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Abstract: The aim of this study was to identify the components of service 

leadership in educational system of Tehran province. Hence, the research method 

in terms of purpose was applied-fundamental study; and, tt was qualitative in terms 

of data type. The statistical population of the study was academic experts and 

education officials who were purposefully selected to 15 members.  In addition, in 

order to collect data, the library method and semi-structured interviews (qualitative 

section) were used. Interviews with experts indicated the validity of the interview, 

and also in order to calculate the reliability, the reliability method was used 

between the two coders.  Then the results indicated the confirmed reliability and 

validity of the interview. Moreover, the data analysis method was theoretical 

coding based on the data theorizing method of the foundation and MAxqda 

software. According to the results, the components of servant leadership included 

service (4.51), humility (4.40), reliability (4.36), humanity (4.36), interaction 

(4.34), work-life balance (4.28), and foresight (4.39) and moralism (4.37). Based 

on the identified components of servant leadership, a model was presented and its 

fit was evaluated using absolute, relative and adjusted indicators which showed the 

results of its fit. 
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 دمهمق

هاای واو      امروزه با توجه به گسترش روزافزون فناوری     

اطالعاتی و ارتبااطی و دی ایه جنااوی  این و تهاو  ه اه       

ها، بارای ساازگاری باا تراااراح و بقا، ب اا،       جاوبه سازمان

ها واچار هستنی تا به عوامل مخلقی توجاه نننای ناه    سازمان

، رهباری  در  را ط امروزی مترار است.  کی از ا ا   ارا ط  

است. رهباری و ام من ای در ساازونارهای ساازماوی و در      

 (.2017ونا ت بنبود ع لکرد سازمان دارد )گلوح و سامس  
و ژه در اماروزه وااز رهبری موضوعی جالب توجه است. به

نننی.  کی های امروزی، رهبران و م نلایی ا قا میسازمان

رهبری توجه ها به از دال لی نه افراد در جامعه و سازمان

داونی نننی ا   است نه رهبران را دارای قیرح ز ادی میمی

ها تواونی باوی اصالباح و ترااراح مطلوبی در سازماننه می

رود نه در  ک سری از ها اوتظار میبا نی. از رهبران سازمان

گاری، برقراری ارتباط و ر زی، تص امنارها مثل بروامه

با صالبات با نی. رهبری  ها، درتوان وننتر  درگاری

های رهبر، داروان و و تابعی از و ژگیدو ا چنیبعیی و 

اح  نی تراارآفرن ملی چواعوموقعات  ا  را ط است و 

های آموز ی، سازمانفرهنگ بانم بر ، ماویزسا

ای رهبران، وهوه برفه ا ستگی وقس و مازان اعت ادبه

بری در نتب گذارد. از رهح آوان بر آن تأثار میتباطاار

متعید به می ر ت استراتژ ک تعبار  یه، رهبری مسبب 

افزا م دتاوسال اوساوی بوده و مهاط را برای ارت ا نارننان 

های تواوا ی اوجام نار ننی و با منارحساستم فراهم می

تا ی ارائه بازخورد رفتاری، ارتباط، ا جاد اوگازش، به م ابله 

 (.2017د ل  دردازد )بول   وها میبا تعارض

رهبری و استقاده از  ک  ا چنی سبک در آن،  کی از عوامل 

تأثارگذار بر ع لکرد نارننان در  ک سازمان است. با توجه 

ها به بخم من ی از زویگی بسااری به ا نکه امروزه سازمان

طوری نه افراد با استخیام و اوی، بهاز افراد جامعه تبی ل  یه

اح ز ادی از ع ر خود را در ا   ها، ساععضو ت در سازمان

گذران نننی. چگووگی و ناقاتهای ناری سپری میمهاط

ا   ساعاح وسبتاً طوالوی، هم برای افراد و هم برای 

ها بساار با ز اه ات می با ی. امروزه نارننان سازمان

اوتظار داروی در سازمان مورد توجه و ابترام قرار گاروی و به 

نان دوست داروی صیاقت، خوبی درک  ووی. نارن

درستکاری، قابلات اعت اد، اعت اد به وقس و ا نکه بخشی از 

سازمان هستنی را ابساس نننی و ابساس تعلق به سازمان 

دا ته با نی. از ا   رو در ا   مسار، رهبر فردی است نه 

چنا  مهاطی را ا جاد می ننی و رهبران در سطوح مختلف 

ه و تیاوم فرهنگ اخالقی و ها و م من ی در توسعسازمان

 (.2017نننی )ماائو و ه کاران رفتار اخالقی ا قا می

های رهبری نه امروزه مورد توجه بسااری از  کی از سبک

صاببنظران قرار گرفته است، سبک رهبری خیمتگزار است. 

 ا ان ذنر است نه رهبری، بام از هر موضوع د گری در 

بهث و گقتگو ماان  تار خ تجربااح اوسان مت ین، باعث

  ار هر ملت ماردم بوده است. تار خ و آثار هنری و ادبی بی

های ها افراد مختلقی و مبکا ت از وقا عی داروی نه در آن

اوی. مطالعه منظم تعاا  نننیه در سروو ت آن نشور دا ته

رهبری و رفتار رهبران  ک دی ایه عل ای قارن باست و 

توسعه علوم اوساوی خصوصاً   کم است نه ع یتاً وا ی از

 ناسی در ا ا  قارن اسات )آوتو رواوشناسی و جامعه

(. در سبک رهبران خیمتگزار با ارج 2017واناس و دی 

ونادن به م ام اوساوی نارننان و توجه به خیمت به نارننان 

و  ناسا ی و درورش رفتارهای آوان به س ت توسعه داروان 

شرفت و توسعه  خصی و خود دام می رووی. آوان به دا

- رلی نارننان اه ات داده و مواوع را از سر راه آوان بر می

داروی. چنا  رفتارها ی باعث  نای ین صیای نارننان در 

سازمان  یه و اوعطاف دذ ری آوان را در سازمان افزا م می 

 (.1395 دهی )ناملی و ه کاران

ح های رهبری خیمتگزار با ستی به هیا ت صهااز مشخصه

افراد؛ تواو نیسازی و توسعه ز ردستان و ه چنا  فروتنی، 
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ها ا اره دا ت  اعتبار و ابترام وزد نارننان و رفاقت با آن

(. ا   موارد در تطابق با مقاهام 2011د رویاوک  نرد )ون

 مؤلقه یه توسط مه  ی به وام الئوب  است نه  م مطرح

را باان نرده های تهت هیا ت رهبران خیمتگزار از سازمان

به افراد، توسعه و ر ی  ارزش ونادناز:  اویعبارحاست نه 

های نارننان، دا ت  ها و اوج  نارننان، ا جاد اتهاد ه

ها در امر آن مشارنت دادناعتبار، هیا ت صهاح نارننان و 

هیا ت سازمان، بنابرا   رهبری خیمتگزار سبب ا جاد 

ویی سازماوی و عیالت و اعت اد سازماوی، رفتار  نرو

 ود )دار س و دچی مشارنت و ه کاری با  نارننان می

2013.) 

 سنّتی یهاروش با ت ابل در تواوییم خیمتگزار رهبری

 برساوی ظنور بهها سازمان در را مثبتی تراار استبیادی،

ونار (. از سو ی د گر در مهاط رقابتی نسب2010 )بروئر

ها در جنت ب ا و نو تکادوی سازما امروز، ع یه وگراوی

گارد. در راستای ها  کل میتوسعه و داشرفت فراگار آن

گاری بنانه ا   هیف خطار، می ران در دی  ناسا ی و بنره

ها و ها هز نهها ی هستنی نه تهصال آناز منابع و سرما ه

زب اح فراواوی دارد. دس داروز ا   مایان می راوی هستنی 

تر  ، ناراتر   و اثربخمهای مذنور را به نه سرما ه

 نارگاروی. ع یه منابع هرورتر   طُرق م ک  به بنره

سازماوی متوجه منابع اوساوی، مالی و فنی آن است نه 

وسوی د گر نننیه س تمسل اً سرما ه اوساوی تعاا 

های خود هاست، ز را واروی اوساوی است نه با تواوا یسرما ه

را به خیمت گرفته است. در ر زی، د گر منابع و با بروامه

های آموز ی سخ  به ماان آمی، مورد رهبری در سازمان

 هر در نه آموز ی ونادهای از الزم به ذنر است نه  کی

  ود،قل یاد می آن ونادهای تر  منم عنوانبه جامعه ای

 امر متولی نه است و درورشآموزش  سازمان

 اجت اعی، گسترده منشأترااراح و افراد ودرورشآموزش

 ترقی ترد ی بیون هست نه ... و فرهنگی اقتصادی، سااسی،

 و دو ا و درورشآموزش  از برخورداری درگرو جوامع وتعالی

 و آن مسائل به جنت درداخت  ه ا  به است. اثربخم

 در مؤثر نلایی عناصر ت و ت و  ناسا ی برای تالش

 و اوی ش نیان مه  ان وظائف از آن  ا  کست و موف ات

 سازمان رهبری ا   و می ر ت به توجه ماان ا   هست. در

 (.1394 )انرادی و ه کارانهست  برخوردار و ژه اولو تی از

تواوی در و درورش هر نشوری میبا توجه به ا نکه آموزش 

و ی ابعاد به داشرفت آن نشور ن ک ننی و آموزش ه ه

ی عل ی درورش توسعه  افته، تواوا ی آن را دارد تا در توسعه

طور جیی موثر با ی و قطعاً و ع الوی افراد  ک جامعه به 

تواوی  کی از سنامیاران اصلی تراار و تهو  فرهنگی و می

اجت اعی جامعه با ی. لذا توجه به عوامل مختلف از ج له 

رهبری در ا   سازمان، می تواوی گامی اساسی در جنت 

ز با  بنبود اوضاع و برنت به س ت بالنیگی با ی. ا

سبکنای رهبری، به دلال ا نکه سبک رهبری خیمتگزار از 

های مشارنت، خیمت رساوی و اخالق میاری  و ژگی

برخوردار است، برای سازمان آموزش و درورش نه  ک 

سازمان آموز ی و مردمی است، می تواوی بساار اثربخم 

و درورش نشور، به با ی.  ا ان ذنر است نه امروزه آموزش 

تلف، تواوا ی داسخگو ی به واازهای جامعه را ویارد. دال ل مخ

رها ی از ناستی ها و وانارآمیی های موجود و دستاابی به 

و درورش دو ا، موفق و اثربخم، واازمنی تهو  ع اق آموزش 

و ر شه ای درا   وناد گسترده و سروو ت ساز است تا با 

وظام، بازخواوی و باز تولای ت ام عوامل دایا و دننان ا   

بتوان با استقاده بنانه از فرصت ها، منابع، امکاواح، ته ق 

اهیاف را تسنال و تسر ع نرد، بنابرا   با ی به  ک آموزش 

و درورش متعالی اوی شای تا بتوان زوجارهای تقکراح سنتی 

در اداره ی ا   وناد منم و تأثارگذار را از هم گسست و از 

ن امروز، ع ب و اوی؛ و درورش جناما ا  درسرعت آموزش 

لذا بصو  ا   هیف منم، مستلزم استقاده از سبکنای 

رهبری وو   ماونی رهبری خیمتگزار است. از ا نرو دژوهم 
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باضر قصی دارد با مرور مباوی وظری مرتبط با رهبری 

خیمتگزار و مصاببه با افراد خبره گامی منم در جنت بنبود 

و درورش  موزشع لکرد و بالنیگی می ران و مسئولا  آ

سبک رهبری بردا ته و به ا   سوا  اساسی داسخ دهی نه 

و درورش استان تنران چه مولقه ها ی  خیمتگزار در آموزش

 ؟را در بر می گارد

 مواد و روش ها

 های مولقه دوبا   ناسا ینه دژوهم باضر به ازآوجا

تنران می   استان درورش و آموزش در خیمتگذار رهبری

ناربردی؛ -ژوهم بربسب هیف، بناادیبا ی. روش د

بربسب ووع داده، ناقی ؛ بربسب زمان گرداوری داده، 

جامعه آماری بخم ناقی دژوهم  امل م طعی است. 

-ودرورش بود. و ژگیخبرگان داوشگاهی و مسئولا  آموزش

های خبرگان دژوهم نه به تأ ای اساتای خبره رسایه بود، 

-طالعاح در زمانه منارحافرادی بودوی نه ازوظر آگاهی و ا

نه بتواونی با ارائه اطالعاح دقاق های برجسته بوده و ا  

های ورود و خروج و ادی از جامعه با نی. عالوه بر ا   مالک

-ها به قرار ز ر است: الف: مالکبه دژوهم مصاببه  وویه

های ورود به دژوهم: دارای میرک تهصالی فوق لاساوس و 

خ  می ر ت منابع اوساوی نه در دنتری ر ته می ر ت باال

رابطه موضوع دژوهم از تخص  و تجارب نافی برخوردار 

های خروج از دژوهم: عیم ت ا ل به  رنت با نی. ب: مالک

 در اجرای دژوهم

 و وقر از خبرگان داوشگاهی 15در بخم ناقی دژوهم با 

وقر از  4مصاببه  ی.  امل  ودرورشآموزش مسئولا 

وقر از نار ناسان معاووت  6ودرورش، زشمسئولا  ار ی آمو

وقر از اساتای مطلع در  5ودرورش و منابع اوساوی آموزش

نه به روش و ووه گاری هیف نی  بوزه مورد مطالعه بودوی

   ا دراوتخاب  یوی. ابزار گردآوری اطالعاح مصاببه بود. 

ای، از روش نتابخاوه هاداده یگردآور منظور به دژوهم

ساختار  افته استقاده  ی. در ا   دژوهم از  مصاببه وا ه

های ساختار  افته استقاده  ی. در مصاببههای وا همصاببه

اوقرادی با مصاببه  وویگان، برای بررسی م یماتی از چنار 

 هایا ؤسسؤا  در مصاببه استقاده  ی. ض   ا   نه 

فرعی د گری واز در ننار هر سؤا  برای درک تجارب  رنت 

 ی. در با  اوجام در با  مصاببه مطرح می نننیگان

راهن ا، صهت  هایا ؤسمصاببه دژوهشگر با درسم 

های مصاببه  وویگان ننتر  نرده بردا ت خود را از گقته

گاری از  رنت نننیگان است. دژوهشگر در فرا نی و ووه

ها را مورد تهلال قرار داد تا مواردی نه واق  بوده با داده

نننیه جی ی نامل گردد. ح جی ی از  رنتدر افت اطالعا

-مصاببه، عوامل اصلی و فرعی در مصاببه 15بعی از اوجام 

 ی و دژوهشگر به ا باع رسای. در با  های قبلی تکرار می

های مناسب آوری وظراح در مورد  اخ مصاببه به ج ع

برای تعاا  مولقه های رهبری خیمتگزار درداخته و عوامل 

رد وظر بررسی و ونا ی  ی. میح زمان اصلی و فرعی مو

 دقا ه بود.  60تا  30اوجام مصاببه با  

منظاور  برای بصو  اط انان از روا ی مصاببه دژوهم و باه  

ها از د یگاه دژوهشاگر، از  اط انان خاطر از دقاق بودن  افته

وظراح ارز ا نی اسااتای آ انا باا ا ا  باوزه و متخصصاان        

ه خباره و مطلاع بودوای    آموزش و دارورش ناه در ا ا  باوز    

زمان از مشاارنت نننایگان   طور همچنا  بهاستقاده  ی. هم

ها ن ک گرفته  ای. ه چناا  بارای    درتهلال و تقسار داده

مهاسبه دا ا ی از روش دا ا ی با  دو نیگاذار اساتقاده  ای.    

ی دو نیگذار، از  کی درون موضوعدر مصاببه با روش توافق 

نا به نیگذاری درخواست  ای  از اساتای می ر ت آموز ی آ 

تا به عنوان نیگذار ثاوو ه در دژوهم مشارنت ننی در اداماه  

مه ق به ه راه ا   ه کار داژوهم، تعایاد ساه مصااببه را     

ی نه باه عناوان   درون موضوعنیگذاری نرده و درصی توافق 

رود را مهاسابه نارد ناه     اخ  دا ا ی تهلال باه ناار مای   

درصی  75.1توجه به مهاسباح  دا ا ی باصل از دو نیگذار با

ها، روش تهلال دادهبیست آمی نه بااوگر دا ا ی مناسب بود. 
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داردازی داده بناااد و   نیگذاری وظری برگرفته از روش وظر ه

بود. نیگاذاری وظاری عباارح اسات از      MAxqdaافزار ورم

ساازی و باه  اکل    ها تجز ه، مقنومع لااتی نه طی آن داده

 اووی و فرا نای اصالی     گر قارار داده مای  ای در ننار  کیتازه

 اود. در  ها تایو   مای  است نه طی آن وظر ه بر اساس داده

 "هاا  و قضاه "ها م وله" "مقاهام "ا   روش سه رن  اصلی 

 "هاای خاام  داده"وجود داروی. در ا    اوه وظر ه بر اسااس  

هاا،  (. تهلاال داده 1392گاروای )دالور و نو اکی    کل مای 

هاا اسات. در هار مطالعاه     ظر ه برخاسته از دادهمهور اصلی و

هاا و تهلاال   ها، تنظام دادهآوری دادهعنوان  ک نل، ج عبه

های به ها به هم وابستگی مت ابل داروی. برای تهلال دادهداده

دساات آماایه از مصاااببه و واااز مباااوی وظااری از سااه وااوع   

اوای از: نیگاذاری   نیگذاری استقاده  ایه اسات ناه عباارح    

ابی، نیگذاری بااز و نیگاذاری مهاوری. جنات رعا ات      اوتخ

اخاااااااااالق دژوهشااااااااای، نااااااااای اخاااااااااالق   

IR.USWR.REC.1398.223  در ن اتااااه ی اخااااالق

 داوشگاه ثبت  ی.

 

 

 

 یافته ها

های با استقاده از روش ی دژوهمهاا   بخم داده در     

-یارز ابی قرار متهلال و مورد در  ک بخم ناقی  عل ی

ها ها دام دردازش دادهه و تهلال داده؛ اما قبل از تجز گارد

 یرهبر ابعادمورد بررسی قرار گرفت. برای داسخ به بررسی 

با داوزده خبره در  تنران استان ودرورشآموزش در خیمتگزار

ا   زمانه بر اساس مصاببه وا ه ساختار افته با چنار سؤا  

های ارائه  یه برای هر سؤا  دس از مصاببه  ی. داسخ

هتوا توسط دژوهشگر و دو وقر از متخصصا  آمار در تهلال م

ای نه از مقاهام اولاه 1آورده  یه است. در جیو   3جیو  

تهلال مهتوا باصل  یه، ارائه  یه است. اطالعاح جیو  

های دژوهم بوده و در قس ت باال، بااوگر مهور اساسی سوا 

های ارائه  یه توسط مصاببه  وویگان دوم جیو  داسخ

ه  یه است نه از نیگذاری باز به دست آمیه است و در آورد

قس ت سوم  عنی نی، نی مربوط به مصاببه  وویه آورده 

 یه است. در برخی از جیاو  تعیادی از مصاببه  وویگان، 

به سوا   ا سواالتی داسخ ویاده و  ا در داسخ به برخی 

 59اوی. در ونا ت سواالح به چنی   عامل ا اره نرده

 ز مصاببه با خبرگان استخراج  ی. اخ  ا

 

 کدگذاری نهایی مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه  .1جدول 

Table 1. Final coding of interview content analysis’ results 

 کد مقوله مفاهیم استخراجی اولیه بعد سازه
ی

بر
ره

 
ار

گز
مت

خد
 

 رسانیخدمت
 A1 .باشدمی مدیرسازمان مهم و اصلی وظایف از کارکنان هب خدمت که هستم معتقد مدیر عنوانبه من

 A2 .دهند ارائه بهتری خدمات بتوانند طریق این از که باشم می الگویی دیگران برای مدیر عنوانبه من

 فروتنی و تواضع
 B1 .کنم می برخورد مهربانی با نیز خود مخالفان با مدیر عنوانبه من

 B2 .هستم قائل احترام کارکنان تمام برای مدیر عنوانبه من

 اعتماد قابلیت

 C1 گردد می آنان هایمسئولیت افزایش باعث که بگیرند را تصمیماتی دهم می اجازه کارکنان به مدیر، عنوانبه من

 C2 .دباش نداشته خوبی نتایج اگر حتی کنند پیاده را خود جدید ایده که دهم می افراداجازه به مدیر عنوانبه من

 C3 .میباشم سازمان انداز چشم در کارکنان انداز چشم گنجاندن خواستار که ام داده نشان مدیر عنوانبه من

 دوستینوع

 D1 .میدهم نشان رفتارهایم در کارکنان به را خود دلسوزی و محبت مدیر عنوانبه من

 D2 .دهم می نشان کارکنان به را خود توجه مدیر عنوانبه من

 D3 .میكنم عمل تدبیر و خونسردی با ها ناراحتی و درآشفتگی مدیر عنوانبه من

 E1 .کنم می ایجاد کارکنان و مدیران سایر با را شفافی ارتباطات مدیر عنوانبه من تعامل



 بررسی شناسایی مولفه های...                                                                                                                                                 205

 99ویژه نامه ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 E2 .دارد وجود سازمانی واحد این در کارکنان و مدیریت بین خوبی همبستگی و اتحاد مجموعه، این در

 E3 .هستم مداوم تعامل در هاآن با و کنم می شرکت کارکنان میان اختالف حل در مدیر عنوانبه من

 و کار تعادل

 زندگی

 F1 .دهم می انجام را خود کار جدیت و دلسوزی با مدیر عنوانبه من

 F2 .کنم می رضایت احساس محیطی چنین در بودن و خود کار از مدیر عنوانبه من

 F3 .هستم برخوردار نسبی درونی آرامش از سازمان مدیر عنوانبه من

 نگریآینده

 G1 .کنم می تدوین را مدت کوتاه اهداف و داشته چشم آینده به همواره سازمانی واحد این مدیر عنوانبه من

 G2 .کنند کار خود ظرفیت از بیشتر دهد نمی اجازه کارکنان به محیط جو

 G6 .برخوردارم خوبی پذیری ریسک قدرت از سازمانی واحد ینا مدیر عنوانبه من

 گراییاخالق

 کارکنان برای کشور، انداز چشم به توجه با را سازمان انتظارات و اخالقی اداری وظایف شرح مدیر عنوانبه من

 .کنم می توجیه
H1 

 H2 .هستم پایبند اخالقی هایارزش به مدیر عنوانبه من

 H3 .ام داده قرار نظر مد اخالقی عوامل از یكی عنوانبه را قانون به توجه مدیر، عنوانبه من

در  ناسا ی ابعاد رهبری خیمتگزار، ابتیا با ی از ا ا  مساأله   

های موجود را برای تهلال به توان دادهاط انان  افت نه می

هاای ماورد وظار )اوایازه     نار برد  ا به عبارتی، آ ا تعیاد داده

رابطه باا  مترارهاا( بارای تهلاال عااملی مناساب        و ووه و

و آزماون   KMOهستنی  ا خار؟ بای   منظاور از  ااخ     

بزرگتر  KMOبارتلت استقاده  ی. وتا ج وشان داد،  اخ  

دهای  بوده و م اد ر ت ر باً وزد ک به  ک را وشان مای  0.6از 

هاای  نه بانی از نقا ات بجام و وواه بار اسااس  ااخ       

داری با ی. سطح معنیتهلال عاملی می ناسا ی  یه برای 

برای آزمون بارتلت واز وشان دهنایه مناساب باودن     0.000

با ی ز ارا فارض  کاه    مترار دژوهم برای تهلال عاملی می

طور نه گقته  ی  ود. ه انبودن ماتر س ه بستگی رد می

در  ناسا ی ابعاد رهبری خیمتگزار براساس وتا ج باصال از  

 ااخ   ناساا ی  ایه     59مهتاوا،  بخم ناقای و روا ای   

 تهلال عاملی انتشافی اوجام  ی.  

او  دارای م ااد ر و اژه    عامال  8با توجاه باه جایو  فاوق،     

ماونی. ا ا  عوامال   بزرگتر از  ک هست و در تهلال باقی می

 هاای رهباری  های مولقهدرصی، وار اوس  اخ  63تا ت ر باً 

 ماهاات  درباره منظور ته اق بهننی. را تباا  می خیمتگزار

 و وامگاذاری  تعاار ف  باه  مترارها و واز دساتاابی  با  روابط

 و باا  هاا منام  عامال  در تعر ف 0.4باالتر از  ها، ضرا ب عامل

 عامال  عناوان  بایود باه   ن تار از ا ا    و ضرا ب بوده یمعن

هاا   تقساار عامال   بارای  ایه اسات.    در وظر گرفتاه  تصادفی

را  ضار ب  م ایار ا ا    ( ن تار   1988) نو ه کارا ر نولیز

هاای  ناساا ی   .  در ونا ات مولقاه  اویبکار برده 40/0برابر با 

 یه بعی از تعی ل توساط ب ا ات ادباااح موجاود باه ا ا        

گو اه، تواضاع و    6صورح است نه بعی خیمت رساوی دارای 

گو اه ، واوع    11گو ه، قابلات اعت اد دارای  9فروتنی دارای 

گو اه،   7گو ه، تعاد  نار و زویگی  7و ه، تعامل گ 6دوستی 

 گو ه بود. 7گو ه و اخالق گرا ی  6آ نیه وگری 

ساازی  منظاور داااده  به منظور بررسی سازونارهای اجرا ی به

مصااببه   ودرورش استان تنران،رهبری خیمتگزار در آموزش

با خبرگان و واز تجز ه و تهلال وضعات رهباری خایمتگزار   

هاای  هاا و  ااخ   ورش استان تنران و مؤلقاه ودردر آموزش

ها )برنت از وضع وامطلوب باه مطلاوب و   آن تشکال دهنیه

ه ااا  طااور بقاا، و ارت ااای وضااع مطلااوب( سااازونارهای 

ساازی رهباری خایمتگزار باه ترتااب      منظور داادهاجرا ی به

 گردد:اولو ت در جیو  ز ر ارائه می
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 سازی رهبری خدمتگزارپیاده منظورسازوکارهای اجرایی به. 2جدول 

Table 2. Executive mechanisms to implement servant leadership 

 وپرورش استان تهران اولویتسازی رهبری خدمتگزار در آموزشمنظور پیادهسازوکارهای اجرایی به ردیف

 های رهبری خدمتگزار و آگاهی مدیران نسبت به این مؤلفه هاشناخت مؤلفه 1

 ناخت مولفه های رهبری خدمتگزار توسط مدیران؛ش 2

 عنوان هدفی غاییتوجه به یادگیری سامانی به 3

 وری سازمانی وارتقای آن؛شناخت عوامل تأثیر گذار بر بهره 4

 توجه به ارباب رجوعان سازمان و به عبارتی ذینفعان. 5

 ی مدیران.شناخت مهارتهای رهبری خدمتگزار و ارائه آموزشهای الزم برا 6

 تدوین برنامه عملیاتی برای بهبود رهبری خدمتگزار. 7

 ارزیابی مستمر رعایت اصول رهبری خدمتگزار در سازمان. 8

 خودارزیابی مدیران از اجرای رهبری خدمتگزار 9

 عنوان عاملی مهم در تقویت رهبری در بین مدیرانتوجه به آموزش و توانمندسازی به 10

 نگری و اخالق مداریدوستی، اعتماد سازی، آیندهیهای فردی مدیران و ارتقای ویژگیهایی از قبیل عدالت محوری، نوعتوجه به ویژگ 11

رهباری   سازیها و مواوع داادهنننیهبه منظور بررسی تسنال 

ودارورش اساتان تناران، مصااببه باا      خیمتگزار در آماوزش 

ری رهباا سااازیهااا و مواوااع داااادهننناایهخبرگااان تساانال

درورش استان تنران در جایو  ز ار    و خیمتگزار در آموزش

 گردد.ارائه می

 وپرورش استان تهرانرهبری خدمتگزار در آموزش سازیها و موانع پیادهکننده. تسهیل3جدول 

Table 3. Facilitators and obstacles to the implementation of service leadership in education at Tehran province 

 ها یا بسترهاتسهیل کننده

 ارائه آموزش برای آشنایی با اصول رهبری خدمتگزار

 های رهبری خدمتگزار سازمانیآموزش مدیران برای آگاهی از مؤلفه

 هدف گذاری بر اساس کیفیت خدمات و دانش تولید شده

 ارائه راهبردهای نوین بر اساس عملكرد سازمانی مدیران

 رهنگ سازمانی در جهت اجرای اصول رهبری خدمتگزاربهبود ف

 تغییر راهبردهای سازمانی جهت اجرای اصول رهبری خدمتگزار

 استفاده از مدیران توانمند و اخالق مدار

 وپرورشاستفاده از مدیران با سبک تفكری اصیل در سازمان آموزش

 حمایت بیشتر از مدیران خدمتگزار

 ارکنان مسئولیت پذیرتفویض اختیار به ک

 توجه به شایسته ساالری جهت به کارگیری مدیران

 ارزشیابی مداوم اجرای اصول رهبری خدمتگزار

 گرموانع یا عوامل مداخله

 فقدان توجه به نواوری سازمانی توسط مدیران

 اداره کردن سازمان به شیوه های سنتی

 کاری حتی مدیران عالی فقدان توجه به عامل یادگیری برای تمام سطوح

 تعامل کم بین مدیران و کارکنان

 نبود فرهنگ مناسب برای اجرای اصول رهبری خدمتگزار

 وپرورشاجرای این نوع رهبری در سازمان آموزشدرجهت  نبودن سیاستی مشخص از سوی سازمان

 های آنعدم توجه مدیران به بحث رهبری و مؤلفه

 عدم اگاهی مدیران از اصول رهبری خدمتگزار
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 فقدان اعتماد بین مدیران و کارکنان

 عدم رعایت تعادل بین کار و زندگی در اکثر مدیران سازمان با توجه به ساعات حضور در سازمان

 یساز ادهاد جنت توانیم یمیل چها نکه برای داسخ به 

 تنران استان ودرورشآموزشدر  خیمتگزار یرهبر سبک

از می  تهلال عاملی تائایی استقاده گرد یه است  ؛نرد ارائه

های  ناسا ی  یه ها و مؤلقهدر ونا ت بر اساس  اخ 

 رهبری خیمتگزار )دی یه اصلی(، نه از قبل بر اساس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چنا  ساز و مستنیاح دژوهشی وجود دا ته است و هم

بازدارویه  ناسا ی  یه و نارها، عوامل تسنال نننیه و 

درونا ت تهلال داده ها در بخم ن ی الگوی مقنومی 

صورح  کل ز ر ارائه دژوهم با رو کردد گراوید تئوری به

 گردد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 . الگوی نهایی پژوهش 1شكل 

Figure 1. The final research model 

 (4.38: رهبری خدمتگزار )محوریشرایط 

 (4.51ی )رساو خیمت 

 (4.40ی )فروتن و تواضع

 (4.36) اعت اد تاقابل

 (4.36ی )دوست ووع

 (4.34) تعامل

 (4.28ی )زویگ و نار تعاد 

 (4.39ی )وگر نیه آ

 (4.37)  یگرا اخالق

 (3.25بسترها )

 یها مولقه از یآگاه یبرا ران می آموزش خیمتگزار؛ یرهبر اصو  با  یآ نا یبرا آموزش ارائه

 ارائه  یه؛ یاتول داوم و خیماح تاقان اساس بر یگذار هیف ؛یسازماو رهبری خیمتگزار

 اصو  یاجرا نتج در یسازماو فرهنگ بنبود ران؛ می یسازماو ع لکرد اساس بر   وو یراهبردها

 از استقاده خیمتگزار؛ یرهبر اصو  یاجرا جنت یسازماو یراهبردها رااتر خیمتگزار؛ یرهبر

 و آموزش سازمان در لااص یتقکر سبک با ران می از استقاده میار؛ اخالق و تواو نی ران می

 به توجه ر؛ دذ تامسئول نارننان به ارااخت ض تقو خیمتگزار؛ ران می از شتراب ت ب ا درورش؛

 خیمتگزار یرهبر اصو  یاجرا میاوم یاباارز  ران؛ می یرانارگ به جنت یساالر سته  ا

 (3.99راهبرد )

رهبری  یمولقننا  ناخت ها؛ مولقه   ا به وسبت ران می یآگاه و خیمتگزار یرهبر یها مولقه  ناخت

 راتاث عوامل  ناخت ؛ یغا یهیف عنوان به یساماو یراادگ  به توجه ران؛ می توسط یسازماو خیمتگزار

  ناخت نقعان؛ ذ یعبارت به و سازمان رجوعان ارباب به توجه آن؛ یوارت ا یسازماو یور بنره بر گذار

 بنبود یبرا یاتاع ل بروامه   تیو ران؛ می یبرا الزم یآموز نا ارائه و خیمتگزار یرهبر یمنارتنا

 از ران می یاب خودارز سازمان؛ در یمتگزارخ یرهبر اصو  ت رعا مست ر یاب ارز خیمتگزار؛ یرهبر

  اب در یرهبر ت ت و در منم یعامل عنوان به یتواو نیساز و آموزش به توجه خیمتگزار؛ یرهبر یاجرا

 ،یدوست ووع ،یمهور عیالت لاقب از  ینااژگ و یارت ا و ران می یفرد ینااژگ و به توجه ران؛ می

 .یمیار اخالق و یوگر نیه آ ،یساز اعت اد

 

 (3.64گر )عوامل مداخله

 ؛یسنت یها وها  به سازمان نردن اداره ران؛ می توسط یسازماو یوواور به توجه ف یان

  اب نم تعامل ؛یعال ران می یبت ینار سطوح ت ام یبرا یراادگ  عامل به توجه ف یان

 وبودن خیمتگزار؛ یرهبر اصو  یاجرا یبرا مناسب فرهنگ وبود نارننان؛ و ران می

 و آموزش سازمان در یرهبر ووع   ا یاجرا درجنت سازمان یسو از مشخ  یااستس

 اصو  از ران می یاگاه عیم آن؛ یها مولقه و یرهبر بهث به ران می توجه عیم درورش؛

 یزویگ و نار  اب تعاد  ت رعا عیم نارننان؛ و ران می  اب اعت اد ف یان خیمتگزار؛ یرهبر

 .سازمان در بضور ساعاح به جهتو با سازمان ران می انثر در
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 گیریبحث و نتیجه
ها بر اساس تهلاال عااملی   دادهداس از تجز ه تهلال      

رسااوی؛ تواضاع و   هاای وظاار خایمت   نه مؤلقهمعا   ی 

دوستی؛ تعامال؛ تعااد  ناار و    فروتنی؛ قابلات اعت اد؛ ووع

های رهباری  گرا ی جزو مؤلقهوگری و اخالقزویگی؛ آ نیه

با ااای. در خصاااوه مؤلقاااه خااایمتگزار مااای ران مااای

ار متگزی خیبرهری رتئورساوی با ی اذعان و ود نه خیمت

در گر   لاف ح بروسااااله رار ناااه باااه وخستا  باای بر

وارد  ''هبررو م ار در خیمتگز''ان وتهت عنای م اله

( او بااه 2008زعاام اویرسااون )  و بااه ی ی هبرح رباااد

رسااوی  عنوان  ک مسئولات و وظاقه در خیمت رهبری به

رساوی در مرنز و هسته د گر خیمتعبارتیوگر ست. بهمی

رهبری قرار دارد و ازآوجانه قیرح ه اواره باا رهباری در    

ارتباط بوده است، اما با ی دقت دا ت نه قیرح صرفاً  ک 

رسااوی؛ لاذا   استقاده مشروع و درست دارد  عنای خایمت  

و م ا   مؤلقه در موضوع رهبری خیمتگزار بساار درروگ 

( 1388با ی. در تأ ای ا   مؤلقه قلی دور و ه کااران ) می

گاازار باار فلسااقه اواای نااه رهبااری خاایمتااای و ااودهتأن

رساوی استوار  یه است و رهبران خیمتگزار ارزش خیمت

رساوی به داروان را به هر چاز د گاری در ساازمان   خیمت

دهی. در واقع عالقه به فلساقه و ع ال رهباری    ترجاح می

گزار اننون بساار ز اد است، اگرچه مخاالقانی هام   خیمت

 یان  واهی ته اق تجربی وجود دارد؛ برای آن به لهاظ ف

اما از آن جا ی ناه هایف ع ایه ا ا  تئاوری، ت ا ال باه        

رساوی است،  اک مقناوم درطرفایار    خیمتگزاری و خیمت

هاای رهباری جا گااه م تااز و     بوده و در ننار سا ر وظر ه

های مه  اوی ه چون والاومباوا ای دارد. در  افتهبرجسته

( و قلاای دااور و 1393مناار )(؛  گاوااه 2010و ه کاااران )

رسااوی در رهباری   ( و م مؤلقاه خایمت  1388ه کاران )

 خیمتگزار مورد تأ ای قرار گرفته است.

تواضع و فروتنی واز د گر مؤلقه مورد تائاای قرارگرفتاه در   

با ای، بایون  اک بارای رهباری      رهبری خایمتگزار مای  

خیمتگزار تواضع و فروتنی در نار و اوجام وظاا ف مهولاه   

اوکاار   ابل نارننان سطوح مختلف جزو اصو  غارقابلدر م

با ی، در واقاع اگار رهباری خواساتار خایمتگزاری در      می

ساز ی با تکبر و غرور ویارد و با ی سازمان است ا   سبک

در ا   سبک رهباری تواضاع و فروتنای دا گااه ثاابتی در      

هاای مای ران دا اته با ای، در تأ اای ا ا        ت امی فعالات

( وشااان داده نااه  کاای 1394علاای نرماای ) مؤلقااه  افتااه

های اسالمی رهبران خایمتگزار، تواضاع و فروتنای    و ژگی

( واز 1393با ی نه ا   موضوع در دژوهم  گاوه منر )می

به اثباح رسایه است. در ادامه قابلات اعت ااد در رهباری   

خیمتگزار مورد تائای قرار گرفته است، ا   مؤلقه ه چنا  

عناوان  ( واز باه 2003گزار دترسون )در می  رهبری خیمت

 کی از ز ربناهای رهبری خیمتگزار مورد تائای قرار گرفته 

است. بیون  اک رهباری خایمتگزار باا رعا ات اصاو  و       

 اود فضاای آرام   های اخالقی در سازمان منجر مای ارزش

ه راه با اط انان و اعت اد مت ابل در نلاه سطوح سازماوی 

گر مؤلقه تائای  یه در رهباری  ا جاد گردد. دوستی واز د 

با ی، رهبر خیمتگزار با مهبت و عش ی ناه  خیمتگزار می

ننای ناه   سازد؛ ن ک میهای سازمان جاری میدر فعالات

دوستی در ت امی سطوح ساازماوی جر اان داایا ننای؛     ووع

هاای اسات ناه ه اه نارنناان از      دوستی  کای از مؤلقاه  

اهاات ذاتای ا ا     رهبران خیمتگزار اوتظار داروی و جازو م 

( و 1393با ی نه مورد تأ ای  گاوه منر )سبک رهبران می

هاای اساالمی   عناوان  کای و ژگای   ( به1394علی نرمی )

رهبران خیمتگزار، واز قرار گرفته است. تعامال وااز جازو    

هااای نلااایی رهبااری خاایمتگزار اساات، رهبااران  مؤلقااه

ان و خیمتگزار وااز داروی ارتباطاح  قافی را با سا ر مای ر 

ننای و ه چناا  اتهااد و ه بساتگی     نارننان ا جاد مای 

خوبی با  می ر ت و نارننان فراهم سازوی نه ا ا  ماوارد   

جزو با تعامل غارم ک  است. ه چنا  در مواقع اخاتالف  

و بل آن رهبران خیمتگزار وااز به تعامل داروی تا با ن ک 

نارنناان در بال مساائل ساازماوی مشاارنت و ه کااری       

اوکاار در رهباری   ای غارقابال ؛ لاذا تعامال مؤلقاه   نننیمی

با ی. ه چناا  بارای مؤلقاه تعااد  ناار و      خیمتگزار می

هاای  زویگی؛ در رهبری خیمتگزار با ی اذعان و ود و ژگی

ه چون دلسوزی و جی ت در نار؛ رضاا ت از ناار خاود و    
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گااری در  مهاط سازمان؛ آرامم درووی وسابی و تصا ام  

زی  ااارل در مهااایوده  سااااماااورد چگاااووگی داااااده 

 اود ناه   دذ ری می ران؛ در صورتی مه اق مای  مسئولات

ا   می ران بتواونای تعااد  مطلاوب و مناسابی باا  ناار       

زویگی خود فراهم سازوی، در غار ا   صورح  اا در اوجاام   

 اووی  اا در   های سازماوی دچار مشکل مینارها و فعالات

گزار زویگی  خصی خود، لذا ا   مؤلقه در رهباری خایمت  

وگری وااز  با ی. مؤلقه آ نیهدو ی میاوکار و چشمغارقابل

هاای رهباری   عنوان  کی از مؤلقاه در می  الری اسپر ز به

تواوای بایون   خیمتگزار به اثباح رسایه است، می ران و ی

وگری ادعا نننی افرادی خیمتگزار به سازمان هستنی؛ آ نیه

ا   افاراد با ای   با ی و ز را آ نیه سازمان دارای اه ات می

ای هاای مایون آ نایه   با بانم و تصو ری ساازی و برواماه  

عناوان رهباری   مطلوب برای سازمان ترساام نننای تاا باه    

(، وااز  1394خیمتگزار  ناخته  ووی  افته علای نرمای )  

عنوان مؤلقه رهبری خیمتگزار مورد وگری را بهو م آ نیه

ا ای ناه در   گرتائای قرار داده است. در ونا ت مؤلقه اخالق

با ی باه تائاای رساایه    ماهات ذاتی رهبری خیمتگزار می

های اخالقای  است، می ر ت در رهبری خیمتگزار به ارزش

عناوان  کای از   با ی دا بنی با نی و توجاه باه قااوون را باه    

د گر رهبری عبارتیعوامل اخالقی می وظر قرارداد دهنی. به

هاای  و فعالاات  های اخالق میبراوه برای اداره اموراز سبک

ننی. ا   مؤلقه به ا ا  موضاوع   جاری سازمان استقاده می

ا اره دارد نه رهبری خیمتگزار با  منافع خود و سازمان 

ارتباااط برقاارار ناارده اساات و معت اای اساات باال مسااائل 

سازماوی با  ک ع اایه و مانم اسات و مای ر ت عایالت      

دهای ه چناا    مهوری را سرلوبه نار خاو م قارار مای   

خااایمتگزار با ااای سااعی ننااای باااا اساااتهکام  رهبااری  

داذ ر  سازماوی، در م ابل فشارهای مهاطی آسااب فرهنگ

   وبا ی.

در دژوهم باضر باان  ی ناه بارای دساتاابی باه مای       

تاااوان از ودااارورش، مااایرهباااری خااایمتگزار آماااوزش

سازونارها ی استقاده نرد. ه چنا ، تسنالگرها و ماواوعی  

تاوان گاامی منام در    هاا مای  وجود دارد نه با  ناخت آن

جنت اجرای الگوی ارائه  یه، بردا ت. برای رسااین باه   

وضاع مطلااوب رهباری خاایمتگزار در ساازمان آمااوزش و    

 ار ای  می ران برای آموز ی های نالس درورش، برگزاری

 داوام  افازا م  جنات  ودارورش آموزش سازمان رهبران و

 رهبااری بااا ماارتبط مقاااهام گنجاوااین و هاااآن مهاطاای

 خیمتگزاراوااه، رفتارهااای بااه هاااآن ترغاااب و خاایمتگزار

 رهباری  هاای مؤلقاه  ارت اا   و بنباود  خصوه در تواویمی

 و م اه ات به توجه ه چنا ، با .با ی راهگشا خیمتگزار

 داشانناد  خایمتگزار  رهباری  الگاوی  موف اات  در فرهنگ

 آگااهی  طر اق  از دارورش  و آماوزش  ساازمان  نه  ودمی

 باه  هاا  فعالاات  بنباود  در  اادگاری  و م به وسبت دادن

 رهباری  هاای مؤلقاه   اادگاری  و آماوزش  فرهناگ  ت و ت

هاا ی وااز   دژوهم باضر با مهایود ت  .بپردازد خیمتگزار

مواجه بود نه از آن ج له می توان به مهیودبودن جامعاه  

و  آماری به می ران و مسئولا  سازمان آماوزش و دارورش  

 منااابع نااالن سااساات وظااار مزاب اای وجااود مترارهااای

 ا اره نرد. سازمان در می ر ت سبک اوساوی،
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ای و مصاببه وا ه ساختار  افته )بخم ناقی( استقاده  ی. مصاببه از روش نتابخاوه هاداده یگردآور منظور به

منظور مهاسبه دا ا ی از روش دا ا ی با  دو نیگذار استقاده  ی نه با خبرگان بااوگر روا بودن مصاببه بود و به

دردازی داده ها، نیگذاری وظری برگرفته از روش وظر ها ج بااوگر دا ا و روا بودن مصاببه بود. روش تهلال دادهوت

های رهبری خیمتگزار  امل وتا ج باصل از دژوهم وشان دادوی نه مؤلقه. بود MAxqdaافزار بنااد و ورم

(، تعاد  4.34(، تعامل )4.36دوستی )(، ووع4.36(، قابلات اعت اد )4.40(، تواضع و فروتنی )4.51رساوی )خیمت

های  ناسا ی  یه رهبری بودوی. بر اساس مؤلقه( 4.37گرا ی )( و اخالق4.39وگری )(، آ نیه4.28نار و زویگی )

های مطلق، وسبی و تعی ل  افته مورد ارز ابی قرار خیمتگزار، میلی ارائه  ی و برازش آن با استقاده از  اخ 

 تا ج بانی از برازش آن دا ت.گرفت نه و

 .گزار، تواضع، اخالق گرا یرهبری خیمت واژگان كلیدی:

 

Email: Drsalehi.ya@gmail.com 


