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 مقدمه

 

 هی تصَس .ثبضٌذ گشفتِ ضىل ، لجبیل هْبجشت ٍ جوؼی دستِ ضىبس ّذف ثب صهیي ثشسٍی اًسبى حضَس دٍساى ًخستیي ثِ سبصهبًْب ظَْس ضبیذ•
 .است داضتِ ٍجَد صهبى ّوبى اص ًیض گشٍُ اػضبی ثیي استجبطبت ٍ سّجشی ثحث ضَد

 سيستوي ًظريِ اًسبًي، رٍابط هنتب ،ًئَمالسيل تئَري ثِ مالسيل تئَري اص ّب سبصهبى سبصهبًی، ّبی ًظشیِ سبلِ یىصذ فشآیٌذ دس•
 همبثل دس اطالػبتی هٌبثغ صیشدستبى، همبثل دس پیشٍاى ، هدير هقببل در رّبر وبسگش، همبثل دس داًطگش وِ جبیی تب وشدًذ آغبص اقتضبيي ٍ

 . گشدیذ هطشح سبصهبًی هذیشیت همبثل دس فشاهلیتی هذیشیت داساى، سْبم همبثل دس داساى ػاللِ فیضیىی، هٌبثغ

ت فشاهذسى سبصهبًْبی•  ٍ فشاػمالیی سبصگبس ّبی ضیَُ اتخبر ضشٍست ٍ گیشًذ هی ضىل رّبري هببحث دس ٍیژُ ثِ هذسى ّبی سبصهبى ثب هتفٍب
 ، آهذُ سّجشی لذیوی ٍ ٍسیغ ثسیبس ادثیبت دس وِ آًچِ ثب سبصهبًْبیی چٌیي سّجشی .هیطَد ایجبد سّجشی دس هحَس اًسبى الگَّبی ثىبسگیشی

 .ثَد خَاّذ هتفبٍت

 

 تعاريف رهبری

 

 جٌگ اص پس . هی ثبضذ استجبطی ّبی الگَ ٍ اًگیضش ایجبد ّبی سٍش گیشی، تصوین وشدّبی وبس ٍظبیف، اًجبم دس هذیشیت ولی دیذ سّجشی•
 . (1363 ، هحوذ ػلی ، التذاسی ) آهذ ػول ثِ سّجشی هطلَة ٍ هؤثش ّبی ضیَُ یب الگَّب تؼییي هٌظَس ثِ هتؼذدی تحمیمبت دٍم، جْبًی

 ایي وِ آى خصَظ ثِ یبثٌذ توبیل ضذُ تؼییي ّبی ّذف سوت ثِ افشاد ٍ ّب گشٍُ هی وٌذ ووه وِ هَثش فشایٌذی اص است ػجبست سّجشی•
 . (1986 وًَتض، ) ثبضذ ّن ػوَهی هطتشن ّذف یه ّذف

 . ( 1982 جبگَ،) « است دستشسی لبثل ّوِ ثشای ٍ ضَد آهَختِ ّوِ تَسط تَاًذ هی وِ است فشایٌذی سّجشی »•
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 سبكهای رهبر ي

 

 رّبري ترا مٌشي•

 رّبري استبدادي•

 رّبري بَرٍمراتيل•

 رّبري فرّوٌد•

 هشبرمتي/ رّبري دهَمراتيل •

 رّبري عدم هداخلِ•

 رّبري ٍظيفِ گرا•

 رٍابط گرا –رّبري هردم گرا •

 (خدهتگسار)رّبري خبدم •

 رّبري تحَل گرا•

 رّبري هعٌَي•

 رّبري تيوي•

 رهبری معنوی

 

ِ خذا یب ًیشٍیی ثشتش، هؼٌب جَیی دس وبس، ًَع دٍستی، ٍ• ِ پژٍّص ّب ٍ الذاهبت هذیشیتی ٍ  ... ٍسٍد هفبّیوی ّوچَى اخالق، حمیمت، ثبٍس ث ث
ِ حىبیت اص ظَْس پبساداین جذیذی داسًذ  .وست ٍ وبس ّو

ِ آضَة، ػلَم ضٌبختی ، هزاّت ٍ آییي ّبی ضشلی ٍ غشثی • ِ اص فیضیه وَاًتَم، ػلَم سبیجشًتیه، ًظشی پبساداین جذیذ هحیط وبس، وِ ثشگشفت
ِ پبساداین خطه ٍ هىبًیستی هذسى است، پبساداین هؼٌَیت هی ثبضذ  .هی ثبضذ، ٍ دس ٍالغ ػىس الؼولی ث

ِ سّجشی الگَّبی خذهتگضاسی سّجشیًْضت سّجشی هؼٌَی، ضبهل • ، هطبسوت دادى وبسوٌبى ٍ تَاًوٌذسبصی آًبى است ٍ ثش اسبس فلسف
ُ است ُ ضذ  .خذهتگضاس، ثٌب ًْبد

تب وٌَى تحمیمبت هختلفی دس هَسد ٍیژگیْبی فیضیىی، رٌّی ٍ ػبطفی سّجشاى صَست گشفتِ، ٍلی هَضَػی وِ دس سبلْبی اخیش تَجْبت •
ِ هؼٌَیت، سالهت فشدی ٍ  ِ هی تَاى ثب تَسل جستي ث ِ چگًَ ِ سَی خَد جلت وشدُ است، ٍیژگی سّجشاى هؼٌَی است ٍ ایٌى صیبدی سا ث

  .سبصهبًی سا ثِ اسهغبى آٍسد

 

 تعريف رهبری معنوی

 

  ٍ وبوبثبدس) داسد تبویذ هطتشن گیشی تصوین ٍ فشدی تَسؼِ وبس، ثِ ًسجت ولی دیذگبُ دیگشاى، ثِ خذهت اسائِ ثش وِ سّجشی ًَػی•

  .(2002 ، وَصهیي
  هؼٌَی ثمبی است، دیگشاى ٍ خَد دسًٍی اًگیضش الصهِ وِ ّبیی سفتبس ٍ ّب تلمی طشص ّب، اصاسصش استفبدُ ثب وِ است وسی هؼٌَی سّجش •

ن سا سبصهبى اػضبی   ٍ اّویت ثب ضغل داسای وِ وٌٌذ هی احسبس ّوىبساى دیگش طشیك اص سبصهبى پیشٍاى ٍ اصسّجشاى یه ّش .ذىٌهی فشّا

 .(2005 ،سذیلَ ٍ ٍیتَسی ٍ فشای) وٌذ هی یهطتشو اًذاصی چطن ایجبد ثِ الذام هؼٌَی، سّجش .ثبضٌذ هؼٌبداسهی

  سّجشی ًوبد ٍ ػوذُ ٍیژگی ػٌَاى ثِ چیض سِ ایي اص ٍسلی جبى وِ دٌّذ هی ثشٍص سا خَدضبى وبس ًتبیج ٍ اضتیبق ایوبى، هؼٌَی سّجشاى•

 .(2006 اسىَل، ٍ ثبیطَح) وٌذ یبدهی هؼٌَی
 

…. 

سؼِ وبس، ثِ ًسجت ًگش ول دیذگبُ دیگشاى، ثِ خذهت ثش وِ سّجشی ًَػی•  هؼٌَی سّجشاى ٍالغ دس .داسد تأویذ هطتشن، گیشی تصوین ٍ فشدی َت
 .هیذٌّذ ثشٍص سا خَدضبى وبس ًتبیج ٍ اضتیبق ایوبى،

صیف سّجش، هسئَلیت اٍلیي•  ٍاهذاس ٍ خذهتگضاس یه ثبیذ سّجش دٍ ایي هیبى دس وِ است پیشٍاى اص سپبس آى آخشیي ٍ است ٍالؼیت ٍتجییي َت
 .(2001 اسىَل،&ضبح ثبی)وٌذ هی ثیبى هؼٌَی سّجشی ػٌَاى تحت سا ایي پشی دی هبوس وِ ثبضذ

  اػضبی هؼٌَی ثمبی است، دیگشاى ٍ خَد دسًٍی اًگیضش الصهِ وِ ّبیی سفتبس ٍ ّب تلمی طشص ّب، اسصش اص استفبدُ ثب وِ است وسی هؼٌَی سّجش•
 .وٌذ فشاّن سا سبصهبى
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 بقای معنوی سازمان

 

 :دّذ هی اًجبم صیش هشحلِ 3 دس سا سبصهبى اػضبی هؼٌَی ثمبی هؼٌَی سّجش•

ویت ثب ضغل داسای وِ وٌٌذ هی احسبس ّوىبساى دیگش طشیك اص سبصهبى پیشٍاى ٍ سّجشاى اص یه ّش وِ حبلی دس1.  سّجش ثبضٌذ، هؼٌبداسهی ٍ ّا
 .وٌذ هی هطتشن اًذاصی چطن ایجبد ثِ الذام هؼٌَی،

  صا ٍ دٌّذ ًطبى دیگشاى ٍ خَد ثِ خبصی ػاللِ وبسوٌبى وِ گشدد هی هَجت اًسبًی اسصضْبی اسبس ثش اجتوبػی / سبصهبًی فشٌّگ ثباستمشاس2.
 .آیذ ػول ثِ لذسداًی ضغلطبى خبطش ثِ یىذیگش

 ٍ وٌذ هی ػاللوٌذ خَد وبس ٍ ضغل ثِ ًسجت سا آًْب سبصهبى، افشاد دس طجیؼت ٍ هبٍساء ٍ دیگشاى ٍ خَد ثِ ًسجت حسبسیت ایجبد طشیك اص 3.
 .آٍسد هی فشاّن سا آًبى هؼٌَی ثمبی هَججبت ًتیجِ دس ٍ ضَد هی خَد وبسی ٍظبیف ثِ ًسجت آًبى ثشاًگیختي ثبػث سپس

 

 عٌبصر تشنيل دٌّدُ رّبري هعٌَي

 

 

 :وٌذ تالش آى وشدى ػولیبتی ثشای ٍ ثبضذ صیش ّبی تَاًبیی حبئض ثبیذ ٍالغ، دس هؼٌَی، سّجش•

وٌد هشترك، هقصد ايجبد آيٌدُ، از اًدازي چشن ايجبد هشترك، ّبي ارزش ايجبد•  ديگراى، در تأثير ٍ ًفَذ سبيريي، مردى تًَا
 (1385 هشادی، ٍ جؼفشی ػبثذی) .ديگراى ٍ سبزهبى درخَد، تحَل خدهتگسار، بيٌص، ٍ بصيرت

 هعٌَي رّبر ّبي ٍيژگي•

  .الْي فراهيي اسبس بر مبر خداًٍد،  بِ تَسل پيرٍاى، براي الْي اّداف تعريف :شدث ًبم تَاى هی سا ّب ٍیژگی ایي هؼٌَی، سّجشاى ثشای•
 (1385 هشادی، ٍ جؼفشی ػبثذی)

 

 ابعاد رهبري معنوي

 

 دٍستي، ًَع بِ عشق ّدف، تحقق بِ ايوبى اًداز، چشن اص تشویجی وِ است یبفتِ تَسؼِ دسًٍی اًگیضش هذل اسبس ثش هؼٌَی سّجشی ًظشیِ •
 .(2003 فشای،)ثبضذ هی  رّبر عولنرد ببزخَردٍ  سبزهبًي تعْد عضَيت، مبر، در هعٌبداري

 سّجشیاثؼبد تشتیت ثذیي .آٍسد فشاّن سا آًبى تَاًوٌذسبصی ٍ هؼٌَی ثمبی هَججبت تب ثبضذ هی پیشٍاى اسبسی ًیبصّبی ثِ تَجِ هؼٌَی سّجشی ّذف•
 :اص ػجبستٌذ هؼٌَی

اًداز چشن 

 سبزهبًي تعْد 
عضَيت 

ًَعدٍستي بِ عشق 

 ايوبى 

 هعٌبداري 

 عولنرد ببزخَرد 

 

 :الگوي عّلي رهبري معنوي

 

   .است دسًٍی هحشن ٍداسای یبدگیشًذُ سبصهبًی ایجبد ٍ سبصهبًی تحَل ثشای ػلّی ای ًظشیِ هؼٌَی، سّجشی ًظشیِ•

 ٍ دٍستي ًَع ّدف، تحقق بِ ايوبى اًذاص چطن اص تشویجی وِ است یبفتِ تَسؼِ دسًٍی اًگیضش الگَی اسبس ثش هؼٌَی سّجشی ظشیًِ•
   .است هعٌَي بقبي

ن سا آًبى هؼٌَی ثمبی هَججبت تب است پیشٍاى اسبسی ًیبصّبی ثِ تَجِ هؼٌَی، سّجش ّذف• سد فشّا  هؼٌبی وبسوٌبى وِ ضَد هی هَجت اٍ .ٍآ
 سبصهبى ًظش اص ضغلطبى وِ دّذ هی دست احسبس ایي آًْب ثِ ّوچٌیي، .ثذٌّذ اّویت داسًذ، وِ ضغلی ثِ ٍ وٌٌذ دسن سا خَد ضغل ٍالؼی

   .داسد اّویت ًیض ّوىبساى سبیش ٍ

  تحمك ثِ آًبى وِ وٌذ هی ًفَر وبسوٌبى دس ای گًَِ ثِ ٍ ایجبد سبصهبى، آیٌذُ اص اًذاصی چطن خَد، فشد ثِ هٌحصش ّبی ٍیژگی ثب هؼٌَی سّجش•
  دٍستی، ًَع فشٌّگ سٍاج ثباٍ .دّذ هی افضایص ثیطتش تالش ساثشای وبسوٌبى دسًٍی اًگیضُ تشتیت، ایي ثِ آٍسًذ؛ ایوبى سبصهبى اًذاص چطن

   ًوبیٌذ ثشلشاس ثبدیگشاى ثیخَ سٍاثط ٍ وٌٌذ خَد گزضتِ صًذگی ٍ خَد ثِ ػویمی تَجِ افشاد، ضَد هی هَجت
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 تؼشیف هؼٌْیت

هْضْع هؼٌْیت، . اص آى خبیی کَ ّاژٍ هؼٌْیت دس صهیٌَ ُبی گًْبگًْی ثَ کبس هی سّد، تؼشیف آى هؾکل اعت•

. دلوؾغْلی دیشپبی ثؾش اعت، اهب ثشسعی ًمبداًَ ّ تغجیمی هؼٌْیت دس صهیٌَ ُبی خِبًی، پذیذٍ ًْظِْسی اعت

ثب ّخْد ایي، اهشّصٍ هفِْم هؼٌْیت ػوْهیت . ثغیبسی اص ادیبى، ّاژٍ دلیمی ثشای سعبًذى هفِْم هؼٌْیت ًذاسًذ

 یبفتَ اعت، دس ایٌدب ثَ ثشخی اص تؼشیف ُبی هؼٌْیت اؽبسٍ هی ؽْد

 .اعتهؼٌْیت ثَ ػٌْاى اًشژی، هؼٌب، ُذف ّ آگبُی دس صًذگی » :دستؼشیفی دیگش•

 

هؼٌْیت، خغتدْی هذاّم ثشای یبفتي هؼٌب ّ ُذف صًذگی اعت، دسک ػویك ّ ژسف اسصػ صًذگی، ّعؼت ػبلن، »

 .ؽخصیًیشُّبی عجیؼی هْخْد، ّ ًظبم ثبّسُبی 

 

تالؽی دس خِت پشّسػ زغبعیت ًغجت ثَ » : اّهب دس یک تؼشیف ثَ ًغجت خبهغ تش ّ دلیك تش، هؼٌْیت سا ثَ ػٌْاى

خذا، یب کٌذ ّکبّی دس خِت آى چَ ثشای اًغبى ؽذى ( ًیشّی ثشتش)خْیؾتي، دیگشاى، هْخْدات غیشاًغبًی ّ 

َ اًذهْسدًیبص اعت، ّ خغت ّ خْیی ثشای سعیذى ثَ اًغبًیت کبهل   .داًغت

• 

َ ُبی کلیذی ایي گًَْ آهذٍ  دس پژُّؾِبیی کَ هیتشّف ّ دًتْى اًدبم دادٍ اًذ، دس تؼشیفِبی هختلف هؼٌْیت، ًکت

 :اعت

 

سعوی، هٌغدن ّ عبصهبى یبفتَ ًیغت؛ کبهال خبهغ ّ فشاگیش ّ پزیشای ُش کغی؛ هٌجغ ًِبیی هؼٌب ّ ُذف دس صًذگی؛  

َ ُب؛ خِبًی ّ ثذّى  تمذط ُش چیضی؛ هٌجؼی الیضال اص ایوبى ّ ًیشّی اسادٍ؛ ُذف ًِبیی؛ غیشفشلَ ای، فشاتش اص فشل

 . ُثؼذ صهبًی؛ اثِت دس زضْس ّخْدی هتؼبلی؛ ازغبط ػویك استجبط هتمبثل ثب ُش چیضی؛ آعبیؼ ّ آساهؼ دسًّی

 

 معنویت در کار

هؼٌْیت دس کبس، یک تدشثَ اص استجبط ّ اػتوبد هتمبثل دس هیبى افشادی اعت کَ دسیک فشایٌذ کبسی هؾبسکت هی کٌٌذ •

کَ ثَ ّعیلَ خْػ ثیٌی ّ زغي ًیت فشدی ایدبد هی ؽْد ّ هٌدش ثَ ایدبدیک فشٌُگ عبصهبًی اًگیضؽی ّ افضایؼ  

هفبُین صیش اص . (Marques,۲۰۰۶)ػولکشد کلی هی ؽْد کَ دس ًِبیت تؼبلی عبصهبًی پبیذاس سا ثَ ُوشاٍ داسد

 :هؼٌْیت دس کبس، ثشداؽت هی ؽْد

سؽذ رٌُی، زل هغئلَ ّ یبدگیشی ؽخصی، اغلت اثضاسُبی اصلی  : سؽذ ّ پیؾشفت هؼٌْی تدشثَ اًغبى، ؽبهل -

 ثبلٌذگی فشدی خْاٌُذ ثْد

 .سؽذ هؼٌْی ، اسضبی ًیبصُبی فشدی، ثَ ّیژٍ تؼلك ّ ًیبصُبی عغر ثبالتش، هبًٌذازغبط هْفمیت سا هٌؼکظ هی کٌذ•

هؼٌْیت دس هسل کبس اص عْی سُجشاى عبصهبى، فشٌُگ عبصهبًی، خظ هؾی ُب ّ عشذ کبس ایدبد ّ تمْیت هی  -

 .ثبؽذزغبعیت ّ ػاللَ ثَ کبسهٌذ ثبیذ دس ُوَ سّیکشدُب ّخْد داؽتَ .ؽْد

 

یک خشیبى اص  . ػاللَ سّ ثَ سؽذ ّ دّام ّ هبًذگبسی هؼٌْیت دس هسیظ کبس، ًبؽی اص دّ خشیبى تْعؼَ تدبسی اعت

دس زبل . تکٌْلْژیکی ًؾئت گشفتَ ّ دیگشی ثَ ػٌْاى هذیشیت هجتٌی ثش افشاد تْصیف هی ؽْد -ًیبص التصبدی

 .کٌٌذزبضش، ایي افشاد ُغتٌذکَ تفبّت ایدبد هی 

 

هؼٌْیت دس هسل کبس، آگبُی اصایي زمیمت اعت کَ استجبعبت هتمبثل، ازتشام ّ ؽٌبعبیی هسذّد ثَ خْدهبى ّ هسیظ 

خصْصی هبى ًوی ؽًْذ، ثلکَ ُوچٌیي ثشای ُوَ کغبًی کَ هب ثب آًِب دس یک هجٌبی هٌظن یب تصبدفی کبس هی کٌین ، 

کبسثشد داسًذ، کَ ًَ تٌِب هٌدش ثَ ؽشایظ کبسی هغلْة تش هی ؽًْذ، ثلکَ ُوچٌیي هٌدش ثَ افضایؼ ثشگؾت عشهبیَ ًیض 

دس ثیؾتشیي ثخؼ ادثیبت، هؼٌْیت دس کبس، توبیلی اعت کَ دس صْستی کَ تْعظ سُجشاى عبصهبى ؽشّع   .خْاٌُذ ؽذ

سُجشی هؼٌْی، سُجشی اخاللی، سُجشی لبثل اػتوبد، : اصغالزبتی، هبًٌذ. ؽْد، ثَ گًَْ هْفمیت آهیضی اخشا هی ؽْد

ُوگی ًؾبًگش سّؽِبیی ُغتٌذ کَ ثشای ایدبد یک فضبی فکشی ّ هؼٌْی دس هسیظ کبس، ثَ ػٌْاى هغئْلیت سُجش،  

 ًؾبى دادٍ هی ؽًْذ  
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 جنبه های معنویت

دسًّی، ثیشًّی ّ تلفیمی هؾخص هی عبصد کَ آًِب سا ثَ چِبس ًتیدَ : عَ سکي اصلی ثشای هسیظ کبس هؼٌْی، ؽبهل•

 .هتفبّت، اهب ثغیبس هشتجظ، تمغین هی کٌذ

 

 ػاللَ ثَ کبسکٌبى، ازتشام ثَ دیگشاى، عبصگبسی اػوبل ّ ُؾیبسی آؽکبس؛: سُجشی ّ عبصهبى  -۱

 هِبست اعتبداًَ ّ پیؾشفت داًؼ، تغجیك پزیشی ّ ػولکشدُبی هغتوش؛: کبسکٌبى  -۲

 عبصگبسی، آگبُی هسیغی ّازغبط هغئْلیت ًغجت ثَ خبهؼَ؛: کیفیت ثیشًّی  -۳

 .اػتوبد هتمبثل ّ هغئْلیتِبی هؾتشک ثشای هٌبفغ هؾتشک -۴

• 

گضیٌَ دّ، ثؼضی اص هسشکِبی .ًؾبًَ ُبی ثیشًّی یک هسیظ کبس هؼٌْی اص دیذگبٍ یک کبسهٌذ ُغتٌذ  ۳ّ  ۱هْاسد 

دسًّی سا ثشای یک کبسهٌذ هؼٌْی تجییي هی کٌذ ّگضیٌَ چِبس ثَ ػبهل تلفیمی یؼٌی سّاثظ هتمبثل ثیي ُوَ گشُِّبی 

 .دسگیش دس کبس، اؽبسٍ داسد

 

ثَ استجبعبت ثیي خٌجَ ُبی دسًّی ّ ثیشًّی دس هسیظ، ثب ثیبى ایٌکَ الگُْبی تفکش عبصًذٍ  ( ۱۹۹۴)ًک ّ هیلی هبم

کبسکٌبًی کَ تالػ هی  :آًِب تبکیذ داسًذ. هٌدش ثَ افضایؼ ادساک ّ هؼٌْیت ثیؾتش دس کبس هی ؽًْذ، اؽبسٍ هی کٌٌذ

کٌٌذ تب هکًٌْبت دسًّی خْد سا ثَ عغر ثبالتشی اص آگبُی استمبء دادٍ ّ فضبی فکشی خْد سا اص هٌفی ثَ هثجت تغییش  

 ثب هؼشفی اصغالذ خْد سُجشی تفکش.هی دٌُذ، لبدس خْاٌُذ ثْد کَ هؼٌْیت سا دس کبسؽبى افضایؼ دٌُذ

(Leadership Thought Self =TSL) ًک ّ هیلی هبم ثیبى هی کٌٌذ کَ ثب کبسثشد هثجت TSL   خْد سُجشی

 تفکش کبسکٌبى خْاٌُذ آهْخت کَ دسک ثِتشی اص ّالؼیت ثیشًّی ؽبى دس هسل کبس داؽتَ ثبؽٌذ

 خٌجَ ُبی دسًّی

هؼٌْیت ثشای ایٌکَ اص   :(۲۰۰۰)کؼ ّ ُوکبساى: هی تْاى اص ًمل لْل ُبی صیش ثَ اُویت خٌجَ دسًّی پی ثشد•

ػولکشد یک فشد، یک کبسکشد اص تْاًبیی اّ ثشای (: ۱۹۹۸)ساثیٌض .اسصؽِبی کلی آگبُی یبثذ، ثَ دسّى ًگبٍ هی کٌذ

ُش ؽخصی ًیبص ثَ چیضی ثضسگتش دس صًذگی داسد  (: ۲۰۰۱)گبفْسث. اًدبم دادى ؽغلؼ ّ توبیل اّ ثشای اًدبم آى اعت

ٌُگبهی کَ کبس هب ثب اؽتیبق هب ُوخْاًی داسد ّ ثشای هب  :(۱۹۹۹)ثشاک. کَ فشاتش اص کغت پْل ّ کبسکشدى اعت

هؼٌبداس اعت یب هب ازغبط هی کٌین اص ساٍ ایذٍ ُبیوبى یب اص ساٍ خذهت کشدى ثَ دیگشاى، لبدس ُغتین تفبّت ایدبد  

ثؼذ هؼٌْی خُْشٍ ؽوب ّ تؼِذ ؽوب ثَ عیغتن اسصؽی تبى (: ۱۹۸۹)کّْی. کٌین، ًیبصُبی هؼٌْی ثشآّسدٍ هی ؽًْذ

ثش اعبط ایي . ثَ گًَْ هدبصی ُوَ هشدم یک هیل ُذایت کٌٌذٍ ثَ ایدبد یک تفبّت داسًذ (: ۱۹۹۹)تشص. اعت

اظِبسات ّ ًمل لْلِبی دیگش دس ادثیبت هْخْد، تٌْع ّعیؼی اص کیفیت ُبی دسًّی، کَ فضبی هؼٌْی سا دس هسیظ کبس 

 اخالق، صذالت، ایوبى، ازتشام ّ اػتوبد ُغتٌذ: ثشخی اص ایي کیفیت ُب، ؽبهل. پشّسػ هی دٌُذ، ؽٌبعبیی هی ؽًْذ

 جنبه های تلفیقی

 :دس خٌجَ تلفیمی هؼٌْیت کبسی هؼتجش دّ ّیژگی ّخْد داسد•

 .آگبُی افشادسا اص ّخْد هؼٌْیت دس کبس خْد، افضایؼ هی دُذ -۱

 

ایي آگبُی افضایؼ یبفتَ، سّؽی سا کَ هؼتمذاى ثَ ایي هؼٌْیت کبس کشدٍ، ثب دیگشاى دس هسیظ کبسساثغَ ثش لشاس هی  -۲

ثؼضی اص ایي پذیذٍ ُب دس ادثیبت تخصصی، کَ اُویت سّیکشد تلفیمی دس یک هسیظ کبس هؼٌْی سا .کٌٌذ، تغییش هی دُذ 

 ادساک، صذالت، خِت گیشی تیوی ّ پزیشػ ُغتٌذ : ًؾبى هی دٌُذ، ؽبهل
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 خٌجَ ُبی ثیشًّی

ثیبى هی کٌٌذ عبصهبًِبیی کَ ثشای هذتی عْالًی عیغتن ُبی ػمالیی ثْدٍ اًذ، دس زبل ایدبد  ( ۲۰۰۰)دّکي ّآؽوبط•

فضبیی ثشای ثؼذ هؼٌْی ُغتٌذ؛ ُثؼذی کَ ثب لْاًیي ّ ًظن ّ تشتیت کوتش عشّ کبس داسد ّ ثیؾتش ثب هؼٌب، ُذف ّ زظ  

ؽٌبختي : ثَ هذیشیت هجتٌی ثش افشاد اؽبسٍ هی کٌذ کَ ؽبهل پذیذٍ ُبیی، هبًٌذ( ۱۹۹۹)ثشاک. تؼِذ استجبط هی یبثذ

اسصػ افشاد،توبیل ثَ ایدبد خْ کبسی ثغیبس هٌغدن ّ ایدبد هجٌبیی اص اػتوبد، ػذالت، ازتشام، ػؾك ّ اػتمبد هی 

ایٌکَ کبس، یک عفش هؼٌْی ثشای ثغیبسی اص هب اعت، اگشچَ هب دس : خٌجَ ثیشًّی ثیؾتش ثَ ّعیلَ خوالتی، هبًٌذ.ؽْد

ُش عبصهبًی یک هؼٌْیت داسد، اػن اص ایٌکَ آى سا دسک . هْسد آى ثَ سّؽِبی هختلف عخي هی گْیین، تأکیذ هی ؽْد

ثؼضی اص ّیژگیِبی رکش ؽذٍ دس هْسد هؼٌْیت دس ادثیبت هشثْط ثَ هسیظ کبس اعت کَ ثش اثشات   .کٌذ، یب دسک ًکٌذ

 خاللیت ،تٌْع، ازغبط آساهؼ ّ ُوبٌُگی ُغتٌذ: ثیشًّی دس یک هسیظ هؼٌْی تأکیذ هی کٌٌذ، ؽبهل

 تجذیل هسیظ کبس ثَ یک هسیظ کبس هؼٌْی

ثشاعبط هغبلت گفتَ ؽذٍ، هوکي اعت ًتیدَ گیشی ؽْدکَ گبم ًخغت ثشای ایدبد یک تغییش هثجت دس هسیظ کبس، ثبیذ  •

چٌیي تغییشات دسًّی ّ افضایؼ آگبُی هؼٌْی ٌُگبهی ثشای کل عبصهبى هؤثشتشّ هفیذتش  . دس عغر دسًّی اتفبق ثیفتذ

ثب ایي ّخْد  . خْاٌُذ ثْد کَ دس دسّى افشادی کَ دس هْلؼیت ُبی ػبلی تش علغلَ هشاتت عبصهبًی اًذ، ایدبد ؽًْذ 

چٌیي تغییشاتی هوکي اعت دس کبسکٌبى دس عغْذ پبییي تش پذیذآیٌذ کَ عغْذ ػبلی هْفمیت سا تؼذیل هی کٌٌذ ّ ثغتگی  

 ثَ تفبُن ؽخصی افشاد ثب ُوکبساًؾبى داسد

 

 :دالیل احتمال تغییز محیط کار غیزمعنوی، به محیط کار معنوی

َ عبصهبًی• َ تسْالت عبصهبًی ًبهغلْة : تدشث ٍ ّسی، کبسآیی)ٌُگبهی اتفبق هی افتذ ک َ هدذد ثَ ( اص دعت دادى سّزیَ، ثِش تْخ
 .لْاػذ هْخْد عبصهبًی سا هی علجذ

 

َ سُجشی -۲ ٍ دس : تدشث َ یک تغییش دس دیذگبُِبی سُجشی، یک زبدثَ غن اًگیض پیؼ ثیٌی ًؾذ تغییش ؽکل هی تْاًذ ثْعیل
َ خزة کشدى افشاد خْة  َ افضایؼ کیفیت صًذگی دس هسیظ ( کبسکٌبى ّ هؾتشیبى)هْسدسُجش، یب توبیل سُجش ث ثشای تدبست ّ دس ًتید

 کبسی، ؽشّع ؽْد

دالیل شخصی که بز تغییز محیط کار به یک محیط معنوی اثز می گذارنذ، 

 :عبارتنذ اس

ثؼضی اص دالیل دسًّی ثشای تغییش چٌیي کبسهٌذی . دالیل دسًّی، کَ اعبعب ًتیدَ ای اص یک تغییش ؽخصی اعت -۱•

 :ؽبهل هْاسد صیش اعت

 

افضایؼ عغر ُؾیبسی، سّیبسّیی ثب یک هغئلَ دس زبل تغییش دس صًذگی، تغییش ػبدتِب، تغییش عجک صًذگی، توبیل کلی 

ثشای آساهؼ دسًّی ّ سضبیت اص خْد، افضایؼ تٌفش اص یک هسیظ سلبثتی، تٌفش اص یک عبختبس علغلَ هشاتجی کَ ثَ 

 .، ُوکبساى ّ خبهؼَ عختی اداسٍ هی ؽْد،توبیل ثَ داؽتي ازغبط ثِتشی دسثبسٍ خْد،کبس
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ثؼضی اص سّؽِبیی کَ ایي زبلت هی تْاًذ دس آًِب  . دالیل ثیشًّی، کَ ًتیدَ ای اص یک تغییش دس فشٌُگ ؽشکت اعت•

 :اتفبق ثیفتذ، ؽبهل هْاسدصیش اعت

 

 .تأثیش پزیشی هثجت اص ُوکبساى ، توبیل ثَ هؾبسکت دس یک عبصهبى هْفك ّ پزیشػ ایذٍ ُبی خذیذ

 

اگش چَ ایدبد تغییش هؼٌْی دس عغْذ ثبالتشدس هسیظ کبسآعبى تش اعت، اهب چٌیي تسْلی ثشای کبسکٌبى دس عغْذ 

اهب ُش کبسهٌذی هی تْاًذ ثَ . ایي کبس ثَ صهبى ثیؾتش ّ پؾتکبس ثیؾتشی ًیبص داسد . هختلف عبصهبى اهکبى پزیش اعت

فشدی کَ اص کبسػ ساضی اعت، ثَ . تذسیح ثب ًیت دسعت، هسیظ کبس خْد سا ثَ عوت افضایؼ ػولکشد هؼٌْی ثجشد

عْس کلی اعتشط کوتشی دس خبسج اص هسیظ کبس داسد ّ ازغبط عؼبدتوٌذی ثیؾتشی خْاُذ داؽت ّ توبیل صیبدی ثَ 

 . (Marques,2006) عِین کشدى دیگشاى دس خؾٌْدی ّ سضبیت خْد داسد

 هذیشیت ُوشاٍ ثب هؼٌْیت 

 

عبصهبًِب دس چٌیي ػصشی ُوْاسٍ دس دّ لجَ  .ػصشی سا کَ دس آى صًذگی هی کٌین، ػصش پیچیذگی ّ تغییشًبهیذٍ اًذ•

صبزجٌظشاى ّ تئْسی پشداصاى ػلن . ًظن ّ ثی ًظوی لشاس داسًذ ّ دائن ثیي دّ زبلت تٌبلض ًوب، دس سفت ّ آهذًذ

عبصهبًِبی یبدگیشًذٍ، عبصهبًِبی  :هذیشیت، ثشای سّیبسّیی ثب چٌیي ّضؼیت ّ ؽشایغی تئْسی ُبی هختلفی، هبًٌذ

هؼٌْیت دس عبصهبى، پذیذٍ ًْظِْسی اعت کَ . ُْلْگشافیک، عبصهبًِبی کبسآفشیي ّ تئْسی آؽْة اسائَ دادٍ اًذ

 ثغیبسی اص صبزجٌظشاى هذیشیت ّ عبصهبى ّ ًیض هذیشاى سا، دس عغْذ هختلف ثَ خْد خلت کشدٍ اعت

ثش ایي اعبط، ثغیبسی اص آًبى هؼٌْیت سا ثَ ػٌْاى هٌجؼی پبیذاس ثشای عبصهبًِب داًغتَ اًذ کَ هی تْاًذ ثَ آًِب دس •

صهبى ُبی پشتالعن ّ آؽْة صدٍ، یبسی سعبًذ ّ تٌبلض ًوبیی ًظن ّ ثی ًظوی دس عبصهبى سا زل ّ فصل کٌذ ّ ثذّى 

عشد ُش یک، آًبى سا ثَ صْست همتضی ثَ کبس ثجٌذد، چشا کَ عبصهبًِب ثشای فؼبلیت هغتوش دس ػشصَ ُبی هختلف،  

 .ُغتٌذًیبصهٌِذ سفت ّآهِذ ُویؾگی ثیي دّ زبلت تغییش ّ ثجبت 

 

للوشّ هذیشیت ّ عبصهبى، چَ ثَ لسبػ ًظشی ّ چَ ثَ لسبػ ػولی، ثَ تبصگی صیش تأثیش ًیشّیی لذستوٌذ لشاسگشفتَ کَ 

اگش ثَ دسعتی اداسٍ ّ ُذایت ؽْد، ثَ ًظش هی  سعذ ظشفیت الصم سا ثشای هٌدش ؽذى ثَ ژسف تشیي تؾشیک هغبػی، ًَ 

َ ای َ ُبی زشف  ثبؽذ، ثلکَ ثشای ثشّص اًغبًیت توبم ػیبس، داسا  تٌِب دس صهیٌ

• 

ایي تلفیك، ػویك تشیي اسصؽِبیٔ سا کَ ثش  .. دس آهشیکب، هذیشاى ػاللَ فضایٌذٍ آ ثَ تلفیك هؼٌْیت ّ هذیشیت داسًذ

هذیشاى ثَ . کبسؽبى تأثیشگزاس اعت، ثَ ُوشاٍ داسد، ّ ًیض ثَ ُوبى هیضاى، ًْیذدٌُذٍ هْفمیت ثیؾتِش آًِب خْاُذ ثْد

َ ُبی هؾتشک، خْد سا ثَ هؼٌْیت هلضم کشدٍ   .اًذخبعش ثشخٔ ػالل

 

http://www.bartarinha.ir/fa/news/1133/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA
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 ًتیدَ گیشی

ُیچ تشدیذی ّخْد ًذاسد کَ تغییشات ثٌیبدی دس زبل ؽکل گیشی دسهسیظ کبس اعت ّ هؼٌْیت یکی اص هْضْػبت •

یکی اص آًِب تأثیشی  . دالیل عْدهٌذ ثغیبسی ثشای ثشسعی ساثغَ هؼٌْیت ّ هذیشیت ّخْد داسًذ. اعبعی خْاُذ ثْد

ایدبد هؼٌْیت دس کبس، داسای هضایبی  . اعت کَ هؼٌْیت ثش سفتبس هذیشیتی داسد ّ دیگشی دّسًوبی کبس تْام ثب هؼٌب اعت

افشاد دس خغتدْی هؼٌب دس . هؼٌْیت، هبُیت کبس سا تغییش هی دُذ. ثغیبسی ثشای هذیشیت کبسکٌبى ّ عبصهبى اعت

کبسؽبى ُغتٌذ، آًِب ثَ دًجبل ساُی ُغتٌذ کَ صًذگی کبسیؾبى سا ثب صًذگی هؼٌْیؾبى پیًْذ ثضًٌذ ّ ثب ثصیشت ّ ُذفی 

هؼٌْیت افشاد سا دس کبسؽبى ًیشّهٌذ هی عبصد ّ ثَ آًِب اخبصٍ  . ُوبٌُگ ؽًْذکَ فشاتش اص ثَ دعت آّسدى پْل اعت

ُوبى گًَْ کَ هبُیت کبس تغییش کشدٍ اعت استجبط  . هی دُذ کَ ثب خذاًّذ هتؼبل دس ُوَ خْاًت صًذگیؾبى، هشتجظ ؽًْذ 

دس یک دّسٍ، هذیشاى دعتْس دٌُذگبًی ثْدًذ کَ ُیچ ًمؾی دس ثبلٌذگی . ثیي هذیشاى ّ کبسکٌبى ًیض دگشگْى ؽذٍ اعت

اهشّصٍ هذیشاى ساٌُوبُبیی ُغتٌذ کَ ثَ خلك هؼٌب ّ ُذف ثشای ُوکبساًؾبى کوک هی کٌٌذ . ؽخصی کبسکٌبى ًذاؽتٌذ

ثب ثشخْسداسی اص هؼٌْیت، هذیشاى خْاٌُذ تْاًغت ًَ تٌِب ثِشٍ ّسی سا دس هسیظ کبس یب عبصهبى خْد ثِجْد ثخؾٌذ،  . 

ثلکَ اص آى هِوتش هی تْاًٌذ ثَ آساهؼ خبعش ّ سضبیت ثبعي یب یک ؽبدی عْالًی دعت یبثٌذ ّ هسیغی سا فشاُن 

 ۱۳۸۳کبظوی، )آّسًذ تب ُوکبساى دّعت ّ دّعتبى ُوکبسؽبى ًیض اص ایي ؽبدی ّ سضبیت ثبعي ثشخْسداس ؽًْذ 

عبصهبًِب ثَ آساهی اص هسیظ کْچک فؼبلیت .  تغییش دس هبُیت کبس هٌدش ثَ تغییش دس هبُیت عبصهبًِب ؽذٍ اعت•

عبصهبًِبیی کَ ثشای کبسکٌبى خْد . التصبدی ّ اختوبػی هسض، ثَ هکبًِبیی ثشای ثبلٌذگی هؼٌْی تجذیل هی ؽًْذ 

فشصت ُبیی ثشای پشّسػ هؼٌْی فشاُن هی کٌٌذ، هْفك تش اص آًِبیی ُغتٌذ کَ چٌیي فشصت ُبیی سا ثَ ّخْد 

 .ًوی آّسًذ

 

افضایؼ خاللیت، سضبیت، ػولکشد تین ّ تؼِذ عبصهبًی، دس . هؼٌْیت ثَ عْس هثجت ثش ػولکشد عبصهبًی تأثیش هی گزاسد

افشاد اًتظبس داسًذ  . عبصهبًِبیی کَ تالػ هی کٌٌذ ثبلٌذگی هؼٌْی اػضبی خْد سا استمب ثخؾٌذ، گضاسػ ؽذٍ اعت

 عبصهبًِبیی عشازی ّ ایدبد ؽًْذ کَ خغتدْی آًِب ثشای هؼٌب یب کوبل سا تغِیل عبصًذ


