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بررسی رابطه بین هوشها ی چندگانه مدیران با استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس ابتدایی شهر تهران
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در پژوهش " بررسی رابطه بین هوشها چندگانه مدیران با استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس ابتدایی شهر
تهران"روش انجام تحقیق توصیفی بوده و طرح پژوهش از نوع مطالعات همبستگی میباشد .جامعه آماری عبارتست از
تمامی مدیران مقطع ابتدایی شهر تهران (مدارس عادی ،شاهد ،هیأت امنایی ،تیزهوشان و غیردولتی) که از میان آنها 9 1
نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار گردآوری اطالعات شامل

پرسشنامه هوشهای

چندگانه گاردنر وپرسشنامه مدیریت مشارکتی چوپانی بوده است  .پایایی و روایی ابزارهای گردآوری اطالعات توسط
ضریب آلفای کرانباخ و روایی محتوایی بررسی شده و نتایج حاصله به صورت مفصل قبالً بیان گردید .تجزیه و تحلیل
دادهها در

بخش توصیفی و استنباطی انجام شد .در بخش توصیفی با استفاده از شاخصهای توصیفی مانند میانگین و

انحراف معیار و در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم افزار  spssنتایج
به شرح زیر به دست آمد .نتایج به دست آمده از پژوهش نشان میدهد که هوشهای چندگانه مدیران (هوش طبیعتگرا،
هوش منطقی ،هوش برونفردی و هوش موسیقایی) همبستگی مثبت و معنی داری با استقرار سبک مدیریت مشارکتی که
شامل مقولههای مشارکت کارکنان در حل مشکالت ،مشارکت کارکنان در هدف گذاری ،مشارکت کارکنان در تصمیم
گیری و مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی میباشد ،دارند.
کلید واژه ها  :هوش های چندگانه  ،مدیریت مشارکتی

کارشناسی ارشد مدیزیت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
استاد رهنما و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
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مقدمه
امروزه مدیریت سازمانهای آموزشی به شکل سنتی و متداول آن منسوخ شده و مدیریت نوین به تدریج جای آن را
میگیرد .از ویژگیهای مدیریت نوین میتوان به تحول و نوآوری ،خالقیت ،مشارکت ،آیندهنگری ،ایجاد انگیزش و
هدایت صحیح اشاره کرد که تحت عنوان رهبری سازمانی از آن یاد میشود .رهبری سازمانی در نظام آموزشی مستلزم
وجود رهبرانی است که طبق شرایط موجود بتوانند از طریق به کارگیری سبکهای مناسب ،معلمان و کارکنان را به
انسانهای توانمند و مشارکت جو مبدل نمایند( .رید )13 :8002 ،
با مشارکت دادن کارکنان در امر سازمانی میتوان نتایج و پیامدهای همه جانبهای را برای سازمان و کارکنان آن
فراهم آورد .در نظام مشارکت سازمانی ،مدیران و کارکنان به تبادل نظر با یکدیگر میپردازند و همین امر منجر به
ایجاد محیطی دوستانه و توأم با اعتماد اطمینان متقابل در سازمان میشود .کارکنان با مشارکت در کارها ،خود را در
سود و زیان سازمان سهیم میسازند و همه تالش خود را با کمک مدیران جهت افزایش کارآیی و اثربخشی سازمانی
به کار میگیرند .در نظام مشارکت سازمانی مدیران برای رسیدن به هدفهایشان با راه حلهای پیشنهادی بسیاری از
سوی کارکنان مواجه میشوند که پس از ارزیابی آنها میتوانند بهترین راه حل ممکن را انتخاب کنند .باید توجه
داشت که در شیوههای مشارکتی ،راه حلهای پیشنهادی کارکنان اجرا شود و تشویق مالی و معنوی مناسب از پیشنهاد
دهندگان به عمل آید .نکته مهم در بهکارگیری شیوههای مشارکتی توجه به موانع و دشواریهای فراروی مدیران در
سازمانهاست زیرا با کسب آگاهی در زمینههای اجرایی و درک صحیح موانع ،بهتر میتوان به رویارویی با آنها
پرداخت .ضمناً باید زمینههای الزم اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،ساختاری و ...را برای اجرای موفقیتآمیز این نظام
فراهم کرد تا اجرای آن با وقفه و بحران مواجه نشود.
از سوی دیگر یکی از بارزترین مشخصههای مؤثر در تفاوتهای فردی ،هوش میباشد .در خصوص مفهوم هوش
تعاریف زیادی ارائه شده که از میان همه آنها میتوان در خصوص تعریف زیر به اجماع نسبی رسید:
هوش ،استعداد یا توانایی سازگاری با موقعیتهای تازه در نظر گرفته میشود.
سالهای متمادی در علم روانشناسی مهمترین استعداد افراد را بهره هوشی یا هوشبهر ( )IQمیدانستند و به واسطه
همین نظریه که افراد یا باهوش هستند یا نیستند ،امر گزینش و پذیرش کارمندان انجام میگرفت .بر طبق این اصل،
افراد همانگونه که به دنیا آمدهاند ،زندگی میکنند و کار زیادی برای آنها نمیشد انجام داد.
در سال « 3821گاردنر» کتاب خود با عنوان قالبهای ذهن را منتشر کرد و به عنوان بیانیهای در رد دیدگاه هوشبهری
به جهانیان عرضه نمود .به اعتقاد گاردنر ،هوشی واحد و یکپارچه وجود ندارد که موفقیت زندگی را تضمین کند بلکه
طیف گستردهای از هوش در انسانها وجود دارد که هر یک از آن ابعاد هوشی ،باعث موفقیت در یک زمینه میشود.
در این پژوهش رابطه بین هوشهای چندگانه مدیران با استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس مورد بررسی قرار
میگیرد تا مشخص شود رابطه هر یک از انواع هوشی مدیران با سبک مدیریت مشارکتی مدارس به چه صورت است؟
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بیان مسئله و مبانی نظری:
آموزش و پرورش به عنوان یکی از پیچیدهترین نظامهای جامعه نقش اساسی در گردش امور جامعه ،تداوم و بقای
آن دارد .در حقیقت اساس توسعه علمی و فرهنگی هر جامعه به آموزش و پرورش آن جامعه وابسته است .در این
میان مدیران آموزشی به عنوان یکی از اجزای نظام تعلیم و تربیت نقش مهمی را ایفا میکنند.
«اگر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارتهای کافی باشند بدون تردید نظام آموزشی نیز از اثربخشی،
کارآیی و اعتبار باالیی برخوردار خواهد بود( ».میرکمالی)28 :3121 ،
از سوی دیگر گسترش همه جانبه سازمانهای آموزشی لزوم برخورداری از مدیران ماهر و توانمند در به کارگیری
دانش و تجربه تخصصی را دوچندان کرده است .مدیرانی که با تاثیرگذاری مستقیم در آموزش ،میتوانند در جهت
دهی کل جامعه مؤثر باشند.از آنجایی که مدیران برای داشتن کارآیی و اثربخشی نیازمند برخورداری طیفی از تواناییها
و استعدادها میباشند لذا درباره استعدادها و به عبارتی هوش آنها نظریاتی مطرح شده است .مدیران عالوه بر دانش و
مهارتهای مورد نیاز ،به فاکتور مهم دیگری احتیاج دارند که به آنها در مدیریت مؤثر و کارآمد کمک نماید .این
عامل هوش نامیده میشود و از لحاظ پشتوانه تئوریک ،دالیل بسیاری مؤید این نکته است که هوش با مدیریت و
رهبری ارتباط دارد.بر اساس یک بررسی جامع ،هانتر و اشمیت گزارشی دادهاند که هوش یکی از بهترین پیشبینی
کننده ها در عملکرد شغلی بوده و رابطه هوش و عملکرد برای مشاغل پیچیده بسیار قوی است و نهایتاً رهبران
هوشمند ،مؤثرتر هستند( .هانتر و اشمیت)31 :3882 ،
آلفرد بینه روانشناس فرانسوی و تدوین کننده اولین آزمون هوش ،هوش را توانایی فرد در قضاوت ،ادراک و استدالل
تعریف میکند .همچنین هوش را جلوه استعدادهای خاص انسان میدانند و اذعان میکنند که میزان زیرکی ،عقل ،فهم
و تحلیل انسان بر اساس هوش سنجیده میشود( .حمیدی زاده)82 :3121 ،
عقل از دریچه هوش خودنمایی کرده و هر اندازه که عقل بارور شود سطح حکمت ،دانایی و خردورزی ارتقا مییابد.
اگر چه هوش یگانه و یکپارچهای را در افراد نمیتوان یافت ولی میتوان طیف گستردهای از آن را که هم جنبه مستقل
دارد و هم از یکدیگر متمایزند ،مشاهده کرد.
نظریه هوش چندگانه گاردنر تعریف جدیدی از هوش ارائه داد و در آغاز حداقل به هفت هوش اصلی اشاره کرد.
این نظریه افق تازهای به روی نظام تعلیم و تربیت گشود .گاردنر عقیده دارد هوش یک کمیت واحد قابل اندازه گیری
نیست و همه افراد انواع هوش را به نسبتهای متفاوت دارند و در فرآیند مدیریت ،انواع هوش در حکم مکمل
یکدیگر میباشند که میتوانند به کمک هم ،باعث استقرار مدیریت مشارتی در مدارس شوند .استقرار مدیریت
مشارکتی در مدارس نیز به نوبهی خود سبب میشود اهداف آموزشی ،فرایند یاددهی -یادگیری ،روابط بین معلمان و
دانشآموزان ،فضای حاکم بر محیط آموزشی و فرایند نظارت آموزشی بهبود یابند.
اگر چه مدیریت آموزشی در مدارس مسئلهای عملیاتی و اجرایی است ولی محیط و فضای فعالیت مدیر مدرسه بیشتر
از هر چیزی یک محیط انسانی است که در آن ،تعامل و روابط انسانی بین افراد بیش از هر عامل دیگری مطرح و
1
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تعیین کننده است .مدیران برای بهبود و توسعه برنامههای آموزشی نیازمند همکاری سایر کارکنان هستند که این امر در
سایه استقرار مدیریت مشارکتی انجام شدنی است .هنر مدیر آموزشی در این میان نقش بیبدیلی دارد که نشأت گرفته
از هوشهای چندگانه مدیر میباشد.
هوشهای چندگانه در هزاره سوم اهمیت ویژهای به دست آوردهاند .چنگ ( )8008عقیده دارد که توسعه هوشهای
چندگانه شرط اصلی برای رشد نسل جدیدی از شهروندان برای آینده جامعه در ابعاد فناوری ،اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و یادگیری است .بنابراین برای توسعه انواع هوشهای چندگانه باید اقدامات آموزشی ،کارگاهها،
گردهمایی و دورههای ضمن خدمت انجام شود.از طرف دیگر برخورداری مدیران از هوشهای چندگانه باعث
میشود آنها بتوانند وظایف و فعالیتهای خود را به شیوهای کارآمد و اثر بخش به سرانجام برسانند و مدیریت
مشارکتی مهمل اجرای این امر میباشد.
در این پژوهش هوشهای چندگانه مدیران و ارتباط آن با استقرار مدیریت مشارکتی در مدارس مورد بررسی قرار
میگیرد .هوشهای چند گانه مدیران میتواند به عنوان یک عامل مهم در بهبود فرایند یاددهی -یادگیری و استقرار
مدیریت مشارکتی در مدارس مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد .بنابراین مسئله اصلی تحقیق عبارت است از:
آیا بین هوشهای چندگانه مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس رابطه وجود دارد؟
رشد فزاینده تغییرات و تحوالت در حوزههای علمی ،آموزشی و اجتماعی از عمدهترین ویژگیهای عصر حاضر
میباشد .با پایان یافتن جنگ جهانی دوم توجه کشورهای مختلف به توسعه پایدار و همه جانبه رو به فزونی گذاشت.
از سوی دیگر سازمانهای امروزی با تحوالت و تهدیدات گسترده بین المللی روبرو شدهاند که بقای آنها را با خطر
مواجه کرده است .آنها برای بقا و رشد خود باید راه حلها و روشهای جدیدی را تدوین نمایند و به نوعآوری و
خالقیت مستمر بپردازند.
امروزه در اغلب کشورها هوش و توانایی مدیران آموزشی مورد بحث واقع شده و محققان میکوشند تأثیر آن را بر
روی متغیرهایی چون سبک مدیریت و رهبری ،مهارتهای مدیر ،خالقیت و ...بررسی کنند .در دنیای پر رقابت امروز،
سازمانها نیازمند تغییر هستند و الزم است مدیران راههای استفاده از مزایای خالقیت ،نوآوری ،کار تیمی و مدیریت
مشارکتی را یافته و آن را بستر مناسب جهت استقرار مدیریت مشارکتی قرار دهند.
ویژگی سازمانها و خصوصاً نظام تعلیم و تربیت ،پویایی ،پیچیدگی و سنت گریزی است .سازمانها دائماً از محیط
پیرامون خود تأثیر پذیرفته و تغییر را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مورد توجه قرار دادهاند .پیش بینی تغییرات با
دقت معقول امری است که دشوار به نظر میآید ولی رشد و بقای سازمانها به این مهم نیاز دارد.
رشد و بقای آنها به عواملی چون توانایی ،هوش ،خالقیت و نوآوری منابع انسانی بستگی دارد( .راسخ)27 :3121 ،
یادگیری و نوآوری برای سازمانهایی که در پی بقا و اثربخشی هستند یک نیاز اساسی بوده و اغلب سازمانها به دنبال
روشها و رویکردهای نوآورانه و مشارکتی به منظور بهبود اثربخشی ،کارآمدی و انعطاف پذیری هستند .در همین
راستا هوشهای چندگانه مدیران به سرعت در حال تبدیل شدن به یک سالح انتخابی برای سازمانها میباشد.

Cheng

11

1

بهار 8931

بررسی رابطه بین هوشها ی چندگانه مدیران با استقرار سبک مدیریت مشارکتی.......

زارع و دیگران ( )3121عقیده دارند برای ترویج مناسب در سازمانها باید شرایط مناسب در درون سازمان برقرار
باشد .یکی از این شرایط مناسب که باید درون سازمان وجود داشته باشد مشارکت است .کارکنان ،همزمان با افزایش
تخصص و روحیه کار تیمی ،باید با مدیر و سایر کارکنان تعامل و ارتباط داشته باشند و از آن سو مدیر نیز باید استقرار
مدیریت مشارکتی را سرلوحه کارش قرار دهد تا همگی بتوانند به نوآوری ،خالقیت و مشارکت همه جانبه برسند.
به طور کلی ویژگیهای اصلی سازمانهای آموزشی ،آنها را مجهز به قابلیتهایی میکند که ضمن ارتقای کارآمدی،
قادر به بهرهگیری بهتر از فرصتهای موجود و انطباق پذیری بیشتر با محیط پیرامونشان میشود( .حق شناس و
دیگران)18 :3121 ،با توجه به اینکه سبک مدیریت مشارکتی یکی از بهترین سبکهای مدیریت میباشد و تجربیات و
تحقیقات پیشین رابطه بین هوشهای چندگانه مدیران با استقرار سبک مدیریت مشارکتی را بیان نمودهاند ،در این
تحقیق رابطه بین هوشهای چندگانه و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس مورد بررسی قرار گرفته است .به
عبارت دیگر این پژوهش سعی دارد انواع هوشهای مدیران (هوش طبیعتگرا ،هوش منطقی ،هوش برونفردی و
هوش موسیقایی) را با استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس مورد بررسی قرار داده و وجود رابطه یا عدم وجود
همبستگی را تعیین نماید.الزم به ذکر است که محقق از میان هوشهای  2گانه گاردنر به بررسی  2هوش طبیعتگرا،
منطقی ،برونفردی و موسیقایی پرداخته و سعی دارد وجود رابطه یا عدم رابطه میان آنها با استقرار سبک مدیریت
مشارکتی در مدارس را مورد پژوهش قرار دهد.
نعمت پور ( )8935تحقیقی با موضوع بررسی رابطه هوشهای چندگانه گاردنرو خود کارآمدی با یادگیری درس ریاضی
دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران اجرا کرد 8 .و  5-دانش آموز را به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب
کرده و پرسشنامه هوشی چندگانه گاردنر و پرسشنامه خودکارآدمدی ریاضی موسوی را به آنها عرضه نمود .نمره درس
ریاضی دانش آموزان در نوبت اول نیز یکی دیگر از متغیرهای تحقیقی فوق بوده است .تجزیه و تحلیل دادهها توسط
ضریب همبستگی پیرسون انجام شد و مشخص گردید که بین هوش دیداری -فضایی ،هوش کالمی -زبانی ،هوشی
منطقی -ریاضی ،هوشی موسیقیایی ،هوش بین فردی ،هوش درون فردی و خودکار آمدی با یادگیری درس ریاضی دانش
آموزان رابطه معناداری وجود دارد .هوش بدنی -جنبشی و هوش طبیعت گرایان با یادگیری ریاضی رابطه معناداری اثبات
نشد.
نصیری و همکاران ( )8931پژوهشی با عنوان رابطه بین مهارتهای مدیران با هوش چند گانه آنان در مدیران مدارس
متوسطه شهر همدان انجام داده و به نتایج زیر دست یافتند:
 -8بین مهارت انسانی با هوشهای کالمی ،موسیقیایی و برون فردی رابطه معنادار وجود دارد.
 بین مهارت ادراکی با هوشهای ریاضی – منطقی و درون فردی رابطه معنادار وجود دارد. -9بین مهارت فنی با هوشهای دیداری -فضایی و جسمی -حرکتی رابطه معنادار وجود دارد.
الزم به ذکر است روش تجزیه و تحلیل این تحقیق آزمون همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس یک طرفه ،آزمون  tو
آزمون تعقیبی توکی بوده است.
نیرو و همکاران ( )8913تحقیقی تحت عنوان تأثیر آموزشی مبتنی بر نظریه هوشیهای چند گانه گاردنر بر پیشرفت
تحصیلی ریاضی دانش آموزان اول متوسطه را اجرا کردند .طرح پژوهشی آنها از نوع طرحهای نیمه آزمایشی با پیش
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آزمون و پس آزمون بود .نمونه آنها به صورت همه شماری (سر شماری) انجام شده و مشخص شد در پیش آزمون،
تفاوت معنادار بین میانگین گروه مشاهده شد ولی در سطح دانستن ،تفاوت معناداری مشاهده نشد.
تحقیقات خارجی
-8عبدالقدیر و دیگران ( ) 185با پژوهش خود نشان داند که هوشهای چندگانه با بسیاری از مهارتهای مدیریتی ارتباط
مثبت و معناداری داشته و میتوانند مهارتهای مدیریتی را پیشبینی کنند.
 تحقیق پارتزنر و نورتون ( ) 189مشخص ساخت که مدیران برای ایفا کردن نقش رهبری باید دارای مهارتهایخاصی باشند که این مهارتها عبارتند از :توانایی حل مسئله ،مهارتهای بینشخصی ،تصمیمگیری و ارتباط.
 -9سامباستیون (  ) 18با انجام پژوهشی نشان داد که قابلیتهای شخصی و مهارتهای مدیریتی ارتباط مستقیم و مثبتی با
مهارت شناخت فرصتها دارد.
 -5ویلسون ( ) 181در مقالهای دربارهی هوشهای چندگانه با رهبری اشاره میکند که هوشهای چندگانه مفاهیم
برجستهای برای مؤثر بودن ،انتخاب ،آموزش و پرورش رهبر دارد .هوش و استعداد به رهبری مؤثر کمک میکند و رهبران
مؤثر برای اشکال چندگانه هوش هستند .تنظیم مهارتهای مدیران و ایفای نقش درست از چالشهایی است که توسط
تئوری چندگانه مورد تبیین واقع میشود.
روش پژوهش
در پژوهش " بررسی رابطه بین هوشها چندگانه مدیران با استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس ابتدایی شهر
تهران"روش انجام تحقیق توصیفی بوده و طرح پژوهش از نوع مطالعات همبستگی میباشد .جامعه آماری عبارتست
از تمامی مدیران مقطع ابتدایی شهر تهران (مدارس عادی ،شاهد ،هیأت امنایی ،تیزهوشان و غیردولتی) که از میان آنها
 180نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار گردآوری اطالعات شامل  8پرسشنامه
هوشهای چندگانه گاردنر وپرسشنامه مدیریت مشارکتی چوپانی بوده است  .پایایی و روایی ابزارهای گردآوری
اطالعات توسط ضریب آلفای کرانباخ و روایی محتوایی بررسی شده و نتایج حاصله به صورت مفصل قبالً بیان
گردید .تجزیه و تحلیل دادهها در  8بخش توصیفی و استنباطی انجام شد .در بخش توصیفی با استفاده از شاخصهای
توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با
استفاده از نرم افزار  spssنتایج به شرح زیر به دست آمد.

یافته ها:
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون  ،KSمشخص گردید دادههای پژوهش نرمال بوده و ضروریست جهت
شناسایی رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شود.
 فرضیه اول  :بین هوش برونفردی مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس رابطه وجود دارد.
جدول  : 7-4ماتریس همبستگی هوش برونفردی مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس
متغیر
هوش برونفردی

مشارکت در حل

مشارکت در

مشارکت در تصمیم

مشارکت در تغییر و

مشکالت

هدف گذاری

گیری

تحول سازمانی

**0/13

**0/21

**0/22

**0/21

1
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* P 0/01

** P 0/03

یافتههای جدول  7-2نشان میدهد که ضریب همبستگی هوش برونفردی مدیران با مشارکت کارکنان در حل
مشکالت ( ،) r=0/13مشارکت کارکنان در هدف گذاری ( ،) r=0/21مشارکت کارکنان در تصمیم گیری () r=0/22
و مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی ( ) r=0/21در سطح  %88اطمینان ،مثبت و معنادار است.
 فرضیه دوم  :بین هوش منطقی مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس رابطه وجود دارد.
جدول  : 8-4ماتریس همبستگی هوش منطقی مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس
متغیر
هوش منطقی

مشارکت در

مشارکت در

مشارکت در تصمیم

مشارکت در تغییر و

حل مشکالت

هدف گذاری

گیری

تحول سازمانی

**0/13

**0/21

**0/18

**0/22

* P 0/01

** P 0/03

یافتههای جدول  2-2بیانگر آنست که ضریب همبستگی هوش منطقی مدیران با مشارکت کارکنان در حل
مشکالت ( ،) r=0/13مشارکت کارکنان در هدف گذاری ( ،) r=0/21مشارکت کارکنان در تصمیم گیری (0/18
= )rو مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی ( ) r=0/22در سطح  %88اطمینان ،مثبت و معنادار است.
 فرضیه سوم  :بین هوش موسیقایی مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس رابطه وجود دارد.
جدول  : 9-4ماتریس همبستگی هوش موسیقایی مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس
متغیر
هوش موسیقایی

مشارکت در حل

مشارکت در

مشارکت در تصمیم

مشارکت در تغییر و

مشکالت

هدف گذاری

گیری

تحول سازمانی

**0/10

**0/21

**0/11

**0/22

* P 0/01

** P 0/03

یافتههای جدول  8-2نشان میدهد که ضریب همبستگی هوش موسیقایی مدیران با مشارکت کارکنان در حل
مشکالت ( ،) r=0/10مشارکت کارکنان در هدف گذاری ( ،) r=0/21مشارکت کارکنان در تصمیم گیری (0/11
= )rو مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی ( ) r=0/22در سطح  %88اطمینان ،مثبت و معنادار است.
 فرضیه چهارم  :بین هوش طبیعتگرای مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارسرابطه وجود
دارد.
جدول  : 01-4ماتریس همبستگی هوش طبیعتگرای مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس
متغیر
هوش طبیعتگرا

مشارکت در حل

مشارکت در

مشارکت در تصمیم

مشارکت در تغییر و

مشکالت

هدف گذاری

گیری

تحول سازمانی

**0/22

**0/21

**0/20

**0/27

* P 0/01

** P 0/03
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یافتههای جدول  8-2بیانگر آنست که ضریب همبستگی هوش طبیعتگرای مدیران با مشارکت کارکنان در حل
مشکالت ( ،) r=0/22مشارکت کارکنان در هدف گذاری ( ،) r=0/21مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ( ) r=0/20و
مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی ( ) r=0/27در سطح  %88اطمینان ،مثبت و معنادار است.
 فرضیه پنجم  :هوشهای چندگانه مدیران (طبیعتگرا ،منطقی ،برونفردی ،موسیقایی) قادر به پیش بینی
استقرار سبک مدیریت مشارکتی ( مشارکت در حل مشکالت ،هدف گذاری ،تصمیم گیری و تغییر و تحول
سازمانی ) هستند.
الف ) مشارکت کارکنان در حل مشکالت :
به منظور پیش بینی مشارکت کارکنان در حل مشکالت از روی انواع هوش مدیران (طبیعتگرا ،منطقی،
برونفردی ،موسیقایی) از روش رگرسیون گام به گام استفاده گردید.
برای این منظور در گام اول هوش برونفردی ،در گام دوم هوش منطقی ،در گام سوم هوش طبیعتگرا و در گام
چهارم هوش موسیقایی وارد معادله شدند .الزم به ذکر است هر  2متغیر فوق ،در طول  2گام ،معناداری خود را
حفظ نمودند.
جدول  : 00-4خالصه نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام مشارکت کارکنان در حل مشکالت برحسب انواع
هوش مدیران
متغیر وارد شده
هوش
برونفردی
هوش منطقی
هوش
طبیعتگرا
هوش موسیقایی

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

تغییرات ضریب

همبستگی

تعیین

تعدیل شده

تعیین

0/131

0/811

0/818

0/811

**21/122

0/108

0/173

0/113

0/307

**11/813

0/127

0/232

0/202

0/027

**88/182

0/113

0/211

0/232

0/032

**81/207

** P 0/03

نسبت F

* P 0/01

با توجه به جدول  33-2مشخص میشود این متغیرها در مجموع قادر به پیش بینی حدود  21/1درصد از
تغییرات و چگونگی مشارکت در حل مشکالت میباشند .در حقیقت هوش برونفردی  81/1درصد ،هوش
منطقی  ،30/7هوش طبیعتگرا  2/7درصد و هوش موسیقایی  3/2درصد از میزان مشارکت کارکنان در حل
مشکالت را پیش بینی میکنند.
همچنین در یافتههای فوق مشاهده میشود نتایج تحلیل واریانس بیانگر این نکته هستند که هوشهای برونفردی،
منطقی ،طبیعتگرا و موسیقایی مدیران تأثیر معنی داری بر مشارکت کارکنان در حل مشکالت دارند.
جدول  :01-4ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام مشارکت کارکنان در حل مشکالت بر حسب انواع
هوش مدیران
15
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مرتبه ورود

متغیر پیش بینی

متغیرها
گام اول
گام دوم

گام سوم

گام چهارم

ضرایب

خطای

ضرایب غیر

استانداردB

معیار

استاندارد B

سطح

t

معناداری

هوش برونفردی

0/131

%71

%282

1/717

0/03

هوش برونفردی

0/111

%71

%122

2/112

0/03

هوش منطقی

0/110

%2

%170

2/102

0/03

هوش برونفردی

0/887

%71

%821

1/781

0/03

هوش منطقی

0/827

%23

%881

1/111

0/03

هوش طبیعتگرا

0/821

%22

%811

1/318

0/03

هوش برونفردی

0/811

%71

%811

1/171

0/03

هوش منطقی

0/822

%21

%811

1/022

0/03

هوش طبیعتگرا

0/371

%83

%328

8/078

0/01

هوش موسیقایی

0/371

%8

%323

8

0/01

همانگونه که در جدول  38-2مشاهده میگردد ضرایب  tنشان میدهد که هوش برونفردی ،هوش منطقی ،هوش
طبیعتگرا و هوش موسیقایی تأثیر مثبت و معنی داری بر مشارکت کارکنان در حل مشکالت دارند.
ب) مشارکت کارکنان در هدف گذاری :
به منظور پیش بینی مشارکت کارکنان در هدف گذاری از روی انواع هوش مدیران (هوش برونفردی ،هوش منطقی،
هوش طبیعتگرا و هوش موسیقایی) از روش رگرسیون گام به گام استفاده گردید.
برای این منظور در گام اول هوش منطقی ،در گام دوم هوش برونفردی و در گام سوم هوش طبیعتگرا وارد معامله
شدند که در نهایت هر  1در طول  1گام معناداری خود را حفظ کردند ولی هوش موسیقایی به دلیل عدم معناداری از
معادله حذف شد.
جدول  :01-4خالصه نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام مشارکت کارکنان درهدف گذاری بر حسب انواع هوش مدیران

متغیر وارد شده

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

همبستگی

تعیین

تعدیل شده

تغییرات
ضریب

نسبت F

تعیین

هوش منطقی

0/212

0/831

0/808

0/831

**12/118

هوش برونفردی

0/112

0/821

0/872

0/07

**82/822

هوش طبیعتگرا

0/118

0/182

0/107

0/018

**38/788

* P 0/03

** P 0/01

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام بیان میکند هوش منطقی  83/1درصد ،هوش برونفردی  7درصد و هوش
طبیعتگرا  1/8درصد از مشارکت کارکنان در هدف گذاری را پیش بینی میکنند .به عبارت بهتر این متغیرها در
مجموع قادر به پیش بینی حدود  18/2درصد از تغییرات مشارکت کارکنان در هدف گذاری هستند.
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جدول  :04-4ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام مشارکت کارکنان در هدف گذاری بر حسب انواع هوش
مدیران

مرتبه ورود
متغیرها
گام اول
گام دوم

گام سوم

متغیر پیش بینی

ضرایب

خطای

ضرایب غیر

استانداردB

معیار

استاندارد B

سطح

t

معناداری

هوش منطقی

0/212

%11

0/122

1/272

0/03

هوش منطقی

0/181

%73

0/878

1/231

0/03

هوش برونفردی

0/888

%77

0/812

1/103

0/03

هوش منطقی

0/882

%71

0/383

1/133

0/03

هوش برونفردی

0/822

%77

/838

8/221

0/03

هوش طبیعتگرا

0/811

%71

0/382

8/117

0/03

همانگونه که در جدول  32-2مشاهده میشود ضرایب  tنشان میدهد که هوش منطقی ،هوش برونفردی و هوش
طبیعتگرا تأثیر مثبت و معنی داری بر مشارکت کارکنان در هدف گذاری دارند.
ج) مشارکت کارکنان در تصمیم گیری :
به منظور پیش بینی مشارکت کارکنان در تصمیم گیری از روی انواع هوش مدیران (برونفردی ،منطقی ،طبیعتگرا و
موسیقایی) از روش رگرسیون گام به گام استفاده گردید.
برای این منظور در گام اول هوش طبیعتگرا ،در گام دوم هوش منطقی و در گام سوم هوش موسیقایی وارد معادله
شدند که در نهایت هر  1متغیر در طول  1گام معناداری خود را حفظ کردند ولی هوش برونفردی به دلیل عدم
معناداری از معادله حذف شد.
جدول  :01-4خالصه نتایج رگرسیون گام به گام مشارکت کارکنان در تصمیم گیری بر حسب انواع هوش مدیران

متغیر وارد شده

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

همبستگی

تعیین

تعدیل شده

تغییرات
ضریب

نسبت F

تعیین

هوش طبیعتگرا

0/132

0/123

0/177

0/123

**77/183

هوش منطقی

0/188

0/228

0/223

0/307

**18/777

هوش موسیقایی

0/731

0/108

0/282

0/08

**28/728

* P 0/03

** P 0/01

با توجه به جدول  31-2مشخص میشود این متغیرها در مجموع قادر به پیش بینی حدود  10/8درصد از تغییرات و
چگونگی مشارکت کارکنان در تصمیم گیری میباشند .در حقیقت هوش طبیعتگرا  12/3درصد ،هوش منطقی 30/7
درصد و هوش موسیقایی  8درصد از میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری را پیش بینی میکنند.
همچنین دریافته های فوق مشاهده میشود نتایج تحلیل واریانس بیانگر این نکته هستند که هوش طبیعتگرا ،هوش
منطقی و هوش موسیقایی مدیران تأثیر معنی داری بر مشارکت کارکنان در تصمیم گیری دارند.
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جدول  :89-5ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام مشارکت کارکنان در تصمیم گیری بر حسب انواع هوش
مدیران
مرتبه ورود
متغیرها
گام اول
گام دوم

گام سوم

متغیر پیش بینی

ضرایب

خطای

ضرایب غیر

استانداردB

معیار

استاندارد B

سطح

t

معناداری

هوش طبیعتگرا

0/132

%12

0/112

2/232

0/03

هوش طبیعتگرا

0/221

%11

0/207

1/328

0/03

هوش منطقی

0/170

%13

0/132

1/381

0/03

هوش طبیعتگرا

0/201

%17

0/117

1/212

0/03

هوش منطقی

0/821

%12

0/828

1/123

0/03

هوش موسیقایی

0/320

%72

0/311

8/818

0/01

همانگونه که در جدول  31-2مشاهده میشود ضرایب  tنشان میدهد که هوش طبیعتگرا ،هوش منطقی و هوش
موسیقایی تأثیر مثبت و معنی داری بر مشارکت کارکنان در تصمیم گیری دارند.
د) مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی :
به منظور پیش بینی مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی از روی انواع هوش مدیران (برونفردی ،منطقی،
طبیعتگرا و موسیقایی) از روش رگرسیون گام به گام استفاده گردید.
برای این منظور در گام اول هوش منطقی ،در گام دوم هوش موسیقایی ،در گام سوم هوش برونفردی و در گام
چهارم هوش طبیعتگرا وارد معادله شدند که در نهایت هر  2متغیر در طول  2گام معناداری خود را حفظ کردند.
جدول  :07-4خالصه نتایج رگرسیون گام به گام مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی بر حسب انواع هوش مدیران

متغیر وارد شده

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

همبستگی

تعیین

تعدیل شده

تغییرات
ضریب

نسبت F

تعیین

هوش منطقی

0/131

0/811

0/817

0/811

**22/872

هوش موسیقایی

0/111

0/137

0/101

0/012

**82/822

هوش برونفردی

0/128

0/127

0/113

0/01

**83/817

هوش طبیعتگرا

0/107

0/118

0/122

0/088

**37/823

P 0/01

** P 0/03

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام بیان میکند هوش منطقی  81/1درصد ،هوش موسیقایی  1/2درصد ،هوش
برونفردی  1درصد و هوش طبیعتگرا  8/8درصد از مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی را پیش بینی
میکنند .به عبارت بهتر این متغیرها در مجموع قادر به پیش بینی حدود  11/8درصد از تغییرات مشارکت کارکنان در
تغییر و تحول سازمانی هستند .همچنین یافتههای جدول  37-2درخصوص نتایج تحلیل واریانس نشان میدهد که
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هوش منطقی ،هوش موسیقایی ،هوش برونفردی و هوش طبیعتگرا اثر معنی داری بر مشارکت کارکنان در تغییر و
تحول سازمانی دارند.
جدول  :08-4ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی بر حسب انواع هوش مدیران

مرتبه ورود
متغیرها
گام اول
گام دوم

گام سوم

گام چهارم

متغیر پیش بینی

ضرایب

خطای

ضرایب غیر

استانداردB

معیار

استاندارد B

t

سطح
معناداری

هوش منطقی

0/131

%71

0/10

1/707

0/03

هوش منطقی

0/188

%23

0/128

2/182

0/03

هوش موسیقایی

0/818

%27

0/872

1/311

0/03

هوش منطقی

0/883

%8

0/821

1/312

0/03

هوش موسیقایی

0/883

%22

0/818

8/123

0/03

هوش برونفردی

0/832

%88

0/811

8/183

0/01

هوش منطقی

0/881

%82

0/880

8/121

0/01

هوش موسیقایی

0/321

%28

0/388

8/313

0/01

هوش برونفردی

0/381

%82

0/831

8/801

0/01

هوش طبیعتگرا

0/320

%21

0/371

8/072

0/01

همانطور که در جدول  32-2مشاهده میشود ضرایب  tنشان میدهد که هوش منطقی ،هوش موسیقایی ،هوش
برونفردی و هوش طبیعتگرا تأثیر مثبت و معنی داری بر مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی دارند.
*فرضیه اول  :بین هوش برونفردی مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس رابطه وجود دارد.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین هوش برونفردی مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در
مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در واقع با توجه به این نتیجه میتوان بیان کرد برخورداری مدیران مدارس ابتدایی از هوش برونفردی با استقرار
سبک مدیریت مشارکتی در مدارس توسط آنها رابطه معنی داری وجود دارد .این رابطه مثبت و مستقیم میباشد یعنی
هر مقدار هوش برونفردی مدیران باالتر باشد ،استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس آنها باالتر است.
در بررسی  2مقوله مدیریت مشارکتی ( مشارکت کارکنان در حل مشکالت ،مشارکت کارکنان در هدف گذاری،
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی ) و هوش برونفردی مشخص
گردید که ضریب همبستگی بین هوش برونفردی و مشارکت کارکنان در حل مشکالت برابر 0/13میباشد .ضریب
همبستگی بین سایر مقولهها عبارتست از  ( :مشارکت در هدف گذاری  ( ،)0/21مشارکت در تصمیم گیری  )0/22و (
مشارکت در تغییر و تحول سازمانی .)0/21
همچنین نتایج حاصله از رگرسیون گام به گام مشخص میکند هوش برونفردی  81/1درصد از میزان مشارکت
کارکنان در حل مشکالت 7 ،درصد از میزان مشارکت کارکنان در هدف گذاری و  1درصد از میزان مشارکت کارکنان
در تغییر و تحول سازمانی را پیش بینی میکند.
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 فرضیه دوم  :بین هوش منطقی مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس رابطه وجود دارد.
نتایج به دست آمده در خصوص بررسی رابطه بین این  8متغیر مشخص میکند که بین هوش منطقی مدیران و استقرار
سبک مدیریت مشارکتی در مدارس رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
در حقیقت مدیر دارای هوش منطقی گرایش بیشتری به استقرار سبک مدیریت مشارکتی دارد .به دیگر سخن وجود
رابطه مثبت و مستقیم بین هوش منطقی مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس بیانگر این نکته است که
هوش منطقی مدیران میتواند به عنوان یکی از پارامترهای موجود در استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس مورد
دقت و توجه قرار بگیرد.
پس از بررسی نتایج حاصله از ضریب همبستگی پیرسون مشخص میگردد ضریب همبستگی بین هوش منطقی و
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری برابر  0/18میباشد .ضریب همبستگی بین سایر مقولهها عبارتست از  ( :مشارکت
در حل مشکالت  ( )0/13مشارکت در هدف گذاری  )0/21و ( مشارکت در تغییر و تحول سازمانی .)0/22
همچنین یافتههای ناشی از تحلیل رگرسیون گام به گام بیان میکند هوش منطقی  30/7درصد از میزان مشارکت
کارکنان در حل مشکالت 83/1 ،درصد از میزان مشارکت کارکنان در هدف گذاری 30/7 ،درصد از میزان مشارکت
کارکنان در تصمیم گیری و  81/1درصد از میزان مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی را پیش بینی میکند
 فرضیه سوم  :بین هوش موسیقایی مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس رابطه وجود دارد.
بررسی نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین این  8متغیر بیان میکند که بین هوش
موسیقایی مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
به عبارت بهتر استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس بیشتر است که مدیران آن مدارس از هوش موسیقایی
باالتری برخوردار بودهاند .در واقع هوش موسیقایی مدیران با استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس آنها دارای
رابطه ای معنادار میباشد.
در بررسی  2مقوله مدیریت مشارکتی مشخص شد ضریب همبستگی بین موسیقایی هنری و مشارکت کارکنان تصمیم
گیری برابر  0/11میباشد .ضریب همبستگی بین سایر مقولهها عبارتست از  ( :مشارکت در حل مشکالت ( ،) 0/10
مشارکت در هدف گذاری  ) 0/21و (مشارکت در تغییر و تحول سازمانی .)0/22
همچنین یافتههای ناشی از تحلیل رگرسیون گام به گام بیان میکند هوش موسیقایی  3/2درصد از میزان مشارکت
کارکنان در حل مشکالت 8 ،درصد از میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و  1/2درصد از میزان مشارکت
کارکنان در تغییر و تحول سازمانی را پیش بینی میکند.
 فرضیه چهارم  :بین هوش طبیعتگرا مدیران و استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس رابطه وجود
دارد.
نتایج به دست آمده در خصوص بررسی رابطه بین این  8متغیر مشخص میسازد که بین هوش طبیعتگرا و استقرار
سبک مدیریت مشارکتی در مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
به عبارت بهتر برخورداری مدیران از هوش طبیعتگرا با استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس آنها دارای رابطه
معنی داری میباشد.
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نتایج حاصله بیان میکند ضریب همبستگی بین هوش طبیعتگرا و مشارکت کارکنان در حل مشارکت برابر 0/22
میباشد .ضریب همبستگی بین سایر مقولههای مدیریت مشارکتی عبارتاند از  ( :مشارکت در هدف گذاری ،)0/21
(مشارکت در تصمیم گیری  )0/20و (مشارکت در تغییر و تحول سازمانی .)0/27
همچنین نتایج به دست آمده از رگرسیون گام به گام مشخص مینماید که هوش طبیعتگرا  2/7درصد از میزان
مشارکت کارکنان در حل مشکالت 1/8 ،درصد از میزان مشارکت کارکنان در هدف گذاری 12/3 ،درصد از میزان
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و  8/8درصد از میزان مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی را پیش بینی
میکند.
 فرضیه پنجم  :هوشهای چندگانه مدیران (طبیعتگرا ،منطقی ،برونفردی و موسیقایی) قادر به پیش بینی
استقرار سبک مدیریت مشارکتی (مشارکت در حل مشکالت ،هدف گذاری ،تصمیم گیری و تغییر و تحول
سازمانی ) هستند.
نتایج به دست آمده در خصوص نقش پیش بینی کننده هوشهای چندگانه مدیران در مورد هر کدام از  2مقوله
مدیریت مشارکتی به شرح زیر میباشد :
الف ) مشارکت کارکنان در حل مشکالت
نتایج حاصله از رگرسیون گام به گام مشخص کرد هوشهای چندگانه مدیران در مجموع  21/1درصد از فرایند
مشارکت کارکنان در حل مشکالت را پیش بینی میکنند .در حقیقت هوش ادراکی ،هوش طبیعتگرا ،هوش
موسیقایی و هوش برونفردی مدیران نقش پیش بینی کننده و مثبت و معنی داری در مشارکت کارکنان در حل
مشکالت دارند.
در این میان هوش برونفردی با  81/1درصد باالترین و هوش موسیقایی با  3/2درصد کمترین میزان پیش بینی
کنندگی را دارا میباشند .هوش منطقی با  30/7درصد و هوش طبیعتگرا با  2/7درصد در الویت های دوم و سوم
قراردارند.
ب ) مشارکت کارکنان در هدف گذاری
مشاهده نتایج به دست آمده از رگرسیون گامبهگام گویای آنست که هوشهای چندگانه مدیران در مجموع قادر به
پیش بینی  18/2درصد از فرآیند مشارکت کارکنان در هدف گذاری میباشند .در واقع هوش منطقی ،هوش طبیعتگرا
و هوش برونفردی مدیریان نقش پیش بینی کننده مثبت و معنی داری در مشارکت کارکنان در هدف گذاری دارند.
در خصوص این مقوله از مدیریت مشارکت هوش منطقی با  83/1درصد بیشترین و هوش طبیعتگرا با  1/8درصد
کمترین میزان پیش بینی کنندگی را دارا هستند .هوش برونفردی با  7درصد در میانه قرارداشته و هوش موسیقایی به
علت عدم وجود رابطه معنادار ،قادر به پیش بینی در این مقوله نبود.
ج) مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
نتایج حاصله از رگرسیون گام به گام مشخص کرد هوشهای چندگانه مدیران در مجموع  10/8درصد از فرایند
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری را پیش بینی میکنند .در واقع هوش طبیعتگرا ،هوش منطقی و هوش موسیقایی
مدیران نقش پیش بینی کننده مثبت و معنی داری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری دارند.
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در این میان هوش طبیعتگرا با  12/3درصد باالترین و هوش موسیقایی با  8/7درصد پایینترین میزان پیش بینی
کنندگی را در خصوص این مقوله از مدیریت مشارکتی دارا هستند .هوش منطقی با  30/7درصد در میانه قراردارد و
هوش برونفردی به علت عدم وجود رابطه معنادار ،از معادله حذف گردید.
د ) مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی
مشاهده نتایج به دست آمده از رگرسیون گام به گام بیانگر آنست که هوشهای چندگانه مدیران در مجموع 11/8
درصد از فرایند مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی را پیش بینی مینمایند .در حقیقت هوش منطقی ،هوش
طبیعتگرا ،هوش موسیقایی و هوش برونفردی مدیران نقش پیش بینی کننده مثبت و معنی داری در مشارکت کارکنان
در تغییر و تحول سازمانی بر عهده دارند.
د رخصوص این مقوله از مدیریت مشارکتی هوش منطقی با  81/1درصد بیشترین و هوش طبیعتگرا با  8/8درصد
کمترین میزان پیش بینی کنندگی را دارا هستند .هوش موسیقایی با  1/2درصد و هوش برونفردی با  1درصد در
اولویتهای دوم و سوم قرار دارند.
از جمع بندی یافتههای مربوط به فرضیه پنجم مشخص میگردد برخورداری مدیران از هوشهای چندگانه
(طبیعتگرا ،منطقی ،برونفردی و موسیقایی) باعث میشود که سبک مدیریت مشارکتی در مدارس تحت مدیریت
آنها استقرار یابد .در این مدارس کارمندان در حل مشکالت پیش آمده احساس مسئولیت کرده و سعی در رفع آنها
مینمایند .از آنجا که خود را عضوی از سازمان میدانند و منافع خود و سازمان را هم راستا میبینند در هدف گذاری
و تصمیم گیری مشارکت فعال خواهند داشت و به خاطر عزت و سربلندی خود و سازمان ،میکوشند در تغییر و
تحول سازمانی شرکت نموده و هر روز افتخار جدیدی کسب نمایند.
در حقیقت استقرار مدیریت مشارکتی در سازمانها و خصوصاً مدارس نقطه عطفی در فعالیت مدیران به شمار میآید
که در این رابطه برنده – برنده ،منفعت اصلی از آن مدیر خواهدبود.
به عبارت بهتر یک مدیر توسط هوشهای چندگانه ای که در اختیار دارد میتواند در راستای استقرار مدیریت
مشارکتی در مدرسه اقدام کند و باعث افزایش کارآیی و اثر بخشی فعالیتهای آموزشی و پرورشی شود..
بحث ونتیجه گیری:
در مجموع ،نتایج به دست آمده از پژوهش نشان میدهد که هوشهای چندگانه مدیران (هوش طبیعتگرا ،هوش
منطقی ،هوش برونفردی و هوش موسیقایی) همبستگی مثبت و معنی داری با استقرار سبک مدیریت مشارکتی که
شامل مقولههای مشارکت کارکنان در حل مشکالت ،مشارکت کارکنان در هدف گذاری ،مشارکت کارکنان در تصمیم
گیری و مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی میباشد ،دارند.که این نتیجه با نتایج پژوهش های نعمت پور (
 ، ) 3182محمد آبادی (  ، ) 3181نصیری و همکاران (  ، ) 3180ویلسون (  ، ) 8030عبدالقدیر و دیگران ( ، ) 8031
فلیکس و اولینگا (  ) 8002هم سو می باشد .
نعمت پور ارتباط مثبت و معنا دار بین هوش های چندگانه و یادگیری را مورد مداقه قرار داده است که یک مدیر
موفق دائم باید در حال یادگیری باشد تا با افزایش توان علمی خود آمادگی حل مشکالت را با استفاده از دو عنصر
هوشهای چندگانه و دانش خود داشته باشد  .همچنین محمدآبادی در پژوهش خود ارتباط معناداری میان هوشهای
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چندگانه و مهارت تفکر استراتژیک را به اثبات رسانیده است که بیان میدارد  ،ارتقاء یک سازمان تا حد زیادی در گرو
دارا بودن هوش های چندگانه و تفکر استراتژیک خواهد بود  ،این تفکر استراتژیک نقش بسزایی در فائق شدن بر
مشکالت ناشی در مسیر مولفههای مدیریت مشارکتی دارد  .در ادامه نصیری و همکاران ارتباط معنی داری بین
مهارتهای مدیران ( انسانی  ،ادراکی ،فنی ) با انواع هوش های چندگانه را به مرحله تایید رسانیدهاند و از الزامات یک
مدیریت موفق که احاطهای مسلط وار بر مولفههای مدیریت مشارکتی دارد  ،برخورداری از مهارتهایی است که یاد شد
تا توان و ارتقاء سازمان را افزایش دهد.
در ادامه ویلسون ارتباط میان هوشهای چندگانه و توان رهبری را بیان میدارد که لزوم یک رهبری موفق را در هر
مسندی دارا بودن فرد از هوش های چندگانه میداند .
عبدالقدیر و همکاران ارتباط مثبت و معنادار هوش چندگانه را با بسیاری از مهارتهای مدیریتی ابراز داشته و بیان
میدارد که هوش های چندگانه توان پیش بینی مهارت های مدیریت را دارند .
همچنین فلیکس و اولینگا بیان میدارند که دارا بودن از توانایی و مهارت ذهنی خصوصا هوش های چندگانه به منظور
دستیابی به اهداف سازمان دارای اهمیت میباشد .پر واضح است که مدیر شاخص باید جهت هداست و تشخیص
های بجا از توانایی و هوش مضاعفی برخوردار باشد تا بتواند موجبات ارتقاء سازمان را فراهم سازد .
با عنایت به توضیحات فوق پیرامون هر یک از پژوهش های یاد شده  ،نتایج این پژوهش که در باالو ذیل ارائه می-
گردد ؛ دارای همسویی با پژوهش های یاد شده می باشد .
مدیران برخوردار از هوشهای چندگانه به فراخور نوع هوش سرآمد خود ،افرادی هستند که دارای اثربخشی و کارآیی
باالتری نسبت به مدیران فاقد هوشهای چندگانه میباشند .این نتیجه با نتایج پژوهش های محمد آبادی ( ، ، ) 3181
ویلسون (  ، ) 8030عبدالقدیر و دیگران (  ، ) 8031فلیکس و اولینگا (  ) 8002هم سو می باشد .
یک مدیر دارای هوش برونفردی توانایی ارتباط برقرار کردن و درک دیگران را داشته و از خود آزمایی ،تخیل روزانه،
کندوکاو کردن روابط خود با دیگران و برآورد تواناییهای فردی خود لذت میبرد .که این نتیجه با نتایج پژوهش های
 ،محمد آبادی (  ، ) 3181نصیری و همکاران (  ، ) 3180فلیکس و اولینگا (  ) 8002هم سو می باشد .
در پژوهش فوق نیز مشخص گردید هوش برونفردی قادر به پیش بینی میزان مشارکت کارکنان در حل مشکالت،
مشارکت کارکنان در هدف گذاری و مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی میباشد.که این نتیجه با نتیجه
پژوهش نصیری و همکاران (  ) 3180همسو است .
مدیر دارای هوش منطقی میتواند به هنگام نوشتن و حرف زدن به خوبی از کلمات استفاده کند ،در استدالل و
شناسایی الگوها قوی بوده و از قوه تحلیل منطقی برخوردار است .که این نتیجه با نتیجه پژوهش ویلسون ( ) 8030
همسو است .در این پژوهش مشخص گردید هوش برونفردی قادر به پیش بینی میزان مشارکت کارکنان در حل
مشکالت ،مشارکت کارکنان در هدف گذاری ،مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در تغییر و
تحول سازمانی میباشد .که این نتیجه با نتایج پژوهش های محمد آبادی (  ، ) 3181نصیری و همکاران ( ، ) 3180
ویلسون (  ، ) 8030عبدالقدیر و دیگران (  ، ) 8031فلیکس و اولینگا (  ) 8002هم سو می باشد .
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افراد برخوردار از هوش طبیعتگرا در حرکات بدنی ،انجام عملیات و کنترل فیزیکی قوی بوده ،به پرورش و کشف
محیط عالقه مندند و به سرعت از جزئیترین تغییرات در محیطشان آگاه میشوند .که این نتیجه با نتیجه پژوهش
ویلسون (  ) 8030و نصیری و همکاران (  ) 3180همسو است .
در این تحقیق مشخص شد هوش طبیعتگرا قادر به پیش بینی میزان مشارکت کارکنان در حل مشکالت ،مشارکت
کارکنان در هدف گذاری ،مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی میباشد.
که این نتیجه با نتیجه پژوهش نصیری و همکاران (  ) 3180همسو است .
یک مدیر دارای هوش موسیقایی در تجسم اشیاء بسیار قوی بوده وبا نقشهها ،نمودارها ،عکسها و تصاویر ویدیویی
به خوبی ارتباط برقرار میکنند .همچنین در فکر کردن به الگوها ،ریتمها و صداها قوی میباشد .که این نتیجه با نتیجه
پژوهش نصیری و همکاران (  ) 3180همسو است .
در نهایت باید یادآور شد که نظریه هوشهای چند گانه میتواند به عنوان یک الگو در راهبردهای ساختاری جهت
موفقیت مدیران به کار رود .در حقیقت هوشهای چندگانه از این منظر که یک چارچوب کاری برای بررسی درجات
متفاوت هوش و ایجاد طیف کاملی از آن را تدارک میبیند به عنوان یک فلسفه در تعلیم و تربیت به شمار میآید( .
نیرو و دیگران)2: 3180 ،
منابع
فارسی
حق شناس ،اصغر و همکاران ( .)3121الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران .فصلنامه علوم مدیریت.
سال دوم .شماره .2
حمیدی زاده ،محمد رضا ( .)3121تصمیمگیری هوشمند و خالق .تهران :انتشارات ترمه.
خلیل پور ،سید علی ( .)3122مدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادها) .نشریه کنترولر ،شمارۀ .38
دالور ،علی ( .)3171روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران :موسسه نشر ویرایش.
رابینز ،استفین پی ( .)3128مدیریت رفتار سازمانی ،ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی .تهران :مرکز آموزش
مدیریت دولتی.
راسخ ،نازنین ( .)3121تعیین ارتباط بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران.
راهی ،پوریا ( .)3121بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شرکت بهره-
برداری نفت و گاز آغاجاری ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرمزگان.
رهنورد ،فرج اهلل ( .)3120مدیریت مشارکتی ،تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی.
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زارع ،قاسم و همکاران ( .)3121بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی و توانمندسازی کارشناسان و کارآفرینی
سازمانی در سازمان تربیت بدنی کشور .نشریه علوم حرکتی و ورزش ،سال پنجم ،جلد اول ،شماره ،8
بهار و تابستان .3121
سیف ،علی اکبر ( .)3183روانشناسی پرورشی نوین  /روانشناسی یادگیری و آموزشی (ویرایش هفتم) .تهران :نشر
داوران.
شفیعی ،عین اهلل و مسعودی ،عصمت ( .)3121آشنایی با مدیریت مشارکتی و نقش آن در بهبود بهرهوری،
فصلنامه مدیریت فردا ،سال چهارم ،شمارههای  31و .31
شیخ محمدی ،مجید و تولیت زاده ،محمد رضا ( .)3120مدیریت مشارکتی بر اساس نظام پیشنهادها ،انسیتیتو ایز
ایران.
طوسی ،محمد علی ( .)3177مشارکت در مدیریت و مالکیت .تهران :سازمان امور اداری استخدامی کشور.
طوسی ،محمد علی ( .)3121مشارکت و مدیریت مشارکت جو (نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها) ،تهران:
انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
عباس زادگان ،سید محمد ( .)3171مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
عبدی ،فاطمه ( .)3180هوشهای چندگانه و کارکرد آنان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه ،پایان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین.
فارسی ،افسانه ( .)3181بررسی رابطه اخالق حرفهای با تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهای
کشور ،.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان.
میرکمالی ،محمد ( .)3121رهبری و مدیریت آموزشی ،تهران ،نشر سیطرون.
ناصحی فر ،وحید ( .)3121مدیریت مشارکتی؛ مفاهیم و نکات کاربردی ،فصلنامه توسعه مدیریت ،شمارۀ  27و
.22
نصیری ،فخر السادات؛ محمد داودی ،امیر حسین و کریمی جاوید ،فاطمه ( .)3180رابطه بین مهارتهای مدیران
با هوش چندگانه آنان در مدارس متوسطه شهر همدان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ساوه.
نعمت پور ،سهیال ( .)3182بررسی رابطه هوشهای چندگانه گاردنر و خود کارآمدی با یادگیری درس ریاضی
دانش آموزان دختر دورۀ دوم متوسطه شهر تهران ،مقاله ارائه شده در کنفرانس بینالمللی علوم انسانی،
روانشناسی و علوم اجتماعی.
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 تاثیر آموزش مبتنی بر نظریهی هونیهای.)3180(  محمّد، غالمرضا و حقانی، محمد؛ حاجی حسین نژاد،نیرو
 فصلنامه رهبری و مدیریت،چندگانه گاردنر بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان اول دبیرستان
..8  شمارۀ، سال پنجم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار،آموزشی
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