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 چکیده

اول مدیران مقطع متوسطه  در بین و هوش معنوی مدیریت استراتژیک با هوش اخالقیبررسی رابطه  هدف پژوهش حاضر

جامعه آماری شامل كلیه  .همبستگی قراردارد -توصیفی تحقیقات زمره در پژوهش، بود این قلعه گنج ستانشهر و دوم

نمونه  حجم نفر، 16كه تعداد  36-34در سال تحصیلی  قلعه گنج ستانمدارس دولتی شهر اول و دوم مدیران مقطع متوسطه

 در  اطالعات  آوری جمع ابزارهای ،تصادفی ساده روش نمونه گیری .نفر در نظر گرفته شد 71 با استفاده از جدول مورگان

 پرسشنامه) هوش اخالقیبرای متغیر  ،(8931)گوریان و همکاران پرسشنامه) مدیریت استراتژیک متغیر برای پژوهش  این

 با SPSS 23 افزار نرم با اطالعات. بودند( 5111)كینگ پرسشنامه)متغیر هوش معنوی  برای و (5114)لنیک و همکاران

 تحقیق نتایج. شدند تحلیل و تجزیه( پیرسون همبستگی ضریب) استنباطی آماری آزمون و توصیفی آمار روش از استفاده

رابطه (درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی و بخشش)و ابعاد آن  هوش اخالقیبا  مدیریت استراتژیکداد كه بین   نشان

تفکر انتقادی )و ابعاد آن معنوی هوشبا  مدیریت استراتژیکهمچنین بین (. p<18/1)مثبت معناداری وجود داشت

 .(p<18/1)رابطه مثبت معناداری وجود داشت( وجودی، ایجاد معنای شخصی، آگاهی متعالی و ایجاد موقعیت هوشیاری
  

 هوش معنوی و هوش اخالقی ،استراتژیک مدیریت: كلیدیهای  واژه

 
 

 

 

 

 

 

                                                       
  Robatyfatmeh@yahoo.com ایران،سنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، رفسنجان،فگروه علوم تربیتی، واحد ر استادیار  .8



 8931بهار                               ( 45مسلسل ) دوم، شماره هاردهمچسال / فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 

65 

 

 مقدمه

 كاركنان و مدیران باید بخشد، راتحکیم خودش بقای بتواند اینکه برای امروزی یمخاطره پر و پویا دنیای در سازمان ها

 به و كاركنان دلگرمی باعث آنها رعایت كه چرا .نماید  اخالقی فراگیری هوش و اخالقی اصول رعایت به ملزم را خود

 با مدیران.شد خواهد سازمانها بقای تثبیت و ارباب رجوع رضایت جلب نهایت در و خدمات افزایش كیفیت آن تبع

 در را آنها جایگاه و موقعیت ها، امروزسازمان  عملکرد بهینه كردن و سالم سازی با میتوانند باال، اخالقی هوش داشتن

 .شوند می ظاهر نیز اخالقی مسایل رقابتی، فرآیند طی در .(8938اسگندری و همکاران،)كنند تضمین فردا رقابتی بازار

 اخالق به توجه عدم .است رقابتی محیط یک در آمیز مؤفقیت اصلی عملکرد عوامل از تنوع مدیریت و اخالقیات امروزه

 (.8938محمودی و همکاران،)آورد وجود به ها سازمان برای بزرگی تواندمعضالت می ها سازمان مدیریت در

چرا ما اینجا هستیم؟و ارتباط :هوش معنوی برای افرادی كه می خواهند سواالت زیر را در زندگی كشف نمایند مهم است   

دیگران،اجتماع و جهان چیست؟با ظهور این پارادایم جدید،چالش هایی در برابر تعریف و تشریح هوش معنوی بوجود ما با 

آمد؛هوش معنوی چیست؟ كاركردهایش چه چیزهایی هستند؟ و اینکه آیا قابل یادگیری و بهبود است؟ این مسایل هنگامی 

از هوش معنوی استفاده می شود؟ و آیا استفاده از آن سود خاصی توجه زیادی را بر می انگیزاند كه بخواهیم بدانیم چرا 

 (.8931زارعی متین و همکاران،)برای استفاده كنندگان دارد؟

امروزه جهان در قرن بیست و یکم،با تحوالتی عظیم و پی در پی روبروست؛تحوالتی كه دانش ها و نیازمندی های     

رف به رفاه بیشتر جوامع كمک می كند و از طرف دیگر بر مشکالت آنها جدیدی می آفریند؛نیازمندی هایی كه از یک ط

ازجمله .می افزاید این تحوالت روز به روز بار مسولیت و وظایف نهاد ها و سازمان های اجتماعی را سنگین تر می كند

» آموزش و پرورش»دنهادهایی كه ارتباط مستقیم با این تحوالت دارد و لزوما باید با این تحوالت باید هماهنگ باش

 و مدیران باید بخشد، را تحکیم خودش بقای بتواند اینکه برای امروزی مخاطره ی پر و پویا دنیای در سازمانها.است

 .(8938اسگندری و همکاران،)نماید اخالقی فراگیری هوش و اخالقی اصول رعایت به ملزم را خود كاركنان

 میان این در .آورد وجود به ها سازمان برای بزرگی تواند معضالت می ها سازمان مدیریت در اخالق به توجه عدم     

 سازمانی موفقیت نتیجه در و آنان كار كیفیت و كمیت بر كارها بودن یا غیراخالقی و بودن اخالقی مورد در افراد متفاوت

 برخوردار خاص حساسیتی از جامعه هر در كه است هایی سازمان جمله از آموزش و پرورش .دارد توجهی قابل تأثیر

 عامه قضاوت مورد و دارد قرار همگان دید معرض در آن داخلی عملیات كه است دلیل آن به حساسیت بیشتر این .است

و  تأمین دار عهده و اند ارتباط در انسانی نیروی با ها سازمان سایر از بیش آموزش و پرورش چنین هم .است ی مردم

 الزم امکانات و منابع مدیریت با كه آموزش و پرورش مدیران باید باورداشت .باشند می متخصص انسانی نیروی تربیت

 در را اخالقی اصول خود كردار و گفتار رفتار، با كه هستند كسانی دارند، اولین عهده به را ی مدارس  اداره مسئولیت

 (.8917مختاری پور،)دارند معلمان و دانش آموزان اعمال در تأثیر بسزایی و دهند می رواج سازمان

 اخیراً .باشد آنها می به عمل و قوی اخالقی اعتقادات داشتن خالف، از درست درك توانایی شامل اخالقی، هوش   

 را پرستی خود و دوستی بین نوع مرز تواند می زیرا اند؛ شده مند عالقه رهبری اخالقی هوش به سازمانی پژوهشگران

 نخستین .باشد می رهبران رفتارهای الهام بخش كه است آسمانی ایده یک اخالقی هوش به توجه .كند توصیف خوب
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 درست درك توانایی و ظرفیت" را اخالقی هوش وی .شد وارد در روان شناسی 8بوربا توسط اخالقی هوش اصطالح بار

محمودی و )."كند می تعریف درست و صحیح جهت در رفتار و آنها به عمل و قوی اعتقادات اخالقی داشتن خالف، از

 (.8938همکاران،

 به فرایند دستیابی و روزانه مسائل حل جهت در معنوی اطالعات كاربرد انطباقی "عنوان به را معنوی هوش ، 5امونز   

می كنند  تعریف میدهد ارزش و معنا مشکالت، حل به كه عنوان هوشی به را معنوی هوش همچنین .می كند بیان هدف

 كمک به و داد قرار باشد، وسیعتر و عمیقتر معنا از لحاظ كه بافتی در را زندگیمان و اعمال می توان آن از استفاده با كه

 معنادارتر و كاراتر،مؤثرتر روشها و راهها دیگر از زندگی روش و راه كدام كه می توان سنجید آن

 معنوی منابع و ها ظرفیت از بخواهند كه گیرند می كار به را معنوی هوش زمانی افراد ،به عبارتی(.8911سهرابی،)است

 پنج آمونز.كنند استفاده روزانه مسئلة حل جهت در تالش یا هستی موضوعات در اندیشه و مهم های گیری تصمیم برای

 و مادی و جسمانی دنیای از گذشتن تعالی، ظرفیت .8:است زیر موارد شامل كه كند می پیشنهاد معنوی هوش برای مؤلفه

 زندگی روابط و حوادث فعالیتها، آراستن توانایی 9.هوشیاری از معنوی حالتهای به ورود توانایی .5آن كردن متعالی

توانایی رفتار فضیلت مابانه . 4زندگی و  مسائل حل برای معنوی منابع از استفاده توانایی5.تقدس احساس با همراه روزانه

 (.8938با عزت و همکاران،)مانند بخشش،سپاسگذاری،فروتنی احساس شفقت

 انجام و، شده ی برنامه ریز صورتی به انسانی منابع از استفاده :از است عبارت انسانی منابع استراتژیک مدیریت     

منابع انسانی،به ویژه در  (.8939رسولی و همکاران،)نظر مورد هدف های تأمین برای سازمان ساختن قادر هدف با كارهایی

مشاغل تخصصی به عنوان نیروی محركه ی طرح های استراتژیک سازمان محسوب می شوند كه مدیریت آن نیازمند 

هدف مدیریت استراتژیک منابع انسانی،خلق قابلیت استراتژیک از طریق كاركنان .رویکردی استراتژیک می باشد

پس نیازهای فردی و گروهی سازمان از طریق .ماهر،متعهد و با انگیزه برای تالش در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است

 (.8938بهرامی و همکاران،)طراحی و اجرای برنامه های منسجم و عملی منابع انسانی،تامین می شود

این مدیریت به تغییرات :ازمان می پردازد،می توان گفتاز آنجایی كه مدیریت استراتژیک به مسائل فراگیر و كالن س     

از سوی .در ساختار سازمانی،فرهنگ سازمانی،اثربخشی سازمانی،توسعه قابلیت های متمایز و مدیریت تغییر مربوط می شود

مسائل عمده مدیریت استراتژیک به . دیگر،هم به نیازهای سرمایه انسانی و هم به توسعه قابلیت های فرایند منابع انسانی

هدف اساسی مدیریت .انسانی می پردازد كه یا برای طرح استراتژیک سازمان تاثیر می گذارد و یا از آن تاثیر می پذیرد

استراتژیک خلق و ایجاد قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و اطمینان از این نکته است كه سازماناز كاركنان ماهر،متعهد و 

هدفش ایجاد حس هدفمند و جهت دار بودن .تای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار استبا انگیزه برای تالش در راس

در محیط های اغلب پر تالطم است،تا بدین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی كاركنانش از طریق 

یک تصمیم در حوزه منابع انسانی،زمانی .طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تامین شود

استراتژیک تلقی می شود كه مدیران را در شرایط تغییرات سریع در تامین منابع انسانی مورد نیاز جهت تحقق اهداف 

 (.8931رنگریز و همکاران،)سازمان یاری نماید

                                                       
1 . Borba 

2 . Emmons 
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ال سازنده و تکامل دهنده آن است و آموزش و پرورش مهم ترین نهاد اجتماعی بر آمده از متن جامعه و در عین ح      

از میان سازمان های گوناگونی كه در آموزش و پرورش به طور .تاثیرات آن در پیشرفت جامعه،امری كامال محسوس است

رسمی فعال هستند،مدرسه ها عموما و دوره متوسطه خصوصا،به عنوان یک سازمان اجتماعی حساس،نقش مهمی در تحقق 

اعی و فرهنگی بر عهده دارند و الزمه تحقق این اهداف ایجاد و تقویت محیط های معنوی می هدف های اقتصادی،اجتم

 (. 8915نوربخش و همکاران،)باشد

یکی از مهم ترین،پیچیده ترین و گسترده ترین نظام های اجتماعی،نظام آموزش و پرورش است كه موضوع و محور       

امروزه كشورهای جهان سعی دارندبا وضع قوانین آموزشی،اداری و .تاصلی فعالیت آن،انسان و تعلیم و تربیت اوس

مالی،زمینه را برای با سواد كردن مردم و اجباری كردن آموزش و پرورش در سطوح باالتر تحصیلی مساعد سازند و با 

مبادرت تاسیس یا گسترش مراكز تحقیقاتی،آموزش پیش دبستانی،متوسطه و آموزش عالی در مناطق شهری و روستایی 

ورزند و از طریق آموزش و پرورش شرایط الزم را برای بروز استعدادها و پرورش خالقیت و نو آفرینی در افراد مختلف 

 (.8938صافی،)جامعه پدید آورند

 منابع كردن منظور فراهم به ، ها سازمان در كه است تکالیفی یا كاركردها دارای انسانی منابع استراتژیک مدیریت      

 منابع استراتژیک مدیریت واقع كاركردهای در و شود می اجرا سازمان های هدف تحقق برای هماهنگ و مناسب انسانی

 به تا كرده نفوذ آنها شغل با متناسب كاركنان و رفتار نگرش مهارت، در توانند می ها سازمان كه معناست بدان انسانی

افزایش توانایی های تخصصی و مهارت كاركنان در انجام : ها شاملاین كاركرد (.همان منبع)یابند دست سازمانی اهداف

وظایف محوله و به فعل در آوردن و پاره ای از توانایی های بالقوه آنها به منظور ایجاد یک سازمان یادگیرنده و تولید 

كار افراد در رابطه با  فکر،كلیه مزایای مالی و غیر مالی به تناسب شرایط درون و برون سازمان،سنجش سیستماتیک و منظم

نحوه ی وظیفه ی آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود،تامین منابع انسانی در راستای 

اهداف و راهبردهای سازمان و شناسایی فرصت ها و تهدیدات محیط بیرون سازمان و تعیین نقاط قوت و ضعف و قابلیت 

د و مشاركت كاركنان در تصمیم گیری ها و استفاده از نظرات و پیشنهادات آنها جهت بهبود و های محوری منابع موجو

 (.5113و همکاران، 8چن)توسعه سازمان را جزء كاركردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی معرفی كرده اند

فیت فهم عمیق سئواالت وجودی و و ارتباط آن با جهان وابسته بوده و ظر 5هوش معنوی به زندگی درونی ذهن و نفس    

آگاهی از نفس، به عنوان زمینه و بستری است كه به آن نیروی . بینش نسبت به سطوح چندگانه هوشیاری را شامل می شود

و  5بنابراین هوش معنوی چیزی بیش از توانایی ذهنی فرد است و فرد را به ماوراء فرد .9خالق برای تکامل زندگی می گویند

عالوه بر این، هوش معنوی فراتر از رشد روان شناختی متعارف است و خود آگاهی حاصل از آن، . بط می كندبه روح مرت

 (.5119، 4وگان)شامل آگاهی از رابطه با موجود متعالی، افراد دیگر، زمین و همه موجودات می شود 

های سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته است ثمربخشی آموزش و پرورش از یکسو تبدیل كردن انسانهای مستعد به انسان       

به  نظر. و از سوی دیگر تأمین كننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است

                                                       
1 . Chen 
2 Spirit 
3 Creative Life force of evolution 
4 Transpersonal 
5 Vegan 
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چنین اهمیتی است كه در عصر كنونی، همه دولتهای جهانی از كوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال 

دانند و برای همگانی، سراسری و حتی  ، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی میتوسعه

گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و  اجباری كردن آن، تعهدات سنگینی در قانونهای اساسی و بنیادی خود می

 (.8935شهابی نیا و همکاران،)دهند بودجه جاری و عمرانی كشور را به این امر مهم اختصاص می

معتقدند،هوش معنوی موجب می شود كه فرد در برابر رویدادها و حوادث زندگی،بینشی عمیق (5111)8زهر و مارشال     

هوش .بیابد و از سختی های زندگی نهراسد و با صبر و تفکر با آنها مقابله كند و راه حل های منطقی و انسانی برای آنها بیابد

به عبارت (.8911فرهنگی و همکاران،)ی هر دونوع،هوش عاطفی و بهره هوشی را یکپارچه می كند و شکل می دهدمعنو

 (.5،5188آیرنسی)دیگرهوش عاطفی و بهره هوشی در هوش معنوی ریشه دارند

 :نظریمبانی 

 و و صادقانه آزاد ارتباطات و اجتماعی و اقتصادی رفاه طبیعت، و انسانی زندگی به توجه معنای به اخالقی هوش      

 كنند ایجاد تعهد و سازمان اعتماد در توانند می باال اخالقی باهوش رهبران تنها امروز، دنیای در .است شهروندی حقوق

 مؤسسات از بسیاری و ژاپن درآمریکا، تجاری مدیران های تجربه .است درست و گسترده تجارت برای مبنایی كه

 كار انجام بلکه نیست، كار درست انجام اخالقی تنها رفتار كه است داده نشان كارآفرینی های شركت و خصوصی

 بر قوی بسیار تأثیر اخالقی هوش كه داد نشان شركت ، 811 از بیش در شده انجام تحقیقات همچنین .است درست

 (.5115و همکاران، 9ترنر )دارد سازمان مالی عملکرد

اخالق كاربردی؛تجزیه و تحلیل بنیادی هوش معنوی و "موضوعبا ( 8935)در پژوهشی كه توسط حاجی پور و همکاران   

همبستگی، ابتدا مفهوم هوش معنوی و -این پژوهش با هدف توصیفی .انجام گردید "اخالق حرفه ای مدیران و كاركنان

ای  حرفه ای را تبیین و سپس با استفاده از روش تحلیل كانونی به تحلیل و بررسی ارتباط هوش معنوی و اخالق اخالق حرفه

 جدول اساس بر  نمونه حجم كه بود بهرمان شهر اجرایی های دستگاه كارمندان پژوهش، ی آماری جامعه. پردازد می

گیری  این پژوهش با استفاده از روش نمونه.شده بود برآورد نفر 881جامعه حجم و نفر 14 تعداد به مورگان و كرجسی

نتایج حاكی از یافته ها . نامة حضوری بوده است ها، پرسش روش گردآوری داده. تصادفی ساده به تعیین نمونه پرداخته است

 .بین هوش معنوی و اخالق حرفه ای است 1.49بیانگر ارتباط مثبت و معنا دار به میزان 

 كاركنان عملکردشغلی ارتقاء در معنوی تأثیرهوش "مطالعه ای با محوریت( 8935)خلیلی حسین آبادی و همکاران     

هدف اصلی این نوشتار، شناساندن بیشتر هوش معنوی و بهره برداری و استفاده هر چه بیشتر از آن در انجام دادند،  "پلیس

نیاز به شناخت ساختار . بودحل مسایل فردی، گروهی و سازمانی پلیس و نقش آن در ارتقاء عملکرد شغلی كاركنان پلیس 

ورتی انکارناپذیر تبدیل شده است تا با تبیین هر چه بیشتر آن بتوان تشکیل دهنده و مولفه های این نوع از هوش به ضر

راهکارهای عملی تر وكاربردی تر آن را در حل مسایل پیچیده به ویژه در مسایل سازمانی در جهت ارتقاء عملکرد فردی و 

ی توان به ایجاد زمینه با این اقدام، ضمن آگاهی بخشی و تغییر نگرش مدیران در خصوص این موضوع م. سازمانی دریافت

بر این اساس در این مقاله با تکیه بر مطالعات كتابخانه . های فکری رشد و گسترش هوش معنوی در كاركنان دست یافت

                                                       
1 . Marshall & Zohar 
2 .Ayranci 
3 . Turner 
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مولفه های اصلی هوش معنوی كدامند و چگونه می »تحلیلی، نسبت به پاسخگویی به سوال اصلی  -ای و با روش توصیفی 

و اینکه هوش معنوی چه نقشی در ارتقاء « اركنان پلیس گسترش داد و كاربردی كرد؟توان هوش معنوی را در بین ك

عملکرد شغلی كاركنان پلیس دارد، اقدام شده است و در نهایت به راهکارهای تقویت و رشد هوش معنوی در سازمان 

 .ر بسزایی داردنتیجه گرفتند كه  هوش معنویت در ارتقا شغلی نیروهای پلیس تاثی .پلیس پرداخته شده است

 تأمین سازمان در آنان ارتباطی مهارتهای بر مدیران هوش اخالقی تأثیر "تحقیقی با عنوان( 8939)اسگندری و همکاران     

در این پژوهش تاثیر هوش اخالقی مدیران و ابعاد آن شامل درستکاری، مسوولیت پذیری، انجام دادند،  "اجتماعی

جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران . تباطی مدیران مورد بررسی قرار گرفته استدلسوزی، و بخشش بر مهارت های ار

حجم نمونه آماری بر اساس . نفر می باشد 553عالی و میانی واحدهای بیمه ای و درمانی سازمان مورد مطالعه به تعداد 

ابزار جمع آوری . باشدروش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می . نفر برآورد شده است 848فرمول كوكران، 

 بر آن ابعاد چهارگانه ی و مدیران اخالقی نتیجه گرفتند كه هوش و  اطالعات در پژوهش حاضر پرسشنامه می باشد

 .دارد تأثیر مطالعه مورد سازمان در آنان ارتباطی مهارت های

 مدارس در خادمیت مدیریت با مدیران اخالقی هوش رابطه بررسی "تحقیقی با موضوع( 8939)گیو جودی و همکاران    

جامعه آماری این . انجام دادند، پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است "جنسیت بر تأكید با شهرستان میاندوآب

. باشد نفر می 873پژوهش، شامل كلیه مدیران مرد و زن مدارس ابتدایی و راهنمایی و متوسطه شهرستان میاندوآب به تعداد 

نفر  74گیری كوكران انتخاب شد كه  ای نسبتی و بر اساس فرمول نمونه نفر با استفاده از روش طبقه855 ای به حجم نمونه

نفر از دبیران مدارس تحت مدیریت وی نظر  9به ازای خادمیت هر مدیر . شود نفر مدیر زن را شامل می 57مدیر مرد و 

اخالقی و خادمیت استفاده ها از دو پرسشنامه هوش  وری دادهآ برای جمع. شود نفر دبیر را شامل می 966اند كه جمعاً  داده

 ی رابطه میاندوآب شهرستان مدارس مدیران خادمیت با آن های مؤلفه و اخالقی نشان داد كه بین هوششده است نتایج 

اخالقی،  هوش مؤلفه5بین از كه داد نشان چندگانه رگرسیون تحلیل از آمده بدست نتایج .دارد داری وجود معنی و مثبت

 نشان مستقلtحاصل  نتایج .باشد می میاندوآب شهرستان مدارس مدیران خادمیت برای معتبری كننده بینی پیش دلسوزی

 .ندارد وجود معنی داری تفاوت مدارس زن و مرد مدیران خادمیت و اخالقی هوش میزان بین كه داد

 تیمی رهبری و اخالقی هوش های مؤلفه ی رابطه "با موضوع(8938)در پژوهشی ك توسط محمودی و همکاران     

روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده انجام گردید،  "زاهدان شهر های آموزشی دانشگاه های گروه مدیران

دیران گروه های آموزشی دانشگاه های شهر زاهدان تشکیل داده م كلیه شامل نفر 867 را پژوهش این آماری جامعه. است

 تیمی رهبری و اخالقی هوش درستکاری ی مؤلفه بین -8نتایج نشان دادند كه د نفر انتخاب شدن 891ین آنها از باند كه 

و  مثبت ی رابطه تیمی رهبری و اخالقی هوش پذیری مسئولیت ی مؤلفه بین -5دارد وجود دار معنی مثبت و ی رابطه

 -5 دارد دار وجود معنی و مثبت ی رابطه تیمی رهبری و اخالقی هوش دلسوزی ی مؤلفه بین -9 دارد، وجود دار معنی

 .دارد وجود دار معنی و مثبت ی رابطه تیمی رهبری و اخالقی هوش بخشش ی مؤلفه بین

 سازمانهای كاركنان عملکرد بر مدیران هوش معنوی تأثیر "در پژوهش خود با عنوان( 8938)اسهر لوس و همکاران    

 كار بودن هدفدار و مؤلفه معنا و دارد كاركنان عملکرد در بسزایی تأثیر نقش و مدیران دریافتند كه هوش معنوی "دولتی
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 حقیقت نهایت در و دارند قرار بعدی در مراتب جویی تعالی و موهبت و خودآگاهی و شعور مؤلفه های و تأثیر بیشترین

 .دارد كاركنان عملکرد بر تأثیر كمترین مدیران اعمال

تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی،اضطراب  "تحقیقی با موضوع( 8938)همکارانمرعشی و      

جامعه آماری شامل دانشجویان دوره كارشناسی  .انجام دادند "وجودی،و هوش معنوی،در دانشجویان دانشکده نفت اهواز

فر به طور تصادفی انتخاب و سپس به طور ن 885از میان این دانشجویان . بود 13-31دانشکده نفت اهواز در سال تحصیلی

نفر تا آخر با پژوهش همراهی كردند كه در  35از این تعداد . تصادفی در دو بخش مساوی آزمایش و گواه گمارده شدند

این تحقیق یک پژوهش آزمایشی میدانی حقیقی از نوع طرح پیش . قرار داشتند( نفر 56)و گواه )نفر 51)دو گروه آزمایشی 

 84های آزمایشی و گواه، گروه آزمایش در  بعد از انجام پیش آزمون برای گروه. ـ پس آزمون با گروه گواه استآزمون 

آنگاه پس . قرار گرفتند( 5115)مرحله بسته آموزشی بوول  7ای تحت آموزش هوش معنوی بر اساس  دقیقه 61جلسه 

دار تمام  گر افزایش معنی های چندمتغیری بیان اریانسنتایج تحلیل و. های آزمایش و گواه انجام شد آزمون برای گروه

گیری در زندگی، رشد شخصی، تسلط بر محیط،  شامل پذیرش خود، هدف و جهت)شناختی  های بهزیستی روان مؤلفه

، و هوش معنوی، و كاهش اضطراب وجودی در گروه آزمایش در (استقالل و خودمختاری، و روابط مثبت با دیگران

  .ه گواه استمقایسه با گرو

رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه »موضوع با( 8938)تحقیقی توسط باقرپور و همکاران    

بین هوش معنوی و : نشان می دهد و نتایج روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود انجام گردید،« شهرستان گرگان

روحیه باال و بهره )بین هوش معنوی با سبک رهبری تلفیقی . سبک رهبری رابطه مدار و ضابطه مدار رابطه ای وجود ندارد

تفاوتی در . سبک رهبری تلفیقی در مدیران مرد بیش تر از مدیران زن است. رابطه معنادار مثبتی وجود دارد( وری باال

 .و زن در متغیرهای سبک رهبری رابطه مدار، ضابطه مدار و هوش معنوی وجود نداردمدیران مرد 

 نوآوری و انسانی منابع استراتژیک مدیریت كاركردهای رابطه تبیین"با موضوع(8931)در پژوهشی بهرامی و همکاران     

 انسانی منابع استراتژیک مدیریت یكاركردها نمرات نشان دادند كه میانگین "اصفهان استان دولتی های-دانشگاه در فنی

 استراتژیک مدیریت كاركردهای بین و بوده متوسط از حد كمتر استان دولتی های دانشگاه در فنی نوآوری نمرات و

 مدیریت كاركردهای بین بتا ضرایب همچنین .داشته است وجود معناداری چندگانه همبستگی فنی نوآوری با انسانی منابع

 رگرسیون مدل و نداشته وجود خطی هم بین آنها و بوده معنادار آماری نظر از فنی نوآوری و انسانی منابع استراتژیک

 بر فنی نوآوری با انسانی منابع مدیریت استراتژیک كاركردهای رابطه خصوص در اعضا نظرات . است بوده دار معنی

 .دموگرافیک تفاوت معنی دار وجود داشته است مشخصات حسب

بین هوش اخالقی و رهبری تیمی در مدیران آموزشی و غیر  رابطه ی "عنوان  با مطالعه ای در(8911)پورمختاری      

 و (شبخش و دلسوزی مسئولیت پذیری، درستکاری،)شامل اخالقی هوش مؤلفه های به بررسی رابطه بین "آموزشی

 اخالقی هوش های-مؤلفه بین كه دهد می نشان پژوهش نتایج .است پرداخته علمی هیئت اعضای از دیدگاه تیمی رهبری

 تیمی رهبری نمره های میانگین بین همچنین .وجود دارد مثبت رابطه ی تیمی رهبری و آموزشی غیر و آموزشی مدیران

آموزشی  مدیران اخالقی هوش نمره های میانگین بین همچنین .دارد وجود سن تفاوت برحسب علمی هیئت اعضای

 وجود تفاوت آموزشی غیر مدیران اخالقی هوش نمره های میانگین بین ولی دارد، وجود تفاوت خدمت سابقه ی برحسب

 .ندارد
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نتیجه گرفتند كه بین « رابطه بین هوش اخالقی با توسعه سازمانی»در پژوهش خود با موضوع( 5186)پهلوانی و همکاران    

پذیری، شفقت و بخشش با توسعه سازمانی هوش اخالقی و توسعه سازمانی و مولفه های آن یعنی،درستکاری، مسولیت 

درصد از متغیر توسعه سازمانی 1189عالوه بر این تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد كه فقط .رابطه معنی داری وجود دارد

 .از طریق هوش اخالقی پیش بینی می شود

یک : بر بر كیفیت خدمات سازمانهاارتباط بین هوش معنوی ره» در تحقیقی با موضوع( 5186)و همکارانش 8سیلینگین     

نتایج نشان داد كه هوش معنوی در تمامی كسب و كار احساس می شود و به افراد در برخورد با موقعیت «رویکرد تئوریکی

اهمیت هوش معنوی برای كیفیت خدمات یک سازمان با رضایت مشتریان و درك كیفیت .های پیچیده توانایی می دهد

. می دهد  كه به طور قابل توجهی از رفتار و نگرش كاركنان سازمان خدمات را تحت تاثیر قرار. خدمات پشتیبانی می شود

 .نتایج نشان داد كه  بین هوش معنوی رهبر و كیفیت خدمات یک سازمان وجود دارد

بررسی تاثیر كاركردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری  "با موضوع ( 5113)و همکاران 5تحقیق چن    

نشان دادند كه بین كاركردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نو آوری اداری و فنی رابطه معنی داری  "سازمانی

 .وجود دارد

عنوی و هوش اخالقی با مدیریت استراتژیک مدیران بانک ملت خدابخش و بهنیا در پژوهشی به بررسی رابطه هوش م     

استان مازندران پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه بین هوش معنویی با مدیریت استراتژیک مدیران رابطه مثبت معناداری 

هوش معنویی وجود دارد و بین هوش اخالقی با مدیریت استراتژیک مدیران رابطه مثبت معناداری وجود دارد همچنین 

 .مدیران بر حسب جنسیت متفاوت ولی هوش اخالقی و مدیریت استراتژیک بر حسب جنسیت تفتوت وجود نداشت

 در بین هوش اخالقی و هوش معنویبا  مدیریت استراتژیکاین است كه آیا بین  پژوهش حاضر بنابراین مسئله اصلی    

 ناداری وجود دارد؟ رابطه مع گنج هقلع ستانشهر اول و دوممدیران متوسطه 

 .رابطه معناداری وجود دارد شهرستان قلعه گنجمدیران متوسطه  هوش اخالقیبا  مدیریت استراتژیکبین  -1

 . رابطه معناداری وجود دارد مدیران متوسطه شهرستان قلعه گنج هوش معنویبا  مدیریت استراتژیکبین  -2

 .رابطه معناداری وجود دارد متوسطه شهرستان قلعه گنجهوش اخالقی مدیران با ابعاد  مدیریت استراتژیکبین  -3

 .رابطه معناداری وجود دارد مدیران متوسطه شهرستان قلعه گنج هوش معنویبا ابعاد  مدیریت استراتژیکبین  -4

 

 شناسیوش ر

-36در سال تحصیلی  شهرستان قلعه گنج اول و دوم جامعه آماری پژوهش حاضركلیه مدیران مدارس دولتی مقطع متوسطه

بر اساس . گیری تصادفی ساده استفاده شده استدر پژوهش حاضر از روش نمونه. نفر است 16می باشد كه تعدادشان 34

 .توزیع شد مدیرانهای مربوطه جهت تکمیل بین  نفر تعیین گردید كه پرسشنامه 71جدول مورگان حجم نمونه 

 مدیریت استراتژیکمه پرسشنا

 یداراكه  سوال دارد 97ساخته شده است این پرسشنامه ( 8931) گوریان و همکارانتوسط  مدیریت استراتژیکمقیاس 

تجزیه و  ،ماموریت اهداف سازمان: از عبارتند آزمون نیا یها اسیمق ریز.  است اسیمق ریز شش و یكل اسیمق کی

                                                       
1 . Silingiene 
2 . Chen 
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، كنترلو  تحلیل محیط بیرونی، تجزیه و تحلیل مدرسه، تجزیه و تحلیل گزینه های استراتژیک، اجزای كنترل استراتژی ها

 ازیامت و. می كند انیب را عبارات از کیهر با خود مخالفت ای موافقت زانیم یا درجه 4 ترکیل اسیمق کیدر یآزمودن

 شرح نیبد 4تا8 عبارت یگذار نمره. شود یم محاسبه اسیمق ریز هر به مربوط عبارات ازیامت كردن جمع قیطر از یآزمودن

 عبارات. ازیامت4= كامال موافق  و ازیامت 5= موافق ؛ 9=  ندارم ینظر  از؛یامت5= مخالف  از؛یامت8=  كامال مخالف: است

، تجزیه و تحلیل (1تا6)بیرونی، تجزیه و تحلیل محیط (4تا8)ماموریت اهداف سازمان، اسیمق ریز هر به مربوط

در . (97تا95)و كنترل( 99تا51)، اجزای كنترل استراتژی ها(57تا83)، تجزیه و تحلیل گزینه های استراتژیک(81تا3)مدرسه

با استفاده از آزمون ضریب آلفای كرونباخ  مدیریت استراتژیک نیز پایایی پرسشنامه( 8931) گیوریان و همکارانپژوهش 

 11/1تجزیه و تحلیل محیط بیرونی، برای 13/1ماموریت اهداف سازمان،برای  15/1 ضرایبمورد آزمون قرار گرفت كه 

 ،اجزای كنترل استراتژی ها  برای 16/1تجزیه و تحلیل گزینه های استراتژیک،  برای 19/1تجزیه و تحلیل مدرسه،  برای

 (.8931گیوریان و همکاران،)ه استبدست آمد 17/1پرسشنامه كلبرای و  كنترل یبرا 73/1

 هوش اخالقیپرسشنامه 

 یداراكه  سوال دارد 51ساخته شده است این پرسشنامه ( 5114)مقیاس مدیریت استراتژیک توسط لنیک و همکاران     

درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی : از عبارتند آزمون نیا یها اسیمق ریز.  است اسیمق ریز چهار و یكل اسیمق کی

. می كند انیب را عبارات از کیهر با خود مخالفت ای موافقت زانیم یا درجه 4 ترکیل اسیمق کیدر یآزمودنو بخشش، 

 4تا8 عبارت یگذار نمره. شود یم محاسبه اسیمق ریز هر به مربوط عبارات ازیامت كردن جمع قیطر از یآزمودن ازیامت و

. ازیامت4= همواره  و ازیامت 5= اغلب ؛ 9=  ندارم گاهی اوقات  از؛یامت5= به ندرت  از؛یامت8=  مخالف هرگز: است شرح نیبد

در  .(51تا98)و بخشش(91تا58)، دلسوزی(51تا88)، مسئولیت پذیری(81تا8)درستکاری، اسیمق ریز هر به مربوط عبارات

با استفاده از آزمون ضریب آلفای  مدیریت استراتژیک نیز پایایی پرسشنامه( 8939)گیو جودی و همکارانپژوهش 

دلسوزی  برای 18/1مسئولیت پذیری، برای 19/1درستکاری،برای  13/1ضرایب كرونباخ مورد آزمون قرار گرفت كه 

 .ه استبدست آمد 16/1پرسشنامه كلبرای و  بخشش برای 17/1،

 پرسشنامه هوش معنویی

 اسیمق کی یداراكه  سوال دارد 55ساخته شده است این پرسشنامه ( 5111)كینگ مقیاس مدیریت استراتژیک توسط     

آگاهی ، ایجاد معنای شخصی، تفکر انتقادی وجودی: از عبارتند آزمون نیا یها اسیمق ریز.  است اسیمق ریز چهار و یكل

 از کیهر با خود مخالفت ای موافقت زانیم یا درجه 4 ترکیل اسیمق کیدر یآزمودن، ایجاد موقعیت هوشیارو  متعالی

 نمره. شود یم محاسبه اسیمق ریز هر به مربوط عبارات ازیامت كردن جمع قیطر از یآزمودن ازیامت و. می كند انیب را عبارات

 5= درست ؛ 9=  تاحدودی درست  از؛یامت5= نادرست  از؛یامت8=  كامال نادرست: است شرح نیبد 4تا8 عبارت یگذار

ایجاد ، (87،58، 8،9،4،3،89)تفکر انتقادی وجودی ، اسیمق ریز هر به مربوط عبارات. ازیامت4= كامال درست  و ازیامت

در . (5،1،85،86،55)ایجاد موقعیت هوشیار و  (5،6،81،85،81،51،55)آگاهی متعالی ، (7،88،84،83،59)معنای شخصی 

با استفاده از آزمون ضریب آلفای كرونباخ مورد  هوش معنوی نیز پایایی پرسشنامه( 8938)باقرپور و همکارانپژوهش 

آگاهی  برای 15/1،ایجاد معنای شخصی  برای 11/1،تفکر انتقادی وجودی برای  71/1ضرایب آزمون قرار گرفت كه 

 .ه استبدست آمد 15/1پرسشنامه كلبرای و  ایجاد موقعیت هوشیار برای 11/1، متعالی
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های  از روش Spss23برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  .روش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است

ها و  های توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد جهت نمایش داده و شاخص( فراوانی و درصد فراوانی)آمار توصیفی 

 .های آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد روش

 

 :یافته ها

 فراوانی و درصد فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی جامعه 8جدول 

 درصد فراوانی فراوانی ح ویژگیسطو ویژگی

 

 سن

 91تا  51

 51تا  98

 41تا  58

89 

51 

3 

43/81% 

65/61% 

17/85% 

 مرد جنسیت

 زن

46 

85 

11/11% 

15/51% 

 میزان تحصیالت
 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

85 

44 

1 

86/87% 

64/71% 

55/88% 

 811 71  جمع كل

درصد را زنان تشکیل می  15/51درصد جامعه آماری را مردان و  11/11براساس نتایج جدول فوق  مشاهده می شود كه 

. سال سن دارند 41تا  58درصد بین  17/85سال و  51تا  98درصد بین  65/61سال،  91تا  51درصد آنان بین  43/81. دهند

 .درصد فوق لیسانس هستند 55/88درصد لیسانس و  64/71درصد آنها دارای سطح تحصیالت فوق دیپلم،  86/87همچنین 

 

 مدیریت استراتژیکگزارش نحوه پاسخگویی آزمودنی ها به متغیر  5جدول 

 SD  Df میانگین  تعداد متغیر

 63  33/89 6/899  71 مدیریت استراتژیک 

 .بوده است( 6/899)مدیران  مدیریت استراتژیکبراساس نتایج جدول میانگین نمرات 
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 هوش اخالقی پاسخگویی آزمودنی ها به متغیرگزارش نحوه  9جدول 

 SD Df میانگین تعداد  متغیر

 63 95/6 57/51 71  درستکاری

 63 56/6 54/51 71  مسئولیت پذیری

 63 54/6 87/91 71  دلسوزی

 63 45/4 3/96 71  بخشش

 63 15/81 61/844 71  هوش اخالقی

 از آن بعد دارد و تعلق(47/75) هوش اخالقی به نمرات نیانگیم نیشتریب كه شودی م مشاهده فوق، جدول جینتا اساس رب

با كمترین  بخششو  (87/91)نیانگیمبا  دلسوزی ،(54/51)میانگین  با مسئولیت پذیری ،(57/51)میانگین  با درستکاری

 .است آمده بدست (3/96)نیانگیم

 معنوییهوش  گزارش نحوه پاسخگویی آزمودنی ها به متغیر 5جدول 

 SD Df میانگین تعداد  متغیر

 63 47/5 93/54 71  وجودی انتقادی تفکر

 63 75/9 56/81 71  شخصی ایجادمعنای

 63 54/5 17/55 71  متعالی آگاهی

 63 37/5 98/87 71  موقعیت هوشیاری ایجاد

 63 55/1 73/14 71  معنویهوش 

 از آن بعد دارد و تعلق(73/14) معنویهوش  به نمرات نیانگیم نیشتریب كه شودی م مشاهده فوق، جدول جینتا اساس رب

و  (56/81)نیانگیمبا  شخصی ایجادمعنای ،(17/55)میانگین  با متعالی آگاهی ،(93/54)میانگین  با وجودی انتقادی تفکر

 .است آمده بدست (98/87)نیانگیمبا كمترین  موقعیت هوشیاری ایجاد

 .هوش اخالقی مدیران متوسطه شهرستان قلعه گنج رابطه معناداری وجود داردبین مدیریت استراتژیک با : فرضیه اول

H0 :بین مدیریت استراتژیک با هوش اخالقی مدیران متوسطه شهرستان قلعه گنج رابطه معناداری وجود ندارد. 

H1:  داردبین مدیریت استراتژیک با هوش اخالقی مدیران متوسطه شهرستان قلعه گنج رابطه معناداری وجود. 
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 هوش اخالقیبا  مدیریت استراتژیکضرایب همبستگی متقابل  4جدول 

 متغیر
 هوش اخالقی 

 R P 

 111/1 476/1  مدیریت استراتژیک

رابطه مثبت معناداری وجود دارد  هوش اخالقی مدیرانبا  مدیریت استراتژیکمی توان استنباط نمود كه بین  4از جدول

(18/1>p ) هوش  ، مدیریت استراتژیکپس فرض پژوهش تایید و فرض صفر رد می شود  بدین معناست كه با افزایش

 .مدیران افزایش می یابداخالقی 

 . بین مدیریت استراتژیک با هوش معنوی مدیران متوسطه شهرستان قلعه گنج رابطه معناداری وجود دارد: فرضیه دوم

H0 :معنوی مدیران متوسطه شهرستان قلعه گنج رابطه معناداری وجود ندارد بین مدیریت استراتژیک با هوش. 

H1: بین مدیریت استراتژیک با هوش معنوی مدیران متوسطه شهرستان قلعه گنج رابطه معناداری وجود دارد. 

 هوش معنویبا مدیریت استراتژیک ضرایب همبستگی متقابل  6جدول 

 متغیر
 هوش معنوی 

 R P 

 111/1 746/1  استراتژیکمدیریت 

( p<18/1)رابطه مثبت معناداری وجود دارد هوش معنوی با  مدیریت استراتژیکمی توان استنباط نمود كه بین  6از جدول

مدیران افزایش  هوش معنوی ، مدیریت استراتژیکپس فرض پژوهش تایید و فرض صفر رد می شود  بدین معناست كه با 

 .می یابد

 .مدیریت استراتژیک با ابعاد هوش اخالقی مدیران متوسطه شهرستان قلعه گنج رابطه معناداری وجود داردبین : فرضیه سوم

H0 :بین مدیریت استراتژیک با ابعاد هوش اخالقی مدیران متوسطه شهرستان قلعه گنج رابطه معناداری وجود ندارد. 

H1:  شهرستان قلعه گنج رابطه معناداری وجود داردبین مدیریت استراتژیک با ابعاد هوش اخالقی مدیران متوسطه. 

 ابعاد هوش اخالقیبا مدیریت استراتژیک ضرایب همبستگی متقابل 7جدول 

 متغیر
 مدیریت استراتژیک 

 R P 
 111/1 499/1  درستکاری

 111/1 551/1  مسئولیت پذیری

 111/1 516/1  دلسوزی

 111/1 446/1  بخشش

درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی )ابعاد هوش اخالقی مدیریت استراتژیک با می توان استنباط نمود كه بین 7از جدول

پس فرض پژوهش تایید و فرض صفر رد می شود  بدین معناست ( p<18/1)رابطه مثبت معناداری وجود دارد ( و بخشش

 .مدیران افزایش می یابد (پذیری، دلسوزی و بخشش درستکاری، مسئولیت)ابعاد هوش اخالقی ، مدیریت استراتژیکكه با 
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مدیران متوسطه شهرستان قلعه گنج رابطه معناداری وجود  هوش معنویبین مدیریت استراتژیک با ابعاد : فرضیه چهارم

 .دارد

H0 : مدیران متوسطه شهرستان قلعه گنج رابطه معناداری وجود ندارد هوش معنویبین مدیریت استراتژیک با ابعاد. 

H1:  مدیران متوسطه شهرستان قلعه گنج رابطه معناداری وجود دارد هوش معنویبین مدیریت استراتژیک با ابعاد. 

 هوش معنویابعاد با  مدیریت استراتژیکضرایب همبستگی متقابل  1جدول 

 متغیر
 مدیریت استراتژیک 

 R P 
 111/1 694/1  تفکر انتقادی وجودی

 111/1 798/1  ایجاد معنای شخصی

 111/1 755/1  آگاهی متعالی

 111/1 781/1  ایجاد موقعیت هوشیاری

تفکر انتقادی وجودی، ایجاد معنای )ابعاد هوش معنویبا  مدیریت استراتژیکمی توان استنباط نمود كه بین  1از جدول

پس فرض پژوهش تایید و ( p<18/1)رابطه مثبت معناداری وجود دارد( ایجاد موقعیت هوشیاری شخصی، آگاهی متعالی و

تفکر انتقادی وجودی، ایجاد )ابعاد هوش معنوی ،ناست كه با افزایش مدیریت استراتژیکفرض صفر رد می شود  بدین مع

 .مدیران افزایش می یابد(معنای شخصی، آگاهی متعالی و ایجاد موقعیت هوشیاری

 :نتیجه گیریبحث و

مقطع در مدیران  هوش اخالقی و هوش معنوی مدیریت استراتژیک بابین  رابطه بررسی ی پایه بر حاضر تحقیق

مدیران  هوش اخالقیبا  مدیریت استراتژیکبین نتایج نشان داد كه  .بود شده انجام متوسطه اول و دوم شهرستان قلعه گنج

درستکاری، مسئولیت )هوش اخالقی  ابعاد مدیریت استراتژیک با و بین( p<18/1)شده استرابطه مثبت معناداری حاصل 

مدیریت استراتژیک با  بین همچنین( p<18/1)مدیران رابطه مثبت معناداری حاصل شده است  (پذیری، دلسوزی و بخشش

تژیک با ابعاد هوش معنوی و بین مدیریت استرا( p<18/1)هوش معنوی مدیران رابطه مثبت معناداری حاصل شده است

مدیران رابطه مثبت معناداری ( تفکر انتقادی وجودی، ایجاد معنای شخصی، آگاهی متعالی و ایجاد موقعیت هوشیاری)

كه به  (8935)بهنیا و  خدابخشو ( 5113)و همکاران 8چننتایج این پژوهش با یافته های  (p<18/1)حاصل شده است 

پرداختند و به این هوش معنوی و هوش اخالقی با مدیریت استراتژیک مدیران بانک ملت استان مازندران رابطه سی برر

 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد مدیریت استراتژیک مدیرانبا  هوش معنوی و هوش اخالقی بیننتیجه رسیدند كه 

  .همخوانی و همسویی داشت تاحدودی

 

 

 

                                                       
1. Chen 
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 منابع

 فارسی

 در آنان ارتباطی برمهارتهایمدیران هوشاخالقی تأثیر(. 8938)كرد بچه،ش  ؛اسگندری ،غ؛اسگندری،ك؛بیک زاده،ج 

 .814-851،صص58فراسوی مدیریت،سالششم،شماره.اجتماعی تأمین سازمان

ابتکار و خالقیت .دولتی سازمانهای كاركنان عملکرد بر مدیران معنوی هوش تأثیر(. 8938)اسهر لوس،و و داداشی خاص،ا 

 .37-894،صص9در علوم انسانی،دوره دوم،شماره

فصلنامه .رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان(.8938)باقرپور،م ؛ عبداهلل زاده،ح

 .31-17،صص81،پیاپی5پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،سال سوم،شماره-علمی

 فصلنامه. دانشگاه كاركنان شغلی استرس با هیجانی هوش و معنوی هوش رابطة(. 8938)ه، با عزت،ف و شریف زاد

 .44-61،صص89 شماره / چهارم دوره سازمانی، و شغلی مشاوره

 استراتژیک مدیریت كاركردهای رابطه بیینت(. 8931)بهرامی،س؛یارمحمدیان،م ؛رجایی پور،س و بختیار نصرآبادی،ح 

پژوهش نامه مدیریت تحول،سال .اصفهان استان دولتی های -دانشگاه در فنی نوآوری و انسانی منابع

 .36-884،صص6سوم،شماره

رابطه ساده و چند گانه كاركردهای مدیریت (.8938)بهرامی،س؛یارمحمدیان، ؛رجایی پور،س و بختیار نصرآبادی،ح 

مدیریت اطالعات .غیر علوم پزشکی اصفهاناستراتژیک منابع انسانی و نو آوری اداری در دانشگاه های علوم پزشکی و 

 .171-177،صص(6)3سالمت،

 شهر متوسطه دوره بدنی تربیت معلمان در شغلی رضایت با سازمانی جو رابطه بررسی(.8915)؛میرنادری،ع نوربخش،م

 .7-81،صص8 سیزدهم،شماره المپیک،سال فصلنامه.اهواز

تجزیه و تحلیل بنیادی هوش معنوی و اخالق حرفه ای مدیران اخالق كاربردی؛(. 8935)حاجی پور،س ؛ كریمی تکلو،س 

 .814-555،صص83،شماره4ترویجی اخالق،سال  -فصلنامه علمی.و كاركنان

 كاركنان عملکردشغلی ارتقاء در معنوی تأثیرهوش(. 8935)خلیلی حسین آبادی،س ؛خلیلی جولرستانی،س ؛درخشان،م 

 .868-819،صص99دوازدهم،شمارهبصیرت و تربیت اسالمی،سال .پلیس

ررسی رابطه هوش معنوی و هوش اخالقی با مدیریت استراتژیک مدیران بانک ملت ب(. 8935)خدابخش، ع؛ بهنیا،بردیا

 .1،ش8،كنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، دورهاستان مازندران

 تها شرك مالی عملکرد بر انسانی منابع استراتژیک مدیریت أثیرت بررسی(. 8939)رسولی،ر؛ضماهنی،م ؛ شهر آئینی،س 

 .47-99،صص7مجله راهبرد مدیریت مالی،سال دوم،شماره.تهران بورس در

علوم  .بومی سازی مدل مفهومی و رفتاری مدیریت استراتژیک منابع انسانی (.8931)؛ملک محمدی،م   رنگریز،ح

  .19-78،صص3،شماره 9،دوره رفتاری

شناسایی و سنجش مولفه های هوش معنوی در محیط كار؛مطالعه موردی  (.8931)زارعی متین،ح؛خیر اندیش،م ؛ جهانی،ح

 .35-78ال چهارم،شماره دوازدهم،صصپژوهش های مدیریت عمومی،س.در بیمارستان لبافی نژاد تهران

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4651
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4651
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4651
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پژوهش در . بررسی مفهوم و مولفه های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن(. 8911) ا، ف؛ ناصری، سهرابی

 .63-77: ، صص5، شماره 9دوره .  سالمت روانشناختی

 مطالعه سازمانی رفتارشهروندی و سازمانی معنویت بین ی رابطه بررسی(. 8935)سرابی،س بصیری ؛آقا نیا،س شهابی

 علوم المللی بین كنفرانس سومین مقاالت مجموعه.همدان استان تویسركان شهرستان اجتماعی تامین كاركنان:موردی

 .الملک كمال رفتاری،كیش،انتشارات

 .ویراست دوم،تهران،انتشارات ارسباران.سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش(.8938)صافی،اح

 پژوهشی-علمی نشریه. سازمانی مدیران هوش و هیجانی هوش با اخالقی هوش رابطه(. 8939)گیو جودی،ش ؛رضایی، ا

 .58-91،صص51،سال هفتم،شماره ارزشیابی و آموزش

فصلنامه علمی .بررسی تاثیر مولفه های مدیریت استراتژیک بر اثر بخشی آموزشگاه ها(. 8931)گیوریان،ح ؛دیندار، ف

 .854-855یریت آموزشی،سال دوم،شماره چهارم،صصپژوهشی مد

 های گروه مدیران تیمی رهبری و اخالقی هوش های مؤلفه ی رابطه(. 8938)شادان فر،ف ؛محمودی،م؛سیادت،س 

 .817-856،صص83فصلنامه علوم تربیتی،سال پنجم،شماره .زاهدان شهر های آموزشی دانشگاه

 .87-83،صص91 شماره سازمانی، دانش مدیریت مجله ،دانش مدیریت و سازمانی هوش رابطه (.8917)م پور، مختاری

تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان (. 8938)مرعشی،س؛نعامی،ع؛بشلیده،ك؛زرگر،ی و غباری بناب،ب

 .8،ش83، دوره، دست آوردهای روانشناختیدر دانشجویان دانشکده نفت اهواز شناختی،اضطراب وجودی،و هوش معنوی
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