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  چکیده

 رهبري میانجی نقش به توجه با آن با مرتبط عوامل بر مبتنی ساالري شایسته هدف این مقاله ارائه مدل

 همبستگی نوع از و توصیفی حاضر ژوهشمرکزي است. پ استان يهادانشگاهگزار در نظام  خدمت

 يهادانشگاه کارکنان کلیه شامل پژوهش آماري جامعه .است شده انجام پیمایشی روش به که است

است به منظور تجزیه و تحلیل  بوده يادومرحله ياخوشه روش به گیري ونمونه است مرکزي استان

 ) استفادهی و مدل یابی معادالت ساختارياز روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگ هاداده

 به پژوهش این در انجام گرفته است. AMOSو  SPSSاز طریق نرم افزار  يهادادهشده است و 

 با مرتبط عوامل است شد استفاده نامه محقق ساخته پرسش ازسه نیاز مورد يهاداده آوري منظورجمع

 شده استفاده لیکرت ايینهگز 5 طیف اساس گزار خدمت رهبري و ساالري یستهشا، ساالري شایسته

 این روایی و) متخصصان نظراست ( شده استفاده محتوایی اعتبار روش از روایی تعیین منظور به .است

 کرونباخ آلفاي از استفاده با پایایی سنجش است وبراي رسیده ییدتأ به باالیی درصد با هانامه پرسش

 و 88/0 ساالري شایسته و 87/0 ساالري شایسته با مرتبط لعوام يهاپرسشنامه براي پایایی مقدار

 بر مبتنی ساالري شایسته مدل پژوهش نشان داد که که هايیافته است. 81/0 گزار خدمت رهبري

  است. برخوردار خوبی برازش از گزار خدمت رهبري میانجی نقش به توجه با آن با مرتبط عوامل

  ساالري شایسته، گزار خدمت رهبري ،رکزيم استان يهادانشگاه کلیدي: يهاواژه

  

                                                                                                                                        
  ،یرانامی واحد کرمان، آزاد اسال دانشگاهدانشجوي دکتري تخصصی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی 

  ،مسئول)  نویسنده(یران ، اکرمان واحد اسالمی آزاد، دانشگاه تربیتیعلوم استادیارa.manzari@iauk.ac.ir 

  ،یران، اکرمان واحد اسالمی آزاد، دانشگاه دولتی یریتمداستادیار 

  ،یران، اشهید باهنرکرمانآمار، دانشگاه استادیار 
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  مقدمه

 همگانی ایجاد و تالش با که باشندیم هاسازمان در منابع نیترارزش با از انسانی نیروي

 اهداف توانیم، هاسازمان اجزاي دیگر با همراه آنها از کارگیري صحیح به و آنها میان

 در که هستند يابالقوه يهاتیقابل و هاییتواناداراي  منابع این .بخشید تحقق را سازمانی

 کامل شناخت و نیازمند درك، هدف این به دستیابی و شوندیم بالفعل سازمانی محیط

که  مباحثی از یکی .است تالش و کردن کار براي مناسب شرایط کردن فراهم و هاانسان

 تجارب و توانایی با مناسب يهاگاهیجا در افراد شود، قراردادن بررسی باید زمینه این در

 یافتن امروزه .شودیم بررسی ساالري شایسته نظام قالب فرآینددر نیا .آنهاست قابلیت و

 اصلی پایه انسانی منابع که جا آن از .کار سازمانهاست نیترمهم از، مناسب و الیق افراد

، ساخته متراکم را هاسرمایه که هستند فعالی عوامل و دهندیم راتشکیل ملتها ثروت

 بنیاد را سیاسی و اقتصادي، اجتماعی سازمانهاي و کنندیمبرداري  بهره طبیعی ازمنابع

 نتواند که کشوري است روشن، بنابراین، برندیمجلو  به را ملی توسعه و نهندیم

 بهره مؤثري نحو به ملی در اقتصاد آن از و دهد توسعه را مردمی دانش و مهارتها

  ).1395، حسین زادهبخشد ( توسعه را دیگري چیز هیچ نیست قادر، کند برداري

 هدایت به تمایل که را مواردي آگاهانه سپس ؛کندیم خدمت ابتدا خدمتگزار رهبر

 این و فرق دارد است رهبر ابتدا از که فردي با شدت به او .کندیم انتخاب، دارد آنها

 ابتدایی نیازهاي هاینک از شدن براي مطمئن خدمتگزار رهبري که توجهی طریق از تفاوت

 انگیزه قدیمی که رهبران خالف بر هاآن .دهدیم نشان را خود، شودیم برآورد افراد سایر

 تمایل تا شوندیم برانگیخته خدمت کردن براي تمایل به بیشتر، بود رهبري آنها ابتدایی

  ).1395، محرم زاده و همکارانکردن ( رهبري براي

 و چالش که رقابتى در تواندیمآن  در که است ياهمبارز میدان فرد یک شغل اصوالً

 چنین امکان که مشاغلى در، بیازماید را خویش و مهارتهاى توانایى، طلبدیم را تالش

 در و پاداشهایى شود ابراز آزادانه تواندیم فردى شایستگى انگیزه، دارد رقابتى وجود

 شایسته نصرهاىع فاقد و سرپرستى مطلق تحت مشاغل در ولى گردد کسب خور

 وراى از شایسته مدیر یک .است ممکن غیر غالباً این رقابت پذیرى انعطاف و ساالرى

 چنین این وجود با و رسدیم مطلوب نتیجه به و ندیبیم آشکار و واضح را آن چیز هر
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 واسطه به رهبري که است سیستمی ساالري ستهیشا ).2002، 1هورتن است ( مدیرانى

 يهانقش که است سیستمی او تعریف به بنا ساالري سازدشایستهمی مهیا را نخبگان

، ثروت :قبیل از دیگري مزیت هر لحاظ بدون، آنها توانایی براساس افراد به را اجتماعی

 با که است اصلی شایسته ساالري .کندیم واگزار ...و نسب و اصل، نژاد، اجتماعی طبقه

 اگر .است اتفاق مورد بشري يهامکتب و هافرهنگ تمامی در و سازگار انسانی فطرت

مربوط  شایستگی و صالحیت معیار تشخیص به، باشد داشته وجود زمینه این در اختالفی

 شغلی جایگاههاي در مناسب افراد گرفتن قرار از است عبارت ساالري ستهیشا است.

 یک در ارزشیابی نتایج براساس آنها تثبیت یا وجابجایی افراد مستمر ارزشیابی، مناسب

 بین تناسب برقراري موردنظریا مشاغل براي مناسب افراد انتخاب .مستمر فرآیند

رود یم شمار به آنها مدیران و هاسازمان همیشگی يهادغدغه از شغل و شخص

، سیاسی علوم در شده شناخته و رایج مفهومی ساالري شایسته ).1378، رمضانی(

 صالحیت و لیاقت، دانش، مهارت، ناییتوا داشتن معناي به شایستگی و داري حکومت

 شکست یا توفیق در جایگزینی بدون و کننده تعیین نقش، رهبران و مدیران. است

 را پایداري موفقیت مستمرو رشد که یافت توانینم را سازمانی هیچ. دارند نها سازما

، ارآمدک و شایسته رهبران و مدیران از تیمی یا مدیر توسط آنکه مگر، باشد کرده تجربه

  ).1385، بذرپاش( باشد شده هدایت و اداره

 همان به ردیگیم بیشتري شتاب هاناشناخته تسخیر در انسان يهاگام اندازه هر

 يهادگاهید از. شودیم ترپررنگ تأثیرگزار عوامل میان در مدیریت و رهبري نقش اندازه

 سازمانی یا و فردي صورت به امکانات از استفاده و زیستن براي تالش نیز اقتصادي

 جز راهی که دهدیم قرار سازندگی و کار گذرگاه در آنچنان را بشري جوامع و انسان

 امکانات به دستیابی جهت در همواره که تالش این در. گزاردینم باقی او براي تالش

 و اعتقاد و باور تا که رقابتی. دارد ياگسترده کاربرد رقابت واژه، ردیگیم انجام محدود

 طرفی از. برسد ثمر به بتواند که کرد تصور توانیم ندرت به نیاورد همراه به را تعهد

 نخست يهاگام در که اثربخش رهبري وجود با جز ردیگینم شکل تعهد و باور این

 قادراست که بینشی، است مقبول بینشی یا آرمان مجري یا و دهنده اشاعه یا گزار بنیان

 دهد اشاعه سازمان یا جامعه در را آن و بپروراند خود در را انگیزه و اتحاد و انجام

                                                                                                                                        
1. horton 
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 نظر از است ممکن نو رویکردي عنوان به خدمتگزار رهبري سبک .)2006، 1میتسون(

 مانند آنان کاري رفتارهاي و هانگرش پرورش طریق از سازمان اعضاي عملکرد ارتقاي

 رهبري سبک این. باشد سودمند هاسازمان رهبران براي سازمانی تعهد و شغلی رضایت

 شودیم بینی پیش حتی بلکه، است اخالقی مبانی پایۀ بر و بشردوستانه سبکی تنها نه

هیتا باشد ( مفید سازمان در وري بهره و شغل از رضایت و روانی نیروي افزایش براي
اعتمادسازي بین پیروان ، البته مهمترین عامل براي رهبر خدمتگزار ).2010، همکاران و2

به سرعت پیروان را ، ت که به طرق مختلفی اعم از اختیاردادن خالصانه به پیرواناس

توسعه مهارتهاي رهبري و پرورش ، متعهد و ثابت قدم بودن خود، درگیر کار کردن

 خدمت گذار يرهبر .گیرددادن ریسک و انتخاب یک سبک مناسب مدیریت شکل می

حداکثر رساندن عملکرد سازمان و حتی بسیار ضروري است از سوي سازمان براي به 

  )2013، 3جورف و جاهاندینشود (عملکرد کارمندانش به کار گرفته 

العبوري است. روند فزآینده رقابت  دنیاي فراروي سازما نها دنیاي پرچالش و صعب

 کندیموري ایجاب  دستیابی سازما نها به سطوح باالتري از کیفیت و بهره و ضرورت

 ترستهیشامستعدتر و ، رهبرانی به مراتب تواناترو  مدیران نها بهکه در آینده سازما 

 را خود اهداف به دستیانی توان که است موفق یسازمان ).1387، نیازمند باشد (معروفی

 مناسبی شرایط داراي ان تصمیم گیرنده مدیران و باشد مؤثر و پویا رهبري يدارا، داشته

 از باشد. قبل وقدرت تقوا، نفس بهاعتماد، شجاعت، تخصص، تجربه، تعهد چون

 و استخدام براي منجمله، امور بسیاري براي معموالً ها برسازمان خردگرایی حاکمیت

 شده حاکم برسازمان غیررسمی روابط شرایط دراین. ندارد وجود ضوابط قانونی ترفیع

 شتهزیرپاگذا ساالري شایسته معیارهاي حالت نیدرا .دهد تاثیرقرارمی تحت را ان ویا

 اعتمادي بی نیز وبین کارکنان شده گرفته نادیده وشایسته قابل افراد حق میشوددرنتیجه

 نیا .بردیم ازبین گزینش براي را صالحیت افرادبا حق، اقوام استخدام .گرددیم حاکم

 و شدن وارد شودکه می درادارات افراد از نامرئی يهاحلقه آمدن وجود به امرباعث

 ).1384، اثباتیشد ( خواهد بسیارسخت هاحلقه این شکستن

                                                                                                                                        
1. Matteson 
2. Hiatt 
3. Jofreh & Jahandideh 
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 عنوان به بتواند که کندیم انتخاب هدف این با را سبک یا روش، سازمان یک مدیر

 سبک یک درست نشیگز، نماید کسب خود اثربخشی را از نفوذ بیشترین رهبر یک

 فردي اهداف از گروه هردو به احراز تواندیم باشد متناسب بیرونی انگیزش با که رهبري

 دچارلطمه سازمانی اهداف، نامناسب رهبري سبک یک بر تکیه با و منجرشود سازمانی و

 (نارضایتی کنند و ناامنی، میلی بی و رنجش نیزاحساس کارکنان ممکن و خواهدشد

، کردن وراهنمایی رهبري براي فرد ظرفیت یا توانایی توانیم را ). رهبري1380ی، قیحق

 افراد از برخی قانیطر از که فرایندي دانست یددیگرانافعال وعقا هدایت نیز و مدیریت

 رفتار دهندیم قرار ریتأث تحت گروهی خاص هدفهاي به نیل براي را گروه اعضاي بقیه

 به مربوط که فعالیتهاي است عملکردوي بعداول .اندکرده توصیف بعد دو با را رهبري

عبارت  بعددوم .دهدیم حتوضی را غیره و نقشها توزیع هدفها توصیف قبیل از تکلیف

و  باو (آورندیم عمل به خویش ازپیروان رهبر که روانشناختی يهاتیحما ازمجموعه

  ).2003، 1همکاران

 مستلزم رهبري .است سازمان اعضاي بر نفوذ و دادن جهت رهبري در نکته نیترمهم

 به تواندب که است کسی رهبر نقش در مدیر و است افراد بر تاثیرگزاردن و کردن نفوذ

 او قدرت و نفوذ مرئوسان دیگر عبارت به و موثرباشد و نافذ خود سرپرستی تحت افراد

 و قدرت که مبنایی به رهبري قدرت و نفوذ مسئله .کند پیدا افزایش عملکرد و بپذیرند را

عبارتست  يروش رهبر). 1383ی، الوان (کندیم پیدا ارتباط ردیگیم سرچشمه آن از نفوذ

داردو  يگریبر عملکرد فرد د يرگزاریدر تاث یکه سع یدر زمان ریرفتار مد یاز چگونگ

 رهبري جوهره و اساس، پایه. ردیگیمشکل  یتیو رفتار حما یتیرفتار هدا قیاز تلف

 سازدیممهیا  را فرد یک رهبري امکان که است پیروي به افراد عالقه زیرا است پیروي

 و تمایالت، نیازها، هاخواسته وي کنندیم فکر که هستند رهبرانی از اطاعت به مایل افراد

  ).1384ي، غفو (بخشدیم واقعیت را آنان يهاعالقه

پژوهشی و آموزش عالی به عنوان کانون علم وتفکر و نوآوري  يها، سازمانامروزه

 که بیشترین رودیمبخش در تأمین منابع انسانی متخصص کشور به شمار  مؤثرترین

، مدیران، سوي دیگر از .ان ومتخصصان در این بخش فعالیت دارنداندیشمند، نخبگان

 ندیآیمبه شمار  پژوهشی يهاسازمانیکی از مهمترین ارکان در هر سازمان و به ویژه 

                                                                                                                                        
1. peera 
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همواره ، أموریتها و تحقق اهداف سازمان نقش به سزایی دارند. از این رو انجاممکه در 

. در این شودیمدیران آن گذاشته یک سازمان به حساب م يهاشکستو  هاتیموفق

در سازما ن ها کمتر نهادینه  ياسامانهدر کش ورهاي در حال توسعه که نگرش ، میان

مدیرانی ها، سازمانمدیران از اهمیت بیشتري برخوردار است. در این  نقش، شده است

سازمان را به سمت رشد و ، (شایستگی) برخوردار باشند مطلوب يهایژگیوکه از 

و شایستگی و شایسته ساالري را در  برندیم عملکرد آن را باال، دهندیمالی سوق تع

، در سازمان در برخورد با سایرین رفتار رهبران، . از سوي دیگرسازندیمسیستم جاري 

در  هاسبکاین  که تحقیقات زیادي بر اثربخشی دهدیمسبک رهبري را شکل 

 ویاي سازمان و شرایط آن تأکید دارند وپ يجنبهانجام شده است و بر  هاسازمان

چگونگی تأثیر این سبکها در سازمان نتایج زیادي را منتشر کردهاند. با این  يدرباره

آنان چه در ابعاد  يهایژگی، ومدیران از عوامل مؤثر بر سازمان هستند مفروض که

 .شایستگیها و چه در ابعاد سبک رهبري اهمیت دارند مطلوب یا يهایژگیو

 ستهیمدل شا یطراحاصلی این پژوهش این است مدل  سؤال ) لذا1389، پورکریمی(

خدمت گزار  يرهبر یانجیبا توجه به نقش م بر عوامل مرتبط با آن یمبتن يساالر

  است؟ ) کدامياستان مرکز يهادانشگاه :ي(مطالعه مورد

واژه  ساالري: بر اساس لغت نامه آکسفورد واژه شایسته ساالري از دو شایسته

، سزاوار بودن، ترکیب شده است. کلمه مریت به مفهوم شایستگی 2و کراسی 1مریت

استحقاق داشتن است. از نظر سیاسی و یا سازمانی واژه مریت ، ارزشمند بودن، ارزش

وضعیت و اقدامی است که مستحق تحسین و پاداش است. واژه ، به مفهوم کیفیت

ه امور است. بنابراین شایسته ساالري به کراسی نیز به مفهوم حکومت یا روش ادار

 این منفی ریشه برخالف باالست. هايیتموفقمفهوم نظامی از حکومت توسط افراد با 

 بزرگ ارزشهاي با مترادف ساالري شایسته واژه امروزه، فوق لغات فرهنگ در واژه

و ارزنده النه عاد روشی دارند عقیده سیستم این به متعقدان و بوده اخالقی و اجتماعی

تعریفی که فرهنگ لغات  طبق براي پیشرفت افراد در یک اجتماع دموکراتیک است.

که در آن  شودیماز واژه شایسته ساالري یا دارد؛ این مفهوم به سیستمی اطالق  بریتانیا

                                                                                                                                        
1. Merit 
2. Cracy 
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و نه برخورداري از ثروت یا  درونی آنها هايیتقابلشایستگی و ، مالك انتخاب افراد

و افراد مسیر پیشرفت و تعالی را براساس شایستگی خود طی  جایگاه سیاسی بوده

(یا انتخاب و انتصاب براساس ضوابط و پارامترهاي عقالنی و خردمندانه). طی  کنندیم

که به علت انجام  شودیملقبی معنوي است که به فردي اعطا ” شایسته“این تعریف 

شخص و قطعی؛ مورد کاري صحیح و برجسته با کارایی باال و حصول یک منفعت م

شایسته کسی است که در شرایط تر، سادهبیان  بهگیرد، یمستایش و تمجید دیگران قرار 

کاري را بهتر از دیگران به انجام رسانده و در مقایسه با آنها از راندمان باالتري ، برابر

داراي شایستگی است که استحقاق و قابلیت دریافت پاداش در  يفرد .برخوردار است

اي انجام یک کار صحیح و توام با ارزش افزوده آشکار یا پنهان را دارا باشد. ارائه از

، اعتماد به نفس، طرحها و پیشنهادات سازنده و خالق براي حل مسائل سازمانی

تصمیم گیري صحیح و ، شجاعت در بیان دیدگاهها و نقطه نظرات در مواقع لزوم

انجام صحیح و ، کارآفرینی، کالن سازمان توجه کافی به اهداف و استراتژیهاي، بموقع

استقبال از چالشهاي جدید و ریسک پذیري بجا در انجام برخی ، بموقع وظائف محوله

، پذیري انتقاد، پرسنل همکاري توام با هم افزایی با سایر، از تصمیمات غیرساختاریافته

، شی باالضریب هو، رام آناناحت جلب و افراد در نفوذ، قوي و سالم فردي شخصیت

تعهد سازمانی و... از جمله مهمترین مواردي ، توانایی کافی در برنامه ریزي و پیش بینی

، ترك زادهشوند (یمهستند که بعنوان معیارهاي شایستگی فرد در سازمان شناخته 

 شودیم قلمداد کارکنان براي صفت نوعی شامل شایستگی ساالريشایسته ابعاد ).1377

 .شودیم متجلی وري بهره در که دارد اشاره انسانی منبع با انسانی سرمایه نوعی به و

 يهافصلدر هر سازمانی و به تبع آن در هر فرهنگی داراي  هایستگیشا فهرست

 ياتازهرنگ  تواندیممشترکی است و در عین حال متناسب با فرهنگ سازمانی و بومی 

، نادیده انگاشت توانینم هاازمانسبه خود بگیرد. باتوجه به آن که عامل فرهنگ را در 

در نتیجه براي استقرار نظام شایسته ساالري و تعبیه نظامی براي سنجش و ارزیابی 

  ).1384، ویرتنن (توروشایستگان الزم است 

در سه مفهوم بیان شده است که  ) شایستگی1996(1مایر از دیدگاهانواع شایستگی 

و اعمال فرد که در  هاگفتهشامل  فتارير شایستگی عبارتند از: شایستگی رفتاري:

                                                                                                                                        
1. miyre 



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در         698

 هايیژگیو شایستگی :فردي شایستگی .گزاردیم یرتأثعملکرد قوي یا ضعیف وي 

 زیربنایی فرد است که به طور کلی با عملکرد برتر در یک شغل یا وضعیت رابطه داردو

 صفات این. دارد تاکید شخص یک اساسی هايیژگیو و صفات روي بر کلی طور به

 از يامجموعه یا و اجتماعی نقش از فرد تصور و مهارت، رفتار، انگیزش توانندیم

 ).2010، 1بامانکند (یم استفاده آنها از هایتفعال و کارها انجام در فرد که باشد دانش

هاي مدیریتی بایستی از براي درك اینکه مدیران در تعامل با سیستم مدیریتی:شایستگی 

ار باشند الزم است سطوح مختلف مدیریت در یک سازمان هایی برخوردچه شایستگی

در سه سطح ، سازمانی هر .ابتدا مطرح و سپس به مهارتهاي مورد نیاز آنان پرداخته شود

که هرکدام از این سطوح نیازمند ترکیب مهارتهاي ، کندمجزا لیکن متداخل عمل می

و ، سطح مدیریتی، اتیمدیریتی متفاوتی هستند. این سطوح مدیریت شامل سطح عملی

تواند در فهم تمرکز باشند. فهم سطوح سه گانه مدیریت میسطح استراتژیک می

ها در سطوح مختلف در یک سازمان کمک نماید. گاهی بجاي سه اصطالح فوق فعالیت

گردد همچنین و مدیران پایین نیز استفاده می مدیران میانی، از سه مفهوم مدیران باال

کند. سازمان به شاره رفت هر سازمانی دریک اجتماع وسیع عمل میهمانگونه که ا

عنوان بخشی از محیط نسبت بدان مسئولیت دارد. سطح مدیریت استراتژیک بایستی 

نمایند. از آنجا که منبع غایی هاي اجتماعی عمل میمطمئن شود که مدیران در محدوده

مان بایستی کاال و خدمات مورد لذا ساز، اختیارات درهر سازمان ناشی از جامعه است

  .)1375، زالیسازد (پذیرش جامعه را فراهم 

 افراد نهفته ياستعدادها معموالً ساالري شایسته عوامل مرتبط با شایسته ساالري: در

 اهداف اختیار در و یافته پرورش استعدادها سازي بستر طریق از آن از پس و شناسایی

 شروع مدیران و کارکنان در شایستگی تولید با ريساال شایسته. گیردیم قرار سازمان

 معیارهایی ساالري شایسته در. یابدیم تکامل سازي فرصت بستر در سپسشود، یم

 در افراد ارتقاء و انتخاب مالك دلسوزي و تجربه، توانایی، مهارت، تخصص، تعهد نظیر

 بکار و دلبستگی، محبوبیت، برتري میزان). 1380، آذربایجانی و عطافر( است سازمان

 اهداف تحقق راستاي در آنها اجراي و گیري تصمیم، ریزي برنامه در هامؤلفه گیري

 مهارت و دانش کسب و تالش، کار، ساالري شایسته عملیاتی مفهوم در. است سازمان

                                                                                                                                        
1. Bauman 
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 شایسته که زمانی. هستند آن دنبال به کارکنان يهمه و محسوب سازمان نهادي ارزش

 در و رسیده خود اعالي حد به گویی پاسخ میزان، شد سازي یادهپ سازمان در ساالري

 به و رفته باال سازمانی اعتماد نتیجه در و دارد وجود شفافیت گویی پاسخ عملکرد

 شایسته مفهوم استقرار. کرد مدیریت اعتماد بر و انجام سازي اعتماد توانیم راحتی

 یکی. شودیم فراهم مدیریت يهاسبک در آن بستر که است الزم بستر نیازمند ساالري

 سبک این در. است ساالري شایسته یا مریتوگراتیک سبک مدیریت يهاسبک این از

 دهدیم انجام درستی به را درست کارهاي یعنی، است عدالت گسترش دنبال به سازمان

 فردي منافع به و دهدیم ارتقاء و انتخاب منطقی و معقول صورت به را شایسته افراد و

 نامعقول يخواسته شعاع تحت فرد حق به يهاارزش و دارد توجه دو هر سازمانی و

ساالري شامل  شایسته با مرتبط عوامل .)1376، پور قلی( گیردینم قرار اکثریت

 نظام در نظر مورد و مطلوب سازمان یک به رسیدن سازمانی است زیرا براي استراتژي

 و غلط يهاارزش در ايیشهر و اساسی تاصالحا و تحوالت بایستیم، ساالر شایسته

 و اهداف به رسیدن براي است الزم. پذیرد صورت سازمان اصولی و علمی غیر

 وروش استراتژي و هادستورالعمل و مقررات، قوانین، ساالر شایسته نظام يهابرنامه

 رکا به از ساالري سازمانی است زیرا شایسته دوم فرهنگ عامل .شود مدون و تهیه هایی

 باقري( هاارزش و فرهنگ سطح به توجه با افراد کردن اداره براي هایستهشا گرفتن

 انسانی در نظر گرفنه شده است زیراامروزه منابع ). و عامل سوم مدیریت1379، زاده

 مهم این. هاستسازمان رقابتی مزیت کسب اصلی عامل یافته پرورش انسانی منابع

 مدیریت خوبی به را انسانی منابع منطقی و علمی شیوه با بتوان که یابدیم تحقق زمانی

 و نگهداري، جذب. داد قرار سازمان رقابتی اهداف اختیار در را آنان فکر و توان و

 معیارهاي و اصول اساس بر را شایستگی باید بلکه، نیست کافی انسانی منابع پرورش

  .)1381، اسماعیلی( کرد توجه بدان و ایجاد کارکنان در علمی

 ولی، کرد تعریف را آن توانینم. است زیبایی همانند رهبـري خدمتگزار: رهبري

 براي. شناسدیم را آن و است آگاه آن وجود از که یابدیم در انسان، دیدن هنگام

 تعریف را مدیریت و پیرو، رهبري، رهبر تا است الزم نخست خدمتگزار رهبري تعریف

 رسیدن براي را الزم اقدامات و بیندیم را دازان چشم یک که است شخصی رهبر. نمائیم

 تغییر انجام و تعقیب در شریک عنوان به را دیگران و دهدیم انجام انداز چشم آن به
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 که هستند مشروعی و قبول مورد نقشی الگوهاي، خدمتگزار رهبران. کندیم همراه

 این در خدمتگزار رهبران .کنندیم جلب مناسب رفتار و دوستی نوع بر را کارکنان توجه

 گونه این با نیز پیروان و دهندیم قرار اجتماع با برخورد براي الگویی را خود زمینه

 و خالقیدهند (یم قرار خود سرمشق را هاآن رفتارهاي و کرده همانندسازي رهبران

هرچند که از دیرباز اندیشه رهبري  11994نظرنایر برطبق ).12 ص، 1395، همکاران

. ماباید ایمیافتهنلط یافته است اما هنوز به استاندارد باالیی از رهبري دست درذهن ما تس

خدمت رسانی را در مرکز وهسته رهبري قراردهیم قدرت همواره با رهبري درارتباط 

یک استفاده مشروع ودرست دارد یعنی  صرفاًبوده است اما باید دقت داشت که قدرت 

را ارج نهاده و درسازمان به دنبال  هانساناخدمت رسانی. رهبري خدمتگزار برابري 

  ).1396، (هدایتی گرددیمتوسعه فردي اعضاي سازمان 

ي پتانسیل کارکنان آزادسازدر توانایی رهبر براي رها و  خدمت گذارقدرت رهبري  

یر این در غریشه گسترانده است  هاآندر سرانجام رساندن وظایف و خود تشویقی 

یک هنر  عنوانبهگردند. به رهبري یمه و فاقد اختیارات الزم ناتوان بود هاآنصورت 

چارچوب و اساس رهبر و براي ماهیت  عنوانبهاشاره کرد که در خدمت رهبري 

. ایده و نگرش رهبر استاصل ضروري یک رهبري واقعی  عنوانبهرهبر  خدمت گذار

تمر و پایدار به مس طوربهداوطلبانه و اختیاري  طوربهکه مشتاق است  خدمت گذار

تواند یمکارمندان خویش خدمت کنند و در درون سازمان با نهادینه کردن خویش 

تلقی گردد که باید در قالب یک فرهنگ مستقیم و  دركقابلیک ارزش  عنوانبه

خدمتگزار  يرهبر ).25ص ، 2016، 2هارویکیکند (کننده رفتار کارمندان جلوه یتتقو

جراي وظایف آغازمی شود. عوامل مهمی در اجرا و جهت با احساس طبیعی نسبت به ا

که رهبران درجست  دهدیمگیري آن اثرمی گزارند. رهبري خدمتگزار زمانی روي 

وجوي موقعیت یک خدمتگزار درمیان کارگران خود باشند. محرك اصلی مربوط به 

، ریتدیگران است. درحوزه مدی هايیتقابلتمایل به استفاده از ، رهبري خدمتگزار

محرك اصلی مدیران تمایل به خدمت و اجراي فعالیت در سازمان است. رهبران 

خدمتگزار درواقع آن دسته از رهبرانی هستند که به افراد زیردست تکیه داشته و 
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رهبري خدمتگزار روش دهند، یمموضوعات سازمانی را دراولویت هاي بعدي قرار 

. به نظر گرین دهدیماد یک سازمان ارائه ایده آل وهماهنگی را در به کار گماشتن افر

براي این سبک مدیریتی وجو دندارد و رهبر خدمتگزار  ياشدهلیف هیچ الگوي تجویز 

. رهبري خدمتگزار بر دهدیمتمایل زیادي به جذب افراد و ریشه یابی مسائل آنها نشان 

ین رهبري خدمتگزار نیازهاي با اولویت باال در بیرون و درون سازمان تکیه دارد. بنابرا

که منافع دیگران را برتمایل و عالقه شخصی  ياگونهعبارتست از درك وعمل رهبر به 

تواند از یم ارزخدمت گ). رهبري 2004، 1اندرسون و همکارانداند (یمخویش مرجح 

ي هاشرکتپذیري رهبران یتمسئولطریق افزایش مثبت رفتار و اعتماد با توجه به 

خدمت گذاري به کارمندان و اعضا از طریق تطبیق دادن به  منظورهبتعاونی بانوان 

، سازمان فرهنگ ارتقاي براي را هاينقش گسترده شود و خدمت گذاراصول رهبري 

  ).2014، کند (محمد و مجیدمی ایفا و بازي کارکنان عملکرد و سازمانی تعهد

چهار حوزه ین در مؤلفمبانی نظري پیشین و تجربیات فردي/شخصی  بر اساس

یري وظیفه و گجهت، ي افرادسوبهیري گجهت، یري شخصیتگجهت ازجملهرهبري 

یج شوق و تدربهبه پیروان خویش  خدمت گزار رهبران یري فرایند ارائه دادند.گجهت

ي فرهنگ را ارائه کرد و چهاربعدکنند. یک مدل یماشتیاق خدمت به دیگران را القاء 

، پرهیز و اجتناب از عدم قطعیت/عدم اطمینان، فاصله قدرت این ابعاد را به ترتیب به

ي کرد. گذارنامي ساالرزني در مقابل مردساالریی و گراکلفردي گرایی در مقابل 

کند یمدار آن روي فرهنگ را بیان یمعنیر مثبت و تأثهاي سبک رهبري نشان از یافته

انی در درجه نخست و خدمتگزار شامل خدمت رس ابعاد رهبري ).2011، 2سابیر(

. انگیزه اساسی و بنیادین کندیمیک رهبر خوب به دیگران خدمت ، از هر کاري ترمقدم

رهبران خدمت رسانی را به  رسانی باشد. مندي به خدمت براي رهبري باید عالقه

. رهبر خوب کسی است دهندیمخود نشان  يهاارزشو  هانگرش، دیگران دررفتارها

تا این که دیگران به اوخدمت کنند. رهبر خدمت گزار  کندیمت خدم به دیگران که

پیروانش برآورده شده است  هايیتاولودروهله اول بایستی مطمئن گردد که نیازها و 

و  هاییتوانابلکه به دیگران نیز توجه دارد و ، که فرد تنها به خودش توجه نداشته

                                                                                                                                        
1. Anderson 
2. Sabir 
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که فرد براي  نیستبه این معنا  دهدیماستعدادهاي سایرین را نیز مورد توجه قرار 

به معناي این است که یک فرد نه خودش را برتر و  خودش احترامی قائل نیست بلکه

افراد  به طریق اعتقاد از افراد براي شدن قائل ارزش تواندیمنه کمتراز دیگران ببیند. که 

اطف خود و همدلی با احساسات و عو نیازهاي از قبل افراد نیازهاي به پاسخگویی

خود  هايییتوانادیگران باشد. نطارت و آینده نگري رهبران خدمتگزار به دنبال تقویت 

افراد را توانمند کنند  خواهندیم. رهبرانی که باشندیمبراي تحقق بخشیدن به رویاها 

باید استعدادهاي دیگران را رشد و توسعه دهند. نقش رهبر  هاآنباید خود معلم باشند. 

به پیروان است. طوري که آنها بتوانند خود را  هاارزشتعلیم اصول و  یادگیري و سپس

  ).2011، 1هدایت کنند (آولیو

  روش

 به توجه با آن با مرتبط عوامل بر مبتنی ساالري شایسته مدل طراحی پژوهش این در

 از )مرکزي استان يهادانشگاه :موردي مطالعه( گزار خدمت رهبري میانجی نقش

 این است. به شده استفاده پرسش نامه توزیع و خبرگی مصاحبه و ياهکتابخان مطالعات

و  ساالري و عوامل مرتبط با شایسته ساالري شایسته يهامؤلفه و ابعاد ابتدا که صورت

 قرار شناسایی مورد خبرگی مصاحبه و ياکتابخانه مطالعات ازطریق گزار خدمت رهبري

به آنها  خبرگان توسط که است مقاالتی و کتب شامل، بررسی مورد ارزشی منابعگرفت (

 با مرتبط عوامل و ساالري شایسته مؤلفه و ابعاد شناسایی با ) همزماناستناد شده است

مربوطه  خبرگان نفر از از 15با  خبرگی مصاحبه، گزار خدمت رهبري و ساالري شایسته

 ارائه :نخست گرفته است. هدف انجام هدف دو با شده ومصاحبه خبرگی داده ترتیب

 از نظرخواهی خبرگان و به ياکتابخانه مطالعات از ناشی شده استخراج يهامؤلفه و ابعاد

 درمطالعات که است ییهامؤلفه و ابعاد شناسایی و شده استخراج ابعاد خصوص در آنها

 بهترمتغیرها درك، خبرگی مصاحبه دیگر هدف .اندنگرفته قرار لحاظ مورد ياکتابخانه

 منظور تأیید به بسته و باز صورت به ياپرسشنامه سپس .بود آنها مناسب نديب دسته براي

و  ابعاد این و گرفت قرار موضوع به آگاه خبرگان از نفر اختیار در هامؤلفه و ابعاد روایی

  رسید. آنها تأیید به هامؤلفه

                                                                                                                                        
1. Avlio 
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 شده انجام پیمایشی روش به که است همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش

 صورت به شهرستان 4، مرکزي استان شهرستان 12 بین این پژوهش ابتدا از در است.

دانشگاه  2 هااستانموجود در هریک از  يهادانشگاهبین  از و و شدند انتخاب تصادفی

 محاسبه 900 منتخب يهادانشگاه کارکنان تعداد به طورر تصادفی انتخاب شده است.

مورد نیاز ازسه پرسش نامه  يهادادهري این پژوهش به منظورجمع آو در .است شده

 این در لیکرت تنطیم شده است. ايینهگزاستفاده شد است که بر اساس طیف پنج 

 محقق نامه پرسش از ساالري شایسته مرتبط با عوامل متغیر سنجش براي پژوهش

، سازمانی استراتژيابعاد ( با لیکرت ايینهگز 5 طیف اساس بر یسوال 35 ساخته

 شایسته، است قرارگرفته ارزیابی مورد) انسانی منابع مدیریت نظام، ازمانیس فرهنگ

 ابعاد با لیکرت ايینهگز 5 طیف اساس بر ساخته محقق نامه پرسش از ساالري

 است شده استفاده یسوال 22)مدیریتی شایستگی، فردي شایستگی، رفتاري شایستگی(

 نامه پرسش از) نگري یندهآ ،نظارت، رسانی خدمت( ابعاد با گزار خدمت رهبري و

منظور  به .است شده استفاده لیکرت ايینهگز 5 طیف اساس بر یسوال 18 ساخته محقق

نظر متخصصان) و روایی این است (تعیین روایی از روش اعتبار محتوایی استفاده شده 

این پژوهش براي سنجش پایایی  در رسیده است. ییدتأبا درصد باالیی به  هانامهپرسش 

رسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. براي این منظور با استفاده از پ

 87/0 ساالري شایسته با مرتبط عوامل يهاپرسشنامهآلفاي کرونباخ مقدار پایایی براي 

است. این پژوهش بر اساس مدل  81/0 گزار خدمت و رهبري 88/0 ساالري و شایسته

قع این پژوهش به دنبال آزمایش صحت وا در مفهومی زیر شکل گرفته است.

 گزار خدمت رهبري با ساالري شایسته مرتبط عوامل ) بین1 زیر است: هايیهفرض

 ساالري شایسته با گزار خدمت رهبري ) بین2 .دارد وجود داري معنی مستقیم رابطه

 شایسته با ساالري شایسته مرتبط عوامل ین) ب3 .دارد وجود داري معنی مستقیم رابطه

 با ساالري شایسته مرتبط عوامل ین) ب4 .دارد وجود داري معنی مستقیم رابطه االريس

 دارد. وجود مستقیم غیر رابطه گزار خدمت رهبري طریق از ساالري شایسته
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  هایافته

 .شودیم استفاده معناداري اعداد و استاندارد ضرایب از فرضیات رد یا تأیید منظور به

 با است spssنرم افزار  در sigمفهوم  همان لیزرل افزار نرم رد معناداري عدد از منظور

یا  96/1از  بزرگتر باید آن معناداري عدد، ضریب یک بودن معنادار براي تفاوت که این

 عدد .رودیم بکار تحقیق فرضیات رد یا تأیید براي کل در و باشد -96/1کوچکتر از 

رابطه  مستقل متغیر که است آن هندهنشاند باشد تربزرگ 1.96از  چقدر هر معناداري

دوتایی بین دو  همبستگی مقادیر استاندارد ضریب از دارد. منظور وابسته متغیر قویتري با

 متغیر بر مستقل متغیر بیشتر اثرگزاري معناي به بیشتر باشد ضریب این چه است هر متغیر

باشد خوب و  6/0تا  3/0باشد متوسط اگر بین  3/0کمتر از  مقدار این اگر .است وابسته

  باشد عالی است. 06/0اگر باالي 

توجه با  عوامل مرتبط شایسته ساالري با رهبري خدمت گزاردر بررسی ارتباط بین 

رهبري خدمت گزار که برابر با  با عوامل مرتبط شایسته ساالريبه عدد معناداري بین 

 شودیم دییتأتحقیق  است بنابراین فرضیه 96/1است چون این مقدار بزرگتر از  11.75

عوامل مرتبط شایسته ساالري با رهبري خدمت گزار رابطه معنی دار مستقیمی  بنابراین

 0.6است که این میزان بزرگتر از  0.76دارد و با توجه به ضریب همبستگی که برابر 

زیادي بر رهبري  ریتأثعوامل مرتبط شایسته ساالري  است بنابراین مشخص است که

با بین رهبري خدمت گزار با شایسته ساالري . در بررسی ارتباط ارددخدمت گزار 

 10.59توجه به عدد معناداري بین رهبري خدمت گزار با شایسته ساالري که برابر با 

 بنابراین شودیم دییتأاست بنابراین فرضیه تحقیق  96/1است چون این مقدار بزرگتر از 

معنی دار مستقیمی دارد و با توجه به رابطه با شایسته ساالري  رهبري خدمت گزار

است بنابراین  0.6است که این میزان بزرگتر از  0.75 ضریب همبستگی که برابر

. در بررسی داردزیادي بر شایسته ساالري  ریتأثرهبري خدمت گزار  مشخص است که

با توجه به عدد معناداري  بین عوامل مرتبط شایسته ساالري با شایسته ساالريارتباط 

است چون این  6.51بین عوامل مرتبط شایسته ساالري با شایسته ساالري که برابر با 

عوامل مرتبط  بنابراین شودیم دییتأاست بنابراین فرضیه تحقیق  96/1مقدار بزرگتر از 

رابطه معنی دار مستقیمی دارد و با توجه به ضریب با شایسته ساالري  شایسته ساالري

است بنابراین مشخص  6/0تا  3/0ست که این میزان بین ا 0.37 همبستگی که برابر
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. در بررسی داردخوبی بر شایسته ساالري  ریتأثعوامل مرتبط شایسته ساالري  است که

بین عوامل مرتبط شایسته ساالري با شایسته ساالري از طریق رهبري خدمت ارتباط 

 11.75 دمت گزارعدد معناداري بین عوامل مرتبط شایسته ساالري و رهبري خ، گزار

است و  10.59 و شایسته ساالري است و نیز عدد معنی داري بین رهبري خدمت گزار

بنابراین عوامل  شودیم ییدتأاست بنابراین فرضیه تحقیق  96/1این مقادیر بزرگتر از 

 غیر رابطه رهبري خدمت گزار طریق از شایسته ساالري با مرتبط شایسته ساالري

نیز ضریب همبستگی بین عوامل مرتبط شایسته  1-3-3-4ل دارد. طبق شک مستقیم

 0.57یعنی  0.76*0.75رهبري خدمت گزار برابر  طریق از شایسته ساالري با ساالري

رهبري خدمت  یرتأثبنابراین مشخص است که است  6/0تا  3/0این میزان بین است 

  .است خوبی یرتأث شایسته ساالري با بر عوامل مرتبط شایسته ساالري گزار

 ساالري در این بخش به منظور آزمون مدل مفهومی پژوهش و طراحی مدل شایسته

گزار ازرویکرد  خدمت رهبري میانجی نقش به توجه با آن با مرتبط عوامل بر مبتنی

استفاده شده است که نتایج آن در  معادالت ساختاري به کمک نرم افزار لیزرل و آموس

  شکل زیر نشان داده شده است:

  

 آن با مرتبط عوامل بر مبتنی ساالري . آزمون مدل مفهومی پژوهش و طراحی مدل شایسته2شکل 

  گزار خدمت رهبري میانجی نقش به توجه با

 رهبري خدمت گزار

 ساالريمرتبط با شایستهوامل ع شایسته ساالري
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 این که مدل پیشنهادي در دهدیمبررسی شاخص نکویی برازشدر جدول زیر نشان 

 نشان که آمده بدست 1.77 ربراب اسکوار کاي و 0.037 برابر RMSEA داراي تحقیق

 جدول در مدل این شاخصهاي مقادیر است برخوردار مناسبی برازش از مدل دهدیم

  .است خوب برازش از نشان همگی که شده داده زیر نشان

   df2/  متغیر

RMSEA  
ریشه میانگین 

  مربعات

  خطاي برآورد

GFI  
  شاخص

برازش 

  تطبیقی

RMR  
  ریشه

میانگین 

مربعات 

  باقی مانده

CFI  
  شاخص

برازش 

  تطبیقی

NFI  
  شاخص

  برازش

هنجار 

  شده

NNFI  
 برازش شاخص

 غیرنرمال

  0.98  0.97  0.95  0.043  0.98  0.037  1.77  مدل نهایی

  <0.90  <0.90  <0.90  >0.5  <0.90  >0.1  >5  سطح مناسب

  بحث و نتیجه گیري

 اندازه همان به گیردیم بیشتري شتاب هاناشناخته تسخیر در انسان يهاگام اندازه هر

 هايیدگاهد از .شودیم ترپررنگ تأثیرگذار عوامل میان مدیریت در و رهبري نقش

 سازمانی یا و فردي صورت امکانات به از استفاده و زیستن براي تالش نیز اقتصادي

 جز که راهی دهدیم قرار سازندگی و کار گذرگاه در آنچنان را بشري جوامع و انسان

 امکانات به دستیابی جهت در همواره که تالش این در .اردگذینم باقی او براي تالش

 و اعتقاد و باور تا که رقابتی .دارد ياگسترده کاربرد رقابت واژهگیرد، یمانجام  محدود

افراد در  .برسد ثمر به بتواند که کرد تصور توانیمندرت  به نیاورد همراه به را تعهد

تغیري از شایستگی مورد قضاوت قرار بر اساس معیارهاي م، سیستم شایسته ساالر

از هوش گرفته تا پایبندي به ، ياگسترده هايینهزم توانندیم یارهامع ینا .گیرندیم

 از لذا هدفخاص را در بر بگیرند  يینهزماز استعداد عمومی تادانش در ، اخالقیات

 به جهتو با آن با مرتبط عوامل بر مبتنی ساالري شایسته مدل طراحی حاضر پژوهش

 و نظري هايیبررس از حاصل نهایی نتایج است. گزار خدمت رهبري میانجی نقش

 و متغیرها با ارتباط در پژوهش هايیهفرض ییدتأ موید، گردآوري شده يهاداده آزمون

 مدل دهنده این است که نشان مشاهدات که ياگونه به، بود پژوهش شده احصا ابعاد

 خدمت رهبري میانجی نقش به توجه با آن با مرتبط عوامل بر مبتنی ساالري شایسته

از نظام  ترعادالنههیچ نظام و سیستمی بهتر و  گزار از برازش خوبی برخوردار است.
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نظام شایسته ساالر ، اندیشمندانشایسته ساالري براي جوامع مختلف نیست. به باور 

ی موجود است و در سیاسی و اجتماع يهانظامو کارآمدتر از سایر  ترعادالنهبسیار 

شایسته ساالري باید به این نکته توجه  در .دهدیماجتماعی پایان  هايیضتبعبه ، نهایت

روبه روست. چه اقتضائاتی دارد و  ییهاچالششود که شغل یا نقش مورد نظر با چه 

به خوبی از عهده تصدي آن برآیند. از  توانندیممهارتی  هايیتقابلچه افرادي با کدام 

فرد یا افراد مورد نظر شناسایی شود و بررسی گردد که  هايیتقابلدیگر باید  سوي

فرد  توانیمرا دارا هستند. با عنایت به این دو نکته  هایییتقابلاستعداد اکتساب چه 

زیرا انتخاب افراد مناسب براي مشاغل مورد نظر شایسته براي شغل یا نقشی تعیین نمود

  .رودیمهمیشگی سازمان به شمار  يهادغدغهد و شغل از و یا برقراري تناسب بین فر

 منوط شایسته ساالري نظام استقرار )1383( زادگان عباس پژوهش همان طور که در

 بر مبتنی اداري نظام .است شده دانسته هاینهزم و هاشرط از پیش يامجموعه تحقق به

 پیش هایرساختز این. دارد هدف این با متناسب هايیرساختز به نیاز اصل شایستگی

شایسته  تحقق شرایط از دیگر یکی. شوندیم محسوب تحقق شایسته ساالري شرط

 اساسی قوانین در که است قانون مقابل در برابري اصل و حاکمیت قانون، ساالري

 استعدادها روي بر باید مشاغل که شده تأکید زمینه این در .است شده منعکس کشورها

 نه، باشد ياحرفه هايییتوانا مبناي بر باید دولتی يهادستگاه رد اشتغال و باشد باز

 دولتی مقامات و مسئوالن اقتدارات و اختیارات .خانوادگی پیشینه و حقوقی موقعیت

تحقیقی  ) در2007( یماتئ لوسیا و ماتئی باشد. آنی مشروع و بوده قانون موجب به باید

 خود پژوهش مفهومی مدل هاآن"عمومی خشب با مرتبط شایسته ساالري ابعاد "با عنوان

 مدیریت رویکرد نهادن و لذا بنیان اندکرده طراحی بر شایستگی نتایج تأثیر صورت به را

 استقرار، مدیران و کارکنان سطح در کارگیري شایستگان به طریق از شایستگى بر مبتنی

 بر مبتنی رویکرد به شغل بر مبتنی از رویکرد نگاه تغییر، ساالري شایسته فرایندهاي

شایسته الزم و ضروري است. البته مدیران  رهبران پرورش به توجه و شایستگی

نشان دادن محبت و دلسوزي به کارکنان و اولویت دادن ، با احترام گذاشتن توانندیم

خود این احساس را درکارکنان خود نهادینه کنند که  يهاخواستهنیازهاي سایرین بر 

ازهاي آنها توجه دارد. قدردانی از تالش و زحمات دیگران از رهبر سازمان به نی

مهم رهبري خدمتگزار است که روابط خوب کاري را درسازمان پرورش  هايیژگیو
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محرکی قوي براي کارکنان محسوب شود تا کارکنان سعی نمایند  تواندیمو  دهدیم

ت بهتر ودقیق تري دانش و معلومات خود را براي انجام وظایف توسعه دهند و تصمیما

 رهبري هايیدگاهد") در تحقیق با عنوان2001(1هورسمن بگیرند. همان گونه که

 روانی و روحی، شخصیتی بین ابعاد زیادي که رابطه داد نشان "سازمانها در خدمتگزار

که  شوندیمدر زمانی خدمتگزار پذیرفته  یرانمد .شودیم دیده خدمتگزار رهبري در

 پیروان خدمتگزار رهبران ه و و نگران تمامی کارکنان سازمان باشند.کرد سازمان را درك

 دیگر افراد به نیز آنها و کنند پیدا را آینده خود مسیر بتوانند تا میسازنند توانمند را خود

 خدمتگزار رهبري") در تحقیقی 2008( یسال .کنند پیدا را مسیر بهترین که کنند کمک

 خدمتگزار رهبر ویژگیهاي داراي (ص) دمحم حضرت که"اسالمی کشورهاي در

 ییهانمونه را ایشان توسط اسالم به قبایل رؤساي و پادشاهان کردن از دعوت و باشندیم

 بین معناداري رابطه او همچنین .داندیم خدمتگزار رهبر و ارائه رهبري آوردن فراهم از

را جزء  و راستگویی صداقت .نمود بیان شغلی و رضایت خدمتگزار رهبر اصول

سازمان با  یرانمد خود بدانند تا اعتماد کارکنان را به خود جلب نمایند. هايیژگیو

جدید خود را پیاده  هايیدها که، اعتماد به کارکنان خود این اجازه را به آنها بدهند

سازمان با حس  یرانمد اگر این عمل نتایج خوبی بدنبال نداشته باشد. یحت، کرده

اندازهاي آنان را در چشم انداز سازمان بگنجانند رهبران  چشم، مشارکت با کارکنان

عالقه مندي به خدمت رسانی قرار دهند. قرار دادن خدمت  باید انگیزه اصلی خود را

که از قدرت به درستی استفاده شود. اگر  شودیمرسانی در مرکز و هسته رهبري باعث 

از مزایاي آن نیز درسازمان بهره مند  توانیماولین انتخاب باشد  خدمتگزاري به دیگران

 با مرتبط عوامل بر مبتنی ساالري شایسته زمینه در حاضر تحقیق نتایج مجموع شد. در

 و داخل در گرفته انجام تحقیقات با آن گزار خدمت رهبري میانجی نقش به توجه با آن

 تحت عهجام در که کرد استنباط چنین توانیمو  دارد وجود هماهنگی کشور از خارج

 شایسته و رشد افزایش در يامالحظهقابل  سهم خدمتگزار رهبري سبک بررسی

 الزم کارکنان ساالري شایسته افزایش میزان منظور به مدیران لذا. است ساالري داشته

  .کنند استفاده کارآمدتر يهاسبک و نموده نظر تجدید خود مدیریتی هايیوهش در است

                                                                                                                                        
1. Horsmen 
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  منابع

 اولین مقاالت مجموعه .ن آ سازي بومی و رهبري و مدیریت در هاستگییشا )1384( ز، اثباتی

 سازمانی و صنعتی نشناسی روا گروه .هاسازمان در ساالري شایسته يتوسعههمایش 

  .تهران واحد دانشگاهی جهاد

تصمیم  الگوي بر مبتنی کشور اجرایی ههاي دستگا جوان مشاوران انتخاب. )1385( م، بذرپاش

 عالمه دانشگاه، اجرایی مدیریت رشته ارشد کارشناسی نامه پایان. خصهشا چند گیري

 .طباطبایی

 يهاسازمان علمی هیئت اعضاي يهاحرف يتوسعه الگوي يارائه. )1389( ج، پورکریمی

). ع( حسین امام جامع دانشگاه انسانی منابع مدیریت يهاپژوهش يفصلنامه .پژوهشی

  141 صص. 6 ش، 2 سال

 جامعه و ساالري شایسته، فرهنگی يهاارزش تأثیر ) بررسی1395( عي، نبو، ح ،زاده حسین

 مجله، اهواز چمران شهید دانشگاه کارمندان مطالعه مورد(کار اخالق بر سازمانی پذیري

  ، 3 شمارة، هفدهم دوره، ایران شناسی جامعه

 .چهارم چاپ، مهتر انتشارات، تهران، سازمانی رفتار یریت) مد1380( ا، رحیمی ع؛، حقیقی

 شهروندي رفتار ارتقاي در خدمتگذار رهبري سبک یرتأث یبررس ).1395م (، نوري، ز، خالقی

، اول دوره، مدیریتپیشرفت تخصصی علمی فصلنامه، گلرنگ گروه صنعتی در کارکنان

 ، دوم شماره

نتشارات دفتر ا، تهران، پارسائیان و سید محمد اعرابی ، ترجمهسازمانی ) رفتار1381، (ا، رابینز

 چاپ چهارم جلد دوم، فرهنگی يهاپژوهش

، کارکنان عملکرد و انگیزش بر خدمتگزار رهبري یر) تأث1395.(ریقی، صد، ب، رضایی

 24شماره ، هفتم سال، دولتی مدیریت رسالت فصلنامه

 و اداري امور سازمان: ن تهرا. کشور مدیریت در ساالري شایسته نظام. )1378( ر، رمضانی

 دامی کشوراستخ

  .اول چاپ، ترمه انتشارات، تهران، آن مدیریت و سازمان: )1384( غ، غنوي

 سرمایه با خدمتگزار رهبري بین رابطه یبررس ).1395م (، کاشف، هی، فتاح، م، محرم زاده

 و ورزش کل ادارات کارکنان در میان سازمانی پذیري جامعه میانجی نقش با فکري

 یغرب آذربایجان استان جوانان
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 آذربایجا استان مخابرات شرکت در انتصاب و جذب زیرسیستم بررسى. )1387(. خ، فی معرو

 دانشکده، مدیریت رشته ارشد کارشناسى نامه پایان. مطلوب الگوى ارائهو  ن غربى

 .دولتی مرکزمدیریت. تهران دانشگاه، مدیریت

انی باتوجه به نقش رابطه رهبري خدمتگزار بر موفقیت سازم یبررس ).1396(، ف، هدایتی

مدیریت  ينوآور میانجی کیفیت زندگی کاري در اداره آموزش و پرورش مازندران.

 3شماره ، آموزشی
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