
  
  
  

  نیآفر تحول یدر رهبر ینقش هوش معنو یبررس
 * یسجاد نبیز دهیس

  
   دهيچك

ـ ، به ابديهمه جوانب آن ب يخود و برا يزندگ در ارزش با ييمعنا بتواند انسان نكهيا  سـازه  كي
تنها انسـان از هـوش   از ميان موجودات . دارد ازين يهوش معنو تحت عنوان يهوشمند از ديجد
اثـربخش بـه    يرهبـر  يو ضـرور  ياصـل  ياز اجـزا  يكـ ي يبرخوردار است. هوش معنـو  يمعنو

ـ گذارد. هدف از ا ميسازمان اثر  يبردراه ماتياست كه بر تصم نيآفر تحول يخصوص رهبر  ني
در پـژوهش   قيـ اسـت. روش تحق  نيآفر تحول رهبر تيدر موفق يهوش معنو نقش يبررس قيتحق

 يها . دادهاست يشيمايپ−يفيها، توص داده يآور لحاظ جمع به و ياز لحاظ هدف، كاربردحاضر 
ـ  بـه صـورت    يـي ن وزارت اقتصـاد و دارا راياز كاركنـان و مـد   نفـر  180 نمونـه  نيپژوهش از ب

ده از اسـتفا  بـا  بيـ بـه ترت  يهـوم مف يو الگو ها فرضيهو  يآور جمع يا طبقه يتصادف يريگ نمونه
 يهـا  هافتي. اند رفتهمورد آزمون قرار گ يمعادالت ساختار يساز مدل و رسونيپ يهمبستگ بيضر
برخوردار بـوده و نقـش هـوش     يپژوهش از برازش خوب يمفهوم يدهد كه الگو ينشان م قيتحق
ـ ا يها هافتيمثبت و معنادار است. با توجه به  نيآفر تحول يدر رهبر يمعنو تـوان   يمـ  قيـ تحق ني

را به همـراه دارد و رهبـران    يرهبر ينيآفر تحول شيافزا يهوش معنو شيگرفت كه افزا جهينت
كاركنـان نفـوذ كـرده و     يبر افكار و باورهـا  يهوش معنو يها يژگيو يريتوانند با به كارگ يم
را در رفتـار   ياساس راتييتواند تغ ي. رهبر مكنند تيهدا يمتعال اهداف سمت به را خود روانيپ

در رفتـار   ياديبن راتييتحول در سازمان و تغ جاديمنجر به ا قيطر نيخود داده و از ا تيريو مد
  كاركنان شود.  
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  مقدمه
 های سـازمان. اسـت یانسان یروین سازمان ۀیسرما نیتر یو اصل یعنصر راهبرد نیتر یاتیامروزه ح

طلـب و منعطـف باشـند.   جو، کمال متعهد، مشارکت یکارکنان یهستند که دارا هایی سازمانموفق 
 در یروحـ آرامـش نداشـتن و راتییمقاومت در برابر تغ مشارکت، به یلیم یتعهد به سازمان، ب نبود
 یریپـذ انعطاف یطیمح نیچن کارکنان است. در یکار یاز نبود معنا در زندگ ییها هنمون کار طیمح
 .دیـنما یرهبـر بهتـر رهبـر و کنـد تیریمد بهتر کند یم کمک ریمد به تر عمیق یهوشمند و شتریب

 عشـق تـا شـود یمـ سـبب کار« :دیگو یم نوزدهم قرن شاعر و فالسفه نیبهتر از یکی جبران لیخل
 با اتیمعنو که بوده یزمان دنبال به یو زمان آن در که میبفهم میتوان یم جمله نیا از ».شود آشکار
 دیـجد برنامـه و کـار طیمحـ در را خـودش راه ،یمعنو یهوشمند و زدیآم یم در هم کار و تجارت

 کیـ، بـه ابـدیب آن جوانـب همـه یبرا و خود یزندگ در ارزش با ییمعنا بتواند انسان نکهی. ایابد یم
 یکه از هـوش معنـو . تنها انسان استدارد ازین یتحت عنوان هوش معنو یاز هوشمند دیسازه جد

شـود  یمشـاهده مـ زیـپستانداران ن یدر برخ یهوش عاطف یها که نشانه یبرخوردار است، در حال
 ،یخــودکنترل دیــجد یهــا میپارادا تیریگســترده در مــد راتییــبــا تغ ی). از طرفــ٢٠٠٢ 1،(وگــان
 دهیـگرد حـاکم تیریمد یسنت یبر الگوها یکار یزندگ یمعنو یپارچگکیو مشارکت و  یهمکار

 یهوشـ ۀبهـر رهبران تیموفق عامل نیتر ). در گذشته مهم۶٩ص، ١٣٩٠است (پرنده و همکاران، 
 یهوش بهره که داد نشان قاتیاما تحق ؛باشد، بود یم یو منطق یشناخت زبان یها ییبر توانا یکه مبتن
چـون  یمیمفـاه اسـاس نیـ). بـر ا٢٠٠٩ 2است (آمـرام، یو رهبر تیریاز مد یبخش کوچک تنها

 شیپ های چالش از یکیو رهبران را معطوف کرده است.  رانیتوجه مد یو هوش معنو یعاطف هوش
باشد. وجود  یباال م یاخالق اتیطلب و با روح متعهد، منعطف، کمال یرهبران داشتن کارکنان یرو
 هـای رزشا و باورهـا نظـام در تحـول جـادیا یامروز رهبـران را بـرا های سازماندر  یکمبود نیچن

 کندافراد نفوذ  های قلبتواند بر  یم ینفوذ آرمان یژگیبا و نیآفر تحول ی. رهبرزاندیانگ یکارکنان برم
و افراد و سازمان را به سمت عملکرد بهتر ارتقا دهد و به تبع بقا و  بپردازدآنها  های آرمان یو به ارتقا

  ).١۴٧، ص٢٠١٠ 3(اسکاکن، دینما نیرشد سازمان را تضم
 از یکـی ،شـود یمـ احسـاس دیـجد عصـر در مختلـف هـای نبـهج از یمعنـو هـوش تیاهم
 نیا گرید ضرورت انسان است. یمعنو بعد به توجه دانشمندان یشناس انسان ۀعرص در ها ضرورت
 یزنـدگ در آن کـاربرد و مانیا از تر روشن درک یجستجو زین و یمعنو کشش ۀدوبار ظهور موضوع

 افـراد های دیـدگاه و هـا ارزش جـادیا در یمعنو هوش و تیمعنو نیهمچن است. یسازمان و یفرد
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 چراکه بود خواهد یاتیح و یضرور اریبس سازمان در مفهوم نیا یبررس کنند. یم فایا یا عمده نقش
 با را خود فرد به منحصر روح شوند. آنها یم کار طیمح وارد خود فکر و جسم از شیب یزیچ با افراد
و  یاصـل یاجـزا از یکـی یکند هوش معنو یم انیب زین 1جورج کیآورند. ما یم کار طیمح به خود
 ماتیکـه بـر تصـم یه از رهبرانـدست آن یبرا هوش نیاثربخش است به خصوص ا یرهبر یضرور

ز ا یکـیرسد  یبه نظر م نی). بنابرا٢٠٠٨ 2گلزورث،یاست (و یسازمان اثرگذارند ضرور یاهبردر
  است. یمهم مطرح است رهبر ریمتغ کیعنوان  در آن به یکه هوش معنو ییها حوزه

 یو رهبـر یهـوش معنـو نیبـ یا هرابطـ چـه کـه اسـت نآشود  یمطرح م نجایکه در ا پرسشی
 کـه اسـت نیـا قیتحق هدف گریبه عبارت د ایوجود دارد؟  ییدر وزارت اقتصاد و دارا نیآفر تحول

روشن،  خود کارکنان یبرا را کار یمعنو هوش از مندی بهره با تواند یم چگونه نیآفر تحول رهبر کی
  .آورد به وجود باال یروح آرامش منعطف، خالق، متعهد و با یکارکنان و دینما دار هدف و دار یمعن

 
 اتیادب . مرور١
 . هوش١−١

 سـازگارانه رشـد و یکـاربرد اهـداف لیتسـه یراستا در که است یا سازگارانه ۀمسئل حل رفتار هوش
 یدرونـ تعـارض باعـث کـه را یمتعـدد اهـداف شـباهت سـازگارانه، رفتـار .است شده گیری جهت
 یلـیتحل ). مفهـوم١٠٣، ص٢٠٠۴ 4نـازل، از نقل ؛ به١٩٩٧ 3(استرنبرگ، دهد می ، کاهششوند می

 یبیترک کردیرو که یحال در د؛شو می اطالعات پردازش شامل و است یشناخت شتریب هوش، از غرب
 جـانیه و شهود شناخت، جمله از انسان، تجربه و عملکرد گوناگون یها مؤلفه هوش، به نسبت شرق
  ).۴٢، ص١٣٨٨زاده به نقل از نازل،  (عبدالله گیرد میه دربر کپارچی کامل ارتباط کی در را

 و مسـائل با مقابله های روش و شود یم طیمح با فرد یسازگار باعث عموماً  هوش مجموع، در
 حـل منـابع از یکـیتواند  یم تیمعنو ،فیتعر نیبراساس ا. دهد می قرار او اریاخت در را مشکالت

  ).٢٠٨، ص٢٠٠٢ 6سک،ی؛ س٢٠٠١ 5کند (ولمن، یم لیتسه را هدف به یابیدست باشد که مسئله
 

  تی. معنو٢−١
 براساس را تیمعنو افراد یبعض .شود فیتوص برتر موجود با یینها ارتباط ای تعلق براساس تیمعنو
 در تیـ). معنو١۶، ص٢٠٠٢(وگـان،  کننـد یم فیتعر نیزم با ای گرید های نسانا خدا، با با رابطه
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بـه  یکـار یزنـدگ یک فرد برای در یینها هدف افتنیجستجو و  یرنده تالش برایگ دربر کار طیمح
مشـارکت  یدر کـار یکـه بـه نحـو یافراد گریفرد و همکارانش و د نیب یارتباط قو یمنظور برقرار
سـازمانش اسـت  یهـا فرد با ارزش کی یاساس یاورهاب نیب یگانگی ای یسازگار نیدارند و همچن

از  شیارائه شده که تـاکنون بـ یمختلف فیتعار تیمعنو ی). برا١٠٠، ص١٩٩٩ 1،دنتونو  رفیمت(
). امـا در ٨٩، ص٢٠١٠ 2کار ارائه شده است (کاراکـاس، طیدر مح تیمعنو نهیدر زم فیتعر ٧٠

 یو چنـد بعـد دهیـچیپ یامـر تیـمعنواینکه،  دو عامل مشترک وجود دارد. اول ها ریفتع نیهمه ا
). ۵٧۵، ص٢٠٠٨ 3،یو کرتـز سی(گوتسـ است یشخص و یذهن اریبس مفهوم نیا در ثانیاست؛ 
 یو ذهنـ یمعنـو یکار بر شاد طیدر مح تیمعنو قیاز طر نیآفر تحول یمعتقد است رهبر یمک ک

هـا  توان گفت بر ارزش یم نی). بنابرا٢٢٣، ص٢٠١٢ 4و همکاران، یگذارد (مک ک یکارکنان اثر م
   عالمـه طباطبـایی .گذار باشـدریتواند تأث یم زیآورند ن یکه افراد با خود به سازمان م ییو باورها

هـا زنـدگی  دانـد. یعنـی آنچـه بـدون اعتقـاد بـه آن نیز معنویت را ایمان و باور به توحید و معاد می
معنـی اسـت  کند. در واقع بدون اعتقاد به توحید و معاد زندگی پـوچ و بی جلوه میمعنی و عبث  بی

 ینید یمفهوم تیمعنو که است دهیعق نیا بر زین محقق ).١٧١، ص۶، ج١٣٧۴(عالمه طباطبایی 
 آن قواعد و اصول استخراج با و افتیدر یخوب به یوح کالم در را تیمعنو اصالت توان یم و است
 .گرفـت کـار بـه یسـازمان و یفـرد مشـکالت و مسائل حل یبرا معارف را از یغن و میعظ یمنبع
با  نیآفر تحول یخود و اعمال رهبردر  یطلب ه کمالیروح جادیمعارف و ا نیاز ا یریگ با بهره یرهبر
بکشد. حـال  ریبه تصو روانیپ یکار را برا یو ابعاد معنو یواقع یتواند معنا یم کیزماتیکار یژگیو

 یدر رهبـر دیـمفهـوم جد کیـ فیو توصـ انیـ، در ادامه بـه بتیمعنو و هوش مفهوم دو حیبا تشر
  .میپرداز یم یعنوان هوش معنو به
  
  5یمعنو . هوش٣−١

 کـه اسـت معتقـد مونزیکند. ا یم بیترک دیموضوع جد کیو هوش را درون  تیمعنو یهوش معنو
و موجـب  ختـهیدر هـم آم تیـمعنو یدرونـ یها بـا جنبـه را هوش یرونیب یها هجنب ،یمعنو هوش
د کنـ یاسـتفاده مـ یاربردکـ شـکل بـه تیـمعنواز کـه فـرد  یطور د بـهشـو یدر فرد م ژهیو ییتوانا
تجربـه عناصـر  بـا تیـکـه معنو ی). در حال٧١، ص١٣٩٠؛ پرنده و همکاران، ٢٠٠٨ 6،کونی(کر

است  ییها ییمستلزم توانا ی، هوش معنواست ارتباط در یتعال و افتهی اوج یاریمقدس، معنا، هوش
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ان رویـدر رهبـران و پ یطلب کمال هیسازمان و روح یو تعال شبردیپ یبرا یموضوعات معنو نیکه از ا
 ) معتقدند٢٠٠٠( 2). زوهار و مارشال١۵۵۶، ص٢٠١٠ 1مونز،یبه نقل از ا یکند (باقر یاستفاده م

   ابـدیب قیـعم ینشـیب یزنـدگ حـوادث و ها دادیرو برابر در فرد که شود یم موجب یمعنو هوش که
 یانسـان و یمنطقـهای  حل راه و نموده مقابله آنها با تفکر و صبر با و نترسد یزندگ یها یسخت از و
   کـه اسـت فـرد یباورهـا یربنـایز یمعنـو هـوش کـه کننـد یمـ دیتأک 3یشر مک ابد.یب آنها یبرا

  کنـد  یمـ بنـدی قالب را یزنـدگ یواقعـ شـکل که ای گونه به شود یم یو عملکرد بر یاثرگذار سبب
 موجب یمعنو هوش ۀحوز که باور است نیا بر نزی). الک٧٣٢، ص٢٠٠٢ 4همکاران، و ی(مک شر

 افتنیـ یبـرا یشتریب تالش و کند نگاه مشکالت به یشتریب عطوفت و متیمال با انسان که شود یم
دهـد  حرکـت و ییایـپو خـود یزندگ به و کند تحمل بهتر را یزندگ یها یسخت باشد. داشتهحل  راه

  ).١٧٩، ص٢٠٠۴ 5کاوندش، و نزی(الک
 در تقدس حس ،یزندگ در تیمأمور داشتن و معنا حس شامل یمعنو هوش است معتقد آمرام

 ایه ل). سـؤا٢٠٠۵(آمـرام،  شود می ایدن شدن بهتر به معتقد و ماده ارزش از متعادل درک ،یزندگ
 از ،؟سـتیچ یزنـدگ یاصـل هـدف و رویم؟ مـی کجـا بـه ،؟میا آمـده کجـا از نکهیا بارهدر یجد

در نظـام  تحـول جـادیا یبـرا یسـرآغاز توانـد یم ها پرسش نیا .باشند یم یمعنو هوش ینمودها
 سـبک در رییـتغ و خالقانـه یها هدیـا بروز به منجر و شود یو یسازمان سپس رفتار و فرد یباورها
 .شود یسازمان و یفرد یزندگ
 :کند می عنوان نیچن را یمعنو هوش اتیخصوص از یبعض 6مونزیا

 و داده نشـان مـا بـه را یارزشـ و ییمعنا مسائل که است ییغا هوش ینوع یمعنو الف) هوش
 عیوس یها گستره در را ما رفتار و اعمال که است یهوش .کنند می حل ما یبرا را آن با مرتبط مسائل

 بـه نسـبت را مانیزنـدگ از مرحلـه کیـ بودن معنادار نیهمچن و دهد یم یجا ییمعنا بافت نظر از
 )؛٢٠٠٢مارشال،  و وهاردهد (ز یم قرار یبررس مورد گرید مرحله

 ،یدلسـوز صداقت، شود: یم فیتوص ریز های مالک قالب در است ممکن یمعنو ب) هوش
 کل کی در یمهم نقش نکهیا بر یمبن یحس وجود متقابل، یهمدرد ،یاریهش سطوح تمام به توجه
 بـا سـطح شـدن  هم و یسازگار یجستجو در ،یعمل و یمعنو یرخواهیخ و بخشش دارد، رت وسیع
 ؛ییتنها احساس داشتن بدون ییتنها در بودن راحت ،یهست کل و عتیطب

 یاریهش به نسبت ییباال لیتما و داشته یتعال تیظرف دارند، ییباال یمعنو هوش که یج) افراد
                                                           
1. Emmons, R.A   2. Zohar, D & marshal, L    
3. Mc sherry   4. Mc sherry, W & other  
5. Elkins & Cavendish  6. Emmons, R  
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 یمعنـو و یروحان اعمال به را خود روزانه های فعالیت از یبخش که دارند را تیظرف نیا دارند. آنان
 نشـان خـود از خـرد و یدلسوز ،یفروتن ،گزاری سپاس بخشش، مانند یلیفضا و بدهند اختصاص

 ).۴۵، ص١٣٨٨، مونزیبه نقل از ا زاده عبداللهدهند (
 در1 سـکیس مـدل مختلـف پردازان نظریـه دگاهیـد از شده ارائه یها مؤلفه و ها مدل به توجه با
 بـر یمعنو هوش یها مؤلفه ارائه با یو دهد یم ارائه یجامع باً یتقر بندی طبقه یمعنو هوش حیتشر
  : گذارد یم صحه هوش نیا فرد به منحصر یها یژگیو
 خدمت؛ و تیمسئول تعادل، احساس ز،یچ همه در وحدت :یاساس یها ارزش 
 گاه :یاصل تجارب درک حضـور ، یتعـال احسـاس برتـر، یها تجربـه ،ییغـا یهـا ارزش از یآ

 ، خرد؛یخداوند در زندگ
 اعتقـاد بـه بـا ارزش بـودن یهسـت مباحـث بـه نسبت مشغولی دل و : دغدغهیاصل های قابلیت ،

 ؛یرخواهی، بخشش و خیخودکنترل ،یزندگ
 یازهـاین کردن برطرف به لیبودن، تما با عاطفه ،یدلسوز انصاف، صداقت، :یدیکل یها یژگیو 

 و اعتماد به نفس؛ تی، خالقگرانید
 ٢۴، ص٢٠٠٨ سک،یاستعاره (س ،یقیموس شعر، ن:ینماد یها ستمیس.( 

 
 اسالم دگاهید از یمعنو هوش یها . مؤلفه۴−١
 ایبـر اسـت. گرفتـه قـرار یفراوان توجه مورد یمعنو هوش یضمن طور به یاسالم لیاص فرهنگ در

 :است برشمرده یمعنو هوش یبرا را لیذ یها مؤلفه یمذهب متون ) براساس١٣٨٠( یجام مثال،
 ؛یظاهر کثرت یورا در وحدت مشاهده 
 معاد)؛ و (مبدأ یهست مبدأ و منشأ مورد در یمعنو جواب افتیدر و سؤال 
 ؛یمعنو یالگو یمبنا بر رفتار میتنظ و یمعنو یالگوها صیتشخ 
 کرامت؛ نیا ییشکوفا و رشد و حفظ و یفرد ارزش و کرامت صیتشخ 
 برزخ؛ و مرگ نشور، ات،یح به مربوط حوادث و مرگ ،یزندگ یمعنا صیتشخ 
 یمعمول یزندگ در یخداوند حضور درک. 

 انسـان بـه ها مؤلفه نیا که آنجا از یول اند، نموده ذکر را ها مؤلفه نیا زین یاسالم یعرفا هرچند
 یها مؤلفـه جـزء را آنهـا تـوان مـی ،شـوند می یهست با او یسازگار شیافزا و باعث دهند یم نشیب

 .نمود قلمداد یمعنو
   بـه اسـت، شـده قلمـداد یزگـاریپره و تقـوا یاسالم متون در که یمعنو هوش در مؤثر عوامل

                                                           
1. Sisk 
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   عبـادات، ،داری روزه انفـس، و آفـاق در تـدبر خلقـت، در تـدبر لیـقب از روزمـره نـاتیتمر همراه
 داشـته یمعنـو هـوش تیـتقو در یاساسـ نقش توانند یم آن اتیآ در صادقانه تدبر و قرآن خواندن

 ).١٢۵، ص١٣٨۶، همکارانبناب و  یباشند (غبار
 یغربـ ردازانپ نظریـه ریسا و اسالم دگاهید از که یمعنو هوش یها مؤلفه و ها ریفتع به توجه با

 :کرد فیتعر گونه این سازمان در را باال یمعنو هوش با افراد توان یم شد انیب
 رنـدیپذ یمـ را خـود عملکرد تیمسئول همواره و کنند ینم سرزنش یزیچ خاطر به را گرانید آنها 

 )؛پذیری مسئولیت(
 یازین خود از داشتن تیرضا یبرا و ستندین یزیچ مالک چون ندارند دادن دست از یبرا یزیچ 

 خداوند)؛ نزد در خود گاهیجا (شناخت ندارند گرانید قیتصد به
 راه تنهـا کـه انـد کرده درک و هسـتند کار به مشغول سازمان در گرانید به رسانی خدمت براساس 

 اسـت رسـانی خـدمت و گـرانید دنیداشـتن، بخشـ دوسـتشـان  شخصی تیظرف گسترش
 )؛یمهربان و رسانی خدمت(

 ؛یریپذ شوند (انعطاف ینم پذیر آسیب خود اطراف یایدن در راتییتغ با هرگز( 
 و (عشق، قناعتاست،  خودشان درون در کنند یم جستجو ایدن در که ییها زیچ که افتندیدر آنها 

 طلب)؛ برود (کمال دست از که ستین یزیچ آرامش)
 پـاداش و پـول کـه ییجـا و یریادگیـ و نفس به اعتماد ،تیخالق یبرا یمکان عنوان به را کار آنها 

 ).یماد اهداف یورا یاهداف با امعناگر یدانند (افراد یم است هیثانو
 

 1نیآفر تحول ی. رهبر۵−١
 و شـد مطـرح یاسیس علوم مباحث در برنز از سوی بار نینخست یبرا نیآفر تحول یرهبر اصطالح

 رهبـر کیـ بـس .نمـود یسـازمان یرهبـر طـهیح وارد را مفهـوم نیـا خود مطالعه ) با١٩٨۵بس (
 او از معمـول طور بـه آنچـه از فراتر یکار انجام به بیترغ را روانیپ که داند یم یکس را نیآفر تحول
گاهانه اخالق ندیفرا کی نیآفر تحول یرهبر .کند یم رود یم انتظار  یاست کـه الگوهـا یو معنو یآ
بنـا  یتحول واقع ای یهدف جمع کی به دنیرس جهت را روانیرهبران و پ انیروابط قدرت م یمساو

  ).٢۵٩، ص٢٠٠١ 2س،یستاکیکر و وشایکند (مگل یم
 سـطوح بـه را گریکـدی روانیـپ و رهبـران آن در کـه یندیفرا عنوان به را نیآفر تحول یرهبر برنز
 که یرهبر یسنت یها یتئور برخالف .دینما یم فیتعر ،دهند یم سوق زشیانگ و اخالق از یباالتر

                                                           
1. Transformational leadership  2. Magliocca, L.A & Chiristakis  
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 و احساسـات بـر نیآفر تحـول یرهبـر یتئـور هسـتند یعقالنـ یهانـدیفرا بر متمرکز طور عمده به
تعهـد بـه  همچون یاساس یها ارزش خود کارکنان در دیبا نیآفر تحول دارد. رهبران دیتأک ها ارزش

نفـوذ  امـر نیـکه الزمـه ا کنند جادیا را کار در و مشارکت رسانی خدمت ،پذیری مسئولیتاهداف، 
باشد.  یمشترک سازمان م اندازهای چشم سمت به آنان بیکارکنان و ترغ یرهبران بر افکار و باورها

 هستند یاله یها موهبت یدارا رهبران آن در که شود یم اطالق یرهبر ینوع به نیآفر تحول یرهبر
کننـد  یمـ تیهدا را آنها قلبشان، بر نفوذ با و فراهم ژهیو توجه و یمعنو زشیانگ خود روانیپ یبرا و

خـود را  روانیـکننـد. آنهـا پ یخلـق مـ ایـپو انداز چشم نیآفر ). رهبران تحول٢٠٠۴ 1و،ی(بس و آول
 2مـوالرس ا،ی(گارس باشند سازمان اهداف دنبال به خود یشخص قیکنند تا فراتر از عال یم کیتحر

 نیـکند. ا یم جادیا یدر فرهنگ سازمان یدگرگون کیامر اغلب  نی). ا۴۶١، ص٢٠١١ ،و همکاران
 یبه کـار قیخود را تشو روانیز پیانگبر چالش اهداف جادیبران با اره که است یمعن بدان یدگرگون

 ،یخود از جمله صداقت، دلسوز یطلب کمال یها یژگیو با رهبران نیکنند. ا یباالتر از حد انتظار م
وحدت در سازمان حس اعتماد و احترام را در کارکنـان  جادیو ا گرانیبخشش، تواضع، خدمت به د

نسبت به معنا و مفهوم کـار  روانیدر پ دیو جد قیعم ینشیب جادیامر باعث ا نی. اکند می جادیخود ا
 هـای ارزشهـا و  در نظـام باور رییتغ جادیبا ا نیآفر تحولتوان گفت رهبران  یشود. م یدر سازمان م

 ازین سطح نیکنند که در ا یم تیو انتظارات هدا زشیاز انگ یافراد، کارکنان خود را به سطوح باالتر
 ایـ یبـه نفـع منـافع گروهـ یو گذر از منافع شخص یماد یازهایباالتر از ن ۀدر رتب ییشکوفاخود به

  .است مشغول خود کار به باال یروح آرامش با فرد که است یحال در نیا و ردیگ یقرار م یسازمان
 

 نیآفر تحول یرهبر یها . مؤلفه۶−١
 نیـا هدهند تشـکیل عناصـر عنوان به که عامل ای مؤلفه چهار به شدن یعمل یبرا نیآفر تحول یرهبر
 : از عبارتند عوامل نیدارد. ا ازین اند شناخته شده زین هینظر

 رهبران طوری که به است یتحول رهبر کیزماتیکار عامل رندهیدربر گ حالت نیا 3:یآرمان نفوذ
و  نیرهبـران حـس تحسـ نیـکردنـد. ا عمـل روانیـپ یبرا یرفتار و یاخالق یقو یها مدل عنوان به

  ).۴۶١، ص٢٠٠٩ 4و،یزیکنند (گاموسلوگلو و ل یم جادیرا در کارکنان ا یوفادار
انتظـارات بـاال  روانشـانیاز پ که است یرهبران کننده توصیف عامل نیا 5:بخش الهام زشیانگ

تعهـد آنـان گـام برداشـته و تحقـق  یبخشند تـا در راسـتا یالهام م زشیانگ قیدارند و به آنها از طر
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 به تا کند یم بیترغ را رهبر،کارکنان ).٢٠١١ 1مولرو، و انوی(مار ندینما لیمشترک را تسه انداز چشم
 کنند. دایپ باور تالش، با آن بودن افتیدست  قابل و هدف
 و افکار، تصورات دنیکش چالش به جهت یذهن بیترغ از نیآفر تحول رهبران 2:یذهن بیترغ
 رهبـر نیـا ).۴۶٣، ص٢٠١١ 3اموالرس،یگارسـ ،١٩٨۵کننـد (بـس،  یم استفاده روانیپ تیخالق

 یایـزوا از را مشـکالتکننـد و  برخـورد خالقانـه مسـائل حل در که کنند یم قیتشو را روانشانیپ
 .کنند دایپ را نوآورانه مسئله حل یها کیتکن دهند و قرار یبررس مورد مختلف

 و یختگـیبرانگ آنهـا، تـک تک با ارتباط روان،یپ یفرد های تفاوت به توجه 4:یفرد مالحظات
   .است یتحول رهبران رفتار از بعد نیا یاصل یها یژگیو از آنها، به تیمسئول یواگذار
  

 نیآفر تحول یو رهبر یارتباط هوش معنو .٧−١
نشـان  نیآفر تحـول یو رهبـر یهـوش معنـو نیرا بـ یارتباط معنـادار قیتحق نهیشیو پ اتیمرور ادب

 به ازین روانیپ نیا نیتابع رفتار و کردار رهبران خود هستند. بنابرا نیآفر رهبران تحول روانیدهد. پ یم
 قیـطر از که ابندی دست ینشیب به بتوانند تا دارند یمعنو هوش یاصل های قابلیت و تجارب کسب

 در یتعـال احسـاس به منجر تینها در که ابندیب تر هدفمند و ر، معنادارترت روشن را خود فیوظا آن
 ،یاقتصـاد اتیـقرن حاضـر را ح های سازمان یاصل دغدغه چهار کرویشود. سال یرهبر و کارکنان

 یع انسـانمنـاب یمعنـو یهوشـمند و یاجتمـاع تیلمسـئو ط،یمحـ در سازمان یصدا شدن دهیشن
 دست خواسته چهار نیکه آرزو دارند به ا هایی سازمانکه  کند می انیسازمان عنوان کرده است. او ب

چـون  ییهـا یژگیو از و باشـند برخوردار یمعنو هوش یباال سطح از که دارند ازین یرهبران به ابندی
گاه،خودییو خودشکوفا یشخص ینیآفر تحول  حس و انسجام جادی، ابخش الهامرسا و  یکالم،یآ
). ٢٠١٠ 5کرو،یو تواضع و عدم ترس در برخورد با مسائل برخوردار باشند (سال یمهربان ،یهمکار

  را بـه کـار گرفتـه تـا بـه  یخـود از جملـه هـوش معنـو هـای تواناییاز  یاریبس نیآفر رهبران تحول
  ازمان را بـه سـمت عملکـرد بـاالتر ارتقـا دهنـد پرداختـه و افـراد و سـ گـرانید هـای آرمان یارتقـا

ارتبـاط  یمعنـو هوش و تیمعنو می). کتز معتقد است که مفاه١۴٧، ص٢٠١٠ 6،و دیگران (اسکاکن
 هـوش زیـن تی). اسـم٢٠٠٧ 7باشـند (کتـز، یمـ یمعنو یمنشأ رهبرسر و دارند گریکدیبا  یتنگاتنگ
هـا و  ارزش و معنا یدرون تجربه در فرد تیداده و معتقد است که ظرف وندیپ یمعنو یرهبر به را یمعنو

  ).٢١٧، ص٢٠٠٧ 8،و دیگران تیاست (اسم یمعنو یرهبر یشرط اصل ،یاهداف زندگ
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  قیتحق یتجرب نهیشی. پ٨−١
 نهیانجام شده در زم یو خارج یداخل قاتیاز تحق یبخش به ارائه برخ نیدر ا ینظر اتیبا مرور ادب
  .میپرداز یم یهوش معنو
  » یرهبـر یها یسـتگیبـه شا یهـوش معنـو«) در مطالعه خـود بـا عنـوان انتقـال ٢٠١٠( 1کاون

   یل سـنتعوامـ انیـم در دیـرهبران است و با یها ییبهبود توانا های راه از یکی تیکند که معنو یم انیب
   در توگرسـون و نتـونی. لداد قـرار توجـه مـورد زیـن را تیمعنو دارند، یذهن و یعاطف ،یکیزیکه منشأ ف

  نشـان » نیچـ یدر البراتوارهـا یو هـوش معنـو یرهبـر«در مقالـه خـود تحـت عنـوان  ٢٠٠٩ سال
خـود را بـه کـار  یدر کـار هـوش معنـو العـاده فوق یا هجیکسب نت یبرا ها سازمان رانیدهد که مد یم
 یو رهبـر یگروهـ یاثـر مثبـت بـر رهبـر یانجام شده هـوش معنـو قاتیدر تحق نی. همچنرندیگ یم

ــزماتیکار ــوآور٢٠٠۶ 2س،ی(بکــ کی ) دارد و موجــب ٢٠١١ ،یو کــاظم ییو عملکــرد (رضــا ی)؛ ن
 ی)؛ شـادکام١٣٨٩و همکـاران،  ی) و بـا سـالمت روان (معلمـ٢٠١١ ،یرنسـیبهتـر (آ یعملکرد مال

 یجـانی)؛ هـوش ه١٣٨٨، ی(سـاغروان ی)؛ تعهد سازمان١٣٨٩، یعقوبی، ٢٠١٠و همکاران،  ی(باقر
 نیا سندهی) رابطه مثبت دارد. با توجه به آنچه گفته شد نو٢٠١١ 3،یرنسی؛ آ١٣٨٨و همکاران،  ی(فرامرز
را در  یتر پررنگ نقش هوش نیشود ا یسبب م یهوش معنو یها یژگیو که است دهیعق نیبر ا زین مقاله
کننـد و  یرا حل ما ه ارزشرهبران مسائل مربوط به معنا و  قیطر نیکند چراکه از ا فایرهبر ا ینیآفر تحول

 یزنـدگ و تیـتواننـد فعال یمـ نیشوند. آنها همچن یکارکنان نسبت به مفهوم کار م نشیدر ب رییباعث تغ
 نیـا یو با توجه به عـدم بررسـ نیتر قرار دهند. بنابرا یتر، معنادارتر و غن عیوس یا هنیزم در را خود روانیپ

در  یو نقـش هـوش معنـو تیبه اهم تیموضوع و با عنا اتیانجام شده با مرور ادب قاتیمفهوم در تحق
  شود: یم انیب ریآن به شرح ز یفرع اتیو فرض قیتحق یاصل هیکارکنان فرض یرهبر

  
  یاصل هیفرض

  وجود دارد.  یرابطه معنادار ییدر وزارت اقتصاد و دارا نیآفر تحول یو رهبر یهوش معنو نیب −
  
  یفرع اتیفرض
  ؛دارد وجود یمعنادار رابطه نیآفر تحول یرهبر در یآرمان نفوذ و یمعنو هوش نیب. ١
 ؛دارد وجود یمعنادار رابطه نیآفر تحول یرهبر در بخش الهام زشیانگ و یمعنو هوش نیب. ٢

                                                           
1. Cowen, D   2. Bekis, T  
3. Ayrenci 
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 ؛دارد وجود یمعنادار رابطه نیآفر تحول یرهبر در یذهن بیترغ و یمعنو هوش نیب. ٣
  .دارد وجود یمعنادار رابطه نیآفر تحول یرهبر در یفرد مالحظات و یمعنو هوش نیب. ۴
  

 یمفهوم . مدل٢
 یرهبـر بـا یمعنـو هـوش رابطـه یبررسـ منظـور بـه قیـتحق نیـا ارائه شـده در میبا توجه به مفاه

  است. شده استفاده ویآوول و بس نیآفر تحول یرهبر و سکیس یمعنو هوش مدل از نیآفر تحول
  

  

  

  

  پژوهش ی: مدل مفهوم١شکل 

  . روش ٣
 یهمبسـتگ نوع از یفیها، توص داده یو از نظر روش گردآور ی، کاربردهدف لحاظ از قیروش تحق

ران و کارکنان وزارت اقتصاد و ینفر که مجموعه مد ٣۵٠شامل  ن پژوهشیدر ا یجامعه آمار .است
 یتصـادف گیری نمونهها از روش  داده یآور جمع یز برایباشد، در نظر گرفته شده است و ن یم ییدارا

ه و یـق نمونـه اولیـانس جامعـه از طریـاستفاده شده است. با استفاده از بـرآورد وار یا ساده و طبقه
و کارکنـان  رانینفر از مد ١٨٠کوکران، حجم نمونه  یگذاریحجم نمونه بدون جا یفرمول برآوردها
   د.یگرد نییوزارتخانه تع

و  هـا باشـامل کت ینترنتـیو ا یا هکتابخانـ منـابع از ینظـر یمبـان ارائه منظور به قیتحق نیدر ا
ل از یـه و تحلیـتجز یهـا و اطالعـات بـرا داده یآور و به منظـور جمـع یو فارس یسیمقاالت انگل

سـؤال  ۵ه و یـگو ٣۵ق شـامل یـن تحقیـنامه ا ه است. پرسششدنامه محقق ساخته استفاده  پرسش
ده اسـت. بـه یرت استفاده گردکیف لیسؤاالت از ط یطراح یبرا ، همچنیناست یشناخت تیجمع

پخـش  یجامعه آمار یان اعضاینامه در م پرسش ٣٠ق حاضر تعداد یتحق در ییایمنظور سنجش پا
به دست آمده  ٨۶/٠ نیآفر تحول یو رهبر ٧٣/٠ یهوش معنو یکرونباخ آن برا یب آلفایشد و ضر
 در متخصـص دیاسـات از سـوینامه  ن پرسشیا یبرخوردار است. اعتبار محتوا ییباال ییایکه از پا

آفرین رهبری تحول هوش معنوی

 های اساسیارزش

 تجارب اصلی

 های اصلیقابلیت

 های کلیدیویژگی

 های نمادیناستعاره

 بخشانگیزش الهام

 نفوذ آرمانی

 ترغیب ذهنی

 مالحظات فردی
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 ینامه بـرا پرسـش شـتریاعتبار ب شیقرار گرفته است. به منظور افزا دییمورد تأ یدلف روش به امر نیا
  گرفته شده است.  یدییتأ یل عاملیطور جداگانه تحل به یو هوش معنو نیآفر تحول یسؤاالت رهبر

  
  اطالعات لیتحل و هی. تجز۴
 رنوفیاسـم−آنها به کمـک روش کولمـوگروف عیها ابتدا نرمال بودن توز هداد یاستنباط لیتحل یبرا

 نرمـال عیـشـده از توز یگـردآور یهـا داده یدهـد کـه تمـام یآن نشـان مـ جیشد و نتا گیری اندازه
  دهد.  یها را نشان م آزمون نرمال بودن داده جینتا ١. جدول شماره برخوردارند

  
  یا نمونه کی رنوفیاسم−: آزمون کولموگروف١جدول 

  آفرین رهبری تحول  هوش معنوی  متغیرهای پژوهش
  ١٧١  ١٧١  تعداد نمونه

  نرمالپارامترهای 
  ۵۵/۴  ۶/۵  میانگین
  ٧٧/١  ٧٩/٠  معیار انحراف

  ٨٩٧/٠  ۶٧٨/٠  اسمیرنوف−کولموگروف zآماره 
  ٣٩۶/٠  ٧۴٧/٠  معناداری (دوطرفه)

 
است که دال بر نرمال بودن  ٠۵/٠ یباال یآزمون همگ zآماره  ریجدول باال مقاد یها براساس داده

ده مربـوط بـه ش گیری اندازهمعادالت  یدییتأ یعامل لیبا استفاده از تحل یها است. در بخش بعد داده
ه روابـط دهنـد نشـان ٢در جدول  T-valueاستاندارد شده و  یعامل یها هر سازه استخراج شد که بار

  آشکار و مکنون بوده است.  یها ریمتغ نیب درصد ٩٩ نانیدر سطح اطم یمثبت و معنادار
  

  نیآفر تحول یرهبر و یمعنو شهو ریمتغ دو یدییتأ یعامل لیتحل جی: نتا٢جدول

 tآماره   بار عاملی  مؤلفه (ابعاد)  مفهوم (سازه)

 هوش معنوی

  ١٨/٩  ۶٩/٠ های اساسی ارزش
  ۵۴/٣  ٣٢/٠  تجارب اصلی

  ٠۵/۴  ٣٢/٠  های اصلی قابلیت
  ۴٩/٩  ٧٠/٠ خواص کلیدی
  ٢١/٨  ۶٢/٠ سیتم نمادین

  آفرین رهبری تحول

  ٢۵/٧  ٧٢/٠ نفوذ آرمانی
  ٩۶/٨  ۶٢/٠ بخش الهامانگیزش 

  ٢٢/١٠  ۵۵/٠ ترغیب فکری
  ٨٢/٩  ٨٠/٠ مالحظات فردی
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هـوش  ِی ها مؤلفـه ۀکـه همـ حکایـت از آن دارد جیدهد، نتا ینشان م ٢که در جدول گونه همان
باشـد.  یمـ یقابل قبـول یدارمعنا بیاستاندارد و ضر یبار عامل یدارا نیآفر تحول یو رهبر یمعنو
 یقابـل قبـول t و مقـدار یاز بارعـامل زیـها ن مربوط به مؤلفه یها شاخص ریسا یعامل لیحلت جینتا

  شود. یم نظر صرف آن ارائه از اختصار تیرعا لیبرخوردارند که به دل
. اسـت شده استفاده رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر یاصل هیدر قسمت بعد به منظور آزمون فرض

 یو رهبـر یهـوش معنـو ۀرابطـ یعنـی قیـتحق یاصـل هیفرضـ مـورد در یهمبسـتگ بیضـر جینتا
در  H0 هیباشـد فرضـ یبـه صـفر مـ کیکمتر است و نزد ٠١/٠است و چون از  ٣٣۵/٠ نیآفر تحول

 ٣آن در جـدول شـماره  جیشود کـه نتـا یم دییرابطه تأ یشود و معنادار یرد م ٩٩/٠ نانیسطح اطم
  نشان داده شده است. 

  
  رسونیپ یهمبستگ آزمون جی: نتا٣جدول 

  
 آزمـون مـورد رسـونیپ یهمبستگ بیضر قیاز طر زین قیتحق یفرع اتیدر ادامه فرض نیهمچن

  .است شده ارائه ۴ شماره جدول در آن جینتا که گرفت قرار
  

  یفرع اتیفرض در رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون جی: نتا۴جدول 

 
و  ٠١/٠از  تـر کوچـکمشاهده شـده،  (sig) یدار یمقدار عدد معن باال جدول جیبا توجه به نتا

ن هـوش یبـ یعنیشود.  ی٪ رد م٩٩نان یدر سطح اطم H0ه یفرض رو از اینباشد.  یک به صفر مینزد
 یدار یرابطـه معنـ یو مالحظـات فـرد یفکـر بی، ترغبخش الهام زشیانگ ،یو نفوذ آرمان یمعنو

ن یباشـد بنـابرا یعالمت مثبـت م یرها دارایمتغ نیب یب همبستگینکه ضریوجود دارد. با توجه به ا
 یعنـیو از نوع مثبت بـوده اسـت  جهت همگر یکدیرها با ین متغیرات اییتوان گفت که جهت تغ یم

  و بالعکس.  است همراه گرید ریش متغیبا افزا یزان هوش معنویش میافزا

  نتیجه فرضیه (sig)داری عدد معنی ضریب همبستگی متغیرهانام 
 هوش معنوی                              
  

 آفرین رهبری تحول
  H0رد   ٠٠٠/٠  ٠/٣٣۵**

  نتیجه فرضیه  عدد معناداری ضریب هبستگی نام متغیرها
  H0رد   ٠٠١/٠ ٢۵۶/٠ نفوذ آرمانی−هوش معنوی

  H0رد   ٠٠/٠ ٢۶٨/٠ بخشانگیزش الهام−هوش معنوی
  H0رد   ٠٠/٠ ٣٣٨/٠ ترغیب فکری−هوش معنوی
  H0رد   ٠٠/٠ ٢٩٣/٠ مالحظات فردی−هوش معنوی



                        ١٣٩۵ پاییز و زمستان/ ١٠ ش/ ۵س/ اسالم و مدیریت   ١٠۴

   ی. بحث و بررس۵
 جی. نتـادارنـد گریکـدیبا  یدارمعنا یهمبستگ قیتحق یها ریدهد که متغ ینشان م قیتحق یها هافتی

آن مثبـت و  یها بـا مؤلفـه نیآفر تحول یدر رهبر یدهد که نقش هوش معنو ینشان م هیآزمون فرض
 یهـوش معنـو شیگرفـت کـه افـزا جـهیتـوان نت یم قیتحق نیا یها هافتیبا توجه به معنادار است و 

توان بـه  یکه م یاز عوامل یکیاست که  یبدان معن نیرا به همراه دارد. ا یرهبر ینیآفر تحول شیافزا
 یطلـب، منعطـف و معنـاگرا داشـت وجـود سـبک رهبـر متعهد، خالق، کمال یآن کارکنان لهیوس

از جملـه  یهـوش معنـو یهـا یژگـیو یریرهبـران بـا بـه کـارگ نیدر سازمان است تا ا نیآفر تحول
گاه  روانیـکارکنان نفـوذ کـرده و پ یبر افکار و باورها یطلب و کمال یصداقت، انصاف، خرد، خودآ

ر بـه چـالش بـ افـزون ییتوانـا نیـآنها با اسـتفاده از ا. کنند تیهدا یمتعال اهداف سمت به را خود
کننـد و  یعمل مـ یو سازمان یفرد انداز چشم زانندهیو انگ بخش الهامعنوان  وضع موجود به دنیکش

اشـند. ب داشـته خـود یسـازمان و یفـرد یزنـدگ در رسـالت قیـعم احساس روانیشوند پ یسبب م
 یبرا گرانیو کمک به د زشیبرتر شناخت مثل شهود در حل مسئله، انگ های حالتاز  آنها نیهمچن

و  یدلسـوز ت،یبخشـش، انسـان گرانیرهبران که نسبت به د نیاستفاده کنند. ا یحل مسائل سازمان
هـا  یژگیو نیـدارنـد. مجمـوع ا روانیبه پ یمالحظه فرد رهبران گرید از شیدهند ب یتواضع نشان م

شود آنها  یشود و باعث م یم روانیبه پ یحس آرمان یانتقال نوع زیو ن یرهبر یزمایکار جادیباعث ا
 خـرد و حکمـت بـه اتکا با زین رهبران نیا. رندیخود در نظر بگ یبرا یرفتار ییعنوان الگو رهبر را به

و احتـرام  ی(خداونـد) و تعهـد بـه کـار، انصـاف، دلسـوز بـاالتر یمعنو موجود کیباور به  خود،
 جـادیمنجـر بـه ا قیـطر نیخود داده و از ا تیریرا در رفتار و مد یاساس راتییتوانند تغ یگذاشتن م

 یها وکارسـاز قیـدر افکار و رفتـار کارکنـان شـوند. آنهـا از طر یادیبن راتییتحول در سازمان و تغ
نام برد کارکنان خود  ریرفتار و گفتار مد یتوان سازگار یآن را م نیگذارتراثر که نهیزم نیمختلف در ا

  کنند.  یو اخالق یمعنو زیرا ن
 بـه نکـهیا دهـد عبارتنـد از یارائه مـ ییکه محقق به وزارت اقتصاد و دارا یکاربرد یهاشنهادیپ
، موانـع مـدار اخـالقو  یمعنـو تیریاصول مد ییشود که با شناسا یه مین وزارتخانه توصیران ایمد

بسـتر  رایـز ؛سازند فراهم را آن رشد طیشرا و برداشته انیم از کارکنان نیرا در ب یکسب هوش معنو
 نیـکـار بسـتن ا باشـد. در بـه یتحول در روح و روان کارکنان سازمان م نیآفر تحول یرهبر یاجرا

در سـازمان  دهیا نیشدن ا ییاهتمام ورزند و به منظور اجرا ینوع فرهنگ سازمان کیعنوان  اصول به
و  تیریو مـدوام بـه مـد حیآمـوزش صـح یبعد هی. توصدیاستفاده نما نیآفر تحول یاز سبک رهبر

 یریادگیـبـا  زمـان هـماصول ارائه شده  یو عدم اجرا ییعدم آشنا لیکارکنان سازمان است که به دل
  شود.  یآن در سازمان م حیافراد، منجر به عدم تحقق صح
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