
١

رهبري خدمتگزار

اسی ـعلی عب
ت کارشناسی ارشد مدیریلتحو

haj.ali.abbasi59@gmail.com

چکیده
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یکی از این رویکـرد هـا   . در خصوص رهبري رویکردهاي گوناگونی وجود دارد. سازمان و جامعه است
هـدف ایـن   . اسـت » رهبري خدمتگزار«که به تازگی مورد توجه صاحب نظران حوزه مدیریت قرارگرفته 
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مقدمه

رهبري، فرایند نفوذ رهبر در پیروان و «: تعریفی رایج از رهبري در سازمان عبارت است از
»یکدیگر در جهت تحقق اهداف سازمانی استبرانگیختن آنان براي همکاري با 

. در رفتار سـازمانی اسـت  مبحثی مهمکند، رهبري به دلیل نقشی که در اثربخشی فردي و گروهی ایفا می
در واقع رهبـران،  . توانند عامل تمایز در سازمان باشنداند که رهبران میمحققان رفتار سازمانی ثابت کرده

خواهنـد کـه در جهـت    دهند و از آنـان مـی  کنند که راه مطلوب را تشخیص به پیروان خود چنین القا می
محـیط  . تشخیص رهبر خود و براي رسیدن به وضعیت مطلوبی که وي مشخص کرده است، تالش کنند

اند که بیش از هاي پرتغییر، پرشتاب، پررقابت و پر از ابهام تبدیل شدههاي کسب و کارامروزي به محیط
طوفانی را ترسیم کرده و نقش ناخدا و رهبر و تصمیمات وي براي اداره سازمان را با بیش محیط دریاي

رهبري، یکی از مفاهیم اصلی در علوم اجتماعی است که اندیشمندان زیـادي از  . دهندتر جلوه میاهمیت
ور هآنچه که در علوم مدیریت از رهبري موردانتظـار اسـت هـدایت بهـر    . اندعلوم مختلف به آن پرداخته

رهبري خدمتگزار، توان و پتانسیل زیادي در جهت بهبـود  .انداز ترسیم شده استبه سوي چشمسازمان 
رهبر خدمتگزار، داراي انگیزه باالیی براي تمرکز بـر نیازهـاي پیـروان اسـت و     . رهبري سازمان داراست

ار همواره دغدغه تعالی، رهبران خدمتگز. دهدخدمت کردن به آنان را در هسته و مرکز امور خود قرار می
آنان پیروان را به داشتن تعهد، فداکاري، نظم و انضباط، تعالی و بهتـرین  . ها را دارندرشد و توسعه انسان

هاي خوب را فراتر از حرف و شعار از طریق نشان دادن در عمل و کـردار  کنند و ارزشبودن تشویق می
.کنندخود در فرهنگ سازمانی تزریق می

مت گذاري در رهبريمفهوم خد

هاي رهبري مختلفـی  ها و سبکها و فرهنگ حاکم بر آنها، مدلهاي سازمانبا توجه به بافت و زمینه
هـاي دینـی   رسـد بـا مفـاهیم انسـانی و آمـوزه     هاي نوین که به نظر مـی یکی از این مدل. اندتوسعه یافته

.همخوانی بیشتري دارد رهبري خدمتگزار است

برخی از اندیشمندان حوزه رهبري معتقدند که رهبري خدمتگزار، یک تئوري معتبـر و مـدرن   هرچند که 
کـه رهبـري خـدمتگزار را قابـل اسـتفاده و کـاربرد در       ) 1977(لیـف  نظیر گـرین . رهبري سازمانی است

، از رهبـري خـدمتگزار  یکی از انتقادها، لیکن ، مذهبی و غیرانتفاعی دانستههاي تجاري، آموزشیسازمان
. کمبود تحقیقات تجربی، جامع و منتشر شده در تائید و حمایت از آن است
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در مقالـه اي تحـت عنـوان    توسـط رابـرت گـرین لیـف    1970در سـال  "رهبري خدمتگزار"واژه 
این سبک از رهبري بیش از آنکه قابل آزمـایش و جنبـه تئوریـک    . ابداع شد"خدمتگزار در نقش رهبر"

عنوان یک رویکرد بلندمدت، به لحاظ ایجاد تغییر و تحول ر فلسفی است و همچنین بهداشته باشد، بیشت
اي هاي خـودش را در مقالـه  او نتیجه نیم قرن تجربیات و یافته. آیددر زندگی و حیطه شغلی به شمار می

رهبري صحیح از تمایـل عمیـق بـه کمـک کـردن      . آورده است"خدمتگزار در نقش رهبر"تحت عنوان 
پذیرد و رهبران بزرگ جهت برآورده کردن نیازهاي کارکنان، مشتریان و جامعه همچون یگران، انجام مید

.کنند و طبق نظریه جیم استوارت ریشه رهبري در تعهد به خدمت رسانی نهفته استخدمتگزار عمل می

تئوري رهبري خدمتگزار

. هاي بهتري رهنمون شده استرهبري به مدلدر قرن بیستم، شاهد آن هستیم که رویکردهاي ما به
ها و توجه به رفتـار اخالقـی و حـاکی از    گیريهاي جدید به کار تیمی، مشارکت افراد در تصمیمدر مدل

مندي به کیفیت و ارتقاي محیطی که در آن عالقه رهبر به پیروان و توجه به رشد و ارتقاي پیروان، عالقه
.توانیم چنین توجهاتی را در رهبري خدمتگزار نیز مشاهده کنیمما می. کنیم توجه شده استزندگی می

ذکـر شـده   ) 1990-1904(لیـف  هاي رابـرت گـرین  ایده و مفهوم رهبري خدمتگزار، اولین بار در نوشته
اي این حقیقت ساده. شوداز طریق خدمت کردن به دیگران تجربه و حاصل میخدمتگزار رهبري .  است

رهبري کـه انگیـزه اولیـه دارد تـا مشـتاقانه بـه       . وم این رهبري باشکوه نهفته استاست که در عمق مفه
تـوان  را منتشر کرد که مـی » خدمتگزار در نقش رهبر«کتاب 1976لیف در سال گرین. دیگران کمک کند

لیـف در همـه   گرین. آن را از جمله اولین جزوات و کتب منتشر شده در زمینه رهبري خدمتگزار دانست
دهد که نیاز براي نوع جدیدي از مدل رهبـري اسـت، مـدلی کـه خـدمت      جزوات خود شرح میکتب و

المللـی،  مرکـز بـین  1985لیف در سال گرین. دهدکردن به دیگران را به عنوان اولویت اول خود قرار می
سـیس  هـاي خـود تا  را براي توسعه ایده» لیفمرکز رهبري خدمتگزار گرین«غیرانتفاعی و آموزشی با نام 

رسـانی بـه دیگـران،    رهبر خدمتگزار، بر افزایش خدمت. دیده از جهان فروبست1990کرد و در سپتامبر 
.ها توجه داردگیريدرت در تصمیمپذیري و تقسیم قنگاه کلی و یکپارچه به کارها، افزایش حس جامعه

هاي اعتقادي آن که ریشهروشن است. ي ساده ولی در عین حال عمیق داردارهبري خدمتگزار، ایده
لیـف در  گـرین . گـردد هاي مذهبی و انسانی رواج داشته است برمیبه هزاران سال قبل که تعالیم و آموزه

رهبـر  «: نویسـد مـی » خدمتگزار در نقـش رهبـر  «پاسخ به این سوال که رهبر خدمتگزار کیست در کتاب 
دمتگزار با حـس طبیعـی فـردي آغـاز     رهبري خ. خدمتگزار کسی است که در وهله اول خدمتگزار است
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کنـد تـا   این انتخاب آگاهانه، فرد را مشتاق مـی . یعنی فردي که تمایل ذاتی دارد که خدمت کند. شودمی
تـر،  شود آنها بـا دریافـت خـدمت سـالم    زمانی که به افراد خدمت رشد، ارائه می. دیگران را هدایت کند

شوند و حتی دوست دارند که خودشان هم خدمتگزار شـوند  خردمندتر، آزادتر، داراي استقالل بیشتر می
رهبـر  . »برنـد آید و افراد جامعـه سـود مـی   و به این ترتیب نتایج برجسته و باشکوهی در جامعه پدید می

. کند تا هدایت کردن و خدمت کردن را در درون زندگی متعـادل کنـد  خدمتگزار، هر کسی را تشویق می
کند که مسئولیت ابتـدایی مـا خـدمت کـردن بـه      ري هستند یادآوري میبراي کسانی که در موقعیت رهب

هـایی بـراي   کند تا بـه دنبـال فرصـت   دیگران است و براي افرادي که در موقعیت پیرو هستند تشویق می
نتیجه نهایی این حرکت بین موقعیت رهبر و پیرو، ارتقاي زندگی شخصـی افـراد اسـت و    . رهبري باشند

.دهددر مقابل نهادها و افراد اطرافشان افزایش میهاي آنان را مسئولیت

افتـد کـه   رهبري خدمتگزار زمـانی اتفـاق مـی   . انگیزش اولیه براي رهبري، اشتیاق به خدمت کردن است
عالقه درونی صرفاً باعث انگیزه رهبـري  . رهبران موقعیت خدمتگزاري را در روابطشان با پیروان بپذیرند

.یزه باالیی براي توجه و تمرکز بر نیازهاي دیگران داشته باشدخدمتگزار نیست، او باید انگ

هر چند که از دیرباز، اندیشه رهبري در ذهن ما تسلط یافته است، اما هنـوز بـه   ) 1994(بر طبق نظر نایر 
. رسانی را در مرکز و هسته رهبري قـرار دهـیم  ما باید خدمت. ایماستاندارد باالیی از رهبري دست نیافته

همواره با رهبري در ارتباط بوده است اما باید دقت داشت که قدرت صرفاً یک استفاده مشروع و قدرت، 
.رسانییعنی خدمت: درست دارد

رهبر و رهبري خدمتگزار
شـود و طبـق نظـر بسـیاري از     رهبري کاریزماتیـک ناشـی مـی   رهبري خدمتگزار در اصل از نظریه

توجـه داشـتن   "گرین لیف فلسفه آن را .رهبري، میل به خدمت استصاحبنظران، انگیزش اولیه براي 
کند و رهبران خـدمتگزار را چنـین تعریـف    بیان می"به دیگران و توانایی باال براي خدمت کردن به آنان

کنند و منافع شخصی را فـداي منـافع   رسانی به دیگران تأکید میرهبران خدمتگزار روي خدمت": کندمی
کنند تا افراد از درایت و اختیار و سالمت بیشـتري برخـوردار شـوند و خودشـان تبـدیل بـه       دیگران می

دهد که فرایند رهبري خدمتگزار با یـک احسـاس طبیعـی شـروع     او ادامه می. "رهبرانی خدمتگزار شوند
-ق میرسانی کند سپس با یک انتخاب هوشمندانه، مشتاخواهد در ابتدا خدمتشود که در آن فرد میمی

همان طور که معلوم شد این شخص با کسی که فقط رهبر است فـرق دارد  . شود که افراد را رهبري کند
. پـردازد شود که رهبر خدمتگزار در ابتدا به رفع احتیاجات اولیه افراد مـی و تفاوت آن از اینجا روشن می

وجـود دارد، ایـن   هبري خدمتگزار کند که بهترین آزمون براي اینکه بدانیم رگرین لیف همچنین بیان می
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اند؟ آیا شود رشد شخصیتی پیدا کردهآیا افرادي که به آنها خدمت رسانی می: پرسیده شوداست که سؤال
اند؟ آیا افراد خودشان تر شدهشود سالمتر، خردمندتر، آزادتر و مستقلرسانی میافرادي که به آنها خدمت

اند؟ آیا افراد سودمندتر شده اند و یا اینکه حداقل زیان نکـرده انـد؟ از   تبدیل به رهبرانی خدمتگزار شده 
یـک مفهـوم و تمرینـی از    ": گویـد دراین زمینه میلوب. رهبري خدمتگزار تعریفهاي زیادي شده است

گیرد و رهبر قـدرتها را بـین افـراد    رهبري است که رهبر، ارزشها و توسعه و مصلحت افراد را مدنظر می
وي نیـز در مـورد رهبـران    . "کند انتظار و هدف افراد سازمان را بـرآورده کنـد  کند و سعی میتقسیم می

کنند گذارند و سعی میرهبران خدمتگزار کسانی هستند که نفع شخصی را کنار می": گویدخدمتگزار می
، چهـار قاعـده   1999در سال همچنین دفت. "نیازهاي عاطفی، معنوي و فیزیکی دیگران را برآورده کنند

:کنداخالقی مربوط به رهبري خدمتگزار را بیان می
قبل از خدمت به خود(خدمت رسانی به دیگران .1
هاي آنانگوش دادن به خواسته هاي دیگران و تصدیق گفته.2
ایجاد اعتماد در دیگران.3
.رشد دادن افراد از طریق تغذیه روحی و روانی.4

رهبر خدمتگزار، اعتمادسازي بین پیروان است که می توان از راههاي زیر، این البته مهمترین عامل براي
:اعتمادسازي را ایجاد کرد

)اختیاردادن خالصانه به پیروان(1
)به سرعت پیروان را درگیر کار کردن(2
)متعهد و ثابت قدم بودن خود(3
)توسعه مهارتهاي رهبري و پرورش دادن ریسک(4
)مناسب مدیریتانتخاب یک سبک(5

شود، که رهبران فکر کنند در موقعیت یک خـدمتگزار قـرار گرفتـه    رهبري خدمتگزار وقتی ایجاد می
بـا توجـه بـه    . اند و نفع دیگران را در درجه اول فعالیت خود قرار دهند و نیازهاي آنها را برطرف نمایند

توانیم به استانداردهاي باالتري از رهبري ما نمیتا زمانی که عامل موثر رهبري، قدرت باشد، » نایر«گفته 
رهبري قرار دهیم تا جامعه به ترقـی و پیشـرفت دسـت    دست پیدا کنیم، بلکه ما باید خدمت را در هسته

.یابد

هاي رهبري خدمتگزارمشخصه
مشخصـات و  اگر رهبري خدمتگزار را متفاوت از دیگر اشکال رهبري بدانیم، باید قـادر باشـیم تـا    

متاسـفانه ادبیـات   . ها و رفتارهایی مجزا از سایر انواع رهبري را در چنین رهبرانـی مشـاهده کنـیم   ویژگی
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هـایی کـه وجـود    هرحال به رغم محـدودیت به. مرتبط با بحث رهبري خدمتگزار نسبتاً نامشخص هستند
دهـد  و تحقیقات نشان مـی دارد بررسی ادبیات رهبري خدمتگزار در منابع مختلف، اعم از مجالت، کتب 

که سازگاري کافی در آنها وجود دارد تا بتوان ویژگی یا صفات را براي چنین رهبرانی استخراج کرد کـه  
.هایی که وجود دارند، ارائه و بررسی خواهند شدترین مدلمتناسب با موضوع مقاله، مهم

مدل اسپیرز - الف

لیف، ده ویژگی رهبري خدمتگزار را استخراج هاي گریننوشتهلیف از از مدیران ارشد مرکز گریناسپیرز 
:کرده است که عبارتند از

نگـري و  آینـده .7سـازي  مفهـوم .6تشـویق و ترغیـب   .5آگـاهی  .4بهبودبخشی .3همدلی .2گوش دادن .1
.ایجاد گروه.10تعهد به رشد افراد .9خادمیت .8دوراندیشی 

باشند، اما به ایـن معنـی   هاي رهبري خدمتگزار میویژگیبا این وجود، هر چند که این ده مشخصه جزء 
.ها همین ده مورد باشدنیست که همه ویژگی

مدل پیج و ونگ -ب

مدل آنها شامل توجه . اندگیري رهبري خدمتگزار ارائه کردهچارچوبی را براي اندازه) 2000(پیج و ونگ 
:معه و فرهنگ داردبه چهار حوزه رهبري است که خروجی آنها اثر مثبتی بر جا

گیـرد شـامل شـجاعت    شخصیت رهبر و کاراکترهایی از شخصیت وي موردتوجه قـرار مـی  : شخصیت· 
.باشدجویی و تعهد میرسانی به دیگران، کمالخدمتگزاري، روحیه خدمت

.ردگیکند، موردتوجه قرار میانواع روابط، پیوندها و ارتباطاتی که رهبر با دیگران برقرار می: روابط· 

.شودگیري میرهبر براي اعمال رهبري باید وظایفی را انجام دهد که شامل خلق بینش و تصمیم: وظیفه· 

.شودسازي و مدلسازي میگیرد که شامل تیمبهبود فرایندهاي سازمانی موردتوجه قرار می: فرایند· 

ردنـد و پـس از حـذف و    معیـار شناسـایی ک  200آنها از بررسی گسترده ادبیات رهبري خدمتگزار حدود 
-معیار نهایی دست یافتند و آنها را در دوازده طبقه اصلی قـرار دادنـد کـه عبارتنـد از کمـال     99ادغام به 

مـداري،  رسانی، توجه به دیگران، توانمندسازي کارکنان، توسـعه کارکنـان، بیـنش   جویی، فروتنی، خدمت
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.کتیگیري مشارسازي و تصمیمهدفگذاري، هدایت، مدلسازي، تیم

کار نیمه تمام پیج و ونگ را با تجربه و تحلیل عاملی تکمیل ) 459-455، صص2003(دنیس و وینستون 
-مداري، توانمندسـازي و خـدمت  بینش(طبقه 3طبقه به 12معیار و از 22معیار به 99کردند که عوامل از 

.تقلیل یافت) رسانی

مدل ونگ -پ

در مدل وي، دوازده متغیر اصلی در چهار جـزء  . تکمیل کرد، مدل قبلی خود را 2003ونگ در سال 
:اندترین متغیرهاي هر جزء در جدول زیر نشان داده شدهاصلی ارائه شده است که مهم

مدل پترسون و وینستون -ت

نیز از شش متغیر اصلی تشکیل شده ) 2003(از هفت متغیر اصلی و مدل وینستون ) 2003(مدل پترسون 
. مدل را در مدل واحدي ارائه کرد که در شکل زیر دو مدل و ارتباط آنها نشان داده شده استدو . است

.رسانی خود به پیروان خدمتگزار برسدتواند با خدمتدر مدل زیر رهبر خدمتگزار می

مدل راسل و استون-ث

خـدمتگزار  با بررسی گسترده ادبیـات موجـود در رهبـري    ) 157-145، صص2002(راسل و استون 
این بیست ویژگی . اندحداقل بیست ویژگی قابل تشخیص و مجزا را در رهبران خدمتگزار شناسایی کرده

از جملـه شـنود مـوثر،    . هـاي زیـادي دارنـد   لیف نیز شباهتهاي فهرست شده در مرکز گرینبا مشخصه
-ها نظیر آیندهویژگیدر حالی که برخی از . شودمتقاعدسازي و خادمیت در میان بیست ویژگی دیده می

.اندنگري و دوراندیشی تحت عنوان بینش قرار گرفته

هاي بندي به ویژگیطبقه. اندبندي کردههاي عملیاتی طبقهآنها نه ویژگی شناسایی شده را با عنوان ویژگی
.اي از نتایج موجود در ادبیات رهبري ناشی شده است که مکررا تکرار شده استوظیفه

هاي عملیاتی قابل تشخیص هستند که به رهبران تعلق دارند و ها و کیفیتاي، مشخصهوظیفههاي ویژگی
هاي کارآمد بودن رهبري اي ویژگیهاي وظیفهویژگی. شونددر رفتارهاي رهبر در محیط کار مشاهده می

پذیر امکانهاي رهبري را هاي قابل تشخیصی هستند که اجراي مسئولیتآنها ویژگی. باشندخدمتگزار می
.البته آنها با یکدیگر مرتبطند. هاي مجزا استاي از دیگر ویژگیهر ویژگی وظیفه. کنندمی
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کاربردهاي رهبري خدمتگزار
حوزه بیان شده است که به طور خالصه به 6کاربردهایی براي رهبري خدمتگزار در1970از سال 

:شرح آنها می پردازیم

فلسفه و مدل سازمانی رهبري خدمتگزار است؛ بدین معنی کـه، کسـانی از آن   اولین حوزه مربوط به.1
کنند، همچنین سـازمانهاي غیرانتفـاعی از قبیـل    کنند که براي کارهاي سودمند تجاري، کار میاستفاده می

، کاربرد بدین صورت است کـه افـراد  . بیمارستان، کلیساها و دانشگاهها آن را مورد استفاده قرار می دهند
همچنین در سازمانها به عنوان بخشـی از  . رهبري خدمتگزار را به عنوان یک راهنماي فلسفی قبول دارند

البته امروز ایـن سـبک از رهبـري بسـیاري از متفکـران، نویسـندگان و       . رسالت سازمان قرار گرفته است
در این مورد بیان کرده هرمنرهبران را تحت تاثیر قرار داده است، به عنوان مثال مدیر عامل شرکت میلر 

و همچنـین پیتـر   "رهبري خدمتگزار نیاز دارد که احساس شده و باور و فهمیده و تمرین شـود،  ": است
به خوانندگان و افراد توصیه کرده است که در مورد رهبري، ابتـدا  "پنجمین فرمان"سنگه نویسنده کتاب

تـرین  ، چون طبق گفته هـاي خـودش مفیـد   مطالعه شود» رهبري خدمتگزار«باید کتاب گرین لیف؛ یعنی 
.بیانی است که او در مورد رهبري با آن برخورد کرده است

گرین . است"آموزش اعتماد سازي"دومین کاربرد رهبري خدمتگزار مربوط به نقش بنیادي آن براي .2
کـه مثـل رهبـران    بیان کـرد امانتـدارانی  "امانتداران در نقش خدمتگزاران"لیف در مقاله اي تحت عنوان 

توانند سازمانهایی را به وجود بیاورند که از کارایی و کیفیت باالیی برخوردار کنند میخدمتگزار عمل می
هـایی را  برنامـه الزم به ذکر است که در دهه گذشته یکی از صاحب نظران به نام لیلـی انـدومنت  . باشند

.دهدظایف رهبران خدمتگزار آموزش و تعلیم میتنظیم کرده است که امانتداري را به عنوان یکی از و
است کـه  » سازمانهاي رهبري ارتباطی«یکی دیگر از کاردبردهاي رهبري خدمتگزار نقش عمیق آن در . 3

امروز تعدادي از گروههاي رهبري ارتباطی، از منابع مرکز گـرین لیـف بـه عنـوان آمـوزش و یـادگیري       
المللی رهبري ارتباطی، رهبري خدمتگزار را به عنوان مرکز ویژه نهمچنین سازمانهاي بی. کننداستفاده می

المللـی را بـه   جایزه رهبري ارتباطی بین1991براي فعالیت هایشان پذیرفته است و این سازمان در سال 
.رابرت گرین لیف هدیه کرد

وزش در هاي آموزش تجربـی اسـت کـه ایـن آمـ     چهارمین کاربرد رهبري خدمتگزار مربوط به حوزه.4
در "آموزش همراه با انجام کار "آموزش تجربی یا. شودها و دانشگاهها تدریس میبسیاري از دانشکده

هـاي  گروهـی از مربیـان برنامـه   1980در دهـه . حال حاضر بخشی از تجربه آموزشی دانشـجویان اسـت  
ـ "یادگیري خدمت"آموزشی تحت عنوان  ري خـدمتگزار و  طرح ریزي کردند که ارتباطی بین مفهوم رهب
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آموزش تجربی ایجاد کنند که این امر باعث شد در دهه گذشته، برنامه هاي آموزشی تجربی روي برنامـه  
.تمرکزي ویژه داشته باشند"یادگیري خدمت"

توجه دارد که » هاي آموزشی و یادگیریهاي متنوع دیگربرنامه«پنجمین کاربرد رهبري خدمتگزار روي .5
-این کار موجب می. شودهاي مدیریت و رهبري در دانشگاهها و کالج ها انجام میرشتهاین آموزشها در 

. هاي مرتبط خود آمیخته کنندها، رهبري خدمتگزار را با رشتهشود بسیاري از دانشجویان و دانش آموخته
شـگاهی  اهمیت آن درحدي است که چندین کالج و دانشگاه، رهبري خدمتگزار را به عنوان یک رشته دان

همچنـین بسـیاري از   . انداند و بسیاري از دانشجویان مقاالت بسیاري در این موضوع نوشتهپیشنهاد کرده
ــت    ــت فعالی ــراي حمای ــارچوبی ب ــوان چ ــه عن ــازمانها، آن را ب ــاوران و س ــرار دادهمش ــان ق ــدهایش .ان

از طـــریق  «ادرشـــد معنـوي و شخصـیتی افـر    »ششمین کــاربرد رهبــري خدمتگزار در حــوزه .6
البتـه ایـن کـاربرد در راستـــاي عقیـده چنـد تـن از صاحبنـــظرانی چـون          . هاي مــوجود استبرنامه

است که توسعه و گسترش استعدادهاي بالقوه و روحانی بشریت را بیـان  و کوپر، ، پالمراسکـــات پک
شوند تـا افـراد بـه    خدمتگزاري سبب میبنابراین رهبري خدمتگزار با تشویق افراد و سازمانهابه . کنندمی

.رشد و سطح باالیی از کیفیت زندگی دست پیدا کنند و از این طریق جامعه و سازمانها را بهبود بخشند

ویژگیهاي رهبري خدمتگزار
براي رهبري خدمتگزار ویژگیهاي متفاوتی توسط نظریه پردازان حـوزه رفتـار سـازمانی ارائـه شـده      

:شودمیان آنها به ده ویژگی که توسط کریتنر و کینیکی مطرح شده اشاره میاست که از
شنیدن-

.کنند خوب بشنوندهاي گروه در سازمان سعی میرهبران خدمتگزار براي شناسایی و تشخیص خواسته

همدلی-
. به فرد هستندافراد سازمان نیازمند شناسایی و پذیرش از سوي رهبر براي داشتن روحیه ویژه و منحصر

.رهبران خدمتگزار در تالشند تا با احساسات و عواطف دیگران همدلی کنند

التیام بخشی-
یکی از بزرگترین نقاط . یادگیري براي التیام دادن افراد، نیرویی قدرتمند براي تغییر و یکپارچگی است

.تیهاي احتمالی در آینده استقوت رهبري خدمتگزار، آمادگی رهبران و کارکنان براي مواجه شدن با سخ

آگاهی-
این . شودآگاهی عمومی و بخصوص خودآگاهی، باعث تقویت بیش از پیش رهبران خدمتگزار می

.رهبران معموالً با محدودیتها و نقاط قوت خود آگاه هستند

مفهوم سازي-
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پردازند به ترغیب افراد میها و تالش براي نفوذ بر دیگران ، بیشترگیريرهبران خدمتگزار هنگام تصمیم
آنها در ایجاد توافق در بین گروه به طور اثربخش عمل تا اینکه از قدرت و موقعیت خود استفاده کنند

.کنندمی
توانایی در . دهندرهبران خدمتگزار، تواناییهاي خودشان را براي داشتن یک رؤیاي متعالی پرورش می

ن یک دورنماي مفهوم سازي شده اي است که باید از فراسوي داشت) یا سازمان(نگاه به یک مسأله 
این رهبران به دنبال ایجاد تعادلی مناسب بین گرایش مفهومی درازمدت . واقعیتهاي روزانه به وجود آید

.هستند) مدتکوتاه(و تمرکز روزانه 

دوراندیشی-
سازد تا درسهاي گذشته، یدوراندیشی یک نوع ویژگی خاصی است که رهبران خدمتگزار را قادر م

این امر مستلزم داشتن یک . واقعیتهاي زمان حال و پیامدهاي احتمالی یک تصمیم در آینده را درك کنند
.ذهن شهودي است

نظارت-
.دانند که تحت کنترل و نظارت آنهاسترهبران خدمتگزار خود را ناظر بر افراد و منابعی می

متعهد نسبت به رشد افراد
ان خدمتگزار اعتقاد دارند افراد داراي ارزش ذاتی فراسوي همکاري محسوس آنها در سازمان به رهبر

کنند براي کارکنان خود فضایی را فراهم کنند که ضامن رشد آنها سعی می. عنوان یک کارگر هستند
.اي و معنوي آنها باشدفردي، حرفه

برقراري ارتباط-
شترك در درون و بیرون سازمان در پی شناسایی و تشخیص توانایی رهبران خدمتگزار براي ایجاد حس م

.افراد سازمان هستند

کاربرد رفتار رهبري
وقتی دل و ذهن و رفتار، رهبر را هنگام تعامل با کسانی که پیروش هستند هدایت می کند، رهبـري  

اندیشه سـالم ثمـر مـی دهـد و     این جاست که حسن نیت و . خدمت گزارانه موثري بودن تجلی می یابد
.نتایج پیروي واقعی از این مفاهیم را می توان شاهد بود

.

رهبران با هر تصمیمی که می گیرند تاثیر گذاري دراز مدت و تـوان خـود در جلـب اعتمـاد دیگـران را      
تـار  هنگامی که انگیزه هاي صحیح و نگرش روشن نسبت به رهبري با رف. تقویت کرده یا از بین می برند

.نپخته یا خودخواهانه همراه شود منجر به شکست و ناکار آمدي هر گونه تالشی براي رهبري می شود

درك مبانی تغییر
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بنـابراین  . نقش مهمی که غالبا رهبران خدمت گزار ایفا می کنند، زمینه سازي بـراي تغییـرات الزم اسـت   
نظر میزان سختی و زمان الزم، بـا یکـدیگر   ضروري است این رهبران چهار سطح مختلف تغییر را که از 

.متفاوتند را بشناسند

اگر می خواهید .ساده ترین و سریع ترین چیزي که می توان در فردي تغییر داد میزان دانش اوست
میزان دانش کسی را تغییر دهید او را به کالس بفرستید، کتابی به او بدهید، از متخصصی بخواهید برایش 

ــ  د، یــا از هــر وسـیله مناســب دیگــري بــراي فــراهم آوردن اطالعـات الزم اســتفاده کنیــد  صـحبت کن
در این مرحله فرد نسبت بـه دانـش خاصـی،    . نگرش، دانشی است که احساسات فرد را برانگیخته است

این کار را انجام . تغییر نگرش افراد سخت تر از تغییر میزان دانش آنها است. احساس مثبت یا منفی دارد
.دهند، سخت استب

تغییرات سازمانی، سخت ترین نوع تغییر است چرا که اکنون باید بر روي دانش، نگرش و رفتار مجموعه 
.اما چرا تغییر سخت است، اي از افراد متفاوت تاثیر گذاشت

دهـد  سازمان شما یا خود را با آن تطبیق می . خواه ناخواه این امر رخ خواهد داد. گریزي از تغییر نیست
.و یا نابود می شود

شما در جایگاه رهبري خدمت گزار باید مشخص کنید براي دستیابی به تصویر ذهنی مورد نظرتـان چـه   
تغییـر غالبـا چنـدان آسـان     . تغییراتی ضروري است، و بعد به افراد کمک کنید در آن جهت حرکت کنند

.تغییرات را براي همه آسان تـر مـی سـازد   نیست، اما درك این مطلب که افراد ناگزیر از تغییرند، انجام

و این که رهبـران از چـه راههـایی مـی     . هفت عکس العملی که افراد در برابر تغییر از خود نشان میدهند
.توانند این را تسهیل کنند

.
.افراد وقتی با تغیر روبرو می شوند احساس بدي دارند و ناراحتند.1

.را دارندبه آنها بگویید انتظار چه چیزي -

.افـراد، حتـی زمـانی کـه افـراد دیگـر هـم نـاگزیر از همـان تغییرنـد، احسـاس تنهـایی مـی کننـد              .2

آنها را تشویق کنید نظرشان را بـا یکـدیگر   . فعالیتهایی را طرح کنید که افراد را در گیر کار گروهی کند-
.دییرات مورد نظر با هم همکاري کنندر میان بگذارند و در زمینه تغ

ــد    .3 ــی دهن ــایی را از دســت م ــز ه ــه چــه چی ــد ک ــی کنن ــر م ــن موضــوع فک ــه ای ــدا ب ــراد ابت .اف

اجازه دهید درباره چیزهایی که گمـان مـی   . سعی نکنید بی درنگ مزایاي تغییر را براي آنها شرح دهید-
.کنند از دست می دهند ابراز ناراحتی کنند و شما به حرفهاي آنها گوش کنید

کنند یک شبه تغییرات زیاد اتفاق می افتدافراد گمان می.4
براي تغییرات اولویت هایی تعیین کنید و به دنبال اجراي دراز مدت آنها باشید-
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براي اجراي تغییـرات  ) زمان، پول، مهارت و غیره(افراد نگران این موضوع خواهند بود که منابع الزم .5
.را در اختیار ندارند

.انه مسائل را حل کنندآنها را تشویق کنید خالق

افراد از نظر آمادگی براي تغییر با یکدیگر تفاوت خواهند داشت.6
در نظر داشته باشید که برخی افراد ریسک پذیر و برخی . به افراد بر چسب نزنید و عیب جویی نکنید-

ر بیاید تا با نوعی حتی ممکن است فردي با یک نوع تغییر زودتر کنا. دیگر دیرتر با تغییرات کنار می آیند
.دیگر

.اگـــر فشـــار از روي افـــراد برداشـــته شـــود بـــه عـــادت ســـابق خـــود بـــاز مـــی گردنـــد  .7

.کـــاري کنیـــد کـــه افـــراد بـــر روي تغییـــر متمرکـــز باشـــند و مســـیر حرکـــت را گـــم نکننـــد -

.براي افراد و کارشان ارزش قایل باشید

راي پیشرفت خود افراد همان اندازه ارزش قایل نکته مهم دیگر در رهبري خدمت گزارانه این است که ب
در مقام رهبري خدمت گزار کاري که می توانید بـراي تحقـق   . باشیم که براي بازده کارشان ارزش قایلیم

تصویر ذهنی مورد نظر خود انجام دهید پرورش افرادي است که حتی اگر شما در کنار شان نباشید براي 
رسیدن به آن هدف تالش کنند

که نشان می دهد رهبر خدمت گزار موثري هستیم یا نه این است که در صورت عدم حضـورمان  چیزي
چه اتفاقی می افتد

اگر بخواهیم اثر رهبري خدمت گزارانه بر جاي بگذاریم، که حتی پس از آن که دوران رهبري ما به پایان 
یم به الگویی بدل شویم و وقتمـان را  برسد نیز هم چنان پایدار باشد، باید براي ارزشهایی که ارائه می ده

.صرف پرورش دیگران کنیم

رهبري خدمتگذار و رهبري سازمانی
این امر بین دلیل است که آنها . انسان ها به تنهایی قادر به برآوردن بخش اعظم نیازهاي خود نیستند

در . در کنار یکدیگر زندگی می کنند و نیازهاي مشترك خود را در کنـار همـدیگر بـرآورده مـی نماینـد     
م اجتماعی وضع نتیجه ي این ضرورت، نهادهاي اجتماعی شکل گرفتند، قوانین حاکم بر هماهنگی و نظ

گردیدند و سازوکارهاي اجتماعی که این قوانین را به اجرا درمی آورند و آنها را با شرایط متغیـر تطبیـق   
افرادي که داراي ویژگی هایی متمایز از سایر افراد هستند و می توانند از آشوب . می دهند، توسعه یافتند

افراد در کنار یکدیگر قـرار دارنـد، جلـوگیري    و سردرگمی در سازمان هاي اجتماعی که تعداد زیادي از
نمایند و افرادي که مکانیزم هاي اجتماعی را مطابق با نیازها و اهداف مشترك وضـع مـی کننـد، بعنـوان     

این وضعیت همراه با پویایی هاي هر دوره و سـازمان  . رهبران این سازمان هاي اجتماعی ظهور یافته اند
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از .ا متحمل شدن برخی تغییرات تـا زمـان حاضـر ادامـه یافتـه اسـت      اجتماعی که در آن رخ می دهد، ب
آنجایی که ارتباطات درونی سازمان و رهبري دو عنصر کلیدي دستیابی به اهداف سازمانی هستند، عوامل 
تعیین کننده کلیدي به شمار می آیند و بر حسب موفقیت و کارایی کنونی سازمان و موقعیت آن در آینده 

.ی برخوردارنداز اهمیت حیات
بر ارتباط درون سازمانیخدمتگذارتأثیر رهبر

براي تمامی ساختارهاي سازمانی که داراي عنصر انسانی و بطور قابل مالحظه اي خدمتگذاررهبري 
بعالوه، رهبران در رابطه با اینکه بـا چـه دسـتورالعملی    . جوامع هستند، از اهمیت حیاتی برخوردار است

ساختارهاي سازمانی را خود بعهده می گیرند، چه اهدافی اتخاذ می کنند، و چه کسی این وظـایف را در  
رجحان ها، تصمیمات و . جهت دستیابی به این اهداف انجام خواهد داد، نقش برجسته اي ایفا می نمایند

نگرش هاي رهبران راجع به اینگونه مسائل بر موفقیـت، رشـد، ادراك درونـی و بیرونـی و مسـائلی کـه       
ـ  ). 2010ارکالن، (، تأثیر خواهد گذاشت ...روبرو خواهند گردید و  راي ارتبـاط درون  این نفوذ رهبـران ب

ازآنجـا کـه رهبـران تصـمیم گیرنـدگان نهـایی درون       . سازمانی و براي زمینه هاي دیگر نیز صادق است
سازمان به شمار می آیند، نوع رهبري که اتخاذ می کنند و فرضیات اساسی آنها درمورد ارتباطات داخلی 

ه طرق مختلفـی در سیسـتم ارتبـاط    سازمان و رویکردها، خود را به صور مختلفی آشکار خواهند داد و ب
.   داخلی سازمان نفوذ می کنند

، تنهـا  )1999مارساپ، (که در سازمان تمامی وظایف را در سازمان انجام می دهد خدمتگذاررهبر 
فردي است که تعیین می کند که سازمان چه نوع ارتباط درون سازمانی اتخاذ خواهد کـرد، چـه اهـدافی    

ارتباط به چه صورت هایی روي خواهد داد، چه شـبکه هـاي درون سـازمانی را بـر     خواهد داشت، این
اساس نقاط قوت و ضعف اتخاذ خواهد کرد، در نتیجه، چه وسایل و روش هاي ارتباط درون سـازمانی  
را در چه شرایطی و براي چه مقاصدي مورد استفاده قرار خواهد داد و در آخر نوع و میزان مشکالتی که 

.     اط درون سازمانی ممکن است مواجه گردددر ارتب
درون سازمانی در هر زمینه اي انجام مـی  به سازمان و خدماتی که در زمینه ي ارتباطاتخدمتگذاررهبر

و بدون وي، مأموریت بدرستی تعیین نخواهد شد ) 1999، 1آکات و همکاران(شود، شخصیت می افزاید 
رهبـر کـه   ). 1996تکارسـالن،  (و سازمان را تنها افراد و ماشین آالت تشکیل می دهنـد  ) 1998، 2اوزل(

وظایف تعیین اهداف سازمان، نقش سخنگوي سازمان، ایجاد ارتباط درون سـازمان و زیـر نظـر گـرفتن     
شـده  مشخص می کند که آیا سیستم ارتباطی ایجـاد ) 1983توالن، (رفتار اعضاي سازمان را ایفا می کند 

.  است... داراي شخصیتی محافظه کار، خودکامه، نوآور، دموکراتیک و 

١ Akat et al
٢Özel
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که داراي گرایشات خودکامـه هسـتند و طرفـدار سـنت گرایـی مـی       (در این شرایط، برخی رهبران 
فرایند ارتباطی ترجیح می دهند که در آن منبع اصلی باشـند و سـایر اعضـا گیرنـده باشـند، آنهـا       ) باشند

توا تصمیم گیري می کنند، و سیستم و وسیله ي پیام هایی که ارسال می شوند را رمزگـذاري  درمورد مح
می کنند و به بازخورد گیرنده توجه زیادي نمی شود و برخی تأخیرها و مشـکالت در بـازخورد تجربـه    

اطـالع  آنها با دادن سفارشات و دستورات باال به پایین از ارتباط درون سازمانی بـراي مقاصـد  . می شوند
آنها بنا به مقاصد اطالع رسانی بطـور  . رسانی مدیریت و ارائه ي رهنمودهاي ضروري استفاده می نمایند

نظر به اینکه وسایل و روش هاي ارتبـاط  عادي از وسایل و ابزارهاي ارتباط یک طرفه استفاده می کنند،
بنابراین، ساختار سازمانی . قرار گیرنددو سویه که تعامل متقابل را بوجود می آورند بایستی مورد استفاده 

در جایی شکل می گیرد که مسائل گوناگون در زمینه هاي مختلف ارتباط درون سازمانی تجربه شـوند و  
بر ارتباط غیررسمی به نحو مناسبی نظارت نمی شود و به شیوه اي روي می دهد که می تواند از هر نظر 

موجود ارتباط درون سازمانی برحسب اثربخشی، بهره وري و براي سازمان زیانبخش باشد و توان بالقوه
از طرفـی دیگـر، برخـی رهبـران     . بنحو شایسته اي مورد استفاده قرار نمـی گیـرد  ... تمامیت سازمانی و 

، سیستم ارتباطی را ترغیب می کنند )افرادي که داراي گرایشات دموکراتیک تر بوده و ترقی خواه هستند(
با وضعیت، محتوا و سیستم رمزگذاري منبع یا گیرنـده هسـتند و در صـورت لـزوم     که آنها در آن مطابق

وسیله ي انتقال پیام هایی که ارسال می شود، بر اساس وضعیت تعیین می شود و زمانی که منبع هستند، 
به بازخوردي که توسط گیرنده داده می شود توجه می نمایند و ازاینرو، از سوءتفاهمات و نقصـان هـاي   

آنها ارتباط درون سازمانی را به شـیوه ي عمـودي و افقـی    . ي در برقراري ارتباط جلوگیري می کنندبعد
انجام می دهند تا اینکه سفارشات و دستورالعمل ها را براي هدایت و اطـالع رسـانی انتقـال دهنـد و از     

بحـث درس  گزارشات، خواسته ها، شکایات و انتظارات مربوط به سفارشات و دستورالعمل هاي مـورد 
آنها بر حسب توان هاي بالقوه موجود، . بگیرند و همکاري و هماهنگی میان کارکنان را به حداکثر رسانند

از وسایل و روش هاي ارتباطی یک طرفه و دو طرفه به شیوه اي استفاده می نمایند کـه بنـا بـه مقاصـد     
، ساختار سازمانی در جایی شکل بدین ترتیب. اطالع رسانی و ایجاد تعامل دوسویه مکمل همدیگر باشند

می گیرد که برخی مسائل موقتی وجود دارند که می توانند به آسانی در ارتباط درون سـازمانی بـا ابعـاد    
گوناگون آن حل شوند؛ ارتباط غیر رسمی میان اعضا بطور مداوم زیرنظر قرار گرفته شده و هـدایت مـی   

در حوزه هاي صـلح سـازمانی، همـاهنگی، بهـره وري،     شود و توان بالقوه موجود ارتباط درون سازمانی 
. در سطح حداکثر مورد استفاده قرار می گیرد... اثربخشی، یکپارچگی و رضایت سازمانی و 

. داراي نفوذ انکارناپذیري بر ارتباط درون سازمانی مثبت یـا منفـی اسـت   خدمتگذاردر نتیجه، رهبر
ن سازمانی متفاوت از نفوذ رهبري است که داراي خصیصـه هـاي   تأثیر یک رهبر خودکامه بر ارتباط درو

همچنین، تأثیر رهبري که سنت گرا و عرف گرا می باشد و تأثیر رهبري که طالیـه دار  . دموکراتیک است



١٥

سازمان ها در جایی پس رفت داشـته یـا   . نتایج مختلفی را بدست می دهدمدرنیته و ترقی خواهی است، 
با کاریزماي رهبران در گروه اول باشند، آنها در جهت اهداف توسـعه پیشـرفته   توقف می کنند که همراه 

طی مـؤثر و کارامـد داخلـی    و داراي سیستم ارتبان در گروه دوم پیشرفت خواهند کرد با کاریزماي رهبرا
. هستند

ن و در اثـر دگرگـونی بـه قـر    ) 2001، 3ایـرن (رهبري که در تمامی دوران تاریخ وجود داشته است 
، به نظر می رسد کـه یکـی از فراگیرتـرین و    )1999، 4هینان و بنیس(جدید تغییر چشمگیري یافته است 

ایـن امـر بـدین دلیـل ایـن ویژگـی اسـت کـه         ). 1996کـانتر،  (مسئولیت هاي انسانی باشـد  پایدارترین
. گرفته باشندموضوعات خیلی کمی وجود دارند که در علوم رفتاري بطور گسترده اي مورد بررسی قرار 

پدیده ي رهبري دامنه ي وسیعی از مدیریت گروه هاي نظامی و کسب و کارها گرفته تا احزاب سیاسی، 
اگرچـه خصیصـه هـاي    ). 1996، 5تکارسالن(ادارات دولتی و حتی گروه هاي مذهبی را شامل می شود 

متنوع بطـور متفـاوتی   اصلی رهبري مشابه هستند، بر مبناي زمینه هاي مختلف و مشروط به رویکردهاي 
.  تعریف شده است

در کلی ترین و ساده ترین مفهوم، بدون برقراري هرگونه ارتباطی با هـر زمینـه اي، رهبـري ممکـن     
است بصورت مجموعه اي از دانش ها و مهارت هایی کـه گروهـی از افـراد را پیرامـون اهـداف معینـی       

و رهبـر  ) 2001، 2000ایـرن،  (اهداف تجهیز مـی نمایـد   گردهم می آورد و آنها را براي دستیابی به این
بعنوان فردي که سایر افراد را برمی انگیزاند تا اینکه مطابق با هدف معینی رفتار نماینـد و بـر آنهـا نفـوذ     

هیچگونه قالب مهارت و شخصیتی واحدي . تعریف شود) 1998؛ افیل، 2001؛ اتامن، 2001کاچل، (دارد 
، همچنین مطرح نمودن ویژگی رهبـري کـه   )1970گریگور، (هبران را دربرگیرد وجود ندارد که تمامی ر

با این حال، برخی خصیصه هاي کلـی را مـی تـوان در    . براي تمامی موقعیت ها مؤثر باشد، دشوار است
بر این اساس، با ترکیب نمودن منابع گوناگون، ویژگی هـاي رهبـر   ). 2007ارکالن، (تمامی رهبران یافت 

ن بصورت یک آگاهی برتر، توانایی انجام تجزیه و تحلیل ها و ترکیب ها و توانایی ابـراز ایـده   را می توا
ها به نحو مناسب، پشتکار، ایجاد انگیزه، توانایی نظارت و رسیدگی، حصول اطمینان از مشارکت اعضـا،  

شن بینی، انجام تسهیل سازگاري اعضا، تعیین اهداف مطابق با شرایط موجود، دارا بودن دوراندیشی و رو
پرداز یا بیش از حد بدبین نبـودن، ایجـاد روابـط    تالش هاي فراوان براي اتخاذ تصمیمات صحیح، خیال

٣ Eren
٤ Heenan and Bennis
٥ Tekarslan
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مناسب میان شرایط فعلی و امکانات بالقوه موجود، تعیین هدف مشخص و قابل قبول، دارا بـودن زمـان   
و با قدرت سازمان، داشتن مهارت منطقی، انعطاف پذیر و مطلوب، توانایی طراحی برنامه اي متوازن همس

هاي بین فردي، ارزیابی صحیح افراد و رویدادها، رك بودن، ابتکار عمـل داشـتن، اعتمادبـه نفـس الهـام      
بخش، دارا بودن مهارت هاي بالغی، بلوغ عاطفی، دارا بودن قاطعیت و اعتمـاد بـنفس و توانـایی انجـام     

ترکیبات متنـوعی از  ). 2001؛ ایرن، 1997، 7نگل؛ بی1998، 6سیمسک و همکاران(وظایف فهرست نمود 
متفاوتی بر سـاختارهاي گروهـی مختلـف    این ویژگی هاي ایده آل داراي این قابلیت هستند که تأثیرات

در عین حال که در برخی گروه ها، فردي بعنوان رهبر انتخاب می شـود و بخـاطر مهـارت    . داشته باشند
ر می گیرد و داراي ظرفیت انجام و ایجاد بهترین مشاغل است هایی معین مورد تحسین اعضاي گروه قرا

و در گروهی دیگر، شخصی که گروه ها را با گردهم آوردن ایده هایشان بهم پیوند می دهد، بعنوان رهبر 
از طرفـی  . این نوع رهبر هدفی است که ممکن است نشاندهنده ي نظرات اعضا باشـد . انتخاب می شود

رهبر می تواند فردي باشد که بانفوذ و جـدي اسـت و عقایـدش مـورد احتـرام      دیگر، در سایر گروه ها،
در اینجا، نکته مهم این است که رهبـر در  ). 8اوزکالپ(دیگران است و قادر به تصمیم گیري سریع است 

.رأس گروه باید داراي ویژگی هاي رهبري باشد که با نیازها و انتظارات آن گروه تناسب داشته باشند

٦ Şimşek et al.
٧ Bingöl
٨ Özkalp
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گیرينتیجه
شها و دستاوردهاي با توجه به تفاوتهاي فراوان در ادراکها و نیازهاي کارکنان که سرمنشأ سبکها، رو

یـافتن راههـاي   در زمینهاري و اهمیت کار مدیران سازمانهامدیریت و رهبري است، دشومتنوع در زمینه
در ایـن اسـت کـه    رهبران خـدمتگزار در واقع هنر . شودنمایان میمناسب براي ایجاد انگیزه در کارکنان

اسند و از نیازهاي کارکنان خود را به خوبی بشنبوده و پذیرفرهنگی، انعطاففردي و نسبت به تفاوتهاي 
،انگیـزه مبتنـی بـر الهـام    ایجـاد ،در افراد سـازمان نفوذ د و با خدمتگزاري صادقانه موجبآنان آگاه شون

شـود کـه رهبـران اعتمـاد و     هنگامی ایجاد میرهبري خدمتگذار.شوندآگاهانه و همدلی فرديانگیزش 
احترام کارکنان نسبت به خود را از طریق انجام کارهاي درست و نه تضمین این که آنها کارها را درست 

و شـوند کنند بـه سرمشـق تبـدیل مـی    وقتی بر انجام کارهاي درست تاکید می. دهند جلب کنندانجام می
هنگامی کـه  .دانند که تحت کنترل و نظارت آنهاسترهبران خدمتگزار خود را ناظر بر افراد و منابعی می

کنند تابـه عملکـردي فراتـر از حـد     پردازند کارکنان خود را تشویق میرهبران به انگیزه مبتنی برالهام می
بنابراین در سازمانهاي معاصر، اولین مزیت رهبران بزرگ براي بـرآورده سـاختن   . انتظارشان دست یابند

ـ ننـد افـرادي خـدمتگزار عمـل مـی     نیازهاي کارکنان، مشتریان و اجتماع این است کـه هما  همنـین  . دکنن
رهبـر و سیسـتم ارتبـاطی کـه     . ارتباطات و رهبري در زندگی سازمانی و اجتماعی حائز اهمیـت هسـتند  

ساختار سازمانی هستند، در دستیابی به موفقیت سازمان در زمینه اي کـه فعالیـت دارد، داراي   متناسب با 
.تأثیر مثبتی هستند
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