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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی راب هط هوش مع یون ب ااا اکدوخ ر دمآ ییی معل ام ن ادتبا سرادم  ی ادمه رهش ی ننننن نننننن ب .دو
شه ااا ی وت صی یف
پژوهش حاضر از ل اح ظ هدف ،اک ربر ید و از ل اح ظ شی هو گر آد وری و حت لیل دا هد ها ،جزء پژوه 
ون ع همبست یگ است .ج ما عه امآ ری پژوهش ماش ل کلیه معل ام ن مدارس ابتدایی شهر همدان در سال حت صی یل

زا

- 94 31

 3931به تعداد  1542نفر ب دو  .با استف هدا از روش هنومن گیری تص دا فی طب هق ای نسبی ،و و یسجرک لومرف اب قباطم
وم رگان هنومن ای به حجم  310نفر انتخاب شد ابزار گر آد وری دا هد ها ماش ل دو پرس نش ا دناتسا هم ا دمآراکدوخ در ی    
مربیان اسچ نا ن – وم ران و وولفولک ( )1002و پرس همانش هوش مع یون هیلد برا تن

(  ،) 2011ب دو

هک پایایی پرس نش ا هم

اکدوخ ر مآ دی معل ام ن  0/ 91و پرس همانش هوش مع ون ی  0/ 90با روش آلف یا کرونباخ تعیین شد .نتایج همبست یگ اشن ن
داد هک وضعیت هوش مع یون معل ام ن ووو اکدوخ ر نآ یدمآ ا زا رتالاب ن ا طسوتم حطس س .ت

یب ننننننن نننننننن ه ونعم شو ی ب  ااااااا

اکدوخ ر مآ دی معل ام ن راب هط مثبت و مع دان ار ( )R=0/ 27 3اشم هده شد همچنین نتایج حت لیل رگرسیون هک داد ناشن     
مؤلفههای تفکر انت یداق وج یدو و نیز وت لید مع ین شخصی قدرت پیشبی ین

اکدوخ ر مآ دی معل ام ن را دارند.

کلید واژهها :هوش معنوی ،خودکارآمدی ،معلمان ،مدارس ابتدایی.
دریافت اقم له94 31/4/ 10 :

پذیرش اقم له94 31/ 10 / 11 :

 .1دا شن یار مدیریت یشزومآ  ،گروه علوم تربیتی دا هاگشن ب عو لی سی ان همدانSiroosghanbari@yahoo.com ،

 .2دا شن ج یو

اک ر انش سی ارشد مدیریت یشزومآ گروه علوم تربیتی دا هاگشن ب عو لی سی ان همدان ( ون یسنده مسئول)

Madineh.hemmati@gmail.com
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مقدمه
امرو هز اهمیت زومآ ش و پرورش بر هیچ کس پ شو ی هد ا هیامرس ،تسین م ،تسام هدنیآ و زور       
سرمایه ای هک ن یم  وت ان قیمتی بر آن نه دا و ه ام ن چی یز است هک بشر را از عصر ات ریکی و جهل
به عصر رو انش یی و ون ر س هداد قو تسا  ... ..یکی یی از اه و شزومآ فاد

رد شرورپ

عماوج همه      

مک ک به فرد است ات اکدوخ ر مآ د دوش  .برای اینکه فر ید در بزرگسالی اک ر مآ د ب نیا دیاب دشا    
ویژگی را در دوران طفولیت و دانشآ دوخ رد یزوم    بپرورا  دن ((پیر یلامک ناراکمه و : 92 31،،، ،،
 .) 24 1با وت جه به اینکه زومآ ش و پرورش جزءحی یتا ترین س امزا نهای وشک ر به هک هتفر رامش    
پرورش مهمترین انم بع ملی را بر عهده دارد ،و هر گ هنو سر ام یه گ هب رجنم نآ رد یراذ     وت سع ههه

ه هم ج نا به وشک ر وخ اهد شد ،توجه ویژه مسئولین به پرورش ه ونعم شو ی یییی  1معل ام ن ندرب الاب     ،
اکدوخ ر مآ دی 2انآ ن و ایج دا حم یط اک ری طم لوب در مرا و یشزومآ زک

ب سرادم س مهم رای و    

ضروری به نظر یم رسد (ار الد ن و همکاران.) 98 :3931،
به وط ر کلی ب اق و دوام و پیشرفت هر ج ما عه ای به یآراک ی  تیبرتو میلعت تیفیک و آآآآآآآآآ ن ج ما عه
بست یگ دارد ،هر وشک ری به است دا ان و معل ام ن با ا گن ی هز و اک ر مآ د به ونع ان یکی میلعت ناکرا زا    
وتربیت نی زا دارد ات بتواند جوا ان ن دوخ را در اق لب نظام تعلیم وتربیت دوخ پرورش ده یارب و د   
آینده ای بهتر هدامآ نک د .هدف زومآ ش و پرورش ،تعلیم وتربیت افراد بیشتر است و با وت ج هب ه   
اب یتخا رد هک یراز ا ،دراد ر یعس        
استعداده یا

م یی  دنک د رگ گ نو ی ییی ه ااا ی طم ل ،هدرکداجیا دارفا رد ار یبو     

نآ ه ر ا اا و دزاس افوکش سنا ا ار ن

هب امک دح رس للللللل لللللللل برسان  د ((س امل نی  درجتسد وو ووو

همکاران.) 94 1 : 1387 ،
ب ان براین زومآ گاری یکی از اشم غل مهم و اساسی هب هعماج ره رامش       می ییرود زی تیلوئسم ار   
هدایت و پرورش یک نسل بر عهده معل ام ن ج ما عه اس  ت ((پی و یلامک ر

اراکمه ن .) 24 1 : 92 31،،،، ،،،

پدیده پیچیدگی حم یطها در عصر ینونک  ،س امزا نها را بر آن داشته ات پاسخهای بسیار گ وگانو ن
و متفاو یت را در قبال پیچیدگی حم ی یط و فض یا ر اق بتی داشته ب نشا د .یکی از مع لی ترین شی هو ها،
ترغیب معل ام ن به این امر است هک با امت م وج دو

دوخ را و فق

امت م عیار بایب راک رد ار شیوخ ن هک ،د پی و قالخ یناملعم نآ دما

اک ر ننک د و از ای قیرط ن    " وخ ددد "

هب ییوگخساپ رد روآون   

  

   

. spiritual intelligence
. Self-efficacy

1
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حم یطهای متالطم وخ اهد ب دو  .از جمله موع ل فر ید

هک ققحم هژیو هجوت دروم ا شناور ن ننننننننن اسی

س امزا ن برای انجام وم فقیت مآ یز اک ر قرار گرفته است ،اکدوخ ر مآ دی یم ب هک هدش هتفگ .دشا    
بسیاری از رفتاره یا انسان با س زا و اک ره یا نفوذ بر دوخ  ،برا گن یخته و نک ترل می یی وش ن م رد و د ی نا   
س زا و اک ره یا نفوذ بر دوخ  ،هیچ کدام مهم زا رت ریگارف و رت یصخش یدمآراکدوخ هب رواب

    

نیستند (بندورا 1977 ،؛ به قن ل از گلچین و سنجری .) 54 : 91 31،به نظر بندورا  1اکتساب انتظ تارا
اک ر مآ دی ب الا یا پایین ،چهار نم بع اصلی دارد:

 -1تجربه وم فق(2مهار یت ) :انتظارات اک ر مآ دی در تجربی یتا

رد صخش هک

اد تراهم اهنآ ر ،د      

ری هش دارد .تجارب وم فق مت ام یلند هک انتظ حطس تارا    ب نک داجیا الا ن  ،د در هک یلاح براجت       
شکست امت یل به وت لید انتظارات سطح پایین دارند ،به هر حال انتظارات سطح پایین یم  وت ا هب دن   

تهای ف  رییغت ررکم و ناوار ی دبا      (ب ارودن  -2 .) 1996 ،،تجرب اج ه ن نیش ی یییی  :3دی ای ند   
وسیله وم فقی 
اشم هده اک ره یا

وم فقی مآ ت ی رگید دارفا ز

که ااا ی اک ر رد ار یدمآ
   می یی وت ا ت هب دن ددد ددددریج ادرا 

بی نن دگان ال اق ء نک د هک به این باور برسند هک نآ ها هم قنآ در دارای اق بلی ناوتب هک دنتسه ت ن هب د

   

درک دعاقتم یارب ن راک هب یدارفا    

    

وم فقیت برسند -3 .ترغیب کال یم  :4ترغیب کال یم اغلب

مییرود یلباق هک تتتتت ه ااا ی زال م ب شفادها اب قابطنا یار ا ار ن راد ند  -4 . ..........برا گن یختگیناجیه  ی   :
قوم عیتهای شم کل ،حال تتته ااا ی ب رفا رثکا رد ار یگتخیگنارب یالا ا داجیا د       می یی دارفا و دنک   
دا هد های برا گن یخت یگ را برای قضاوت در وم رد اق بلیتهای اش ن به اک ر یم برند .از این جهت ،برای
اص یدمآراکدوخ یاهرواب حال

رتسا شهاک و ینامسج تیعضو دوبهب ،دارفا سسسسسسسسسسسسس س سسسس سسسسسسسه ااا و

اضطرابهای اش ن مؤثر است (وود و بندورا 1986 ،؛ به قن ل از شیر ب یگ و همکاران.) 38 : 91 31،
براساس اطم لع تا براون ،5نآ فارا و رانسی 6در مدارسی هک

اک رآیی ب الا دارند و انتظ ناملعم تارا   

از دانشآ زوم ان بیشتر و احساس تعاون بین همکاران یوق تر است ،معل ام ن نس ش لغش هب تب ااااااااا ن
افتخار یم  ننک د ،با والدین و انجمن اولیا و مربیان ارتباط یوق تری دارند و از احساس اک ر یدمآ

1
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3
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5
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6
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س )8002( 1اشن ن می ییده درک مهارف هک د ن     
ب یئول و مارتسلاو تاعلاطم .دنرادروخرب یرتالا سسسسس سسسسس
فرصتهای بزرگتر برای فعالیتهای اشم رکتی معل ام ن به نم ظور رسیدن به اهداف اصالحی تعلیم
و تربیت حائز اهمیت بسیار اس  ت ((حج زا ییی و همک نارا  .)8 : 91 31،،اکدوخ ر یلصا ءزج یدمآ   
نظریه خانش تی– اجت یعام

تهای فرد در خصوص وت ا ان ییهای دوخ
یم ب شا د هک به باورها یا قضاو 

در انجام وظایف و مسئولیتها ا اش ره دارد (زرا تع

و همکاران .) 239 :3931،کسی وچیا و ید ززززز

2

( ) 998 1اکدوخ ر مآ دی را قع یده به وت ا ان یی یک فرد در داشتن یک رفتار یا انجام یک اک ر اخ ص
به صورت وم فقیت مآ یز یم دا نن د (سلی ینام و هویدا.) 92 : 92 31،
پین چیرت

ناش و کک ککک )2002(3اکدوخ ر رد یساسا ریغتم کی ار یدمآ

گدای ی یاهدرکلمع ،یر       

اجت یعام  -خانش تی ،مهارتهای حرکتی ،انتخاب راهبردها و رفتارها به امش ر آور هد اند .ب رواب ه   

پ ژا ارس و الی تنا  )4002( 4اکدوخ ر مآ دی و یافتههای پژوهشه ااا ی مرب نآ هب طو

نیمز رد هههههههه ااا ی

گستر هد ای چون پ شز کی ،بررسیهای اجت یعام  ،رس هنا های ه یناگم  ،ا و یناگرزاب روم

،یسایس

روا انشن سی ،روانپ شز کی و زومآ ش و پرورش اک ربرد دارد (حسین چ  و یرا ککک یانی.) 185 : 1387 ، ،
همسو با حجم انب هو شهوژپ   

درب را ههه مفه دمآراکدوخ مو ی ناچسا ،ماع روط هب  نننن ننننننننن -اروم ننن 5و

وولفولک )1002( 6اکدوخ ر مآ دی معلم را به ونع ان قضاوت وی درباره اق بلیتهای تهج دوخ   

ایج دا پی ما ده یا مثبت برای ی دا گیری دانشآ زوم ان و درگیر کردن نآ ها در ا وم ر حت صیلی ،حتی با
شآ راد لکشم نازوم یا ب  ی ا  ن ،هزیگ رعت یف   
وج دو    دان شش 

       

ی رظن هب .دننک ودنب ر  ا (((((((( ()6002
می 

اکدوخ ر مآ دی باور معلم در وم رد وت ا ان یی تعیین ننک دگی و وت لید بستر پیشرفت در مز ی هن تکالیف
اخ ص و در حم یط اخ ص است .اکدوخ ر مآ دی معلم در تدریس ،باور وی در وم رد انجام تکالیف

ک9002،7؛ چاننن8002 ،8؛ به
ومسئولیتهاست و با تجربههای یشزومآ وی مرتبط یم ب شا د (ینیک ک
قن ل ازحسین چاری و همکاران.) 87 : 1389 ،
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بندورا (  ) 1997حرطم

می ییک دن

ککک ه ب وخ هب دارفا روا ددددددد کار مآ دددی خ ووو یش ،بخ دمع ش هههههای از

آدوخ گاهی 1انآ ن را شت کیل یم دهد .برای ایج دا و تغییر نظام باورهای دوخ کار مآ دی چهار نم بع

مه شت م خخخخ خیص دا هد اس  .ت اا ای ین  عبانم ع :زا دنتراب برجت ههههههه های یی
ترغیبه یا کالمی یا اجت عام ی 4و ح تالا

مه یم

وم ف ققق  ،2تجرب ههه های یی ج نا ششش ینی،3

طاع فی و فی زــــ یول ژو یک .5یکی و ثحابم زا

لئاسم    

هک بر اکدوخ ر مآ دی معل ام ن ثأت یر یم گذارد هوش مع یون است .مفهوم هوش مع هک یون   
   

در دهههای اخیر طم رح شده است در بر دارنده یعون س تسا هلأسم لح راتفر و یراگزا هک   
ب تالا رین س حوط رشد را در حی هط های مختلف خانش تی ،اخال یق  ،هیج ینا  ،بین فر ید وغیره لماش
یم  دوش و فرد را در جهت ه ام ه یگن با پدیدههای ا تسد و شفارط ی  هب یبا ی  ینورد یگچراپک و   
بیرو ین یاری یم  امن ید (گلچین و سنجری .) 55 : 91 31،این ه یلک یدید درف هب شو

دروم رد      

نز دگی و ه هم تجارب و رویدادها یم دهد و او را داق ر یم س دزا به چه و بوچ را

ددجم ریسفت     

تجارب دوخ بپردا دز  ،تخانش

و معرفت وخ یش را قمع بخشد (ا ینام و همکاران .) 74 :3931،ا ام

هوش مع یون به افراد خالقیتی اطع یم کند هک ب جا اهنآ ه ا هز    می ییده اوق د ن و دنهد رییغت ار نی   
قوم عی رگد ار ت گ نو     

 دننک (( (س یناورغا  .) 35 : 1389 ، ،،اکثری ع دندقتعم ناسانشناور ت ا لم

      

وم فقیتهای اک ر انک ن به میزان  20درصد به بهره ه یشو و  80درصد به هوش هیج ینا  6و مع یون
بست یگ دارد .در حالی هک ضریب ه یشو در وط ل مع ر قت ریب ًاًا اث بت اس فطاع شوه یلو ،ت ی و 

هوش مع یون را یم  وت ان وت سعه داد (ساغروا ین و غیور .) 29 : 388 1 ،زوهررر ) 2012 (7معت تسا دق   
هک هوش مع یون زاینده بی یشن

مع یق در و اق یع نز دگی است و شخص را در برابر حوادث نز دگی

اقم وم یم  نک د و به وسیله آن افراد به شم کالت مع ان یی و ار شز ی خادرپ ته    و آن را حل می یی ننک ددد

(ضمیری نژاد و همکاران .) 774 : 92 31،وگاننن 8معت ونعم شوه هک تسا دق ی   ،ی ونا زا یک اع       
ی وت ا هعسوت و دشر دن        یاب دد د ( و یحون
شه ااا ی چندگ لقتسم روط هب هک تسا هنا              م ی 
هو شش 

همکاران .)56 : 91 31،هوش مع یون مج هعوم ای از اق بلیتهای س زا ش روا ین مبت ین ب بنج ر هههههه ااا ی
1

.Self- Knowledge
.Enactive mastry Experiences
3
. VicariousExperiences
4
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5
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6
. Emotional Intelligence
7
. Zohar
8
.Vaughan
2

68

فصلن هما رهبری و مدیریت یشزومآ /سال نهم  /امش ره چهارم /مز ستان94 31

غیر یدام و متعالی است ،به ویژه نآ هایی هک با ام هیت هستی فرد ،مع یان شخصی ،تعالی و س حوط
ب یالا ه شو یاری مرتبط اند .ه یماگن

هک این اق بلیتها به اک ر بسته نوش د ،وت ا یان ی درف هب رصحنم     

مسأله گ اش یی ،تفکر انتزا یع و انک ر مآ دن را تسهیل یم   دننک (( اقآ باب یا ی ناراکمه و .) 86 : 90 31،،، ،،
در واقع هوش مع ون ی ظرفیتی است برای پرس سسیدن س غ تالاوئ ااااا یی درخص نعم صو ا اااا ی دنز گگگی،
ظرفیتی است برای ارتب تاطا بین افراد و جه نا ی که در آن نز دگی میک نن د .ای ین ه ناوت ،شو ا اااا یی
یکه نم جر به ار قت ااا ی س ور تمال حح حححی و
تهای مع ون ی است؛ به وط ر 
بهکارگیری ارزشها و کیفی 

گ 1ه ونعم شو ی کی ناونع هب 
جسمی افراد دوش (برا یت یکتایی .)81 : 92 31،از دیدگ ها کینگ گ
مج هعوم از ظرفیتهای ذه ین تعریف یم  دوش

 تدحو رد هک و و یگچراپکی

بطنا دربراک ا یق    

جنبههای غیر یدام و ام فوق هستی فرد و رسیدن به نتایجی از قبیل اندیشة وج یدو
مع ان و تخانش

   

مع ی دوبهب ،ق   

وخ یشتن برتر یم ب شا د و دارای چهار بعد اساسی از نظر کینگ یم ب شا د:

 -1تفکر انت داق ی وج یدو  :ظرفیت تفکر انت داق ی وج یدو نسبت به متافیزیک و مربوط به هس ،یت
جهان ،فضا ،امز ن ،مرگ و غیره (گلچین و سنجری.) 57 : 91 31،
 -2وت لید مع ان ی شخصی :وت ا ان یی استخراج مع ین شخصی کیزیف تایبرجت مامت زا فده و ی و    
روا ین از جمله ظرفیت برای ایج دا و است دان هدف نز دگی است (میرزا یناخ .)13 : 92 31،
 -3آگاهی متعالی :آگاهی متعالی ظرفیت شت خیص بعد متعالی  ،دوخ ددد ی دام ناهج و نارگ ی زا 

طریق ه شو یاری است (کینگ )7002،و ای زنوم  )0002( 2آن را وت ا ان یی پیش افت دا ن از جسم یدام

و وت سعه آگاهی مع یق تر از یک وج دو الهی  ای و ن فیرعت صخش سف      
آگاهی متعالی وت ا ان یی احساس بعد مع یون

  

می یی دنک  ..در حقی تق

نز دگی را بیان یم  نک د (صری یح و تی داژن روم : 90 31،،، ،،

.)6
 -4وت سعه حالت ه شو یاری :وت ا ان یی ورود و خروج به س حوط ب اگآ زارتالا هه هههی ( وه دننام ششششش یاری
ماک ل ،آگاهی کیه نا ی ،وحدت و یکتایی) وسایرح تالا در اختیار دوخ فرد (ه ام ن گ رد هک هنو   
تفکر مع یق با مراقبه ،زامن و ...ایج دا یم  دوش )(میرزا یناخ .)13 : 92 31،
شهای انجام شده در راب هط با این دو متغیر وم رد بررسی قرار میگیرد .نتایج قحت یق
در ادا هم پژوه 
شهیدی و همکاران ( ) 92 31اشن ن داد هک بی زاس دهعت ن ممممممم ینا و اکدوخ ر و تبثم طابترا یدمآ
.King
. Emmons
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مت اق بلی وج دو دارد .شی یگبر

 ناراکمه و (( ((( ) 91 31در پژوهشی تسد جیاتن نیا هب

   

هک دنتفای    

همبست یگ مع دان اری بین اکدوخ ر مآ دی مدیران متوس هط و اثربخ یش رهبری وج یناملس .دراد دو
دستجرد و همکاران (  ) 1387به این نتایج رسیدند هک بین اکدوخ ر مآ دی معل ام ن ندب تیبرت  ی و 
شر تک

نآ ها در کالسهای ضمن خد تم

(  ) 1387یافتههای پژوهش ح یکا

ارتب نعم طا ا جو یراد و  د ن و یلامکریم .دراد   

حس سسی ین

زکارم ناسردم هیحور نیب هک تسا نآ زا تر و ملعم تیب

اکدوخ ر مآ دی انآ ن راب هط مثبت و مع .دراد دوجو یرادان    ی تساوخ دز ی و 

     

اراکمه ن ((( (((( ) 92 31در
   

پژوه یش به این نتایج دست یافتند هک میان فلؤم نیگ هههههه ااا ی ه ونعم شو ی دح زا رتالاب ناملعم 
متوسط و مؤلفههای فرس دو گی شغلی معل ام ن پایین تر از حد متوسط اس شوه نیب نینچمه .ت     
مع یون و فرس دو گی شغلی راب هط نم فی نعم و ا جو راد و ربا .دراد د ا ابهوک یمیه ن و ینا   
( ) 92 31در پژوهش دوخ دریافتند هک بین رضایت از نز دگی و ه ونعم شو ی و 

همک نارا

یناجیه شوه    

شبینی یی دننک ههه مع اضر رادان ی گدنز زا ت ی   
راب هط مع دان اری به چشم یم  وخ رد و هوش مع یون پیش ش
است .نتایج قحت یق برا یت یکتایی ( ) 92 31اشن ن داد هک بین هوش مع یون و ابع دا هویت و س تمال
روان راب هط وج دو دارد .حریری و زرین آب یدا ( ) 91 31در قحت یقی ونعم شوه هک دنتفایرد ی      
کتابداران در حد ب الا و تعهد شغلی انآ ن در حد وخ ب است .راب هط معنی ییداری بی هفلؤم راهچ ن    
هوش مع یون (بسط ه شو یاری ،آگاهی متعالی ،تفکر وج و )یصخش یانعم دیلوت و یدو

دهعت      

شغلی وج دو دارد .ا اکز ن و همکاران ) 2014 ( 1در پژوه یش دریافتند هک بین مهارتهای ارتب یطا
و اکدوخ ر دمآ ی گتسبمه  ی تبثم        

معن ییداری وج دراد دو  . ..اح دم ی و 

همک  نارا (( (  ) 2014در

یافتههای دوخ به این نتایج دست یافتند ژتارتسا( نآ داعبا و یگنهرف شوه نیب هک ی د  ان ،ش

      

ا گن ی هز و رفتار) و همچنین هوش مع یون و ابع دا آن (آگاهی متعالی ،تفکر وج دو  ،آگاهی و ایج دا

مع یان شخصی) ارتباط مع دان اری وج دو دارد .نتایج قحت یق س دو  ) 2012 (2اشن ن داد هک بی دیلوت ن   
مع ینا شخصی و دو ماع ل به ان مهای س زا گاری و روان رنجوری راب هط مثبت وج دو دارد همچنین
بین آگاهی متع دا ل و گ دوش گی راب هط مع دان اری وج دو دارد..

. Ozkan et al,.
.Sood
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گاپت ااا  ) 2012 ( 1در پژوهشی ا هب  ین تن ی هج سر ی  شوه نیب هکد م ونع ی و  ه ناجیه شو ی اب 

     

       

    

اکدوخ ر مآ دی راب هط مثبت و مع ین داری وج دو دارد .امرایی و همکاران (  ) 2011نتیجه گرفتند هک
هوش مع یون با ویژگیهای س زا گاری ،وظیفه انش سی ،برو گن رایی طبار ه م دانعم و تبث ا د ر ار و د   
یهای شخصیتی قن ش مه یم در شت ریح هوش مع یون افراد دارند .ب قا ری و همکاران ( ) 2010
ویژگ 
نتایج اشن ن یم دهد هک بین هوش مع یون و یماکداش رابط ههه معنی ییداری وج .دراد دو ب هب هجوت ا    
اهمی دمآراکدوخ ت ی اب طبترم لماوع هعلاطم تیبرت و میلعت فادها ققحت رد ناملعم 

       

       

    

اکدوخ ر مآ دی معل ام ن ضرورت یم یابد در این راستا پژوهش حاضر یم  شوک د به سئواله ااا ی زیر
پاسخ دهد:
 .1وضعیت هوش مع یون و اکدوخ ر مآ دی معل ام ن مدارس ابتدایی همدان چ هنوگ است؟
 .2آیا بین هوش مع یون و اکدوخ ر مآ دی معل ام ن مدارس ابتدایی شهر همدان راب هط وج دو دارد؟
 .3از طریق کدام یک از مؤلفههای هوش مع یون

یم  وت ان اکدوخ ر مآ دی معل ام ن مدارس ابتدایی

شهر همدان را پیشبی ین کرد؟

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

رو ش
روش پژوهش وت صیفی و از ون ع همبست یگ و ج ما عه امآ ری ماش ل کلیه معل ام ن ادتبا سرادم  یی   
شهر همدان به تعداد  1542نفر ب دو  .هنومن این پژوهش با استف هدا از روش ریگ هنومن ی یفداصت    
طب هق ای نسبی و بر اساس فر وم ل کرجسی و وم رگان تعداد  310نفر هک از این تعداد  44 1نف نز ر
و  8نفر مرد در ان حیه یک و  147نفر زن و  11نفر مرد در ان حیه دو یم ب یروآدرگ تهج .دنشا    
دا هد های وم رد نی زا این پژوهش از دو پرس همانش است نا دارد استف هدا شده است .ب ارب روظنم نید ی    
سنجش اکدوخ ر مآ دی معل ام ن از پرس همانش اسچ نا ن – وم ران و وولفولک ( )1002و برای سنجش
.Gupta

1
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هوش مع یون از پرس همانش هیلد برا تن

(  ) 2011استف هدا .دش پرس نش ام ههه اکدوخ ر یدمآ

لماش

24

سئوال با طیف پنج درجه ای قم یاس لیکرت (خیلی کم ،کم ،ات حدو ید  ،زی دا  ،بسیار زی دا ) نت ظیم
شده است هک هر یک از این گزی هن ها به ترتیب  5 ،4 ،3 ،2 ،1امتی زا دارند .پرس همانش هوش مع یون
ماش ل  24سئوال با طیف پنج درج سایقم یا ه   

لیکر تتت ( ماک ًالًال هن ،مقفاوم ،مقفاوم  هن مقفاوم       

ًال مخالفم) نت ظیم شده است هک هر یک از گزی هن ها به ترتیب
مخالفم ،مخالفم ،ماک ًال

،5 ،4 ،3 ،2،1

امتی زا دارند .روایی پرس نش ام هههه ااا ب وتحم ییاور شور ساسا ر ایی هرهب اب و  یریگ تارظن زا       
متخصصان تعیین شد و برای سنجش پایایی پرس همانش ها از ضریب آلف یا کرونب هدش هدافتسا خا   
اکدوخ ر مآ دی  0/ 91و برای پرس همانش هوش مع ون ی  0/ 90به دست مآ د.

است هک برای پرس همانش

شهای امآ ر وت صیفی ننام د می گنا ین ،ا حن راف معیار و
برای تجزیه و حت لیل دا هد های پژوهش از رو 
از روش های امآ ر استنب یطا درحد ومزآ ن  tتک گروهی ،ض بیر

مه ب یگتس

لیلحت و نوسریپ     

رگرسیون چند گ هنا استف هدا گردید .تجزیه و حت لیل دا هد ها با استف هدا از نرم افزار  SPSSنسخه 16
انجام گرفت.
یافتهها

و خودکارآمد ییادتبا سرادم ناملعم ی     

سئوال  )1وض یونعم شوه تیع    

همدان چگونه است؟

کگروهی
جدول  .1بررسی وضعیت هوش معنوی معلمان مدارس ابتدایی همدان با استفاده از آزمون  tت 
س حط     

معناداری

درجه  

آزادی

مقدار
t

میانگین
آماری

انح فار     

استاندارد

می نیگنا      

مشاهدهشده

شاخص
متغیر

0/1000

**

903

30 / 06

3

0/ 63

4/ 09

تفکر انت یداق وج یدو

0/1000

**

903

28 / 05

3

0/ 63

4/ 01

0/1000

**

903

27 /37

3

0/ 59

3/39

0/1000

**

903

24 / 71

3

0/ 67

3/ 94

وت لید مع ین شخصی
آگاهی

مؤلفهها

0/1000

**

903

30 / 30

3

0/ 57

3/ 99

هوش معنوی

وت سعه حالت آگاهی

* در سطح  0/ 05مع دان ار است ** .در سطح  0/01مع دان ار است.

نتایج ومزآ ن  tتک گروهی در جدول ( )1اشن ن میدهد می گنا ین ه ونعم شو ی سرادم ناملعم      
ابتدایی شهر همدان  3/ 99با ا حن راف معیار  0/ 57است هک از می گنا ین امآ ری ( )3بزرگت  تسا ر و
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این تفاوت در سطح  0/ 01مع دان ار است زیرا ( )p< 0/ 01؛ ب ان براین با  % 99ا مط ی ان ن ممم ی اوت ننن گفت
هک میزان هوش مع یون معل ام ن مدارس ابتدایی شهر همدان ب تالا ر از حد متوسط ( )3است.
کگروهی
جدول  .2بررسی وضعیت خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی همدان با استفاده از آزمون  tت 
س حط    

درجه    

معناداری

آزادی

0/1000

**

903

0/1000

مقدار
t
30 / 50

میانگین

انح فار     

می نیگنا          

شاخص

آماری

استاندارد

مشاهدهشده

متغیر

0/ 51

3

903

25 /14

3

0/65

0/1000

**

903

30 / 85

3

0/ 55

0/1000

**

903

28 / 42

0/65

3

3/18
3/ 97
3/ 90

درگی ندرک ر

          

فراگیران
روشه یا تدریس

مؤلفهها

**

3/ 89

خودکارآمدی

مدیریت کالس

* در سطح  0/ 05مع دان ار است ** .در سطح  0/ 01معن دا ار است.

نتایج ومزآ ن  tتک گروهی در جدول ( )2اشن ن میدهد می گنا ین اکدوخ ر مآ دی معل ام ن سرادم    
ابتدایی شهر همدان  3/ 89با ا حن راف معیار  0/ 51است هک از می گنا ین امآ ری ( )3بزرگت  تسا ر و
این تفاوت در سطح  0/ 01مع دان ار است زیرا ( )p< 0/ 01؛ ب ان براین با  % 99ا مط ی ان ن ممم ی اوت ننن گفت
هک میزان اکدوخ ر مآ دی معل ام ن مدارس ابتدایی شهر همدان ب تالا ر حد متوسط ( )3است.
سئوال  )2آیا بین هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان مد رهش ییادتبا سرا    

همدان رابطه وجود دارد؟

جدول  .3رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
س حط          
مع دان اری
0/1000

**

ضریب
همبست یگ
0/ 27 3

تعداد
310

متغیر
راب هط هوش مع یون و اکدوخ ر مآ دی معل ام ن مدارس ابتدایی

* در سطح  0/ 05مع دان ار است ** .در سطح  0/ 01مع دان ار است.

براساس نتایج به دست مآ ده از ومزآ ن همبست یگ پیرسون  لودج رد  (( ((( ،)3بی و یونعم شوه ن
اکدوخ ر دمآ ی

(( ( p=0/1000و  )r=0/ 27 3راب  هط م  ؛دراد دوجو رادانعم و تبث ز ری ا (((((((((( ( .)p< 0/ 01

ب ان براین با  % 99ا مط ی ان ن یم  وت ان گفت هک هرچه هوش مع یون معل ام ن ب تالا ر ب شا د ،اکدوخ ر یدمآ
انآ ن افزایش یم یابد.
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یتوان خودکارآمدی
سئوال  )3از طریق کدام یک از مؤلفههای هوش معنوی م 
معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان را پیشبینی کرد؟

جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام تاثیر مؤلفههای هوش معنوی بر خودکارآمدی معلمان

سطح مع دان اری
0/00 01

F
34 / 46

مفروض ههههههه ه ااااااا ی

س حط         

هم یطخ

مع دان اری

وت رموا
ری نا س

VIF
1

دوربین       
واتسون
t

ضریب    

ضرینییعت ب       
اص حال   
R2

1/ 67

تعیی نننننن ن

هدش   

R2

0/101

0/ 098
ضرایباس ات ن اد ررر

همبس گت ی   

م دل

()R

تفکر انت یداق وج یدو

0/ 17 3

م دل

ضرایب غیراست نا دارد

د

Beta

می گنا ینخ

وت لرنس

B

اط ی        

Tolera
nce
1

ضریب        

است نا دارد
0/100

15 / 69

0/100

5/ 87

0/ 17 3

0/ 181

2/ 845

قم دار اث بت

0/ 044

0/ 257

تفکر انت یداق وج یدو

* در سطح  0/ 05مع دان ار است ** .در سطح  0/ 01مع دان ار است.

براساس اطال تاع

ج  لواد (( F ،)4دهاشم ههه هدش حطس رد   

 0/ 01مع ،هدوب رادان هلداعم نیاربانب     

رگرسیون اق بل تعمیم به کل ج ما عه امآ ری ب هدو است .همچنین قم دار ومزآ ن دوربین واتسون (در
ب هزا  1/5ات  )2/5بدست مآ د هک استقالل اطخ ها را اشن ن یم دهد و براساس خاش صه یا هم یطخ
ب دو ن؛ بین متغیره یا پیش بین هم طخ ی وج دو نداشته و نتایج حاصل از مدل رگرسیون اق بل اتکا
ف-اس ارقرب فونوریم ر تسا  .... ...
است .و شرط نر ام ل ب دو ن متغیره ااا ب ورگوملاک نومزآ ساسا ر فففف فففف
ب ان براین مفروضههای استف هدا از ومزآ ن رگرسیون برقرار است .نتایج ومزآ ن رگرسیون گامبهگام،
اشن ن داد در گام اول مؤلفه تفکر انت رتشیب یدوجو یداق ی د ار ریثأت ن ر گر  ر غتم دنچ نویس ی هر       
داشته و وارد مدل گردید و شم خص شد سایر مؤلفهها ن لدم رب ینادنچ ریثأت د زا و هتشا لدم
ح ربانب .دندش فذ ا ااااا اااین نتای  ج ج ود لللل لل ( )4بی رگنا

نآ

اکدوخ ر مآ دی معل ام ن وت سط مؤلفه تفکر انت یداق وج یدو

تسا     

    

هک     10 /2درص تارییغت زا د     

انآ ن تبیین

ممم یگ در ددد  .همچ ننن ین س مه

مؤلفه تفکر انت یداق وج یدو در پیشبینی یی اکدوخ ر مآ دددی  0/ 17 3ممم یب شا ددد .نت اهن جیا ی لانآ ی یز    
رگرسیون گام به گام ،به همراه ضریب متغی رد ،لدم رد رثؤم ر ز هدمآ ری .تسا اهن لدم یی      
عبارت است از:
 ( 2/ 845قم دار اث بت) ( +تفکر انت یداق وج یدو )  = 0/ 17 3اکدوخ ر مآ دی
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بحث و نتیجه گیری
پیشرفت و بالندگی هر ج ما عه مرهون زومآ ش و پرورش آن ج ما عه می ییب دشا  ..پوییایی وبال دن گگگی
زومآ ش و پرورش نیز وابسته به کیفیت مع لکرد معل ام ن آن ج ما عه است .چ نان چه مدارس وخ استار
همسوی ب ی اااااا پی  تفرش و ایوپ یی دنشاب   ، ،،،،،،بای  د د :دنهد رارق هجوت دروم ار یساسا نکر و              
اکدوخ ر مآ دی و هوش مع یون  .با وت جه به قن ش وحم ری معلم در س نزا دگی ج ما عه ،سزاوار است
مسئ الو ن زومآ ش و پرورش در گزینش معل ام ن با تقد
معل نام ی را انتخاب ک نن د که واجد ویژگیه یا

و وسواس اخ صی اقدام ک نن د و در نهایت

اخ ص علمی ،اخال ققق ی ،شخص صصیتی ،و ...ب ات ؛دنشا   

بتوا نن د در تربیت نسل آینده وم فق گر ند د .مسئ الو ن نظام شزومآ ی باید مع لکرد معل ام ن را به قوم ع
وم رد ارزیابی قرار دهند؛ و در برطرف کردن اقن ط ضعف و ار اقت ء مع لکرد نآ ه  زا ا هه هههیچ تال ششش ی
مضای هق نک نن د .یافتههای سئوال اول پژوهش اشن ن داد هک هوش مع یادتبا سرادم ناملعم یون ی    
همدان ب تالا ر از حد متوسط ( )3است .یافتههای این سئوال با نتایج رستمی ( ،)3931ضمیری نژاد
و همک  نارا (( ( ،) 92 31ی وخدز استی و 
دادا یش

همک  نارا (( ( ،) 92 31براتی یکتایییی ( ،) 92 31اس و سولره

اخ ص ( ) 91 31حریری و زرین آب یدا ( ،) 91 31اسفندیار پور ( ،) 90 31صری یح و تی روم

 داژن (( ،) 90 31یع بوق ییی ( ،) 90 31وم س ووو ی ( ،) 90 31ای  روپ نام (((( (  ،) 2014س  دو (( (  ،) 2012امراییو 
همکاران (  ) 2011هک در پژوهشهای دوخ می گنا ین میزان هوش مع یون هنومن وم رد اطم لع ههه وخ ددد
را ب تالا ر از حد متوسط گزارش دا هد اند هم سو است .افراد با استف هدا از هوش مع یون

می یی وت ا دنن

فعالیتها و نز دگی دوخ را در مسیری مع یق و مع دان ارتر هدایت ننک د .سایر یافتهها مبین آن است
هک وضعیت اکدوخ ر مآ دی معل ام ن ب تالا ر از سطح متوسط یم ب شا د .یافتههای این س  اب لاوئ نتا جی    
صفاری و همکاران ( ،)3931پیر امک لی و همکاران ( ،) 92 31قالئی و همک  نارا ( ( ،) 91 31اکبررری
و امین ی یدز ( ،) 388 1حج یزا و قن ش (  ،) 1387میر امک لی و حسی ین (  ،) 1387قل للی پ  و رو پپییران
شهای دوخ می گنا ین اکدوخ ر یدمآ
نژاد (  ،) 1386ام رگولیس و مک کیب (  ،) 2010هک در پژوه 
را ب تالا ر از حد متوسط ( )3گزارش دا هد اند هم سو است .ه  ر چچ چچچه اکدوخ ر رتالاب ناملعم یدمآ    
ب شا د به اشدوخ ن بیشتر ا مط ی ان ن دارند هک

اک ر اش ن با اهمیت و مفید است و ثأت یر مثبتی بر ی دا گیری

دانشآ زوم ان دارد و همین ا مط ی ان ن و اعت داق نآ ها سبب بروز رفتاره یا ی نآ زا ان    می یی رد هک دوش   
شآ اوخ نازوم هه هههد رد لماوع نیا مامت و دش
واقعیت هم وم جب پیشرفت و وم فقیت بیشتر دانش ش
نهایت به میزان رضایت معل ام ن از اک ر اش ن یم افزایددد (ا وتش ن .) 984 1، ،معل ام نی راد هک ا سح ی    
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اکدوخ ر مآ دی ب تالا ری هستند بهتر یم  وت ا نن د دوخ را با اش گردا اشن ن ه ام هنگ ننک د و ب اهزاین ه ی   
ویژه اش گردا اشن ن بهتر پاسخ دهند .این اکدوخ ر مآ دی ب الا یم  وت اند سبب بروز رفتارهایی از معلم
ننام د صرف امز ن بیشتر در کالس ،خالقیت بیشتر درطراحی بر همان های درسی ،نم تیریدم ا بس
کالس درس و نیز بکارگیری روشهای تدریسی هک با ویژگیهای دانشآ زوم ان انت سب بیشتری
داشته ب شا د ،دوش .
نتایج سئوال دوم پژوهش روشن س تخا

هک بی خ و یونعم شوه ن و وووووو اکد ر املعم یدمآ ننننن راب هط

مثبت و مع دان ار وج دو دارد؛ ب ان براین یم  وت ان گفت هک هرچه هوش مع ،دشاب رتالاب ناملعم یون     
اکدوخ ر مآ دی انآ ن افزایش یم یابد .نتایج این سئوال با یافتههای گلچین و سنجری ( ،) 91 31گاپتا
(  ،) 2012دآ جبلو ( ،)7002اس عام یل پور نز ج ینا و همکاران ( ،) 91 31ر مز جویی ( ،) 90 31هم سو
است چرا هک نآ ها نیز در پژوهش دوخ همبست یگ مثبت و معنیداری را بین این دو مؤلفه گزارش
دا هد اند .هوش مع یون و اکدوخ ر مآ دی اق بل پرورش و رشد یم ب نشا د و س امزا نها یم  وت ا نن د شقن
بسزایی در افزایش هوش مع یون و اکدوخ ر مآ دی معل ام ن داشته ب نشا د .پس هرچه معل ام ن ازهوش
مع یون بیشتری بر وخ ردار ب نشا د به ه ام ن نسبت میزان اکدوخ ر مآ دی اش ن افزایش یم یابد .یم  وت ان
گفت هک افراد بر وخ ردار از هوش مع یون ب الا از میزان اکدوخ ر مآ دی ب تالا ری به هر دنهاوخ دنم    
شد .هوش مع یون به ام اج هزا یم دهد ات نآ جا هک مم کن است قوم عی یغت ار ت ی  ر ددددد هی رتهب ای و م    
مدیریت نک یم.
یافتههای سئوال سوم پژوهش اشن ن داد هک از میان مؤلفههای هوش مع یون  ،مؤلفه تفک یداقتنا ر   
وج یدو بیشترین ثأت یر را در پیشبی ین

اکدوخ ر مآ دی داشته و شم خص شد مؤلفههای وت لید معنی

شخصی ،آگاهی و وت سعه حالت آگاهی ثأت یر چندا ین بر و هتشادن لدم
همچنین سهم مؤلفه تفکر انت یداق وج یدو در پیشبی ین

از .دندش فذح لدم    

اکدوخ ر مآ دی  0/ 17 3میب شا د .این یافته

با نتایج گلچین و سنجری ( ،) 91 31زار یع متین و همکاران ( ) 90 31هم سو است .ه ونعم شو ی   
را یم  وت ان به ونع ان ب تالا رین هوش وج یدو فرد دانست هک سبب ایج دا گن ر یش جدید و مثبت در
فرد نسبت به دوخ  ،دیگران و جهان پیرا وم ن او یم  دوش و از آن جا هک
اعت داق فرد به وت ا ان ییها و مهارتهای دوخ دارد یم  وت ان بیان دومن

اکدوخ ر مآ دی نیز ا اش ره به

هک ب الا ب دو ن هوش مع ون ییی در

فرد سبب یم گر دد ات فرد با هاگن مثبتی هک نسبت به دوخ ش به واس هط هوش مع یون پیدا می یی دنک
بتواند در حین انجام اک ر نیز مهارتهای دوخ را به وخ بی به و .دریگب راک شوه بیترت نیدب
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مع یون ب الا  ،اکوخ ر مآ دی ب الا را به همراه وخ اهد دا تش  .با وت جه ب  هکنیا ه م نازی     ه ونعم شو ی   
معل ام ن در مدارس ابتدایی شهر همدان از ل اح ظ مؤلفههای تفکر انت وت ،یدوجو یداق لل لللی ینعم د
شخصی ،آگاهی ،وت سعه حالت آگاهی ب تالا ر از حد متوسط ( )3است پی نش ه دا یم  دوش
 با وت جه به وضعیت انم سب مؤلفههای هوش مع یون در معل ام ن باید راهه یا
گیری هر چه بیشتر هوش مع یون را یافته و بر یخ از تجربی تا

هک :

مع لی برای به اک ر

دوخ را در اختیار دیگر س امزا نها و

مدارس قرار دهند .نکته اق بل وت جه این است هک پرورش هوش مع یون

ات حدود زی یدا فرآی یدن

فر ید است و مدیران فقط یم  وت ا نن د این امر را در س امزا نننه ااا تس ،هک نیا هلمج زا ،دنیامن لیه

    

حم ی یط مع یون در س امزا ن ایج دا امن یند و برای اک ر انک ن ارزش اق ئل شده ب هنآ هدیقع ه ا مارتحا      
بگذارند .هم چنین یم  وت ا نن د به برگزاری اک رگ ها های یشزومآ جهت ب یاهرواب حطس ندرب الا     
مع یون و گن رشهای فکری اک ر انک ن مب دا رت امن یند.


اکدوخ ر مآ دی ،ویژگی شخصیتی یا نظام باوری ام هستند یباستکا هک

زومآ ش و پرورش باید با گذاشتن دورههای زومآ ش ضمن خد تم

می ییب الوئسم .دنشا ن   

و مآ ووو زش نآ ه  هب ا م ،ناملع    

مدیران و دیگر اک ر انک ن ب عا ث مع لکرد بهتر و ب تالا ر س امزا ن  ناملعم تهج نیا زا .دنوش  ب دیا      
ری هش های قضاوتهای اکدوخ ر مآ دی را ب انش سند ،زیرا این قضاوتها روی مع لکرد اهنآ یراک   
ثأت یر یم گذارد.
 س امزا نها افرا ید را انتخاب ننک د هک دارای س حوط ب الا یی از اکدوخ ر مآ دی ب  اریز دنشا ا نی    
افراد ا گن ی هز های زال م در رفتار اش ن برای انجام اک ر وج دو دارد .این امر نیز باید در یط استخدام و
ترفیع نیروی اک ر انجام گیرد.
منابع
ار الد ن ،محم د رضا؛ سرچه ینا  ،زهرا و سرچه ینا  ،مجتبی ( .)3931راب هط ه ونعم شو ی یراک یگدنز تیفیک اب  و     
بلوغ معل ام ن ود هیحان ییادتبا  یش رهش ر ،زا       فص همانل

علم ممی– پژوهش  ون یتفایهر ی در تیریدم     

آموزشی ،سال پنجم ،امش ره  ،1صص .18-201
اس عام یل پور نز ج ینا  ،سیمین؛ شم عوف ،سهیل؛ ص و ارهز ،یرف ومحم ،یسابع ددددددددد ( .) 91 31ارتب دمآراکدوخ طا ی و 
هوش مع یون مراقبین عضو وناخ ا هد سال نم دان مبتال به آلزایمر ،فصلنامه فقه پزشکی ،سال چهارم ،هرامش
 ، 11صص . 152 - 166

 12و
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ب قا ر پور ،معص همو و عبداهلل زا هد  ،حسن ( .) 91 31راب هط بین هوش مع وتم سرادم ناریدم یربهر کبس و یون س هط       
گرگان ،فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال سوم ،هرامش  ،2صص

- 98

. 87
شآموزان دختر
برا یت یکتایی ،هاجر ( .) 90 31ارتباط هوش معنوی با ابعاد هویت و سالمت عمومی دان 
سال دوم متوسطه ناحیه یک همدان ،پایان همان

اک ر انش سی ارشد رشته مدیریت شزومآ ی دازآ هاگشناد    .

همدان.
پیر امک لی ،محم د علی؛ مؤ ینم مه وم ئی ،حسین و پ کا دامن ،مجید ( .) 92 31بررسی طبار ه طس نیب  حححح ححححح اکدوخ ر یدمآ
معل ام ن علوم تجربی با ا گن یزش ،گن رش و پیشرفت حت صی یل

شآ یادتبا مجنپ هیاپ نازوم ی   ،
دانش ش

پ رد شهوژ

برنامه ریزی درسی ،سال دهم ،امش ره  ، 10صص .321- 135
زار یع متین ،حسن؛ خیر اندیش ،مهدی و جه ینا  ،حوریه ( .) 90 31انش سایی و سنجش مؤلف هههه ااا ی ه ونعم شو ی رد    
ی ،س ،مراهچ لا   
شهای مد مومع تیری یی یی
حم یط اک ر؛ م اط لعه وم ر ید در بی ام رستان لبافی نژاد تهران ،پژوه 
امش ره  ، 12صص . 71 - 94
حسی راچ ن ی وسر ،ینایک و دوعسم  ،لللللللللل لل (  .) 1387راب اهریغتم یخرب هط ی تیعمج 
دانشآ زوم ان در تع ما ل اجت یعام

،نالاسمه اب     مجل پناور ه ز و یکش

تخانش ی دمآراکدوخ اب  ی       

     

شناور ن لاب یسا ییی یییییینی ای ار ننن ،س لا

چهاردهم ،امش ره  ،2صص . 84 1- 191
صه ااا ی روان س یجن
حسین چاری ،مسع دو ؛ س  ،یوام سس سسسید عب دمحم و باهولاد ی اگژم  ،نن ننننن (  .) 1389بررسی خاش صص صص
پرس همانش

اکدوخ ر مآ دی معلم ،مجلة مطالعات آموزش و یادگیری ،دورة دوم ،امش ره  ،2صص . 86 -601

حج یزا  ،الهه؛ ص یقدا  ،ان هید و یکاخ  ،سکی هن

وتاخ ن ( .) 91 31راب هط گن رش شغلی ،احس دمآراک سا ی و 

دمآراک ی    

جمعی با تعهد شغلی معل ام ن ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،سال ی دزا هم ،امش ره  ، 42صص .7- 30
حریری ،نجال و زرین آب یدا  ،زرین ( .) 91 31سنجش راب هط هوش مع یون و تعه گشناد نارادباتک رد یلغش د ا یاهه     
دولتی شهر اصفهان ،مجله مطالعات کتابداری و علم اطالعات دانشگاه شهید چمران اه او ززز پ یا ی و ز
مز ستان ،صص . 79 - 96
رست یم  ،س دو ابه ( )3931بررس سسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مد هرود یتلود سرا   
دوم متوسطه شهرستان کامیاران ،پایان همان

اک ر انش سی ارشد رشته مدیریت یشزومآ  .دا هاگشن ب عو لی سینا

همدان.
زرا تع  ،مهسا؛ حس ین  ،محم د؛ رشیدی ،علی؛ حدیدی ،نم صور و پیری ،وم سی ( .)3931بررسی دعت شقن ی نک ل ن هد   
اکدوخ ر مآ دی در راب هط بین استرس شغلی با رفتار شهروندی س امزا نی اضر و ی لغش ت ی ضعا  ا یملع تأیه ی

    

دا هاگشن علوم پ شز کی ارومیه ،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ،دوره دوا دز هم ،امش ره  ،3صص
. 238 - 248
ساغروا ین  ،سی ام (  .) 1389بهرههای هوش مع یون برای فرد  -س امزا ن ،تدبیر امش ره . 215
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ساغروا ین  ،سی ام و غیور ،سید مرتضی ( .) 388 1مع ون یت ،یافوکشدوخ ی رد یونعم شوه و

،راک طیحم       فص همانل

علمی-پژوهشی-تخصصی گروه مدیریت دانشگاه امام رضا (ع) ،امش ره .6
سل ینام دستجرد ،ابراهیم؛ همتی نژاد ،مهرعلی و رح ینام نیا ،فره دا (  .) 1387راب زومآ هط شش شششه ااا ی ض اب تمدخ نم    
اکدوخ ر مآ دی معل ام ن تربیت بد ین  ،نشریه حرکت ،امش ره  ،73صص .391-402
سلی ینام  ،عفت و هویدا ،رضا ( .) 92 31بررسی دمآراکدوخ موهفم ی در  تخانش هیرظن اجت ممممممممممممم یعا ب ،ارودن عل مو
اجتماعی ،امش ره  ، 63صص . 91 - 97
گلچین ،مجتبی و سنجری ،احمدرضا ( .) 91 31بررسی راب هط بی دمآراکدوخو یونعم شوه ن ییی یییییی اک ر انک ن (( اطم لعه
وم ر ید  :س امزا ن زومآ ش و پرورش استان گلس ات ن  )،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،س سسال اول ،هرامش ،3
صص . 54 - 66
وم س یو  ،سیدحسین؛ اط لب زا هد ون بریان؛ حم سن و مش س وم ر یناک  ،غالمرضا ( .) 90 31بررسی راب هط ه ونعم شو ی و 
ی ،س ،متفه لا   
رفتار شهروندی س ینامزا معل ام ن دبیرست نا ه یا شهرستان نز جان ،فص تیبرت یسانشناور همانل ی یی ییی
امش ره . 22
میرزا یناخ  ،احترام ( .) 92 31بررسی رابطه بین هوش معنوی با مهارته ک یطابترا یا
لرستان .پایان همان

اا ااارکن هاگشناد نا   

اک ر انش سی ارشد رشته مدیریت یشزومآ  .دا هاگشن ب عو لی سی ان همدان.

میر امک لی ،سید محم د :حسی ین  ،رسول (  .) 1387بررسی راب هط بین روحیه و اکدوخ ر مآ دی مرا ملعم تیبرت زک     نامههه
آموزش عالی ،سال اول ،امش ره  ،4صص.331- 48 1،
ون حی ،عص تم ؛ رحی یم  ،ندا و نخعی ،ون ذر ( .) 92 31بررسی ه ونعم شو ی وجشناد  یان راتسرپ  ی یمام و  ی هاگشناد 
علوم پ شز کی کر ام ن ،فصلنامه تاریخ پزشکی ،سال پنجم ،امش ره . 17
یع وق بی ،ابوال اق سم ( .) 388 1بررسی اد یماکداش نازیم اب یونعم شوه ةطبار ن هاگشناد نایوجش
مهای آموزشی ،سال چهارم ،امش ره  ،5صص . 85 - 95
پژوهش در نظا 
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