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چکیده
پژوهش حاضر باهدف شناخت سبک رهبری خدمتگزار و نقش آن در اثربخشی سازمانی در دبیرستانهای
دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی  3154-51و به روش توصیفی همبستگی انجام شد .جامعهی آماری
شامل کلیه دبیران دبیرستانهای دولتی دخترانه شهر تهران بود که از میان آنها  115نفر به روش تصادفی
خوشهای انتخاب شدند .برای سنجش سبک رهبری خدمتگزار از پرسشنامهی قلی پور و همکاران (،)3133
با ضریب پایایی  5/50و برای سنجش اثربخشی سازمانی از پرسشنامه پارسونز با پایایی  5/52استفاده شد.
پایایی آزمونها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آزمونها با دو روش اعتبار محتوا و سازه ،با
استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،به دست آمد .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از آزمونهای همبستگی اسپیرمن
و رگرسیون خطی چندگانه به روش گامبهگام استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که میان رهبری
خدمتگزار و اثربخشی سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد .همچنین ،میان مؤلفههای چهارگانه رهبری
خدمتگزار با اثربخشی سازمانی و مؤلفههای آن نیز همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت .نتایج
رگرسیون چندگانه نشان داد از میان ابعاد رهبری خدمتگزار ،به ترتیب سه عامل خدمترسانی ،قابلیت
اعتماد و تواضع بیشترین توان را در پیشبینی اثربخشی سازمانی دارند.

واژگان کلیدی :اثربخشی سازمانی ،رهبری خدمتگزار ،دبیرستان دخترانه
 .3دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
تهران ،ایرانrahimian@atu.ac.ir .
 .4دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
تهران ،ایرانabbaspour1386@gmail.com .
 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانF.sarrafan@gmail.com .
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مقدمه
این مقدمه ابتدا به مفهوم رهبری پرداخته سپس وارد یکی از انواع رهبری به نام رهبری
خدمتگزار میشود .سپس بحث مدیریت و رهبری آموزشی مطرح میشود و بحث اصلی
مقدمه با پرداختن به متغیر دوم پژوهش یعنی اثربخشی سازمانی پایان مییابد.
رهبری ،یکی از پرقدرتترین مهارتهای زندگی است که آیندهی جوامع محلی ،ملی
و جهانی ما را تحت تأثیر قرار میدهد (ولکر .)4531 ،3مفهوم رهبری در عین سادگی،
بسیار پیچیده است .این مفهوم در سادهترین حالت ،در مورد تأثیر گذاشتن بر رفتار افراد
است .در پیچیدهترین حالت آن ،نهتنها باید به دنبال درک تأثیر بر افراد بود ،بلکه فراتر از
آن باید تأثیر بر سازمان ،جامعه و نظام اجتماعی ،شبکههای مرتبط ،سطوح سازمانی در
زمانها و مکانهای مختلف را نیز مدنظر داشت )ادواردز و ترنبول .)4531 ،4یافتهها حاکی
از تأثیر رهبری بر نگرش و عملکرد پیروان است (الندرین و مجاسکاتی .)4531 ،1ازآنجاکه
رهبری مؤثر برای موفقیت هر سازمان ،ضروری است و سازمانها در جهت دستیابی به
اهدافشان بر رهبران مؤثر تکیه میکنند (اسپین ،)4532 ،2محققان همچنان به شناسایی
صفات خاص رهبری یا رفتارهای ضروری برای رهبری مؤثر میپردازند .در حوزه رهبری،
جهان به شدت در پی رهبران اخالقی و مؤثری است که به دیگران خدمت کنند ،برای
توسعهی آنها سرمایهگذاری کنند و یک چشمانداز مشترک را تحقق بخشند (شاکری و
نیکوپرور" .)4534 ،خدمت به خلق" ارزش واالیی است که در قرآن کریم و روایات
معصومین علیهمالسالم نیز مکرر مورد تأکید قرار گرفته است .بهعنوان نمونه ،امام کاظم
علیهالسالم فرمودند :همانا مهر قبول (تأیید) اعمال شما ،برآوردن نیازهای برادرانتان و نیکی
کردن به آنان در حد توان است و اال (اگر چنین نکنید) ،هیچ عملی از شما پذیرفته
نمیشود (بحاراالنوار ،ج .)10

1. Voelker
2. Edwards & Turnbull
3. Alonderiene & Majauskaite
4. Spain

نقش رهبری خدمتگزار در میزان اثربخشی ...

009

یکی از سبکهای رهبر ی که برای رفتار اخالقی و همکاری از طریق ارتباط با افراد
اولویت قائل میشود ،رهبری خدمتگزار است (گرین لیف 4554 ،3به نقل از کفی،4
 .)4534به دلیل وجود تقاضا برای رهبران اخالقی و معنوی که از کارکنان و اجتماع باخبر
باشند ،عالقه به رهبری خدمتگزار فزونی گرفته است .این سبک رهبری ،صورتی از رهبری
اصیل است که از جهت تمرکز بر خادمیت و بنیان معنوی ،منحصربهفرد است (بویوم،1
 .)4534هدف نهایی یک رهبر خدمتگزار ،خوب بودن سازمان است .این سبک رهبری
پیرو محور ،بر ایجاد ارتباط سالم و قوی در داخل یک سازمان تمرکز دارد (دیرنداک 2و
پترسون 4535 ،به نقل از کفی )4534 ،و مزیت کلیدی آن ،این است که میتواند هم جو
اخالقی و هم محیط کاری درونی سازمان را بهبود بخشد (ماهون .)4534 ،0مفهوم رهبری
خدمتگزار برای اولین بار توسط رابرت گرین لیف در سال  3515با انتشار مقاله
"خدمتگزار بهعنوان رهبر" ،معرفی شد .کتابها و مقاالت دیگری برای روشن شدن این
مفهوم ،در پی هم آمدند که در تمام این آثار ،گرین لیف درباره نیاز به مدل جدیدی از
رهبری بحث میکند :مدلی که خدمت به دیگران شامل کارکنان ،مشتریان ،و جامعه ،را در
اولویت اول قرار میدهد .رهبری خدمتگزار بر افزایش خدمت به دیگران تأکید میکند؛
یک رویکرد جامع به کار ،ارتقاء حس در جامعه و درک عمیق از روحیه در محیط کار
(اسپیرز 3553 ،به نقل از تارلینگ .)4532 ،1رهبران خدمتگزار بهدوراز خودپرستی ،از
طریق سرمایهگذاری بر روی مردم خویش ،آنان را با مراقبت صادقانه و خالصانه هدایت و
رهبری میکنند (گرین لیف .)3511 ،1رهبرانی که به اصول رهبری خدمتگزار عمل
میکنند باعث توسعه معنویت در خود و دیگران میشوند (گریسلی و بوکارنئا.)4532 ،3
مدتی است که جوامع علمی و دانشگاهی به این سبک رهبری عالقهمند شدهاند .با وجود
1. Greenleaf
2. Caffey
3. Boyum
4. Dierendonck
5. Mahone
6. Tarling
7. Greenleaf
8. Greasley & Bocârnea
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تفاوت اصطالحی رهبر و خدمتگزار ،همچنان تالش برای توسعه سازه و تئوری رهبری
خدمتگزار ،با تحقیقات نظری و تجربی ادامه دارد .بااینحال ،برای نظریهی رهبری
خدمتگزار و توسعه ابزار اندازهگیری آن ،هم در روش و هم در ساخت نظریه ،منتقدانی
وجود دارند (راچماواتی و النتو.)4532 ،3
با توجه به نقش رهبری مؤثر در موفقیت سازمانها (اسپین )4532 ،از سویی و نقش
اساسی ،پایهای و کلیدی آموزشوپرورش در گردش امور جامعه از سوی دیگر ،رهبری
سازمانهای آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است .دو مفهوم مدیریت و رهبری تا
حدودی مرتبط با یکدیگر به نظر میرسد اما باید توجه داشت اخیراً موضوع رهبری
آموزشی در مدارس به نحو چشمگیری از مفهوم مدیریت آموزشی پیشی گرفته است .این
موضوع نشان میدهد که نظام آموزشی ایران بیش از گذشته نیازمند رهبران توانمندی است
که فراتر از مدیریت آموزشی ،بتوانند هم در سطح ستادی و هم در سطح عملیاتی ،مدرسه
را با اثربخشی مطلوب اداره کنند .رهبران سازمانی عموماً با دو مقوله کلیدی انگیزش
کارکنان و نفوذ در کارکنان سروکار دارند .لذا سبک رهبری آنان ،چگونگی اثرگذاری
آنها بر عوامل متعددی همچون معلم ،کتاب درسی ،دانشآموز و والدین را رقم میزند.
مدیر مدرسه بهعنوان یک رهبر آموزشی با نقشها و مسئولیتهای پیچیدهای مواجه است
که با توجه به عمق انتظارات نقش ،درک این پیچیدگیها ،دشوار به نظر میرسد (ویلیامز و
هَچ .)4534 ،4نیاز به رهبری نهفقط در سطح یک واحد عملیاتی همچون مدرسه بلکه در
سازمانهای فراتر از مدرسه که به هر نوع درگیر تعلیم و تربیت کودک و جوان ایرانی
هستند نیز محسوس است .با توجه به نقش کلیدی آموزش در توسعهی یک کشور ،هدف
از اصالحات آموزشی ازجمله اصالحات رهبری آموزشی ،ارتقای کیفیت آموزش و
توسعهی کل سیستم در جنبههای متنوع و زمینههای متفاوت آن است (دیبونمی و
آریراتانا .)4532 ،1سوئل ،اظهار میدارد که سبک مدیریت سنتی از باال به پایین ،در سیستم
1. Rachmawati & Lantu
2. Williams & Hatch
3. Deeboonmee & Ariratana
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آموزشوپرورش قرن  43دیگر مؤثر نخواهد بود؛ بنابراین نیاز به نوع جدیدی از سبک
رهبری در مدارس وجود دارد .با توجه به مطالعات انجامشده به نظر میرسد رهبری
خدمتگزار میتواند در تقابل با روشهای سنتی ،تغییر مثبتی را در سازمانها به ظهور برساند
(استفان .)4551 ،3اگرچه سبک رهبری خدمتگزار چندی است که در دنیای سازمانهای
مذهبی ،خیریه و شرکتها رواج یافته است ،اما اخیراً بهعنوان مدلی برای درک و تسهیل
رهبری مدارس ،توجه مدیران آموزشوپرورش جهان را به خود جلب کرده است
(جکسون .)4535 ،4رفتارهای مردم محور یک رهبر خدمتگزار ،تعامالت مثبت میان افراد
را ارتقاء میدهد که این روابط بهنوبه خود محیطی باز و سالم را برای مدرسه فراهم میکند
(دیکسون.)4531 ،1
از طرفی اثربخشی از مهمترین موضوعات در درک حوزه رفتار سازمانی است.
اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای موردنظر خود
نائل میآید .اثربخشی یک مفهوم کلی دارد که بهصورت ضمنی دربرگیرنده تعداد زیادی
از متغیرها در سطح سازمان و دوایر است .هنگام تعیین اثربخشی سازمان ،حدود یا میزانی
که هدفهای چندگانه رسمی و عملیاتی تأمین شدهاند سنجیده یا اندازهگیری شده و مورد
قضاوت قرار میگیرند (دفت ،3135 ،ص  .)12اثربخشی مدرسه به میزان دستیابی به اهداف
تعیینشده برای مدرسه در ورودیها و خروجیها اشاره میکند .این مفهوم همچنین
تولیدات دانشآموزان و یادگیرندگان و نیز رضایت شغلی معلمان را دربرمی گیرد .کیفیت
دانشآموزان یکی از مؤلفههای اثربخشی مدرسه است .علت آن این است که مدارس،
سازمانهایی هستند که وظیفه اصلی آنها مرتبط با یادگیری و یاددهی است و هدف
مطلوب نهایی مدرسه یادگیری دانشآموزان است (بوبال و تریپوتهارات .)4532 ،2موفقیت
نظام آموزشی در صورتی حاصل میشود که دبیرانی باانگیزه باال عهدهدار امر
آموزش وپرورش باشند .سبک ارتباطات و رهبری بر کیفیت گروه و اثربخشی تیم تأثیر
1. Stephen
2. Jackson
3. Dixon
4. Boonla & Treputtharat
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میگذارد .سبک رهبریای که در آن تیمهای معلمان تصمیمگیری را به اشتراک
میگذارند فرهنگ همکاری را ترویج و ارتقا میدهد .حس اعتماد و تعلق میان اعضای
یک گروه منجر به توسعهی تمایل به کار مشارکتی در جهت رسیدن به پروژههای موفق و
اهداف مشترک میشود (جیانگ و لئو .)4530 ،3برخورد مناسب مدیر واحد آموزشی
سبب ایجاد روحیهی قوی در دبیران شده موجب اثربخشی بیشتر میگردد .لذا بررسی و
شناخت سبک مدیریت مورداستفاده مدارس و ارائه پیشنهادهایی جهت استقرار سبک
مدیریت و رهبری مناسب و منعطف و همچنین کمک به تغییر سبک مدیریت نامطلوب
موجود به عنوان موانع موجود بر سر راه اثربخشی مدارس از اهمیت به سزایی برخوردار
است.
برخی مطالعات منابع انسانی نمایانگر آن است که بعضی از عوامل مرتبط با مدیریت
منابع انسانی و سبکهای مختلف مدیریت و رهبری ،بهعنوان یک منبع بالقوه از مزیت
رقابتی به شمار آمده و تأثیر مهمی بر سازمان و عملکرد سازمانی دارند (جیانگ و لئو،
 .)4530برای مثال رابطه مثبت بین رهبری خدمتگزار و موفقیت دانشآموزان (باب،4
 ،)4534رابطه مثبت بین رهبری خدمتگزار و اثربخشی و عملکرد تیمی (مهمبه و اینگلبرچ،1
4532؛ ایروینگ و النگبوتام4551 ،2؛ راچ4551 ،؛ آزادفدا و همکاران ،)3154 ،رابطهی
مثبت بین رهبری خدمتگزار و تعهد تیمی (دنهاسر ،)4551 ،0تأثیر ویژگیهای فردی و
خصایص رفتاری و عاطفی مدیران بر اثربخش سازی مدیریت مدارس (آقاحسینی و
همکاران ،)3130 ،رابطه مثبت جو حمایتی یادگیری با اثربخشی سازمانی (اردالن و
همکاران ،)3153 ،رابطه مثبت و قوی بین سبک رهبری خدمتگزار و توانمندسازی دبیران
(شیربیگی و حاجیزاده ،)3153 ،همبستگی مثبت معنادار بین رهبری خدمتگزار سازمان و
رضایت شغلی کارکنان (خرازی و همکاران ،)3154 ،رابطه مثبت بین رهبری خدمتگزار و
1. Jiang & Liu
2. Babb
3. Mahembe & Engelbrecht
4. Irving & Longbotham
5. Dannhauser
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تعهد سازمانی کارکنان (نصراصفهانی و نصراصفهانی ،)3155 ،همبستگی مثبت بین رهبری
خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی (کفی4534 ،؛ کریت4555 ،3؛ ایروینگ ،)4550 ،رابطه
مثبت بین رهبری خدمتگزار و رضایت شغلی معلمان (چمبلیس ،)4531 ،4رابطه مثبت بین
رهبری خدمتگزار و درگیری شغلی کارکنان (خالصی و همکاران ،)3153 ،رابطه مثبت بین
رهبری خدمتگزار و تدریس اثربخش (متزکار ،)4553 ،1رابطه مثبت بین رهبری خدمتگزار
و عملکرد تحصیلی (علیمی و همکاران ،)4534 ،رابطه مثبت بین رهبری خدمتگزار و بهبود
جو مدرسه (دیکسون )4531 ،نمونههایی در راستای تأیید این ادعا هستند.

عالوه بر این ،مطالعات مختلفی به بررسی سبک رهبری خدمتگزار بهعنوان یک سبک
نوین و مؤثر رهبری پرداختند که نمونهای از آنها عبارتاند از :تبیین ابزاری برای سنجش
رهبری خدمتگزار در سازمانهای دولتی ایران (قلی پور و حضرتی ،)3133 ،تبیین الگوی
اثربخشی سازمانهای دولتی ایران بر اساس نقش رهبری خدمتگزار (خائف الهی و
همکاران ،)3133 ،مقایسه رهبری خدمتگزار از دیدگاه نظریهپردازان غربی و امام علی
علیهالسالم (ساالری و نصراصفهانی ،)3133 ،جایگاه مفهومی و نظری رهبری خدمتگزار از
دیدگاه اندیشمندان غربی و مقایسه تطبیقی آن با آموزههای دینی در مدیریت اسالمی
(نصراصفهانی و همکاران ،)3155 ،رهبری خدمتگزار در مدرسه (قمروی و الجمال،2
 ،)4532پیشنیازها و پیامدهای رهبری خدمتگزار برای سازمان (هانتر 0و همکاران،)4531 ،
رهبری خدمتگزار در میان فرهنگها (میتال و درفمن.)4534 ،1
اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر از چند جنبه قابلبررسی است؛ نخست آنکه
پژوهشهای فزاینده در رابطه با رهبری خدمتگزار در سازمانهای مختلف ایجاب میکند
که نقشآفرینی و اثرگذاری این سبک تازه رهبری ،در مدرسه و آموزشوپرورش نیز
بهخوبی آزموده شود .دوم اینکه در پی سؤالهای فراوان در رابطه با میزان اثربخشی
1. Cerit
2. Chambliss
3. Metzcar
4. Ghamrawi & Al-Jammal
5. Hunter
6. Mittal & Dorfman
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مدارس ،مطالعات متعدد مربوط به اثربخشی مدرسه به شکلگیری «جنبش اثربخشی
مدرسه »3در دهههای  15و  15در ایاالتمتحدهی امریکا و انگلستان انجامید که بهعنوان
«نسل اول مطالعات اثربخشی مدرسه »4از آن یاد میشود .پسازآن ،انتقادات پورکی و
اسمیت ( ،3531به نقل از زکی و همکاران )3130 ،در اوایل دهه  3535بر نسل اول ،نقطه
آغازین شکلگیری نسل دوم بوده است .درنتیجه ،به نظر میرسد نقش رهبری خدمتگزار
در میزان اثربخشی ،بهویژه در مقطع دبیرستان شایسته کنکاش و پژوهش عمیق بوده باشد.
بنابراین ،پژوهش حاضر در پی آن است که با بررسی ارتباط بین رهبری خدمتگزار و
اثربخشی سازمانی مدارس ،امکان استفاده از این سبک رهبری را در محیطهای آموزشی
بهویژه در مدارس بیازماید .این پژوهش با فرض رهبری خدمتگزار بهعنوان یک سبک
رهبری مناسب و مؤثر در پی یافتن رابطه رهبری خدمتگزار و مؤلفههای این سبک رهبری
با اثربخشی سازمانی در مدارس بهعنوان سازمانهای آموزشی است؛ بنابراین مسئلهی اصلی
تحقیق ،بررسی این است که «آیا بین رهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی در
دبیرستانهای دخترانه شهر تهران رابطهای وجود دارد؟»
هدف این پژوهش کمی عبارت از مشخص کردن رابطهی بین رهبری خدمتگزار و
اثربخشی سازمانی در دبیرستانهای دخترانه شهر تهران است .همچنین درصدد تعیین رابطه
بین هریک از مؤلفههای رهبری خدمتگزار با مؤلفههای اثربخشی سازمانی در دبیرستانهای
یادشده است.
فرضیههای پژوهش از قرار زیر است:
 .3بین هریک از مؤلفههای رهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی در دبیرستانهای
دخترانه شهر تهران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
 .4ترکیب ابعاد رهبری خدمتگزار (قابلیت اعتماد ،مهرورزی ،خدمترسانی ،تواضع)،
اثربخشی سازمانی و مؤلفههای آن (انطباق ،تحقق هدف ،انسجام و پایداری) را پیشبینی
میکند.
)1. School Effectiveness Movement(SEM
)2. School Effectiveness Research(SER
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روش پژوهش
این پژوهش ،ازلحاظ روش از نوع توصیفی از شاخه همبستگی ،از منظر هدف از نوع
کاربردی و از نوع آزمون فرضیه است که اغلب بر تبیین ماهیت روابط خاص یا عدم
وابستگی دو یا چند عامل در یک وضعیت میپردازد و به لحاظ زمانی ،تک مقطعی است.
جامعهی آماری پژوهش شامل کلیهی دبیران دبیرستانهای دولتی دخترانه شهر تهران در
سال تحصیلی  3154-51و بالغبر  1431نفر بود .ابتدا حجم نمونه ،از جدول کرجسی
مورگان 110 ،نفر تعیین شد .نمونهگیری به روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای صورت
گرفت که جزئیات آن در جدول شماره ( )3آمده است .از  110پرسشنامه توزیعشده،
درمجموع  430پرسشنامه کامل برای انجام تجزیهوتحلیل مورداستفاده قرار گرفت.
جدول  .1ارقام نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
جمع کل

منطقه

تعداد مدارس نمونه موردنیاز

نام حوزه

ناحیه

نام مناطق آموزشی

حوزه 3

شمال تهران

2-1-3

3122

حوزه 4

مرکز تهران

34-33-1-1

3510

1

حوزه 1

جنوب تهران

35-33-31-31

3401

31

5

حوزه 2

شرق تهران

30-32-31-3

3133

3

5

30

حوزه 0

غرب تهران

35-5-0-4

3555

0

35

51

 35منطقه

1431

 0منطقه

23

112

جمع کل

دبیران

نمونه

انتخابشده

دبیران

3

1

13

1

04
11

برای سنجش متغیرها از پرسشنامه سنجش رهبری خدمتگزار (قلی پور و حضرتی،
 )3133شامل چهار بعد اصلی و  43سؤال و پرسشنامه سنجش عوامل اثربخشی سازمانی
پارسونز ،شامل چهار بعد اصلی و  21سؤال ،استفاده شد.
با اجرای آزمایشی هردو پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  5/55و  5/52به
دست آمد .همچنین روایی پرسشنامهها به دو روش اعتبار محتوا و سازه موردبررسی قرار
گرفت .جهت تضمین اعتبار محتوای پرسشنامه ،ازنظر متخصصان و اساتید دانشگاه استفاده
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شد .اعتبار سازه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی توسط نرمافزار لیزرل محاسبه
شد که به ترتیب  5/551و  5/511به دست آمد.
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش :عالوه بر آمارههای توصیفی از آمارههای استنباطی؛
برای تعیین همبستگی ،از ضریب همبستگی اسپیرمن؛ برای ارتباط بین چند متغیر باهم ،از
آنالیز رگرسیون خطی چندگانه؛ و برای بررسی نرمال بودن دادهها ،از آزمون کلموگروف
اسمیرنوف استفاده شد.

یافتهها
ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان در پژوهش در جدول  4ارائه شده است.
آنگونه که جدول مذکور نشان میدهد ،اکثریت شرکتکنندگان ،باالی  25سال سن
داشته و بیش از  45سال سابقه خدمت دارند.
جدول  .2ویژگیهای جمعیت شناختی
متغیر
سن

نوع
مدرسه

فراوانی

فراوانی

متغیر

فراوانی

متغیر

<  25سال

25

> 25سال

351

ثبتنشده

324

ثبتنشده

عادی دولتی

335

< کارشناسی

1

نمونه دولتی

45

کارشناسی

313

شمال3 /

هیئتامنایی

41

11

غرب0 /

13

شاهد

43

مرکز1 /

05
03
03

تأهل

تحصیالت

< 33سال

30

 45 -33سال

13

 15-43سال

301
10

مجرد

14

متأهل

421
1

ثبتنشده

23

کارشناسی
ارشد و باالتر

سابقه خدمت

ناحیه جغرافیایی/
منطقه

ثبتنشده

23

اقلیت مذهبی

35

نوع

رسمی

415

شرق3 /

ایثارگران

2

استخدام

غیررسمی

35

جنوب31 /

فرضیه اول؛
در آزمون این فرضیه ،ابتدا از نمودار پراکنش استفاده شد .سپس با توجه به غیر نرمال بودن
دادههای رهبری خدمتگزار ،از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
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جدول  .3ماتریس همبستگی
پایداری و حفظ الگو

انسجام

تحقق هدف

انطباق

رهبری خدمتگزار

اثربخشی سازمانی

معناداری 5.555

تحقق
هدف

معناداری 5.555 5.555

رهبری

قابلیت اعتماد

همبستگی 3.555 5.111
همبستگی 3.555 5.110 5.132

انطباق

همبستگی 3.555 5.133 5.031 5.133
معناداری 5.555 5.555 5.555
همبستگی 3.555 5.115 5.151 5.111 5.241

خدمتگزار

معناداری 5.555 5.555 5.555 5.555

اثربخشی

همبستگی 3.555 5.022 5.314 5.321 5.315 5.325

سازمانی

معناداری 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555

قابلیت

همبستگی 3.555 5.030 5.512 5.101 5.113 5.153 5.130

اعتماد
تواضع
مهرورزی

تواضع

انسجام

مهرورزی

حفظ الگو

معناداری 5.555

خدمترسانی

پایداری و

همبستگی 3.555

معناداری 5.555 5.555 5.555 5.555

5.55

5.555

همبستگی 3.555 5.101 5.213 5.355 5.135 5.141 5.005 5.101
معناداری 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555
همبستگی 3.555 5.113 5.112 5.235 5.312 5.142 5.103 5.015 5.150
معناداری 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555

خدمترسانی همبستگی 3.555 5.144 5.131 5.141 5.252 5.313 5.102 5.110 5.022 5.244
معناداری 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555

نتایج ماتریس همبستگی نشان داد دو متغیر رهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی در
سطح معناداری < 5.53به میزان  5.022همبستگی مثبت و معناداری با یکدیگر دارند .بین
مؤلفههای این دو متغیر یعنی مهرورزی ،خدمترسانی ،قابلیت اعتماد ،تواضع و فروتنی
بهعنوان مؤلفههای رهبری خدمتگزار و انطباق ،تحقق هدف ،انسجام و پایداری و حفظ
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الگو بهعنوان مؤلفههای اثربخشی سازمانی ،با یکدیگر و با دو متغیر اصلی (رهبری
خدمتگزار و اثربخشی سازمانی) نیز رابطه مثبت و معناداری وجود داشت .بنابراین فرضیه
موردنظر تائید میگردد و میتوان گفت با بهبود و توسعهی رهبری خدمتگزار و مؤلفههای
آن ،اثربخشی سازمانی و مؤلفههای آن نیز توسعه مییابد.
فرضیه دوم؛ در آزمون فرضیه فرعی ،از آزمون رگرسیون گامبهگام استفاده شد .در این
آزمون کلیه ابعاد رهبری خدمتگزار بهعنوان متغیرهای پیشبین و متغیر اثربخشی سازمانی و
سپس تکتک مؤلفههای آن یعنی انطباق ،تحقق هدف ،انسجام ،پایداری و حفظ الگو به
تفکیک در پنج آزمون رگرسیون مجزا بهعنوان متغیر مالک ،در نظر گرفته شدند .نتایج در
جدول شماره  2ارائه شده است.
جدول  .4ضرایب رگرسیون ابعاد رهبری خدمتگزار برای پیشبینی اثربخشی سازمانی و مؤلفههای آن
متغیر مالک (وابسته) اثربخشی سازمانی

ضرایب استاندار نشده
مدل
B
(ثابت)

خطای انحراف
معیار

ضرایب
استانداردشده

آزمون هم
مقدارt

بتا

سطح
معناداری

انطباق
تحقق هدف

3.530

5.304

 4قابلیت اعتماد 5.451

5.500

5.432

خدمترسانی 5.331

5.504

5.412

4.101

5.314

 4قابلیت اعتماد 5.304

5.511

5.451

خدمترسانی 5.344

5.505

5.311

4.541

5.353

 4قابلیت اعتماد 5.451

5.515

5.421

خدمترسانی 5.313

5.510

5.311

3.455

5.350

قابلیت اعتماد 5.423

5.515

5.402

5.455

5.512

5.401

1.434

خدمترسانی 5.324

5.514

5.300

3.511

5.525

4.134

5.313

32.435

5.555

(ثابت)

(ثابت)

(ثابت)

انسجام

1

الگو

حفظ

یو

پایدار

3

تواضع
(ثابت)

خطی
تولرنس VIF

31.531

5.555

1.100

5.555

4.123 5.241

1.013

5.555

4.123 5.241

31.150

5.555

4.231

5.531

4.123 5.241

4.514

5.515

4.123 5.241

35.151

5.555

4.553

5.552

4.123 5.241

4.353

5.511

4.123 5.241

1.141

5.555

1.310

5.554

4.553 5.122

5.553

4.121 5.113
4.113 5.111
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متغیر مالک (وابسته)

ضرایب استاندار نشده
مدل
B
خدمترسانی 5.150

خطای انحراف
معیار
5.523

029
ضرایب
استانداردشده

آزمون هم
مقدارt

بتا
5.252

1.215

سطح
معناداری
5.555

خطی
تولرنس VIF
3.555 3.555

در توضیح کلی یافتهها میتوان گفت برآورد آماره دوربین واتسون با مقدار بین  3.0تا
 4.0نشاندهنده عدم خودهمبستگی بین باقیماندههای رگرسیون و نشاندهنده مناسب بودن
برازش در مدل رگرسیون است .مقدار ضریب تعیین تعدیلیافته ،نشان میدهد که
درمجموع چند درصد علت متغیر مالک به متغیر پیشبین (یعنی ابعاد رهبری خدمتگزار)
مربوط میشود .نتایج مربوط به جدولهای آنالیز واریانس نشان میدهد که تفاوت
واریانس ها ازنظر آماری معنادار است و حداقل یک متغیر وجود دارد که رابطه معنیداری
با متغیر وابسته دارد؛ بنابراین سطح معناداری  ،Fبرابر با (  )P<5/553نشان میدهد که مدل
رگرسیون از برازش مناسبی برخوردار است .همچنین مقدار  VIFکمتر از  0مربوط به
برآورد پارامترها نشاندهنده عدم همخطی بین متغیرها در تحلیل رگرسیونی است و اعتبار
مدل از این نظر نیز قابل تائید است .برآورد ضریب  Bبا معنیداری  P< 5/553نشان
میدهد ،اگر یک واحد افزایش در متغیرهای پیشبین داشته باشیم مقدار متغیر مالک به
مقدار این ضریب افزایش پیدا میکند.

بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتههای پژوهش ،هر دو فرضیهی پژوهش مورد تائید قرار گرفت .بنابراین بین
رهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی و همچنین بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار یعنی
مهرورزی ،تواضع و فروتنی ،خدمترسانی و قابلیت اعتماد با اثربخشی سازمانی و
مؤلفههای آن یعنی انطباق ،تحقق هدف ،انسجام و پایداری و حفظ الگو رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .یافتههای مربوط به فرضیه اصلی پژوهش ،با یافتههای پژوهش
نوروزی ( ،)3131آزاد فدا و همکاران ( ،)3154ایروینگ ( ،)4550مهمبه و اینگلبرچ
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( )4532همسو است .نتایج پژوهش اردالن و همکاران ( )3153نیز تا حدودی همسو با
پژوهش حاضر به نظر میرسد ازاینجهت که نشان میدهد همبستگی بین مؤلفههای
گرایش به یادگیری ،جو حمایتی یادگیری و حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی با
اثربخشی سازمانی مثبت و معنادار است .به نظر میرسد تأکید بر یادگیری ،تولید و کاربرد
دانش و اطالعات در دانشگاه به همراه توجه به عواطف ،احساسات ،صمیمیت ،حمایت و
نفوذ بر کارکنان ،اثربخشی سازمانی را افزایش میدهد و این همان هدفی است که
مؤلفههای رهبری خدمتگزار آن را محقق میکنند.
با توجه به نتایج آماری بهدستآمده 41 ،درصد علت اثربخشی سازمانی به دو بعد از
ابعاد رهبری خدمتگزار یعنی قابلیت اعتماد و خدمترسانی مربوط میشود و دو بعد
مهرورزی و تواضع در پیشبینی اثربخشی سازمانی ،نقشی نداشتند .نتایج پژوهش ایروینگ
و النگبوتام ( ،)4551در بررسی میزان تأثیر مؤلفههای رهبری خدمتگزار در پیشبینی
اثربخشی سازمانی ،اهمیت ارزش نهادن به کارکنان و ابراز قدردانی از همکاریهای آنها
را نشان میدهد .سبک رهبریای که در آن کارکنان احساس کنند به خاطر کمکها و
همکاریهایشان از جانب سرپرستان مورد قدردانی قرار میگیرند ،یک پیشبین قابلتوجه
برای اثربخشی تیمی است .این مشاهده مشابه یافتههای پیشین است .بهعنوانمثال راسل
( ) 4553بر اهمیت قدردانی از دیگران در رهبری خدمتگزار و اینکه هیچچیزی مانند آن
نیست ،تأکید میکند .وی بیان میدارد رهبران خدمتگزار به طرز مشهودی قدردانی
میکنند ،ارزش مینهند ،تشویق میکنند و از اعضا مراقبت میکنند .مشاهده راسل بر مبنای
استدالل وینستون (3555؛  )4554مبنی بر اهمیت ابراز عشق رهبران نسبت به کسانی که با
آنان کار میکنند ،قرار دارد .پسازآن ،دنیس ( )4552این مطلب را اینگونه بیان میدارد
که هیچچیز مانند عشق رهبران خدمتگزار موجب مراقبت واقعی از اعضای تیم بهعنوان
انسانها ،ایجاد احساس مهم بودن در افراد و عالقه واقعی به زندگی آنها نمیشود
(ایروینگ و النگبوتام .)4551 ،نتایج پژوهشهای آزادفدا و همکاران ( )3154و ایروینگ
و النگبوتام ( )4551نشان میدهد رهبری خدمتگزار ،پیشبین معناداری برای اثربخشی
تیمی بهحساب میآید .نتایج پژوهش زکی ( )3135و آقاحسینی و همکاران ( )3130نیز
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تأثیر رهبری آموزشی اثربخش ویژگیهای فردی مدیران بر افزایش اثربخشی سازمانی
مدارس را نشان میدهد.
با توجه به نتایج آماری بهدستآمده 34 ،درصد علت انطباق ،به دو بعد از ابعاد رهبری
خدمتگزار یعنی قابلیت اعتماد و خدمترسانی مربوط میشود و دو بعد مهرورزی و تواضع
در پیشبینی انطباق ،نقشی نداشتند .همچنین اگر یک واحد افزایش در متغیرهای قابلیت
اعتماد و خدمترسانی داشته باشیم ،انطباق به مقدار  5.304و  5.344افزایش پیدا میکند.
مؤلفه انطباق شامل چهار شاخصه است که عبارتاند از :سازگاری ،رشد ،ابتکار و توسعه.
بنابراین با توجه به نتایج بهدستآمده و با توجه به شاخصههای مؤلفهی انطباق ،میتوان
گفت دو مؤلفهی قابلیت اعتماد و خدمترسانی منجر به افزایش مؤلفه انطباق یعنی
سازگاری ،رشد ،ابتکار و توسعه میشود .زمانی که فضای اعتماد بر سازمان حاکم باشد،
زمینه برای سازگاری ،رشد ،ابتکار و توسعه افراد سازمان ایجاد میشود .توانمندسازی افراد
نیز بهنوعی مرتبط با رشد و توسعه افراد است .نتایج پژوهش شیربیگی و حاجیزاده ()3153
و احمدی و همکاران ( )3154با پژوهش حاضر همسو است .رهبر خدمتگزار با
خدمت رسانی و القای اعتماد در سراسر سازمان زمینه را برای رشد و ابتکار و توانمندسازی
افراد مهیا مینمایند.
با توجه به نتایج آماری بهدستآمده 30 ،درصد علت مؤلفهی تحقق هدف ،به دو بعد
از ابعاد رهبری خدمتگزار یعنی قابلیت اعتماد و خدمترسانی مربوط میشود و دو بعد
مهرورزی و تواضع در پیشبینی تحقق هدف ،نقشی نداشتند .برآورد ضریب  Bبا
معنیداری  P<0.05نشان داد ،اگر یک واحد افزایش در متغیرهای قابلیت اعتماد و
خدمترسانی داشته باشیم تحقق هدف ،به مقدار  5.451و  5.313افزایش پیدا میکند.
شاخصههای مؤلفهی تحقق هدف عبارتاند از :موفقیت ،کیفیت ،کسب منابع و کارایی.
نتایج پژوهش علیمی و همکاران ( )4534با نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر همسو
است .نتایج پژوهش متزکار ( )4553نشان داد بین رهبری خدمتگزار و تدریس اثربخش
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .درحالیکه نتایج پژوهش جاکوبز ( )4533نشان داد بین
رهبری خدمتگزار و تدریس اثربخش رابطه معناداری وجود ندارد .درصورتیکه تدریس
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اثربخش را به عنوان تحقق هدف در نظر گرفته و عاملی مؤثر در اثربخشی سازمانی مدارس
بهحساب آوریم ،نتایج پژوهش متزکار همسو با نتایج پژوهش حاضر و نتایج پژوهش
جاکوبز مغایر با پژوهش حاضر به نظر میرسد .دیویس اعتقاد دارد توجه به روابط انسانی
بین کارکنان نظیر بهبود ارتباطات ،مشارکت و مشورت با آنها دارای آثار انکارناپذیری
در تلطیف محیط کاری و بهبود روابط انسانی و درنهایت ،افزایش کارایی در سازمان است
(توفیقی و همکاران .)3155 ،نتایج پژوهش خوشبختی و همکاران ( )3153دال بر این است
که پیوندهای عاطفی بین کارکنان با سازمانشان نقشی تعیینکننده در عملکرد بهتر آنان
دارد .همچنین نتایج پژوهش ایزدی طامه و همکاران ( )3153در بررسی سبک رهبری
خدمتگزار در بیمارستانها ،نشان میدهد سرپرستانی میتوانند در کار خود موفق باشند که
در اداره بخش مربوطهشان به طور خاص از سبک رهبری خدمتگزار استفاده کنند .بنابراین
میتوان گفت این دو پژوهش با پژوهش حاضر همسو هستند.
با توجه به رابطه مثبت بین قابلیت اعتماد و تحقق هدف میتوان گفت مدیر ،عالوه بر
ایجاد روحیه خدمتگزاری در افراد سازمان ،باید خدماتی را که برای افراد سازمان انجام
میدهد ،صادقانه با آنان در میان بگذارد .طرحها و برنامههایی که امکان دارد افراد در
اجرای آن نقشی داشته باشند ،به آنان ابالغ کند .برای اطمینان پیروان به رهبران ،ضروری
است از اخبار مبالغهآمیز و گزافهگوییها درزمینه بیان خدمات وعدههایی که رسیدن به
آنها ،بهزودی ،میسور نیست ،اجتناب شود .در دستورالعمل سیاسی اجتماعی موال علی
(علیهالسالم) میخوانیم" :بپرهیز از اینکه مردم را وعدهای دهی و در وعده خالف آری...
زیرا خالف وعده ،خشم خدا و مردم را برانگیزاند ...و بپرهیز از شتاب در کارهایی که
هنگام انجام آن نرسیده است ".بر مدیران و مسئوالن است که هر کاری را به هنگام آن
بگزارند و از اعالم و اظهار طرح و برنامهای که شرایط آن فراهم نیست احتراز نمایند .امام
جواد (ع) فرمود« :اظهارالشی ء قبالن یستحکم مفسده له»؛ اظهار چیزی قبل از اینکه
پایههای آن محکم شود منجر به تباهی آن میشود (تحف العقول ،ص .)201
با توجه به نتایج آماری بهدستآمده ،مقدار ضریب تعیین تعدیلیافته برابر با 5.105
نشان میدهد 10 ،درصد علت انسجام ،به سه بعد از ابعاد رهبری خدمتگزار یعنی قابلیت
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اعتماد ،تواضع و خدمترسانی مربوط میشود و بعد مهرورزی در پیشبینی انسجام ،نقشی
نداشت .برآورد ضریب  Bبا معنیداری  P< 5/553نشان داد ،به ترتیب قابلیت اعتماد با
برآورد ضریب  ،5.423تواضع با برآورد ضریب  5.455و خدمترسانی با برآورد ضریب
 5.324نشاندهنده رابطه مثبت و معنیدار با انسجام میباشند .همینطور اگر یک واحد
افزایش در متغیرهای قابلیت اعتماد ،تواضع و خدمترسانی داشته باشیم انسجام به مقدار
 5.455 ،5.423و  5.324افزایش پیدا میکند .مؤلفهی انسجام شامل چهار شاخصه است که
عبارتاند از :رضایت شغلی ،جو بین فردی ،ارتباطات و تعارض .با توجه به اینکه رضایت
شغلی یکی شاخصههای مؤلفهی انسجام است ،افزایش رضایت شغلی بیانگر افزایش انسجام
است .نتایج پژوهش خرازی و همکاران ( )3154نشان داد بین رهبری خدمتگزار سازمان و
رضایت شغلی کارکنان ،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .ایروینگ ( )4550نیز در
نتایج پژوهش خود به این نتیجه رسید رابطهی آماری معنادار و همبستگی مثبتی بین هریک
از مؤلفههای رهبری خدمتگزار و رضایت شغلی در ارجاع به اثربخشی سازمانی وجود دارد.
کریت ( )4555نیز در پژوهشی مشابه به این نتیجه رسید که رابطه مثبت قوی بین رفتارهای
رهبری خدمتگزار مدیران مدارس و رضایت شغلی معلمان وجود دارد و رهبری خدمتگزار
یک متغیر پیشبین قابلتوجه برای رضایت شغلی معلمان به شمار میآید .نتیجه این چهار
پژوهش ،ازاینجهت با نتایج پژوهش حاضر همسو است که رضایت شغلی یکی از چهار
شاخصهی مؤلفهی انسجام از اثربخشی سازمانی است .در اکثر متون اخالقی نیز اعتقاد بر
این است که گوهر «خدمتگزاری به مردم» ،تنها در دلهای وارسته از خودخواهی یافت
میشود .تواضع و فروتنی یکی از مؤلفههای اصلی مدل رهبری خدمتگزار است .این
ویژگی در ادیان مختلف مورد تأکید قرار گرفته است ازجمله حضرت محمد (ص) در
هنگام تقسیم وظایف میان یاران در سفر ،به اصحاب خود فرمودند" :دوست ندارم که
خودم را بر شما برتری دهم .بهدرستی خداوند کراهت دارد از بندهاش ،وقتی ببیند که او
خودش را بر دوستانش ترجیح داده است".
مقدار ضریب تعیین تعدیلیافته برابر با  5.315نشان میدهد که  31درصد علت پایداری
و حفظ الگو به بعد خدمترسانی از ابعاد رهبری خدمتگزار مربوط میشود؛ بنابراین سه
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بعد مهرورزی ،تواضع و قابلیت اعتماد در پیشبینی پایداری ،نقشی نداشتند .برآورد ضریب
 Bبا معنیداری  P< 5/553نشان داد ،خدمترسانی با برآورد ضریب  5.150رابطه مثبت و
معنیداری با اثربخشی سازمانی دارد .همینطور اگر یک واحد افزایش در متغیر
خدمترسانی داشته باشیم پایداری و حفظ الگو به مقدار  5.150افزایش پیدا میکند.
شاخصههای مؤلفهی پایداری و حفظ الگو عبارتاند از :وفاداری ،عالیق اساسی
زندگی ،انگیزش و هویت .نتایج پژوهش کفی ( )4534نشان داد بین رهبری خدمتگزار و
قصد معلم برای ماندن و ادامه خدمت رابطه مثبت معناداری وجود دارد .این مطلب مرتبط با
وفاداری است وفاداری یکی از شاخصههای مؤلفهی پایداری و حفظ الگوست .نتایج
پژوهش راچ ( ) 4551نیز نشان داد بین رهبری خدمتگزار و کاهش نرخ غیبت در محل کار
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش راچ را ازاینجهت که کاهش نرخ غیبت
را میتوان بهعنوان شاخصه انگیزش از مؤلفهی پایداری و حفظ الگو بهحساب آورد،
میتوان همسو با پژوهش حاضر بهحساب آورد .نتایج پژوهش نصراصفهانی و همکاران
( ،)3155نشان داد متغیر تواضع و فروتنی بهطور معناداری میتواند تعهد سازمانی را تبیین
کند .ازنظر محقق ،چنانچه تعهد سازمانی را بهعنوان یک متغیر میانجی و عاملی مؤثر در
افزایش اثربخشی سازمانی در نظر بگیریم ،میتوان نتایج پژوهش نصراصفهانی و همکاران
را با نتایج پژوهش حاضر همسو دانست .درحالیکه اگر تعهد سازمانی را همان وفاداری
یعنی شاخصه اول از مؤلفهی پایداری و حفظ الگو در نظر بگیریم ،با توجه به اینکه در
پژوهش حاضر از بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار فقط مؤلفه خدمترسانی بر اثربخشی
سازمان تأثیر دارد و مؤلفه تواضع بهعنوان مؤلفهای که تأثیری بر پایداری و حفظ الگو
ندارد از معادله حذفشده است ،نتایج پژوهش نصراصفهانی و همکاران با نتایج پژوهش
حاضر مغایر به نظر میرسد .خوشبختی و همکاران ( ،)3153در نتایج پژوهش خود بیان
میدارند رهبری خدمتگزار به دلیل مشارکت دادن افراد در تصمیمات سازمانی ،آنان را
نسبت به تصمیماتی که خود میگیرند ،مکلف و ملزم میکند و بنابراین میتواند التزام و
تکلیف را در آنان ایجاد نماید .اگر بتوانیم این التزام و تکلیف را مرتبط با انگیزش بدانیم،
به این معنا که مشارکت معلمان در تصمیمگیریها منجر به افزایش انگیزه آنها برای
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اجرای تصمیمات میشود ،میتوان نتیجه گرفت یافتههای پژوهش خوشبختی و همکاران با
یافتههای پژوهش حاضر همسو است .نتایج پژوهش وونگو لوو )4532( 3نشان داد اعتماد به
رهبران بهعنوان یک متغیر میانجی بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی عمل میکند.
پژوهش دنهاسر ( ،)4551نیز نشان داد بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار ،اعتماد و تعهد
تیمی رابطه معناداری وجود دارد.
همانطور که مشاهده شد ،طبق یافتههای حاصل از فرضیه دوم ،برخی مؤلفههای رهبری
خدمتگزار قدرت پیشبینی اثربخشی سازمانی و مؤلفههای آن رادارند .خدمترسانی
مؤلفهای است که قدرت پیشبینی اثربخشی سازمانی و هر چهار مؤلفهی آن را دارد.
قابلیت اعتماد مؤلفهای است که بر اثربخشی سازمانی و همه مؤلفههای آن بهجز پایداری و
حفظ الگو تأثیر مثبت و معناداری دارد .مؤلفهی تواضع تنها بر مؤلفهی انسجام تأثیر مثبت و
معناداری دارد .بنابراین بر اساس نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،از بین  2مؤلفهی
رهبری خدمتگزار ،خدمترسانی مؤلفهای است که بر همه مؤلفههای اثربخشی سازمانی
تأثیر داشته و قدرت پیشبینی آنها را دارد درحالیکه مؤلفهی مهرورزی بر اثربخشی
سازمانی تأثیری نداشته و قدرت پیشبینی هیچیک از مؤلفههای آن را ندارد .عدم تأثیر
مؤلفهی مهرورزی بر اثربخشی سازمانی و مؤلفههای آن عالوه بر اینکه منطقی به نظر
نمیرسد ،با پژوهشهای پیشین و متون دینی نیز همسو نبوده و در تعارض با آنهاست .برای
مثال موال علی (ع) با تأکید بر مهرورزی در برخورد با مردم به مالک اشتر فرمودند:
« مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش .مبادا هرگز
چنان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی ،زیرا مردم دودستهاند؛ دستهای
برادر دینی تو گروهی دیگر در آفرینش با تو شریکاند» (نهجالبالغه ،نامه  .)01ایشان
همچنین فرمودند:
«رساترین چیزى که بهوسیله آن میتوانی خدا را براى خود جلب کنى این است که در
باطن نسبت به همه مردم خیرخواه و مهربان باشى» .امام سجاد (ع) نیز در راستای اهمیت
1. Wong Goh & Low
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مهرورزی در مدیریت و رهبری میفرمایند« :حاکم باید همانند پدری مهربان برای مردم
باشد» (الفقیه ،ج  ،4ص  143به نقل از جوادی آملی .)3153 ،آیه الهى خطاب به پیامبر
اکرم (صلیاهلل علیه واله) را به یاد میآوریم که مىفرماید« :وَاخْفِضْ جَناحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ
مِنَ الْمُؤْمِنینَ» (شعرا)430/؛ «پروبال خود را براى مؤمنانى که پیرو تو هستند ،بگستران» .واژه
«خفض جناح» که سه بار در قرآن کریم بهکاررفته است ،به کنایه ،از کمال مهرورزى،
عطوفت و خدمتگزارى خالصانه و متواضعانه حکایت مىکند.
دو نکته درباره علت این نتایج به نظر میرسد؛ نکته اول اینکه باید توجه داشت
خدمترسانی ،منطقی دارد .اگر مدیری یا کارمندی مردم را دوست نداشته باشد و آنان را
از خود مانند یک خانواده نداند ،نمیتواند به آنان خدمت نماید ،زیرا خدمتگزاری فقط
بامحبت و عشق به مردم امکانپذیر میشود؛ بنابراین مهمترین مسئله در مسیر خدمتگزاری،
قلب خدمتگزار فرد است که با عنوان عشق الهی توسط پترسون مطرحشده و در مؤلفههای
قلی پور و همکاران ( )3133با عنوان مهرورزی از آن یادشده است .پس مهرورزی عاملی
است که خود منجر به خدمترسانی میشود و شاید بتوان گفت درواقع مؤلفهی
خدمترسانی بروز و ظهور مؤلفهی مهرورزی و یکی از مصادیق آن است .نکته دوم اینکه
به نظر میرسد شاید علت عدم توان مؤلفه مهرورزی در پیشبینی اثربخشی سازمانی و
مؤلفههای آن ،مربوط به تحلیل عاملی مؤلفههای پرسشنامه رهبری خدمتگزار قلی پور باشد
و احتماالً تحلیل عاملی اکتشافی مجدد میتواند یاریدهنده باشد.
در راستای جمعبندی کلی پژوهش حاضر میتوان گفت ازآنجاکه شان تمامی انبیای
الهی هدایت و خدمتگزاری به بشر است ،سرچشمه بحث سبک رهبری خدمتگزار از تعالیم
آسمانی نشأت میگیرد .خدمت در اصطالح قرآن و حدیث معنای عام و گستردهای دارد و
هرگونه کار خیر و سودرسانی و کمک کردن به دیگران را شامل میشود .امام علی
(علیهالسالم) خطاب به مالک اشتر فرمودند« :ازجمله خدمترسانی تو این است که نیازهای
مردم را هنگامیکه به تو مراجعه میکنند ،برآورده سازی ،آن خدماتی را که معاونان تو از
انجام آن کارها ناتواناند» (نهجالبالغه ،نامه  .)01باید توجه داشت ایجاد انگیزه خدمت و
گسترش آن در بین افراد ،فضای مناسبی را میطلبد که رهبر میتواند این نقش را داشته
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باشد و زمینههای مناسب برای عرضه خدمت از سوی افراد خدمتگزار را ایجاد کند .سبک
رهبری خدمتگزار ،سبکی اخالق مدار محسوب میشود .دیدگاههای مختلفی نسبت به این
سبک رهبری وجود دارد و مدلهای متفاوتی برای آن ارائهشده است .هر یک از این
مدلها ،مؤلفههایی را برای رهبری خدمتگزار در نظر گرفتند که رهبری خدمتگزار
باوجوداین مؤلفهها محقق میشود .باوجود ارزشمند بودن سبک رهبری خدمتگزار ،به نظر
میرسد این سبک رهبری نیز ضعفهایی داشته و نمیتواند بهعنوان تنها سبک مناسب
برای همه شرایط کاربرد داشته باشد .به نظر میرسد نه توجه و تمرکز صرف روی سازمان
و اهداف سازمان قابلپذیرش است و نه توجه صرف به افراد سازمان .تمرکز بر روی
اهداف سازمان که در رهبری تحولآفرین مورد تأکید بیشتر است ،تمرکز روی افراد
سازمان که مورد تأکید رهبری خدمتگزار است ،تأکید روی رشد فردی و خودسازی مدیر
و رهبر که در رهبری اصیل مورد تأکید است و قابلمقایسه با مفهوم تقوا است ،نمونههایی
از سبکهای رهبری جدیدتر ،کاربردیتر و اخالقیتر است که هیچیک نمیتواند بهعنوان
یک سبک جامع در نظر گرفته شود و نیاز به طراحی سبک و مدلی جامعتر در رهبری
احساس میشود .در این راستا تعالیم خالق بشر که توسط فرستادگانش ارائه شده است
راهگشا به نظر میرسد.
قبل از هر پیشنهادی باید به این مهم توجه گردد که امام خمینی (ره) ،بیش از سی سال
قبل ،یعنی اوایل دهه  35میالدی ،جمله معروف خود را فرمودند که "اگر به من خدمتگزار
بگویند بهتر است تا رهبر بگویند" (امام خمینی ره .)3105 ،بر صاحبنظران مسلمان وظیفه
بود که درباره این آموزه کاربردی رهبری به نظریهپردازی همت گمارند و از تعالیم
روحبخش قرآن کریم و کالم معصومان علیهمالسالم ،اصول ،ویژگیها و دستاوردهای
رهبری خدمتگزار را استخراج و منتشر نمایند .لیکن تئوری رهبری خدمتگزار در مغرب
زمین تدوین و ارائه شد و پسازآن اندیشمندان ایرانی و اسالمی در صدد بهرهگیری از آن،
آنهم بهطور محدود ،برآمدند .بنابراین پیشنهاد میگردد تئوری رهبری خدمتگزار با
زیربنای تعالیم الهی اسالم با سعی بلیغ و دقت عمیق ارائه گردد ،تا برای پژوهشگران آینده
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زمینهای پرخیر و برکت را در رابطه با مطالعات رهبری در ایران امروز و بلکه در جهان
امروز فراهم آورد.
در رابطه با پیشنهادهای کاربردی میتوان گفت ،با توجه به تائید فرضیه اصلی پژوهش،
سازمانها و مدیران بخصوص مدیران مدارس میتوانند جهت افزایش اثربخشی سازمانی،
به تقویت سبک رهبری خدمتگزار پرداخته و این سبک را بهصورت عملی در پیروان
نهادینه بسازند تا جایی که خدمتگزاری بهعنوان فرهنگسازمانی آنها درآید .با توجه به
رابطه مهرورزی و اثربخشی سازمانی ،به مدیران سازمانها و بخصوص مدارس پیشنهاد
میگردد با تقویت مهرورزی نسبت به کارکنان ،اثربخشی سازمان را افزایش دهند .به این
معنا که بهصورت های مختلف به افراد نشان دهند به آنها اهمیت میدهند ،به افراد سازمان
محبت کنند ،گوش دادن فعاالنه را در خود تقویت کنند ،با افراد ارتباط همدالنه برقرار
کنند ،قلبا به افراد عالقه داشته باشند و تظاهر نکنند چراکه این عالقه قلبی خودبهخود
موجب میشود رهبر به پیشرفت ،شکوفایی و یادگیری پیروان عالقه داشته و در حالتهای
مختلف این عالقه را نشان دهد .نتایج بیانگر این است که تواضع و فروتنی مدیر موجب
اثربخشی سازمانی میشود .ازاینرو به مدیران سازمانها بخصوص مدارس پیشنهاد
میگردد که برای ارتقاء اثربخشی سازمان خود ،تواضع و فروتنی را در خود تقویت کنند.
تواضع و فروتنی نه به این معنا که خود را حقیر کنند بلکه به این معنا که خود را در کنار
افراد سازمان دیده و بیادعا و بهدوراز غرور و تکبر باشند چراکه پرادعا بودن یکی از
آفتهای اصلی مدیریت بهحساب میآید.
نتایج پژوهش بیانگر آن است که خدمترسانی رهبر ،عاملی در جهت افزایش
اثربخشی سازمانی است؛ بنابراین ،مدیران با تقویت خدمترسانی در خودشان نسبت به
کارکنان ،میتوانند فرهنگ خدمترسانی را در سایر افراد سازمان نیز ایجاد کرده و از این
طریق سازمان را به سمت اثربخشی بیشتر هدایت کنند .این خدمترسانی میتواند
بهصورت های مختلف ازجمله ارائه اطالعات ،منابع مادی ،زمان ،توجه و  ...خود را نشان
دهد .نتایج بیانگر آن است که قابلیت اعتماد در رهبر ،باعث افزایش اثربخشی سازمانی
میشود .ازاین رو به رهبران و مدیران سازمانی بخصوص مدارس پیشنهاد میگردد جهت
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افزایش اثربخشی سازمان ،سعی کنند آنچه را که میگویند انجام دهند ،فضایی بر مبنای
اعتماد و نه ترس در سازمان ایجاد کنند ،افراد را در فضای نسبت باز و آزادی قرار داده و
به آنها اعتماد کنند ،به افراد نشان دهند که به تواناییهای آنها اعتقاد داشته و آنها را
برای محقق ساختن اهداف سازمان مناسب میبینند ،اشتباهات صورت گرفته را زمینهای
بدانند که از طریق آن افراد می توانند چیزهای جدیدی یاد بگیرند و در کنار هم رشد کنند.
در پایان از تمامی بزرگوارانی که در این پژوهش همکاری نمودند کمال تشکر را
داریم .امیدواریم این پژوهش قدمی در مسیر گسترش روحیه خدمتگزاری و تحقق جامعهی
آرمانی مهدوی باشد.
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