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Abstract
The main object of this study was to survey
the relation between spiritual intelligence and
servant leadership of Isfahan high school's
principals. The research method was
descriptive with correlation type .the study
population consisted of 118 principals in the
high school year 2012-2013 of Isfahan city,
whom 92 of them were randomly selected
through stage cluster sampling .the research
instruments
included
standardized
questionnaires: servant leadership (Laub
,1999) and spiritual intelligence( King ,2000)
questionnaires .in order to analyses data was
used of Pearson correlation coefficient and T
test .results showed that there was a
significant and positive relation between
servant leadership and all of the components
of spiritual intelligence .There was no
significant difference between male and
female principals in related to relationship
between servant leadership and spiritual
intelligence components.
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هدف از اين پژوهش بررسي رابطهي هوش معنوي و رهبري
.خدمتگزار در مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان ميباشد
 جامعه آمااري. توصيفي از نوع همبستگي بود،روش پژوهش
نفر) در118( شامل کليه مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان
92  بودند و نمونه پاژوهش شاامل1391-92 سال تحصيلي
نفر از اين افراد باود کاه باا اساتفاد از روش نموناهگياري
 ابزارهاي پژوهش.خوشهاي مرحلهاي تصادفي انتخاب شدند
)1999(  پرسشنامهي رهبري خدمتگزار الب:عبارت بودند از
 نمار کلاي باا.)2007( و پرسشنامهي هوش معنوي کينگ
-استفاد از ضريب آلفاي کرونباخ براي هر کدام از پرسشنامه
 جها تهزياه و. به دسا آماد0/87  و0/97 ها به ترتيب
t تحليل يافتههاا از ضاريب همبساتگي پيرساون و آزماون
 يافتهها نشان دادکه بين هوش معنوي با.مستقل استفاد شد
نمر کلي رهبري خادمتگزار و کلياه مولفاههااي آن رابطاه
 همچنين مشاهد شدکه رابطاه.مثب و معناداري وجود دارد
بين هوش معنوي و رهبري خدمتگزار در مديران زن و مارد
.تفاوت معناداري ندارد
، رهبااري خاادمتگزار،واژههاااي یلياادي هااوش معنااوي
 تفاوتهاي جنسيتي،مديران مدارس متوسطه
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مقدمه
از آنها که مديران در سازمانها مهمترين و حساسترين نقشها را بر عهد دارند ،اهمي  ،جايگا و نقش
رهبري در سازمان بر کسي پوشيد نيس  .رهبري هموار به عنوان نياز اساسي در جوامع انساني و
سازمانها مطرح بود اس  .با تغيير و تحوالتي که در محيط کار روي داد اس  ،الگوهاي سنتي رهبري
ديگر پاسخگوي نيازها در عصر حاضر نيس  ،سبک رهبري سنتي در هزار سوم ادامه نخواهد ياف و
بيش از هر زمان ديگر نياز به مدلهاي جديد رهبري به چشم ميخورد .يکي از اشکال رهبري که به
رابطه بين رهبر و پيروان توجه دارد« ،رهبري خدمتگزار »1اس  .رهبري خدمتگزار ،توان زيادي براي
بهبود رهبري سازمان داراس  .رهبر خدمتگزار ،داراي انگيز بااليي براي تمرکز بر نيازهاي پيروان اس
و خدم کردن به آنان را در مرکز امور خود قرار ميدهد .رهبريهاي خدمتگزار ،تحولگرا و تبادلي
ويژگيهاي يکسان و مشابهي دارند .در اين نوع رهبري در ابتدا به نيازهاي ديگران توجه ميشود .در
واقع رهبري خدمتگزار برابري انسانها را ارج نهاد و به دنبال توسعه آن در سازمانهاس .
رهبري خدمتگزار به عنوان يک مفهوم گسترد و يک ساختار چندبعدي در نظر گرفته ميشود
(سندجايا و کوپر .)2011،در اين سبک رهبري ،رهبر در ابتدا نيازهاي ديگران را مورد نظر قرار ميدهد،
به همين دليل تمرکز رهبري خدمتگزار بيشتر بر روي ديگران اس تا بر روي خود .دو اصطالح رهبري و
خدمتگزاري از نظر ماهي با يکديگر تخالف و تضاد دارند ،اما عمل کردن به سبک رهبري خدمتگزار
زماني رخ ميدهد که مشخصههاي اين دو واژ ي متناقض در يک سبک رهبري گنهاند شوند .با توجه
به محبوبي روزافزون رهبري خدمتگزار ،برداشتن گامهايي نه فقط براي واکاوي معني آن ،بلکه براي
بررسي اثربخشي آن نيز ضروري اس (تيلور و همکاران.)2007،
الب ( )1999رهبري خدمتگزار را اينگونه تعريف ميکند :درک و عمل رهبر به گونهاي که منافع
ديگران را بر منافع شخصي خويش ترجيح دهد .رهبري از ديدگا الب از طريق شش متغير ارزش دادن
به افراد ،2کمک به رشد و توسعهي افراد ، 3برقراري روابط دوستانه ،4نشان دادن اعتماد ،5فراهم نمودن
زمينهي رهبري و به اشتراکگذاري رهبري 6عملي ميشود .ارزش نهادن به افراد به معناي اعتقاد به آنها،
خدم کردن به نيازهاي افراد قبل از خودشان و پذيرش و گوش دادن بدون قضاوت اس  .توسعهي
افراد به معناي فراهم کردن فرص هايي براي يادگيري و رشد ،نشان دادن رفتار مناسب و تقوي ديگران

1

- Servant leadership
- Values people
3
-Develops people
4
-Builds community
5
-Displays authenticity
6
-Shares leadership
2
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از طريق تشويق و ترغيب ميباشد .رهبر در برقراري روابط دوستانه به ايهاد روابط شخصي قوي،
کارکردن همرا با همکاري با ديگران و ارزش قائل شدن به تفاوتهاي ديگران ميپردازد .نشان دادن
اعتماد به معناي پاسخگويي به افراد ،تمايل به يادگيري از ديگران و حفظ صداق و اعتماد ميباشد.
فراهم نمودن زمينهي رهبري به معناي پيشبيني آيند  ،ابتکار و کارآفريني و روشن ساختن اهداف اس .
اشتراکگذاري رهبري به معناي ايهاد تسهيل بينش مشترک ،تسهيم قدرت و کنترل بهينه 1و موقعي
مشترک و ارتقاء ديگران اس (الب.)1999،
رهبران خدمتگزار به خوبي از عهد ي هداي سازمانهاي مدني که به نيازهاي وسيع و مهم
فرهنگي واکنش نشان ميدهند ،برميآيند .اين نوع رهبري پاسخ مطلوبي به نياز مدارس در امر پرورش
مديران اس  .پرورش کساني که بايد بتوانند از فرهنگهاي متنوع انساني در فرايندهاي ارتباطي ،کار و
زندگي بهر برد و به شکوفايي و رشد افراد در محيطهاي چند فرهنگي کمک کنند (موراي2008،2؛ به
نقل از ساالري .)1389،رهبري خدمتگزار ميتواند تح تاثير متغيرهاي فراواني قرار گيرد .اين متغيرها
ميتواند شامل آيتمهايي همچون هوش معنوي و هيهاني ،انگيز  ،انعطافپذيري و آزادي تهربه و يا
متغيرهاي موقعيتي مانند آموزش ،پايهي قدرت اجتماعي ،فرهنگ سازماني و حتي نوع آموزش رهبران
باشد (باربوتو و ويلر ،)2006،که البته هر کدام از اين متغيرها ميتواند موضوع يک کار پژوهشي جديد
باشد.
هوش معنوي در رهبران خصيصهاي اس که به آنان توانايي انتقال معنا بر مبناي درک
پرسشهاي وجودي خود و پيروان را ميدهد .رهبران با استفاد از اين توانايي عالو بر به چالش
کشيدن وضع موجود به عنوان الهام بخش و انگيزانند چشمانداز فردي و سازماني عمل ميکنند و
سبب ميشوند پيروان در زندگي شخصي و سازماني خود احساس رسال شديد داشته باشند .قابلي به-
کارگيري سطوح چندگانه آگاهي آنها را قادر ميسازد از حال هاي برتر شناخ مثل شهود در حل
مسأله ،انگيزش و کمک به ديگران براي حل مشکالت سازماني استفاد کنند .اين رهبران که نسب به
افراد ديگر سخاوت ،انساني  ،شفق و عشق ايثارگرانه نشان ميدهند ،بيش از رهبران ديگر نسب به
پيروان خود مالحظه فردي دارند .مهموع اين ويژگيها ،باعث ايهاد رهبري فرهمند و نيز انتقال نوعي
حس آرماني به پيروان ميشود و باعث ميشود آنها رهبر را به عنوان الگويي رفتاري براي خود درنظر
بگيرند (فرهنگي و همکاران.)1388،
از هوش معنوي تعاريف گوناگوني ارائه شد اس  .آمرام ( )2009معتقد اس هوش معنوي شامل
حس معنا و داشتن رسال در زندگي ،حس تقدس در زندگي ،درک متعالي از ارزشهاي مادي و اعتقاد به
-Releasing control
- Murray

1
2

33

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شمار  ،4سال ششم

بهتر شدن دنيا اس  .از ديدگا کينگ هوش معنوي به عنوان يک مهموعه از ظرفي هاي ذهني تعريف
ميشود که در وحدت و يکپارچگي و کاربرد انطباقي جنبههاي غير مادي و مافوق هستي فرد و رسيدن
به نتايهي از قبيل انديشهي وجودي عميق ،بهبود معنا و شناخ خويشتن برتر ميباشد و داراي  4بعد
اساسي ميباشد:
1
-1تفکر انتقادي  :ظرفي تفکر انتقادي نسب به متافيزيک و هستي ،جهان ،زمان ،فضا ،مرگ و ...
 -2ايهاد معناي شخصي  :2توانايي استفاد از تهارب فيزيکي و روحي جه ايهاد معنا و هدف
شخصي
3
 -3آگاهي متعالي  :توانايي شناسايي جنبههاي متعالي خويشتن ،جهان و ديگران با استفاد از
هوشياري
4
 -4ايهاد موقعي هوشياري  :توانايي ورود به موقعي هاي معنوي باالتر از جمله تفکر عميق ،نيايش
و مراقبه و خروج از آن (کينگ.)2008،
مبحث سبک رهبري يکي از مسائل مهم در نظامهاي آموزشي و موقعي هاي مديريتي اس که از
نظر ماهي وسيعتر از مديري اس (بالنچارد .)1384،رهبري يکي از موضوعات اصلي در امور اجتماعي
و يکي از گسترد ترين موضوعات مورد مطالعه در علوم اجتماعي اس که افراد را قادر ميسازد عملکرد
بهتري در گرو داشته باشند (ويلسون ،ون ووگ  ،و اوگرمن .)2008،رهبري نوعي هماهنگي و همچنين
وسيلهاي اس که از طريق برنامهريزي و اجراي کارهاي گروهي مانند حرک هاي جمعي و به اشتراک-
گذاري منابع در تصميمگيريها به افراد گرو کمک ميکند .اين سبک رهبري دقيقا نشانگر مفهوم
رهبري خدمتگزار 5اس که توسط گرين ليف ( )2002مطرح شد و هدف اوليه آن خدم به پيروان اس
(ليدن ،وين ،ژائو و هندرسون .)2008،اين در حالي اس که نتايج برخي از تحقيقات نشان ميدهند که
رابطه معنادار و مثبتي بين سبک رهبري مديران با هوش معنوي آنان وجود دارد (براي مثال يعقوبي و
همکاران1387،؛ هوارد و واي 2009،؛ آيرانکي .)2011،وان استادن ( )20007نيز در مطالعهاي با عنوان
"رابطهي بين رهبري خدمتگزار ،هوش هيهاني ،اعتماد و معناي زندگي در سرپرستان مستقيم" نشان داد
که بين رهبري خدمتگزار ،هوش هيهاني و معناداري در زندگي رابطهي مستقيم و معنيداري وجود دارد.
در ادامه به اين تحقيقات بيشتر پرداخته خواهد شد.

- Critical Existential Thinking
- Personal Meaning Production
- Transcendental Awareness
4
- Conscious state expansion
5
- servant leadership
1
2
3
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پيشينه تحقيق
يعقوبي و همکاران ( )1387در پژوهشي رابطه بين هوش عاطفي و هوش معنوي و سبک رهبري تحول
آفرين به اين نتيهه دس يافتند که تمام مولفههاي هوش عاطفي و معنوي با مولفههاي اين سبک
رهبري رابطه معناداري دارند و بيان کردند مردان و زنان از لحاظ برخورداري از هوش معنوي با يکديگر
تفاوت معناداري ندارند .فرهنگي و همکاران ( )1388به بررسي اثرات هوش عاطفي و هوش معنوي به
عنوان عوامل پيشبينيکنند رهبري تحولآفرين پرداختند .نتايج آزمون فرضيات به روش مدل معادالت
ساختاري نشاندهند آن بود که هم هوش عاطفي ،و هم هوش معنوي اثر قابل مالحظهاي بر رهبري
تحول آفرين داشتند .بيکز ( )2006در پايان نامه خود بيان کرد اس رهبري ميتواند يک کار عملي در
هوش معنوي باشد با توجه به اين گفته ميتوان نتيهه گرف که وجود رابطه بين معنوي در محل کار،
هوش معنوي و عملکرد کار ،بيانگر ارتباط قابل توجهي بين هوش معنوي و رهبري تيمي اس  .هوارد و
واي ( )2009در پژوهش خود به اين نتيهه دس يافتند که هوش معنوي و جنبه مذهبي ميتواند در
سبک رهبري ،روحيه و بهر وري باالي مديري نظام آموزشي موثر باشد .آدين بي ( )2009به تاثير
معنوي و هوش معنوي بر روابط سازماني و تاثيري که اين مولفه ميتواند در توسعه رهبري و موفقي
افراد در سازمانها داشته باشد ،پرداخته اس  .در اين تحقيق بيان شد مذهبي بودن افراد ميتواند در
پيشبرد اهداف يک سازمان در جه توسعه کمک شاياني نمايد .دوگان و کيالين ( )2009نيز معتقدند
معنوي و اطالعات معنوي اعتقاد به عالم روحاني و رهبري روحاني در تحول رهبري و محيط کار تاثير
بسزايي دارد .آيرانکي ( )2010در تحقيقي با در نظر گرفتن اين موضوع که مديران داراي سبک رهبري
معنوي ،معنوي و دينداري بيشتري دارند ،يک مدل ارزيابي را طراحي کرد اند که روابط بين صفات
رهبري معنوي مديران ارشد ترکيه و معنوي و دينداري آنان را ميسنهد .نتايج نشان ميدهد رهبري
معنوي مديران ارشد ترکيه بر عقل و دانش و نوع دوستي آنان بستگي دارد .عالو بر اين ،معنوي عامل
مشترک در ميان رهبري معنوي ،مذهبي بود و در نهاي  ،رابطه آماري معنيدار و مثبتي بين رهبري
معنوي با روحيه و بهر وري باال ،معنوي و دينداري وجود داش  .آيرانکي ( )2011در پژوهشي با عنوان
"تاثير هوش هيهاني و هوش معنوي بر عملکرد مالي سازمان" نشان داد که تاثير هوش معنوي و
حال هاي روحاني بر عملکرد مالي سازمان زياد قوي نيس  .لکوکي ( )2010در پژوهشي با عنوان هوش
معنوي در توسعه رهبري به ايهاد يک سبک رهبري پرداختند که در آن تاثير مثب هوش معنوي و
هيهاني بر سبک رهبري مورد توجه قرار گرفته اس  .ريو ( )2005پژوهشي در زمينهي "نقش رهبري و
معنوي در کارايي و اثربخشي سازمان" انهام داد .وي معنوي را عامل موثري در افزايش کارايي
رهبران معرفي کرد اس (خائف الهي .)1389:30،نتايج تحقيق محمدي ،حضرتي و جعفري ()1392
حاکي از وجود رابطه معنادار بين محيطهاي کاري معنوي مدار و سبک رهبري خدمتگزار در کارکنان،
35
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سرپرستان و مديران مياني دانشکد هاي دانشگا تهران اس  .صيادي ( )1393رابطه هوش معنوي و
رهبري خدمتگزار را در مديران دانشگا زابل مورد بررسي قرار داد  ،و درياف بين تمامي مولفههاي
هوش معنوي و رهبري خدمتگزار رابطه مثب و معناداري وجود دارد .گري ( )2013در پژوهشي با عنوان
رابطه سبک رهبري خدمتگزار و هوش معنوي با ميزان فشارهاي رواني نشان داد مديراني که در
پرسشنامه سبک رهبري خدمتگزار و ويژگيهاي هوش معنوي نمرات باالتري کسب کردند ،از سالم
روان و استرس شغلي کمتري برخوردار بودند .يانگ ( )2014نيز نشان داد از بين سه متغير هوش معنوي،
انگيزش و هوش هيهاني ،متغير هوش معنوي بهترين پيشبينيکنند براي رهبري خدمتگزار در مديران
اجرايي مالزي اس .
با توجه به اين که همدلي و درک حاالت و احساسات ديگران يک مولفه مشترک در هوش معنوي و
سبک رهبري خدمتگزار اس  ،بر اساس نتايج تحقيقات انهام شد در مورد رابطه معنوي و مذهب يا
سبک رهبري ،هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطهي رهبري خدمتگزار و هوش معنوي در مديران
مدارس متوسطه شهر اصفهان اس  .از طرفي با مرور پيشينهها مشخص شد که تاکنون در کشور ما
پژوهشي به بررسي رابطه رهبري خدمتگزار و هوش معنوي در مديران نپرداخته اس که اين نکته
حاکي از اهمي و تازگي موضوع تحقيق حاضر و نياز به انهام آن اس  .بر اين اساس ،اين تحقيق در
نظر دارد فرضيههاي زير را مورد بررسي قرار دهد:
 بين نمر کلي مديران در مقياس رهبري خدمتگزار و هوش معنوي آنان رابطه وجود دارد. بين نمر مديران در مولفههاي شش گانه رهبري خدمتگزار و هوش معنوي آنان رابطه وجود دارد. رابطه بين مولفههاي رهبري خدمتگزار و هوش معنوي در مديران زن و مرد متفاوت اس .روش
جامعه آماري ،نمونه و روش اجراي پژوهش
اين پژوهش ،پژوهشي کاربردي و از نوع توصيفي -همبستگي اس  .جامعه آماري آن شامل کليه مديران
دبيرستانهاي شهر اصفهان ( 118نفر) بودند که در سال تحصيلي  1391-92در مدارس متوسطه مشغول
فعالي بودند .نمونه شامل  92نفر از افراد جامعه بود که به صورت تصادفي و با استفاد از روش نمونه-
گيري خوشهاي مرحلهاي تصادفي انتخاب شدند .کليه پرسشنامههاي پژوهش به صورت حضوري در
اختيار افراد نمونه قرار گرفته ،و پس از تکميل شدن توسط آنان جمعآوري گرديد .براي تهزيه و تحليل
داد ها از آزمونهاي ضريب همبستگي پيرسون و آزمون  tمستقل استفاد شد.
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ابزار
ابزار گردآوري داد ها دو نوع پرسشنامه به شرح زير اس :
الف) پرسشنامه رهبري خدمتگزار که توسط الب 4طراحي شد اس (الب .)1999 ،اين پرسشنامه
از سه بخش تشکيل شد اس و شامل  66سوال ميباشد .بخش اول از گويهي  1تا  21را شامل شد و
کلي سازماني را مورد سنهش قرار ميدهد .بخش دوم از گويهي  22تا  54به سنهش نظر کارکنان در
مورد رهبران سازمان ميپردازد ،و بخش سوم که از گويهي  55تا  66تشکيل شد اس  ،نگا کارکنان را
دربار ي خودشان جويا ميشود .اين پرسشنامه داراي طيف پنج گزينهاي ليکرت بود که از کامال موافقم
(نمر ي  )5تا کامال مخالفم (نمر ي  )1تنظيم شد اس  .ميزان اعتبار کل اين پرسشنامه با استفاد از
آلفاي کرونباخ توسط الب ( )1999سنهيد شد و برابر با  ./97برآورد گرديد.
ب) پرسشنامه هوش معنوي یينگ که به وسيله کينگ 1در سال  2007طراحي شد اس و داراي
 24پرسش ميباشد .اين پرسشنامه داراي طيف پنج گزينهاي ليکرت بود که از کامال موافقم (نمر ي )5
تا کامال مخالفم (نمر ي  )1تنظيم شد اس  .ميزان اعتبار اين پرسشنامه با استفاد از آلفاي کرونباخ
توسط کينگ 2در سال  2007سنهيد شد و برابر با  ./87برآورد گرديد .در يک نمونه  619نفري از
دانشهويان دانشگا ترن کانادا در سال  2007نيز ضريب آلفاي کرونباخ برابر 0/95و پايايي از طريق
روش تنصيف کردن برابر با  0/84به دس آمد.
يافتهها
فرضيه  1و  :2بين نمر کلي مديران در مقياس رهبري خدمتگزار ،مولفههاي ششگانه آن و هوش
معنوي رابطه وجود دارد.
جدول  .1ضريب همبستگي پيرسون بين مولفههاي رهبري خدمتگزار با هوش معنوي
در مديران مدارس متوسطه

هوش معنوي

نمر کلي در
مقياس رهبري
خدمتگزار
./40
./00

به اشتراکگذاري
رهبري

فراهم کردن
رهبري

نشان دادن
اعتماد

برقراري
روابط دوستانه

توسعهي
افراد

ارزش دادن به
افراد

./40
./00

./29
./00

./35
./00

./39
./00

./36
./00

./41
./00

P≤0/01

-King
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براي پاسخ به اين فرضيه از ضريب همبستگي پيرسون استفاد شد .با توجه به جدول  1و سطح معني-
داري بدس آمد از جدول ،فرض صفر در سطح  0/01رد ميشود .بنابراين ،بين رهبري خدمتگزار و هر
يک از مولفههاي آن با هوش معنوي مديران رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد.
فرضيه  :3رابطه بين رهبري خدمتگزار و هوش معنوي در مديران زن و مرد متفاوت اس .
جدول .2آزمون  tمستقل براي تعيين تفاوت نمرات مديران زن و مرد
در مقياسهاي رهبري خدمتگزار و هوش معنوي
متغير

جنسيت

ميانگين

درجه آزادي

مقدار تي

سطح معنيداري

رهبري خدمتگزار

مرد
زن
مرد
زن

3/79
3/93
3/94
4/12

90

-1/257

0/21

80/53

-1/94

0/055

هوش معنوي

همانگونه که در جدول باال مشاهد ميشود ،ميانگين رهبري خدمتگزار مديران مرد  3/79از ميانگين
مديران زن  3/93کمتر اس  .مقدار  Tمحاسبه شد برابر  -1/26ميباشد که با درجه آزادي 90در سطح
اطمينان  0/95معنيدار نيس .
جدول  .3مقايسه مولفههاي مختلف رهبري خدمتگزار با توجه به متغير جنسيت
ارزش نهادن به
افراد
توسعه افراد
برقراري روابط
دوستانه
نشان دادن
اعتماد
فراهم کردن
رهبري
به اشتراک
گذاشتن
رهبري

مردان
زنان
مردان
زنان
مردان
زنان
مردان
زنان
مردان
زنان
مردان
زنان

تعداد
49
43

ميانگين
3/92
4/04

انحراف استاندارد
0/53
0/46

49
43

3/70
3/84
3/96
4/04
3/72
3/85
3/64
3/87
3/66
3/85

0/64
0/61
0/48
0/52
0/64
0/63
0/61
0/54
0/63
0/69

49
43
49
43
49
43
49
43

T
-1/15

درجه آزادي
90

سطح معناداري
0/25

-1/04

90

0/30

-0/73

90

0/46

-0/95

90

0/34

-1/88

90

0/06

90

0/16

-1/44

همانطور که در جدول فوق مشاهد ميشود براي هيچ يک از مولفههاي رهبري خدمتگزار در مديران زن
و مرد تفاوت معناداري ندارد و مقدار آلفاي مشاهد شد براي تمامي مولفههاي هوش معنوي بزرگتر از
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 0/05اس  .لذا فرضيه پژوهش رد ميشود .بنابراين ،ميتوان گف که بين مديران زن و مرد از نظر
مولفههاي مختلف رهبري خدمتگزار (ارزش نهادن به افراد ،توسعه افراد ،برقراري روابط دوستانه ،نشان
دادن اعتماد ،فراهم کردن رهبري ،به اشتراک گذاشتن رهبري) تفاوت معنيداري وجود ندارد.
جدول .4مقايسه مولفههاي مختلف هوش معنوي با توجه به متغير جنسيت
تفکر وجودي انتقادي
نتيهه معنادري شخصي
هوشياري متعالي
گسترش حال هوشياري

مردان

تعداد
49

ميانگين
4/14

انحراف استاندارد
0/437

زنان

43

4/21

0/494

مردان
زنان
مردان
زنان
مردان

49
43
49
43
49

4/14
4/37
3/67
3/86
3/82

زنان

43

4/04

t
0/658

درجه آزادي
90

سطح معناداري
0/09

0/441
0/458
0/413
0/597
0/550

-2/43

90

0/01

-1/73

90

0/08

-1/83

90

0/07

0/586

-1/83

90

همانطور که در جدول فوق مشاهد ميشود مقدار  tمشاهد شد براي سه مولفه از مولفههاي چهارگانه
هوش معنوي (تفکر وجودي انتقادي ،هوشياري متعالي ،گسترش حال هوشياري ) معنادار نبود و اين
مقدار فقط در مورد يکي از مولفههاي هوش معنوي (يعني مولفه نتيهه معناداري شخصي) معنادار اس
( p>0/01و  .)t= -2/43لذا فرضيه پژوهش فقط در مورد مولفهي نتيهه معناداري شخصي تاييد
ميگردد .بنابراين ،ميتوان نتيهه گرف که مديران زن و مرد از نظر مولفههاي تفکر وجودي انتقادي،
هوشياري متعالي و گسترش حال هوشياري تفاوت معناداري با يکديگر ندارند و تنها تفاوت آنها مربوط
به مولفهي نتيهه معناداري شخصي اس .
بحث
امروز يکي از مباحث مورد توجه روانشناسان هوش معنوي اس  .بحث هوش معنوي نه تنها در حوز
هاي فردي ،بلکه در حوز هاي سازماني نيز مورد توجه اس و افزون بر حوز هاي روانشناختي وارد ساير
حوز هاي علوم انساني از جمله مديري شد اس  .به جرات ميتوان گف که يکي از داليل انهام
پژوهشهاي فزايند در حوز معنوي  ،تاثير چشمگير آن بر بهبود عملکرد فردي و سازماني بود اس .
اين پژوهش با هدف اصلي بررسي رابطه بين مولفههاي رهبري خدمتگزار و هوش معنوي مديران
مدارس متوسطه انهام گرف .
39

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شمار  ،4سال ششم

نتايج حاصل از تحليل داد هاي اين پژوهش نشان داد که ،رابطه معنادار مثبتي بين مولفههاي رهبري
خدمتگزار با هوش معنوي مديران وجود دارد .اين نتايج با يافتههاي گري ( )2013و يانگ (،)2014
محمدي ،حضرتي و جعفري ( )1392و صيادي ( )1393همسويي دارد .نتايج تحقيق اين پژوهشگران نيز
حاکي از وجود رابطه معنادار بين هوش معنوي مديران و سبک رهبري خدمتگزار در آنان اس  .همچنين
نتايج اين پژوهش نشان داد که بين مديران زن و مرد در هيچ يک از مولفههاي رهبري خدمتگزار (ارزش
نهادن به افراد ،توسعه افراد ،نشان دادن اعتماد ،برقراري روابط دوستانه ،فراهم کردن رهبري ،به اشتراک
گذاشتن رهبري) تفاوت معناداري وجود ندارد .به عبارت ديگر ،الگوي پاسخدهي مديران زن و مرد در
کليهي مولفههاي رهبري خدمتگزار به يکديگر شباه دارد .يافتههاي حاصل از تحقيق حاضر در اين
زمينه با يافتههاي ساالري ( )1389همسو و هماهنگ اس و يافتههاي پژوهشي او را تأييد ميکند .او در
تحقيق خود نشان داد که از نظر آماري بين مولفههاي رهبري خدمتگزار در مديران زن و مرد تفاوت
معنيداري وجود ندارد .اين بيانگر گرايش به قدرت بزرگتري چون خداس که در وجود همه انسانها چه
مرد و چه زن به طور ذاتي و فطري وجود دارد .اين پژوهش با نتايج يعقوبي و همکاران ( )1387همخوان
ميباشد ،زيرا آنها به اين نتيهه رسيدند که نمر کلي هوش معنوي مردان و زنان تفاوتي معناداري
ندارد.
يافتههاي پژوهش حاضر با يافتههاي تحقيق خهسته بوجار ( )1388همسو اس  .او در تحقيق خود
به اين نتيهه دس ياف که از نظر به کارگيري سبک رهبري خدمتگزار بين مديران زن و مرد تفاوت
معناداري وجود ندارد .فراتيس )2003( 1در پژوهش خود با عنوان "ويژگيهاي رهبري خدمتگزار در
سازمان بهداش و ارتباطش با مبادله رهبر -پيرو" ،به اين نتيهه دس ياف که هيچ رابطه معناداري
بين جنسي و ويژگيهاي رهبري خدمتگزار پيدا نشد .شيراني بروجني ( )1390در پژوهش خود با عنوان
« بررسي رابطه بين سبک رهبري خدمتگزار مديران و تعلق سازماني دبيران مدارس متوسطه شهرستان
شهرکرد» ،به اين نتيهه دس ياف که هيچ تفاوت معناداري بين رهبري خدمتگزار در مديران زن و مرد
تفاوت وجود ندارد.
همچنين نتايج پژوهش حاضر نشان داد سه مولفه از مولفههاي چهارگانه هوش معنوي در مديران
زن و مرد تفاوت معناداري ندارد و تنها تفاوت مديران زن و مرد مربوط به مولفه نتيهه معناداري شخصي
اس  .به عبارت ديگر ،جنسي در داشتن هوش معنوي باال يا پايين تاثير ندارد .اين تحقيق با يافتههاي
برخي پژوهشها همسويي داشته و با يافتههاي برخي از پژوهشها ناهمسو اس  .براي مثال عبداهلل زاد
و همکاران ( )1387نيز در پژوهشي که بر روي هوش معنوي دانشهويان دانشگا بوعلي همدان انهام
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دادند ،به نتايج مشابهي دس يافتند .يافتههاي تحقيقهاي انهام شد توسط لطفي و سيار ( ،1388به
نقل از شيراني بروجني  )1390،و يعقوبي ،ذوقي پايدار ،عبداهلل زاد و محققي ( )1387با نتيهه حاصل
همخواني دارند .اين محققان دريافتند که بين هوش معنوي مردان و زنان تفاوت معناداري وجود ندارد.
نتايج تحقيق ويگلزورث )2004(1نيز همسو با تحقيق بديع و همکاران ،و مغاير با پژوهش حاضر اس .
باقرپور و عبداهلل زاد ( )1391در تحقيق خود به اين نتيهه رسيدند که تفاوت معناداري از نظر هوش
معنوي در مردان و زنان وجود ندارد .در مطالعه حسين چاري و همکاران ( )1389در بررسي تفاوتهاي
جنسيتي و هوش معنوي همبستگي معنيداري ياف نشد .در مطالعه ابراهيمي ( )1390نيز همبستگي
معنيداري بين هوش معنوي زنان و مردان وجود نداش  .آقا بابايي و همکاران ( )1390در تحقيق خود
به اين نتيهه رسيدند که تفاوت معناداري از نظر هوش معنوي در مردان و زنان وجود ندارد .احتماال عل
ناهمگوني نتايج تحقيقات مختلف مربوط به انتخاب نمونههاي مختلف توسط آنان اس  .با اين حال،
براي دس يابي به نتايج دقيقتر ،لزوم انهام تحقيقات بيشتر در اين زمينه احساس ميشود.
يکي از محدودي هاي پژوهش حاضر انتخاب آزمودنيها از ميان مديران مدارس متوسطه در شهر
اصفهان اس  ،لذا الزم اس در تعميم نتايج اين پژوهش به مديران ساير مقاطع و سازمانها و در
شهرهاي ديگر با احتياط عمل کرد .پيشنهاد ميشود اين تحقيق بر روي مديران ساير سازمانها و ساير
مقاطع تحصيلي نيز انهام گيرد.
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