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هدف اولیه رهبران خدمتگزار رشد پیروانشان میباشد و اهداف سازمان برای آنان در درجه دوم
اهمیت قرار دارد .هدف این پژوهش ،بررســی وضعیت این ســبک رهبری در میان مدیران مدارس
اســت .جامعه آماری تحقیق تمامی دبیران دبیرستانهای شهر سنندج بود که تعداد  173نفر بهعنوان
نمونه انتخاب شــدند .دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه مرتبط با سبک رهبری خدمتگزار شامل
خردهمقیاسهای خدمت ،فروتنی ،مهرورزی ،نوعدوستی ،چشمانداز و اعتماد ،جمعآوری شد.
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مؤلفههای بیرونی و درونی در میزان خدمتگزار بودن مدیران به یک اندازه مؤثرند .با مقایســه ابعاد
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غربی فاقد ویژگیهای رهبری خدمتمدار اســامی است .در اسالم رهبران همیشه کاملترین افراد
در جمع اطرافیان خود بود ه و در کارایی ،تخصص ،ایمان ،تعهد و خصائل انسانی سرآمد بودند .در
رهبری اسالمی حساسیت فوقالعادهای نسبت به عدالت ،اقامه حق ،مهربانی نسبت به مردم و محترم
شمردن شخصیت و حقوق آنها مشاهده میشود.
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مقدمه

با تحوالتی که امروزه در محیطهای کاری روی داده است ،الگوهای رهبری موجود دیگر
پاســخگوی الزامات متناسب این دوره نیستند و نیاز به الگوهای رهبری مبتنی بر روابط

انسانی و اخالقی ،از جمله شیوههای رهبری که در گفتمان دینی ،معنوی و اسالمی وجود
س میشود .در نظامهای آموزش و پرورش نیز وضع به همین منوال است و
دارد ،احســا 

رویکردهای مدیریتی معمول کارایی خود را از دست دادهاند .از اینرو ،اهمیت سبکهای
رهبــری اثربخش برای عملکرد موفقیتآمیز بهصورت فزایندهای در خالل دهه اول قرن
بیســت و یكم مورد توجه قرارگرفته است .از بین الگوهای رهبری بهنظر میرسد الگوی

رهبری خدمتگزار 1که هم ریشه در آموزههای دین اسالم و هم در نظریه روابط انسانی
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در مدیریت دارد ،با شــرایط و اوضاع کنونی سازگاری زیادی دارد و میتواند راهحلهای
مناسبی را برای مشکالتی که سازمانها با آن روبرو هستند ارائه کند.

مبانی نظری

از لحاظ آکادمیک اصطالح رهبری خدمتگزار مبتنی بر یک فلســفه نوین رهبری است

که اولین بار توســط صاحبنظری بهنام «رابرت گرین لیف »2در سال  1970در مقالهای

با عنوان «خدمتگزار در نقش رهبر» مطرح شد که در آن بر انگیزه رهبران خدمتگزار

برای خدمت کردن بهعنوان یکی از مشخصههای رهبری تأکی د میکرد .این الگوی رهبری
تقریباً ویژگیهای مشــابهی با رهبری تحولگرا 3دارد .در واقع ،هر دوی این ســبکهای

رهبری ریشه در مفهوم رهبری پرجاذبه 4دارند.

رهبری خدمتگزار در دو حوزه رهبری و خدمتگزاری قابل تحلیل اســت .در جنبه

خدمتگزاری ،رهبران به رشد و توسعه افرادی که در سازمان کار میکنند ،میپردازند .در
این حوزه تمرکز بر ویژگیها و شایستگیهای مدیر برای خدمتگزاری میباشد .در حوزه

رهبری ،رهبران با استفاده مؤثر از افراد بهعنوان منابع ،برای توسعه و رشد کیفی سازمان
اقدام میکنند .در این حوزه تأکید روی مهارتهای رهبری است (پیج و ونگ.)2003 ،5
گرین لیف بر این باور بود که یک رهبر بزرگ ،در ابتدا از طریق خدمت به دیگران کار
1. Servant Leadership
2. Robert, Greenleaf
3. Transformational
4. Charismatic
5. Page & Wong

سبک رهبری خدمتگزار در میان مدیران مدارس

خود را شــروع میکند و این حقیقت ســادهای است که در بزرگ بودن رهبر وجود دارد.

بنابرایــن ،رهبری صحیح از طریق تمایل عمیق به کمک کردن دیگران ،انجام میپذیرد
و رهبــران بزرگ جهت برآورده کــردن نیازهای کارکنان ،مشــتریان و جامعه همچون
ل میکنند .از نظر گرین لیف ،رهبر خدمتگزار میل طبیعی به خدمت
خدمتگزار عمــ 

کردن دارد .او شدیدا ً مایل است که آرزوهای دیگران را برآورده کند تا اینکه ابتدا به فکر

آرزوها و امیال خود باشد .نیاز به خدمت کردن مشخصه اصلی مدل رهبری خدمتگزار
است (گرین لیف.)1970 ،

طرح ایده رهبری خدمتگزار از طرف گرین لیف بر اساس تجارب وی در سازمانهای

تجاری ،مذهبی و آموزش عالی بود که در آنها خدمت کرده بود .وی پس از سالها کسب

تجربه مدیریتی معتقد بود که اکثر ســازمانها در کارخود ناموفقاند اما بازســازی این
مؤسسات با استفاده از الگوی رهبری خدمتگزار امکان پذیر است (بلک.)48 :2007 ،1

همانند بیشتر مقولههای اجتماعی ،در ارتباط با مفهوم رهبری خدمتگزار توصیفها

و تحلیلهای متفاوتی ارائه شده است .سندجایا و سارس )2002( 2گفتهاند که وقتی افراد
واژه رهبری خدمتگزار را میشــنوند ،اغلب گیج میشــوند .کلمه «خدمتگزار» تصویر

فردی را که فرمانبردار و خدمتگزار است ،از دیگران دستور میگیرد و کارهای مربوط به

ی میکند ،درحالیکه «رهبر» تصویر شخصی
خدمتگزاران را انجام میدهد در ذهن تداع 
را که مسئول است ،بر روی افراد نظارت دارد و سازمان را نظم میبخشد بهتصویر میکشد.

وقتی که این دو واژه با هم ترکیب میشــوند توصیفکننده شخصی هستند که احساس
غریزی برای خدمت کردن دارد ،اول برای خدمت کردن ،سپس آرزوی رهبری داشتن.

از نظر ســپیرز )2006( 3رهبری خدمتگزار ســبکی از رهبری نیست بلکه فلسفه و

شــیوهای است که بیشتر ســازمانها سعی میکنند بر اساس آن اهداف خود را مشخص

کنند .استون 4و همکاران ( )2004بر این باورند که اساسیترین ویژگی رهبری خدمتگزار

که درواقع وجه تمایز بین آن با ســایر ســبکهای رهبری است ،تمرکز بر روی پیروان یا
کسانی که رهبر به آنها خدمت میکند میباشد .پترسون ( )2003نیز تأکید دارد که در

رهبری خدمتگزار ،اولویت نخست سازمان ،پیرواناند و مالحظات سازمانی در درجه دوم
1. Black
2. Sendjaya & Sarros
3. Spears
4. Stone
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اهمیت قرار دارند .گرین لیف ( )1977بر این باور بود که دغدغه اصلی رهبران خدمتگزار

برآوردن ضروریترین نیازهای افراد اســت .عشق و محبت رهبران خدمتگزار بدون قید
و شــرط است .آنان ذهنیت «من خدمت میکنم را در مقابل من هدایت میکنم» دارند.
میتوان گفت که رهبری خدمتگزار بر اســاس این فرض که من «رهبر هستم بنابراین

خدمت میکنم» در مقابل «من رهبر هستم بنابراین هدایت میکنم» استوار است (راسل

و استون.)2002 ،

ســایر الگوهای رهبری ،بر توانمندسازی پیروانشان تأکید میکنند اما انگیزه آنان با

رهبران خدمتگزار متفاوت است .مثالً ،در سبک رهبری تحولگرا هدف رهبران سازمان

در درجه اول دستیابی به اهداف و برنامههای سازمان است و برای رسیدن به این وضعیت
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به کارکنان هم توجه و آنان را آماده میکنند تا در جهت تحقق اهداف ســازمان حرکت
کنند .درحالیکه هدف اولیه رهبران خدمتگزار ،رشد پیروانشان میباشد و اهداف سازمان

برای آنان در درجه دوم اهمیت قرار دارد .در رهبری خدمتگزار ،کارکنان بهعنوان وسیله

ی میباشد.
نگریسته نمیشوند Tبلکه رشد مادی و معنوی کارکنان در سازمان ،از اهداف غای 

شــاید بتوان گفت که بهلحاظ هدف و مبنا ،یکی از نزدیکترین الگوهای رهبری به

سبک رهبری خدمتگزار ،سبک رهبری بر اساس آموزههای دین اسال م است .در اسالم

رهبران همیشــه کاملترین افــراد در جمع اطرافیان خود بودهاند ،کســانی که کارایی،
تخصص ،ایمان ،تعهد و خصائل انسانی سرآمدی داشتهاند بهعنوان رهبر برگزید ه میشدند

(انصاری و دیگران .)1387 ،در بین همه رهبران بزرگ شــاید کمتر کسی مانند حضرت

علی (ع) را بتوان پیدا کرد که نمونه عملی یک رهبر خدمتگزار باشــد (نصراصفهانی و
نصراصفهانی .)1389 ،از اینرو ،دیدگاه و الگوی ایشان بهعنوان رویکرد اسالم به رهبری
خدمتگزار با ابعاد آن از دیدگاه صاحبنظران غربی بهعنوان مبنای نظری تحقیق مورد

بررسی قرار میگیرد.

ابعاد رهبری خدمتگزار از دیدگاه اسالم واندیشمندان غربی

از دیدگاه نهجالبالغه ،مدیر با رهبری خود به تعالی کارکنان کمک میکند و باعث افزایش
تولید میشود .مهمترین وجه در رهبری مورد نظر نهجالبالغه رسالت و مسئولیت مدیر در
تعالی انسان است .در رهبری خدمتمدار مورد نظر حضرت علی(ع) نگرش ابزاری ،غالب

است .یعنی ،ایشان رهبری را وسیلهای برای دستیابی به هدفی واال و ارزشمند میدانند

سبک رهبری خدمتگزار در میان مدیران مدارس

(نصراصفهانــی و نصراصفهانی .)1389 ،حضــرت در بیانات خود در خصوص ویژگیهای
یک رهبر به موارد ذیل اشاره داشتهاند :تبعیت فرد از منافع عمومی ،اولویت رفاه مردم و
احترام آنان ،آیندهنگری ،بینش و آگاهی ،تواضع و فروتنی ،اعتماد و انتقاد پذیری ،صداقت

و راستگویی ،نظارت ،نوآوری و خالقیت (نهجالبالغه.)1379 ،

عوامل تشــکیلدهنده رهبری خدمتگزار ،فضائلی هستند که از ویژگیهای اخالقی

ب میآیند و رهبری خدمتگزار سبک فضیلت مآبانهای است که
پسندیده یک فرد بهحسا 

به ایده «کار را بهدرستی در یک موقعیت خاص انجام دادن» ،میپردازد .بهنظر پترسون
( ،)2003رهبری خدمتگزار شش مؤلفه اساسی دارد که در زیر هرکدام مختصرا ً توصیف

میشود:

مهرورزی :این فضیلت ،محور رهبری خدمتگزار است که بر اساس آن ،رهبر پیروان را نه

بهعنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سازمان بلکه بهعنوان یک انسان کامل میبیند،

انســانی که دارای احســاس و عالیق مخصوص به خود است .رهبران محبت خودشان را

نسبت به پیروان از طریق هدایت و راهنمایی آنها نشان میدهند .تا مهرورزی نباشد رهبر

نمیتوانــد اجتماعی را رهبری کنــد .قرآن به پیامبر (ص) خطاب میکند :نیروی بزرگی
برای نفوذ در مردم داری ،بهموجب لطف الهی ،تو برایشــان نرمدل شدی و اگر تندخو و
سختدل بودی از پیرامونت پراکند ه میگشتند (مطهری .)65 :1379 ،حضرت امیر (ع)

نیــز در فرمان خود به مالک درباره رفتار با مردم چنین توصیه میکند :احســاس مهر و
محبت به مردم و مالطفت با آنها را در دلت بیدار کن (مطهری.)66 :1379 ،

فروتنی:که فرد تنها به موفقیتها ،مهارتها و اســتعدادهای خودش توجه نکند و آنها را

بهرخ دیگران نکشــد .حضرت علی (ع) در این خصوص به یکی از والیان خود نوشته :در
برابر رعیت فروتن باش (دلشادتهرانی.)1377 ،

نوعدوستی :از خودگذشتگی برای دستیابی به ایدهآلها است و هدف نهاییاش این است

که خود و افراد دیگر را که مسئولیتی برعهده دارند برای دستیابی به ایدهآلها آماده کند.
ت میپسندد
شهید مطهری بیان میدارد که سبک و روشی که اسالم در رهبری و مدیری 

دوســتی مردم و نرم و خوشخو بودن و جذبکردن مردم اســت .باید یک رهبر مالیم
باشــد پیغمبر در مســائل اصولی نرمش نشان نمیداد درحالیکه در مسائل شخصی نرم

و مهربان و مالیم بود .علی (ع) همیشــه با بشاشت با پیروان روبرو میشد واندوهش در
دلش بود (مطهری.)238 :1373 ،
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چشــمانداز :رهبران خدمتگزار دوراندیشاند ،برای آینده سازمانشــان چشماندازی را
مشــخص میکنند و پیروانشان را برای داشتن یک چشــمانداز مشترک برای سازمان

تشــویق میکنند .حضرت علی(ع) دوراندیشی را نشانه عقل میشمارند و خردمندترین

انســانها را افرادی میدانند که آیندهنگری و عاقبتاندیشــی بیشتری دارند (آقاپیروز و
دیگران. )1384 ،

خدمترســانی :رهبر خوب کسی است که به دیگران خدمت کند نه اینکه انتظار داشته
باشــد دیگران به او خدمت کنند .رهبران برای رشــد و توانمندســازی پیروانشان برای

دســتیابی به حداکثر تواناییشان تالش میکنند .حضرت علی (ع) میفرمایند :و رعایت
حق هریک از ایشــان از تو خواسته شده است .پس تو را سرکشی ،شادی و فرو رفتن در
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نعمت ،از حال خود باز ندارد ...پس همت خود را از حال آنان دریغ مدار (جمعی از علما

و دانشمندان.)1372 ،

اعتماد :این ویژگی از مهمترین عوامل نفوذ رهبر بر پیرو میباشــد .رهبران خدمتگزار
از طریق آگاه ســاختن از آنچه درون ســازمان اتفاق میافتد و مشارکت دادن پیروان در

تصمیمگیریهــا اعتماد آنــان را جلب میکنند .امام علی ،در نامه به مالک اشــتر به او
میفرماید :که با اهل صدق بپیوندد و مســئولیتهای کلیدی را به آنان بدهد (قوچانی،

.)1374

بر اساس مؤلفههای پیشنهادشده ،پترسون ( )2003مدلی برای تبیین سبک رهبری

خدمتگزار ارائه کرده است:

چشمانداز

تواضع
مهرورزی

خدمت
اعتماد

نوعدوستی

نمودار :1الگوی رهبری خدمتگزار (اقتباس از :پترسون)10 :2003 ،

ت میشود که نقش رهبر با مهرورزی شرو ع میشود
از مدل پترســون اینگونه برداش 

و با خدمت به پیروان به پایان میرســد .اما بنا به گفته وینســتون )2003( 1درک و فهم

رهبر خدمتگزار نیازمند یک فرایند چرخشی است .رشد و ترقی پیروان بهدلیل محبتی
1. Winston

سبک رهبری خدمتگزار در میان مدیران مدارس

اســت که نســبت به رهبر دارند که در نهایت این محبت باعث افزایش تعهد به رهبر و
خودکارآمدی آنان میشود .درجه باالی تعهد و خودکارآمدی نیز انگیزش باالیی را موجب

میشــود که آن نیز خود موجب درجات باالیی از نوعدوســتی نسبت به رهبر و عالئق او

میگردد که نهایتاً باعث خدمت به رهبر و سازمان از جانب پیروانمیگردد .او این مدل
م میکند.
بسط داده شده را بهصورت زیر ترسی 

تواضع

چشمانداز

مهرورزی

خدمت
نوعدوستی

اعتماد

تعهد به رهبر
خدمت

نوعدوستی نسبت به رهبر

انگیزش درونی

محبت پیروان
خودکارآمدی

نمودار  :2الگوی بسط داده شده رهبری خدمتگزار (وینستون)26 :2003 ،

مؤلفههایی که برای رهبران خدمتگزار ذکر کردهاند نشانگر دو دسته از ویژگیهای

درونی و بیرونی اســت .ویژگیهای درونی جزئی از شــخصیت رهبران خدمتگزار و در

برگیرنده مؤلفههای خدمت ،فروتنی و اعتماد است .ویژگیهای بیرونی رهبران خدمتگزار

دربرگیرنده وظایف و مســئولیتهایی است که نوعاً به مدیریت و رهبری سازمان مربوط
میباشد و رهبر از طریق آنها بر فرآیندهای سازمان تأثی ر میگذارد که شامل مؤلفههای
چشمانداز ،مهرورزی و نوعدوستی است.

موضوع رهبری خدمتگزار روی این عقیده که رهبران ملزم به خدمت به ســایرین

تا منافع خودشــان هستند تأکید میکند و این عقیده ریشه در کتابهای آسمانی دارد.

بنابراین رهبرانی که توجهات اولیه آنها مهارت شــغلی و درآمدهای شخصی و ارضاء نیاز

به قدرت یا ترکیبی از آنها است ،از تأمین حداقل نیازهای رهبری خدمتگزار محروماند.
از ایــن دیدگاه رهبران باید توجه خــود را از نیازها و منافع خود به نیازها و منافع مردم

انتقال دهند و باور داشــته باشــند که «خدمت کردن به دیگران با شکوهترین و بهترین
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پاداش رهبری است» (افجهای.)186 :1388 ،

با مقایسه ابعاد مورد نظر محققان غربی و دیدگاه اسالم در خصوص رهبری خدمتگزار

میتــوان چنین برداشــت نمود که تمایزاتی بین این دو دیــدگاه وجود دارد .در رهبری

خدمتمدار حضرت علــی (ع) ویژگیهایی وجود دارد که رهبری خدمتگزار مورد نظر

اندیشــمندان غربی فاقد آن میباشد .با توجه به اینکه ویژگیهای رهبری خدمتگزار از
دیدگاه اسالمی و بر اساس بیانات پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم در مقاالت مختلفی از

جمله (نصراصفهانی و دیگران 1390 ،و نصراصفهانی و ساالری )1388 ،بهصورت مبسوط

بیان شــده جهت جلوگیری از طوالنی شــدن مقاله صرفاً به اهم ویژگیهای آن در ذیل
اشاره گردید و از توصیف مفصل این موضوع خودداری شده است:
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سادهزیســتی :سادهزیستی برای تمام رهبران و مدیران نظام اسالمی یک ضرورت است.
ی میکرد (مطهری،
امــام علی (ع) در دوره خالفت بیش از هــر وقت دیگر زاهدانه زندگ 

 )239 :1378ایشان میفرمایند :رهبران حق باید در خوراک و پوشاک در سطح ناتوانترین

مردم باشند و با چیزی که آنان قدرت تهیهاش را ندارند ،بر آنها جلوه نکنند تا تهیدست

با مشــاهده آن به وضعیت خود راضی و از خدا خشــنود باشــد و توانگر بر شکرگزاری و

فروتنی خود بیفزاید (رضایینژاد.)1385 ،

تقوا :یکی از عوامل مهمی اســت که در نفوذ و تأثیرگذاری رهبر نقش اساسی دارد .تقوا

باعث میشــود انسان در میان مردم ،از عزت و احترام بیشتری برخوردار باشد و محبوب
دلهای آنان شود و هر کس که از عزت و احترام بیشتری در میان مردم برخوردار باشد،

نفوذ بیشــتری بر آنان خواهد داشــت و بهتر از دیگران میتواند بر مردم تأثیرگذار باشد
(آقاپیروز و دیگران .)1384 ،امام علی (ع) ،تقوا را بهعنوان نیروی بازدارنده و مهارکننده

نفس معرفی کرده اســت (طهماسبی .)1377 ،شــهید مطهری نیز فواید تقوا را در امور
رهبری دارای دو اث ر میداند :یکی روشــنبینی و بصیرت و دیگر توانایی بر حل مشکالت
و خروج از مضایق و شداید (مطهری.)221 :1378 ،

ســعهصدر :حضرت موسی (ع) هنگامی که برای هدایت انسان مبعوث میشود و دنیایی
ت میکند .حضرت علی
از مشکالت را مقابل خود میبیند ،از خداوند شرح صدر درخواس 
(ع) نیز میفرماید( :آلۀ الرئاسۀ سعۀالصدر) یعنی ابزار مدیریت شرح صدر و گشایش سینه

اســت .لذا کســیکه در برخورد با مقام خود را نبازد ،ظرفیت پذیرش سختیها را داشته
باشد و قدرت عصیان علیه باطل و توان تسلیم در برابر حق را دارا باشد ،سعهصدر دارد.
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عدالت :اجرای عدالت هم تکلیف مدیران اســت و هم یکــی از بهترین راههای نفوذ در

دلها و ایجاد عالقه قلبی بین مدیر و زیردســتان .امام علی (ع) عدالت را یک تکلیف و

وظیفه الهی ،بلکه یک ناموس الهی میداند و هرگز روا نمیشمارد که یک مسلمان آگاه
به تعلیمات اســامی تماشاچی صحنه بیعدالتی باشد (مطهری .)130 :1378 ،حضرت
میفرمایند:کسی که عادل باشد ،حکمش نفوذ خواهد کرد (نبوی.)1380 ،

طرد سخنچین :یکی از مواردی که باعث لغزش مدیران میشود ،سخنچینی و بدگویی

سخنچینان است و اگر مدیری به این سخنچینیها اهمیت دهد و بدون توجه به صحت
و ســقم آنها ،اقدام به تصمیمگیری کند ،ممکن است عواقب جبرانناپذیری داشته باشد.
حضرت علی (ع) در این مور د میفرمایند« :در قبول ســخن بدگویان شــتاب مکن که
سخنچین فریبنده است گرچه در جامه خیرخواهان درآید» (قوچانی.)1374 ،

توکل به خدا :توکل در مقام مسئولیت به این معناست که در اراده و تصمیمگیری ،هیچکس
جز اراده خدا مداخله نکند .عالوه بر عوامل خارجی ،حتی احساسات ،عواطف و سلیقههای
شخصی نباید تصمیمگیری او را تحتالشعاع خود قرار دهند .انسان متوکل چون از امداد

غیبــی مد د میجوید ،با صالبت و قدرت اســت و از همه تنگناها بهراحتی عبو ر میکند.
اینجاست که پیامبر اکرم (ص) میفرمایند« :هر کس میخواهد نیرومندترین مردم باشد،
باید بر خدا توکل کند و هر کس دوست دارد از همه مردم توانگرتر باشد باید اعتمادش

به آنچه در دست قدرت خداست بیشتر از آنچه در دست خود اوست باشد» .حضرت در
نامهای به یکی از عمال خود یاری خواستن از خدا را توصی ه میفرمایند« :پس آهنگ هر

کاری ک ه میکنی از خدا یاری بخواه» (احمدخانی.)1379 ،

حقگرایی :از مهمترین اهداف جامعه اســامی برپا داشتن حق است .امیرالمؤمنین (ع)

حکومت را وســیله اقامــه حق و دفع باطل معرفی کرده اســت .بنابراین در اداره امور و
زمامداری برپا داشتن حق ،اساس کار است .بهگونهای که هر مدیریتی باید بدان بازگردد.

هیچ حکومتی بدون مشــارکت و حمایت مردم ،توان تحقق برنامههای اصالحی خود را

نمییابد و بیگمان وقتی مدیری عمل به حق را اساس برنامهها و اعمال خود قرار دهد،
از توفیقهای الهی و پشــتیبانی مردمی بهرهمند میشود .حضرت علی (ع) در این مورد
فرموده اســت« :با مالزمت حق ،پشتوانه قوی حاصل میشــود» (نهجالبالغه ،نامه .)62

همچنین میفرماید :به انصاف رفتار کنید ،به مردم درباره خودتان حق بدهید و در برابر
حاجات مردم تنگحوصلگی نکنید (مطهری.)147 :1378 ،
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عیبپوشــی :امام علی (ع) در نامه به مالک اشــتر میفرمایند« :باید که دورترین افراد
رعیت از تو و دشمنترین آنان در نزد تو ،کسی باشد که بیش از دیگران عیبجوی مردم
اســت ،زیرا در مردم عیبهایی اســت و والی از هرکس دیگر به پوشیدن آنها سزاوارتر

است .از عیبهای مردم آنچه از نظرت پنهان است ،مخواه که آشکار شود؛ زیرا آنچه بر
عهده توست ،پاکیزه ساختن چیزهایی است که بر تو آشکار است و خداست که بر آنچه

از نظرت پوشــیده اســت ،داوری کند .تا توانی عیبهای دیگران را بپوشان ،تا خداوند

عیبهای تو را که خواهی از رعیت مســتور بماند ،بپوشــاند .از مردم گره هر کینهای را
بگشــای و رشــته هر عداوت را بگسل و خود را از آنچه از تو پوشیده داشتهاند ،به تغافل

زن» (خدمتی.)1381،
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در بینش اســامی مدیریت بهعنوان مسؤلیتی سنگینتر ،همواره با خدمتی گسترده

و همهجانبه مطرح میشــود و مدیر اســامی هرگز مدیریــت را برای حاکمیت خویش
نمیخواهــد کــه اگر چنین فکری در ذهن مدیر بهوجود آید ،او حاکم اســت نه خادم و
خدمتگزار ،دیگر او مدیر اسالمی نخواهد بود و هرگاه با چنین بینشی ،خدمتی هم انجام

گیرد بهخاطر تثبیت موقعیتهای حکومتی صورت گرفته است .در بخشنامههای حضرت

علی (ع) حساسیت عجیبی نسبت به عدالت و مهربانی به مردم و محترم شمردن شخصیت
و حقوق افراد مشــاهده میشود که راستی نمونه است (مطهری .)130 :1378 ،بنابراین
از نظر اســامی ،مدیر خدمتگزاری است که با تیغ تیز مدیریت در جهت خدمتگزاری

به خلق خدا و اقامه حق و عدل و دفع باطل و ظلم انجام وظیفه مینماید (شــهرکیپور
و سرمدی.)67 :1387 ،

رهبری خدمتگزار در آموزش و پرورش

مدیر در نقش رهبر آموزشــی با ایجاد انگیزه در دبیران و دانشآموزان برای همکاری در

امــر تعلیــم و تربیت ،رعایت حقوق و آزادی افراد ،جلب نظر والدین ،بهکارگیری شــیوه
تصمیمگیری مشارکتی ،ایجاد شرایطی که کارکنان به قبول مسئولیت تشویق شوند ،فراهم

آوردن شــرایطی که به نوآوری و ابتکار آنان منجر گردد و نیز به حداقل رساندن نظارت

کارکنان ،میتواند ســبب افزایش سرمایه اجتماعی در مدرسه شود و کارایی و اثربخشی

مدرسه را افزایش دهد .امروزه در آموزش و پرورش نیاز به استفاده از سبک رهبری آموزشی

که بتواند ارزشهایی مانند خدمتکردن ،کارگروهی ،توانمندســازی ،ارتباط و اخالقیات
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را در اولویت خود قرار دهد ،حیاتی اســت .مشــخصه مدرسهای که رهبر آن خدمتگزار
است تداوم رشد و ترقی ،ارتباط دوجانبه و صمیمانه بین مدیر و معلم ،مدیر با دانشآموز

و نیز دبیران با هم و با دانشآموزان و میزان باالی رضایت میباشد .لوب )1999( 1برای

مدیران خدمتگزار در مدارس شش ویژگی را شناسایی کرد :برای افراد ارزش قائلاند ،به
رشد و پیشرفت کارکنان کمک میکنند ،سعی میکنند بین دبیران ارتباط ایجاد کنند،
م میسازند
از خود صداقت و درستی نشان میدهند ،زمینه رهبری را برای سایرین فراه 

ت میدهند.
و دیگران را نیز در رهبری مدرسه مشارک 

سبک رهبری خدمتگزار مورد توجه بسیاری از متخصصان حوزه تعلیم و تربیت قرار

گرفته و تحقیقات زیادی نیز در این زمینه انجام شده که نشان داده است که این سبک

رهبری سبب بهبود عملکرد دبیران ،رضایت شغلی آنان ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و
نهایتاً اثربخشی تدریس شده است (اینبرسو 2008 ،2و متزکار .)2008 ،3به اعتقاد ستفان

4

( )2007پیچیدگی شرایط مدرسه و تنوع نیازهای دبیران و دانشآموزان رهبری مدرسه

را با چالش اساسی مواجه کرده است و الگوی رهبری خدمتگزار با توجه به ویژگیهای
خــاص خود میتواند راهحل متفاوتی برای تعدیل این چالشها ارائه دهد .باربوتو و ویلر

5

بیان داشــتهاند که اگر چه رهبری خدمتگزار بهســرعت در حال مطرحشدن است ،اما
اساســاً بهعنوان یک رویکرد رهبری در حوزه مدیریت آموزشــی بهطور شایسته بررسی

نشدهاست (باربوتو و ویلر.)4 :2002 ،

نصراصفهانی و ساالری ( )1388به مقایسه رهبری خدمتگزار از دیدگاه نظریهپردازان

غربی و امام علی (ع) پرداختهاند .نتایج مطالعه آنان نشان داد که مدل رهبری امام علی
(ع) الهی و گســتردهتر و فراتر از چیزی اســت که در نظریات رهبری معاصر غربی ذکر

شــده است .فرهنگی و همکاران ( )1390عوامل مؤثر بر رهبری خدمتگزار را از دیدگاه
مدیران بررسی کردند نتایج تحقیق آنان حاکی از آن است که ارزشهای سازمان بر روی

رهبری خدمتگزار تأثیر مستقیم داشته است .نصراصفهانی ( )1390نیز ،جایگاه مفهومی

و نظری رهبری خدمتگزار را از دیدگاهاندیشمندان غربی را تبیین کرده و با آموزههای
دینی در مدیریت اسالمی مقایسه نموده است.

1. Laub
2. Inbarasu
3. Metzcar
4. Stephen
5. Barbuto & Wheeler

149

راهبرد فرهنگ /شماره بيست و هفتم /پائیز 1393

الزم اســت که متخصصان تعلیم و تربیت به این شــیوه از رهبری بهعنوان یک مدل

ســودمند توجه کنند .تحقیق حاضر که برگرفته از یک مطالعه میدانی اســت ،بهتوصیف
وضعیت ســبک رهبری مدیران خدمتگزار و عوامل پیشبینیکننده آن در محیطهای
آموزشی مورد مطالعه میپردازد .هدف اساسی این مطالعه بررسی وضعیت سبک رهبری

خدمتگزار از نظر دبیران در مدارس بود تا مشــخص شــود چه اندازه مدیران مدارس

قابلیتهای استفاده از این سبک رهبری را داشتهاند و بر اساس آن بتوان زمینه آموزش
آنها را برای استفاده از این سبک رهبری در محیطهای آموزشی فراهم نمود.

سؤاالت تحقیق
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بر اساس اهداف تحقیق ،پاسخ به سؤاالت ویژه ذیل موردنظر پژوهشگران بود:
 .1دبیران تا چه اندازه مدیران را خدمتگزار میدانند؟

 .2کدامیک از مؤلفههای درونی یا بیرونی رهبری خدمتگزار ،پیشبینیکننده بهتری

برای این سبک رهبری هستند؟
روششناسی تحقیق

طــرح تحقیق :در این مطالعــه رویکرد تحقیق کمی و روش مورد اســتفاده توصیفی ـ
پیمایشــی بود .تحقیق توصیفی نوعی تحقیق کمی شامل توصیف دقیق پدیدهها است.
واژه پیمایشی غالباً برای توصیف تحقیقی بهکار میرود که در آن از پرسشنامه یا مصاحبه
اســتفاده میشود و هدف آن جمعآوری اطالعات درباره ویژگیها ،تجارب و دیدگاههای
مشــارکتکنندگان است که بهمنظور تعمیم یافتهها به جامعهای که نمونه از آن انتخاب

ت میپذیرد (گال و دیگران.)1386 ،
شده صور 

جامعه و نمونه :جامعهی آماری این پژوهش تمامی دبیران دبیرســتانهای شهر سنندج
اعم از دخترانه و پســرانه که در ســال تحصیلی  88-89مشــغول بــه خدمت بودهاند

میباشد( .)N=310بااستفاده از جدول تعیین حجم نمونه از روی جامعه که توسط کرجسی

و مورگان 1تهیه شده است (بیابانگرد ،)1384 ،تعداد 173نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند.

نمونهگیری بهروش تصادفی طبقهای متناسب با حجم انجام شد .در این روش واحدهای
جامعه مورد مطالعه در طبقههایی که ازنظر صفت متغیر همگنترند گروهبندی میشود
1. Krejce & Morgan

سبک رهبری خدمتگزار در میان مدیران مدارس

تا تغییرات آنها در درون گروهها کمتر شود ،پس از آن با گرفتن نمونههای تصادفی ساده

بهطور مســتقل در داخل هر طبقه نمونه مورد نیاز تهی ه میگردد .در گام اول بر اســاس
فرمول نمونهگیری طبقهای به نســبت تعداد کل دبیران هر دبیرستان ،حجم نمونه برای

آن دبیرســتان تعیین شد .در گام بعدی ،بهصورت تصادفی تعداد نمونههای موردنظر در

هر دبیرستان انتخاب شدند.

ابــزار :با توجه به اهــداف و روش تحقیق جهت گردآوری دادهها از پرسشــنامه دارای

روایی و پایایی مناســب اســتفاده گردید .ابزار بهکار رفته از دو بخش تشکیل شده بود:
ویژگیهای جمعیتشــناختی و مقیاس سنجش رهبری خدمتگزار .1این مقیاس توسط

دنیس و بوکارنئا )2005( 2بر اساس مؤلفههای ششگانه پترسون ( )2003برای رهبری
خدمتگزار (اعتماد ،مهرورزی ،نوعدوســتی ،فروتنی ،چشــمانداز و خدمت) تهیه شده و
ال مخالفم
ال موافقم تا کام ً
حاوی  33گویه اســت و در طیف پنجدرجهای لیکــرت از کام ً
تنظیم شده بهترتیب از  5تا  1نمر ه میگیرند.

نخست مقیاس از زبان انگلیسی به فارسی برگردانده و از نظر استادان زبان انگلیسی و

فارسی در اصالح عبارات بهکار گرفته شده استفاده شد .با استفاده از نظر اساتید گروههای

روانشناســی ،مدیریت و علوم تربیتی روایی صوری آن نیز مورد بررســی قرار گرفت .در
پیشپژوهشــی که برروی گروهی از دبیران انجام شــد ،آن دسته از عباراتی که بهدلیل
ســاختاری احتماالً موجب درک نادرســت میشد ،اصالح و شکل نهایی پرسشنامه تهیه

گردید .میزان همســانی درونی این مؤلفهها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ از 0/893تا

 0/94و ضریب پایایی کل پرسشنامه  0/70بهدست آمد.

شــیوه اجرا :وضعیت و چگونگی بهکارگیری ســبک رهبری خدمتگزار توسط مدیران
دبیرستانها از دیدگاه دبیران شاغل در آن مدارس سنجیده شد .پژوهشگران با مراجعه به
مدارس موردنظر ،پرسشنامهها را در اختیار دبیران قرار داده و از آنها خواستند با توجه به
تجربیات خود از رفتارهای مدیر ،میزان تطابق آن را با گزارههای پرسشنامه ارزیابی کنند.

این کار برای دبیرانی انجام شــد که حداقل یک ســال با مدیر موردمطالعه ارتباط کاری
مســتقیم داشتند .اجرای پرسشــنامه روی دبیران دو دلیل عمده داشت :نخست اهمیت

نظرات دبیران برای درک موضوع است ،چرا که آنها اصلیترین گروه برای ارزیابی سبک
1. Servant Leadership Assessment Instrument
2. Dennis & Bocarnea

151

راهبرد فرهنگ /شماره بيست و هفتم /پائیز 1393

رهبری مدیرانشــان هســتند و مرتباً در طول سال با مدیران ارتباط حرفهای دارند .این
ایده بهلحاظ نظری با روشهای جدید ارزشیابی عملکرد مدیران که در آنها بر نظرخواهی

از زیردستان تأکید دارد ،همخوان است .دوم آنکه ارزشیابی سبک رهبری مدیران مبتنی

بر مشاهده رفتارهای عملکردی آنها نیاز به مطالعات کیفی و قومنگارانه دارد که نیازمند
حمایت مالی و صرف زمان بیشتری است.

یافتهها

یافتههای تحقیق در دو بخش توصیفی و اســتنباطی ارائه میشوند .شاخصهای آماری

توصیفی بیانگر آن بود که بیشتر دبیران ( )%61/8میزان خدمتگزار بودن سبک مدیران
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خود را در سطح با ال میدانند (جدول .)1

جدول :1توزیع نمونه آماری مربوط به
خدمتگزار بودن مدیران از دیدگاه دبیران
گزینهها

شاخصهای آماری
فراوانی

درصد

پایین

66

38/2

باال

107

61/8

مجموع

173

100

بــرای تعیین اینکــه کدامیک از مؤلفههــای بیرونی یا درونی رهبــری خدمتگزار

پیشبینیکنندههای قوی و معناداری برای رهبری خدمتگزار است ،دو معادله رگرسیون

سلسله مراتبی به انجام رسید .بهدلیل آنکه مبنای نظری قوی برای ترتیب ورود متغیرها

وجود ندارد ،به شــکل ذیل اقدام گردید .در مدل نخســت ،ابتدا مؤلفههای درونی و بعد
مؤلفههای بیرونی و در مدل دوم ابتدا مؤلفههای بیرونی و ســپس مؤلفههای درونی وارد

معادله گردید که نتایج در جدولهای  2و  3آمده است.

در مدل شماره یک ،در مرحله اول مؤلفههای درونی (خدمت ،اعتماد و فروتنی) و در

مرحله دوم مؤلفههای بیرونی (چشمانداز ،نوعدوستی و مهرورزی) وارد معادله رگرسیون

شــدند .همچنانکه جدول  2نشان میدهد مقدار  fمشاهدهشده برای مؤلفههای درونی

سبک رهبری خدمتگزار در میان مدیران مدارس

معنادار بوده ( P>0/01و  )f)3،167(=1064/019و مؤلفههای شــخصیتی  %0/98واریانس
مربوط به توانمندســازی را تبیین کردند ( .)R2=0/975ضرایب تأثیر مدل نشان داد که
مؤلفه خدمت ( )β=0/975بهترین پیشبینیکننده است و بهازای هر واحد تغییر دراین

ش مییابد ( .)β=0/382در
مؤلفــه میزان خدمتگزاربودن مدیران به همــان میزان افزای 
مقادیر مجموعه دوم نیز  fمشاهدهشــده معنیدار بود ( P>0/01و .)f)6،164(=1618/670

در مؤلفههای بیرونی که در مرحله دوم وارد معادله شــدند نتایج نشان داد که مهرورزی
( )β=0/162بیشترین قدرت پیشبینی برای خدمتگزار بودن مدیران میباشد.
جدول  :2معادله رگرسیون چند متغیره با اولویت ورود مؤلفههای درونی

مرحله اول

مرحله دوم

متغیرهای پیشبین

بتا

انحراف معیار

ضریب بتا

فروتنی

1/589

0/172

0/37

اعتماد

1/990

0/155

0/296

خدمت

2/167

0/180

0/382

فروتنی

1/050

0/034

0/17

اعتماد

0/934

0/034

0/196

خدمت

1/086

0/038

0/192

مهرورزی

0/838

0/046

0/162

نوعدوستی

1/047

0/045

0/150

چشمانداز

1/098

0/045

0/150

( P>0/01و  ΔR=0/048و )R2=0/98

در مدل شماره  2و مرحله بعد برای فهم اینکه ترتیب ورود متغیرها در معادله رگرسیونی

ج میگذارد ،ابتدا مؤلفههای بیرونی و بعد مؤلفههای درونی وارد معادله
چــه تأثیری بر نتای 
شــدند .بهعبارت دیگر ،اولین مجموعه شامل مؤلفههای مهرورزی ،نوعدوستی و چشمانداز

بــود و مجموعــه دوم در برگیرنده مؤلفههای فروتنی ،اعتماد و خدمت بود که نتایج آن در

جدول  4نشان داد ه میشود .همانگونه که در جدول  3مشاهد ه میشود نتایج  fمشاهده

شده برای مؤلفههای بیرونی معنادار است ( P>0/01و  )f)3،167(=1190/098و این مؤلفهها

 %0/95واریانس مربوط به خدمتگزار بودن مدیر را تبیین کردند ر ( .)R2=0/95ضرایب
تأثیر مؤلفهها نشــان داد که باز هم مؤلفه مهرورزی ( )β=2/714بهترین پیشبینیکننده
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اســت و بهازای هر واحد تغییر در نمره این مؤلفــه بهمیزان  0/526به نمره خدمتگزار

بــودن مدیر اضافه میشــود ( )B= -0/526در مقادیر مجموعه دوم نیز  fمشاهدهشــده

معنــیدار بود ( P>0/01و  .)f)6،164(=16118/670در این مورد نیز ضرایب تأثیر نشــان
دادند که مؤلفه چشــمانداز ( )β=1/099بهترین پیشبینیکننده برای متغیر مالک یعنی
خدمتگزار بودن مدیران بود.

جدول :3جدول رگرسیون چندمتغیره مؤلفههای رهبری خدمتگزار
با اولویت ورود مؤلفههای بیرونی
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مرحله اول

مرحله دوم

متغیرهای پیش بین

بتا

انحراف معیار

ضریب بتا

چشمانداز

1/504

0/182

0/302

نوعدوستی

1/391

0/228

0/200

مهرورزی

2/714

0/182

0/526

چشمانداز

1/098

0/034

0/221

خدمت

1/086

0/038

0/192

نوعدوستی

1/047

0/045

0/150

مهرورزی

0/838

0/046

0/162

فروتنی

1/050

0/034

0/196

اعتماد

0/933

0/034

0/176

( P>0/000و  ΔR=0/043و )R2=0/95

بهطور کلی نتایج نشــان داد که به هر طریقی که مؤلفهها وارد معادله شوند ،مدلها

بهطور معنیداری خدمتگزاربودن مدیران را پیشبینی میکنند که در مدل اول خدمت
و در مدل دوم مهرورزی بیشــترین قدرت پیشبینی را برای متغیر مالک داشــتند .این

نتیجه حاکی از آن اســت که هم مؤلفههای شــخصیتی و هم مؤلفههای بیرونی مدیران
برای بهبود رهبری خدمتگزار اهیمت اساســی دارند و یک مدیر موفق باید مجموعهای
ق میتوان
از این خصوصیات را در خود توســعه دهد .بنابراین بر اســاس یافتههای تحقی 

مدل مفهومی را بهصورت زیر ترسیم کرد:

سبک رهبری خدمتگزار در میان مدیران مدارس

خدمتگزاربودن
مدیران

مهرورزی
چشم انداز
نوع دوستی
خدمت
اعتماد
فروتنی

مؤلفههای بیرونی
رهبری

مؤلفههای درونی
رهبری

نمودار  :3مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق

این مدل یك چهارچوب مفهومی را با توجه به متغیرهای مورد مطالعه نشان میدهد.

مطابــق این مدل ،همه مؤلفههای درونــی و بیرونی رهبری خدمتگزار (هم ویژگیهای
شــخصیتی و هم مهارتهای رهبری) پیشبینیکنندههای معناداری برای این ســبک

رهبری هستند.

بحث و نتیجهگیری

امروزه ســبکهای جدیدی از رهبری معرفی شــدهاند که بــر کار تیمی ،تصمیمگیری
مشــارکتی ،توجه به رشد و پیشــرفت کارکنان ،اعتماد کارکنان و مدیران به همدیگر و

توجه به اخالقیات و معنویت تأکید دارند .بهعنوان نمونه ،امروزه در مدارس شــکلهای

جدیدتر رهبری مانند رهبری اسوهگونه و رهبری فرهنگی که در آنها بر تشخیص مشکل
و حل آن توسط رهبر و کمک به معلمان در جهت حل مسائل و توسعه فرهنگ قوی در
مدارس تأکید میشــود ،مورد توجه قرار گرفتهاند (آونز .)1382 ،یکی دیگر از مدلهای

رهبری که توجه محققان حوزه تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده اســت مدل رهبری

خدمتگزار میباشــد که یافتههای تحقیقی نشان دادهاند که میتواند بهعنوان یک مدل
جدید رهبری در مدارس بهکار برده شــود ،زیرا مدیرانی که از سبک رهبری خدمتگزار
در مدارس حیطه مدیریت خود اســتفاده کردهاند ،باعث پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
شــده (هرندن ،)2007 ،موجبات رضایت شغلی دبیران را فراهم آورده (اینبرسو)2008 ،

و باعث توانمندسازی دبیران شدهاند (حاجیزاده.)89 ،
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با توجه به یافتههای تحقیق حاضر نیز بهنظر میرسد که رهبری خدمتگزار بهعنوان

مدل جدید رهبری در مدارس کارایی و اثربخشی داشته باشد .چون رهبران خدمتگزار

بهخاطر داشــتن ویژگیهای خاص خود زمان و انرژی قابل مالحظهای را صرف رشــد و

پیشرفت دبیران و نهایتاً موفقیت دانشآموزان و مدرس ه میکنند .این سبک رهبری ،رابطه
انســانی قوی بین مدیران و دبیران بهوجو د میآورد و دبیران نســبت به رسالت مدرسه

ایمان میآورند و به این باور میرســند که مدیران خدمتگزار نهایت سعی و تالش خود

را برای رشد و پیشرفت و ترقی آنان بهکا ر میگیرند.

نگاهی به مبانی نظری سبک رهبری خدمتگزار نشان میدهد که رهبران خدمتگزار

ی میکنند با رفتار خود خدماتی را الگوسازی کنند و در کل
الهامبخش دبیران هستند وسع 
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خدمتکردن را رسالت خو د میدانند (خدمت) ،آنان از نظرات دبیران برای تعیین اهدافی
برای مدرسه و تعیین چشماندازی برای آینده استفاد ه میکنند (چشمانداز) ،بدون داشتن

ی میکنند (نوعدوستی) ،آنان
هیچگونه چشم داشت و انتظار جبران برای دبیران فداکار 
نگران دبیران هستند و با آنان رفتار انسانی دارند (مهرورزی) ،به دبیرانشان اعتماد دارند
و بهجای القای ترس و عدم اطمینان بهدنبال القای اعتماد و جلب اعتماد دبیران هستند

(اعتماد) ،مدیران خدمتگزار خودمحور نیســتند ،متواضعاند و وقتی مشکلی در مدرسه

پیش میآید بهاندازه کافی تواضع دارند تا با ســایرین مشورت کنند (فروتنی) .این نتایج
اظهارات پترسون ( ،)2003راسل ( ،)2002راسل و استون ( ،)2002پیج و ونگ (،)2002

دنیــس ( )2004و هرندن ( )2007را که معتقد بودند رهبران خدمتگزار این ویژگیها
را دارا میباشــند ،تأیی د میکند .همچنین ،بر اســاس نتایج این مطالعه هم ویژگیهای
شخصیتی (اعتماد ،فروتنی و خدمت) و هم مهارتهای رهبری (نوعدوستی ،چشمانداز و
مهرورزی) برای رهبران خدمتگزار ضروری هستند .این یافته با نظر گرینلیف ()1970

که معتقد بود رهبران خدمتگزار فطرتاً رهبرند و یافتههای پیج و ونگ ( )2004نیز که

خدمترسانی و فروتنی را جزء ویژگیهای شخصیت محور رهبران خدمتگزار و چشمانداز
را در زمره ویژگیهای کار محور رهبران خدمتگزار قرار داده بودند مطابقت دارد.

نتایج این تحقیق نشــان داد که از نظر دبیران ،مدیرانی که قابلیتهای آنها تناســب

بیشــتری با مؤلفههای رهبری خدمتگزار دارد ،بهطور عمده زمینه خدمت بیشــتر به
م میکنند .همچنین ،نتایج این تحقیق نشان
مدرســه شامل دبیران و دانشآموزان فراه 

داد کــه مؤلفههای اعتماد ،خدمــت و فروتنی پیشبینیکنندههای قویتری برای میزان

سبک رهبری خدمتگزار در میان مدیران مدارس

خدمتگزار بودن مدیراناند .بنابراین نشان از آن دارد که مقولههای اخالقی و انسانی که
سرمایه اجتماعی مدرسه را با ال میبرد نقش اساسی در باال بردن رضایت دبیران دارد.

این تحقیق چون به شیوه توصیفی اجرا گردیده با محدودیتهایی همراه بود .نخست

آنکه بهدلیل خطای هاوثورن احتماالً از کنجکاوی پاسخگویان تأثیر پذیرفته باشد .عالوه
براین ،بهدلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی ،برخی دبیران تمایل نداشتند که دیدگاهها و

نظرات واقعی خود را اعالم کنند .از محدودیتهای دیگر این پژوهش می توان به استفاده
صرف از دادههای کمی در جمعآوری اطالعات اشاره نمود .پیشنهاد میگردد که محققان

دیگر میزان قابلیتهای مدیران در راســتای سبک رهبری خدمتگزار را به شکل کیفی
و از طریق مشــاهده و با شیوه مطالعات قومنگاری انجام دهند تا تصویر جامعتری از این

سبک رهبری آموزشی در ادبیات علمی کشور فراهم گردد.

نتایج این تحقیق در بردارنده برخی پیشــنهادهای کاربردی است :نخست با توجه به

اینکه در متون اســامی بر هر یک از مؤلفههای رهبری خدمتگزار تأکید شده ،مدیران
سازمانها تشویق شوند در جهت برانگیختن کارکنان از این سبک رهبری استفاده نمایند.

در برنامههای مراکز آموزش مدیریت ،مراکز تربیت معلم و دانشــگاهها بهویژه دانشــگاه

فرهنگیان دانشــجویان با مبانی نظری و عملی سبک رهبری خدمتگزار و معنوی آشنا
شــوند .دورههای ضمنخدمت و کارگاههای مدیریت اســامی برگزار شــود و چگونگی

تقویت مهارتهای ســبک رهبری خدمتگزار به مدیران شاغل در مدارس آموزش داده

شــود .الگوهای برتر رهبری خدمتگزار در ســطح کشور و جهان در قالب بروشور ،جزوه
کتاب و لوح فشــرده به مدیران مدارس معرفی گردند .در تدوین محتوای کتب مدیریت
آموزشی عالوه بر مبانی فنی ،به مبانی اخالقی و انسانی مدیریت توجه بیشتری گردد .بر

مدیران ســازمانهای آموزشی الزم است با ایجاد مؤلفههای این سبک رهبری در خود و
درونی کردن آنها از ویژگیها و برآیندهای آن در خدمترســانی بیشتر به اعضای جامعه

مدرسه بهره ببرند.
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