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چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی هوش رقابتی مدیران آموزشی بر اساس ایمان و هوش سیاسی در مدارس
دخترانه منطقه  20تهران انجام شد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی است.
جامعه مطالعاتی مدیران و معاونان مدارس منطقه  20شهر تهران که  251مدیر و معاون آموزشی بود .با توجه
به جامعه آماری ،حجم نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  219نفر تعیین شد .این تعداد
نمونه از میان جامعه آماری با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید .برای اندازهگیری
متغیرها از پرسشنامه دینداری در کار لین ،)1991( 0هوش رقابتی ماهانی ( )2۹02و هوش سیاسی دوستار و
همکاران ( )2۹05استفاده شد .دادهها به روش توصیفی و روشهای همبستگی و رگرسیون چندگانه تجزیه
و تحلیل شد .یافته ها نشان داد بین متغیرهای ایمان و هوش رقابتی ،ایمان و هوش سیاسی و هوش رقابتی و
هوش سیاسی روابط مثبت و معنادار وجود داشت .همچنین متغیرهای ایمان و هوش سیاسی ،هوش رقابتی را
بهطور مثبت پیشبینی کردند .نتیجهگیری میشود که هر چه میزان باورها و اعتقادات مذهبی و التزام و عمل
به وظایف دینی در مدیران آموزشی مدارس بیشتر بوده و از هوش سیاسی باالتری برخوردار باشند ،هوش
رقابتی آنها بیشتر میباشد .مدیران با استفاده از اطالعات مـربوط بـه منابع ،امکانات محیطی و رقبا و با در
نظر گرفتن فرصتها و تهدیدات محیط بیرونی ،میتوانند در جهت منافع سازمان آموزشی خود تصمیمات
مناسبتری اتخاذ کنند.
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مقدمه
خلق نظامهای آموزشی کارآمد و بالنده که فرصتهای الزم را برای پرورش و شکوفایی
استعدادهای دانشآموزان فراهم نماید ،از مهمترین دلمشغولیهای مصلحان و اندیشمندان
بوده است؛ چراکه یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت و توسعه جوامع ،نظام تعلیم و تربیت
آنها است .به نظر گلشن فومنی ،آموزش و پرورش محور توسعه و از طرفی بخشی از
تمامی طرحهای توسعه است (شمس مورکانی و همکاران .)1920 ،نظام آموزش و پرورش
یکی از زیربناییترین نظامهای اجتماعی است که بخش عمدهای از زندگی کودکان و
نوجوانان در چارچوب آن سپری میشود؛ لذا ،انتظار میرود این نظام بهواسطه ابزارهای
مقتضی و بهطور مستمر نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کند و در پی بهبود کیفیت
فرایندها باشد (زربخش و همکاران .)1922 ،نظام آموزش و پرورش به علت ورود
روشهای نوین و فناوریهای مدرن بهطور بالقوه با محیطی پویا مواجه است و تهدیدهای
محیطی (تنوع و جذابیت فضای مجازی ،آموزش مجازی ،مطالبهگریهای روزافزون
والدین و محیط اجتماعی پیرامون رشد کیفی مدارس و خالقیت و پویایی آموزشی
وکمبود بودجه آموزشی و  )...از هر سو حیات و بقای این نظام را به خطر میاندازد؛ از
اینرو ،نظامهای آموزشی به طور عام و سازمان آموزش و پرورش بهطور خاص ،باید
جایگاه فعلی خود را بشناسد ،نقاط ضعف و قوت خود را دقیقاً تحلیل کند و با تکیه بر
نقاط قوت از فرصت های پیش رو استفاده نموده و خود را برای مقابله با تهدیدها آماده
سازد .از سوی دیگر نقش حیاتی مدیریت در نظام آموزشوپرورش بهویژه در مدارس
جهت ارتقای کیفی کارکرد این نهاد و تغییر به سمت مطلوب ،سبب گردیده است که
وظایف و عملکرد مدیران آموزشی در قالب مهارتها و شایستگیهای آنان یکی از
اصلیترین مواردی باشد که از مدتها پیش ،مورد توجه مدیران و متخصصان علوم
مدیریت قرارگرفته است .نتیجه مطالعات نشان داده است که پیشبرد مؤثر وظیفه هدایت و
ایجاد تغییر ،نیازمند مجموعهای چندبعدی از شایستگیهای مدیران است .مدیران موفق
کسانی هستند که از شایستگی ها در جای خود برای همراهی و کمک به افراد در مراحل
مختلف تغییر بهره میگیرند (مستکملی و همکاران )2۹01 ،منظور از مدیران آموزشی،
کسانی هستند که در تصمیمگیریهای آموزشی و پرورشی نقش دارند و رفتار و عمل
آنها جریان آموزشوپرورش را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد به همین دلیل بهویژه
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رؤسای آموزش وپرورش ،معاونان و کارشناسان آموزشی ،مدیران مدارس ،راهنمایان
آموزشی مربیان پرورشی و معلمان را در زمرۀ مدیران آموزشی تلقی میکنیم و تصدی این
سمتها را تابع احراز شرایط خاصی میدانیم (ترحانی و نظری)1920 ،؛ بنابراین ،اگر در
انتصاب مدیران به مهارتها و شایستگىها توجه شود و مالک گزینش آنها ،تخصص و
شایستگىهاى الزم باشد و مدیران نیز به آثار کاربرد شایستگیهاى مذکور در پیشبرد
اهداف توجه داشته باشند ،زمینه مناسبى فراهم خواهد شد تا از همه امکانات و منابع در
سازمان ،به نحو مطلوب استفاده شود .نتیجه این امر در درازمدت بهرهورى هر چه بیشتر
نظام آموزشی و تحقق اهداف متعالى آن خواهد بود.
یکی از ابزارهای تحقق این امر ،بهرهگیری از هوش سیاسی و هوش رقابتی است.
کاربست این دو هوش موجب میشود تا کارکنان سازمان آموزشوپرورش (در این مورد
مدیران) با آگاهی از اهداف و رسالتهای سازمان ،بهطور کارآمد در مسیر پیادهسازی آن
گام بردارند و ضمن کسب دانش و آگاهی از عوامل محیطی و تالش برای حفظ بقاء و
حیات سازمان ،زمینه رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمان را فراهم آورند .همانگونه
که در دنیای انسانی و در حیات پرتالطم بشری ،انسانهای موفق کسانی هستند که
استعدادهای سرشار و درجه هوشی باالیی دارند ،قطعاً در دنیای سازمانی نیز وضع چنین
است بهویژه در عصر حاضر هر چه زمان به جلو میرود ،به دلیل پیشرفت علوم و فنون و
پیدایش چالشها و نیازهای جدید ،سازمانها نیز پیچیدهتر و اداره آنها مشکلتر میشود؛
بنابراین ،بقای سازمانها درگرو قابلیت سازگاری آنها برای تبعیت از تغییرات خواهد بود
(آلبرشت199۹ ،؛ به نقل از مشایخی.)2۹0۹ ،
امروزه بسیاری از سازمانها دستخوش تغییرند (تابعلی ،فرامرزی و مصلحی)2۹00 ،
عـدم قـطعیت و پویـایی محیط ممکن است تأثیر منفی روی هر سازمانی داشته باشد ،ولی
اگر صحیح مـدیریت شـود این اثر میتواند مثبت نیز باشد (بیکزاده و اسکندری.)2۹10 ،
در جامعه پیشرفته امروزی ،مدارس بهعنوان یک سازمان آموزشی در معنای اخص از
اهرمهای توسعه همهجانبه در هرجامعه هستند .مدرسه سیستمی باز است که برای ادامه
فعالیت و بقای خود باید با شرایط متغیر محیطی سازگار شود تا بتواند با اثربخشی فعالیت
کرده و در درازمدت دوام بیاورد .محیط مدرسه ،هدفها ،خطمشیها ،ساختار و
فراگردهای درونی آن را تحت تأثیر قرار میدهد .روندهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
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تکنولوژی بر عملیات درونی مدرسه مؤثر واقع میشوند .همچنین ،نهادهای قانونگذاری،
برنامهریزی ملی و سایر ارگانها و مؤسساتی که به نحوی با آموزش و پرورش در سطح
جامعه ار تباط متقابل دارند ،عوامل و نیروهای تأثیرگذار بر کارکردهای مدرسه محسوب
می شوند؛ به عبارت دیگر ،محیط ،منبع انرژی سیستم مدرسه است و باز بودن سیستم
مدرسه ،آن را در معرض نیروهای نفوذی محیط قرار میدهد .محیط ضمن تأمین منابع
مدرسه ،تقاضاها ،محدویتها و فرصتها و امکانات الزم برای فعالیتهای سازمانی را
برایآن فراهم میسازد (عالقهبند.)2۹01 ،
پذیرش و تنظیم محیط یکی از نقشهای اولیه یک سازمان اسـت و بـرای انجام چنین
کاری مشاهده محیط سیستماتیک و فرایند آنالیز باید به وجود آید کـه نـتیجه آن حمایت و
پشتیبانی تصمیمگیری است .این فرایند بهعنوان هـوش رقابتی شناخته شده است (بیکزاده
و اسکندری .)2۹10 ،هوش رقابتی بدون شک یک مفهوم قدیمی است که در قرن گذشته
پیدا شد .دهه  2019در ایاالتمتحده و در سراسر جهان به تصویب رسیده است (عصری،
 .)2۹00در سالهای اخیر ،هوش رقابتی در رشته مدیریت و مدیریت استراتژیک توجه
بسیاری به خود جلبکردهاست (خاشعی و هرندی .)2۹00 ،از نظر تاریخی مفهوم هوشمندی
رقابتی از میراث غنی برخوردار است که به حدود  5هــزار ســال پیشازتاریخ چین مربوط
میشود .تـولد رویکـرد مفهوم هـوشمندی ،بـه یک فـرد چینی به نام ســانتزو 2در حدود
 1099سال پیش برمیگردد .وی در کتاب خود بـا عنـوان هنـر جنـگ 1چگـونگی توسعه
مـفهوم هـوشمندی برای کاربردهای نظامی را توصیف کرده اسـت (کالوف و رایت،

 .)1991از سـال  ،2002مـفاهیم مـرتبط با هوشمندی جـای خـود را در نشستهای علمـی
بـاز کردنـد .انجمـن کارشناسان هوشمندی رقابتی ،۹هوشـمندی را برنامـهای اخالقـی و
نظـاممنـد بـرای گــردآوری ،تجزیهوتحلیل و مدیریت اطالعات بیرونی در نظر میگیرند
که بـر بـرنامههـا ،تـصمیمهــا و عـملکـرد سازمان تأثیر میگذارد (انجمن خبرگان
هوشمندی رقابتی .)1991 ،طـی سـالهـای پیـدایش مفهوم هوشمندی رقابتی ،پژوهشگران
از دیدگاههای مختلفی این مفهوم را تعریف کردهاند (حسینی و یداللهی .)192۹ ،هوش
رقابتی فرآیند جمعآوری اطالعات علمی در مورد رقبا و کاربرد آن در یک طرح
1. San Tzu
2. The Art of War
)3. Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP
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استراتژیک بلندمدت و کوتاهمدت میباشد .بهوسیله هوش رقابتی ،مدیران سازمانهای
آموزشی بهخوبی میدانند که چه رقابتهایی باید در محیط آموزشی در اولویت قرار
گیرد .واحدهای هوش رقابتی در واقع به تحلیل رقبای یک سـازمان مـیپردازند .این
واحدها از برنامهریزی و تصمیمگیری اسـتراتژیک حـمایت میکنند و فرصتها و
تهدیدات محیط بیرونی را سریعاً هشدار میدهند .در دستهبندی هوش رقـابتی
پژوهشـگرانی همچـون وایـورز و همکـاران )1995( 2و شـارپ )1990( 1اذعـان میکنند
کـه هوشمندی رقابتی توانایی پیشبینی اقـدامات در محـیط رقــابتی و کــاهش عـدم
اطـمینـان در تصمیمگیریهای مدیریتی را در بر دارد که شامل هوش مرتبط با رقبا و نیز
اطالعات گردآوری شده از عوامل محیطی مـانند :مشتریان ،توزیعکنندگان ،تغییـرات
اجتمـاعی ،قـوانین و مقـررات ،مسائل اقتصادی مشتریان ،تــأمینکـننـدگان ،تـکنولـوژیهـا
و روابـط تجـاری اسـت .همچنین از نظر شارپ ( )1990این نوع هوشمندی ،نه تنها دربارۀ
رقبا است ،بلکه شامل دانش و فرادانش دربـارۀ کـل محیط سازمان است (سلیمیفرد،
حسینی و یداللهی)2۹02 ،؛ بنابراین ،مـیتوان نتیجه گرفت ،مـدیر اثـربخش در یک سازمان
در معنای اعم و در یک سازمان آموزشی در معنای اخص ،هوش رقابتی دارد و با کاربرد
آن در فعالیت تصمیمگیری بر عناصر رقابتی تأکید میکند .از این رو شناسایی و به
کارگیری مدیران با هوش رقابتی امروزه بهعنوان رسالت خطیر در بهرهوری و اثربخشی
سازمانی است .بر این اساس شن اسایی متغیرها و عوامل همبسته با هوش رقابتی مدیران در
سازمان امری حیاتی است .از طرفی مفهوم هوش رقابتی به عوامل محیطی شرکتهای
تجاری و صنعتی می پردازد اما با توجه به اهمیت این هوش در عملکرد هر چه بهتر و
موفقیتآمیزتر مدیران آموزشی ،ضرورت بررسی این مهم در سازمانهای آموزشی هر چه
بیشتر آشکار میگردد .در ادامه بحث را با بیان برخی تعاریف دیگر از هوش رقابتی ادامه
میدهیم.
نصری ( )2۹09اظهار داشت که فرایند هوش رقابتی یک «چرخه هوش» است که چهار
مرحله برنامهریزی ،جمعآوری ،تجزیه و تحلیل و ارتباطات اطالعاتی را در بر میگیرد.
هوش رقابتی با توجه به تجارت و نوع آن اجرا میشود .بنابراین ،هر سازمانی که هوش
رقابتی را در برنامهریزی استراتژیک خود اعمال کند ،باید با دقت بهترین روشهای هوش
1. Weaver et al
2. Sharp
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رقابتی که میتواند به عملکرد سازمان کمک کند را برگزیند .طبق گفته کالوف ،)1921(2
سازمانهای بزرگی وجود دارند که واحدهای هوش رقابتی متمرکز خود و با پرسنل با
هوش رقابتی خاص دارند.
در ادبیات مدیریت ،هوش سیاسی نیز یکی دیگر از مالکهای موفقیت است که با آن
می توان اعمال نفوذ را برای تغییرات مناسب ممکن کرد ،این مفهوم درباره کار کردن با
صداقت به منظور اهداف و منافع مشترک است نه در جهت منافع شخص .همچنین این نوع
هوش چاالکی اجتماعی واضحی را در مفهوم تنظیمات سازمانی آشکار میکند (ممبینی،
 .)2۹0۹همچنین رهبرانی که از سطح باالیی از هوش سیاسی برخوردارند میدانند که برای
به دست آوردن منافع در تغییرات باید بر چه کسی اثر بگذارند .آنها همچنین بهترین زمان
و بهترین روش را برای بهدستآوردن پذیرش افراد به تغییرات می شناسند (ممبینی ،دوستار
و گودرزی .)2۹00 ،به زبان سادهتر مدیران دارای هوش سیاسی باال ،به این نکته که
«هرسخن جایی و هر نکته مکانی دارد» رسیده اند .این مدیران ،حداقل از یکی از منابع
قدرت برخوردار هستند و میدانند که چطور از طریق ارتباط مؤثر با قدرتهای اصلی
سازمانی به قدرت دست پیدا کرده و از قدرت به دست آمده در جهت پیشبرد امور و
دستیابی به اهداف سازمان استفاده کنند .اینان میدانند که چه زمانی سختگیری کرده و
چه موقع نرمش نشان دهند .این مدیران توانایی نه گفتن را دارند و میتوانند درخواستی را
که در خالف جهت اهداف سازمان است ،تشخیص داده و به آن نه بگویند ولو از طرف
مدیران باالدست باشد و حتی اگر عدم انجام آن سبب از دست رفتن موقعیتشان گردد .از
سویی دیگر عواملی چون شناخت عالیق ،سلیقهها ،فرهنگ و حساسیتهای مخاطبان
هدف ،مدیریت کالم و به کارگیری اصول و فنون مذاکره ،بهرهگیری از روانشناسی و
ارتباطات در مدیریت اطالعات ،مدیریت مشتریان خصوصاّ مدیریت مشتریان شاکی،
مدیریت برخود و مدیریت بر دیگران و سازمان و… همگی به هوش سیاسی بستگی دارد
(مدنی بجستانی.)2۹00 ،
هوش سیاسی نقش تأثیرگذاری در فرایندهای تغییر ،انگیزش ،رهبری و مدیریت دارد.
رفتارهای سیاسی در سازمانهای امروزی غیر قابل اجتناب است و نمیتوان آنها را از بین

1. Kaloff
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برد اما میتوان با بکارگیری هوش سیاسی اثرات آنها را حداقل کرده و مطابق با اهداف
سازمانی نمود (ممبینی و همکاران.)2۹01 ،
کوک )1995(2معتقد است هوش سیاسی توانایی بسیار فعاالنه مدیریت کردن
واکنشها در برابر تغییر و اهرمهای قدرت و نفوذ است .همچنین زندی ( )1991بیان میکند
هوش سیاسی شامل توانایی ایجاد یک شبکه ارتباطی خوب است که میتواند ائتالف
غیررسمی را مانند ائتالفهای رسمی ایجاد کند .برای اینکه افراد هوش سیاسی بهدست
آورند الزم است پایهها و منافع قدرت اثرگذاری را که خود و یا دیگران دارند بشناسند و
مهارتهای مذاکراتشان را توسعه دهند (ممبینی.)2۹02 ،
طبق یافتههای ممبینی ( )2۹02در مقاله الگوی نظری رهبری تحولآفرین مبتنی بر هوش
سیاسی ،افزایش درک هوش سیاسی ،موفقیت سازمانی را افزایش و اضطراب را کاهش
میدهد و روابط خارجی را بهبود میبخشد .هوش سیاسی نه فقط روابط میانفردی ،بلکه
روابط برونسازمانی و درونسازمانی را بهبود میبخشد.
ممبینی ،گودرزی و دوستار ( )2۹02در پژوهش خود هوش سیاسی را از عوامل بهبود
تغییرات سازمانی میدانند ،مخصوصاً هوش سیاسی به کارکنان در درک پویاییهای
قدرت ،ناسازگاری و ارزشها در طول تغییر کمک میکند.
خدادادی در پژوهش خود در سال  2۹01هوش سیاسی را یک هوش بسیار مهم برای
مدیر میداند که بدین وسیله مدیر میتواند با تقویت هوش هیجانی و هوش عقالنی در
کنار هوش سیاسی بهره هوش مدیریت خود را باال برده و سازمان را به نحو عالی مدیریت
کرده و به اهداف سازمانی دست یابند.
البته در دوره معاصر نیز میتوان نمونههای عملی از این رهبری توأم با تیزبینی را در
شخصیتی چون امام خمینی (ره) نام برد که با هوش سیاسی خود مردم را به انقالب اسالمی
و جنبشی دینی فراخواندند و انقالب را به بهترین وجه رهبری کردند از دیگر شخصیتهای
مؤثر در جامعه شهید عبدالحمید دیالمه است که در مورد تأثیرات ایشان میتوان به نقش
ایشان در مسائل سیاسی اشاره کرد که از ابعاد دینی ایشان نشأت میگیرد (رجا نیوز،
.)1921

1. cook

فصلنامه سال پنجم ،شماره  ،02تابستان 89

89

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

بطورکلی یکی از مسائل مهمی که در یکی دو قرن اخیر مورد توجه اندیشمندان
اسالمی و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است رابطه «دین» و «سیاست» و شأن «دین» در
امور «اجتماعی و سیاسی» است (امام خمینی (ره) .)2001 ،دین پدیده ی الهی مهمی است
که نقش اساسی در زندگی بسیاری از افراد جوامع و فرهنگ هایگوناگون دارد (ماهونی،
 .)1995در عصرحاضر ،دینپژوهی به شیوهای علمی و با استفاده از روشهای مورد قبول در
علوم انسانی یکی از موردتوجهترین حیطههای پژوهشی در رشتههای علمی و دانشگاهی
است .در مورد دین و کارکردهای آن ،پژوهشهای متفاوتی با دیدگاههای مختلف انجام
گرفته است(آرگیل و هالمی 2015 ،2؛ برگین.)2015 ،1
مطالعه دین ودینداری برای جوامعی همچون ما که در سطوح گوناگون آن از نقش و
نفوذ مؤثری برخوردار است ،به مراتب تقاضای بیشتری دارد .این مهم از کثرت
پژوهشهایی که در آن ،دین به مثابه متغیر مستقل یا تابع موضوع بررسیهایی بوده ،مشهود
است (برزگر ،رحمتی و توکلی.)2۹01 ،
شاید بتوان گفت عصر حاضر ،دوره بازگشت به دین و بازشناسی در مفاهیم آن است و
انسان قرن حاضر ،بهعنوان انسان دینورز شناخته شده است؛ زیرا طبق یافتههای
پژوهشهای جامعهشناختی ،بیش از  05درصد انسانها ]در دنیا[ به وجود خداوند ایمان
دارند (الیاده.)2005 ،
هنگامی که کلمه دین را به کار میبریم مقصود مجموعهای از تعالیم نظری و عملی
است که حول محور مقدسی شکل گرفته است (برزگر ،رحمتی و توکلی.)2۹01 ،
به لحاظ واژهشناسی ،دینداری صفت مفهوم دین است و از این نظر نسبی است .یعنی
مصداق قطعی و مطلق برای آن نمیتوان معلوم کرد و به این لحاظ دارای مراتبی است و
بین دو وضعیت حداقلی و حداکثری جای میگیرد .با توجه به اینکه واحد مشاهده
دینداری در اصل ،افراد هستند ،بنابراین تالشهای فردی جهت درک آن چشمه فیاض و
قدسی است .بنابراین دینداری وابستگی تام به دین دارد و فرد دیندار با درجات یا از
جهات متفاوت می کوشد ،خود را با یک منبع فیاض که از نظر وی در دین متبلور است،
همذات گرداند و بر این اساس ،میزان و جهت همذاتانگاری فرد با دین مورد نظر وی،
دینداری او را روشن میسازد (میرسندسی.)2۹1۹ ،
1. Argil and Helmi
2. Bergin
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باید توجه داشت که دینداری یا تدین ناظر به پذیرش دین توسط انسانهاست .در
واقع دینداری صفت و حالت انسان درباره دین است (فقیهی وهمکاران.)2۹15 ،
طالبان میگوید« :دینداری» یا «تدین» عبارتست از التزام فرد به دین مورد قبول
خویش که این التزام در مجموعهای از اعتقادات ،احساسات و اعمال فردی و جمعی که
حول خداوند و رابطه ایمانی با او دور میزند ،سامان مییابد (طالبان )2۹12 ،درواقع
دینداری عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیده ای که ارزشها و نشانههای دینی در آن
متجلی باشد اطالق میشود (یزدانپناه .)1921 ،به بیانی دیگر میتوان گفت مفهوم دین و
باورهای مذهبی ،یکی از مهمترین نهادهایی است که جامعه بشری به خود دیده است.
با توجه به نتایج مطالعاتی دو متغیر هوش سیاسی و ایمان روی سازمان و عملکرد
مدیران؛ پژوهش حاضر در راستای فراهمسازی شواهدی از رابطه بین هوش سیاسی و ایمان
با هوش محیطی مدیران سازمانهای آموزشی انجام خواهد گرفت و درصدد پاسخ به
سواالت ذیل است:
 -2آیا بین دینداری و هوش رقابتی مدیران آموزشی رابطه وجود دارد؟
 -1آیا بین هوش سیاسی و هوش رقابتی رابطه وجود دارد؟
 -۹آیا بین دینداری و هوش سیاسی مدیران آموزشی رابطه وجود دارد؟
روش
این پژوهش بر اساس هدف ،کاربردی است و بر اساس روش جمعآوری داده ،توصیفی از
نوع همبستگی است .جامعه آماری مورد مطالعه کلیه مدیران و معاونان آموزشی مدارس
دولتی دخترانه در مقاطع سهگانه (ابتدایی ،متوسطه اول و دوم) منطقه  20شهر تهران در سال
تحصیلی  2۹01 -00شامل  251مدیر و معاون آموزشی بود .با توجه به جامعه آماری ،حجم
نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  219نفر تعیین شد .این تعداد نمونه از
میان جامعه آماری با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده با استفاده از شیوه
قرعهک شی از بین فهرست اسامی موجود مدیران و معاونان آموزشی انتخاب گردید .سپس
تعداد  215پرسشنامه بین مدیران و معاونان آموزشی مدارس منطقه  20شهر تهران توزیع
شد که تعداد  219پرسشنامه صحیح و کامل برگشت داده شد که همین تعداد بهعنوان
نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شد.
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برای سنجش متغیر ایمان از مقیاس دینداری در کار لین ( )1991استفاده شد که به
منظور سنجش میزان دینداری در امور شغلی ساخته شده است .این مقیاس دارای 25
عبارت است .در هر سؤال از فرد خواسته شده است متناسب با میزان موافقت و مخالفت
خود یکی از گزینههای «هرگز»« ،به ندرت»« ،گاهی اوقات»« ،اغلب» و «همیشه» را انتخاب
کند .دامنه نمرات آزمون بین  25تا  15قرار دارد که نمره  25بیانگر ایمان کم آزمودنی و
نمره  15حاکی از ایمان کامل فرد در این بعد است .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این
مقیاس دارای  5مؤلفه است :ایمان در روابط ،معنا ،اجتماع ،پرهیزگاری و واگذارکردن.
نتایج مربوط به نمرات در  5خرده مقیاس ارایه میشود ،این خرده مقیاسها عبارتند از:
ایمان در روابط (عبارت  2تا  )5معنا (عبارت  2تا  )0اجتماع (عبارت  29تا  )21پرهیزگاری

(عبارت  ،)2۹واگذار کردن (عبارت  0ا و .)25

پایایی مقیاس دینداری در کار در تحقیقی که توسط لین ( )1991صورت گرفته،
ضریب آلفای کرونباخ مقیاس دینداری در کار 9/11 ،گزارش شده است که حاکی از
همسانی درونی باالی آزمون است .رسولی و همکاران ( )2۹01نیز پایایی آزمون را از
طریق ضریب آلفای کرونباخ  9/10گزارش کردند که مؤید پایایی قابل قبول ابزار
اندازه گیری است .در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه به روش همسانی درونی بررسی
شد .میزان آلفای کرونباخ برای زیر مقیاسهای دینداری از  9/5۹تا  9/11به دست آمده و
برای کل پرسشنامه  9/10محاسبه شد؛ بنابراین این پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار
است.
روایی پرسشنامه مقیاس دینداری در کار از طریق روایی سازهای (تحلیل عاملی و
همبستگی ماده کل) محاسبه گردید .نتایج حاصل نشان داد مقدار  kmoبرای ماتریس
همبستگی برابر با  9/01و ضریب آزمون بارتلت برابر با  2/101درصد بوده است .همچنین
ضرایب همبستگی بین  50درصد تا  19درصد برآورد شدند در مجموع با توجه به نتایج
تحقیق میتوان اذعان داشت که پرسشنامه مقیاس دینداری در کار در جامعه مورد تحقیق
دارای روایی و پایایی قابل قبولی بوده است.
به منظور سنجش متغیر هوش رقابتی از پرسشنامه هوش رقابتی فریبا ماهانی ()2۹00
استفاده گردید .این پرسشنامه شامل  21سؤال است که چهار بعد هوش بازاریابی ،هوش
فناوری ،هوش اجتماعی ،هوش رقبا را میسنجد؛ و آزمودنی به هرگویه در مقیاس 5
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درجهای لیکرت (خیلی کم ،از  2امتیاز تا خیلی زیاد 5 ،امتیاز) پاسخ میدهد .روایی این
ابزار ،با استفاده از نظرات متخصصین تأیید شده و برای آزمون پایایی پرسشنامه ،از آزمون
آلفای کرانباخ استفاده شده است که میزان پایایی سواالت هوش رقابتی  9/15بهدست
آمدکه حاکی از پایایی باالی پرسشنامه میباشد .در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با
روش همسانی درونی بررسی شد و میزان آلفای کرونباخ برای زیر مقیاسهای هوش
رقابتی از  9/12تا  9/10به دست آمده و برای کل پرسشنامه  9/0۹محاسبه شد؛ بنابراین این
پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است .روایی محتوایی آن هم توسط اساتید راهنما و
مشاور مورد تأیید قرار گرفت.
متغیر هوش سیاسی توسط پرسشنامه هوش سیاسی دوستار و همکاران ( )2۹05سنجیده
شد .این پرسشنامه شامل  11سؤال است که پنج بعد بازیهای اجتماعی ،پویاییهای قدرت،
شخصیت سیاسی ،صداقت آشکار و تسخیر احساسات را میسنجد؛ و آزمودنی به هر گونه
در مقیاس  5درجهای لیکرت (خیلی کم 2 ،امتیاز تا خیلی زیاد 5،امتیاز) پاسخ میدهد .این
پرسشنامه ،در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و از سطوح باالیی از اعتبار و
روایی برخوردار است .در تحقیق تأثیر رهبری تحولآفرین بر کارآفرینی سازمانی
کارشناسان وزارت ورزش و جوانان با درنظر گرفتن نقش میانجی هوش سیاسی (،)2۹00
محمدی نیز اقدام به سنجش روایی و پایایی پرسشنامه نمود که آلفای کرونباخ آن  9/10به
دست آمد که نشان از قابل قبول بودن پایایی این سازه از تحقیق را دارد و روایی محتوایی
آ ن هم توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفت .در پژوهش حاضر پایایی
پرسشنامه مذکور به روش همسانی درونی بررسی شد و میزان آلفای کرونباخ برای زیر
مقیاسهای هوش سیاسی از  9/01تا  9/15به دست آمده و برای کل پرسشنامه  9/10شد؛
بنابراین این پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است.
پس از تکمیل پرسشنامهها ،دادههای جمعآوریشده ،وارد نرمافزار  SPSS 20شد.
برای توصیف دادههای آماری از رسم جدول فراوانی ،رسم نمودار و محاسبه شاخصهای
آماری حد وسط (میانه و میانگین) ،محاسبه شاخصهای پراکندگی (انحراف معیار) و
شاخصهای توزیع ،استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگی
پیرسون و روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
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یافتهها
هدف اصلی این پژوهش پیش بینی هوش رقابتی بر اساس ایمان و هوش سیاسی در مدیران
مدارس دخترانه منطقه  20تهران بود .قبل از انجام تحلیلهای استنباطی الزم است
پیش فرض نرمال بودن توزیع متغیرها بررسی شود .به منظور بررسی بهنجاری متغیرهای
پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد .نتایج آزمون در جدول  2ذکر
شده است.
جدول .1آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ()KS
ارزش معناداری ()Sig

آماره KS

متغیر

9/9۹0

2/021

ایمان

9/001

9/101

هوش رقابتی

9/۹۹0

9/00۹

هوش سیاسی

نتایج جدول  2نشان میدهد آزمون کولموگروف اسمیرونف برای متغیرهای پژوهش
غیرمعنادار است .در مورد متغیر ایمان چون آزمون کولموگروف-اسمیرنوف یک آزمون
دو دامنه میباشد برای تفسیر اینگونه بیان میشود که عدد معنیداری بر  1تقسیم شده
است و چنانچه این عدد بیشتر از  1.5درصد یا  15هزارم باشد ،توزیع نرمال است؛
بنابراین توزیع کلیه متغیرهای پژوهش نرمال است .با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرهای
پژوهش ،پیش فرض بهنجاری متغیرها برای انجام تحلیل های بعدی برقرار میباشد .در
ادامه نمودارهای هیستوگرام متغیرهای اصلی پژوهش ترسیم شده است.
بررسی فرضیههای پژوهش :با توجه به بهنجاری متغیرهای پژوهش ،فرضیههای
پژوهش آزمون می شود .فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر این بود که هوش رقابتی مدیران
آموزشی براساس ایمان و هوش سیاسی آن ها پیشبینی میشود .به منظور بررسی این
فرضیه ابتدا روابط بین متغیرهای پژوهش بر اساس فرضیههای فرعی بررسی میشود.
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فرضیه اول پژوهش :بین ایمان و هوش رقابتی مدیران آموزشی رابطه وجود
دارد.

با توجه به اینکه مقیاس این متغیرهای پژوهش فاصلهای بوده و پیشفرض بهنجاری
متغیرها برق رار می باشد .از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .ضرایب همبستگی مرتبه
صفر بین دو متغیر ایمان و هوش رقابتی در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .2همبستگی مرتبه صفر متغیرهای ایمان و هوش رقابتی
متغیر

ضریب همبستگی

ارزش معناداری ()sig

ضریب تعیین

ایمان و هوش رقابتی

9/۹1

9/992

9/29

ضریب همبستگی دو متغیر ایمان و هوش رقابتی برابر  9/۹1به دست آمد که در سطح
( ) p <9/992معنادار است؛ بنابراین ،رابطه بین ایمان و هوش رقابتی مدیران آموزشی مثبت
و معنادار می باشد .در نتیجه فرضیه اول پژوهش تأیید شد به این صورت که افزایش ایمان
در مد یران آموزشی با افزایش هوش رقابتی در آن ها همراه می باشد .همچنین ضریب
تعیین بین این دو متغیر برابر  9/29به دست آمد بنابراین  29درصد از تغییرات هوش رقابتی
مدیران آموزشی مدارس در جامعه مورد مطالعه با ایمان آنها تبیین میشود و بالعکس29 ،
درصد از تغییرات ایمان مدیران آموزشی توسط هوش رقابتی آن ها تبیین می گردد.
(جدول )1

نمودار  .1درصدد تغییرات ایمان مدیران آموزشی
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فرضیه دوم پژوهش :بین هوش سیاسی و هوش رقابتی مدیران آموزشی رابطه
وجود دارد.

با توجه به مقیاس این متغیرها و برقراری پیشفرض بهنجاری متغیرها ،از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد .ضرایب همبستگی مرتبه صفر بین دو متغیر هوش سیاسی و
هوش رقابتی در جدول  ۹ارائه شده است.
جدول  .3همبستگی مرتبه صفر متغیرهای هوش سیاسی و هوش رقابتی
متغیر

ضریب همبستگی

ارزش معناداری ()sig

ضریب تعیین

هوش سیاسی و هوش رقابتی

9/59

9/992

9/15

ضریب همبستگی دو متغیرهوش سیاسی و هوش رقابتی برابر  9/59به دست آمد که در
سطح ( )p <9/992معنادار است؛ بنابراین ،رابطه بین هوش سیاسی و هوش رقابتی مدیران
آموزشی مثبت و معنادار می باشد .در نتیجه فرضیه دوم پژوهش تأیید شد ،به این صورت
که افزایش هوش سیاسی در مدیران آموزشی با افزایش هوش رقابتی در آنها همراه می
باشد .همچنین ضریب تعیین بین این دو متغیر برابر  9/15به دست آمد بنابراین  15درصد از
تغییرات هوش رقابتی مدیران آموزشی مدارس در جامعه مورد مطالعه با هوش سیاسی آنها
تبیین میشود و بالعکس 15 ،درصد از تغییرات هوش سیاسی مدیران آموزشی توسط هوش
رقابتی آن ها تبیین می گردد( .جدول )۹
فرضیه سوم پژوهش :بین ایمان و هوش سیاسی مدیران آموزشی رابطه وجود
دارد.

برای بررسی این فرضیه نیز از با توجه به مقیاس متغیرهای پژوهش و برقراری
پیش فرض بهنجاری متغیرها ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .ضریب همبستگی
مرتبه صفر بین دو متغیر ایمان و هوش سیاسی در جدول  0ارائه شده است.
جدول  .4همبستگی مرتبه صفر متغیرهای ایمان و هوش سیاسی
متغیر

ضریب همبستگی

ارزش معناداری ()sig

ضریب تعیین

ایمان و هوش سیاسی

9/21

9/90

9/9۹

پیشبینی هوش رقابتی مدیران آموزشی بر

929

ضریب همبستگی دو متغیر ایمان و هوش سیاسی برابر  9/21به دست آمد که در سطح
( )p <9/95معنادار است؛ بنابراین ،بین ایمان و هوش سیاسی مدیران آموزشی رابطه مثبت
و معنادار وجود دارد .در نتیجه فرضیه سوم پژوهش تأیید شد ،به این صورت که افزایش
ایمان در مدیران آموزشی با افزایش هوش سیاسی در آنها همراه می باشد .البته شدت
همبستگی بین این دو متغیر ضعیف میباشد همچنین ضریب تعیین بین این دو متغیر برابر
 9/9۹به دست آمد .بنابراین  ۹درصد از تغییرات هوش سیاسی مدیران آموزشی مدارس در
جامعه مورد مطالعه با ایمان آنها تبیین میشود و بالعکس ۹ ،درصد از تغییرات ایمان
مدیران آموزشی توسط هوش سیاسی آنها تبیین میگردد .با توجه به این که بین متغیرهای
پژوهش روابط معنادار وجود دارد فرضیه اصلی پژوهش بررسی میشود (جدول .)0
فرضیه اصلی پژوهش :هوش رقابتی مدیران آموزشی توسط ایمان و هوش
سیاسی آنها پیشبینی میشود.

به منظور آزمون این فرضیه از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده میشود .ایمان
و هوش سیاسی متغیرهای پیشبینکننده بوده و هوش سیاسی متغیر پیشبینشونده میباشد.
این روش دارای چندین مفروضه است که عبارتند از بهنجاری توزیع متغیرهای پژوهش،
خطی بودن رابطه متغیرهای موردنظر و عدم همخطی چندگانه بین متغیرهای پیشبین.
بهنجاری متغیرها در بخش قبلی تأیید شد .پیشفرضهای عدم همخطی چندگانه و خطی
بودن در خروجی تحلیل رگرسیون قابل بررسی میباشد که همزمان با تحلیل رگرسیون به
آنها پرداخته می شود .برای انجام روش تحلیل رگرسیون چندگانه از روش همزمان
استفاده شد .در این روش تمام متغیرهای پیشبین بهطور همزمان وارد تحلیل میشوند .هر
متغیر بر اساس توان پیشبین خودش افزون بر همه متغیرهای پیشبین دیگر مورد ارزیابی
قرار میگیرد و هدف این است که این مجموعه از متغیرها به عنوان یک گروه یا بلوک چه
اندازه واریانس در متغیر مالک را میتوانند تبیین کنند.
در روش تحلیل رگرسیون چندگانه قبل از انجام تحلیل باید مناسب بودن برازش مدل
رگرسیونی مورد بررسی قرار گیرد .این کار به کمک تحلیل واریانس آنوا ()ANOVA
انجام میپذیرد .براساس تحلیلهای انجام شده نتایج تحلیل واریانس ،مقدار رگرسیون
 0100/099با درجه آزادی  1با میانگین مربعات  ۹۹1۹ /199بود و مقدار آماره فیشر ()F
برابر با عدد  10/011با ارزش معناداری  9/992به دست آمده است .در نتیجه میتوان گفت
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مدل رگرسیونی از برازش مناسبی برخوردار است .در ادامه ضرایب ثابت و ضریب
رگرسیون ارائه شده است.
جدول  .5ضرایب و معناداری رگرسیون چندگانه جهت پیشبینی متغیر هوش رقابتی
ضرایب غیر استاندارد ()b

ضرایب استاندارد شده
t

ارزش معناداری

-9/51۹

9/510

1/001

9/990

5/010

9/992

بتا ()β

مدل

خطای استاندارد

بی ()b

ضریب ثابت

29/12۹

-0/9۹۹

ایمان

9/25۹

9/05۹

9/10

هوش سیاسی

9/955

9/۹20

9/05

* متغیر وابسته :هوش رقابتی

نتایج جدول  5نشان میدهد بتا ( )βضریب رگرسیون استاندارد شده است بـرای متغیـر

ایمان β =9/10 ،و برای متغیر هوش سیاسی  β =9/05به دست آمد .بـا توجـه بـه مقـدار  tو
مقدار  sigکه کمتر از  9/992است ،این روابط معنادار است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفـت
هوش رقابتی مدیران آموزشی توسط ایمان و هوش سیاسی آن ها بـهطـور مثبـت پـیشبینـی
میشود؛ و فرضیه اصلی پژوهش تأیید میشود .بر این اساس مـیتـوان گفـت هرچـه میـزان
ایمان و هوش سیاسی مدیران آموزشی بیشـتر باشـد هـوش رقـابتی آنهـا افـزایش مـییابـد.
واریانس تبیینشده هوش رقابتی نیز محاسبه شد.
جدول  .6میزان واریانس تبیینشده هوش رقابتی توسط متغیرهای ایمان و هوش سیاسی
مدل

همبستگی چندگانه

واریانس تبیین شده

واریانس تبیین شده

خطای استاندارد

()R

()R2

تعدیل شده

برآورد

رگرسیون
چندگانه

9/55

9/۹9

9/10

22/1۹019

به روش همزمان

بر اساس نتایج جدول  0متغیرهای ایمان و هوش سیاسی توانستند  10درصد از تغییرات
هوش سیاسی مدیران آموزشی را تبیین کنند .خروجیهای تحلیل رگرسیون نشان داد
شاخصهای  VIFبرای همه متغیرها کمتر از  29و نزدیک به  2بوده ( )2/9۹5و
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 Toleranceآنها باالتر از  9/2می باشد؛ بنابراین همخطی چندگانه بین متغیرهای پیش بین
وجود نداشت .همچنین نمودار پراکندگی باقیماندهها نشان دهنده خطی بودن رابطه بین
متغیرهای پژوهش بود.

نمودار  .1نرمال احتمال باقیماندهها نمودار  2پراکندگی باقیماندهها

نمودار احتمال نرمال ( )P-P plotدر نمودار  2نشان میدهد نقاط روی خط مورب
مستقیم از انتهای چپ تا باالی سمت راست قرار گرفتهاند؛ بنابراین انحراف زیادی از
بهنجاری وجود ندارد .در نمودار پراکندگی باقیماندههای استاندارد نیز توزیعی تقریباً
مستطیل شکل دیده میشود؛ بنابراین اکثر نمرهها در مرکز جمع شدهاند و چون الگوی
نظامداری مانند منحنی در باقیماندهها دیده نمیشود حاکی از رابطه خطی بین نمرههای
متغیر وابسته و خطاهای پیشبین است .بر این اساس پیشفرضهای تحلیل رگرسیون
چندگانه برقرار بوده است.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی هوش رقابتی مدیران آموزشی مدارس دخترانه منطقه 20
تهران ،بر اساس ایمان و هوش سیاسی آنها انجام شد .نتایج به دستآمده نشان داد بین
ایمان و هوش رقابتی ،بین ایمان و هوش سیاسی و بین هوش رقابتی و هوش سیاسی روابط
مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین متغیرهای ایمان و هوش سیاسی ،هوش رقابتی را
بهطور مثبت پیشبینی کردند .در این بخش نتایج مورد بحث قرار گرفته و به
محدودیتهای تحقیق ،پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی اشاره می گردد.
در بررسی فرضیه اول پژوهش ،نتایج آزمـون همبسـتگی نشـان داد رابطـه بـین ایمـان و
هوش رقابتی مدیران آموزشی مثبت و معنادار می باشد .به این صـورت کـه افـزایش هـوش
سیاسی در مدیران آموزشی با اف زایش هوش رقـابتی همـراه بـود .ایـن یافتـه همسـو بـا نتـایج
تحقیقات قبلی است(سلیمیفرد و همکاران2۹02 ،؛ شارپ .)1990 ،هوشمندی رقابتی ،توان
مدیران آموزشی را جهت استفاده از اطالعات مـربوط بــه منـابع ،امکانـات محیطـی و رقبـا
جهت تصمیمگیریها در سازمان تقویت و توسعه میبخشد .به وسیله هوش رقابتی ،مـدیران
سازمانهای آموزشی به خوبی میداننـد کـه چـه رقابـتهـایی بایـد در محـیط آموزشـی در
اولویت قرار گیرد .این نـوع هوشـمندی ،نـه تنهـا دربـارۀ رقبـا اسـت ،بلکـه شـامل دانـش و
فرادانش دربـارۀ کـل محیط سازمان است .مـدیر اثـربخش در یک سازمان در معنای اعم و
در یک سازمان آموزشی در معنای اخص ،هـوش رقـابتی دارد و بـا کـاربرد آن در فعالیـت
تصمیمگیری بر عناصر رقابتی تأکید میکند .یکی از ویژگـیهـای انبیـاء الهـی کـه رهبـران
امتهای پیشین بودند ،احاطه داشتن بر مسائل روز و تصـمیمگیـری در جهـت صـالح امـت
خود بود .این ویژگی تحت عنوان بصیرت و جامعیت در برخی از رهبـران سیاسـی اسـالمی
نیز از جمله امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقالب وجود داشته و دارد .رهبران دینـی عـالوه
بر آگاهی نسبت به مسائل و مشـکالت داخلـی ،تهدیـدها و فرصـتهـای محـیط بیرونـی را
مدنظر داشته و بر اساس آن برنامهریزی و تصمیمگیری میکنند .نظام دینی ،نظـام مبتنـی بـر
بینایی و بصیرت است .یکی از راههای کسب بینش و بصـیرت ،یـاد و ذکـر خـدای بـزر
است .اعتقاد به خداوند و پایبندی و التزام دینی در فکـر و جـان و عمـل فـردی و اجتمـاعی
انسان تأثیر میگذارد .همچنین نتایج این تحقیق نیز نشان داد بین ایمان و دیـنداری مـدیران
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آموزشی و هوش رقابتی رابطه مثبت وجود دارد؛ بنابراین میـزان بـاالتر اعتقـادات مـذهبی و
پایبندی دینی با افزایش هوش رقابتی در مدیران آموزشی همراه است.
در تحلیل یافتهها در رابطه با فرضیه دوم پژوهش ،نتیایج نشان داد بـین هـوش سیاسـی و
هوش رقابتی مدیران آموزشی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .این یافته در راسـتای مبـانی
نظری و نتایج تحقیقات قبلی است(وایورز و همکـاران1991 ،؛ فـریس و همکـاران1999 ،؛
متقی و همکاران1990 ،؛ سلیمیفـرد و همکـاران1921 ،؛ ممبینـی .)192۹ ،بنـا بـه تعریـف،
هوش سیاسـی ،توانـایی درک مـؤثر کارکنـان و تأثیرگـذاری بـر آنهـا در جهـت اهـداف
ســازمان ،توانــایی درک موقعیــتهــای اجتمــاعی و ظرفیــت قضــاوت موقعیــتهــا بــرای
تصمیم گیری درباره تغییرات موردنیاز در سازمان می باشـد .در مفهـوم هـوش سیاسـی ،بعـد
رقابت نیز مدنظر می باشد .در تعریفی هوش سیاسی را نظارت هدفمند و هماهنگ بر رقبـای
خود و شناسایی آنها در چارچوب مشخص تعریف کردهاند .درواقع هوش سیاسـی فراینـد
بکارگیری شیوه های قانونی و اخالقی برای کشف تهیه و تحویل بـه موقـع اطالعـات مـورد
نیاز به تصمیمگیرندگانی است که می خواهنـد تـوان رقـابتی خـود را افـزایش دهنـد .هـوش
سیاسی در پی دستیابی به دادهها و اطالعاتی در محیط رقبا و دولت اسـت .از ایـن رو هـوش
سیاسی مؤثر ،نه فقط نیازمند اطالعاتی درباره رقباست بلکه ،نیازمند اطالعـاتی دربـاره سـایر
تمایالت محیطی مانند تمایالت صنعت ،تمایالت قـانونی و نظـارتی ،تمـایالت بـین المللـی،
تحوالت فناوری ،تحوالت سیاسی و شـرایط اقتصـادی اسـت .یکـی دیگـر از ویژگـیهـای
مدیران موفق ،هوشمندی رقابتی است .هوش رقابتی توانایی پیشبینی اقــدامات در محــیط
رقــابتی و کــاهش عـدم اطـمینـان در تصمیمگیریهای مـدیریتی را در بـر دارد کـه شـامل
هوش مرتبط با رقبـا و نیـز اطالعـات گـردآوریشـده از عوامـل محیطـی مــانند :مشـتریان،
توزیــعکننــدگان ،تغییـــرات اجتمـــاعی ،قـــوانین و مقـــررات ،مســائل اقتصــادی مشــتریان،
تــأمینکـننـدگان ،تـکنولـوژیهـا و روابـط تجـاری اســت .همچنـین ازنظـر شـارپ ()1990
این نوع هوشمندی ،نه تنها دربارۀ رقبا اسـت ،بلکـه شـامل دانـش و فـرادانش دربــارۀ کــل
محیط سازمان است .بر اساس این تعاریف بین هوش سیاسی و هوش رقابتی وجوه مشترکی
وجــود دارد .همســو بــا ایــن پــژوهش زارعــی و همکــاران در پــژوهش خــود بــا عنــوان
مفهومپردازی و اولویتبندی مؤلفههای هوش رقابتی در شرکتهای دانش بنیـان :پـژوهش
ترکیبی در سال  00هشت مؤلفه را در هوش رقابتی شناسـایی کردنـد کـه عبارتنـد از هـوش
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رقبا ،هوش مالی ،هوش بازار ،هوش فنی ،هوش مـدیریتی ،هـوش قـانونی ،هـوش انسـانی و
هوش سیاسی .بنابراین یافتههای این پژوهش همسـو بـا پـژوهش حاضـر نشـان مـیدهـد کـه
هوش سیاسی ایجاد کننده هوش رقابتی است .یافته پژوهش حاضر نیز نشـان داد بـین هـوش
سیاسی مدیران آموزشی و هوش رقابتی آنها رابطـه مثبـت وجـود دارد؛ بنـابراین مـیتـوان
گفت افزایش قابلیت و مهارتهای هـوش سیاسـی در مـدیران آموزشـی بـا افـزایش هـوش
رقابتی و اتخاذ تصمیمهای استراتژیک در آنها همراه میباشد.
در تحلیل یافتههای فرضیه سوم پژوهش ،نتیجه آزمون همبستگی نشان داد رابطه بین
ایمان و هوش سیاسی مدیران آموزشی مثبت و معنادار میباشد .این یافته مورد انتظار بوده و
همسو با نتایج تحقیقات قبلی است (خسروانیان و همکاران192۹ ،؛ رسولی و همکاران،
192۹؛ ممبینی .)192۹ ،در جهت تبیین بیشتر یافتهها میتوان بیان داشت ،هوش سیاسی یکی
از مالکهای مهم موفقیت مدیران در سازمان است که با اتکاء بر پایه آن میتوانند در
جهت تغییرات مناسب در سازمان اعمال نفوذ کنند .هوش سیاسی شکستن محدودیتهای
کلی تفکر و آماده کردن یک نقشه مسیر برای ارزیابی سیاستهای سازمانی است ،هوش
سیاسی درباره کارکردن با صداقت به منظور رسیدن به اهداف و منافع مشترک است نه در
جهت منافع شخص ،برای اینکه افراد هوش سیاسی به دست آورند الزم است پایهها و
منابع قدرت را که خود و با دیگران دارند بشناساند و مهارتهای مذاکره آنها را ارتقاء
دهند .افرادی که از سطح باالیی از هوش سیاسی برخوردارند ،میدانند که برای به دست
آوردن منافع در تغییرات باید بر چه کسی اثر بگذارند .آنها همچنین بهترین زمان و بهترین
روش را برای به دست آوردن پذیرش افراد نسبت به تغییرات میشناسند .در سازمانهای
آموزشی نیز هوش سیاسی مدیران آموزشی عامل بسیاری مهمی در کیفیت و میزان
اثربخشی رفتار سیاسی مدیران آموزشی و پیشرفت سازمان است .هوش سیاسی ابعاد
مختلفی دارد از جمله شخصیت سیاسی ،صداقت آشکار و تسخیر احساسات .مدیرانی که
از هوش سیاسی برخوردارند از شخصیت سیاسی نیز برخوردار هستند .ازنظر انگیزهها و
اعتقادات ،رهبران با هوش سیاسی ،با صداقت برای سازمانها و نه برای منفعت شخصی
خود ،کار میکنند؛ از این رو آنها بهخوبی بر روی سازمان تمرکز میکنند و مغرور
نیستند .این مدیران توانایی انتقال و ابالغ برداشتهای صادقانه و صمیمانه و پرهیز از
دورویی و فریب افراد را دارند .در حقیقت از طبیعتی فعال ،نفوذ فردی ،صداقت آشکار
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برخوردار هستند .این توانمندی باعث میشود تا کارکنان و افراد سازمان در لحظات سخت
و دشوار در کنار مدیریت باقی بمانند و برای بقای سازمان از هیچ تالشی فروگذار نکنند
(فریس و همکاران.)1991 ،2
همچنین در توضیح بیشتر ،افراد با هوش سیاسی باال همیشه به نفع اهداف سـازمانی کـار
میکنند و منافع کارکنان را در نظر دارند تـا بتواننـد در فرصـتهـای مناسـب از ایـن امتیـاز
استفاده کنند و در بحرانهای به وجود آمده موفق شـوند ،آنهـا کارکنـان را شـریک خـود
میدانند و چیزی را از آنها مخفی نمـیکننـد و ایـن زمینـه اعتمـاد کارکنـان و مـدیریت را
فراهم می کند تا در تغییرات ،همسو بـا یکـدیگر حرکـت کننـد و مقاومـت در مقابـل تغییـر
کاهش یابد .همچنین این مـدیران توانمنـدی تسـخیر احساسـات دیگـران را دارنـد .تسـخیر
احساسات چگونگی صحبت کردن ،رفتار کـردن و ابـراز کـردن را در بـر مـیگیـرد .بیشـتر
تالشهای اثرگذاری در سازمان ،جهت مثبت جلوهدادن خود در ذهن دیگران اسـت .افـراد
با هوش سیاسی باال سعی در تسخیر احساسات اعضای قدرتمند و بانفوذ سازمان دارند تـا در
مواقع نیاز از حمایت آنها برخوردار باشند .از شیوههای تسخیر احساسـات توسـط افـراد در
سازمانها میتوان تأیید نظر ،توجیه ،عذرخواهی ،وصـف خـویش ،ادعـا کـردن بـا خـود را
ستودن ،مورد لطف و عنایت قرار دادن و غیـره را نـام بـرد .عـالوه بـر مـوارد ذکـر شـده در
نظریات هوش سیاسی ،انتظار میرود ویژگی دینداری در مدیران ،عاملی مهم و تأثیرگـذار
در افزایش هوش سیاسی آنها باشد .نتایج این پژوهش نشان داد دینداری با هـوش سیاسـی
مدیران آموزشی رابطه مثبـت دارد .مـدیرانی کـه دینـدار هسـتند بـه دلیـل داشـتن باورهـا و
اعتقــادات مــذهبی در زنــدگی و کــار خــود بــه اصــولی پایبنــد هســتند .دیــنداری یــا تــدین
عبارتست از التزام فرد به دین مورد قبول خویش که این التزام در مجموعـهای از اعتقـادات،
احساسات و اعمال فردی و جمعی که حول خداوند و رابطه ایمانی با او دور میزند ،سامان
مییابد (طالبان .)1991 ،دین اطاعـت از دسـتورات خداونـد و پایبنـدی بـه اعتقـادات دینـی
است .دینداری در کار نیز دخیل کردن این دستورات و رهنمودها در زندگی کاری است،
بـه نحـوی کـه فـرد وظــایف کـاری خـود را وظیفـهای دینــی مـیپنـدارد و بـه دســتورات و
رهنمودهایی که دین در مورد کار داده است متعهد میشود .بـرای مثـال رفتارهـا و اعمـالی
مغایر با دین را انجام نمیدهد ،به جای فکرکردن به منافع شخصی در جهت منافع همکـاران
1. Ferris et al
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خود تالش میکند .درواقع چون فرد کار خود را وظیفهای الهی و دینی و برای خـدمت بـه
خلق به خاطر رضای خدا میداند ،احساس مسئولیت و تعهد بیشتری بـه آن خواهـد داشـت.
همچنین فرد دیندار سعی میکند خود را مزین به فضائل اخالقی از جمله تواضـع ،فروتنـی،
صداقت ،صبر و شکیبایی ،صمیمیت ،ابراز محبت به دیگران ،توجه و رسیدگی به مشکالت
زیردستان و  ...نماید .این جنبههای مثبت شخصیتی موجب مـیشـود چنـین مـدیری در بـین
کارکنان و زیردسـتان در سـازمان ،فـردی محبـوب و تأثیرگـذار باشـد و ایـن ویژگـیهـای
اخالقی و رفتاری به نوعی همان ابعاد مهم هوش سیاسی است که در مبانی نظری ذکر شـده
است .یافته این پژوهش نیز نشان داد بین دینداری و هوش سیاسی رابطه مثبت وجـود دارد؛
بنابراین افزایش ایمان و دینداری در مدیران آموزشی بـا افـزایش هـوش سیاسـی در آنهـا
همراه می باشد و اگر مدیران آموزشی و معلمان و مسئولین آموزشی دیندار باشـند و پایـه و
ریشه دین را در شئون مختلف حفظ کند ،فضایی در کارشان ایجاد میشود کـه رشـدیافتنی
است و حتی اگر کمبودی در کار باشد میتواند جبرانپذیر و رو به کمال باشد.
بر اساس آنچه که شرح آن رفت ،افزایش ایمان و هوش سیاسی در مدیران آموزشی
موجب میشود هوش رقابتی آنها بیشتر شود .هر چه میزان باورها و اعتقادات مذهبی و
التزام و عمل به وظایف دینی در مدیران آموزشی مدارس بیشتر بوده و از هوش سیاسی
باالتری برخوردار باشند ،هوش رقابتی آنها بیشتر می باشد .به این معنی که با استفاده از
اطالعات مـربوط بـه منابع ،امکانات محیطی و رقبا و با در نظر گرفتن فرصتها و تهدیدات
محیط بیرونی ،میتوانند برنامهریزی مناسبتری انجام داده و در جهت منافع سازمان
آموزشی خود تصمیماتی اتخاذ کنند که در نهایت موجب بهبود عـملکـرد و افزایش
بهرهوری سازمان شود.
در فرایند اجرای پژوهش نیز به برخی محدودیتهایی میتوان اشاره داشت:
نتایج پژوهش حاضـر معـرف نمونـهای از مـدیران و معاونـان آموزشـی زن در مـدارس
دخترانه منطقه  20تهران بود .لذا یافتههای این پژوهش به سایر مـدیران زن در منـاطق دیگـر
شهر تهران قابل تعمیم نیست.
با توجه به اینکه جامعـه آمـاری ایـن پـژوهش مـدیران و معاونـان آموزشـی زن بودنـد
امکان تعمیم نتایج به مدیران و معاونان مرد وجود ندارد.
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پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود؛ بنابراین نمیتوان از روابط دسـت آمـده اسـتنباط
علی کرد.
با توجه به اینکه دادههای پژوهش حاضر از طریق اجـرای پرسشـنامه گـردآوریشـده،
بنابراین احتمال دارد یافتهها تحت تأثیر سوگیری قرارگرفته و شرکتکنندگان در پـژوهش،
اعمال و رفتارهای واقعی خود را گزارش ندهند.
در پایان براساس یافتههای پـژوهش ،برخـی پیشـنهادهای پژوهشـی و کـاربردی اشـاره
میشود:
پیشنهاد می شود به منظور افزایش دقت نتایج پـژوهش ،روابـط بدسـت آمـده بـا حجـم
نمونه بیشتری محاسبه شود.
با توجه به اینکه میزان واریانس تبیینشده هوش رقابتی توسط متغیرهای ایمـان و هـوش
سیاسی 10 ،درصد به دست آمد پیشنهاد مـیشـود در پـژوهشهـای بعـدی متغیرهـای مـؤثر
دیگر بر هوش رقابتی در نظر گرفته شوند.
به این دلیل که اجرای این پژوهش در مدارس دخترانه و در منطقـه  20تهـران صـورت
گرفته است ،پیشنهاد میشود در مدارس پسرانه و در مناطق دیگر تهران این پژوهش تکـرار
گردد.
همچنین پیشنهاد میشود این روابط در مدیران سازمانهای دیگر بررسـی شـود و نتـایج
مقایسه گردد.
با توجه به رابطه مثبت بین ایمان و هوش سیاسی در مدیران و معاونان آموزشـی توصـیه
میشود:
دورههای آموزشی و مهارتی جهت افزایش بصیرت و هوش سیاسی مدیران با رویکـرد
دینی برگزار شود و نسبت بـه افـزایش معرفـت دینـی و تحکـیم اعتقـادات مـذهبی و هـوش
سیاسی مدیران زن اقدام شود.
با توجه به رابطه مثبت بین ایمان و هوش رقابتی در مدیران و معاونـان آموزشـی توصـیه
میشود:
دورههای مهارت افزایی استفاده از راهکارهای دینـی در جهـت افـزایش هـوش رقـابتی
برای مدیران و معاونان مدارس دخترانه برگزار شود و این ویژگی با رویکرد دینی در آنها
تقویت شود.
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با توجه بـه اثـر مثبـت ایمـان و هـوش سیاسـی بـر هـوش رقـابتی در مـدیران و معاونـان
آموزشی زن توصیه میشود:
در جهت تربیت مدیران و معاونان موفق ،هوشمند و توانا در سازمانهای آموزشـی کـه
تعلیم و تربیت فرزندان و نسلهای آینده را برعهده دارنـد ،الزم اسـت بـر تحکـیم باورهـا و
اعتقادات مذهبی و و رشد فضائل اخالقـی در آنهـا تأکیـد شـود و بـا برگـزاری دورههـای
آموزشــی و مهــارتی هــوش و بصــیرت سیاســی و توانمنــدی رقابــت ســازنده را در آنهــا را
تقویت کرده و ارتقاء داد.
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