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داری و بینی هوش رقابتی مدیران آموزشی بر اساس دینپیش
 هوش سیاسی

 3، زینب مالکی کوپایی0اکرم گودرزی ،9*نثاری الدانیزهرا جان

 91/90/2099تاریخ پذیرش:  90/21/00تاریخ دریافت: 

 چکیده
مدارس بینی هوش رقابتی مدیران آموزشی بر اساس ایمان و هوش سیاسی در پژوهش حاضر با هدف پیش

تهران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی است.  20دخترانه منطقه 
مدیر و معاون آموزشی بود. با توجه  251شهر تهران که  20جامعه مطالعاتی مدیران و معاونان مدارس منطقه 

نفر تعیین شد. این تعداد  219گان به جامعه آماری، حجم نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مور
گیری گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای اندازهنمونه از میان جامعه آماری با استفاده از روش نمونه

( و هوش سیاسی دوستار و 2۹02ماهانی ) (، هوش رقابتی1991) 0لینداری در کار متغیرها از پرسشنامه دین
های همبستگی و رگرسیون چندگانه تجزیه ها به روش توصیفی و روش( استفاده شد. داده2۹05همکاران )

ها نشان داد بین متغیرهای ایمان و هوش رقابتی، ایمان و هوش سیاسی و هوش رقابتی و و تحلیل شد. یافته
هوش سیاسی روابط مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین متغیرهای ایمان و هوش سیاسی، هوش رقابتی را 

شود که هر چه میزان باورها و اعتقادات مذهبی و التزام و عمل گیری میبینی کردند. نتیجهثبت پیشطور مبه
به وظایف دینی در مدیران آموزشی مدارس بیشتر بوده و از هوش سیاسی باالتری برخوردار باشند، هوش 

، امکانات محیطی و رقبا و با در باشد. مدیران با استفاده از اطالعات مـربوط بـه منابعها بیشتر میرقابتی آن
توانند در جهت منافع سازمان آموزشی خود تصمیمات ها و تهدیدات محیط بیرونی، مینظر گرفتن فرصت
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 مقدمه
الزم را برای پرورش و شکوفایی  ایههای آموزشی کارآمد و بالنده که فرصتخلق نظام
های مصلحان و اندیشمندان مشغولیترین دلآموزان فراهم نماید، از مهمدانشاستعدادهای 

جوامع، نظام تعلیم و تربیت  بوده است؛ چراکه یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت و توسعه
رفی بخشی از سعه و از طو پرورش محور تو ها است. به نظر گلشن فومنی، آموزشآن

و پرورش آموزش  (. نظام1920شمس مورکانی و همکاران، های توسعه است )تمامی طرح
ای از زندگی کودکان و های اجتماعی است که بخش عمدهظامترین نیکی از زیربنایی

ابزارهای  واسطهرود این نظام بهشود؛ لذا، انتظار میآن سپری می نوجوانان در چارچوب
ور مستمر نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کند و در پی بهبود کیفیت طمقتضی و به
نظام آموزش و پرورش به علت ورود  .(1922زربخش و همکاران، ) فرایندها باشد

طور بالقوه با محیطی پویا مواجه است و تهدیدهای های مدرن بههای نوین و فناوریروش
های روزافزون گریی، مطالبهفضای مجازی، آموزش مجاز)تنوع و جذابیت  محیطی

والدین و محیط اجتماعی پیرامون رشد کیفی مدارس و خالقیت و پویایی آموزشی 
اندازد؛ از ات و بقای این نظام را به خطر میوکمبود بودجه آموزشی و ...( از هر سو حی

طور خاص، باید های آموزشی به طور عام و سازمان آموزش و پرورش بهرو، نظاماین
بر و با تکیه  گاه فعلی خود را بشناسد، نقاط ضعف و قوت خود را دقیقاً تحلیل کندجای

های پیش رو استفاده نموده و خود را برای مقابله با تهدیدها آماده نقاط قوت از فرصت
ویژه در مدارس ورش بهوپرسازد. از سوی دیگر نقش حیاتی مدیریت در نظام آموزش

است که نهاد و تغییر به سمت مطلوب، سبب گردیده  جهت ارتقای کیفی کارکرد این
های آنان یکی از ها و شایستگیوظایف و عملکرد مدیران آموزشی در قالب مهارت

ها پیش، مورد توجه مدیران و متخصصان علوم ترین مواردی باشد که از مدتاصلی
مؤثر وظیفه هدایت و است که پیشبرد است. نتیجه مطالعات نشان داده گرفته مدیریت قرار

های مدیران است. مدیران موفق بعدی از شایستگیای چندایجاد تغییر، نیازمند مجموعه
ها در جای خود برای همراهی و کمک به افراد در مراحل کسانی هستند که از شایستگی

منظور از مدیران آموزشی،  (2۹01)مستکملی و همکاران،  گیرندمختلف تغییر بهره می
های آموزشی و پرورشی نقش دارند و رفتار و عمل گیریهستند که در تصمیمکسانی 
ویژه دهد به همین دلیل بهش را مستقیماً تحت تأثیر قرار میوپرورها جریان آموزشآن
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وپرورش، معاونان و کارشناسان آموزشی، مدیران مدارس، راهنمایان رؤسای آموزش
کنیم و تصدی این مرۀ مدیران آموزشی تلقی میآموزشی مربیان پرورشی و معلمان را در ز

بنابراین، اگر در  ؛(1920)ترحانی و نظری،  دانیمها را تابع احراز شرایط خاصی میسمت
ها، تخصص و ها توجه شود و مالک گزینش آنها و شایستگىانتصاب مدیران به مهارت

هاى مذکور در پیشبرد هاى الزم باشد و مدیران نیز به آثار کاربرد شایستگیشایستگى
اهداف توجه داشته باشند، زمینه مناسبى فراهم خواهد شد تا از همه امکانات و منابع در 

ورى هر چه بیشتر مدت بهرهسازمان، به نحو مطلوب استفاده شود. نتیجه این امر در دراز
 نظام آموزشی و تحقق اهداف متعالى آن خواهد بود.

گیری از هوش سیاسی و هوش رقابتی است. ، بهرهاز ابزارهای تحقق این امر یکی
وپرورش )در این مورد شود تا کارکنان سازمان آموزشکاربست این دو هوش موجب می

سازی آن طور کارآمد در مسیر پیادههای سازمان، بهیران( با آگاهی از اهداف و رسالتمد
برای حفظ بقاء و گام بردارند و ضمن کسب دانش و آگاهی از عوامل محیطی و تالش 

گونه حیات سازمان، زمینه رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمان را فراهم آورند. همان
ستند که های موفق کسانی هکه در دنیای انسانی و در حیات پرتالطم بشری، انسان

هوشی باالیی دارند، قطعاً در دنیای سازمانی نیز وضع چنین  استعدادهای سرشار و درجه
یشرفت علوم و فنون و رود، به دلیل پویژه در عصر حاضر هر چه زمان به جلو میاست به

شود؛ ر میتها مشکلتر و اداره آنها نیز پیچیدهها و نیازهای جدید، سازمانپیدایش چالش
ها برای تبعیت از تغییرات خواهد بود ها درگرو قابلیت سازگاری آنبنابراین، بقای سازمان

 .(2۹0۹به نقل از مشایخی، ؛ 199۹ ،آلبرشت)
 (2۹00علی، فرامرزی و مصلحی، )تاب ها دستخوش تغییرنده بسیاری از سازمانامروز

ولی  داشته باشد، روی هر سازمانی فیمن تأثیر است ممکن عـدم قـطعیت و پویـایی محیط
(. 2۹10، زاده و اسکندری)بیک تواند مثبت نیز باشداگر صحیح مـدیریت شـود این اثر می

معنای اخص از عنوان یک سازمان آموزشی در ، مدارس بهزیدر جامعه پیشرفته امرو
هرجامعه هستند. مدرسه سیستمی باز است که برای ادامه جانبه درهای توسعه همهاهرم

فعالیت و بقای خود باید با شرایط متغیر محیطی سازگار شود تا بتواند با اثربخشی فعالیت 
ها، ساختار و مشیها، خطزمدت دوام بیاورد. محیط مدرسه، هدفکرده و در درا

های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دهد. روندرا تحت تأثیر قرار می های درونی آنفراگرد
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گذاری، شوند. همچنین، نهادهای قانونمؤثر واقع میتکنولوژی بر عملیات درونی مدرسه 
ی که به نحوی با آموزش و پرورش در سطح ها و مؤسساتریزی ملی و سایر ارگانبرنامه
تباط متقابل دارند، عوامل و نیروهای تأثیرگذار بر کارکردهای مدرسه محسوب جامعه ار
سیستم شوند؛ به عبارت دیگر، محیط، منبع انرژی سیستم مدرسه است و باز بودن می

منابع  دهد. محیط ضمن تأمینی نفوذی محیط قرار میمدرسه، آن را در معرض نیروها
 ای سازمانی راهها و امکانات الزم برای فعالیتها و فرصت، محدویتمدرسه، تقاضاها

 .(2۹01بند، )عالقه سازدآن فراهم میبرای
 چنین های اولیه یک سازمان اسـت و بـرای انجامنقش از یکیپذیرش و تنظیم محیط 

آید کـه نـتیجه آن حمایت و وجود  د بهو فرایند آنالیز بای تماتیکسیس محیط مشاهده کاری
زاده )بیک عنوان هـوش رقابتی شناخته شده استگیری است. این فرایند بهپشتیبانی تصمیم
هوش رقابتی بدون شک یک مفهوم قدیمی است که در قرن گذشته  (.2۹10و اسکندری، 
عصری، است )متحده و در سراسر جهان به تصویب رسیده در ایاالت 2019پیدا شد. دهه 

های اخیر، هوش رقابتی در رشته مدیریت و مدیریت استراتژیک توجه ال. در س(2۹00
نظر تاریخی مفهوم هوشمندی  (. از2۹00خاشعی و هرندی، است )کردهجلببه خود بسیاری 

ازتاریخ چین مربوط هــزار ســال پیش 5برخوردار است که به حدود  رقابتی از میراث غنی
در حدود  2تزو، بـه یک فـرد چینی به نام ســانـولد رویکـرد مفهوم هـوشمندیشود. تمی
چگـونگی توسعه  1گردد. وی در کتاب خود بـا عنـوان هنـر جنـگبرمی پیش سال 1099

کالوف و رایت، مـفهوم هـوشمندی برای کاربردهای نظامی را توصیف کرده اسـت )

های علمـی را در نشستهوشمندی جـای خـود  با ، مـفاهیم مـرتبط2002(. از سـال 1991
ای اخالقـی و ، هوشـمندی را برنامـه۹بـاز کردنـد. انجمـن کارشناسان هوشمندی رقابتی

گیرند نظر می دیریت اطالعات بیرونی دروتحلیل و م، تجزیهمنـد بـرای گــردآورینظـام
انجمن خبرگان گذارد )تأثیر می هــا و عـملکـرد سازمانهـا، تـصمیمکه بـر بـرنامه

 ، پژوهشگرانی رقابتیهـای پیـدایش مفهوم هوشمندطـی سـال .(1991هوشمندی رقابتی، 
هوش  .(192۹حسینی و یداللهی، اند )مفهوم را تعریف کرده این های مختلفیاز دیدگاه

طرح آوری اطالعات علمی در مورد رقبا و کاربرد آن در یک رقابتی فرآیند جمع

                                                           

1. San Tzu  

2. The Art of War 

3. Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP)  
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های وسیله هوش رقابتی، مدیران سازمانباشد. بهمدت میکوتاه استراتژیک بلندمدت و
 اولویت قرار در محیط آموزشی در هایی بایددانند که چه رقابتخوبی میشی بهآموز

پردازند. این ع به تحلیل رقبای یک سـازمان مـیگیرد. واحدهای هوش رقابتی در واق
ها و کنند و فرصتاسـتراتژیک حـمایت می گیریزی و تصمیمریواحدها از برنامه

بندی هوش رقـابتی دسته دهند. درتهدیدات محیط بیرونی را سریعاً هشدار می
کنند ( اذعـان می1990) 1( و شـارپ1995) 2پژوهشـگرانی همچـون وایـورز و همکـاران

رقــابتی و کــاهش عـدم  بینی اقـدامات در محـیطکـه هوشمندی رقابتی توانایی پیش
مدیریتی را در بر دارد که شامل هوش مرتبط با رقبا و نیز  هایگیریاطـمینـان در تصمیم

کنندگان، تغییـرات اطالعات گردآوری شده از عوامل محیطی مـانند: مشتریان، توزیع
هـا ـکنولـوژیکـننـدگان، ت، تــأمیناجتمـاعی، قـوانین و مقـررات، مسائل اقتصادی مشتریان
 ( این نوع هوشمندی، نه تنها دربارۀ1990و روابـط تجـاری اسـت. همچنین از نظر شارپ )

فرد، سلیمیمحیط سازمان است ) دانش دربـارۀ کـلرقبا است، بلکه شامل دانش و فرا
توان نتیجه گرفت، مـدیر اثـربخش در یک سازمان بنابراین، مـی ؛(2۹02حسینی و یداللهی، 

و با کاربرد  عنای اعم و در یک سازمان آموزشی در معنای اخص، هوش رقابتی دارددر م
رو شناسایی و به  کند. از اینمی صر رقابتی تأکیدگیری بر عناآن در فعالیت تصمیم

وری و اثربخشی عنوان رسالت خطیر در بهرهوزه بهکارگیری مدیران با هوش رقابتی امر
اسایی متغیرها و عوامل همبسته با هوش رقابتی مدیران در سازمانی است. بر این اساس شن

های هوش رقابتی به عوامل محیطی شرکت سازمان امری حیاتی است. از طرفی مفهوم
ش در عملکرد هر چه بهتر و تجاری و صنعتی می پردازد اما با توجه به اهمیت این هو

های آموزشی هر چه مان، ضرورت بررسی این مهم در سازآمیزتر مدیران آموزشیموفقیت
ریف دیگر از هوش رقابتی ادامه در ادامه بحث را با بیان برخی تعا .گرددشتر آشکار میبی
 دهیم.می

است که چهار « چرخه هوش»اظهار داشت که فرایند هوش رقابتی یک  (2۹09نصری )
گیرد. را در بر می آوری، تجزیه و تحلیل و ارتباطات اطالعاتیریزی، جمعهمرحله برنام

شود. بنابراین، هر سازمانی که هوش هوش رقابتی با توجه به تجارت و نوع آن اجرا می
های هوش مال کند، باید با دقت بهترین روشریزی استراتژیک خود اعرقابتی را در برنامه

                                                           

1. Weaver et al 

2. Sharp 
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، (1921)2 کالوف تواند به عملکرد سازمان کمک کند را برگزیند. طبق گفتهکه می رقابتی
دهای هوش رقابتی متمرکز خود و با پرسنل با ی بزرگی وجود دارند که واحهاسازمان

 خاص دارند.هوش رقابتی 
های موفقیت است که با آن در ادبیات مدیریت، هوش سیاسی نیز یکی دیگر از مالک

وم درباره کار کردن با می توان اعمال نفوذ را برای تغییرات مناسب ممکن کرد، این مفه
اهداف و منافع مشترک است نه در جهت منافع شخص. همچنین این نوع منظور صداقت به 

ممبینی، کند )هوش چاالکی اجتماعی واضحی را در مفهوم تنظیمات سازمانی آشکار می
دانند که برای الیی از هوش سیاسی برخوردارند میهمچنین رهبرانی که از سطح با .(2۹0۹

مان ها همچنین بهترین زکسی اثر بگذارند. آنبه دست آوردن منافع در تغییرات باید بر چه 
ممبینی، دوستار آوردن پذیرش افراد به تغییرات می شناسند )دستو بهترین روش را برای به

تر مدیران دارای هوش سیاسی باال، به این نکته که به زبان ساده (.2۹00و گودرزی، 
ع ن، حداقل از یکی از منابرسیده اند. این مدیرا« هرسخن جایی و هر نکته مکانی دارد»

های اصلی طور از طریق ارتباط مؤثر با قدرتدانند که چقدرت برخوردار هستند و می
دست آمده در جهت پیشبرد امور و قدرت دست پیدا کرده و از قدرت به سازمانی به 
گیری کرده و دانند که چه زمانی سختف سازمان استفاده کنند. اینان میدستیابی به اهدا

توانند درخواستی را ن توانایی نه گفتن را دارند و میه موقع نرمش نشان دهند. این مدیراچ
که در خالف جهت اهداف سازمان است، تشخیص داده و به آن نه بگویند ولو از طرف 
مدیران باالدست باشد و حتی اگر عدم انجام آن سبب از دست رفتن موقعیتشان گردد. از 

های مخاطبان ها، فرهنگ و حساسیتناخت عالیق، سلیقهسویی دیگر عواملی چون ش
شناسی و گیری از روانکارگیری اصول و فنون مذاکره، بهرههدف، مدیریت کالم و به 

ارتباطات در مدیریت اطالعات، مدیریت مشتریان خصوصاّ مدیریت مشتریان شاکی، 
 اسی بستگی داردهمگی به هوش سی …مدیریت برخود و مدیریت بر دیگران و سازمان و

 (.2۹00)مدنی بجستانی، 
یزش، رهبری و مدیریت دارد. های تغییر، انگهوش سیاسی نقش تأثیرگذاری در فرایند

ها را از بین توان آنمروزی غیر قابل اجتناب است و نمیهای اهای سیاسی در سازمانرفتار
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ه و مطابق با اهداف ها را حداقل کردبا بکارگیری هوش سیاسی اثرات آن توانبرد اما می
 (.2۹01ممبینی و همکاران، سازمانی نمود )
بسیار فعاالنه مدیریت کردن ( معتقد است هوش سیاسی توانایی 1995)2کوک
کند ( بیان می1991های قدرت و نفوذ است. همچنین زندی )ها در برابر تغییر و اهرمواکنش

 تواند ائتالفست که مید یک شبکه ارتباطی خوب اهوش سیاسی شامل توانایی ایجا
دست ای اینکه افراد هوش سیاسی بههای رسمی ایجاد کند. برغیررسمی را مانند ائتالف
یا دیگران دارند بشناسند و ها و منافع قدرت اثرگذاری را که خود و آورند الزم است پایه

 (.2۹02)ممبینی،  های مذاکراتشان را توسعه دهندمهارت
آفرین مبتنی بر هوش ظری رهبری تحول( در مقاله الگوی ن2۹02های ممبینی )طبق یافته

سیاسی، افزایش درک هوش سیاسی، موفقیت سازمانی را افزایش و اضطراب را کاهش 
فردی، بلکه شد. هوش سیاسی نه فقط روابط میانبخدهد و روابط خارجی را بهبود مییم

 بخشد.سازمانی را بهبود میسازمانی و درونروابط برون
( در پژوهش خود هوش سیاسی را از عوامل بهبود 2۹02ممبینی، گودرزی و دوستار )

های سیاسی به کارکنان در درک پویایی دانند، مخصوصاً هوشتغییرات سازمانی می
 کند.ها در طول تغییر کمک میقدرت، ناسازگاری و ارزش

مهم برای ا یک هوش بسیار هوش سیاسی ر 2۹01خدادادی در پژوهش خود در سال 
تواند با تقویت هوش هیجانی و هوش عقالنی در که بدین وسیله مدیر میداند مدیر می

کنار هوش سیاسی بهره هوش مدیریت خود را باال برده و سازمان را به نحو عالی مدیریت 
 کرده و به اهداف سازمانی دست یابند.
در  بری توأم با تیزبینی راهای عملی از این رهتوان نمونهالبته در دوره معاصر نیز می

)ره( نام برد که با هوش سیاسی خود مردم را به انقالب اسالمی امام خمینی  شخصیتی چون
های و جنبشی دینی فراخواندند و انقالب را به بهترین وجه رهبری کردند از دیگر شخصیت

ان به نقش تومؤثر در جامعه شهید عبدالحمید دیالمه است که در مورد تأثیرات ایشان می
رجا نیوز، گیرد )که از ابعاد دینی ایشان نشأت می ایشان در مسائل سیاسی اشاره کرد

1921.) 
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بطورکلی یکی از مسائل مهمی که در یکی دو قرن اخیر مورد توجه اندیشمندان 
در « دین»و شأن « سیاست»و « دین»اسالمی و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است رابطه 

(. دین پدیده ی الهی مهمی است 2001امام خمینی )ره(، است )« سیاسیاجتماعی و »امور 
ماهونی، گوناگون دارد )که نقش اساسی در زندگی بسیاری از افراد جوامع و فرهنگ های

های مورد قبول در ای علمی و با استفاده از روشیوهپژوهی به شحاضر، دیندر عصر (.1995
های علمی و دانشگاهی های پژوهشی در رشتهحیطهترین علوم انسانی یکی از موردتوجه

های مختلف انجام های متفاوتی با دیدگاهاست. در مورد دین و کارکردهای آن، پژوهش
 (.2015، 1؛ برگین2015، 2 )آرگیل و هالمیگرفته است

مطالعه دین ودینداری برای جوامعی همچون ما که در سطوح گوناگون آن از نقش و 
ردار است، به مراتب تقاضای بیشتری دارد. این مهم از کثرت نفوذ مؤثری برخو

هایی بوده، مشهود متغیر مستقل یا تابع موضوع بررسیهایی که در آن، دین به مثابه پژوهش
  (.2۹01)برزگر، رحمتی و توکلی،  است

شاید بتوان گفت عصر حاضر، دوره بازگشت به دین و بازشناسی در مفاهیم آن است و 
های شناخته شده است؛ زیرا طبق یافته ورزعنوان انسان دینحاضر، به انسان قرن
به وجود خداوند ایمان  ]در دنیا [هادرصد انسان 05شناختی، بیش از های جامعهپژوهش
 (.2005 ،الیادهدارند )

ای از تعالیم نظری و عملی بریم مقصود مجموعههنگامی که کلمه دین را به کار می
 (.2۹01)برزگر، رحمتی و توکلی، مقدسی شکل گرفته است  است که حول محور
ی داری صفت مفهوم دین است و از این نظر نسبی است. یعنشناسی، دینبه لحاظ واژه

توان معلوم کرد و به این لحاظ دارای مراتبی است و مصداق قطعی و مطلق برای آن نمی
 مشاهده که واحده اینگیرد. با توجه بو وضعیت حداقلی و حداکثری جای میبین د
فیاض و  های فردی جهت درک آن چشمهاصل، افراد هستند، بنابراین تالشداری در دین

داری وابستگی تام به دین دارد و فرد دیندار با درجات یا از قدسی است. بنابراین دین
کوشد، خود را با یک منبع فیاض که از نظر وی در دین متبلور است، جهات متفاوت می

نظر وی،  انگاری فرد با دین موردذاتذات گرداند و بر این اساس، میزان و جهت همهم
 (.2۹1۹سازد )میرسندسی، داری او را روشن میدین
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هاست. در ین ناظر به پذیرش دین توسط انسانداری یا تدباید توجه داشت که دین
 (.2۹15 ،دین است )فقیهی وهمکاران داری صفت و حالت انسان دربارهینواقع د
ول عبارتست از التزام فرد به دین مورد قب« تدین»یا « داریدین»گوید: لبان میطا

دی و جمعی که ای از اعتقادات، احساسات و اعمال فرخویش که این التزام در مجموعه
( درواقع 2۹12یابد )طالبان، زند، سامان میحول خداوند و رابطه ایمانی با او دور می

های دینی در آن ها و نشانهه به هر فرد یا پدیده ای که ارزشعامی است کداری عنوان دین
دین و توان گفت مفهوم (. به بیانی دیگر می1921پناه، یزدانشود )متجلی باشد اطالق می

 است. بشری به خود دیده ترین نهادهایی است که جامعهباورهای مذهبی، یکی از مهم

غیر هوش سیاسی و ایمان روی سازمان و عملکرد با توجه به نتایج مطالعاتی دو مت
طه بین هوش سیاسی و ایمان سازی شواهدی از رابران؛ پژوهش حاضر در راستای فراهممدی

گرفت و درصدد پاسخ به  های آموزشی انجام خواهدبا هوش محیطی مدیران سازمان
 سواالت ذیل است:

 بطه وجود دارد؟داری و هوش رقابتی مدیران آموزشی راآیا بین دین -2
 آیا بین هوش سیاسی و هوش رقابتی رابطه وجود دارد؟ -1 
 داری و هوش سیاسی مدیران آموزشی رابطه وجود دارد؟آیا بین دین -۹

 روش
آوری داده، توصیفی از این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است و بر اساس روش جمع

مدارس یران و معاونان آموزشی نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه مد
شهر تهران در سال  20گانه )ابتدایی، متوسطه اول و دوم( منطقه دولتی دخترانه در مقاطع سه

مدیر و معاون آموزشی بود. با توجه به جامعه آماری، حجم  251شامل  2۹01 -00تحصیلی 
ین تعداد نمونه از نفر تعیین شد. ا 219نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 

گیری تصادفی ساده با استفاده از شیوه ه آماری با استفاده از روش نمونهمیان جامع
شی از بین فهرست اسامی موجود مدیران و معاونان آموزشی انتخاب گردید. سپس کقرعه
شهر تهران توزیع  20پرسشنامه بین مدیران و معاونان آموزشی مدارس منطقه  215تعداد 
عنوان پرسشنامه صحیح و کامل برگشت داده شد که همین تعداد به 219تعداد شد که 

 نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شد.
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( استفاده شد که به 1991) لینداری در کار برای سنجش متغیر ایمان از مقیاس دین
 25منظور سنجش میزان دینداری در امور شغلی ساخته شده است. این مقیاس دارای 

وافقت و مخالفت است. در هر سؤال از فرد خواسته شده است متناسب با میزان معبارت 
را انتخاب « همیشه»و  «اغلب»، «گاهی اوقات»، «به ندرت»، «هرگز»های خود یکی از گزینه

بیانگر ایمان کم آزمودنی و  25قرار دارد که نمره  15تا  25نمرات آزمون بین  کند. دامنه
کامل فرد در این بعد است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این حاکی از ایمان  15نمره 

مؤلفه است: ایمان در روابط، معنا، اجتماع، پرهیزگاری و واگذارکردن.  5مقیاس دارای 
ها عبارتند از: شود، این خرده مقیاسخرده مقیاس ارایه می 5نمرات در  نتایج مربوط به

( پرهیزگاری 21تا  29( اجتماع )عبارت 0تا  2بارت ( معنا )ع5تا  2ایمان در روابط )عبارت 
 (.25ا و  0(، واگذار کردن )عبارت 2۹)عبارت 

( صورت گرفته، 1991) لینداری در کار در تحقیقی که توسط پایایی مقیاس دین
گزارش شده است که حاکی از  11/9داری در کار، ضریب آلفای کرونباخ مقیاس دین
( نیز پایایی آزمون را از 2۹01است. رسولی و همکاران )همسانی درونی باالی آزمون 
گزارش کردند که مؤید پایایی قابل قبول ابزار  10/9طریق ضریب آلفای کرونباخ 

گیری است. در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه به روش همسانی درونی بررسی اندازه
به دست آمده و  11/9تا  5۹/9داری از های دینشد. میزان آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس

محاسبه شد؛ بنابراین این پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار  10/9برای کل پرسشنامه 
 است.

ای )تحلیل عاملی و داری در کار از طریق روایی سازهروایی پرسشنامه مقیاس دین
یس برای ماتر kmoکل( محاسبه گردید. نتایج حاصل نشان داد مقدار  همبستگی ماده
درصد بوده است. همچنین  101/2و ضریب آزمون بارتلت برابر با  01/9همبستگی برابر با 

درصد برآورد شدند در مجموع با توجه به نتایج  19درصد تا  50ضرایب همبستگی بین 
داری در کار در جامعه مورد تحقیق توان اذعان داشت که پرسشنامه مقیاس دینتحقیق می

 قابل قبولی بوده است. دارای روایی و پایایی
( 2۹00به منظور سنجش متغیر هوش رقابتی از پرسشنامه هوش رقابتی فریبا ماهانی )

سؤال است که چهار بعد هوش بازاریابی، هوش  21استفاده گردید. این پرسشنامه شامل 
 5سنجد؛ و آزمودنی به هرگویه در مقیاس فناوری، هوش اجتماعی، هوش رقبا را می
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دهد. روایی این امتیاز( پاسخ می 5امتیاز تا خیلی زیاد،  2رت )خیلی کم، از ای لیکدرجه
ابزار، با استفاده از نظرات متخصصین تأیید شده و برای آزمون پایایی پرسشنامه، از آزمون 

دست به 15/9آلفای کرانباخ استفاده شده است که میزان پایایی سواالت هوش رقابتی 
باشد. در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با ی پرسشنامه میآمدکه حاکی از پایایی باال

های هوش روش همسانی درونی بررسی شد و میزان آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس
محاسبه شد؛ بنابراین این  0۹/9به دست آمده و برای کل پرسشنامه  10/9تا  12/9رقابتی از 

ی محتوایی آن هم توسط اساتید راهنما و پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. روای
 مشاور مورد تأیید قرار گرفت.

( سنجیده 2۹05متغیر هوش سیاسی توسط پرسشنامه هوش سیاسی دوستار و همکاران )
های قدرت، های اجتماعی، پویاییسؤال است که پنج بعد بازی 11شد. این پرسشنامه شامل 

سنجد؛ و آزمودنی به هر گونه را می شخصیت سیاسی، صداقت آشکار و تسخیر احساسات
دهد. این امتیاز( پاسخ می 5امتیاز تا خیلی زیاد، 2ای لیکرت )خیلی کم، درجه 5در مقیاس 

پرسشنامه، در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و از سطوح باالیی از اعتبار و 
ارآفرینی سازمانی آفرین بر کروایی برخوردار است. در تحقیق تأثیر رهبری تحول

(، 2۹00کارشناسان وزارت ورزش و جوانان با درنظر گرفتن نقش میانجی هوش سیاسی )
به  10/9محمدی نیز اقدام به سنجش روایی و پایایی پرسشنامه نمود که آلفای کرونباخ آن 

دست آمد که نشان از قابل قبول بودن پایایی این سازه از تحقیق را دارد و روایی محتوایی 
ن هم توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفت. در پژوهش حاضر پایایی آ

پرسشنامه مذکور به روش همسانی درونی بررسی شد و میزان آلفای کرونباخ برای زیر 
شد؛  10/9به دست آمده و برای کل پرسشنامه  15/9تا  01/9های هوش سیاسی از مقیاس

 ی مطلوبی برخوردار است.بنابراین این پرسشنامه از پایای
شد.  SPSS 20افزار شده، وارد نرمآوریهای جمعها، دادهپس از تکمیل پرسشنامه

های رسم نمودار و محاسبه شاخص های آماری از رسم جدول فراوانی،برای توصیف داده
پراکندگی )انحراف معیار( و  هایشاخصوسط )میانه و میانگین(، محاسبه  آماری حد
ها از آزمون همبستگی و جهت تجزیه و تحلیل داده شدتوزیع، استفاده  یهاشاخص

 شد.ش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده پیرسون و رو
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 هایافته
بینی هوش رقابتی بر اساس ایمان و هوش سیاسی در مدیران هدف اصلی این پژوهش پیش
نباطی الزم است های استتهران بود. قبل از انجام تحلیل 20مدارس دخترانه منطقه 

فرض نرمال بودن توزیع متغیرها بررسی شود. به منظور بررسی بهنجاری متغیرهای پیش
ذکر  2پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. نتایج آزمون در جدول 

 شده است.

 (KSاسمیرنوف )-. آزمون کولموگروف1جدول

 متغیر KSآماره  (Sigارزش معناداری )

 ایمان 021/2 9۹0/9

 هوش رقابتی 101/9 001/9

 هوش سیاسی 00۹/9 ۹۹0/9

دهد آزمون کولموگروف اسمیرونف برای متغیرهای پژوهش نشان می 2نتایج جدول 
اسمیرنوف یک آزمون -غیرمعنادار است. در مورد متغیر ایمان چون آزمون کولموگروف

تقسیم شده  1داری بر عنیشود که عدد مگونه بیان میباشد برای تفسیر ایندو دامنه می
هزارم باشد، توزیع نرمال است؛  15درصد یا  1.5تر از چه این عدد بیشاست و چنان

بنابراین توزیع کلیه متغیرهای پژوهش نرمال است. با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرهای 
در باشد. انجام تحلیل های بعدی برقرار می پژوهش، پیش فرض بهنجاری متغیرها برای

 ادامه نمودارهای هیستوگرام متغیرهای اصلی پژوهش ترسیم شده است.
های با توجه به بهنجاری متغیرهای پژوهش، فرضیه: های پژوهشبررسی فرضیه 

شود. فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر این بود که هوش رقابتی مدیران پژوهش آزمون می
شود. به منظور بررسی این بینی میآموزشی براساس ایمان و هوش سیاسی آن ها پیش
 شود.های فرعی بررسی میفرضیه ابتدا روابط بین متغیرهای پژوهش بر اساس فرضیه
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فرضیه اول پژوهش: بین ایمان و هوش رقابتی مدیران آموزشی رابطه وجود 
 دارد.

فرض بهنجاری ای بوده و پیشبا توجه به اینکه مقیاس این متغیرهای پژوهش فاصله
رار می باشد. از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. ضرایب همبستگی مرتبه متغیرها برق

 ارائه شده است. 5صفر بین دو متغیر ایمان و هوش رقابتی در جدول 

 . همبستگی مرتبه صفر متغیرهای ایمان و هوش رقابتی2جدول 
 ضریب تعیین (sigارزش معناداری ) ضریب همبستگی متغیر

 29/9 992/9 ۹1/9 ایمان و هوش رقابتی

به دست آمد که در سطح  ۹1/9ضریب همبستگی دو متغیر ایمان و هوش رقابتی برابر 
(992/9p < معنادار است؛ بنابراین، رابطه بین ایمان و هوش رقابتی مدیران آموزشی مثبت )

و معنادار می باشد. در نتیجه فرضیه اول پژوهش تأیید شد به این صورت که افزایش ایمان 
یران آموزشی با افزایش هوش رقابتی در آن ها همراه می باشد. همچنین ضریب در مد

درصد از تغییرات هوش رقابتی  29به دست آمد بنابراین  29/9تعیین بین این دو متغیر برابر 
 29شود و بالعکس، ها تبیین میمدیران آموزشی مدارس در جامعه مورد مطالعه با ایمان آن

مدیران آموزشی توسط هوش رقابتی آن ها تبیین می گردد.  درصد از تغییرات ایمان
 (1)جدول 

 

 

 

 

 

 . درصدد تغییرات ایمان مدیران آموزشی1نمودار 
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فرضیه دوم پژوهش: بین هوش سیاسی و هوش رقابتی مدیران آموزشی رابطه 
 وجود دارد.

ب فرض بهنجاری متغیرها، از ضریبا توجه به مقیاس این متغیرها و برقراری پیش
همبستگی پیرسون استفاده شد. ضرایب همبستگی مرتبه صفر بین دو متغیر هوش سیاسی و 

 ارائه شده است. ۹هوش رقابتی در جدول 

 . همبستگی مرتبه صفر متغیرهای هوش سیاسی و هوش رقابتی3جدول 

 ضریب تعیین (sigارزش معناداری ) ضریب همبستگی متغیر

 15/9 992/9 59/9 هوش سیاسی و هوش رقابتی

به دست آمد که در  59/9ضریب همبستگی دو متغیرهوش سیاسی و هوش رقابتی برابر 
( معنادار است؛ بنابراین، رابطه بین هوش سیاسی و هوش رقابتی مدیران > 992/9pسطح )

آموزشی مثبت و معنادار می باشد. در نتیجه فرضیه دوم پژوهش تأیید شد، به این صورت 
ها همراه می ر مدیران آموزشی با افزایش هوش رقابتی در آنکه افزایش هوش سیاسی د

درصد از  15به دست آمد بنابراین  15/9ر باشد. همچنین ضریب تعیین بین این دو متغیر براب
ها تغییرات هوش رقابتی مدیران آموزشی مدارس در جامعه مورد مطالعه با هوش سیاسی آن

درصد از تغییرات هوش سیاسی مدیران آموزشی توسط هوش  15شود و بالعکس، تبیین می
 (۹رقابتی آن ها تبیین می گردد. )جدول 

و هوش سیاسی مدیران آموزشی رابطه وجود فرضیه سوم پژوهش: بین ایمان 
 دارد.

برای بررسی این فرضیه نیز از با توجه به مقیاس متغیرهای پژوهش و برقراری 
فرض بهنجاری متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی پیش

 ارائه شده است. 0مرتبه صفر بین دو متغیر ایمان و هوش سیاسی در جدول 

 . همبستگی مرتبه صفر متغیرهای ایمان و هوش سیاسی4 جدول
 ضریب تعیین (sigارزش معناداری ) ضریب همبستگی متغیر

 9۹/9 90/9 21/9 ایمان و هوش سیاسی
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به دست آمد که در سطح  21/9ضریب همبستگی دو متغیر ایمان و هوش سیاسی برابر 
(95/9p <معنادار است؛ بنابراین، بین ایمان و هوش س ) یاسی مدیران آموزشی رابطه مثبت

و معنادار وجود دارد. در نتیجه فرضیه سوم پژوهش تأیید شد، به این صورت که افزایش 
ها همراه می باشد. البته شدت ایمان در مدیران آموزشی با افزایش هوش سیاسی در آن

ر برابر باشد همچنین ضریب تعیین بین این دو متغیهمبستگی بین این دو متغیر ضعیف می
درصد از تغییرات هوش سیاسی مدیران آموزشی مدارس در  ۹به دست آمد. بنابراین  9۹/9

درصد از تغییرات ایمان  ۹شود و بالعکس، ها تبیین میجامعه مورد مطالعه با ایمان آن
گردد. با توجه به این که بین متغیرهای ها تبیین میمدیران آموزشی توسط هوش سیاسی آن

 (.0شود )جدول ط معنادار وجود دارد فرضیه اصلی پژوهش بررسی میپژوهش رواب

فرضیه اصلی پژوهش: هوش رقابتی مدیران آموزشی توسط ایمان و هوش 
 شود.بینی میها پیشسیاسی آن

شود. ایمان به منظور آزمون این فرضیه از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده می
باشد. شونده میبیننده بوده و هوش سیاسی متغیر پیشکنبینو هوش سیاسی متغیرهای پیش

این روش دارای چندین مفروضه است که عبارتند از بهنجاری توزیع متغیرهای پژوهش، 
بین. بودن رابطه متغیرهای موردنظر و عدم همخطی چندگانه بین متغیرهای پیش خطی

طی چندگانه و خطی های عدم همخفرضبهنجاری متغیرها در بخش قبلی تأیید شد. پیش
باشد که همزمان با تحلیل رگرسیون به بودن در خروجی تحلیل رگرسیون قابل بررسی می

شود. برای انجام روش تحلیل رگرسیون چندگانه از روش همزمان ها پرداخته میآن
شوند. هر طور همزمان وارد تحلیل میبین بهاستفاده شد. در این روش تمام متغیرهای پیش

بین دیگر مورد ارزیابی بین خودش افزون بر همه متغیرهای پیشر اساس توان پیشمتغیر ب
عنوان یک گروه یا بلوک چه  گیرد و هدف این است که این مجموعه از متغیرها بهقرار می

 توانند تبیین کنند.اندازه واریانس در متغیر مالک را می
 برازش مدل بودن مناسب باید تحلیل انجام از در روش تحلیل رگرسیون چندگانه قبل

 (ANOVAآنوا ) واریانس تحلیل کمک کار به گیرد. این قرار بررسی مورد رگرسیونی
 واریانس، مقدار رگرسیون تحلیل های انجام شده نتایجپذیرد. براساس تحلیلمی انجام

 (Fمقدار آماره فیشر ) بود و ۹۹1۹/ 199با میانگین مربعات  1با درجه آزادی  099/0100
توان گفت به دست آمده است. در نتیجه می 992/9رزش معناداری با ا 011/10برابر با عدد 
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مدل رگرسیونی از برازش مناسبی برخوردار است. در ادامه ضرایب ثابت و ضریب 
 رگرسیون ارائه شده است.

 بینی متغیر هوش رقابتی. ضرایب و معناداری رگرسیون چندگانه جهت پیش5جدول 

 t اریارزش معناد

  (b) ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد شده

 خطای استاندارد (bبی ) (βبتا ) مدل

 ضریب ثابت 12۹/29 -9۹۹/0  -51۹/9 510/9

 ایمان 25۹/9 05۹/9 10/9 001/1 990/9

 هوش سیاسی 955/9 ۹20/9 05/9 010/5 992/9

 * متغیر وابسته: هوش رقابتی

( ضریب رگرسیون استاندارد شده است بـرای متغیـر   βبتا ) هددنشان می 5نتایج جدول 
و  tبه دست آمد. بـا توجـه بـه مقـدار      β= 05/9و برای متغیر هوش سیاسی  β= 10/9ایمان، 
توان نتیجه گرفـت  است، این روابط معنادار است؛ بنابراین می 992/9که کمتر از  sigمقدار 

بینـی  طـور مثبـت پـیش   یاسی آن ها بـه هوش رقابتی مدیران آموزشی توسط ایمان و هوش س
تـوان گفـت هرچـه میـزان     شود. بر این اساس مـی شود؛ و فرضیه اصلی پژوهش تأیید میمی

یابـد.  هـا افـزایش مـی   ایمان و هوش سیاسی مدیران آموزشی بیشـتر باشـد هـوش رقـابتی آن    
 شده هوش رقابتی نیز محاسبه شد.واریانس تبیین

 شده هوش رقابتی توسط متغیرهای ایمان و هوش سیاسی. میزان واریانس تبیین6جدول 

 مدل
همبستگی چندگانه 

(R) 
تبیین شده واریانس 
(R2) 

واریانس تبیین شده 
 تعدیل شده

استاندارد خطای 
 برآورد

 رگرسیون
 چندگانه

 به روش همزمان

55/9 ۹9/9 10/9 1۹019/22 

درصد از تغییرات  10 متغیرهای ایمان و هوش سیاسی توانستند 0بر اساس نتایج جدول 
های تحلیل رگرسیون نشان داد هوش سیاسی مدیران آموزشی را تبیین کنند. خروجی

( و 9۹5/2بوده ) 2و نزدیک به  29برای همه متغیرها کمتر از  VIFهای شاخص
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Tolerance می باشد؛ بنابراین همخطی چندگانه بین متغیرهای پیش بین  2/9ها باالتر از آن
ها نشان دهنده خطی بودن رابطه بین همچنین نمودار پراکندگی باقیماندهوجود نداشت. 

 متغیرهای پژوهش بود.

 
 هاپراکندگی باقیمانده 2ها نمودار نرمال احتمال باقیمانده .1نمودار 

دهد نقاط روی خط مورب نشان می 2( در نمودار P-P plotنمودار احتمال نرمال )
اند؛ بنابراین انحراف زیادی از سمت راست قرار گرفته مستقیم از انتهای چپ تا باالی

های استاندارد نیز توزیعی تقریباً بهنجاری وجود ندارد. در نمودار پراکندگی باقیمانده
اند و چون الگوی ها در مرکز جمع شدهشود؛ بنابراین اکثر نمرهمستطیل شکل دیده می

های شود حاکی از رابطه خطی بین نمرهها دیده نمینظامداری مانند منحنی در باقیمانده
های تحلیل رگرسیون فرضبین است. بر این اساس پیشمتغیر وابسته و خطاهای پیش
 چندگانه برقرار بوده است.
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 گیریبحث و نتیجه
 20بینی هوش رقابتی مدیران آموزشی مدارس دخترانه منطقه پژوهش حاضر با هدف پیش

آمده نشان داد بین ها انجام شد. نتایج به دستیاسی آنن، بر اساس ایمان و هوش ستهرا
ایمان و هوش رقابتی، بین ایمان و هوش سیاسی و بین هوش رقابتی و هوش سیاسی روابط 
مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین متغیرهای ایمان و هوش سیاسی، هوش رقابتی را 

ث قرار گرفته و به بینی کردند. در این بخش نتایج مورد بحطور مثبت پیشبه
 .های تحقیق، پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی اشاره می گرددمحدودیت

آزمـون همبسـتگی نشـان داد رابطـه بـین ایمـان و       نتایج  در بررسی فرضیه اول پژوهش،
هوش رقابتی مدیران آموزشی مثبت و معنادار می باشد. به این صـورت کـه افـزایش هـوش     

زایش هوش رقـابتی همـراه بـود. ایـن یافتـه همسـو بـا نتـایج         سیاسی در مدیران آموزشی با اف
 هوشمندی رقابتی، توان(. 1990؛ شارپ، 2۹02، فرد و همکاران)سلیمیتحقیقات قبلی است

مدیران آموزشی را جهت استفاده از اطالعات مـربوط بــه منـابع، امکانـات محیطـی و رقبـا      
وسیله هوش رقابتی، مـدیران   د. بهبخشها در سازمان تقویت و توسعه میگیریجهت تصمیم
 در محـیط آموزشـی در   هـایی بایـد  داننـد کـه چـه رقابـت    خوبی میی به های آموزشسازمان

نـوع هوشـمندی، نـه تنهـا دربـارۀ رقبـا اسـت، بلکـه شـامل دانـش و            گیرد. این اولویت قرار
معنای اعم و  محیط سازمان است. مـدیر اثـربخش در یک سازمان در دانش دربـارۀ کـلفرا

و بـا کـاربرد آن در فعالیـت     در یک سازمان آموزشی در معنای اخص، هـوش رقـابتی دارد  
هـای انبیـاء الهـی کـه رهبـران      کند. یکی از ویژگـی می گیری بر عناصر رقابتی تأکیدتصمیم
گیـری در جهـت صـالح امـت     های پیشین بودند، احاطه داشتن بر مسائل روز و تصـمیم امت

ویژگی تحت عنوان بصیرت و جامعیت در برخی از رهبـران سیاسـی اسـالمی     خود بود. این
و رهبر معظم انقالب وجود داشته و دارد. رهبران دینـی عـالوه    امام خمینی )ره(نیز از جمله 

هـای محـیط بیرونـی را    بر آگاهی نسبت به مسائل و مشـکالت داخلـی، تهدیـدها و فرصـت    
 کنند. نظام دینی، نظـام مبتنـی بـر   می گیریو تصمیم ریزیآن برنامهمدنظر داشته و بر اساس 

های کسب بینش و بصـیرت، یـاد و ذکـر خـدای بـزر       بینایی و بصیرت است. یکی از راه
جتمـاعی  است. اعتقاد به خداوند و پایبندی و التزام دینی در فکـر و جـان و عمـل فـردی و ا    

داری مـدیران  داد بین ایمان و دیـن گذارد. همچنین نتایج این تحقیق نیز نشان انسان تأثیر می



 928  بر یآموزش یرانمد یهوش رقابت بینییشپ

آموزشی و هوش رقابتی رابطه مثبت وجود دارد؛ بنابراین میـزان بـاالتر اعتقـادات مـذهبی و     
 پایبندی دینی با افزایش هوش رقابتی در مدیران آموزشی همراه است.

ها در رابطه با فرضیه دوم پژوهش، نتیایج نشان داد بـین هـوش سیاسـی و    در تحلیل یافته
ش رقابتی مدیران آموزشی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. این یافته در راسـتای مبـانی   هو

؛ 1999؛ فـریس و همکـاران،   1991)وایورز و همکـاران،  نظری و نتایج تحقیقات قبلی است
بنـا بـه تعریـف،    (. 192۹؛ ممبینـی،  1921فـرد  و همکـاران،   ؛ سلیمی1990متقی و همکاران، 

هـا در جهـت اهـداف    رک مـؤثر کارکنـان و تأثیرگـذاری  بـر آن    هوش سیاسـی، توانـایی د  
ــت  ــایی درک موقعی ــازمان، توان ــت  س ــت قضــاوت موقعی ــاعی و ظرفی ــای اجتم ــرای  ه ــا ب ه

باشـد. در مفهـوم هـوش سیاسـی، بعـد      گیری درباره تغییرات موردنیاز در سازمان میتصمیم
ند و هماهنگ بر رقبـای  باشد. در تعریفی هوش سیاسی را نظارت هدفمرقابت نیز مدنظر می
اند. درواقع هوش سیاسـی فراینـد   ها در چارچوب مشخص تعریف کردهخود و شناسایی آن
های قانونی و اخالقی برای کشف تهیه و تحویل بـه موقـع اطالعـات مـورد     بکارگیری شیوه
خواهنـد تـوان رقـابتی خـود را افـزایش دهنـد. هـوش        گیرندگانی است که مینیاز به تصمیم
ها و اطالعاتی در محیط رقبا و دولت اسـت. از ایـن رو هـوش    در پی دستیابی به دادهسیاسی 

سیاسی مؤثر، نه فقط نیازمند اطالعاتی درباره رقباست بلکه، نیازمند اطالعـاتی دربـاره سـایر    
تمایالت محیطی مانند تمایالت صنعت، تمایالت قـانونی و نظـارتی، تمـایالت بـین المللـی،      

هـای  والت سیاسی و شـرایط اقتصـادی اسـت. یکـی دیگـر از ویژگـی      تحوالت فناوری، تح
بینی اقــدامات در محــیط   مدیران موفق، هوشمندی رقابتی است. هوش رقابتی توانایی پیش

مـدیریتی را در بـر دارد کـه شـامل      هایگیریرقــابتی و کــاهش عـدم اطـمینـان در تصمیم
ده از عوامـل محیطـی مــانند: مشـتریان،     شـ هوش مرتبط با رقبـا و نیـز اطالعـات گـردآوری    

ـــوانین و مقـــررات، مســائل اقتصــادی مشــتریان  توزیــع ـــرات اجتمـــاعی، ق ، کننــدگان، تغیی
( 1990کـننـدگان، تـکنولـوژیهـا و روابـط تجـاری اســت. همچنـین ازنظـر شـارپ )    تــأمین

 نش دربــارۀ کــل  دارقبا اسـت، بلکـه شـامل دانـش و فـرا      این نوع هوشمندی، نه تنها دربارۀ
محیط سازمان است. بر اساس این تعاریف بین هوش سیاسی و هوش رقابتی وجوه مشترکی 

ــا    ــی و همک ــژوهش زارع ــن پ ــا ای ــو ب ــود دارد. همس ــوان   وج ــا عن ــود ب ــژوهش خ ران در پ
های دانش بنیـان: پـژوهش   هوش رقابتی در شرکت هایبندی مؤلفهپردازی و اولویتمفهوم

مؤلفه را در هوش رقابتی شناسـایی کردنـد کـه عبارتنـد از هـوش       هشت 00ترکیبی در سال 
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انی و انسـ ی، هوش مـدیریتی، هـوش قـانونی، هـوش     رقبا، هوش مالی، هوش بازار، هوش فن
دهـد کـه   مـی های این پژوهش همسـو بـا پـژوهش حاضـر نشـان      هوش سیاسی. بنابراین یافته

ضر نیز نشـان داد بـین هـوش    هوش سیاسی ایجاد کننده هوش رقابتی است. یافته پژوهش حا
تـوان  بطـه مثبـت وجـود دارد؛ بنـابراین مـی     ها رای مدیران آموزشی و هوش رقابتی آنسیاس

افـزایش هـوش   های هـوش سیاسـی در مـدیران آموزشـی بـا      گفت افزایش قابلیت و مهارت
 .باشدها همراه میهای استراتژیک در آنرقابتی و اتخاذ تصمیم
سوم پژوهش، نتیجه آزمون همبستگی نشان داد رابطه بین  های فرضیهدر تحلیل یافته

باشد. این یافته مورد انتظار بوده و ایمان و هوش سیاسی مدیران آموزشی مثبت و معنادار می
؛ رسولی و همکاران، 192۹)خسروانیان و همکاران،  همسو با نتایج تحقیقات قبلی است

یان داشت، هوش سیاسی یکی بتوان ها میهدر جهت تبیین بیشتر یافت(. 192۹؛ ممبینی، 192۹
توانند در سازمان است که با اتکاء بر پایه آن می های مهم موفقیت مدیران دراز مالک

های ذ کنند. هوش سیاسی شکستن محدودیتجهت تغییرات مناسب در سازمان اعمال نفو
است، هوش  های سازمانییک نقشه مسیر برای ارزیابی سیاستکلی تفکر و آماده کردن 

ت نه در سیاسی درباره کارکردن با صداقت به منظور رسیدن به اهداف و منافع مشترک اس
ها و یاسی به دست آورند الزم است پایهکه افراد هوش سجهت منافع شخص، برای این
را ارتقاء  هاآن های مذاکرهران دارند بشناساند و مهارتمنابع قدرت را که خود و با دیگ

دانند که برای به دست ادی که از سطح باالیی از هوش سیاسی برخوردارند، میدهند. افر
ها همچنین بهترین زمان و بهترین باید بر چه کسی اثر بگذارند. آن آوردن منافع در تغییرات

های شناسند. در سازمانروش را برای به دست آوردن پذیرش افراد نسبت به تغییرات می
یران آموزشی عامل بسیاری مهمی در کیفیت و میزان آموزشی نیز هوش سیاسی مد

اثربخشی رفتار سیاسی مدیران آموزشی و پیشرفت سازمان است. هوش سیاسی ابعاد 
مختلفی دارد از جمله شخصیت سیاسی، صداقت آشکار و تسخیر احساسات. مدیرانی که 

ها و نگیزهاز هوش سیاسی برخوردارند از شخصیت سیاسی نیز برخوردار هستند. ازنظر ا
 ها و نه برای منفعت شخصیاعتقادات، رهبران با هوش سیاسی، با صداقت برای سازمان

کنند و مغرور خوبی بر روی سازمان تمرکز میبه هاکنند؛ از این رو آنخود، کار می
های صادقانه و صمیمانه و پرهیز از قال و ابالغ برداشتنیستند. این مدیران توانایی انت

فریب افراد را دارند. در حقیقت از طبیعتی فعال، نفوذ فردی، صداقت آشکار دورویی و 
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شود تا کارکنان و افراد سازمان در لحظات سخت دار هستند. این توانمندی باعث میبرخور
 و دشوار در کنار مدیریت باقی بمانند و برای بقای سازمان از هیچ تالشی فروگذار نکنند

 .(1991، 2همکاران )فریس و
مچنین در توضیح بیشتر، افراد با هوش سیاسی باال همیشه به نفع اهداف سـازمانی کـار   ه
امتیـاز   هـای مناسـب از ایـن   کنند و منافع کارکنان را در نظر دارند تـا بتواننـد در فرصـت   می

هـا کارکنـان را شـریک خـود     آمده موفق شـوند، آن های به وجود استفاده کنند و در بحران
اد کارکنـان و مـدیریت را   کننـد و ایـن زمینـه اعتمـ    ها مخفی نمـی از آن نند و چیزی رادامی

کند تا در تغییرات، همسو بـا یکـدیگر حرکـت کننـد و مقاومـت در مقابـل تغییـر        فراهم می
کاهش یابد. همچنین این مـدیران توانمنـدی تسـخیر احساسـات دیگـران را دارنـد. تسـخیر        

گیـرد. بیشـتر   دن را در بـر مـی  راز کـر احساسات چگونگی صحبت کردن، رفتار کـردن و ابـ  
دادن خود در ذهن دیگران اسـت. افـراد   رگذاری در سازمان، جهت مثبت جلوههای اثتالش

با هوش سیاسی باال سعی در تسخیر احساسات اعضای قدرتمند و بانفوذ سازمان دارند تـا در  
ات توسـط افـراد در   یر احساسـ های تسخها برخوردار باشند. از شیوهت آنمواقع نیاز از حمای

توان تأیید نظر، توجیه، عذرخواهی، وصـف خـویش، ادعـا کـردن بـا خـود را       ها میسازمان
ستودن، مورد لطف و عنایت قرار دادن و غیـره را نـام بـرد. عـالوه بـر مـوارد ذکـر شـده در         

أثیرگـذار  داری در مدیران، عاملی مهم و ترود ویژگی دیننظریات هوش سیاسی، انتظار می
داری با هـوش سیاسـی   ها باشد. نتایج این پژوهش نشان داد دینفزایش هوش سیاسی آندر ا

مدیران آموزشی رابطه مثبـت دارد. مـدیرانی کـه دینـدار هسـتند بـه دلیـل داشـتن باورهـا و          
داری یــا تــدین اعتقــادات مــذهبی در زنــدگی و کــار خــود بــه اصــولی پایبنــد هســتند. دیــن

ای از اعتقـادات،  ول خویش که این التزام در مجموعـه مورد قبعبارتست از التزام فرد به دین 
زند، سامان ی و جمعی که حول خداوند و رابطه ایمانی با او دور میاحساسات و اعمال فرد

دین اطاعـت از دسـتورات خداونـد و پایبنـدی بـه اعتقـادات دینـی         .(1991طالبان، یابد )می
تورات و رهنمودها در زندگی کاری است، داری در کار نیز دخیل کردن این دساست. دین

پنـدارد و بـه دســتورات و   ای دینــی مـی بـه نحـوی کـه فـرد وظــایف کـاری خـود را وظیفـه       
شود. بـرای مثـال رفتارهـا و اعمـالی     رهنمودهایی که دین در مورد کار داده است متعهد می

نافع همکـاران  ر جهت مدهد، به جای فکرکردن به منافع شخصی دبا دین را انجام نمیمغایر 

                                                           

1. Ferris et al 
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خـدمت بـه   ای الهی و دینی و برای درواقع چون فرد کار خود را وظیفهکند. خود تالش می
داشـت.   تری بـه آن خواهـد  داند، احساس مسئولیت و تعهد بیشخلق به خاطر رضای خدا می
کند خود را مزین به فضائل اخالقی از جمله تواضـع، فروتنـی،   همچنین فرد دیندار سعی می

 بر و شکیبایی، صمیمیت، ابراز محبت به دیگران، توجه و رسیدگی به مشکالتصداقت، ص
شـود چنـین مـدیری در بـین     های مثبت شخصیتی موجب مـی زیردستان و ... نماید. این جنبه

هـای  کارکنان و زیردسـتان در سـازمان، فـردی محبـوب و تأثیرگـذار باشـد و ایـن ویژگـی        
م هوش سیاسی است که در مبانی نظری ذکر شـده  اخالقی و رفتاری به نوعی همان ابعاد مه

داری و هوش سیاسی رابطه مثبت وجـود دارد؛  است. یافته این پژوهش نیز نشان داد بین دین
هـا  داری در مدیران آموزشی بـا افـزایش هـوش سیاسـی در آن    بنابراین افزایش ایمان و دین

شی دیندار باشـند و پایـه و   وزهمراه می باشد و اگر مدیران آموزشی و معلمان و مسئولین آم
شود کـه رشـدیافتنی   ظ کند، فضایی در کارشان ایجاد میدین را در شئون مختلف حفریشه 
 پذیر و رو به کمال باشد.تواند جبرانو حتی اگر کمبودی در کار باشد میاست 
سیاسی در مدیران آموزشی  بر اساس آنچه که شرح آن رفت، افزایش ایمان و هوش 

ها بیشتر شود. هر چه میزان باورها و اعتقادات مذهبی و ود هوش رقابتی آنشموجب می
التزام و عمل به وظایف دینی در مدیران آموزشی مدارس بیشتر بوده و از هوش سیاسی 

ها بیشتر می باشد. به این معنی که با استفاده از باالتری برخوردار باشند، هوش رقابتی آن
ها و تهدیدات امکانات محیطی و رقبا و با در نظر گرفتن فرصتاطالعات مـربوط بـه منابع، 

تری انجام داده و در جهت منافع سازمان ریزی مناسبتوانند برنامهنی، میمحیط بیرو
آموزشی خود تصمیماتی اتخاذ کنند که در نهایت موجب بهبود عـملکـرد و افزایش 

 وری سازمان شود.بهره
 توان اشاره داشت:هایی میبرخی محدودیت اجرای پژوهش نیز بهدر فرایند 

ای از مـدیران و معاونـان آموزشـی زن در مـدارس     نتایج پژوهش حاضـر معـرف نمونـه   
های این پژوهش به سایر مـدیران زن در منـاطق دیگـر    تهران بود. لذا یافته 20ه منطقه دختران

 شهر تهران قابل تعمیم نیست.
آموزشـی زن بودنـد   وهش مـدیران و معاونـان   مـاری ایـن پـژ   آکه جامعـه  با توجه به این

 امکان تعمیم نتایج به مدیران و معاونان مرد وجود ندارد.
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آمـده اسـتنباط   توان از روابط دسـت  ز نوع همبستگی بود؛ بنابراین نمیپژوهش حاضر ا
 علی کرد.

شـده،  های پژوهش حاضر از طریق اجـرای پرسشـنامه گـردآوری   که دادهبا توجه به این
کنندگان در پـژوهش،  ها تحت تأثیر سوگیری قرارگرفته و شرکتن احتمال دارد یافتهبنابرای

 اعمال و رفتارهای واقعی خود را گزارش ندهند.

ه های پـژوهش، برخـی پیشـنهادهای پژوهشـی و کـاربردی اشـار      در پایان براساس یافته 
 شود:می

ت آمـده بـا حجـم    شود به منظور افزایش دقت نتایج پـژوهش، روابـط بدسـ   پیشنهاد می
 نمونه بیشتری محاسبه شود.

شده هوش رقابتی توسط متغیرهای ایمـان و هـوش   با توجه به اینکه میزان واریانس تبیین
هـای بعـدی متغیرهـای مـؤثر     شـود در پـژوهش  درصد به دست آمد پیشنهاد مـی  10سیاسی، 

 دیگر بر هوش رقابتی در نظر گرفته شوند.

هـران صـورت   ت 20هش در مدارس دخترانه و در منطقـه  به این دلیل که اجرای این پژو
شود در مدارس پسرانه و در مناطق دیگر تهران این پژوهش تکـرار  گرفته است، پیشنهاد می

 گردد.

های دیگر بررسـی شـود و نتـایج    شود این روابط در مدیران سازمانهمچنین پیشنهاد می
 مقایسه گردد.

ش سیاسی در مدیران و معاونان آموزشـی توصـیه   با توجه به رابطه مثبت بین ایمان و هو
 شود:می

های آموزشی و مهارتی جهت افزایش بصیرت و هوش سیاسی مدیران با رویکـرد  دوره
دینی برگزار شود و نسبت بـه افـزایش معرفـت دینـی و تحکـیم اعتقـادات مـذهبی و هـوش         

 سیاسی مدیران زن اقدام شود.

ش رقابتی در مدیران و معاونـان آموزشـی توصـیه    با توجه به رابطه مثبت بین ایمان و هو
 شود:می

افزایی استفاده از راهکارهای دینـی در جهـت افـزایش هـوش رقـابتی      های مهارتدوره
ها رد دینی در آنبرای مدیران و معاونان مدارس دخترانه برگزار شود و این ویژگی با رویک

 تقویت شود.
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ر هـوش رقـابتی در مـدیران و معاونـان     با توجه بـه اثـر مثبـت ایمـان و هـوش سیاسـی بـ       
 شود:آموزشی زن توصیه می

های آموزشـی کـه   موفق، هوشمند و توانا در سازمان در جهت تربیت مدیران و معاونان
های آینده را برعهده دارنـد، الزم اسـت بـر تحکـیم باورهـا و      تعلیم و تربیت فرزندان و نسل

هـای  هـا تأکیـد شـود و بـا برگـزاری دوره     اعتقادات مذهبی و و رشد فضائل اخالقـی در آن 
هــا را توانمنــدی رقابــت ســازنده را در آن آموزشــی و مهــارتی هــوش و بصــیرت سیاســی و

 تقویت کرده و ارتقاء داد.

 منابع
وزارت آموزش، توسعه،  داری نوجوانان،مطالعه تجربی دین(. 2۹10طالبان، محمدرضا .)

 طرح امور آموزشی.
تهران:  (،2۹01) ، ترجمه جمعی از مترجمانفرهنگ الدین(. 2001) .الیاده، میر چاده

 انتشارات طرح نو.
 . قم: دین دانش، چاپ اول.قرآن مقدس(. 2۹02انصاریان، حسین .)

(. هوش سیاسی تأثیر مدیران، 2۹10پور، سید حمید و لندران اصفهانی، سعیده .)آتش
 ، اصفهان.259، شماره فوالد ماهنامه

عنوان ابزاری حمایتی در (. هوش رقابتی به2۹10ندری، کریم .)زاده، جعفر؛ اسکبیک
 .59تا  01. 51گیری مدیران. فرایندهای تصمیم
(. هوش رقابتی، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 1922تارخ، محمد جعفر .)

 . تهران: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.0طوسی، توسعه سازمان پلیس، شماره 
(. ارائه مدلی برای سنجش هوش 2۹01سید یعقوب؛ یداللهی، شهربانو .) حسینی،
 .11-51سازمانی. برون

(. ارائه مدلی برای سنجش هوش 2۹01یعقوب، یدالهی، شهربانو .)حسینی، سید
 .۹، شماره مدیریت بازرگانیسازمانی: نمایی از هوش رقابتی، برون

قش هوش فرهنگی در ارتقا هوش (. بررسی ن2۹00خاشعی، وحید؛ هرندی، عطااهلل .)
 .50-01، 21رقابتی. 

(، نقش هوش فرهنگی در ارتقا هوش رقابتی، تحقیقات 2۹00وحید، هرندی، عطااهلل .)
 .5، شماره مدیریت منابع سازمانی
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(. رابطه بین هوش سیاسی و رفتار سیاسی با عملکرد کارکنان 2۹00خدامیان، مریم .)
کارشناسی ارشد. دانشکده علوم ورزشی. دانشگاه پیام های ورزشی. پایان نامه روزنامه

 نور، مرکز کرج.
داری اقشار داری و ارزیابی سطوح دین(. تهیه مقیاس دین2۹10فرد، محمد .)خدایاری

مختلف جامعه، انستیتوی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم 
 تربیتی، دانشگاه تهران.

(. 2۹02) .دپور دارینی، محمود؛ ههالی، بهزاد و مومنی، لیالفرد، محمد احمخدایاری
 توسعه کارآفرینیداری و موفقیت کارآفرینان ایرانی، فصلنامه بررسی رابطه بین دین
 .1-15، 0مه، سال پنجم، دوره 

فرد، محمد قبری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن؛ فقیهی، علی نفی و بهپژوه، خدایاری
و استاندارد سازی مقیاس اندازه گیری برای دانشجویان، پروژه  (. تهیه2۹15احمد )

 تحقیقاتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
سازی مقیاسی (. آماده2۹15) فرد، محمد؛ سماواتی، سیما؛ رودخانه آگبری، سعید.خدایاری
 داری برای جمعیت.از دین
(. تهیه مقیاس 2۹11) ؛ شکوهی یکتا، محسن.فرد، محمد؛ غباری بناب، باقرخدایاری

های دینی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، تهران: دانشگاه سنجش باورها و نگرش
 صنعتی شریف.

گرا بر (. مدل نظری رهبری تحول2۹05). دوستار، محمد؛ ممبینی، یعقوب؛ ممبینی، فریبا
 .221تا  09 ،25 ،ای هوش سیاسیتغییر سازمانی با تأکید بر نقش واسطه

دوفصلنامه ها و عملکردهای هوش سیاسی، (. مؤلفه2۹0۹دوستار، محمد ممبینی، یعقوب .)
 .1-5، 19( 2، )علوم سیاسی

(. طراحی 2۹02سلیمی فرد، خدا به شما برکت دهد؛ حسینی، یعقوب؛ یداللهی، شهربانو )
های مدلی برای سنجش هوش استراتژیک سازمانی و سنجش میزان آن در بین شرکت

 .00تا  12، 5با استفاده از نرم افزار هوش تجاری در ایران. 
مدیر های ایرانی، (. مروری جامع بر تحقیقات هوش رقابتی در سازمان2۹05سلیمی، ویدا .)
 .5شماره بازاریابی، 
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تبیین . (2۹0۹شمس مورکانی، غالمرضا؛ مشایخی، منصوره؛ سلیمانی، سعید، سلیمانی. )
های ی: مطالعه موردی مدیران دبیرستانارتقا عملکرد سازمان نقش هوش سازمانی در

 .210-205، ص 2۹0۹، بهار 1مقاله  ،تهران
، ابعاد آموزش مدیران مدارس، مدیریت مدرسه(. 2۹01طرهانی، عباس؛ نظری، رقیه. )

۹11-۹50. 
 . تهران: روان.مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی(. 2۹00عالقبند، علی .)
(. تحلیل رگرسیون هوش 2۹00رز؛ فراهانی، ابوالفضل؛ شهر سبز، یحیی. )لقمان، کشاو

سیاسی و رفتار سیاسی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی 
 .29. صفحه 1استان فارس دوره 

(. رابطه بین درک از هوش رقابتی و هوش مدرسه با انگیزه دانش 2۹00ماهانی، فریبا. )
 صفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(.آموزان دبیرستانی ا

کتاب راهنمای اطالعات (. »2۹05) .متقی، پیمان؛ فقیهی پور، جواد؛ فوالدوند، فاطیما
 .01-22دارالفنون، چاپ اول، صص 

(. مطالعه تطبیقی 2۹01زاده، رضوان. )مستکمالی، زهرا، آهنچیان، محمدرضا، حسینقلی
تم سنجش صالحیت حرفه ای مدیران مدارس در ایران، موسسات مسئول و سیس

 1متحده: دروس سیستم آموزش و پرورش ایران. مدیریت مدرسه، مالزی و ایاالت
(۹ ،)1۹0-12۹. 
مدل نظری رهبری تحول گرا بر اساس هوش (. 2۹01، یعقوب؛ ممبینی، فریبا .)ممبینی

 .09تا  ۹1سیاسی 
(. هوش 2۹01سب، روح اهلل؛ حدید، مرجان. )ممبینی، یعقوب؛ خدادادی، سارا قاسمی ن

 سیاسی، نیاز مدیران به مدیریت امروز، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.
(، ماهنامه مدیریت سازمانهای 2۹05ممبینی، یعقوب؛ دوستار، محمد؛ گودرزی، مهشید. )

 .۹0-15، ۹۹( 111دارای اطالعات سیاسی تدبیر، )
(. مدیریت تغییر سازمانی، بر اساس هوش سیاسی 2۹00، محمد. )ممبینی، یعقوب؛ و دوستار

 .5۹9-520مدیران دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، قم، 
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مقیاس دین در »سنجی پرسشنامه (. بررسی خصوصیات روان2۹00تاجی، صدیقه. )نگین
نامه، دانشکده علوم پایاندایی شیراز، کارشناسی ارشد بر روی مدیران مدارس ابت« کار

 تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
( ارائه مدلی برای سنجش هوش برون 2۹0۹حسینی، سید یعقوب، یدالهی و شهربانو. )

 .11-51(، ۹) 5سازمانی: نمایی از هوش رقابتی. مدیریت بازرگانی، 
(. رابطه بین ابعاد 2۹05رحمتی .)کمال برزگر بفروئی، مهناز توکلی بنییزی، محمد 

داری و هوش فرهنگی )مطالعه موردی توسط مرکز تحقیقات و آموزش دین
 .1۹(، 1) 5کشاورزی و منابع طبیعی یزد(، 

فرد، محمد رحیمی نژاد، عباس؛ فقیهی، علی تقی: غباری بناب، محسن شکوهی خدایاری
قی، مرتضی: پاک نژاد، بکتا، محسن آذربایجانی، مسعود؛ هومن، حیدر علی، منط

(. 2۹11محسن سراج زاده، سید حسین فاطمی، سید محسن و اکبری تاردخانه، سعید )
داری و داری و ارزیابی سطح دینگزارش نهایی پروژه تحقیقاتی تهیه مقیاس دین

داری اقشار مختلف جامعه ایران )مراکز استانها(، دانشگاه تهران: ارزیابی سطوح دین
 ناسی و علوم تربیتی.دانشکده روانش

Eliadeh, Mir Chadeh. (1997). Farhang-e-Din, a Collective Translation by 
Translators, Tehran: Tarh-e-No Publications. 

Lynn, M. L; Naughton, M. J & VanderVeen, S .(2008). Faith at Work Scale 
(FWS): Justification, development, and validation of a measure of 
Judaeo-Christian religion in the workplace, Journal of Business Ethics 
85 (2), 227-243. 

Calof, J. & Wright, S. (2008). Competitive Intelligence: A Practitioner, 
Academic and Interdisciplinary Perspective. European Journal of 
Marketing, 42(7/8), 717-730. 

Pargament, K. I. & Mahoney, A. (2005). THEORY:  Sacred Matters: 
Sanctification as a Vital Topic for the Psychology of Religion". The 
International Journal for the Psychology of Religion, 15(3), 179-198. 

Asri, D. A. A. M. & Mohsin, A. M. A. (2020). Competitive Intelligence 
Practices and Organizational Performance Linkage: A Review. Jurnal 
Intelek, 15(2), 101-115. 

Calof, J. (2017). Canadian competitive intelligence practices – a study of 
practicing strategic and competitive intelligence professionals Canadian 
members. Foresight, 19(6), 577–589. 

 
 
 
 


