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 های رهبری فروتنانهبر مولفۀ  اخلاقی هوش نقش تبیین

 

 دکتر علیرضا عقیقی
 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه حسابداری، و اقتصاد مدیریت، بخش مدیریت، گروه

 (5/3/19،تاریخ پذیرش:91/9/19)تاریخ دریافت: 

 

 

 سرآغاز

 لسفهف در طولانی تاریخ انسانی فضیلت یک عنوان به 1فروتنی هایبحث
 ییا افیراد اصیلی هیایویژگیی آن انسانی فضایل. است داشته مذهب و

 و برتری به منجر که کنندمی عمل خاصی هایشیوه به که است جوامع
 فوائید درباره کلاسیک تفکرات حالیکه در(. 1)شودمی هاانسان شکوفایی
 تمرکی  شخصیی مثبیت خصوصیات سایر توسعه در فروتنی فردی درون
 ارتبیاطی تیثییرات بیر هیاسیاممان در فروتنیی معاصر لعاتمطا کنند،می

 کلمه ام فروتنی(. 2)است متمرک  دیگران بر آن اجتماعی تثییر و فروتنی

 را "خیاک  روی بیر" معنیای و است "خاک" معنای به humus لاتین
 خیاک"کنید، می رشد فضائل دیگر  آن بواسطه اینکه بدلیل و. رساندمی
 (.3)است شده نامیده "بارور
 
 
 

 
 را دانشیمندان ام بسیاری توجه گذشته هایسال در رهبر فروتنی موضوع
 ویژگیی ییک عنوان به 2فروتنانه رهبری(. 4-5)است کرده جلب خود به
 شیده تعریی  کنید،میی ظهیور اجتماعی هایممینه در که "فردی بین"

 ام تقیدیر( ب) خیود ام عینیی قضیاوت به متمایل( ال ) شامل که است،
 برخی با رهبر فروتنی(. 6-7)" آموختن توانایی( ج) و دیگران وتق نقاط
 و تعهید رضیایت، تعامیل، ام بالایی سطح مانند پیروان مهم پیامدهای ام

 کسیانی برای -اخلاقی فضائل ام یکی– فروتنی(. 8)است همراه عملکرد
 سیاممان قیدرت که کسانی یا دارند برعهده را ساممان هدایت وظیفه که

(. 9)باشیدمیی اسیت بوده قبل در آنچه ام ترضروری هاستنآ دستان در
 نحوه در رهبری هایسبک دیگر با ایسهیییییییییمق در فروتنانه رهبری
 
 

 چکیده
های موفق جهان امرومست که ها و ساممانهای رهبری پرکاربرد توسط مدیران و رهبران شرکترهبری فروتنانه یکی ام سبکزمینه: 

 شعبمدیران  در فروتنانه رهبری هایمولفۀ بر اخلاقی هوش ارتباط بررسی هدف با حاضر محور است. پژوهشمبتنی بر فلسفه اخلاق فضیلت

 . است شده انجام همدان سپه استان بانک

 همدان استان سپه بانک روش پژوهش حاضر توصیفی و ام نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این تحقیق مدیران و معاونین شعبروش: 
 گردآوری برای .شدند انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه روش به نفر 76 تعداد مورگان جدول براساس و نفر بوده است. 92 بر مشتمل
. است گردیده تایید کرونباخ آلفای محاسبه با اب ار سنجش پایایی و همگرا روایی اساس بر آن روایی که شد، استفاده پرسشنامۀ دو ام اطلاعات

 سامی معادلات ساختاری تج یه و تحلیل گردید.و الگوی ارائه شده با استفاده ام مدل

 83 هوش اخلاقی داد؛ نشان د که تمامی روابط مستقیم میان مولفۀهای پژوهش معنادار بودند، نتایجنتایج پژوهش حاضر نشان دا: هاافتهی
 پذیری رادرصد آمومش 26درصد مرشدیت و  25گری، درصد مربی 48آگاهی،  درصد خود 68رهبری فروتنانه، هوش اخلاقی  درصد
 . کندمی بینیپیش

 تشخیص و کنند درک را خود هایمحدودیت و هاضع  قوت، شود تا آنها نقاطان باعث میوجود هوش اخلاقی بالا در رهبرنتیجه گیری: 
 بخشش خود در توانایی تقویت با مدیران باید پژوهش حاضر، هاییافته اساس بر. هستند های دیگرانتوانایی به نیاممند چقدر  که دهند

های اخلاقی ممینه ارمش اصول و بر مبتنی کردن دیگران و عمل به دادن میتها، اهشکست و اشتباهات به خویش و دیگران، اقرار اشتباهات
 بخشند. تسریع همچنین مشارکت کارکنان در فرآیندهای ساممانی را و را برای بهبود ایربخشی افراد

 

 گریخودآگاهی، مربی رهبری فروتنانه، هوش اخلاقی،کلید واژگان: 
 

 
 

 Aghighi56@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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 هیایمیدل و پییروان هیاینقش گسترش رشد، به بخشیدن مشروعیت 
 انسیانی فضییلت یک . فروتنی(11-11)است فرد به منحصر خود، تعالی
 ام(. 12)اسیت پاییدار نسبتا شخصیتی ژگیوی یک دهنده نشان که است

 ییا درسیت کیه آنچیه بیه دستیابی منظور به هافضیلت تمام آنجایی که
 بالیاترین عنوان به توانمی را فروتنی ،(13) آیدمی دست به است، خوبی
شییناخت برخییی ام  4ذلییت و 3غییرور بییین انسییانی برتییری مرتبییه

 ییک عنیوان بیه بیودن فیروتن که کردند استدلال (13-15صاحبنظران)
 بیا. شودمی درک است، جاودانه هم و پایدار هم که انسانی مثبت ویژگی
 موقعیتی عوامل تاییرتحت  نی  تواضع که دادند تشخیص هاآن حال، این
: هسیتند مهیم بسییار فروتنی ام برداشت نحوه این در نکته دو. دارد قرار

 ییک بلکه تنهیا شود،نمی نگریمنفی یا انگاریپست شامل فروتنی اول،
 دوم، اسیت؛ خود ام عینی و واقعی نگاه یک آوردن دست به برای تمایل
 نیه و ام خیود عینیی برداشیت بیه تماییل بیر دارد ضمنی دلالت فروتنی
 که کندمی تاکید موضوع این به دوم نکته (13)دقت  و با واقعی دستیابی
 (.16-18)  هستند گیریتصمیم و ادراکی تعصبات ام برخی تابع هاانسان
 مثبیت حید ام بیش خودخواهی نه و خودکفایتی شامل نه اصیل فروتنی
 ام اسیت، هیم ام متمیای  اما بهم، مرتبط بعد سه شامل تعری  این. است
 .7بودن متعالی( 3 و ،6بودن بام( 2 ،5خودآگاهی( 1: جمله
 عنیوان بیه را فروتنی ما فروتنی، تفکر غنی تاریخ و درک این به توجه با

 و دقییق مشاهده به تمایل که کنیممی تعری  شخصی گیریتجه یک
 خیود نیه اصییل، تواضیع کیه معتقدیم ما. دارد خود دقیق بیان به تمایل
 .  رسدمی نظر به نگرمثبت خیلی نه و شودمی شامل را - تحقیری
. اسیت میدیران تکبیر و غرور حاصل نی  ساممانی هایچالش ام بسیاری
 اکثیر در کیه سیامدمیی واضیح مختلی  انیسیامم شیرایط با بودن آشنا

 ام یکیی. دارد وجود کارکنان و مدیران میان اصلی جدایی یک هاساممان
 کارکنیان و مدیران بین خصمانه رابطه وجود ساممان اصلی های دغدغه
 9قهرمانیان ،(19) 8هیابیت عنیاوینی مثیل با گذشته در رهبران. باشدمی
 و مطلیق قیادر و ،(25)11دوگرانجیا و جنگاوران ،(24)11ناجی ،(23-21)

 ایین انید،شیده خوانیده( 26-27)است چی  بهمه واق  که 12خدایی نیمه
است ولی امرومه وجه کمتیری بیه  داشته کاربرد گذشته در شاید عناوین

 .  شوداین مفاهیم می
 (،28شیود) تلقی شخصی ضع  نوعی عنوان به تواندمی فروتنی چند هر

 باشید خیدمت بیرای رهبر یک درونی تمایل نهنشا خوبی به توانداما می
( 31و29یکیی ام محققیان ) توسیط شده انجام اخیر تحقیقات(. 31-29)

 دریافیت او. کیرد فیراهم رهبری در فروتنی کاربرد برای محکمی مدرک
 اشیتراک بیه را مهیم ویژگیی چنیدین بالا عملکرد با ساممان چندین که

 رهبیران توسیط بی ر  هایشرکت معمول، روال برخلاف که اندگذاشته
 اراده و فروتنیی ام ترکیبیی کیه افرادی یعنی، شدند؛می رهبری 5 سطح
 کیه کیرد اشیاره وی ،5 سیطح اصطلاح ساختن با. داشتند قوی شخصی
 موفقییت هیاآن اصیلی تمرک  اما بودند، طلب جاه هنوم 5 سطح رهبران
( 32برخیی صیاحبنظران ) .خودشیان شخصیی موفقییت نیه بود ساممان

کردن  برجسته فردی، هایمحدودیت تائید عنوان به را 5فروتنانه بریره
 .انددانسته هاالگو ام یادگرفتن برای آمادگی و دیگران قوت نقاط

 ممکین فروتنیی آنکه، اول. دارد بالقوه کارکرد چندین رهبری در فروتنی
 درجیه در که کنند رفتار نحوی به تا دهد قرار تاییر تحت را رهبران است
 برخیورداری دوم،. کنند توجه خود ارتقای ام بیشتر دیگران ارتقاء به ل،او
 چاپلوسیی و تملیق دریافیت بیه نییام ام را میدیر است ممکن تواضع، ام

 ایجیاد جلیب ام که رهبیر شود باعث است ممکن و حفظ نماید، عمومی
دو تین ام محققیان  توسط که همانطور مشابه، طور به. کند اجتناب توجه
 است ممکن رهبری ویژگی یک عنوان به فروتنی است،شده بحث (12)
 در سیاممانی پیذیریانعطاف و سیاممانی ییادگیری بیر آن تاییر طریق ام

 باشد. داشته نقش ساممانی عملکرد بهبود
با توجه به موارد مطرح شده در مباحث پیشین، بروم رفتیار متواضیعانه و 

هنجارهیای اخلیاقی در هیا و فروتنانه توسط رهبران مستل م وجود ارمش
شخصیت رهبر یا مدیر بوده، یکی ام پیشآیندهای مویر بر سبک رهبیری 

تواند نقش مهمی بر بروم رفتارهای خاضیعانه هوش اخلاقی است که می
 در رهبران داشته باشد.

 در اخلیاقی هیوش مطالعیه به مندعلاقه ساممانی، گرانپژوهش تامگی به
 و دوسیتینیوع بیین میرم توانیدمیی مفهیوم ایین مییرا اند،شیده رهبری

 رشید کیه دهیدمیی نشان هاپژوهش. کند تعرب  خوبی به را خودپرستی
 مسیتقیم رابطیه دهنیدمی نشیان خود ام که رفتارهایی با رهبران اخلاقی
 مختلی  رفتارهای و است بعدی چند رهبران رفتار که معنی این به. دارد

  (.24) رددا ارتباط اخلاقی رشد مختل  سطوح با رهبری،
 رهبیری، ایربخشی بینیپیش عامل ترینمهم که شدمی تصور گذشته در
 تحلییل مبانشیناختی، هیایتوانیایی بر مبتنی خود که است هوشی بهره
 داد نشیان جدیید مطالعات که،حالی در باشد؛می ریاضی هوش و منطقی

 کنیدمیی تبیین را ایربخش رهبری ام کوچکی بخش تنها سنتی، IQ که
(23.) 

 اصیول بیا کیه اسیت اشتباه ام درست تشخیص توانایی 13اخلاقی هوش

 توانیایی" عنیوانبیه را اخلیاقی هوش صاحبنظر دو. باشد سامگار اخلاقی
 ام فیرد ییک مراودات و اهداف اخلاقیات، در جهانی اخلاق اصول کاربرد

 اصیل هفیت صیاحبنظران ام دیگیر یکیی. کنندمی تعری  "قاعده روی
 خیودکنترلی، هوشیاری، ،14همدردی شامل را خلاقیا هوش برای اساسی
 (.15)داند می انصاف و بردباری و صبر مهربانی، احترام، و توجه

 ام درسیت درک وتوانیایی ظرفییت را اخلاقی یکی ام اندیشمندان هوش
 درجهیت رفتیار و هیاآن به عمل و قوی اخلاقی اعتقادات داشتن خلاف،
 خلیاقی ا هیوش ام اصیل چهار که(. 25)کندمی تعری  درست و صحیح
: 15درستکاری. 1: است ضروری شخصی و ساممانی مداوم موفقیت برای
 آن بیه کیه آنچیه و معتقیدیم آن به که آنچه بین هماهنگی ایجاد یعنی
 راست حرف وگفتن است درست دانیممی که آنچه انجام. کنیممی عمل
 بالیایی اقیاخلی هیوش که کسی: 16پذیری مسئولیت. 2 ها؛ممان تمام در
 و اشتباهات چنین هم اعمال، آن پیامدهای و خود اعمال مسئولیت دارد،

 کیه دیگیران بیه توجه: 17دلسومی. 3 پذیرد؛می نی  را خود هایشکست
 باشییم، ودلسیوم مهربان دیگران به نسبت اگر. است متقابل تثییر دارای
 ام هیآگیا: 18بخشیش.4 و کننید؛میی همیدردی ما با نیام موقع نی  آنان
 (.36دیگران ) و خود بخشیدن و دیگران و خود اشتباهات و عیوب
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 فروتنانیه رهبیری بر اخلاقی هوش ایر شد خواهد سعی حاضر تحقیق در
 هیوش آییا که است آن پژوهش این اصلی مسئله بنابراین،. شود بررسی
 همیین بیر خیر؟ یا است گذار تثییر فروتنانه رهبری هایمولفه بر اخلاقی
 شیده ارائیه 1 شیماره نگیاره در پژوهش نظر مورد مفهومی دلم اساس
 است.
 

 
 پژوهش مفهومی مدل: 3 نگارۀ

 روش
 آمیاری جامعیۀ. اسیت پیمایشیی نیوع ام توصییفی حاضر پژوهش روش
 همیدان اسیتان سپه بانک شعب معاونین و کلیه مدیران شامل پژوهش
 تصیادفی گییرینمونیه روش ام استفاده با .است بوده نفر 92 بر مشتمل
 .گردیید انتخیاب نفر 76 نمونه حجم کوکران نمونه حجم فرمول و ساده
 محقق پرسشنامۀ ام نظر مورد متغیرهای سنجش برای حاضر پژوهش در

ساخته جهت سنجش رهبیری فروتنانیه و پرسشینامۀ اسیتاندارد جهیت 
 هیوش سنجش تجه. شد استفاده ضرورت به بنا سنجش هوش اخلاقی

 ام تیین دو اخلییاقی هییوش( سیوءال)ایسیینجه41 پرسشیینامۀ ام اخلیاقی،
 توسیط فوق اب ار روایی و پایایی. گردید استفاده مولفۀ ده با پژوهشگران

 طیی  آن گیوییپاسیخ مقییاس کیه اسیت شده تثیید محققان ام تن دو
 (میوافقم کامل بطور=5 تا مخالفم کامل طور به= 1) ای درجه 5 لیکرت

 12 پرسشیینامه ام نییی  فروتنانیه، رهبییری سینجش بییرای و .( اسیت37)
 گوییه؛ 3 بیا خودآگیاهی: بعید چهیار قالیب در ای محقق سیاختهسنجه
 گوییه، 3پیذیریآمیومش و گوییه؛ 3 مرشیدیت گوییه؛ 3 با 19گریمربی
 ایدرجیه 5 لیکیرت طیی  پرسشینامه گوییپاسخ مقیاس. گردیداستفاده

 اسیاس بیر نهایی پرسشنامۀ روایی است (میاد خیلی=5 تا کم خیلی= 1)
 ابی ار پاییایی همچنیین آمیده دسیت به همگرا روایی و محتوایی روایی
 نتیایج گرفیت؛ قیرار آممون مورد کرونباخ آلفای ام استفاده با نی  پژوهش
 رواییی و پاییایی ام نشان که است آمده یک جدول شماره در آممون این

 اسیت،شیده داده نشیان جدول در که همانطور. دارد تحقیق اب ار مناسب
 قبیولی قابیل سیطح ام و 71/1 بالیای متغیرها همه برای کرونباخ آلفای

مدلسیامی  الگیوی ام فرضییات آممیون جهیت درنهایت،. است برخوردار
 اسیتفاده 2اس ال پیی اسمارت اف ارنرم ام استفاده با ساختاری، معادلات
 .گردید

 

 

 پایائی ضریب و رهامتغی به مربوط سؤالات: 3 شماره جدول
 
 
 
 
 

 یافته ها

. 1 :شودمی انجام بخش سه در ساختاری معادلات الگوی برامش بررسی
 مدل برامش. 2 بیرونی هایمدل یا گیریاندامه هایمدل برامش
 .کلی مدل برامش. 3 درونی هایمدل یا ساختاری
 و پایایی پژوهش، این در گیریاندامه هایمدل برامش بررسی برای
 . گردید بررسی گیریاندامه هایمدل اییرو
 پایایی شودمی کنترل گیریاندامه هایمدل در که معیارهایی ام یکی 

. است کرونباخ آلفای کنترل این برای سنتی معیار. است درونی سامگاری
(. 38) باشد 7/1 ام بیشتر بایستی مقدار این تثییدی مطالعات برای
 تمامی کرونباخ آلفای دهدمی ننشا یک شماره جدول که طورهمان

 مناسب پایایی ام حاکی که باشندمی 7/1 ام بیشتر تحقیق متغیرهای

 تعیین متناظر برای سامه با هامعرف همه( ρc) مرکب پایایی. دارد مدل
 مناسب پایایی مقدار. رودمی کار به گیریاندامه اب ار درونی همبستگی
 است. 7/1 حداقل مرکب یاییپا و آن متناظر سامه با معرف هر برای
 ترکیبی پایایی دارای هاسامه تمامی که دهدمی نشان شماره دو جدول
 نشان را گیریاندامه هایمدل مناسب برامش که هستند 7/1 ام بیش
 گیریاندامه هایمدل برامش برای همگرا روایی همچنین .دهدمی

 را معیار این مناسب مقدار برخی. شودمی کاربردهبه اس ال پی درروش
 نشان دو شماره جدول در شدهمشخص نتایج(. 39)اند گرفته نظر در 5/1
 است.  بالاتر 5/1 ام هاسامه روایی همگرای تمامی دهدمی
 

 همگرا روایی و ترکیبی پایایی: 3جدول 
 واریانس تبیین شده پایایی ترکیبی متغیر

 61/1 956/1 هوش اخلاقی
 48/1 919/1 رهبری فروتنانه
 51/1 95/1 خودآگاهی
 66/1 914/1 مربی گری
 53/1 876/1 مرشدیت

 63/1 724/1 آمومش پذیری

 
 میدل بیرامش بیه نوبیت گیریانیدامه هایمیدل بیرامش بررسیی ام بعد

 ام مطالعۀ این در ساختاری مدل ارمیابی برای. رسدمی پژوهش ساختاری

) تعییین ضریب ،(t- values مقادیر)Z معناداری ضرایب
2R)، معییار  

 -t مقیادیر)Z معنیاداری ضیرایب .است شده استفاده اف ونگی ضریب و

values )سیطح در ارتبیاط وجیود معنیاداری یا فرضیه یک تثیید برای 

 32/3 ،52/2 ،96/1 معادل آماری t حداقل ترتیب به 999% ،99% ،95%
 اسیت شده داده نشان سه شماره جدول در که گونههمان(. 39) باشدمی

 متغیر
سؤؤؤؤالات 

 مربوطه
 تعداد سؤالات

 آلفؤؤای
 کرونباخ

 949/1 41 1-41  اخلاقی هوش

 886/1 12 41-52 فروتنانه رهبری

 



 های رهبری فروتنانهبر مولفۀ  اخلاقی هوش نقش تبییندکتر علیرضا عقیقی:  
 

 13 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

4 ،
89

31
 

شی
وه

پژ
ه 

قال
م

 
 

 

 تمیامی تیوانمی که باشدمی 52/2 ام بیش روابط ضرایب معناداری تمام
 .نمود تائید را متغییرها بین روابط

( 2R) تعیین ضریب ما،درون مکنون متغیرهای ارمیابی برای اساسی معیار

 PLS مسییری هایمیدل در 19/1 و 33/1 ،67/1 با برابر   مقادیر. است
  مقیدار(. 38. )شیودمیی توصیی  ضیعی  و متوسط توجه،قابل ترتیب به
 داده نشیان چهیار شیماره جیدول در که گونههمان متغیرها تمامی برای
. دارد سیاختاری مدل قوی برامش ام حاکی که باشد؛می قوی است شده
 در مییدل توانیایی بررسییی سیاختاری مییدل ارمییابی بییرای دیگیر معییار
 استون  شاخص بینپیش رابطه برای البغ معیار. است کردن بینیپیش
   سینجش وسییلهبه تیوانمی را بینپیش ارتباط نسبی ایر. است گایسر و

 بییینپیش ارتبییاط ترتیییب بییه 35/1 و 15/1 ،2/1 مقییادیر. کییرد بییرآورد
. دهنیدمی نشیان را معیین مکنیون متغییر یک ب ر  و متوسط کوچک،
 کیه دهیدمی نشیان را مایدرون هایسیامه  مقیادیر چهار شماره جدول
 و دارد هاسیامه تمیامی بیرای میدل ایین قوی بینیپیش قدرت ام نشان
 .نمایدمی تائید را ساختاری مدل مناسب برامش
 

 معناداری ضرایب :1جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 افزونگی ضریب و 2R شاخص ،Q مقادیر: 3 جدول شماره
 
 

 

 

 

 

یرون، درونی ی بهامدلی کیفیت برای هاشاخصمقدار  5جدول شماره 
 و 25/1، 1/1. که با توجه به سیه مقیدار دهدیمو کلی پژوهش را نشان 

 مقیدار ،GOFو قیوی بیرای  مقیادیر ضیعی ، متوسیط عنوانبه 36/1

ام برامش کلی قوی میدل بیرای  نشان ،GOFبرای  69/1 آمدهدستبه
 پژوهش حاضر دارد.

 اعداد و استاندارد ضرایب ام پنجم تا اول هایفرضیه رد یا تائید منظور به
 مفهومی پژوهش مدل ام آمدهدستبه نتایج. است شده استفاده معناداری

 6 شماره در جدول استاندارد تخمین و معناداری ضرایب حالت دو در
 برای ج ئی، مربعات حداقل رویکرد با مدلسامی است در شده داده نشان
 ،(بیرونی) گیری اندامه مدل کیفیت معیار سه ام مدل برامندگی سنجش

. شودمی استفاده( GOF)مدل کلی معیار و( درونی) ساختاری مدل
 مدل) گیریاندامه هایمدل تمام کیفیت ارمیابی برای اشتراک، متوسط
 مدل کیفیت کلی معیار اف ونگی میانگین. شودمی استفاده( بیرونی
 کار به مادرون هایبلوک همه برای که است( درونی مدل) ساختاری

 مدل تمام سنجش برای معیاری PLS مسیری سامیمدل در. رودیم
 وسیلهبه برامش نیکویی برای کلی معیار یک وجود،بااین. ندارد وجود
 مدل دو هر شاخص این. است پیشنهادشده صاحبنظران ام یکی

 برای معیاری عنوانبه و دهدمی قرار مدنظر را ساختاری و گیریاندامه
 صورتبه معیار این(. 38) رودمی کار به مدل کلی عملکرد بینیپیش

 ،1/1 مقدار سه: شودمی محاسبه اشتراک متوسط و   هندسی میانگین
 GOF برای قوی و متوسط ضعی ، مقادیر را بعنوان 36/1 و 25/1

 .(39)اند نموده معرفی

 ی کیفیت مدلهاشاخص: 5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 هافرضیه آزمون: 6 جدول

 
 

 

 

 

 

 

ضرایب  مسیر

 مسیر

T p نتیجه 

 قبول >111/1p 784/53 834/1 فروتنانه رهبری   اخلاقی هوش

 قبول >111/1p 163/7 685/1 خودآگاهی   اخلاقی هوش

 قبول >111/1p 636/3 483/1 گریمربی  اخلاقی هوش

 قبول >11/1p 393/2 254/1 مرشدیت   اخلاقی هوش

 قبول >111/1p 799/3 268/1 پذیریآمومش   اخلاقی هوش

T 3/Z 

α 
α مسیر 

 فروتنانه رهبری   اخلاقی هوش 111/1 32/3 784/53

 خودآگاهی   اخلاقی هوش 111/1 32/3 163/7

 گریمربی  لاقیاخ هوش 111/1 32/3 636/3

 مرشدیت   اخلاقی هوش 11/1 52/2 393/2

 پذیریآمومش   اخلاقی هوش 111/1 32/3 799/3

 

ضؤؤؤریب 
 افزونگی

ضریب 
 تعیین

ارتبؤؤؤؤاط 
 پیش بین

 ابعاد

 فروتنانه رهبری 463/1 695/1 57/1

 خودآگاهی 385/1 825/1 61/1

 گریمربی 554/1 912/1 53/1

 یتمرشد 397/1 685/1 487/1

 پذیریآمومش 362/1 763/1 821/1

 

 شاخص مدل
 84/1 گیریاندامه( مدل )بیرونی
 75/1 ساختاری( مدل )درونی
 69/1 مدل کلی

 



  های رهبری فروتنانهبر مولفۀ  اخلاقی هوش نقش تبیین دکتر علیرضا عقیقی:
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 بحث
رهبیری  بیر اخلیاقی هیوش کیه است آن ام پژوهش حاضر حاکی نتایج

 دارد. رهبر 834/1استاندارد  تاییر مستقیم و معناداری با ضریب فروتنانه،
 اسیت مفهیومی تواضع دارد باور چراکه گ یند،می دوری ام منیت فروتن

 و واحید کل یک ام ج ئی اینکه فرد به اذعان و خودفراموشی دربرگیرنده
 است. منسجم
پژوهش، رابطه بین هیوش اخلیاقی و  این در آمده بدست نتایج براساس

کمترین اییر مسیتقیم در مییان اییرات  254/1مرشدیت با ضریب مسیر 
 به که مستقیم حاصل ام مدلسامی معادلات ساختاری بوده است. فضائلی

 بخشش سی،قدرشنا تواضع، بر مبتنی شودمی داده نسبت فروتن رهبران
 مثیل دیگیری رفتارهیای بیروم به منجر تواندمی که است دگرخواهی و

 روابط تنظیم ظرفیت را تواضع (.41) شود هدایت و رفاقت توانمندسامی،
 را فیردیبیین بهرومی و دگرخواهی که دانندمی فردیدرون و فردیبین

 .کندمی تسهیل
 و مثبت ایر اهیخودآگ روی اخلاقی هوش که داد نشان نتایج همچنین  

 میرتبط هیایپیژوهش دیگیر بیا تحقییق ایین نتیایج که دارد معناداری
 شیده، انجیام مسیر تحلیل اساس بر همچنین(. 41)دارد بالایی سامگاری
هیای رهبیری مولفیه بین هیوش اخلیاقی و مستقیم علی رابطه قویترین
 . باشدمی 685/1 مسیر ضریب هوش اخلاقی و خودآگاهی با فروتنانه،

 همچنیین. آگاهنید خیود هیایتوانایی و استعدادها ام متواضع هایانانس
 در نیی  را خود هایقوت تا کندمی کمک خود هایمحدودیت ام شناخت
 بیا رابطه در غیردفاعی اشتیاق دربرگیرنده (. تواضع41باشند ) داشته نظر
(. 42) هاسیتمحدودیت و هاقوت به توجه با خود مورد در صحیح بینش
 شیامل کیه گذارنیدمی نمایش به را خودآگاهی ام سطحی مویق رهبران
 و آن پیذیرش و فهیم خیود، ضیع  و قوت نقاط صحیح ارمیابی توانایی
 (.43) است خود هایمحدودیت تصدیق و خود با بودن صادق
 ام حیاکی تحقییق ایین در استنباطی هایوتحلیلتج یه ام حاصل نتیجه
 دهنیده تیرویج تواضیع. اسیت ،(425/1)گریمربی بر اخلاقی هوش تثییر
 پییروان بیر نفوذ جهت فکری تحریک و الگوپروری شخصی، گریمربی
 قیدرت ام استفاده به را رهبران است ممکن تواضع گذشته، این ام. است

 خیود بیه و اسیت دیگیران توسیعه بیر تمرک  با ارتباط در که اجتماعی،
 میورد در هادیپیشین رابطه (. این44) سامد راغب رساندمی سود ساممان
 دارایی یک و تعهد یک تواضع که کندمی پیشنهاد مثبت رهبری رویکرد
 .است رهبری گریمربی نقش برای مهم
 و مثبیت ارتبیاط تیوان بیه وجیودمیی حاضر، پژوهش هاییافته دیگر ام

 فضییلت .پذیری مدیران اشیاره کیردآمومش با هوش اخلاقی بین معنادار
 همیان بیه نیی  و فردی هایقوت ام عینی ارمیابی دهنده پرورش تواضع
 جای الخطیا شایسیتگی عیدم جهیل، مثل هاییمحدودیت به توجه اندامه

 متواضیع افیراد فیردی، هیایضع  و محدودیت ام آگاهی با. است بودن
 هایپارادایم و هاایده اطلاعات، پذیرای آنها. هستند خود بهبود به مشتاق
 انتقیادات حتی و متناقض هایصیهتو شنیدن به مشتاق هاآن و جدیدند،

 بیشیتر، رضیایت به منجر است ممکن اقدامات این رویهمرفته باشند،می
 تطابق جستجوی منظور به جمعی و فردی تلاش اشتیاق، و عاطفی تعهد

 اعضای یافته ارتقا وریبهره و بیشتر نوآوری بهتر، تیمی انسجام پیوسته،

 مین" کنیدمیی بییان خاضعانه قادر رهبر یک که ممانی (.45شود ) گروه
 لایتنیاهی، علیم تظیاهر، کیردن رها برای را رهبر اعتراف این "دانمنمی
 میثیر شنود با و فردی نمایدمی تقویت...  و سخنوری تک خبرگی، ویوق
 بیه تماییل و نصیایح جسیتجوی بیه تمایل(. 46)شود می جستوجوگر و

 .یادگیری
 ممکین فروتنیی آنکه، اول. رددا بالقوه کارکرد چندین رهبری در فروتنی
 درجیه در که کنند رفتار نحوی به تا دهد قرار تاییر تحت را رهبران است
 برخیورداری دوم،. کنند توجه خود ارتقای ام بیشتر دیگران ارتقاء به اول،
 چاپلوسیی و تملیق دریافیت بیه نییام ام را میدیر است ممکن تواضع، ام

 توجیه ایین ام او کیه شود باعث است ممکن و نمائید، محافظت عمومی
 طریق ام است ممکن رهبری ویژگی یک عنوان به فروتنی. کند اجتناب
 عملکرد بهبود در ساممانی پذیریانعطاف و ساممانی یادگیری بر آن تاییر

شود مدیران بجیای خودنمیایی و پیشنهاد می .باشد داشته نقش ساممانی
دیگیران  به خدمت ایبر مسئولیت بروم چهره کاری ماتیک ام خود، قبول

 را سرلوحه خویش قرار دهند.
 خیود دادن های بارم افراد با هیوش اخلیاقی بالیا اهمییتیکی ام ویژگی

دو تین ام  دییدگاه ام دیگران اسیت، ام سیویی دیگیر فروتنیی به جوش
 توجیه خیودش بیه تنهیا فیرد که است این معنای ( به47پژوهشگران )

 سایرین استعدادهای و هاتوانایی و رددا توجه نی  دیگران به بلکه نداشته،
 ایین بیه فروتنیی که است معتقد سویندل. دهدمی قرار توجه مورد نی  را
 فروتنی بلکه باشد،نمی قائل احترامی خودش برای فرد که باشدنمی معنا
 دیگیران ام کمتر نه و برتر را خودش نه فرد یک که است این معنای به
 اولوییت و سیایرین بیه توجه بوسیلۀ را گیویژ این فروتن رهبران. ببیند
شود مدیران دهند. لذا پیشنهاد میمی نشان خود پیروان نیامهای به دادن

 و رهبران این ویژگی را در خود تقویت نمایند.
هیای دیگران و خود، یکی دیگیر ام مولفیه اشتباهات بخشش در توانایی

 هیایگسیل تصیدیق شیامل فیروتن رهبیری هوش اخلاقی است رفتیار
 نقیاط و مشیارکت بیر تثکید شود؛می هامحدودیت و اشتباهات شخصی،
 داده نشیان قبلیی مطالعات سامی مدل پذیری آمومش آنها؛ پیروان قوت
 برای مثبت پیامدهای ام تعدادی به منجر فروتنانه رهبری رفتار که است
 و عملکیرد هیدف، گیریجهیت ام بالایی سطح مانند شود،می هاساممان
 ام کیه مکانیسیم و تجربی تحقیقات طریق ام چی  هیچ تقریبا اما تعامل،
 هنیوم رفتیار گیذاردمی تیثییر پییروان بر فروتنانه رهبری رفتار آن طریق
 (.48) نیست مشخص
 نشیان خیود پییروان بیه را خیود رشد الگوهای توانندمی فروتن رهبران
 میداوم ییادگیری اهمیت درباره فقط اینکه جای به فروتن رهبران. دهند
 کننیید، صییحبت پیییروان رشیید و توسییعه بییرای هابرنامییه ام حمایییت یییا

 در بییودن صییادق وجیود بییا چگونییه کیه دهنیید نشییان را هاییشیفافیت
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 تشیویق ،(هیامحیدودیت و اشیتباهات تصیدیق یعنیی) بهبود هایممینه
 اطرافشیان کیه آنهیایی قیوت نقاط کردن برجسته با اجتماعی یادگیری
 و کیردن مشیاهده و دادن گیوش و( برجسته انپیرو قوت نقاط) هستند
 (.49) کنند تقویت پیروانشان و خود در را یادگیری
شیده در ایین که ممکین اسیت علیاوه بیر متغیرهیای شناساییامآنجایی

آیندهای میویر بیر  رهبیری پژوهش، متغیرهای دیگری نی  بعنوان پیش
ی و تکمییل رسید بررسیفروتنانه وجود داشته باشد، بنابراین به نظیر می

شود کیه لیامم تواند مفید واقع گردد. در انتها یادآور میعناصر مذکور می
بیر  های بیشتری در مورد بررسی نقش متغییرهایی اخلاقیاست پژوهش

 رهبری فروتنانه صورت پذیرد.
توان به عدم وجود پژوهش همسیو های پژوهش حاضر میام محدودیت

شاره کرد که امکان مقایسه بیین با این تحقیق چه داخلی و چه خارجی ا
های مشابه امکانپذیر نبود. همچنین بیا توجیه بیه این تحقیق با پژوهش

 در امیا گییرد، صیورت احتییاط بیا نتیایج اندک بودن حجم نمونه تعمیم
پیژوهش پیشینهاد  متغیرهیایی دارمعنیی همبسیتگی به توجه مجموع با

وش اخلیاقی در های آتی به ساموکارهای ارتقیای هیشود در پژوهشمی
میدار در راسیتای بیروم رهبیری مدیران جهت بیروم رفتارهیای فضیلیت

 فروتنانه توجه ویژه مبذول گردد.
 

 نتیجه گیری
 اخلیاقی هیایارمش تیاییر تحت هاساممان در مدیران هایتصمیم اغلب
 رابطه دهند،می نشان خود ام که رفتارهایی با رهبران اخلاقی رشد. است
 میدرک (31و29محققان ) توسط شده انجام اخیر یقاتتحق. دارد مستقیم
 چنیدین. اسیت کیرده فیراهم رهبیری در فروتنیی کاربرد برای محکمی
 کیه اندگذاشیته اشتراک به را مهم ویژگی چندین بالا عملکرد با ساممان
 رهبیری 5 سطح رهبران توسط ب ر  هایشرکت معمول، روال برخلاف
 قیوی شخصیی اراده و فروتنیی ام ترکیبیی کیه افرادی یعنی، شدند؛می

 5 سیطح رهبیران که است این به اشاره ،5 سطح اصطلاح ایجاد. داشتند
 نیه بیود سیاممان موفقییت هیاآن اصلی تمرک  اما بودند، طلب جاه هنوم

 فروتنیی دارای کیه افیرادی توسیط رهبیری. خودشان شخصی موفقیت
 بیه نسیبت سیاممان بیرای تیوجهی قابل م ایای تواندمی هستند، واقعی
 بدسیت کاری ماتییک ییا مشهور اجرایی مدیران ام آمده دست به م ایای
 موجیب گذشیت و دلسیومی که کردند بیان (51محققان ) ام برخی .آورد
 میدیرانی. کندمی کمک ساممانی نتایج بهبود به و شده مدیر نفس ع ت
 تعامل و شده درگیر مسائل در فعال طور به دارند بالایی اخلاقی هوش که

 افراد اترژی منفی، رفتارهای دیگر و نفرت خشم،. دارند ساممان با مثبتی
 تعامیل، وری،بهیره و دارد تیداخل هیاآن عملکیرد و روابط با و گرفته را

 میدیران شیاید روایین ام کنید؛میی تضعی  را کارکنان نوآوری و اعتماد
 ااعضی بیرای اعتمیاد قابیل و سالم محیطی ایجاد با بالا، اخلاقی باهوش
 .بیف ایند ساممان ایربخشی بر بتوانند
 ممکین فروتنیی آنکه، اول. دارد بالقوه کارکرد چندین رهبری در فروتنی
 درجیه در که کنند رفتار نحوی به تا دهد قرار تاییر تحت را رهبران است

 برخیورداری دوم،. کنند توجه خود ارتقای ام بیشتر دیگران ارتقاء به اول،
 چاپلوسیی و تملیق دریافیت بیه نییام ام را دیرمی است ممکن تواضع، ام

 توجیه ایین ام او کیه شود باعث است ممکن و نماید، محافظت عمومی
 اسیت،شده (بحث12برخی ام محققان ) توسط که همانگونه. کند اجتناب
 بیر آن تیاییر طریق ام است ممکن رهبری ویژگی یک عنوان به فروتنی
 سیاممانی عملکیرد بهبود در یساممان پذیریانعطاف و ساممانی یادگیری
 .باشند داشته نقش
 

 ملاحظه های اخلاقی
داری در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخلیاقی امانیت

علمی رعایت و حق معنوی میثلفین آییار محتیرم شیمرده شیده اسیت. 
همچنین در این پژوهش اصول اخلاقی رضیایت آگاهانیه، حفیظ حیریم 

پاسخگویان و محرمانه بودن اطلاعات در میورد خصوصی، ناشناس بودن 
 است.های تحقیق رعایت گردیدهآممودنی

 

 سپاسگزاری
 پژوهش این در که کسانی تمام ام تا دانندمی لامم خود بر پژوهشگران
 که همدان سپه استان بانک مدیران ام ویژهبه اند،نموده همکاری
 بر تحقیق در همیم نقش و اندنموده یاری را پژوهش گروه صمیمانه
 .آورندعمل به را قدردانی و تشکر مراتب است، داشته عهده
 

 هنام واژه
 humility .1 فروتنی

 Humility Leadership .2 فروتنانه رهبری

 arrogance.3 غرور
 Lowliness .4 ذلت

 Self-awareness .5  خودآگاهی

 Openness  .6  بودن بام

 transcendence  .7 بودن متعالی

 idols .8 هابت

 heroes .9 قهرمانان

 saviors .10  ناجی

 warriors and magicians .11 جادوگران و جنگاوران

 omnipotent and omniscient .12 خدایی نیمه و مطلق قادر

demi-gods 

 Moral intelligence .13  اخلاقی هوش

 Empathy .14  همدردی

 Honesty .15 درستکاری
 Responsibility .16  پذیری تمسئولی

 Compassion .17 دلسومی

 Forgiveness .18 بخشش
 Coaching .19  گریمربی
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