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چکیده
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کیف

ا ه بنیا و با انجام  18مصاحبه عمیق با فرماندهان یک از یگانهاای ارتاش همهاوری
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رهبران اثربخش نظام
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مقدمه
باوجود رهبران شایسته در هر سازمان ،انجام وظایف شغلی سسغل ش شغ ا ،ابت غار و
نوآوری کارکنان افزایش یافته و اثربخش سازمان با انجام رفتار شغلرون ی سغازمان
بلبود م یابغ ااسغتوربرارا ،هراسغر ،روفسغان نب و بغو  .)160 :2019 ،1رهبغران
اثربخش باعث انگ ز

کارکنغان بغرای رسغ ن بغه ثغ اکار سغوان ع ی غردی غود

م شون ابایرا ،پرت ،ر ن و اردواانغا .)358 :2019 ،2چشغ انغ از و ممموریغه هغر
سازمان ،در سایه ی رهبری رهبغران اثغربخش مق غو واهغ شغ و بغ ون رهبغری
اثربخش ،هر مج وعهی انسان وارد سعارض با ی یگر م شون ار فادزی ،آیگباوبغا
و ساواال .)479 :2017 ،3وجود رهبران اثربخش ،اثر قابشسوجل بر سوانای سغازمان در
ثفظ و بهکارا ری استراسژیهای نوآورانهی سل ر دارد اآمااو.)990 :2009،4
رهبری ،فراین نفوذ اجت اع اسه که بهطور فزاین اای بغا ارز هغای افغراد
مرسبط بودا و با یو چش ان از ،سق و اه اف سازمان را دنبال م کن ابو  ،بغش
و م روود .)4 : 2019، 5رهبری ،فرآین اع ال نفوذ اجت اع و ارسبغاط اسغه کغه
در یب س ست اجت اع رخ م ده و با ایجاد ه اری ،اه اف را مق و کغردا و
سل رات مابه و سازن اای را ایجاد مغ کنغ اک سسغتر و پغاری2011، 6؛ کوم غوز،
1. Stollbergera, Herasb, Rofcaninc & Bosch
2. Bauera, Perrotb, Liden & Erdogana
3. Liphadzi, Aigbavboa & Thwala
4. Amagoh

5. Bush, Bell & Middlewood
6. Kempster & Parry
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روکاس و مب ماهان2013،1؛ هااز ،ا نه و کارپ  .)2012، 2آمغااو ا)994 :2009
رهبری اثربخش را به عنوان زیربنای اصی ع ی رد و موف ه سازمان دانسته و آن
را یب فراین سقور و به ه مرسبط از روی ادها و پاسخ به این روی ادها معرفغ
م کن  .وی به ن ش از وردام ن ،هواوستون و ج ن رسغون 3ا )2006و بودینسغون
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ا ،)2005رهبری اثربخش را به معن موف ه رهبغر در اع غال نفغوذ بغر کارکنغان،
درراستای سق و اه اف سازمان م دان .
مطارعه پ ی ا رهبری در سازمانهای نظام دارای ساب ه طوالن بودا و مغورد
سوجه استرداای قرار ارفتغه اسغه ا وانغب ،بی غز و مغب اغور .)660 :2003 ،5
دست اب و انتخاب مناسرسرین سبب رهبری اثربخش سغازمان ،ن ازمنغ سوجغه بغه
سفغغاوتهغغا و شغغرایط مق طغغ سغغازمان و ویژاغغ هغغای غغار پ غغروان اسغغه
اس جوادین ،قی پور و جانعی زادا شوک  .)110 :1393،سغازمانهغای نظغام در
متل رهای ا الق ،مسئور ههای مضاعف و فعار ههای م اوم و بغا طغر بغاال ،بغا
دیگر سازمانها سفغاوت دارنغ ابغ یغر .)32 :2010،6ازآنجغا کغه هغ ف و شغرایط
سازمانهای نظام دارای سفغاوتهغای اساسغ بغا سغازمانهغای ی رنظغام اسغه
اکرچنر و ارک ر )357 :2017 ،7و بخش ع اای از مطارعات انجام ش ا در ثغوزا
رهبری نظام به عیه ع م دسترس به بافه و موقع ه م ان نبرد ،در ن ونههغای
ی رنظام انجام ش ا اسه اباس ،آوییو ،جانب و برسون ،)210 :2003 ،8ه چنغان
مطارعه ارگوی رهبری اثربخش در یب سازمان نظام ضرورت دارد؛ مطارعهای کغه
براساس سجربه فرمان هان باش که شرایط واقع م ان نبرد را درک کردا باشن .
برای بررس ارگوی رهبری سازمانهای نظام براساس شرایط واقعغ م غ ان
1. Komives, Lucas & McMahon
2. Hughes, Ginnett & Curphy

3. Vardiman, Houghston & Jinkerson
4. Bodinson
5. Wong, Bliese & McGurk
6. Beyer
7. Kirchner & Akdere
8. Bass, Avolio, Jung & Berson
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نبرد ،م سوان به سجربهی ارزش ن دوران دفاع م س مراجعه کغرد .ایغن پغژوهش
سع دارد سا براسغاس سجربغه فرمانغ هان دوران دفغاع م غ س ،کغه دارای سغاب ه
فرمان ه در سطوح ع ی اس ااردان ،اروهان و دسته) ی

از یگانهغای واکغنش

سریع ن روی زم ن ارسش ج لوری اسالم ایران هستن  ،ارگوی رهبری اثغربخش
را در ابعغغاد عوامغغش زم نغغهسغغاز ،پ ی غ ا مرکغغزی ،راهبردهغغای رفتغغاری و پ ام غ ها
موردمطارعه و بررس قرار ده  .ازاینرو سؤال اصی این پژوهش ایغن اسغه کغه:
عوامش زم نهساز ،پ ی ا مرکزی و راهبردهای رفتاری و درنلایه پ امغ های ارگغوی
رهبری اثربخش در یب سازمان نظام چه هستن ؟
در بخشهای بع ی پژوهش پس از بررس مبان نظغری و پ شغ نه پغژوهش،
رو

انجام پژوهش سوض ح دادا واه شغ  .در ادامغه ،یافتغههغا و نت جغها غری

پژوهش ارائه ش ا اسه.
مبانی نظری پژوهش
سمث ر ع و رهبران اثربخش بر پ روان ،مشتریان و دیگر ذینفعان هر سازمان مغورد
سمک دانش ن ان قرار ارفته اسها کغوی و دورغ  .)2019 ،1بغارو2ا )1977معت غ
اسه از اصی سرین عوامش موف ه هر سغازمان ،داشغتن رهبغران کغارا و اثغربخش
اسه .روریا و ه ارانش3ا )2019اشارا م کنن که اثربخش یغب رهبغر ثاصغش
سعامش ب ن موقع ه و رهبر اسه .بغرای دسغت اب بغه درکغ ع غوسغر از رهبغری
اثربخش سوجه ع و به بافه سازمان و موقع ه آن امری ضروری اسغها ر غ ن و
آنتوناک س2009 ،4؛ او س 2019 ، 5؛ اسچریش و ه اران.)2009 ، 6
سق ات نشان دهنغ ا ی اثغربخش بغودن سغببهغای رهبغری ارز مغ ار در

1. Qiu and Dooley
2. Barrow
3. Luria et al
4. Liden and Antonakis
5. Oc
6. Schriesheim et al
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مق طهای سازمان اسه .بهعنوانماغال ،هانغا ،سغومانز ،رسغتر و کاوارسغا 1ا:2014
 )598معت ن  ،سببهای رهبری ارز م ار بر رفتار رهبر و پویای های ب ن فردی
سمث ر مابه داشته و باعث افزایش اعت اد پ غروان ،انگ غز

کارکنغان بغرای داشغتن

ع ی غردی بغاالسر از انتظغارات شغلی  ،غودسوان نغ سغازی مابغه 2و رفتارهغغای
نوعدوستانه 3در مق ط کار م شون .
به وجود آم ن بقغرانهغا و مشغ الت سغازمان ماننغ رهبغری زوراویانغه،4
سوءاستفادا از ق رت و مشاه ا رفتار ی را الق  ،باعث افزایش س ایغش و ریبغه
سازمانها به سببهای رهبری ارز م ار 5ماننغ رهبغری سقغول آفغرین ،6رهبغری
موثو ،7رهبری معنوی ، 8رهبری غ متگزار 9و رهبغری غود -ایاارارانغه 10شغ ا
اسه اسن جایا ،سارس و سوناسا .)402 :2008، 11سق ات نشاندهن ای اثغربخش
بودن سببهای رهبری ارز م ار در مق طهای سازمان اسه.
رهبری سقولآفرین ،ی

از نظریههای مل رهبری اسه که از دهغهی 1980

مورد سوجه قرار ارفته اسه اهچ ،بغومر ،دوربغون و وو .)2 :2016 ،12بغهکغارا ری
سبب رهبری سقولآفرین ،بلبود ع ی رد سازمان در سطوح م یران ،کارکنان و س
را بهدنبال واه داشه .این سبب رهبری بغا بلبغود نگغر هغای کارکنغان ماننغ
رضایه شلی و سعل سازمان رابطه مابه دارد و باعث کاهش فرسودا شلی

1

1. Hannah, Sumanth, Lester, & Cavarretta
2. Positive self-development
3. Prosocial behaviors
4. Bullying leadership
5. Value-laden leadership
6. Transformational leadership
7. Authentic leadership
8. Spiritual leadership
9. Servant leadership
10. Self-sacrificing leadership
11. Sendjaya, Sarros & Santora
12. Hoch, Bommer, Dulebohn & Wu
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شلی  1و سرک

مه 2کارکنان م شغود افرهنغاک ،اهرهغارت ،سغورس و آرونغز،3

 .)2 :2019رهبران سقولآفرین با انگ ز

ارلام بخش ،سقریب ف ری پ روان ،سوجه

به س ام کارکنان و بلرا ا ری از ویژا های کاریزماس غب غود ،در پ غروان اع غال
نفوذ م کنن و باعث بلبود ع ی غرد و افغزایش سعلغ پ غروان مغ شغون ادیون و
ه اران .)12 :2014، 4
رهبری موثو ،ی

از سببهای رهبری رابطهم ار اسه که سال

م کن سا با

معنابخش به کار ،سری ر افراد به داشتن روابط واضح و شغفاف ،ایجغاد اعت غاد و
فراه کردن مق ط کغاری سغار  ،ع ی غرد کارکنغان را بلبغود بخشغ ا و اهغ اف
سازمان را مق و سازدا ار ی غان  ،وانغب ،کوم نغب .)5 :2018 ،5ن غ ر و چریشغ

6

ا )1152 :2011رهبری موثو را به معن صادق و شفاف بودن با دیگغران و معت غ
بودن به استان اردهای ا الق و رفتاری م دانن .
رهبری معنوی نشاندهنغ ا سطب غو اقغ امات ،ارز هغا ،طغرز سف غر و رفتغار
رهبران با ارز های اصی سازمان اسغه ااسغترام ،ورا و کراسغان.)352 :2017 ، 7
هریس ،هار ف ی  ،جونز ،ار س و ن ش 8ا )31 :2019به ن ش از فری ،الس ن ،کی نبش و
کرانب 9ا )2017رهبری معنوی را ی غ از ضغروریات الزم بغرای بغرآوردا کغردن
ن ازهای اساس رهبر و پ روان در بع سالمت معنغوی معرفغ مغ کننغ  .رهبغران
معنوی با ع ش ود پایبن ی به ارز ها را به ن ایش اذاشته و باعث جیر اعت اد
پ روان ود م شون اساکزینس

و آریش.)2018 ،10
1. Burnout
2. Turnover
3. Farahnak, Ehrhart, Torres & Aarons
4. Dionne & Associates
5. Alilyyani, Wong & Cummings
6. Neider & Schriesheim
7. Strum, Vera & Crossan

8. Harris, Holyfield, Jones, Ellis & Neal
9. Fry, Latham, Clinebell & Krahnke
10. Tkaczynski & Arli
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رهبری

متگزار که برای اور ن بار سوسط رابرت ارینی ف 1ا )1970معرفغ

ش  ،سمک دارد «کس که واهان

غ مه کنغ »ابغب،2

مه اسغه ابتغ ا بایغ

 .)299 :2014این سبب رهبری روی ردی دیگرمقور 3دارد و برآوردا کردن ن ازهغا
و واسههای سبسب کارکنان را در اورویه قرار م ده  .سوجه رهبغران در ایغن
سبب رهبری به ی ر ود بودا و نگران ن ازهای افغراد سغازمان و جامعغه هسغتن .
رهبران

متگزار ،ودمقوری 4را کنار اذاشته و ازآنجاکه باور دارن افراد با هغ

مت ایزن و هر فرد عالقه ،سوان ن ی و مق ودیههای ار ود را دارد ،هرکغ ام
از کارکنان را به عنوان یب فرد ار مورد سوجه ویژا قرار مغ دهنغ ااوا ،رابغ ن،
سن جایا ،دیرن انب و ر ن.)114 :2109 ،5
ایااراری فردی به عنوان بخش مل

از هر سا تار ا القغ و انسغان معرفغ

ش ا اسهامصطف و باسومی  .)2018 ،6عالوا بر این ،سغاچ وا و ه غاران)2015 ،7
اشارا م کنن که قوت و ق رت موقع ه ا الق یب رهبغر بغه رفتغار ایاارارانغه او
بستگ دارد .بروز رفتار ایاارارانه سوسط رهبران باعث ش ا که سب

از رهبغری بغا

عنوان رهبری ودایاارارانه معرف شغود .چغوی و مغای دارتغون 8ا )1998معت نغ
رهبری ودایاارارانه با بروز م اوم رفتار ایاارارانه سوسط رهبغران ایجغاد مغ شغود.
آنلا معت ن که پ روان ،ویژا های کاریزماس ب را به رهبران ایاغارار نسغبه دادا و
سشویو م شون سا در زمان الزم ،رفتار ایاارارانه داشته باشن .
پیشینه پژوهش
آقامق ی ،جلغانگ رفرد ،ثغا عی غان و مج بغ ا )1398در پژوهشغ بغا عنغوان
1. Robert Greenleaf
2. Beck
3. Other- oriented
4. Self-orientation
5. Eva, Robin, Sendjaya, Dierendonck & Liden
6. Mostafa and Bottomley
7. Sachdeva et al
8. Choi and Mai-Dalton
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«س وین ارگوی شایستگ های دین رهبران نظام » ،پس از بررس اسناد ،کتغابهغا
و سق ات انجام ش ا در ثوزا رهبری نظام  ،داداهای اردآوری شغ ا از طریغو
انجام مصاثبه ع و با  15سن از فرمان هان نظام دانشغگاه را بغه رو

سقی غش

مض ون ،سقی ش کرداان  .آنها مؤرفههای اصی ارگوی رهبری نظغام را معنویغه،
رفتاری ،م تب و ب نش معرف کرداان  .ه چن ن مق ان بغا انجغام سقی غش ک غ
نشان دادن که مؤثرسرین مؤرفه در ارگغوی شایسغتگ هغای دینغ رهبغران نظغام ،
معنویه اسه که شامش متل رهای ای ان ،س وا ،بص رت و سوکش به
ان  ،رئ سغ و ب گیغری ا )1398بغا اسغتفادا از رو
دادا های ک ف و ک

ا م شود.

سرک بغ و اغردآوری

 ،اق ام به بررس شا ص های فرمان هان اروهغان آموزشغ

کرداان  .آنلا مل سغرین شایسغتگ هغای ع غوم فرمانغ هان را معرفغه و ای غان،
عبودیه و ع ش صارح ،اصاره انوادا و اعت اد و ارتزام ع ی بغه والیغه ف غه
معرف کرداان  .ه چن ن دانغش ،سغوان مغ یریه و فرمانغ ه و رهبغری را ن غز از
شایستگ های ثرفهای یب فرمان ا دانستهان .
زینار ین ا )1396فرمان ه در ن روهغای مسغیح را امغری ملغ

و ثسغاس

معرف کردا و با ه ف معرف مؤرفههغای مغ یریه و فرمانغ ه در سغازمانهغای
نظام از دی ااا ثضرت امام امنهایام ظیّهارعار ) اق ام به بررس ان یشغههغای
م ام معظ رهبری کردا اسه .نتایج پژوهش وی که به رو

سقی ش مض ون انجام

ش ا اسه ،نشان م ده کغه ابعغاد مغ یریه و فرمانغ ه در ن روهغای مسغیح از
دی ااا م ام معظّ رهبری عبارسن از :باور به

ا ،باور به ود ،باور بغه کارکنغان،

ان الب اری ،برنامه ریزی ،بس ج منغابع ،هغ ایه و رهبغری ،ه غاهنگ و کنتغرل و
نظارت.
رث ت  ،ن فر و کتاب ا )1395در پژوهش ود بغا هغ ف اسغتخرا ارگغوی
رهبری امام ثس ناع) در ق ام عاشورا ،بررس اسناد و م ارک مربوط بغه موضغوع
پژوهش را بهعنوان ش وا اردآوری داداها انجام دادا و در ادامه با استفادا از شغ وا
سقی ش مض ون داداهای اردآوریش ا را سقی ش کرداانغ  .در پایغان ،سغه مضغ ون
فراا ر ه ف ،اصول و رو ها را بهعنوان مض ونهای اصی ارگوی رهبغری امغام
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ثس غ ناع) معرف غ کغغرداان غ  .آنهغغا مض غ ونهغغای ظی غ سغغت زی ،غ امقوری،
ا القمقوری ،اث اممقوری ،ع شارای  ،س ی غفمقغوری و بصغ رتمقغوری را
بهعنوان اصول رهبری امام ثس ناع) معرف کرداان .
استوربرارا و ه ارانشا )165 :2019در سق و ود ،هفه ویژاغ رهبغران
متگزار را ایناونه معرف کغرداانغ  -1« :بغازآفرین ه جغان  1اثسغاس بغودن
نسبه به مش الت پ روان)؛  -2ایجاد ارز

برای مج وعه اسشویو پ غروان بغرای

انجام ک ب داوطیبانه به مج وعه)؛  -3ملارتهای مفلوم املغارت ثغش مسغئیه
برای ک ب به پ روان)؛  -4س ویه و ارس ای پ روان؛  -5ک ب به پ روان برای رش
و موف ه؛  -6اورویه دادن به پ روان و  -7انجغام رفتغار ا القغ » .ایغن مق غان
چش پوش رهبر از س ایالت شخص و سغال
هسته مرکزی رهبری

بغرای سق غو واسغه پ غروان را

متگزار معرف کرداان .

بایرا و ه ارانش ا )360 :2019ن ش رهبری

متگزار در ارسباط ب ن رفتغار

فعاالنه ن روهای ج ی یب سازمان و م زان ع ی غرد آنهغا را مغورد بررسغ قغرار
داداان  .نت جه سق و آنهغا نشغان دادا اسغه؛ رهبغری غ متگزار باعغث افغزایش
رضایه شلی  ،سناسر فرد و شلش و در نلایه سناسر فرد و سازمان م شود.
کرچنر و ارک ر ا  )2017در پژوهش با عنوان «سوسعه استراسژیهای رهبغری
نظام برای کاربرد در سغازمانهغای ی رنظغام » ،چگغونگ سوسغعه ملغارتهغای
رهبری ن روهای نظام ارسش آمری ا را مورد بررس قرار داداان  .آنهغا در نت جغه
پژوهش ود ب ان کردن که آموز

و سوسغعه رهبغری در بغ ن ن روهغای نظغام ،

پ شنلادهای وب را برای سوسعه ملارت رهبری در سازمانهغای ی رنظغام ارائغه
م کن که در قارر چلار استراسژی سوسعه رهبری قابشب ان اسه .این اسغتراسژیهغا
عبارسن از )1 :یادا ری ار ترون

 :ام ان یادا ری ملارتهای رهبری را با ک غب

فناوری اطالعات برای کارکنان فراه کردا و افرادی کغه دوراهغای ار ترون غب را
ط کنن  ،مورد سشویو قرار ده غ ؛  )2انتخغاب ه غراا و شغریب :افغراد در مسغ ر
سوسعه ملارت رهبری یب شریب و ه راا انتخاب کنن و ملارت رهبری غود را
1. Emotional healing

14
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مشترکاً سوسعه دهن ؛  )3روابط کارمن و سرپرسه :کارکنان ملغارت رهبغری را از
سرپرسه ود فراارفته و ض ن بهکارا ری ،به زیردستان ود آموز

دهنغ ؛ )4

ارز های مرکزی :ارز های اصغی هغر سغازمان شغنا ته شغود و ملغارتهغای
رهبری در مس ر آنها سوسعه یاب .
روش پژوهش
این پژوهش ،یب مطارعه اکتشاف ک ف  1اسه که با استفادا از روی رد نظریغه دادا
بن اد 2و با انجام مصاثبه با  18نفر از فرمان هان سطوح ع ی غاس س غ

 55هغوابرد

انجام ش ا اسغه .مشغارکهکننغ اان در پغژوهش از فرمانغ هان س غ

 55هغوابرد

هستن که دارای ث اقش سه سال ساب ه فرمان ه در دوران دفغاع م غ س هسغتن .
س

 55هوابرد از یگانهای رزم و واکنش سریع ن روی زم ن ارسغش ج لغوری

اسالم ایران اسه که در استان فارس و شلر ش راز مست ر اسغه .عیغه انتخغاب
س

 55هوابرد و فرمان هان آن بهعنوان جامعه ه ف پژوهش این اسه که یگغان

مذکور در اکار ع ی اتهای دوران دفاع م س ثضور فعال و مست

داشته اسغه

و فرمانغغ هان آن شغغرایط واقعغغ م غغ ان رزم را از نزدیغغب سجربغغه کغغرداانغغ .
مشارکهکنن اان در پژوهش بهصورت ه ف ن و با استفادا از رو

ن ونغها غری

نظری 3و بهصورت کامالً داوطیبانه انتخاب ش ن .
داداهای پژوهش ازطریغو انجغام مصغاثبههغای ع غو 4و ن غهسغا تاریافته

5

اردآوری ش ا اسه .س و و براون6ا )6 :2018به ن ش از روبغ ن و روبغ ن 7ا)2012
ب ان م کنن  ،انجام مصاثبههای ع و و ن هسا تاریافته ،ک بکنن ای مق غو در
جستجو و کشف دی اااها ،سجارب و ای اهای مختیف مشغارکهکننغ اان اسغه.
1. exploratory qualitative investigation
2. Grounded theory
3. theoretical sampling
4. In-depth interview
5. Semi-structured interview
6. Seow & Brown
7. Rubin & Rubin
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برای ه ایه صق ح فراین مصاثبه ،پغس از دریافغه نظغرات اغروا کارشناسغان

1

ااساس دانشگاا در رشته مغ یریه و رهبغری و سعغ ادی از فرمانغ هان) راهن غای
مصاثبه 2سنظ ش  .درادامه براساس راهن ای مصاثبه و بهصورت آزمایشغ بغا 4
نفر از فرمان هان ،مصاثبه انجام ش که نظرات آنها در سقی ش نلای مورداسغتفادا
قرار نگرفه .بع از سل ه راهن ای مصغاثبه نلغای  ،سغؤاالت مصغاثبه بغه شغ ی
سنظ

ش که مشارکهکنن اان دی ااا ود را در صور عوامش زم نهساز ،پ ی ا

مرکزی و راهبردهغای رفتغاری فرمانغ هان و درنلایغه پ امغ های ارگغوی رهبغری
اثربخش در یب سازمان نظام ب ان کنن  .انجام مصاثبهها به م ت  45سا  60دق ه
به طول انجام و فایش صوس هر مصاثبه با ه اهنگ قبی ضغبط شغ  .سجربغهی
19سال

مه مق و در سازمان نظام  ،باعث ش سا با برقراری ارسبغاط صغ

انه

با مشارکهکنن اان ،اصطالثات به کاربردا شغ ا سوسغط فرمانغ هان را بلتغر درک
کن  .پس از انجام  18مصاثبه ،با سوسعهی مفاه از نظر ابعاد و ویژا ها و سق و
اشباع نظری 3اردآوری داداهای ج ی متوقف ش .
جله سقی ش داداهای اردآوریش ا ،مصاثبهها به صورت متن نوشته ش ا و
بع از دریافه نظر مشارکهکنن ا ادرراستای سطب غو برداشغه مق غو بغا دیغ ااا
مشارکهکنن ا) وارد نرمافزار سقی ش داداهای ک ف

10

 NVivoش  .ک اذاری بغاز

4

با استفادا از س ن ب م ایسه م اوم و درراستای استخرا مفاه مغرسبط بغا ارگغوی
رهبری نظام اثربخش 5انجام ش  .در ادامه با اروابن ی مفغاه

براسغاس وجغوا

مشترک ذیش م ورههای کی سر ،ک اذاری مقوری 6صغورت پغذیرفه و در مرثیغه
ک اذاری انتخاب م وره مرکزی انتخاب و ارسباط ب ن م ورههغا سرسغ و در قارغر
م ل مفلوم پژوهش ارائه ش  .باسوجه بغه این غه مع غار ارزیغاب نظریغه در رو
1. Panel of experts
2. Interview guide
3. Theoretical saturation
4. Open coding
5. Constant comparative method
6. Axial coding
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نظریه دادا بن اد ،شا ص قابی ه اعت اد 1و سمی غ سوسغط افغراد موردمطارعغه اسغه
اکرب ن و استراوس ،)45 :2008 ،2برای رس ن به مع غار قابی غه اعت غاد یافتغههغا،
امعادل روایغ و پایغای در سق غات ک غ ) ،اسغتراسژیهغای مغرور و بغاز ورد
ه تایان 3و سمی مشارکهکنن اان 4استفادا ش کغه اویغای منط غ بغودن ارگغوی
مفلوم ارائهش ا در صور رهبری نظام اثربخش بود.
یافتههای پژوهش
عوامش زم نهساز ،پ ی ا مرکزی ،راهبردهغای رفتغاری و پ امغ های فراینغ رهبغری
اثربخش فرمان هان موفو دوران دفاع م غ س در جغ ول  1نشغان دادا شغ ا و در
ادامه سوض ح دادا واه ش .
جدول  .1عوامل زمینهساز ،پدیده مرکزی ،راهبردهای رفتاری و پیامدهای الگوی رهبری اثربخش در یک
سازمان نظامی

مقولههای
اصلی

مقولهها
شخصیت معنویتمحور

عوامل
زمینهساز
فردی

شخصیت توسعهیافته
شخصیت هوشمند

عوامل
زمینهساز
سازمانی
عوامل
زمینهساز
اجتماعی

مدلسازی رهبری
فرهنگ سازمانی
ارزشهای مذهبی
ارزشهای ملّی
گروههای مرجع

زیر مقولهها یا مفاهیم
ایمان قلبی ،بلوغ معنوی ،توکّل به خدا ،مجاهدت برای خدا ،نیت
صادقانه ،کار مخلصانه ،دیدگاه فرامادّی
سلحشور و شجاع ،صبور ،صادق ،سازگار ،تعامل پذیر ،خودارزیاب،
خودکنترل ،خودباور ،خودآگاه ،خودساخته ،مثبتگرا ،وجدانگرا ،اخالق
محور ،دیگرمحور ،دارای اعتمادبهنفس ،قاطع
هوشمندی نظامی ،هوشمندی اعتقادی ،هوشمندی سیاسی ،هوشمندی
هیجانی
ارائهی الگوهای شاخص رهبری ،مربیگری رهبری ،آموزشهای
سازمانی
حمایت های سازمانی ،تشویق و تقدیر سازمانی ،ارزشگذاری خدمت
سازمانی
باورهای دینی ،احکام دینی(حکم جهاد) ،الگوهای مذهبی
وطن پرستی ،هویت ملّی ،غرور ملّی ،عزت ملّی
رهبر جامعه( مقبولیت ،محبوبیت ،مرجعیت ،والیت) ،خانواده(والدین،
همسر) ،مراکز علمی( مدرسه ،دانشگاه) ،نهادهای رسمی ،نهادهای

1. Trustworthiness
2. Corbin & Straus
3. Peer review
4. Member checking
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تحوالت اجتماعی
پدیده مرکزی

جهانبینی ایثار
اصولگرایی
اعتمادسازی

راهبردهای
رفتاری

ایجاد فضای تعاملی
سازنده
توانمندسازی پیروان
متقاعدسازی اثربخش
نفوذ کارکردی
پیامدهای نگرشی

پیامدهای
فردی

پیامدهای
سازمانی

پیامدهای رفتاری
پیامدهای عملکردی
پیامدهای نگرشی
پیامدهای رفتاری
پیامدهای عملکردی

غیررسمی
تهدید نظامی دشمن ،در خطر قرار گرفتن تمامیت ارضی کشور
ایثار برای پیروان ،ایثار برای مافوقها ،ایثار برای سازمان ،ایثار برای
جامعه
رفتار براساس اصول دینی ،انسانی ،اخالقی و نظامی
تطبیق قول و عمل ،عمل گرایی ،پیشگامی ،وفای به عهد ،اعتماد قلبی،
اعتماد متقابل
فضای تکلیف مداری( عمل به تکالیف شغلی ،شرعی ،اجتماعی و ملّی)،
فضای مراقبتی( مراقبت از سالمتی جسمی و روحی پیروان) ،فضای نظم
و انضباط نظامی ،فضای معنوی ،فضای اخالقی ،فضای تعاملی عادالنه
توانمندسازی روحی ،جسمی ،هیجانی ،اعتقادی و فنی پیروان
متقاعدسازی و توجیه منطقی ،ارزشی و شغلی پیروان در مورد وظایف
محولشده به آنها
نفوذ قلبی ،نفوذ معنوی ،نفوذ تحول آفرین ،نفوذ کالمی ،نفوذ غیرکالمی
تعهد شغلی ،هویتپذیری از سازمان ،هویتپذیری از فرمانده ،پذیرش
ذهنی وظایف ،تطبیق ذهنی فرد و محیط ،معنابخشی به کار ،پاداش
درونی ،رضایت شغلی
همکاری در کارها ،مشغولیت ذهنی و عملی در کار ،انجام صمیمانه
وظایف
کار تیمی ،انجام کار فراتر از وظایف شغلی تعیینشده
تعهد سازمانی ،مسئولیت پذیری سازمانی
ایثارگری سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،رفتار فعاالنه
پیروزی نظامی ،انجام مؤثر مأموریت ،به اشتراکگذاری اطالعات ،انتقال
تجربه سازمانی ،ارتباط نزدیک با فرمانده ،نوآوری و خالقیت سازمانی

عوامل زمینهساز رهبری اثربخش واحد نظامی
این عوامش ،در قارر سه م وره اصی عوامش زم نهساز فردی ،سغازمان و اجت غاع
سوض ح دادا ش ا اسه .عوامش زم نهساز فردی ،به ابعاد شخصغ ت رهبغران نظغام
یعن معنویهارای  ،سوسعهیافتگ و هوش ن ی اشارا م کن  .بهعنوانماال ی
مشارکهکنن اان ب ان م کن :
«کسان که وارد شرایط جنگ م ش ن  ،اار ای ان و اعت غاد قغوی ن اشغتن
ی زود ک م آوردن  .از دی ااا صرفاً مادی ،ثضور در منط ه پر طری
که هر رقظه مر را جیوی چش ه م دی ی هراز قابش سوج ه نبود».

ی

دیگر از فرمان هان اروهان ،در مورد سوسعهیافتگ شخص ه رهبغران نظغام

اثربخش ب ان م کن :

از
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«ن روهامون ما را سسه م کردن  ،اار شجاع ،باآموز  ،بغاا الق ،بغادل و
جرأت بودی  ،ما را قبول داشتن  .ماالً وقت که وارد منط غه شغ م ،ه غان
روز اول ،ارش سربازها افه :جناب سروان ،امشر با مغا مغ آیغ بغری
اشت ()1؟؛ من ه ک ن اوردم و باها

رفت ».

یا مشارکهکنن ا دیگری دربارا هوش ن ی فرمان هان موفو م اوی :
«در شرایط جنب که فشار روث و روان زیادی به ما و ن روهغامون وارد
م ش  ،برای اینکه بتوان یگان را وب ه ایه کن  ،نهسنلا اثساسغات
ودمون را بای کنترل م کردی  ،بی ه روث ه و اثساسات زیردستامون را
ه بای سشخ ص م دادی و کنترل م کردی ».

این موضوع به ضروری بودن هو

ه جان برای رهبری اثربخش در یغب واثغ

نظام اشارا مغ کنغ  .ه چنغ ن سسغیط بغر دانغش نظغام  ،س اسغ و اعت غادی از
میزومات یب فرمان ا برای رهبری بلتری پ روانش بودا اسه.
عوامش زم نهساز سازمان که بر رهبری اثربخش فرمان هان سمث راذار بوداان ،
ریشه در سا تار سازمان نظام دارد .در سازمانهای نظام که بهصغورت سیسغیه
مراسب سازمان ه ش اان  ،فرمان هان با ارگغوی ع یغ بغودن در رهبغری و ارائغه
پشت بان و راهن ای های الزم به فرمان هان زیردسغه وداماننغ یغب مربغ ) ،و
ه چن ن با آموز
ی

آنها ،ملارت رهبری را در دیگر فرمان هان س ویه م کنن .

از مشارکهکنن اان ب ان م کن :
«وقت که من بهعنوان فرمان ا اردان به طغوط م غ م رسغ م ،دیغ م کغه
شل ص اد که فرمان ا وقه ن رو بود ،ود

قبش از ما در منط ه ثضور

داشته اسه .این فرمان هان و ایناونه رفتارشون برای ما یب ارگو بود».

در مورد عوامش زم نهساز اجت اع  ،بارها مشغارکهکننغ اان بغه ایغن ن تغه اشغارا
کردن که «:شا ص سرین و بلترین افراد ما ،چغه از فرمانغ هان و چغه از ن روهغای
دیگر ،کسان بودن که ای غان قغویسغری داشغتن و ثغس وطغنپرسغت در آنهغا
پررنبسر بود» .ه چنغ ن سقی غش داداهغا نشغان داد کغه فرمانغ هان موفغو ،بعغ از
سمث رپذیری از ارز های میّ و دین  ،ارواهای مرجع اجت اع مانن رهبری امغام
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ن ا را) که عالوا بر مرجع ه دین  ،مورد پذیر

قیب آنهغا بغودا اسغه ،از

انواداهای ود که سشویوکنن ا و ثام آنها بغرای ثضغور در عرصغهی دفغاع
م س بوداانغ ن غز سمث رپغذیری داشغتهانغ  .عغالوا بغر ایغن ،نلادهغای رسغ
ی ررس

و

امانن م رسه و دانشگاا ،مسج و ه ئههای مذهب ) و بغروز سقغوالت

اجت اع مانن ث یه دش ن به کشور ن ز سمث ر فراوانغ بغر انگ غز

فرمانغ هان و

م زان مشارکه آنها در امور جنب داشته اسه.
پدیده مرکزی و راهبردهای رفتاری فرماندهان در الگوی رهبری اثرربخش واحرد
نظامی

پ ی ا یا م وره مرکزی ،ن ایانگر مض ون اصی پژوهش اسه .ایغن م ورغه سوانغای
نزدیغغب کغغردن سغغایر م ورغغههغغا بغغرای سوض غ ح کغغش مطیغغر را داردااسغغتراوس و
کرب ن .).168 :1392،در این پژوهش «جلانب نغ ایاغار» بغهعنغوان پ یغ ا مرکغزی
ارگوی رهبری اثربخش یب واث نظام معرف ش ا اسه که باعث آمادا ذهن
فرمان هان برای ایاار و ف اکاری برای پ روان ،مغافوقهغا ،سغازمان و جامعغه شغ ا
اسه .درادامه جلانب ن ایاار فرمان هان ،باعغث بغهکغارا ری راهبردهغای رفتغاری
اص سوسط آنها ش ا اسه .ع ش براساس اصول ،ایجاد اعت اد و فضای سعغامی
سازن ا ،سوسعه و سوان ن سازی ه هجانبه و مت اع سازی اسوج ه) اثربخش ن روهغا
و اع ال نفوذ کارکردی از راهبردهای رفتاری فرمان هان بودا اسه که بغه شغ ی
اثربخش ،ن روهای ود را رهبری کرداان .
رفتار براساس اصول ارزش  ،انسان  ،ا الق و ه چن ن اصغول نظام اکغه از
میزومات موف ه یب یگان نظام اسه) ،در رفتار فرمان هان موفو ،مشاه ا ش ا
اسه .ه چن ن فرمان هان با پ شگام ش ن برای هر کاری ،ع شارا بغودن و سطب غو
قول و ع ش ود ،اعت اد قیب پ روان را جیر م کرداان  .هنگام که یب فرمانغ ا
به بلترین ش ش م ن به س ی ف شرع  ،اجت اع و شلی

غود ع غش مغ کغردا

اسه ،در واث نظام جو س ی فم اری ایجاد ش ا و هنگام که فرمان هان مراقر
و نگران سالمت پ روان ود بوداان  ،پ روان ن ز مراقبه از دیگران را وظ فه غود
م دانستهان و فضای مراقبت ایجاد م ش ا اسه .رفتار فرمانغ ا براسغاس نظغ و
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انضباط سازمان  ،نظ سازمان ن روهای آنها را به دنبغال داشغته اسغه .ه چنغ ن
فضای معنوی ،ا الق و عادالنه ایجادش ا سوسط فرمان ا ،انگ ز

و سعل درونغ

ن روها را فراه م کردا اسه.
یب از مشارکهکنن اان ب ان م کن :
«وقت که وارد جبله م ش ی ،فضای اص داشغه کغه بغا پشغه جبلغه
ی فرق م کرد .روت سمث ر م اذاشه و مجذوب این فضا م شغ ی،
نفرات برای

مه و ایاار کغردن بغاه رقابغه مغ کردنغ  .بغا غودت

م افت مگه من از اینها چ ک دارم که نتون کار مف ی انجام ب م».

فرمان هان موفو ،پرور
جس

ه ه جانبه ن روهای سقه امر غود را در ابعغاد روثغ ،

 ،عاطف  ،اعت ادی و آموزش مورد سوجه ویژا قرار م داداان .
ی

از فرمان هان ب ان م کن :
«در منط ه مجبور بودی که ن روهامون را ه غه جغوری آمغادا کنغ  .ااغر
کس آمادا نبود و سوان ن اشه ،نغهسنلغا ک
اردن ون ه م ش  .ه بای آموز

غون ن غ کغرد بی غه وبغال

نظام م دی ن  ،هغ جسغ اونلغا

بای قوی م ش و ه روث ه باالی بای م داشتن ».

مت اع سازی پ روان ازطریو برقراری ارسباط منط

ب ن ممموریغه مقغول شغ ا و

ارز های دین و وظایف شلی و سازمان  ،سبع ه و ه راه پ روان را به دنبغال
داشته و در ادامه نفوذ کارکردی و قیب فرمان ا بر پ روان را فراه م سا ته اسه.
پیامدهای رهبری اثربخش واحد نظامی

پ ام های فردی و سازمان انجام رهبری اثربخش سوسط فرمان ا واثغ نظغام  ،در
سه بع نگرش  ،رفتاری و ع ی ردی ،بروز و ظلغور داشغته اسغه .بغهطغوریکغه
ن روهای واث نظام  ،به انجاموظ فه متعل سر شغ ا و هویغه غود را بغا یگغان و
فرمان ا ود سعریف کرداان  .ه چن ن با پذیر

درون وظ فه و سطب غو غود بغا

شرایط مق ط م ان نبرد ،کار ود را با معنا و مفلوم دانسته و از انجام وظ فغه در
آن شرایط رضایه داشتهان  .ی
جنب را داشه ،ب ان م کن :

از مشارکهکنن اان که سغاب ه اسغارت در دوران
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«ما به هوابردی بودن ودمون افتخار م کردی  .هر موقع که ارسش عغراق
مطیّع م ش  ،س

ما در یب منط ه ثضور دارا وارد ع ش ن ش  ،چغون

م دونسه که بهراثت ن سونه از ن روهای ما عبور کنه .این غه ی غ از
ن روهای ما را که ودشون م افتن

سو

س ن ،اسغ ر کننغ را کغار

ی بزرا م دونستن ».

ه غغاری افغغراد در انجغغام صغ

انهی وظغغایف باعغغث بغغه وجغغود آمغ ن سعلغ و

مسئور هپذیری سازمان  ،ایاغاراری سغازمان و رفتغار شغلرون ی سغازمان ارفتار
داوطیبانه و ا ت اری که وظ فه رسغ

فغرد ن سغه) شغ ا و درنلایغه پ غروزی و

موف ه یگان در انجام ممموریه مقوره را بهدنبال داشته اسه .بهعنوانماغال ی غ
از مشارکهکنن اان ب ان م کرد:
«وقت که به مر ص م رفت و انوادا یذای وب درسه م کرد ،ک تر
م

وردم ،با ودم م افت  :نبای شرایط سخه جبله و سغخت هغا

فرامو

کن  ،بای آمادا

را

ودت را برای سق ش ک بودهای جبله ثفغظ

کن ».

این فرمان ا ثت زمان ه که در سازمان ثضور ن ارد ،سع م کن آمادا

ود

برای سق ش سخت های جنغب را ثفغظ کنغ  .ایغن رفتغار اویغای نغوع از سعلغ
سازمان اسه که ث و مرز و انتلای ن ارد .ارسباط ب ن مؤرفههای مؤثر در ارگغوی
رهبری اثربخش در ش ش  1نشان داداش ا اسه.
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شکل  .1الگوی مفهومی رهبری اثربخش در یک سازمان نظامی
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این پژوهش اویای این اسه که فرمان هان که در دوران دفاع م س به شغ ی
اثغغربخش ن روهغغای غغود را رهبغغری کغغرداانغغ  ،از بعغغ فغغردی دارای شخصغغ ت
معنویهمقور ،سوسعهیافته و هوش ن بوداان که بع از سمث رپذیری از عوامش زم نهسغاز
سازمان اارگوسازی رهبری و فرهنغب سغازمان

غ مهمقغور) و عوامغش زم نغهسغاز

اجت اع اارز های میّ و مذهب  ،سقوالت اجت اع و ارواهای مرجع ماننغ رهبغر
جامعه ،انوادا ،نلادهای رس

و ی ررس ) به جلانب ن ایاار بغاور ع یغ داشغته و

راهبردهای رفتاری اص را بهکار ارفتهان که باعث ارس ای ع ی رد پ غروان و سق غو
اه اف سازمان ش ا اسه.آنها با رفتارهای ماننغ اصغولارایغ  ،اعت ادسغازی ،ایجغاد
فضای سعامی سازن ا ،سوان ن سغازی و مت اع سغازی پ غروان ،موفغو بغه اع غال نفغوذ
کارکردی در ن روهای سقه امر ود و سق و اه اف سازمان ش اان .
نوآوری و مشارکه این پژوهش در مطارعات ثغوزا رهبغری در دو بعغ رو

و

نتایج قابش اشارا اسه .در بع رو  ،این پژوهش با در نظر اغرفتن شغرایط ارزشغ و
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فرهنگ دا ی  ،براساس دی ااا فرمان هان نظام که سجربغه دسغه اول از فرمانغ ه
در طوط م م م ان نبرد داشتهان او شاه رفتار و نتایج مابه و منفغ سغبب هغای
رهبری فرمان هان در زمان جنب بوداان ) انجام ش ا اسه .عالوا بر ایغن ،در پغژوهش
ثاضر ،رهبری به عنوان یب فراین در نظرارفته ش ا که از عوامش مق ط و اجت غاع
سمث ر پذیرفته و دارای پ ام های اص اسه .در بع نتایج پژوهش ن ز بای اشغارا کغرد
که در اییر ارگوهای رهبری ،ه ف یای  ،سق و اه اف سازمان اسه .امغا در ارگغوی
رهبری اثربخش فرمان هان ،سق و اه اف می  ،اجت اع  ،ارزش و دینغ  ،در اورویغه
اسه .ه چن ن در نظریههای موجود رهبری ،رهبغران سوصغ ه بغه غ مه بغه پ غروان
م شون  .اما در ارگوی رهبری اثربخش نظام  ،فرمان هان یغ فراسغر از غ مه بغه
پ روان ود ع ش کردا و ثت ثاضرن برای پ روان و سق و اه اف سازمان ایاار کغردا
و از جان ود ن ز بگذرن ااشارا به پ ی ا مرکزی ،جلانب ن ایاار).
نتایج سق و فعی در بس اری از مغوارد دارای فصغش مشغترک بغا سق غات پ شغ ن
اسه .بهعنوانماال اِوا و ه ارانا )119 :2019سوجغه بغه ن ازهغای پ غروان و سغن جایا و
ه ارانا )403 :2008اورویه دادن به رفع ن ازهای پ روان و
را از مل سرین مؤرفههای رهبری

مه به آنهغا و معنویغه

متگزار معرف م کنن  .ه چن ن بغبا )2014بغه ن غش

از وان دیرنغغ ان ز1ا )2011فرهنغغب و صغغفات فغغردی و شخصغغ ت را از ملغغ سغغرین
پ شن ازهای سق و رهبری

متگزار معرف م کن  .فرمان هان موفو دوران دفغاع م غ س

ن ز با انجام رفتار ایاارارانه و داشتن روث هی

متگزاری و معنویهارایغ باعغث بلبغود

و ارس ای ع ی رد و سعل سازمان ن روهای ود شغ اانغ  .ساکزینسغ

و آریغش ا )2018

در سوص ف رهبران معنوی 2معت ن  ،ایغن رهبغران ارز هغای معنغوی را در طغرز ف غر و
رفتار ود نشان م دهن و در ع ش پایبن ی به ارز ها را بغه اثبغات مغ رسغانن  ،مت غابالً
پ روان ن ز به رهبران اعت اد دارن و سعل و بلراوری آنهغا افغزایش مغ یابغ  .فرمانغ هان
دوران دفاع م س ن ز ع الً و صادقانه ،پایبن ی غود بغه ارز هغای ا القغ  ،معنغوی و
دین را نشان دادا و باعث سعل و ه راه پ روان ود ش اان .
1. Van Dierendonck’s
2. Spiritual leadership

یادداشت
 .1یب ممموریه نظام که با اه اف شناسغای  ،ک غ ن یغا ضغربه زدن بغه دشغ ن انجغام
م شود.
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