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چکیده
بهرهمندی مدیران از هوش استراتژیک سبب بهبوو عملکور شولل معلمونن مو شوو و بهبوو
عملکر شلل بهعنوان هدف مهم ر آمووزشوپورورش ینزمنود تودابیری چوون توا مندسونزی
روانشننخت معلمنن است .هدف پژوهﺶ ﺣنﺿر بررسو رابطوه هووش اسوتراتژیک مودیران و
توا مندسنزی روانشننخت بن عملکر شلل معلمنن زن متوسطه زاهدان است .روش پژوهﺶ از
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استن دار هوش استراتژیک مک کوب ( ،)0702توا مندسنزی روانشننخت اسو ریتزر ()0992
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 .9مقدمه
مهم ترین و اساسیترین مسئله هرر سرااما،یع لکلدررغ یر لی، 1یررو ا،سرا،ی
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سااما است .لکلدرغ بهلنوا اراش کلی مورغ ا،تظار سااما ع اا بخشهرا مجراا
رفتار تعریفیده است که یک فرغ غر طول یک غوره مشخص اا اما ا،جام میغهد
( .)Chino Mona, 2012اا ابتدا پیدایش سااما ها تا بره امرروا بره ممهروم لکلدررغ
سااما،ی توجه یده است .لکلدرغ سااما هاع ممهومی است که بهتنهایی قاغر به توجیه
وجوغ بقاء و حتی ا،حالل سااما ها است و اصوالً فلسمه سرااما هراع هکرا لکلدررغ
ها است (خاکپورع یکنی و پرغاختچیع  .)1831اا ،جاکه بهبوغ لکلدرغ ی لی ،یررو
ا،سا،ی سااما ها میتوا،د ،قش مهکی غر اثربخشی سااما ها ایما ،کایردع پری بررغ بره
لواملی که رو لکلدرغ ی لی اثرگذار هستندع به مدیرا سااما ها ککک خواهد کررغ
تا به بهترین یدل اا توا،کند ها و استعداغها ،یرو ا،سا،ی خویش اسرتماغه ،کاینرد
( .)Miao, 2011غر میا مشاغل مختلفع ی ل معلکی اا پراهکیتترین هرا اسرت و
معلکا به غلیل تأثیرات مستقیم موایی و تربیتی بر فرا،دا خرا،واغههراع غر پررورش
،سلها

تی هر جامعره ،قرش بریبردیل یافترها،رد ( Johnson, Cooper, Cartwright,

 .)Donald, Taylor & Millet, 2005سالیسرو )2112( 2معتقرد اسرت کره مهرمتررین و
مؤثرترین لامل غر مدرسه معلکا هستند و غر برابر لکلدرغ یر لی خروغ و پیشررفت
تحصیلی غا،ش مواا و الکال هدفکند غر سااما ع مسئول مریبایرند .پیشررفت یرک
کشور غر اولین مرحله به،ظام موایی

وابسته است .غر ،ظام موایی موفقع معلکا

،قش حیاتی غار،د و التقاغ بر این است که لکلدرغ خوب غا،ش مرواا بره اثربخشری
،حوه تدریس معلکا
هکه ،ظامها

ها وابسته است؛ بنابراین لکلدرغ معلکا بهلنوا هدف مهم غر

موایی ،یاامند تدابیر است که مدیرا

ها را اتخاذ میکنند .مردیر
1 Job Performance
2 Salisu

موفق است که به ت ییرات محیط و توا،کند روا یناختی معلکرا توجره غایرته و غر
تشخیص به موقع فرصتها و جهتگیر غر راستا بهبوغ لکلدرغ ی لی معلکا گرام
برغارغ؛ و با توجه به اینده لصر امروا لصر اطاللات و فرصتهرا و تهدیدهاست و
غایته باییم که غر این محیط پیچیده امروا و رقابت ،ررررهتنهررررا غر تولیدع خدماتع
سرلتع ا،عﻄاف پذیر و جها،یید صورت میگیرغ بلده غر مهندسی مجدغ مدیریت
،یا ،کوغ پیدا میکند .غر غ،یا پررقابت که ت ییرات به سرلت صورت میگیررغ مدیرا
برا سااش و هکاهنﮕی با غ،یا کنو،ی باید بیاموا،د که ﭼﮕو،ه تصکیکات را سریع
بﮕیر،د و اا ایتباهاتی که غرامینرۀ تصرکیمگیرر غایرتها،رد غرس بیاموا،د مدیرا،ی غر
فر یند تصکیم گیر موفق خواهند بوغ که بره موقرع و غر اما واقعی مسیر اطاللات را
غ،بال کنند و بتوا،ند برررهصرررورت یهوغ سااما را لکیقاً غرك ،کایند کررره ،یاامنرررد
هویکند است (لبدالهیع  .)1831اا ،جاییکره هوش اا جرذابتررین ،یروها روا،ی
است که جلوه هرا

غر موجوغات مختلف به مقاغیر متماوت قابرلمشراهده و رؤیت

است .هر ﭼه موجوغات اا تدامل بیشتر بهرررهمنررد بوغه و به هکا ،سبت اا پیچیدگی
بیشتر برخورغار بایندع اا،ظر هویی ،یا پیشررفته ترر خواهند بوغ (لایرا و ،ردیکی
یاهورغ ع .)1831
غر،تیجررره یدی اا ا،واع هوشع هوش استراتﮋیک است که ،کایا،ﮕر ارایابی ت ییرات
غر استراتﮋ

رقابتی غر بااغه اما،ی مشخص است که اا ت ییرات غر ساختارع رقباع

جایﮕاینیها جدید محصول و تااهوارغها صنعت حاصلیرده است (وﻇیمه غوست
و قاسکیع  .)1833پیرتیکاکی )2111( 1هوش استراتﮋیک را بهلنوا غرك واقرعبینا،ره اا
یرایط و استماغه اا
موقعیتها

برا تردوین اسرتراتﮋ هرا مناسر

و تﻄبیرق محرل کرار برا

مختلف تعریف میکند.)Boikanyo, 2016( .
1 Pirttimaki
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غرك اینده ما غر محیﻄی پر اا هیجا به سر مررریبرررریم بسیار اساسی است باید توجه
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اا ،جاییکه مدیرا مدارس میتوا،ند ﻇرفیتها جکعی را برا تقویرت و پیشربرغ
تجربهع مهارتها و غرك هوش استراتﮋیک گسرترش غهنرد .غر ایرن وضرعیت مردیرا
،هتنها رو،د فعلی پیشرفت مدرسه را بهبوغ میبخشند بلده بهطور هکاهنگ توا،اییهرا
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 01استراتﮋیک را غر مدرسه ،یا ایجاغ میکنند که غر توا،کندساا معلکا میتوا،د اثرگذار
باید ( .)Davis, 2010یدی غیﮕر اا لواملی که بر ﭼﮕرو،ﮕی لکلدررغ یر لی معلکرا
تأثیرگذار است توا،کندساا روا یناختی است .امرواه این موضوع بر هکﮕا یردار
است که با تجهیا سیستمها کامپیوتر و امدا،ات فراوا ع سااما ها غر مسیر ریرد و
توسعه قرار ،کیگیر،د و هکواره ،یاامند افراغ توا،کند هستند که با ککک ها بتوا،نرد
غر رقابت پیروا گرغ،د .ت ییرات موجوغ غر محیط کار سااما هرا را مجبرور کررغه کره
بهمنظور بقاء غر محیط متالطم غر ،ظامها مدیریت خوغ باا،ﮕر کنند و توا،کندساا
کارکنا بهمناله موضوع اص لی مربوط به لکلدرغها رهبر و مدیریت ایرن امدرا را
برا سااما ها فراهم ساخته که رقابتیتر یو،د .هکچنین سااما ها بره غ،برال افراایش
لکلدرغ ی لی اا طریق کارکنا،شا میبایند (قربا،ی ااغه و خالقی ،یاع .)1833
غر سالها

اخیر توا،کندساا

ا،سا،یع برا

بهلنوا یک راهدار ،یرو

خلق

کار مد ع بهرهور و خشنوغ بیشتر کارکنا غر محیط کار مورغاستماغه قرار میگیرغ
()Hoffman & Frost, 2014؛ توا،کندساا منابع ا،سا،ی بهلنوا رویدرغ ،وین ا،ﮕیاش
غرو،ی ی ل و به معنی ااغساا

،یروها

غرو،ی کارکنا و هکچنینع بسترساا و

ایجاغ فرصت یدوفایی استعداغهاع توا،اییها و یایستﮕیها
سرغار و ،جار ،ﮋاغع  .)1833یواهد حاکی اا
رضایت ی لی و تعهد سااما،ی بیشتر

،ا میباید (بیﮕی ،یاع

است که کارکنا توا،ا بهرهور ع

غایته و ابتدارات ایاغتر

را اراﺋه میغهند

(امیرخا،یع .)1833
و ﭼررو معلکا مهررمترررین و مؤثرترین لامل غر مدرسه یررناختهیررده و غر برابر
لکلدرغ ی لی خوغ و پیشرفت تحصیلی غا،ش مواا و الکال هدفکند غر سااما
مسئول م ریبایررند .لذاع معلکا برا کس

لکلدرغ ی لی باال مجبور،ررد کرره برا،ﮕیخته

یو،د و باا،ﮕیاه کار کنند که این ،یاامند توا،کندساا است (یاسینیع لباسیا و یاسینیع
)1832؛ به هکین خاطر اا توا،کندساا بررهلنرروا مهررمترررین ﭼالش مدیرا غر لصر
حاضر یاغ مییوغ .غر کشور ایرا ع ،ظام مواشوپرورش اا کاهش کارایی و بهررهور
توا،کندساا یک راهدار مهم برا توسعهع برررهمنظرررور تﻄابق با رو،د ت ییرات محیط
غاخلی و خارجی سااما مواشوپرورش است که با لکلدرغ معلکا ارتبراط مسرتقیم
غارغ (صمر ع خیبرر و سرجاغ ع  .)1831بهبوغ ارتقا لکلدرغ و افاایش بهررهور ع
بررهمنظررور ،یل به حداکﺜر بااغهی اا منابع ا،سا،ی و ماغ به کار گرفتررهیرردهع ااجکلرره
تکهیدات و وﻇایف مهم مدیرا است (،رراﻇمع یرراکر و مﻄلبرریع )1831؛ و امرررواه
مدیریت سااما ها

موایی با ابعاغ و قلکرو وسیع و پیچیده خوغ به لکق ،ظرع بینش

و ا،عﻄافپذیر بیشتر ،یاا غارغ؛ و بخصوص با توجه به ویﮋگیها

مواییع ،سبت

به سایر سااما ها حساستر و پراهکیتتر میبایدع اما غر ایرا به اهکیت مردیریت غر
سااما ها

موایی به ویﮋه مواش وپررورش تروجهی ،شرده اسرت (ایکرا،یع .)1831

اا ،جرراییکرره امرررواه مررواشوپرررورش و برراصخص مدارس اا حساسیت مﻀالمی
برخورغار،دع ایرا که

ها اا حساسترین و پراهکیرتتررین سیسرتمهرا اجتکالی هر

جامعه میبایند که بر تولید للم و پرورش قوا فدر و جسکی ،سل گرغا،نده جامعه
سروکار غار،د .اااینرو غر برخی موارغ گاارشیده که معلکا به غالیل مختلف اا قبیل
،ارضایتی اا حقوق و غستکاغع لدم تسهیالت کافی و  ...با تأخیر و بررریمیلررری غر سر
کالسها غرس حﻀور پیدا میکنند (کماش پور و یدور ع  .)1832با توجه به ایندره
مدیرا مدارسع برا ارایابی و بهبروغ لکلدررغ یر لی معلکرا خروغع غر غرجره اول
میبایست استراتﮋ ها

موایی و توا،اییها معلکا را یناسایی کررغه و ،سربت بره

بهبوغ لکلدرغ ،ا تکام تالش خوغ را بهکارگیر،د و ،یرا بره خراطر گسرترغگی حیﻄره
فعالیت موایی خوغ غر مقاطع مختلف و پیچیردگی و مت یرر بروغ محریط اجتکرالی
،یاامند به سﻄحی اا هوش استراتﮋ میبایند تا بتوا،ند بر ت ییرات محیﻄی غلبه کرغه و
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ر،ﺞ میبرغ و بر،امه ها توا،کندساا ،ظام منرد ککتر به ﭼشم مریخرورغع غرحرالیکره

01

بر توا،اییها و لکلدرغ معلکا تکرکا ،کایند .لذا رو،د کنو،ی سااما مواشوپررورش
غر یهرستا ااهدا اا روشها مدا،یدی فاصله گرفتره و بررا اغاره هرا بیشرتر اا
روشها ارگا،یک که ا،عﻄافپذیر ایاغ غار،د استماغه مییوغ .للریرغرم افراایش
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 01ککی تحقیقات مربوط به هوش استراتﮋیک بر مت یرها سااما،ی هنوا ارتبراط مسرتقیم
بین این مت یرها (هوش اسرتراتﮋیکع توا،کندسراا روا یرناختی برا لکلدررغ یر لی)
مورغبررسی قرار ،ﮕرفته است و بسیار اا پیامدها

هرا برهخروبی بررا مردیرا و

کارگاارا سااما،ی روین ،شده است .بهلالوه توجه به تأثیرات متقابلی که این مت یرها
میتوا،د با سایر مت یرها سااما،ی غایته باید بهخوبی ارایابی ،شده است .لرذا ،ترایﺞ
حاصل اا این پﮋوهش میتوا،د خأل موجوغ غر این امینه را پر ،کاید.

 .2مبانی نظری
هوش استراتژیک
هوش استراتﮋیک گسترغهترین هوش سااما،ی بوغه که پایه و اساس اطاللات است
و غر طول فرایند مدیریت استراتﮋیک مریتوا،رد فرصرتهرا و ﭼرالشهرا روبرهرو را
یناسایی کند .هوش استراتﮋیک میتوا،د فرصتها و ﭼالشهرا روبرهرو را یناسرایی
کند .هوش استراتﮋیک با اطاللات بهتر اجااه میغهد تصکیکات اثرربخشترر گرفتره
یوغ که سااما برا کس

سهم بااار و موفقیت غر برابر رقبا بره

تصرکیکات ،یراا

غارغ (.)Anastrain, 2013
هو یکند استراتﮋیک یامل قوا،ینع مالیات و امور مالیع گستره اقتصاغ و سیاسی
و مقوالت منابع ا،سا،ی سرااما اسرت بره لبرارتی هویرکند اسرتراتﮋیک رفتارهرا
اجتکالیع سیاسی و اقتصاغ یک سرااما را مشراهده و تحلیرل مریکنرد .هویرکند
استراتﮋیک با لواملی هکچو غید استراتﮋیکع غایتن منابع اجتکالی و ا،سا،یع بررسری

مساﺋل اقتصاغ و سیاسی سااما مییوغ (.)Gabber, 2007
مک گناگل )1331( 1و لیبروویتا )2111( 2هرر غوع هروش اسرتراتﮋیک را برهلنروا
اطاللات مرتبط با محیطها رقابتیع تجرار و سیاسری تعریرف کررغها،رد کره غر
کار میگیرغ تا اطاللات باارایی را برا به حداکﺜر رسرا،د مأموریرت و ﭼشرما،رداا
سااما ع اراﺋه کنند.
هویکند استراتﮋیک به ،ظام بر،امهریا اسرتراتﮋیک و تصرکیمگیرر اسرتراتﮋیک
سااما وابسته است .غر تعریمی غیﮕر هویرکند اسرتراتﮋیک برهلنروا ممهرومی کره
بهصورت گسترغه با هویکند سرااما،یع اسرتراتﮋ هرا سرااما ع منرابع اسرتراتﮋیک
سااما و مدیریت اسرتراتﮋیک ارتبراط غارغ تعریرف مرییروغ ( Richard & Russell,

 .)2007هوش استراتﮋیک به معنی ایجاغ باالترین سﻄوح مردیریت اطاللرات غر مرورغ
محیط رقابتیع اقتصاغ و محیط سیاسی است که سااما ها میتوا،ند غر
لکل کرغه و میتوا،ند اا تصکیمها

بهطور صحیح

استراتﮋیک حکایت کنندMarchand & Hykes, ( .

.)2007
توانمندسازی روانشناختی
اسپریتار ( )1331بیا کرغه است توا،کندساا ع لبارت است اا مجکوله سیستمهاع
روشها و اقداماتی که ا ا راه توسعه قابلیت و یایستﮕی افراغ غر جهت بهبوغ و افاایش
بهرهور ع بالندگی و رید و یدوفایی سااما و ،یرو ا،سا،ی با توجه بره هردفهرا
سااما به کار گرفته مییو،د (رحیکیع لباسی رستکیع صمر یاغ و ،وروا ع .)1831
توا،کندساا به معنی قدرت بخشید است بدین معنی که به افراغ ککرک کنریم ترا
احساس التکاغبه،مس خوغ را بهبوغ بخشند و بر احسراس ،راتوا،ی و غرما،ردگی خروغ
1 McGonagle
2 Liebowitz

بررسی رابطه بین هوش استراتژیک و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی

سااما ترکی

غویاخه تخصصی هوشع یعنی هوش تجار و هوش رقرابتی را بره

01

ﭼیره یو،د همﭼنین بدین معنی است که ا،ﮕیاه غرو،ی را برا ا،جام یک وﻇیمه بسریﺞ
کنیم .توا،کندساا افراغ به معنی تشویق ،ا است .یعنی اینکه فرصرتهرایی را بررا
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افراغ فراهم وریم تا ،شا غهند که میتوا،ند ایدهها خوبی فریده و
برسا،د .توا،کندساا به معنی

ها را به لکرل

است که افراغ را بهطور ساغه تشرویق کنریم ترا ،قرش

فعالتر غر کاریا ایما کنند و تا ،جا پیش رو،د که مسئولیت بهبوغ فعالیتها خوغ
را به لهده بﮕیر،د و غر،هایت به حد اا توا برسند که بدو مراجعه به مسئول باالتر
بتوا،ند تصکیکات کلید بارگی بﮕیر،د (لایا االصلع مراوقی و جها،یع .)1832
توا،کندساا به معنی قاغر بوغ و اجااه غایتن میبایرد توا،کندسراا مریتوا،رد
غرو،ی باید یا بهوسیله غیﮕرا ایجاغ یوغ سااما ها توا،کند غو ویﮋگی غار،د:
قدرت را اا طریق ایجاغ و توسعه و افاایش هکدار ها با یددیﮕر افاایش میغهند
و بهصورت مشارکتی باهم کار می کنند .ایجاغ تعهد مشترك ،سبت بره اهرداف و ا،جرام
فعالیتهایی که ،یاا به ریسک و خالقیت باالﺋی غار،د.
توا،کندساا کارکنا اا طریرق تشرویق کارکنرا غر مشرارکت فعاال،ره غر فر ینرد
تصکیمگیر صورت میگیرغ توا،کندساا به کارکنا اجااه مریغهرد کره یناختشرا
،سبت به سااما بیشتر یوغ و غرگیر کنند خوغیا را غر کار تا کاریا بااراش یوغ و
،تیجه

افاایش رضایت ی لی و بهبوغ روحیه کار است (وغاغ و مهرر راع .)1832

هکا طور که اا تعاریف مختلف توا،کندساا استنباط مییوغ توا،کندساا بره ایجراغ
یک حس غرو،ی غر افراغ که میتوا،د به طرور مسرتقل تصرکیکاتی را غر فر ینرد کرار
خویش اتخاذ ،کایند اطالق می گررغغ غر تکرامی تعراریف فروق ایراره بره اسرتقالل غر
تصکیمگیر و وجوغ یک قدرت غرو،ی اا مهمترین ابعاغ توا،کندساا هست.
عملکرد شغلی
لکلدرغ لبارت است اا حاصل فعالیتها کارمند االحاظ اجرا وﻇرایف محولره
پس اا مدتاما معین .لکلدرغ به معنا وﻇیمهع معلولع لکلع فایردهع ا،ﮕیراهع غایرتع
،یتع ،تیجه و حاصل ،یا به کار میروغ .لکلدرغ راههایی است که یک سااما اا طریق

غاغه ها یا اقالم مصرفی (ما،ند ،یرو کارع منابع مالیع وسایلع اطاللرات و  )...را بره
محصول (کاال یا خدمات) تبدیل میکند (فرهنﮕی و صمرااغهع .)1831
معکارااغه و سرافراا ( )1833تعاریف مختلمی اا لکلدرغ را اراﺋه غاغها،د:
-

لکلدرغ ،تیجه یک لکل است؛

-

توا،ایی رسید به یک ،تیجه یا قابلیت ایجاغ

-

لکلدرغ ،تایﺞ مقایسه با ا،تظارات است.

را لکلدرغ میگویند؛

بهبوغ لکلدرغ بهلنوا بخشی اا فرایند مستکر مدیریت لکلدرغ باید هرم غر سرﻄح
فرغ و هم غر سﻄح سااما،ی مورغتوجه و بحث قرار گیرغ .غر سﻄح فرغ ع هردف اا
بهبوغ لکلدرغ ضعیفع بایستی مﺜبت باید یعنی اقدام اصالحی باید بر رو

غسته اا

افراغ صورت گیرغ که طبق استا،دارغ لکل،درغها،د (قربا،ی و خالقی ،یاع .)1832
بهساا لکلدرغ لبارت است اا فرایند یناسایی ،ارساییها و یرا یردافهراع غرك
للل

ها و سرا،جام تعیین استراتﮋ هایی بررا اا برین بررغ

هرا .لکلدررغ یر لی

کارکنا بر پایه ویﮋگیهاع رفتارها (یامل غیبت) و غستاورغها یا هدفها اراییابی می-
یو،د .این لوامل لالوه بر اینکه غر یناسایی لکلدرغ مؤثر،د غر تشخیص یدافها
لکلدرغ ،یا به کار می یند.
بر مبنا فرضیات و بر اساس ﭼارﭼوب ،ظر پﮋوهشع روابط بین مت یرها غر قال
مدل ممهومی تحقیق و بهصورت یدل یکاره ( )1رسم یده است .غر این مدلع مت یرر
هوش استراتﮋیک که یامل ﭼهار مؤلمه بینشع تمدر سیستکیع مشارکت و ا،ﮕیاه اسرت
اا مدل مک کوبی ( )2111اقتباسیده است؛ مت یر توا،کندساا روا یناختی که یامل
پنﺞ مؤلمه معنی غار ع یایستﮕیع ا،تخابع ترأثیر و مشرارکت اسرتع اا مردل اسرپریتار
( )1331اقتباس یده است و هکچنین مت یر لکلدرغ ی لی که یامل ﭼهار مؤلمه رلایت
،ظم و ا،ﻀباط غر کار؛ احساس مسئولیت غر کار؛ هکدار غر کار؛ بهبوغ کرار اسرت اا
مدل میرککالی و کرمی ( )1831اقتباسیده است.
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-

لکلدرغ ا،جام غاغ ﭼیا است با قصد و ،یتی خاص؛
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شکل  )1مدل مفهومی تحقیق

اهداف تحقیق
هدف اصلی
 تعیین رابﻄه بین هوش استراتﮋیک مردیرا و توا،کندسراا روا یرناختی برالکلدرغ ی لی معلکا ا متوسﻄه ااهدا
اهداف فرعی
 تعیین رابﻄه بین هروش اسرتراتﮋیک مردیرا برا توا،کندسراا روا یرناختیمعلکا ا متوسﻄه ااهدا
 تعیین رابﻄه بین توا،کندساا روا یرناختی برا لکلدررغ یر لی معلکرا امتوسﻄه ااهدا
 تعیین رابﻄه برین هروش اسرتراتﮋیک مردیرا و لکلدررغ یر لی معلکرا امتوسﻄه ااهدا
-

تعیین رابﻄه بین مؤلمهها توا،کندساا روا یناختی با مؤلمرههرا لکلدررغ
ی لی معلکا ا

-

تعیین رابﻄه بین مؤلمه ها هوش استراتﮋیک مدیرا برا مؤلمره هرا لکلدررغ
ی لی معلکا ا

پیشینه تحقیق
پﮋوهشی توسط اکبر ع هایکی ،یا و راقری ( )1831تحرت لنروا بررسری رابﻄره
توا،کندساا پرستارا با تعهد سااما،ی متعهد حرفرها غر بیکارسرتا مریالغ صرورت
تعهد حرفره ا رابﻄره مﺜبرت و معنراغار (ضرری

هکبسرتﮕی  1/313و  )1/131غارغ.

هم ﭼنین مت یرها توا،کندساا پرستارا و ابعاغ

و تعهد

ع تعهد سااما،ی و ابعاغ

حرفه ا غر بیکارستا میالغ باالتر اا متوسط (لدغ  )8است و میا،ﮕین این سه مت یر غر
گروه ها سنیع تحصیالتیع جنسیتی و تجربه تماوت معناغار ،دارغ.
پﮋوهشی توسط للو و ربا،ی ( )1831تحت لنوا رابﻄه بین التکراغ کارکنرا بره
مدیرا خوغ و اثربخشی ساما،ه ارایابی لکلدرغ صورت گرفته اسرت، .ترایﺞ پرﮋوهشع
هکبستﮕی مار معنی غار اا اثربخشری ایرن سراما،ه را برین غیردگاههرا مردیرا و
کارکنا ،شا ،کیغهد؛ این ،تیجهع ،شا غهنده تماوت غیدگاه این غو گروه غربراره ایرن
موضوع است .التکاغ کارکنا به مدیرا،شا ع برخالف سهولت استماغه اا ساما،هع رابﻄره
مار معنی غار با اثربخشی ساما،ه اا غیدگاه کارکنا غارغ .غر مقابلع سهولت استماغه
اا ساما،هع رابﻄه معنی غار با اثربخشی سراما،ه اا غیردگاه مردیرا غارغ .هکچنرینع برر
اساس ،تایﺞ تحقیقع گرایش کارکنا به التکاغع تنها مت یر این پﮋوهش است که با هر غو
غیدگاه سنجیده یده اا اثربخشی ساما،ه ارایابی لکلدرغ رابﻄه غارغ.
پﮋوهشی توسط غیاثیع جوا،کرغ و خورسند ( )1831تحت لنوا بررسی رابﻄه
بین توا،کندساا روا یناختی با خالقیت کارکنا ستاغ ِ واارت ارتباطات و فنراور
اطاللات صورت گرفتره اسرت، .ترایﺞ ،شرا غاغ کره برین خالقیرت برا توا،کندسراا
روا یناختی رابﻄه مﺜبت و معناغار وجوغ غارغ و بین خالقیت با ابعاغ؛ خوغکار مد ع
خوغمختار ع معناغار و اثرگذار ؛ رابﻄه مﺜبت و معناغار وجروغ غارغ و ایندره برین
بُعد التکاغ و اطکینا با خالقیت رابﻄه وجوغ ،دارغ.
پﮋوهشی توسط پور لکرا ع معصومی و رحیکی ( )1831تحت لنوا بررسری برین

بررسی رابطه بین هوش استراتژیک و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی

گرفته است .ر سﻄح معناغار ککتر اا  1/11توا،کندساا پرستارا با تعهد سااما،ی و

01

مدیریت استعداغ با بهبوغ لکلدرغ و بهره ور سااما،ی غر کارکنا غا،شﮕاه ااغ اسالمی
واحد بجنورغ صورت گرفت، .تایﺞ ،شا غاغ هکبستﮕی حاصل بین مدیریت استعداغ برا
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بهبوغ لکلدرغ کارکنا  1/123و با بهرهور سااما،ی  1/1برابر میباید که با توجه بره
سﻄح معناغار بر ورغ یده میتوا اغلا ،کوغ بین این سه مت یر رابﻄه مﺜبت و معنراغار
وجوغ غارغ.
پﮋوهشی توسط اص رپورع پور سعید و کریکی ( )1831تحت لنوا بررسری رابﻄره
بین سیستم اطاللات مدیریت و توا،کندساا کارکنا  :مﻄالعه مرورغ کارکنرا با،رک
کشاورا صورت گرفته است، .تایﺞ ،شا غاغ که بین سیستم اطاللات مدیریت و ابعاغ
توا،کندساا رابﻄه معناغار وجوغ غارغ.
پﮋوهشی توسط مورکا،یع مشایخی و سرلیکا،ی ( )1831تحرت لنروا تبیرین ،قرش
هوش استراتﮋیک غر ارتقا لکلدرغ سااما،ی صورت گرفت، .تایﺞ ،شا غاغ که هوش
استراتﮋیک مدیرا غبیرستا ها مناطق ،واغهگا،ه مواشوپرورش یهر تهرا غر سﻄح
،سبتاً مﻄلوب و لکلدرغ سااما،ی ،ا غر سﻄح مﻄلوبی است؛ هوش استراتﮋیک مت یرر
پیش بین مناسبی برا لکلدرغ سااما،ی است و  31/2غرصد اا ت ییرات واریا،س مت یر
مالک را تبیین میکند؛ و تکامی ابعاغ هوش استراتﮋیک بهغیرراا بعرد کراربرغ غا،رش برا
لکلدرغ سااما،ی هکبستﮕی ﭼندگا،ه غار،د.
پﮋوهشی توسط مندجین و قچه کند ( )1831با لنوا بررسی رابﻄره توا،کندسراا
روا یناختی کارکنا و بهبوغ سﻄح ارتقاء لکلدرغ

ها غر یهرغار منﻄقه  13تهررا

ا،جامگرفته است و یافتهها ،شا غاغه است کره احساس مؤثر بروغ کارکنا با لکلدرغ
ها غر سااما یهرغار منﻄقه  13تهررا رابﻄره مﺜبرت و معنراغار وجروغ غارغ؛
بهلبارتغیﮕر هر ﭼه کارکنا اا احساس مؤثر بوغ بیشتر برخورغار بایندع به هکرا
،سبت لکلدرغ ها غر سااما یهرغار منﻄقه  13تهرا اثربخشتر خواهد بوغ.
لظیم پور و جلیلیا ( )1831غر تحقیقی با لنوا پریشبینری لکلدرغ ی لی معلکا
بر اساس سرسختی ی لی؛ با میا،جیگر رفتارها کار ،و ورا،ه غر یهرستا خرو

ذربایجا غربی و باهدف مﻄالعه تعداغ ، 811مرر اا معلکا مقﻄع ابتدایی ا،جرام

استا

یدع ،تایﺞ ،شا غاغ مت یرها رفتارهرا کرار ،ررو ور و سرسررختی یرر لی اثررر
مسرتقیم معناغار و مت یر سرسختی ی لی اثر غیرمستقیم معناغار بر رو لکلدرغ ی لی
ااغمنش و ریید غهنه ( )1832غر پﮋوهشی با لنوا بررسری رابﻄره برین هروش
استراتﮋیک مدیرا با خوغکار مد معلکرا مردارس متوسرﻄه یهرسرتا برم غر سرال
تحصریلی  1838-32و باهردف مﻄالعره تعرداغ  31مردیر و  331معلرم مردارس مقﻄرع
متوسﻄه ا،جام یدع ،تایﺞ ،شا غاغ که بین هروش اسرتراتﮋیک مردیرا و خوغکار مرد
غبیرا ع رابﻄه وجوغ غارغ .خوغکار مد غبیرا،ری کره غارا سرنین مختلرف بوغ،ردع برا
یددیﮕر تماوت معناغار غایت .با توجه به ،تایﺞ تحقیق میتوا ،تیجه گرفت که هروش
استراتﮋیک مدیرا غر بروا رفتارها و توا،اییها معلکا اثر مستقیم غارغ.
حسین ااغه و محکد ( )1832غر پﮋوهشی با لنوا رابﻄه بین هروش اسرتراتﮋیک
مدیرا و بهرهور

ها (مﻄالعه مورغ غر سااما ثبت احوال استا تهررا ) غر یرهر

تهرا و باهدف مﻄالعه تعداغ ، 131مر اا مدیرا ثبتاحوال ا،جرام یردع ،ترایﺞ تحقیرق
،شا میغاغ که هوش استراتﮋیک مدیرا بر بهرهور

،ا غر سااما ثبتاحروال ترأثیر

مﺜبت غار،د.
حاجی پور و یرافعیا ( )1832غر تحقیقری برا لنروا بررسری رابﻄره برین هروش
استراتﮋیک مدیرا و لکلدرغ ی لی ،ا غر تهرا و باهدف مﻄالعره ، 31مرر اا رؤسراع
مدیرا و معاو،ا یهرغار کل و مناطق هشتگا،ه یرهرغار ا،جرام یردع یافترههرا
پﮋوهش ،شا میغهد که بین هوش استراتﮋیک مدیرا و لکلدررغ یر لی ،را رابﻄره
مﺜبت و معناغار وجوغ غارغ و هکچنین بین مؤلمهها هروش اسرتراتﮋیک کره یرامل:
ینده،ﮕر ع تمدر سیستکیع تدوین ﭼشما،دااع ا،ﮕیاش و مشرارکت اسرت برا لکلدررغ
ی لی مدیرا رابﻄه مﺜبت و معناغار وجوغ غارغ.
مسعوغ و باباخا،ی ( )1832غر تحقیقی با لنوا رابﻄه بین توا،کندساا با لکلدرغ

بررسی رابطه بین هوش استراتژیک و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی

غار،د.

10

ی لی مواگارا یهرستا اقلید و باهدف مﻄالعه ، 131مرر اا مواگرارا ا،جرام یردع
،تایﺞ ضری

هکبستﮕی پیرسو ،شا غاغ که رابﻄه مﺜبت و معنیغار بین توا،کندساا

با لکلدرغ ی لی وجوغ غارغ، .تایﺞ تحلیل رگرسیو ﭼندگا،ه بیا،ﮕر

است کره ابعراغ
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 11توا،کندساا (غو مؤلمه احساس یایستﮕی و حرق ا،تخراب)ع مریتوا،نرد پریشبینری
کننده لکلدرغ ی لی بایند.

یاغا یناس و هایم پور ( )1832غر تحقیقری برا لنروا ترأثیر مؤلمرههرا هروش
استراتﮋیک بر توا،کندساا روا یناختی کارکنا ؛ مورغمﻄالعه :غا،شﮕاه للوم پایدی و
خدمات غرما،ی استا قم و باهدف مﻄالعه ، 112مر اا کارکنا یاغل غر ستاغ غا،شرﮕاه
للوم پایدی و خدمات بهدایتیع غرما،ی ا،جام یدع یافتهها تحقیرق ،شرا غاغ ترأثیر
فرصتجویی هویکندا،ه و پیشرو با فرضیهها بر توا،کندسراا روا یرناختی ا،ردکی
بیشتر سایر مؤلمهها هوش استراتﮋیک بوغه است.
سلیکی و سعیدیا ( )1838غر تحقیقی با لنوا بررسی رابﻄه کیمیت ا،دگی کار ع
توا،کندساا روا یناختی و تأثیر تعاملی مت یرهرا جکعیرت یرناختی برر بهررهور
کارکنا یهرغار ااهدا پرغاختند، .ترایﺞ تحقیرق ،شرا غاغ کره هکبسرتﮕی مﺜبرت و
معناغار بین کلیه ابعاغ کیمیت ا،دگی کار و توا،کندساا روا یناختی با بهررهور
کارکنا وجوغ غارغ .غر رگرسیو گامبه گام بعد فرصت ریرد و امنیرت مرداوم و بعرد
تأثیرگذار بهترین توا پیشبینی کنندگی بهرهور را غایتند .اا بین مت یرها جکعیت
یناختی تنها تعامل جنس× سابقه خدمت و تعامل سن × جنس منجر به تماوت میا،ﮕین
،کرات افراغ (کارکنا ) غر مورغ بهرهور یده است.
کا،سررا بررن لبررداه و هکدررارا ( )2111غر تحقیقرری بررا لنرروا توا،کندسرراا
روا یناختیع رضایت و تعهد ی لی غر میا غبیرا مقﻄع راهنکایی غر سه یهر (پنا،گع
کده و پرلیس کشور مالا ) و باهردف یناسرایی اثرر توا،کندسراا روا یرناختی برر
رضایت ی لی و تعهد سااما،ی میا معلکا مقﻄع راهنکایی ا،جام یدع جامعره مرار
تعداغ ، 311مر اا معلکا مقﻄع راهنکایی غر  38مدرسه راهنکایی غر یبهجایره یرکالی

یامل سه یهر پنا،گع کده و پرلیس بوغ،دع یافتهها ،شرا غاغ،رد کره رضرایت و تعهرد
ی لی معلکا اساساً تحت تأثیر توا،کندساا روا یناختی قررار غارغ .هکچنرین ،شرا
غاغ،د که اراغه فرغ و بُعد اثرگذار توا،کندساا روا یناختی رابﻄه ﭼشرکﮕیر برر
ﭼندجا،به ،یا ،شا غاغ،د که بعد توا،کندسراا روا یرناختی معنری و بُعرد صرالحیت
به یدت تحت تأثیر تعهد مرداوم و احساسری بوغ،رد و ،تیجره ایرن مﻄالعره پیامردها
مستقیکی بر رفتار و رویدرغ غبیرا غر مدارس غایت.
لینگع لوپ پیمهع سیکیرین و سا فور  )2111( 1غر پﮋوهشی با لنوا اثر هروش
استراتﮋیک مدیرا بر کارایی غبیرا غر میرا معلکرا مردارس راهنکرایی غر سِرال،ﮕور
کشور مالا و باهدف تعیین اثر هوش استراتﮋیک مدیرا بر کارایی معلکا ا،جام یردع
جامعه مار یامل ، 181مر اا معلکا مدارس راهنکایی بوغع ،تایﺞ ،شرا غاغ رابﻄرها
ﭼشکﮕیر بین ابعاغ هوش استراتﮋیک مدیرا و کارایی غبیرا وجوغ غارغ.

 .9روش پژوهش
تحقیق حاضر اا،ظر هدف کاربرغ اا،ظر روش توصیمی اا ،وع هکبسرتﮕی اسرت.
با توجه به بررسیها صورت گرفته غر مدارس غخترا،ه یهر ااهدا ع مدیرا مردارس
اﻇهار غایتند که لکلدرغ ی لی معلکا مﻄلوبیت الام را ،دارغ .غر این پﮋوهش محقرق
بر

ید که این تحقیق را بر رو معلکا ا یهر ااهدا ا،جام غهد بنابراین جامعره

مار پﮋوهش حاضر یامل کلیه معلکا ا مقﻄع متوسﻄه مواشوپرورش ااهدا به
تعداغ ، 111مر میباید .غر این تحقیق برا بره غسرت ورغ حجرم ،کو،ره اا جردول
کرجسی و مورگا استماغهیده اسرت .حجرم ،کو،ره بررا جامعره ، 111مرر ، 223مرر
قیدیده اسرتع برهمنظرور افاایش غقت ،تایﺞ و احتکال تدکیل پرسشنامه ،اقص و بروا
1 Ling, Lope Pihie, Asimirin & Say Fooi

بررسی رابطه بین هوش استراتژیک و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی

رضایت ی لی غرو،ی و بیرو،ری غایرت .غرلرینحرالع یافترههرا تحلیرل رگرسریو

11

افت اموغ،یهراع بررا احتساب  1غرصد بیشتر تعداغ ،هایی ،کو،ه بررا جامعره مرار
معلکا ، 211مر به روش تصاغفی طبقها ساغه ا،تخاب که بعد اا جکع ور اطاللات
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تعداغ اا پرسشنامهها ،اقص کنار گذایته ید.
روش گردآوری اطالعات
بهمنظور گرغ ور اطاللات اا سه پرسشنامه اسرتا،دارغ اسرتماغه گرغیرد پرسشرنامه
هوش استراتﮋیک مک کوبی ( :)2111پرسشنامه هوش استراتﮋیک مرک کروبی ()2111
غارا  21سؤال و  2مؤلمه بینش ( 1تا )1ع تمدر سیستکی ( 1تا )11ع مشرارکت ( 11ترا
 )12و ا،ﮕیاه ( 11تا  )21که با مقیاس  1غرجها لیدرت کامالً موافق تا کرامالً مخرالف
امتیاابند یده است .جهت سنجش روایی محتوایی این پرسشنامه اا روایی محتروایی
پرسشنامه به ﭼند ،مر اا صاح ،ظرا ریته مردیریت موایری ارسرال یرد و روایری
محتوایی مورغ تأیید قرار گرفت .جهت سنجش پایایی اا ضری

لما کرو،باخ استماغه

ید .پایایی مؤلمه ها این پرسشنامه برا مؤلمره بیرنش (1/12ع تمدرر سیسرتکی 1/11ع
مشارکت  1/12و ا،ﮕیاهع  1/13و ضری

لما کرو،باخ کل پرسشنامه  1/11بره غسرت

مد.
پرسشررنامه توا،کندسرراا روا یررناختی اسررپریتار :جهررت سررنجش توا،کندسرراا
روا یناختی اا پرسشنامه توا،کندساا روا یناختی اسپریتار ( )2118غر پرنﺞ مؤلمره؛
احساس خوغکار مد ( 1تا )8ع احساس خوغمختار ( 2تا )1ع احسراس تأثیرگرذار
( 1تا )3ع احساس معناغار ( 11تا  )12و احساس التکاغ ( 18تا  )11که برا مقیراس 1
غرجه لیدرت اا کامالً موافق تا کامالً مخالف امتیاابنرد یرده اسرت .جهرت سرنجش
روایی محتوایی این پرسشنامه اا روایی محتوایی پرسشنامه به ﭼند ،مر اا صاح ،ظرا
ریته مدیریت موایی ارسال ید و روایی محتوایی مورغ تأییرد قررار گرفرت .جهرت
سنجش پایایی اا ضری

لما کرو،باخ استماغه ید .پایایی مؤلمههرا ایرن پرسشرنامه

برررا مؤلمرره احسرراس خوغکار مررد 1/12ع احسرراس خوغمختررار 1/31ع احسرراس
تأثیرگذار 1/18ع احساس معناغار  1/12و احسراس التکراغ  1/12و ضرری

لمرا

کرو،باخ کل پرسشنامه  1/13به غست مد.
پرسشنامه لکلدرغ ی لی میرککرالی و کرمری ( :)1831پرسشرنامه لکلدررغ یر لی
میرککالی و کرمی ( )1831غارا  11سؤال و  2مؤلمه رلایت ،ظم و ا،ﻀباط ( 1ترا )8ع
است که با مقیاس  1غرجها لیدرت کامالً موافق ترا کرامالً مخرالف امتیاابنرد یرده
است .جهت سنجش روایی محتوایی این پرسشنامه اا روایی محتوایی پرسشنامه به ﭼند
،مر اا صاح ،ظرا ریته مدیریت موایی ارسال ید و روایی محتروایی مرورغ تأییرد
قرار گرفت .جهت سرنجش پایرایی اا ضرری

لمرا کرو،براخ اسرتماغه یرد .پایرایی

مؤلمهها این پرسشنامه برا رلایت ،ظم و ا،ﻀباط 1/12ع احساس مسرئولیت غر کرار
1/11ع هکدار غر کار  1/11و بهبوغ کار  1/11و ضری

کل پرسشنامه  1/12به غسرت

مد.
روش تجزیهوتحلیل دادهها
برا تجایهوتحلیل غر این تحقیق اا ،رمافاار  SPSS 23استماغه یدع بردینصرورت
که پس اا استخراج غاغه ها پرسشنامهع ابتدا جهت بررسری هرا جکعیرت یرناختی و
مت یرها مورغمﻄالعه اا روش ها توصیمی یامل فراوا،یع غرصردع میرا،ﮕینع ا،حرراف
معیار استماغه و سپس برا رغ یا تأیید فرضریههرا پرﮋوهش اا هکبسرتﮕی پیرسرو و
تحلیل رگرسیو برا

امو فرضیات استماغه ید.

 .4یافتهها
غر این قسکت با استماغه اا ضری

هکبستﮕی پیرسو و تحلیل رگرسیو به بررسی

تحلیلی فرضیهها تحقیق پرغاختهیده است.
فرضیه اصلی :بین هوش استراتﮋیک مدیرا و توا،کندساا روا یناختی با لکلدرغ
ی لی معلکا ا متوسﻄه ااهدا رابﻄه معناغار وجوغ غارغ.

بررسی رابطه بین هوش استراتژیک و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی

احساس مسئولیت غر کار ( 2تا )1ع هکدار غر کار ( 3تا  )11و بهبوغ کار ( 12ترا )11

11

جدول  )1نتایج حاصل از ضریب همبستگی ،فرضیه اصلی

متغیر
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عملکرد شغلی
ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معناداری نتیجه

هوش استراتژیک

1/111

توانمندسازی

1/111

1/111

روانشناختی

غارغ که ضری

یافتهها جدول ، 1شا اا

1/11

تائید

1/11

تائید

هکبستﮕی بین هروش اسرتراتﮋیک و

توا،کندساا روا یناختی با توا،کندساا روا یرناختی غر سرﻄح  P ≥1/11معنراغار
بوغه (R =1/282ع )R =1/111ع بنابراین بین هوش استراتﮋیک مدیرا و توا،کندسراا
روا یناختی با لکلدرغ ی لی معلکا ا متوسﻄه ااهدا رابﻄه معنیغار وجوغ غارغ.
بر اساس ضری

تعیین  82/2غرصد هوش استراتﮋیک و توا،کندساا روا یناختی برا

لکلدرغ ی لی مشترك بوغه است.
فرضیه فرلی اول :برین هروش اسرتراتﮋیک مردیرا و توا،کندسراا روا یرناختی
معلکا ا متوسﻄه ااهدا رابﻄه معناغار وجوغ غارغ.
جدول  )2نتایج حاصل از ضریب همبستگی ،فرضیه فرعی اول

هوش استراتژیک
ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معناداری نتیجه
توانمندسازی
روانشناختی

یافتهها جدول ، 2شا اا

18111

18011

غارغ که ضری

18111

تائید

هکبستﮕی بین هروش اسرتراتﮋیک و

توا،کندساا روا یناختی غر سﻄح  P ≥1/11معناغار بوغه ()R =1/132ع بنابراین برین
هوش استراتﮋیک مدیرا و توا،کندسراا روا یرناختی معلکرا ا متوسرﻄه ااهردا
رابﻄه معنیغار وجوغ غارغ .بر اساس ضری

تعیین  8.8غرصرد هروش اسرتراتﮋیک و

توا،کندساا روا یناختی با لکلدرغ ی لی مشترك بوغه است.
فرضیه فرلی غوم :بین توا،کندساا روا یرناختی برا لکلدررغ یر لی معلکرا ا
متوسﻄه ااهدا رابﻄه معناغار وجوغ غارغ.

11

توانمندسازی روانشناختی
ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معناداری نتیجه
عملکرد شغلی

18111

یافته هرا جردول ، 8شرا اا

18111

غارغ کره ضرری

تائید

18111

هکبسرتﮕی برین توا،کندسراا

روا یناختی با لکلدرغ ی لی غر سﻄح  P ≥1/11معناغار بوغه ()R =1/111ع بنرابراین
بررین توا،کندسرراا روا یررناختی بررا لکلدرررغ ی ر لی معلکررا ا متوسررﻄه ،احیرره 2
مواش وپرورش ااهدا رابﻄه معناغار وجوغ غارغ .بر اساس ضری

تعیین  82غرصد

توا،کندساا روا یناختی با لکلدرغ ی لی مشترك بوغه است.
فرضیه فرلی سوم :بین هروش اسرتراتﮋیک مردیرا و لکلدررغ یر لی معلکرا ا
متوسﻄه ااهدا رابﻄه معناغار وجوغ غارغ.
جدول  )4نتایج حاصل از ضریب همبستگی ،فرضیه فرعی سوم

هوش استراتژیک
ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معناداری نتیجه
عملکرد شغلی

یافتهها جدول ، 2شا اا

1/111

1/101

غارغ که ضری

18111

تائید

هکبستﮕی بین هوش اسرتراتﮋیک برا

لکلدرغ ی لی غر سرﻄح  P ≥1/11معنراغار بروغه ()R =1/282ع بنرابراین برین هروش
استراتﮋیک با لکلدرغ ی لی معلکا ا متوسﻄه ااهدا رابﻄه معناغار وجوغ غارغ .بر
اساس ضری

تعیین  21.2غرصد هوش استراتﮋیک برا لکلدررغ یر لی مشرترك بروغه

است.
فرضیه فرلی ﭼهارم :بین مؤلمهها توا،کندساا روا یناختی با مؤلمهها لکلدرغ

بررسی رابطه بین هوش استراتژیک و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی

جدول  )3نتایج حاصل از ضریب همبستگی ،فرضیه فرعی دوم

ی لی معلکا ا رابﻄه معناغار وجوغ غارغ.
جدول  )5آزمون باکس جهت بررسی پیشفرض همگنی ما ریس –کوواریانس
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Box sm

F

Sig

1/111

0/111

1/111

جدول ، 1شا می غهد مقدار سﻄح معناغار ( )P<1 /11مریبایرد کره گویرا
است یرط هکﮕنی ماتریس واریا،س –کوواریا،س به خوبی رلایت یده اسرت (1/121
=  Fو .)P<1 /11
جدول  )6آزمون المبدای ویکلز در تحلیل واریانس چند متغیره

آزمون

ارزش

المبدای

11/111 1/111

درجه

درجه آزادی

سطح

مجذور

آزادی اثر

خطا

معنیداری

ایتا

11/111

111/110

1/111

1/111

F

ویلکز

،تایﺞ امو المبدا ویلدا ،شرا مری غهرد کره برین غو گرروه حرداقل غریدری اا
مؤلمهها لکلدرغ ی لی تماوت معناغار وجوغ غارغ ( F =11/118و .) P<1/11
جدول  )7بررسی پیشفرض برابری واریانس

متغیرها

F

Df1

Df2

رعایت نظم و انضباط

11/100

01

1/011 111

احساس مسئولیت در کار 11/111

01

1/111 111

11/111

01

1/011 111

11

01

1/111 1

همکاری در کار
بهبود کار

جدول فوق گویا

11/1

sig

11

است که واریا،س ها مؤلمه ها لکلدرغ ی لی غر غو گروه

باهم برابر بوغه و با یددیﮕر تماوت معنیغار ،دار،د که این یافتهع پایایی ،تایﺞ بعد را

،شا میغهد.
جدول  )8نتایج مانوا

منبع

رعایت نظم و انضباط

111/111

01

010/111 11/111

011/110

01

11/111

احساس مسئولیت در
گروه

کار
همکاری در کار

010/110

01

01/110

بهبود کار

011/111

01

011/011 01/111

رعایت نظم و انضباط

11/111

111

1/011

11/111

111

1/011

همکاری در کار

11/110

111

1/011

بهبود کار

11/111

111

1/001

احساس مسئولیت در
خطا

00/101

F

کار

11/011

/111
1
/111
1
/111
1
/111
1

1/111
1/111
1/111
1/111

با توجه به ،تایﺞ بهغست مده اا امو ها باکسع المبدا ویلدا و لو ع تحلیلها
مربوط به اثرات بین اموغ،یها مورغبررسی قرار گرفت که ،تایﺞ بهغست مده غر جدول
قابلمشاهده است:
بر اساس ،تایﺞ جردول قبرل اا ا،جرام تحلیرل واریرا،س ﭼنردلاملی بررا رلایرت
پیش فرض ماتریس ها واریا،س -کوواریا،س اا امو براکس اسرتماغه یررد کرره برر
اساس

ایرن پیشفررض رلایرت یرده اسرت ( p=1/121و  )Boxes M=1/281و

برا رلایت پیش فرض برابر واریا،س ها اا امو لوین استماغه یرد کره برر اسراس

بررسی رابطه بین هوش استراتژیک و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی

متغیر وابسته

SS

df

MS

Sig

PES

11

،تایﺞ این امو یرط برابر واریا،سها غر مؤلمه توا،کندساا روا یناختی رلایررررت
یرررررده اسرررررت؛ سرررپس تحلیررل واریررا،س ﭼنرردلاملی ،شررا غاغ بررین مؤلمررههررا
توا،کندساا روا یناختی با مؤلمه ها لکلدررغ یر لی معلکرا ا رابﻄره معنراغار
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 11وجوغ غارغ .به این صورت کره مؤلمره هرا توا،کندسراا روا یرناختی  22/1غرصرد
واریا،س رلایت ،ظم و ا،ﻀباطع  81.2غرصد واریا،س احساس مسرئولیت غر کرارع 81
غرصد واریا،س هکدار غر کارع  12.3غرصد واریا،س بهبوغ کار را تبیین میکند.
فرضیه فرلی پنجم :بین مؤلمه ها هوش استراتﮋیک مدیرا با مؤلمه هرا لکلدررغ
ی لی معلکا ا رابﻄه معناغار وجوغ غارغ.
جدول  )9آزمون باکس جهت بررسی پیشفرض همگنی ماریس –کورارینس

Box sm
1/111

F

Sig

1/011 0/111

جدول ، 3شا می غهد مقدار سﻄح معناغار ( )P<1 /11هست که گویا

است

یرط هکﮕنی ماتریس واریا،س –کوواریا،س به خوبی رلایت یده است ( F = 1/131و
.)P<1 /11
جدول  )11آزمون المبدای ویکلز در تحلیل واریانس چند متغیره

آزمون
المبدای ویلکز

ارزش

F

11/101 1/111

درجه آزادی
اثر

درجه آزادی
خطا

سطح
معنیداری

01/111

111/111

1/111

مجذور
ایتا
1/111

،تایﺞ امو المبدا ویلدا ،شرا مری غهرد کره برین غو گرروه حرداقل غریدری اا
مؤلمهها لکلدرغ ی لی تماوت معناغار وجوغ غارغ ( F =21/118و .) P<1/11
جدول  )11بررسی پیشفرض برابری واریانس

sig Df2 Df1
F
متغیرها
1/001 111 01 11/111
رعایت نظم و انضباط
احساس مسئولیت در کار 1/001 111 01 01/111
1/111 111 01 11/111
همکاری در کار
1/010 111 01 01/111
بهبود کار

جدول فوق گویا

است که واریا،س ها مؤلمه ها لکلدرغ ی لی غر غو گروه

باهم برابر بوغه و با یددیﮕر تماوت معنیغار ،دار،د که این یافتهع پایایی ،تایﺞ بعد را
،شا میغهد.
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منبع

گروه

متغیر وابسته

SS

df

رعایت نظم و انضباط

11/111

1

1/101 1/111 11/111 01/111

احساس مسئولیت در کار

1/101

1

1/011

1/001 1/111 01/110

همکاری در کار

1/111

1

1/111

1/111

1/111 1/111

بهبود کار

01/111

1

1/111

1/011 1/111 01/111

رعایت نظم و انضباط
خطا

MS

111 011/111

1/111

احساس مسئولیت در کار

11/111

111

1/111

همکاری در کار

11/111

111

1/111

بهبود کار

11/101

111

1/111

F

Sig

PES

با توجه به ،تایﺞ بهغست مده اا امو ها باکسع المبدا ویلدا و لو ع تحلیلها
مربوط به اثرات بین اموغ،یها مورغبررسی قرار گرفت که ،تایﺞ بهغست مده غر جدول
قابلمشاهده است:
بر اساس ،تایﺞ جردول قبرل اا ا،جرام تحلیرل واریرا،س ﭼنردلاملی بررا رلایرت
پیش فرض ماتریس ها واریا،س -کوواریا،س اا امو براکس اسرتماغه یررد کرره برر
اساس

ایرن پیشفرض رلایت یده است ( p=1.112و  )Boxes M=1/111و برا

رلایت پیش فرض برابر واریا،س ها اا امو لوین استماغه ید که بر اساس ،تایﺞ این
امو یرط برابر واریا،سها غر مؤلمه لکلدررغ یر لی رلایررررت یررررده اسررررت؛
سرپس تحلیل واریا،س ﭼندلاملی ،شا غاغ بین مؤلمه ها هوش استراتﮋیک مدیرا برا
مؤلمه ها لکلدرغ ی لی معلکا ا رابﻄه معناغار وجوغ غارغ .بره ایرن صرورت کره

بررسی رابطه بین هوش استراتژیک و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی

جدول  )12نتایج مانوا

مؤلمهها هوش استراتﮋیک  81/1غرصد واریا،س رلایت ،ظم و ا،ﻀباطع  11/1غرصرد
واریا،س احساس مسئولیت غر کارع 3/1غرصد واریا،س هکدار غر کارع  11/8غرصرد
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واریا،س بهبوغ کار را تبیین میکند.

 .5بحث و نتیجهگیری
هرردف پررﮋوهش حاضررر بررسرری رابﻄرره بررین هرروش اسررتراتﮋیک و توا،کندسرراا
روا یناختی با لکلدرغ ی لی معلکا ا مقﻄع متوسﻄه یهر ااهدا بوغ .غر خصوص
یافته ها حاصل اا پﮋوهش مربوط به فرضیه اصلی پﮋوهش " بین هروش اسرتراتﮋیک
مدیرا و توا،کندساا روا یناختی با لکلدرغ ی لی معلکا ا متوسﻄه ااهدا رابﻄه
معناغار وجوغ غارغ ".با توجه به ،تایﺞ حاصل اا تحلیل غاغههاع ضری

هکبستﮕی بین

هوش استراتﮋیک و توا،کندساا روا یناختی با توا،کندسراا روا یرناختی معنراغار
است؛ یعنی با افاایش هوش استراتﮋیک مدیرا لکلدرغ یر لی معلکرا و برا افراایش
توا،کندسراا روا یررناختی لکلدرررغ یر لی معلکرا ا افرراایش مرییابررد؛ بنررابراین
مواشوپرورش یهرستا ااهدا اگر میخواهد لکلدرغ ی لی معلکا افراایش یابردع
باید غر جهت افاایش ا،ﮕیاه معلکا ع تمدر سیستکی ،ا و مشارکت غاغ ،ا غر امور
مدرسه بر،امهریا الا م را غایته باید .اا طرفی باید تکهیداتی غر ،ظر گرفته یروغ کره
معلکا احساس معناغار ع احساس تأثیرگذار ع احساس خوغکار مد غر ،ا تقویرت
یوغ، .تایﺞ حاصل اا این فرضیه با یافتهها پﮋوهش مورکا،ی و هکدارا "تبیین ،قرش
هوش استراتﮋیک غر ارتقا لکلدرغ سااما،ی معلکا "ع پﮋوهش مندجین و قچره کنرد
(" )1831بررسی رابﻄره توا،کندسراا روا یرناختی کارکنرا و بهبروغ سرﻄح ارتقراء
لکلدرغ کارکنا یهرغار تهرا " ا،جامگرفته است هکسو است.
یافته غیﮕر پﮋوهش مربوط به فرضیه فرلی اول ،شا غاغ که بین هوش اسرتراتﮋیک
مرردیرا و توا،کندسرراا روا یررناختی م علکررا رابﻄرره معنرراغار و مﺜبترری وجرروغ غارغ.
هکا طور که ،ستراین ( )2118بیا غایته است هوش استراتﮋیک میتوا،د فرصتها و

ﭼالش ها روبه رو را یناسایی کند .هوش استراتﮋیک با اطاللات بهتر اجااه مریغهرد
تصکیکات اثربخشتر گرفته یوغ که سااما برا کسر
برابر رقبا به

سرهم برااار و موفقیرت غر

تصکیکات ،یاا غارغع هوش استراتﮋیک مدیرا میتوا،د بالرث افراایش

استراتﮋیک بدین معنی است که مدیرا غر سااما ها کلیت سااما را غر ،ظر بﮕیر،د و
،ﮕاه جاﺋی و خرغ به مساﺋل ،دای ته بایند وقتی ﭼنین بایرد معلکرا و یرا کارکنرا غر
سااما احساس توا،کندساا خواهند کرغ هکا طور که لنایتیع صمر محکد لو و یراه
گل ااغه ( ) 1831بیا غایتند که بین توا،کندساا ،یرو ا،سا،ی با تمدر سیستکی رابﻄه
معنرراغار وجرروغ غارغ .یافترره حاصررل اا فرضرریه فرلرری اول پررﮋوهش بررا یافتررههررا
پﮋوهش ها

ااغمنش و ریید غهنه (")1832رابﻄه بین هوش استراتﮋیک مردیرا برا

خوغکار مد معلکا مدارس متوسﻄه یهرستا بم"ع حسرین ااغه و محکرد ()1832
"رابﻄه بین هوش استراتﮋیک مدیرا و بهررهور

هرا"ع یراغا یرناس و هایرمپرور

( )1832غر تحقیقی با لنروا ترأثیر مؤلمرههرا هروش اسرتراتﮋیک برر توا،کندسراا
روا یناختی کارکنا و لینگ و هکدارا ( " )2111اثر هروش اسرتراتﮋیک مردیرا برر
کارایی غبیرا غر میا معلکا مدارس راهنکرایی غر سِرال،ﮕور کشرور مرالا " هکسرو
میباید.
با توجه به ،تایﺞ حاصل اا تحلیل غاغهها فرضریه فرلری غومع برین توا،کندسراا
روا یناختی با لکلدرغ ی لی معلکا رابﻄه معناغار بوغه است .بدین معنی که هر ﭼره
توا،کندساا روا یناختی معلکا باالتر بایرد لکلدررغ یر لی ،را بهبروغ مرییابرد.
گریسلیع برایکنع غا،تیع ،ایسکیت و سوتا،تو )2113( 1استدالل مریکننرد توا،کندسراا
میتوا،د پاسخ قو لاطمی را تحریک کند که مکدن است بر ،ﮕرش کارکنا ،سبت بره
مشاغلشا تأثیر بﮕذارغ .ها بیشتر بر این باور،د که اگر کارکنا احسراس کننرد غارا
1 Greasley, Bryman, Dainty, Price, Naismith & Soetanto

بررسی رابطه بین هوش استراتژیک و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی

توا،کندسراا غر معلکررا یروغ .غایررتن تمدررر سیسرتکی یدرری اا مؤلمرههررا هرروش

11

قدرت هستندع میتوا،ند سﻄح باالیی اا التکاغبه،مس را که میتوا،د به فراتر اا مراها
،قشها کار فرغ روغع تجربه کنند .وقتری معلکرا مردارس ،سربت بره یر ل خروغ
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یناخت غایته بایند احساس معناغار ،سبت به کار خوغ پیدا میکنندع اگر ،ا اا خوغ
و توا،ایی خوغ یرناخت کرافی غایرته بایرند و خروغ را براور غایرته بایرند احسراس
یایستﮕی و خوغکار مد غر ،ا تقویت مییابد و هکچنین اگرر جرو مدرسرهع جرو
توأم با التکاغ و اثربخشری بایرد غرمجکروع معلکرا مردارس احسراس توا،کندسراا
روا یناختی غر ،ا تقویت مییوغ و این موارغ هکه غر بهبوغ لکلدرغ ی لی معلکرا
اثر مﻄلوب خواهد گذایت .این یافته با یافتهها پﮋوهش مسعوغ و باباخا،ی ()1832
" رابﻄه بین توا،کندساا با لکلدرغ ی لی مواگارا یهرستا اقلید"ع پﮋوهش اکبر
و هکدارا ( )1831تحت لنوا "بررسی رابﻄه توا،کندساا پرستارا با تعهد سااما،ی
و تعهد حرفه ا " و پﮋوهش مندجین و قچه کند ( )1831برا لنروا " بررسری رابﻄره
توا،کندساا روا یناختی کارکنا و بهبوغ سﻄح ارتقاء لکلدرغ ها " هکسو میباید
ﭼراکه این محققا هم بیا غایرتها،رد کره برا افراایش توا،کندسراا روا یرناختی غر
سااما تعهد سااما،یع تعهرد حرفرها ع بهررهور ع لکلدررغ یر لی کارکنرا افراایش
مییابد.
با توجه به ،تایﺞ حاصل اا تحلیل غاغهها فرضیه فرلی سومع بین هوش استراتﮋیک
با لکلدرغ ی ل ی رابﻄه معناغار بوغه است .بردین معنرا کره غایرتن هروش اسرتراتﮋیک
مدیرا بالث افاایش لکلدرغ ی لی معلکا مییروغ؛ بنرابراین مریتروا گمرت افرراغ
سااما،ی بهخصوص مدیرا و معلکا مدارس ،یاامند پرورش هوش غر راستا تحقرق
و بهرهگیر هوش استراتﮋیک بهمنظور ارتقاء و بهررهور لکلدررغ یر لی هسرتند ترا
بتوا،ند وﻇیمهیا را بهطور متواا و هکهجا،به بره ا،جرام برسرا،ند .مؤلمرههرا هروش
استراتﮋیک غایتن بینشع ا،ﮕیراهع تمدرر سیسرتکی و مشرارکت اسرت .هرکردام اا ایرن
مؤلمهها غارا بار ارایی مﺜبت هستند؛ و وجوغ هرکدام اا اینها بالث خلق جو مﺜبت
هکدار ع التکاغ و اثربخش غر مدارس خواهد ید که بررو غاغ

برر رو لکلدررغ

ی لی معلکا تأثیر مﺜبت خواهد گذایت .یافته حاصرل اا ایرن فرضریه برا یافترههرا
پﮋوهش حسرین ااغه و محکرد ( " )1832رابﻄره برین هروش اسرتراتﮋیک مردیرا و
بهرهور

ها"ع حاجی پور و یافعیا ( )1832غر تحقیقی با لنوا "بررسی رابﻄه بین

و سلیکا،ی ( )1831تحت لنوا "تبیین ،قرش هروش اسرتراتﮋیک غر ارتقرا لکلدررغ
سااما،ی" صورت گرفت هکسو است.
غر ارتباط با فرضیه فرلری ﭼهرارم و پرنجم پرﮋوهش مبنری برر وجروغ رابﻄره برین
مؤلمهها توا،کندساا روا یناختی با مؤلمهها لکلدرغ ی لی و رابﻄه بین مؤلمهها
هوش اسرتراتﮋیک برا مؤلمرههرا لکلدررغ یر لی ،ترایﺞ ،شرا غاغ هکره مؤلمرههرا
توا،کندساا روا یناختی و هوش اسرتراتﮋیک مؤلمرههرا لکلدررغ یر لی را تبیرین
میکند اما بیشترین مقدار مربوط اسرت بره مؤلمره بهبروغ کرار ( )12/3و مؤلمره ،ظرم و
ا،ﻀررباط غر کررار ( )81/1اا مؤلمررههررا لکلدرررغ ی ر لی .برردین معنرری کرره افرراایش
توا،کندساا روا یناختی غر یک سااما بیشتر بر رو مؤلمه بهبروغ کرار و هکچنرین
افاایش هوش استراتﮋیک مدیر غر یک سااما بر رو مؤلمه ،ظم و ا،ﻀباط غر کار اثر
خواهد گذایت .با توجه به ،تایﺞ حاصل اا این پﮋوهش و بررسی مستندات اراﺋرهیرده
میتوا راهدارهایی را غر جهت ارتقاء و توسرعه هروش اسرتراتﮋیک و توا،کندسراا
روا یناختی پیشنهاغ ،کوغ:
-

برگاار کررالسهررا ضکن خدمت ساال،ه و کارگرراههررا

موایی غربرراره

راهها مؤثر بر بهبوغ لکلدرغ برا معلکا .
-

غرك ،یااها کارکنا ع ایجاغ جو حکایتی و پررغاختن بره یریوههرا التکراغ
سااما،ی میتوا،د غر احساس توا،کند بیشترع غخیل باید.

 می توا با ایجاغ لواملی کره بالرث افراایش احسراس مرؤثر بروغ غر یر لمییوغع امینه افاایش بهبوغ لکلدرغ را غر معلکا ایجاغ ،کوغ.
-

برگاار کارگاهها مربوط به افاایش تمدر سیستکی غر بین مدیرا مدارس

بررسی رابطه بین هوش استراتژیک و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی

هوش استراتﮋیک مدیرا و لکلدرغ ی لی ،ا " و پﮋوهشی توسط مورکا،یع مشرایخی

11

-

برگاار غورهها

موایی غر ارتباط برا افراایش احسراس خوغکرار مرد ع

معناغار و اثربخشی غر محیط کار
یدی اا بهترین ییوهها برا ایجاغ احساس یایستﮕی غر افرراغع ترغیر

و تشرویق
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 11کالمی است .مواشها ضرکن خردمت کارکنرا غرامینرۀ توا،کندسراا یر لی بره
کارکنا ککک میکند تا برا ا،جام غاغ موفقیت میا کارها توا،اییها خوغ را بشناسرند
و بهکارگیر،دع ،ه اینکه ا،تظارات غیرواقعی که مکدن است بر فرغ اثر منمی غایته بایدع
ایجاغ کند.

منابع
 .1اص رپورع رضا؛ پور سعیدع اهرا و کریکیع لیال ( .)1831بررسی رابﻄه برین سیسرتم اطاللرات

مدیریت و توا،کندساا کارکنا  :مﻄالعه مورغ کارکنا با،ک کشاورا ع اجالس بینالکللری
 .2اکبر ع معصومه؛ هایم،یاع یهرام و راقیع هاغ ( .)1831بررسی رابﻄه توا،کندساا پرستارا
با تعهد سااما،ی و تعهد حرفها غر بیکارستا مریالغع مردیریت بهدایرت و غرمرا ع غوره 3ع
یکاره 1ع .12-11

 .8امیرخا،یع امیرحسین ( .)1833توا،کندساا روا یناختی منابع ا،سا،ی غیدگاهها و ابعاغ .مجلۀ
پیک ،ورع غوره 1ع یکاره 1ع .21-11
 .2ایکا،یع جواغ ( .)1831رابﻄه مدیریت مشارکتی و جوسرااما،ی برا اثربخشری مردیرا مردارس
راهنکایی یهرستا بندرلباسع مواش و اراییابیع یکاره 12ع .12 -21
 .1ااغمنشع للی و ریید غهنهع ،اهید ( .)1832بررسی رابﻄه بین هوش استراتﮋیک مردیرا برا

خوغکار مد معلکا مدارس متوسﻄه یهرستا بم .غومرین هکرایش برینالکللری مردیریت و
فرهنگ توسعهع تهرا ع مؤسسه سمیرا فرهنﮕی مبین.
 .1بخشی ،یکع ،سرین ( .)1831استقرار ،ظرام راسرتﮕی محریط کرار 1 Sع (للیرضرا للینقری و
احکدرضا ایت بخشع مترجم) .تهرا ع سااما بهرهور ایرا .
 .1بیﮕی ،یاع لبدالرضا؛ سرغار ع احکد و ،جار ،ﮋاغع حسن ( .)1833تأثیر توا،کندساا یناختی
کارکنا بر لوامل تقویتکننده بهرهور ،یرو ا،سا  .ﭼشما،داا مدیریت غولتیع یکاره 8ع 13
 .112 .3پورلکرا ع محبوبه؛ معصومیع معصومه و رحیکیع رسول ( .)1831بررسی رابﻄه بین مردیریت

استعداغ با بهبوغ لکلدرغ و بهرهور سااما،ی غر کارکنا  .اولین اجالس ملی ،قش حسابدار ع
اقتصاغ و مدیریت.

بررسی رابطه بین هوش استراتژیک و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی

مدیریتع ﭼالشها و راهدارهاع .18-11

11

 .3حاجیپورع ابراهیم و یافعیا ع فرید ( .)1832بررسی رابﻄه بین هروش اسرتراتﮋیک مردیرا و
لکلدرغ ی لی ،ا  .اولین هکایش ملی مدیریت و حسابدار ایرا ع هکدا ع غبیرخا،ره غاﺋکری
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هکایش.
 .11حسینااغهع سعید و محکد ( .)1832رابﻄه بین هوش استراتﮋیک مردیرا و بهررهور

هرا

(مﻄالعه مورغ غر سااما ثبتاحوال استا تهرا ) .کنمرا،س بینالکللی مردیریتع فرهنرگ و
توسعه اقتصاغ ع مشهدع موسسه تحقیقاتی رایکند پﮋوه.
 .11خاکپورع لباس؛ یکنیع محکد و پرغاختچیع محکدحسن ( .)1831رابﻄه بین ویﮋگیها الﮕو
پنﺞ لاملی یخصیت با غو بعد لکلدرغ ی لی امینها و وﻇیمها مدیرا مردارس راهنکرایی.
فصلنامه روا یناسی کاربرغ ع غوره 2ع یکاره 8ع .112-113
 .12غیویسع کیت ( .)1833اصول و مبا،ی رهبر مدرسه (ترجکه بیﮋ لبردالهی و رضرا سراکی).
تهرا  :ا،تشارات پﮋوهشﮕاه مﻄالعات مواشوپرورش.
 .18رحیکیع ابراهیم؛ لباسی رستکیع ،جیبه؛ صمر یاغع فرا،ک و ،روروا ع مهرد ( .)1831اثرر

میا،جیگر یاغگیر سااما،ی غر رابﻄه بین مدیریت غا،ش با توا،کندساا کارکنا  .فصرلنامه
رسالت مدیریت غولتیع غوره 3ع یکاره 21ع .21-12
 .12سلیکیع سکا،ه و سعیدیا ع ،رگس ( .)1838بررسی رابﻄه کیمیت ا،دگی کار ع توا،کندسراا
روا یناختی و تأثیر تعاملی مت یرها جکعیت یناختی بر بهرهور کارکنا یهرغار ااهدا .
مدیریت بهرهور ع یکاره 23ع .1-82
 .11صمر ع سکیه؛خبیر ع محکد و سجاغ ع سید ،صراه ( .)1831ارتباط توا،کندساا
روا یناختیع تعهد سااما،ی و رفتار یهرو،د سااما،ی معلکا تربیرتبرد،ی مدارس متوسﻄه
ایرا  .پایا ،امه اریدع غا،شﮕاه تربیتمعلمع تهرا .
 .11ضیافتی فرامرا ؛ مﮋگا و مسیح ابراهیکی ( .)1832هروش هیجرا،ی و ،قرش

غر لکلدررغ

معلکا ع غومین اجالس بینالکللی مدیریت غر قرر 21ع تهررا ع مؤسسره مردیرا ایرده پررغاا
پایتخت ویرا.

 .11لابررد ع احی را؛ رضررو ع سرید محکدحس رین و فررراا ع فررراام ( .)1832بررس ری ارتبرراط ب رین

توا،کندساا و تعهد سااما،ی معلکا تربیتبد،ی استا خراسا یرکالی .مﻄالعرات مردیریت
وراییع یکاره 23ع .131-213
یرکت ملی صنایع پتروییکی (مﻄالعه مورغ غفتر مرکا تهرا ) .پایا ،امه اریردع غا،شردده
مدیریتع اقتصاغ و حسابدار ع غا،شﮕاه پیام ،ور واحد تهرا .
 .13لایا االاصلع یکس اله؛ مراوقیع رحکت اله وجها،یع جعمرر ( .)1832بررسری رابﻄره برین

توا،کندساا روا یناختی منرابع ا،سرا،ی و ﭼرابدی سرااما،ی غر غا،شرﮕاه یریراا .رهبرر و
مدیریت تحولع غوره 1ع یکاره 2ع .11-21
 .21لایا ع ،اﻇم و ،دیکی یاهورغ ع هاغ ( .)1831رابﻄه هوش معنو و پیشرفت تحصریلی
غا،ش مواا اولین هکایش بینالکللی افقها ،وین غر للوم تربیتیع روا،شناسی و سی ها
اجتکالیع تهرا .
 .21لظیم پورع احسا و جلیلیرا ع سرهیال ( .)1831پریشبینری لکلدرغ ی لی معلکا برر اسراس
سرسختی ی لی؛ با میا،جیگر رفتارها کار ،و ورا،ه، .و ور ها مدیریت مواییع غوره
11ع یکاره 2ع .12-111
 .22للو ع سید بابک و ربا،یع محکدمهد ( .)1831رابﻄه بین التکاغ کارکنا به مردیرا خروغ و
اثربخشی ساما،ه ارایابی لکلدرغ .مدیریت منابع ا،سا،یع غوره 1ع یکاره 8ع .23-11
 .28لنایتیع غالمرضرا؛ صرمر محکرد لروع یریکا و یراه کرل ااغهع لﻄیره ( .)1831بررسری رابﻄره
توا،کندساا منابع ا،سا،ی با تحقق تمدر سیستکی .مﻄالعرات مردیریت و کرار فرینیع غوره 2ع
یکاره 1ع .1-11
 .22غیاثیع سعید؛ جوا،کرغ ع فاطکه و خورسند ع للی ( .)1831بررسی رابﻄه بین توا،کندسراا

روا یناختی با خالقیرت کارکنرا سرتاغ ِ واارت ارتباطرات و فنراور اطاللرات .ابتدرار و
خالقیت غر للوم ا،سا،یع غوره 1ع یکاره 8ع .11-31

بررسی رابطه بین هوش استراتژیک و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی

 .13لبدالهیع امیرحسین ( .)1831بررسی تأثیر هوش اسرتراتﮋیک برر بهرره ور منرابع ا،سرا،ی غر
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 .21فرهنﮕیع ابراهیم و صمر ااغهع محکدرضا ( .)1831بررسی توا،کندساا معلکا و ترأثیر

غر

ارتقا سﻄح مواشوپرورش .اولین کنمرا،س ملی پرﮋوهشهرا کراربرغ غر للروم تربیتری و
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روا،شناسی و سی ها اجتکالی ایرا .
 .21قربا،ی ااغهع وجه اله و خالقی ،یاع ییرین (، .)1833قش ا،تقال غا،ش ضکنی غر توا،کندسراا
کارکنا  .فصلنامه پﮋوهشها مدیریت منابع ا،سا،ی غا،شﮕاه جامعه امام حسرین (ع)ع غوره 1ع
یکاره 2ع .31-111
 .21قربا،یع محکد؛ کرامتیع محکدرضرا و جعمرر راغع ایررف ( .)1832بررسری تمراوت غیردگاه

معلکا و مدیرا ،سبت به،ظام موجوغ اراییابی لکلدرغع پﮋوهشهرا تربیتری غا،شرﮕاه ااغ
اسالمی واحد بجنورغع یکاره 11ع .33-112
 .23کماش پورع ذر و یدور ع ،دا ( .)1832یناخت وضعیت موجوغ منابع ا،سرا،ی برا تأکیرد برر
الاامات توا،کندساا روا یناختی و یناسایی لوامرل مرؤثر برر توا،کندسراا روا یرناختی
(مﻄالعه مورغ  :کارکنا یرکت برق منﻄقرها خراسرا ) .رسرالت مردیریت غولتریع غوره 1ع
یکاره 11ع .11-81
 .23مسعوغ ع مجید و باباخرا،یع ملیحره ( .)1832رابﻄره برین توا،کندسراا برا لکلدررغ یر لی
مواگارا  .غومین کنمرا،س بینالکللری روا،شناسریع للروم تربیتری و سربک ا،ردگیع مشرهدع
غا،شﮕاه تربتحیدریه
 .81مندجینع محکدرضا و قچه کندع اهررا ( .)1831بررسری رابﻄره توا،کندسراا روا یرناختی
کارکنا و بهبوغ سﻄح ارتقاء لکلدرغ ها غر یهرغار منﻄقه  .13مدیریت یهر ع یکاره 22ع
.123-111
 .81مورکا،یع غالمرضا؛ مشایخیع منصوره و سلیکا،یع سعید ( .)1831تبیین ،قش هوش سرااما،ی

غر ارتقا لکلدرغ سااما،ی :مﻄالعره مرورغ مردیرا غبیرسرتا هرا یرهر تهررا  .فصرلنامه
روا،شناسی تربیتیع یکاره 81ع .11-31

، .82اﻇمع فتاح؛ یاکر ع غالمرضا؛ ارقنهع جواغ و مﻄلبیع ااغه ( .)1831بررسی رابﻄه بین کیمیرت
ا،دگی کار بر رضایت ی لی غبیررا مقﻄرع متوسرﻄه غر غبیرسرتا هرا

مرواشوپررورش

یهرستا ،ظر باغ .پﮋوهش اجتکالیع غوره 2ع یکاره 12ع .11-31
کارکنا غر رابﻄه بین رهبر تحول فرین و لکلدرغ ،و ورا،ه .فصلنامه مﻄالعات رفتار سااما،یع
غوره 1ع یکاره 11ع .18-18
 .82وﻇیمه غوستع حسین و قاسکیع فاطکه ( .)1833هویکند رقابتی؛ رویدرغها و کاربرغهررررا.
مجله تدبیرع یکاره .131
 .81یاسینیع للی؛ لباسیا ع لبدالحسین و یاسینیع طاهره (، .)1832قرش سربک رهبرر تروایعی
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