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 فصلنامه علوم نظامي

 مجتمع دانشگاهي اميرالمؤمنين)ع( -دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين)ع(

 11-09: صص(1109زمستان ) ،41سال دوازدهم، شماره

 

 هایهای رهبری خدمتگزار با شاخصمقایسه ویژگی  

 خرازی فرماندهی شهيد 
 مهدی نصر اصفهانی

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان )اصفهان( ،يزمانسايصنعت يشناسکارشناس ارشد روان

  2عليرضا سوادكوهی، 1ابوالقاسم نوریدكتر 
  چکيده

با  ،از فرماندهان دفاع مقدس يکیبه عنوان  يخراز ديشه يمقاله، شيوه فرمانده نیادر 
ن است. تطبيق سبك فرماندهي فرماندها شده مطالعه يقيبخدمتگزار به صورت تط يرهبر هینظر

ادراك جزئيات این نظریه، دليلي بر  ليدفاع مقدس با ابعاد رهبري خدمتگزار، عالوه بر تسه

خدمتگزار، رهبران و  يرهبر هیهاي نظامي است. طبق نظرکارآمدي آن در اداره امور یگان
 ،يهایي همچون همدلویژگي يدارا نفرماندهان مؤثر، مشتاق خدمتگزاري هستند. آنا

همواره به دنبال آن هستند که  گران،یادن مؤثرند و بدون توقع خدمت از دو گوش د يدوراندیش
شخصي،  تيبه حفظ ارزش و امن شتريخدمت کنند. در مقابل، رهبران خودخواه ب گرانیبه د

هاي رهبري . مؤلفهدارندتوجه  یيمقام و دارا ،يشهرت، راندمان اقتصاد ،يشأن و وجهه اجتماع
 يخراز دياز فرماندهان بزرگ دفاع مقدس از جمله شه سياريخدمتگزار در سبك فرماندهي ب

 یيهاشاخصه يدارا شانیبا رهبر خدمتگزار، ا يخراز ديشه يقيتطب سهیاست. در مقا انینما
  باشند.ميو ... توکل، توسل، شکرگزاري، حسن خلق، برخورد کریمانه، یاري رساني رينظ

 

 يخراز ديشه ،يواه، فرماندهخودخ يخدمتگزار، رهبر يرهبر: واژه های كليدی

                                                           
  شناسي دانشگاه اصفهاناستاد گروه روان -1

 ين)ع(مدرس مجتمع دانشگاهي اميرالمومن ،شناسيد روانکارشناس ارش -2
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 مقدمه

خ ود را وارد آن  يه ايژگ یاز و يامجموع ه رد،ي گيقرار م  يطيانسان در هر مح

 نی . اده ديخود ق رار م  ريآن را تحت تأث ط،ياز مح يریپذريو ضمن تأث کنديم طيمح

 ه ا،طيمح يه ايژگ یمتفاوت اس ت، ر را ک ه و توانديگوناگون م يهاطيمسأله در مح

 يه اطيمح ریب ا س ا يوج وه اش تراک ب رع الوه  ينظ ام طي. مح گرندیکدیوت از متفا

نظ م و مق ررات،  تیرون رعا یيهايژگیبا آنها دارد. و زين يبارز يهاتفاوت ،ياجتماع

 نیبن ابرا س ازد،يسازماني مجزا م  يهاطيمح ریآن را از سا ،ينظام يجوّ اطاعت و رهبر

 ابد. یيم يخاص تياهم يطيمح نيرن يرد روف ريتأث نيفرد و همچن يآن رو ريتأث

. ش وديبر فرد اعمال م  طيبيشتري از طرف مح يفشارها یيهافضا نيعموماً در رن

در  يب ارز راتيي خ ا  ت  يتيشخص يهايژگیمدیر با و كیها ورود در اغلب سازمان

ق دري مس أله  ينظ ام يهاکند؛ اما در سازمانروابط، اهداف و عملکرد ایجاد مي ط،یشرا

 نيشده و مش خص ب وده و ق وان يزیرتر است؛ ررا که همه مسائل از قبل برنامهپيچيده

 يمس ائل ج ار رشیها ف رد را مل زم ب ه پ ذسازمان نی. ورود به اباشديحاکم م يخاص

و ج وّ  طیبر نوع واک ن  اف راد ب ه ش را يتيخصایص شخص رياساس تأث نیکند. بر امي

 دارد.  يبررسجاي  ينظام يهاحاکم بر سازمان

اهميت، جایگاه و نق  رهبري در سازمان بر همگان آشکار اس ت. رهب ري  امروزه

و  رها مطرح بوده است. ب ا ت يي همواره به عنوان نياز اساسي در جوامع انساني و سازمان

عص ر  يازه اين يپاس خگو يرهبر يسنت يداده، الگوها يکار رو طيکه در مح يتحوالت

. دی آيبه رش م م  يگریاز هر زمان د  يب يررهب دیجد يلگوبه ا ازيو ن ستيحاضر ن

رهبري که از زاویه ارائه خ دمت، رش د، توس عه و توانمندس ازي ب ه  يهایکي از شکل

است. رهبري خدمتگزار، توان « رهبري خدمتگزار »رابطه بين رهبر و پيروان توجه دارد، 

داراي  زار، رهب ر خ دمتگو استعداد زیادي در جهت بهبود رهبري س ازمان دارد. اص والً

انگيزه باالیي براي تمرکز بر نيازهاي پيروان است و خدمت کردن به آنان را در هس ته و 
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(. رهبران خدمتگزار همواره دغدغ ه 2991و بروس ،  س)دنيدهدميمرکز امور خود قرار 

، نظ م و را دارند. آنان پيروان را به داشتن تعهد، فداکاري هاانسانرشد و توسعه و تعالي 

را فرات ر از ح رف و  هاي مطلوبکنند و ارزشتعالي و بهترین بودن تشویق مي ط،انضبا

 نگزي)جنکنن ديشعار، از طریق نشان دادن در عمل و کردار به فرهنگ سازماني تزری ق م 

ارزش  كی ب ه عن وان  ينظام يهادر سازمان يو جانفشان يفداکار ثار،ی(. مسأله ا1130،

 يس بك رهب ر رس ديجه ت ب ه نظ ر م  نی . از اباشديمطرح م دهشرفتهیو پذ ياساس

فداکارانه داشته باشد. با توج ه ب ه  يرفتارها ختنيدر برانگ يخدمتگزار نق  قابل توجه

مط رح در دف اع  يو نظ ام ياس الم يالگ و كی به عن وان  يخراز دينق  برجسته شه

 يرهب ر»ب ه ب ا توج ه  ش انیا يرهب ر يهامقاله برش مردن ش اخص نیمقدس، هدف ا

طور کل ي دو س بك رهب ري خ دمتگزار و خودخ واه در مقاب ل . ب هباشديم «تگزارخدم

 گيرند.  یکدیگر مطرح هستند که مورد اشاره قرار مي

 

 خدمتگزار یرهبر

 گ رانیکه رهبر، من افع د ياخدمتگزار عبارت است از درك و عمل به گونه يرهبر

(. 83:   2991راس ل، راب رت و اس تون  ،دهد) حيخود ترج يو عالقه شخص لیرا بر تما

 دنيرس  يبه طور مؤثر برا گرانیخدمت به د لیخدمتگزار، تما يرهبر يبرا هياول زهيانگ

کارکن ان، همچ ون  يازه ايبرآورده ک ردن ن يرااست. رهبران بزرگ ب يبه اهداف گروه

 در تعه د ب ه ،يرهب ر ش هیاس توارت  ر م زيکنند. طبق نظرج يخدمتگزار عمل م يفرد

 يمش ترک دیداند که ديم يرهبر خدمتگزار را کس ف،يل نینهفته است. گر يخدمت رسان

پيروان  يروسلطه و نفوذ  ياز قدرت برا نکهیا يکند. آنها به جايم ميرا ترس تياز موفق

کنن د کارکن ان را توانمن د يم  يکنند آنها را رشد دهن د و س عيتالش م ند،یاستفاده نما

خ ود ب ه  ،يرهبران  نيرن  روانيمعتقد است که پ فيل نی(.گر 405: 1133سازند)افجه، 

از صاحب نظ ران از  گرید ياري(. بس2990وکل،یتبدیل خواهند شد) يرهبران خدمتگزار
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دارن د ک ه  دي ( تأک1001و پوسنر  ) سی(، کوز1001(، بالك  )1035و نانز ) سيجمله بن

 نی باش د. در ايها م انس ازم يرهب ر يمدرن با ارزش برا هینظر كیخدمتگزار  يرهبر

از اص ول  يکی گرانیاست. کمك به د گرانیخدمت به د ،يرهبر يبرا ياصل زهيمدل انگ

 (.  1138است)ماکسول،  يرهبر

را برآورده س ازد س  س  گرانید يازهايابتدا ن کنديخدمتگزار همواره تالش م رهبر

ه ایي ویژگي يرا(. رهب ر خ دمتگزار دا2998،  يني)پارولدی خ ود توج ه نما يازهايبه ن

و  يرس انياری  ،يآگ اه ،يگوش دادن موثر، بهب ود بخش  ،يهمچون همدلي، دوراندیش

محور قرار  يخدمتگزار دیمعتقد است که با ری(. نا1008،  فيل نیباشد)گرمي يسرپرست

با قدرت هم راه اس ت، تنه ا اس تفاده مش روع از ق درت،  يداده شود، هر رند که رهبر

گراه  ام   گ  رید ي(. از س  و1190:  2990،  ن  گیرویتس  ون و ا)ماباشديم   يخ  دمتگزار

 آلدهی ا يب ر. رهدانديگرا و الهام بخ  معمل ر،يبص يرا رهبران آلدهی( رهبران ا1001)

نس بت ب ه رش د و  يادی ز لی مش  ول اس ت و تما روانيبه پ يرسانهمواره به خدمت

 سازمان دارد.  تیکارکنان و در نها شرفتيپ

تح ت  يادر مقال ه في ل نیتوسط رابرت گر 1089تگزار در سال خدم يرهبر واژه

:  2990و همکاران،   نگتنيشد)واش يوارد عرصه رهبر« خدمتگزار در نق  رهبر»عنوان 

دارند. در واق ع  يو مشابه کسانی باًیتقر يهايژگیگرا وخدمتگزار و تحول ي(. رهبر891

دارند. براساس گفته  كيزماتیکار يمفهوم رهبر در شهیر ،يرهبر يهاسبك نیا يهر دو

 يرا م ورد توج ه ق رار ده د. رهب ر گ رانید يازه ايدر ابت دا ن دی رهبر با ف،يل نیگر

 ياعض ا يها را ارج نهاده و در س ازمان ب ه دنب ال توس عه ف ردانسان يخدمتگزار برابر

پرورش ده د  ارهبر خدمتگزار آن است که هوش و من  کارکنان ر فهيسازمان است. وظ

 نیرا در حد کمال به ظهور رسانند. ا  یخو يها تيامکان را بدهد تا قابل نیآنان ا و به

 -برن ده  تي با روش نظارت بر عملکرد در تضاد و تقابل است. خلق موقع يرهبر وهيش

افراد بعد از اتم ام ک ار احس اس کنن د برن ده  شوديخدمتگزار باعث م يبرنده در رهبر
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 رس د،يم  انیفرماندهان خدمتگزار به پا تيکه مسئول ينزما»اند. تونگ معتقد است: شده

   (.1130) بالنچارد، «میکه کار را انجام داد میما بود شندیانديبا خود م ردستانیز

 

 خودخواه  یرهبر

هس تند و نگرش ي ب ه  يخودخواه  تنها به دنب ال نف ع شخص  يافراد با سبك رهبر

 يد ک ه قلبش ان در گ رو نف ع شخص اف را نی دارند. ا «ريبگ يليبده، خ يکم كی»شکل 

 نیدانند. ايم گرانیتر از دخود را مهم تیو رضا تي، موقعتيباشد، کار، امنيخودشان م

کنن د، از يم هيتنب زنديرا که به مخالفت با آنها برخ يادافر رند،يگيرا م گرانید يافراد جا

 گ رانیضعف و ت رس د و از دیآياندازند بدشان ميآنها را به خطر م تيکه موقع يافراد

 يخودخ واه ناش  ياعم ال از قلب  نیکنند. همه ايبه اهداف خود استفاده م دنيرس يبرا

 (.54:   2995شود)بالنچارد و هاجز ،يم

حال ما روزانه با ص دها رهب ر  نیخودخواه است. با ا ردیاست که ب ذ يرهبر کمتر

 ميحق انتخ اب داش ته باش  اگر» . رهبران خود خواه معتقدند: ميخودخواه روبه رو هست

کنند تم ام پ ول، يگونه رهبران تالش م نیا«. که به نفع خودمان باشد میريگيم يميتصم

. اگر در خانواده باشند با فرزن دان و همسرانش ان ب ه دشهرت، مقام و قدرت به آنها برس

باشند در خدمت آنها  دیهستند و با ردستیآنها بنده و ز یيکنند که گويرفتار م يگونه ا

ش وند  گ وردن يآن است که ررا افراد خودخواه م يتا به اهدافشان برسند. سؤال اساس

کن د ياشاره م« ديخود را نظم ببخش يخصوص يايدن»مك دونالد در کتاب معروف خود 

کنن د ياند: افراد رانده شده و افراد خوانده شده. افراد رانده شده فکر م که افراد دو گونه

 نی ها همه م ال آنهاس ت. در واق ع اها و مقامتيها، موقعیياست، دارامال آنه زيهمه ر

کنند. در نقطه مقاب ل يم فیکه دارند تعر یيهاتيها و موقعیيخود را با دارا تیافراد هو

و  ش انیها یياست، روابط شان، دارا يموقت زيباورند که همه ر نیا افراد خوانده شده بر
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رهبران با آنچه به آنه ا امان ت  نیاست. ا يموقت يا همگتر از همه مقام و منصب آنهمهم

 (.01: 2995کنند )بالنچارد و هاجز، يخدمت م گرانیداده شده به د

  های تشخيص رهبری خودخواه از رهبری خدمتگزار شاخص

تفاوت رهبر خودخواه و رهبر خ دمتگزار را مش خص  ،سه الگوي رفتاري مشخص

 د که عبارتند از : نکنمي

رهبران خودخواه بيشتر وقت خود را صرف حفاظ ت :  1گی برخورد با انتقادچگون  -1

بينن د. هرگ اه احس اس کنن د کنند که ارزش و امنيت خود را در آنها م ياز ريزهایي مي

با ترس و وحشت و حالت تدافعي عک س  ،کندخطري ارزش و امنيت آنها را تهدید مي

ش وند ای ن حال ت را تقادي روبه رو ميدهند. به خصو  زماني که با انالعمل نشان مي

کنند انتقاد از آنه ا ب ه خ اطر ای ن اس ت ک ه اف راد دیگ ر ند. این افراد فکر ميداربيشتر 

 ،در مقاب ل خواهند آنها رهبرشان باشند و یا ترس از دست دادن قدرت و مقام دارند.نمي

نند انتق اد را هدی ه دارهبران خدمتگزار از آن جایي که موقعيت و نفوذ خود را موقتي مي

 نماین دکنند از انتقاد در جهت بهب ود رهب ري اس تفاده نند تا تهدید و سعي ميکميتلقي 

 (.40: 2995)بالنچارد و هاجز ،

موف ق رهب ري  ه ايیک ي از جنب هریزی بررای اانشري ی خرود: چگونگی برنامه  -2

وران رهبري خ ود خدمتگزار آن است که رگونه دیگران را براي ادامه راه پس از پایان د

داند در اختي ار کس اني ک ه بع د از او رهب ري کنند. رهبر خدمتگزار آنچه را ميآماده مي

کند تا کارها را یاد بگيرن د. در هایي را برایشان فراهم ميگذارد و فرصتخواهند کرد مي

وق ت خ ود را  ،مقابل رهبران خودخواه، به فکر حفظ موقعيت خود هستند براي هم ين

  .  (82: 2995)بالنچارد و هاجز، کنندوزش و پرورش جانشين خود نميصرف آم

ك د و چه كسی باید پيروی ك د: نگرش افراد نسبت به ای که چه كسی رهبری می -3

کنند آنها باید فقط رهبري کنند و دیگران پيروي. ام ا رهب ران رهبران خودخواه گمان مي
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کساني که به ایش ان اعتم اد ک رده ان د  خدمتگزار به دنبال آن هستند که به خواسته هاي

کنند و س تای  احترام بگذارند و به آنها خدمت کنند. رهبران خودخواه زود قضاوت مي

نهند. در عوض رهبران خدمتگزار گوش شنوا دارند و در قضاوت کردن عجله را ارج مي

نچ ارد و کنن د )بالشوند و ستای  را متوجه افراد دیگ ر م يکنند، کمتر عصباني مينمي

هاي تشخيص رهبري خودخ واه از ترین شاخص(. در جدول یك مهم58:   2995هاجز،

 .رهبري خدمتگزار نشان داده شده است
 

 های تشخيص رهبری خودخواه از رهبری خدمتگزار )م بع: محققان(شاخص -1ادول 

 رهبر خدمتگزار رهبر خود خواه هاشاخص

 

 چگونگی برخورد با انتقاد

و حال   ت ت   رس، وحش   ت 

ت  دافعي گ  رفتن ب  ه حف  ظ 

ريزهایي ک ه ارزش و امني ت 

 بيند.خود را در آن مي

داند نه تهدید. انتقاد را هدیه مي

کند حقيقتي را در انتقاد سعي مي

 بيابد تا رهبری  را بهبود بخشد.

 

 تربيت اانشين برای خود

ع  دم ص  رف زم  ان ب  راي 

آم وزش و پ رورش جانش  ين 

 خود.

ص  رف زم  ان ب  راي تربي  ت 

جانش    ين بع    د از خ    ود. 

 )توانمندسازي کارکنان(

ك د و چه كسی رهبری می

 چه كسی باید پيروی ك د

کنند و دیگران آنها رهبري مي

 باید پيروي کنند.

ه اي اف راد احترام ب ه خواس ته

 )پيروان(.
 

 دالیل كاربردی برای رهبری خدمتگزار 

م ؤثر یعن ي نت ای  و رهب ري  دوگان  عملي، رهبري خدمتگزار، اه داف دیدگاه از 

 رساند. در زیر به رند نمونه کلي اشاره خواهد شد: روابط را بهتر به ثمر مي

ک ه رهب ران  ه ایيس ازمانکن د؛ رهبري خدمتگزاران ه خ دمات بهت ري ارائ ه م ي

توانند روابط خود را ب ا همک اران و مش تریان کنند بهتر ميآنها را هدایت مي ،خدمتگزار

اي اس ت ک ه رهب ران ب ا توانند تقلي د کنن د رابط هکه رقيبان نمي حفظ کنند. تنها ريزي
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یاب د زیردستان خود دارند. بر اثر رهبري خدمتگزارانه ارتباط ب ا اف راد ني ز اف زای  م ي

 (. 20 : 1،2919)هيات

ه ایي ک ه توس ط رهب ران س ازمانك د؛ رهبری خدمتگزارانه، رهبری بهتری ارائه می -

گردن د. رهب ران خ دمتگزار در تر درار ضعف رهبري ميشوند کمخدمتگزار هدایت مي

گيرند و با کم ك آنه ا زمين ه هنگام رویارویي با موقعيت هاي دشوار، از افراد کمك مي

 (.01 : 2995آورند )بالنچارد و هاجز ،هاي تازه را فراهم ميهاي نو و راه حلظهور ایده

اف راد  دهد؛ دن را كاهش میی بين موفقيت و براسته بورهبری خدمتگزارانه فاصله -

ش وند، بيش تر احتم ال دارد در که توسط رهبران خدمتگزار ه دایت م ي هایيو سازمان

خ ورد، فضایي ارزش مدار که موفقيت و برجسته بودن در همه سطوح آن به رش م م ي

کار کنند. از آن جایي ک ه در رن ين مح يط ه ایي ع الوه ب ر ت الش ب راي رس يدن ب ه 

به دیگران بيشتر رای  است همه خواهان آن هستند که شرافتمندانه و  انداز، خدمترشم

با افرادش ان  رفتاري اخالقي کار کنند. رهبران خدمتگزار که ارزش هاي خود را در شيوه

بخش ند بلک ه باع ث موفقي ت نه تنها کيفيت زندگي اف راد را بهب ود م ي ،دهندنشان مي

 (.20 : 2919)هيات،شوندرشمگير سازمان مي

 

 رهبری خدمتگزار پترسون نظریه

ه اي ویژگ ي ،نامن ددر دنياي کنوني که آن را عصر پسانوگرایي یا پس ت م درن م ي

 ؛گي ردها قرار ميرهبري بسيار متفاوت است و سبك رهبري خدمتگزار در کانون فعاليت

)دف ت،  کنن دخدماتي را به کارکنان و آنها نيز خدماتي را به مشتریان ارائه مي ،زیرا مدیر

کارکردي در زمينه رهبري خدمتگزار را ارائ ه ک رد.  نظریه( 2991) 2(. پترسون49 :1130

س از تحقيق ات بس ياري هاي رهبري خدمتگزار زمين هبا تعریف ارزش نظریهوي در این 
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هاي کالسيك در زمينه رهبري مانند رهبري تحول آفرین و رهب ري شد. از نظر او تئوري

ه ا ب ردازن د. او در ای ن تئ وري ه ان دازه ک افي ب ه توص يف ارزشاند ب تبادلي نتوانسته

رهب ري خ دمتگزار  ه ايهایي که آنها را س ازههاي رهبري خدمتگزار یعني ارزشارزش

 ناميد تعریف نمود. 

، 1هاي رهبري خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از: عش ق اله يترین سازهمهم

و  0، خ دمت رس اني5، رش م ان داز4لي ت اعتم اد، قاب1، ن وع دوس تي2تنيوتواضع و فر

(. در این مدل رهبري خدمتگزار بر اساس این هفت سازه 2991)پترسون،  8توانمندسازي

 : قرار دارد

بن ا ش ده اله ي : اساس رابطه کارکنان و رهبر خدمتگزار بر اساس عش ق عشق الهی -1

معنوي است. در این  ( معتقد است این عشق به مفهوم اخالقي و2992) 3است. وینستون

عنوان یك انسان کامل با تمایالت و نيازهاي گون اگون دی ده م ي ش ود ه شيوه هر فرد ب

 (. 2991)دنيس ، 

 ( به معناي آن است که فرد فق ط2991) 0: فروتني از دیدگاه سندگه و وینزتواضع و فروت ی -2

 آنها نيز توجه نماید.ها و استعدادهاي بلکه به دیگران، به توانایي ،به خود توجه نکند

کند: رفتارهایي ک ه گونه تعریف مي دوستي را این( نوع1004) 19: مونرونوع دوستی -3

شود، حتي اگر براي انجام دهنده متضمن آن به قصد منفعت رساندن به دیگران انجام مي

 .(2991، و بروس باشد که منافع خود را به خطر بيندازد)دنيس
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2 Humility 
3 Altruism 
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9 Sandage & Wiens 

10 Monroe  
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توانن د کند آن است که رهبران ميرا از مدیریت متمایز مي : آنچه رهبريچشم انداز -4

براي آینده رشم انداز ایجاد کنند. نق  محوري و اساسي رهبري خدمتگزار ، ایجاد یك 

رشم انداز استراتژیك براي سازمان است. این رشم انداز باید الهام بخ  و توانمندس از 

ري از آینده که اش تياق و عالق ه را در توان تصویباشد. در تعریفي کلي رشم انداز را مي

 (.1132کارکنان ایجاد مي کند، دانست)بالنچارد، 

ش ود. : به اشتياق و عالقه یك گروه به اقدامات گروه دیگر اعتم اد گفت ه م ياعتماد -5

پيرو اعتماد است و ای ن مقبولي ت پای ه و  -یکي از مهمترین عوامل نفوذ در روابط رهبر

معتقد اس ت رهبران ي ک ه ب ه آنچ ه  1گردد. ميلرزمحسوب مي اساس رهبري خدمتگزار

 .(2991، و بروس کنند)دنيسکنند اعتماد را در بين افراد ایجاد ميگویند عمل ميمي

: خدمت رساني هسته محوري در رهبري خدمتگزار است. این رهبران خدمت رسانی-6

 2دهن د. کاردون ايه اي خ ود نش ان م خدمت رساني به دیگران را در رفتاره ا و ارزش

کند ت ا اینک ه ( معتقد است یك رهبر خوب کسي است که به دیگران خدمت مي2999)

کند احس اس دیگران نيز به خدمت او درآیند. افراد در برابر رهبري که به آنها خدمت مي

آن را ی ك افتخ ار بدانن د.  ،کنند. رهبران باید به ارائه خدمت مش تاق ب ودهمسئوليت مي

 (.1008ي در قلب رهبري خدمتگزار جاي دارد)گرین ليف،خدمت رسان

: توانمندسازي به واگذاري قدرت به دیگران گفته مي شود و براي توانم دسازی-7

رهبري خدمتگزار شامل گوش دادن مؤثر، ایجاد حس معناداري، ارزش نهادن بر عشق و 

و اثربخش ي خدمت رساني مي باشد. توانمندسازي عام ل حي اتي و اساس ي در ک ارایي 

شود و بر کار تيمي تأکيد دارد. هدف اصلي در توانمندسازي ایج اد سازمان محسوب مي

 (.2991،و بروس باشد)دنيسرهبراني موفق در کليه سطوح مختلف سازمان مي
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 شهيد خرازی فرماندهی هایشاخص

با توجه به قاطعيت فرماندهان جنگ باید بدانيم که مدیریت کارا بر اس اس اص ولي 

ه اي شخص يتي اف راد ش کل ن تجربه، علم و دان ، روابط صحيح انساني و ویژگيرو

گيرد. در این ميان در صورتي که مت يرهاي دیگري رون خلو  ني ت و دلس وزي و مي

اعتقادات دیني به آن افزوده ش ود مي زان ک ارایي ای ن م دیران اف زای  خواه د یاف ت. 

در امور اجرای ي فرات ر از ح وزه  را ي آنهاثيرگذارأد ميزان تنتوانمجموعه این شرایط مي

عه ص در، س تحقق این شرایط نيازمند بدون شك د. نبربحدود اختيارات باال  و مسئوليت

درك باال و وجود نوعي تفاهم و احساس مشترك نسبت به اهداف و وظ ایف س ازماني 

قدس است. مصداق واقعي و الگوي عملي رنين مفاهيمي رزمندگان و فرماندهان دفاع م

ه ایي ر ون گ ردد ویژگ ي(. همانطور که مالحظ ه م ي00 :1183)نصراصفهاني، هستند

توانمندي فرمانده، اخالق مبتني بر تواضع، عشق الهي، ن وع دوس تي، اعتم اد و خ دمت 

ند که از ميان اظهارات ی اران ش هيد هست هاي رهبري خدمتگزاررساني از جمله خصيصه

 خرازي قابل استنباط است. 

. ه اس تازي انساني پررمز و راز و داراي شخصيتي با ابعاد گون اگون ب ودشهيد خر

هاي جدید در مقابله با دش من متج اوز ها و تاکتيكتردید او یکي از بنيانگذاران شيوهبي

م ورد  ت وانم ي، گرف تهایي را که او براي مواجهه با قواي دشمن به کار ميبود. روش

 بررسي و استفاده قرار داد. 

دید. او در ع ين انعط اف و توج ه ب ه هاي باالتر را ميافق ،خرازي در جنگشهيد 

بگوی د. هيج ان و « ن ه » ها آماده بود تا در جایي که الزم ب ود مقتضيات و شرایط جبهه

شور اسالمي او ماندني و پایدار بود. او اهل تأمل، تفکر و تعمق درباره مسایل مربوط ب ه 

مه فرماندهان و طراحان عمليات به او اعتماد داشتند و بر هاي گوناگون نبرد بود. هحوزه

توان گفت او انساني کمي اب کردند. به همين خاطر ميهاي او تکيه ميها و تاکتيكشيوه
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ه  اي نب  رد ب  ود ک  ه وج  ودش بس  يار ب  راي جنگي  دن ب  ا دش  من ض  روري در جبه  ه

 (. 53: 1139نمود)فوالدوند،مي

رفتار و عمل    ،شيوا و دل نواز باشد کردارخرازي بي  از آنکه سخن و گفتارش 

آموزنده و راه گشا و الگو بود. رزمندگان لشکر که از داوطلبان بس يجي اقش ار مختل ف 

داد ب ا آنچنان او را دوست داشتند که هر رفتاري را که انجام م ي ،شدندمردم تشکيل مي

يراهن پاس داري خ ود را کردند. براي مثال زماني که شهيد خرازي پعالقه از او تقليد مي

پوش يدند. وقت ي ک ه در رزمندگان لشکر نيز مثل او لباس مي ،انداختبر روي شلوار مي

کردن د. عالق ه ب ه او گذاشت بسيجيان نيز رنين م يهواي سرد کاله گردي را بر سر مي

رفتارها و شيوه هاي او در کردار سایر رزمندگان ت داوم  ،باعث شده بود که تمام حرکات

د. هم انطور ک ه مالحظ ه گردی د، طراح ي رش م ان داز، اعتمادس ازي و شخص يت یاب

باشد در ش هيد خ رازي م ورد توج ه هاي رهبري خدمتگذار ميکاریزماتيك که از مؤلفه

ش هيد خ رازي را  شاخص سبك فرماندهيهاي برخي ویژگيیاران او قرار گرفته است. 

 :توان به شرح زیر مورد توجه قرار دادمي

  )عشق الهی( اخالص و شکرگزاریاوج  -1

 ،دی دهاي شخصي نميتالش صرفاًرا خود کارهاي خير و نيك  أشهيد خرازي منش

او در شرایط سخت جنگ، از خداون د و معص ومين  دانست.مي خدابلکه آنها را عنایت 

ای ن ویژگ ي ش هيد ک رد. کرد و در پس هر پيروزي خالصانه شکرگزاري مياستمداد مي

ه اي رهب ري خ دمتگزار اند دليلي بر عشق الهي او باشد که یک ي از س ازهتوخرازي مي

ترین مناطق عملياتي آغاز ش د. در یکي از سخت 5عمليات کربالي ، نمونهبه طور است. 

ه اي اولي ه ب ا مش کالت ط رح بسياري از محورها در شب عمليات ب از نش د و عم الً

صبح روز  :کردعات عمليات تعریف ميرو شده بود. یکي از دوستان اطاله اي روبعدیده

اول عمليات با شهيد خرازي در حال بررسي شرایط منطق ه عملي اتي ب ودیم ک ه ب ه م ا 

شهيد خ رازي ب ه  .اطالع دادند یکي از محورهاي مهم با رشادت نيروهاي اسالم باز شد
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مح  ش ش  نيدن ای  ن خب  ر بالفاص  له س  جاده خ  ود را په  ن و دو س  جده ش  کر 

ه ا را از ه ا و پي روزيدر واقع شهيد خرازي تمام موفقيت .(24: 1131)غفاري،داد انجام

 دانست.ناحيه خداوند مي

ریزي دقيق وج ود داش ت، ب ا توج ه ب ه ن ابرابري اگرره در جنگ درایت و برنامه

موفقيت ما مدیون رشادت، اعتق اد  ،دشمنامکانات و حمایت گسترده استکبار جهاني از 

نهادینه امروز مه و انجام وظيفه از روي اخال  و عشق بود. و توکل بر خدا، توسل به ائ

ه اي اجتم اعي ب ه کردن فرهنگ بسيجي و من  رزمندگان دفاع مقدس در تم ام ح وزه

 .(00: 1139)فوالدوند،باشدوظيفه فردي و جمعي همه ما مي ،ویژه در سيستم دولتي

ي ري ه ای  گعملکرد شهيد خرازي حکایت از آن دارد ک ه او هميش ه در تص ميم

توان گفت این نيروي عشق بود ک ه داده است. ميمعيار عشق را بر معيار عقل ترجيح مي

در اواخ ر مرحل ه اول عملي ات  ش د.باعث غلبه او بر دشمن در شرایط بسيار سخت مي

ها و واحدهاي عملياتي لشکر تحمي ل ش ده ب ود و شرایط سختي بر گردان ي پن ،کربال

موری ت انج ام أم ،هم ين ح ين هي مجددي صورت پ ذیرد. درالزم بود که یك سازماند

عمليات دشواري براي تحکيم خط مقدم به لشکر واگذار شد. برخي از مس ئولين لش کر 

ه اي دیگ ر انج ام این عمليات توسط یگان ،اعتقاد داشتند با توجه به شرایط ویژه لشکر

م ب ر اوض اع و درك رغ م عل د. شهيد خرازي عليبه تأخير افتشود یا حداقل رند روز 

عملي اتي دس تور آم ادگي ب راي انج ام  ه ايمشکالت لشکر، به همه واح دها و گردان

ش هيد ، قرارگ اه فرمان دهي ک لدر مح ل . صبح قب ل از عملي ات صادر کردعمليات را 

 .خرازي و آقا رحيم صفوي از جلسه بيرون آمدند و با یکدیگر مش  ول ص حبت ش دند

ولي عمليات امشب را ن ه  ؛کنمشرایط لشکر را درك مي آقا رحيم به شهيد خرازي گفت

و راه ي ني ز غي ر از ای ن  داز روي عشق انجام دهي  دفقط به عنوان یك وظيفه بلکه بای

. شهيد خرازي پس از شنيدن این مطلب )انجام وظيفه از روي عشق( س رش وجود ندارد
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ي عملي ات آم اده ب را یي دب ه هم ه نيروه ا بگو :ين انداخت و بعد گف تیرا لحظاتي پا

 .(42 : 1180)صمدي،باشند

، ک ه اف راد توانس تند 4نمونه دیگر اینکه لحظاتي پس از ش روع عملي ات ک ربالي 

هاي پتروشيمي عراق را تصرف نمایند، شهيد خرازي آرام و با وقار به طرف قبل ه قسمت

در و  ایستاد و در قنوت شروع به گریه کرد. سنگر مملو از بسيجي بود و آت  دش من از

ترین توجهي ب ه حاض رین لرزاند اما حاج حسين بدون اینکه کوركدیوار، سنگر را مي

نام ه او (. همچن ين در وص يت191: 1180ک رد )بن ي ل وحي،داشته باشد راز و نياز م ي

خ دایا م ن دلشکس ته و مض طرم، ت و را ص احب »اي از این ویژگي نمایان است: نمونه

 (.111: 1180بني لوحي،....«)دانم و بس پيروزي و موفقيت مي

 روحيه و شجاعت باال -2

شجاعت و روحيه ب االي او در هنگ ام عملي ات  ،یکي از صفات بارز شهيد خرازي

ساز اعتماد بين او و نيروهای  شده زمينه ،حضور خرازي در خط اول نبرد با دشمنبود. 

نزدی ك  روحي ه حماس ي و جنگ ي او را از ،بود. نيروه اي تح ت ام ر ش هيد خ رازي

دیدند. به عالوه انگيزه خدمت ص ادقانه در عملک رد او ک امالً نمای ان ب ود. در واق ع مي

کردند. این الگویي واقعي از رهبر خدمتگزار را در باالي سر خود احساس مي ،رزمندگان

ه اي فرمان ده موج ب رس اني، توان ایيرنين بود که عالوه ب ر تقوی ت انگي زه خ دمت

شهيد خرازي عالوه بر داش تن ت دبير ع الي نظ امي، ش جاعت  د.شتوانمندي پيروان مي

نظيري داشت. دیده نشد ایشان از خودشان ضعف نشان دهن د. ش جاعت، ص البت و بي

ه ا نمون ه و مص داق روحيه باالي او در برخورد با دشمن براي همه فرماندهان و گردان

 (.50: 1189اشداء علي الکفار رحماء بينهم بود)قراگوزلو،

با ش هيد خ رازي وارد یک ي از محوره اي  5دقایقي قبل از شروع عمليات کربالي 

عملياتي شدیم. دو نفر از فرماندهان دیگر از جمله شهيد ح اج احم د ک اظمي فرمان ده 

 ،با شروع عمليات و افزای  حجم آت   دش من پيوستند.لشکر نجف اشرف نيز به وي 
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گ ویي تناس بي مي ان ش رایط س خت و ش د. روحيه و جسارت این فرماندهان بيشتر مي

مثل گوهري در لشکر بود ک ه هم ه اف راد ب ه  خرازيافزای  روحيه آنان وجود داشت. 

احس اس  اون وعي وظيف ه در قب ال س المتي و حف ظ ج ان  ،ویژه نيروهاي همک ار وي

رغم خطرات باالي خطوط مقدم، فرماندهان ارش د س  اه اس الم از جمل ه کردند. عليمي

ها و شرایط سخت در خط مقدم با نيروهاي بسيجي همراه در کليه عملياتشهيد خرازي 

این امر هم باعث شناخت و درك آنها از شرایط عملي ات و ه م باع ث اف زای   .بودند

دان د و مطم ئن فرمان دهي ک ه م ي .(10:  1180)صمدي،شدروحيه نيروهاي بسيجي مي

است، ه ي  گ اه در ار ع دم است که ره کشته شود و ره بکشد در هر دو حال پيروز 

)ن وري  و همواره با روحيه و نشاط قوي عمل خواهد نمود روحيه و انگيزه نخواهد شد

   (.1132آبادي، صادق

 شخصيت كاریزماتيک -3

ز برخورده اي اعشق و عالقه نيروهاي لشکر به شهيد خرازي ب ه ح دي ب ود ک ه 

توجه شهيد خ رازي ب ه خ ود را نوعي  ، بلکه آنندشدموردي ایشان نه تنها ناراحت نمي

ایشان بدون توجه به احتياجات شخصي خود، نيازهاي  .(31:  1180ند)خسروي،دانستمي

کرد. همواره سعي م ي ک رد هم ه نيروه ا را در افراد یگان خود را با جدیت پيگيري مي

کسب پيروزي و موفقيت مشارکت دهد و افراد احساس کنند در پيروزي س هيم هس تند. 

ورزی د. ب ا روي ب از از انتق اد داشت و به آنها عشق ميها را دوست مييجيعاشقانه بس

اي که افراد هراسي از انتق اد نداش ته باش ند. جایگ اه واالي او در کرد به گونهاستقبال مي

سلسله مراتب فرماندهي هي  گونه احساس غروري را در وي به وجود نياورد؛ بلک ه در 

   (.1189دانست)قراگوزلو،کمتر از نيروهاي بسيجي مي کمال تواضع، خود را همتا و حتي

 فرماندهیدر قاطعيت  -4  

اي لطي ف و روحي ه داش تن اخالق اسالمي و برخورداري ازشهيد خرازي در عين 

قوي و جذبه باالیي برخوردار بود. ای ن ام ر ب ه  فرماندهيحساس، در هنگام عمليات از 
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کر بدون استثنا از دس تورات ایش ان در ه ر نحوي بود که همه فرماندهان و مسئولين لش

این تنها به خاطر سلسله مراتب نبود بلکه نش انه اي از اعتق اد  .کردندشرایطي پيروي مي

قلبي آنها نسبت به تجربه و قابليت شهيد خرازي و در ع ين ح ال عش ق و عالق ه آنه ا 

 و مثبت بود. اي بسيار باال نسبت به ایشان بود. در واقع شهيد خرازي داراي جذبه

 دوری از هرگونه حب مقام و پست -5

فرمان دهي ب ود.  مس ألهیکي از دالیل موفقيت دفاع مقدس، نوع نگاه فرماندهان به 

کردند و در ص ورتي ک ه ت وان آن را نداش تند از پذیرفتن مقام خودداري مي معموالًآنها 

یي و ب ه آب ا معي ار ک ارتنه ا  مسئوليت و فرمان دهي راپذیرفتن  آنها .پذیرفتندنمي رگزه

مق ام  ،دیدنداز خود ميتوانمندتر فردي را بهتر و رنانچه کردند و عنوان وظيفه قبول مي

این روحيه و رفتار باعث افزای  کارایي س  اه اس الم در  .کردندواگذار ميبه او خود را 

س المت  ي ر وناین روحي ه و معياره ای ،در عرصه مدیریت سازماني اگرشد. مي جنگ

سازمان به افراد قرار گيرد اعتماد واگذاري مسئوليت مالك  ،فس و کارایي و تجربه افرادن

ب ود آن رنان در حقيقت نگرش فرماندهان دفاع مقدس به فرماندهي زیادتر خواهد شد. 

. یکي از صفات بارز شهيد خرازي دانستندها پاسخگو ميهمه این موقعيت خود را درکه 

را ني ز تنه ا ب ه  14فرماندهي لشکر او دنيا و موقعيت و مقام بود. اعتنایي وي به امور بي

 .(1185)سيوندیان،دليل یك وظيفه قبول کرد

اعتنا ب ود و ه ي  وق ت دلبس تگي ب ه مق ام و منص ب شهيد خرازي به مال دنيا بي

آالیشي تمام، هميشه در اي ندارد، من عالقمند هستم با بيمقام فایده» گفتنداشت و مي

هم انطور ک ه ق بالً (. 13: 1189هایم باشم و به درد دل آنها برسم)قراگوزلو،سيجيميان ب

اهتم ام  ،هاي تمایز رهبري خدمتگزار از رهب ري خودخ واهاشاره گردید یکي از شاخصه

آنها نسبت به مسأله جانشين پروري است. برخ ورداري رهب ران خ دمتگزار از شاخص ه 

رهبران صرفاً به فکر حفظ موقعيت خود نيس تند.  پروري نشان از آن دارد که اینجانشين

ه اي ب زرگ در واق ع فرماندهاني مانند شهيد خرازي با خودداري از پذیرفتن مس ئوليت
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 ت رپي اند رندین گام از رهب ران خ دمتگزار تعری ف ش ده در من ابع علم ي نشان داده

 هستند. 

 انداز از طریق وسعت نظر و احاطه بر موضوعترسيم چشم -6

. استامري الزم  سازمانيحدود اختيارات در عرصه مسائل  تعيينسيم وظایف و تق

نظر ق رار دهن د و ب ا  را مدّیعني رشد و اعتالي سازمان لکن اگر همه یك هدف اساسي 

، ب رهزین د نظ ريه ا و تن گدیدي کالن و همه جانبه به اوضاع نگاه کنند و از برداش ت

ب ه دیگ ران و دانس تن  قص راصوالً م. واهد شدختر حل و مشکالت سریعمسایل  مسلماً

نه تنها باعث بدبيني و از ب ين رف تن هم دلي  ،هاها و پيشرفتموفقيتدرآوردن انحصار 

 اگ ر همچ ونباشد. مي سازمان و افراد ت، بلکه م ایر با رقابت سالم و مصلحخواهد شد

، طل ب گ ردداو اقدام براي خ دا باش د و پ اداش ه م از هر گونه بسيجيان و رزمندگان 

 .(1131)بني لوحي، رودميناپسند کنار  ایصبسياري از خص

در خصو  عدم اس تقرار ني رو در برخ ي پن  گزارشي در خالل عمليات کربالي 

ایش ان ب ه . به شهيد خرازي داده شده ب ود 14نقاط حوالي خط مقدم در محدوده لشکر 

در خ  ط بررس  ي و س  ریع اوض  اع  ن  دنيروه  اي اطالع  ات عملي  ات لش  گر دس  تور داد

. پ س از بازدی د گ رددصورت صحت گزارش قرارگاه، یك گروهان نيرو عازم خ ط  در

وجود ندارد و مشکل مربوط ب ه  14اي ميان نيروهاي لشکر هي  فاصله شخص گردید،م

ب ا  ن د،باشد. وقتي به شهيد خرازي گ زارش بازدی د را دادهاي همجوار ميیکي از یگان

یا لشکر دیگ ر ن داریم، هم ه ای ن خ ط  14خط لشکر  ،در جبهه "حالت خاصي گفت:

 "متعل  ق ب  ه اس  الم اس  ت. س  ریع ی  ك گروه  ان ني  رو در هم  ان نقط  ه مس  تقر نمایي  د.

بالفاصله پس از دستور ف وق و اس تقرار نيروه ا در خ ط ب ا قرارگ اه ني ز تم اس  ایشان

یگ  ان مرب  وط وظيف  ه خ  ود را  ندو خواس  ت ن  دو گ  زارش اوض  اع را داد ن  دگرفت

 . (41: 1131)غفاري،دهد انجام
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آگاهي، بهبودبخشي، سرپرس تي، دوراندیش ي و ترس يم دی د مش ترك از جمل ه عناص ر 

 رهبري خدمتگزارند که در این نوع عملکرد شهيد خرازي قابل مشاهده است.
 

 خدمت رسانیتمایل به  -7

نيروهاي تحت امر کم اهميت اس ت و توج ه ب ه آنه ا ل یمساکنند برخي گمان مي

دارد. در حالي که شهيد خرازي در عين اینکه مسایل ک الن را ه را از کليات باز ميفرماند

 محبت عناص ر مخل ص شد.در نظر داشت از مسایل و مشکالت جزئي نيروها غافل نمي

اي داشت. براي رسيدگي به وضعيت نيروها و مطلع ش دن در دل او جایگاه ویژه بسيجي

نم ود و مش کالت ها و مقرهاي لشکر سرکش ي ميبه واحدها، یگان گاناز احوال رزمند

ک رد ک ه نس بت ب ه س فارش ميبه مسئولين کرد. همواره آنان را رسيدگي و پيگيري مي

رزمندگان احترام قائل شوند و خود را نسبت به آنها بدهکار بدانند و یقين داش ته باش ند 

 .  (48 : 1132)دانشگر،دارند آنهاگردن  هکه آنها حق بزرگي ب

رساني در عملکرد م دیریتي و فرمان دهي ش هيد ه رفتارهاي مبتني بر خدمتهموار

، ایشان را به عنوان الگویي براي خود ق رار رزمندگاناز آنجا که  آمد.خرازي به رشم مي

کردند اخالق و رفتارشان مثل ایشان باشد. او شخصيتي رند بع دي داده بودند، سعي مي

ها شيفته اخالق، رفتار، انسان ساز اسالم. خيليداشت: شخصيتي پرورش یافته در مکتب 

دانس تند. زی را مدیریت و فرماندهي او بودند و او را یك برادر بزرگتر و معلم اخالق مي

ک رد ت ا ب ا او بيشترین ت الش را م ياو قبل از آنکه لشکر را بسازد، خود را ساخته بود. 

ها و در هواي گرم جن وب جبهه ها درهمت افراد بيشترین امکانات را براي رفاه بسيجي

 (.50: 1189به کار گيرد)قراگوزلو،

 تواضع و فروت ی -8

اش که داراي ص البت و ق درت خاص ي هاي نظامياو باتوجه به اقتضاي مسئوليت

از ی ك  شد برادري صميمي و دلسوز براي آنها ب ود.بود، زماني که با بسيجيان مواجه مي
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ناريز بود و از سوي دیگر در مقابل دش من ب ه مثاب ه اي خاضع و سو در برابر خدا بنده

 (.119: 1180شد)بني لوحي،اسم جبار خداوند ظاهر مي
 

 عشق به والیت و رهبری -9

هاي رهبري خ دمتگزار گرره این خصيصه شهيد خرازي در منابع علمي جزء مولفه

خدمتگزار قرار بيان نشده اما این ویژگي در اینکه ایشان را در ردیف فرماندهان بزرگ و 

اي ب ه اه ل بي ت ش يفتگي و محب ت وی ژهشهيد خ رازي دهد نق  مهمي داشته است. 

صميم  موجب شده بود ازاز والیت فقيه  عميق او عصمت و طهارت)ع( داشت. شناخت

از اخ ال ، ایم ان و عالق ه از  سرش ارب ي لورزد. با قبامام )ره( عشق  حضرت قلب به

هاي ایشان را ها و سخنراني نمود. به دقت پياميت ميآن حضرت تبع هايانمو فراحکام 

کرد که همان را مالك عمل خود قرار ده د و از ح دود تعي ين داد و سعي ميگوش مي

گف ت و درب اره آن حض رت س فارش هميشه از امام م ي شده به هي  وجه تجاوز نکند.

 (.02 :1189کرد. در واقع توجه فراواني به مقام والیت داشت)قراگوزلو،مي

ما رشم و گوشمان به رهبر است، تا ببين يم از آن ک انون و گفت: شهيد خرازي مي

ص دها ج ان  شیك جان که س هل اس ت، اي ک ا .رسدمرکز فرماندهي ره دستوري مي

ترین مراح ل جن گ ب ا عم ل ب ه ک ردیم. او در س ختداشتيم و در راه امام ف دا ميمي

خ رازي ب ا ک رد.  اسالم و انق البگي به هاي حضرت امام خميني)ره( خدمات بزرگفته

اقتدا به امام )ره( رنگ و بوي شخصيت معنوي ایشان را به خود گرفته بود. ش اید بت وان 

گفت شخصيت کاریزماتيك خرازي ریشه در ارادت و عشق او ب ه ام ام )ره( داش ت. او 

د ت ا ب رهمواره در مسئوليت و جایگاهي که قرار داشت نهایت دقت خود را ب ه ک ار مي

ف ار  از الم ال مس ئول هس تيم. او گف ت: در مقاب ل بيتاسراف و تبذیر نشود. بارها مي

اندیش يد. در مناج ات و جز به اسالم و انجام تکليف الهي خ ود نميگرایي صرف، نتيجه

کرد: اي خدا! این جان ناقابل را از م ا قب ول راز و نيازهای  این جمله را بارها تکرار مي
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ج دول ش ماره دو در  .(1185)بن ي ل وحي،ض، فقط اس الم را پي روز کنبفرما و در عو

هاي رهبري خدمتگزار از دی دگاه اندیش مندان م دیریت و ش هيد مقایسه تطبيقي ویژگي

 گردد.خرازي )سمبل فرماندهان دفاع مقدس( ارائه مي
 

 هایهای رهبری خدمتگزار و شاخصمقایسه تطبيقی ویژگی -2ادول 

 ازی )م بع: محققان(فرماندهی شهيد خر 

های رهبر خدمتگزار از دیدگاه ویژگی

 اندیشم دان مدیریت

 های فرماندهیویژگی

 شهيد خرازی 

 عشق الهي

 توکل به خداي متعال 

 توسل به اهل بيت)ع(

 شکر گزاري

 تواضع و فروتني
 حسن خلق

 برخورد کریمانه با زیردستان

 نوع دوستي
 یاري رساني

 زیردستانعالقه و ابراز محبت به 

 رشم انداز

 افق دید وسيع

 آینده نگري

 پي  بيني وقایع احتمالي

 اعتماد

 جلب مشارکت افراد

 واگذاري مسئوليت به افراد

 باور به توانایي افراد تحت امر

 خدمت رساني
 تأمين نيازهاي نيروهاي تحت امر

 تأمين امکانات و اقالم آمادي

 توانمندسازي

 آموزش افراد

 به افراددادن فرصت عمل 

 تقویت اراده و اعتماد به نفس افراد
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هاي مرب وط ب ه نظری ه همانطور که مالحظه گردید، شهيد خرازي عالوه بر ویژگي

هاي دیگري ب ود ک ه موج ب برت ري او ها و توانمنديرهبري خدمتگزار، داراي ویژگي

 اند. که در جدول شماره سه نمای  داده شده شدمي
 

 ای شهيد خرازی )م بع: محققان(هسایر ویژگی -3ادول 

 های شهيد خرازیسایر ویژگی

 عشق به والیت و رهبري

 شخصيت کاریزماتيك

 دوري از حب مقام

 روحيه و شجاعت باال

 قاطعيت در فرماندهي

 

ه اي رهب ري بين ي کنن ده بعض ي از ویژگيتوانن د پي ها ميبرخي از این ویژگي

توان د يت کاریزماتيك )به عنوان مت ير پيش ایند( ميخدمتگزار باشند. به طور مثال، شخص

ویژگي نوع دوستي را )به عنوان مت ير پيامد( ب ه دنب ال داش ته باش د. همچن ين ویژگ ي 

اعتماد )به عنوان مت ير پيامد( ممکن است ناشي از ویژگي دوري از حب مقام )به عن وان 

 مت ير پيشایند( باشد.

 

 گيرینتيجهب دی و امع

ي نظري موجود نشان داد، نظریه رهب ري خ دمتگزار ب ه عن وان یک ي از مرور مبان

هم اکنون مورد تأیي د  ،هاي برآمده از تحقيقات و مطالعات حوزه سازمان و مدیریتایده

ه ا و ص نایع ب زرگ ب ا و استفاده بسياري از مدیران قرار گرفته اس ت. ام روزه س ازمان



 1931زمستان ، 41سال دوازدهم، شماره فصلنامه علوم نظامی، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33 

 

وري و موفقي ت خ ود در اف زای  به ره هاي این نظریه س عيگيري از دستورالعملبهره

ه اي ای ن گي ري و س ازهس ازد، جه تدارند. بررسي کلي این نظریه کامالً مشخص مي

اگرره از ناحيه دانش مندان غرب ي  ،دیدگاه حکایت از زیربناي مذهبي و اعتقادي آن دارد

ه مطرح گردیده است. به همين جهت بسياري از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس بدون آنک

با این نظریه آشنا بوده باشند، ابعاد آن را در رفتار، سبك رهب ري و عملک رد فرمان دهي 

شهيد خرازي یکي از فرماندهان ب زرگ دف اع مق دس اند. خوی  به منصه ظهور گذاشته

ه ایي ر ون، اخ ال  و ش کرگزاري، روحي ه و ش جاعت ب اال، باشد ک ه از ویژگيمي

دهي، دوري از ح بّ مق ام، توان ایي ترس يم شخصيت کاریزماتي ك، قاطعي ت در فرمان 

انداز، وسعت نظر، خدمت رساني، تواضع و فروتني و عشق ب ه والی ت برخ وردار رشم

بوده است. این خصایص ایشان را به عنوان یك رهبر خدمتگزار مطرح ک رده اس ت. در 

 توان علت پایبندي فرماندهان دفاع مقدس ب ه ش يوه خ دمتگزاري ب ه پي روان وميواقع 

زیردستان را به نگرش اعتقادي و دیني آنها نسبت داد. با این ح ال تبي ين علم ي نظری ه 

عرص ه  در رهبري خ دمتگزار از س وي اندیش مندان و ص احبنظران داخل ي و خ ارجي

ه اي دین ي در به عنوان گامي مؤثر در جهت تروی  توص يهتواند مي ،سازمان و مدیریت

 علم و دین باشد. ها مصداقي براي ترکيب اداره سازمان

آشنایي فرماندهان و مدیران نظامي با سبك رهبري خ دمتگزار و اس تفاده از آن در 

تواند پيامدهاي مطلوبي از جمله ب اال ب ردن روحي ه ها و واحدهاي نظامي، مياداره یگان

رساني و ایثارگري و افزای  خشنودي ش لي و تعهد سازماني را به همراه داش ته خدمت

وي دیگر مدیران، فرماندهان و مربيان مراکز آموزشي و دانشگاهي نظ امي ک ه باشد. از س

گيري از شيوه توانند با بهرهباشند، ميعهده دار مسئوليت تربيت نسل آینده فرماندهان مي

 رهبري خدمتگزار تا حدود زیادي زمينه تحقق اهداف آموزشي را فراهم آورند.

توانن د ب ه که آیا رهب ران خودخ واه م ي سدرميدر پایان این سؤال منطقي به نظر 

البته این اتفاق غير ممک ن نيس ت و برخ ي از رهب ران   رهبري خدمتگزار تبدیل گردند
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خودخواه ممکن است روزي به این حقيقت دست پي دا کنن د ک ه آنچ ه ت اکنون تص ور 

از ی ر ز هايپيش نهاد ،ه اي نظ ري تحقي قاند اشتباه بوده است. با توجه به یافت هکردهمي

براي تبدیل رهبران خودخواه به رهبران خ دمتگزار ارائ ه  (2995بالنچارد و هاجز)سوي 

 د: نگردمي

وقتي افراد با خود بيندیشند که پ س از ره ایي از دس ت  موااه شدن با مرگ؛ -1

ش وند. دارند، فروتن و متواضع مي مرگ، دوباره شانس زندگي کردن و رهبري

فهمند در عوض خدمت گرفتن از دیگ ران بای د در این زمان است که افراد مي

 به آنها خدمت کنند. 

افت د. این آگاهي از طریق ارتباط با رهبران خدمتگزار اتفاق م يآگاهی مع وی؛  -2

در هنگام ارتباط با افراد خدمتگزار و داراي مقام معنوي تحت ت أثير آنه ا ق رار 

دهاي معن وي رسد ک ه کس ب آگ اهي از پيام رنين به نظر مي خواهند گرفت.

 دهد.افراد را تحت تأثير قرار مي ،مثبت این سبك رهبري

اگر افراد در کنارالگویي از رهب ري خدمتگزاران ه باش ند، داشتن الگوی عملی؛  -3

گيرند. رنانچه این الگو زنده خود و ناآگاهانه سبك رهبري آنها را فرا ميخودبه

به پيروي از اعم ال او  ،اهدهنق  یك مربي را بازي کند تا افراد با مش دباشد بای

ریزي، مربيگري روزان ه و ارزی ابي عملک رد ب ردازند. این نق  از طریق برنامه

تواند انجام پذیرد. در صورتي که الگو در قيد حي ات نباش د ب ا مراجع ه ب ه مي

ت وان رش د ک رد و ب ه اه داف خ ود ک ه هم ان هاي او ميدستورات و توصيه

 .خدمتگزاري است رسيد
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 م ابع ت فهرس

، ر ا  مبانی فلسفه و تئوری رهبری و رفترار سرازمانی(. 1133اکبر)اي، عليافجه

 تهران: انتشارات سمت، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني. ششم،

ترجمه عبدالرضا رضایي نژاد، را  س وم،  ،مدیریت بر قلوب(، 1132بالنچارد، کن)

 انتشارات فرا.  تهران:

ترجمه مهدي رمنزار، ر ا  ره ارم، ته ران:  م معکوس،هر(، 1135بالنچارد، کن )

 انتشارات خدمات فرهنگي رسا. 

 تهران: انتشارات دان  و انيشه معاصر. خورشيد شلمچه،(، 1131بني لوحي، علي)

 امام حسين)ع(.  14انتشارات لشکر اصفهان: هزار قله عشق،(، 1185بني لوحي، علي)

س خ اطراتي از فرمان ده ش هيد ح اج )براس ا شور عاشقی،(. 1183بني لوحي،علي)

 حسين خرازي(، تهران: انتشارات موسسه فرهنگي دان  و اندیشه معاصر.

تهران: انتشارات موسس ه فرهنگ ي  از لبخ د چيزی نگفت.(. 1131بني لوحي،علي)

 دان  و اندیشه معاصر ، را  نگاران.

 جم ه جعف ر، ترمدیر خدمتگزار و شایسرته(، 1130جان استال ورت ) جنينگز، کن.

 شکر خواه، را  اول، مشهد: نشر مرندیز.

، مجل ه  ت دبير، مردلی بررای رهبرری خردمتگزار(،  31حسن پ ور، اکب ر) بهم ن 

 .  151 شماره

اص  فهان: انتش  ارات  آتررش و خررون،(، 1180خس  روي قلع  ه ش  اهرخي، فری  دون)

 امام حسين)ع(. 14لشکر

 رات بوستان.انتشا ، اصفهان:خدمت از ماست 82(، 1132دانشگر، بهزاد)

، ترجمه علي پارسایيان و محمد تئوری و طراحی سازمان(، 1130دفت، ریچارد ال )

 جلد اول، را  دوازدهم، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.  اعرابي،
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 ، تهران: انتشارات سمت.مبانی سازمان و مدیریت(، 1135رضائيان، علي )

 امام حسين)ع(،  14انتشارات لشکر ن:اصفها تبسم س گر،(، 1185سيوندیان، محسن)

 تهران: نشر سوره. یادگار سرداران،(، 1180صمدي، محمدعلي)

 ، تهران: نشر روایت فتح.یادگاران: كتاب خرازی(، 1131غفاري، فاطمه)

 ، را  نهم، تهران. پروانه در چراغانی(، 1139فوالدوند، مرجان)

اس الم)حاج حس ين خ رازي(، (. سيماي سرداران شهيد 1189قراگوزلر، غالمحسين)

 تهران: دفتر حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس.

، ترجم ه محمدرض ا آل یاس ين، آیين زندگی مردمان مرورر(، 1134کاوي،اس تيفن )

 انتشارات هامون.  را  دوم، تهران:

ر ب ، ترجمه علي اک مدیریت رفتار سازمانی(، 1134کریتنر، رابرت و کينکي، آنجلو )

 انتشارات پيام پویا.  ين صفر زاده، را  اول، تهران:فرهنگي و حس

ر ا   ، ترجم ه عزی ز کياون د،های بایسته یک رهبرصفت(، 1139ماکسول، ج ان )

 هفتم، تهران: انتشارات فرا.

، ترجمه عل ي یاراحم دي، ر ا  آنچه هر رهبر باید بداند( ، 1138ماکسول ، جان )

 اول، تهران:نشر افکار.

انتش ارات بني اد حف ظ آث ار و نش ر  ته ران: عقيرق،(، 1185)محمودزاده، نصرت اهلل

 ارزشهاي دفاع مقدس. 

 14انتش ارات لش کر اص فهان: هرای تجلری،تپره(، 1183نصراصفهاني، محمدرض ا)

 حسين)ع(. امام

هاي مدیریت و فرمان دهي خ الق در (. ویژگي1132آبادي، محمدرضا )نوري صادق

مجموعره مقراال  دف اع مق دس.  هاي نظامي بر اس اس تج ارب دورانسازمان

ها و عوامل خالقيت و ابتکرار نخستين همایش علمی سراسری بررسی ویژگی
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)جل  د اول(. اص  فهان، دانش  کده  عمررل رزم رردگان اسررالم در دفرراع مقرردس

  .  121-148،   1131اردیبهشت 11و  19س اه. افسري
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