
  
  
  
  

  الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی(ره)

  1*زاده محمد شيخ

  چكیده
شده در متون دینی و گفتار و سیره رهبـران دینـی مـا     ترین مضامین مطرح خدمت و خدمتگزاری، یكی از عالی

جامعه ما صورت های فراوانی كه در این زمینه میان مدیران و رهبران  ها و گفتگو رغم بحث مسلمان است. به
گیرد، اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یك الگوی علمی و مدون ارائه نشده اسـت. حـال آنكـه     می

گـذرد.   حدود چهار دهه از مطرح شدن و عملیاتی شدن الگوی رهبری خدمتگزار در چندین كشور غربی مـی 
رار دادن امام خمینـی(ره)، بـه عنـوان یـك     این تحقیق به منظور پر كردن این خأل علمی در كشور و با الگو ق

  های آن شخصیت در زمینه رهبری خدمتگزار پرداخته است. رهبر خدمتگزار، به بررسی اندیشه
هدف از این تحقیق، بررسی سه سؤال اساسی چرایی، چیستی و چگونگی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام 

. در این تحقیق كه یك پـژوهش بنیـادی از نـوع    خمینی(ره) و ارائه یك الگوی جامع در این زمینه است
اكتشافی است، برای بررسی الگوی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) از روش تحلیـل   _ توصیفی

مضمون استفاده شده است. برای گردآوری و شناسایی مضامین مرتبط با رهبری خدمتگزار، نخست مبـانی  
های اخیر بررسی شد، سپس با بررسـی و مطالعـه    غربی طی سال نظران های مختلف صاحب نظری و دیدگاه

های مـرتبط، اسـتخراج و كدگـذاری گردیـده و فراوانـی آنهـا        امام، مضمون صحیفهجلدی 22كامل دورۀ 
  اند. شمارش شده

افـزار تحقیـق كیفـی     به منظور تدوین الگوی جامع رهبری خدمتگزار از دیدگاه امـام خمینـی(ره)، از نـرم   
NVivo 8 دهند این الگـو دارای سـه    ای انجام تحلیل مضمون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میبر

مضمون فرعی  22مضمون اصلی و  110دهنده و  مضمون سازمان 35مضمون غالب، پانزده مضمون فراگیر، 
ی بـرای  انـد. در پایـان نیـز پیشـنهادهای     ها نیز در قالب یك الگو ارائه شده است. روابط میان این مضمون

  تحقیقات آینده ارائه شده است.
  

    امام صحیفهرهبری خدمتگزار، امام خمینی(ره)، تحلیل مضمون، الگو،  های كلیدی: واژه
                                                           

  Email: M.Sheikhzadeh@ub.ac.ir  استادیار دانشگاه بجنورد *
  20/2/1391تاریخ تأیید:           25/1/1391تاریخ دریافت:    
  شود. جعفری، جهت همكاری علمی با اینجانب برای تألیف این مقاله، تقدیر و تشكر می عابدی  ز جناب آقای دكتر حسن. ا1

 Biquarterly Journal of تخصصیعلمی ـ  ۀدوفصلنام 

 Islam & Manegment مدیریتاسالم و  

 Vol.1, No.1 1391 بهار و تابستان، 1، ش1س 

 Spring & Summer 2012  36ـ  7 صفحات 



  1391 بهار و تابستان/ 1/ ش1ساسالم و مديريت/   8

  

  مقدمه

طلبـی.   اند، نه قدرت های اسالمی، دولت و مدیریت محملی برای خدمتگزاری براساس آرمان
سـاالر دینـی، اعمـال     مـردم دهد، دولـت   در جوامعی مثل ایران كه دین، سیاست را شكل می

كند باید با عقالنیت دینی قابل توجیـه   هایی كه تدوین می كند؛ بنابراین، سیاست حاكمیت می
باشد، در غیر این صورت، قابلیت اجرا نخواهد داشت. مدیریت دولتی در این نظام بر تئـوری  

باشـد كـه    اهللا مـدرس  خادمیت استوار است. وقتی كه نظام سیاسی مبتنـی بـر دكتـرین آیـت    
تردیـد، اداره امـور عمـومی     بـی » سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست مـا «

(مدیریت دولتی) كه بازوی اجرایی دولت است و دولت بیرق آن سیاست را به دسـت گرفتـه   
است، باید رویكرد دینی به مدیریت را در بخش دولتی مورد توجه قرار دهد. در حالی كـه در  

تردیـد رضـایت خداونـد را دربـر خواهـد       خدمت به قصد رضایت خلق (كه بـی نگاه دینی، 
گیـرد (نـوروزی،    ها این امـر در نظـر قـرار نمـی     داشت) محور اصلی است، ولی در دیگر نگاه

  ).99، ص1386
ساالر  گذار اداره امور عمومی مردم امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و پایه

ترین آنها ایـن   اند كه معروف ی بحث خدمت و خدمتگزاری را مطرح كردهدینی در موارد زیاد
یـا  » اگر به مـن خـدمتگزار بگوینـد، بهتـر از ایـن اسـت كـه رهبـر بگوینـد         «گفته است كه: 

  ».ما خدمتگزار مردم هستیم«فرمودند:  می
 مـا شـیفتگان  «توان در كالم دكتر شهید بهشتی نیز جستجو كرد كه فرمـود:   این نگاه را می

ها از عقالنیت دینـی   در این رویكرد، دولت برای تدوین سیاست». خدمتیم نه تشنگان قدرت
كند. مدیریت دولتی در این نظام بـر تئـوری خادمیـت اسـتوار اسـت.       (معنویت) استفاده می

مـدیریت  «توان در این جمله خالصه كرد كه:  رویكرد دینی به مدیریت در بخش دولتی را می
 ».مت است، نه خلعت قدرتدر اسالم، جبه خد

رسـانی و تـرویج    سازی صحیح خدمت در فرهنگ اسالم، خداوند متعال به منظور فرهنگ
گونه اجـر و مـزدی توقـع نداشـته      دهد در برابر خدمات خود هیچ آن به پیامبر خود دستور می

اصول و فروع دین اسالم هـر كـدام بـه    ». ف�& الْقُر	ب�ی الْم�و�د�َةُقل ��� ا�س	ا�ُل��م	 ع�َلیه� ا�ج	ر�ا ا���� «باشد: 
رسـانی از مفـاهیمی    معناست. مفهوم خدمت رسانی وابسته، بلكه هم نوعی به نهضت خدمت
ترین تعابیر در مورد آن در كالم و سخنان معصـومین(ع) ارائـه شـده     است كه در اسالم عالی

  ).130، ص1384طلب،  است (رضوان
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گو و رهبر معاصر، نمادی از یك رهبر خدمتگزار حضرت امام خمینی(ره) به عنوان یك ال
تواند الگـوی مناسـبی    است. مطالعه و بررسی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) می

روی مدیران و كارگزاران نظام در خصوص نحوه رهبری و تعامـل بـا افـراد     از رهبری را پیش
  قرار دهد.

  اهداف و سؤاالت تحقیق

دیـن اسـالم و روایـات امامـان معصـوم(ع) تأكیـد بسـیاری بـر بحـث           از آنجا كه در تعالیم
های بنیانگذار انقالب اسالمی بوده و  رسانی و رهبری خدمتگزار شده است و از آرمان خدمت

مقام معظم رهبری نیز تأكید خاصی بر این موضوع دارند، هدف اصلی ایـن تحقیـق بررسـی    
ئه الگـوی رهبـری خـدمتگزار از دیـدگاه     چرایی، چیستی و چگونگی رهبری خدمتگزار و ارا

  حضرت امام خمینی(ره) است.
هـای اساسـی در خصـوص الگـوی رهبـری       كند بـه ایـن پرسـش    این تحقیق تالش می

خدمتگزار (چرایی، چیستی و چگونگی) پاسخ داده و الگویی برای رهبری خدمتگزار در نظام 
ره) ارائه نماید. ایـن تحقیـق در   مقدس جمهوری اسالمی ایران، مبتنی بر دیدگاه امام خمینی(

  های ذیل است: پی پاسخ به پرسش
  الگوی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) چیست؟ _ 
  . فلسفه وجودی (چرایی) رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) چیست؟1
 ؟های (چیستی) رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) چیست . ماهیت و ویژگی2

 . فرایند (چگونگی) رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) چیست؟3

بینـی در مـورد    از آنجا كه این تحقیق از نوع تحقیقات كیفی است و در تحقیقات كیفـی پـیش  
ها  آوری داده شود و جمع گیرد، سؤاالت كلی و عمومی مطرح می ها صورت نمی نتایج و پاسخ

هـا) و تجزیـه و تحلیـل آنهـا از طریـق       كنندگان در مصـاحبه  مشاركت(از قبیل متن و سخنان 
  ای ندارد. توصیف رویدادها و منتج از موضوعات اصلی است، این تحقیق فرضیه

  سابقه تحقیق

)، امـا فقـط   2002گردد (ماكس ول،  های مقدس برمی تاریخ رهبری خدمتگزار به عصر كتاب
های اولیـه   مورد مطالعه قرار گرفته است. نوشتهدر چند دهۀ اخیر به عنوان یك نظریه رهبری 

) بر مبنای شهود و مشاهدات وی از مردم و روابط سازمانی 1998، 1996، 1977گرین لیف (
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آنها شكل گرفته بود. گرین لیف در توسعه مفاهیم، مباحث و تحقیقات رهبری خـدمتگزار در  
وری همچـون كـاوی   عصر حاضر نقش مهمی ایفـا نمـوده اسـت. عالقـۀ نویسـندگان مشـه      

) به رهبـری خـدمتگزار،   1995) و سنگه (1990) ، كوزس و پوسنر (1992)، دیپری (1991(
) نیـاز بـه یـك    1999باعث بروز عالقه دیگران به تحقیقات بیشتر در این زمینه شد. الئوب (

ــام ــق نظ ــزار     تحقی ــك اب ــخیص داد و ی ــدمتگزار را تش ــری خ ــه رهب ــی در زمین ــد و كم من
محور از دید كاركنـان، طراحـی و تـدوین     های خدمت رای شناسایی سازمانای ب مقوله شصت

) و ظهـور ابـزار   2002نمود. كمبود تحقیق كمی در زمینه رهبری خدمتگزار (راسل و اسـتون،  
) باعـث انجـام تحقیقـات تجربـی بیشـتری در زمینـه       1999ارزیابی رهبری سازمانی الئوب (

؛ هربسـت،   2004؛ دروری، 2002انی شد (ِبرای، های سازم نظریه رهبری خدمتگزار در بافت
  ).2002؛ تایلور، 2001؛ هورسمان، 2003

م بـر  2008_1990مطالعات بعد از گرین لیف در زمینه رهبری خـدمتگزار در طـی دهـۀ    
توانـد بـه عملیـاتی سـاختن مفهـوم رهبـری        هایی كـه مـی   مایه روی مشخص ساختن درون

بخشـی و اخالقـی    ) بـر ابعـاد الهـام   1991راهام (خدمتگزار كمك كند، متمركز شده است. گ
) استدالل كرد كه خودهـویتی، ظرفیـت مقابلـه،    1998رهبری خدمتگزار تأكید كرد. بوچن (

های اساس رهبـری خـدمتگزار اسـت. اسـپیرز      مایه برقراری ارتباط و پرداختن به آینده، درون
سـازی،   دسـازی، مفهـوم  ) روی ابعاد گوش دادن، همدردی، شفابخشی، آگاهی، متقاع1998(

سـازی تأكیـد كـرد. فارلینـگ و همكـارانش در حمایـت از        بینش، مباشرت، تعهد و جامعـه 
) بها دادن به مـردم،  1999انداز، نفوذ، اعتبار، اعتماد و خدمت استدالل كردند. الئوب ( چشم

رشد مردم، ساختن جامعه، نشان دادن صداقت، در اختیـار گذاشـتن رهبـری و مشـاركت در     
انـداز، اعتبـار، اعتمـاد، خـدمت، الگوسـازی،       ) از چشم2001ری را مطرح نمود. راسل (رهب

های  ) بر ساخت2003پیشگامی، قدردانی از دیگران و توانمندسازی طرفداری كرد. پترسون (
انـداز، اعتمـاد، توانمندسـازی و خـدمت را ابعـاد       دوستی، چشم محبت اخالقی، تواضع، نوع
  رح كرد.اساسی رهبری خدمتگزار مط

های متعددی (حدود بیست مورد) را برای رهبری خـدمتگزار   ) ویژگی1977گرین لیف (
ای را منتشـر نكـرده    شـده  هـای تعریـف   طور ضمنی اشاره نموده است، اما مجموعه ویژگی به

هـای مطـرح بـرای     ای از ویژگـی  نمونـه  1) . در جدول شـمارۀ  2002است (راسل و استون، 
  نظران مختلف آمده است. اه صاحبرهبری خدمتگزار از دیدگ
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  نظران های رهبری خدمتگزار براساس سیر تاریخی معرفی آنها از سوی صاحب بندی ویژگی : طبقه1 جدول

  های ذكرشده برای رهبری خدمتگزار ویژگی  نظر صاحب

  )1977گرین لیف (
گیری بر مبنای  خدمتگزار بودن، گوش دادن، ابراز همدردی كردن، تصمیم

  بینی، ذهن باز داشتن، عالقه به رشد افراد پذیرش ابهام، توانایی پیششهود، 

  احساسی، معنوی  )1991گراهام (

  )2004، 1998، 1996اسپیرز (

گزاری و شفابخشی، متقاعدسازی، آگاهی،  گوش دادن، همدردی، مرهم

سازی، مباشرت، تعهد به رشد دیگران،  نگری و دوراندیشی، مفهوم آینده

  ساختن جامعه

  خودشناسی، ظرفیت عمل متقابل، ایجادكننده روابط، تمایل به آینده  )1998بوچن (

  انداز، نفوذ، اعتبار، اعتماد، خدمت چشم  )1999فارلینگ، استون و وینستون (

  )2003الئوب (
بها دادن به مردم، رشد دادن مردم، ساختن جامعه، نشان دادن صداقت، در 

  مشاركت در رهبریاختیار گذاشتن رهبری، ایجاد 

  )2001بنت (
سازی، توسعه،  گزاری و شفابخشی، متقاعدسازی، مفهوم گوش دادن، مرهم

  رؤیاپردازی، اعتمادسازی، برقراری رابطه، رشد و تكامل، ارتقا

  )2006باربوتو و ویلر (

گزاری و شفابخشی، متقاعدسازی، آگاهی،  گوش دادن، همدردی، مرهم

سازی، مباشرت، تعهد به رشد دیگران،  مفهومنگری و دوراندیشی،  آینده

  ساختن جامعه و فراخوانی

  )2002راسل و استون (
انداز، انصاف، تمامیت، اعتماد، خدمت، الگوسازی، پیشقدمی، قدردانی از  چشم

  دیگران، توانمندسازی

  )2003سندجایا (
آفرین، معنویت متعالی، اخالقیات  رابطه قراردادی تضمینی، تأثیر تحول

  مسئوالنه، خود اصیل، پیروی داوطلبانه

  )2003وونگ و پیج (
سازی، توانمندسازی  رهبری، خدمتگزاری، بصیرت، توسعه دیگران، تیم

  گیری مشترك، تمامیت دیگران، تصمیم

  )2003) و وینستون (2003پترسون(
انداز، اعتماد، امید، توانمندسازی،  دوستی، چشم محبت اخالقی، تواضع، نوع

  كردن به پیروانخدمت 

  انداز، تواضع، اعتماد محبت، توانمندسازی، چشم  )2004دنیس (

  )2004پارولینی (
تمامیت، تواضع، خدمت، مواظبت، توانمندسازی، رشد دیگران، تدوین 

  گیری مشاركتی سازی، تصمیم انداز، هدفگذاری، الگوسازی، تیم چشم

  )2006لیدن، واین، زهو، هندرسون (

های ادراكی،  عاطفی، خلق ارزش برای جامعه، مهارتگزاری  مرهم

توانمندسازی، كمك به رشد و موفقیت زیردستان،اولویت دادن به زیردستان، 

  رفتار اخالقی

  )2007اسپنسر (
انداز، اعتماد، امید، توانمندسازی،  دوستی، چشم محبت اخالقی، تواضع، نوع

  خدمت كردن به پیروان، هوش عاطفی
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شده، تاكنون صدها عنوان كتاب و مقاله دربارۀ رهبری خدمتگزار  انجامطبق جستجوهای 
ها و میزگردهای مختلفی در خصـوص بررسـی    ساله كنفرانس نوشته شده است. همچنین هر

شـود. مراكـز دانشـگاهی و آمـوزش      های مختلف رهبری خدمتگزار برگـزار مـی   ابعاد و جنبه
انـد.   ارشناسی ارشد رهبری خـدمتگزار نمـوده  های دكتری و ك بسیاری اقدام به برگزاری دوره

م، بیش از دویست رساله دكتری و كارشناسـی ارشـد در رابطـه بـا     2008برای نمونه، تا سال 
ها از طریق پایگاه اطالعاتی  موضوع رهبری خدمتگزار نگاشته شده است، برخی از این رساله

شان داده شده، رونـد رو بـه   ن 1گونه كه در شكل شمارۀ  اند. همان قابل دسترسی 1پروكوئست
شـود   های مختلف دنیا دیده مـی  های دكتری در دانشگاه نامه رشدی در خصوص تعداد پایان

  كه بیانگر نفوذ و گسترش این نظریه است.
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  های دكترا در زمینه رهبری خدمتگزار در دنیا : روند رو به رشد نگارش رساله1شكل

انـد (بِگـس،    سازی نموده صول رهبری خدمتگزار را پیادهبیش از چهل دانشگاه و دانشكده ا
ای  هـا و برنامـه   انـدازی و برگـزاری دوره   ها اقدام به راه ها و دانشكده ). بسیاری از دانشگاه2002

  اند از: اند كه برخی از آنها عبارت رهبری خدمتگزار و اعطای مدرك در این رشته نموده
Arizona State University, Azusa Pacific University, Ball State University, Baylor 

University, Butler University, Calvin College, Columbus State University (Georgia), 

Concordia University (Ann Arbor), DePaul University, DePauw University, East 

Tennessee State University, Eastern Michigan University, Emory University, Fresno 

Pacific University, Geneva College, Gonzaga Servant Leadership School, Gonzaga 

                                                           
1. Proquest 
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University, Grace University, Greenleaf University (St. Louis), Illinois State 

University, Indiana State University, Indiana Wesleyan University, John Brown 

University, LaGrange College, Milwaukee School of Engineering, Northeast 

Louisiana University, Regent University, Servant Leadership School of Greensboro, 

Seton Hall College, Sterling College (Kansas), Township State University, Trinity 

Western University, University of Arizona, University of Detroit Mercy, University 

of Kansas, University of Michigan, University of South Florida, University of South 

Florida, Viterbo University. 

هـا بـه عنـوان     از سـوی بسـیاری سـازمان   » در آمریكاصد شركت برتر برای كار «فهرست 
). معیارهای 2001شود (راسچمن،  بهترین الگو برای الگوبرداری برای موفقیتشان استفاده می

اند از: انصاف و گشودگی، افتخار كـردن   ها برای كار در آمریكا عبارت انتخاب بهترین شركت
هـای   ت مناسب، مزایا و امنیت و فرصـت به كار و سازمان، فضای دوستانه و اجتماعی، پرداخ

هایی كـه در ایـن فهرسـت     ). بسیاری از شركت2002رشد و پیشرفت (سندجایا و ساروس، 
انـد   اند، رهبری خدمتگزار را در سازمان خود پیاده كرده و علناً از آن طرفداری نموده ذكر شده

انـد   ری خدمتگزار بـوده هایی همگرا با مدل رهب )، یا دارای ارزش2002(سندجایا و ساروس، 
انـد   هایی كه در تحقیقات به عنوان خدمتگزار معرفی شـده  ). برخی سازمان2001(راسچمن، 

  اند از: عبارت
AFLAC, Ben and Jerry's Ice Cream, Body Shop, Container Store, Federal 

Express, Herman Miller, Marriott International, Medtronic, Men's Wearhouse, 

Meridith Corporation, Nestle USA, Pella, PPcPartners, SAS Institute, Schmidt 

Associates, Schneider Engineering, ServiceMaster Company, Southwest Airlines, 

Starbucks, Synovus Financial Corporation, TDlndustries, Toro Company, U.S. 

Cellular, Vanguard Group,Wall Mart (Herman, 2008, p.29). 

طی چندین سال گذشته، مركز مطالعات گرین لیف در زمینـه رهبـری خـدمتگزار، دوازده    
المللی در كشورهای آمریكا، كانادا، برزیـل، هلنـد، كـره، ژاپـن، فیلیپـین، سـنگاپور،        دفتر بین

ـ   رد. ایـن عبـور از مرزهـای    آفریقای جنوبی، انگلستان، آلمان، استرالیا و نیوزیلند بازگشـایی ك
فرهنگی مؤید این حقیقت است كه پیام رهبری خدمتگزار در حال گسـترش و جلـب سـطح    

ای از مقبولیت است. مفهوم رهبری خدمتگزار، اگر نه در عمق، امـا از نظـر گسـتره در     فزاینده
 ).2003حال رشد است (الئوب، 
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  مطالعات رهبری خدمتگزار در ایران

های خدمتگزاری تاكنون  عجین بودن فرهنگ ارزشی اسالمی آن با آرمان در كشور ما با وجود
جز مطالعات اندكی در زمینـه رهبـری خـدمتگزار و تـأثیر احتمـالی آن بـر متغیرهـای دیگـر         

های دولتی و خصوصی، كاری انجام نشده است. برای مثـال، یـك رسـاله     سازمانی در عرصه
هـای دولتـی ایـران براسـاس نقـش رهبـری        انتبیین الگوی اثربخشی سازم دكتری با عنوان:

)، در دانشـگاه تربیـت مـدرس نگاشـته     1386از سوی محمدتقی نوروزی فرانی ( خدمتگزار
ـ بررسی  عنوانبا  نیز ارشد كارشناسی نامه پایان یكشده است و  بـر   خـدمتگزار  رهبـری  ثیرأت

) در 1388از سوی محمود حضـرتی ( » دولتی های سازمانو توانمندسازی در  سازمانی اعتماد
  .است  شدهدانشگاه تهران نوشته 

در زمینه رهبری امام خمینی(ره) نیز تحقیقات مختلفی انجام شده است. بـه عنـوان نمونـه،    
گیری امام خمینی(ره) پرداختـه   ) در رساله دكتری خود به بررسی الگوی تصمیم1385فروتنی (

گرایانـه،   انـد از: تكلیـف   گیـری اسـت كـه عبـارت     ماست. این الگـو دارای چهـار نـوع تصـمی    
نامه كارشناسـی   ) در پایان1387فرد ( ). اسدی507گرایانه، خردگرایانه و حكیمانه (ص مصلحت

های مدیران دولتی از دیدگاه امـام خمینـی(ره) پرداختـه اسـت.      ارشد خود به بررسی شایستگی
خمینـی(ره) پرداختـه و از آن بـه     ) در تحقیق خود به بررسی سبك رهبری امـام 1389شفیعی (

عنوان مدل مدیریت بر قلوب نام برده است. وی همچنین ده ویژگی را به عنوان عناصر و صفات 
های گفتاری امام خمینی(ره) شناسـایی و   های دینی و برخی گزاره رهبری اسالمی مبتنی بر گزاره

مـداری،   شناسـی، عـدالت   ، مـردم اند از: آگاهی به زمان، ایمان به هدف كند كه عبارت معرفی می
  زیستی، اعتماد به نفس، صبر و استقامت. جاذبه، پیشگامی، تزكیه و ایمان و تقوا، ساده

اخالق كارگزاران در كـالم  « عنوانبا  تحقیقیی در بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالم
ـ » ی(ره)و پیام امام خمین دگاه امـام خمینـی(ره)   به معرفی صفات مسئوالن در نظام اسالمی از دی

بـه بررسـی   » اخالق مسئوالن نظام اسالمی«) در تحقیقی با عنوان 1386. ذاكری (استپرداخته 
  خصوصیات اخالقی مدیران كشور از دیدگاه امام خمینی(ره) پرداخته است.

  روش انجام تحقیق

و شـبكه   1در این تحقیق، برای پاسـخ دادن بـه سـؤاالت تحقیـق، از روش تحلیـل مضـمون      
تـوان از   شود. برای شناسایی و تشریح چرایی و چیستی یك پدیده می استفاده می 2ها مضمون

                                                           
1. thematic analysis 2. thematic networks  
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ها اسـتفاده نمـود. تحلیـل     توان از شبكه مضمون تحلیل مضمون و برای تشریح چگونگی می
مضمون به دنبال استخراج مضامین برجسـته یـك مـتن در سـطوح مختلـف اسـت؛ شـبكه        

 هاست. ختاردهی و ترسیم این مضمونها نیز به دنبال تسهیل سا مضمون

كند: الف)  مند می های ذیل را نظام ها براساس یك رویه مشخص، مضمون شبكه مضمون
ــمون ــلی مض ــای اص ــمون   1ه ــتن)؛ ب) مض ــود در م ــدی موج ــات كلی ــدها و نك ــای  (ك ه

هـای اصـلی)؛ ج)    آمـده از تركیـب و تلخـیص مضـمون     دسـت  (مقوالت بـه  2دهنده سازمان
های عالی دربرگیرندۀ اصول حاكم بر متن به عنوان یك كـل).   (مضمون 3های فراگیر مضمون

هـای   شوند كه در آن مضـمون  های شبكه وب رسم می ها به صورت نقشه سپس این مضمون
شــود  یــك از ایــن ســه ســطح همــراه بــا روابــط میــان آنهــا نشــان داده مــی  برجســته هــر

  ).2001استیرلینگس،  _  (آترید

  نمونه حجمو  آماری جامعه تعیین

، تحقیـق  ایـن اسـت. از آنجـا كـه در     امـام  صحیفهجلد  21، حاضر پژوهشدر  آماری جامعه
  است. برابر، آماری جامعهبا  نمونه حجم، است نشدهانجام  گیری نمونه

  ها روش تجزیه و تحلیل داده

برای تجزیه و تحلیل اطالعات از ابزارهای مختلـف تحلیـل مضـمون ماننـد: تحلیـل قالـب       
افـزار   ای و همچنین از نـرم  ها و تحلیل مقایسه ها، ماتریس مضمون شبكه مضمون ها، مضمون

هـای   تـوان تحلیـل   افزار می شود. با استفاده از این نرم استفاده می "NVivo 8"تحلیل مضمون 
هـا،   هـا و تحلیـل روابـط میـان مضـمون      مختلفی انجام داد، از جمله: ترسیم شبكه مضـمون 

های توافقی و شناسایی و تحلیل كدهای مشـترك   تهیه جدولها،  شمارش و تلخیص مضمون
  امام. صحیفهها در  ای مضمون ها و همچنین تحلیل پوشش داده میان مضمون

  پایاییو  اعتبار محاسبه

 اصلیدهنده و  های فراگیر، سازمان مضمون اینكه بر عالوه، حاضر تحقیقروایی  سنجش برای
با مطالعه مبانی نظری، پیشینه تحقیق، اهداف تحقیق و منبـع مـورد بررسـی انتخـاب      فرعیو 

                                                           
1. basic themes 2. organizing themes  
3. global themes 
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شدند، نظریات و رهنمودهای گروهی از خبرگان نیز در این خصوص لحـاظ شـده و قبـل از    
آیـد. در ایـن تحقیـق از روش هولسـتی بـرای       كدگذاری، جرح و تعدیل نهایی به عمـل مـی  

  :ستست كه فرمول آن چنین امحاسبه پایایی تحقیق استفاده شده ا
PAO=2M/(n1+n2):    )95) = %3463+3628 /(2×3363(  

تعداد توافـق در   Mشده (ضریب پایایی)،  به معنی درصد توافق مشاهده "PAO"كه در آن 
تعــداد  n2شــده در مرحلــه اول و  تعــداد واحــدهای كدگــذاری n1دو مرحلــه كدگــذاری، و 

(توافـق   یك) تا هیچتوافقرقم میان صفر ( اینشده در مرحله دوم است.  واحدهای كدگذاری
درصد شـد   95) متغیر است. با توجه به فرمول محاسبه ضریب پایایی، مقدار آن معادل كامل

  دهد نتایج تحقیق از قابلیت اعتماد زیادی برخوردار است. كه نشان می

  یقهای تحق تجزیه و تحلیل داده

امـام   صـحیفه ها از  شود، مجموع كل كدگذاری مشاهده می 2گونه كه در جدول شمارۀ  همان
درصد در رابطه با  45شده، در رابطه با چرایی،  درصد كدهای استخراج 50مورد است.  6767

درصد در رابطه با چگونگی رهبری خدمتگزار هستند. این امر بیانگر آن است كه  5چیستی و 
بیشتر بر چرایی و سپس چیستی تأكید شده است و بحـث چگـونگی روابـط     امام صحیفهدر 

هـای محقـق بسـتگی دارد. همچنـین بیشـترین       های بیشتر و استنباط میان مضامین به تحلیل
دهـد   كـد) اسـت كـه نشـان مـی      2019فراوانی، متعلق بـه مضـمون رفتـار خادمانـه رهبـر (     

است كه در این تحقیق بـدان پرداختـه   امام  صحیفهخدمتگزاری یكی از الگوهای برجسته در 
  شده است.

  : ابعاد مدل رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) به تفكیك فراوانی2 جدول

  فراوانی كد  های فراگیر مضمون  اهداف تحقیق

 چرایی

 432 پارادایم فكری رهبر

  997  مبانی فلسفی رهبر

 862 های رهبر نگرش

 1067 انگیزه و نیت رهبر

 چیستی

 804 اصول حكیمانه رهبر

 2019 رفتار خادمانه رهبر

 113 نتایج خدمتگزاری رهبر

  144  بازخورد خدمتگزاری رهبر
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  فراوانی كد  های فراگیر مضمون  اهداف تحقیق

 چگونگی

  28 ها رابطه پارادایم فكری رهبر با دیگر مضمون

  23  ها رابطه مبانی فلسفی رهبر با دیگر مضمون

  15 ها های رهبر با دیگر مضمون رابطه نگرش

  88 ها رابطه انگیزه و نیت رهبر با دیگر مضمون

  25 ها رابطه اصول حكیمانه رهبر با دیگر مضمون

  137 ها رابطه رفتار خادمانه رهبر با دیگر مضمون

  13 ها رابطه نتایج و بازخورد خدمتگزاری رهبر با دیگر مضمون

 6767  ها كدگذاریجمع كل 

  تبیین الگوی جامع رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی(ره)

بعـدی رهبـری خـدمتگزار از دیـدگاه      امام، یك الگوی سه صحیفهها در  طبق تحلیل مضمون
دهـد. ایـن    های تحقیق پاسخ می امام خمینی(ره) طراحی گردید كه هر بعد به یكی از پرسش

الگو دارای سه بعد بافت، محتوا و فرایند رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینـی(ره) اسـت   
یك از ابعاد این الگو و پاسخ  به تبیین هر نشان داده شده است. در ادامه 2كه در شكل شمارۀ 

  پردازیم. دادن به سؤاالت تحقیق می
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ابعاد الگوی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره)2شكل

  چرایی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره)

در این بخش به خاستگاه و فلسفه وجودی رهبـری خـدمتگزار از دیـدگاه امـام خمینـی(ره)      
 صـحیفه شـده از   درصد از كـدهای اسـتخراج   50كد، یا نزدیك به  3358پردازیم. حدود  می
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نشـان   3گونه كه در شكل شـمارۀ   امام، به بعد چرایی رهبری خدمتگزار مرتبط هستند. همان
امـام و مـرور    صـحیفه ها در  آمده از كدگذاری دست های به بق تحلیلطور كلی، ط داده شده، به

تـوان در پـارادایم    ادبیات نظری رهبری خدمتگزار، دلیل خدمتگزاری رهبر بـه پیـروان را مـی   
  ها و انگیزه و نیت رهبر جستجو كرد. فكری، مبانی فلسفی، نگرش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره)های مرتبط با بعد چرایی ر : شبكه مضمون3شكل

تـوان   از دیدگاه امام خمینی(ره) تا رهبر به مبادی معنوی و دینی اعتقاد نداشته باشد، نمـی 
از او انتظار خدمتگزاری داشت و ایشان عامل نفوذ رهبر در قلب پیـروان را خـدا و عمـل بـه     

رهای اسالمی و دینـی بـا مـردم    داند و معتقد است كسی كه براساس معیا دستورهای الهی می
گونـه، فراینـد نفـوذ و رهبـر شـدن       شود و این رفتار كند، مورد قبول و محبوبیت مردم واقع می

  اند از: ها عبارت ای از سخنان امام خمینی(ره) در رابطه با این مضمون افتد. نمونه اتفاق می
خود بگـذرد و   معنویت و عقیده به توحید و معاد در كسی نباشد، محال است از تا

  ).322، ص3، ج1385در فكر امت باشد (امام خمینی(ره)، 
و كسی كه ایمان نداشته باشد، كسی كه به خدا اعتقاد نداشته باشد، كسـی كـه بـه    

شود كه بـرای كشـورش مفیـد واقـع بشـود.       روز جزا اعتقاد نداشته باشد، این نمی
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مـردم اسـت (امـام     ممكن است یكی دوتا پیدا بشود، اما ما صـحبتمان سـر تـوده   
  ).463، ص7، ج1385خمینی(ره)، 

شود كسی به مبادی غیبی اعتقاد نداشته باشد و در فكـر مـردم باشـد و در     مگر می
  ).304، ص3، ج1385اش (امام خمینی(ره)،  فكر اصالحات؟ بازی است همه

پیغمبر اكرم خدمتگزار مردم بود با اینكـه مقـامش آن بـود، ولـی خـدمتگزار بـود،       
 ).385، ص13، ج1385كرد (امام خمینی(ره)،  یخدمت م

بنابراین، دلیل خدمتگزاری رهبر به پیروانش این است كه به معنویت و خـدا ایمـان داشـته و    
داند. خـدمتگزاری و خـدمت    خدمتگزاری به بندگان خدا را مایه سعادت در دنیا و آخرت می

و سـنّت انبیـا و اولیـای الهـی      های آسمانی تأكید شده و دسـتور  به مردم در دین خدا و كتاب
است. همچنین عقل و فطرت انسان نیز با خدمتگزاری و كمك به دیگران سازگاری داشـته و  

دوسـتی نیـز    مداری، صداقت و نوع مداری، هدف هایی همچون حق كند. ارزش آن را تأیید می
هـای   ای از مضـمون  شـود كـه رهبـر بـه پیـروان خـود خـدمت نمایـد. خالصـه          باعث مـی 

امام در رابطه با پاردایم فكری و مبانی فلسفی رهبـری خـدمتگزار در    صحیفهشده از  خراجاست
  ارائه شده است. 3جدول شمارۀ 

های رهبر اسـت. از   شود رهبر به پیروانش خدمت كند، نگرش عامل دیگری كه باعث می
دانـد. یـك    مـی دیدگاه امام خمینی(ره)، رهبر خدمتگزار، خدا را ناظر بر اعمال و افكار خـود  

گیری اخروی دارد، مقام و منصب را امری مـوقتی و گـذرا و همچـون     رهبر خدمتگزار، جهت
رو، بـه   دانـد؛ از ایـن   یك امانت و محل آزمون الهی و محفلی برای خدمت به بندگان خدا می

نمایی نیست و بـا قـرار گـرفتن در جایگـاه مـدیریت و رهبـری،        طلبی و قدرت دنبال ریاست
  شود. حاالت وی پدیدار نشده و دچار غرور و خودنمایی نمی تغییری در

  اند از: برخی سخنان امام خمینی(ره) در این رابطه عبارت
شما احتمال این را بدهید كه اگر به من بگویند خدمتگزار، بهتر از ایـن اسـت كـه    
بگویند رهبر. رهبری مطرح نیست، خدمتگزاری مطرح است. اسالم، ما را موظـف  

خدمت بكنیم. خدمتگزاری مطـرح اسـت پـیش مـا (امـام خمینـی(ره)،       كرده كه 
 ).463، ص10، ج1385

مطرح است. خدای تبارك و » برادری«عزیزان من، پیش من رهبری مطرح نیست؛ 
ا«تعالی در قرآن كریم ما را بـرادر خوانـده اسـت:     در اسـالم  ». اْلم1و0م�نُـونَ ا�خْـو�ةٌ ا�نَّمـ�

گان اسالم ما هـم در عـین حـالی كـه رهبرهـای      مطرح نیست. اصالً بزر» رهبری«
ذلك پیششان مطرح نبوده است این معانی. من خـدمتگزار شـما    معنوی بودند، مع

  ).352، ص11، ج1385باشم بهتر است تا اسم رهبری (امام خمینی(ره)، 
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  ی(ره)های مرتبط با پاردایم فكری و مبانی فلسفی رهبر خدمتگزار از دیدگاه امام خمین : مضمون3جدول

  فراوانی كد  های اصلی مضمون  دهنده های سازمان مضمون  های فراگیر مضمون

پارادایم فكری 
  رهبر

 27  اعتقاد به معنویت  توحیدی  گرایی معنویت

  گرایی ناب اسالم

 300  اعتقاد به دین اسالم
 6 جامعه توحیدی

 51 محتوای اسالمی
 15 تربیت اسالمی
 13 عدم غربزدگی
 11 مكتبی بودن
 5 انقالبی بودن
 4 انتظار فرج

مبانی فلسفی 
  رهبری خدمتگزار

  شناسی هستی

 164  خدامحوری
 44  گرایی آخرت

 14  ایمان به غیب
 13  مقایسه جهان بینی مكاتب غرب با مكتب اسالم

  شناسی معرفت

  33  قرآن

  311 سنّت (انبیا و ائمه(ع))

  24 عقل

  66  موجودی الهی و چندبعدی  شناسی انسان

  شناسی ارزش

 17  مداری حق
 43 مداری هدف
 75 مداری عدالت
 45 مداری قانون

 15 رعایت نظم
 27  صداقت

 19  دوستی نوع
 56  امانتداری

 23  عمل صالح
  1421  جمع كل كدها

  
شما، ما، همه بایـد خـدمتگزار اینهـا باشـیم و     شما باید خدمت كنید به این مردم؛ 

شرافت همه ما به این است كه خدمت به خلق خـدا بكنـیم. اینهـا بنـدگان خـدا      
هستند، خدای تبارك و تعالی، عالقـه دارد بـه ایـن بنـدگان و مـا مسـئولیم، بایـد        

  ).76، ص15، ج1385خدمت بكنیم (امام خمینی(ره)، 
توجـه كننـد كـه خـدای تبـارك و تعـالی و       كننـد   جا خدمت می آنهایی كه در هر

ای كه از طرف خـدا موكـل هسـتند، مواظـب هسـتند (امـام خمینـی(ره)،         مالئكه
  ).309، ص18، ج1385
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هـای رهبـر    امـام در رابطـه بـا نگـرش     صـحیفه شـده از   ای از مضامین استخراج خالصه
  ارائه شده است. 4خدمتگزار در جدول شمارۀ 

  های رهبر خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) رشهای مرتبط با نگ : مضمون4جدول

  فراوانی كد  های اصلی مضمون  دهنده های سازمان مضمون  مضمون فراگیر

  های رهبر نگرش

 70  خدا را ناظر اعمال خود دیدن و ترس از خدا  نگرش به خدا
 61 نداشتن حب دنیا  نگرش به دنیا

  نگرش به پست و مقام

  53 فرمانفرماییمحفل خدمتگزاری به جای 

 13 موقتی و اعتباری بودن
 15 نداشتن حب شهرت
 57 نداشتن حب ریاست

 25 طلبی و تغییر نكردن حالت نداشتن غرور و قدرت
 4  امانت الهی

 12  محل عبادت
 7  محل آزمایش
 2 ابزار خدمت

  نگرش به خود

  107 خود را خدمتگزار دانستن

 94 نفس اعتماد به خودباوری و 
 47 نداشتن حب نفس و خودخواهی
 13 خود را مدیون پیروان دانستن

نگرش به پیروان و 

  زیردستان

  37  بندگان خدا

 19  اهللا عیال
 2 ولی نعمت

 5 همانند عائله خود
 18 برادری و برابری

 215 شریك
 2 حسن ظن به پیروان

  878  جمع كل كدها
  

ترین عامـل خـدمت رهبـر بـه پیـروانش اسـت. از        تعالی مهم انگیزه الهی و كسب رضای حق
دیدگاه امام خمینی(ره)، یك رهبر خدمتگزار، خدمت به بندگان خدا را راهی برای كسـب رضـای   

رو، بـرای تقویـت انگیـزه     كند. از این داند و با هدف تقرّب به خدا، به بندگان او خدمت می خدا می
ود و تزكیه و تهذیب نفـس اسـت. بـا اخـالص و توكـل و      الهی در خود، به دنبال تقویت ایمان خ

گونه تـرس   رود و در مسیر انجام وظایف خود هیچ اعتماد به خدا و با امید به فضل خدا به پیش می
گونه تـوقعی از دیگـران، بـه     ها و بدون هیچ دهد و با صبر و تحمل سختی و نگرانی به خود راه نمی
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خواهد به او توفیـق دهـد كـه در     خود بوده و از خداوند می دنبال خدمت كردن به پیروان و سازمان
  اند از: ای از سخنان امام خمینی(ره) در این خصوص عبارت انجام این خدمت موفق شود. نمونه

كس  كنیم، هر ارزش هر خدمتی، موافق ارزش آن كسی است كه برایش خدمت می
(امـام خمینـی(ره)،   هر خدمتی در راه خدا برای خلق خدا بكنـد، ایـن ارزش دارد   

 ).513، ص13، ج1385

خواهم بكنم، برای  انگیزه، انگیزه الهی و خدایی باشد، نه برای خودم یك كاری می
طور  خواهم یك كاری بكنم، برای ملت هم نیست، برای خداست، اگر این خدا می

  ).447، ص19، ج1385اید در كارتان (امام خمینی(ره)،  باشد موفق
باشید كه حكومت كنید بر مردم. بنای این را داشته باشـید كـه    بنای بر این نداشته

 ).487، ص10، ج1385خدمت كنید به مردم (امام خمینی(ره)، 

هرچه هست از اوست و هرچه خواهد شد هم از اوست و ما جز یك خدمتگزاری كـه  
  ).366، ص20، ج1385باز هم توفیقش از اوست، چیزی نیستیم (امام خمینی(ره)، 

اید، مقام برای شما خطرناك است و شـما را بـه هالكـت دنیـایی و      نشده تا تزكیه
  ).393، ص14، ج1385كشاند (امام خمینی(ره)،  اخروی می

كنیـد (امـام خمینـی(ره)،     گله نكنید از دیگران، شما برای خدا دارید خـدمت مـی  
  ).31، ص9، ج1385

ای خـدا نبـوده،   شـود بـر   اگر توی ذهنتان آمد برویم یك عوضی بگیریم، معلوم می
  ).357، ص12، ج1385برای دنیا بوده (امام خمینی(ره)، 

عمل برای خدا،  وقت باخت در آن نیست. ... كنند هیچ كسانی كه برای خدا كار می
  ).442، ص10، ج1385وقت شكست ندارد (امام خمینی(ره)،  این هیچ

امـام در رابطـه بـا انگیـزه و نیـت رهبـر        صـحیفه شده از  های استخراج ای از مضمون خالصه
  ارائه شده است. 5خدمتگزار در جدول شمارۀ 

  های مرتبط با انگیزه و نیت الهی رهبر خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) : مضمون5جدول

  فراوانی كد  های اصلی مضمون  دهنده های سازمان مضمون  مضمون فراگیر

انگیزه و نیت 

  رهبر

  

  جهت خدمتانگیزه الهی 

 107 كار برای خدا

 33 نیت خدمت

توفیق خدمت (به خدا، امام عصر(ع)، اسالم، 

 مسلمانان، كشور، مستضعفان)
302  

  الزمه انگیزه الهی

 87 تدین و ایمان

 40 تقوا

 88 تزكیه و تهذیب نفس
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  فراوانی كد  های اصلی مضمون  دهنده های سازمان مضمون  مضمون فراگیر

انگیزه و نیت 

  رهبر

  

  نشانه انگیزه الهی

 46  اخالص
 61 توكل و اعتماد به خدا
 30 خود را هیچ دانستن

 23 توقع نداشتن
 9 اجر و مزد الهی
 4 عمل داوطلبانه

  پیامد انگیزه الهی

 76 ها صبر و تحمل سختی
 36 فداكاری در راه خدا و مكتب

 40 شكست نكردنامیدوار بودن و احساس 
 40 ترس و نگرانی نداشتن

 23 خودنمایی نكردن و نپذیرفتن مبالغه
 11 تضعیف نكردن یكدیگر و اختالف نداشتن

 4 منّت و گله نداشتن
 7 انجام دادن عمل صالح

  1067  جمع كل كدها

  چیستی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره)

هایی است كه یك رهبـر خـدمتگزار داشـته و     منظور از چیستی رهبری خدمتگزار، مجموعه ویژگی
امـام در رابطـه بـا     صـحیفه شـده از   های اسـتخراج  كند. نتیجه تحلیل مضمون براساس آن رفتار می

  نشان داده شده است: 4های در شكل شمارۀ  چیستی رهبری خدمتگزار، در قالب شبكه مضمون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  های مرتبط با چیستی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) : شبكه مضمون4شكل
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در پاسخ به چیستی رهبری خدمتگزار و ماهیت و محتوای آن از دیدگاه امام خمینـی(ره)،  
انـد از: اصـول حكیمانـه رهبـر،      امام شناسایی شد كه عبارت صحیفهچهار مضمون فراگیر در 

تار خادمانه و بازخورد پیروان بـه خـدمتگزاری رهبـر. از دیـدگاه امـام      رفتار خادمانه، نتایج رف
خمینی(ره) رهبر خدمتگزار در انجـام خـدمت بـر مبنـای سـه اصـل تكلیـف، مصـلحت و         

كند، به این معنی كه براساس وظایف و تكالیفی كه خداونـد از او خواسـته    عقالنیت عمل می
اسـت و آنچـه را كـه براسـاس دانـش و      كند و با وظـایف و تكـالیف الهـی خـود آشن     كار می

دهد. همچنین رهبـر خـدمتگزار    داند انجام می تخصص خود به خیر و مصلحت پیروانش می
در انجام هر كاری و قبل از پذیرش هر مسئولیتی، به مصلحت افـراد توجـه نمـوده و مصـالح     

د كه شو دهد و در محل و مقامی مشغول خدمت می جمع را بر منافع شخصی خود ترجیح می
اش  كند شایستگی و لیاقت آن جایگاه را داشته و با توجه بـه تخصـص و آگـاهی    احساس می

تواند در آن جایگاه مفید واقع شـود. برخـی سـخنان امـام خمینـی(ره) در رابطـه بـا ایـن          می
  اند از: ها عبارت مضمون

شود كه ما از اصول خود عـدول كنـیم.    تأخیر در رسیدن به همه اهداف، دلیل نمی
ایم، نه مأمور بـه نتیجـه (امـام خمینـی(ره)،      مه ما مأمور به ادای تكلیف و وظیفهه

  ).284، ص21، ج1385
انسان در هر موردی باید روی موازین شرعی عمل كند و كار صـواب انجـام دهـد    

  ).180، ص19، ج1385(امام خمینی(ره)، 
ح ایران را كارهایتان را براساس صدق و صداقت و صفا انجام دهید و همیشه مصال

  ).56، ص19، ج1385در نظر بگیرید (امام خمینی(ره)، 
كـس   حفظ مصلحت عمومی و اسالم مقدم است بر حفظ مصلحت شخص، هـر 

  ).467، ص18، ج1385باشد (امام خمینی(ره)، 
مـان بگـذرد،    گونه فكر نكنیم كه وضـع فعلـی   ما باید آینده را در نظر بگیریم و این

گذار خوب آینده باشیم (امـام خمینـی(ره)،    . ما باید پایه آینده هرچه باشد، باشد...
  ).42، ص19، ج1385

شود، اگر شایستگی ندارد برای آن شغل،  كس در هر شغلی كه به او پیشنهاد می هر
برای او صحیح نیست و جایز نیست كه در آن شغل وارد بشود، و اگـر شایسـتگی   

، 1385كند (امام خمینـی(ره)،  دارد برای آن، برای او صحیح نیست كه شانه خالی 
 ).235، ص17ج

امام در رابطه بـا اصـول حكیمانـه رهبـر      صحیفهشده از  های استخراج ای از مضمون خالصه
  ارائه شده است. 6خدمتگزار در جدول شمارۀ 



  25  الگوي رهبري خدمتگزار مبتني بر ديدگاه امام خميني(ره)

  

  های مرتبط با اصول حكیمانه رهبر خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) : مضمون6جدول

  فراوانی كد  های اصلی مضمون  دهنده ی سازمانها مضمون  مضمون فراگیر

اصول حكیمانه 

  رهبر

 گرایی تكلیف

  79 شناسی وظیفه

 54 انجام وظیفه الهی
 211 حفظ وحدت

 10 حفظ نظام اسالمی
 4 ستیزی ظلم

 7 امر به معروف و نهی از منكر
 2 حفظ آبروی مسلمان

 61  جهاد با نفس

 گرایی مصلحت
  145 مصلحت (اسالم، مسلمانان، كشور) توجه به

 27 ترجیح مصالح جمع بر منافع خود
 20 مفید بودن در محل خدمت

 گرایی عقالنیت

  110 تخصص و دانش

 55 بصیرت و آگاهی
 7 شناسی زمان

 12 شایستگی و لیاقت
    804  جمع كل كدها

همانند یك خدمتگزار رفتار نمـوده و مسـئولیت كـاری را    از دیدگاه امام خمینی(ره) رهبر 
كـاری، آن مسـئولیت را بـه انجـام      پذیرد و با تعهد كامل و بدون كـم  كه به او واگذار شده، می

كند با  رو، سعی می داند. از این رساند و خود را در قبال نتایج آن به خدا و مردم پاسخگو می می
خوبی عمـل كنـد. همچنـین، در صـورت      ئولیت خود بهمحاسبه و مراقبه و خودكنترلی به مس

كنـد و از پیـروان عـذرخواهی نمـوده،      اشتباه در انجام مسئولیت، به اشتباه خود اعتـراف مـی  
هایی كه به پیروان داده، عمـل   پذیرد و به وعده های خیرخواهانه آنها را می انتقادها و نصیحت

  سازد. یروان خود را متقاعد میكند و در صورتی كه موفق به انجام آن نشود، پ می
دار و مردمی است؛ به پیـروان خـود    از دیدگاه امام خمینی(ره)، یك رهبر خدمتگزار، مردم

كند، دلسوز و غمخوار آنها بوده  عشق و عالقه دارد و با ادب و احترام و محبت با آنها رفتار می
قات نموده و به سخنان آنان گوش كند، همواره آنها را از نزدیك مال و با آنها ابراز همدردی می

منـدی از   كند و در بهره راستا می دهد و اهداف و منافع آنان را با اهداف و منافع سازمان هم می
پذیرد. همچنین به پیروان خود اعتماد نموده و بـه آنهـا    گونه ظلم و تبعیضی را نمی منافع هیچ

هـا   هـا و فعالیـت   نهـا در تصـمیم  دهد و با مشورت نمودن بـا آنهـا و مشـاركت دادن آ    بها می
  كند. موجبات رشد و توانمندسازی آنها را فراهم می
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هـای پیـروان    از دیدگاه امام خمینی(ره)، رهبر خدمتگزار به دنبال تأمین نیازها و خواسـته 
رسـانی بـه آنهاسـت، از     خواهد و به دنبال نفـع  خود است، همیشه خیر و صالح پیروان را می

كنـد. از   گذرد و با عفو و بخشش و ایثار و فداكاری با پیروان خود رفتار مـی  های آنها می اشتباه
دیدگاه امام خمینی(ره)، یك رهبـر خـدمتگزار بـرای درك وضـعیت پیـروان خـود، زنـدگی        

  كند. های پیروان خود تشكر و قدردانی می گیرد و از تالش ای را در پیش می ساده
ـ   نفعـان خـدمت    دمتگزار بـه طیفـی از ذی  براساس دیدگاه امام خمینی(ره)، یك رهبـر خ

كند و هدف اصلی او خدمت به خـدا و بنـدگی اوسـت و خـدمت بـه دیگـران را نیـز در         می
داند. لذا خود را در برابر خدا، اسـالم، كشـور، مسـلمانان، مـردم،      راستای خدمت به خدا می

ا برای خدمت شمرد و همه توان خود ر فقرا، پیروان، سازمان و خودش، مسئول و پاسخگو می
ها و انتظارهای آنها را برآورده نمـوده و موجبـات خشـنودی     گیرد تا خواسته به آنها به كار می
  آورد. آنها را فراهم می

امام در رابطه با رفتـار خادمانـه رهبـر     صحیفهشده از  های استخراج ای از مضمون خالصه
  ارائه شده است: 7خدمتگزار در جدول شمارۀ 

  مرتبط با رفتار خادمانه رهبر خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) های : مضمون7جدول

  فراوانی كد  های اصلی مضمون  دهنده های سازمان مضمون  مضمون فراگیر

  رفتار خادمانه رهبر

  

 پذیری مسئولیت

 191 تعهد

 5 كاری نكردن كم

 7 المال حفظ بیت

  121  نفعان پذیرش مسئولیت ذی

 پاسخگویی

  36  مراقبه و كنترل خود محاسبه و

 20 گرایی عمل

 16 انتقادپذیری

 33 متقاعدسازی

 24 اعتراف و پذیرش اشتباه

 10 استیضاح و محاكمه

 داری مردم

  187  عشق و عالقه

 106 دلسوزی و همدردی

 55 ادب و احترام

 51 گفتگو و گوش دادن

 25 راستا كردن منافع هم

 37 بازی نكردن پارتیظلم و 
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  فراوانی كد  های اصلی مضمون  دهنده های سازمان مضمون  مضمون فراگیر

  رفتار خادمانه رهبر

 رشد و توانمندسازی

  83 اعتماد به پیروان

 21 بها دادن به پیروان

 27 مشورت و همفكری

 119 مشاركت و همكاری

 خدمتگزاری

  134 های پیروان تأمین خواسته

 90 خیرخواهی و نصیحت

 36 فداكاری و گذشت

 86 تواضع

 87 زیستی ساده

 50 قدردانی و تشكر

  362  نفعان خدمت به ذی

  2019  جمع كل كدها
  

مندی  از دیدگاه امام خمینی(ره) رفتار خادمانه رهبر خدمتگزار، به كسب رضایت الهی و بهره
شود. این رفتار با احساس آرامـش و رضـایت درونـی رهبـر      منجر میاز نصرت و یاری خداوند 

شود تا رهبر در قلوب پیروان خود نفوذ  خدمتگزار همراه است. همچنین رفتار خادمانه باعث می
ای است كه امام خمینی(ره) معتقد اسـت   كند و رضایت آنها را به دست آورد و این همان نتیجه

  ».حكومت بر قلوب«شود یعنی  آن می هر رهبر خدمتگزاری، موفق به كسب
شود پیروان نیز به رهبـر خـود    حكومت بر قلوب پیروان و خدمت نمودن به آنها باعث می

عشق بورزند و از او حمایت كنند؛ به رهبر خود اعتمـاد داشـته و از او تبعیـت و قدرشناسـی     
ن دهنـد و  هـای رهبـر، از خـود گذشـت و فـداكاری نشـا       كنند و در راستای انجـام خواسـته  

  انتظارهای او را به بهترین شكل برآورده نموده و به این طریق به او خدمت كنند.
امام در رابطه با نتایج و بازخورد رفتار  صحیفهشده از  های استخراج ای از مضمون خالصه

  ارائه شده است: 8خادمانه رهبر خدمتگزار در جدول شمارۀ 

  ه رهبر خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره)های مرتبط با اصول حكیمان : مضمون8جدول

  فراوانی كد  دهنده های سازمان مضمون  های فراگیر مضمون

  نتیجه رفتار خادمانه رهبر

 69 كسب رضایت و یاری خدا

 13 كسب رضایت و آرامش درونی

 15 كسب رضایت و خشنودی پیروان

 16 حكومت بر قلوب پیروان
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  فراوانی كد  دهنده های سازمان مضمون  های فراگیر مضمون

  بازخورد پیروان به رفتار خادمانه رهبر

 18 عشق و محبت پیروان به رهبر

 40 حمایت پیروان از رهبر

 28 تبعیت پیروان از رهبر

 4 اعتماد پیروان به رهبر

 4 قدرشناسی پیروان از رهبر

 14 فداكاری پیروان برای رهبر

 27 تضعیف رهبر تذكر و انتقادبدون

 9 خدمت پیروان به رهبر

  257  جمع كل كدها

  چگونگی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره)

از دیدگاه امام خمینی(ره)، رهبری، یعنی حكومت كردن بر قلوب پیـروان و رهبـر خـدمتگزار    
كنـد.   آنها را به خود جلب مینیز با خدمت نمودن به پیروان به قلب آنها نفوذ نموده و محبت 

های یادشده، مشخص شد كه پارادایم فكری و مبانی فلسفی رهبر بر دیگـر   با توجه به تحلیل
های رهبر نیز بـر انگیـزه و رفتـار او تـأثیر      گذارد. نگرش های رهبر خدمتگزار تأثیر می مضمون

نشان داده شـده   5ارۀ دارند. فرایند رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) در شكل شم
است. طبق این شكل، فرایند خدمتگزاری با انگیزه الهی رهبر برای كسب رضـایت خداونـد   

  شود. شروع می
انگیزه الهی رهبر و كسب رضایت پروردگار در گرو عمل بـه دسـتورهای الهـی اسـت؛ از     

وظایفی كـه از  كند، یعنی به تكالیف و  گرایی عمل می رو، رهبر خدمتگزار بر مبنای تكلیف این
طرف خداوند برای او تعیین شده پایبند است. هر اقدام رهبر خـدمتگزار، حكمـت و دلیلـی    

گرایـی رهبـر خـدمتگزار     گرایـی و عقالنیـت   گرایی، مصلحت توان آن را در تكلیف دارد كه می
دهنـد.   جستجو كرد. این اصول حكیمانه بر رفتار خادمانه رهبر تأثیر گذاشته و آن را شكل می

رو رهبر خدمتگزار، براساس تكلیف، مصلحت و عقالنیت، مسئولیت انجـام كـاری یـا     ز اینا
دانـد.   هدایت افراد (یك سازمان یا جامعه) را بر عهده گرفته و خود را در قبال آنها مسئول می

داند و پیامـدها   پس از پذیرش مسئولیت، رهبر خدمتگزار خود را در جایگاه یك پاسخگو می
ای در رابطـه بـا    كننـده  كند پاسخ قانع پذیرد و سعی می های خود را می از اقدام و نتایج حاصل

  عملكرد خود ارائه دهد.
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  : فرایند رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره)5شكل

شـود تـا رهبـر     پذیری و پاسخگویی و توجـه بـه مصـلحت افـراد، باعـث مـی       مسئولیت
در ارتبـاط بـوده و در میـان آنهـا و یكـی از آنهـا باشـد.         طور پیوسته با پیروانش خدمتگزار به

كوشـد   داند و می بنابراین، رهبر خدمتگزار، خود را یكی از اعضای گروه، سازمان یا جامعه می
در جایگاه و مسئولیتی كه قرار گرفته با افراد با ادب و احترام رفتار نموده و به آنها ظلمی نكند 

های آنها گوش دهد. این امر، بیـانگر   راستا نماید و به دیدگاه ع همو منافع افراد را با منافع جم
  داری رهبر خدمتگزار است. مردمی بودن و مردم

شود كـه رهبـر    داری و عشق و عالقه به مردم و دلسوزی و همدردی با آنها باعث می مردم
هـا   رو، در تصمیم نخدمتگزار به پیروان خود و مردم بها داده و به آنها اعتماد داشته باشد؛ از ای

دهـد و ایـن امـر باعـث رشـد و       با آنها مشورت نموده و آنها رادر انجام امـور مشـاركت مـی   
  گردد. توانمندسازی آنها می

رو، رهبـر   با توانمند شدن پیروان، آنان قادر خواهند بود نیازهای خود را تأمین كنند؛ از این
زیسـتی،   كنـد و بـا سـاده    آنهـا خـدمت مـی    هایشان بـه  با اهتمام به امور آنها و تأمین خواسته

فداكاری و گذشت، تواضع، خیرخواهی و تقدیر و تشكر از آنها، خدمتگزار بودن خـود را بـه   
  دهد. آنها نشان می

خدمتگزاری به پیروان، كه بندگان خدایند، رضایت خدواند را به همـراه داشـته و باعـث    
منـد گـردد. همچنـین ایـن      دگار بهـره شود رهبر خدمتگزار از لطف و رحمت و یاری پرور می

شود رهبر نیز در درون خود احساس رضایت و آرامش نماید. خـدمت   خدمتگزاری باعث می
  به پیروان، رضایت و خشنودی آنها را نیز در پی دارد.

های آنها به رهبـر متمایـل شـود و رضـایت      شود قلب رضایت و خشنودی پیروان باعث می
ای كه رهبر در قلب پیروان خود نفوذ نموده  گونه  كند، به تقویت میخداوند نیز چنین گرایشی را 

گیـرد؛ یعنـی رهبـری كـه      شود و در چنین حالتی رهبری حقیقی شـكل مـی   و برای آنها عزیز می
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كند و پیروان به صـورت داوطلبانـه و از روی اختیـار، از او     های پیروان خود حكومت می قلب  بر
  توان در بازخورد پیروان به خدمت رهبر مشاهده نمود. یكنند. چنین چیزی را م پیروی می

منـد شـده و بـه او     شود آنان به رهبـر خـود عالقـه    های پیروان باعث می حكومت بر قلب
محبت كنند. همچنین پیروان به رهبر خود اعتماد كرده و از دستورهای او پیروی نموده و از او 

هـا و   بل به رهبر و برآورده نمودن خواستهكنند و قدرشناسی خود را با خدمت متقا حمایت می
  كنند. دهند و آنها نیز به رهبر خود خدمت می انتظارهای رهبر از آنها، نشان می

شـود رهبـر خـود را در     قدرشناسی و فداكاری و خدمت متقابل پیروان به رهبر باعث مـی 
ادامـه دهـد و    قبال آنها مكلف دانسته و با احساس مسئولیت بیشتری به خدمت كردن به آنها

این فرایند همواره تكـرار گـردد؛ یعنـی بـا افـزایش سـطح بلـوغ فكـری و روحـی پیـروان و           
كند تا بتوانـد بـه    قدرشناسی آنها از رهبر، رهبر نیز تكلیف سنگینی بر دوش خود احساس می

نحو بهتری به آنها خدمت كند. بنابراین، سطح بلوغ پیروان و بازخورد آنها به خدمت رهبر بـر  
  گذارد. یفیت و تداوم خدمتگزاری رهبر تأثیر میك

  گیری نتیجه

با توجه به مطالب یادشده، الگوی جامع رهبری خدمتگزار را كـه دربرگیرنـدۀ ابعـاد چرایـی،     
ترسـیم نمـود. براسـاس ایـن      6توان به صورت شكل شـمارۀ   چیستی و چگونگی است، می

الگـو جسـتجو كـرد؛ یعنـی پـاردایم       توان در زمینه این شكل، چرایی رهبری خدمتگزار را می
های و انگیزه رهبر خدمتگزار، دلیـل خـدمت كـردن رهبـر بـه       فكری، مبانی فلسفی و نگرش

  پیروان است.
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خـدمتگزار  های ذكرشده در این الگو بیانگر، چیستی و محتوای رهبری  همچنین مضمون
یابد. چگونگی و نحـوه ارتبـاط    است كه در اصول حكیمانه و رفتار خادمانه رهبری تجلی می

  های رهبری خدمتگزار در قالب فرایند رهبری خدمتگزار نشان داده شده است. میان مضمون

  پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده

گزار و آشـنایی بیشـتر بـا    های بیشتر در حوزه رهبری خـدمت  با توجه به اهمیت انجام پژوهش
طور كلی این تحقیـق هـم بـه     شود. به های بلند امام خمینی(ره) پیشنهادهایی ارائه می اندیشه

  لحاظ موضوعی و محتوایی و هم به لحاظ روشی و اجرایی قابل توسعه است.
رو، بـه   امام استفاده شده است؛ از ایـن  صحیفهاز آنجا كه در تدوین این الگو صرفاً از   _ 

هـای امـام    شـود از دیگـر آثـار و نوشـته     نظور تكامل الگوی پیشنهادی، توصـیه مـی  م
 ویژه در بررسی چرایی و چیستی رهبری خدمتگزار استفاده شود. خمینی(ره)، به

از آنجا كه در تدوین این الگو صرفاً از سیرۀ نظـری امـام خمینـی(ره) اسـتفاده شـده        _ 
ررسی سـیره عملـی امـام خمینـی(ره) بـه      شود محققان دیگر با ب است؛ لذا توصیه می

 تكامل و تقویت این الگو بپردازند.

سـت؛ لـذا بـه    ا ها شده از داده از آنجا كه الگوی پیشنهادی صرفاً یك الگوی استخراج  _ 
ای بـرای ارزیـابی    شـود پرسشـنامه   منظور آزمون اعتبار این الگو در عمل، پیشنهاد می

خمینی(ره) طراحی شده و روابط میان متغیرهای این رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام 
 الگو در عمل و به صورت میدانی آزمون شود.

به منظور بررسی كاربرد این الگو در شرایط مختلف از جملـه بحـران و بـا توجـه بـه        _ 
شـود الگـوی رهبـری     حاكم بودن فرهنگ خدمتگزاری در دوران جنگ، توصـیه مـی  

 ت سال دفاع مقدس بررسی و مطالعه شود.خدمتگزار در میان فرماندهان هش

ای اثرگـذار   شـود عوامـل و شـرایط زمینـه     سازی این الگو، توصـیه مـی   به منظور پیاده  _ 
(مرتبط با چرایی) مانند نهاد خانواده، نظام آموزشی و... بر تربیت رهبران خدمتگزار و 

 ها بررسی و مطالعه شود. اجرای رهبری خدمتگزار در سازمان

شـود   جا كه یكی از ابعاد این الگو خدمت متقابل پیروان به رهبر است، توصـیه مـی  از آن  _ 
 های خدمتگزار بررسی و مطالعه شوند. های پیروان خدمتگزار و همچنین سازمان ویژگی

از آنجا كه در این الگو به نتایج مادی و سازمانی رهبـری خـدمتگزار پرداختـه نشـده       _ 
هـا، از   ی نتایج اجرای رهبری خدمتگزار در سـازمان شود به بررس است؛ لذا توصیه می

 جمله تأثیر آن بر سالمت اداری پرداخته شود.
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از آنجا كه در این تحقیق، رهبری خـدمتگزار بـه عنـوان یكـی از ابعـاد رهبـری امـام          _ 
های رهبری، مانند رهبری  شود دیگر سبك خمینی(ره) بررسی شده است، پیشنهاد می

مدار نیز از دیدگاه امام خمینی(ره) مطالعه و  اریزماتیك و ارزشآفرین، ك معنوی، تحول
 بررسی شود.

های تحقیق دیگری مانند هرمنوتیك، موردكاوی و تئـوری داده بنیـاد، بـرای     از روش  _ 
 تدوین الگوهای مشابه در حوزه مدیریت در اندیشه امام خمینی(ره) استفاده گردد.

ص توسعه و آموزش رهبری خدمتگزار در غرب با توجه به تجربه موفقی كه در خصو  _ 
هـای آمـوزش تخصصـی رهبـری      هـا و كارگـاه   شـود دوره  وجود دارد، پیشـنهاد مـی  

انـدازی شـده و مباحـث نـوین رهبـری بـه        هـا راه  ها و سازمان خدمتگزار در دانشگاه
 مندان آموزش داده شود. عالقه

یك سبك مطلـوب رهبـری   به منظور ترویج فرهنگ خدمتگزاری، این الگو به عنوان   _ 
 به مدیران در نظام جمهوری اسالمی ایران عرضه گردد.

 شده در این الگو توجه شود. در انتصاب، گزینش و ارزیابی مدیران، بر ابعاد مختلف مطرح  _  

هـای افـراد جهـت خـدمتگزاری،      هـا و نگـرش   با توجه به نقش مهم باورها و ارزش  _ 
های مدیران در این جهت؛ و همچنین تغییـر   زشراهكارهایی برای تقویت باورها و ار

 نگرش آنها به منصب و مقام و ریاست و... شناسایی و پیشنهاد گردد.

با توجـه بـه برگـزاری محافـل علمـی مختلـف در سـطح جهـان در حـوزه رهبـری             _ 
های علمـی حـول موضـوع رهبـری      ها و نشست شود همایش خدمتگزار، پیشنهاد می

  ای در داخل كشور برگزار شود. و دورهخدمتگزار به صورت منظم 
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