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  :آفرین رهبري تحول کننده بینی هوش پیش

  آفرین رهبري تحول ، هوش عاطفی وهوش معنوي بررسی روابط میان

  

  اکبر فرهنگی علی

  مهدي فتاحی

   بهاره واثق

  عباس نرگسیان

  

  چکیده

کننـده   بینی هدف این تحقیق بررسی اثرات هوش عاطفی و هوش معنوي به عنوان عوامل پیش

هوش عاطفی بـه معنـاي توانـایی شـناخت احساسـات و عواطـف خـود و        . فرین استآ رهبري تحول

به طـور جـدي مطـرح     2000هوش معنوي نیز که بعد از سال . دیگران جهت مدیریت دیگران است

هـا و منـابع    از توانـایی  هتوان آن را استفاد هاي کاربردي مفهوم معنویت است و می است، از جنبه شده

مات معنادار، تعمق در موضوعات وجودي و استفاده از این دانش براي حـل  معنوي جهت اتخاذ تصمی

در این تحقیق ما با مرور ادبیات و تحقیقات درباره این سه مفهوم، فرضیات . مسأله در زندگی دانست

براي سنجش هوش معنوي محققین این تحقیق با استفاده از تحلیل عـاملی  . ایم تحقیق را بیان کرده

نتـایج آزمـون فرضـیات بـه     . انـد  اي براي سنجش هوش معنوي ساخته یدي پرسشنامهاکتشافی و تأی

دهنده آن است که هم هوش عاطفی و هم هوش معنـوي اثـر    روش تحلیل معادالت ساختاري نشان

  . آفرین دارند اي بر رهبري تحول مالحظه قابل

  آفرین، هوش، هوش عاطفی، هوش معنوي  رهبري تحول: مفاهیم کلیدي

  

                                                
 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 دانشگاه تهران یرفتار سازمان يدکتر يدانشجو

 دانشگاه تهران) یمنابع انسان تیریمد شیگرا( یدولت تیریارشد مد یکارشناس يدانشجو

 دانشگاه تهران یرفتار سازمان يدکتر يدانشجو
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  مقدمه

هـاي   جریانی گسترده از تغییرات و تحوالت از اواخر قرن بیستم آغاز شده است کـه پایـه  

ویژه در اقتصاد، مدیریت و کسب وکار به ه ها و ب هاي سنتی و نیوتنی را در همه حوزه پارادایم

هاي جدید به جاي تأکیـد بـر مـدل سـنتی فرمانـدهی و       در پارادایم. شدت سست کرده است

آفرینـی،   هاي کاري مشارکتی، یادگیري مستمر، خـودکنترلی، تحـول   ه از تیمکنترل بر استفاد

مفاهیمی همچـون هـوش معنـوي،    . شود یکپارچگی زندگی کاري و معنوي، و غیره تأکید می

آفرین که متغیرهاي اصلی این پژوهش هستند نیز در راسـتاي   هوش عاطفی و رهبري تحول

وظیفـه اولیـه   .انـد  هاي اخیر مطرح شده در سالتر  هاي منعطف همین حرکت به سمت پارادایم

رهبران به وسـیله  . رهبري در دوران جدید، اعتماد سازي و هدایت جریان تغییر و تحول است

انتشـار معنـا در   . کنند انداز و جاري ساختن معنا در سازمان اعمال رهبري می بیان واضح چشم

اي از  و با پیوند میـان مجموعـه  .... ) و  ها، داستانها استعاره(سازمان از طریق مدیریت نمادین 

اي انگیـزه و   العـاده  شود پیـروان بـه طـور فـوق     پذیرد و سبب می ها صورت می باورها و ارزش

ایـن رهبـران کـه رهبـران     . روحیه بیابند و خود به عـامالن تغییـر در سـازمان مبـدل شـوند     

بـر انگیـزش از طریـق     شوند از سبک رهبري تعاملی که تنهـا مبتنـی   آفرین نامیده می تحول

انـدازي   روند و با جلب اعتماد و وفاداري دیگران، ترسـیم چشـم   پاداش و تنبیه است، فراتر می

بخشیدن به پیروان موجب ایجاد تعهـد بـه تحـول و     مهیج از فرصت هاي بالقوه و نیز با الهام

ارکنان سازمان تک ک ترتیب به تک آفرین بدین رهبران تحول. شوند خودکنترلی باال در آنها می

آفرین مبدل گردند و سازمان را به سمت  کنند که هر یک خود به یک عاملی تحول کمک می

تـرین عامـل پـیش بینـی      شـد کـه مهـم    در گذشته تصور مـی .شده حرکت دهند آینده ترسیم

هـاي زبانشـناختی، تحلیـل     باشد که مبتنی بر توانایی می) IQ(اثربخشی رهبري، بهره هوشی  

سنتی تنها بخش کـوچکی از   IQمطالعات جدید نشان داد که . ریاضی است منطقی و هوش

 1990بنـابراین از اواسـط دهـه    ). 5، ص2005، 1آمـرام (دهـد   رهبري اثربخش را توضیح می

. بینی اثربخشی رهبري متمرکـز شـد   میالدي تحقیقات زیادي بر نقش هوش عاطفی در پیش

اهمیـت بسـیار بیشـتري در     IQنسـبت بـه   اند که هوش عاطفی  تابحال تحقیقات نشان داده

هاي اخیر و در راستاي مطـرح شـدن پـارادایم     همچنین در سال. اثربخشی رهبري دارد تبیین 

مـیالدي مـورد    2000جدید معنویت در محیط کار، مفهوم هوش معنوي نیز از بعـد از سـال   

اسـی دانشـگاه   ، اسـتاد روانشن )2000( 2هوش معنوي که توسط ایمونز. توجه قرار گرفته است
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از نوآوران بکارگیري تفکـر کوانتـومی در مـدیریت و    (، )2000( 3هاروارد و نیز زوهر و مارشال

شهرت یافته است، به عنوان توانایی ایجاد معنا مبتنی بر فهم عمیق سؤاالت وجودي ) رهبري

و نیز آگاهی و توانایی استفاده از سطوح چندگانه آگاهی در حـل مسـأله تعریـف شـده اسـت      

هایی که به نظر می رسد، هوش معنوي در آن به عنوان  یکی از حوزه). 16، ص2002واگان، (

ارتباط میان رهبري و هـوش معنـوي   . باشد بین مهم مطرح است، رهبري می یک متغیر پیش

: بـراي مثـال  (سازي شده اسـت   اي کاربردي از معنویت است، توسط محققان مفهوم که جنبه

، ولی تابحال مـورد پـژوهش و بررسـی قـرار نگرفتـه      )2005مرام، و آ 2000زوهر و مارشال، 

توانـد   نویسندگان این مقاله عقیده دارند همچون هوش عاطفی، هوش معنوي نیـز مـی  . است

آفـرین باشـد و حتـی     یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر رهبري اثربخش و بویژه رهبري تحول

  . تأثیر آن بیشتر از هوش عاطفی باشد

آفـرین    اله بررسی اثرات هوش معنوي و هوش عـاطفی بـر رهبـري تحـول    هدف این مق

منظور ابتدا ادبیات این سه مفهوم و نیز نتایج تحقیقات مختلف در ایـن رابطـه    بدین. باشد می

سـازي   آزمـون فرضـیات بـا روش مـدل    . شـوند  گردد و فرضیات تحقیق بیان مـی  بررسی می

آمـده   رفتـه اسـت و بـر اسـاس نتـایج بدسـت      افزار لیزرل صـورت گ  معادالت ساختاري و نرم

  .گیري نهایی ارائه خواهد شد ها، پیشنهادات و نتیجه تحلیل

  ادبیات تحقیق

  آفرین رهبري تحول

تـوان آن را فراینـد    مطرح شده است و می 1985در سال  4آفرین توسط بس نظریه رهبري تحول

تحول ناپیوسته در وضع موجـود و کارکردهـاي    ها به منظور ایجاد تغییر و نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه

آفـرین کـه مـورد     ابعاد رهبري تحول). 79، ص1382موغلی، (سازمان به عنوان یک کل تعریف کرد 

  )79، ص1382؛ موغلی، 4، ص2005؛ آمرام، 1997بس، : (تأیید اکثر محققان است عبارت است از

راي پیـروان از رهبـري کـه حـس     چون و چـ  احترام و وفاداري بی): کاریزما( 5نفوذ آرمانی

شود پیروان، رهبر رابه عنوان الگویی رفتاري بـراي خـود    کند و باعث می آرمانی را منتقل می

بخشی پیروان بـا توسـل بـه     داللت بر برانگیختن و الهام: 6بخش انگیزش الهام .درنظر بگیرند

فتمـان بـاز پیرامـون    شکلی از یک گ: 7ترغیب فکري. هاي درونی آنها دارد احساسات و انگیزه

در واقع رهبـران پیـروان را بـه منظـور کشـف      . فرایند شکل گیري و اجراي چشم انداز است

 .انگیزاننـد  هاي جدي و تفکر مجدد درباره چشم انداز و مشکالت رسیدن به آن بر مـی  حل راه
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ا تک آنه هاي فردي پیروان، ارتباط با تک به معناي درك و مالحظه تفاوت: 8مالحظات فردي

هـا   پـژوهش . و تحریک آنها از طریق واگذاري مسئولیت به آنها براي یادگیري بیشـتر اسـت  

آفـرین در افـزایش رضـایت شـغلی و اعتمـاد کارکنـان، انگیـزش،         نقش مثبت رهبري تحول

رفتار شهروندي سازمانی، خالقیت،  عملکرد پیرو،   - رهبرتوانمندسازي، تعهد سازمانی، مبادله 

؛ 2000، ، اسـالتر و کلـووي  ؛ بارلینـگ 2000بـس،  (کننـد   مان را تأیید میو نیز اثربخشی ساز

، ،ژو، کـوه و بهـاتی  ؛ آولیـو  2006،؛ خنیکو و سیموسـی 1993هاول و آولیو، ؛ 2000ماسی و کوك، 

پادساکف، مک گـري، پـین و   ؛ 2005، ، الو، هکت، وانگ و چن؛ وانگ2003، 9؛ شین و ژو2004

آفرین باعث شده است که امروزه تحقیقات  یاد رهبري تحولبنابراین اهمیت ز). 2000، باچراچ

عالوه بر توجه به پیامدها، به عوامل ایجادکننده این نوع رهبري در افراد و سـازمان هـا نیـز    

در حالیکـه عمـده تحقیقـات در زمینـه رهبـري      .تحقیق حاضر از این نوع است. متمایل شود

هاي جدید مدیریت و رهبري تاکیـد   ، پارادایمآفرین عمدتا متمرکز بر رهبران بوده است تحول

تري در زنـدگی   توانند به جاي منفعل و اثرپذیربودن، نقش فعال تک کارکنان می دارند که تک

 و آولیـو  بـس ). 1997زوهـر،  (سازمانی بازي کنند و خود به عنوان عامل تغییـر عمـل کننـد    

 بـه پـایین جریـان دارد، در    د بر خالف مدیریت کـه از بـاال  نکن نیز بیان می) 383، ص1990(

ایـن بـدان   . تواند رهبر باشـد  رهبري جایگاه فرد در سلسله مراتب مهم نیست، و هر کسی می

آفرین است، خودش هم بایـد تـا    معناست که هر فردي عالوه بر اینکه متأثر از رهبران تحول

ر اعضـاي  یعنی بایـد سـعی کنـد بـراي دیگـ     . آفرینی را در سازمان ایفا کند حدي نقش تحول

سازمان الگو باشد، آنها را در جهت اجراي چشم انداز سازمان و تفکـر بـراي حـل مشـکالت     

است تا  در این تحقیق سعی شده. تهییج کند و نسبت به همه اطرافیان توجه کافی داشته باشد

. آفرین در کارکنان نیز مورد سـنجش قـرار گیـرد    هاي رهبري تحول عالوه بر رهبران، ویژگی

اثربخشـی   بینـی   ترین عامـل پـیش   هاي سنتی آنچه که مهم که ذکر شد، در پارادایم همانطور

که مبتنی بـر   IQدهد  نتایج تحقیقات نشان می. بود) IQ(شد بهره هوشی  رهبري، تصور می

هاي زبانشناختی، تحلیل منطقی، هـوش ریاضـی، سـرعت محاسـباتی و حافظـه بـاال        توانایی

بـاال بـه    IQخش ارتباط دارد؛ ولی تحقیقات بعدي نشان داد باشد، تا حدي با رهبري اثرب می

به همین ). 2005؛ آمرام، 1997، 10استرنبرگ(کننده رهبري اثربخش نیست  هیچ وجه تضمین

بینـی رهبـري    را براي پیش IQدلیل محققان در ادامه امکان وجود دیگر انواع هوش فراتر از 

کـاربردي    ی دیگـر از هـوش از قبیـل هـوش    هـای  در همین راستا مدل. مورد توجه قرار دادند

) 1995گولمن، (، هوش عاطفی )2000(فردي گاردنر  ، هوش درونی و میان)1997(استرنبرگ 
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اند کـه هـوش عـاطفی در     مطرح شده) 2000؛ ایمونز،2000زوهر و مارشال، (و هوش معنوي 

را در ادبیـات و   هوش معنوي نیز رفته رفته جایگاه خود. این میان اهمیت بیشتري یافته است

  .یابد تحقیقات مدیریت و رهبري می

  

  هوش عاطفی

هوش عاطفی به معناي توانایی فرد براي اداره احساسات و عواطفش، همدلی بـا سـایر   

ــط عــاطفی اســت   ســالوي و ). 4، ص1997هریســون، (افــراد، و برخــورد مناســب در رواب

فـرد در تشـخیص    نیز هـوش عـاطفی را بـه عنـوان توانـایی یـک        )189.ص.1990(مایر

کر و احساسات و عواطف خود و دیگران، به منظور استفاده از این اطالعات براي هدایت تف

کسانی که عملکرد سازمانی باالیی دارند از سطوح باالتري . کنند اعمال دیگران تعریف می

شان برقـرار   هاي عاطفی ها و مهارت از هوش عاطفی برخوردارند و پیوندي قوي بین قابلیت

هاي خود  شود افراد نتوانند بالقوگی در واقع ناتوانی عاطفی باعث می). 1995گولمن، (ست ا

تـر باشـد، هـوش عـاطفی اهمیـت بیشـتري        هر چه یک شغل پیچیـده «. را تحقق بخشند

گولمن در دو کتاب خود درباره هوش عـاطفی  ).60، ص2000اسمیگال و پاستوریا، (» یابد می

ي هوش معنوي بیان کرده است که مورد پـذیرش بسـیاري از   ، چهار بعد برا)1998و  1995(

، خودانگیزشی، 12، خودتنظیمی11خودآگاهی: این چهار بعد عبارتند از. محققان قرار گرفته است

هـا،   خودآگاهی به معناي داشـتن درکـی عمیـق از عواطـف، احساسـات، قـوت      «. 13و همدلی

دومین بعد هوش عـاطفی  ). 95ص ،1998گولمن، (» هاي خود است ها، نیازها، و انگیزه ضعف

افـراد  . نامـد  آن را مدیریت عواطف و احساسات نیز می) 1995(خودتنظیمی است، که گولمن 

توانند نگرانی، دلتنگی، یا آشفتگی را از خـود دور کننـد و برخـورد مناسـبی بـا       خودتنظیم می

انگیزشـی  سومین بعد هـوش عـاطفی گـولمن خود   . ها داشته باشند پیامدهاي منفی یا شکست

است که به معناي تحت کنترل درآوردن احساسات مربوط به جدیت، اشتیاق، و اطمینان در فـرد  

خودانگیزشـی در کنـار   ). 101، ص1998گـولمن،  (شـود   است و باعث دستیابی به موفقیت مـی 

شود که فرد در صورت مواجهه با شکست و ناکامی همچنان امیدوار باقی  خودتنظیمی باعث می

گیـرد، همـدلی    مورد بحث قرار می) 1995(ارمین بعد هوش عاطفی که توسط گولمن چه. بماند

شود افراد بتوانند تغییر حاالت عاطفی و احساسات دیگـران را تشـخیص    همدلی باعث می. است

العمل مناسب نشان دهند که منجر به حساسیت و اعتمـاد بـه نفـس     داده و نسبت به آن عکس
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سـه جـزء اول هـوش عـاطفی     ). 373، ص1999و مگریـان،   ساسـیک (شود  اجتماعی بیشتر می

ولی همدلی با وجـود  . به مدیریت فرد بر خود اشاره دارد) خودآگاهی، خودتنظیمی وخودانگیزشی(

شـود، بـه چگـونگی ارتبـاط افـراد بـا دیگـران         این که یکی از اجزاي هوش عاطفی تلقـی مـی  

ررسی نقـش هـوش عـاطفی در رهبـري     در ده سال گذشته محققان عالقه زیادي به ب. پردازد می

دهند که  هوش عاطفی نقش زیـادي در  اثربخشـی    مطالعات نشان می. اند اثربخش نشان داده

؛ 2002؛ هیگـز و رولنـد،   2002؛ وانگ و ال، 1998و  1995گولمن، (آفرین دارد  رهبري تحول

؛ عابـدي  2002؛ گـاردنر و اسـتاگ،   2000، پالمر، والز، پـرکس و اسـتو  ؛ 2003دلویچ و هیگز،

دارنــد کــه هــوش عــاطفی،  حتــی برخــی محققــان اظهــار مــی). 1384جعفــري و مــرادي، 

محققـان  ). 2001بنـیس،  (کننده بیش از هشـتاد درصـد اثربخشـی رهبـران اسـت       بینی پیش

در تحقیقی از سرپرسـتان و  ) 1384(کشورمان نیز دکتر حسن عابدي جعفري و محمد مرادي 

داري با سبک  ن نتیجه رسیدند که هوش عاطفی رابطه معنیرهبران یک سازمان ایرانی به ای

البته انتقادات معدودي نیز به وجـود رابطـه میـان هـوش عـاطفی و      .آفرین دارد رهبري تحول

ترین انتقاد آن است که هوش عاطفی رهبران  به طور کلی اصلی. شود آفرین می رهبري تحول

). 23، ص2003هارتسفیلد، (ها  ع منطقی آنبیشتر براي اقناع عاطفی پیروان موثر است نه اقنا

تحقیقـات معـدودي  نیـز وجـود دارد کـه از رابطـه مثبـت میـان هـوش عـاطفی و رهبـري            

هـاي   ها و یا مقیاس سازي چنین امري معموال به دلیل مفهوم. کنند آفرین پشتیبانی نمی تحول

، برانیـت و  اونبراي مثال در تحقیق جـامع بـر  . سنجش متفاوت مورداستفاده در تحقیق است

ولـی  . آفرین بدست نیامد داري میانی هوش عاطفی و رهبري تحول رابطه معنی) 2005( رایلی

آنها خود اظهار داشتند لزوما این امر نافی وجود این رابطه نیسـت، بلکـه ایـن امـر بـه دلیـل       

بعضـی  ). 345ص(اسـت   استفاده از یک مقیاس متفاوت براي سـنجش هـوش عـاطفی بـوده    

شناختی دارد، چراکه در بسیاري از تحقیقـات بـراي سـنجش هـوش      م جنبه روشانتقادات ه

رغم این انتقادات، تحلیل هاي  علی.استفاده شده است 14هاي خودارزیابی نامه عاطفی از پرسش

مفهومی و اغلب مطالعات صورت گرفته نقش مثبت هوش عاطفی را در اثربخشی رهبـران را  

آفـرین و ابعـاد هـوش     توان بین رهبري تحـول  سادگی می از نظر مفهومی، به. کنند تأیید می

بـا توجـه بـه مطالـب ذکرشـده      . همبستگی و روابط علی برقرار کرد) 1995(عاطفی  گولمن 

  :فرضیه اول عبارت است از

  .آفرین رابطه مثبت وجود دارد  بین هوش عاطفی و رهبري تحول: 1فرضیه 
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آفرین، فرضیات فرعی زیر نیز   تحول براي تبیین بیشتر اثر هوش عاطفی بر روي رهبري

  :شوند بررسی می

  .آفرین رابطه مثبت وجود دارد  بین خودآگاهی و رهبري تحول: 1-1فرضیه 

  .آفرین رابطه مثبت وجود دارد  بین خودتنظیمی و رهبري تحول: 2-1فرضیه 

  .آفرین رابطه مثبت وجود دارد  بین خودانگیزشی و رهبري تحول: 3-1فرضیه 

  .آفرین رابطه مثبت وجود دارد  بین همدلی و رهبري تحول: 4-1فرضیه 

  

  بخش هوش معنوي، هوش وحدت

هاي اخیر مفهوم معنویت و کاربردهاي آن در دنیا و به خصوص در دنیـاي غـرب اهمیـت     در دهه

است، طوریکه مفاهیمی همچون خدا، مذهب، معنویت و غیره که موضـوعاتی خصوصـی    زیادي یافته

بـویژه تعـداد   . انـد  ند، وارد تحقیقات علمی و مباحث آکادمیک در حوزه علوم انسانی شدهشد قلمداد می

هاي روانشناسـی و مـدیریت بـه سـرعت در حـال افـزایش        تحقیقات با چنین موضوعاتی در پژوهش

یکی از مفـاهیمی  . شود هاي زیادي تشکیل شده و می ها و کارگاه در این زمینه تابحال کنفرانس. است

درواقـع  . باشـد  ها ظهور کرده است، هوش معنوي مـی  ریج از درون همین جلسات و کنفرانسکه به تد

و هوش در مفهوم جدیـد هـوش    15در کنار عالقه فزاینده به هوش عاطفی، ترکیب دو مفهوم معنویت

؛ واگـان،  2000؛ نوبـل،  2000؛ ایمـونز،  2000زوهر ومارشـال،  (معنوي نیز مورد توجه قرار گرفته است 

البته مطرح شدن جدي مفهوم و واژه هوش معنوي در ادبیات علمی روانشناسـی و مـدیریت    ). 2002

« زوهر و مارشال در کتـاب خـود   . نسبت بدهیم) 2000(و نیز ایمونز ) 2000(را باید به زوهر ومارشال 

میالدي چارچوبی براي تعیین انواع هوش ارائـه کردنـد    2000در سال»  16هوش معنوي، هوش غایی

شناسـی   آنها کـارکرد مغـز را از دیـدگاه عصـب    . باشد هاي عصبی مغز می نی بر کارکرد سیستمکه مبت

. هاي ممکن را به سه نوع سیستم عصبی اصلی در مغز پیونـد دادنـد   بررسی کردند و همه انواع هوش

زوهر و مارشال سه نوع هوش بهره هوشی، هوش عـاطفی، و هـوش معنـوي را شناسـایی کردنـد و      

هـوش  . شوند هاي این سه نوع هوش کلی تلقی می هاي دیگر زیرمجموعه که همه هوشعقیده دارند 

است و مناسب حل مسـائل ریاضـی   ) IQ(اول که مبتنی بر تفکر خطی مغز است، همان بهره هوشی 

مغـز اسـت، همـان هـوش عـاطفی       17دومین نوع هوش که مبتنی بر تفکر تعاملی. باشد و منطقی می

هـوش معنـوي   . ند تا عواطف و احساسات خود و دیگران را مدیریت کنندک است و  به افراد کمک می

، 2000(زوهـر و مارشـال   . بخـش مغـز اسـت    نیز به عنوان سومین نوع هوش، مبتنی بر تفکر وحـدت 
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هوشی که از طریـق آن مسـائل مربـوط بـه     «: کنند هوش معنوي را به این صورت تعریف می )4ص

تـر، و   تـر، غنـی   اي وسـیع  ها و زندگی ما را در زمینـه  که فعالیتکنیم، هوشی  ها را حل می معنا و ارزش

کند بفهمیم کدام اقدامات یا کـدام مسـیر معنـادارتر از     دهد، هوشی که به ما کمک می معنادار قرار می

زوهـر  . هوش معنوي براي کارکرد اثربخش بهره هوشی و هوش عاطفی ضرورت دارد.»دیگري است

چـون بـه افـراد کمـک     . کند هوش معنوي افراد را خالق می. دانند میو مارشال آن را هوش غایی ما 

ـا را  . دهـد  به ما توانـایی تمیـز و انتخـاب مـی    . کند قواعد را جایگزین کنند و با مرزها بازي کنند می م

ـا را ببینـیم   کند محدودیت کند، و به ما کمک می سرشار از شفقت و ادراك می در حقیقـت ماهیـت   . ه

دانیـل گـولمن   .کنـد  وي از مواردي است که آن را از هوش عاطفی متمایز مـی آفرین هوش معن تحول

شود که شخص درباره موقعیت خود قضاوت کند و رفتار مناسـب   کند هوش عاطفی باعث می ادعا می

شـود کـه    کنـد و باعـث مـی    بااینحال هوش عاطفی درون مرزهـا کـار مـی   . آن موقعیت را  بروز دهد

شـود کـه شـخص     در مقابل هوش معنوي در درجه اول باعث می. ا باشدکننده رفتاره موقعیت، هدایت

بپرسد چرا در چنین موقعیتی قرار گرفته است؟ هوش معنوي با مرزها سر و کـار دارد، نـه درون آنهـا،    

هـوش  . کنـد  بنابراین به جاي هدایت شدن توسط موقعیت، خودش موقعیـت را خلـق و هـدایت مـی    

با توجه بـه ایـن   . دهند برند و توسعه می سانی دارد که آن را بکار میمعنوي تاثیري متعالی بر زندگی ک

آفرین باید میزان باالیی باشد و حتـی شـاید    سازي، واضح است که هوش معنوي رهبران تحول مفهوم

شناسـی   در عصـب .تر از هوش عاطفی دانسـت  آفرین مهم باید نقش آن را در اثربخشی رهبري تحول

. کنـد  کننده مغز عمل می معنوي به عنوان کارکرد متحدکننده و یکپارچهنیز ثابت شده است که هوش 

هـاي   اي دارد کـه داده  کننـده  هوش معنوي  سومین سیستم عصبی است، و نوسانات عصبی هماهنگ

در واقع، هوش معنوي هـر دو نـوع هـوش عـاطفی و بهـره هوشـی را       . کند سرتاسر مغز را یگانه می

هـوش معنـوي   «عقیـده دارنـد کـه     )7، ص 2000(زوهر و مارشال . دهد کند و شکل می یکپارچه می

و بـراي  . سازد گاهی براي رشد و تحول می تکیه. کند تعامل علت و عاطفه، جسم و ذهن را تسهیل می

باید توجه کرد که هوش عبارت اسـت  » .کند بخش و معنادهنده فراهم می نفس، مرکزي فعال، وحدت

نوبـل،  (گیـري، و یـادگیري    العمل، تصمیم مسأله، عکس ، تطبیق، حلریزي، خلق از قابلیت تفکر، برنامه

مسأله بایـد درنظـر    بنابراین براي تعریف هوش معنوي نیز موارد باال و بویژه قابلیت حل). 2، ص2000

هـاي کـاربردي مفهـوم معنویـت      توان آن را  یکی از جنبـه  در واقع هوش معنوي که می. گرفته شود

باشد، طوریکه افـراد بتواننـد تصـمیمات معنـادار اتخـاذ       ها و منابع معنوي می اییاز توان هدانست، استفاد

. کنند، درباره موضوعات وجودي تعمق کنند و نیز بـراي حـل مشـکالت روزمـره خـود تـالش کننـد       

ـا اقـدامات و مسـائل افـراد در دنیـاي       بنابراین هوش معنوي جنبه هاي ذهنی و ناملموس معنویت را ب
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نیز هوش معنوي را بـه  ) 16، ص2002(واگان ). 4، ص 2004ناسل، (کند  یب میعینی و ملموس ترک

عنوان توانایی ایجاد معنا مبتنی بر فهم عمیق سـؤاالت وجـودي و نیـز آگـاهی و توانـایی اسـتفاده از       

  .کند سطوح چندگانه آگاهی در حل مسأله تعریف می

ارد که هوش معنوي معیارهـاي پذیرفتـه   رابرت ایمونز، استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا عقیده د

اسـت، را بـرآورده    مطرح شده) 2000(و مایر ) 1993( شده هوش که توسط دانشمندانی همچون گاردنر

عالوه او بر خالف بعضی از محققان که هوش معنوي را تنها مناسب حل مسـائل وجـودي    به. کند می

تـر   ائل روزمره عالوه بر مسـائل اساسـی  دانند، بر بکارگیري هوش معنوي براي حل مس و اخالقی می

هـاي زنـدگی معنـوي     دلیل این امر آن است که براي فرد معنـوي، تمـام جنبـه   . کند زندگی تأکید می

رسد ایـده جداسـازي مسـائل و امـور معنـوي از غیرمعنـوي بـه منظـور بکـارگیري           به نظر می. است

هاي معنـوي و مـذهبی، زنـدگی در هـر      در بسیاري از آیین. برانگیز است راهبردهاي حل مسأله، بحث

مثال بسیاري از مسـلمانان و مسـیحیان بـراي انجـام     . لحظه باید با آگاهی و حضور کامل همراه باشد

شـان   هاي روزانه همراه با احساس تقدس و ادراك حضور خداوند در تمام رویـدادها و تجربیـات   فعالیت

مورد ابعاد هـوش معنـوي هنـوز تـوافقی      در).95-110، صص 1387فتاحی و فرهنگی، (ارزش قائلند 

بـا اینحـال   . بین محققان وجود ندارد و در واقع هنـوز در مراحـل اولیـه توسـعه ایـن مفهـوم هسـتیم       

به نظر ایمونز حداقل پـنج توانـایی   . رسد ارزشمند به نظر می) 9-13، صص2000(سازي ایمونز  مفهوم

  :معرف هوش معنوي هستندکه عبارتند از

بـه ظرفیـت انسـان بـراي ورود بـه سـطوح نامتعـارف و متعـالی         : 18فیزیکی و مادي قابلیت تعالی- 1

  . شود هاي عادي و جسمی گفته می هوشیاري و نیز باالتر رفتن یا فراتر رفتن از محدودیت

آگاهی از یک حقیقت غایی که ایجاد احسـاس یگـانگی و   :  19توانایی تجربه به حاالت برتر آگاهی- 2

افـرادي  . گردد شوند و همه چیز در یک کل واحد یکی می ه مرزها ناپدید میکند، در آن هم وحدت می

توانند، وارد این سطح از آگاهی و یا سایر حـاالت برتـر معنـوي     که از هوش معنوي برخوردار باشند می

  . مثل مراقبه و مکاشفه شوند

ـا رویـدادها و روابـط روزمـره     فعالیـت  توانایی یـافتن تقـدس در   - 3 الهـی در   تشـخیص حضـور  : 20ه

هـاي فـردي    نشان دادنـد کـه تـالش   ) 1998(براي مثال ایمونز، چونگ و تهرانی . هاي عادي فعالیت

  . توان به اموري معنوي و مقدس تبدیل کرد روزمره را می

تـر   افرادي که ذاتا مذهبی هستند راحت: 21توانایی بکارگیري منابع معنوي براي حل مسائل زندگی - 4

هـاي روحـی و مشـکالت     برخورد کنند، این افراد بـیش از سـایرین در بحـران   ها  توانند با استرس می

  . کنند یابند و از طریق این مشکالت رشد می معنایی براي یاد گرفتن می
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اي همچـون بخشـش، نشـان دادن     رفتارهاي درسـت و پسـندیده  : 22توانایی انجام رفتار فاضالنه- 5 

هاي گذشته تاکنون پسندیده انگاشـته   ه که از زمانسخاوت، انسانیت، شفقت، و عشق ایثارگرانه و غیر

دارد که خودکنترلی هسته اصلی تمام این رفتارهاي فاضـالنه اسـت، و بـراي     میایمونز اظهار . اند شده

گیرد  هاي زندگی الزم است و خودکنترلی نیز در مقابل هفت گناه کبیره قرار می موفقیت در تمام حوزه

). 9-13، صـص 2000ایمونز، (نبلی، غرور، خشم، حرص، شهوت، و حسد پرستی، ت شکم: که عبارتند از

ایـن کـه   . ایمونز عقیده دارد که شناسایی این پنج بعد، اولین گام طراحی ساختار هوش معنـوي اسـت  

با توجـه بـه اینکـه در مراحـل اولیـه      . ها پنج تا هستند یا کمتر یا بیشتر هنوز قطعی نیست این ویژگی

عالئق فزاینده بـه چگـونگی   . آید به نظر می  م، رویکرد مفهومی ایمونز مناسبتوسعه این مفهوم هستی

ـا آن    تاثیر معنویت و هوش معنوي در کسب وکار و رهبري در افزایش تعداد مقاالت و کتب مـرتبط ب

هاي معنوي از قبیل داشتن معنا و هدف در زنـدگی، احسـاس    ویژگی). 1999کاوانا، (شود  مشاهده می

اندازي براي ایجاد دنیایی بهتر که معرف هوش معنوي هسـتند،   ت در زندگی، و چشمداشتن یک رسال

اي کـه بـر نقـش رهبـر در خلـق و       آفرین و الگوهاي رهبري بخش رهبري تحول هاي الهام با ویژگی

هـاي   تـرین فعالیـت   در واقع، از آنجایی که کـار از مهـم  . جاري ساختن معنا تاکید دارند، مرتبط هستند

شـان را صـرف آن    اي از زنـدگی  که بخـش عمـده  (سانی است، افراد انتظار دارند که کارشان اجتماع ان

پـژوهش فـرهلم دربـاره    ). 11-17، صص1996فرهلم، (شان به معنا را تامین کند  نیاز عمیق) کنند می

هاي اقتصـادي در محـیط    هاي معنوي به اندازه پاداش مدیران میانی این نکته را آشکار کرد که پاداش

کند که ادغام معنویت، رهبري و مـدیریت   استدالل می) 8، ص1994(کورمیک  مک.ار اهمیت دارندک

ویتلـی  . کنـد  در شرایط متالطم، منبعی پایدار براي خلق و جاري ساختن معنا در محیط کار فراهم مـی 

ـ       بر مبناي تجربیاتش به عنوان مشاور رهبري ادعا می) 2000، 1999( ان کنـد کـه نیـاز بـه اتحـاد می

حاضر رهبـران بایـد بـه     معنویت، رهبري و کار پیامد غیرقابل اجتناب عصر آشوبناك ماست؛ و در حال

هـا   این پرسش. شد هاي مرتبط با معنا پاسخ دهند که پیش از این توسط مذاهب پاسخ داده می پرسش

هبـر  عـالوه بـر ایـن، ر   هاي ما چیستند؟ معنا و هـدف زنـدگی و کـار مـن چیسـت؟      عبارتند از ارزش

بخـش   دهـد و الهـام   هـاي کـار را گسـترش مـی     بخش ظرفیت افرادش را براي درك پیچیدگی الهام

رهبـري  «گامـان توسـعه    ، که از پیش)2003(فراي ). 11، ص1999کریتون، (انداز سازمان است  چشم

 کند که چهار بعد اصلی انسـان را بهـم پیونـد    نگر اشاره می است، نیز به نیاز به رهبري کل» 23معنوي

همچنـین، رهبـران بـراي انگیـزش     . جسـم فیزیکـی، افکـار ذهنـی، عواطـف قلبـی، و روح      : دهد می

انـداز و اقـدامات شخصـی     هاي اساسی خود را بشناسند و آنها را از طریق چشـم  شان باید ارزش پیروان

  . به افراد نشان دهند تا احساس عضویت و رسالت معنوي را در آنها ایجاد نمایند
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به واسطه تجربیاتش در آموزش رهبري، توسعه عاطفی و معنـوي را بـراي   ) 1990(استفان کاوي 

کنـد، کـه از قـوانین طبیعـی      دفاع می 24گرا کاوي از رهبري اصول. داند اثربخشی رهبران ضروري می

دارد که رهبـران اثـربخش    کاوي اظهار می. کنند هستی براي هدایت کارها و ایجاد اعتماد استفاده می

بـه طـور مشـابه،    . »فیزیکی، ذهنی، عاطفی، معنـوي : بعد وجود انسان را در نظر دارند همواره چهار« 

کنند که رهبران معنوي که داراي هوش معنوي بـاالیی هسـتند،    استدالل می) 2002(استراك و فاتلر 

به چالش کشیدن فراینـد،  : دهند آفرین را انجام می بیش از سایرین پنج اقدام رهبران اثربخش و تحول

 25یانـگ . سازي دیگران، الگوي کار بودن، و تشـویق قلبـی   انداز مشترك، توانمند هام بخشیدن چشمال

با اشاره به توانایی رهبران براي بکارگیري سطوح چندگانـه آگـاهی، یکـی از اجـزاي هـوش      ) 2002(

کـن ویلبـر   »  26مدل هوشیاري«کند که با حرکت مدیرعامل سازمان روي طیف  معنوي، استدالل می

هـاي برتـر هوشـیاري     از توسعه کمتر به بیشتر، اثربخشی و استفاده رهبران از شهود و حالـت ) 1975(

به طـور خالصـه، از مـرور مفـاهیم     .یابد نگرانه، افزایش می براي کسب بصیرت و حل مسأله با دیدکل

  : توان دو نکته نتیجه گرفت نظري باال می

آفـرین پیونـد    رهبري اثربخش و بویژه رهبري تحول بسیاري از ابعاد معنویت و هوش معنوي با ابعاد   

هـاي وجـودي خـود و     هوش معنوي رهبران به آنان توانایی انتقال معنا بر مبناي درك پرسـش : دارند

آنها با استفاده از این توانایی عالوه بر به چالش کشـیدن وضـع موجـود بـه عنـوان      . دهد پیروان را می

شـوند پیـروان احسـاس     کنند و سبب می ردي و سازمانی عمل میانداز ف بخش و انگیزاننده چشم الهام

عمیق رسالت در زندگی شخصی و سازمانی خود داشته باشـند؛ قابلیـت بکـارگیري سـطوح چندگانـه      

هاي برتر شناخت مثل شهود در حل مسـأله، انگیـزش و کمـک بـه      سازد از حالت آگاهی آنها قادر می

ایـن رهبـران کـه نسـبت بـه دیگـران سـخاوت،        . کنند دیگران براي حل مشکالت سازمانی استفاده

دهند بیش از دیگـر انـواع رهبـران مالحظـه فـردي بـه        انسانیت، شفقت، و عشق ایثارگرانه نشان می

ها، باعث ایجاد کاریزماي رهبري و نیز انتقال نوعی  حس آرمانی بـه    مجموع این ویژگی. پیروان دارند

  . بر را به عنوان الگویی رفتاري براي خود درنظر بگیرندشود آنها ره شود و باعث می پیروان می

که مفاهیم نظري باال نشان می دهند که معنویت و هوش معنوي هنـوز بـه خـوبی     نکته دیگر این   

در واقع به لحاظ اینکه معنویت و هوش معنـوي کـه جنبـه کـاربردي معنویـت      . اند سازي نشده مفهوم

ها و بنـابراین معیارهـاي سـنجش     سازي شوند، داراي مفهوم میهاي مختلف نگریسته  است، از دیدگاه

گـرا و رازورزانـه و از    توان از دیدگاه مذهب، از دیـدگاه درون  براي مثال معنویت را می. متفاوتی هستند

؛ بنـابراین هنـوز راه   )66-68، صص1386فتاحی، (بررسی کرد ) گرایی هستی(دیدگاه اگزیستانسیالیسم 

بتوان به دیدگاهی جامع و مورد توافق درباره معنویت وهوش معنوي از نگـاه   زیادي در پیش است که
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رغم همه این موارد محققان این مقاله عقیده دارند که اوال امکـان رسـیدن    علی. محققان علمی رسید

چراکه هـوش معنـوي همـان معنویـت و     . شمول براي هوش معنوي وجود دارد به یک مقیاس جهان

البتـه چنـین امـري نیازمنـد تعامـل،      . مینه فرهنگی و مذهبی متفاوت باشـد مذهب نیست که در هر ز

ـا و آیـین هـاي معنـوي و مـذهبی       همکاري و همفکري دانشمندان و محققان مختلف از فرهنـگ  ه

سـعی در ایجـاد   ) 2007(و کینـگ  ) 2007(، آمـرام و آلتـو   )2004(براي مثال ناسل . باشد مختلفی می

ـا یـک پرسشـنامه     . اند نجش هوش معنوي داشتهاي استاندارد براي س پرسشنامه در این تحقیق نیـز م

ثانیـا مـا عقیـده داریـم،     . ایـم  جهت سنجش هوش معنـوي را بـراي نخسـتین بـار در ایـران سـاخته      

هـا در   شوند این هوش اهمیت بیشتري نسـبت بـه دیگـر هـوش     هاي هوش معنوي سبب می ویژگی

تـر   آفـرین پررنـگ   بینی رهبـري تحـول   آن در پیش زندگی فردي و سازمانی داشته باشد و بویژه نقش

ها و زنـدگی   کنند، فعالیت ها را حل می چراکه از طریق آن رهبران مسائل مربوط به معنا و ارزش. باشد

کنند که کـدام اقـدامات    دهد، و درك می تر و معنادار قرار می تر، غنی اي وسیع خود و پیروان را در زمینه

کند که بدانند از بهـره   در واقع این هوش به رهبران کمک می. ز دیگري استیا کدام مسیر معنادارتر ا

در تحقیق حاضر محققـین بـا اسـتفاده از    .هوشی و هوش عاطفی در چه زمانی و چگونه استفاده کنند

بـر اسـاس یکسـري ابعـاد هـوش      )  2007(ادبیات موضوع و بویژه مدل هوش معنوي آمـرام و آلتـو   

باشد که در پـنج حـوزه اصـلی     بعد می 22مدل آمرام و آلتو متشکل از . اند دهسازي کر معنوي را مفهوم

گانه و طبقـات   22محققین با نگاه به ابعاد . شوند بندي می دسته 27آگاهی، متانت، معنا، تعالی و حقیقت

پنج گانه این مدل، ادبیات موضوع و مفاهیم معنوي فرهنگ ایران، یک مدل ساده از هـوش معنـوي   

رسـیدن بـه    . نگري، تجارب معنوي و آرامش ارائـه کردنـد   پنج بعد اصلی آگاهی، اعتماد، کلمبتنی بر 

ابعاد این مدل بر این مبنا بوده است که مفاهیم اصـلی موجـود در تعـاریف و ادبیـات هـوش معنـوي       

ده باشد و باید آن را تالشی اولیه براي سـا  مسلما این مدل در آینده قابل بهبود می.  پوشش داده شوند

  .کردن یک مفهوم پیچیده دانست

  :  سازي ابعاد هوش معنوي و تعریف عملیاتی آنها عبارتند از بر اساس این مفهوم 

این بعد شـامل توانـایی تفکـر ترکیبـی، یـافتن معنـا در کارهـا و اسـتفاده از شـهود در          : آگاهی - 

  . باشد گیري می تصمیم

بـه خـدا، کائنـات و طبیعـت و نیـز قـدردانی از        دهنده میزان اعتمـاد فـرد   این بعد نشان: اعتماد - 

  .باشد هاي زندگی می موهبت

هاي هستی و درك حضور نیرویـی مقـدس    نگرانه به پدیده این بعد توانایی نگاه کل: نگري کل - 

  .  دهد در کلیه امور را نشان می
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ري دانـش  کـارگی  کننده اهتمام فرد به انجـام تمـارین معنـوي، بـه     این بعد بیان: تجارب معنوي - 

  . هاي متعالی است معنوي در حل مسائل روزمره و پایداري بر ارزش

. باشد این بعد شامل سالمت روانی فرد و توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی می: آرامش - 

نتایج مربوط به مراحل و روش ساخت ابزار سنجش هـوش معنـوي بـا توجـه بـه ایـن مـدل در        

  :ا توجه به مطالب ذکرشده فرضیه دوم عبارت است ازب. هاي بعدي ارائه شده است بخش

  .آفرین رابطه مثبت وجود دارد  و رهبري تحولهوش معنوي بین  :2فرضیه 

آفرین، فرضیات فرعی زیر نیز بررسی   براي تبیین بیشتر اثر هوش معنوي بر روي رهبري تحول

  :شوند می

  .وجود داردآفرین رابطه مثبت   و رهبري تحولآگاهی بین : 1-2فرضیه 

  .آفرین رابطه مثبت وجود دارد  و رهبري تحولاعتماد بین  :2-2فرضیه 

  .آفرین رابطه مثبت وجود دارد  و رهبري تحول نگري کلبین  :3-2فرضیه 

  .آفرین رابطه مثبت وجود دارد  و رهبري تحول تجارب معنوي بین :4-2فرضیه 

  .مثبت وجود داردآفرین رابطه   و رهبري تحول آرامشبین  :5-2 هیفرض

آمـرام،  (پوشانی میان هوش عاطفی، معنویت، و هوش معنوي اشاره دارنـد   ها به هم نتایج پژوهش

پنج الگوي محتمل را براي رابطه میـان هـوش   ) 2002(، بیبرمن و مک گیگ تایشلر). 18، ص2005

ه روي ایـن  اند و محققـان را بـه مطالعـ    معنوي، هوش عاطفی و عملکرد کسب وکار را طراحی نموده

همچنین، الگوهاي محتمل دیگري نیـز بـراي رابطـه میـان هـوش عـاطفی،       . اند ها دعوت کرده مدل

براي مثال، عوامل مشترکی از قبیل خودآگاهی بـاالتر یـا   . هوش معنوي، و عملکرد رهبران وجود دارد

آنهـا  ممکن است هم بر هوش عاطفی و هوش معنوي و هم رابطـه  ) 2000گاردنر، (فردي  هوش بین

ـا روش    از این رو، پژوهش. با اثربخشی رهبران تاثیر داشته باشند هـاي کیفـی و    هاي بیشـتري بایـد ب

ـا را بـر اثربخشـی         کمی انجام شود که به طور همزمان هوش عـاطفی و هـوش معنـوي و تـاثیر آنه

. را آزمـون خـواهیم کـرد    در این تحقیق ما همبستگی این دو مفهوم. رهبري کسب و کار ارزیابی کند

  :شود بنابراین فرضیه سوم تحقیق به شکل ذیل تدوین می

  .بین هوش معنوي و هوش عاطفی رابطه  مثبتی وجود دارد:  3فرضیه 

  

  تحقیق  روش

و از حیـث نحـوه گـردآوري داده هـا از نـوع       بنیاديتحقیق حاضر از حیث هدف آن یک تحقیق 
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طـور   همبستگی و بهحیث ارتباط بین متغیرهاي تحقیق از نوع  به شمار می آید و ازی تحقیقات توصیف

مـدل معـادالت سـاختاري رویکـرد آمـاري      . است 28سازي معادالت ساختاري مشخص مبتنی برمدل

 29شـده ومتغیرهـاي مکنـون    هایی درباره روابـط بـین متغیرهـاي مشـاهده     جامعی براي آزمون فرضیه

هاي نظري را در جوامـع خـاص آزمـون     بول بودن مدلتوان قابل ق از طریق این رویکرد می. باشد می

ـا پوشـیده و       کرد  و از آنجایی که اکثر متغیرهاي موجود در تحقیقات مدیریتی بـه صـورت مکنـون ی

). 8،ص1997سیگرز، (شود  ها روز به روز بیشتر می ضرورت استفاده از این مدلباشند، پنهان می

رهبـري   عنـوان متغیرهـاي مسـتقل، و    هوش عـاطفی و هـوش معنـوي بـه     :متغیرهاي تحقیق

  .اند به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده آفرین تحول

در نظـر  جامعه آماري هاي دانشگاه تهران به عنوان  در این تحقیق کارکنان و سرپرستان دانشکده

، تر نیز ذکر شد، در این تحقیق هدف آن بود که رابطه هـوش معنـوي   همانطور که پیش. گرفته شدند

آفرین نه فقط در سرپرستان بلکه هم در سرپرستان و هـم در کارکنـان    هوش عاطفی و رهبري تحول

آفـرین بایـد در    هاي رهبـري تحـول   درواقع نویسندگان این مقاله عقیده دارند که  ویژگی. بررسی شود

گیـري بـه    نمونـه  .میان کارکنان نیز تسري یابد و کارکنان خود به عامالن تغییر و تحول تبدیل شوند

بندي تصادفی روشی است کـه بـر پایـه آن     روش طبقه. تسا صورت گرفته تصادفیبندي  طبقهروش 

تقسیم و سپس از هـر طبقـه یـک نمونـه تصـادفی      ) طبقه(ابتدا عناصر جامعه به چند گروه ناهمپوش 

ـ    18بر این اساس ). 177،ص1384هومن، (شود  ساده برگزیده می ه دانشکده اصلی دانشـگاه تهـران ب

و  10گیري شد طوریکه هر طبقه حـداقل   طبقه درنظر گرفته شدند و به طور تصادفی نمونه 18عنوان 

  :بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش با تقریب عبارت است از . نمونه داشت 15حداکثر 
      n ≈ 213

  .آوري شد پرسشنامه جمع 216پرسشنامه توزیع گردید و  220که براي اطمینان بیشتر 

آفرین با اسـتفاده از مقیـاس    نامه رهبري تحول پرسش .ابزار اصلی گردآوري داده ها پرسشنامه بود

و پرسشـنامه هـوش عـاطفی بـا     )  1990بس و آولیو، (» 30آفرین پرسشنامه چندعامله رهبري تحول«

ـا اسـتفاده از نـرم    پرسشـنامه  2سپس این . طراحی شدند) 2002(استفاده از مقیاس وانگ و ال   فـزار  ا ب

Lisrel 8/54 سؤاالت و نتایج تحلیـل عـاملی    2و  1جداول . مورد تحلیل عاملی تأییدي قرار گرفتند

مقیـاس هـوش معنـوي،      .دهنـد  آفرین را نشان می تاییدي پرسشنامه هوش عاطفی و رهبري تحول

دل گانـه مـ  5سؤال براي سنجش ابعـاد   40ابتدا محققین حدود .  توسط محققین این مقاله ساخته شد

در گـام بعـدي سـؤاالت    . بعضی از سؤاالت در غربـال اولیـه حـذف شـدند    . پیشنهادي طراحی کردند

در ایـن مرحلـه   . مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفتند  SPSS 15افزار  مانده با استفاده از نرم باقی
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ختار با اینکه چند سؤال به دلیل نداشتن بار عـاملی حـذف شـدند و نیـز چنـد سـؤال نسـبت بـه سـا         

ـا همـان ابعـاد بـه     جا شدند، عامل پیشنهادي محققین جابه ) بعـد (عامـل   5آمـده،  مطـابق    دسـت  ها ی

سؤال بود که بـراي تاییـد نهـایی، بـا      24آمده داراي  دست پرسشنامه نهایی به. پیشنهادي محققین بود

مرحله همه ابعـاد و   در این. مورد تحلیل عاملی تاییدي قرار گرفت  Lisrel 8/54افزار   استفاده از نرم

، ابعـاد و سـؤاالت بدسـت آمـده از تحلیـل      3جدول . سؤاالت پرسشنامه با ضرائب مناسب تایید شدند

گیـري هـوش معنـوي را نشـان      انـدازه  عاملی اکتشافی و نیز نتایج تحلیل عاملی تأییدي یا همان مدل

  .دهد می

مقیـاس رهبـري    ،ددرصـ  77 هـوش معنـوي   مقیـاس  ضـریب آلفـاي کرونبـاخ    :پایایی و روایی

قابلیـت اعتمـاد ابـزار    پایـایی و اسـت کـه نشـانگر     75و مقیاس هوش معنوي  درصد 85آفرین  تحول

همچنین جهت آزمون روایی سؤاالت هـم از اعتبـار محتـوا و هـم از اعتبـار عـاملی        .دباش تحقیق می

گاهی و براي سنجش اعتبار محتـواي پرسشـنامه از نظـرات متخصصـان، اسـاتید دانشـ      . استفاده شد

در این مرحله با انجام مصاحبه هـاي مختلـف و کسـب نظـرات     . کارشناسان خبره استفاده شده است

عمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشـنامه همـان    هافراد یادشده، اصالحات الزم ب

  .مسو بوددر این باره نظرات اساتید تا حد زیادي با هم ه .سنجد خصیصه مورد نظر محققین را می

ـا کمـک تحلیـل عـاملی تأییـدي و بـا        نیز همانطور که ذکر شد، آزمون اعتبار عاملی پرسشنامه ب

ـا همـان    الزم به ذکر است که .استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت براي اینکه مدل اندازه گیـري ی

اشند و ثانیا مقـادیر  تحلیل عاملی تأییدي، تأیید شود، اوال باید شاخص هاي آن برازش مناسبی داشته ب

t-value درجـه   بـه  دو کـاي کم، نسـبت   31دو کاياگرمقدار . ضرایب استاندارد آن باید معنی دار باشند

 90بزرگتـر از    AGFI34 و GFI33 نیـز   و 0.05کـوچکتر از   RMSEA32، 3کوچکتر از ) df(آزادي

بزرگتـر   1.96نیـز اگـر از     tمقادیر .مناسبی دارد بسیار توان نتیجه گرفت که مدل برازش باشند، می% 

با نگاهی با نتایج لیزرل، مالحظـه  .دار خواهند بود معنیدرصد  95در سطح  باشند، - 1.96یا کوچکتر از 

 . هـاي مناسـبی هسـتند    کنند و مدل شرایط ذکرشده را برآورده می ،گیري مدل اندازه  3هر  شود که می

 مناسـبی و روایـی   پایـایی ایـن تحقیـق داراي    هـاي  مجموع این نتایج بیانگر آن هستند که پرسشنامه

  .دنباش می

  هاي تحقیق یافته

ـتفاده از نـرم افـزار     به منظور آزمون فرضیات، ابتدا از آزمون همبستگی رتبه  اي اسپیرمن با اس

SPSS 15سپس رابطه علی بین متغیرهـاي  . ، جهت سنجش همبستگی بین متغیرها استفاده شد

Archive of SID

www.SID.ir



1388، پاییز 15فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 

46

ـا کمـک نـرم افـزار      ت سازي معادال تفاده از روش مدلبا اس  مستقل و وابسته تحقیق، سـاختاري، ب

Lisrel 8.54  ذکر شده بودند، از  2و  1 به منظور سنجش رابطه علی که در فرضیات .آزمون شد

اینکه قدم نهایی تحلیـل عـاملی    این کار عالوه بر. ساختاري استفاده می شودت سازي معادال مدل

هاي سنجش تحقیق انجام گرفتـه بـود، از طریـق شـاخص      ستر، روي مقیا تأییدي است که پیش

  .مفهومی پیشنهاد شده را نیز نشان می دهد  هاي برازش مدل، اعتبار مدل

مـدل  . اجرا شد لیزرل نرم افزارمدل با استفاده از  2براي آزمون فرضیه اول  :آزمون فرضیه اول

تک ابعاد هـوش   دل دوم اثر تکم . سنجد آفرین را می اول اثر کلی هوش عاطفی بر رهبري تحول

فرضیه اصـلی  (نتایج آزمون فرضیه اول   1جدول . سنجد آفرین را می عاطفی بر روي رهبري تحول

  .دهد مدل را نشان می 2توسط این ) و فرضیات فرعی مرتبط با آن

  

به روش  ) فرضیه اصلی و فرضیات فرعی(ه اول نتایج آزمون فرضی ó 1جدول 

)حالت استاندارد( تاري با استفاده از لیزرلساخ التمدل سازي معاد

-t     ضریب استاندارد                                           فرضیات      مدل value       نتیجه  

رهبري   ←هوش عاطفی    1

  آفرین تحول

  قبول  8/45  0/74

2 = 45/57         df  =       16    RMSEA = 0/046            GFI  =  0/97          

AGFI  = 0/94

  

2  

رهبري   ←خودآگاهی     

آفرین تحول

  قبول  7/11  0/80

رهبري   ←خودتنطیمی    

آفرین تحول

  قبول  3/85  0/46

رهبري   ←خودانگیزشی   

آفرین تحول

  قبول  2/23  0/20

رهبري   ←همدلی           

آفرین تحول

  قبول  5/13  0/43

2 = 118/73           df  =        53    RMSEA = 0.059             GFI  =  0/92          

AGFI  = 0/90

  .دار هستند معنی  tتمام مقادیر 
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ـیات    t، اوال با توجه به معنی دار بودن همـه مقـادیر   شود همانطور که مشاهده می ، کلیـه فرض

 و دو شـود، چـرا کـه مقـدار کـاي      مدل تأیید می 2هر  ثانیا اعتبار و برازندگی مناسب. ندشو تأیید می

بـوده و نیـز مقـدار      3تر از مدل کم 2ر دو به درجه آزادي در ه و نسبت کايکم  RMSEAمقدار

GFI  و AGFI   تـک   دهد که هوش عـاطفی و نیـز تـک    نتایج نشان می .درصد است 90باالي

  . آفرین اثرگذار هستند ي تحولابعاد آن بر روي رهبر

. اجـرا شـد  لیزرل  با استفاده از نرم افزارمدل  2براي آزمون فرضیه دوم نیز  :آزمون فرضیه دوم

تـک ابعـاد    مدل دیگر نیز اثر تـک  .سنجد آفرین را می مدل اول  اثر هوش معنوي بر رهبري تحول

فرضیه (ایج آزمون فرضیه دوم نت  2جدول . سنجد آفرین را می هوش معنوي بر روي رهبري تحول

  .دهد مدل را نشان می 2توسط این ) اصلی و فرضیات فرعی مرتبط با آن

  

به روش  ) فرضیه اصلی و فرضیات فرعی(ه دوم نتایج آزمون فرضی ó 2 جدول

  )حالت استاندارد( ساختاري با استفاده از لیزرل التمدل سازي معاد

-t     ضریب استاندارد                             فرضیات     مدل value            نتیجه  

رهبري   ←هوش معنوي    1

  آفرین تحول

  قبول  5/53  0/46

2 = 75/67     df  =    21    RMSEA = 0/037      GFI  =  0/93       AGFI  = 0/91

  

  

2  

تأیید  4/13  0/36آفرین رهبري تحول  ←آگاهی  

تأیید  4/08  0/32آفرین رهبري تحول  ←اعتماد     
رهبري   ←نگري   کل

آفرین تحول
تأیید  3/78  0/23

رهبري   ←معنوي   تجارب

آفرین تحول
تأیید  7/85  0/76

رهبري   ←آرامش     

  آفرین تحول
  رد  0/60  0/02

2 = 441/44           df  =        153   RMSEA = 0/063            GFI  =  0/92          

AGFI  = 0/90

  .دار هستند معنی  tتمام مقادیر 
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تأییـد  فرضـیه اصـلی   ،  tر مقـدا ، اوال با توجه به معنی دار بـودن  شود همانطور که مشاهده می

اعتبـار و   ثانیـا  .شـوند  تأیید مـی ) 5-2فرضیه (جز فرضیه فرعی آخر  فرضیات فرعی نیز به .دوش می

 نیـز  وکـم   RMSEAمقـدار  و دو شود، چرا که مقـدار کـاي   مدل تأیید می 2این  برازندگی مناسب

بـاالي    AGFI و  GFIبوده و نیز مقـدار    3تر از مدل کم 2ر دو به درجه آزادي در ه نسبت کاي

ري نگـ  آگاهی، اعتماد، کـل (بعد آن  4دهد که هوش معنوي و نیز  نتیجه نشان می .درصد است 90

بعـد پـنجم هـوش معنـوي یعنـی      . آفرین اثرگذار هسـتند  بر روي رهبري تحول) و تجارب معنوي

  .دهد آفرین نشان نمی داري با رهبري تحول آرامش رابطه معنی

فرضیه سوم رابطه همبستگی میان هوش معنـوي و عـاطفی را مـورد     :آزمون فرضیه سوم

رمن میان هوش عاطفی، هوش معنوي بدین منظور آزمون همبستگی اسپی. دهد توجه قرار می

همـانطور کـه مشـاهده    . دهـد  نتایج این آزمون را نشان مـی   3جدول . و ابعاد آنها انجام شد

درصـد   99در سـطح اطمینـان    0/566داري به میزان  کنید رابطه همبستگی مثبت و معنی می

نیـز بـا   مفهـوم   2همچنـین اکثـر ابعـاد ایـن     . میان هوش عاطفی و هوش معنوي وجود دارد

  . شود بنابراین فرضیه سوم نیز تأیید می.  دار دارند یکدیگر همبستگی معنی

  

ماتریس همبستگی اسپیر من میان هوش عاطفی، هوش معنوي و  – 3جدول 

  ابعادشان

1

1  

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    

هوش عاطفی   1                    

  )مجموع(

1  

هوش معنوي   0/566  1                  

  )مجموع(

2  

خودآگاهی   0/640  0/285  1                

هوش (

  )عاطفی

3  

ه(خودتنظیمی  0/821  0/470  0/395  1              

  )وش عاطفی

4  

(خودانگیزشی  0/603  0/450  0/510  0/419  1            

هوش 

  )عاطفی

5  
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هوش (همدلی  0/609  0/264  0/466  0/426  0/284  1          

  )عاطفی

6  

هوش (آگاهی  0/534  0/460  0/299  0/096  0/258  0/199  1        

  )يمعنو

7  

هوش (اعتماد  0/085  0/695  0/285  0/505  0/353  0/255  0/461  1      

  )معنوي

8  

هو(نگري کل  0/385  0/397  0/246  0/369  0/190  0/193  0/509  0/375  1    

  )ش معنوي

9  

تجارب   0/679  0/491  0/484  0/490  0/422  0/655  0/186  0/353  0/385  1  

هوش (معنوي

  )معنوي

10  

هوش (آرامش  0/206  0/628  0/183  0/191  0/063  0/306  0/013  0/267  0/111  0/381  1

  )معنوي

11  

  .دار هستند درصد معنی 99در سطح اطمینان ) خاکستري(ضرائب هاشورخورده 

  

  گیري بحث و نتیجه

ـان داده اسـت کـه        1985آفرین که در سال  رهبري تحول توسط بس مطـرح شـده اسـت نش

تـر از سـبک رهبـري تعـاملی      آفرین اثـربخش  مفهومی زودگذر نیست و واقعا سبک رهبري تحول

هـا صـحه    آفـرین در موفقیـت سـازمان    دهه اخیر نیز بر اهمیت رهبـري تحـول   2تحقیقات . است

هـدف ایـن   . بینی کننده این نوع رهبـري ارزش فراوانـی دارد   بنابراین تعیین عوامل پیش. گذارد  می

ـیش  تحقیق بررسی اثرات هوش عاطفی و هوش معنوي به عنوان عوامـل  بینـی کننـده رهبـري     پ

بعـد آن   4نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهـد هـوش عـاطفی و هـر     . آفرین بوده است تحول

. آفـرین دارنـد   داري بـر رهبـري تحـول    ی اثر معنـی همدل خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیزشی و

ن اسـت کـه نشـا    0/74آفـرین   ضریب استاندارد رابطه علی میان هوش عاطفی و رهبـري تحـول  

ـیش  می ـایج    . آفـرین دارد  بینـی رهبـري تحـول    دهد هوش عاطفی توان زیادي براي پ ایـن امـر نت

کنـد   آفرین را تأیید می ها و تحقیقات قبلی مبنی بر اثرگذاري هوش عاطفی بر رهبري تحول تئوري

ـال ( رهبـران  ).1384؛ عابـدي جعفـري و مـرادي،    2003؛ هارتسـفیلد،  2002وانـگ و ال،  : براي مث

انـداز دیگـران را هـدایت و     بخشـی و ایجـاد چشـم    ین به جاي دستوردادن از طریق الهامآفر تحول

Archive of SID

www.SID.ir



1388، پاییز 15فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 

50

ـناخت حـاالت        هوش عاطفی به این رهبران کمـک مـی  . کنند انگیزش می کنـد کـه بتواننـد بـا ش

احساسی و روانی دیگران، آنها را هم به لحاظ احساسی و هم به لحاظ فکـري تحریـک و ترغیـب    

کنـد رهبـر نسـبت بـه      همچنین هوش عاطفی کمک می. حرکت دهند انداز کنند و به سمت چشم

ـات کالمـی و غیـر       احساسات و اقدامات خود آگاه باشد و بنابراین بتواند به بهتـرین نحـو از ارتباط

بنـابراین هـوش   . کالمی خود براي ایجاد تأثیر عمیق بر دیگران در جهت بهبود سازمان بهره ببـرد 

نتایج آزمون فرضـیه دوم نشـان   .آفرین دانست الزامات رهبري تحولترین  توان از مهم عاطفی را می

ـارب معنـوي بـر روي      آگاهی، اعتماد، کل بعد آن یعنی 4دهد که هوش معنوي و  می نگـري و تج

ـا   آفرین اثرگذار هستند و تنها بعد پنجم هوش معنوي یعنی آرامش رابطه معنی رهبري تحول داري ب

ـایج  . دهد آفرین نشان نمی رهبري تحول مطالعات بیشتري در این زمینه الزم است که درباره این نت

هوش معنوي که مورد توافـق    سازي و پرسشنامه به خصوص مفهوم. بتوان با قطعیت صحبت کرد

ـابق   . محققان باشد هنوز وجود ندارد و تحقیقات در این زمینه در اوایل راه خود است با اینحـال مط

ـال بـرا (بینی ما و دیگر محققـان   پیش ـال،   2003؛ هارتسـفیلد،  2005آمـرام،  : ي مث ؛ زوهـر و مارش

اي بر رهبري  مالحظه دار و قابل دهد که هوش معنوي اثر معنی ، نتایج این تحقیق نشان می)2000

البته این میزان کمتر از اثر هوش عاطفی است؛ ولی محققین ایـن مقالـه عقیـده    . آفرین دارد تحول

ـازي  ترشدن مفهـوم هـوش معنـوي و توسـعه مفهـوم      و روشنتر  دارند که در آینده با کامل ـا و   س ه

هاي جدید، ممکن است معلوم شوداثر هوش معنوي بر رهبـري اثـربخش حتـی از هـوش      مقیاس

کنـد و   هوش عـاطفی درون مرزهـا کـار مـی    تر ذکر شد  همانطور که پیش.عاطفی هم بیشتر است

ر مقابل هوش معنوي در درجـه اول باعـث   د. کننده رفتارها باشد شود که موقعیت، هدایت باعث می

هوش معنـوي بـا مرزهـا سـر و     . شود که شخص بپرسد چرا در چنین موقعیتی قرار گرفته است می

کار دارد، نه درون آنها، بنابراین به جاي هدایت شدن توسط موقعیت، خـودش موقعیـت را خلـق و    

ـادارتر از     کند بفهمیم کدام اقـدامات یـا   هوش معنوي کمک می. کند هدایت می کـدام مسـیرها معن

تـر و معنـادار    اي وسیع با کمک این هوش افراد جایگاه و اقدامات خود را در زمینه. باشند دیگري می

بنـابراین طبیعـی   . کنند و قادر خواهند بود، قواعد را جایگزین کنند و  مرزها را تغییر دهند ادراك می

در حقیقـت  . بـدانیم  آفـرین  رهبـري تحـول   بینی است که هوش معنوي را متغیري کلیدي در پیش

آفرین هوش معنوي است که آن را از دیگر انـواع هـوش و بـه ویـژه هـوش       همین ماهیت تحول

  .کند عاطفی متمایز می

دهد که هوش عـاطفی و هـوش معنـوي بـه میـزان       آزمون فرضیه سوم این تحقیق نشان می

دهنده آن است که ممکـن اسـت    ر نشاناین ام. دار دارند با یکدیگرهمبستگی مثبت و معنی 0/566
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ـا   2روابط میان این . روابط علی نیز میان آنها برقرار باشد هوش و امکان وجود رابطه علی میان آنه

در این تحقیـق، رابطـه هـوش معنـوي و رهبـري       .هاي بیشتر قرار گیرد باید در آینده مورد بررسی

ـام بـی عیـب و        رغم علی. آفرین به طور تجربی آزمون و تأیید شد تحول تـالش فـراوان بـراي انج

تـرین محـدودیت تحقیـق مسـلما      مهـم . باشـد  هـایی مـی   نقص، ایـن تحقیـق داراي محـدودیت   

ـتخراج ابعـاد     به نظر مـی . باشد سازي و ساخت ابزار سنجش براي هوش معنوي می مفهوم رسـد اس

رسـد میـان    براي مثال در این تحقیـق بـه نظـر مـی    .باشد هوش معنوي نیازمند تعمق بیشتري می

هوش عاطفی و هوش معنوي تا حدي همپوشانی وجود داشته باشد که این امر روایی ابزار سـاخته  

ـافی و تاییـدي نیـز         . دهد شده را کاهش می ـاملی اکتش ـام تحلیـل ع ـنامه و انج در سـاخت پرسش

ها بایـد مـورد    مسلما در تحقیقات آینده رفع این محدودیت. بایست دقت بیشتري صورت بگیرد می

نتیجه نهایی این تحقیق آن است که هوش عاطفی و  هـوش معنـوي بـه میـزان      .وجه قرار گیردت

نوع هـوش   2بنابراین با تقویت این . بینی کنند آفرین را پیش توانند، امکان رهبري تحول زیادي می

ـ  هاي رهبري تحول توانیم انتظار داشته باشیم ویژگی می ت آفرین در کارکنان و مدیران سازمان تقوی

دهد که افزایش یکی، افزایش دیگري را نیـز در پـی    هوش نشان می 2همبستگی میان این . شود

بـراي  . دهند که هوش عاطفی ژنتیکی نبوده و قابل آموزش است مطالعات نشان می. خواهد داشت

ـازمانی پیشـنهاد      ـتفاده از روانشناسـان س این امر سنجش وآموزش هوش عاطفی در کارکنان و اس

وزش هوش عاطفی به کارکنان و مدیران نباید یکطرفه باشد، بلکه افراد پس از آمـوزش  آم. شود می

هـاي رهبـري قـرار گیرنـد و همزمـان توسـط مربیـان بـا تجربـه هـدایت شـوند             باید در موقعیت

اي کـاربردي از   با توجه بـه اینکـه هـوش معنـوي جنبـه      ).76، ص1384جعفري و مرادي،  عابدي(

ایـن  . شود که معنویت کارکنان تقویت شـود  هوش معنوي پیشنهاد میمعنویت است، براي تقویت 

ـار، تفکـر سیسـتمی و      ـا در ک نوع معنویت باید مبتنی براصولی همچون عشق به همنوع، یافتن معن

هاي زنـدگی فـردي    نگر، احساس تقدس در انجام همه امور، آگاهی و شکرگزاري بابت موهبت کل

ي، جلسات بازبینی اقدامات سازمان به لحـاظ معنـوي و غیـره    و سازمانی، اجازه انجام تمارین معنو

به محققـان  . تواند مختص افراد مذهبی نباشد و همه سازمان را دربرگیرد این نوع معنویت می. باشد

همچنـین  . سازي و ساخت مقیاس هوش معنوي تـالش کننـد   شود که روي مفهوم نیز پیشنهاد می

آفـرین،   نیز بـا انـواع رهبـري همچـون رهبـري تحـول      رابطه هوش معنوي با دیگر انواع هوش و 

ـیش  .از موضوعات مهمی است کـه بایـد بررسـی شـود     35رهبري خدمتگزار، رهبري بصیر بینـی   پ

العاده هوش معنـوي بـر متغیرهـاي     محققین این تحقیق آن است که به دلیل قدرت اثرگذاري فوق

، ایـن  ، ارتباطات، عملکرد و غیـره مهم مدیریت همچون رهبري، انگیزش، خودکنترلی، قابلیت تغییر
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  .خواهد شدبرانگیز در حوزه مدیریت و سازمان تبدیل  مهم و بحث یموضوع به متغیر

  

  ها پی نوشت
  

1. Idealized Influence
2. Inspirational Motivation
3. Intellectual Stimulation
4. Individualized Considration
5. Idealized Influence
6. Inspirational Motivation
7. Intellectual Stimulation
8. Individualized Considration
9. Shin & Zhou
10. Sternberg
11. Self-awareness
12. Self-regulation
13. Empathy
14. Self Report
15. Spirituality
16. Spiritual intelligence, the 

ultimate intelligence
17. Associative Thinking 
18. The capacity to transcend the 

physical & material
19. The ability to experience 

heightened states of 
consciousness

20. The ability to sanctify 
everyday experience

21. Ability to utilize spiritual 
resources to solve problems

22. The capacity to be virtuous
23. Spiritual Leadership
24. Principle-Centered Leadership
25. Young
26. consciousness Model
27. Consciousness, Grace, 

Meaning, Transcendence & 
Truth

28. Structural Equation Modeling  
(SEM)

29. Observed variables & Latent 
variables

30. Multifactor Leadership 
Questionnaire (MLQ)

31. 2

32.   Root Mean Square Error of 
Approximation

33.   Goodness of Fit Index
34.   Adjusted Goodness of Fit 

Index
35. Visonary Leadership
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1 Idealized Influence
2 Inspirational Motivation
3 Intellectual Stimulation
4 Individualized Considration
5 Idealized Influence
6 Inspirational Motivation
7 Intellectual Stimulation
8 Individualized Considration
9 Shin and Zhou
10 Sternberg
11 Self-awareness
12 Self-regulation
13 Empathy
14 Self Report
15 Spirituality
16 Spiritual intelligence, the ultimate intelligence
17 Associative Thinking 
18 The capacity to transcend the physical and material
19 The ability to experience heightened states of consciousness
20 The ability to sanctify everyday experience
21 Ability to utilize spiritual resources to solve problems
22 The capacity to be virtuous
23 Spiritual Leadership
24 Principle-Centered Leadership
25 Young
26 consciousness Model
27 Consciousness, Grace, Meaning, Transcendence and Truth
28 Structural Equation Modeling  (SEM)
29 Observed variables and Latent variables
30 Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ)
31 2
32   Root Mean Square Error of Approximation
33   Goodness of Fit Index
34   Adjusted Goodness of Fit Index
35 Visonary Leadership
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