغییرات اساسی در کلیه زمینههای ارزشی و فرهنگی جامعه و رقابت پذیری و تغییر نیاز به توسعه
شایستگیها و توانمندسازی اعضای هیات علمی برای داشتن رفتار سازمانی مناسب جهت کارآفرینی و
بالندگی دارند ،تا بتوانند دین خود را به دانشگاه و جامعه ایفا کنند .رهبری معنوی میتواند با استفاده بهینه
از تخصصها و شایستگیها و توانمندسازی اساتید برای ایجاد و تداوم کارآفرینی ،دانش آفرینی و
یادگیرندگی ،بالندگی ،توام با همکاری و مشارکت همگانی امکان توسعه و تغییر مناسب را فراهم نماید
زیرا نقش آنان در پیشبرد رسالتهای دانشگاه میتواند تغییرات اساسی و شگرفی در کلیه زمینههای علمی و
عملی در جامعه داشته باشد .بخاطر خالءهای پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی و احساس نیاز به
شناساندن مسایل و مشکالت هیات علمی و توسعه مهارتها و شایستگیهای حرفهای آنان در محیط متغیر
امروزی ضرورت پژوهش احساس گردید این پژوهش با نقش واسطهای یادگیری سازمانی بدنبال ثاثیر
رهبری معنوی بر کارآفرینی و بالندگی در میان اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان
آذربایجانغربی انجام گرفت تا بتواند در شناساندن رهبری معنوی و مزایای آن با یادگیری سازمانی
مستمر برای تصمیمسازان و تصمیمگیران شناخت مناسبی برای تغییر وکارآفرینی و بالندگی هیات علمی
در دانشگاه فراهم نماید.
در مجموع بر اساس آنچه بیان گردید الگوی مفهومی و نظری ارتباط بین رهبری معنوی با پیامدهای
کارآفرینی و بالندگی اعضای هیات علمی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در قالب شکل  1تدوین شد.
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فرضیه اصلی:
رهبری معنوی بر کارآفرینی و بالندگی اعضای هیات علمی با میانجی گری یادگیری سازمانی تاثیر
دارد.
فرضیه های اختصاصی:
 -1رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی اعضای هیات علمی تاثیر دارد.
-2رهبری معنوی بر کارآفرینی اعضای هیات علمی تاثیر دارد.
-3رهبری معنوی بر بالندگی اعضای هیات علمی تاثیر دارد.
 -4یادگیری سازمانی برکارآفرینی اعضای هیات علمی تاثیر دا رد.
 -5یادگیری سازمانی بر بالندگی اعضای هیات علمی تاثیر دا رد.
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روششناسی پژوهش
از آنجائیکه هدف پژوهش حاضر تعیین روابط علی میان رهبری معنوی بر کار آفرینی و بالندگی اعضای
هیات علمی با اثر میانجی یادگیری سازمانی در قالب مدل مفهومی بود ،لذا پژوهش حاضر از نظر هدف،
کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل
یابی معاالت ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش اساتید تمام وقت دانشگاههای آزاد اسالمی استان
آذربایجان غربی میباشد که  13واحد دانشگاهی با مجموع  695نفر عضو هیات علمی بوده و روش
نمونهگیری طبقهای نسبی و انتخاب حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان
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شکل  :1مدل مفهومی روابط بین متغیرهای پژوهش
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263نفرانتخاب گردید در تحقیق حاضر برای جمع آوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق از فیش تحقیق و
برای جمعآوری دادهها ،جهت آزمون فرضیههای تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه-
های استفاده شده در این تحقیق به صورت زیر میباشد:
 پرسشنامه رهبری معنوی ) )Fry,2005شامل  24گویه در  7بعد چشمانداز ،نوع دوستی امید/ایمان ،معناداری ،عضویت ،تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد میباشد .روایی پرسشنامه مناسب و پایایی آن
89%گزارش شده است که در طیف  5گزینهای لیکرتی تدوین شده است در پژوهشهای داخلی هم پایایی
آن با آلفای کرونیاخ %86بدست آمده است.
 پرسشنامه یادگیری سازمانی ) (Neff,2004با 24گویه در پنج بعد مهارتهای فردی ،مدلهایذهنی ،چشمانداز مشترك ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی میباشد پایایی آن %94و در مطالعه داخلی هم
 %87گزارش شده است.
 پرسشنامه کارآفرینی سازمانی چوپانی( ) Ghopany,2009شامل  22سوال مشتمل بر مولفه-های نوآوری ،پیشگامی ،ریسکپذیری ،استقاللطلبی و رقابت تهاجمی میباشد که پایایی پرسشنامه
 %87بدست آمده است.
 پرسشنامه بالندگی اعضای هیات علمی قرونه( )Goroneh,1014با توجه به چهارچوبمفهومی بالندگی اعضای هئیت علمی دانشگاه تهران مولفههای بالندگی آموزشی با وزن  %342و بالندگی
پژوهشی با وزن نسبی  %240و بالندگی فردی با وزن  %195و بالندگی خدماتی با وزن  %126و بالندگی
سازمانی  %097بودند لذا سواالت پرسشنامه از بین سواالت مطرح شده استخراج و مورد تایید اساتید قرار
گرفته است.
به منظور بررسی روایی پرس نامه ها ،ابتدا روایی پرسشنامه استفاده شده علی رغم استاندارد بودن
پرسشنامه ها به منظور رفع ابهامات و همسانسازی فرهنگی به صورت روایی محتوایی و سازهای تعیین
شده است؛ به این ترتیب که پرسشنامههای تحقیق در اختیار تعدادی از استادان مدیریت دانشگاه قرار
گرفته و از آنان خواسته شد پس از مطالعه ،نظرات خود را در مورد روایی پرسش نامه هااعالم نمایند.
پس از جمعآوری اظهار نظرهای اعالم شده ،روایی محتوایی پرسشنامهها تأیید شده است .در مرحله بعد
به منظور بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار PLS3استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی
تاییدی نشانگر تایید روایی سازهای پرسش نامههای استفاده شده میباشد .مقدار بار عاملی تمامی گویه
های پرسشنامهها باالتر از  0/3و مقدار تی متناظر آنها باالتر از  1/97میباشد که نشانگر تایید روایی
سازه ای پرسشنامهها است.
به منظور بررسی پایایی پرسشنامهها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .پایایی اولیه در مرحله
مقدماتی روی 40نفر انتخاب و اجرا گردید که پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه رهبری معنوی %88
کارآفرینی  %88بالندگی %87ویادگیری سازمانی  %87بدست آمد و پایایی نهایی هم به ترتیب  %85و
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 85%و  %88و  %85بدست امد .نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار میباشد که
نشانگر مناسب بودن پایایی پرسش نامه های تحقیق به لحاظ آماری میباشند .در نهایت به منظور بررسی
روابط بین متغیرهای های پژوهش از معادالت ساختاری به روش تحلیل مسیر از نرم افزار PLS3استفاده
شد.
یافته ها
جدول  : 5-4شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
رهبری معنوی
یادگیری سازمانی

انحراف معیار
0/74
0/73

بالندگی

263

3/75

0/69

کارآفرینی

263

3/59

0/70

1/50

4/86

1

4/85

براساس جدول باال مشخص گردید که بیشترین میانگین( )3/75مربوط به بالندگی می باشد و
کمترین میانگین ( )3/56مربوط به متغیر رهبری معنوی می باشد.
جدول( )1ماتریس همبستگی متغیرها
عامل
رهبری معنوی
یادگیری سازمانی
کارآفرینی
بالندگی

1
1
.70
.67
.66

2

3

1
.66
.68

1
.60

4

1
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** همبستگی در سطح  0/01معنادار است.
نتایج ماتریس همبستگی متغیرها نشان میدهد که بین متغیرها همبستگی مثبت و معنیداری در
سطح  0/01وجود دارد.
در این تحقیق با توجه به مدل مفهومی تحقیق ،مدل تحقیق با استفاده الگوریتم  PLSارزیابی شده
است .پس از اطمینان از تایید مدلهای اندازهگیری ،نتایج مربوط به ضرایب مسیر و مقدار  tهرکدام در
جدول ( )2ارائه داده شده است.
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تعداد نمونه
263
263

میانگین
3/56
3/67

حداقل
1/50
1/18

حداکثر
4/90
4/83
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شکل( )2خروجی مدل در حالت ضرایب استاندارد

جدول ( )2ضرایب مسیر و مقدار tمتناظر با هر مسیر
رهبری معنوی ← یادگیری سازمانی

0/70

17/57

تایید

رهبری معنوی ← کارآفرینی

0/39

5/41

تایید

رهبری معنوی ← بالندگی

0/37

4/97

تایید

یادگیری سازمانی ← کارآفرینی

0/40

6/16

تایید

یادگیری سازمانی ← بالندگی

0/42

5/36

تایید

رهبری معنوی × یادگیری سازمانی ← کارآفرینی

0/28

5/90

تایید

رهبری معنوی × یادگیری سازمانی ← بالندگی

0/29

5/04

تایید
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مسیر

ضریب مسیر

مقتدارt

نتیجه
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شکل( )3خروجی مدل در حالت معنی داری
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مقدار آماره tهمانگونه که در جدول ( )2نشان داده شده است .برای تمامی ضرایب مسیر بیشتر از
 1/96می باشد که نشان دهنده معنیداری ضرایب مسیر میباشد .بنابراین فرضیههای تحقیق تایید می-
شوند .نتایج جدول( )2نشان میدهد که تاثیر رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی  ،0/70تاثیر رهبری-
معنوی بر کارآفرینی ،0/39تاثیر رهبری معنوی بر بالندگی ،0/37 ،تاثیر یادگیری سازمانی بر
کارآفرینی ،0/40تاثیر یادگیری سازمانی بر بالندگی  ،0/42تاثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی از طریق
یادگیری سازمانی  0/28و تاثیر رهبری معنوی بر بالندگی از طریق یادگیری سازمانی  0/29میباشد.
در معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  smart pls3شاخصهای برازش مدل عبارتند از
( SRMRریشه استاندارد شده میانگین مجذور باقیماندهها)( NIF ،شاخص نرمشده برازش) RMS،
(ریشه میانگین مجذورات) .با توجه به جدول زیر مقایسه مقادیر مطلوب و مقادیر مشاهده شده نشان
میدهد که مدل تحقیق از برازش خوبی برخوردار میباشد.

شاخص برازش

مقدار مطلوب

مقدارمشاهده شده

نتیجه برازش

SRMR

کمتر از 0/08

0/02

مناسب

NIF

بیشتراز0/90

0.99

مناسب

RMS

نزدیک به صفر

0.45

مناسب
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تحلیل فرضیه ها :با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت:
فرضیه اصلی "رهبری معنوی بر کارآفرینی و بالندگی اعضای هیات علمی با میانجی گری
یادگیری سازمانی تاثیر دارد".تاثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی با اعضای هیات علمی با میانجیگری
یادگیری سازمانی با مقدار t= 5.90و تاثیررهبری معنوی بر بالندگی اعضای هیات علمی با میانجی
گری یادگیری سازمانی با مقدار t= 5.90فرضیه تایید می شود.
فرضیه اول "رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی اعضای هیات علمی تاثیر دارد" با مقدار =t
17.57فرضیه تایید می شود.
فرضیه دوم "رهبری معنوی بر کارآفرینی اعضای هیات علمی تاثیر دارد" با مقدار t= 5.41فرضیه
تایید می شود.
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فرضیه سوم "رهبری معنوی بر بالندگی اعضای هیات علمی تاثیر دارد" با مقدار  t=4.97فرضیه
تایید می شود.
فرضیه چهارم" یادگیری سازمانی برکارآفرینی اعضای هیات علمی تاثیر دا رد" با مقدار =t
6.16فرضیه تایید می شود.
فرضیه پنچم" یادگیری سازمانی بر بالندگی اعضای هیات علمی تاثیر دا رد" با مقدار =t
5.36فرضیه تایید می شود.

] [ Downloaded from journalieaa.ir on 2023-01-10

199

] [ DOI: 10.52547/meo.11.2.187

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف کلی مدل یابی معادالت ساختاری تاثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی و بالندگی با
میانجیگری یادگیری سازمانی در میان اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان
آذربایجان غربی صورت گرفت برای نیل به هدف و با توجه به پیشینه تجربی و نظری مدل مفهومی
پیشنهاد و با استفاده از تحلیل مسیر با  smart pls2موردآزمون قرار گرفت نتایج نشان داد که مدل
پژوهش از برازش خوبی برخوردار می باشددر فرضیه اصلی پژوهش رابطه بین رهبری معنوی با
کارآفرینی و بالندگی اعضای هیات علمی با نقش میانجی یادگیری سازمانی تایید شد .وجود ویژگیهای
رهبری معنوی در دانشگاه باعث عالقه ،پشتکار و جدیت به کار و روابط سالم و انسانی و روحجمعی و
مشارکت در کار می شود ویژگیهای یادگیری سازمانی نشان داد که با ایجاد و توسعه چشم انداز مشترك و
یادگیری تیمی برای و بین اساتید موجب ایجاد تفکر سیستمی برای ایجاد و توسعه زمینههای شکوفایی و
بالندگی را میتوان برای اساتید فراهم نمود ،تاثیر رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی با یافتههای (Fry
)(Akbari,2013بر کارآفرینی با یافتههای
)(Duganei Fard 2013) et al,2017
) (Safabakhsh,2013) ) Mahdyan et al,2016) )Jeffrey al,2016و بر بالندگی
با یافتههای Mahdyan et ) Mohaghegh et al, 2015) ) yan et al,2016) ،
)) al,2016رابطه رهبری و یادگیری سازمانی برکارآفرینی با یافتههای Fry et al
) ) Rezaei and Hosseini,2013) )2014و بر بالندگی با یافتههای (Kazemi, et
)(Taghizadeh and Tari, 2009) al,2009
همخوانی دارند.
فرضیه اول "رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی اعضای هیات علمی تاثیر دارد" با مقدار =t
17.57فرضیه تایید می شود.میتوان گفت که رهبری معنوی تاثیر مثبتی در یادگیری سازمانی اعضای
هیات علمی دارد این یافته با یافته های )(Duganei Fard 2013) (Fry et al,2017
همخوانی دارد.
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فرضیه دوم "رهبری معنوی بر کارآفرینی اعضای هیات علمی تاثیر دارد" با مقدار t= 5.41فرضیه
تایید می شود.در تبیین می توان گفت که رهبری معنوی بر کارآفرینی اعضای هیات علمی تاثیرمثبت
دارد این یافته با یافته های )) Mahdyan et al,2016) )Jeffrey al,2016
)(Safabakhsh,2013هم راستاست.
فرضیه سوم "رهبری معنوی بر بالندگی اعضای هیات علمی تاثیر دارد" با مقدار  t=4.97فرضیه
تایید می شود .می توان گفت که رهبری معنوی تاثیر مثبتی در بالندگی اعضای هیات علمی دارد می
توان گفت که توسعه و بالندگی اعضای هیات علمی با تاثر از رهبری معنوی و مولفه های آن موجب رشد
و بهبود امورات دانشگاه خواهد شد .این یافته با یافته های Mahdyan et ) yan et al,2016) ،
)) al,2016رابطه هم راستاست.
فرضیه چهارم" یادگیری سازمانی برکارآفرینی اعضای هیات علمی تاثیر دا رد" با مقدار =t
6.16فرضیه تایید می شود.در تبیین میتوان گفت که یادگیری سازمانی اعضای هیات علمی موجب
کارآفرینی در دانشگاه را فراهم نماید .ای یافته با یافته های )Rezaei and )Fry et al 2014
) ) Hosseini,2013هم جهت می باشد.
فرضیه پنچم" یادگیری سازمانی بر بالندگی اعضای هیات علمی تاثیر دا رد" با مقدار =t
5.36فرضیه تایید می شود .درتبیین نتایج تاثیر یادگیری سازمانی بر بالندگی اعضای هیات علمی می
توان گفت که یادگیری سازمانی نقش مثبت در بالندگی و بهبود عملکرد اعضای هیات علمی ایفا مینماید.
نتایج این فرضیه با یافتههای )(Kazemi, et al,2009) (Taghizadeh and Tari, 2009
همخوانی دارد.
همچنین )Fry,2008 ( ،در مطالعة خود نشان دادند رهبری معنوی از طریق ترسیم ایمان به یک
چشم انداز و فرهنگ تعالی ،به صورت مثبت و شایان توجهی بر رفاه معنوی و متغیرهای عملکرد سازمانی
و بالندگی کارکنان تأثیر می گذارد که با نتایج همخوانی دارد .رهبری معنوی بر بسیاری ازعوامل سازمانی
از جمله بر گسترش فعالیت های کارآفرینانه و بهبود وضعیت کارآفرینی تأثیرگذار است ( Fernando,
 .)2007گیبنز در مطالعه ای ضمن تأکید بر تأثیر رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری ،معتقد است
رهبری معنوی موجب می شود کارکنان معنای واقعی شغل خود را درك کنند و برای شغل خود اهمیت
قائل شوند ( . (Mohaghgh,2015میتوان گفت که کارآفرینی و بالندگی اساتید ضرورت اساسی
دانشگاه در قرن بیست ویکم میباشد که برای رسیدن به اهداف بلند مدت و چشماندازهای آینده دانشگاه
ضرورت دارد رهبران معنوی با ایجاد و توسعه زمینههای یادگیری سازمانی مستمر برای اساتید کارآفرینی
و بالندگی آنان و دانشگاه را فراهم نمایند .همچنین مدیریت دانشگاهها بعنوان مهمترین عامل تغییر باید
رهبری معنوی و مولفههای آن را بعنوان یک الویت راهبردی و یک ضرورت زمانی در نظر بگیرند تا
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زمینههای یادگیری سازمانی و به طبع آن بالندگی و کارآفرینی در دانشگاه فراهم گردد و با تشویق و الزام
اساتید به شرکت در دورههای یادگیری سازمانی زمینه رشد و توسعه دانشگاه را فراهم نمایند نتایج را
میتوان اینگونه تبیین کرد که با وجود مولفههای رهبری معنوی( چشمانداز ،نوع دوستی امید /ایمان،
معناداری ،عضویت ،تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) باعث تالش و کوشش مضاعف اساتید به دانشگاه
میشود که صادقانه و خالصانه فعالیت نمایند و برای باال بردن کیفیت کاری ،یادگیری سازمانی را بطور
مستمر با عشق و عالقه دنبال نمایند و کارآفرینی را جز اولویتهای کاری خود قرار داده و زمینههای
بالندگی خود را در تمامی جهات آموزشی،پژوهشی ،خدماتی ،فردی و سازمانی دنبال نمایند در نهایت
رهبری معنوی با فراهم کردن زمینههای فوق و با پشتیبانی از اساتید میتواند زمینههای رشد و پویایی
آنان را فراهم نماید.در تبیین یافتههای پژوهش می توان گفت که اگر مولفههای رهبری معنوی در
دانشگاه تقویت و نهادینه شود موجب میگردد معنویت در اساتید موجب شناسایی تواناییها و احساس خود
کنترلی و خودگردانی بیشتر ،در حرفه خود داشته و با تعهد و انگیزه باال بدنبال کارآفرینی برای خود و
دانشگاه و جامعه باشند.
پژوهش فوق با محدودیتهایی مواجه بود که میتوان به مواردی اشاره کرد ،جامعهی آماری این
پژوهش شامل اساتید تمام وقت دانشگاههای آزاد اسالمی استان آذربایجان غربی بوده است ،لذا در تعمیم
نتایج به اعضای هیئت علمی سایر دانشگاهها رعایت جانب احتیاط ضروری است .در این پژوهش ،سایر
عوامل مانند شاخص های اجتماعی ،فرهنگی ،امکانات مالی و...کنترل نشده است .همچنین عدم کنترل
همه متغیرهای ناخواسته و عدم دسترسی به مبانی نظری گسترده ،روبهرو بود .همچنین یکی از
محدودیتهای پژوهش تعداد زیاد ابزار جمعآوری اطالعات و کمبود زمان اعضای هئیت علمی و گسترگی
کار آنان میباشد که میتواند نتایج تحقیق را تحتتاثیر قرار دهند .از طرفی از محدودیتهای دیگر این
پژوهش ارتباطی (نه علت و معلولی) بودن و مقطعی بودن (غیر طولی) است ،که باید توجه الزم و کافی
در تفسیر و تعمیم نتایج بشود .با وجود محدودیت های فوق ،در این تحقیق یک حوزه مطالعاتی جدید و
عالی و در حال رشد گشوده شده است .در این راستا ،برخی موضوعات در چهارچوب این مقاله برای
تحقیقات آتی قابل شناسایی است .پیشنهادات زیر میتواند بر غنای تحقیقات بعدی در این زمینه بیفزاید.
در زمینة رابطه رهبری معنوی با متغیرهای فوق با استفاده از ابزارهای دیگر ،پژوهش های بیشتری
صورت گیرد و نقش دیگر متغیرهای تعدیلگر و میانجی احتمالی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
پیشنهاد می شود رابطة بین هر یک از مؤلفههای رهبری معنوی با کارآفرینی و بالندگی دقیقا مورد
تحقیق و بررسی قرار گیرد.همچنین پیشنهاد می شود نقش متغیرهای تعدیل گر و میانجی احتمالی دیگر
در رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی و بالندگی اعضای هیات علمی مورد توجه قرار گیرد.
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 حمایت مالی/تعارض منافع
این مقاله مستخرج از پایان نامه دکترای مدیریت آموزشی غالمرضا جباری مراغوش با عنوان مدل یابی
یادگیری سازمانی،ساختاری رهبری معنوی بر پیامدهای مثبت شغلی با میانجیگری جامعه پذیری سازمانی
و اخالق سازمانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان آدربایجان غربی انجام گرفته است و نتایج
پژوهش حاضر با منافع هیچ ارگان یا سازمانی در تعارض نمی باشد و بدون حمایت مالی صورت گرفته
.است
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