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چکیده
سازي عوامل هیجانی با هدف مدل-مدل ایجاد ابزار-این پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی

با و شناختی بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت در اماکن متبرکه مکه و مدینه
هاي یابی به دادهاستفاده از تحلیل محتواي قرادادي در بخش کیفی انجام شده است. به منظور دست

کیفی از نمونه گیري هدفمند بر اساس معیارهاي نظام نامه ارزیابی عملکرد کارگزاران خادم 
افته صورت هاي نیمه ساختارینفر از خادمان برتر تا اشباع نظري مصاحبه18سازمان حج و زیارت با 

بندي و نهایتاً در هاي فکر کدگذاري، مقولههاي انجام شده در قالب واحدگرفت. متن مصاحبه
بندي شدند و به منظور اعتباریابی آن از روش توافق درون موضوعی دو طبقات مضامین طبقه

ر قالب هاي رفتارخادمانه کارگزاران را دهاي کیفی تحقیق ویژگیکدگذار استفاده گردید. یافته
گرایانه، و رفتار خودسازانه و عوامل مؤثر چهار رفتارانسان دوستانه، رفتار پیش قدمانه، رفتار خدمت
هاي مدل ارائه کند. پس از کشف مقولهبر آن را در قالب دو عامل هیجانی و شناختی، تبیین می

112اي مشتمل بر شده در مرحله کیفی، به منظور اعتبارسنجی کمی مدل استخراج شده، پرسشنامه
گیري در دسترس نفر از کارگزاران به صورت نمونه205گویه طراحی و تنظیم شد و در اختیار 

قرارگرفت و اعتبار مدل به صورت کمی تأیید شد.

رفتار خادمانه؛ عامل هیجانی؛ عامل شناختی؛ سازمان حج و زیارت.: کلیدواژه

نشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشـهد. مقالـه برگرفتـه از رسـاله دکتـري      . دانشجوي دکتري، مدیریت رفتاري، دا
علیرضا امینی است.

(نویسنده مسئول) استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد .Mortazavi@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد. استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداري و اقتصاد ،
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مقدمه
سـازمانی اسـت کـه در تقابـل بـا رفتـار       در ادبیـات رفتـار  از جمله مفـاهیم مطـرح   1خادمانهرفتار

خادمانـه را در زمـره انتظـارات    در مشاغل مدیریتی موضوعیت یافته است. اگر بتـوان رفتـار  2عامالنه
رسد که در سـطحی دیگـر بتـوان ایـن     هاي مدیریتی سازمان گنجاند، منطقی به نظر میرفتاري نقش

بـه ویـژه زمـانی کـه     .هاي سازمانی نیز توقع داشـت ر سایر نقشانتظار رفتاري را از دیگر کارکنان د
نمایـد،  ماهیت مشاغل نگاه ارزشی و رفتار شهروندي فراتر از مشـاغل عـادي را بـه خـود جلـب مـی      

هـا، و نقـش سازد. از جمله ایـن مشـاغل  وجود این امر کانون توجهات بیشتري را برخود متمرکز می
اي ظهـور پیـدا   ماهیت رفتار شغلی این افراد به گونـه .باشدمیهاي مذهبی نقش کارکنان در سازمان

کند که توجه به مسئولیت اجتماعی نسبت به ارباب رجوع و مراجعان سازمانی، انتظار بروز رفتار می
که از آن برداشـت  هاي کاري مشاغل سازمانی و به نمایش گذاشتن هر اقدامیشهروندي در فعالیت

ولویت برخوردار است.خادمانه بشود، از ارفتار
شـود کـه   هاي تجـاري و انتفـاعی نیـز در حـوزه بازرگـانی ایـن طـور بیـان مـی         در کسب و کار

ها به منظور تمایز خود نسبت به رقبا در محیط رقابتی، اقدام به خدمت رسانی به مشتریانشان شرکت
ت آنهـا شـده و در   نمایند با این منطق که خدمت عالی به مشـتریان منجـر بـه رضـای    در حد عالی می

نتیجه تمایل آنها به استفاده بیشتر از خدمات عرضه شده افزایش یافتـه کـه نهایتـاً منجـر بـه افـزایش       
). امـا ماهیـت، نگـاه و نگـرش ارزشـی در      1999، 3شود (راجلبرگ و همکـاران هامیدرآمد شرکت

لصـانه و بـه دور از تفکـر    هاي مذهبی، غیر انتفاعی یا عام المنفعه، رفتار خادمانه و خدمت خاسازمان
هاي معنوي، مذهبی و اخالقی سازد؛ به ویژه اگرجاذبهمادي گرایانه را به گونه اي دیگر برجسته می

رقابت براي بروز رفتار خادمانه با هدف عرض ارادت به سـاحت خانـدان قدیسـین الهـی را تشـدید      
نماید. 

هـاي مـدیران و کارکنـانش قـرار     دغدغـه هایی که بروز رفتار خادمانه در زمـره  از جمله سازمان
اي باشـند بـه گونـه   دارد، سازمان حج و زیارت و کارکنان اعزامی به اماکن متبرکه مکه و مدینه می

١. Stewardship Behavior
٢. Agency Behavior
٣. Rogelberg
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نماینـد. مسـئولین   استفاده می» خادم«گذاري عناوین شغلی خود گاهی از اصطالح که حتی براي نام
هـاي بـروز رفتـار    را فراهم آورند کـه زمینـه  این سازمان به طور جدي در پی آن هستند که شرایطی 

خادمانه از عینیت بیشتري در رفتار کارگزاران این سازمان برخوردار گـردد. درایـن میـان تعـامالت     
زائر و مدیریت آن بیشتر متوجه کسانی است کـه از بیشـترین و نزدیکتـرین ارتبـاط بـا      -مؤثر خادم 

خـورد، غفلـت   باشند. اما چیزي که گاهی به چشم میزائران برخوردارند که همانا همان خادمان می
اند و نادیده انگاشتن جایگاه ارزشی سـازمانی کـه   زدگی خادمان از رسالتی است که برعهده گرفته

در آن مشغول به فعالیت هستند. این غفلت زدگی، چهـره خـود را در رفتـاري کـه آنهـا بـه نمـایش        
اوقات ممکن است رفتارهایی از سوي کارکنان این دهد به گونه اي که گاهیگذارند، نشان میمی

آستان به تصویر کشیده شود که شایسته و درخور شأن آنها با توجه بـه جایگـاه ارزشـی کـه دارنـد،      
هـایی  نباشد. این بدان مفهوم است که چنانچه کارکنان خادم ندانند و یا فراموش کنند کـه در نقـش  

ساز هاي مقتضی به نمایش بگذارند، براي سازمان مسئلهیتکه برعهده دارند، چه رفتاري را در موقع
است.

از طرفی با مطالعه ادبیات نظري پیرامون موضوع خادمیت، آنچه که از رفتار خادمانـه بـه چشـم    
ها بوده و در مورد رفتار تر بدان اشاره شد، بیشتر متوجه مدیران سازمانخورد، همانطور که پیشمی

هاي سـازمانی  ت چندانی صورت نگرفته است. حال آنکه به فراخور زمینهخادمانه کارکنان مالحظا
ها همچون سازمان حج و زیـارت، توجـه بـه رفتـار خادمانـه کارکنـان را پررنـگ تـر         برخی سازمان

سازد. به عالوه برخورداري کشور از اماکن متبرکه متعدد و در رأس آنها مرقد و مضجع شریف می
و همچنین اشتیاق زیارت اماکن متبرکه در سـایر بـالد اسـالمی از جملـه     ثامن الحجج (علیه السالم) 

کند پیشگامی در تولید ادبیات مـرتبط بـا رفتارخادمانـه و    کشور عراق، سوریه و عربستان ایجاب می
عوامل مؤثر بر آن در اماکن متبرکه برخاسته از بوم محیط شرق تا غـرب و بـه ویـژه ایـران صـورت      

در پژوهش حاضر محقق بر آن است که بـه ایـن سـؤال پاسـخ داده شـود کـه:       گیردکه در این راستا 
هاي رفتار خادمانه کارگزاران خادم سازمان حج و زیارت اعزامی به اماکن متبرکـه مکـه و   ویژگی«

».گیرد؟مدینه چیست و چگونه تحت تأثیر عوامل هیجانی و شناختی آنها قرار می
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زمینه و پیشینه تحقیق
یرامون بحث عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه مطالعـات چنـدان برجسـته اي صـورت     به طور کلی پ

توان زوایاي رفتار خادمانه کارکنان را در ادبیات نظري از زوایـاي مختلـف   نگرفته است بنابراین می
هایی هستند کـه  مورد توجه قرار داد؛ محتواي نظریه خادمیت در مقابل نظریه عاملیت از جمله نظریه

توانند این موضوع را مورد تبیین قرار دهند. ضـمن اینکـه بـه طـور خـاص مبـانی تفکـر        میهر کدام
اسالمی نیز پیرامون موضوع خدمت رسانی به افـراد مالحظـات چنـدانی داشـته اسـت کـه در ادامـه        

شود.مباحث به آن پرداخته می
د کـه پنـدار،   هسـتن یهـاي خاصـ  در بعد فردي و شخصیتی داراي ویژگیاما به طور کلی، افراد 

قـرار  دیگـري دهد. ممکن است همین افـراد وقتـی در یـک جایگـاه    گفتار و رفتار آنها را شکل می
گیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتـار و رفتـار متفـاوتی از بعـد فـردي سـر بزنـد کـه ایـن          می

مختلفـی بـر   از ایـن رو پژوهشـگران   تأثیر بگـذارد. ويها بر روي میزان کارایی و اثر بخشی ویژگی
) سـه دسـته از عوامـل    1388انـد. بـراي مثـال تـوالیی (    هاي تبیین کننده رفتار افراد تمرکز کردهمدل

کـه در  عواملی اسـت مربوط به کهسطح کالنکند. کالن، میانی و خرد را مؤثر بر رفتار معرفی می
ادسـت تحمیـل   هـاي فر تحت کنترل نیستند و از سوي سیسـتم معموالًو محیط خارجی وجود دارند

. فرهنگ، اقتصاد، محیط سیاسی، تکنولوژي، مذهب و قانون از این دسته عوامـل هسـتند.   گردندمی
قدرت مـانور خـوبی بـر روي    ها معموالًسطح سازمانی دارد. سازمانعواملاشاره به نیزسطح میانی

. رقابـت،  نتـرل هسـتند  هاي سازمانی قابـل ک ها و برنامهدارند و اکثر آنها از طریق سیاستعوامل این 
نظام پاداش، اصول رفتاري، خصوصیات شغلی، منـابع، فرهنـگ سـازمانی، اهـداف سـازمان، رفتـار       
مدیر، جو سازمانی، اختیار سمت، افراد مرجع و ارزیابی عملکرد عوامل سطح میانی هستند. و نهایتا 

اي دارنـد و سـازمان   جـ افـراد سطح فردي دارد. ایـن فاکتورهـا در درون   عواملسطح خرد اشاره به 
. این سطح نیز تـأثیر بگـذارد  عواملسطح میانی، روي بعضی از عواملتواند از طریق تغییر دادن می

شـناختی، تأثیروالـدین،   نگرش، قصد، قدرت نفس، مرکز کنترل، وابستگی میدانی، عوامل جمعیـت 
ها و باورها نیز از عوامل سطح خرد هستند.سطح توسعه اخالقی، ارزش

کند که ) نیز در نظریه یادگیري اجتماعی خود تأکید می1391، به نقل از شورلتز، 1963را (بندو
تقویت یک شرط ضروري براي اکتساب، نگهداري و تغییر رفتـار اسـت و رفتـار یـک شـخص در      
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کند شوند، تغییر میهایی که مستقیماً به وسیله شخص تجربه مینتیجه ي پیامدهاي آن یعنی، تقویت
توانند در غیـاب تجربـه ي مسـتقیم تقویـت نیـز آموختـه       هاي رفتار به طور بالقوه میشکلولی همه

توانند بجاي اینکه مجبور باشند، تقویت را شخصاً تجربه کنند، بـا مشـاهده   شوند به عبارتی افراد می
رفتار دیگران و پیامدهاي رفتاري آنها نیز رفتارهاي جدیدي را یاد بگیرند.

) رفتار را نشأت گرفته از فراینـدهاي هیجـانی و فراینـدهاي    2009(نوشانوگلیدر مدلی دیگر مک
گیـرد. بـر ایـن اسـاس در فراینـدهاي      کنـد کـه در درون محـیط شـکل مـی     شناختی افراد معرفی می

مشخص شـده،  يهااز باورها، قضاوتيها شاخه انگرشگیرند که این ها شکل میشناختی نگرش
یمنطقـ لیدالیبه عبارتییاها قضاوتاست. نگرشدادیرواییفرد، شکینسبت به يرفتاريهاتیو ن

هـا و  شـوند: باورهـا، قضـاوت   مشـخص مـی  ،یها بر اساس سه عنصـر شـناخت  نگرش. آگاهانه هستند
باورهـا  نیـ آنهـا اعتقـاد دارنـد. ا   یهسـتند کـه افـراد بـه درسـت     ییزهـا ی. باورهـا چ يرفتـار يهـا تین

حاصـل  يریادگي یـ هـا شـکل ریسـا ایگذشته، و اتیکه از تجربهستند يادرك شدهيهاقتیحق
از نگرش مورد نظر است. بـر اسـاس مـدل    یمثبت و منفيهایابیزشارانگریها بشده است. قضاوت

یمنفـ يامدهایصورت که اگر باورها پنیبدردیگها از باورها نشأت میها، قضاوتنگرشیشناخت
يهـا تیـ . نردیـ گنسبت به آن به شـکل مـی  یمنفيهاضاوتقیبه طور کلد،ینماکتهیموضوع را د

متناسب با نگـرش مـورد نظـر    يدست زدن به رفتاريبرايرفتاريهازهینشان دهنده انگزینيرفتار
است.يرفتاريهاتیمحرك ن،ینگرشيهااست. قضاوت

کارکنان يهانگرشرییو تغيریگرا در شکلینقش اصلهیجاناتشناخت، ندیطول فرادراما 
یعـاطف يهـا خودکار هستند و واکنشهیجاناتشود. با ادراك آغاز میزینندیفرانیکند. امیفایا

ممکن است بـه  هیجاناتنیباشد. او حساس میفیظریلیخیبر اساس اطالعات حسرآگاهانهیغ
ه مـورد  نسـبت بـ  افـراد  آگاهانـه  يهـا که بر قضـاوت ییمنتقل شود؛ جاییو عقالیمنطقيندهایفرا

دهیـ پديبـد ای یـ کـه بـه طـور آگاهانـه بـه قضـاوت خـوب       یدر حـال نیکنـد. بنـابرا  نگرش نفوذ می
دهـد. در  را تحت تأثیر خود قرار مـی یابیرا شکل داده است که ارزيما باورهیجاناتم،یپردازمی
کیـ رد ایـ دهند تـا بـه طـور آگاهانـه در تأییـد     شان گوش میعمدا به عواطفیافراد گاهقتیحق

.)2009، 1نو(مکشانوگلیندینمايریگمیتصميمورد

١. McShane, & Glinow
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هـاي  نتیجتاً اینکه رفتارهاي مختلفی همچون رفتـار خادمانـه کـه ممکـن اسـت شـکل و ماهیـت       
توانـد  ها مـی گذاري شود، که این مدلتواند پایهمتفاوتی داشته باشد، تحت تأثیر عوامل مختلفی می

رار بگیرد.در تبیین و شناخت آنها کارگشاي محققان ق

1نظریه خادمیت

کنند که نظریـه خادمیـت بـراي محققـین طراحـی شـده تـا        ) بیان می1997(2داویس و همکاران
شرایطی را مورد آزمایش قرار دهند که به موجب آن مجریان بر خـالف نظریـه عاملیـت بـه عنـوان      

). براسـاس نظریـه   2009، 3شوند (کریج و همکارانخدام در جهت منافع مخدومین خود بر انگیخته 
اي که هر کـدام بـه دنبـال    عاملیت منافع مالک/ عامل همواره در تضاد با یکدیگر قرار دارد به گونه

هـاي برگرفتـه از حـوزه    حداکثر کـردن منـافع، دارایـی و ثـروت شخصـی خـود هسـتند. امـا نظریـه         
کشـد و اظهـار   یهاي اقتصادي عـامالن را بـه کلـی بـه چـالش مـ      شناسی انگیزهشناسی و جامعهروان

باشـند کـه مطلوبیـت    هـا و تمـایالت مـی   دارد که افراد داراي سطح گسترده و متنوعی از انگیـزه می
، 4هاي غیر اقتصـادي بـه حـداکثر برسـد (هیـرش و همکـاران      تواند از طریق داراییشخصی شان می

د کـه بـر   کنـ ) . این تفکر جدید، نظریه خادمیت را به عنوان یـک رویکـرد بـدیل معرفـی مـی     1987
تواند در یک ردیف قرار بگیرد.اساس آن منافع مالک و عامل می
هـایی را معرفـی   شناسی اقتصادي و بازاریابی دو نوع اصـلی نقـش  در این نظریه جدید در جامعه

کند که یا بر رفتار مسئوالنه (انجام چیزهاي درسـت) و یـا بـر آنچـه کـه از منظـر تجـاري داراي        می
هـا را اصـطالحاً   ). این نقـش 2006، 5و واتننماید (هیدچیزها)، توجه میمزیت است (انجام درست

گیرند. در حالی که نقش دوم بر پیامدها و نتـایج  درنظر می» 7کاسب کارانه«و » 6دوستانه«هاي نقش
اقتصــادي تمرکــز دارد و جهــت تصــمیمات بــه ســمت حداکثرســازي منــافع اســت، نقــش دوســتانه 

١. Stewardship Theory
٢. Davis et al.
٣. Craig et al.
٤. Hirsch et al.
٥. Heide & Wathne
٦. Friend
٧. Businessperson
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کنـد (ریتـر و   شود، تبعیـت مـی  ائاتی که منجر به تصمیمات هنجار محور میاصطالحاً از منطق اقتض
). در ادبیات سازمان و مدیریت این تفاوت نقش را نقطـه عطـف تفـاوت عاملیـت     2009، 1همکاران

داننـد.  ) مـی a2007). و خادمیـت (هرنانـدز،   2000، 3؛ سنگ و سردشـمخ 1992، 2(برگن و همکاران
ط اهداف همگانی و اجتماعی بر منفعـت شخصـی دارد. هرنانـدز    نقش خادمیت ریشه نظري در تسل

)b2007دارد که بازیگران سازمانی به دنبال هم تراز کردن تعهداتشان نسـبت بـه ذینفعـان    ) اظهار می
تـري نسـبت بـه هنجارهـاي اخالقـی      در داخل و خارج از سازمان هستند در حالی که تعهد گسـترده 

دارند. یهمگانی و مرتبط با جامعه ابراز م
توانند و باید به هامیکند که انسانبه طور کلی خادمیت بر باور انسانِ اشرف مخلوقات، بیان می

، خادمیت را این طور تعریف 4بر این اساس وِلکمن.عنوان سرآمد جهان طبیعی در نظر گرفته شوند
ماند ن پایدار میخادمیت نقش اجتماعی افراد در پذیرش دیگران است که در طول زما«کند که می

هـاي فـرد بـه    به طوري که به منظور خادم بودن بایستی مقدار قابل توجهی از فکـر و خیـال و تـالش   
منظور حفظ و ارتقاي شرایط بعضی چیزها یا برخـی افـراد اختصـاص پیـدا کنـد صـرفنظر از اینکـه        

).2010، 5(جنسن» خودخدمتی مدنظر باشد.
ه خادم بر خالف عامل کسی است که وقتـی بـین منـافع    شود کدر جایی دیگر این طور بیان می

، 6دهد (هیـل و جـونز  بیند، بر اهمیت منافع سازمان از خود تعهد نشان میخود و سازمان تعارض می
شـود  نفعان متعهد مییابد و نسبت به رفاه همه ذي). چنین فردي از سطح یک عامل ارتقاء می1992

شود آن است که نقش خادمیت با توجه بـه  مسلم انگاشته می). آنچه 1995(دونالدسون و پریستون، 
تر آن جامعه در رفتـار  پذیري در مقابل افراد دیگر و در سطح گستردهحس نوع دوستانه و مسئولیت

کند. بنابراین اصـول و مفهـوم مسـئولیت اجتمـاعی در اینجـا موضـوعیت پیـدا        مدیران نمود پیدا می
کند.می

١. Ruyter et al.
٢. Bergen et al.
٣. Singh and Sirdeshmukh
٤. Welchman
٥. Janssen
٦. Hill & Jones
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سالمرسانی در اجایگاه خدمت
خدمت به بندگان خداوند متعال، خدمت به خدا و اولیاي اوست و از عبـادات  در تفکر اسالمی

پذیریم که خدمت به خلق پس از ایمان به خدا و ارتباط با او بزرگترین شود و میبزرگ شمرده می
ر از عبادت است. در خدمت رسانی، هر چه کمیت بیشتر و کیفیت صادقانه تر و بدون منت و بـه دو 

پذیران انجام گیـرد، ارزش بیشـتري پیـدا    هاي غیر الهی باشد و کار با حفظ شخصیت خدمتانگیزه
اند که به قصد انجام وظیفـه الهـی و احسـان بـه بشـریت عاشـقانه و       کند و این تنها مؤمنان راستینمی

د (میرعباسـی  توانند به بشریت خدمت کننبدون نیرنگ و فریب، پیدا و پنهان و بی منت و مداوم می
گذار تفکر اسالم رئیس یـک قـوم و ملـت را خـادم     ). پیامبر اکرم(ص) و بنیان117: 1389و شریفی،

. امام 1رسانی در حوزه تعلیمات اسالم را به نمایش بگذاردخواند تا ارزش و جایگاه خدمتآنان می
طـی نامـه اي بـه    خوانـد چنانکـه   رسـانی فـرا مـی   علی(ع) مدیران و استانداران خویش را به خـدمت 

در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شده است، اندیشه کـن، و  «نویسد: استاندار مکه می
آن را به عیال مندان و گرسنگان پیرامونت ببخش و به نیازمندان و مستمندانی که سخت بـه کمـک   

).67البالغه، نامه (نهج« مالی تو احتیاج دارند برسان
توجه راهنمایان تفکر اسالم بـوده اسـت کـه خـدمت بـه مـردم را چـون        این مسأله آنچنان مورد 

از دیگـران  بهترین شما کسی است که«اند.دراین راستا روایات متعددي با عبارتی نظیر صدقه دانسته
بیان شده که در فضیلت خدمت به مردم و با تعابیر مختلف آمده است. حتی در .»رفع حاجات کنند

ام به امور مسلمین نداشته باشد، نامسلمان خوانده شـده اسـت؛ همـانطور    زبان روایات کسی که اهتم
فرمایند: کسی که در هر صبحگاه به امـور مسـلمین همـت نگمـارد و     که پیامبر اسالم در این باره می

طلبـد و  زند و کمک مـی در اندیشه کارهاي آنان نباشد از آنها نیست و کسی بشنود مردي فریاد می
).383: 12ه. ق، ج 1408سلمان نیست (نوري، به او کمک نکند، م

هاي عملی نیز این مسأله هاي متعدد در این زمینه، در جنبهراهنمایان تفکر اسالمی عالوه بر قول
کردند. براي نمونه امام علی(ع) عالوه بر این که خودشـان بـا قبـول مسـئولیت سـنگین      را اعمال می

لت و خـدمت بودنـد، والیـان خـود در سرتاسـر      خدمت به مردم، شـبانه روز مجـري سرسـخت عـدا    

).326، 4ج،1367شیخ صدوق،(سید القوم خادمهم. 1
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حکومت شان را نیز از افرادي مؤمن، کاردان، پرهیزگار، و عاشـق پیشـگان خـدمت انتخـاب کـرده      
کردند که در خدمت به افراد بکوشید و در اجراي عـدالت احـدي را بـر    بودند و همواره توصیه می

).118: 1389دیگري ترجیح ندهید (میرعباسی و شریفی، 
ها را به انجـام آن  اي است که بارها قرآن کریم انسانسان و خدمت به مردم ویژگی پسندیدهاح

ترغیب کرده است. خداوند متعال نیکوکاران را دوست دارد و آنها را به پاداشـی عظـیم مـژده داده    
هـاي  است. دست گیري از مردم و کمک در حل مشکالت مادي و معنوي آنها و شاد کـردن قلـب  

هایی از احسان است. نیکی به مردم ویژگی است ارزشمند که با ایمان به خدا مـوقعیتی  لوهمؤمنان ج
آورد که انسان با تکیه بر فضل پروردگار، با شور و عالقه، خوبی را ترویج دهد و بـا  را به وجود می

د عشق و ایثار در برداشتن موانع از سر راه دیگـران لـذت آسـوده زیسـتن را بـه کامشـان گـوارا کنـ        
).  118: 1389(میرعباسی و شریفی، 

در احادیث و متون اسالمی، به ارزش ذاتی احسان و خـدمت بـه مـردم اشـاره شـده و آن را بـه       
اند. هرچه دامنه این عمل پسندیده گسترش یابـد و  زمان و مکان و یا اشخاص خاصی محدود نکرده

زول برکـت و رحمـت خـویش    هـاي بیشـتري قـرار بگیرنـد، خداونـد بـر نـ       در شعاع تابش آن انسان
پس از ایمان به خداونـد سـرآمد تمـام اعمـال،     «فرمایند: افزاید. پیامبر اسالم(ص) در این باره میمی

).67: 2، ج 1408(نوري، » مهربانی و نیکی به مردم است؛ چه خوب باشند و چه بد
اسالمی اشاره اي از سفارشات رسیده پیرامون موضوع خدمت در مبانی تفکر در ادامه به گوشه

شود:می
فرمایند: هرکه بـراي رفـع حاجـت بـرادر مـؤمنش (کـه بـه صـالح         پیامبر گرامی اسالم(ص) می

اوست و موجب رضایت خداوند است) تالش کند، ماننـد کسـی اسـت کـه خداونـد را هـزار سـال        
) و در 541: 2، ج 1405اي مرتکب خطا و گنـاه نشـده اسـت (شـیخ صـدوق،      پرستیده است و لحظه

فرمایند: کسی که حاجتی را از برادر مؤمنش روا کند، مانند کسی است که در تمـام  ي دیگر میجا
) ضمن اینکه خدمت بـه مـردم منجـر بـه     148: 1417عمرش به خداوند خدمت کرده است (دیلمی، 

شود و بدرفتاري با آنهـا باعـث بغـض و تنفـر آنهـا خواهـد شد(شـیخ صـدوق،         تسخیر قلب آنان می
).380، ص4، ج 1367

فرمایند: بهترین مردم کسی اسـت کـه بـه مـردم سـود رسـاند (تمیمـی آمـدي،         امام علی(ع) می
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فرمایند: مردم پس از عمل به واجبات، کاري بهتر از اصـالح بـین   ). و در جایی دیگر می1387:450
ان ). همچنـین ایشـ  165: 1، ج1417توانند انجام دهند (دیلمـی،  مردم با گفتار نیک و هدف خیر نمی

: 1387ها اصالح امـورات مـردم اسـت (تمیمـی آمـدي،      فرمایند که از واالترین خوشبختیچنین می
). 379: 1387کنـد (تمیمـی آمـدي،    ) ضمن اینکه هر که بزرگوار باشد، به دیگران خدمت مـی 482

فرماینـد کـه هـر مسـلمانی بـه گروهـی از مسـلمانان        همچنین ایشان از قول پیامبر گرامـی اسـالم مـی   
: 16، ج 1414کنـد (حـر عـاملی،    ت کند، خداوند به تعداد آنان در بهشت به او خادم عطـا مـی  خدم
380.(

هاي خداوند اسـت بـراي شـما، پـس از     هاي مردم از جمله نعمتفرمایند: نیازامام حسین(ع) می
).318: 75، ج 1403مراجعه مردم به خودتان اظهار خستگی نکنید (مجلسی، 

فرمایند: هرکـه مشـکلی از مـؤمنی حـل کنـد، خداونـد مشـکلش را حـل         امام صادق(ع) نیز می
کند و مـادامی کـه در حـال    کند؛ و هر که عیب مؤمنی را بپوشاند، خداوند آبرویش را حفظ میمی

).37: 1، ج 1403کند (احسائی، کمک کردن به دیگران است، به او کمک می

شناسی تحقیقرویکرد روش
مدل -ء تحقیقات بنیادي و در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافیتحقیق حاضر به لحاظ هدف جز

براي تحلیـل  )2005، 1هسیهوشاننگیرد و از راهبرد تحلیل محتواي قراردادي (قرار می-ایجاد ابزار
کدگـذاري بـه طـور مسـتقیم از     کنـد. در ایـن رویکـرد    هاي متنی در بخش کیفی اسـتفاده مـی  داده
هاي رفتار خادمانه کارکنان و عوامـل  با توجه به اینکه براي ویژگیشود. لذاهاي خام انجام میداده

هاي خامی سر و کـار دارد کـه هـیچ    مستقیم با دادههیجانی و شناختی در این تحقیق، محقق به طور 
گونه تحلیلی پیرامون آن صورت نگرفته است، لذا این رویکرد انتخـاب شـده اسـت. روش تحلیـل     

را از متن استخراج کرده، سـپس ایـن   2ست که محقق ابتدا واحدهاي فکرها نیز به این صورت اداده
بنـدي نمـوده و در نهایـت    واحدهاي فکر را براساس اشتراکی که در مضامین آنها وجود دارد مقوله

اي تحـت  ها بر اساس ارتباطی که با یکدیگر ممکـن اسـت داشـته باشـند در طبقـات جداگانـه      مقوله

١. Hsieh & Shannon
٢. Thought Units



خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارتاثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتار

11

).1996، 2اند (باترفیلد و همکارانقرار گرفته1عنوان مضامین
جامعه آماري تحقیق حاضر کلیه کارگزاران خـادم اعزامـی سـازمان حـج و زیـارت بـه امـاکن        

باشـد. در ایـن مرحلـه از تحلیـل محتـوا بـه منظـور انجـام         مقدسه مکه و مدینـه در عمـره مفـرده مـی    
در ایـن راسـتا مـالك انتخـاب     گیري غیر احتمالی هدفمند استفاده شده است. گیري، از نمونهنمونه

براي مشارکت کنندگان در پژوهش، مبتنی بر نظام نامـه ارزیـابی عملکـرد خادمـان حـج و زیـارت       
است که براساس این نظام نامه خادمانی که بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند، معیار انتخاب قـرار  

نفـر از  18تار یافته عمیق است که با هاي رو در رو نیمه ساخها مصاحبهگرفتند. ابزار گردآوري داده
اي کـه بـا نفـر هجـدهم صـورت گرفـت، بـه اشـباع         این خادمان صورت گرفت که نهایتاً با مصاحبه

نظري رسید.
گیري هر یـک از ایـن   هاي مدل ارائه شده در مرحله کیفی، به منظور اندازهپس از کشف مقوله

عتبارسـنجی کمــی مـدل اسـتخراج شــده،    هـا در حجــم نمونـه بزرگتـري از جامعــه هـدف و ا    مقولـه 
گویه طراحی و تنظیم شد و با توجه به فرمول حجم نمونـه کـوکران در   112اي مشتمل بر پرسشنامه

نفر از کـارگزاران اعزامـی سـازمان حـج و زیـارت بـه امـاکن متبرکـه مکـه و مدینـه بـه            205اختیار 
.گیري در دسترس قرار گرفتصورت نمونه

ل تحقیقاعتباریابی کیفی مد
به منظور حفظ قابلیت اعتماد نتایج تحقیق، با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار، از یک 

هـاي الزم در  همکار محقـق درخواسـت شـد تـا در ایـن بخـش مشـارکت نمایـد. پـس از آمـوزش          
ها به طور همزمان توسـط محقـق و همکـار کدگـذار     هاي کدگذاري، کدگذاريخصوص تکنیک

درصـد بدسـت آمـد. ضـمن اینکـه از مصـاحبه       87زان توفق دو کدگـذار  وي صورت گرفت که می
کنندگان از ایشان پنجم به بعد با استخراج عوامل اولیه، پس از انجام مصاحبه با هر یک از مشارکت

شد که صحت عوامل را تأیید یا اصالح نماید. و نهایتاً پس از نهایی شدن مدل استخراج خواسته می
نفـر از خبرگـان کدگـذاري تحلیـل محتـوا قـرار       3کنندگان و فر اول مشارکتن5شده، مورد تأیید 

گرفت.

١. Theme
٢. Butterfield
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هاي کیفی تحقیقیافته
ياز واحدهايارفتار خادمانه، مجموعهيهایژگیورامونیصورت گرفته پيبراساس کدگذار

مناسـب،  يهـا بـه مقولـه  دنیشـده و جهـت رسـ   يگذارنام"…M١"شدند و با نماد یابیبازيفکر
متناسـب قـرار داده   يهـا قرار گرفتند و در مقولهیگوناگون مورد بررسيفکريواحدهايهادسته

لیـ تحل)1(انـد. جـدول   شـده يطبقه بندنیمورد نظر در قالب مضاميهامقولهزینتینهاشدند. در 
شیرفتـار انسـان دوسـتانه، رفتـار پـ     یرفتـار خادمانـه را در چهـار مضـمون کلـ     يهایژگیويمحتوا
نشـان  سازانه و عوامل هیجـانی و شـناختی مـؤثر بـر آن را    و رفتار خودانه،یگراه، رفتار خدمتقدمان

دهد.می
این رفتار اشاره به نوعی خیرخواهی و رفتار اخالق مدار اجتمـاعی دارد  ؛رفتار انسان دوستانه

گذارنـد و  که خادمان در ارتباط با زائران براساس فطرت انسانی و بشردوستانه خـود بـه نمـایش مـی    
هاي جنسیتی، نژادي، قومی، سنی، مذهبی یـا ملـی صـورت    اغلب به دور از هرگونه توجه به تفاوت

دهد که مهمترین رفتارهاي انسان دوستانه خادمان در طـول دوره  هاي تحقیق نشان میگیرد. یافتهمی
ي، ایثـار و  خدمتشان در عمره مفرده عبارتنـد از: نـوع دوسـتی، پرهیـز از تبعـیض، همـدلی، دلسـوز       

شـوندگان  اي از اظهـارات مصـاحبه  فداکاري، تکریم زائر و جاذبه ارتباطی.در ایـن خصـوص نمونـه   
پیرامون دلسوزي به خدمت، بدین شرح است:

کنم چرا که کسی رفتار خادمانه را من در قالب یک فرد دلسوز یا رفتاردلسوزانه تعریف می«
کند. منظور از دلسوزي اینه که و بیشتر تالش میکه دلسوز خدمتش باشد جد و جهدش بیشتر شده 

.»}M١٠٨{اگر خدمتش به زائر دچار نقص بشود، احساس تآسف داشته باشد
توانـد از دو  هـاي کـاري مـی   بـه طـور کلـی مشـارکت خادمـان در فعالیـت      قدمانه؛ رفتار پیش

مـان رفتـاري اسـت    ). رفتار پـیش قدمانـه خاد  2000تبعیت نماید (کرنت، 1رویکرد انفعالی و پویایی
که مبتنی بر رویکرد پویایی است بدین صورت که فرد خـادم، خـودش آغـازگر و داوطلـب انجـام      

اي که براي ابراز آن رفتار ممکـن اسـت   بسیاري از اقدامات رفتاري در زمینه خدمتش است به گونه
فه علّـی چنـین   . شاید بتوان مهمترین فلساز دیگران سبقت بجوید و در اصطالح، بانی کار خیر است

١. Passive and Active Approach
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هاي کیفی تحقیق. مضامین و مقوالت به دست آمده از تحلیل محتواي داده1جدول 
کد واحدهاي فکرمقوالتمضامینمضمون اصلی

گی
ویژ

مانه
خاد

تار 
ي رف

ها

سان
ر ان

رفتا
تانه

وس
د

M100, M101, M102نوع دوستی
M103, M104پرهیز از تبعیض

M105, M106, M107همدلی
M108دلسوزي به خدمت

M109, M110ایثار و فداکاري
M111, M112, M113, M114تکریم زائر

M115جاذبه ارتباطی

مانه
 قد

ش
ر پی

رفتا

M117, M118, M119جستجو گر خدمت
M120, M121عمل فرانقشی
M122, M123, M124, M125ترویج معنویت
M126, M127, M128, M129صیانت و دفاع

M131, M132حمایت اطالعاتی
M133, M134پیگیري

مت
خد

تار 
رف

یانه
گرا

M135, M136, M137, M138, M139وظیفه شناسی
M140, M141همکاري شغلی

M142, M143, M144, M145, M146, M147توانمندي تخصصی
M148, M149ایده پردازي و خالقیت

M150, M151, M152اطاعت متعهدانه
M153مالحظات فرهنگی

دلبستگی به خدمت (انرژي مندي، جذب 
شدگی، وقف شدگی)

M154, M155, M156, M157

زانه
دسا

خو
تار 

رف

M160, M161خشوع وفروتنی
M162, M163, M164معرفت افزایی

M165, M166, M167, M168تاب آوري
M169, M170آراستگی ظاهري

M171, M172ت و درستکاريصداق

ؤثر
ل م

وام
انیع

هیج
مل 

عوا

M200, M201, M202, M203عشق و عالقه
M204, M205, M206گزارفطرت خدمت

M207غرور معنوي
M208احساس معنویت

ختی
شنا

مل 
عوا

M209, M210, M211نگرش معنوي
M212, M213, M214, M215درك منزلت شغلی

M216, M217, M218, M219ختبینش و شنا
M220, M221شناسی زائرروان

M222فرهنگ خدمت
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رفتاري را در بین خادمان لزوم و ضرورت خدمت رسانی به موقع به زائرین دانسـت. رفتارهـاي   
گونـه بـه دسـت آمـد: تشـویق همکـاران،       پیش قدمانه در بـین خادمـان زائـرین سـرزمین وحـی ایـن      

رانقشی، ترویج معنویت، صیانت و دفاع، حمایـت اطالعـاتی و پیگیـري.    جستجوگر خدمت، عمل ف
هاي مشارکت کنندگان پیرامون حمایت اطالعاتی بصورت زیر است:مصادیق نمونه از گفته

خادم باید بتواند اطالعات مورد نیاز زائر را در اختیارش قرار دهد و یا اگر نسبت به آن «
سی که بتواند راهنماییش کند ارجاع بدهد، نه اینکه بی آگاهی نداشت، زایر را به واحد یا ک

.»}M١٣١{تفاوتی از خود نشان دهد و سعی کند از سر خود باز کند
هاي رفتاري خاص خادمان کـه تمرکـز اصـلی اش    آن دسته از ویژگیگرایانه؛ رفتار خدمت

شـود.  اطـالق مـی  گرایانـه بر نوع وظیفه و خدمتی است که در حال ارائه آن هسـتند، رفتـار خـدمت   
هدف اصلی این رفتارهـا اثربخشـی و کارآمـدي خـدمات عرضـه شـده بـه زائـرین اسـت تـا بتـوان            

کننـدگان، رفتارهـاي   هاي مشـارکت موجبات آرامش و آسایش زائرین فراهم شود. از تحلیل سخن
شناسـی، همکـاري   گـزاري بـه زائـرین عبارتنـد از: وظیفـه     گرایانه خادمان در هنگام خـدمت خدمت

پــردازي و خالقیــت، اطاعــت متعهدانــه، مالحظــات فرهنگــی و غلی، توانمنــدي تخصصــی، ایــدهشــ
اي ایـن طـور بیـان    کننـده دلبستگی به خدمت. پیرامون مالحظات فرهنگی، به عنوان نمونه مشارکت

کنند: می
هاي مختلف کرد، آیند کسانی هستند که از جاهاي مختلف با فرهنگ و آدابزائرینی که می«

بایست مطابق با آیند بنابراین یک خادم خوب میسواد میعرب، فارس، تحصیل کرده، بیترك،
هاي فرهنگی رفتار خودش را شکل بدهد و این مهارت را فراگرفته هنجارها و ارزش

.»}M١٥٣{باشد
هاي رفتاري فـردي کـه کـانون توجـه و گـرایش آن بـر       اي از ویژگیدستهرفتار خودسازانه؛ 

زائر و همچنـین کیفیـت خـدمت    -معطوف است و اثر آن در تعامالت بین خادمخود شخص خادم 
دهـد. بـه عبـارتی رفتـار     شود، رفتارهـاي خودسـازانه را شـکل مـی    ارائه شده توسط خادم هویدا می

هاي رفتار شخصی خادمان است. چنین رفتارهـایی معمـوالً از   خودسازانه ناشی از راه، روش و منش
گیرد که در اعماق روح و جان او ریشه هاي شخصیتی او سرچشمه مییژگیفرد یا و1درون یا خود

١. Self
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هاي خاصی در اعمـاق روح و جـان   دوانده است و یا در جهت تقویت خود و ریشه دواندن ویژگی
هاي پژوهش رفتارهاي خودسازانه خادمان را در قالب قابلیت اطمینان، کند. یافتهفرد خادم عمل می

آوري، آراسـتگی ظــاهري، صــداقت و درســتکاري نشــان  افزایــی، تــابخشـوع و فروتنــی، معرفــت 
کنندگان به این شرح است:اي از اظهارات مشارکتآوري نمونهدهد که در خصوص تابمی

خادم باید اخالق خوش داشته باشد، تحمل و بردباري بسیار باال. چون زائر ممکن است یک «
نفر یک سؤال را تکراري بپرسند. باید تحمل مطلبی را روزي ده دفعه بپرسد و ممکن است صد 

داشته باشد و جواب همه را درست بدهد. اگر هر چقد کم بگذارد از مقدار خادمیتش کم 
.»{M١٦٦}شودمی

این دسته از عوامل اشاره به هیجانات، احساسات، عواطف و حاالت درونـی  ؛عوامل هیجانی
عضـاً از ضـمیر ناخودآگـاه و غیـرارادي در آن     گزاري به زائـرین دارد کـه ب  خادمین پیرامون خدمت

هـاي تحقیـق   کند و به لحاظ پایداري، اغلب بروز آن تابع شرایط اسـت. یافتـه  موقعیت بروز پیدا می
دهد که عوامل هیجانی اثرگذار بررفتار خادمانه خادمان در طول دوره خدمتشان در عمـره  نشان می

گزاري، غـرور معنـوي و احسـاس معنویـت. در ایـن      مفرده عبارتند از: عشق و عالقـه، تمایـل خـدمت   
شوندگان پیرامون غرور معنوي، بدین شرح است:اي از اظهارات مصاحبهخصوص نمونه

گیرد. گزاري به زائرین، غرور خاصی آدم را میشود براي خدمتهمین که انسان برگزیده می«
کند انجام بده، ولی افتخار میتونسته بره کارهاي دیگريخادمی که اومده اینجا براي خدمت، می

.»}M٢٠٧{شده است و این برایش یک سکوي افتخارآمیز است.]اهل بیت[که خادم 
شـناختی  کننده نقشی خادمی خادمان، عوامـل هاي ارزشیابیبه طور کلی بیانعوامل شناختی؛ 

قصدهاي رفتار ها ودهد. به عبارت دیگر عوامل شناختی ناشی از باورها، قضاوتآنها را تشکیل می
خادمانه خادمان است. در واقـع ایـن شـناخت، حقیقـت درك شـده از رفتارخادمانـه و جایگـاه آن،        

هـاي نحـوه ارائـه    کنـد و آگـاهی از ارزش  شناخت منزلت کسی که به او و براي او ارائه خدمت می
سـرزمین  شناختی به دست آمده از رفتـار خادمانـه خادمـان زائـرین    عواملشود. خدمت را شامل می

شناسی زائر و فرهنـگ  وحی عبارتند از: نگرش معنوي، درك منزلت شغلی، بینش و شناخت، روان
کنندگان پیرامون نگرش معنوي به صورت زیر است:هاي مشارکتاي از گفتهخدمت. نمونه



1393زمستان ، )11(پیاپی 4ي ، شمارهومسسالمطالعات رفتار سازمانی،ي فصلنامه

16

کند چرا که عملش به خادم دست صاحب خانه اصلی است که این مسئولیتش را سنگین می«
شود. باید طوري رفتار کند که نشانگر رفتار صاحب خانه باشد زیرا گذاشته میحساب ایشان 

.»}M٢١٠{باشدارزشیابی عملکرد خادم از منظر زائرین تطابق با اعمال و رفتار موالیان می
تـوان  هاي کیفی این پژوهش مـی بنابراین به صورت کلی مدل پیشنهادي تحقیق را براساس یافته

هـاي پیشـنهادي بـراي تحقیقـات بعـدي زیـر       یم کرد و براسـاس آن، فرضـیه  ) ترس1در قالب شکل (
شود:مطرح می

دوستانه خادمان سازمان حج و زیارت عوامل هیجانی بر رفتار انسان):P١فرضیه پیشنهادي اول (
اثرگذار است.

دوسـتانه خادمـان سـازمان حـج و     عوامـل شـناختی بـر رفتـار انسـان     ):P٢فرضیه پیشنهادي دوم (
رت اثرگذار است.زیا

قدمانه خادمان سازمان حـج و زیـارت   عوامل هیجانی بر رفتار پیش):P٣فرضیه پیشنهادي سوم (
اثرگذار است.

قدمانـه خادمـان سـازمان حـج و     عوامل شـناختی بـر رفتـار پـیش    ):P٤فرضیه پیشنهادي چهارم (
زیارت اثرگذار است.

گرایانـه خادمـان سـازمان حـج و     ر خـدمت عوامل هیجانی بر رفتـا ):P٥فرضیه پیشنهادي پنجم (
زیارت اثرگذار است.

گرایانـه خادمـان سـازمان حـج و     شناختی بر رفتـار خـدمت  عوامل):P٦فرضیه پیشنهادي ششم (
زیارت اثرگذار است.

عوامل هیجانی بر رفتار خودسازانه خادمان سازمان حج و زیـارت  ):P٧فرضیه پیشنهادي هفتم (
اثرگذار است.
شناختی بر رفتار خودسازانه خادمان سازمان حج و زیـارت  عوامل):P٨نهادي هشتم (فرضیه پیش
اثرگذار است.
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. مدل پیشنهادي اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتار خادمانه1شکل 

گیري تحقیقاعتباریابی کمی مدل اندازه
) در قالب CFA(ییدي گیري تحقیق، تکنیک تحلیل عاملی تأبه منظور بررسی اعتبار مدل اندازه

و اعتبـار  2گیرد که براي سنجش آن از دو اعتبـار همگرایـی  مدل مورد بررسی قرار می1سازهاعتبار

١. Construct Validity
٢. Convergent Validity
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بایـد  شود. در اعتبار همگرا هر یک از بارهاي عاملی (ضرایب رگرسـیونی) مـی  استفاده می1افتراقی
ور بررسـی عـدم همپوشـانی بـین     بزرگتر یا مساوي باشدو در اعتبـار واگـرا بـه منظـ    5/0معنادار و از 

هاي مورد سنجش آن، همبسـتگی یـا کواریـانس بـین هـر دو      هاي پرسشنامه در ارتباط با گویهسازه
).2010، 2(بیرنباشد9/0سازه نبایستی بیشتر از 

ارزیابی رفتار خادمانه انسان دوستانه
انسان دوستانه خادمـان را  گویه است که ابعاد هفت گانه رفتار 22گیري اول، داراي مدل اندازه

به دست آمد لـذا  5/0بارهاي عاملی معنادار و باالي ها داراي کند. در این مدل، همه گویهتبیین می
همچنـین همبسـتگی دو بـه دو ابعـاد     شود.اعتبار همگرایی مدل رفتارخادمانه انسان دوستانه تأیید می

وشـانی بـین ابعـاد رفتـار خادمانـه انسـان       بدست آمد، لـذا عـدم همپ  9/0کمتر از عدد هفت گانه نیز
با تأیید اعتبار همگرایی و اعتبـار افتراقـی،   . در نهایت شوددوستانه نیز در قالب اعتبار واگرا تأیید می

اعتبار سازه مدل مورد تأیید واقع شد.
کنـد. مقـادیر   گیري را ضـریب آلفـاي کرونبـاخ مشـخص مـی     از سویی دیگر پایایی مدل اندازه

) نشـان  2). همانطور که جدول (2003، 3براي این ضریب قابل قبول است (جرج و مالري6/0باالي 
اسـت، بنـابراین پایـایی مـدل نیـز تأییـد       6/0دهد، ضرایب آلفاي کرونبـاخ در همـه ابعـاد بـاالي     می
.شودمی

. پایایی مدل اندازه گیري رفتارخادمانه انسان دوستانه2جدول 
αکرونباخ هامؤلفه αخکرونبا هامؤلفه

0.649 ایثار و فداکاري 0.635 نوع دوستی
0.677 تکریم زائر 0.654 پرهیز از تبعیض
0.996 جاذبه ارتباطی 0.768 همدلی

0.706 دلسوزي

١. Discriminant Validity
٢. Byrne
٣. George, & Mallery
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قدمانه شیرفتار خادمانه پیابیارز
قدمانـه خادمـان را  شیگانـه رفتـار پـ   است که ابعاد ششهیگو20يدوم، دارايریگاندازهمدل

کنـار  لیـ تحلنـد یاز ادامـه فرا يبا توجه به عـدم معنـادار  28شماره هیگو. در این مدل کندمینییتب
دسـت آمـد لـذا اعتبـار     ه بـ 5/0يمعنادار و بـاال یعامليبارهايها داراهیگوریسایگذاشته شد ول

نیـز گانـه  شدو به دو ابعـاد شـ  یهمبستگنیشود. همچنمیتأییدپیش قدمانهرفتارخادمانه ییهمگرا
در قالـب  زیـ قدمانـه ن شیابعاد رفتـار خادمانـه پـ   نیبیعدم همپوشاننیاست بنابرا9/0کمتر از عدد 

اعتبـار سـازه مـدل    ،یو اعتبـار افتراقـ  ییبا تأیید اعتبار همگراتیشود. در نهامیتأییدیاعتبار افتراق
شود.مورد تأیید واقع می

کرونبـاخ در همـه ابعـاد    يآلفـا بیدهـد، ضـرا  ن مینشا)3(همانطور که جدولگریدییسواز
شود.میتأییدزینقدمانهیی مدل رفتار خادمانه پیشایپانیاست، بنابرا6/0يباال

قدمانهگیري رفتارخادمانه پیش. پایایی مدل اندازه3جدول 
αکرونباخ هامؤلفه αکرونباخ هامؤلفه

0.647 صیانت و دفاع 0.655 جستجوگر خدمت
0.617 حمایت اطالعاتی 0.635 عمل فرانقشی
0.703 پیگیري 0.812 ترویج معنویت

گرایانه  ارزیابی رفتار خادمانه خدمت
گرایانه خادمان را گانه رفتار خدمتگویه است که ابعاد هفت23گیري سوم، داراي مدل اندازه

اسـت لـذا اعتبـار    5/0دار و بـاالي  بارهاي عاملی معناها داراي کند. در این مدل، همه گویهتبیین می
گانـه  همچنین همبستگی دو بـه دو ابعـاد هفـت   شود.گرایانه تأیید میهمگرایی رفتارخادمانه خدمت

گرایانه نیـز در  است بنابراین عدم همپوشانی بین ابعاد رفتار خادمانه خدمت9/0آن نیز کمتر از عدد 
تأیید اعتبار همگرایی و اعتبـار افتراقـی، اعتبـار سـازه     با. در نهایت شودقالب اعتبار افتراقی تأیید می

شود.مدل مورد تأیید واقع می
دهـد، ضـرایب آلفـاي کرونبـاخ در همـه ابعـاد       ) نشان می4از سویی دیگر همانطور که جدول (

شود.است، بنابراین پایایی مدل نیز تأیید می6/0باالي 
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خدمت گرایانه. پایایی مدل اندازه گیري رفتارخادمانه 4جدول 
αکرونباخ هامؤلفه αکرونباخ هامؤلفه

0.707 اطاعت متعهدانه 0.754 وظیفه شناسی
0.624 مالحظات فرهنگی 0.782 همکاري شغلی
0.807 دلبستگی به خدمت 0.818 توانمندي تخصصی

0.734 ایده پردازي

ارزیابی رفتار خادمانه خودسازانه
گانـه رفتـار خودسـازانه خادمـان را     گویه است که ابعاد پنج17اي گیري چهارم، دارمدل اندازه

است لذا اعتبار 5/0بارهاي عاملی معنادار و باالي ها داراي کند. در این مدل نیز همه گویهتبیین می
گانه آن نیزهمچنین همبستگی دو به دو ابعاد هفتشود.همگرایی رفتارخادمانه خودسازانه تأیید می

است بنابراین عدم همپوشـانی بـین ابعـاد رفتـار خادمانـه خودسـازانه نیـز در قالـب         9/0کمتر از عدد
با تأیید اعتبار همگرایی و اعتبـار افتراقـی، اعتبـار سـازه مـدل      . در نهایت شوداعتبار افتراقی تأیید می

شود.مورد تأیید واقع می
رونبـاخ در همـه ابعـاد    دهـد، ضـرایب آلفـاي ک   ) نشان می5از سویی دیگر همانطور که جدول (

شود.است، بنابراین پایایی مدل نیز تأیید می6/0باالي 

گیري رفتارخادمانه خودسازانه. پایایی مدل اندازه5جدول 
αکرونباخ هامؤلفه αکرونباخ هامؤلفه

0.848 آراستگی ظاهري 0.672 خشوع وفروتنی
0.751 صداقت و درستکاري 0.808 معرفت افزایی

0.813 تاب آوري

ارزیابی عوامل هیجانی
گویه است که ابعاد چهارگانه عوامل هیجانی مؤثر بـر رفتـار   13گیري پنجم، داراي مدل اندازه

5/0بارهـاي عـاملی معنـادار و بـاالي     هـا داراي  کند. در این مدل نیز، همه گویهخادمانه را تبیین می
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همچنین همبستگی دو به دو ابعاد چهارگانـه  شود.است لذا اعتبار همگرایی عوامل هیجانی تأیید می
است بنابراین عدم همپوشانی بین ابعاد عوامل هیجانی نیـز در قالـب اعتبـار    9/0کمتر از عدد آن نیز

با تأیید اعتبار همگرایی و اعتبار افتراقـی، اعتبـار سـازه مـدل مـورد      . در نهایت شودافتراقی تأیید می
شود.تأیید واقع می
دهـد، ضـرایب آلفـاي کرونبـاخ در همـه ابعـاد       ) نشان می6دیگر همانطور که جدول (از سویی 

شود.هاي عوامل هیجانی نیز تأیید میاست، بنابراین پایایی گویه6/0باالي 

. پایایی مدل اندازه گیري عوامل هیجانی6جدول 
αکرونباخ هامؤلفه αکرونباخ هامؤلفه

0.849 غرور معنوي 0.720 القهعشق و ع
0.824 احساس معنویت 0.827 تمایل خدمتگزاري

ارزیابی عوامل شناختی
گانه عوامل شـناختی مـؤثر بـر رفتـار     گویه است که ابعاد پنج17گیري ششم، داراي مدل اندازه

5/0بارهـاي عـاملی معنـادار و بـاالي     هـا داراي  کند. در این مدل نیز، همه گویهخادمانه را تبیین می
همچنـین باتوجـه بـه اینکـه     شـود. تبار همگرایی ابزار سنجش عوامل شـناختی تأییـد مـی   است لذا اع
است بنابراین عـدم همپوشـانی بـین ابعـاد عوامـل      9/0بین هر دو بعد آن نیز کمتر از عدد همبستگی 

قی، با تأیید اعتبار همگرایی و اعتبار افترا. در نهایت شودشناختی نیز در قالب اعتبار افتراقی تأیید می
شود.اعتبار سازه مدل مورد تأیید واقع می

دهـد، ضـرایب آلفـاي کرونبـاخ در همـه ابعـاد       ) نشان می7از سویی دیگر همانطور که جدول (
شود.ها نیز تأیید میاست، بنابراین پایایی داده6/0باالي 

گیري عوامل شناختی. پایایی مدل اندازه7جدول 
αکرونباخ هامؤلفه αکرونباخ هالفهمؤ

0.788 شناسی زائرروان 0.830 نگرش معنوي
0.841 فرهنگ خدمت 0.770 درك منزلت شغلی

0.614 بینش و شناخت
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اعتباریابی نهایی کل مدل
دهد. با توجـه بـه ایـن جـدول همـه      هاي اعتبار مدل نهایی تحقیق را نشان می) شاخص8جدول (

باشند. ضمن اینکه هـم حـد   می5/0ادار و باالي ، داراي ضریب معن05/0ها در سطح تشخیص مؤلفه
) حـداقل  AVEمیانگین واریانس اسـتخراج شـده (  )، و همCR(1مطلوب و قابل قبول روایی مرکب

مقـادیر بیشـتر   Q٢شود. براي شاخص اعتبار همگرایی ابزار سنجش تأیید میبه دست آمد، لذا5/0
بـرازش کـم را   15/0توسـط و مقـادیر کمتـر    بـرازش م 35/0تا 15/0برازش خوب، مقادیر 35/0از 

). بنابراین بر اساس این شاخص نیز برازش متوسط به باال حاصل شده 20122(فرناندز، دهد نشان می
ها نیز که از طریق ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد، نیز بـاالي  است. ضمن اینکه پایایی بین مؤلفه

و خوب به دست آمد.7/0
دهـد. بـر اسـاس ایـن     همبستگی متغیرهاي اصلی مدل تحقیق را نشان می) نیز ماتریس9جدول (

است بنابراین عدم همپوشانی 9/0ماتریس از آنجا که همبستگی بین هر دو متغیر مدل کمتر از عدد 
.شودبین متغیرهاي مدل تحقیق نیز در قالب اعتبار افتراقی تأیید می

هاي اعتبار و برازش نهایی مدل. شاخص8جدول 
Q٢ αکرونباخ AVE CR نتیجه tآماره  ضریب مؤلفه متغیر

٠.١٩٩ ٠.٨٤٧ ٠.٥٢٥ ٠.٨٨٥

معنادار ١٢.٠٥٤ ٠.٧٠٨ نوع دوستی

تانه
وس

ن د
نسا

ار ا
رفت

معنادار ٦.٣٦٠ ٠.٥٩٨ پرهیز از تبعیض
معنادار ١٣.٩٠٩ ٠.٧٧١ همدلی
معنادار ١٧.٠٩٦ ٠.٧٨٨ دلسوزي
معنادار ١٨.٨١٣ ٠.٧٧٧ ایثار و فداکاري
معنادار ١٣.٨٤٤ ٠.٧٣٠ تکریم زائر
معنادار ٩.٦٢٨ ٠.٦٨٠ جاذبه ارتباطی

٠.٣٣٢ ٠.٨٢٩ ٠.٥٤٣ ٠.٨٧٥

معنادار ١٤.٥٠٩ ٠.٧٤٥ جستجوگر خدمت

مانه
 قد

ش
ر پی

رفتا

معنادار ٧.٧٧٩ ٠.٥٧٧ عمل فرانقشی
معنادار ٢٣.٧٧٦ ٠.٧٩٩ ترویج معنویت
معنادار ١٦.٢٣٩ ٠.٧٨١ صیانت و دفاع
معنادار ٩.٤٥٩ ٠.٦٩٣ حمایت اطالعاتی
معنادار ٢١.٢٨٦ ٠.٧٩٨ پیگیري

,Byrne(باشد می٠.٦<CRو حد قابل قبول ٠.٧<CR. حد مطلوب براي روایی مرکب 1 ٢٠١٠(.
٢. Fernandes
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Q٢ αکرونباخ AVE CR نتیجه tآماره  ضریب مؤلفه متغیر

٠.٣٩٢ ٠.٨٦٣ ٠.٥٥٧ ٠.٨٩٥

معنادار ١٣.٨٨٨ ٠.٧٩٦ شناسیوظیفه

یانه
گرا

ت 
خدم

تار 
رف

معنادار ١٩.٧٠٦ ٠.٨٢٢ همکاري شغلی
معنادار ٢١.٥٧٦ ٠.٨٣٢ انمندي تخصصیتو
معنادار ٨.٤٦٧ ٠.٦٦٥ پردازيایده
معنادار ٦.٨١٤ ٠.٥٦٠ اطاعت متعهدانه
معنادار ٨.٤٣٤ ٠.٦٢٦ مالحظات فرهنگی
معنادار ٣٦.٤٢٢ ٠.٨٦٢ دلبستگی به خدمت

٠.٤٢٣ ٠.٨٦٦ ٠.٦٥٣ ٠.٩٠٣

معنادار ١٦.٧٤٢ ٠.٨٠٣ خشوع وفروتنی

زانه
دسا

خو
تار 

معناداررف ١١.٦١٧ ٠.٧٥٦ معرفت افزایی
معنادار ١٣.٦٤٧ ٠.٧٦٣ آوريتاب
معنادار ٣٠.٤٦٥ ٠.٨٦٩ آراستگی ظاهري
معنادار ٢٢.٩٤٣ ٠.٨٤١ صداقت

٠.٦١٣ ٠.٧٩٢ ٠.٦١٤ ٠.٨٦٤

معنادار ١٩.٠٤٥ ٠.٨٢٤ عشق و عالقه

انی
هیج

مل 
معنادارعوا ١١.٧٥٠ ٠.٧٢١

تمایل 
اريگزخدمت

معنادار ٩.٦٠٥ ٠.٧٨٥ غرور معنوي
معنادار ١٥.٤٦٩ ٠.٨٠٠ احساس معنویت

٠.٦٠٢ ٠.٨٣٥ ٠.٦٠٢ ٠.٨٨٣

معنادار ١١.٧٣٥ ٠.٨٠٠ نگرش معنوي

ختی
شنا

مل 
معنادارعوا ١٣.٥٩٤ ٠.٧٧٤ درك منزلت شغلی

معنادار ١١.٤٤٩ ٠.٧٣١ بینش و شناخت
معنادار ١٣.٩٧٩ ٠.٧٢٥ شناسی زائرروان
معنادار ٢٦.٧٠٢ ٠.٨٤٤ فرهنگ خدمت

. ماتریس همبستگی متغیرهاي اصلی مدل تحقیق9جدول 
عوامل 
شناختی

عوامل 
هیجانی

رفتار 
خودسازانه

رفتار 
گرایانهخدمت

رفتار 
قدمانهپیش

رفتار 
دوستانهانسان

1.000 دوستانهرفتار انسان
1.000 0.754 قدمانهرفتار پیش

1.000 0.795 0.768 گرایانهرفتار خدمت
1.000 0.787 0.717 0.670 رفتار خودسازانه

١.٠٠٠ 0.760 0.689 0.6096 0.632 عوامل هیجانی
1.000 ٠.٨٥٥ 0.811 0.751 0.673 0.678 عوامل شناختی
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گیريبحث و نتیجه
شـافی ابتـدا بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـواي       این پژوهش با استفاده از رویکرد آمیختـه اکت 

سـازمان  هاي رفتـار خادمانـه کـارگزاران خـادم اعزامـی      قراردادي در بخش کیفی به کشف ویژگی
حج و زیارت به اماکن متبرکه مکه و مدینه و عوامل هیجانی و شناختی مؤثر بـر آن در طـول عمـره    

سازي کرده و با استفاده از روش تحلیل عـاملی  مفرده پرداخته است و سپس روابط بین آنها را مدل
هاي پژوهش رفتار خادمانـه  مدل اکتشافی را اعتبارسنجی نموده است. یافتهتأییدي به صورت کمی 

هاي مبتنی بر خود که به منظور تأمین رفاه و آسـایش زائـر یـا    را به عنوان رفتاري برگرفته از ویژگی
رسـانی تمرکـز   کریم به صورت پویا و آغازکننده بر خدمتارباب رجوع به عنوان یک انسان قابل ت

دهـد؛ اول  کند. این تعریف در چهار حوزه رفتار خادمانه را مـورد تبیـین قـرار مـی    دارد، تعریف می
آنکه رفتار خادمانه بر لزوم توجه به دیگران، ترجیح ایشان و خیرخواهی نسبت به آنهـا تأکیـد دارد.   

) بـه نقـل از ولکمـن پیرامـون نظریـه خادمیـت       2010کـه جنسـن (  این در واقع همان مفهومی اسـت 
کند که خادمیت نقش اجتماعی افراد در پذیرش دیگران اسـت کـه در طـول زمـان     مدیران بیان می

ماند به طوري که به منظـور خـادم بـودن بایسـتی بخـش قابـل تـوجهی از فکـر و خیـال و          پایدار می
یط بعضی چیزها یـا برخـی افـراد اختصـاص پیـدا کنـد،       هاي فرد به منظور حفظ و ارتقاي شراتالش

صرفنظر از اینکه خودخدمتی مدنظر باشد. لـذا رفتـار انسـان دوسـتانه خادمـان بـا وجـود رفتارهـایی         
همچون نوع دوستی، پرهیز از تبعیض، همدلی، دلسـوزي، ایثـار و فـداکاري، تکـریم زائـر و جاذبـه       

د.ارتباطی سعی در تحقق این آرمان اجتماعی دار
تأکید حوزه دوم رفتارخادمانه بر پویایی و پرهیز از واکنشی عمل کردن خادمان است؛ این مهم 

اي همچون تشویق همکاران، جستجوي خدمت، ترویج معنویت، عمل قدمانهبا بروز رفتارهاي پیش
شـود. محـرك و انگیـزه بـروز     فرانقشی، پیگیري، صیانت، حمایت اطالعاتی و یادآوري حاصل می

رفتارها درونی و در جهت خدمت به زائر و دیگران اسـت در حـالی کـه بـا مفهـوم رفتـار پـیش        این 
کند و با رفتارهایی نظیـر اجتمـاعی   ) از آن صحبت می2000قدمانه یا فراکنشی سازمانی که کرنت (

کند، متفاوت است چرا که محرك و انگیـزه  شدن، بازخورد طلبی، و ایده پردازي آن را معرفی می
قدمانـه کرنـت، اگرچـه درونـی اسـت ولـی در جهـت        ی در کار یا نقش در نظریه رفتـار پـیش  پویای

خودسودمندي فرد و خلق شرایط کاري مطلوب تـر بـراي خـود و بهبـود سـازمانی از طریـق بهبـود        
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باشد.هاي شغلی میعملکرد شغلی، کارراهه شغلی موفق و نگرش
شـود.  ملیاتی و فنـی خـدمت بـه زائـرین مـی     حوزه سوم رفتار خادمانه خادمان مربوط به حوزه ع

گزاري به منظـور تـأمین رفـاه و آسـایش زائـرین و کیفیـت و اثربخشـی        جایی که چگونگی خدمت
شناسـی، همکـاري شـغلی،    خدمات عرضه شده بـه آنهـا مطـرح اسـت و بـا رفتارهـایی نظیـر وظیفـه        

رهنگـی و دلبسـتگی بـه    توانمندي تخصصی، ایده پردازي و خالقیت، اطاعت متعهدانه، مالحظات ف
کنـد. از بـین رفتارهـاي ظهوریافتـه     خدمت در قالـب رفتارخـدمت گرایانـه خادمـان بـروز پیـدا مـی       

1هاي شخصـیتی پـنج عـاملی   شناسی خادمان در نظریه ویژگیگرایانه در این پژوهش، وظیفهخدمت

ود کنترلـی  خورد که اشاره به اشخاصـی دارد کـه دقیـق، مطمـئن و داراي درجـه خـ      نیز به چشم می
پذیري آنها باالست و نیاز به موفقیت در وجود آنها نیـز فزونـی یافتـه    باالیی هستند و حس مسئولیت

است که براي اولین بار کاهن ). همچنین دلبستگی به کار نیز مفهومی87: 1389است (زارعی متین، 
فرد براي انجام وظـایف  کند که اشاره دارد به میزان انرژي اي که یک آن را بیان می1990در سال 

کنـد بـه   یـابی مـی  شناختی با شـغل فعلـی خـود هویـت    کند و یا به لحاظ روانشغلی خود صرف می
اي که مجذوب خدمت خود بوده و خودش را براي آن وقف نماید.گونه

نهایتاً حوزه چهارم رفتار خادمانه خادمان به اهمیت رفتارهاي متمرکـز بـر خـود فـردي خادمـان      
دهـد. قابلیـت اطمینـان،    اي که این خود در ارتباط بـا زائـر اثـر خـود را نشـان مـی      به گونهپردازد می

آوري، خـوش صـورتی، و صـداقت و درسـتکاري رفتارهـاي      افزایی، تابخشوع و فروتنی، معرفت
اند. ظهوریافته از فرایند تحقیق در این حوزه هستند که تحت عنوان رفتار خودسازانه نشان داده شده

) از 2004بندي که پیترسون و سـلیگمن ( ن این رفتارهاي ظهوریافته، خشوع و فروتنی در طبقهدر میا
بنـدي کـه اسـنایدرو    و در طبقه2اند، در طبقه پنجم یا فضلیت میانه رويهاي شخصیتی داشتهویژگی

. گیـرد قـرار مـی  3اند در طبقه سوم یا خود محوريهاي شخصیتی ارائه کرده) از ویژگی2002لوپز (
نیــز رفتــاري اســت کــه در ادبیــات رفتــار ســازمانی در حــوزه رفتارســازمانی مثبــت و   4آوريتــاب

هـا،  ) معرفی شده که ظرفیت بازگشت از ناخوشایندي2002شناختی توسط لوتانز (هاي روانسرمایه

١. Big Five
٢. Virtue of Temperance
٣. Self-Based
٤. Resilience
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دهـد  هاي مضاعف را نشان میها یا حتی رویدادهاي مثبت، فرایندها و مسئولیتتعارضات، شکست
شــود. خــوش صــورتی نیــز در طبقــه ششــم  پــذیري در شــرایط غیرمنتظــره مــیاعــث انعطــافکــه ب

هـا و صـفات تعـالی    گیـرد کـه بـه جنبـه    ) جاي می2004هاي شخصیتی پیترسون و سلیگمن (ویژگی
کند.بخشی افراد اشاره می

ود شناختی، رفتار خادمانه را در دو حوزه تحـت تـأثیر خـ   بر این اساس عواملی هیجانی و عوامل
دهد؛ اول آنکه رفتار خادمانه، رفتاري است که متأثر از حاالت احساسی و هیجانات درونی قرار می

کننـد کـه عواطـف نقـش     ) بیـان مـی  2009گیرد. همانطور که مک شان و گلینـو ( خادمان شکل می
کنـد، ضـمن   دهد، ایفـا مـی  هایی که رفتار افراد را شکل میاصلی را در شکل گیري و تغییر نگرش

هـاي عـاطفی   اینکه به طور مستقیم بر رفتار آنها اثرگذار است. عواطف خودکـار هسـتند و واکـنش   
باشـد. لـذا براسـاس نتـایج تحقیـق،      غیرآگاهانه براساس اطالعات حسی بسیار ظریف و حساس مـی 

گـزاري، احسـاس فطـري    عواطف و احساسات خادمان در قالب احساس عشق و عالقـه بـه خـدمت   
گیري رفتار خادمانه س غرور معنوي و احساس معنویت نقش بسزایی در شکلگزاري، احساخدمت

کند.خادمان ایفا می
تأکید دومین عامل اثرگذار بر رفتار خادمانه بر عوامل شناختی خادمان است؛ طبق نتایج تحقیـق  

هایی همچون نگرش معنوي، درك منزلـت شـغلی، بیـنش و شـناخت،     عوامل شناختی با بروز مقوله
حقیقت درك شـده از  شود. عوامل شناختی در واقع شناسی زائر و فرهنگ خدمت حاصل میروان

گزاري به زائرین در ذهن خادمان، شـناخت منزلـت کسـی کـه بـه او      رفتارخادمانه و جایگاه خدمت
هـاي هنجـاري نحـوه    کنـد و آگـاهی از ارزش  ارائه خدمت می]خدا و اهل بیت[و براي او]زائرین[

) 2009هم سو با نتایج این تحقیق، نتایج پژوهش مک شان و گلینـو ( شود.شامل میارائه خدمت را 
کنـد بـه شـدت تحـت تـأثیر فراینـدهاي       دهد که رفتارهایی که از افـراد نمـود پیـدا مـی    نیز نشان می

هـا شـکل   شناختی و نگرشی آنها است که طی آن شناخت، باورهاي اعتقادي فرد نسـبت بـه پدیـده   
آن معیارهاي ارزیابی و قضاوتی پیرامون مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آنها در فـرد  گیرد و براساس می

شود.آید و نهایتا منجر به قصد یا نیت رفتاري وي میبه وجود می
هاي پژوهش پیرامون مدل ارائه شده از اثر عوامل هیجانی و شـناختی بـر رفتـار    در مجموع یافته

سیم الگوي رفتار نیروي کار سازمانی در یک سازمان خادمانه خادمان افق جدیدي براي درك و تر
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آورد کـه مـی توانـد سـهمی در توسـعه مرزهـاي       مذهبی به ویژه سازمان حج و زیارت به وجود مـی 
یـابی بـه مـدلی کـه از طریـق آن      دانش در عرصه رفتارسازمانی به همراه داشته باشد. بنابراین دسـت 

بینـی کـرد،   دم را در قالـب عوامـل مـؤثر بـر آن پـیش     بتوان رفتارخادمانه کارکنان و کارگزاران خـا 
توانـد سرچشـمه اصـیلی بـراي     گشاید که مـی درهاي مبحث جدیدي را بر ادبیات رفتارسازمانی می

هاي آتی براي اندیشمندان و محققان باشد.مطالعات و پژوهش
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