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چکيده

رفتار خادمانه کارکنان در سازمانهای مذهبی با محوریت زائر شکل میگیرد .رفتار خادمانه در
واقع بر فلسفه خدمترسانی به زائرین استوار است و خادمان ،کسانی هستند که خدمترسانی
به زائرین و بر آوردن نیازهای آن ها را در اولویت نخست قرار میدهند .چنین اهتمامی نسببت
به خدمتگزاری تحت تأثیر عواملی خواهد بود که برای شناسایی و کشف آن ،پژوهش حاضر
به طور کیفی با تمرکز بر مورد مطالعه کارگزاران سازمان حج و زیارت در اماکن متبرکه مکبه و
مدینه با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی انجام شده است .به منظور دستیابی به دادههبا از
نمونه گیری هدفمند بر اساس معیارهای نظام نامه ارزیابی عملکرد کارگزاران خادم سازمان حج
و زیارت با  81نفر از خادمان برتر تا اشباع نظبری مصباحبههبای نیمبهسباختاریافته صبورت
گرفت .متن مصاحبههای انجام شده در قالب واحدهای فکر کدگذاری ،مقوله بندی و در نهایت
در طبقات مضامین چهارگانه طبقه بندی شدند و به منظور اعتباریبابی آن از روش توافب درون
موضوعی دو کدگذار استفاده گردید .یافتههای تحقی عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه خادمبان را
در قالب  4عامل احساسی ،شناختی ،زمینه شخصی (سرشتی ،محیط ساخته) و زمینه مرتبط ببا
نقش تبیین میکند.
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مقدمه

رفتار خادمانه 8از جمله مفاهیم مطرح در ادبیات رفتار سبازمانی اسبت کبه در تقاببل ببا
رفتار عامالنه 2در مشاغل مدیریتی موضوعیت یافته است .اگر بتوان رفتار خادمانبه را در
زمره انتظارات رفتاری نقشهای مدیریتی سازمان گنجاند ،منطقی به نظر میرسد کبه در
سطحی دیگر بتوان این انتظار رفتاری را از دیگر کارکنان در سایر نقشهای سازمانی نیز
توقع داشت .به ویژه زمانی که ماهیت مشاغل نگاه ارزشبی و رفتبار شبهروندی فراتبر از
مشاغل عادی را به خود جلب مینماید ،وجود این امر کانون توجهبات بیشبتری را ببر
خود متمرکز میسازد؛ از جمله این مشاغل و نقشهبا ،نقبش کارکنبان در سبازمانهبای
مذهبی میباشد .ماهیت رفتار شغلی این افراد به گونهای ظهور پیدا میکند که توجبه ببه
مسئولیت اجتماعی نسبت ببه ارببا رجبوع و مراجعبان سبازمانی ،انتظبار ببروز رفتبار
شهروندی در فعالیتهای کاری مشاغل سازمانی و به نمایش گذاشتن هر اقبدامی کبه از
آن برداشت رفتار خادمانه بشود ،از اولویت برخوردار است.
از سویی آنچه که در نظریههای سازمان و مدیریت پیرامون خادمیت مطرح است،
بیشتر مدیران سازمان را به عنوان خادم در مقابل نظریه عاملیت مبورد تأکیبد خبود قبرار
میدهد و کمتر به رفتار خادمانه کارکنان پرداخته شده اسبت .ببر ایبن اسباس ،هرنانبدز
(2007b

 )Hernandez,بیان میکند که رفتار خادمانه به تالشی از سوی رهبران و مبدیران

سازمان اطالق میشود که هدف آن بر ترجیح دیگبران و تقبدّم آن هبا ببر خبود فبرد تأکیبد
میکند؛ به عبارتی آن ها خیلی بیشتر از آنچه که برای خود انجام میدهند ،برای دیگران انجبام
میدهند بدان معنا که منبافع دیگبران ببر منبافع خبود ارجحیبت دارد (2007a

Hernandez,).

تمرکز بر «دیگران» بهجای «خود» ،جزء ثابت در موضوع خادمیت است.
در کسبوکارهای تجاری و انتفباعی نیبز در حبوزه بازرگبانی ایبن طبور بیبان
میشود که شرکتها به منظور تمایز خود نسبت به رقببا در محبیط رقبابتی ،اقبدام ببه
خدمت رسانی به مشتریانشان در حد عالی مینمایند با این منط که خدمت عبالی ببه
مشتریان منجر به رضایت آن ها شده و در نتیجبه تمایبل آن هبا ببه اسبتفاده بیشبتر از
خدمات عرضه شده افزایش یافته که در نهایت منجبر ببه افبزایش درآمبد شبرکتهبا
میشود ()Rogelberg et. al., 1999؛ اما ماهیت ،نگاه و نگرش ارزشبی در سبازمانهبای

کشف عوامل مؤثر بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زيارت؛311 ...

مذهبی ،غیرانتفاعی یا عامالمنفعه ،رفتار خادمانه و خبدمت خالصبانه و ببه دور از تفکبر
مادیگرایانه را به گونهای دیگر برجسته میسازد؛ به ویژه اگر جاذبه های معنوی ،مبذهبی
و اخالقی رقابت برای بروز رفتار خادمانه با هبدف عبر

ارادت ببه سباحت خانبدان

قدّیسین الهی را تشدید نماید.
از جمله سازمانهایی که ببروز رفتبار خادمانبه در زمبره دغدغبههبای مبدیران و
کارکنانش قرار دارد ،سازمان حج و زیارت و کارکنان اعزامی ببه امباکن متبرکبه مکبه و
مدینه میباشند ،به گونه ای که حتی برای نام گذاری عناوین شغلی خود گاهی از اصطالح
«خادم» استفاده مینمایند .مسئولین این سبازمان ببه طبور جبدی در پبی آن هسبتند کبه
شرایطی را فراهم آورند که زمینههای بروز رفتار خادمانبه از عینیبت بیشبتری در رفتبار
کارگزاران این سازمان برخوردار گبردد .در ایبن میبان تعبامالت مبؤثر خبادم  -زائبر و
مدیریت پایدار آن بیشتر متوجه کسانی است که از بیشترین و نزدیب تبرین ارتببا ببا
زائران برخوردارند که همان خادمان میباشند.
از طرفی با مطالعه ادبیات نظری پیرامون موضبوع خادمیبت ،آنچبه کبه از رفتبار
خادمانه دیده میشود ،همان طبور کبه پیشبتر ببدان اشباره شبد ،بیشبتر متوجبه مبدیران
سازمان ها بوده و در مورد رفتار خادمانه کارکنبان مالحظبات چنبدانی صبورت نگرفتبه
است .حال آنکه به فراخور زمینههای سازمانی برخی سازمانها همچون سبازمان حبج و
زیارت ،توجه به رفتار خادمانه کارکنان را پررنگ تر میسازد .به عالوه برخورداری کشور
از اماکن متبرکبه متعبدد و در رأس آن هبا مرقبد و مضبجع شبریف ثبامن الحجبج(ع) و
همچنین اشتیاق زیارت اماکن متبرکه در سایر بالد اسالمی از جمله کشور عراق ،سوریه
و عربستان ایجا

میکند پیشگامی در تولید ادبیات مرتبط ببا رفتبار خادمانبه و عوامبل

مؤثر بر آن در اماکن متبرکه برخاسته از ببوم محبیط شبرق تبا غبر

و ببهویبژه ایبران

صورتگیرد که در این راستا در پژوهش حاضر محق بر آن اسبت کبه ببه ایبن سبؤال
پاسخ داده شود که« :چه عواملی رفتار خادمانه کارگزاران خادم سبازمان حبج و زیبارت
اعزامی به اماکن متبرکه مکه را تحت تأثیر قرار میدهد؟».
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 .3زمينه و پيشينه تحقيق

به طور کلی پیرامون بحث عوامل مؤثر بر رفتبار خادمانبه مطالعبات چنبدان برجسبتهای
صورت نگرفته است؛ بنابراین میتوان زوایای رفتار خادمانه کارکنان را در ادبیات نظری
از زوایای مختلف مورد توجه قرارداد؛ محتوای نظریه خادمیت در مقابل نظریه عاملیبت،
معنویت سازمانی و نیروی کار معنوی نظریههایی هستند کبه هبر کبدام مبیتواننبد ایبن
موضوع را مورد تبیین قرار دهند .ضمناینکه به طبور خبا

مببانی تفکبر اسبالمی نیبز

پیرامون موضوع خدمترسانی به افراد مالحظبات چنبدانی داشبته اسبت کبه در ادامبه
مباحث به آن پرداخته میشود.
اما به طور کلی ،افراد در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگیهای خاصی هسبتند
که پندار ،گفتار و رفتار آن ها را شکل میدهد .ممکن است همبین افبراد وقتبی در یب
جایگاه دیگری قرار میگیرند عواملی موجب شود که پندار ،گفتبار و رفتبار متفباوتی از
بعد فردیشان سر بزند که این ویژگیها بر روی میزان کبارایی و اثبربخشبی وی تبأثیر
بگذارد .ازاین رو پژوهشگران مختلفی بر مدلهای تبیین کننده رفتار افراد تمرکز کردهانبد؛
برای مثال توالیی ( )8811سه دسته از عوامل کبالن ،میبانی و خبرد را مبؤثر ببر رفتبار
معرفی میکند .سطح کالن که مربو به عواملی است که در محیط خارجی وجود دارند
و معموالً تحت کنترل نیستند و از سوی سیستمهای فرادست تحمیل میگردند .فرهنگ،
اقتصاد ،محیط سیاسی ،فنّاوری ،مذهب و قانون از این دسته عوامل هستند .سطح میبانی
نیز اشاره به عوامل سطح سازمانی دارد .سازمانها معموالً قدرت مانور خبوبی ببر روی
این عوامل دارند و اکثر آن ها از طری سیاستهبا و برنامبههبای سبازمانی قاببل کنتبرل
هستند .رقابت ،نظام پاداش ،اصول رفتاری ،خصوصیات شغلی ،منابع ،فرهنگ سبازمانی،
اهداف سازمان ،رفتار مدیر ،جو سازمانی ،اختیار سمت ،افراد مرجع و ارزیبابی عملکبرد
عوامل سطح میانی هستند؛ در نهایت سطح خرد اشاره به عوامل سطح فبردی دارد .ایبن
عامل ها در درون افراد جای دارند و سازمان میتواند از طری تغییر دادن عوامبل سبطح
میانی ،روی بعضی از عوامل این سطح نیز تأثیر بگذارد .نگبرش ،قصبد ،قبدرت نفب،،
مرکز کنترل ،وابستگی میدانی ،دموگرافی ،تأثیر والدین ،سطح توسعه اخالقبی ،ارزشهبا
و باورها نیز از عوامل سطح خرد هستند.
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بندورا ( ،8698به نقل از شورلتز )8868 ،نیز در نظریه یبادگیری اجتمباعی خبود
تأکید میکند که تقویت ی
و رفتار ی

شر ضروری برای اکتسا  ،نگهداری و تغییر رفتار اسبت

شخص در نتیجۀ پیامدهای آن یعنی ،تقویبتهبایی کبه مسبتقیماً ببه وسبیله

شخص تجربه میشوند ،تغییر میکند ولی همه شکلهای رفتار به طور بالقوه مبیتواننبد
در غیا

تجربۀ مستقیم تقویت نیز آموخته شوند؛ به عبارتی افراد میتوانند بجبای اینکبه

مجبور باشند ،تقویت را شخصاً تجربه کنند با مشاهده رفتار دیگران و پیامدهای رفتباری
آنها نیز رفتارهای جدیدی را یاد بگیرند.
در مببدلی دیگببر مبب شببان و گلینببو

(& Glinow, 2009

McShane) رفتببار را

نشأتگرفته از فرایندهای هیجانی و فرایندهای شبناختی افبراد معرفبی مبیکنبد کبه در
درون محیط شکل میگیرد .ببر ایبن اسباس در فراینبدهای شبناختی نگبرشهبا شبکل
میگیرند که این نگرشها شاخهای از باورها ،قضاوتهای مشبخص شبده ،و نیبتهبای
رفتاری نسبت به ی

فرد ،شی یا رویداد است .نگرشها قضاوتی یبا ببه عببارتی دالیبل

منطقی آگاهانه هستند .نگرشها بر اساس سه عنصر شناختی ،مشخص میشوند :باورها،
قضاوتها و نیتهای رفتاری .باورها چیزهایی هستند که افراد ببهدرسبتی آنهبا اعتقباد
دارند .این باورها حقیقتهای درک شدهای هستند که از تجربیبات گذشبته ،و یبا سبایر
شکلهای یادگیری حاصل شده است .قضاوتها بیانگر ارزشیابیهای مثببت و منفبی از
نگرش مورد نظر است .بر اساس مدل شناختی نگرشها ،قضاوتهبا از باورهبا نشبأت
میگیرد بدین صورت که اگر باورها پیامدهای منفی موضوع را دیکته نماید ،به طور کلی
قضاوتهای منفی نسبت به آن شبکل مبیگیبرد .نیبتهبای رفتباری نیبز نشبان دهنبده
انگیزههای رفتاری برای دست زدن به رفتباری متناسبب ببا نگبرش مبورد نظبر اسبت.
قضاوتهای نگرشی ،محرک نیتهای رفتاری است.
اما در طول فرایند شبناخت ،هیجانبات نقبش اصبلی را در شبکلگیبری و تغییبر
نگرشهای کارکنان ایفا میکند .این فرایند نیز با ادراک آغاز میشود .هیجانات خودکبار
هستند و واکنشهای عاطفی غیرآگاهانه ببر اسباس اطالعبات حسبی خیلبی ظریبف و
حساس میباشد .این هیجانات ممکن است به فرایندهای منطقی و عقالیی منتقل شبود؛
جایی که بر قضاوتهای آگاهانه افراد نسبت به مبورد نگبرش نفبوذ مبیکنبد؛ بنبابراین
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درحالیکه به طور آگاهانه به قضاوت خوبی یا ببدی پدیبده مبیپبردازیم ،هیجانبات مبا
باوری را شکل داده است که ارزیابی را تحت تأثیر خود قرار میدهد .در حقیقت افبراد
گاهی عمداً به عواطفشان گوش میدهند تا به طور آگاهانه در تأیید یبا رد یب

مبوردی

تصمیمگیری نمایند (McShane & Glinow, 2009).
نتیجتاً اینکه رفتارهای مختلفی همچون رفتار خادمانه کبه ممکبن اسبت شبکل و
ماهیتهای متفاوتی داشته باشد ،تحت تأثیر عوامل مختلفی میتواند پایبه گبذاری شبود،
که این مدلها میتواند در تبیین و شناخت آنها کارگشای محققان قرار گیرد.
 .3-3نظريه خادميت و مصاديق اسالمي آن

داوی ،و همکاران

(1997

Davis, et. al.,) بیبان مبیکننبد کبه نظریبه خادمیبت 8ببرای

محققین طراحی شده تا شرایطی را مورد آزمایش قرار دهند کبه ببهموجبب آن مجریبان
برخالف نظریه عاملیت بهعنوان خدّام در جهت منافع مخدومان خود ببرانگیختبه شبوند
( .)Craig et al., 2009بر اساس نظریه عاملیت منبافع مال /عامبل همبواره در تضباد ببا
یکدیگر قرار دارد بهگونهای که هر کدام به دنبال حداکثر کردن منبافع ،دارایبی و ثبروت
شخصی خود هستند؛ اما نظریبههبای برگرفتبه از حبوزه روانشناسبی و جامعبه شناسبی
انگیزههای اقتصادی عامالن را بهکلی به چالش میکشد و اظهار میدارد کبه افبراد دارای
سطح گسترده و متنوعی از انگیزهها و تمایالت میباشبند کبه مطلوبیبت شخصبیشبان
میتواند از طری داراییهای غیراقتصادی به حبداکثر برسبد ( .)Hirsch et al., 1987ایبن
تفکر جدید ،نظریه خادمیت را به عنوان ی
آن منافع مال

و عامل میتواند در ی

رویکرد بدیل معرفی میکند کبه ببر اسباس

ردیف قرار گیرد.

در ایبن نظریبه جدیببد در جامعبهشناسبی اقتصبادی و بازاریببابی دو نبوع اصببلی
نقشهایی را معرفی میکند که یا بر رفتار مسئوالنه (انجبام چیزهبای درسبت) و یبا ببر
آنچه که از منظر تجاری دارای مزیت است (انجبام درسبت چیزهبا) ،توجبه مبینمایبد
(& Wathne, 2006

 .)Heideایببن نقببشهببا را اصببطالحاً نقببشهببای «دوسببتانه »4و

«کاسب کارانه »5در نظر میگیرند؛ درحالیکبه نقبش دوم ببر پیامبدها و نتبایج اقتصبادی
تمرکز دارد و جهت تصمیمات ببه سبمت حداکثرسبازی منبافع اسبت ،نقبش دوسبتانه
اصطالحاً از منط اقتضائاتی که منجر به تصمیمات هنجار محور میشود ،تبعیت میکند

کشف عوامل مؤثر بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زيارت؛313 ...

( .)Ruyter et al., 2009در ادبیات سازمان و مدیریت این تفباوت نقبش را نقطبه عطبف
تفبباوت عاملیببت
(2007b

(& Sirdeshmukh, 2000; Bergen et al., 1992

)Singh؛ و خادمیببت

Hernandez,) میدانند .نقش خادمیت ریشه نظری در تسلط اهبداف همگبانی و

اجتماعی بر منفعت شخصی دارد .هرناندز اظهار میدارد که بازیگران سازمانی ببه دنببال
هم تراز کبردن تعهداتشبان نسببت ببه ذینفعبان در داخبل و خبار از سبازمان هسبتند
درحالیکه تعهد گسترده تری نسبت به هنجارهای اخالقی همگانی و مبرتبط ببا جامعبه
ابراز میدارند (Hernandez, 2007b).
وِلکمن ،خادمیت را این طور تعریف میکند که «خادمیت نقش اجتماعی افبراد در
پذیرش دیگران است که در طول زمان پایدار میماند به طوری که به منظبور خبادمببودن
بایستی مقدار قابل توجهی از فکر و خیال و تالشهای فرد ببه منظبور حفب و ارتقبای
شرایط بعضی چیزها یا برخی افراد اختصا

پیدا کند صرف نظر از اینکبه خودخبدمتی

مدنظر باشد (Janssen, 2010).
در جایی دیگر این طور بیانمیشود که خادم برخالف عامل کسی است که وقتبی
بین منافع خود و سازمان تعار

میبیند ،بر اهمیت منافع سازمان از خبود تعهبد نشبان

میدهد (Hill, & Jones, 1992) .چنین فردی از سطح ی

عامل ارتقاء مییاببد و نسببت

به رفاه همه ذینفعبان متعهبد مبیشبود ( .)Donaldson and Preston, 1995آنچبه مسبلم
انگاشببته مببیشببود آن اسببت کببه نقببش خادمیببت بببا توجببه بببه حبب ،نببوعدوسببتانه و
مسئولیتپذیری در مقابل افراد دیگر و در سطح گستردهتر آن جامعبه در رفتبار مبدیران
نمود پیدا میکند.
در نگاه اسالمی ،پیامبر(

) و بنیان گذار تفکر اسالم رئی ،یب

قبوم و ملبت را

خادم آنان میخواند تا ارزش و جایگاه خدمترسانی در حبوزه تعلیمبات اسبالم را ببه

نمببایش بگببذارد .9امببام علبی(ع) مببدیران و اسببتانداران خببویش را بببه خببدمترسببانی
فرامیخواند چنانکه طی نامهای به استاندار مکه مینویسد« :در مصرف اموال عمومی که
در دست تو جمع شده است ،اندیشه کن ،و آن را به عیال مندان و گرسبنگان پیرامونبت
ببخش و به نیازمندان و مستمندانی که سخت به کم
(نهجالبالغه ،نامه .)96

مالی تبو احتیبا دارنبد برسبان»
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راهنمایان تفکر اسالمی عالوه بر قولهبای متعبدد در ایبن زمینبه ،در جنببههبای
عملی نیز این مسئله را اعمال میکردند .برای نمونبه امبام علبی(ع) عبالوه ببر ایبن کبه
خودشان با قبول مسئولیت سنگین خدمت به مردم ،شبانه روز مجری سرسبخت عبدالت
و خدمتبودند ،والیان خود در سرتاسر حکومتشبان را نیبز از افبرادی مبؤمن ،کباردان،
پرهیزگار ،و عاش پیشگان خدمت انتخا

کرده بودند و همواره توصیه میکردند کبه در

خدمت به افبراد بکوشبید و در اجبرای عبدالت احبدی را ببر دیگبری تبرجیح ندهیبد
(میرعباسی و شریفی.)8816 ،
 .2-3معنويت و خادميت و نگرش اسالم نسبت به آن

مب

گینگببت

(1984

McKnignt,) از معنویببت بببهمثابببه نیرویببی انببر یزا ،انگیزاننببده،

الهام بخش و روح بخش زندگی یاد میکند و آن را ناظر به هدفی متعالی و الهی ،هبدفی
فراسوی فردیت خویش معرفی میکند .میرز

(1990

Myers,) معنویت را جستوجبویی

مداوم برای یافتن معنا ،هدف و فرجامی معین میداند و به شیوهای اشاره میکند کبه در
آن ،شببخص بافببت تبباریخی خببویش را در مببییابببد و در آن زنببدگی مببیکنببد .هینلببز
(Hinnells, 1995( ) نیز معنویت را تالش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به خویشبتن،
دیگران ،نیروی برتر (خدا) ،کندوکاو در جهت آن چه برای انسان شدن مورد نیاز اسبت
و جستجو برای رسیدن به انسانی کامل میداند.
به رغم دشواری در تعریف معنویت ،مضبامین کلیبدی خاصبی را مبیتبوان از آن
استنبا کرد .یکی از مضامین مشترک در مفهوم سازی معنویت اتصال آن ببه یب
برتر» 6است؛ چهاینکه این کل برتر به صورت طبیعی دیده شود و یبا یب

«کبل

قبدرت برتبر

پنهان باشد .عنصر رایج دیگر مفهوم معنویت اشاره به برخی چارچو های اخالقبی یبا
ارزشی دارد که ارتباطات و اجتماع را مبورد تأکیبد قبرار مبیدهبد (اسبتوارت و شبان،
 .)2004این ارزشهای اخالقی از ی

قانون طالیی پیروی میکنند« :پسندیدن آنچبه ببر

خود میپسبندی ببر دیگبران» .همچنبین میلیمبان و همکباران ()Milliman, et al., 2000
ارزشهای پایدار با تأکید بر جامعه ،خانواده و خبدمت را ببا معنویبت براببر مبیداننبد.
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به طور کلی این دو عنصر معنویت یعنی اتصال به ی

کل برتر و تأکید ببر ارتباطبات و

اجتماع ،زیربنای مفهوم نیروی کار معنوی قرار دارد.

6

نیروی کار معنوی 1دارای سه بعد است :بعد اول اشاره به محصول معنبوی دارد.

حاصل و متاع معنویت در سازمان ،اجتماعیسازی خدمتگیرندگان نسبت به هنجارهبا،
ارزشها و اصول حاکم بر آن سازمان است؛ بنابراین میثاق ،پذیرش و اجتماعی شدن ببا
باورها یا نظام ارزشی خا

را میتوان محصول معنویت دانست .به عبارتی دیگر ایجباد

فضایی که کسب ایمان و خدمت به طور توأمان باهم ترکیب شود از طری کارکنان معتقبد
و باایمان یکی از ظرفیتهایی است که نهادهای معنوی را از سبایر نهادهبا جبدا مبیکنبد.
همچنین نفوذ معنوی در فضایی دوستانه محصول دیگر معنویت در سازمان است.
بعد دوم نظام بخشی 80است .نظام بخشی اشاره ببه چبارچو

مشبخص اصبول،

انتظببارات و هنجارهببا دارد .در واقببع انتظببارات معنببوی از طری ب ابزارهببای رسببمی و
غیررسمی نظام مند میشوند .دستورالعملهبا و قراردادهبای فبردی از ابزارهبای رسبمی
هستند و طرح انتظارات معنوی از طری همکاران ،مراجعان و ...از ابزارهای غیررسبمی
به شمار میآیند .ایده ادغام انتظارات معنوی در کل زندگی فرد در نظام ارزشی سبازمان
نیز انشاء میشود .در واقع هویت حرفهای و زندگی فردی افراد از هم جبداییناپذیرنبد،
از همه کارکنان انتظار میرود که خودشبان را ببا اسبتانداردهای رفتباری کبه ببا اصبول
سازمان هماهنگی دارد ،تطبی دهند .این بدان معناست کبه معنویبت اعضبای سبازمانی
باورهای کاری را از باورهای زندگی شخصی افراد جدا نمیکند.

بعد سوم کنترل معنویبت 88اسبت .کنتبرل معنویبت اعضبای سبازمانی از طریب

واگرایی از ارزشگذاری رسمی و غیررسبمیهنجارهبا ،انتظبارات و رفتارهبای معنبوی
آشکار میشود .در واقع این بعد اشاره به روشی دارد که مدیر ببه کبار مبیگیبرد تبا ببا
انحرافات از انتظارات برخورد نماید .این سازوکار هبم شبامل ابزارهبای رسبمی و هبم
غیررسمی میشود .از سازوکارهای رسمی میتوان به خاتمه دادن به قبرارداد کبار و یبا
منتقل کردن اعضا به محل دیگر نام برد .سازوکار غیررسمی نیز به درجه کنترل هنجاری
نیروی کار معنوی اشاره میکند (.)Hill et. Al., 2000
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ازآنجاکه هر عمل و رفتاری بر اساس انگیزهها و مقاصد خاصی صورت میگیرد،
بهتبع آن رفتار خادمانه نیز خالی از انگیزه نخواهد بود .انگیزه خدمت در رفتبار خادمانبه
اگر از سر نوعدوستی و پایبندی ببه هنجارهبای اخالقبی باشبد ،در برگیرنبده نیروهبای
انگیزاننده و محرکهای درونی است که فقط میتوان آن را با مفهوم معنویت توجیه کرد
به گونهای که خدمتگزار این رفتار خود را به جهت ارضای نیازهای معنبوی و درونبی
خود و به دور از هرگونه تفکر مادیگرایانه و انتظار پاداشهای بیرونی انجام میدهد.
در تفکر اسالمی این محرکهای درونی و نیاز معنوی با محوریت خداوند شبکل
میگیرد .در اسالم خدمت به بندگان خداوند متعال ،خدمت به خدا و اولیبای اوسبت و
از عبادات بزرگ شمرده میشود و میپذیریم که خدمت به خل پ ،از ایمان به خدا و
ارتبا با او بزرگ ترین عبادت است .در خدمترسانی ،هر چه کمیبت بیشبتر و کیفیبت
صادقانه تر و بدون منت و به دور از انگیزههای غیر الهی باشد و کار با حفب شخصبیت
خدمت پذیران انجام گیرد ،ارزش بیشتری پیدا میکند و این تنها مؤمنان راسبتینانبد کبه
به قصد انجام وظیفه الهی و احسان به بشریت و عاشقانه و بدون نیرنگ و فریب ،پیبدا و
پنهان و بیمنت و مداوم میتوانند به بشریت خدمت کنند (میرعباسی و شریفی.)8816 ،
احسان و خدمت به مردم ویژگی پسندیدهای است که بارها قرآن کریم انسبانهبا
را به انجام آن ترغیب کرده است .خداوند متعال نیکوکاران را دوست دارد و آن ها را ببه
پاداشی عظیم مژده داده است .دستگیری از مردم و کم

در حبل مشبکالت مبادی و

معنوی آن ها و شاد کردن قلبهای مؤمنان جلوههایی از احسان اسبت .نیکبی ببه مبردم
ویژگی است ارزشمند که باایمان به خدا موقعیتی را به وجود میآورد که انسان با تکیبه
بر فضل پروردگار ،با شور و عالقه ،خوبی را ترویج دهد و با عش و ایثار در برداشبتن
موانع از سر راه دیگران لذت آسبوده زیسبتن را ببه کامشبان گبوارا کنبد (میرعباسبی و
شریفی.)8816 ،
در احادیث و متون اسالمی ،به ارزش ذاتی احسان و خدمت به مردم اشاره شبده
و آن را به زمان و مکان و یا اشخا

خاصی محدود نکردهاند .هرچه دامنبه ایبن عمبل

پسندیده گسترش یابد و در شعاع تابش آن انسانهای بیشتری قرار بگیرند ،خداونبد ببر
نزول برکت و رحمت خویش میافزاید .پیامبر اسالم(

) دراین باره میفرماینبد« :پب،
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از ایمان به خداوند سرآمد تمام اعمال ،مهربانی و نیکی به مردم است؛ چه خو
و چه بد» (نوری،2 ،8404 ،

باشبند

.)96

در ادامه به گوشهای از سفارشات رسیده پیرامون موضوع خدمت در مبانی تفکبر
اسالمی اشاره میشود:
پیامبر گرامی اسالم(

) میفرمایند :هر که برای رفع حاجت برادر مبؤمنش (کبه

به صالح اوست و موجب رضایت خداوند است) تالش کنبد ،ماننبد کسبی اسبت کبه
خداوند را هزار سال پرستیده است و لحظهای مرتکب خطا و گناه نشبده اسبت (شبیخ
صدوق،8405 ،

،2

 )548و در جای دیگر میفرمایند :کسی که حاجتی را از ببرادر

مؤمنش روا کند ،مانند کسی است که در تمام عمرش به خداونبد خبدمت کبرده اسبت
(دیلمی،8401 ،

 )841ضمن اینکه خدمت به مردم منجر به تسخیر قلب آنان میشود

و بدرفتاری با آن ها باعث بغض و تنفر آن ها خواهبد شبد (شبیخ صبدوق،4 ،8896 ،
.)810
امام علی(ع) میفرمایند :بهترین مردم کسی است که به مردم سود رساند (تمیمبی
آمدی،8816 ،

 ،450ح .)80852در جایی دیگر میفرماینبد :مبردم پب ،از عمبل ببه

واجبات ،کاری بهتر از اصالح بین مردم با گفتار نی
دهند (دیلمی،8 ،8486 ،

و هبدف خیبر نمبیتواننبد انجبام

 .)895همچنین ایشان چنین میفرماینبد کبه از واالتبرین

خوشبختیها اصالح امورات مردم است (تمیمی آمبدی،8816 ،

 .)412ضبمن اینکبه

هر که بزرگوار باشد ،ببه دیگبران خبدمت مبیکنبد (تمیمبی آمبدی،8816 ،

.)866

همچنین ایشان از قول پیامبر گرامی اسالم میفرمایند کبه هبر مسبلمانی ببه گروهبی از
مسلمانان خدمت کند ،خداوند به تعداد آنان در بهشت به او خبادم عطبا مبیکنبد (حبر
عاملی،89 ،8484 ،

.)810

امام حسین(ع) میفرمایند :نیازهای مردم از جمله نعمتهای خداوند اسبت ببرای شبما،
پ ،از مراجعه مردم به خودتان اظهار خستگی نکنید (مجلسی،65 ،8408 ،

.)881

امامصادق(ع) نیز میفرمایند :هر که مشکلی از مؤمنی حل کند ،خداوند مشبکلش
را حل میکند؛ و هر که عیب مؤمنی را بپوشاند ،خداوند آببرویش را حفب مبیکنبد و
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مادامیکه در حال کم
،8

کردن به دیگران است ،به او کم

مبیکنبد (إحسبائی،8408 ،

.)86
امام موسی کاظم(ع) میفرمایند :همانا واجبترین ح ببرادرت ببر تبو آن اسبت

که چیزی را که سبب نفع دنیا و آخرت اوسبت ،از وی پنهبان نکنبی (مجلسبی،8408 ،
،65

.)821

 .2رويکرد روششناسي تحقيق

سؤال اصلی تحقی حاضر «چه عواملی رفتار خادمانه کارگزاران خبادم سبازمان حبج و
زیارت اعزامی به اماکن متبرکه مکه را تحت تأثیر قرار میدهد؟» میباشد که ببر اسباس
آن تحقی حاضر به لحاظ هدف جزء تحقیقات بنیادی و در زمره تحقیقبات کیفبی قبرار
میگیرد و از راهبرد تحلیل محتوای قراردادی برای تحلیل دادههای متنی استفاده میکند.
در این رویکرد کدگذاری به طور مستقیم از دادههای خام انجام میشود .لذا با توجبه ببه
اینکه محق به طور مستقیم با دادههای خبامی سبر و کبار دارد کبه هبیچ گونبه تحلیلبی
پیرامون آن صورت نگرفته ،لذا این رویکبرد انتخبا

شبده اسبت .روش کیفبی تحلیبل

محتوای قراردادی که گاهی استنبا نتایج بر اساس بودن یا نبودن ویژگبیهبایی کبه در
پیام تعریف شده است ،میباشد ،غالباً برای اجرای بهتر مسایل در علوم اجتمباعی مبورد
توجه قرارگرفته است .حامیان فنون کیفی این فر

را مورد تردید قرار داده اند که برای

نتیجهگیری ،فراوانی شاخصها لزوماً نشانه اهمیت آن ها مبیباشبد .از نظبر ایبن گبروه،
ممکن است وجود یا حذف ی

واحد در اسناد ،از فراوانبی نسببی خصوصبیات دیگبر

اهمیت بیشتری داشته باشد (هولستی.)8868 ،
بر مبنای این رویکرد روش شناختی ،فرایند انجام پژوهش حاضر به ایبن صبورت
انجام گرفت که با  1سؤال از پیش تعیین شده ،مصاحبههای نیمه ساختاریافته جهت دهبی
و در طی فرایند مصاحبه با طرح سؤاالت مکمل سعی شبد تبا درک عمیقبی نسببت ببه
مباحث مطرح شده حاصل شود و با پایلوت اولیه  5مصباحبه و در نظبر گبرفتن شبرایط
مکانی و زمانی پاسخگویی مناسب برای خادمان با هماهنگیهای قبلبی انجبامگرفتبه ببا
آن ها مصاحبهها صورتگرفت که به طور متوسط  40دقیقه زمبان آن ببه طبول انجامیبد.
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ضمن اینکه مصاحبهها با کسب اجازه از فرد مصاحبه شونده ضبط شبده و سبپ ،کلمبه
به کلمه به صورت مکتو
دستنوی ،،مکتو

در آمده و مصاحبههایی که اجازه ضبط نداشت نیز به صورت

شده است .روش تحلیل دادهها نیز به این صورت است که محقب

ابتدا واحدهای فکر را از متن استخرا کرده ،سپ ،ایبن واحبدهای فکبر را ببر اسباس
اشتراکی که در مضامین آن ها وجود دارد مقوله بنبدی نمبوده و در نهایبت مقولبههبا ببر
اساس ارتباطی که با یکدیگر ممکن است داشبته باشبند در طبقبات جداگانبهای تحبت
عنوان مضامین قرار میگیرند که در هر دو مرحله مقوله بندی و دستیبابی ببه مضبامین
به وجود اصل مانعیت و جامعیت بین طبقات استخراجی توجه شده است.
جامعه آماری تحقی حاضر کلیه کارگزاران خادم اعزامی سازمان حبج و زیبارت
به اماکن مقدسه مکه و مدینه در عمره مفرده میباشد .در ایبن مرحلبه از تحلیبل محتبوا
به منظور انجام نمونه گیری ،از نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند اسبتفاده شبده اسبت .در
این راستا مالک انتخا

برای مشارکتکنندگان در پژوهش ،مبتنی بر نظبامنامبه ارزیبابی

عملکرد خادمان حج و زیارت است که بر اساس این نظام نامبه خادمبانی کبه بیشبترین
امتیاز را کسب کرده بودند ،معیار انتخا

قرار گرفتند .با توجه به اینکه این ارزیابیها از

سال  8811صبورتگرفتبه اسبت و در ببازه 5سباله  8811تبا  8862در اختیبار محقب
قرارگرفته است ،لذا خزانه اولیه نمونه تحقی را این افراد که حدود  1000نفبر هسبتند،
تشکیل میدهند .در مرحله دوم نمونه گیری ،افرادی انتخبا

شبدند کبه در ایبن مبدت

5ساله حداقل سه بار اعزام شده باشند و حداقل سه ببار نمبره ارزیبابی البف 8دریافبت
کرده باشند که آمار ایبن افبراد در حبدود  840نفبر ،ببه دسبت آمبد .در مرحلبه سبوم
نمونه گیری با توجه به اینکه در این تحقی «محوریت خدمت به زائبرین» مبنبای اصبلی
رفتار خادمانه در نظر گرفته شده است ،لذا بر اساس شاخص دوم ارزیابی عملکرد یعنی
«نحوه رسیدگی و پاسخگویی به مشکالت و درخواستهای زائبرین» از ببین  840نفبر
افرادی انتخا

شدند که در این آیتم نمره الف  8کسب کرده باشند که تعبداد آن هبا 25

نفر است؛ بنابراین فرایند مصاحبهها با انتخا

تصادفی از بین این  25نفر به جریان افتاد

و با مصاحبهای که با هجدهمین نفر از خادمان صورت گرفت ،اشبباع نظبری دادههبا و
کفایت نمونهگیری به تأیید محق رسید.
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 .1قابليت اعتماد

به منظور حف قابلیت اعتماد نتایج تحقی  ،با روش تواف درون موضبوعی دو کدگبذار،
از یب

همکببار محقب درخواسببت شببد تببا در ایببن بخببش مشببارکت نمایببد .پبب ،از

آموزشهای الزم در خصو

فنهای کدگذاری ،کدگذاریها ببهطبور همزمبان توسبط

محق و همکار کدگذار وی صورت گرفت .ضمن اینکه از مصباحبه پبنجم ببه بعبد ببا
استخرا عوامل اولیه ،پ ،از انجام مصاحبه با هر یب

از مشبارکت کننبدگان از ایشبان

خواسته میشد که صحت عوامل را تأیید یا اصالح نماید؛ و در نهایبت ،پب ،از نهبایی
شدن مدل استخرا شده ،مورد تأیید  5نفر اول مشبارکتکننبدگان و  8نفبر از خبرگبان
کدگذاری تحلیل محتوا قرار گرفت.
 .1يافتههاي تحقيق

جدول  8تحلیل محتوای عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه را در چهار مضمون کلبی عوامبل
هیجانی ،عوامل شناختی ،زمینه شخصی (سرشتی ،محیط سباخته) و زمینبه درون نقشبی
نشان میدهد.
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جدول  1مضامین و مقوالت بهدست آمده از تحلیل محتوای عوامل مؤثر بر
رفتار خادمانه
مضامین
عوامل هیجانی
عوامل شناختی
زمینه شخصی (سرشتی و محیط
ساخته)

مقوالت

کد واحدهای فکر

عش

M200, M201, M202,
M203
M204, M205, M206
M207
M208
M209, M210, M211
M212, M213, M214,
M215
M216, M217, M218,
M219
M220, M221
M222
M223, M224
M225
M226
M227
M228
M229, M230, M231,
M232
M233, M234
M235, M236
M237, M238, M239,
M240
M241
M242, M243, M244,
M245
M246, M247, M248,
M249
M250
M251
M252
M253, M254

تمایل به خدمتگزاری
غرور معنوی
احساس معنویت
نگرش معنوی
درک منزلت شغلی
بینش و شناخت
روانشناسی زائر
فرهنگ خدمت
نی سیرتی
توانایی جسمی
تعهد به خدمت
خودارزیابی
بهداشت روانی
تحصیالت
تربیت خانوادگی
الگوبرداری
آموزش
تجربه
پاداش درونی

زمینه مرتبط با نقش

قانونمداری
ادراک از نقش
ایدهپروری
آگاهی فرهنگی
تمرین خدمتگزاری
رهبری اثربخش (شناخت،
جهتدهی ،تکریم)
مشارکت در تصمیم
تشوی همکاران

M255, M256, M257
M258, M259
M260
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عوامل هیجانی؛ این دسته از عوامل اشاره ببه هیجانبات ،احساسبات ،عواطبف و
حاالت درونی خادمین پیرامبون خبدمتگبزاری ببه زائبرین دارد ،کبه بعضباً از ضبمیر
ناخودآگاه و غیرارادی در آن موقعیت بروز پیدا میکند و اغلبب ببروز آن تبابع شبرایط
است .یافتههای تحقی نشان میدهد که عوامل هیجانی اثرگذار بر رفتار خادمانه خادمان
در طول دوره خدمتشان در عمره مفرده عبارت اند از :عش  ،تمایل ببه خبدمتگبزاری،
غببرور معنببوی و احسبباس معنویببت .در ایببن خصببو

نمونببههببایی از اظهببارات

مصاحبهشوندگان پیرامون موارد ذکرشده ،بدین شرح است:
«بر خالف ی

کارمند ،کار خادم ی

تکلیف نیست که با اکراه انجام دهد ،بلکبه

از عش و عالقه اش است که هر چیزی که پیش میآیبد ،مبیرود و انجبامش مبیدهبد
{».}M201
«خادم باید انگیزه خدمت داشته باشد یعنی بنای خدمت داشته باشد{».}M206
«همین که انسان برای خدمتگزاری به زائرین برگزیده میشبود  ،غبرور خاصبی
آدم را میگیرد .خادمی که برای خدمت به اینجا آمده ،میتوانسته است کارهای دیگبری
انجام بدهد؛ ولی افتخار میکند که خادم ]اهبل بیبت[ شبده اسبت و ایبن ببرایش یب
سکوی افتخارآمیز است {.»}M207
«خادمان احساس میکنند که با خدمت کردنشان به خدا و اهل بیبت تقبر

پیبدا

میکنند و میتوانند به آن ها نزدی تر بشوند ،چیزی که شاید در مکانهای دیگبر ببه آن
دست پیدا نکنند؛ بنابراین هر چه این ح ،عمی تر باشبد ،در نحبوه خبدمت کردنشبان
بهتر اثر میگذارد {.»}M208
عوامل شناختی؛ به طور کلی بیانهای ارزشیابی کننده نقشی خادمی خادمان ،عوامل
شناختی آنها را تشکیل مبیدهبد .ببهعببارتدیگبر عوامبل شبناختی ناشبی از باورهبا،
قضاوتها و قصدهای رفتار خادمانه خادمان است .در واقع این شناخت ،حقیقبت درک
شده از رفتار خادمانه و جایگاه آن ،شبناخت منزلبت کسبی کبه ببه او و ببرای او ارائبه
خدمت میکند و آگاهی از ارزشهای نحوه ارائبه خبدمت را شبامل مبیشبود .عوامبل
شناختی بهدستآمده از رفتار خادمانه خادمان زائران سرزمین وحی عبارت اند از :نگرش
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معنوی ،درک منزلت شغلی ،بیبنش و شبناخت ،روانشناسبی زائبر و فرهنبگ خبدمت.
مصادی نمونه از گفتههای مشارکتکنندگان پیرامون این عوامل بهصورت زیر است:
«خادم دست صاحب خانه اصلی است که این مسئولیتش را سنگین مبیکنبد چبرا
که عملش به حسا

ایشان گذاشته میشود .باید طوری رفتبار کنبد کبه نشبانگر رفتبار

صاحبخانه باشد؛ زیرا ارزشیابی عملکرد خادم از منظر زائرین تطاب با اعمبال و رفتبار
موالیان میباشد {.»}M210
«خدمت به خل باالترین عبادتهاست لذا با توجه خادم به چنین جایگاهی نبزد
خداوند میتواند موف تر عمل نماید .وقتی خدمت به خل چنین است ،خدمت به زائبر
که از ویژگی میهمانی خداوند و رسولش برخوردار است ،چه منزلتبی خواهبد داشبت؟
{.»}M214
«چون همه کسانی که به عنوان خادم از آن بینش باالیی برخبوردار نیسبتند گباهی
اوقات در نیمههای کار ضعف نشان میدهند و آن وظیفه ای که بایبد انجبام دهنبد و آن
صبر و متانت و تواضع و آن خدمتگزاری که بایبد داشبته باشبند را ندارنبد ببه خباطر
همین کاستی ایجاد میشود .علت آن عدم شناخت صحیح اهل بیت است {.»}M219
«خادم میبایست حال و روز و شرایط زائر را خو

درک کند و متناسبب ببا آن

رفتار کند .مثالً در سفری پیشآمده که زائری که به دلیل شبرایط سبفرش عصببانی شبده
بود ،آمده و سیلیای به گوش من زد ،من مقابله به مثل نکردم بلکه طبوری ببا او رفتبار
کردم که شرمنده شد و بعد از چند روز معذرت خواهی کرد .البتبه مبن قصبد شبرمنده
کردنش را نداشتم؛ فقط متوجه شدم که او در آن لحظه شبرایط روانبی مناسببی نداشبته
است {.»}M220
«خادم باید به ارزشهای اسالمی انسانی حاکم برای خدمتگزاری آگاهی داشبته
باشد؛ باید بداند چگونه خدمت ارائه دهد ،بدون منت بدون هیچ گونه امتناع یبا هرگونبه
چشمداشتی {.»}M222
زمینه شخصی (سرشتی ،محیط سباخته)؛ آن دسبته از عبواملی نظیبر ویژگبیهبا،
تفکرات و رفتارهای قابل مشاهده و بافت زندگی شخصی کبه پیرامبون شبخص خبادم
بهصورت پایدار وجود دارد و رفتار خادمانه او را تحت تأثیر خود قرار مبیدهبد ،زمینبه
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شخصی خادم را شکل میدهد .از دیدگاه کتل (به نقل از شورلتز )8868 ،این زمینههبای
شخصی باثبات را میتوان برحسب اصل و ریشه به دو نوع تقسبیم کبرد :ویژگبیهبای
سرشتی ،82و ویژگیهای محیطساخته .88صبفات سرشبتی نظیبر نیب سبیرتی ،توانبایی

جسمی ،تعهد به خدمت ،خودارزیابی و بهداشت روان که از یافتههای این تحقی حاصبل
شده است ،ریشه در شرایط درونی فرد خادم دارد کبه الزامباً ذاتبی نیسبتند .ویژگبیهبای
محیطساخته خادمان نظیر تعهد به خدمت ،تحصیالت ،تربیت خانوادگی و الگوبرداری نیز
که از یافتههای این تحقی است ،از عوامل مؤثر در محیط اجتماعی و فیزیکبی فبرد خبادم
مشت شدهاند؛ بهعبارتی بهوسیله محیط بر شخص خادم نقش بسبته اسبت .پیرامبون ایبن
عوامل زمینهای ،بهعنوان نمونه مشارکتکنندگان این طور بیان میکنند:
«خادمان باید همچون خادمان خا

حضرات معصومین عفیف ،پارسا ،ریاضبت

کش و از افراد زاهد باشند .رعایت مسائل اخالقی و به طور کلی پاکبدلی و پاکبدامنی از
خصیصههای خادم است {.»}M223
«خادم باید به لحاظ جسمانی و روحانی خودش را تقویت کند؛ و آمبادگی انجبام
انواع کارهای جسمانی را داشته باشد .قوای جسمانی سالم در ارائه خدمت بسبیار مهبم
است {.»}M225
«این تعهد در افراد هرچه شناختهشدهتر و جاافتادهتر باشد و نسبت به آن وجبدان
کاری داشته باشد آنجا بهتر میتواند ارائه خدمت داشته باشد{.»}M226
«در رفتار خادمانه هیچ اشتباهی حتی سهویاش جبایز نیسبت؛ لبذا خادمبان اگبر
دچار اشتباهی بشوند ،باید مورد بازبینی قرار دهند و ی

مقداری بتوانند خود را متوجبه

نمایند {.»}M227
«خادم اگر بهداشت روان نداشته باشد نمیتواند خادم خوبی باشبد .آرامبش روان
در خدمتکردن اثرگذار است .اگر ی
حادثه کوچ  ،ی

خادمی خودش فشار روانی داشته باشد ،با یب

آتش سوزی کوچ  ،زائری از پله بیفتد ،چنین اتفاقباتی بیفتبد خبود

این خادم دست و پاشو گم میکنبد و خبودش عامبل فشبار روانبی بیشبتری مبیشبود
{.»}M228
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«علت این نیست که اگر سواد نداشت دین ندارد .چبون افبرادی کبه مبیآینبد از
جاهای مختلف کشور و با طبقات اجتماعی مختلفی هسبتند کبه خبادم بایبد بتوانبد ببا
تحصیالتی که دارد مطاب فرهنگ طرف مقابل عمل نماید {.»}M231
«خدمت مؤثر خادم به تربیت خانوادگی او برمیگردد؛ یعنی ی

خانواده باید اول

مذهبی باشد و در این شرایط مناسب بار اومده باشه و در غیر ایبن صبورت نمبیتوانبد
خدمتگزار خوبی باشد }.»{M233
«ما میتوانیم خدمت خود را از نحوه خدمتگزاری خادمان اهل بیت مثل سلمان،
مثل قنبر یا فضه الگو بگیریم .مثالً هنگام تصمیمگیریهایمبان بگبوییم اگبر سبلمان االن
بهجای ما بود چه میکرد؟ }.»{M235
زمینه مرتبط با نقش؛ دستهای از عوامل اثرگبذار ببر رفتبار خادمانبه خادمبان کبه
مربو به شرایط و جنبههای بااهمیبت نقبش خبادمی آن هبا و یبا از الزامبات آن نقبش
محسو

میشود که این نقش را از سایر نقشها متمایز میکنبد .از تحلیبل سبخنهبای

مشارکتکنندگان ،عوامل زمینهای درون نقشی مؤثر بر بروز رفتبار خادمانبه ببه زائبرین
عبارت اند از :آموزش ،تجربه ،پاداش درونی ،قانون مداری ،ادراک از نقش ،ایده پروری،
آگاهی فرهنگی ،تمرین خدمتگزاری ،رهبری اثربخش ،مشارکت در تصبمیم و تشبوی
همکاران .پیرامون این عوامل ،بهعنوان نمونه مشارکتکنندگان اینطور بیانمیکنند:
«ما معصوم نیستیم فقط همین و نمیشود هم خرده گرفت ،اما میشود با گذاشتن
کالس و آموزش درست شود .مثل دانشکدههای تربیت معلم ،ببرای تربیبت خبادم هبم
باید باشد }.»{M238
«سواب خدمتی و حضور خادمین در گروههبای اعزامبی مختلبف ،دسبتاوردهای
خوبی را برای آنها فراهم میکند که بتواننبد خبدمت بهتبری ارائبه دهنبد لبذا اسبتقبال
سازمان هم از حضور افراد باسابقه و مجر

بیشتر است }.»{M241

«شما برای هر ساعت و هر ثانیه که کار میکنی اگر بدانی ،در آخرت چه پاداشبی
داری اگر این مسجل بشود برای فرد قطعاً آن خدمت صد در صد مناسب خواهبد ببود.
در غیر این صورت برخی از همکاران هستند کبه مبیگوینبد مگبر چقبدر ببه مبا پبول
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میدهند که حاال من شب نگیرم بخوابم .درحالیکه اگر بداند که چه پاداشی ببرای ایبن
بیخوابی میگیرد خودش برای نخوابیدن داوطلب میشود }.»{M243
«چون مهمترین بخش از خدمتی که ما به زائر ارائه میدهیم در هتلهاسبت ،بایبد
بر اساس قانون هتلداری و استاندارد شبغلی هتلبداری عمبل نمباییم .اگبر هبر یب

از

خدمهها به سلیقه خود عمل نماینبد ،کارمبان نباموزون شبده و چیبزی کبه بایبد بشبود
نمیشود }.»{M246
«تا خادم نداند که چرا اینجا آمده و چرا این مسئولیت به گبردنش گذاشبته شبده
است ،نمیتواند خدمت خوبی ارائه دهد .مسئول انبار را گذاشبتن کبه خبوراک زائبر را
تأمین کند پ ،اگر زائر چیزی خواست باید به او بدهد یا مسبئول پبذیرایی را گذاشبتن
که میز غذا را آماده کند پ ،اگر میز غذا کثیف شد ،باید بدون هیچ ناراحتیای تمیز کند
و رو ترش نکند و خم به ابرو نیاورد }.»{M250
«درجایی تنها بودم و خدمت میکردم خیلی موف تر بودم چرا چون که من خودم
آن ایدهای که داشتم را با فراهمببودن شبرایط و اسبتقالل الزم راحبت تبر انجبام دادم و
کارهای بزرگی را انجام دادم }.»{M251
«خادم خو

از نظر فرهنگی باید آگاهی فرهنگی داشته باشد چرا که ببا اقبوام و

فرهنگهای مختلف ،گویشها و آدا

و رسوم مختلف برخورد دارد }.»{M252

«کسانیاند که در جلسات مذهبی شهر خودشان خدمت مبیکردنبد؛ خبدمت ببه
عاشورا ،محرم و هیئت...اینها تو کار خدمتگزاری به زائرین موف ترند}.»{M254
«سرپرستان تیمهای اعزامی باید متناسب با توانبایی افبراد ببه خادمبان مسبئولیت
بدهد و باید بتوانند خادمان را بجا هدایت نمایند }.»{M255
«اگر سرپرستان بخواهند نظرات شخصی خود را اعمال کنند ببه جبایی نخواهنبد
رسید لذا در تصمیم گیریها اگر افراد را نیز مشارکت دهد بهتر میتوان نتیجهگرفت چرا
که خادمین از زوایای کبار ببه جهبت حضبور در مکبان هبای مختلبف آگباهی بهتبری
دارند }.»{M258
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«یکی از خدمههای پیشکسوت در یکی از سفرها ببرای خدمبههبای سبفر اولبی
هدیه میخرید تا تشوی بشوند خو

کار کنند .سرپرستان نیبز در بعضبی از مواقبع ببا

همین روش به بهبود و جذابیت روند کار خادمی کم

میکنند }.»{M260

بنابراین به صورت کلی میتوان عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه خادمبان را در قالبب
شکل  8ترسیم کرد:

شکل  .1عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه خادمان
جمعبندي

این پژوهش با استفاده از رویکردی کیفبی ببه کشبف عوامبل مبؤثر ببر رفتبار خادمانبه
کارگزاران خادم اعزامی سازمان حج و زیارت به اماکن متبرکبه مکبه و مدینبه در طبول
عمره مفرده پرداخته است .یافتههای پژوهش رفتار خادمانه را به عنوان رفتباری برگرفتبه
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از ویژگیهای مبتنی بر خود که به منظور تأمین رفاه و آسایش زائر یا اربا رجوع به عنبوان
ی

انسان قابل تکریم به صورت پویا و آغاز کننده بر خدمترسبانی تمرکبز دارد ،تعریبف

میکند که بر این اساس عواملی که در بروز این رفتار اثرگبذار اسبت را در قالبب عوامبل
هیجانی ،عوامل شناختی ،عوامل زمینهای شخصی و عوامل زمینهای مرتبط با نقش معرفبی
مینماید .این عوامل در چهار حوزه رفتار خادمانه را تحت تأثیر خود قبرار مبیدهبد؛ اول
آنکه رفتار خادمانه ،رفتاری است که متأثر از حاالت هیجانی و احساسبی درونبی خادمبان
شکل میگیرد .همانطور که م

شان و گلینو ( )McShane & Glinow, 2009بیان میکننبد

که عواطف نقش اصلی را در شکل گیری و تغییر نگرشهبایی کبه رفتبار افبراد را شبکل
میدهد ،ایفا میکند ،ضمن اینکه بهطور مستقیم بر رفتار آنهبا اثرگبذار اسبت .عواطبف
خودکار هستند و واکنشهای عاطفی غیرآگاهانه بر اساس اطالعات حسی بسیار ظریف
و حساس میباشد .لذا بر اساس نتایج تحقی  ،هیجانبات و احساسبات خادمبان در قالبب
احساس عش به خدمتگزاری ،احساس تمایل به خدمتگزاری ،احساس غبرور معنبوی
و احساس معنویت نقش بسزایی در شکلگیری رفتار خادمانه خادمان ایفا میکند.
تأکید دومین عامل اثرگذار بر رفتار خادمانه بر عوامل شناختی خادمان است؛ طب
نتایج تحقی عوامل شناختی با بروز مقولههایی همچبون نگبرش معنبوی ،درک منزلبت
شغلی ،بینش و شناخت ،روانشناسی زائر و فرهنگ خبدمت حاصبل مبیشبود .عوامبل
شناختی در واقع حقیقت درک شده از رفتبار خادمانبه و جایگباه خبدمت گبزاری ببه
زائرین در ذهن خادمان ،شناخت منزلت کسی که به او ]زائبرین[ و ببرای او ]خبدا و
اهل بیت[ ارائه خدمت میکند و آگاهی از ارزشهای هنجاری نحوه ارائبه خبدمت را
شامل میشود .هبم سبو ببا نتبایج ایبن تحقیب  ،نتبایج پبژوهش مب
( 2009

شبان و گلینبو

 )McShane & Glinow,نیز نشان میدهد کبه رفتارهبایی کبه از افبراد نمبود پیبدا

میکند به شدت تحت تأثیر فرایندهای شناختی و نگرشی آن هاست کبه طبی آن شبناخت،
باورهای اعتقادی فرد نسبت به پدیدهها شکل میگیرد و بر اساس آن معیارهای ارزیبابی و
قضاوتی پیرامون مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آن ها در فرد به وجود میآید و نهایتاً منجر ببه
قصد یا نیت رفتاری وی میشود.
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حوزه سوم عوامل مؤثر بر رفتار خادمانبه خادمبان مرببو ببه عوامبل شخصبی
زائرین میشود .عاملی که ویژگیها ،تفکرات و رفتارهای قابل مشاهده و بافبت زنبدگی
شخصی خادمان را بر نحوه خدمت گزاریشان به زائرین اثرگذار میداند .این عوامل ببه
دو صورت سرشتی و محبیط سباخته در فبرد نقبش بسبته اسبت .یافتبههبای پبژوهش
ویژگیهای سرشتی را در قالب نی سیرتی ،توانبایی جسبمی ،خودارزیبابی و بهداشبت
روان معرفی میکند که از درون شخص خادم سرچشمه میگیرد و ویژگیهبای محبیط
ساخته را تعهد به خدمت ،تحصیالت ،تربیت خانوادگی و الگوبرداری میداند که ریشبه
در محیط فیزیکی و اجتماعی فرد خادم دارد .آلبرت بندورا (ببه نقبل از شبورلتز)8868،
در نظریه یادگیری اجتماعی این عوامل را رفتارهای اکتسابی نام گبذاری مبیکنبد کبه از
طری الگو گیری و مشاهده حاصل میشبود .کتبل (ببه نقبل از شبورلتز )8868 ،نیبز در
نظریه شخصیت خود این عوامل را جز صفات عمقی که باثبات و پایدار هستند ،قلمداد
میکند که هری

از آنها منبع منحصر به فردی از بعضی وجوه رفتار به شمار میآیند.

نهایتاً حوزه چهارم از عوامل مؤثر بر رفتار خادمانبه خادمبان ببه اهمیبت عوامبل
زمینهای مرتبط با نقش خادمان میپردازد به گونه ای که این زمینه اثر خود را در ارتبا با
رفتار ارائه شده به زائر نشان میدهد .آمبوزش ،تجرببه ،پباداش درونبی ،قبانون مبداری،
ادراک از نقش ،ایده پروری ،آگاهی فرهنگی ،تمرین خدمتگبزاری ،رهببری اثبربخش،
مشارکت در تصمیم و تشوی همکاران عوامل ظهوریافته از فرایند تحقی در این حبوزه
هستند که تحت عنوان زمینه مرتبط با نقش نشان داده شدهاند .هم سو با یافتههبای ایبن
پژوهش ،پژوهشهای بسیاری نیز نقش عوامل زمینه شغلی کارکنبان را در شبکل گیبری
رفتارهای بعدی کارکنان نشان میدهد .برای نمونه دانهبام و همکباران ( )8618ببه ایبن
نتیجه دست یافتند که زمینههای شغلی بر جذ شبدگی ببه وظبایف یبا نادیبدهانگباری
وظایف اثرگذار است .گوتولسکو ( )Ghitulescu, 2013نیز به این نتیجه دستیافته اسبت
که زمینه کاری کارکنان بر رفتارهای پیشقدمانه و انطباقی کارکنان در تغییبر و تحبوالت
سازمانی اثرگذار است .مادرید و همکاران ( )Madrid et. al., 2014نیبز زمینبههبای درون
نقشی کارکنان را به عنوان عاملی برای رفتار کاری نوآورانه کارکنان معرفی میکند.
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نتایج به دستآمده از تحلیل محتوای مصاحبههای صورتگرفته برای سازمان حج
و زیارت گویای آن است که پیرامون زمینههای مرتبط با نقش خادمان ،سازمان میتوانبد
بهطور مستقیم اثرگذار باشد؛ درحالیکه این اثرگبذاری در سبه حبوزه عوامبل هیجبانی،
شناختی ،و شخصی باشد ،بهطور غیرمستقیم و پیچیدهتر باشد ،توجه سازمان به ت تب
مقولههای به دست آمده ،باعث میشود که اثربخشی رفتاری بهتری را از خادمان اعزامبی
به اماکن متبرکه مکه و مدینه انتظار داشبته باشبد؛ بنبابراین ببه سبازمان حبج و زیبارت
پیشنهاد میشود که عالوه بر اینکه بر عوامل هیجبانی ،شبناختی و زمینبههبای شخصبی
خادمان سرمایه گذاری و توجه کند ،به طور ویژه تمرکز خود را بر زمینههبای مبرتبط ببا
نقش بهویژه آموزش و رهببری اثبربخش خادمبان داشبته باشبد و ببه طبور خبا

ببر

پاداشهای درونی خادمان تأکید نمایند؛ ضبمن اینکبه سبایر مبوارد ببهدسبتآمبده نیبز
مالحظات خا

خود را از سوی سازمان حج و زیارت طلب میکند.

در مجموع یافتههای پژوهش پیرامون عوامل مؤثر بر رفتار خادمانبه خادمبان افب
جدیدی برای درک و ترسیم الگوی عوامل مؤثر بر رفتار نیبروی کبار سبازمانی در یب
سازمان مذهبی بهویژه سازمان حج و زیارت به وجود میآورد که مبیتوانبد سبهمی در
توسعه مرزهای دانش در عرصه رفتار سازمانی به همراه داشته باشد؛ بنابراین دستیابی به
الگویی که از طری آن بتوان رفتبار خادمانبه کارکنبان و کبارگزاران خبادم را در قالبب
عوامل مؤثر بر آن پیشبینی کرد ،دریچبههبای جدیبدی را ببر ادبیبات رفتبار سبازمانی
میگشاید که میتواند سرچشبمه اصبیلی ببرای مطالعبات و پبژوهشهبای آتبی ببرای
دانشمندان و محققان باشد .لذا به عنوان نمونه به پژوهشگران آتی توصبیه مبیشبود ببا
توجه به بافت فرهنگی -مذهبی کشور بهمنطور دستیابی ببه الگبوی ببومی خبدمت و
عرضه آن به مجامع بینالمللی و تقویت و غنای هرچه بیشبتر مطالعبه حاضبر ،موضبوع
تحقی حاضر را در سایر اماکن مبذهبی داخبل کشبور کبه در آن هبا نقبش خادمبان در
خدمترسانی چشم گیر است از سر بگیرند و نتایج آن را با نتبایج ایبن تحقیب مقایسبه
نموده و در ترکیب آنها الگوی بومی اسالمی -ایرانی خدمت ارائه گردد.
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يادداشتها
1. Stewardship Behabior
2. Agency Behavior
3. Stewardship Theory
4. Friend
5. businessperson

« .9سیّد القوم خادمهم» (شیخ صدوق.)829 ،4 ،8896 ،
7. Grater whole
8. Spiritual Labor
9. Commodification of Spirituality
10. Codification
11. Regulation of Spirituality
12. Constitutional traits
13. Environmental-mold traits
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