
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(37 یاپی)پ 1397 پاییز، اول، شماره دهمسال 

 

 
 

 خدمتگزار  یرهبر یالگو یارائه مدل جهت طراح

 یمادر سازمان صدا و س

 3 احقر یقدسو  2 یاحمد ینهام، 1 احمدلو یعل
 

 چکیده
در سازمان  خدمتگزارارائه مدل جهت طراحی الگوی رهبری  شناسایی باهدف پژوهش این 

ها به کمک  روش پیمایش است که گردآوری داده حاضر، پژوهش اصلی و روش شده انجام صداوسیما
های مختلف صورت گرفته است. جامعه  و آماره lisrelافزار  مپرسشنامه و تحلیل آن به کمک نر

نفر از میان آنان و از  692است که  صداوسیما کارکنان سطوح مختلف سازمانآماری پژوهش شامل 
از طریق تحلیل  شده گردآوریهای  داده نمونه آماری انتخاب شدند. عنوان بهگیری تصادفی  روش نمونه

 .نهایی شده است تأییدیو سپس به اتکای تحلیل عاملی  شده تعیینفی عاملی اکتشافی، عوامل مختل
نظیر  های مؤلفهکه  مؤلفه 8در  خدمتگزاررهبری های پژوهش حاکی از آن است که  یافته

و  نگری آینده؛ تعامل؛ تعادل کار و زندگی؛ دوستی نوع؛ تواضع و فروتنی؛ قابلیت اعتماد؛ رسانی خدمت
مدل رهبری خدمتگزار مدیران توسط  .هسترهبری خدمتگزار مدیران  ایه مؤلفهجزو  گرایی اخالق

گیری شده است. ابتدا، آزمون تحلیل عاملی بر روی متغیر رهبری خدمتگزار مدیران  گویه اندازه 99
آماری معناداری  ازلحاظها  نشان داد که همه شاخص استانداردشدهو برآوردهای پارامتر  شده انجام

های  (. بررسی نتایج شاخص5.9ملی آن در سطح باالیی قرار دارند )بیشتر از هستند و بارهای عا
 .هستبرازش حاکی از برازش مناسب مدل 

 مهربانی، فروتنی، اعتماد، خدمتگزاررهبری  کلمات کلیدی:

                                                 
)عاج(، دانشاکده    یعصار ول یعلوم انساان  یواحد تهران جنوب، مجتمع دانشگاه یدانشگاه آزاد اسالم ی،آموزش یریتمد یدکتر یدانشجو 1

 یرانتهران، ا یتی،و علوم ترب یروانشناس
و  ی)عج(، دانشکده روانشناسا  یعصرول یعلوم انسان یواحد تهران جنوب، مجتمع دانشگاه یدانشگاه آزاد اسالم ی،آموزش یریتمد یدکتر 6

 یرانتهران،ا یتی،علوم ترب
 یرانپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ا یزی،ر مان پژوهش و برنامهساز یاردانش 3
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 مقدمه

 کشف پی در مدیریت محققان و اندیشمندان که شد باعث ،ها سازمان در رهبری موضوع اهمیت
 رهبر مشخصات تا باشند تالش در همواره و برآیند ها سازمان در موفق رهبران خصوصیات و ها ویژگی
 متعددی نظریات و رهبری مکاتب اخیر های دهه در ها تالش این پی در. کنند ذکر سازمان در را موفق

 آثار و (. تاریخ6512، 1و ژن وانگ (است شده معرفی علمی جامعه به و گرفته شکل رهبری زمینه در

 های نقش متعددی افراد ها آن در که دارند وقایعی از حکایت ملت هر شمار بی ادبی و هنری

 موضوع هر از بیش رهبری، که کرد ادعا بتوان شاید .اند داشته کشور سرنوشت آن در ای کننده تعیین

 است. بوده مردم میان وگو گفت و بحث باعث متمدن، انسان تجربیات تاریخ در دیگری
 است نیست. بدیهی مفید حاضر عصر برای رهبری قدیمی های سبک است معتقد (1998)6شوارتز

 (. در1399عادل، ) دهند انجام را خود وظایف قدیمی های سبک با توانند نمیسازمانی  رهبران که

 پیشرفت و توسعه و بقا جهت در ها سازمان تکاپوی و نگرانی عمده امروز، وکار کسب رقابتی محیط

 ،کند می ایفا گروهی و فردی اثربخشی در که نقشی دلیل به راستا رهبری این در است. ها آن فراگیر
 که کنند کار سازمانی در انتظار دارند افراد امروزه است. سازمانی رفتار در مهمی بسیار موضوع

 دارند احساس دوست و گیرند قرار احترام و موردتوجه و شوند درک خوبی به شود، برطرف نیازهایشان

 هستند، سازمان از بخشی اینکه و یافتن توسعه و شدن توانمند اعتماد، قابلیت درستکاری، داقت،ص

 همکاران، و منتخب (است رهبر مسلماً کند می ایجاد را محیطی که چنین فردی و باشند داشته

1393.) 
است. را ارج نهاده و به دنبال توسعه فردی اعضای سازمان  ها انسانبرابری خدمتگزار  یرهبر

وظیفه رهبر خدمتگزار آن است که هوش و منش کارکنان را بپروراند و به آنان این امکان را بدهد تا 
 (.1389نصر اصفهانی، نصر اصفهانی، ) رسانندخویش را در حد کمال به ظهور  های قابلیت

معتقدند رهبران خدمتگزار هفت نوع رفتار را به شرح زیر نمایش (، 6552)3یدن و هندرسونل
و  کمک به رشد ()دمشخص کردن پیروان،  ()جعاطفی،  رفتار ب()، اخالقی رفتار( الف): دهند می

ارائه  ()دایجاد ارزش برای گروه و  خ()اختیار و قدرت دادن به کارمندان،  ()حموفقیت زیردستان، 
 .(6512، 2آبیو بیکر و رابرت) استمفهومی که فراتر از دیگر رویکردهای رهبری  های مهارت

                                                 
1 Kwong & Zhen 
6 Schwartz 
3 Henderson & Leiden 
2 Abu bakar &Robert 



 29 یماسازمان صدا و س درخدمتگزار  یرهبر یالگو یارائه مدل جهت طراح

 

 

که با فروتنی همراه است اشاره دارد.  به مدلی از خدمت رهبری« رهبر خدمتگزار» الحاصط
درونی رهبران را راهنمایی  اخالقیاستانداردهای  .است اخالقیمبتنی بر اصول  رهبری خدمتگزار

عملکرد  تدریج بهرا برای پیروان خود روشن کنند. رهبری خدمتگزار  اخالقنقش  ها آنکه  کند می
. رهبری دهد میاز اعتماد بین خود و پیروانش افزایش  الییزمان را از طریق توسعه سطح باسا

برای خدمت کردن به زیردستان دارد، افزایش  دار ریشه عمیقاًخدمتگزار رویکرد رهبری است که میل 
دنبال  به ها سازمان متقابالًو  شوند که به سمت خدمت به مردم تحریک خواهند میرهبرانی  ها سازمان

کردن رهبران خدمتگزار هستند که فضای موقعیت مدیریت  بینی پیشمطمئن برای شناختن و  هایی راه
 .(1،6512)باربیوتو و گوتفردسونیک رهبر خدمتگزار باشد  ها ویژگیدارای  ها آن

 ما تسلط یافته است اما هنوز به در ذهناندیشه رهبری  دیربازهرچند که از  1992 نایرنظر  بر طبق
 قرار دهیمرا در مرکز و هسته رهبری  رسانی خدمت. ما باید ایم نیافتهاستاندارد باالیی از رهبری دست 

یک استفاده مشروع  صرفاًبوده است اما باید دقت داشت که قدرت  در ارتباطقدرت همواره با رهبری 
به دنبال  در سازمانه و را ارج نهاد ها انسان. رهبری خدمتگزار برابری رسانی خدمتدارد یعنی  و درست

 .(1389یوسفی سعیدآبادی، ) گردد میتوسعه فردی اعضای سازمان 
و با توجه به اینکه  شده انجام های پژوهشو  نظران صاحببا توجه به نظریات از سویی 

های دولتی و خصوصی سعی دارند با ایجاد شرایط فیزیکی و روانی مناسب برای کارمندان  سازمان
ترین  مهم ازجملهو  ها آندهند تا اهداف اصلی  خودیاریتر وظایف  در انجام بهتر و دقیق را ها آن ،خود
شناختی  وری آسیب نبیند بایستی به سبک رهبری و همچنین وضعیت روان ، افزایش بهرهها آن

یک دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسالمی،  عنوان به کارکنان توجه نمایند. در این میان رسانه ملی
محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضایل اخالقی و شتاب بخشیدن به حرکت ایجاد 

های ارشادی، آموزشی،  . این اهداف در چارچوب برنامههستتکاملی انقالب اسالمی در سراسر جهان 
گردد. با توجه به اهمیت و نقش تأثیرگذار این رسانه بر ذهن و روان آحاد  خبری و تفریحی تأمین می

سبک  عنوان بهو با توجه به اهمیت نقش رهبری خدمتگزار  ذکرشدهامعه و برای تحقق اهداف ج
پرداختن به  است که عالوه بر درصدد، پژوهش حاضر امروز یافته توسعه های سازمانرهبری موفق در 

در سازمان  خدمتگزارجهت طراحی الگوی رهبری  ، مدلیخدمتگزاررهبری  دهنده تشکیلعوامل 
 ی جمهوری اسالمی ایران ارائه دهد.اصداوسیم

 

                                                 
1 Barbuto&Gottfredson 
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
، موضوع بسیار مهمی در رفتار کند میدلیل نقشی که در اثربخشی فردی و گروهی ایفا  رهبری به 

 های هدفبر گروه و سوق دادن آن به  نفوذ اعمالرهبری عبارت است از توانایی در  سازمانی است.
عامل تمایز در  توانند میکه رهبران  اند کردهپژوهشگران رفتار سازمانی ثابت  (1382رابینز، ) موردنظر
قرن رهبری سازمان در نظر گرفته شود، رهبری خدمتگزار یکی  ،61اگر قرن  رو ازاینباشند؛  ها سازمان

 قرارگرفتهحوزه مدیریت  نظران صاحب موردتوجهاخیر  های مهرومومرهبری است که در  های سبکاز 
کردن  دنبال برآورده لیف، رهبر، نخست باید به بر اساس نظر گرین .(6558، 1اسماعیل لو) است

نیازهای پیروان خود باشد؛ بر این اساس انگیزه اساسی رهبر در درجه اول باید تمایل و انگیزه به 
 .(6558، 6)الیدن و همکاران خدمت باشد

میالد مسیح یافت. منبع این نوع رهبری  سال قبل از 6955در  توان میرا 3ریشه رهبری خدمتگزار
خودپرستی نیست بلکه نوعی توجه فداکارانه برای دیگران است. رهبری خدمتگزار شکل خاصی از 
رهبری اخالقی است و باید رشد نهادهای دمکراتیک وجود داشته باشد و همچنین اصول دمکراتیک 

با ف نخستین بار توسط رابرت گرین لی تئوری رهبری خدمتگزار (6557، 2محترم شمرده شوند )والری
وظیفه در  یک مسئولیت عنوان بهاو به رهبری  معرفی شد. «خدمتگزار در نقش رهبر»تألیف مقاله 

 .(6512، 9و ژن وانگ) نگریست می رسانی خدمت
از هرمان هسه رابرت گرین لیف ایده اولیه رهبرى خدمتگزار را بر اساس مطالعه یک داستان کوتاه 

را منسجم  گروه که در نقش خدمتکار شرق اقتباس کرد، قهرمان داستان هسه مردى بود به سفر مبا نا
 1977 در سالگرین لیف با الهام از این داستان . شود میگروه  پاشیدگی ازهمو رفتنش موجب  کرد می

 1989اولین نوشته در این مفهوم است و در سال  و کند میمنتشر  رهبر راکتاب خدمتگزار در نقش 
ت. درگذش 1995 در سالکرد و  گذاری بنیانرا »مرکز رهبرى خدمتگزار گرین لیف»با نام  ای مؤسسه

شده است.  هورسمان معتقد است، نظریه رهبرى خدمتگزار بر اساس نظریه خادمیت بنیان نهاده
به نقل  6551)هورسمان،  اند یافتهسنتى رهبرى بر مبناى نظریه عاملیت شکل  های نظریه که درحالی

                                                 
1 Esmaillo 
6 liden al et 
3 Servant leadership 
2 Valeri 
9 Kwong & Zhen 
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 و سنتی های محیط از افراد کردن آزاد برای مؤثری ابزار خدمتگزار مدل رهبری (1388پور، ی از قل
 .(6559 اندرسن، ؛6559 وینستون، و پترسون )پارولینی، باشد می رهبران .توسط کنترل اعمال

یند بصیرت یابى که فرآ دانند میواشنگتن و همکاران او رهبر خدمتگزار از نظر گرین لیف را کسى 
)واشنگتن و همکاران،  نهد میپیروان را بر رشد و توسعه و توانمندسازى آنان بنیان  نگری آیندهو 

 های در ظرفیتگذاشتن به پیروان و ایجاد فضاى اعتماد متقابل، آنان را  آنان با احترام (6552
که رهبران در روابط خود با  فتدا می. رهبرى خدمتگزار زمانى اتفاق رسانند میبه شکوفایى  شان بالقوه

پیروان موقعیت خدمتگزارى را بپذیرند، خودخواهى و نفع شخصى در انگیزش رهبرى خدمتگزار جایى 
گرین لیف معتقد است که  (1383، پور حسنندارد بلکه تمرکز بر نیازهاى دیگران انگیزه خدمت است )

ک محصول یا خدمت به مشترى ارائه چون ی دهد میوجود نیازهاى اجتماعى به انجام کار معنى 
 کند میرهبرى خدمتگزار را متمرکز بر مردم معرفى  آدامسون( 6511لوئیس و نوبل، ) گردد می

به یک  شدن تبدیلاعتقاد دارد که نظریه رهبرى خدمتگزار در حال جیم الئوب  (6559)آدامسون، 
 در کتابنوبل  خره لوئیس وباال. (6553ب، ئونظریه مسلط در مفاهیم مرتبط با رهبرى است )ال

رهبرى  های دیگرگونهرهبرى خدمتگزار از  ها ویژگیبودن  در متفاوت تأمل قابل نکته رهبرى خدمتگزار
 الزمه را ارتباطات طور سنتی به: در ویژگى گوش دادن، رهبران مثال عنوان به دانند میرا در ماهیت آن 

 و خواست نیاز به نسبت براى رهبرى نظر از این ارتاما این مه شمارند می و مهم دانسته گیری تصمیم
و به واضح شدن  کند میشناخت عمیق از گروه را پیگیری  خدمتگزار رهبرى متعهد شوند، دیگران

های ات در رهبری خدمتگزار فراتر از مرزمرور مطالع اب .(6511لوئیس و نوبل، ) کند میکمک  ها آن
به عملیاتی  دتوان مییی که ها ویژگیابعاد و  یا ها یهما دروننظری رفته و بر روی مشخص ساختن 

 فارلینگ و (1992) اسپیرز (1998) بوچن (1992این مفهوم کمک کند متمرکز شد. گراهام ) نساخت
 پترسون (6551) راسل (6555) ویلر و باربوتو (6553) پیچ و ونگ (1999) الئوب (1999) همکاران

 نتیجه در رهبری خدمتگزار به توسعه تئوری که هستند انیمحقق و پردازان نظریه ازجمله (6553)
  پرداختند. عملیاتى صورت به میدانی های پژوهش و مطالعات

 .دهد می نشان مذکور محققان و پردازان نظریه دیدگاه از را خدمتگزار رهبری ها ویژگی -1 جدول
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 خدمتگزار رهبری ها ویژگی -1شماره  جدول

 هبری خدمتگزارر ها ویژگی سال نظر صاحب

بر  گیری تصمیمخدمتگزار بودن، گوش دادن، ابراز همدردی کردن،  1977 گرین لیف
، عالقه به بازداشتن، ذهن بینی پیشمبنای شهود، پذیرش ابهام، توانایی 

 رشد افراد
 احساسی، معنوی 1991 گراهام
اعدسازی، آگاهی، و شفابخشی، متق گزاری مرهموش دادن، همدردی، گ 6552،1998،1992 اسپیرز

، مباشرت، تعهد به رشد دیگران، سازی مفهومو دوراندیشی،  نگری آینده
 ساختن جامعه

 ودشناسی، ظرفیت عمل متقابل، ایجادکننده روابط، تمایل به آیندهخ 1998 بوچن
 ، نفوذ، اعتبار، اعتماد، خدمتانداز چشم 1999 فارلینک، استون و ویستون

مردم، رشد دادن مردم، ساختن جامعه، نشان دادن صداقت، بها دادن به  6553 الئوب
 در اختیار گذاشتن رهبری، ایجاد مشارکت در رهبری

و شفابخشی، متقاعدسازی، آگاهی،  مرهم گزاریگوش دادن، همدردی،  6552 باربوتو و ویلر
، مباشرت، تعهد به رشد دیگران، سازی مفهومو دوراندیشی،  نگری آینده

 راخوانیساختن جامعه و ف
، قدمی پیش، انصاف، تمامیت، اعتماد، خدمت، الگوسازی، انداز چشم 6556 راسل و استون

 قدردانی از دیگران، توانمندسازی
، اعتماد، امید، توانمندسازی، انداز چشم، دوستی نوعمحبت اخالقی، تواضع،  6553 وونگ و پیج

 خدمت کردن به پیروان
 ، تواضع، اعتمادانداز چشمنمندسازی، محبت، توا 6553 پترسون و وینستون

 

 چارچوب مفهومی پژوهش
پژوهش حاضر نوعی پژوهش اکتشافی است، بنابراین مبتنی بر چارچوب نظری مشخص  ازآنجاکه 

الگوی رهبری هدف آرمانی از شناسایی  ازآنجاکه حال باایننظر خاص نیست؛  مرتبط با یک صاحب
های مرتبط  بوده است، بنابراین مدل صداوسیماان در سازمان ، کمک به بهبود عملکرد مدیرخدمتگزار

که در  طور هماندهد. بدین ترتیب  چارچوب مبنایی این پژوهش را شکل می خدمتگزاررهبری با 
کوشش شده تا ابعاد و  تئوری رهبریهای مختلف مرتبط با  با مرور مدل بخش پیشین مشاهده شد،

چند  از طریقشود و سپس  های مذکور استخراج در مدل خدمتگزاررهبری پارامترهای مرتبط با 
 شده استخراجمدل اولیه  عنوان بهسازمانی، مدل زیر  خبرگانگیری از نظرات  فوکوس گروپ و بهره
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طراحی الگوی رهبری است. بدین ترتیب مدل مذکور، چارچوب مفهومی پژوهش حاضر پیرامون 
 دهد. را شکل می خدمتگزار

 
 پیشینه تحقیقمستخرج از  خدمتگزاررهبری مدل اولیه  -1 شمارهمودار ن

 

 شناسیروش
ها از نوع  تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده 

باشد. شیوه غالب انجام پژوهش در اینجا، روش پیمایش بوده است و به  تحقیقات ترکیبی اکتشافی می
های ابتدایی  در بخش حال بااینها از طریق پرسشنامه صورت گرفته است؛  داده همین دلیل گردآوری

 شده استفادهای و فوکوس گروپ برای رسیدن به چارچوب مشخص مفهومی  کار از مطالعات کتابخانه
 است.
 ها آناند که جمعیت  تشکیل داده صداوسیماجامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان  

گیری هدفمند از خبرگان و متخصصان باشد. در بخش کیفی، نمونه می نفر 828برابر  اه آنجمعیت 
گیری در بخش کمی،  اما نمونه ؛است شده انجامآشنا به موضوع تحقیق طی چند فوکوس گروپ 

رهبری 
 خدمتگذار

نوع 
 دوستی

قابلیت 
 اعتماد

تواضع و 
 فروتنی

اخالق 
 گرایی

آینده 
 نگری

تعادل کار 
 و زندگی

 تعامل

خدمت 
 رسانی
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تصادفی ساده و احتمالی بوده است؛ حجم نمونه در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران در  صورت به
 نفر تعیین شد. 692، حدود 5.69واریانس  و 5.59سطح خطای 

مطالعه شده و پارامترهای مختلف  خدمتگزارمختلف رهبری های  به اتکای پژوهش کیفی مدل 
 خدمتگزاررهبری گفتگو با نخبگان و فوکوس گروپ مدل ابتدایی  از طریق درنهایتو  شده استخراج
 قالب پرسشنامه و در شده تعریفگویه  رتصو بهاست. سپس در ادامه پارامترهای مذکور  شده استخراج

گردید و در اختیار پاسخگویان خاصی  تنظیم گویه 99با  لیکرت ای درجه 9 مقیاس در محقق ساخته
 بودند، قرار گرفت. شده انتخابتصادف  بر اساسکه 

 تأییدیو بر پایه روش تحلیل عاملی اکتشافی و  lisrelافزار  ها متکی بر نرم روش تحلیل داده 
گذاری عوامل  ها به عوامل مختلف تقلیل یافته و با نام وده است؛ بدین ترتیب که ابتدا نتایج گویهب

جدید تحت تحلیل  های مؤلفهمنتهی شده است؛ سپس در ادامه  ها مؤلفهبازآرایی ابعاد و  نوعی بهجدید، 
 است. شده تدویننهایی اند، مدل  و با حذف مواردی که پایایی مقبولی نداشته قرارگرفته تأییدیعاملی 

 

 روایی و پایایی ابزار
منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به

ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید و متخصصان سازمانی ناجا که در این حوزه یافته
در تحلیل و تفسیر  کنندگان مشارکتزمان از ر همطوچنین بهخبره و مطلع بودند، استفاده شد. هم

 مصاحبه را در جداولی مجزا مشاهده کرد. هایالؤستوان در ادامه می ها کمک گرفته شد.داده

 

 مصاحبه هایالؤس -2شماره  جدول

 سؤال ردیف

 ؟اند کدمهای رهبری خدمتگزار در رسانه ملی از دیدگاه شما شاخص 1

6 
منظور ارتقای عملکرد سازمانی و رفتار شهروند  بهرهبری خدمتگزار در رسانه ملی سازی های پیادهندهکن به نظر شما تسهیل

 شامل چه مواردی است؟ سازمانی کارکنان

3 
منظور ارتقای عملکرد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی  بهرهبری خدمتگزار در رسانه ملی سازی به نظر شما موانع پیاده

 است؟ ه مواردیشامل چ کارکنان

2 
منظور ارتقای عملکرد سازمانی و رفتار  بهرهبری خدمتگزار در رسانه ملی توان به نظر شما با چه سازوکارهای اجرایی می

 سازی کرد؟ پیاده شهروند سازمانی کارکنان
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، حول محور هدف اصلی قرار گرفت شوندگان مصاحبه های پاسخ وتحلیل تجزیههای حاصل از یافته
پرسشنامه  درنهایت و ؛مشخص شد (مفاهیم )کدگذاری محوری (پیوند دادن کدها )کدگذاری باز و با

 تحقیق ارائه شد.
باشد ای لیکرت میگویه با طیف پنج گزینه 99پرسشنامه محقق ساخته رهبری خدمتگزار شامل 
محوری متون  های اکتشافی )با کدگذاری باز و که با مرور مبانی نظری و عملی و نیز نتایج مصاحبه

 9) تواضع و فروتنی (گویه 2) رسانی خدمتاست. این پرسشنامه شامل  شده تدوین (مصاحبه اکتشافی
 (گویه 7تعادل کار و زندگی ) (گویه 7تعامل ) (گویه 2) دوستی نوع (گویه 11قابلیت اعتماد ) (گویه
لیکرت مورد ارزیابی قرار  ای درجه 9است که در طیف  (گویه 7) گرایی اخالقو  (گویه 2) نگری آینده

صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت، عالوه بر  روایی گرفت.
 چرخش شیوه یکدیگر، از عوامل نبودن مستقل امکان سبب به سازه روایی سنجش برایآن 

 اکتشافی، عاملی یلتحل انجام با. شد اکتشافی استفاده عاملی تحلیل های روش از یکی -واریماکس
 قرار آزمون مورد پژوهش پرسشنامه روایی و ها آن به مربوط های عامل و متغیرها بنیادین ساختار

 سازی مدل مختص که شد استفاده واگرا و همگرا روایی معیار دو از سازه، روایی بررسی برای. گیرد می
 واریانس میانگین معیار همگرا، روایی قسمت در. است lisrel رویکرد با ساختاری معادالت
 مربوط tشاخص  و عامل هر های گویه عاملی بارهای از آمده دست به نتایج. شد کاربرده به شده استخراج

 دارای متغیرها کلیه همچنین. بودند 5.2 از بیش عاملی بار دارای ها گویه کلیه داد، نشان آن به
 بر عالوه. شد تأیید متغیرها این همگرا واییر لذا بودند، 5.9 باالی ،شده استخراج واریانس میانگین

 ها سازه بین همبستگی ضریب مقادیر با سازه هر شده استخراج واریانس میانگین جذر مقایسه به این،
 که ستونی و سطر در شده استخراج واریانس میانگین جذر مقادیر. شد پرداخته واگرا روایی بررسی برای
 .بود پژوهش متغیرهای بین در واگرا روایی وجود بیانگر که داد می اننش را مقدار بیشترین داشتند، قرار

 کرون باخ آلفای روش از ها داده گردآوری ابزار پایایی منظور تعیین به تحقیق این در همچنین 
 استفاده شود، می محاسبه lisrel افزار نرم توسط که اشتراکی ترکیبی و پایایی و Spss افزار نرم توسط

 .بود پرسشنامه مناسب پایایی بیانگر که بود 7/5 باالی متغیرها همه برای ضرایب این مقادیر. شد
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 پایایی ترکیبی و اشتراکی ،شده استخراجمقادیر میانگین واریانس  -3شماره جدول 
 

آلفای  میانگین هاسازه
کرون 

 باخ

پایایی 
 ترکیبی

AVE AVE 
 جذر

1 6 3 2 9 2 7 8 

        1.555 5.779 5.278 5.882 5.835 3.929 رسانی خدمت

       1.555 5.972 5.731 5.221 5.885 5.797 3.292 تواضع و فروتنی

 5.816 5.916 5879 3.933 قابلیت اعتماد
5.773 

5.236 5.721 1.55
5 

     

 5.715 5.889 5.728 3.221 دوستی نوع
5.721 

5.796 5.929 5.26
2 

1.555     

 5.276 5.889 5.832 3.288 تعامل
5.793 

5.952 5.922 5.98
2 

5.917 1.555    

تعادل کار و 
 زندگی

3.792 5.719 5.866 5.921 
5.797 

5.283 5.299 5.72
1 

5.727 5.217 1.555   

 5.793 3.931 نگری آینده
5.898 5.299 5.818 

5.753

1 

5.222 

 

5.79

6 
5.939 

5.97

6 

5.95

2 

1.555  

 2.873 گرایی اخالق

5.729 5.937 5.262 5.796 5.999 
5.277 

 

5.29

2 

5.758 

 

5.73

9 

 

5.23

5 

5.7389 

 

1.555 

 

 :ها دادهتحلیل 
دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و با نهایی  مدلجهت تدوین های حاصل از پرسشنامه  داده 

اطمینان یافت  مسئلهد. در تحلیل عاملی اکتشافی، ابتدا باید از این نریگ مورد تحلیل قرار می تأییدی

و آزمون  KMOهای موجود را برای تحلیل به کار برد؟ بدین منظور از شاخص دهتوان داکه می

گیری از طریق ارزیابی کوچک کفایت نمونه منظور به KMOشود که شاخص بارتلت استفاده می

 KMO، شاخص آمده دست بهنتایج  بر اساسشود. بودن همبستگی جزئی بین متغیرها بررسی می

های مربوط به عوامل مؤثر دهد که حاکی از کفایت دادهک را نشان میمقادیر تقریباً نزدیک به ی
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و آزمون  KMOدر جدول زیر، نتایج حاصل از شاخص  باشد.شناسایی شده برای تحلیل عاملی می

توان مشاهده های موجود و شناسایی شده برای متغیرهای مدل پژوهش را میبارتلت روی شاخص

 کرد.

 و بارتلت KMOنتایج آزمون  -4 جدول شماره
 نتایج آزمون عوامل

رهبری خدمتگزار  های مؤلفه شناسایی
 مدیران

 KMO 5.971گیری ضریب کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 19999.926 کای اسکوئر

 1711 درجه آزادی

 5.555 سطح معناداری

 

و مقادیر تقریباً نزدیک به یک  بوده 5.2از  تر بزرگ KMO، شاخص آمده دست بهنتایج  بر اساس

های شناسایی شده برای تحلیل دهد که حاکی از کفایت حجم نمونه بر اساس شاخصرا نشان می

مناسب بودن متغیر  دهنده نشانبرای آزمون بارتلت نیز  5.555داری باشد. سطح معنیعاملی می

 باشد.پژوهش برای تحلیل عاملی می

 عاملی تحلیل. گردد می آغاز تحلیل فرایند اکتشافی تحلیل نجاما توانایی از اطمینان از پس 

 حاصل نتایج بر اساس. گردد می انجام واریماکس چرخش و اصلی های مؤلفه تحلیل شیوه با اکتشافی

 با منظور این برای. شد انجام اکتشافی عاملی تحلیل شده شناسایی شاخص 99 کیفی، بخش از

 و تحقیق ادبیات اساس بر بودند 5.9 از باالتر ها آن عاملی بار که عواملی واریماکس چرخش از استفاده

 از تر کوچک ها آن استخراجی اشتراک مقادیر که متغیرهایی و گرفتند قرار دسته یک در اساتید نظر

 مقادیر با متغیرهایی از و شود می انجام ای مرحله صورت به کار این البته. شدند حذف هستند، 5.9

 عاملی تحلیل و کیفی بخش نتایج بر اساس درنهایت. شود می آغاز تر پایین یاستخراج اشتراک

 :است آمده زیر جدول در خدمتگزاررهبری  های مؤلفه اکتشافی
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 شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیات موجود های مؤلفه: 9 شمارهجدول 

 سازه مؤلفهنام  تعداد شاخص
 رسانی خدمت 2

 رهبری خدمتگزار مدیران

 فروتنی و تواضع 9

 اعتماد قابلیت 11

 دوستی نوع 2

 تعامل 7

 زندگی و کار تعادل 7

 نگری آینده 2

 گرایی اخالق 7

 

 خدمتگزاررهبری  مدل
متغیرهای آشکار و  تأثیر بررسیبه  ،صداوسیمادر سازمان  خدمتگزاررهبری  مدل در پی شناسایی 

پژوهش با استفاده از یعنی آزمون مدل مفهومی ، شود ه میپرداختشناسایی شده بر یکدیگر  پنهان
 .گیرد میقرار  موردبررسی lisrelافزار نرمکه با  تأییدیاملی تحلیل ع

برخوردارند  2/5عاملی باالتر از  بارمطابق با نمودار رابطه بین متغیرها  معنادار بودن تأیید منظور به 
قرار  موردبررسی شده زدهباید معناداری ضرایب تخمین مناسب بودن معیار است. حال  دهنده نشانکه 

 است. نمایش قابل 3نمودار شماره گیرد که در 

 

 

 
 

 استاندارد ضرایب حالت : مدل رهبری خدمتگزار مدیران در6شکل 
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 تخمین ضرایب استاندارد حالت در : مدل رهبری خدمتگزار مدیران3شکل 

 

درصد  99در سطح اطمینان  ها مؤلفهبا  خدمتگزاررهبری  هساز ، رابطه بینفوقنمودار  بر اساس 
 به دست آمد. 6.98برای این مسیر بیشتر از  tزیرا آماره  ؛تأیید شد

که در  گونه همانهای برازش آورده شده است.  ترین شاخص ترین و متداول در جدول زیر، مهم
بنابراین، با اطمینان بسیار باالیی  ؛ها کفایت آماری دارند شود، تقریباً تمامی شاخص می  جدول دیده

 است. یافته دستها به برازش کامل  توان دریافت محقق در مورد این شاخص می
 

 شده ارائههای برازش مهم مدل  ای از شاخص گزیده -2 جدول شماره
 قبول قابلبرازش  مقدار اختصار نام شاخص شاخص

 های برازش مطلق شاخص
(پوشش )کای اسکوئر سطح تحت  Chi-

square/df 
2527.29  

 5.9از  تر بزرگ GFI 5.97 شاخص نیکویی برازش

 های برازش تطبیقی شاخص
 5.9از  تر بزرگ AGFI 5.96 شده اصالحشاخص نیکویی برازش 

 5.9از  تر بزرگ CFI 5.97 شاخص برازش تطبیقی

 5.1تر از کم RMSEA 5.523 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصد شاخص

 است. قرارگرفتههای برازش الگو در وضعیت مطلوبی  شاخص شود میکه مشاهده  گونه همان
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 گیری بحث و نتیجه

تالش پژوهش است.  صداوسیمادر سازمان  خدمتگزارطراحی الگوی رهبری هدف این تحقیق  
چند منظر واجد  ، ازصداوسیمادر سازمان  خدمتگزارالگوی رهبری حاضر برای تدوین الگویی برای 

ایرانی نسبت به  های سازمانزبان و  سو به شناخت بهتر مخاطبان فارسی اهمیت بسیار است؛ از یک
 های تئوری؛ از سوی دیگر به تشریح کند میکمک  رهبریتغییرات پارادایمی و تشریح الگوی نظری 

؛ کند میرا شناسایی  رخدمتگزارهبری مهم  های مؤلفهپرداخته و  موردبررسیدر سازمان  نوین رهبری
ایرانی )با تمرکز بر سازمان   برای یک سازمان رهبری رامدل نهایی مبتنی بر پارادایم جدید  درنهایتو 

ایرانی، در راستای  های سازمانتواند در بسیاری از  دهد که بررسی این مدل میارائه می (صداوسیما
 گشا باشد.های علمی روز در این حوزه، امری راه مدل سوی بهحرکت 

؛ تواضع و فروتنی؛ قابلیت اعتماد؛ رسانی خدمتنظیر  های مؤلفهنشان داد که  آمده دست به های یافته
رهبری خدمتگزار  های مؤلفهجزو  گرایی اخالقو  نگری آینده؛ تعامل؛ تعادل کار و زندگی؛ دوستی نوع

ای برار متگزی خدهبرری رتئوباید اذعان نمود که  رسانی خدمت مؤلفه. در خصوص باشد میمدیران 
وارد  ''هبررنقش ار در خدمتگز''ان تحت عنو ای مقالهدر گرین لیف ت بررا وسیله بهر که نخستین با

یک مسئولیت و وظیفه در  عنوان بهاو به رهبری  (6558اندرسون ) زعم بهو شد ی هبرت ربیااد
 ازآنجاکهو  قرارداده رهبری در مرکز و هست رسانی خدمت دیگر عبارتی به. نگریست می رسانی خدمت

یک استفاده مشروع  صرفاًقدرت همواره با رهبری در ارتباط بوده است، اما باید دقت داشت که قدرت 
در موضوع رهبری خدمتگزار بسیار پررنگ  مؤلفه؛ لذا نقش این رسانی خدمتو درست دارد یعنی 

بر  گزار خدمتکه رهبری  اند نموده دتأکی (1388قلی پور و همکاران ) مؤلفه. در تائید این باشد می
به پیروان را به هر چیز  رسانی خدمتاست و رهبران خدمتگزار ارزش  استوارشده رسانی خدمتفلسفه 

عالقه به فلسفه و عمل رهبری خدمتگزار اکنون بسیار زیاد  درواقع. دهد میدیگری در سازمان ترجیح 
 که ازآنجاییشواهد تحقیق تجربی وجود دارد؛ اما  است، اگرچه مخالفینی هم برای آن به لحاظ فقدان

است، یک مفهوم پرطرفدار بوده و در  رسانی خدمتهدف عمده این تئوری، تمایل به خدمتگزاری و 
مورد  مؤلفهدارد. تواضع و فروتنی نیز دیگر  ای برجستهرهبری جایگاه ممتاز و  های نظریهکنار سایر 

، بدون شک برای رهبری خدمتگزار تواضع و فروتنی در باشد می در رهبری خدمتگزار قرارگرفتهتائید 
 درواقع، باشد می انکار غیرقابلکار و انجام وظایف محوله در مقابل کارکنان سطوح مختلف جزو اصول 

با تکبر و غرور ندارد و باید در این  سازشی سبکاگر رهبری خواستار خدمتگزاری در سازمان است این 
مدیران داشته باشد، در تائید این  های فعالیتفروتنی پایگاه ثابتی در تمامی سبک رهبری تواضع و 

نیز به اثبات رسیده است. در ادامه قابلیت اعتماد در رهبری خدمتگزار  (6553) یافته پیترسون مؤلفه
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ان امروزه افراد انتظار دارند در سازمانی کار کنند که نیازهایش ازآنجاکهاست،  قرارگرفتهمورد تائید 
و احترام قرار گیرند و دوست دارند احساس اعتماد داشته  موردتوجهدرک شوند و  خوبی به برطرف شود،

همچنین  مؤلفهمسلماً رهبری خدمتگزار است. این  کند میباشند و فردی که چنین محیطی را ایجاد 
گزار مورد تائید یکی از زیربناهای رهبری خدمت عنوان بهنیز  (6553در مدل رهبری خدمتگزار پترسون )

اخالقی در سازمان منجر  های ارزشاست. بدون شک رهبری خدمتگزار با رعایت اصول و  قرارگرفته
فضای آرام همراه با اطمینان و اعتماد متقابل در کلیه سطوح سازمانی ایجاد گردد. در تائید  شود می

و ؛ (6553ون پترسون )محققانی همچ های پژوهش های یافتهدر رهبری خدمتگزار  مؤلفهنقش این 
، رهبر باشد میتائید شده در رهبری خدمتگزار  مؤلفه دیگردارد. دوستی نیز  وجود( 1999گراهام )

 دوستی نوعکه  کند می؛ کمک سازد میسازمان جاری  های فعالیتو عشقی که در  بامحبتخدمتگزار 
که همه کارکنان از رهبران  است های مؤلفهدر تمامی سطوح سازمانی جریان پیدا کند؛ دوستی یکی از 

وونگ و پیج که مورد تائید  باشد میخدمتگزار انتظار دارند و جزو ماهیت ذاتی این سبک رهبران 
است. تعامل نیز جزو  قرارگرفتهاسالمی رهبران خدمتگزار، نیز  ها ویژگییکی  عنوان به (6553)

ارند ارتباطات شفافی را با سایر کلیدی رهبری خدمتگزار است، رهبران خدمتگزار نیاز د های مؤلفه
و همچنین اتحاد و همبستگی خوبی بین مدیریت و کارکنان فراهم  کند میمدیران و کارکنان ایجاد 

سازند که این موارد جزو با تعامل غیرممکن است. همچنین در مواقع اختالف و حل آن رهبران 
سازمانی مشارکت و همکاری  ائلمسخدمتگزار نیاز به تعامل دارند تا با کمک کارکنان در حل 

تعادل  مؤلفه. همچنین برای باشد میدر رهبری خدمتگزار  انکار غیرقابل ای مؤلفه؛ لذا تعامل کنند می
همچون دلسوزی و جدیت در کار؛  ها ویژگیکار و زندگی؛ در رهبری خدمتگزار باید اذعان نمود 

 سازی پیادهدر مورد چگونگی  گیری تصمیمرضایت از کار خود و محیط سازمان؛ آرامش درونی نسبی و 
که این مدیران بتوانند تعادل  شود میمدیران؛ در صورتی محقق  پذیری مسئولیتشغل در محدوده 

مطلوب و مناسبی بین کار زندگی خود فراهم سازند، در غیر این صورت یا در انجام کارها و 
در رهبری  مؤلفهی خود، لذا این یا در زندگی شخص شوند میسازمانی دچار مشکل  های فعالیت

 عنوان بهنیز در مدل الری اسپریز  نگری آینده مؤلفه . باشد می پوشی چشمو  انکار غیرقابلخدمتگزار 
ادعا  نگری آیندهبدون  تواند نمیرهبری خدمتگزار به اثبات رسیده است، مدیران  های مؤلفهیکی از 

و این افراد باید با  باشد میآینده سازمان دارای اهمیت کنند افرادی خدمتگزار به سازمان هستند؛ زیرا 
 عنوان بهمطلوب برای سازمان ترسیم کنند تا  ای آیندهمدون  های برنامهبینش و تصویری سازی و 

 عنوان بهرا  نگری آیندهنیز نقش  (6552،1998،1992) اسپیرزرهبری خدمتگزار شناخته شوند یافته 
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که در ماهیت ذاتی  گرایی اخالق مؤلفه درنهایتئید قرار داده است. رهبری خدمتگزار مورد تا مؤلفه
اخالقی  های ارزشبه تائید رسیده است، مدیریت در رهبری خدمتگزار به  باشد میرهبری خدمتگزار 

قرار داد دهند.  مدنظریکی از عوامل اخالقی  عنوان بهباید پایبند باشند و توجه به قانون را 
جاری سازمان استفاده  های فعالیتاخالق مدارانه برای اداره امور و  های سبکاز  رهبری دیگر عبارتی به

به این موضوع اشاره دارد که رهبری خدمتگزار بین منافع خود و سازمان ارتباط  مؤلفه. این کند می
سازمانی با یک عقیده و منش است و مدیریت عدالت  مسائلبرقرار کرده است و معتقد است حل 

همچنین رهبری خدمتگزار باید سعی کند با استحکام  دهد میسرلوحه کار خویش قرار محوری را 
 نباشد. پذیر آسیب، در مقابل فشارهای محیطی سازمانی فرهنگ

 

 ها پیشنهاد
نیز بر  موردبررسی، جایگاه سازمان امروز های سازمانرهبری در عالوه بر اهمیت باالی موضوع 

مهم کشور  های سازمانیکی از  مثابه به صداوسیماضر بر سازمان افزاید؛ پژوهش حا اهمیت پژوهش می
های مصداقی و انضمامی پژوهش از این سازمان گردآوری خواهد شد و الگوی نهایی  تکیه دارد و داده

 تر آن منطبق بر مالحظات این سازمان است.در سطح دقیق
؛ تعامل؛ دوستی نوعلیت اعتماد؛ ؛ تواضع و فروتنی؛ قابرسانی خدمت پژوهش تائید نمود های یافته

، لذا باشد میرهبری خدمتگزار مدیران  های مؤلفهجزو  گرایی اخالقو  نگری آیندهتعادل کار و زندگی؛ 
 :شود میپیشنهاد 

  جهت  صداوسیما آموزشی برای مدیران ارشد و رهبران سازمان های کالسبرگزاری
ط با رهبری خدمتگزار و ترغیب و گنجاندن مفاهیم مرتب ها آنافزایش دانش محیطی 

رهبری  های مؤلفهتواند در خصوص بهبود و ارتقاء  به رفتارهای خدمتگزارانه، می ها آن
 خدمتگزار راهگشا باشد.

  جهتو کارهای مدیران خدمتگزار با تدوین دستورالعمل حمایتی و تشویقی  ها فعالیتاز 
ه عرصه رهبری خدمتگزار برای حمایت بیشتر صورت پذیرد تا انگیزه برای وارد شدن ب

 سایر مدیران ایجاد گردد.

 در جهت بیان  ها کنفرانسسودمندی از قبیل برگزاری جلسات، سمینارها و  سازوکارهایی
مزایا برای تغییر رفتار و ذهن مدیریت و رهبری نسبت به الگوی رهبری خدمتگزار مفید 

 باشد. می
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  لیغاتی توسط واحد روابط عمومی صداوسیما آموزشی و تب های کتابچهو یا  بروشورتهیه
که کمک به کاهش مقاومت مدیران در برابر تغییر و ایجاد نگرش مثبت نسبت به 

 .شود میدارد پیشنهاد  ها آنرهبری خدمتگزار در 

  تخصصی در راستای  های کارگروهو یا  ها گردهمائیاز فرهنگ مشارکتی با برگزاری
آن  تأثیرالگوی رهبری خدمتگزار و  مختلف در خصوص توسعه بهتر و استفاده از نظرات

 الزم صورت گیرد. گیری بهرهبر عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی مدیران 

 شود  با توجه به اهمیت نقش فرهنگ در موفقیت الگوی رهبری خدمتگزار پیشنهاد می
 ها عالیتفکه سازمان صداوسیما از طریق آگاهی دادن نسبت به نقش یادگیری در بهبود 

 .رهبری خدمتگزار بپردازد های مؤلفهبه تقویت فرهنگ آموزش و یادگیری 

  کارگیری بهجهت  ساالری شایستهو توجه به  پذیر مسئولیتتفویض اختیار به کارکنان 
سازمانی جهت ایجاد  های ترفیعو  ها انتصابارشد سازمان در  مدیرانمدیران با نظارت 

 ری خدمتگزار ایجاد گردد.بستر الزم برای رشد رویه رهب

  از اقدامات کلیه رهبران خدمتگزار  بازخوردبرای گرفتن  ای دورهارزشیابی  شود میپیشنهاد
 سازمان صداوسیما در فواصل زمانی مختلف صورت گیرد.

  در  مختلف صداوسیما های معاونتتفویض اختیار و مشارکت کلیه مدیران و کارکنان
ساختار سازمانی رسمی  ازلحاظسازمان صداوسیما  راستای تحقق رهبری خدمتگزار

 صورت پذیرد.

  مالی و  های حمایتالزم از ساختار نوآورانه شامل  های حمایت ها سازمانمسئوالن
رهبری خدمتگزار نظیر دسترسی به منابع  اختیار درامکانات موردنیاز را  تأمینبازاریابی و 
 قرار دهند. ...و ها کتابخانهاطالعاتی، 

 و تعریف  ها چارچوبسازمانی و رفع ابهامات و مشخص کردن  مشی خطزنگری کلی در با
 .گردد میها و اهداف اجرایی رهبری خدمتگزار پیشنهاد  روش
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