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 30/35/50تاریخ پذیرش:  45/51/50تاریخ دریافت: 

 چکیده
های پژوهش حاضر باهدف شناخت سبک رهبری خدمتگزار و نقش آن در اثربخشی سازمانی در دبیرستان

ی آماری شد. جامعه به روش توصیفی همبستگی انجامو  3154-51دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 

روش تصادفی نفر به  115 هاآنهای دولتی دخترانه شهر تهران بود که از میان شامل کلیه دبیران دبیرستان

، (3133ی قلی پور و همکاران )رهبری خدمتگزار از پرسشنامه ای انتخاب شدند. برای سنجش سبکخوشه

. استفاده شد 52/5برای سنجش اثربخشی سازمانی از پرسشنامه پارسونز با پایایی  و 50/5با ضریب پایایی 

با ، با دو روش اعتبار محتوا و سازه هاآزموناز ضریب آلفای کرونباخ و روایی  با استفاده هاآزمونپایایی 

همبستگی اسپیرمن  هایاز آزمون، هاوتحلیل دادهبه دست آمد. برای تجزیه، تأییدیاستفاده از تحلیل عاملی 

های پژوهش نشان داد که میان رهبری گام استفاده شد. یافتهبهو رگرسیون خطی چندگانه به روش گام

های چهارگانه رهبری میان مؤلفه، چنینخدمتگزار و اثربخشی سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. هم

ت و معناداری وجود داشت. نتایج نیز همبستگی مثب آن یهامؤلفهخدمتگزار با اثربخشی سازمانی و 

قابلیت ، رسانیخدمتبه ترتیب سه عامل ، رگرسیون چندگانه نشان داد از میان ابعاد رهبری خدمتگزار

 اثربخشی سازمانی دارند. بینیپیشاعتماد و تواضع بیشترین توان را در 

 دبیرستان دخترانه، رهبری خدمتگزار، اثربخشی سازمانیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

این مقدمه ابتدا به مفهوم رهبری پرداخته سپس وارد یکی از انواع رهبری به نام رهبری 

و بحث اصلی  شودیم. سپس بحث مدیریت و رهبری آموزشی مطرح شودیمخدمتگزار 

 .ابدییممقدمه با پرداختن به متغیر دوم پژوهش یعنی اثربخشی سازمانی پایان 

ملی ، جوامع محلی یندهیآزندگی است که  یاهمهارت نیترپرقدرتیکی از ، رهبری

، مفهوم رهبری در عین سادگی .(4531، 3)ولکر دهدیمقرار  ریتأثو جهانی ما را تحت 

در مورد تأثیر گذاشتن بر رفتار افراد ، ترین حالتبسیار پیچیده است. این مفهوم در ساده

بلکه فراتر از ، أثیر بر افراد بوددنبال درک ت به دیباتنها نه، ترین حالت آناست. در پیچیده

سطوح سازمانی در ، های مرتبطشبکه، جامعه و نظام اجتماعی، آن باید تأثیر بر سازمان

حاکی  هاافتهی (.4531، 4و ترنبول ادواردز ( داشت مدنظرمختلف را نیز  یهامکانو  هازمان

 ازآنجاکه (.4531، 1اتیرهبری بر نگرش و عملکرد پیروان است )الندرین و مجاسک ریتأثاز 

در جهت دستیابی به  هاسازمانضروری است و ، برای موفقیت هر سازمان مؤثررهبری 

محققان همچنان به شناسایی ، (4532، 2)اسپین کنندیمتکیه  مؤثراهدافشان بر رهبران 

، رهبری در حوزه. پردازندیم مؤثرصفات خاص رهبری یا رفتارهای ضروری برای رهبری 

برای ، شدت در پی رهبران اخالقی و مؤثری است که به دیگران خدمت کنندهجهان ب

)شاکری و  انداز مشترک را تحقق بخشندچشم گذاری کنند و یکسرمایه هاآنی توسعه

کریم و روایات  در قرآناست که  ییواالارزش  "خدمت به خلق"(. 4534، نیکوپرور

 امام کاظم، نمونه عنوانبهقرار گرفته است.  تأکیدنیز مکرر مورد  السالمهمیعلمعصومین 

برآوردن نیازهای برادرانتان و نیکی ، اعمال شما (دییتأ) مهر قبولهمانا  :فرمودند السالمعلیه

هیچ عملی از شما پذیرفته ، کردن به آنان در حد توان است و اال )اگر چنین نکنید(

 (.10ج ، )بحاراالنوار شودینم

                                                           

1. Voelker 

2. Edwards   & Turnbull 

3. Alonderiene   & Majauskaite 

4. Spain 
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ی که برای رفتار اخالقی و همکاری از طریق ارتباط با افراد رهبر هایاز سبکیکی 

، 4به نقل از کفی 4554، 3گرین لیف)رهبری خدمتگزار است ، شوداولویت قائل می

باخبر (. به دلیل وجود تقاضا برای رهبران اخالقی و معنوی که از کارکنان و اجتماع 4534

صورتی از رهبری ، این سبک رهبری .عالقه به رهبری خدمتگزار فزونی گرفته است، باشند

، 1)بویوم است فردمنحصربه، اصیل است که از جهت تمرکز بر خادمیت و بنیان معنوی

خوب بودن سازمان است. این سبک رهبری ، هدف نهایی یک رهبر خدمتگزار (.4534

و  2دیرنداک)بر ایجاد ارتباط سالم و قوی در داخل یک سازمان تمرکز دارد ، پیرو محور

هم جو  تواندیماین است که ، ( و مزیت کلیدی آن4534، به نقل از کفی 4535، پترسون

مفهوم رهبری  (.4534، 0اخالقی و هم محیط کاری درونی سازمان را بهبود بخشد )ماهون

با انتشار مقاله  3515خدمتگزار برای اولین بار توسط رابرت گرین لیف در سال 

و مقاالت دیگری برای روشن شدن این  هاکتابی شد. معرف، "رهبر عنوانبهخدمتگزار "

گرین لیف درباره نیاز به مدل جدیدی از ، در پی هم آمدند که در تمام این آثار، مفهوم

را در ، و جامعه، مشتریان، : مدلی که خدمت به دیگران شامل کارکنانکندیمرهبری بحث 

؛ کندیم تأکیددمت به دیگران . رهبری خدمتگزار بر افزایش خدهدیماولویت اول قرار 

ارتقاء حس در جامعه و درک عمیق از روحیه در محیط کار ، یک رویکرد جامع به کار

از ، خودپرستی دورازبه(. رهبران خدمتگزار 4532، 1نقل از تارلینگ به 3553، )اسپیرز

یت و آنان را با مراقبت صادقانه و خالصانه هدا، بر روی مردم خویش گذاریسرمایه قیطر

(. رهبرانی که به اصول رهبری خدمتگزار عمل 3511، 1)گرین لیف کنندیمرهبری 

(. 4532، 3)گریسلی و بوکارنئا شوندیمباعث توسعه معنویت در خود و دیگران  کنندیم

. با وجود اندشده مندعالقهمدتی است که جوامع علمی و دانشگاهی به این سبک رهبری 

                                                           

1. Greenleaf 

2. Caffey 

3. Boyum 

4. Dierendonck 

5. Mahone 

6. Tarling 

7. Greenleaf 

8. Greasley & Bocârnea 
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همچنان تالش برای توسعه سازه و تئوری رهبری ، تگزارتفاوت اصطالحی رهبر و خدم

رهبری  یهینظربرای ، حالبااین با تحقیقات نظری و تجربی ادامه دارد.، خدمتگزار

منتقدانی ، هم در روش و هم در ساخت نظریه، آن گیریاندازهخدمتگزار و توسعه ابزار 

 (.4532، 3وجود دارند )راچماواتی و النتو

( از سویی و نقش 4532، )اسپین هاسازماندر موفقیت  مؤثررهبری  به نقش با توجه

رهبری ، در گردش امور جامعه از سوی دیگر وپرورشآموزشو کلیدی  یاهیپا، اساسی

. دو مفهوم مدیریت و رهبری تا استآموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار  هایسازمان

موضوع رهبری  راًیاخجه داشت اما باید تو رسدیمحدودی مرتبط با یکدیگر به نظر 

آموزشی در مدارس به نحو چشمگیری از مفهوم مدیریت آموزشی پیشی گرفته است. این 

که نظام آموزشی ایران بیش از گذشته نیازمند رهبران توانمندی است  دهدیمموضوع نشان 

سه مدر، بتوانند هم در سطح ستادی و هم در سطح عملیاتی، که فراتر از مدیریت آموزشی

با دو مقوله کلیدی انگیزش  عموماًرا با اثربخشی مطلوب اداره کنند. رهبران سازمانی 

چگونگی اثرگذاری ، کارکنان و نفوذ در کارکنان سروکار دارند. لذا سبک رهبری آنان

 الدین را رقم میزند.و آموز ودانش، کتاب درسی، بر عوامل متعددی همچون معلم هاآن

مواجه است  یادهیچیپ یهاتیمسئولو  هانقشیک رهبر آموزشی با  عنوانبهمدیر مدرسه 

ویلیامز و ) رسدیمدشوار به نظر ، هایدگیچیپدرک این ، که با توجه به عمق انتظارات نقش

در سطح یک واحد عملیاتی همچون مدرسه بلکه در  فقطنه(. نیاز به رهبری 4534، 4هَچ

ع درگیر تعلیم و تربیت کودک و جوان ایرانی فراتر از مدرسه که به هر نو هایسازمان

هدف ، یک کشور یتوسعههستند نیز محسوس است. با توجه به نقش کلیدی آموزش در 

ارتقای کیفیت آموزش و ، اصالحات رهبری آموزشی ازجملهاز اصالحات آموزشی 

متفاوت آن است )دیبونمی و  یهانهیزممتنوع و  یهاجنبهکل سیستم در  یتوسعه

در سیستم ، پایین دارد که سبک مدیریت سنتی از باال بهاظهار می، سوئل (.4532، 1راتاناآری

                                                           

1. Rachmawati & Lantu 

2. Williams   & Hatch 

3. Deeboonmee   & Ariratana 
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نیاز به نوع جدیدی از سبک بنابراین  دیگر مؤثر نخواهد بود؛ 43وپرورش قرن آموزش

رهبری رسد شده به نظر میبا توجه به مطالعات انجام رهبری در مدارس وجود دارد.

به ظهور برساند  هاسازمانتغییر مثبتی را در ، های سنتیابل با روشتواند در تقخدمتگزار می

 هایسازماناگرچه سبک رهبری خدمتگزار چندی است که در دنیای (. 4551، 3)استفان

برای درک و تسهیل  مدلی عنوانبه راًیاخاما ، رواج یافته است هاشرکتخیریه و ، مذهبی

جهان را به خود جلب کرده است  وپرورشآموزشتوجه مدیران ، رهبری مدارس

تعامالت مثبت میان افراد ، رهبر خدمتگزاررفتارهای مردم محور یک (. 4535، 4)جکسون

 کندیمخود محیطی باز و سالم را برای مدرسه فراهم  نوبهبهکه این روابط  دهدیمرا ارتقاء 

 (.4531، 1)دیکسون

رفتار سازمانی است.  موضوعات در درک حوزه ترینمهماز طرفی اثربخشی از 

موردنظر خود  یهاهدفاثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به 

ضمنی دربرگیرنده تعداد زیادی  صورتبه . اثربخشی یک مفهوم کلی دارد کهدیآیمنائل 

حدود یا میزانی ، از متغیرها در سطح سازمان و دوایر است. هنگام تعیین اثربخشی سازمان

شده و مورد  گیریاندازهسنجیده یا  اندشده نیتأمچندگانه رسمی و عملیاتی  یهاهدفه ک

. اثربخشی مدرسه به میزان دستیابی به اهداف (12ص ، 3135، )دفت رندیگیمقضاوت قرار 

. این مفهوم همچنین کندیماشاره  هایخروجو  هایورودبرای مدرسه در  شدهنییتع

یادگیرندگان و نیز رضایت شغلی معلمان را دربرمی گیرد. کیفیت ان و آموزدانشتولیدات 

، اثربخشی مدرسه است. علت آن این است که مدارس یهامؤلفهان یکی از آموزدانش

مرتبط با یادگیری و یاددهی است و هدف  هاآنهستند که وظیفه اصلی  ییهاسازمان

 (. موفقیت4532، 2تریپوتهاراتان است )بوبال و آموزدانشمطلوب نهایی مدرسه یادگیری 

دار امر شود که دبیرانی باانگیزه باال عهدهنظام آموزشی در صورتی حاصل می

 ریتأثوپرورش باشند. سبک ارتباطات و رهبری بر کیفیت گروه و اثربخشی تیم آموزش

                                                           

1. Stephen 

2. Jackson 

3. Dixon 

4. Boonla   & Treputtharat 
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را به اشتراک  گیریتصمیممعلمان  یهامیتکه در آن  یایرهبر. سبک گذاردیم

. حس اعتماد و تعلق میان اعضای دهدیمرهنگ همکاری را ترویج و ارتقا ف گذارندیم

موفق و  یهاپروژهتمایل به کار مشارکتی در جهت رسیدن به  یتوسعهیک گروه منجر به 

برخورد مناسب مدیر واحد آموزشی  (.4530، 3لئو)جیانگ و  شودیماهداف مشترک 

لذا بررسی و  گردد.ثربخشی بیشتر میی قوی در دبیران شده موجب اسبب ایجاد روحیه

شناخت سبک مدیریت مورداستفاده مدارس و ارائه پیشنهادهایی جهت استقرار سبک 

چنین کمک به تغییر سبک مدیریت نامطلوب و رهبری مناسب و منعطف و هم مدیریت

عنوان موانع موجود بر سر راه اثربخشی مدارس از اهمیت به سزایی برخوردار موجود به

 ت.اس

برخی مطالعات منابع انسانی نمایانگر آن است که بعضی از عوامل مرتبط با مدیریت 

یک منبع بالقوه از مزیت  عنوانبه، مختلف مدیریت و رهبری یهاسبکمنابع انسانی و 

، لئومهمی بر سازمان و عملکرد سازمانی دارند )جیانگ و  ریتأثرقابتی به شمار آمده و 

، 4ان )بابآموزدانشه مثبت بین رهبری خدمتگزار و موفقیت برای مثال رابط (.4530

، 1مهمبه و اینگلبرچ)رابطه مثبت بین رهبری خدمتگزار و اثربخشی و عملکرد تیمی ، (4534

 یرابطه، (3154، ؛ آزادفدا و همکاران4551، ؛ راچ4551، 2؛ ایروینگ و النگبوتام4532

فردی و  یهایژگیو ریتأث، (4551، 0ر)دنهاس مثبت بین رهبری خدمتگزار و تعهد تیمی

آقاحسینی و )خصایص رفتاری و عاطفی مدیران بر اثربخش سازی مدیریت مدارس 

رابطه مثبت جو حمایتی یادگیری با اثربخشی سازمانی )اردالن و ، (3130، همکاران

رابطه مثبت و قوی بین سبک رهبری خدمتگزار و توانمندسازی دبیران ، (3153، همکاران

همبستگی مثبت معنادار بین رهبری خدمتگزار سازمان و ، (3153، زادهحاجیربیگی و )شی

رابطه مثبت بین رهبری خدمتگزار و ، (3154، رضایت شغلی کارکنان )خرازی و همکاران

                                                           

1. Jiang   & Liu 

2. Babb 

3. Mahembe   & Engelbrecht 

4. Irving   & Longbotham 

5. Dannhauser 
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همبستگی مثبت بین رهبری ، (3155، تعهد سازمانی کارکنان )نصراصفهانی و نصراصفهانی

رابطه ، (4550، ؛ ایروینگ4555، 3؛ کریت4534، )کفی خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی

رابطه مثبت بین ، (4531، 4مثبت بین رهبری خدمتگزار و رضایت شغلی معلمان )چمبلیس

رابطه مثبت بین ، (3153، رهبری خدمتگزار و درگیری شغلی کارکنان )خالصی و همکاران

بت بین رهبری خدمتگزار رابطه مث، (4553، 1)متزکار رهبری خدمتگزار و تدریس اثربخش

رابطه مثبت بین رهبری خدمتگزار و بهبود ، (4534، و عملکرد تحصیلی )علیمی و همکاران

 .این ادعا هستند دییتأدر راستای  ییهانمونه( 4531، جو مدرسه )دیکسون

یک سبک  عنوانبهمطالعات مختلفی به بررسی سبک رهبری خدمتگزار ، نیبر اعالوه 

از: تبیین ابزاری برای سنجش  اندعبارت هاآناز  یانمونهری پرداختند که رهب مؤثرنوین و 

تبیین الگوی ، (3133، قلی پور و حضرتی)دولتی ایران  هایسازمانرهبری خدمتگزار در 

خائف الهی و )دولتی ایران بر اساس نقش رهبری خدمتگزار  هایسازماناثربخشی 

غربی و امام علی  پردازاننظریهاز دیدگاه  مقایسه رهبری خدمتگزار، (3133، همکاران

جایگاه مفهومی و نظری رهبری خدمتگزار از ، (3133، ساالری و نصراصفهانی) السالمعلیه

 دینی در مدیریت اسالمی یهاآموزهدیدگاه اندیشمندان غربی و مقایسه تطبیقی آن با 

، 2وی و الجمالرهبری خدمتگزار در مدرسه )قمر، (3155، )نصراصفهانی و همکاران

، (4531، و همکاران 0)هانتر و پیامدهای رهبری خدمتگزار برای سازمان نیازهاپیش، (4532

 (.4534، 1)میتال و درفمن هافرهنگرهبری خدمتگزار در میان 

است؛ نخست آنکه  بررسیقابلاهمیت و ضرورت پژوهش حاضر از چند جنبه 

 کندیممختلف ایجاب  هایسازمانزار در فزاینده در رابطه با رهبری خدمتگ یهاپژوهش

نیز  وپرورشآموزشدر مدرسه و ، این سبک تازه رهبری اثرگذاریو  آفرینینقشکه 

فراوان در رابطه با میزان اثربخشی  یهاسؤال یدر پآزموده شود. دوم اینکه  خوبیبه

                                                           

1. Cerit 

2. Chambliss 

3. Metzcar 

4. Ghamrawi   & Al-Jammal 

5. Hunter 

6. Mittal   & Dorfman 
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ی جنبش اثربخش» گیریشکلمطالعات متعدد مربوط به اثربخشی مدرسه به ، مدارس

عنوان ی امریکا و انگلستان انجامید که بهمتحدهاالتیادر  15و  15ی هادههدر « 3مدرسه

انتقادات پورکی و ، ازآنپسشود. از آن یاد می« 4اول مطالعات اثربخشی مدرسه نسل»

نقطه ، بر نسل اول 3535( در اوایل دهه 3130، به نقل از زکی و همکاران، 3531اسمیت )

نقش رهبری خدمتگزار  رسدیمبه نظر ، درنتیجه نسل دوم بوده است. گیریآغازین شکل

 در مقطع دبیرستان شایسته کنکاش و پژوهش عمیق بوده باشد. ویژهبه، در میزان اثربخشی

پژوهش حاضر در پی آن است که با بررسی ارتباط بین رهبری خدمتگزار و ، بنابراین

های آموزشی ین سبک رهبری را در محیطامکان استفاده از ا، اثربخشی سازمانی مدارس

عنوان یک سبک این پژوهش با فرض رهبری خدمتگزار به ویژه در مدارس بیازماید.به

های این سبک رهبری و مؤلفه رهبری مناسب و مؤثر در پی یافتن رابطه رهبری خدمتگزار

ی اصلی مسئله بنابراین آموزشی است؛ هایسازمانعنوان با اثربخشی سازمانی در مدارس به

آیا بین رهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی در » بررسی این است که، تحقیق

 «ای وجود دارد؟ه شهر تهران رابطههای دختراندبیرستان

ی بین رهبری خدمتگزار و هدف این پژوهش کمی عبارت از مشخص کردن رابطه

همچنین درصدد تعیین رابطه های دخترانه شهر تهران است. اثربخشی سازمانی در دبیرستان

های اثربخشی سازمانی در دبیرستان یهامؤلفههای رهبری خدمتگزار با بین هریک از مؤلفه

 .استیادشده 

 از قرار زیر است: پژوهش یهاهیفرض

های رهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی در دبیرستان یهامؤلفهبین هریک از  .3

 معناداری وجود دارد.دخترانه شهر تهران همبستگی مثبت و 

، تواضع(، رسانیخدمت، مهرورزی، ترکیب ابعاد رهبری خدمتگزار )قابلیت اعتماد .4

بینی انسجام و پایداری( را پیش، تحقق هدف، آن )انطباق یهامؤلفهاثربخشی سازمانی و 

 کند.می

                                                           

1. School Effectiveness Movement(SEM) 

2. School Effectiveness Research(SER) 
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 پژوهش روش

ز نوع از منظر هدف ا، ازلحاظ روش از نوع توصیفی از شاخه همبستگی، این پژوهش

کاربردی و از نوع آزمون فرضیه است که اغلب بر تبیین ماهیت روابط خاص یا عدم 

 تک مقطعی است.، و به لحاظ زمانی پردازدیموابستگی دو یا چند عامل در یک وضعیت 

های دولتی دخترانه شهر تهران در ی دبیران دبیرستانی آماری پژوهش شامل کلیهجامعه

از جدول کرجسی ، نفر بود. ابتدا حجم نمونه 1431 برالغب و 3154-51 سال تحصیلی

ای صورت ای چندمرحلهبه روش تصادفی خوشه گیرینمونه تعیین شد.نفر  110، مورگان

، شدهعیتوزپرسشنامه  110( آمده است. از 3گرفت که جزئیات آن در جدول شماره )

 قرار گرفت. ستفادهموردا وتحلیلتجزیهپرسشنامه کامل برای انجام  430 درمجموع

 ایچندمرحله یاخوشه گیرینمونهارقام  .1جدول 

 نام مناطق آموزشی ناحیه نام حوزه
جمع کل 

 دبیران

منطقه 

 نمونه

تعداد مدارس 

 شدهانتخاب

نمونه موردنیاز 

 دبیران

 13 1 3 3122 2-1-3 شمال تهران 3حوزه 

 04 1 1 3510 34-33-1-1 مرکز تهران 4حوزه 

 11 5 31 3401 35-33-31-31 تهران جنوب 1حوزه 

 30 5 3 3133 30-32-31-3 شرق تهران 2حوزه 

 51 35 0 3555 35-5-0-4 غرب تهران 0حوزه 

 112 23 منطقه 0 1431 منطقه 35  جمع کل

، یو حضرتبرای سنجش متغیرها از پرسشنامه سنجش رهبری خدمتگزار )قلی پور 

پرسشنامه سنجش عوامل اثربخشی سازمانی  و سؤال 43شامل چهار بعد اصلی و  (3133

 استفاده شد.، سؤال 21شامل چهار بعد اصلی و ، پارسونز

به  52/5و  55/5 بیبه ترتضریب آلفای کرونباخ ، با اجرای آزمایشی هردو پرسشنامه

قرار  موردبررسیبه دو روش اعتبار محتوا و سازه  هاپرسشنامهآمد. همچنین روایی  دست

متخصصان و اساتید دانشگاه استفاده  ازنظر، ن اعتبار محتوای پرسشنامهگرفت. جهت تضمی
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لیزرل محاسبه  افزارنرمتوسط  تأییدیشد. اعتبار سازه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی 

 آمد. به دست 511/5و  551/5 بیبه ترتشد که 

استنباطی؛  یاهآمارهتوصیفی از  یهاآمارهعالوه بر های پژوهش: وتحلیل دادهتجزیه

از ، ؛ برای ارتباط بین چند متغیر باهمضریب همبستگی اسپیرمناز ، برای تعیین همبستگی

از آزمون کلموگروف ، هاآنالیز رگرسیون خطی چندگانه؛ و برای بررسی نرمال بودن داده

 اسمیرنوف استفاده شد.

 هاافتهی

ارائه شده است.  4در پژوهش در جدول  کنندگانشرکتجمعیت شناختی  یهایژگیو

سن  سال 25باالی ، کنندگانشرکتاکثریت ، دهدیمکه جدول مذکور نشان  گونهآن

 سال سابقه خدمت دارند. 45داشته و بیش از 

 جمعیت شناختی یهایژگیو .2جدول 

 فراوانی متغیر فراوانی متغیر فراوانی متغیر

 سن

 25 سال 25 >

 تأهل

 14 مجرد

 سابقه خدمت

 30 سال 33>

 13 سال 45 -33 421 متأهل 351 سال 25<

 301 سال 15-43 1 نشدهثبت 324 نشدهثبت

نوع 

 مدرسه

 335 عادی دولتی

 تحصیالت

 10 نشدهثبت 1 کارشناسی >

 313 کارشناسی 45 نمونه دولتی

ناحیه جغرافیایی/ 

 منطقه

 23 3شمال/ 

 41 ییامنائتیه
کارشناسی 

 ارشد و باالتر
 13 0غرب/  11

 05 1مرکز/  23 نشدهثبت 43 شاهد

نوع  35 اقلیت مذهبی

 استخدام

 03 3شرق/  415 رسمی

 03 31جنوب/  35 غیررسمی 2 ایثارگران

 فرضیه اول؛

بودن  غیر نرمالابتدا از نمودار پراکنش استفاده شد. سپس با توجه به ، در آزمون این فرضیه

 همبستگی اسپیرمن استفاده شد.از آزمون ، های رهبری خدمتگزارداده



 023   ... یخدمتگزار در میزان اثربخش ینقش رهبر

 ماتریس همبستگی .3جدول 

ت
دم

خ
نی

سا
ر

 

ی
رز

رو
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ضع
توا

ماد 
اعت
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 و 

ی
دار
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         3.555 

5.555 

پایداری و  همبستگی

 معناداری حفظ الگو

        3.555 5.111 

5.555 

 همبستگی
 انسجام

 معناداری

       3.555 

 

5.110 

5.555 

5.132 

5.555 

تحقق  همبستگی

 معناداری هدف

      3.555 

 

5.133 

5.555 

5.031 

5.555 

5.133 

5.555 

 همبستگی
 انطباق

 معناداری

     3.555 5.115 

5.555 

5.151 

5.555 

5.111 

5.555 

5.241 

5.555 

رهبری  همبستگی

 معناداری خدمتگزار

    3.555 5.022 

5.555 

5.314 

5.555 

5.321 

5.555 

5.315 

5.555 

5.325 

5.555 

اثربخشی  همبستگی

 معناداری سازمانی

   3.555 5.030 

5.555 

5.512 

5.55 

5.101 

5.555 

5.113 

5.555 

5.153 

5.555 

5.130 

5.555 

قابلیت  گیهمبست

 معناداری اعتماد

  3.555 5.101 

5.555 

5.213 

5.555 

5.355 

5.555 

5.135 

5.555 

5.141 

5.555 

5.005 

5.555 

5.101 

5.555 

 همبستگی
 تواضع

 معناداری

 3.555 5.113 

5.555 

5.112 

5.555 

5.235 

5.555 

5.312 

5.555 

5.142 

5.555 

5.103 

5.555 

5.015 

5.555 

5.150 

5.555 

 همبستگی
 مهرورزی

 معناداری

3.555 5.144 

5.555 

5.131 

5.555 

5.141 

5.555 

5.252 

5.555 

5.313 

5.555 

5.102 

5.555 

5.110 

5.555 

5.022 

5.555 

5.244 

5.555 

 رسانیخدمت همبستگی

  معناداری

گزار و اثربخشی سازمانی در نتایج ماتریس همبستگی نشان داد دو متغیر رهبری خدمت

بین  همبستگی مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. 5.022به میزان  5.53>سطح معناداری 

تواضع و فروتنی ، قابلیت اعتماد، رسانیخدمت، های این دو متغیر یعنی مهرورزیمؤلفه

حفظ  انسجام و پایداری و، تحقق هدف، های رهبری خدمتگزار و انطباقعنوان مؤلفهبه
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اصلی )رهبری  ریدو متغبا یکدیگر و با ، های اثربخشی سازمانیعنوان مؤلفهالگو به

بنابراین فرضیه  خدمتگزار و اثربخشی سازمانی( نیز رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

های ی رهبری خدمتگزار و مؤلفهتوان گفت با بهبود و توسعهگردد و میموردنظر تائید می

 یابد.های آن نیز توسعه میسازمانی و مؤلفهاثربخشی ، آن

گام استفاده شد. در این بهاز آزمون رگرسیون گام، فرضیه فرعی در آزمون فرضیه دوم؛

بین و متغیر اثربخشی سازمانی و عنوان متغیرهای پیشآزمون کلیه ابعاد رهبری خدمتگزار به

 پایداری و حفظ الگو به، مانسجا، تحقق هدف، آن یعنی انطباق یهامؤلفه تکتکسپس 

در نظر گرفته شدند. نتایج در ، متغیر مالک عنوانبهتفکیک در پنج آزمون رگرسیون مجزا 

 ارائه شده است. 2جدول شماره 

 آن یهامؤلفهبینی اثربخشی سازمانی و ضرایب رگرسیون ابعاد رهبری خدمتگزار برای پیش .4جدول 

آزمون هم 

سطح  خطی

 یمعنادار
 t مقدار

ضرایب 

 استانداردشده
 ضرایب استاندار نشده

 مدل

ه(
ست

واب
ک )

مال
یر 

متغ
 

VIF بتا تولرنس 
خطای انحراف 

 معیار
B 

 )ثابت( 3.530 5.304  31.531 5.555  

4 
نی

زما
سا

ی 
خش

ثرب
ا

 
 قابلیت اعتماد 5.451 5.500 5.432 1.100 5.555 5.241 4.123

 رسانیخدمت 5.331 5.504 5.412 1.013 5.555 5.241 4.123

 )ثابت( 4.101 5.314  31.150 5.555  

4 

اق
طب

ان
 

 قابلیت اعتماد 5.304 5.511 5.451 4.231 5.531 5.241 4.123

 رسانیخدمت 5.344 5.505 5.311 4.514 5.515 5.241 4.123

 )ثابت( 4.541 5.353  35.151 5.555  

4 

ف
هد

ق 
حق

ت
 

 قابلیت اعتماد 5.451 5.515 5.421 4.553 5.552 5.241 4.123

 رسانیخدمت 5.313 5.510 5.311 4.353 5.511 5.241 4.123

 )ثابت( 3.455 5.350  1.141 5.555  

1 

جام
نس

ا
 

 قابلیت اعتماد 5.423 5.515 5.402 1.310 5.554 5.122 4.553

 تواضع 5.455 5.512 5.401 1.434 5.553 5.113 4.121

 رسانیخدمت 5.324 5.514 5.300 3.511 5.525 5.111 4.113

 3 )ثابت( 4.134 5.313  32.435 5.555  

دار
پای

 ی و

 
ظ 

حف گو
ال
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آزمون هم 

سطح  خطی

 یمعنادار
 t مقدار

ضرایب 

 استانداردشده
 ضرایب استاندار نشده

 مدل

ه(
ست

واب
ک )

مال
یر 

متغ
 

VIF بتا تولرنس 
خطای انحراف 

 معیار
B 

 رسانیخدمت 5.150 5.523 5.252 1.215 5.555 3.555 3.555

تا  3.0گفت برآورد آماره دوربین واتسون با مقدار بین  توانیم هاافتهیدر توضیح کلی 

دهنده مناسب بودن های رگرسیون و نشانماندهمبستگی بین باقیدهنده عدم خودهنشان 4.0

که  دهدیمنشان ، یافتهبرازش در مدل رگرسیون است. مقدار ضریب تعیین تعدیل

)یعنی ابعاد رهبری خدمتگزار(  نیبشیپدرمجموع چند درصد علت متغیر مالک به متغیر 

که تفاوت  دهدیمنس نشان آنالیز واریا یهاجدولشود. نتایج مربوط به مربوط می

داری ها ازنظر آماری معنادار است و حداقل یک متغیر وجود دارد که رابطه معنیواریانس

که مدل  دهدیم( نشان >553/5P برابر با )، Fبنابراین سطح معناداری  با متغیر وابسته دارد؛

مربوط به  0کمتر از  VIFهمچنین مقدار  .رگرسیون از برازش مناسبی برخوردار است

خطی بین متغیرها در تحلیل رگرسیونی است و اعتبار دهنده عدم همبرآورد پارامترها نشان

نشان  >P 553/5داری معنی با Bمدل از این نظر نیز قابل تائید است. برآورد ضریب 

داشته باشیم مقدار متغیر مالک به  نیبشیپاگر یک واحد افزایش در متغیرهای ، دهدیم

 کند.ضریب افزایش پیدا میمقدار این 

 گیرینتیجهبحث و 

بنابراین بین  پژوهش مورد تائید قرار گرفت. یهیفرضهر دو ، پژوهش یهاافتهیبر اساس 

های رهبری خدمتگزار یعنی چنین بین مؤلفهرهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی و هم

ربخشی سازمانی و رسانی و قابلیت اعتماد با اثخدمت، تواضع و فروتنی، مهرورزی

انسجام و پایداری و حفظ الگو رابطه مثبت و ، تحقق هدف، های آن یعنی انطباقمؤلفه

های پژوهش با یافته، مربوط به فرضیه اصلی پژوهش یهاافتهیمعناداری وجود دارد. 

مهمبه و اینگلبرچ ، (4550ایروینگ )، (3154آزاد فدا و همکاران )، (3131نوروزی )



 

026 
 95 ، زمستان01شماره ، سومسال  فصلنامه

 موزشیهای رهبری و مدیریت آپژوهش

( نیز تا حدودی همسو با 3153است. نتایج پژوهش اردالن و همکاران )همسو  (4532)

های همبستگی بین مؤلفهدهد که نشان می جهتنیازا رسدیمپژوهش حاضر به نظر 

جو حمایتی یادگیری و حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی با ، گرایش به یادگیری

تولید و کاربرد ، بر یادگیری تأکیدرسد یاثربخشی سازمانی مثبت و معنادار است. به نظر م

حمایت و ، صمیمیت، احساسات، دانش و اطالعات در دانشگاه به همراه توجه به عواطف

دهد و این همان هدفی است که اثربخشی سازمانی را افزایش می، نفوذ بر کارکنان

 کنند.رهبری خدمتگزار آن را محقق می یهامؤلفه

درصد علت اثربخشی سازمانی به دو بعد از  41، آمدهدستهبا توجه به نتایج آماری ب

شود و دو بعد رسانی مربوط میابعاد رهبری خدمتگزار یعنی قابلیت اعتماد و خدمت

نقشی نداشتند. نتایج پژوهش ایروینگ ، بینی اثربخشی سازمانیمهرورزی و تواضع در پیش

بینی ی رهبری خدمتگزار در پیشهادر بررسی میزان تأثیر مؤلفه، (4551و النگبوتام )

 هاآنهای اهمیت ارزش نهادن به کارکنان و ابراز قدردانی از همکاری، اثربخشی سازمانی

ها و ای که در آن کارکنان احساس کنند به خاطر کمک. سبک رهبریدهدیمرا نشان 

توجه بلبین قایک پیش، گیرندهایشان از جانب سرپرستان مورد قدردانی قرار میهمکاری

مثال راسل عنوانهای پیشین است. بهبرای اثربخشی تیمی است. این مشاهده مشابه یافته

چیزی مانند آن ( بر اهمیت قدردانی از دیگران در رهبری خدمتگزار و اینکه هیچ4553)

دارد رهبران خدمتگزار به طرز مشهودی قدردانی کند. وی بیان میمی تأکید، نیست

کنند. مشاهده راسل بر مبنای کنند و از اعضا مراقبت میتشویق می، نهندارزش می، کنندمی

( مبنی بر اهمیت ابراز عشق رهبران نسبت به کسانی که با 4554؛ 3555استدالل وینستون )

دارد گونه بیان می( این مطلب را این4552دنیس )، ازآنقرار دارد. پس، کنندآنان کار می

عنوان ران خدمتگزار موجب مراقبت واقعی از اعضای تیم بهچیز مانند عشق رهبکه هیچ

 شودنمی هاآنایجاد احساس مهم بودن در افراد و عالقه واقعی به زندگی ، هاانسان

( و ایروینگ 3154آزادفدا و همکاران ) یهاپژوهش جینتا .(4551، )ایروینگ و النگبوتام

بین معناداری برای اثربخشی پیش ،دهد رهبری خدمتگزارنشان می (4551و النگبوتام )

( نیز 3130( و آقاحسینی و همکاران )3135آید. نتایج پژوهش زکی )حساب میتیمی به
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فردی مدیران بر افزایش اثربخشی سازمانی  یهایژگیورهبری آموزشی اثربخش  ریتأث

 .دهدیممدارس را نشان 

به دو بعد از ابعاد رهبری ، قدرصد علت انطبا 34، آمدهدستبا توجه به نتایج آماری به

شود و دو بعد مهرورزی و تواضع رسانی مربوط میخدمتگزار یعنی قابلیت اعتماد و خدمت

همچنین اگر یک واحد افزایش در متغیرهای قابلیت  نقشی نداشتند.، بینی انطباقدر پیش

کند. پیدا میافزایش  5.344 و 5.304انطباق به مقدار ، رسانی داشته باشیماعتماد و خدمت

ابتکار و توسعه. ، رشد، اند از: سازگاریمؤلفه انطباق شامل چهار شاخصه است که عبارت

 توانیم، انطباق یمؤلفه یهاشاخصهو با توجه به  آمدهدستبهبه نتایج  با توجهبنابراین 

انطباق یعنی  مؤلفهمنجر به افزایش  رسانیخدمتقابلیت اعتماد و  یمؤلفهگفت دو 

، . زمانی که فضای اعتماد بر سازمان حاکم باشدشودیمابتکار و توسعه ، رشد، گاریساز

. توانمندسازی افراد شودیمابتکار و توسعه افراد سازمان ایجاد ، رشد، زمینه برای سازگاری

( 3153) زادهحاجیمرتبط با رشد و توسعه افراد است. نتایج پژوهش شیربیگی و  ینوعبهنیز 

رهبر خدمتگزار با با پژوهش حاضر همسو است. ( 3154کاران )احمدی و همو 

رسانی و القای اعتماد در سراسر سازمان زمینه را برای رشد و ابتکار و توانمندسازی خدمت

 نمایند.افراد مهیا می

به دو بعد ، تحقق هدف یمؤلفهدرصد علت  30، آمدهدستبا توجه به نتایج آماری به

شود و دو بعد رسانی مربوط میار یعنی قابلیت اعتماد و خدمتاز ابعاد رهبری خدمتگز

با  Bنقشی نداشتند. برآورد ضریب ، بینی تحقق هدفمهرورزی و تواضع در پیش

اگر یک واحد افزایش در متغیرهای قابلیت اعتماد و ، نشان داد P<0.05داری معنی

کند. افزایش پیدا می 5.313 و 5.451به مقدار ، رسانی داشته باشیم تحقق هدفخدمت

کسب منابع و کارایی. ، کیفیت، از: موفقیت اندعبارتی تحقق هدف های مؤلفهشاخصه

آمده در پژوهش حاضر همسو دستبا نتایج به( 4534نتایج پژوهش علیمی و همکاران )

( نشان داد بین رهبری خدمتگزار و تدریس اثربخش 4553نتایج پژوهش متزکار ) است.

( نشان داد بین 4533که نتایج پژوهش جاکوبز )و معناداری وجود دارد. درحالیرابطه مثبت 

که تدریس رهبری خدمتگزار و تدریس اثربخش رابطه معناداری وجود ندارد. درصورتی
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عنوان تحقق هدف در نظر گرفته و عاملی مؤثر در اثربخشی سازمانی مدارس اثربخش را به

ر همسو با نتایج پژوهش حاضر و نتایج پژوهش نتایج پژوهش متزکا، حساب آوریمبه

رسد. دیویس اعتقاد دارد توجه به روابط انسانی جاکوبز مغایر با پژوهش حاضر به نظر می

دارای آثار انکارناپذیری  هاآنمشارکت و مشورت با ، بین کارکنان نظیر بهبود ارتباطات

 زایش کارایی در سازمان استاف، یتدرنهادر تلطیف محیط کاری و بهبود روابط انسانی و 

دال بر این است  (3153نتایج پژوهش خوشبختی و همکاران ) (.3155، )توفیقی و همکاران

کننده در عملکرد بهتر آنان که پیوندهای عاطفی بین کارکنان با سازمانشان نقشی تعیین

( در بررسی سبک رهبری 3153دارد. همچنین نتایج پژوهش ایزدی طامه و همکاران )

توانند در کار خود موفق باشند که دهد سرپرستانی مینشان می، هاخدمتگزار در بیمارستان

طور خاص از سبک رهبری خدمتگزار استفاده کنند. بنابراین شان بهدر اداره بخش مربوطه

 با پژوهش حاضر همسو هستند. گفت این دو پژوهش توانیم

عالوه بر ، مدیرگفت  توانیمتحقق هدف با توجه به رابطه مثبت بین قابلیت اعتماد و 

که برای افراد سازمان انجام  را خدماتی باید، روحیه خدمتگزاری در افراد سازمان یجادا

که امکان دارد افراد در  ییهاها و برنامهصادقانه با آنان در میان بگذارد. طرح، دهدمی

ضروری ، نان پیروان به رهبرانبرای اطمی به آنان ابالغ کند.، آن نقشی داشته باشند یاجرا

که رسیدن به  ییهاعدهون خدمات ابی ینهدرزم هاییگوو گزافه یزآماست از اخبار مبالغه

 علی اجتناب شود. در دستورالعمل سیاسی اجتماعی موال، میسور نیست، یزودبه، هاآن

عده خالف آری... دهی و در و یاکه مردم را وعدهاین از بپرهیز" خوانیم:می (السالمعلیه)

از شتاب در کارهایی که  یزخشم خدا و مردم را برانگیزاند... و بپره، زیرا خالف وعده

بر مدیران و مسئوالن است که هر کاری را به هنگام آن  "هنگام انجام آن نرسیده است.

ام ام ای که شرایط آن فراهم نیست احتراز نمایند.اظهار طرح و برنامه اعالم و از بگزارند و

؛ اظهار چیزی قبل از اینکه «یستحکم مفسده له قبالناظهارالشی ء »فرمود:  )ع( جواد

 (.201ص ، )تحف العقول شودیمآن محکم شود منجر به تباهی آن  یهاهیپا

 5.105یافته برابر با تعدیل مقدار ضریب تعیین، آمدهدستبا توجه به نتایج آماری به

به سه بعد از ابعاد رهبری خدمتگزار یعنی قابلیت ، مدرصد علت انسجا 10، دهدنشان می
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نقشی ، بینی انسجامشود و بعد مهرورزی در پیشرسانی مربوط میتواضع و خدمت، اعتماد

به ترتیب قابلیت اعتماد با ، نشان داد >P 553/5داری با معنی Bبرآورد ضریب  نداشت.

رسانی با برآورد ضریب دمتو خ 5.455تواضع با برآورد ضریب ، 5.423برآورد ضریب 

اگر یک واحد  طورهمینباشند. دار با انسجام میدهنده رابطه مثبت و معنینشان 5.324

رسانی داشته باشیم انسجام به مقدار تواضع و خدمت، افزایش در متغیرهای قابلیت اعتماد

ه است که ی انسجام شامل چهار شاخصکند. مؤلفهافزایش پیدا می 5.324و  5.455، 5.423

به اینکه رضایت  ارتباطات و تعارض. با توجه، جو بین فردی، اند از: رضایت شغلیعبارت

افزایش رضایت شغلی بیانگر افزایش انسجام ، انسجام است یمؤلفه یهاشاخصهشغلی یکی 

( نشان داد بین رهبری خدمتگزار سازمان و 3154. نتایج پژوهش خرازی و همکاران )است

( نیز در 4550همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. ایروینگ )، ارکنانرضایت شغلی ک

ی آماری معنادار و همبستگی مثبتی بین هریک نتایج پژوهش خود به این نتیجه رسید رابطه

های رهبری خدمتگزار و رضایت شغلی در ارجاع به اثربخشی سازمانی وجود دارد. از مؤلفه

رابطه مثبت قوی بین رفتارهای  که دیرسه به این نتیجه ( نیز در پژوهشی مشاب4555کریت )

رهبری خدمتگزار مدیران مدارس و رضایت شغلی معلمان وجود دارد و رهبری خدمتگزار 

آید. نتیجه این چهار توجه برای رضایت شغلی معلمان به شمار میبین قابلیک متغیر پیش

رضایت شغلی یکی از چهار جهت با نتایج پژوهش حاضر همسو است که ازاین، پژوهش

در اکثر متون اخالقی نیز اعتقاد بر ی انسجام از اثربخشی سازمانی است. ی مؤلفهشاخصه

وارسته از خودخواهی یافت  یهاتنها در دل، «گزاری به مردمخدمت»گوهر این است که 

های اصلی مدل رهبری خدمتگزار است. این شود. تواضع و فروتنی یکی از مؤلفهمی

در )ص(  حضرت محمد ازجمله استقرار گرفته  تأکیدژگی در ادیان مختلف مورد وی

دوست ندارم که "به اصحاب خود فرمودند: ، هنگام تقسیم وظایف میان یاران در سفر

وقتی ببیند که او ، اشخداوند کراهت دارد از بنده یدرستخودم را بر شما برتری دهم. به

 ."ستخودش را بر دوستانش ترجیح داده ا

درصد علت پایداری  31دهد که نشان می 5.315یافته برابر با مقدار ضریب تعیین تعدیل

بنابراین سه  شود؛رسانی از ابعاد رهبری خدمتگزار مربوط میو حفظ الگو به بعد خدمت
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نقشی نداشتند. برآورد ضریب ، بینی پایداریتواضع و قابلیت اعتماد در پیش، بعد مهرورزی

B 553/5 اریدبا معنی P< رابطه مثبت و  5.150رسانی با برآورد ضریب خدمت، نشان داد

اگر یک واحد افزایش در متغیر  طورهمینداری با اثربخشی سازمانی دارد. معنی

 کند.افزایش پیدا می 5.150رسانی داشته باشیم پایداری و حفظ الگو به مقدار خدمت

عالیق اساسی ، اند از: وفاداریارتی پایداری و حفظ الگو عبهای مؤلفهشاخصه

( نشان داد بین رهبری خدمتگزار و 4534انگیزش و هویت. نتایج پژوهش کفی )، زندگی

قصد معلم برای ماندن و ادامه خدمت رابطه مثبت معناداری وجود دارد. این مطلب مرتبط با 

نتایج  ی پایداری و حفظ الگوست.های مؤلفهفاداری یکی از شاخصهووفاداری است 

( نیز نشان داد بین رهبری خدمتگزار و کاهش نرخ غیبت در محل کار 4551پژوهش راچ )

جهت که کاهش نرخ غیبت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش راچ را ازاین

، حساب آوردی پایداری و حفظ الگو بهعنوان شاخصه انگیزش از مؤلفهتوان بهرا می

حساب آورد. نتایج پژوهش نصراصفهانی و همکاران پژوهش حاضر بههمسو با  توانمی

تواند تعهد سازمانی را تبیین طور معناداری مینشان داد متغیر تواضع و فروتنی به، (3155)

عنوان یک متغیر میانجی و عاملی مؤثر در چنانچه تعهد سازمانی را به، محقق ازنظرکند. 

توان نتایج پژوهش نصراصفهانی و همکاران می، یریمافزایش اثربخشی سازمانی در نظر بگ

اگر تعهد سازمانی را همان وفاداری  کهدرحالیرا با نتایج پژوهش حاضر همسو دانست. 

با توجه به اینکه در ، ی پایداری و حفظ الگو در نظر بگیریمیعنی شاخصه اول از مؤلفه

رسانی بر اثربخشی ه خدمتهای رهبری خدمتگزار فقط مؤلفپژوهش حاضر از بین مؤلفه

ای که تأثیری بر پایداری و حفظ الگو عنوان مؤلفهسازمان تأثیر دارد و مؤلفه تواضع به

نتایج پژوهش نصراصفهانی و همکاران با نتایج پژوهش ، شده استندارد از معادله حذف

ان در نتایج پژوهش خود بی، (3153رسد. خوشبختی و همکاران )حاضر مغایر به نظر می

آنان را ، دارند رهبری خدمتگزار به دلیل مشارکت دادن افراد در تصمیمات سازمانیمی

تواند التزام و کند و بنابراین میمکلف و ملزم می، گیرندنسبت به تصمیماتی که خود می

، تکلیف را در آنان ایجاد نماید. اگر بتوانیم این التزام و تکلیف را مرتبط با انگیزش بدانیم

برای  هاآنمنجر به افزایش انگیزه  هاگیریتصمیمن معنا که مشارکت معلمان در به ای
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های پژوهش خوشبختی و همکاران با توان نتیجه گرفت یافتهمی، شودیماجرای تصمیمات 

نشان داد اعتماد به  (4532) 3لوو وهای پژوهش حاضر همسو است. نتایج پژوهش وونگیافته

 کند.میانجی بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی عمل می عنوان یک متغیررهبران به

اعتماد و تعهد ، های رهبری خدمتگزارنشان داد بین مؤلفه نیز، (4551پژوهش دنهاسر )

 تیمی رابطه معناداری وجود دارد.

های رهبری برخی مؤلفه، های حاصل از فرضیه دومطبق یافته، که مشاهده شد طورهمان

رسانی های آن رادارند. خدمتبینی اثربخشی سازمانی و مؤلفهشخدمتگزار قدرت پی

ی آن را دارد. بینی اثربخشی سازمانی و هر چهار مؤلفهای است که قدرت پیشمؤلفه

جز پایداری و های آن بهای است که بر اثربخشی سازمانی و همه مؤلفهقابلیت اعتماد مؤلفه

ی انسجام تأثیر مثبت و ی تواضع تنها بر مؤلفهؤلفهحفظ الگو تأثیر مثبت و معناداری دارد. م

ی مؤلفه 2از بین ، در این پژوهش آمدهدستبهمعناداری دارد. بنابراین بر اساس نتایج 

های اثربخشی سازمانی ای است که بر همه مؤلفهرسانی مؤلفهخدمت، رهبری خدمتگزار

ی مهرورزی بر اثربخشی ه مؤلفهکرا دارد درحالی هاآنبینی تأثیر داشته و قدرت پیش

های آن را ندارد. عدم تأثیر یک از مؤلفهبینی هیچسازمانی تأثیری نداشته و قدرت پیش

های آن عالوه بر اینکه منطقی به نظر ی مهرورزی بر اثربخشی سازمانی و مؤلفهمؤلفه

هاست. برای آن و متون دینی نیز همسو نبوده و در تعارض با پیشینهای با پژوهش، رسدنمی

: نددر برخورد با مردم به مالک اشتر فرمودبر مهرورزی  تأکیدبا  موال علی )ع(مثال 

مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز »

ای اند؛ دستهزیرا مردم دودسته، چنان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی

 یشانا  (.01نامه ، البالغهنهج) «اندیکشر گروهی دیگر در آفرینش با تو وادر دینی تبر

 :ندفرمودهمچنین 

توانی خدا را براى خود جلب کنى این است که در آن می یلهوسرساترین چیزى که به»

نیز در راستای اهمیت امام سجاد )ع(  «.باطن نسبت به همه مردم خیرخواه و مهربان باشى

                                                           

1. Wong Goh & Low 
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حاکم باید همانند پدری مهربان برای مردم »فرمایند: میورزی در مدیریت و رهبری مهر

آیه الهى خطاب به پیامبر  .(3153، به نقل از جوادی آملی 143ص ، 4ج ، )الفقیه« باشد

وَاخْفِضْ جَناحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ »فرماید: که مى آوریمیم را به یاد (واله یهعل اهللیصل)اکرم 

واژه  .«بگستران، پروبال خود را براى مؤمنانى که پیرو تو هستند» ؛(430)شعرا/ «الْمُؤْمِنینَمِنَ 

، از کمال مهرورزى، به کنایه، کاررفته استکه سه بار در قرآن کریم به« خفض جناح»

 کند.عطوفت و خدمتگزارى خالصانه و متواضعانه حکایت مى

رسد؛ نکته اول اینکه باید توجه داشت دو نکته درباره علت این نتایج به نظر می

 اگر مدیری یا کارمندی مردم را دوست نداشته باشد و آنان رامنطقی دارد. ، رسانیخدمت

فقط  یخدمتگزار یراز، به آنان خدمت نماید تواندینم، یک خانواده نداند از خود مانند

، له در مسیر خدمتگزاریمسئ ترینمهمبنابراین  ؛شودیم ریپذامکانبامحبت و عشق به مردم 

های شده و در مؤلفهقلب خدمتگزار فرد است که با عنوان عشق الهی توسط پترسون مطرح

( با عنوان مهرورزی از آن یادشده است. پس مهرورزی عاملی 3133همکاران )قلی پور و 

 یمؤلفهشود و شاید بتوان گفت درواقع رسانی میاست که خود منجر به خدمت

نکته دوم اینکه  مهرورزی و یکی از مصادیق آن است. یمؤلفهبروز و ظهور  رسانیخدمت

بینی اثربخشی سازمانی و رسد شاید علت عدم توان مؤلفه مهرورزی در پیشبه نظر می

های پرسشنامه رهبری خدمتگزار قلی پور باشد مربوط به تحلیل عاملی مؤلفه، های آنمؤلفه

 دهنده باشد.تواند یاریمجدد می و احتماالً تحلیل عاملی اکتشافی

تمامی انبیای  شانازآنجاکه گفت  توانیمکلی پژوهش حاضر  بندیجمعدر راستای 

سرچشمه بحث سبک رهبری خدمتگزار از تعالیم ، الهی هدایت و خدمتگزاری به بشر است

 دارد و یاخدمت در اصطالح قرآن و حدیث معنای عام و گستردهگیرد. آسمانی نشأت می

شود. امام علی هرگونه کار خیر و سودرسانی و کمک کردن به دیگران را شامل می

رسانی تو این است که نیازهای ازجمله خدمت»: ندبه مالک اشتر فرمودخطاب  (السالمعلیه)

آن خدماتی را که معاونان تو از ، برآورده سازی، کنندبه تو مراجعه می کهیمردم را هنگام

خدمت و  یزهانگ یجادا(. باید توجه داشت 01نامه ، البالغه)نهج« اندتوانانجام آن کارها نا

تواند این نقش را داشته می رهبر که طلبدفضای مناسبی را می، گسترش آن در بین افراد
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سبک  .ایجاد کند را های مناسب برای عرضه خدمت از سوی افراد خدمتگزارباشد و زمینه

های مختلفی نسبت به این شود. دیدگاهار محسوب میسبکی اخالق مد، رهبری خدمتگزار

شده است. هر یک از این های متفاوتی برای آن ارائهسبک رهبری وجود دارد و مدل

هایی را برای رهبری خدمتگزار در نظر گرفتند که رهبری خدمتگزار مؤلفه، هامدل

به نظر ، خدمتگزار شود. باوجود ارزشمند بودن سبک رهبریها محقق میباوجوداین مؤلفه

عنوان تنها سبک مناسب تواند بههایی داشته و نمیرسد این سبک رهبری نیز ضعفمی

رسد نه توجه و تمرکز صرف روی سازمان برای همه شرایط کاربرد داشته باشد. به نظر می

است و نه توجه صرف به افراد سازمان. تمرکز بر روی  رشیپذقابلو اهداف سازمان 

تمرکز روی افراد ، بیشتر است تأکیدآفرین مورد که در رهبری تحول ماناهداف ساز

روی رشد فردی و خودسازی مدیر  تأکید، رهبری خدمتگزار است تأکیدکه مورد  سازمان

هایی نمونه، مقایسه با مفهوم تقوا استو قابل است تأکیدو رهبر که در رهبری اصیل مورد 

عنوان تواند بهیک نمیتر است که هیچتر و اخالقییکاربرد، های رهبری جدیدتراز سبک

در رهبری  ترجامعیک سبک جامع در نظر گرفته شود و نیاز به طراحی سبک و مدلی 

در این راستا تعالیم خالق بشر که توسط فرستادگانش ارائه شده است  .شودیماحساس 

 .رسدیمراهگشا به نظر 

بیش از سی سال ، توجه گردد که امام خمینی )ره(قبل از هر پیشنهادی باید به این مهم 

اگر به من خدمتگزار "فرمودند که  خود راجمله معروف ، میالدی 35یعنی اوایل دهه ، قبل

مسلمان وظیفه  نظرانصاحب(. بر 3105، )امام خمینی ره "بگویند بهتر است تا رهبر بگویند

همت گمارند و از تعالیم  یازپردهینظربود که درباره این آموزه کاربردی رهبری به 

و دستاوردهای  هایژگیو، اصول، السالمهمیعلقرآن کریم و کالم معصومان  بخشروح

رهبری خدمتگزار را استخراج و منتشر نمایند. لیکن تئوری رهبری خدمتگزار در مغرب 

، آن از گیریبهرهاندیشمندان ایرانی و اسالمی در صدد  ازآنپسزمین تدوین و ارائه شد و 

تئوری رهبری خدمتگزار با  گرددیمبنابراین پیشنهاد  برآمدند.، محدود طوربه همآن

تا برای پژوهشگران آینده ، زیربنای تعالیم الهی اسالم با سعی بلیغ و دقت عمیق ارائه گردد
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 در جهانپرخیر و برکت را در رابطه با مطالعات رهبری در ایران امروز و بلکه  یانهیزم

 راهم آورد.امروز ف

، با توجه به تائید فرضیه اصلی پژوهش، گفت توانیمدر رابطه با پیشنهادهای کاربردی 

، توانند جهت افزایش اثربخشی سازمانیو مدیران بخصوص مدیران مدارس می هاسازمان

صورت عملی در پیروان به تقویت سبک رهبری خدمتگزار پرداخته و این سبک را به

با توجه به  درآید. هاآنسازمانی عنوان فرهنگجایی که خدمتگزاری بهنهادینه بسازند تا 

و بخصوص مدارس پیشنهاد  هاسازمانبه مدیران ، رابطه مهرورزی و اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمان را افزایش دهند. به این ، گردد با تقویت مهرورزی نسبت به کارکنانمی

به افراد سازمان ، دهنداهمیت می هاآنشان دهند به صورت های مختلف به افراد نمعنا که به

با افراد ارتباط همدالنه برقرار ، گوش دادن فعاالنه را در خود تقویت کنند، محبت کنند

خود قلبا به افراد عالقه داشته باشند و تظاهر نکنند چراکه این عالقه قلبی خودبه، کنند

های ری پیروان عالقه داشته و در حالتشکوفایی و یادگی، شود رهبر به پیشرفتموجب می

مختلف این عالقه را نشان دهد. نتایج بیانگر این است که تواضع و فروتنی مدیر موجب 

بخصوص مدارس پیشنهاد  هاسازمانرو به مدیران شود. ازایناثربخشی سازمانی می

قویت کنند. تواضع و فروتنی را در خود ت، گردد که برای ارتقاء اثربخشی سازمان خودمی

تواضع و فروتنی نه به این معنا که خود را حقیر کنند بلکه به این معنا که خود را در کنار 

پرادعا بودن یکی از  چراکهدوراز غرور و تکبر باشند ادعا و بهافراد سازمان دیده و بی

 آید.حساب میهای اصلی مدیریت بهآفت

عاملی در جهت افزایش ، بررسانی رهنتایج پژوهش بیانگر آن است که خدمت

رسانی در خودشان نسبت به مدیران با تقویت خدمت، بنابراین اثربخشی سازمانی است؛

رسانی را در سایر افراد سازمان نیز ایجاد کرده و از این توانند فرهنگ خدمتمی، کارکنان

تواند رسانی میطریق سازمان را به سمت اثربخشی بیشتر هدایت کنند. این خدمت

توجه و ... خود را نشان ، زمان، منابع مادی، صورت های مختلف ازجمله ارائه اطالعاتبه

باعث افزایش اثربخشی سازمانی ، دهد. نتایج بیانگر آن است که قابلیت اعتماد در رهبر

گردد جهت رو به رهبران و مدیران سازمانی بخصوص مدارس پیشنهاد میشود. ازاینمی
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فضایی بر مبنای ، گویند انجام دهندسعی کنند آنچه را که می، نافزایش اثربخشی سازما

افراد را در فضای نسبت باز و آزادی قرار داده و ، اعتماد و نه ترس در سازمان ایجاد کنند

را  هاآناعتقاد داشته و  هاآنهای به افراد نشان دهند که به توانایی، اعتماد کنند هاآنبه 

ای اشتباهات صورت گرفته را زمینه، بینندزمان مناسب میبرای محقق ساختن اهداف سا

 توانند چیزهای جدیدی یاد بگیرند و در کنار هم رشد کنند.بدانند که از طریق آن افراد می

در پایان از تمامی بزرگوارانی که در این پژوهش همکاری نمودند کمال تشکر را 

 یجامعهوحیه خدمتگزاری و تحقق داریم. امیدواریم این پژوهش قدمی در مسیر گسترش ر

 آرمانی مهدوی باشد.

 منابع

 .قرآن مجید

 .البالغهنهج، سید رضی

 .نشر اسراء م:ق .همفاتیح الحیا (.3151) جوادی آملی اهللتیآ

سازمان  -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :تهران .صحیفه نور (.3113) .امام خمینی ره

 .چاپ و انتشارات

رابطه ساختار سازمانی با اثربخشی سازمانی و (. 3154) .م، ایزدی و .م، برزگر، .ع، احمدی

 .نواحی شهرستان شیراز وپرورشآموزشدر بین کارکنان  یتوانمندساز

 .1-33صص ، 13 شماره ،مدیریت آموزشی یهاینوآور

هوش سازمانی و اثربخشی ، رهبری دانش(. 3153) .م، گیالنی . وآ، اسکندری، .م، اردالن

 .13-355صص ، 34شماره ، مطالعات مدیریت راهبردی. یسازمان

ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار  (.3154) .آ، نژاد و کاظم. ف، تندنویس، .ش، آزادفدا

پژوهش در  .والیبال لیگ برتر مردان ایران یهامیتبا اثربخشی تیمی و عملکرد 

 .305-310صص ، 44شماره ، مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
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بر اثربخش سازی  مؤثرعوامل  (.3130. )ا، عابدی. و م، سبحانی نژاد، .ت، یآقاحسین

 شماره، دانشور رفتار .مدیریت مدارس دوره متوسطه از دیدگاه مدیران و دبیران

 .01-11صص ، 33

سبک  ریتأث (.3153. )خ، قاضیانی و. و، یدلفان آذر، .خ، حاتمی پور، .ا، ایزدی طامه

صص ، 3شماره  ،فصلنامه سالمت خانواده .د پرستارانرهبری خدمتگزار بر عملکر

34-1. 

تغییرات سازمانی  ریتأث(. 3155. )ع، زارچی یمیو کر. ا، عامریون، .م، چاقری، .ش، توفیقی

، مجله طب نظامی .سالمت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی یهاشاخصبر 

 .311-315صص ، 1شماره ، 31دوره 

قم: جامعه تحف العقول فیما روی عن آل الرسول )ع(. ه.ق.(.  3252ا. ش. )، حرانی

 مدرسین.

 .ب، روحانی. و ر، محمدی، .ب، احدی نزاد، .ف، مرادی، .م، صالحی، .ن، خالصی

 هایبیمارستانرابطه رهبری خدمتگزار و درگیری شغلی کارکنان (. 3153)

، یریت سالمتمد. آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 .41-14صص ، (21)30

 هایسازمان(. تبیین الگوی اثربخشی 3133ح. )، فردییدانام. و ، نوروزی، آ.، خائف الهی

شماره ، فصلنامه مدرس علوم انسانی نقش رهبری خدمتگزار. بر اساسدولتی ایران 

 .10-53صص ، 4

ازمان و رضایت رهبری خدمتگزار س(. 3154) .ع، ترکی. و س، میرکمالی، .س، خرازی

 .31-331صص ، 32شماره ، مدیریت دولتی اندازچشم .شغلی کارکنان

ارتباط بین رهبری خدمتگزار و  (.3153. )م، زنده بودی . وم، دار یکشت، .ج، خوشبختی

، مطالعات مدیریت ورزشی .ورزشی استان بوشهر یهائتیهتعهد سازمانی کارکنان 

 .331-315صص ، 31شماره 

 .فرهنگی یهاپژوهشتهران؛ دفتر  .مبانی تئوری و طراحی سازمان (.3135). آل .ر، دفت
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رابطه هوش معنوی و رهبری خدمتگزار  (.3154) .م، محمودیان. و ن، سراج، .ع، رستگار

- 15صص ، 2شماره ، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی (.بانک شهر موردمطالعه)

21. 

 پردازاننظریهسه رهبری خدمتگزار از دیدگاه مقای(. 3133. )ع، نصراصفهانی، .س، ساالری

 .455-434صص ، 21شماره ، معرفت در دانشگاه اسالمی(. ع)غربی و امام علی 

سبک رهبری  یهایژگیوبررسی رابطه (. 3153. )س، زادهحاجی . ون، شیربیگی

فصلنامه رهبری و . خدمتگزار مدیران مدارس متوسطه با توانمندسازی دبیران
 .33-55صص ، 2شماره ، سال ششم، زشیمدیریت آمو

 .115ص ، 10ج ، چاپ ایران، بحاراالنوارمحمدباقر. ، عالمه مجلسی

 هایسازمانتبیین ابزار سنجش رهبری خدمتگزار در  (.3133) .م، حضرتی . وآ، قلی پور

 .0 -41صص ، 1شماره ، سال دوم، مدیریت یهاپژوهش .دولتی ایران

رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و  (.3155) .ع، ینصراصفهان. و م، نصراصفهانی

، مدیریت یهاپژوهش .آن در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان یهامؤلفه

 .350 -342صص ، 33شماره ، سال چهارم

نقش رهبری  بر اساسدولتی ایران  هایسازمانتبیین الگوی اثربخشی  (.3131) م.، ینوروز

 .دانشگاه تربیت مدرس مهناپایان .رخدمتگزا
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