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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  و آموزه ر و استفاده از عقلیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها و ارزش فرهنگ و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 است. ها در هر جامعه گونه پژوهش نیا ییااركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیا مد در جامعهااركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یا فه فرهنگن مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر به عنوان متقن اسالم گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یانو مسائل علوم انس یمبان یساز یبوم

ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقیتوجه به ا ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن )ره(ین
فــراهم ســاخت و بــا  1361را در ســال  حــوزه و دانشــگاه  یاركــدفتــر هم یریــگ لكشــ نــهیزم

ـ د حـوزه و دانشـگاه، ا  یشان و همـت اسـات  یا تیعنا و ییراهنما ـ  هـاد ن نی ـ  یعلم ل گرفـت.  كش
 یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یها تیگسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیموفق ا تجربه

 1382 سال در س شد ویستأ »ده حوزه و دانشگاهكپژوهش« 1377در سال  یآموزش عال گسترش
ـ « به  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش

  افت.ی  ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

 هس



  

لـوم  مـدیریت دولتـی و ع  «درسی بـرای دانشـجویان رشـته     به عنوان منبع كمكتاب حاضر ك
 در مقطع دكتری و نیز دیگر عالقمندان به مطالعات مدیریت اسالمی تهیه شده است.» سیاسی

شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       نظران ارجمند تقاضا مـی  از استادان و صاحب
در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز      اصالحی خود، این پژوهشگاه را

  یاری دهند.جامعه دانشگاهی 
زاده و نیز نـاظر   از مؤلف محترم جناب آقای دكتر محمد شیخ داند در پایان پژوهشگاه الزم می

  محترم طرح جناب آقای دكتر محمدتقی نوروزی سپاسگزاری نماید.
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عقالنیـت   دهـد كـه در ایـن دوره پـارادایم     نگاهی به تاریخچه مدیریت در قرن بیستم نشان مـی 
هـا و   هـای تجـاری گرفتـه تـا مؤسسـه      ، از دولـت و سـازمان  های جامعه (ابزاری)، بر همه عرصه

مراتبی رواج یافته بود. بین قرن بیسـتم و بیسـت و یكـم،     تار سلسلهها رسوخ كرده و ساخ خانواده
تـا   مراتب و پارادایم عقالنیت ابزاری رو به افول نهاد و پارادایم عقالنیت ارزشی و معنویت سلسله

ـ   های جدید رهبری حدودی ظهور پیدا كرد. در چنین فضایی، بحث نّتی مطرح گردید. رهبـران س
شدند، ولی رهبران قرن بیسـت و   شان استخدام می ی و حلّ مسئلهگیر های تصمیم به دلیل مهارت

یكم به دلیل مهارتشان در راهنمایی، مربیگری و خـدمتگزاری بـه دیگـران. یـك رهبـر، مـردم را       
 .)1996 1(كاتر، دهد یكند و به آنها انگیزش و الهام م دهد، آنها را با هم سازگار می جهت می

گیری پنج نهضت مدیریتی در بخـش دولتـی    ها، بیانگر شكل بررسی و تحلیل مبانی نظری دولت
. نهضت خدمات 4. مدیریت دولتی نوین؛ 3. اداره امور عمومی نوین؛ 2. اداره امور عمومی؛ 1است: 

هـر یـك از ایـن    رسـانی).   سـاالر دینـی (نهضـت خـدمت     . اداره امور عمومی مردم5عمومی نوین؛ 
  ).5 ، ص1386دارند (نوروزی،  ها در اداره امور عمومی نگاهی متفاوت به بحث رهبری پارادایم

م، معتقد بودنـد كـه   1887های مدیریت دولتی، به استناد مقاله ویلسون در سال  آغازین نهضت
های دولتی اسـت. سـازمان دولتـی     یت سازمانو مدیر توجه به كارایی، بهترین رهیافت برای رهبری

شـده از   های علمی مبتنی اسـت درنهایـت، سـطح درخواسـت     مراتب، كارایی و روش كه بر سلسله
برتری در نظام خدمات دولتی را به همراه دارد. طبق این رهیافت، كارایی و خردگرایی، بینش غالـب  

های غالب  اعتقاد مورگان، یكی از ویژگی در مدیریت دولتی، برای بخش اعظم قرن بیستم گردید. به
طلبانـه در مـدیریت    ویژه اتكا بر قدرت اجبار و منفعـت  مراتبی، به این فلسفه، اتكا بر ساختار سلسله

                                                           
  ها به ترتیب در پیوست الف، ب و ج آمده است. ها و شركت . اسامی التین افراد، دانشگاه1
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های اولیه مدیریت دولتی در رابطه با بحـث   در همین راستا، نهضت ).1997(مورگان،  سازمان است
  ن گرایش دارند.آفری تحولای و رهبری  رهبری، بیشتر به رهبری مبادله

های اخیر مدیریت دولتی، بیشتر به اثربخشی گرایش دارند. برای نمونـه، در   در مقابل، نهضت
ساالر دینی، به دولت و مدیریت به عنوان محمل خدمتگزاری و نه  رویكرد اداره امور عمومی مردم

  شود. یی نگریسته مطلب قدرت
طـور عـام و رهبـری     ، یك دیدگاهی پویا برای ادبیات رهبری سـازمانی بـه  خدمتگزار رهبری

). براسـاس اظهـارات برادلـی    2003(پترسـون،   دهـد  طور خاص، ارائه مـی  های دولتی به سازمان
ـ ». خدمت علت وجودی رهبری است«)، 1991( رای رهبـری نیسـت،   خدمت صرفاً یك شرط ب

  ).4، ص1386بلكه غایت رهبری است (نوروزی، 
 تـر  نزدیـك  خدمتگزار های دنهارت، به بحث رهبری از میان اندیشمندان مطرح غربی، دیدگاه

 اراند اصول رهبری خـدمتگز  نهضت مدیریت دولتی، مدعی براست. دنهارت و دنهارت، در مرور خود 
كوشد بـه شـیوه نظـام خـدمات دولتـی       سازمانی كه می تواند مبنایی فراهم كند برای یك مدل می

هـای   های رهبری خدمتگزار باید یك بخش ابزاری برای ارزش رو، ویژگی جدید عمل كند. از این
  ).2003(وایت،  سازمانی باشد و رهبری سازمان باید از اصول رهبری خدمتگزار پیروی كند

نگارش یافته، حدود  خدمتگزار بندی از آثار و مقاالت مهمی كه در زمینه رهبری در یك جمع
و  و چیستی در زمینه رهبری خدمتگزار ارائه شده است كه برخی از آنها به بیان چرایی پانزده مدل

  اند. آن بحث كرده اند و برخی دیگر در مورد فرایند و چگونگی های آن پرداخته یویژگ
رسـانی و تـرویج آن،    سازی صحیح خدمت ، خداوند متعال به منظور فرهنگاسالم در فرهنگ
گونـه اجـر و مـزدی از     رابر خدمات خود به مردم هـیچ دهد كه در ب خود دستور می به پیامبر(ص)

و  ). اصـول 23(شـوری،  » قُل ��� ا�س�ا�لُ$#م� ع�لَي�ه� ا�ج�ر�ا ا���� الْم�ـو�د�ةَ ف�ـ الْقُر�ب�ـي«آنان توقع نداشته باشد: 
معنا هسـتند. مفهـوم    رسانی وابسته، بلكه هم اسالم هر كدام به نوعی به نهضت خدمت فروع دین

تـرین تعـابیر در مـورد آن، در كـالم و سـخنان       رسانی از مفاهیمی است كه در اسالم عالی خدمت
  ).130، ص1384طلب،  معصومان(ع) ارائه شده است (رضوان

بـه بحـث خـدمتگزاری و خـدمت بـه خلـق شـده اسـت و          اسالمبا توجه به تأكیدی كه در 
، بر این مقوله دارنـد، نگارنـده   همچنین عنایتی كه بنیانگذار انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری

گاه امـام  در دیـد  هـا و فراینـد رهبـری خـدمتگزار     در تالش است تا با بررسـی ماهیـت، ویژگـی   
  خمینی(ره)، الگویی برای رهبری خدمتگزار در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ارائه دهد.
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. و رهبر معاصـر، نمـادی اسـت از یـك رهبـر خـدمتگزار       امام خمینی(ره) به عنوان یك الگو
تواند الگوی مناسبی از رهبری را  از دیدگاه امام خمینی(ره) می خدمتگزار مطالعه و بررسی رهبری

 در پیشدید مدیران و كارگزاران نظام در خصوص نحوه رهبری و تعامل با افراد قرار دهد.

  و خدمتگزاری رهبری

ـ  قـدرت های اسالمی، به دولت و مدیریت به عنوان محمل خدمتگزاری و نه  براساس آرمان ی طلب
سـاالر   دهنده سیاست است، دولـت مـردم   ، شكلشود. در جوامعی مثل ایران كه دین نگریسته می

كند بایـد بـا عقالنیـت دینـی      هایی كه تدوین می كند. بنابراین، سیاست دینی اعمال حاكمیت می
د داشت. مدیریت دولتی در این نظـام،  قابل توجیه باشد، در غیر این صورت قابلیت اجرا نخواهن

اهللا مـدرس باشـد كـه     ن آیـت یبر تئوری خادمیت استوار است. وقتی نظام سیاسی مبتنی بر دكتـر 
تردیـد اداره امـور عمـومی     ، بـی »سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت مـا عـین سیاسـت مـا    «

ا در دست گرفته، باید (مدیریت دولتی) كه بازوی اجرایی دولت است و دولت بِیرق آن سیاست ر
رویكرد دینی به مدیریت را در بخش دولتی در نظر داشته باشد. در حالی كه در نگاه دینی خدمت 

تردید رضایت خداوند را پی خواهد داشت) محـور اصـلی اسـت،     به قصد رضایت خلق (كه بی
  ).99، ص1386گیرد (نوروزی،  ها این امر در نظر قرار نمی ولی در دیگر نگاه

سـاالر   گذار اداره امـور عمـومی مـردم    م خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و پایهاما
تـرین آنهـا    اند كه در معـروف  دینی نیز در موارد بسیار بحث خدمت و خدمتگزاری را مطرح كرده

مـا  «فرمـود:   یا می» اگر به من خدمتگزار بگویند، بهتر از این است كه رهبر بگویند«گفته است كه: 
ای پیـدا كنیـد كـه     یك نفر را مثل آقای خامنه«در جای دیگر نیز فرمود: ». خدمتگزار مردم هستیم

(امام » اش بر این باشد كه به این ملت خدمت كند باشد و خدمتگزار و بنای قلبی متعهد به اسالم
  ).456، ص12و ج 472، ص10 ، ج1385خمینی، 
در «هـای خـود فرمـود:     انقالب اسالمی نیز در یكی از سخنرانیای، رهبر معظم  اهللا خامنه آیت

 منـد بـه مـردم و دارای اخـالص     رأس كشور هم مسئوالن كشور بحمداهللا از خود مردم و عالقـه 
كشـند و خودشـان را حقیقتـاً خـدمتگزار و      كنند و زحمـت مـی   هستند و دارند برای مردم كار می

  ).28/11/1385دار عمومی با مردم آذربایجان شرقی، دانند (دی خدمتكار مردم می
مـا شـیفتگان   «اهللا شهید دكتر بهشتی جستجو كرد كه فرمود:  توان در كالم آیت این نگاه را می

هـا از عقالنیـت دینـی     در این رویكرد، دولت برای تدوین سیاسـت ». خدمتیم نه تشنگان قدرت
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یت دولتی در این نظام بر تئوری خادمیت استوار اسـت. رویكـرد   كند. مدیر ) استفاده می(معنویت
 مـدیریت در اسـالم  «توان در این جمله خالصه كرد كـه:   دینی به مدیریت در بخش دولتی را می

  ».جبه خدمت است، نه خلعت قدرت
و بیانات بزرگـان   اسالم و توجه خاصی كه در دین خدمتگزار با توجه به اهمیت مقوله رهبری

ما به آن شده، این تحقیق به دنبال بررسی الگوی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینـی(ره) در  
  امام و مقایسه آن با برخی از الگوهای رهبری خدمتگزار در مدیریت نوین است. صحیفه

  پیشینه بحث

را ابـداع كـرد. وی مفهـوم     2»خـدمتگزار  رهبری«بار واژه  م برای اولین1970در سال  1گرین لیف
ـ    » رهبر به مثابه خادم«ای با عنوان  رهبری خدمتگزار را از طریق مقاله ه و كتـاب بعـدی خـود را ك

را در خـود داشـت،   » رهبری خدمتگزار: سفری به سوی ماهیت قـدرت مشـروع و بزرگـی   «مقاله 
كننـد و اینكـه    معتقد بود رهبران كسانی هستند كه بـه پیـروان خـدمت مـی     رواج داد. گرین لیف

براساس نظر فارلینگ، اسـتون  ). 1977، (گرین لیف رهبران بزرگ بیش از هر چیز خادمان هستند
اند، درنتیجه، اولویت آنها این اسـت   دانند كه آنها در وهله اول خادم و وینستون، رهبران خادم می

  ).2003(پترسون،  را جستجو كنند كه نفع پیرو

توان به الگوهای بسیاری در  ، میخدمتگزار گرفته در زمینه رهبری با مروری بر تحقیقات انجام
هـای آن   رهبری خدمتگزار و ویژگی این زمینه دست یافت. برخی از این الگوها به بررسی چیستی

هبری خـدمتگزار در  در زمینه ر های پس از گرین لیف و نیز مدل گرین لیف اند. مثل مدل پرداخته
های مفهـوم رهبـری خـدمتگزار     مایه م كه بر روی مشخص ساختن درون2005تا  1990طی دهه 

انـد،   آن پرداختـه  های رهبری خدمتگزار به فرایند و چگونگی اند. برخی دیگر از مدل متمركز شده
 4،تواضـع  3،قـی هـای محبـت اخال   ) كـه برسـاخت  2003مثل مدل رهبری خدمتگزار پترسون (

را ابعـاد اساسـی رهبـری خـدمتگزار      6و خـدمت  ، توانمندسازیز، اعتماداندا چشم 5ی،دوست نوع
های دیگـر   این حیث بر مدلمطرح كرد. وینستون معتقد است مدل رهبری خدمتگزار پترسون از 

دهد تـا از طریـق آن یـك مـدل فراینـدی از       روابط علّی میان متغیرها را نشان می«برتری دارد كه 
                                                           
1. Green Leaf 2. servant leadership  
3. apagao love 4. humility  
5. altruistic 6. serving  
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رهبری خدمتگزار را ایجاد كند. مدل وینستون، مـدل انووگـو و دنـیس، همچنـین مـدل راسـل و       
هـای   تلفیق چـارچوب ارزش  گیرند. مدل پارولینی تأثیر استون و پارولینی نیز در این طبقه قرار می

رقابتی و مدل رهبری خدمتگزار پیج و وونگ بر اثربخشی رهبری خدمتگزار و اثربخشـی سـازمان   
  طور مختصر بحث كرده است. را به

، در حال تبدیل شـدن بـه یـك واژه مقبـول روزافـزون در ادبیـات رهبـری        خدمتگزار رهبری
)، مـگ ویتلـی   1994)، اسـتیون كـاوی (  1997( ست. جایی كه افرادی نظیر پیتر سنگهسازمانی ا

  اند. ) و ران هیفتز به این واژه اعتبار داده1994(
 بـی تجرو  نظـری توان به دو حوزه اصلی  را می خدمتگزار طور كلی، ادبیات مرتبط با رهبری به
فته در زمینه رهبری خدمتگزار، ماهیت نظری دارنـد. ایـن   یا بندی كرد. بیشتر مطالعات انجام طبقه

توان به توجه نسبتاً جدیـد دانشـمندان بـه ایـن حـوزه نسـبت داد. هرچنـد         حقیقت را بیشتر می
وضعیت به این نحو است، اما برای ایجاد یك پایه تحقیقاتی كه ممكن است بـرای آگـاهی دادن   

های معاصر از آن استفاده شود، تحقیقات كیفی و كمـی بیشـتر    ل رهبری خدمتگزار در سازمانعم
  ).63و  62، ص1386ضرورت دارد (نوروزی، 

و  شده تاكنون بیش از سیصد عنوان كتاب، دویست رسـاله دكتـرا   براساس جستجوهای انجام
سـاله   نوشته شده اسـت. همچنـین هـر    خدمتگزار كارشناسی ارشد و صدها مقاله درباره رهبری

هـای مختلـف رهبـری     ها و میزگردهای مختلفـی در خصـوص بررسـی ابعـاد و جنبـه      كنفرانس
های دكترا و  شود. مراكز دانشگاهی و آموزشی مختلفی اقدام به برگزاری دوره خدمتگزار برگزار می

باره  های صوتی و تصویری مختلفی در این اند. همچنین برنامه تگزار نمودهكارشناسی رهبری خدم
  تهیه شده است.

، هشـت دفتـر   خدمتگزار در زمینه رهبری طی چندین سال گذشته، مركز مطالعات گرین لیف
یلیپین، سنگاپور، آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا المللی در كشورهای كانادا، هلند، كره، ف بین

ار از مرزهای فرهنگی، مؤید این حقیقت است كه پیام رهبـری خـدمتگزار   ذبازگشایی كرد. این گ
گویند؟ به نظر  ای از مقبولیت است. تمام اینها به ما چه می در حال گسترش و جلب سطح فزاینده

انـداز   های متعدد طنین ای از رهبران فرهنگ ه شمار فزایندهرسد ایده رهبری خدمتگزار به وسیل می
رسد كه بیشتر آنها از این مفهوم به عنوان نمایانگر سازمان خود، پشـتیبانی   شود و نیز به نظر می می
القاعده افرادی همانند ما را كه مشغول كـار در خیمـه رهبـری خـدمتگزار      كنند. این نكته علی می

آورد. به هـر حـال، پیـام رهبـری خـدمتگزار در حـال        تر رضایت میهستیم، به یك احساس باال
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هایی را كسب كرده است. مفهوم رهبری خدمتگزار، اگـر   رسیدن به خارج خیمه است و مقبولیت
  ).2003، (الئوب نه در عمق، اما از نظر گستره در حال رشد است

  متگزارخد ضرورت پرداختن به رهبری

اجری مطلـق راسـتگو باشـد كـه فراتـر از       تواند در ادعای بی اسالمی كسی می در بررسی فرهنگ
ها و خیرات اسـت، تنهـا خـدمتگزاری كـه      جهان ماده تعریف شود كه او همان خالق تمام خوبی

ن راه صادقانه همـه چیـز را در طبـق    سمتی جز خدمتكاری به ضعیفان و محتاجان نداشته و در ای
بینیم كـه مسـتقیم یـا غیـر      نهاده است. در بررسی میان اسماء و صفات الهی نامی را نمی اخالص

رسانی خداوند متعال اشاره نداشـته باشـد. خداونـد متعـال بـه منظـور        مستقیم به صفت خدمت
دهد كه در برابر خدمات  خود دستور می رسانی و ترویج آن به پیامبر سازی صحیح خدمت فرهنگ

قُل ��ـ� ا�س�ـا�لُ$#م� ع�لَي�ـه� ا�ج�ـر�ا ا���ـ� الْم�ـو�د�ةَ ف�ـ «گونه اجر و مزدی از مردم توقع نداشته باشد:  خود هیچ
رسـانی   هر كدام بـه نـوعی بـه نهضـت خـدمت      اسالم ). اصول و فروع دین23(شوری،  »الْقُر�ب�ي

  ).130، ص1384طلب،  معنا هستند (رضوان وابسته، بلكه هم
ترین تعابیر در مـورد آن در سـخنان    عالی رسانی از مفاهیمی است كه در اسالم مفهوم خدمت

رسـانی و   ائه شده است. در میان تعبیر موجود در منـابع روایـی در بـاب خـدمت    معصومان(ع) ار
رسـانی؛ ب) تحمـل بـار و     توان به نكات ذیل اشاره نمود: الف) سودمندی و نفـع  مصادیق آن می

كمك به ه) ی و یاری همكاران؛ دوست مسئولیت و زحمت دیگران؛ ج) برآوردن نیاز مؤمن؛ د) نوع
  ).98، ص1386سرپرست (نوروزی،  های بی ادهخانو

شـعار همگـانی اسـت و همـه بـه       رسـانی و خـدمتگزاری،   با این تفاصـیل، اگرچـه خـدمت   
پـاداش،   آن در روی آوردن به آن و خالصـه كـردن   ادعایند، اما چگونگی خدمت ناب و بی دنبال

ـ هـایی اسـت كـه     رسـانی بـه خـدمات مـادی از آسـیب      خدمات یا اه در ایـن عرصـه راه پیـدا    گ
هـای دینـی كـه برخـی      هرچند آموزه). لذا در مورد ایران، 134، ص1384طلب،  (رضوان كند می
ایـران را تأییـد    در فرهنـگ  تگزارخـدم  ، وجـود رهبـری  آنها گذشت و نیز كلمات بزرگان دین از
ـ      زامی میحتی ال و ن زمینـه صـورت نگرفتـه اسـت.     كنند ولـی تـاكنون مطالعـات چنـدانی در ای

ـ  های اسالمی، به دولت و مدیریت، به عنوان محمل خدمتگزاری و نه قدرت آرمان براساس ی، طلب
و فروتنـی   تواضـع ، تعاون و همكاری، اتحـاد، ایثـار،   شود. واژگانی نظیر اخوت و برادری نگاه می

كننـد. امـام    گروهـی داللـت مـی    و...، تا حد زیادی بـر همـین روحیـه خـدمتگزاری و وحـدت     
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امـام، در مـوارد بسـیار بحـث خـدمت، خـدمتگزاری و        صحیفهجلدی  22خمینی(ره) در كتاب 
كتـاب بـه مـواردی از     اند كه براساس فهرست نمایه موضوعی رهبری خدمتگزار را توصیه فرموده

  شود: آن اشاره می
بهتـر از ایـن اسـت كـه بگوینـد      شما احتمال این را بدهید كه اگر به من بگویند خـدمتگزار  «
و  472، ص10، ج1385(امـام خمینـی،   » مطرح نیست خدمتگزاری مطـرح اسـت   رهبری رهبر.

  ).456، ص12ج
(امـام خمینـی،   » ی نخواسـته تحصـیل مقـام   میزان در نزد همه، ارزش خدمت باشد، نه خدا«

  ).336، ص18، ج1385
حكومت اسالمی، حكومت خدمت است، پیغمبر اكرم(ص) خدمتگزار مردم بـود بـا اینكـه    «

  ).384، ص13، ج1385(امام خمینی، » مقامش آن بود، ولی خدمتگزار بود
  ).364، ص19، ج1385(امام خمینی، » قبول مسئولیت برای خدمت است، نه كسب قدرت«
شما خودتان را حاكم مردم ندانید، شما خودتان را خدمتگزار مردم بدانید... حكومت، همان «

  ).203، ص13، ج1385(امام خمینی، » خدمتگزاری است
جمهور   دولت ما یك دولت خدمتگزار است، دولت ما یك دولت خدمتگزاری است، رئیس«

  ).98، ص19، ج1385مینی، (امام خ» ما یك خدمتگزاری است نسبت به همه كشورها
در رأس كشـور هـم   «هـای خـود فرمـود:     رهبر معظم انقالب اسالمی نیز در یكی از سخنرانی

هستند و دارند بـرای   مند به مردم و دارای اخالص مسئوالن كشور بحمداهللا از خود مردم و عالقه
داننـد   تگزار و خدمتكار مـردم مـی  كشند و خودشان را حقیقتاً خدم كنند و زحمت می مردم كار می

  ).28/11/1385(دیدار عمومی با مردم آذربایجان شرقی، 
، روایات و احادیـث معصـومان(ع) و نیـز بیانـات امـام      اسالم با توجه به تأكیدی كه در دین

شده اسـت،   خدمتگزار وله رهبریبر مق ظلّه العالی) (مد خمینی(ره) و سخنان مقام معظم رهبری
ضروری است تحقیقی صورت گیرد و در آن بررسی شود كه الگوی رهبری خـدمتگزار از دیـدگاه   

های آن كـدام اسـت و فراینـد رهبـری خـدمتگزار       ها و ویژگی امام خمینی(ره) چیست؟ شاخص
اسـی در خصـوص الگـوی رهبـری     كند به این سـؤاالت اس  چگونه است؟ این تحقیق تالش می

) پاسخ داده و الگویی بـرای رهبـری خـدمتگزار در نظـام     و چگونگی ، چراییخدمتگزار (چیستی
مقدس جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر دیدگاه امـام خمینـی(ره) ارائـه نمایـد و آن را بـا دیگـر       

  رهبری خدمتگزار مقایسه كند.های موجود در خصوص  دیدگاه
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  شناسی بحث روش

در این تحقیق، برای پاسخ دادن به سؤاالت تحقیـق، بـا توجـه بـه اهـداف آن، از روش تحلیـل       
هـای تحلیلـی مناسـب در تحقیقـات      شود. یكی از تكنیـك  استفاده می و شبكه مضامین مضمون

خوبی بـرای تـدوین و تحلیـل شـبكه      توان به از تحلیل مضمون می است. 1كیفی، تحلیل مضمون
طـور خالصـه    هایی شبیه وب هسـتند كـه بـه    های مضامین، نگاره استفاده نمود. شبكه 2مضامین

  ).2001استیرلینگ،  _  دهند (آتراید ها را نشان می مضامین اصلی مرتبط با داده
بطه با سـؤاالت تحقیـق اسـت و تـا حـدی      ها در را بیانگر چیز مهمی در داده 3مضمون یا تم،

). 2006دهد (براون و كـالرك،   ها را نشان می ای از داده معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعه
دهـی   شـود و حـداقل بـه توصـیف و سـازمان      ها یافت می یك مضمون، الگویی است كه در داده

، 1998پـردازد (بویـاتزیس،    هایی از پدیده مورد بررسـی مـی   مشاهدات و حداكثر به تفسیر جنبه
دهنـده درك و تجربـه    مضمون، یك ویژگی تكراری و متمایز در مـتن اسـت كـه نشـان    ). «4ص

  ).150، ص2010(كینگ، » خاصی بوده و به نظر پژوهشگر با سؤاالت تحقیق مرتبط است
تن در سطوح مختلف است؛ شبكه برجسته یك م به دنبال استخراج مضامین تحلیل مضمون

مضامین نیز به دنبال تسهیل ساختاردهی و ترسیم این مضـامین اسـت. بـه سـخن دیگـر، بـرای       
و بـرای تشـریح    ،تـوان از تحلیـل مضـمون    یك پدیـده مـی   و چیستی شناسایی و تشریح چرایی

یـك   ،كنـد  استفاده نمود. آنچه شبكه مضـامین ارائـه مـی    توان آن از شبكه مضامین می چگونگی
هـای   دهنده و یك روش ارائه است و همچنـین رویـه   شبكه شبیه وب به عنوان یك اصل سازمان

  طور كلی روش شبكه مضامین: كند. به مشخصی برای رسیدن از متن به تفسیر فراهم می
  كند؛ یل كیفی فراهم میهای عملی و مؤثر برای انجام یك تحل ای از رویه مجموعه  _
  كند؛ مند می های متنی را نظام روش تحلیل داده   _
  كند؛ هر مرحله از فرایند تحلیل را تبیین می   _
  نماید؛ دهی تحلیل و ارائه آن كمك می به سازمان   _
و امكان تشریح غنی، بامعنی و حساس از متن را از طریق الگوهـای اساسـی و سـاختارها       _

  سازد. فراهم می
                                                           
1. thematic analysis 2. thematic networks  

3. Theme 
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كند: الف) مضـامین   مند می براساس یك رویه مشخص، مضامین ذیل را نظام شبكه مضامین
(مقــوالت  2دهنــده (كــدها و نكــات كلیـدی موجــود در مــتن)؛ ب) مضـامین ســازمان   1اصـلی 

(مضـامین عـالی    3آمـده از تركیـب و تلخـیص مضـامین اصـلی)؛ ج) مضـامین فراگیـر        دست به
هـای   م بر متن به عنوان یك كل). سپس این مضـامین بـه صـورت نقشـه    دربرگیرنده اصول حاك

یك از این سه سطح همراه با روابط میان  شوند كه در آن مضامین برجسته هر شبكه وب رسم می
  شود. آنها نشان داده می

ـ  ای از داده ، شامل جسـتجو در مجموعـه  توان گفت تحلیل مضمون طور خالصه، می به ا بـه  ه
منظور یافتن الگوهایی تكراری از معانی است. شكل و محصول تحلیـل مضـمون ممكـن اسـت     

حـین آن   دررو مهم است كه بر سؤاالت تحقیق، قبـل از تحلیـل مضـمون و     متفاوت باشد، از این
  توجه شود.

الف) شكستن و كاهش توان به سه مرحله كالن تقسیم نمود:  را می فرایند كامل تحلیل مضمون
ها. در حالی كـه همـه    ها و كاوش سازی بررسی متن؛ ب) بررسی و كاوش متن؛ ج) ادغام و یكپارچه

ـ       ل، سـطح بـاالتری از انتـزاع    این مراحل با تفسیر و تحلیل همـراه اسـت، امـا در هـر مرحلـه تحلی
مراحـل دیگـر   ). برخی مراحل تحلیـل مضـمون شـبیه    2001استیرلینگ،  _ آید (آتراید می دست به

تحقیقات كیفی است بنابراین، همه مراحل آن لزوماً اختصاص بـه تحلیـل مضـمون نـدارد. فراینـد      
ـ       تحلیل مضمون زمـانی شـروع مـی    ایی الگوهـایی از معـانی و   شـود كـه تحلیلگـر بـه دنبـال شناس

هـا اتفـاق    آوری داده ها باشد، این كار ممكن اسـت در طـول جمـع    مورد عالقه در داده موضوعات
  ها است. در داده یفتد. نقطه پایان این فرایند نیز تهیه گزارشی از محتوا و معانی الگوها و مضامینب

، در قالـب سـه مرحلـه    و ترسـیم شـبكه مضـامین    در این تحقیق، از فرایند تحلیـل مضـمون  
هـای كیفـی    جه ایـن اسـت كـه تحلیـل    ته قابل توگام و بیست اقدام استفاده شده است. نك شش

جموعـه قـوانین مشـخص. ایـن امـر      كننـد، نـه یـك م    یك سلسله خطوط راهنما استفاده می از
شــود  هــای تحقیــق مــی و داده پــذیری آنهــا بــرای تناســب روش بــا ســؤاالت انعطــاف باعــث
بـه  حركـت از یـك مرحلـه     ). ضمن اینكـه تحلیـل، یـك فراینـد خطـی و صـرفاً      1990 (پتون،
در صـورت نیـاز در همـه مراحـل     نیست، بلكه فرایندی رفت و برگشـتی اسـت كـه     بعد مرحله
گیـرد و نبایـد بـا     گیرد. همچنین تحلیل، فرایندی است كه طی زمان شكل مـی  صورت می تحقیق

                                                           
1. basic themes 2. organizing themes  

3. global themes 
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). بایـد خاطرنشـان كـرد كـه ایـن فراینـد       87، ص2006عجله انجـام شـود (بـراون و كـالرك،     
ـ   مرحله سه ر اینجـا صـرفاً بـه یكـی از     هـای كیفـی نیسـت. د    ا راه انجـام تحلیـل  ای و رایـج، تنه

شود كه در آن فقـط بـه نحـوه انجـام تحلیـل مضـمون        مختلف تحلیل كیفی اشاره می های روش
  شود. پرداخته می

هـای   ها، احكـام، فتـاوا و مصـاحبه    امام(ره) بخش قابل توجهی از بیانات، نامه صحیفهكتاب 
های ایـن تحقیـق، بـه     ارد كه در این تحقیق، بیانات ایشان به عنوان دادهامام خمینی(ره) را دربر د

  گیرد. مبنا قرار می منظور تدوین الگو
اسـتفاده شـده اسـت. بـا      "NVivo 8" ر تحلیل مضمونافزا برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم

و  های مختلف انجـام داد؛ از جملـه ترسـیم شـبكه مضـامین      توان تحلیل ر میزااف استفاده از این نرم
هـای تـوافقی و شناسـایی و     تحلیل روابط میان مضامین، شمارش و تلخیص مضامین، تهیه جـدول 

  ام(ره).ام صحیفهای مضامین در  داده تحلیل كدهای مشترك میان مضامین و همچنین تحلیل پوشش

  مفروضات بحث

گیـرد؛ ایـن تحقیـق نیـز بـر       ای از مفروضات شكل می معموالً هر كار تحقیقاتی براساس مجموعه
  های ذیل صورت گرفته است: فرض مبنای مفروضات و پیش

اند، لذا  و خدمتگزار مردم معرفی نموده امام خمینی(ره) در بیش از صد مورد خود را خادم  _
  در نظر گرفت. توان یك رهبر خدمتگزار میایشان را 

امام، بیانگر مواضع ایشان به عنـوان یـك    صحیفههای امام خمینی(ره) در  بیانات و نوشته   _
  است. رهبر خدمتگزار

ـ  امام خمینی(ره) به دنبال تربیـت رهبرانـی خـدمتگزار بودنـد، از ایـن        _ الم ایشـان  رو، از ك
  استفاده كرد. خدمتگزار توان در تدوین الگوی رهبری می

  امام خمینی(ره) است. خدمتگزاری یكی از ابعاد برجسته رهبری   _

  دهی بحث سازمان

جلـد   درتنظـیم گردیـده اسـت؛ بخـش اول     در دو جلـد  ا ده فصـل،  ب این مجموعه در دو بخش
 در جلـد دوم اثـر،   پردازد و بخـش دوم  در مدیریت نوین می خدمتگزار به بررسی رهبری نخست،

  امام(ره) را بر عهده دارد. صحیفهبررسی رهبری خدمتگزار در 
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، شـامل پـنج فصـل اسـت؛ در فصـل      »نوین در مدیریت خدمتگزار رهبری« بخش اول با نام
هـای رهبـری بحـث و     نخست، جایگاه رهبری خدمتگزار در ادبیات مدیریت و در میان رهیافت

شود. در فصل  شود. در فصل دوم تاریخچه رهبری خدمتگزار و سیر تكامل آن مرور می بررسی می
آن پرداختـه   فكری و مبانی فلسـفی  دایمرهبری خدمتگزار و خاستگاه و پارا سوم به بحث چرایی

ها و رفتارهای رهبـری خـدمتگزار از    رهبری خدمتگزار و ویژگی شود. در فصل چهارم چیستی می
ر و رهبری خدمتگزا نظران مختلف بررسی خواهد شد و در فصل پنجم چگونگی دیدگاه صاحب

  شود. های مختلفی در این زمینه معرفی می فرایند نفوذ آن بر پیروان بررسی شده و الگوها و مدل
در قالب پنج فصل به بررسی رهبری  ،»امام صحیفهدر  خدمتگزار رهبری« بخش دوم نیز با نام

پـردازد. فصـل    امـام(ره) مـی   صحیفه) در كتاب های امام خمینی(ره ها و گفته خدمتگزار در نوشته
گرفتـه در زمینـه رویكـرد امـام      ششم كه نخستین فصـل بخـش دوم اسـت، مطالعـات صـورت     

شـده   استخراج شود. سپس براساس مطالب این فصل و مضامین خمینی(ره) به رهبری معرفی می
 شود. در فصل هفتم چرایی رداخته میامام پ صحیفهاز بخش اول، به بررسی رهبری خدمتگزار در 

امـام   صـحیفه مطالـب   رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) با استفاده از تحلیل مضـمون 
رهبری خـدمتگزار از دیـدگاه امـام     بحث و بررسی خواهد شد. در فصل هشتم نیز بحث چیستی

رهبـری خـدمتگزار مبتنـی بـر      در فصل نهم، فرایند نفـوذ و چگـونگی   .شود ه میخمینی(ره) ارائ
های پیشـین، یـك    بندی مجموعه مطالب فصل شود و در فصل دهم با جمع امام ارائه می صحیفه

  شود. الگوی جامعی از رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی(ره) ارائه می
  
  



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 



 

  

  

 

  فصل اول

  
  خدمتگزار جایگاه رهبری

 مقدمه

 یك مـدل به  خدمتگزار در این فصل با بررسی تحقیقات گذشته نشان خواهیم داد كه چرا رهبری
منظـور، نگـاهی خـواهیم     ها تبدیل شده است. بـدین  رهبری مهم و انتخاب منطقی برای سازمان

های مختلف رهبری و تبیین جایگـاه رهبـری خـدمتگزار،     های رهبری، رهیافت داشت بر تعریف
بـه   های مختلف رهبری. در پایان نیز رهبری خـدمتگزار  تعریف رهبری خدمتگزار و نقد رهیافت

  جدید رهبری معرفی خواهد شد. عنوان یك پارادایم

  های رهبری تعریف

رهبری یك پدیده بشـری  «و اینكه » ، یك هنر باستانی استمطالعه رهبری) «1981به زعم بس (
هـای قـدیم    ). گذشتگانی همچون افالطون، سـزار، مصـریان و چینـی   5(ص» شمول است جهان

شـده   انـد. بـه هنگـام مطالعـه تاریخچـه ثبـت       رهبر صحبت كـرده  درباره اهمیت رهبری و نقش
شویم كه رهبری ارتباط نزدیكی با مفاهیم قدرت، اختیار، جایگاه  پیشینیان با این حقیقت آشنا می

ـ   و مقام داشته است. غالباً رهبران از قدرت رهبری برای تحمیل خواسـته  ود بـر دیگـران   هـای خ
  ).9، ص1999، دانستند (الئوب كردند و آن را حق مسلّم خود می استفاده می

را تعریف  نظرانی كه رهبری دهد كه تقریباً به تعداد صاحب بررسی تحقیقات پیشین نشان می
) تعریف رهبری هماننـد  1ص ،1994اند، برای رهبری تعریف وجود دارد. به عقیده بنیس ( كرده

توانید آن را درك كنید و بشناسـید.   بینید، می تعریف زیبایی، كار دشواری است، اما وقتی آن را می
هـای رهبـری در تحقیقـات     این دشواری در تعریف رهبری، باعث فزونی بـیش از حـد تعریـف   

دهنـده،   ، جهـت سـازی گذشته شده است. رهبری به عنوان نفوذ، رابطـه، فراینـد، اعتبـار، متقاعد   
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). برخـی  27، ص2006ای از قدرت تعریف شده است (راس،  ش و جنبهبخ كننده، الهام هماهنگ
  ) آمده است.1_1نظران مختلف در جدول ( های رهبری از دیدگاه صاحب از تعریف

ك فرایند، بلكه به عنـوان یـك دارایـی تعریـف     به عنوان ی«را نه فقط  ) رهبری1982جاگو (
كند. رهبری به عنوان یـك فراینـد، اسـتفاده از نفـوذ نـرم، بـرای هـدایت و هماهنـگ كـردن           می

شده به سوی تحقق اهداف گـروه اسـت. رهبـری بـه      دهی های اعضای یك گروه سازمان فعالیت
ـ   هـا و شایسـتگی   ای از ویژگی عنوان یك دارایی شامل مجموعه اص كسـانی اسـت كـه    هـای خ

  ).315آمیزی استفاده كنند (ص طور موفقیت توانند از چنین نفوذی به می

  ان مختلفنظر صاحباز دیدگاه  : تعاریف رهبری1_1جدول 

 نظران صاحب های رهبری تعریف

 نفوذ داشتن
)، 2004)، هانتر (2003)، هولدفورد (2001)، دسلر (1990بس (

 )2002)، یوكل (1993)، روست (1998)، ماكسول (2001میالن ( مك

 )2002كوزس و پوسنر ( رابطه داشتن

 )1990)، گاردنر (1990بس ( متقاعد نمودن

 فرایند
)، كاتر 1982)، جاگو (2003)، هولد فورد (1990)، گاردنر (1990بس (

 )2002)، یوكل (1990(

 )2002ایوانز (ایوانز و  كند شخصی كه گروهی را هدایت می

 )1994بنیس ( نخست بودن، سپس انجام وظیفه كردن

های نرم و جهت عمل به وظایف در  به روش

 دیگران انگیزه ایجاد كردن
 )1993)، پوپر و لیپ شیتز (1990كاتر (

 )2001باركر ( یك فرایند اجتماعی

 )1990)، كاتر (1990بس ( كننده جهت تعیین

 )2003جورج ( دارای اعتبار

 )1994بنیس ( یك شخصیت برجسته

 )1990)، كاتر (2004)، هانتر (1990بس ( ش افرادبخ كننده و الهام هماهنگ

 )1978)، بامز (1990بس ( ای از قدرت جنبه

 )1997پوالرد ( مسئولیت و تعهد
  

، هنـر تحریـك   رهبـری «كنـد كـه:    ) از ژنرال جورج اس پتون چنـین نقـل مـی   1990كوهن (
). تعریـف كـوهن از رهبـری چنـین     7(ص» زیردستان خود برای انجام كارهای غیر ممكن است

طور ضـمنی بیـان    ها نیز به ). این تعریف3(ص» رهبری یعنی انجام كارها از طریق دیگران«است: 
د، راهی برای رسـیدن او بـه   داند چه كار باید بكند و اینكه افرا كنند كه رهبر كسی است كه می می
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هدف هستند، هدفی كه رهبر از قبل تعیین كرده است. این تعریـف نیـز هنـوز بـر سـبك تسـلط       
رهبری در سراسر جهـان   ترین مدل ترین و مقبول قدرت رهبری تأكید نموده و آن را به عنوان رایج

  ).1995كند (كوهن، فینك، گادون و ژوزفویتز،  معرفی می
چنـین بیـان كـرده     رئیس جمهور پیشین آمریكا، نظر خود را درباره رهبری اس ترومن، هری

خواهند انجام دهند، بـه   رهبری، توانایی متقاعد كردن افراد به انجام كارهایی است كه نمی«است: 
  ).289، ص1991(اونز، » ای كه آن را دوست داشته باشند گونه

انـد (هیـوقس، گینـت و كرفـی،      دو روی یـك سـكه   وی و رهبریبرخی محققان معتقدند پیر
؛ 1996) كه بودن یكی، بدون دیگری، غیر ممكـن اسـت (بـالك،    2002؛ كوزس و پوسنر، 1995

، ذهـن، روح،  ای كـه بتواننـد از قلـب    رهبری، نفوذ بر پیروان اسـت، بـه گونـه   ). «1993روست، 
تفاده نموده و همه توان خود را برای تیمشان به كـار گیرنـد. رهبـری،    خالقیت و استعدادشان اس

ای كـه بـار سـنگین مسـئولیت را پذیرفتـه و همـه        متعهد كردن افراد است به مأموریت، به گونـه 
) 1997). بـه عقیـده پـوالرد (   32، ص2004(هانتر، » امكانات و توان خود در راه آن به كار گیرند

است. چنین تعریفی از رهبری فراتـر از پـارادیم سـنّتی اسـت كـه       رهبری، یك مسئولیت و تعهد
  ).28، ص2006گیرد (راس،  امروزه بسیار مشهور بوده و مورد استفاده قرار می

  های رهبری رهیافت

گیـرد؟ در ایـن    در كجای مقوله كالن تئوری رهبـری قـرار مـی    گرین لیف خدمتگزار رهبری مدل
بخش موقعیت مدل رهبری خدمتگزار در درون حوزه دانش مدیریت و رهبـری بررسـی خواهـد    

و رهبـری   هـای نـوین رهبـری، شـامل رهبـری تعـاملی       شد. سپس رهبری خدمتگزار بـا نظریـه  
  ن بررسی و مقایسه خواهند شد.آفری تحول

تـوان در   را مـی  ، اثر گـرین لیـف  بندی بس برای تئوری رهبری گیری از چارچوب طبقه با بهره
 ). تمركـز نخسـت و درجـه اول مـدل    43، ص1990جای داد (بس،  1گرایانه مقوله تئوری انسان

بـرای نشـان    بهترین آزمون، گرین لیف«ی دیگران است. ساز بر توسعه و توانمند رهبر خدمتگزار
كند یا نه، این است كه آیـا نیازهـای بـا بـاالترین      دادن اینكه آیا یك رهبر خدمتگزار، خدمت می

بر مبنای  ). رهبری خدمتگزار13، ص1977، گرین لیف» (اولویت سایر افراد برآورده شده است؟
                                                           
1. humanistic theory 
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های سـنّتی رهبـری تمایـل دارنـد براسـاس       استوار است كه طبق آن، بیشتر مدل تئوری مباشرت
  ).1997مفروضات تئوری كارگزار طراحی شوند (دیویس، شورمن و دونالسون، 

، یك موضوع پویا برای مطالعه بوده و خواهد بود. پژوهشگران بسـیاری طـی   هبریموضوع ر
هـای   یـك ویژگـی   انـد كـه هـر    و تعریف رهبری پرداختـه  های متمادی به ارائه نظریه، مدل سال

لگوهـای  هـا و ا  توان برخی رهیافـت  فرد خود را دارند. البته با مرور تحقیقات گذشته می منحصربه
و  های رهبری به دنبال تشـریح چگـونگی   ). نظریه26، ص2006مشترك را شناسایی كرد (راس، 

ظاهر شدن فرد به عنوان رهبر، ماهیـت رهبـری و پیامـدهای ناشـی از آن هسـتند (بـس،        چرایی
اند؛ از تمركز بـر   گذاشتههای طوالنی، مراحل متعددی را پشت سر  ها طی سال ). این نظریه1990

  های كاری. و تمركز بر گروه شخص رهبر گرفته تا تمركز بر رابطه رهبر و پیرو
در رابطه بـا انجـام یـك كـار و      كنند كه رهبری طور گسترده، این نظر را تأیید می تحقیقات، به

های گونـاگونی   ها تحقیق، رهیافت ی سال). ط1995دهند (چمرز،  افرادی است كه آن را انجام می
اند از: انسان بزرگ، صفات ویژه، رفتـاری، وضـعیتی،    در مطالعات رهبری بررسی شده كه عبارت
؛ 1993؛ فرانـك،  2004؛ كـاوی،  1987؛ برنـز،  1985اقتضایی و رهیافت جاذبه اسـتثنائی (بـس،   

). در 2002؛ یوكـل،  1996ن، ؛ شـرموهور 1990؛ ون سترز و فیلد، 1997؛ هومر، 2003هولدفورد، 
  اند. های مختلف مطرح در رهبری، بیان شده ها و نظریه ) رهیافت2_1جدول (

  1رهیافت انسان بزرگ
دهنـده و   دهد كه رهبران بزرگ (معموالً مـرد) شـكل   های تاریخی نشان می مروری گذرا بر كتاب

را مطـرح نمودنـد كـه    » اَبرمرد«ن در اوایل قرن بیستم، تئوری اند. محققا تغییردهنده تاریخ ما بوده
كنند كه واقعاً به وجود آنها نیاز باشد. آنهـا از همـه مـردم     طبق آن رهبران بزرگ هنگامی ظهور می

، برترند. درنتیجه ظهور رهبران بزرگ به نرخ باالی تولد در بـین طبقـات بـاالی اجتمـاعی     جامعه
  ).1990(بس،  بستگی دارد

در این دوره به مطالعه زندگی مردان بزرگ در تاریخ جهان تمركـز داشـته و    تحقیقات رهبری
هـایی را تقلیـد كنـد،     ها و رفتارهای چنین شخصـیت  كردند شخصی كه بتواند ویژگی پیشنهاد می

گی بود كه غالباً به طبقه تواند به یك رهبر قوی تبدیل شود. تمركز این تحقیقات به رهبران بزر می
). به دلیـل مشـكالتی كـه در تقلیـد از     1990؛ ون سترز و فیلد، 1990اشراف تعلق داشتند (بس، 
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