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 چکیده

روش پژوهش . اخالقی با رهبری موثق با نقش میانجیگری هوش فرهنگی بود هوشهدف پژوهش بررسی ارتباط    

نفر به  531.بودند ریرکبیامی دانشگاه علم  ئتیهها توصیفی و جامعه آماری کلیه اعضای  کاربردی و از منظر گردآوری داده

ی، رهبری اخالقهای استاندارد هوش ها از پرسشنامه گردآوری داده منظور به. گیری تصادفی ساده انتخاب گردید نمونه  شیوه

ها با استفاده از روایی محتوایی و سازه و پایایی با استفاده از ضریب روایی پرسشنامه. شد  استفادهموثق و هوش فرهنگی 

رگرسیون و مدل معادالت ساختاری و  یها آزمونهای پژوهش با  داده. آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت

 شده ارائهی ها خصشای برازش مدل، ها شاخصنتایج نشان داد که در بررسی . مورد تحلیل قرار گرفت AMOSافزار  نرم

سطح مطلوب هوش اخالقی و هوش . قرار گرفتند دیتائی تحقیق مورد ها هیفرضهمگی در سطح مطلوبی از برازش بودند و 

ها فرهنگی رهبران و اعضای هیئت علمی دانشگاهی نقش مؤثری بر خودآگاهی و ایجاد فضای اعتماد و تعامل در دانشگاه

 .ردهای چند فرهنگی دابه عنوان محیط

 

 .هوش اخالقی، رهبری موثق، هوش فرهنگی، آموزش عالی: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

                                                       
 
 r.mollaie@edu.ui.ac.irران،یا اصفهان، اصفهان، دانشگاه ،یآموزش تیریمد رشته یدکترا مقطع یدانشجو . 

 
 mastafavi60@yahoo.com.رانیا تهران، تهران، دانشگاه ،یعال آموزش تیریمد رشته یدکترا مقطع یدانشجو . 



 5931تابستان                  ( 15مسلسل ) سوم، شماره سیزدهمسال / فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 

8 

 مقدمه 

شمول که با توانایی ادراکی ارتبااط دارد، تعریاش شاده اسات     در متون علمی، هوش به عنوان یک مفهوم عمومی جهان

تواناد مارز باین    اند، زیرا میرهبری شدهمند به هوش اخالقی اخیرا پژوهشگران سازمانی، عالقه(. 5935بهرامی و همکاران، )

، هوش اخالقی درک درست از نادرسات  (5939آباد و رضایی،جودی شاه)دوستی و خودپرستی را خوب توصیش کند نوع

و داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آنهاست و مدیران و کارکنانی که هوش اخالقی داشته باشاند کارهاا را باا اصاول     

دهد که بین رشد اخالقی رهبران با رفتارهایی کاه از  ها نشان میپژوهش(. 5931عطااللهی و همکاران، )یزنند اخالقی پیوند م

دهند، رابطه مستقیم وجود دارد به این معنی که رفتار رهبری چند بعدی است و رفتارهای مختلش رهباری، باا   خود نشان می

 (.5939و رضایی،آباد جودی شاه)سطوح مختلش رشد اخالقی ارتباط دارد 

دانند و معتقدند کاه رفتارهاایی چاون عادالت،     مند میالتزام به رفتارهای اخالقی را مهم و قاعده( 3113)5بکاف و پیرس

ها وجود دارد، اما در آغاز ای در میان انسانهمدلی، بخشش، اعتماد، نوع دوستی، تحمل اجتماعی، صداقت به طور گسترده

های جواماع بشاری تبادیل    ها به یکی از دغدغهقواعد رفتاری درست و نادرست در میان انسان هزاره سوم شناسایی و توسعه

توانناد در ساازمان اعتمااد و    در دنیای امروزی، تنها رهبران با هوش اخالقی باال مای (. 5933جهانیان و همکاران،)شده است 

 (.5935اسگندری و همکاران،)تعهد ایجاد کنند 

-ترین دلیل ناکامی برخی سازماناساسی. کندای ایفاء میکنندهو گروهی سازمان نقش تعیین رهبری در اثربخشی فردی

امروزه رهبری سازمانی جهت انطباا  باا تیییارات متک ار     . ها در تحقق تحول سازمانی فقدان رهبر توانمند و مؤثر بوده است

باا تیییار و    (.5935محماودی و همکااران،  )تهاای خاصای اسا   های ماتالطم ساازمانی نیازمناد ویژگای    بقاء و رشد در محیط

های سنتی رهبری دیگر پاسخگوی نیازها و الزامات عصار ااضار   تحوالتی که در جامعه و محیط کار روی داده است، مدل

رهبری (. 5939آباد و رضایی،جودی شاه)خورد های جدید رهبری بیش از هر زمان دیگری به چشم مینیستند و نیاز به مدل

 .هاستاز این مدل موثق یکی

های گوناگونی مانند روانشناسی انسانی، روانشناسی رشد و فلسافه وجاودی مطارح    یا موثق بودن در اوزه 3مفهوم اعتبار

اگرچه رهبری موثق برخی تشابهات را باا دیگار چشام انادازهای معاصار مانناد رهباری تحاولی، کاریزماتیاک،          . شده است

پاردازی و  هشاگران رهباری موثاق را از دیگار سااختارهای مارتبط از طریاق نظریاه        معکوس و معنوی نشان می دهد اماا پژو 

تواناد  رهبران موثق الزاما رهبران تحول آفرین یا کاریزماتیک نیستند اماا رهباری موثاق مای    . کنندپژوهش تجربی متمایز می

 (.9،3111کلنک)رهبری تحولی، کاریزماتیک، معکوس و معنوی و اشکال دیگر رهبری را ترکیب کند 

رشدی وجود دارد که رویکرد رهبری موثق برای پیشرفت سرمایه انسانی و دستیابی در سطح رهبری فردی، شواهد رو به

و  1ماادل رهبااری موثااق گاااردنر، آوولیااو و لوتااانز. هااا مطلااوب و اثااربخش اسااتبااه پیاماادهای م باات و پایاادار در سااازمان

ها چندین ویژگی متمایز مرتبط آن. کنندی رهبری موثق تمرکز میهای خودآگاهی و خودتنظیمبر قسمت( 3111)همکاران

با روندهای قابل اعتماد خود تنظیم شامل نظم درونی شده، فرآیند متوازن اطالعات، شفافیت ارتباطات و رفتار قابل اعتماد و 

                                                       
1 Bekoff & Pierce  
2 Authenticity 
3 Klenke 
4 Luthans  
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اساتدالل  ( 3119)3و همکااران ، ماای  (3119)، لوتاانز و آوولیاو  (3111)5چنین، آوولیو و گاردنرهم. موثق را شناسایی کردند

-اند، شامل میانداز اخالقی م بت را که از طریق استانداردهای اخالقی باال شکل گرفتهاند که رهبری موثق یک چشمکرده

 (. 3118والومبا و همکاران،)کند گیری و رفتار را هدایت میشود و تصمیم

دهند و به پیاروان و خودشاان از طریاق    را تحت تأثیر قرار میاخالقی، آگاهی پیروان / انداز ارزشیرهبران موثق از چشم

کنند که عنصر تماایز اصالی رهباری موثاق از     استدالل می( 3111)آوولیو و همکاران . بخشندبینی، نیرو میایجاد معنا و واقع

دهاد، قارار دارد   دیگر اشکال مرتبط رهبری آن است که رهبری موثق عمیقا در مرکز آنچه که رهبری م بت را تشکیل مای 

رهباران موثاق بیشاتر از اعتقاادات     . هاا اسات  ها و اعتقادات شخصای آن اقدامات رهبران موثق بر پایه ارزش(. 3111کلنک،)

 (.9،3111آوولیو و گاردنر)کنند تا دستیابی به مقام، به دست آوردن ااترام و منافع شخصی شخصی خود انگیزه پیدا می

گیاری  ر اخالقی و صاد  هستند که باز بودن در تسهیم اطالعات ضروری را بارای تصامیم  رهبران موثق الگویی از یک رهب

رهباران  . ها به رهبران موثق نیاز دارند تا بر تیییرات پویا، جدید و پرتالطم محیط کااری غلباه کنناد   سازمان. کنندترغیب می

ابل فشارهای گروهی، سازمانی و اجتماعی، قواعاد و  کنند، اتی در مقها تأکید میموثق مسائل اخالقی را بیان کرده و بر آن

 (.5931نصیری و همکاران،)دهند های اخالقی را ارائه و آموزش میارزش

در چناین  (. 3155سافلو،  گرجای و قاره  )های قرن بیست و یکم با تنوع فرهنگای روبارو هساتند    امروزه بسیاری از سازمان

هاای  اماا هاوش منطقای و مهاارت    . افی در زمینه شایلی خاود داشاته باشاد    سازمانی رهبر باید فردی با هوش بوده و دانش ک

بیاک زاد  )ها شرط کافی برای رهبری نیست های آغازین برای رهبران مطرح بوده و وجود آنتکنیکی تنها به عنوان توانایی

 . استهای مهم برای سازگاری فرهنگی زمینهبرخورداری از هوش فرهنگی یکی از پیش(. 5983و همکاران، 

های فرهنگی متفااوت ساازگار شاوند و ایان باه دلیال       ای با موقعیتآور و ماهرانهرهبران جهانی ممکن است به طور شگفت

های شخصای را در  دهد تا باورها و ارزشهای جدید رهبری به رهبران اجازه میشکل. ها استداشتن هوش فرهنگی در آن

دشوار برای رهبران جهانی نگه داشتن تمامیت اخالقی باه صاورتی اسات کاه     وضعیت . های فرهنگی مختلش بیازمایندزمینه

-ها و هنجارهای فرهنگی کشورهایی با فرهنا  های شخصی خود قابل اعتماد و موثق باقی بمانند و با ارزشنسبت به ارزش

تارازی را باه   هام  هوش اخالقی و هوش فرهنگی فرصت این(. 3113و همکاران، 1سان واگل)تراز شوند های گوناگون هم

 . دهدرهبران می

تارین وییفاه آماوزش عاالی، آماوزش      هرچناد مهام  . های انسانی در هر جامعه استترین مجموعهدانشگاه از جمله مهم

ای است اما عالوه بر وییفاه انتقاال داناش و مهاارت، ویاایش دیگاری کاه دارای        دانش و مهارت در سطح پیشرفته و ارفه

هاای اخالقای و فرهنگای، شاکوفا     انتقاال و تارویج ارزش  . جزء ویایش دانشگاه ذکر شاده اسات   ارزش اجتماعی هستند نیز

توان از جمله ویاایش مهام   های فردی و اجتماعی و کمک به رشد شخصیتی، عاطفی، رفتاری و فکری را میکردن توانایی

سازی تعریش کرده و معتقدناد کاه   جتماعیاساتید دانشگاه را به عنوان عامل ا( 5339)1فلدمن و نیوکامب. ها دانستدانشگاه

 (.5935بهرامی و همکاران،)ها تأثیر شدیدی بر توسعه ذهنی و اخالقی دانشجویان دارند آن

                                                       
1 Gardner  
2 May et al 
3 Avolio & Gardner 
4 Vogelgesang etal 
5 Feldman & Newcomb 
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دانشاگاه از جملاه   . ها باه وجاود آورد  تواند معضالت بزرگی برای سازمانها میعدم توجه به اخال  در مدیریت سازمان

این اساسیت بیشتر به آن دلیال اسات کاه عملیاات     . اساسیتی خاص برخوردار است هایی است که در هر جامعه ازسازمان

هاا باا   ها بیش از سایر ساازمان چنین دانشگاههم. داخلی آن در معرض دید همگان قرار دارد و مورد قضاوت عامه مردم است

باید باور داشت مدیران دانشگاه کاه  . دباشندار تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص میاند و عهدهنیروی انسانی در ارتباط

با مدیریت منابع و امکانات الزم مسئولیت اداره دانشگاه را به عهده دارند، اولین کسانی هستند که با رفتاار، گفتاار و کاردار    

محمااودی و )دهنااد و تااأثیر بااه ساازایی در اعمااال اعضااای سااازمان دارنااد  خااود اصااول اخالقاای را در سااازمان روا  ماای 

ها و لازوم ساازگاری   های متعلق به شهرها و کشورهای گوناگون به دانشگاهبا ورود دانشجویانی با فرهن (. 5935همکاران،

مداری در فضااهای دانشاگاهی و نقاش اثرگاذار رهباری موثاق در ساازگاری و رعایات         اساتید با دانشجویان و لزوم اخال 

ان دانشگاهی، هدف پژوهش ااضر بررسی نقش هاوش اخالقای   اخال  و و اهمیت مورد اعتماد و موثق بودن اساتید و رهبر

 . باشدامیر کبیر می بر ادراک رهبری موثق با میانجیگری هوش فرهنگی در دانشگاه

 نظری و پیشینه پژوهشمبانی

 5هوش اخالقی

توا نایی یرفیت و »وی هوش اخالقی را . شناسی شدوارد روان( 3111)3نخستین بار اصطالح هوش اخالقی توسط بوربا

« .کندها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریش میدرک درست از خالف، داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آن

شمول دهنده یرفیت ذهنی انسان برای تعیین اینکه چگونه اصول جهانهوش اخالقی نشان(. 5935محمودی و همکاران،)

بنابراین، مدیران بایستی باالترین استانداردهای اخالقی . باشدتبط نماید، میها، اهداف و اقدامات خود مرانسانی را به ارزش

یک سازمان جهت اهمیت بخشیدن به هوش (. 5931عطااللهی و همکاران،)را در سازمان خود مورد توجه قرار دهند 

تواند هوش اخالقی افراد ق میها و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی نیاز خواهد داشت و از این طریاخالقی به توسعه سیستم

 (.9،3113دونوهو و ویکهام)را اندازه بگیرد 

یافته مربوط ها و اقدامات جهت، هوش اخالقی باوری عمیق است که که همه اندیشه(3153)طبق تعریش لنیک و کیل

ملیت و باور مذهبی  شناختی مانند جنسیت، نژاد،گیری اخالقی فرد، بر طبق عوامل جمعیتها و فرآیند تصمیمبه ارزش

 (.3159پهلوانی و عزیزمالیری،)نیست 

 8و دلسوزی 1، بخشش9پذیری، مسئولیت1معتقدند هوش اخالقی در برگیرنده چهار بعد اصلی درستکاری 1لنیک و کیل

 (.5935بهرامی و همکاران،)است 

 . کنیممی یعنی ایجاد هماهنگی بین آنچه که به آن معتقدیم و آنچه که به آن عمل: درستکاری

                                                       
1 Moral Intelligence  
2 Borba  
3 O’Donohue & Wickham 
4 Lennick & kiel 
5 Integrity  
6 Responsibility  
7 Forgiveness 
8 Compassion  
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-چنین اشتباهات و شکستکسی که هوش اخالقی باالیی دارد، مسئولیت اعمال و پیامدهای آن اعمال، هم: پذیریمسئولیت

 .پذیردهای خود را می

اگر نسبت به دیگران مهربان و دلسوز باشیم، آنان نیز موقع نیاز با ما . توجه به دیگران که دارای تأثیر متقابل است: دلسوزی 

 . کننددردی میهم

 (.5939آباد و رضایی،جودی شاه)آگاهی از عیوب و اشتباهات خود و دیگران و بخشیدن خود و دیگران: بخشش

های مربوط به آموزش در پژوهش خود نشان دادند که نقش معلمان و اساتید در به کارگیری برنامه( 3159)5زانک و شکور

 (.3159پهلوانی و عزیزمالیری،. )و دانشجویان ضروری است آموزانای دانشاخالقی در راستای رشد ارفه

 رهبری موثق

نصیری و )نظریه رهبری موثق یکی از رویکردهای بنیادی اوزه رهبری است که در دهه گذشته مطرح شده است 

دی دارد، و به کند که روابط بین رهبر و پیرو برای بهبود عملکرد سازمانی اهمیت زیارهبری موثق بیان می(. 5931همکاران،

فورد و )دهد هایی برای بهبود ابزارهایی است که از طریق آن رهبر پیرو را تحت تأثیر قرار میدنبال کشش راه

 (.3،3155هاردین 

های رهبری در یک مقاله که مؤلفه 9اصطالح رهبری موثق برای اولین بار توسط یکی از نویسندگان اوزه رهبری، باس

. رهبر موثق یک شخص با اخال  است که از درون نیز این ویژگی را دارد. استفاده شد آفرین تعیین شدند،رهبری تحول

های خود و رهبران موثق به طور عمیقی از طرز تفکر و رفتار خود آگاه هستند و توسط دیگران به خاطر آگاهی از ویژگی

این رهبران نسبت به محیطی که در آن چنین هم. شوندارزشی، دانش و توانایی دیگران، درک می/ اندازهای اخالقیچشم

گاردنر . پذیر و دارای شخصیت اخالقی واالیی هستندبین، انعطافها مطمئن، امیدوار، خوشکنند آگاه هستند و آنکار می

پیش فرضی وجود دارد که . دهندروابط بین رهبران موثق و پیروانشان را به طور خیلی شفاف شرح می( 3111)و همکاران

. کندثق در کنار شکل دادن به خودآگاهی، خودمراقبتی و اعتبار در خود، اعتماد و اعتبار را نیز در پیروان ترویج میرهبر مو

به بیان دیگر، سازمان به درجه باالیی از عملکرد دست . ها عملکرد واقعی، ثابت و بهبود یافته خواهند داشتدر نتیجه، آن

 (. 3155فورد و هاردین ،) خواهد یافت

کاربرد کلیدی نظریه کرنیس . تکیه کردند 1در توسعه نظریه رهبری موثق، کارشناسان به طور زیادی بر کار کرنیس

لوتانز، یوسش و . های عقالنی استهای رفتاری و شناختی بلکه در جنبهموضوعات مرتبط به قابلیت اعتماد نه تنها در جنبه

رهبران موثق به ااتمال زیاد یرفیتی . عتماد یک فرآیند پویا و شخصی استاند که توسعه قابلیت ابیان کرده( 3119)آوولیو

توسعه و پیشرفت رهبری موثق . گیرند تا تبادالت ارزشمند و معناداری را با همکاران و پیروان توسعه دهندرا به کار می

 بین فردی متنوع شناسایی شده های اجتماعی گوناگون و در روابطممکن است توسط افراد متعددی انجام شود که در زمینه

 (1،3151روچ)اند و مورد آزمون قرار گرفته

                                                       
1 Zank & Shakoor 
2 Ford & Harding 
3 Bass  
4 Kernis  
5 Roche 
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شناسند و آشکارا و خالصانه های خود را میدانند چه کسی هستند، باورها و ارزشرهبران موثق رهبرانی هستند که می

 (. 5،5939رابینز و جا )دانند القی میهای اخها را انسانپیروان این رهبران آن. کنندها عمل میبر اساس این باورها و ارزش

کسانی که از طرز تفکر و رفتار خود به »: کنندگونه توصیش می، رهبران موثق را این(3111)آوولیو، لوتانز و والومبا

های شناسند که از دانش، اختیارات و دیدگاهها را به عنوان رهبرانی میطور عمیقی آگاهی دارند و دیگران نیز آن

ها کنند آگاه هستند و آنچنین از محیطی که در آن فعالیت میآگاهی دارند، هم( پیروان)ارزشی خود و دیگران/اخالقی

آوولیو و )پذیر و با شخصیت اخالقی واال و ارزشمند هستندبین، انعطافرهبرانی دارای اعتماد به نفس، امیدوار، خوش

 (.3111گاردنر، 

 :این رهبران چند ویژگی برجسته دارند شامل. ودن استبخش اصلی رهبری موثق خالص و اصیل ب

 . ها اعتماد کنندها به آنسازد تا در همه زماندهند که دیگران را قادر میرفتاری را نشان می -

 .کنندگیرند و برای هر اشتباه تقسیم مسئولیت میشوند مسئولیت آن را به عهده میوقتی اشتباهی مرتکب می -

دهند تا زنجیره رهبری را بیشتر به پیش ببرند، موقعیت ااضر را زیر سؤال ببرند و یا از خود نشان میشجاعت الزم را از  -

 . افراد و مراال کاریشان دفاع کنند

رهبران موثق به طور مداوم به یادگیری شخصی خود به منظور درک خودشان به عنوان یک شخص و نحوه نگاه خود و  -

 (.3،3151رابینسون و اودیا)کند دآگاهی عمیق در اینجا نقش اساسی ایفاء میخو. دیگران به جهان تعهد دارند

 : رهبری موثق شامل چهار مؤلفه است

-خودآگاهی با توانایی فهم سیستم ارزشی یک فرد، نشانه. کنددرباره شخصیت و باورهای رهبر صحبت می: 9خودآگاهی

سان  و ، به نقل از واگل1،3118والومبا و همکاران)ر دارد های ارتباطی و نقش فرد در یک تعامل ایجاد شده سر و کا

 (.3113همکاران،

گیری های پیروانش برای تصمیمتوانایی رهبر را برای سنجش اطالعات و به دست آوردن بینش از اولویت: 1یابیتعادل 

 . گیرداندازه می

گوید؟ و فاصله قدرت بین رهبر و پیرو را میکند که آیا رهبر همان کسی است که خودش سنجش می: 9شفافیت ارتباطی 

 . کندکوتاه می

های اخالقی خود برای های اخالقی و نگرشکند که چگونه رهبران از ارزشتعیین می: 1انداز اخالقی درونی شدهچشم

 .کنندکنند و بیشتر با پیروانشان ارتباط برقرار میراهنمایی عمل و رفتار استفاده می

                                                       
1 Robbins & Judge  
2 Robinson & O’Dea 
3 Self-awareness  
4 Walumbwa et al  
5 Balanced processing  
6 Relational transparency  
7 Internalized moral/ethical perspective  
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-انگیزه و الهام می( پیروان)هاهای شخصیتی آنپیروان خود از طریق ایجاد تعادل و تطبیق کار با ویژگی رهبران موثق به 

شان در ها متکی بر تواناییکه قدرت آندر االی. پذیری استاین یگانگی بر پایه درستکاری و مسئولیت. بخشند

 (.5،3153بنکز و مانپی)توانمندسازی پیروان است 

 هوش فرهنگی

مطرح و به عنوان نظریه جدیدی در دنیای  3119در سال  3ه هوش فرهنگی برای اولین بار توسط ایرلی و آن واژ

ارلی و آن ، هوش فرهنگی را قابلیت کارکرد و مدیریت اثربخش در . شناسی سازمانی معرفی گردیدمدیریت و روان

در تعریفی دیگر، هوش (. 9نقل از یی و همکاران، به 3119ایرلی و آن ، )اند های متنوع فرهنگی تعریش کرده زمینه

های گوناگون و بروز رفتار مناسب در یک زمینه فرهنگی فرهنگی به عنوان توانایی تعامل اثربخش با افرادی از فرهن 

 (.81، ص 1،3119توماس)جدید است 

آفرمن و (. 3153، 1داینکیم و )های متنوع فرهنگی یک امتیاز هوش فرهنگی است توانایی مدیریت در موقعیت

که چرا رهبرانی با توانایی هوش فرهنگی باال بهتر قادر هستند تا انتظارات متنوع سه دلیل تئوریک را برای این(  3113)9فن

نخستین دلیل، آگاهی در طول تعامالت بین . دهندهای چند فرهنگی مدیریت کنند، ارائه میفرهنگی پیروانشان را در زمینه

که، هوش فرهنگی باال  دلیل دوم این. دهد تا تأثیر فرهن  و پیشینه فرهنگی خود را درک کنندرهبران اجازه میفرهنگی به 

های دیگر، مورد بازبینی ها و دانش خود را درباره فرهن فرضشود رهبران تأمل کرده و درستی و صحت پیش باعث می

پذیر در  ل از خود و دیگران را با انگیزش و رفتارهای انعطافسوم، رهبرانی با هوش فرهنگی باال درک کام. قرار دهند

های چند فرهنگی به طور مناسبی  به دهد تا با رفتارهای رهبریشان در موقعیتها اجازه میکنند که به آنمواردی ادغام می

در رسیدن به اهدافشان ها را های فرهنگی، سازماندرک و هدایت تفاوت(. 3155، 1راکستاهل و همکاران)سازگاری برسند 

 (. 5939عالئی و میرمحمدی،)کند اهدافشان کمک می

ترین چارچوب مفهومی هوش ، یک الگوی چهار بعدی برای سنجش هوش فرهنگی، که مهم8مرکز هوش فرهنگی

 :  باشد شود، معرفی کرده است که  ابعاد آن به شرح زیر میفرهنگی نیز محسوب می

های ذهنی  های فرهنگی است و دانش عمومی و نقشهها و تفاوتد از شباهتگر درک  فربیان: هوش فرهنگی شناختی

 (.3111آن  و همکاران، )دهد  های دیگر را نشان می و شناختی فرد از فرهن 

های ذهنی فرد برای هدایت و افظ انرژی در راستای یادگیری و عملکرد در اشاره به یرفیت: هوش فرهنگی انگیزشی

های مختلش دهنده عالقه فرد به  تعامل با افرادی از فرهن های فرهنگی دارد و نشانسیله تفاوتشرایط ایجاد شده به و

 (. 3153، 3پین  چن و همکاران)است 

                                                       
1 Banks & Mhunpiew 
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ها در این  این بعد شامل تدوین راهبرد پیش از برخورد میان فرهنگی، بررسی مفروضه: هوش فرهنگی فراشناختی

نائیجی و عباسعلی )های ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین است  برخورد و تعدیل نقشه

 (. 5931زاده،

های متنوع، معرف این بعد محیط و گروه ها،ای از موقعیت قابلیت تعامل در محدوده گسترده: هوش فرهنگی رفتاری 

 (.5،3119چین وگاینیر)باشد  می

 رابطه هوش اخالقی و هوش فرهنگی با رهبری موثق

هاای جدیاد   شدن و سازگاری با فرهن  های گوناگون، بر اهمیت جهانیمسائل مرتبط با رهبری و مدیریت در فرهن 

پردازناد و در  مسائل جهانی شدن به بازآموزی در تمامیت اخالقی خود مای رهبران واقعی هنگام رویارویی با . کندتأکید می

شوند، نسبت باه اعتقاادات شخصای خاود قابال اعتمااد و       های ارزشی گوناگون ادغام میهایی با سیستمکه در فرهن االی

 (.3113سان  و همکاران،واگل)مانند معتقد باقی می

هاای  دهاد تاا باه طاور عمیقای تفااوت      ش فرهنگی به رهبر موثق اجازه میهو. هوش فرهنگی با رهبری موثق تعامل دارد

ها و باورهای خود را درک کند و از ایان طریاق رواباط م بات پایادار باین       های فرهن  گروهی و ارزشموجود بین ارزش

وثاق و  افزایش ساطح هاوش فرهنگای رواباط باین رهباری م      . رهبری موثق و سازگاری فرهنگی با اساس اخالقی ایجاد شود

هاای متناوع   رهبران منطبق با یک فرهن  جدید باید قادر باشند تاا در زمیناه  . بخشدانطبا  فرهنگی بر پایه اخال  را نیرو می

. کنناد را به صورت برجسته افظ مای ( پیروان)اندازهای اخالقی خود و دیگر افرادکه چشمفرهنگی مدیریت کنند در االی

های متفاوت و جدیاد ساازگار   که با فرهن مدار باقی بمانند در االیتوانند اخال میاز طریق هوش فرهنگی رهبران موثق 

به منظور نیرومند کردن روابط بین رهبری موثق و انطبا  فرهنگی اخالقی، هوش فرهنگای بایاد رواباط را تعادیل     . شوندمی

-واگال )ها برسد ص دهد و به فهم از آنکند و به رهبر موثق اجازه دهد تا اختالف جزئی رفتارهای فرهنگی خاص را تشخی

 (.3113سان  و همکاران ،

مداری تنها عنصر قابل تعمایم در  شود و به عنوان بخشی از فرهن  است بنابراین اخال ای یاد گرفته میاخال  در هر جامعه

اخاال  ناه تنهاا در ساطح     عالوه بر ایان،  . ها وجود داردهای اخالقی جهانی بین فرهن ها است زیرا واقعیتسراسر فرهن 

اجتماعی بلکه در ساطوح فاردی، گروهای و ساازمانی از طریاق فرآینادهای یاادگیری اجتمااعی، قراردادهاای اجتمااعی و           

 (.3،3111هانا و همکاران)گیرد معناسازی شکل می

 پیشینه تجربی پژوهش

در داخال و خاار  کشاور انجاام     های مرتبط انادکی  های انجام شده در داخل وخار  کشور، پژوهشبا مطالعه پژوهش

 :شودهای مرتبط در ادامه ارائه میبرخی از پژوهش. شده است

، واگال ساان ، کلاب اسامیث و     «هاای باین فرهنگای   نقش رهبری موثق و هاوش فرهنگای در زمیناه   »در پژوهشی با عنوان 

-توانند تعادلی را در تنش باین ارزش میهای بین فرهنگی ، به این نتایج دست یافتند که رهبران موثق در زمینه(3113)9پالمر

                                                       
1
 Chin & Gaynier 

2 Hannah  et al 
3
 Clapp-Smith &Palmer 
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هایی در تعامالت باین فرهنگای   توانند با برداشتن گامرهبران می. های کشور میزبان به دست آورندهای عمیق خود و ارزش

 . بخشد، خودشان را برای رهبری آماده کنندها توسعه میکه هوش فرهنگی و رهبری موثق را در آن

به این نتیجاه دسات   ( 3155)مقدمفر، اسماعیلی و نکوئی، بهشتی«تأثیر هوش اخالقی بر رهبری» در پژوهش دیگری با عنوان

های اخالقی مواجه یافتند که هوش اخالقی به طور زیادی با اثربخشی رهبری مرتبط است و رهبران موفق به ناچار با انتخاب

 .دهند، قرار داردها انجام مینچه که سازمانهوش اخالقی یک ابتکار رو به پیشرفت است و در مرکزیت آ. شوندمی

 :شوددر ادامه به سؤاالت پژوهش اشاره می

 دارد؟ ریتأثرهبری موثق  هوش اخالقی بر آیا .5

 دارد؟ ریتأث رهبری موثق هوش فرهنگی بر آیا .3

 دارد؟ ریتأثرهبری موثق  هوش فرهنگی بر یگر یانجیم هوش اخالقی با آیا .9

 

 مدل مفهومی پژوهش

اخالقای باا    هوش بابین رهبری موثق  ارتباط چندگانه با هدف بررسی پژوهش مدل پژوهش، پیشینه ادبیات و بررسی با

 .شده است طراای و ترسیمنقش میانجیگری هوش فرهنگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش: 5شکل                        
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 رابطه شفاف

پردازش تعامل 

 یافته
 دیدگاه اخالقی درونی شده

هوش 
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 شناختی
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 فراشناختی

 رفتاری
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 ی پژوهششناس روش

 پدیده توصیش به که است ساختاری معادالت مدل روش به همبستگی – توصیفی هدف ازنظر پژوهش ااضر 

 مقطعی تحقیق زمانی بعد از و دانست کاربردی تحقیقات زمره در را آن توان می استفاده نوع اساس بر و پردازد می موردنظر

ی دانشگاه علم ئتیهجامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای  .شود می محسوب کمی پژوهش ها، داده نوع ازنظر و

نفر با استفاده از روش  531ای به اجم  بوده که از جامعه آماری مذکور، نمونه 5931-31در سال تحصیلی  ریرکبیام

های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تخیل قرار  ها با استفاده از شیوهداده. گیری تصادفی ساده انتخاب شد نمونه

 AMOSافزار  و رگرسیون با استفاده از نرم ل یابی معادالت ساختاریگرفتند که در تحلیل استنباطی از تکنیک آماری مد

 .استفاده شد

 :شد استفاده زیر شرح به پرسشنامه سه از ها،برای گردآوری داده: ها داده گردآوری ابزار

پاسخ تشکیل سؤال از نوع بسته  11این پرسشنامه از . ارائه شد( 3111)برای اولین بار توسط لنیک و کیل: هوش اخالقی 

 .دهدپذیری، دلسوزی و بخشش مورد سنجش قرار میمؤلفه درستکاری، مسئولیت 1شده است که هوش اخالقی را در 

روایی محتوایی ابزار، با نظر اساتید و متخصصان مورد تأیید قرار . شد  استفادهبرای بررسی روایی از روایی محتوایی و سازه 

، 53، 59 و 1نتایج بیانگر این بود که گویه شماره . شد استفادهی دییتأبرای بررسی روایی سازه ابزار از تحلیل عاملی . گرفت

پس از اذف مدل دوباره به . ف شدندبر روی متییرهای مکنون مربوطه نبودند و از تحلیل اذ دار یمعندارای بار عاملی   91

 .است شده ارائه 5در جدول شماره  آمده دست بهی برازش ها شاخص. اجرا درآمد

 ی برازش مدل هوش اخالقیها شاخصبررسی : 5جدول شماره                                

 وضعیت ضریب شاخص برازش

x2/df 38/5 مطلوب 

GFI 39/1 مطلوب 

IFI 31/1 مطلوب 

RMSEA 11/1 مطلوب 

CFI 39/1 مطلوب 

 

ی برازش مدل در سطح مطلوبی قرار دارند لذا مدل ها شاخصاین است که تمامی  دهنده نشان 5نتایج جدول شماره 

به دست  89/1 برابر کرونباخ آلفای پرسشنامه از طریق آزمون ضریب پایاییچنین، هم. دارای سطح مطلوبی از برازش است

 .از پایایی مناسبی برخوردار استلذا ابزار . آمد

ای گزینه 1مبتنی بر طیش ( 3118)سؤالی وولمبوا و همکاران 59برای سنجش سازه رهبری موثق از پرسشنامه : رهبری موثق

یافته و دیدگاه اخالقی درونی شده چهار عنصر های خودآگاهی، رابطه شفاف، پردازش تعادلمؤلفه. لیکرت استفاده شد

 . رودگیری این ابزار به شمار میش و اندازهاصلی مورد سنج
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برای بررسی روایی محتوایی، پرسشنامه به اساتید . شد  استفادهبرای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه 

رای ب. لذا روایی آن از سوی اساتید مورد تأیید قرار گرفت. ی قرار دهندموردبررس را آنتا روایی  شد ارائهو متخصصان 

در  دار یمعننتایج بیانگر این بود تمام گویه ها دارای بار عاملی . شد استفادهی دییتأبررسی روایی سازه ابزار از تحلیل عاملی 

 .است شده ارائه 3در جدول شماره  آمده دست بهی برازش ها شاخص. بر روی متییر مکنون بودند 11/1سطح 

 ی برازش مدل رهبری موثقها شاخصبررسی : 3جدول شماره                                

 

 

  

 

 

 

 

بنابراین . ی برازش مدل در سطح مطلوبی قرار دارندها شاخصاین است که تمامی  دهنده نشان 3نتایج جدول شماره 

. به دست آمد  83/1 برابر کرونباخ آلفای پرسشنامه از طریق آزمون ضریب پایایی. مدل دارای سطح مطلوبی از برازش است

 .گفت ابزار از پایایی مناسبی برخوردار است توان یم نیبنابرا

گویه تنظیم و طبق نظر اساتید دانشگاهی، بر  31تدوین شده است و در توسط ارلی و آن   3119در سال : هوش فرهنگی

پرسشنامه چهار مؤلفه . تنظیم شده است( 9امتیاز)تا کامالً موافقم( 5امتیاز)ای از کامالً مخالفماساس مقیاس شش درجه

روایی محتوایی و سازه استفاده برای تعیین روایی، از . دهد انگیزشی، شناختی، فراشناختی و رفتاری را مورد بررسی قرار می

با انجام مطالعات داخلی و خارجی و کسب نظرات اساتید و متخصصان، ابعاد چهار گانه هوش فرهنگی که توسط . شد

 استفادهی دییتأبرای بررسی روایی سازه ابزار از تحلیل عاملی . مرکز هوش فرهنگی ارائه شده است، مورد تأیید قرار گرفت

شناختی و  مؤلفه بر روی متییرهای مکنون یعنی دار یمعندارای بار عاملی  51و  9ر این بود که گویه شماره نتایج بیانگ. شد 

ی برازش مدل پس از اذف مسیرها در جدول ها شاخصنتایج بررسی . بنابراین از تحلیل اذف شدند ؛رفتاری نیستند

 .است شده  ارائه 9شماره 

 ی برازش مدل هوش فرهنگیها شاخصبررسی : 9ل شماره جدو                                

 وضعیت ضریب شاخص برازش

x2/df 33/5 مطلوب 

GFI 31/1 مطلوب 

IFI 39/1 مطلوب 

RMSEA 19/1 مطلوب 

CFI 39/1 مطلوب 

 

 وضعیت ضریب شاخص برازش

x2/df 51/5 مطلوب 

GFI 31/1 مطلوب 

IFI 39/1 مطلوب 

RMSEA 19/1 مطلوب 

CFI 31/1 مطلوب 
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پس . ی برازش مدل در سطح مطلوبی قرار دارندها شاخصاین است که تمامی  دهنده نشان 9نتایج جدول شماره  

به  13/1 برابر کرونباخپایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای . گفت که مدل دارای سطح مطلوبی از برازش است توان یم

  .گفت این ابزار دارای پایایی مناسبی است توان یم نیبنابرادست آمد، 

 

  های پژوهش یافته

 .اندیل قرار گرفتههای به دست آمده، سؤاالت پژوهش مورد تحلدر این بخش با استفاده از داده

 آیا هوش اخالقی بر روی رهبری موثق تاثیر دارد؟: سؤال اول 

از تحلیل  شده ارائهبرای بررسی این فرضیه در مدل . موثق رابطه مستقیم داردهوش اخالقی با رهبری  ه،شد نیتدودر مدل 

و بتا یا ضریب رگرسیونی استاندارد  89/1غیراستاندارد نتایج بیانگر این بود که میزان وزن رگرسیونی . شد  استفادهمسیر 

 توان یمپس . است دار یمعن 11/1است که در سطح  C.R 19/9 شاخص. است 53/1ضریب استاندارد خطا . است 19/1

 .دارد ریتأثرد شده و هوش اخالقی بر رهبری موثق  11/1گفت که فرضیه خالف در سطح 

 تأثیر دارد ؟ ثقمو رهبری بر فرهنگی هوش: سؤال دوم

برای بررسی این فرضیه از مدل، از تحلیل . هوش فرهنگی نیز دارای رابطه مستقیم با رهبری موثق است شده نیتدودر مدل 

است  18/1، ضریب استاندارد 11/1این است که ضریب رگرسیونی غیراستاندارد  دهنده نشاننتایج . است شده استفادهمسیر 

گفت  توان یمس . است دار یمعن 11/1است که در سطح  33/8برابر با  C.R شاخص. است 11/1و ضریب استاندارد خطا 

 . باشد یم ریتأث رد شده و هوش فرهنگی بر رهبری موثق دارای 11/1که فرضیه خالف در سطح 

 تأثیر دارد؟ موثق رهبری بر فرهنگی هوش گری میانجی با اخالقی آیا هوش: سؤال سوم 

 میرمساتق یغی هوش فرهنگای دارای رابطاه   گر یانجیماست، هوش اخالقی با  مشاهده قابل شده نیتدوکه در مدل  گونه همان

هوش اخالقی بر روی رهباری موثاق    میرمستقیغنتایج ااصل از تحلیل مسیر بیانگر این است که رابطه . با رهبری موثق است

 ساطح  نشاانگر اسات کاه    99/1کلای   ریتأثگفت که هوش اخالقی بر روی رهبری موثق دارای  توان یمبنابراین  ؛است 51/1

باه  . اسات  شاده  ارائاه در ادامه مدل کلی تحقیق به همراه ضرایب مسیر آن . باالیی از تبیین واریانس متییر وابسته تحقیق است

 . است برخوردار ها داده با خوبی نسبتاً برازش از شده مدل ارائهطور کلی 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 هوش اخالقی

 هوش فرهنگی

 65/0 رهبری موثق

84/

0/ 
  /0 
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ها در جدول زیر ارائه  نتایج بررسی این شاخص. های برازش مدل بررسی شده است برای بررسی فرضیه فو  شاخص

 .شده است

 های برازش مدلشاخص: 1جدول شماره 

 وضعیت ضریب شاخص برازش

x2/df 93/5 مطلوب 

GFI 33/1 مطلوب 

IFI 33/1 مطلوب 

RMSEA 11/1 مطلوب 

CFI 35/1 مطلوب 

 

شده همگی در سطح مطلوبی از برازش  های ارائه های برازش مدل بیانگر این هستند  شاخص نتایج بررسی شاخص

 .های تحقیق است شده دارای برازش با داده توان گفت که مدل ارائه پس می. هستند

 

 گیرینتیجهبحث و 

پژوهش ااضر با هدف بررسی نقش هوش اخالقی در ادراک رهبری موثق با میانجیگری هوش فرهنگی انجام شده 

رهبران با هوش اخالقی باال از طریق درستکار . های سؤال اول، هوش اخالقی بر رهبری موثق تأثیر داردبر اساس یافته. است

مؤلفه اخال  در رهبری موثق از . توانند رهبران موثقی نیز باشندموقع، میپذیری و دلسوزی و بخشش به بودن و مسئولیت

ها و طرز تفکر خودآگاهی دارد گیرد نه تنها از ویژگیرهبری که هوش اخالقی را به کار می. های بارز رهبر استویژگی

. مناسب برای پیروان خود باشدتواند الگویی یک رهبر در چنین شرایطی می. شوندبلکه از سوی پیروان خود نیز درک می

های سازمان را از خود ها عنصر مهمی در اخال  است که رهبری باهوش اخالقی باال پایبندی به ارزشپایبندی به ارزش

 . کندچنین رهبری است که زمینه ایجاد رهبری موثق در سازمان را فراهم می. دهدنشان می

ها آن. های اخالقی و یرفیت مناسب برای یادگیری از دیگران هستندآلدهگرا دارای تعهد درازمدت به ایافراد اخال 

-های هوش اخالقی نظیر درستکاری، مسئولیتسازه. نماینددر پیگیری اهداف اخالقی صدیق بوده و موشکافانه عمل می

پیش از آنکه توسط  کنترلی، مهربانی و انصاف پذیری، دلسوزی و بخشش و نیز همدردی، هوشیاری، توجه و ااترام، خود

-البالغه، تحتاندیشمندان معاصر مورد توجه قرار گیرند در منابع غنی و هدایتگر دین مبین اسالم از جمله قرآن کریم، نهج

 (. 5935بهرامی و همکاران، )اند  الحکمه و غررالحکم مورد توجه و تأکید قرارگرفتهاالنوار، میزانالعقول، بحار

رهبرانی . های سؤال دوم پژوهش، هوش فرهنگی نیز دارای رابطه مستقیم با رهبری موثق استچنین بر اساس یافتههم

توانند رهبران موثق کنند و از هوش فرهنگی باالیی برخوردارند، میهای چند فرهنگی با موفقیت عمل میکه در محیط

-پیروان، رهبران موثق را رهبران اخالقی می. دموفقی در سازمان خود باشند و در برخورد با پیروان از خود تعادل نشان دهن

رهبرانی که در تعامالت بین فرهنگی با دیگران رابطه مناسبی برقرار . های سازمان پایبند هستندها نیز به ارزشدانند و آن
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نیز به  توانند رهبران خوبی برای سازمان خود باشند و نه تنها در مورد دیگران، بلکه در مورد خوشانکند لذا میمی

 .های دانشگاهی که تنوع فرهنگی زیادی دارد، رهبران موفقی خواهند بودخودآگاهی برسند و این رهبران به ویژه در محیط

هوش . بر اساس سؤال سوم پژوهش، هوش اخالقی با میانجیگری هوش فرهنگی بر رهبری موثق تأثیر م بت دارد

رهبران . در موفق عمل کردن رهبر سازمان نقش به سزایی داشته باشندتوانند اخالقی و هوش فرهنگی در کنار یکدیگر می

پردازند و از این طریق به خودآگاهی های دیگر به طور م بت به تعامل میها، با افرادی از فرهن ضمن پایبندی به ارزش

های مختلش،  میز با فرهن آمداری و سازگاری موفقیتکند رهبران عالوه بر اخال بیان می( 3113)5واگل سان . رسندمی

 . باشندرهبری موثق از طریق تأثیر بر پیروانشان می

فر، اسماعیلی و  و بهشتی( 3113)سان  و همکاراننتایج پژوهش ااضر تا ادود زیادی با نتایج پژوهش واگل

 . باشدهمسو می( 3155)مقدمنکوئی

های ها و تیماری، ارتباطات کارکنان، روابط گروهمدرهبری موثق توانایی دارد تا از طریق اعتمادسازی و اخال 

 (. 5931نصیری و همکاران، )سازمانی را بهبود ببخشد 

رشد، پیشرفت، نوآوری و بهبود در . شوندترین اجزای نظام آموزشی محسوب میها در هر کشوری جزء مهمدانشگاه

لمی تأثیر زیادی در دستاوردهای دانشجویان و در ع اعضای هیئت. فضاهای دانشگاهی از اهمیت دو چندان برخوردار است

علمی به عنوان رهبران آموزشی از هوش اخالقی بر ادراک رهبری  برخورداری اعضای هیئت. رشد علمی دانشگاه دارند

چنین مالاظات و هم...( کارکنان، دانشجویان، همکاران و )رهبران از طریق ادراک خود و دیگر افراد. موثق تأثیر دارد

ای هوش اخالقی و هوش فرهنگی در تعامل با یکدیگر زمینه. توانند روابط خود با دیگران را گسترش دهندخالقی میا

ها دارای جوی از تعامالت و با توجه به اینکه دانشگاه. کندکنند که رهبری موثق امکان بروز و یهور پیدا میفراهم می

کند تا ضمن تعامل و برخورد موفق با رهبران دانشگاهی کمک می باشند، هوش فرهنگی بهارتباطات بین فرهنگی می

چنین در فضای هم. چنین از دیگران نیز شناخت به دست آورندهای دیگر به خودآگاهی برسند و همافرادی از فرهن 

ی موثق دانشگاهی اهمیت برخوردها و مالاظات اخالقی از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از عناصر مهم در رهبر

کارگیری رهبری موثق موفق عمل  توانند در بهرهبران دانشگاهی با هوش اخالقی باال می. باشدنیز بحث رعایت اخال  می

 .کنند

محققان اعتقاد . کنند که اخال  یک جزء ذاتی برای رهبری موثق استبه طور قطعی بیان می( 3119)لوتانز و آوولیو 

 (. 3111آوولیو و گاردنر، )قی م بت برای توسعه رهبری موثق بسیار اهمیت دارد انداز اخالدارند گنجاندن یک چشم

کند تا محیط سازمانی را به نحو ااسن بهبود ببخشند و اقو  هوش اخالقی به رهبران دانشگاهی کمک می

تعامالت بین فرهنگی رهبران از طریق . وجه از موازین اخالقی تخطی نکنند دانشجویان و کارکنان را رعایت کنند و به هیچ

 . توانند رهبری موثق و هوش فرهنگی خود را ارتقاء و توسعه بخشندمی

گرای هوش اخالقی، هوش فرهنگی و رهبری موثق برنده و پیشرفتگیری کلی وجود سه عنصر پیشدر یک نتیجه

تواند رهبران دانشگاهی را به اد باالیی از تکامل و تعالی برساند و ضمن بهبود روابط اساتید با دانشجویان، فضای اعتماد می

 . و رعایت اخال  در دانشگاه را نیز بهبود بخشد

                                                       
1 Vogelgesang 
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 منابع

 فارسی 

 ی تأثیر هوش اخالق(. 5935) اشیم ،کردبچه ؛جعفر، بیک زاد ؛کریم ،اسگندری ؛غالمرضا ،سگندریا

. 35شماره .سال ششم،فراسوی مدیریت .ارتباطی آنان در سازمان تأمین اجتماعی های مهارتمدیران بر 

 .511-538صص 

 غالمرضا ،اامدی تهرانی؛ عارفه ،دهقانی تفتیآزاده؛  ،فاتح پناه ؛مریم ،اصمی ؛محمد امین، بهرامی 

 .پزشکی شهید صدوقی یزد سطح هوش اخالقی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم(. 5935)

 .11-88ص  ،9، دوره پنجم، شماره مجله ایرانی اخال  و تاریخ پزشکی

 بررسی رابطه بین هوش »(. 5983) زاد، جعفر؛ اسین پور سنبلی، علیرضا؛ فلسفی، علی؛ نبی، سیدنوحبیک

لنامه مدیریت فص. «های گاز استانی شرکت ملی گاز ایرانآفرین در مدیران شرکتااساسی و رهبری تحول

 .35-558صص . 51شماره . سال چهارم. و منابع انسانی در صنعت نفت

 بررسی وضعیت هوش اخالقی و ابعاد و مؤلفه های  (.5933) مونا ،طیبا ؛ایر  ،ساعی ارسی ؛رمضان ،جهانیان

شماره  ،1دوره  ،فصلنامه علوم رفتاری ،(دانشجویان دانشگاه خوارزمی :مطالعه موردی) دانشجویانآن در 

  .11-13، صص 51

 بررسی رابطه هوش اخالقی مدیران با مدیریت خادمیت در (. 5939) اکبر ،رضایی ؛گیو ،دی شاه آبادوج

 ،سال هفتم ،نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی،مدارس شهرستان میاندوآب با تأکید بر جنسیت

 .35-98صص  ،38 شماره

 نشر ،مهدی زارع ترجمه ،59ویراست  .(جلد دوم) سازمانیرفتار  (.5939) تیموتی ،جا  ؛استیون ،رابینز 

 .نص

 فصلنامه  ،رابطه هوش اخالقی با سرمایه اجتماعی (.5931) تقیمحمد  ،امینی ؛علی ،ربیعی ؛طاهره، عطااللهی

 .33-11، صص 9شماره  ،سال دهم ،  در علوم و فناوریالاخ

 رابطه مؤلفه های هوش اخالقی و  (.5935) فائزه ،شادان فر ؛سید علی ،سیادت ؛محمد تقی ،محمودی

 ،سال پنجم ،فصلنامه علوم تربیتی، رهبری تیمی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های شهر زاهدان

 .511-539صص  ،53شماره 

 های کارآفرینانه هوش فرهنگی ورابطه آن با ویژگی»(. 5931) زاده، منصورهنائیجی، محمدجواد؛ عباسعلی

 .31-11صص . شماره دوازدهم. سال سوم. توسعه کارآفرینی. «های غیرانتفاعی در ایرانسازمانمدیران 

 بررسی تأثیر رهبری موثق بر بهبود خالقیت  (.5931) پرویز ،نویدی؛ اصیر ،اسکندری ؛فخرالسادات ،نصیری

صص  ،1 شماره ،3دوره ، مدیریت سرمایه اجتماعی، و نوآوری با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی

139-111. 
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