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 بر اثربخشی اقدامات مدیریت دانش تأثيرهوش معنوی
 
 
 

 

 چکیده

های  امروزه، مدیریت دانش ابزاری توانمند و اثربخش جهت دستیابی به مزیت 
های دانشی  عنوان روشی برای نظارت و هدایت مدیریت داراییه رقابتی است و ب

وسعت هوش و ذهن از طرفی رود.  شمار می   ها به ویژه نامشهود سازمان مشهود و به
کارکنان برای به کارگیری سازنده و اثربخش دانش جهت کسب اهداف فردی و 

دلیل  و هوش معنوی نیز به سازد  های کیفی آنان را نمایان می سازمانی، تفاوت
پیوندش با معنا، ارزش و پرورش تخیل، قدرت تغییر و تحول را در سازمان به 

دهد. از این رو  با توجه به اهمیت هوش معنوی و مدیریت دانش در  کارکنان می
ها، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی اقدامات مدیریت  سازمان

دانش در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و 

                                                                                                                   
  ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز  کارشناس 
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یت دانش، پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیر ارزیابیبه منظور پردازد. دارائی می
های هوش معنوی،  و جهت بررسی مؤلفهمارکیوس و سایمون  استاندارد الگوی

ها از  تجزیه و تحلیل دادهبرای   در نظر گرفته شد.هلدبرنت  پرسشنامه استاندارد
ای،  یك نمونه tاسمیرنوف، ضریب همبستگی،  ـ های کولموگروف آزمون

 . شده استاستفاده فریدمن بندی   رگرسیون خطی و آزمون رتبه
ها حاکی از آن است که هوش معنوی بر اثربخشی اقدامات مدیریت دانش  یافته 

تأثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر با توسعه هوش معنوی کارکنان، اثربخشی 
اقداماتی از قبیل گرایش به سمت توسعه و انتقال و پشتیبانی از دانش، یادگیری 

رک سازمان به عنوان یك سیستم جهانی، گسترش فرهنگ مستمر در سازمان، د
های تحقیق و توسعه، رویکردهای مبتنی بر افراد و توسعه  نوآورانه حمایت از پروژه

شایستگی و مدیریت مبتنی بر شایستگی در سازمان افزایش چشمگیری خواهد 
ته در حال گیری از نتایج حاصله، در دنیای نوینی که پیوس ها با بهره داشت و سازمان

 تغییر و تحول است قادر به  پیشی گرفتن از رقبا خواهند شد.  
مدیریت مبتنی بر شایستگی،  ،مدیریت دانش ،هوش معنوی واژگان کلیدي:

درک  ،فرهنگ نوآورانه حمایت از تحقیق و توسعه ،یادگیری مستمر در سازمان
  سازمان به عنوان سیستم جهانی.

 مقدمه  

 در خصوص به و دنیا در آن کاربردهای و معنویت مفهوم اخیر های دهه در       

 مذهب، خدا، همچون مفاهیمی که  طوریبه  است، یافته زیادی اهمیت غرب دنیای

 و علمی تحقیقات وارد شدند، می قلمداد خصوصی موضوعاتی که غیره و معنویت
هوش  .(8811فرهنگی و دیگران، ) اند شده انسانی علوم حوزه دردانشگاهی  مباحث
پردازد. این هوش  نیز نمونه جدیدی از هوش است که به روشنگری می 8معنوی

ها در  شود، چیزی که دیگر هوش است و به تمرکز و توجه فرد منجر می 2نیروبخش
ساز دسترسی سریع به  و زمینه (.83، 8811)ریچارد، ا. بوئل   دستیابی به آن ناتوانند

                                                                                                                   
1- Spiritual Intelligence 
2- Tonic 
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دستیابی به تعالی را برای کارکنان امکان پذیر شود و  واالتر می 8دانش و خرد
 . (Madhu Jain and Prema Purohit, 2006)سازد می
دیگر با توجه به شتاب تحوالت، محیط رقابتی و عدم اطمینان محیطی  از طرف  

ترین منبع برای حفظ و تقویت مزیت رقابتی به شمار  در دنیای امروز، دانش راهبردی
 هاست های سازمان ترین چالش خش دانش یکی از جدیرود و مدیریت اثرب می

 اثربخش دانش مدیریت سیستم یك کارگیری و به (8811)ابزری و دیگران، 

 .(Russo,2002)  دهد در سازمان افزایش  را اثربخشی و کاهش را تواند مخارج می
های  وزارت امور اقتصادی و دارایی که تنظیم کننده سیاستخصوص له در أاین مس

باشد از  چنین ایجاد کننده هماهنگی در اجرای آنها می هم اقتصادی و مالی کشور و
 .اهمیت دو چندانی برخوردار است

وضعیت موجود اقدامات مدیریت "بنابراین سؤاالت اساسی مقاله این است که      
آیا کارکنان ستادی این "، "در وزارت امور اقتصادی و دارایی چگونه است؟ 2دانش

آیا هوش معنوی کارکنان تأثیری "و ، "انه از هوش معنوی الزم برخوردارند؟وزارتخ
را به   بر اثربخشی اقدامات مدیریت دانش این وزارتخانه دارد که بتوان اثربخشی آن

 .  "هوش معنوی کارکنان آن نسبت داد؟

 مبانی نظري تحقیق

گونه  ، هیچهای صورت گرفته در زمینه پیشینه موضوعی تحقیق طبق بررسی      
تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی اقدامات "پژوهش داخلی و خارجی که اشاره به 

طور جداگانه این  هایی مختلفی به داشته باشد، یافت نشد. اما پژوهش "مدیریت دانش
هایی از تحقیقات  اند که  در زیر  به نمونه دو موضوع را  مورد بررسی قرار داده

 شود:  خارجی اشاره می
تاثیر اقدامات مدیریت دانش بر "( پژوهشی با عنوان 2113) 8مارکیوس و سایمون 

های  اند که بر اساس آن سازمان سازمان اسپانیا اجرا کرده 872در  "عملکرد سازمان
تحت مطالعه از لحاظ میزان همبستگی شش مؤلفه اقدامات مدیریت دانش با عملکرد 
                                                                                                                   
1- Wisdom  
2- Knowledge Management Practices  
3- Daniel Palacios Marques & Fernando Jose Garrigos Simon  
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ن داد که رابطه مثبت و قوی بین انطباق سازمان مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشا
 .عملکرد اقدامات مدیریت دانش با عملکرد سازمان وجود دارد

 در هوش معنوی که دادند نشان خود پژوهش در نیز (2111) همکارانو  8آمرام  

 دارد. بسزایی تأثیر کارآمد و موفق شغلی مدیریت
آیا مرتبط با یك سطح هوش معنوی : "( در پژوهشی با عنوان 2188) 2هلدبرنت

، با استفاده از مدل  هوش معنوی کینگ "باشد؟ رهبری از توسعه اخالقی می
ها و سطوح مختلف تحصیلی  مدیر( از کلیه فرهنگ 212(، یك گروه نمونه )2111)

تری از کاربرد هوش  تر و وسیع را مورد مطالعه قرار داد که هدف ارائه درک عمیق
معنویت بوده های سازمانی مربوط به  ر رهبری و پارادایممعنوی و ارتباط آن با متغی

 است.

 هوش معنوي
 فهمیدن، به کاربردن دانش ماهرانه و در فرهنگ لغت وبستر هوش شامل توانایی       

 (28، 8811)عبداله زاده و دیگران،  شود تعریف میمورد استفاده قرار دادن نتایج 
را مورد تحلیل و بررسی   آن 8غیرشناختینظران مفاهیم نوین هوش، ابعاد  صاحب 
 (.  Leary et al, 2009, p.422) اند قرار داده

باستان و عرفان   های ( ریشه هوش معنوی را نوشته2118) 4سیسك و تورنس  
 اند اشاره کردهها، اسالم، بودا و تائوئیسم  دانند. آنها به تأثیر صوفی شرق می

 های هوش از بعد که است نوین یپارادایم معنوی هوش (.8811)ساغروانی، 

5گاردنر ی چندگانه
 ،عنوان شده «3های ذهن چارچوب» کتاب در 8118 سال در که 

اولین کسی است که مفهوم هوش « دانا زوهر. »(Crichton, 2008) ظهور یافت
 (.8811)ایمانی راد، حقیق،  معنوی را مطرح نمود

دانسته که  "هوش"و  "معنوی"( هوشی معنوی را ترکیبی از مفاهیم 2111)7زوهر      

                                                                                                                   
1- Amram 
2- Hildebrant 
3- Non-cognitive factors 
4- Sisk & Torrance 
5- Gardner 
6- Frames of Mind 
7- Zohar, D 
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مفهوم نوینی را ایجاد  کرده است و هوشی است که با بیان کلیت، کمال را به ارمغان 
.  Bagheri, Akbarizadeh, Hatami,2010 سازد آورد و مسائل بنیادی را مطرح می می

تر به مفهوم توانایی رفتار با شفقت و ( هوش معنوی بیش2112) 8به اعتقاد ویلیسورد
کالبدی جهت تشخیص و  این هوش (Animasahun, 2010, p122) باشد حکمت می

های مورد نیاز است؛ به صورتی که کاربرد معنویت  ها و توانایی تسازماندهی مهار
  .(Amram, 2009) پذیری شخص شود موجب افزایش میزان انطباق

نگرانی، حس ششم، جامعه، هوش، ضربة روحی و  خدا، (2118) 2ولمنبه نظر   
و  سازد که تجربه و رفتار معنوی انسان را می باشد عاملی میهفت ی معنویت کودک

سن افزایش  باال رفتنبا عوامل همة این  میزان چنین دریافته است که هم
ترین کاربردهای  (، مهم2113) 8به عقیده جورج.  (king,  2008, pp 29-30)یابد می

ای که  ایجاد آرامش خاطر، به گونهوش معنوی در محیط کار عبارتند از: الف( ه
مدیریت  ج( ایجاد تفاهم بین افراد؛ ب( دهد؛ اثربخشی فرد را تحت تأثیر قرار می

 (. 8811)ساغروانی،  تغییرات و از میان برداشتن موانع راه
)ریچارد، ا.  بخشد هوش معنوی به هوش هیجانی و هوش شناختی تکامل و غنا می 

( در جدول زیر، سه هوش ذهنی، عاطفی و 2111) 4زوهر و مارشال(. 42، 8811بوئل 
اند: معنوی را با یکدیگر مقایسه کرده

 مقایسه سه نوع هوش ذهنی، عاطفی و معنوي .1جدول 

 کارکرد هوش سرمایه
 کنم آنچه فکر می هوش ذهنی سرمایه مادی

 کنم احساس میآنچه  هوش عاطفی سرمایه اجتماعی

 آنکه هستم هوش معنوی سرمایه معنوی

 (1880)منبع: ساغروانی،  

های ذهنی  ها و قابلیت تواناییای از  (، مجموعه2111ابعاد هوش معنوی کینگ ) 
 گردد:  است که در زیر تشریح می

                                                                                                                   
1- Wigglesworth, C  
2- Wolman, R.N. 
3- George, M. 
4- Zohar.D & Marshal,L. 
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 1الف( تفکر انتقادي وجودي

معنا بر اساس درک توانایی برای ایجاد "( تفکر انتقادی وجودی را 2115)  آمرام
های وجودی و آگاهی و توانایی جهت استفاده از سطوح مختلف  عمیق از پرسش

کند. مسائل وجودی موضوعاتی مانند مرگ و  توصیف می "آگاهی در حل مسأله
شود که  چنین بررسی منشأ و هدف از زندگی را شامل می مسائل پس از آن و هم

« 2های زندگی ترین پرسش اساسی» را های وجودی پرسش چنین (2113گاردنر )
 (.Hildebrant, 2011, 35) داند می

 3ب( ایجاد معناي شخصی

 و معنا ایجاد جهت روحی و فیزیکی تجارب از استفاده واناییایجاد معنای شخصی ت
شویم،  زمانی که با یك تنگنا مواجه می (.8811 ساغروانی،) است شخصی هدف

این به عنوان یك  معنی پایه کمك کند و بنابرتواند به حل  می تولید معنی شخصی
 قرار بحث مورد نیز این (.33،8811کند )عبداله زاده، روش حل مسئله هم عمل می

 )عبداله زاده، دبگیرن سرچشمه شخصی معنی از توانند می رویاها که است هگرفت
58،8811). 

 4ج( آگاهی متعالی

دیگران و جهان مادی از طریق آگاهی متعالی ظرفیت تشخیص بعد متعالی خود،  
( آن را توانایی پیش افتادن از جسم 2111) 5امونز (.King, 2007) هوشیاری است

کند.  تر از یك وجود الهی و یا نفس شخص تعریف می مادی و توسعه آگاهی عمیق
  کند در حقیقت آگاهی متعالی توانایی احساس بعد معنوی زندگی را بیان می

 (.  54، 8811ان، )عبداله زاده و دیگر

                                                                                                                   
1- Critical Existential Thinking 
2- the most fundamental questions of existence  
3- Personal meaning production 
4- Transcendental awareness 
5- Emmons, R. A. 
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 1د( توسعه موقعیت هوشیاري

 های حالت از خروج و ورود توانایی به آخرین مؤلفه از هوش معنوی است که 

و  زاده عبداله)شود می تعریف فرد خود صالحدید به یهوشیار معنوی باالتر
های  (. افرادی که از هوش معنوی باالیی برخوردارند، موقعیت53، 8811دیگران، 

برند و  هوشیاری را تجربه کرده و جهت حل مسائل از منابع معنوی بهره میاوج 
توان  گذشت را در آنان به وضوح می و فضایل اخالقی از قبیل تواضع، حق شناسی

( آگاهی متعالی در حاالت طبیعی 8175) 2تارت به عقیده .((Smith, 2005 دید
توانایی فراتر از « هوشیاری های توسعه موقعیت»شود در حالی که  بیداری پدیدار می

 (.(King & DeCicco , 2009باشد  حاالت قبلی و ورود به سطوح واالتر معنوی می

 (King & DeCicco, 2009مؤلفه هاي هوش معنوي )اقتباس از:  .1شکل 

( از جامعیت بیشتری نسبت به سایر 2111) 8با توجه به این که  مدل کینگ 
های هوش معنوی برخوردار است، در پژوهش حاضر، برای معرفی و بررسی  مدل

 عنوان متغیر مستقل استفاده شده است.  های هوش معنوی از مدل کینگ به شاخص

 مدیریت دانش

آید  شمار می  به اقتصادیمهم در عصر فرا صنعتی، دانش به عنوان یك منبع     

                                                                                                                   
1- Conscious state awareness 
2- Tart, C. T 
3- King, D. 

4- Economic 

  
 هوش معنوي

 توسعه موقعیت هوشیاري تفکر انتقادي وجودي

 آگاهی متعالی

 

 ایجاد معناي شخصی
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(Anbari, et al 2008).  فرهنگ لغت وبستر دانش را واقعیت یا حالت دانستن بعضی
شود تعریف کرده است  هایی که به وسیله تجربه یا تداعی حاصل می چیزها یا مهارت

دانش آن چیزی است که برای  (. به عبارت دیگر82: 8811)رمضان، حسنوی، 
به طور ناخودآگاه خلق و یا از منابع و امکانات بیرونی و  سازمان تازه و جدید است،

  (.Alwis. & Hartma,2008)  شود حاصل می
را دهه  2111نظران سازمان ارایه گردیده، دهه  بندی که از سوی صاحب در دسته 

(. برخی مدیریت دانش را 8811،88)هویدا و دیگران،  اند مدیریت دانش لقب داده
ای دیگر  با تمرکز بر سرمایه معنوی به  به عنوان یك فرایند تعریف کرده و عده

( 2117) 8بنا به عقیده کاپوزی .((Harorimana, 2009اند  تعریف آن پرداخته
 تجربیاتها و  شود که طی آن داده  مدیریت دانش، مجموعه فرایندهایی را شامل می

 خلق یا افزایش جهت است چنین مسیری هم شوند. کسب شده به معرفت تبدیل می

 ,Saniah). افرادتفکر در  های انباشته مهارت و فنی دانش پویاتر توسعه با ارزش

Burke, 2009) گیرد، هدف  دستیابی به کشف مهمی که نخستین بار صورت می
 (.13، 8811)دراکر،  است (KM) 2مدیریت دانش

های تشویقی،  ، برنامهعمل    ( یادگیری مناسب، وحدت2111)8اعتقاد میفلدبه  
فرهنگ سازمانی تیمی راهبردهای مدیریت دانش را حمایت  و ریزی متوالی برنامه

فرآیندهای مدیریت دانش، در حل مسأله، یادگیری  .(Mayfield, 2008) کند می
دارایی هوشی از فرسودگی و  گیری و محافظت ریزی استراتژیك، تصمیم پویا، برنامه

پذیری فزاینده و افزایش هوش  کند و منجر به انعطاف تباهی به سازمان کمك می
 (.88 :8811)اعرابی، موسوی،  شود سازمانی می

به ( 2113مدل اقدامات مدیریت دانش مارکیوس و سایمون)در این پژوهش  
 اثربخشی اقدامات مدیریت دانش مورد استفاده قرار گرفت:  شرح زیر جهت

 

                                                                                                                   
1- Capozzi, M.  
2- The purpose of knowledge management 
3- Mayfield, R. D 
4- Action unity 
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  1گرایش به سمت توسعه، انتقال و حمایت از دانش

ها  های مدیریتی است که با هدف ایجاد قابلیت توسعه دانش مشتمل بر کلیه تالش 
(. توانایی انتقال دانش یك واحد به واحد 8811:888)سهرابی، دارمی، گیرد انجام می
)خیرگو و شکری،  گویند ت تسهیل عملکرد سازمان را عمل انتقال دانش میدیگر جه

عبارتند از: الف( کشف منبع  ضروری زیربنایی انتقال دانش مسائل فرایند (. در8811
دانش  کسب به گرایش تسهیم دانش ج( به تمایل و مندی رضایت دانش مورد نیاز  ب(

2لیکاک .(Liyanag., Elhag, Ballal and Li, 2009)کننده دانش صالحیت دریافت د(
 

 کارکنانش اطالعات در بین گذاری اشتراک و دانش خلق از کند سازمانی که می عنوان

 Laycock)خواهد بود ترکارآمد و ترموثر کند، قادر به اتخاذ فرآیندهای می حمایت

M,2005) . 

 8یادگیري مستمر در سازمان 

4یادگیری مداوم"مختلف نظیراز مفهوم یادگیری مستمر با اسامی 
یادگیری "، "

5آزاد
3یادگیری خودآموز"و  "

(. 27، 8817)شاه ولی و فروزانی، شود یاد می "
یادگیری سازمانی یك وضعیت ثابت یا هدف محدود نیست؛ بلکه فرایند مستمر 

های درون سازمان تشویق  تطبیق با شرایط محیطی و تکامل است که طی آن گروه
 ها، دانش و اجماع درباره مقصد سازمان را توسعه دهند رتشوند تا مها می

(. فلسفه یادگیری مستمر که بر پایه فرد، تیم و یادگیری 82:  8817زاده،  )قربانی
ضمن انجام کار است باید پر اهمیت شمرده شده و به سرعت در سازمان ترویج یابد 

  .(Phillips, 2003)شود های نوین تأکید  و جهت رشد یادگیری بر استفاده از فناوری

 7درک سازمان به عنوان  یک سیستم جهانی

گرفتن کل پدیده  ها از راه در نظر  بینی سیستمی، بررسی پدیده  مقصود از جهان 
                                                                                                                   
1- tendency towards development, knowledge transfer and support 
2- Laycock 
3- Continuous learning in organizations 
4- Continuous Learning 
5- Open Learning 
6- Autonomous Learning 
7- Understanding the organization as a global system 
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ها را که در  های زنده نظیر سازمان تر از سیستم تر و طبیعی چشم اندازی روشن است و
دهد و تفکر  هستند، به دست میمحیط پویای امروزی در تالش برای بقا و رشد 

های مرتبط و متصل به هم به شمار  سیستمی روشی برای تفسیر جهان به عنوان کل
های زیست  ها بر خالف سیستم در سازمان23: 8811 )مرعشی و دیگران، آید می

شناسی و فیزیك مرزها کامالً آشکار نیستند. در اینجا مرز سیستم، به جهان بینی 
 (.  41: 8811)مرعشی و دیگران،  بستگی دارد گر هم مشاهده

 1هاي تحقیق و توسعه توسعه فرهنگ نوآورانه جهت حمایت از پروژه

در چارچوب فرهنگ نوآوری، نوآوری به فرایندی پیچیده اشاره دارد که  
  های بکر و جدید است ایجاد، انتقال، تغییر و عکس العمل به ایده مقصودش

(,2004 Janssen & Van .)هایی  زمینه اجرایی آن، توانایی سازمان برای اجرای ایده
(. از Dobni, 2008) توانند ارزش افزوده تولید نمایند شود که می را شامل می

باشد. مدیران با  ترین منبع یگانه نوآوری می که تحقیق و توسعه به عنوان مهم آنجائی
گوناگونی برای  های حمایتی تأکید بر محدوده اجرایی فرهنگ نوآورانه، روش

 . (Cass & Ngo, 2008) ایجاد انگیزه و هیجان در بین کارکنان سازمان دارند

 5رویکردهاي مبتنی بر افراد

های  افراد، نقش کلیدی در فرایندهای سازمانی دارند و راهبران اصلی سیستم 
تأکید بر نقش مهم افراد در فرایند  8درموت(. (Md. & Kanai, 2009دانش هستند  

جهت مشارکت در امور مختلف برانگیخته شوند  تسهیم دانش دارد که باید
(McDermott,1999:103).کند کارکنان را با توجه  در این راستا، سازمان تالش می

ها توسعه دهد و  هایشان در راستای اهداف سازمان و شغل آن ها و قابلیت به توانایی
طی پویا ایجاد نماید )رمضان، بین وظایف شغلی و نیازهای توسعه فردی ارتبا

(.8811حسنوی، 

                                                                                                                   
1- Develop an innovative culture that supports research and development projects will 
2- Approaches based on individuals 
3- Mc Dermott 
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 1توسعه شایستگی )توانمندي( و مدیریت بر مبناي شایستگی

تواند وظایف شغلی را با مهارت و با  ای که یك فرد می شایستگی به درجه 
(. و مدیریت 8811پور، کوشکی، بودالیی، )حسین موفقیت انجام دهد اشاره دارد

های فنی ضروری و نیز بر توسعه  تخصص مبتنی بر شایستگی بر تشخیص
 2006 :29) دکن شوند، تمرکز می ای می العاده هایی که منجر به نتایج فوق شایستگی

(Siugzdiniene, . 
توان استدالل به تأثیر هوش معنوی بر  های مطرح شده فوق می آنچه که از تئوری 

وجودی توسعه  اثربخشی اقدامات مدیریت دانش نمود آن است که تفکر انتقادی
هایی در خصوص مسائلی از قبیل زندگی، مرگ، واقعیت و هستی را شامل می  نظریه

شود؛ ایجاد معنای شخصی یافتن معنا و هدف تجربیات روزمره و کمك به انطباق 
هایی جهت  باشد؛ و توسعه موقعیت هوشیاری، تکنیك خود با شرایط استرس زا می

کند که مشاهده صریح و واضح مباحث  جاد میورود به مراحل باالتر خودآگاهی ای
ها به عنوان هوش معنوی تأثیر  شود؛ که در مجموع این مؤلفه ها را موجب می و گزینه

بسزایی بر اثربخشی هر یك از اقدامات مدیریت دانش دارد. به عبارت دیگر افزایش 
انش را هوش معنوی کارکنان گرایش به سمت توسعه دانش و انتقال و پشتیبانی از د

کند؛   آورد؛ انگیزه یادگیری مستمر و مداوم در سازمان را ایجاد می به ارمغان می
های  شود؛ باعث  ابداع رویه موجب درک سازمان به عنوان یك سیستم جهانی می

شود و در کل آنچه که   های کارکنان می نوینی جهت سنجش و بهبود شایستگی
یازهای مادی و معنوی هستند که مورد اهمیت دارد این است که کارکنان دارای ن

توجه قرار دادن این نیازها در پیاده سازی و اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در 
 های دولتی ضرورت دارد.  ها به ویژه سازمان سازمان

 مدل مفهومی تحقیق

تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی اقدامات مدیریت »با توجه به موضوع تحقیق 
هلدبرنت های مربوط به هوش معنوی از الگوی مدل برای مؤلفه، در این «دانش

                                                                                                                   
1- Competency development and management based on competency 
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و برای ابعاد اثربخشی   ـ ( می باشد2111که برگرفته از  مدل کینگ )ـ ( 2188)
 ( استفاده شده است.2113اقدامات مدیریت دانش از الگوی مارکیوس و سایمون )

 (,King, 2008, Hildebrant,2011 Marques & Simon , 2006 :مدل مفهومی تحقیق )اقتباس از. 5شکل 

 هاي تحقیق یهفرض

اثربخشی  وبین هوش معنوی "فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه  
اقدامات مدیریت دانش وزارت امور اقتصادی و دارائی ارتباط معناداری وجود 

 باشند: های فرعی این تحقیق به شرح زیر می چنین فرضیه . هم"دارد
در وزارت  گرایش به سمت توسعه، انتقال و حمایت از دانشبین هوش معنوی و  .8

 امور اقتصادی و دارائی ارتباط معناداری وجود دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی یادگیری مستمر سازمانی در بین هوش معنوی و  .2

 ارتباط معناداری وجود دارد.

 اثربخشی اقدامات مدیریت دانش

و پشتيبانی از دانش گرایش به سمت توسعه و انتقال 

یادگيري مستمر در سازمان 

درك سازمان به عنوان یك سيستم جهانی 

هاي تحقيق و توسعه گسترش فرهنگ نوآورانه حمایت از پروژه 

رویكردهاي مبتنی بر افراد 

توسعه شایستگی و مدیریت مبتنی بر شایستگی      

 

 
 

 هوش معنوي

 مستقل   متغیر وابسته   متغیر
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در  وزارت امور  درک سازمان به عنوان یك سیستم جهانیبین هوش معنوی و  .8
 اقتصادی و دارائی ارتباط معناداری وجود دارد.

 های تحقیق و توسعه هتوسعه فرهنگ نوآورانه حمایت از پروژبین هوش معنوی و  .4
 در وزارت اموراقتصادی و دارائی ارتباط معناداری وجود دارد.

در وزارت امور اقتصادی و دارائی  رویکردهای مبتنی بر افرادبین هوش معنوی و  .5
 ارتباط معناداری وجود دارد.

در وزارت  توسعه شایستگی و مدیریت بر مبنای شایستگیبین هوش معنوی و  .3
 امور اقتصادی و دارائی ارتباط معناداری وجود دارد.

 شناسی تحقیق روش

ای است. مقصود اساسی  پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات توسعه 
که ابتدا   ها و امثال آن است، به طوری ها، طرح این نوع تحقیقات تدوین یا تهیه برنامه

های پژوهشی، طرح یا برنامه ویژه آن  یافتهمعین مشخص شده و بر اساس  موقعیتی نا
این پژوهش بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از  چنین  شود. هم تدوین و تولید می

باشد. جامعه  نوع کاربردی و به لحاظ استراتژی تحقیق مورد استفاده پیمایشی می
ن آماری این تحقیق، شامل کارکنان ستادی رده کارشناسی )کارشناسان، کارشناسا

مسئول و مدیران پایه( معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور 
که جهت حصول اطمینان از ؛دنباش نفر می 281 اقتصادی و دارایی است که مجموعاً

های مختلف این معاونت به طور کافی نمایندگی جامعه  کل  این موضوع که اداره
های  ای به عنوان یکی از روش آماری را داشته باشند از روش تصادفی طبقه

 883گیری استفاده شده که از این جامعه، نمونه مورد نظر از طریق فرمول زیر  نمونه
 دست آمد:  نفر به
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( برای ارزیابی 2188) استاندارد هلدبرنت   آوری اطالعات از پرسشنامه برای جمع 
( جهت 2113) سؤال( و پرسشنامه استاندارد مارکیوس و سایمون 24) هوش معنوی

روایی  افزایش اما جهت سؤال( استفاده شد. 28اثربخشی اقدامات مدیریت دانش)
از نقطه نظرات کتبی و شفاهی اساتید متخصص این رشته و کارشناسان  پرسشنامه

مند  وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط و ضوابط حاکم بر سازمان بهره
نفر از جامعه آماری انتخاب و  81ها، ابتدا  گردید. و به منظور تعیین پایایی پرسشنامه

ها قرار گرفت و سپس از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین  مه در اختیار آنپرسشنا
به دست آمد که  1912پایایی پرسشنامه استفاده گردید که مقدار آلفا آن برابر 

 توان گفت پرسشنامه از ثبات و پایایی قابل قبولی برخوردار است.  می
ابتدا جهت اطمینان از نرمال بودن جامعه از  ها، داده تجزیه و تحلیلبه منظور  

 ازهای جامعه  سپس به دلیل نرمال بودن داده  و 8اسمیرنوف ـ آزمون کولموگروف
استفاده شده  تعیین میزان همبستگی بین متغیرها،برای  2ضریب همبستگی پیرسون

را رسم  8بین دو متغیر مستقل و تابع، خط رگرسیون تأثیربررسی  برای چنین  هماست. 
بندی متغیرهای مستقل  برای رتبه نهایتدر  .نموده و معادله آن نیز آورده شده است

متغیر وابسته از آزمون های  مؤلفهها بر  ثیر آنأت میزان از نظر درجه اهمیت و اولویت
 شده است.استفاده  4فریدمن

 

                                                                                                                   
1- Kolmogorov  - Smirnov Test 

2- Pearson Correlation 

3- Regression line 

4- Friedman test 

 
N(Z2)

2
p(1-p) 

n =                                                                   


2
(N-1)+(Z/2)

2
P(1-P) 

 
N =210         = 5 %       Z/2 =1.96      P = 0.5        n = ? = 136     
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 ها  یافته

گیری در  تصمیمگویی به مسأله تدوین شده یا  در این بخش، محقق برای پاسخ 
های مختلف تجزیه تحلیل به شرح زیر استفاده  مورد رد یا تأیید فرضیات، از روش

  کرده است.
شناختی کارکنان باید گفت که برای نشان   از لحاظ توصیف مشخصات جمعیت 

ای از جدول توافقی استفاده شد که  زمان دو یا چند متغیر طبقه  دادن توزیع فراوانی هم
تا  25بیشترین فراوانی مربوط به کارکنانی است که از لحاظ سنی بین بر اساس آن 

نفر( با پست  17نفر(، دارای سطح تحصیالت لیسانس ) 13سال سن دارند ) 85
باشد. نفر( می 72سال ) 81تا  5نفر( و سوابق خدمتی بین  73سازمانی کارشناس )

 گی پیرسون فرضیه اصلیضریب همبست .1نمودار 

ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت. که  کلیه فرضیه 
(، فرضیه فرعی دوم 19511ضریب همبستگی به دست آمده از فرضیه فرعی اول )

(، فرضیه فرعی 19721(، فرضیه فرعی چهارم )19333(، فرضیه فرعی سوم )19218)
(می باشد که 19358( و فرضیه اصلی )19454)(، فرضیه فرعی ششم 19217پنجم )

دهنده همبستگی مستقیم بین هوش معنوی و اثربخشی اقدامات مدیریت دانش  نشان
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 وجود دارد. ها  داری بین آن است. یعنی ارتباط معنی

 نتایج ضریب همبستگی مربوط به فرضیه اصلی .5جدول
  

 تگیمقدار ضریب همبس نتیجه گیري مقدار خطا سطح معنی داري

 00603 وجود ارتباط معنادار 0000 00000

ها با استفاده از این آزمون به مقایسه مقدار  دلیل نرمال بودن شاخص  سپس به 
 پرداخته شد.  4ها با مقدار حد وسط یعنی عدد  میانگین جامعه  تك تك شاخص

 هاي اقدامات مدیریت دانش آزمون وضعیت موجود شاخصنتایج  .8جدول

 شاخصها
مقدار 
 خطا

 tآماره 
سطح معنی 

 داري

درصدي  05فاصله اطمینان 
 نتیجه گیري براي اختالف میانگین

 حد باال حد پایین
گرایش به سمت توسعه، انتقال و 

 حمایت از دانش
 نسبتاً مطلوب 005030 000300 00001 30003 0000

 نسبتاً مطلوب 0053.6 000500 00054 505.1 0000 یادگيري مستمر در سازمان

درك سازمان به عنوان یك         

 سيستم جهانی
0000 

00.30 

- 
 متوسط 0006.1 - 005000 00331

توسعه فرهنگ نوآورانه حمایت از 

 هاي تحقيق و توسعه پروزه
0000 

00304 

- 
 متوسط 001060 - 005541 004.3

 متوسط 001040 - 000043 .0034 00.41 0000 رویكردهاي مبتنی بر افراد

توسعه شایستگی و مدیریت بر 

 مبناي شایستگی
 نسبتاً مطلوب .005.0 .00036 00001 ..303 0000

 متوسط 001641 - 000541 00144 10430 0000 اقدامات مدیریت دانش

با توجه به جدول فوق شاخص درک سازمان به عنوان یك سیستم جهانی، توسعه  
توسعه و تحقیق و رویکردهای مبتنی بر افراد های  فرهنگ نوآورانه حمایت از پروژه

در وضعیت متوسطی قرار  1915داری بزرگتر از مقدار خطا  به دلیل مقدار سطح معنی
های گرایش به سمت توسعه، انتقال و حمایت از دانش،  دارد. همچنین شاخص

یادگیری مستمر در سازمان و توسعه شایستگی و مدیریت بر مبنای شایستگی به دلیل 
درصدی  15و همچنین فاصله اطمینان  1915داری کوچکتر از مقدار خطا  طح معنیس
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برای اختالف میانگین که در بازه مثبت قرار دارد وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد. در 
داری  نتیجه شاخص کلی اثر بخشی اقدامات مدیریت دانش نیز به دلیل سطح معنی

 قرار گرفته استدر وضعیت متوسطی  1915بزرگتر از مقدار خطا 
های آن به دلیل سطح  شاخص کلی وضعیت موجود هوش معنوی و مؤلفه 

درصدی برای  15و همچنین فاصله اطمینان  1915داری کوچکتر از مقدار خطا  معنی
اختالف میانگین که در بازه مثبت قرار دارد،  در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند.  

متغیر مستقل و تابع، از رگرسیون خطی استفاده چنین جهت بررسی تأثیر بین دو  هم
داری برابر صفر و کوچکتر  . که در آزمون فرضیه اصلی چون مقدار سطح معنیشد

درصد تأیید فرضیه اصلی را نتیجه  15باشد با اطمینان  می 1915از مقدار خطا 
 89115ماند. و مقدار ضریب آن   گیریم پس متغییر هوش معنوی در مدل باقی می می
باشد. که نشان از تأثیر معنادار هوش معنوی بر روی اثربخشی اقدامات مدیریت  می

باشد. ( درصد و مقدار آن نیز مثبت )مستقیم( می3598دانش دارد. تاثیر آن )

 رگرسیون خطی نتایج آزمون فرضیه اصلی .4جدول 

 ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد آماره تی سطح معنی داري

00000 .0..6 00603 10000 

الزم به ذکر است که میزان رگرسیون به دست آمده از تاثیر هوش معنوی بر   
(، یادگیری مستمر در 5191گرایش به سمت توسعه، انتقال و حمایت از دانش )

(، توسعه فرهنگ 3393( ، درک سازمان به عنوان یك سیستم جهانی)2198سازمان )
(، رویکردهای مبتنی بر 7291تحقیق و توسعه)های  نو آورانه حمایت از پروژه

باشد که  ( می4594( و توسعه شایستگی و مدیریت بر مبنای شایستگی )2197افراد)
 های فرعی نیز مورد تأیید قرار گرفتند. دهد کلیه فرضیه نشان می

بندی  اولویتی ررسب برای های اقدامات مدیریت دانش: بندی شاخص رتبه 
یادگیری مستمر در  ،یش به توسعه، انتقال و حمایت از دانش)گرا وابستهمتغیرهای 

رویکردهای  ،های تحقیق و توسعه توسعه فرهنگ نوآورانه حمایت از پروژه، سازمان
بندی  مبتنی بر افراد و توسعه شایستگی و مدیریت بر مبنای شایستگی( از آزمون رتبه
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 فریدمن استفاده شد. 

 هاي اقدامات مدیریت دانش بندي شاخص نتایج رتبه .5جدول 

 گیري نتیجه تایید فرضیه خطا سطح معنی داري

00000 0000 H1 دار است تفاوت معنی 

 1915تر از مقدار خطا  داری برابر صفر و کوچك حال چون مقدار سطح معنی 
داری  معنیگیریم یعنی میانگین شاخصها تفاوت  باشد، فرض یك را نتیجه می می

 دارند.

 هاي اقدامات مدیریت دانش بندي شاخص بررسی رتبه .6جدول

 رتبه ها شاخصها رتبه میانگین 

1رتبه  توسعه شایستگی و مدیریت بر مبناي شایستگی 30.5  

5رتبه  یادگيري مستمر در سازمان 3030  

3رتبه  گرایش به سمت توسعه، انتقال و حمایت از دانش 3066  

هاي تحقيق و توسعه فرهنگ نوآورانه حمایت از پروژه توسعه 3043 4رتبه    

0رتبه  رویكردهاي مبتنی بر افراد 3010  

6رتبه  درك سازمان به عنوان یك سيستم جهانی 3010  

اولین رتبه  هاي هوش معنوي )با استفاده از آزمون فریدمن(: بندي شاخص رتبه
ها به  باشد و رتبه سایر مؤلفه ( می2914مربوط به ایجاد معنای شخصی با میانگین)

( و توسعه 2941(، تفکر انتقادی وجودی)2978ترتیب مربوط به آگاهی متعالی)
 باشد. ( می8914موقعیت هوشیاری)

 گیري و پیشنهادها نتیجه

توان نتایج حاصله و  می ه شدمطابق آنچه که در این پژوهش بدان پرداخت 
رعی تحقیق به شرح ذیل بیان مربوط را به تفکیك فرضیات اصلی و ف هایپیشنهاد

 کرد:
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فرضیه فرعی اول به بررسی رابطه بین هوش معنوی و گرایش به سمت توسعه،  
( و = 511/1rپردازد. نتایج حاصله، همبستگی مستقیم ) انتقال و پشتیبانی از دانش می

مورد تأیید قرار دادند و از طرفی این مؤلفه از اقدامات مدیریت  دار را رابطه معنی
دانش در وضعیت نسبتاً مطلوبی در سازمان برخوردار است. بنابراین جهت افزایش 

شود با اندیشیدن در  این همبستگی و دستیابی به وضعیت مطلوب سازمانی پیشنهاد می
ها  و تعادل داده و ارزش ها به امور روزمره، چشم انداز مورد اهداف و خواسته

های کدگذاری دانش در سازمان از طریق فناوری روز متحول  شناسایی شود؛ رویه
های اطالعاتی )اینترنت و انترانت( در دسترس کارکنان، توسعه یابد؛  گردد و بانك

استفاده از  کارهایی برای حمایت از کارکنان جهت انتقال دانش و تجربیات، با و ساز
 آنها، صورت گیرد.انند گردش شغلی و چند مهارتی نمودن هایی م طرح
فرضیه فرعی دوم به بررسی رابطه بین هوش معنوی و یادگیری مستمر در سازمان  
دار را مورد  ( و رابطه معنیr= 2198پردازد. نتایج به دست آمده همبستگی مثبت )  می

ها حاصل شد لذا  هتأیید قرار داد که کمترین میزان همبستگی نسبت به سایر فرضی
کار   ترین منابع درونی کشف و به جهت تقویت این رابطه در سازمان باید عمیق

پذیری در محیط کار حاصل  تا از آن قدرت توجه و دقت و انعطاف گرفته شود
شود و مسیر شغلی  برگزار تر با وظایف کارکنان آموزشی مناسبهای  دورهشود؛ 

که سبب ایجاد انگیزه کارکنان جهت تری در سازمان تدوین گردد  مشخص
 یادگیری مستمر در سازمان  شود.

فرضیه فرعی سوم به بررسی رابطه بین هوش معنوی و درک سازمان به عنوان  
( و r= 19333پردازد. نتایج به دست آمده همبستگی مثبت ) یك سیستم جهانی می

به وضعیت موجود درک چنین با توجه  دار را مورد تأیید قرار دادند. هم رابطه معنی
ترین رتبه  سازمان به عنوان یك سیستم جهانی )درحد متوسط( و نیز کسب ضعیف

توان با ترکیب  در آزمون فریدمن، جهت تقویت ارتباط هوش معنوی با این مؤلفه می
نگرش جهانی و نگرش شخصی، ارتباط با دیگران، طبیعت و جهان هستی را 

ارباب رجوعان و  ا تسهیل در اطالع رسانی بههای موجود را ب گسترش داد؛ سیستم
 توسعه چنین جهت اساس نیازهای مشخص شده توسعه داد و همکارکنان و ... بر 
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 از خارج در موجود دانش مهم از منابعاستفاده و پذیری، توجه انعطاف و نوآوری

 شود. سازمان توصیه می مرزهای
و توسعه فرهنگ نوآورانه فرضیه فرعی چهارم به بررسی رابطه بین هوش معنوی  

پردازد. نتایج به دست آمده همبستگی مثبت  های تحقیق و توسعه می حمایت از پروژه
(19721 =r) دهنده آن است که  دار را مورد تأیید قرار دادند که نشان و رابطه معنی

مؤلفه دارد ولی در سازمان از نظر وضعیت  هوش معنوی بیشترین همبستگی را با این
 های تحقیق و توسعه در حد موجود توسعه فرهنگ نوآورانه حمایت از پروژه

متوسطی قرار گرفته که جهت گسترش این ارتباط و حصول به وضعیت مطلوب 
های تحقیق و توسعه را گسترش  سازمانی، باید آموزش الزم به کارکنانی که پروژه

های  ها مورد حمایت قرار گیرند؛ روش یرد و برای اجرای پروژهدهند صورت گ می
های تحقیق و توسعه ایجاد  تری برای نظارت و تجزیه و تحلیل پروژه کنترلی قوی

حمایت  و به نوآوری آنان تشویق عمل، آزادی دادن کارکنان، به با اعتماد شود و
انگیزه و کوشش افراد  افزایش توان موجبات می های تحقیق و توسعه، پروژه از ویژه

سازمان را برای گسترش فرهنگ تحقیق و توسعه فراهم آورد.
فرضیه فرعی پنجم به بررسی رابطه بین هوش معنوی و رویکردهای مبتنی بر افراد  

دار را مورد  ( و رابطه معنی19217دست آمده همبستگی مثبت ) پردازد. نتایج به می
به وضعیت موجود رویکردهای مبتنی بر افراد  چنین با توجه  تأیید قرار دادند. هم

)درحد متوسط( جهت تقویت این رابطه باید تمایالت نوع دوستانه نسبت به دیگران 
  ها در کارکنان ایجاد و دیدگاهی روشنفکرانه و آرام در برخورد با مسائل را در آن

کار سعی در ایجاد  و عملکرد آنها اهمیت دادن به کارکنان بوجود آورد؛ جهت
تری نیز جهت آگاهی مدیران از  هایی مناسب  مکانیزم نمود و سازمانی  گروهی درون

 ها پاداش در نظر گرفته شود. های کارکنان ایجاد و برای آن موفقیت
و توسعه شایستگی و فرضیه فرعی ششم به بررسی رابطه بین هوش معنوی  

همبستگی مستقیم  پردازد. نتایج به دست آمده مدیریت بر مبنای شایستگی می
دادند. از طرفی دیگر باالترین اولویت دار را مورد تأیید قرار  ( و رابطه معنی19454)

را نسبت به سایر فرضیات دارد، بنابراین با توجه به حساسیت موضوع جهت افزایش 
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های  ها و توانمندی تری برای شناسایی مهارت های مناسب این همبستگی باید رویه
پذیری  ان تعیین گردد که با توجه به معنا و هدف زندگی انطباقمورد نیاز سازم

زا افزایش دهد؛ فرایندهای مدیریت منابع انسانی بر  کارکنان را با شرایط استرس
مبنای اهداف نظام مدیریت بر مبنای شایستگی اصالح شود؛ به کارکنانی که 

چنین  ارائه گردد و همتر است، مشاوره  عملکرد آنان از استاندارد تعیین شده پایین
   سازی شود.   معیارهای شایستگی با توجه به تجربیات سایر کشورها استاندارد

در کل نتایج حاصله نشان دهنده آن است که وضعیت موجود هوش معنوی و  
های  ، اما وضعیت موجود مؤلفهاستابعاد آن در سازمان در حد نسبتاً مطلوب 

ار نیست که جهت بهبود وضعیت و اثربخشی این اقدامات مدیریت دانش در حد انتظ
های پاداش و ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار  اقدامات باید تنظیم مجدد سیستم

ها اقداماتی از  گیرد. جهت بهبود ادراک کارکنان از معنا کار و توسعه شایستگی آن
سازی شغلی و توجه به لذت بخش کردن کار صورت  قبیل چرخش شغلی، غنی

سازی دانش را تشویق   توسعه فرهنگی که نوآوری، تحقیق و توسعه و  سهیم گیرد؛
تری جهت گسترش الگوبرداری خارجی صورت  نماید و سازوکارهایی اثربخش

ها  های سایر سازمان ها و شکست گیرد، که سازمان را قادر به یادگیری از موفقیت
از درون به »تواند  حول میکند. سخن آخر اینکه با بکارگیری دانش معنوی، تغییر و ت

کنند، قادر خواهند  مدیریت شود و کارکنانی که زندگی معنوی را تجربه می« بیرون
چنین  بود با سازوکارهایی منطبق با اهداف سازمانی موجبات رشد و توسعه خود و هم

 اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در سازمان را فراهم سازند.
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 منابع و مآخذ

بررسی شکاف "(؛ 13.0مهدي؛ علی شائمی؛ هوشنگ طالبی؛ سعيد عبدالمنافی، )ابزري،  .1
؛ فصلنامه "بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در صنعت خودروي ایران

 (..1-34، )صص 6ميریت دولتی، سال سوم، شماره 

؛ چاپ اول، تهران: نشر "استراتژي دانش"(؛ ..13اعرابی، سيد محمد؛ سعيد موسوي، ) .5
 مه.مهكا

؛  ماهنامه تدبير، "هوش معنوي و کسب و کار"(؛13.0حقيق، رامش) ؛ایمانی راد، مرتضی .3
 (.6.-..)صص ، .55سال بيست و دوم، شماره 

معنویت به عنوان "(؛ 13.0ن پور، داود؛ عليرضا کوشكی جهرمی؛ حسن بودالیی،)يحس .4
ي مدیریت منابع ها ؛ فصلنامه پژوهش"حلقه توانمندسازي و بروز رفتارهاي کارآفرینانه

، 1سازمانی، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوري، دانشگاه تربيت مدرس، دوره 
 (.60-5.، )صص 1شماره 

فرهنگ سازمانی و سپهر دانش گرایی؛ آموخته "(؛ 13.0خيرگو، منصور؛ زینب شكري،) .0
 ؛ ماهنامه توسعه مدیریت، سال چهاردهم؛ دوره جدید، شماره"هایی که آشکار می شود

 (.40-40، )صص ..

)مباحثی براي بهبود و کارآمدي  "اندیشه هاي نو در دانش مدیریت" (؛13.0دراکر، پيتر ) .6
ها(؛ ترجمه: حميد تنكابنی، چاپ اول، تهران: انتشارات  کارکنان، مدیران و سازمان

 مروارید.

؛ چاپ "بهره وري دانش در سازمان هاي دانشی"(؛ 13.0رمضان، مجيد؛ رضا حسنوي،) .3
 اول، تهران: نشر آتی نگر.

؛ ترجمه: پرویز شریفی درآمدي، مسعود "سفر هوش معنوي"(؛ ..13ریچارد، ا. بوئل ) ..
 نویدي مقدم، سميراسادات حسينی بنویدي، چاپ اول، قم: نشر بخشایش، 

 تدبير، ماهنامه ؛"سازمان و فرد براي معنوي هوش هاي بهره"(؛ ..13) سيما ساغروانی، ..

 (.30-.3)صص  انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ،510 شمارهسال بيست و یكم، 

؛ چاپ اول، "(MBAمدیریت دانش )با رویکرد "(؛ ..13سهرابی، بابك؛ هادي دارمی، ) .10
 تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت(.

؛ چاپ اول، شيراز: "یادگیري مستمر" (؛13.3شاه ولی، منصور؛ معصومه فروزانی، ) .11
 انتشارات دانشگاه شيراز، 
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 بینی پیش هوش"(؛ ..13)نرگسيان،عباس ؛واثق،بهاره ؛مهدي فتاحی، ؛اکبر علی فرهنگی، .15

 رهبري و عاطفی هوش معنوي، هوش میان روابط بررسی  :آفرین تحول رهبري کننده

-03پانزدهم، )صص ، سال چهارم، شماره ایران مدیریت علوم فصلنامه ؛"آفرین تحول
31.) 

یادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر "(؛ 13.3قربانی زاده،  وجه اهلل ) .13
 ؛ چاپ اول، تهران: انتشارات بازتاب."مدیریت دانش

هوش "(؛..13، حسن؛ معصومه باقرپور؛ سمانه بوژمهرانيه؛ محدثه لطفی، )زاده عبداله .14
 .انتشارات روان سنجی :تهرانچاپ اول،  ؛"(آنمفاهیم، سنجش و کاربردهاي ) يمعنو

تفکر سیستمی و ارزیابی "(؛ ..13مرعشی، سيد جعفر؛ وحيده بليغ؛ علی غياث آبادي،) .10
؛ چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان مدیریت "کارآمدي آن در اداره جامعه و سازمان

 صنعتی.
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