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چکیده
رهبری اثربخش از مهمترین عوامل تعیینکنندهی موفقیت سازمانهای نظاام اسات .در ایان
پژوهش مؤلفههای کلیدی رهبری اثربخش یک سازمان نظاام باا اسادفاده از روژ پاژوهش
کیف داده بنیاد و با انجام  81مصاحبه عمیق با فرماندهان یک از یگانهاای ارتاش همهاوری
اسالم ایاران معرفا و تبیاین اده اسات .مشاارکتکنناداان در پاژوهش کاه ملاتولیت
فرمانده سطوح عملیات یگان خود را در دوران دفاا مقادب برعهاده دا ادهاناد باه اکل
هدفمند و با روژ نمونهایری نظری اندخاب دهاند .ندایج ایان پاژوهش حااک از ان اسات
رهبران اثربخش نظام

از بعد فردی دارای خصید معنویتمحور توساعهیافداه و هو امند

بودهاند .این رهبران نظام بعد از تأثیرپذیری از عوامال فاردی ساازمان

و اهدمااع بااور و

اعدقاد درون به ایثار دا دهاند .انها در ادامه راهبردهای رفداری خاصا مانناد اصاو ارایا
اعدمادسازی ایجاد فضای تعامل سازنده توانمندسازی و مدقاعدسازی پیاروان و اعماا نفاو
کارکردی را در تعامل با نیروهای خود بهکار ارفدهاند .اتخا راهبردهای رفداری کر ده توسط
رهبران نظام باعث تحقق پیامدهای فردی و سازمان در ابعاد نگر

رفدااری و عملکاردی

مانند تعهد و رضایت غل و سازمان رفدار هروندی سازمان و درنهایت انجام موفقیتامیا
مأموریت و پیروزی نظام

ده است .یافدههای این پژوهش قابلاسدفادهی سازمانهای نظام

و غیرنظام در تدوین طرحهای هذب پرورژ و توسعه رهبری است.

واژههای کلیدی :رهبری نظام اثربخش دفا مقدب ههانبین ایثار نظریه داده بنیاد
* دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان
** دانشیار گروه مدیریت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان (نویسنده مسئول)
Mhmj20032003@yahoo.com
*** استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان
A.rabbani@ltr.ui.ac.ir
**** دانشیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان
E.bahmani@ase.ui.ac.ir

H.Teimouri@ase.ui.ac.ir
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مقدمه
باوجود رهبران شایسته در هر سازمان ،انجام وظایف شغلی تسهیل شده ،،ابتادار و
نوآوری کارکنان افداای

یافتده و ابربی دی سدازمان بدا انجدام رفتدار شدهرونهی

سازمانی بهبود مییابه (استولبرگرا ،هراسد ،،روفسدانینو و بدو
رهبران ابربی

باعث انگیا

.)061 :9102 ،

کارکنان برای رسیهن به حدهاکرر تدوان عکلادردی

خود میشونه (بایرا ،پرت ،لیهن و اردوگانا  .)853 :9102 ،چ مانهاز و مأمورید
هر سازمان ،در سایهی رهبری رهبران ابربی

محقق خواهه شه و بدهون رهبدری

ابربی  ،هر مجکوعهی انسدانی وارد تادارب بدا یادهیگر مدیشدونه (لیفدادزی،
آیگباوبا و تاواال  .)972 :9107 ،وجود رهبران ابربی  ،ابر قابلتوجهی بر تواندایی
سازمان در حفظ و بهکارگیری استراتژیهای نوآورانهی تغییدر دارد (آمداگو :9112،
.)221
رهبری ،فراینه نفوذ اجتکاعی اس

که بهطور فااینه،ای بدا ارز هدای افدراد

مرتبط بود ،و با خلق چ مانهاز ،تحقق اههاف سازمان را دنبال میکنه (بو  ،بدل
و میهلوود  .)9 : 9102،رهبری ،فرآینه اعکال نفوذ اجتکاعی و ارتبداطی اسد

کده

در یو سیستم اجتکاعی رخ میدهه و با ایجاد هکااری ،اههاف را محقق کدرد ،و

1. Stollbergera, Herasb, Rofcaninc & Bosch
2. Bauera, Perrotb, Liden & Erdogana
3. Liphadzi, Aigbavboa & Thwala
4. Amagoh

5. Bush, Bell & Middlewood
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تغییرات مرب

و سازنه،ای را ایجاد مدیکنده (ککپسدتر و پداری 9100،؛ کومیدوز،

لوکاس و مو ماهان 9108،؛ هاگا ،گین
رهبری ابربی

و کارپی  .)9109،آمداگو ()229 :9112

را بهعنوان زیربنای اصلی عکلارد و موفقی

سازمانی دانسته و آن

را یو فراینه تحولی و به هم مرتبط از رویهادها و پاسخ به این رویهادها مارفدی
میکنه .وی به نقل از وردامین ،هوگوستون و جینارسدون ( )9116و بودینسدون
را به مانی موفقی

( ،)9115رهبری ابربی

رهبدر در اعکدال نفدوذ بدر کارکندان،

درراستای تحقق اههاف سازمان میدانه.
مطالاه پهیه ،رهبری در سازمانهای نظامی دارای سابقه طوالنی بود ،و مدورد
توجه گسترد،ای قرار گرفتده اسد

( واند ،،بلیدا و مدو گدور

دستیابی و انتیاب مناس،ترین سبو رهبری ابربی

.)661 :9118 ،

سدازمان ،نیازمنده توجده بده

تفدداوتهددا و شددرایط محیطددی سددازمان و ویژگددیهددای خددار پیددروان اسدد
(سیهجوادین ،قلیپور و جانالیزاد ،شوکی .)001 :0828،سدازمانهدای نظدامی در
متغیرهای اخالق ،مسئولی های مضاعف و فاالی های مهاوم و بدا خطدر بداال ،بدا
دیگر سازمانها تفداوت دارنده (بدییدر  .)89 :9101،ازآنجدا کده هدهف و شدرایط
سازمانهای نظامی دارای تفداوتهدای اساسدی بدا سدازمانهدای ییرنظدامی اسد
(کرچنر و ارکهر  )857 :9107 ،و بی
رهبری نظامی به عل

عکه،ای از مطالاات انجام شه ،در حدوز،

عهم دسترسی به باف

ییرنظامی انجام شه ،اس
مطالاه الگوی رهبری ابربی

و موقای

میهان نبرد ،در نکونههدای

(باس ،آویلو ،جان ،و برسون  ،)901 :9118 ،هکچندان
در یو سازمان نظامی ضرورت دارد؛ مطالاهای کده
1. Kempster & Parry
2. Komives, Lucas & McMahon
3. Hughes, Ginnett & Curphy

4. Vardiman, Houghston & Jinkerson
5. Bodinson
6. Wong, Bliese & McGurk
7. Beyer
8. Kirchner & Akdere
9. Bass, Avolio, Jung & Berson
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براساس تجربه فرمانههانی باشه که شرایط واقای میهان نبرد را درک کرد ،باشنه.
برای بررسی الگوی رهبری سازمانهای نظامی براساس شرایط واقادی میدهان
نبرد ،میتوان به تجربهی ارزشکنه دوران دفاع مقهس مراجاه کدرد .ایدن پدژوه
سای دارد تا براسداس تجربده فرماندههان دوران دفداع مقدهس ،کده دارای سدابقه
فرمانههی در سطوح عکلیاتی (گردان ،گروهان و دسته) یای از یگانهدای واکدن
جکهوری اسالمی ایران هستنه ،الگوی رهبری ابدربی

سریع نیروی زمینی ارت

را در ابادداد عوامددل زمینددهسدداز ،پهیدده ،مرکددای ،راهبردهددای رفتدداری و پیامددهها
موردمطالاه و بررسی قرار دهه .ازاینرو سؤال اصلی این پژوه
عوامل زمینهساز ،پهیه ،مرکای و راهبردهای رفتاری و درنهای
رهبری ابربی

پژوه

پیامدههای الگدوی

در یو سازمان نظامی چه هستنه؟

در بی های باهی پژوه
رو

ایدن اسد

کده:

انجام پژوه

پس از بررسی مبانی نظدری و پی دینه پدژوه ،

توضیح داد ،خواهه شده .در ادامده ،یافتدههدا و نتیجدهگیدری

ارائه شه ،اس .

مبانی نظری پژوهش
بر پیروان ،م تریان و دیگر ذینفاان هر سازمان مدورد

تأبیر عکیق رهبران ابربی

تأکیه دان کنهان قرار گرفته اس ( کدویی و دولدی  .)9102 ،بدارو ( )0277ماتقده
اس

از اصلی ترین عوامل موفقی

اس  .لوریا و هکااران
تاامل بین موقای
ابربی

هر سدازمان ،داشدتن رهبدران کدارا و ابدربی

( )9102اشار ،می کننه که ابربی ی یدو رهبدر حاصدل

و رهبر اس  .بدرای دسدتیابی بده درکدی عکیدقتدر از رهبدری

توجه عکیق به باف

سازمان و موقای

آن امری ضروری اسد ( لیدهن و

آنتوناکیس 9112 ،؛ او سی 9102 ،؛ اسچری یم و هکااران .)9112 ،
1. Qiu and Dooley
2. Barrow
3. Luria et al
4. Liden and Antonakis
5. Oc
6. Schriesheim et al
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تحقیقات ن ان دهنده ،ی ابدربی

بدودن سدبوهدای رهبدری ارز مدهار در

محیطهای سازمانی اس  .بهعنوانمردال ،هاندا ،سدومانا ،لسدتر و کاوارتدا (:9109
 )523ماتقهنه ،سبوهای رهبری ارز مهار بر رفتار رهبر و پویاییهای بین فردی
تأبیر مرب

داشته و باعث افاای

کارکندان بدرای داشدتن

اعتکاد پیدروان ،انگیدا

عکلادردی بداالتر از انتظدارات شدغلی ،خدودتوانکنده سدازی مربد

و رفتارهددای

نوعدوستانه در محیط کار میشونه.
به وجود آمهن بحدرانهدا و م داالت سدازمانی ماننده رهبدری زورگویانده ،
تکایدل و ریبد

سوءاستفاد ،از قهرت و م اهه ،رفتار ییراخالقی  ،باعث افاای

سازمانها به سبوهای رهبری ارز مهار ماننده رهبدری تحدول آفدرین  ،رهبدری
موبق  ،رهبری مانوی  ،رهبری خدهمتگاار و رهبدری خدود -ایرارگرانده شده،
(سنهجایا ،سارس و سوناتا  .)919 :9113،تحقیقات ن ان دهنه،ی ابدربی

اس

بودن سبوهای رهبری ارز مهار در محیطهای سازمانی اس .
رهبری تحولآفرین ،یای از نظریههای مهم رهبری اس
مورد توجه قرار گرفته اس

که از دهدهی 0231

(هچ ،بدومر ،دولبدون و وو  .)9 :9106 ،بدهکدارگیری

سبو رهبری تحولآفرین ،بهبود عکلارد سازمان در سطوح مهیران ،کارکنان و تیم
را بهدنبال خواهه داش  .این سبو رهبری بدا بهبدود نگدر هدای کارکندان ماننده
رضای

شغلی و تاهده سدازمانی رابطده مربد

دارد و باعدث کداه

فرسدودگی

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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شغلی و ترک خهم

کارکنان میشدود (فرهنداک ،اهرهدارت ،تدورس و آروندا ،

 .)9 :9102رهبران تحولآفرین با انگیا

الهام بی  ،تحریو فاری پیروان ،توجه

به تکام کارکنان و بهر ،گیری از ویژگیهای کاریاماتیدو خدود ،در پیدروان اعکدال
نفوذ میکننه و باعث بهبود عکلارد و افداای

تاهده پیدروان مدیشدونه(دیدون و

هکااران .)09 :9109،
رهبری موبق ،یای از سبوهای رهبری رابطهمهار اس

که تال

میکنه تا با

مانابی ی به کار ،تریی ،افراد به داشتن روابط واضح و شدفاف ،ایجداد اعتکداد و
فراهم کردن محیط کداری سدالم ،عکلادرد کارکندان را بهبدود بی دیه ،و اهدهاف
سازمانی را محقق سازد( الیلیدانی ،واند ،،کومیند .)5 :9103 ، ،نیدهر و چری دم
( )0059 :9100رهبری موبق را به مانی صادق و شفاف بودن با دیگدران و ماتقده
بودن به استانهاردهای اخالقی و رفتاری میداننه.
رهبری مانوی ن اندهنده ،تطبیدق اقدهامات ،ارز هدا ،طدرز تفادر و رفتدار
رهبران با ارز های اصلی سازمان اسد

(اسدترام ،ورا و کراسدان .)859 :9107 ،

هریس ،هالیفیله ،جونا ،الیس و نیل ( )80 :9102به نقل از فری ،التکن ،کلینبل و
و کرانو ( )9107رهبری مانوی را یای از ضروریات الزم بدرای بدرآورد ،کدردن
نیازهای اساسی رهبر و پیروان در باه سالمتی ماندوی مارفدی مدیکننده .رهبدران
گذاشته و باعث جل ،اعتکاد

مانوی با عکل خود پایبنهی به ارز ها را به نکای
پیروان خود میشونه (تاکاینسای و آریل .)9103 ،

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 خهمتگاار که برای اولین بار توسط رابرت گرینلیف ( )0271مارفدی
شه ،تأکیه دارد «کسی که خواهان خهم

ابتدها بایده خدهم

اسد

کنده»(بدو ،

 .)922 :9109این سبو رهبری رویاردی دیگرمحور دارد و برآورد ،کردن نیازهدا
و خواس های توتو کارکنان را در اولوی

قرار میدهه .توجه رهبدران در ایدن

سبو رهبری به ییر خود بود ،و نگران نیازهای افدراد سدازمان و جاماده هسدتنه.
رهبران خهمتگاار ،خودمحوری را کنار گذاشته و ازآنجاکه باور دارنه افراد با هدم
متکایانه و هر فرد عالقه ،توانکنهی و محهودی های خار خود را دارد ،هرکدهام
از کارکنان را بهعنوان یو فرد خار مورد توجه ویژ ،قرار مدیدهنده (اوا ،رابدین،
سنهجایا ،دیرنهانو و لیهن .)009 :9012 ،
ایرارگری فردی به عنوان بی

مهکی از هر ساختار اخالقی و انسانی مارفدی

شه ،اس ( مصطفی و بداتوملی  .)9103 ،عدالو ،بدر ایدن ،سداچهوا و هکاداران ،
 )9105اشار ،می کننه که ق وت و قدهرت موقاید

اخالقدی یدو رهبدر بده رفتدار

ایرارگرانه او بستگی دارد .بروز رفتار ایرارگرانه توسط رهبران باعث شه ،که سبای
از رهبری با عنوان رهبدری خودایرارگرانده مارفدی شدود .چدویی و مدای دالتدون
( )0223ماتقهنه رهبری خودایرارگرانده بدا بدروز مدهاوم رفتدار ایرارگرانده توسدط
رهبران ایجاد میشود .آنها ماتقهنه کده پیدروان ،ویژگدی هدای کاریاماتیدو را بده
رهبران ایرارگر نسب

داد ،و ت ویق می شونه تدا در زمدان الزم ،رفتدار ایرارگرانده

داشته باشنه.
پیشینه پژوهش
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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آقامحکهی ،جهدانگیرفرد ،حدا علیدان و مجیبدی ( )0823در پژوه دی بدا عندوان
«تهوین الگوی شایستگیهای دینی رهبران نظامی» ،پس از بررسی اسناد ،کتدابهدا
و تحقیقات انجام شه ،در حوز ،رهبری نظامی ،داد،های گردآوری شده ،از طریدق
تحلیدل

انجام مصاحبه عکیق با  05تن از فرمانههان نظامی دان دگاهی را بده رو

مضکون ،تحلیل کرد،انه .آنها مؤلفههای اصلی الگوی رهبری نظدامی را مانوید ،
رفتاری ،ماتبی و بین ی مارفی کرد،انه .هکچنین محققان بدا انجدام تحلیدل ککدی
ن ان دادنه که مؤبرترین مؤلفه در الگدوی شایسدتگیهدای دیندی رهبدران نظدامی،
مانوی

اس

که شامل متغیرهای ایکان ،تقوا ،بصیرت و توکل به خها میشود.

خانی ،رئیسدی و بیگلدری ( )0823بدا اسدتفاد ،از رو

ترکیبدی و گدردآوری

داد ،های کیفی و ککی ،اقهام به بررسی شاخص های فرمانههان گروهدان آموزشدی
کرد،انه .آنها مهمتدرین شایسدتگیهدای عکدومی فرماندههان را مارفد
عبودی

و عکل صالح ،اصال

و ایکدان،

خانوادگی و اعتقاد و التاام عکلی بده والید

مارفی کرد،انه .هکچنین داند  ،تدوان مدهیری

فقیده

و فرماندههی و رهبدری را نیدا از

شایستگیهای حرفهای یو فرمانه ،دانستهانه.
زینالهینی ( )0826فرمانههی در نیروهدای مسدلح را امدری مهدم و حسداس
مارفی کرد ،و با ههف مارفی مؤلفههدای مدهیری

و فرماندههی در سدازمانهدای

نظامی از دیهگا ،حضرت امام خامنهای(مهظلّهالاالی) اقهام به بررسی انهی دههدای
تحلیل مضکون انجام

مقام ماظم رهبری کرد ،اس  .نتایج پژوه

وی که به رو

شه ،اس  ،ن ان میدهه کده اباداد مدهیری

و فرماندههی در نیروهدای مسدلح از

دیهگا ،مقام ماظّم رهبری عبارتنه از :باور به خها ،باور به خود ،باور بده کارکندان،
انقالبیگری ،برنامه ریای ،بسیج مندابع ،هدهای

و رهبدری ،هکداهنگی و کنتدرل و

نظارت.
رحکتی ،خنیفر و کتابی( )0825در پژوه

خود بدا هدهف اسدتیرا الگدوی

رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا ،بررسی اسناد و مهارک مربوط بده موضدوع
پژوه

را بهعنوان شیو ،گردآوری داد،ها انجام داد ،و در ادامه با استفاد ،از شدیو،

تحلیل مضکون داد،های گردآوریشه ،را تحلیل کرد،انده .در پایدان ،سده مضدکون
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فراگیر ههف ،اصول و رو ها را بهعنوان مضکونهای اصلی الگوی رهبدری امدام
حسددین(ع) مارفددی کددرد،اندده .آنهددا مضددکونهددای ظلددمسددتیای ،خددهامحوری،
اخالقمحوری ،احااممحوری ،عقلگرایی ،تالیدفمحدوری و بصدیرتمحدوری را
بهعنوان اصول رهبری امام حسین(ع) مارفی کرد،انه.
استولبرگرا و هکااران ( )065 :9102در تحقیق خود ،هف

ویژگدی رهبدران

خهمتگاار را اینگونه مارفی کدرد،انده -0« :بدازآفرینی هیجدانی (حسداس بدودن
نسب

برای مجکوعه (ت ویق پیدروان بدرای

به م االت پیروان)؛  -9ایجاد ارز

انجام ککو داوطلبانه به مجکوعه)؛  -8مهارتهای مفهومی (مهدارت حدل مسدئله
برای ککو به پیروان)؛  -9تقوی
و موفقی ؛  -6اولوی

و ارتقای پیروان؛  -5ککو به پیروان برای رشه

دادن به پیروان و  -7انجدام رفتدار اخالقدی» .ایدن محققدان

چ مپوشی رهبر از تکایالت شیصی و تدال

بدرای تحقدق خواسد

پیدروان را

هسته مرکای رهبری خهمتگاار مارفی کرد،انه.
بایرا و هکااران

( )861 :9102نق

رهبری خهمتگاار در ارتباط بین رفتدار

فااالنه نیروهای جهیه یو سازمان و میاان عکلادرد آنهدا را مدورد بررسدی قدرار
داد،انه .نتیجه تحقیق آنهدا ن دان داد ،اسد ؛ رهبدری خدهمتگاار باعدث افداای
رضای

شغلی ،تناس ،فرد و شغل و در نهای

تناس ،فرد و سازمان میشود.

کرچنر و ارکهر (  )9107در پژوه ی با عنوان «توساه استراتژیهای رهبدری
نظامی برای کاربرد در سدازمانهدای ییرنظدامی» ،چگدونگی توسداه مهدارتهدای
رهبری نیروهای نظامی ارت
پژوه

آمریاا را مورد بررسی قرار داد،انه .آنهدا در نتیجده

خود بیان کردنه که آموز

و توسداه رهبدری در بدین نیروهدای نظدامی،

پی نهادهای خوبی را برای توساه مهارت رهبری در سازمانهدای ییرنظدامی ارائده
میکنه که در قال ،چهار استراتژی توساه رهبری قابلبیان اس  .این اسدتراتژیهدا
عبارتنه از )0 :یادگیری الاترونیای :اماان یادگیری مهارتهای رهبری را با ککدو
فناوری اطالعات برای کارکنان فراهم کرد ،و افرادی کده دور،هدای الاترونیدو را
طی کننه ،مورد ت ویق قرار دهیده؛  )9انتیداب هکدرا ،و شدریو :افدراد در مسدیر
1. Emotional healing
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توساه مهارت رهبری یو شریو و هکرا ،انتیاب کننه و مهارت رهبری خدود را
م ترکاً توساه دهنه؛  )8روابط کارمنه و سرپرس  :کارکنان مهدارت رهبدری را از
سرپرس

دهنده؛ )9

خود فراگرفته و ضکن بهکارگیری ،به زیردستان خود آموز

ارز های مرکای :ارز های اصدلی هدر سدازمان شدناخته شدود و مهدارتهدای
رهبری در مسیر آنها توساه یابه.
روش پژوهش
این پژوه  ،یو مطالاه اکت افی کیفی اس

که با استفاد ،از رویارد نظریده داد،

بنیاد و با انجام مصاحبه با  03نفر از فرمانههان سطوح عکلیداتی تید

 55هدوابرد

از فرماندههان تید

 55هدوابرد

انجام شه ،اسد  .م دارک کنندهگان در پدژوه

هستنه که دارای حهاقل سه سال سابقه فرمانههی در دوران دفداع مقدهس هسدتنه.
تی

 55هوابرد از یگانهای رزمی و واکن

اسالمی ایران اس
تی

جکهدوری

سریع نیروی زمینی ارتد

که در استان فارس و شهر شیراز مستقر اسد  .علد

انتیداب

این اس

که یگدان

 55هوابرد و فرمانههان آن بهعنوان جاماه ههف پژوه

مذکور در اکرر عکلیاتهای دوران دفاع مقهس حضور فاال و مستقیم داشته اسد
و فرمانددههان آن شددرایط واقاددی میددهان رزم را از نادیددو تجربدده کددرد،اندده.
م ارک کننهگان در پژوه

بهصورت ههفکنه و با استفاد ،از رو

نکوندهگیدری

نظری و بهصورت کامالً داوطلبانه انتیاب شهنه.
داد،های پژوه

ازطریدق انجدام مصداحبههدای عکیدق و نیکدهسداختاریافته

گردآوری شه ،اس  .سیو و براون ( )6 :9103به نقل از روبدین و روبدین ()9109
بیان میکننه ،انجام مصاحبههای عکیق و نیکهساختاریافته ،ککوکننه،ی محقدق در
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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جستجو و ک ف دیهگا،ها ،تجارب و ایه،های میتلف م دارک کنندهگان اسد .
برای ههای

صحیح فراینه مصاحبه ،پدس از دریافد

(اساتیه دان گا ،در رشته مدهیری

نظدرات گدرو ،کارشناسدان

و رهبدری و تادهادی از فرماندههان) راهنکدای

مصاحبه تنظیم شه .درادامه براساس راهنکای مصاحبه و بهصورت آزمای دی بدا 9
نفر از فرمانههان ،مصاحبه انجام شه که نظرات آنها در تحلیل نهایی مورداسدتفاد،
قرار نگرف  .باه از تهیه راهنکای مصداحبه نهدایی ،سدؤاالت مصداحبه بده شدالی
تنظیم شه که م ارک کننهگان دیهگا ،خود را درخصور عوامل زمینهساز ،پهیه،
مرکای و راهبردهدای رفتداری فرماندههان و درنهاید
ابربی

پیامدههای الگدوی رهبدری

در یو سازمان نظامی بیان کننه .انجام مصاحبهها به مهت  95تا  61دقیقه

به طول انجامیه و فایل صوتی هر مصاحبه با هکاهنگی قبلی ضدبط شده .تجربدهی
02سال خهم

محقق در سازمان نظامی ،باعث شه تا با برقراری ارتبداط صدکیکانه

با م ارک کننهگان ،اصطالحات به کاربرد ،شده ،توسدط فرماندههان را بهتدر درک
کنه .پس از انجام  03مصاحبه ،با توساهی مفاهیم از نظر ابااد و ویژگیها و تحقق
اشباع نظری گردآوری داد،های جهیه متوقف شه.
جه

تحلیل داد،های گردآوریشه ،،مصاحبهها به صورت متن نوشته شه ،و

باه از دریاف

نظر م ارک کننه( ،درراستای تطبیدق برداشد

م ارک کننه )،وارد نرمافاار تحلیل داد،های کیفی

10

محقدق بدا دیدهگا،

 NVivoشه .کهگذاری بداز

با استفاد ،از تانیو مقایسه مهاوم و درراستای استیرا مفاهیم مدرتبط بدا الگدوی
رهبری نظامی ابربی

انجام شه .در ادامه با گرو ،بنهی مفداهیم براسداس وجدو،

م ترک ذیل مقولههای کلیتر ،کهگذاری محوری صدورت پدذیرف

و در مرحلده

کهگذاری انتیابی مقوله مرکای انتیاب و ارتباط بین مقولههدا ترسدیم و در قالد،
1. Panel of experts
2. Interview guide
3. Theoretical saturation
4. Open coding
5. Constant comparative method
6. Axial coding

♦ سال بیستونهم ♦ شماره نودوپنج ♦ تابستان 9911

01

مهل مفهومی پژوه

ارائه شه .باتوجه بده ایناده مایدار ارزیدابی نظریده در رو

نظریه داد ،بنیاد ،شاخص قابلی

اعتکاد و تأییده توسدط افدراد موردمطالاده اسد
اعتکداد یافتدههدا،

(کربین و استراوس  ،)95 :9113 ،برای رسیهن به مایدار قابلید

(ماادل روایدی و پایدایی در تحقیقدات ککدی) ،اسدتراتژیهدای مدرور و بدازخورد
هکتایان و تأییه م ارک کننهگان استفاد ،شه کده گویدای منطقدی بدودن الگدوی
مفهومی ارائهشه ،درخصور رهبری نظامی ابربی

بود.

یافتههای پژوهش
عوامل زمینهساز ،پهیه ،مرکای ،راهبردهدای رفتداری و پیامدههای فراینده رهبدری
ابربی

فرمانههان موفق دوران دفاع مقدهس در جدهول  0ن دان داد ،شده ،و در

ادامه توضیح داد ،خواهه شه.
جدول  .9عوامل 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
مدلسازی رهبری

عوامل
زمینهساز
سازمانی

فرهنگ سازمانی

عوامل
زمینهساز
اجتماعی

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 ،تعاملپذیر ،خودارزیاب،
خودکنترل ،خودباور ،خودآگاه ،خودساخته ،مثبتگرا ،وجدانگرا ،اخالق
محور ،دیگرمحور ،دارای اعتمادبهنفس ،قاطع
هوشمندی نظامی ،هوشمندی اعتقادی ،هوشمندی سیاسی ،هوشمندی
هیجانی
ارائه ی 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،
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

همسر) ،مراکز علمی( مدرسه ،دانشگاه) ،نهادهای رسمی ،نهادهای
غیررسمی
تهدید نظامی دشمن ،در خطر قرار گرفتن تمامیت ارضی کشور
ایثار برای پیروان ،ایثار برای مافوق ها ،ایثار برای سازمان ،ایثار برای
جامعه
رفتار براساس اصول دینی ،انسانی ،اخالقی و نظامی
تطبیق قول و عمل ،عملگرایی ،پیشگامی ،وفای به عهد ،اعتماد قلبی،
اعتماد متقابل
فضای تکلیفمداری( 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 تحولآفرین ،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 ،مسئولیتپذیری 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 عوامل ،در قال ،سه مقوله اصلی عوامل زمینهساز فردی ،سدازمانی و اجتکداعی
توضیح داد ،شه ،اس  .عوامل زمینهساز فردی ،به ابااد شیصدیتی رهبدران نظدامی
یانی مانوی گرایی ،توساهیافتگی و هوشکنهی اشار ،میکنه .بهعنوانمرال یای از
م ارک کننهگان بیان میکنه:
«کسانی که وارد شرایط جنگی میشهنه ،اگر ایکان و اعتقداد قدوی نهاشدتنه
خیلی زود کم میآوردنه .از دیهگا ،صرفاً مادی ،حضور در منطقه پرخطری
که هر لحظه مر را جلوی چ ک میدیهی هرگا قابل توجیه نبود».

یای دیگر از فرمانههان گروهان ،در مورد توساهیافتگی شیصی
ابربی

بیان میکنه:

رهبدران نظدامی
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«نیروهامون ما را تس

میکردنه ،اگر شجاع ،باآموز  ،بدااخالق ،بدادل و

جرأت بودیم ،ما را قبول داشتنه .مرالً وقتی که وارد منطقده شدهم ،هکدان
روز اول ،ارشه سربازها گف  :جناب سروان ،ام  ،با مدا مدیآیدی بدریم
گ تی( )؟؛ من هم کم نیاوردم و باها

رفتم».

یا م ارک کننه ،دیگری دربار ،هوشکنهی فرمانههان موفق میگویه:
«در شرایط جن ،که ف ار روحی و روانی زیادی به ما و نیروهدامون وارد
میشه ،برای اینکه بتوانیم یگان را خوب ههای

کنیم ،نهتنها احساسدات

خودمون را بایه کنترل میکردیم ،بلاه روحیه و احساسات زیردستامون را
هم بایه ت ییص میدادیم و کنترل میکردیم».

این موضوع به ضروری بودن هو

هیجانی برای رهبری ابربی

در یدو واحده

نظامی اشار ،مدیکنده .هکچندین تسدلط بدر داند

نظدامی ،سیاسدی و اعتقدادی از

ملاومات یو فرمانه ،برای رهبری بهتری پیروان

بود ،اس .

عوامل زمینهساز سازمانی که بر رهبری ابربی ی فرمانههان تأبیرگذار بود،انه،
ری ه در ساختار سازمان نظامی دارد .در سازمانهای نظامی که بهصدورت سلسدله
مراتبی سازمانههی شه،انه ،فرمانههان با الگدوی عکلدی بدودن در رهبدری و ارائده
پ تیبانی و راهنکاییهای الزم به فرمانههان زیردس
هکچنین با آموز

خدود(ماننده یدو مربدی) ،و

آنها ،مهارت رهبری را در دیگر فرمانههان تقوی

میکننه.

یای از م ارک کننهگان بیان میکنه:
«وقتیکه من بهعنوان فرمانه ،گردان به خطدوط مقدهم رسدیهم ،دیدهم کده
شهیه صیاد که فرمانه ،وق

نیرو بود ،خود

قبل از ما در منطقه حضور

داشته اس  .این فرمانههان و اینگونه رفتارشون برای ما یو الگو بود».

در مورد عوامل زمینهساز اجتکاعی ،بارها م دارک کنندهگان بده ایدن ناتده اشدار،
کردنه که «:شاخص ترین و بهترین افراد ما ،چده از فرماندههان و چده از نیروهدای
دیگر ،کسانی بودنه که ایکدان قدویتدری داشدتنه و حدس وطدنپرسدتی در آنهدا
پررن،تر بود» .هکچندین تحلیدل داد،هدا ن دان داد کده فرماندههان موفدق ،باده از
تأبیرپذیری از ارز های ملّی و دینی ،گرو،های مرجع اجتکاعی ماننه رهبری امدام

تبیین مؤلفههای رهبری اثربخش سازمانهای نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد 09

خکینی( ر )،که عالو ،بر مرجای

دینی ،مورد پذیر

قلبی آنهدا بدود ،اسد  ،از

خانواد،های خود که ت ویقکننه ،و حامی آنها بدرای حضدور در عرصدهی دفداع
مقهس بود،انده نیدا تأبیرپدذیری داشدتهانده .عدالو ،بدر ایدن ،نهادهدای رسدکی و
ییررسکی(ماننه مهرسه و دان گا ،،مسجه و هیئ های مذهبی) و بدروز تحدوالت
اجتکاعی ماننه حکله دشکن به ک ور نیا تأبیر فراواندی بدر انگیدا
میاان م ارک

فرماندههان و

آنها در امور جن ،داشته اس .

پدیده مرکزی و راهبردهای رفتاری فرماندهان در الگوی رهبری اثرربخش واحرد
نظامی

پهیه ،یا مقوله مرکای ،نکایانگر مضکون اصلی پژوه

اس  .ایدن مقولده تواندایی

نادیددو کددردن سددایر مقولددههددا بددرای توضددیح کددل مطلدد ،را دارد(اسددتراوس و
کربین .).063 :0829،در این پژوه
الگوی رهبری ابربی

«جهانبیندی ایردار» بدهعندوان پهیده ،مرکدای

یو واحه نظامی مارفی شه ،اس

که باعث آمادگی ذهنی

فرمانههان برای ایرار و فهاکاری برای پیروان ،مدافوقهدا ،سدازمان و جاماده شده،
اس  .درادامه جهانبینی ایرار فرمانههان ،باعدث بدهکدارگیری راهبردهدای رفتداری
خاصی توسط آنها شه ،اس  .عکل براساس اصول ،ایجاد اعتکاد و فضای تاداملی
سازنه ،،توساه و توانکنهسازی هکهجانبه و متقاعهسازی (توجیه) ابربی
و اعکال نفوذ کارکردی از راهبردهای رفتاری فرمانههانی بود ،اس

نیروهدا

که بده شدالی

ابربی  ،نیروهای خود را رهبری کرد،انه.
رفتار براساس اصول ارزشی ،انسانی ،اخالقی و هکچنین اصول نظدامی(کده از
ملاومات موفقی

یو یگان نظامی اس ) ،در رفتار فرمانههان موفق ،م اهه ،شه،

اس  .هکچنین فرمانههان با پی گام شهن برای هر کاری ،عکلگرا بدودن و تطبیدق
قول و عکل خود ،اعتکاد قلبی پیروان را جل ،میکرد،انه .هنگامیکه یو فرمانده،
به بهترین شال مکان به تالیف شرعی ،اجتکاعی و شغلی خدود عکدل مدیکدرد،
اس  ،در واحه نظامی جو تالیفمهاری ایجاد شه ،و هنگامیکه فرمانههان مراق،
و نگران سالمتی پیروان خود بود،انه ،پیروان نیا مراقب

از دیگران را وظیفه خدود

میدانستهانه و فضای مراقبتی ایجاد میشه ،اس  .رفتار فرمانده ،براسداس نظدم و
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انضباط سازمانی ،نظم سازمانی نیروهای آنها را به دنبدال داشدته اسد  .هکچندین
فضای مانوی ،اخالقی و عادالنه ایجادشه ،توسط فرمانه ،،انگیا

و تاهه دروندی

نیروها را فراهم میکرد ،اس .
یو از م ارک کننهگان بیان میکنه:
«وقتیکه وارد جبهه میشهی ،فضای خاصی داشد
خیلی فرق میکرد .روت تأبیر میگذاش
نفرات برای خهم

جبهده

کده بدا پ د

و مجذوب این فضا میشدهی،

و ایرار کدردن بداهم رقابد

مدیکردنده .بدا خدودت

میگفتی مگه من از اینها چی کم دارم که نتونم کار مفیهی انجام بهم».

فرمانههان موفق ،پرور

هکه جانبه نیروهای تح

امر خدود را در اباداد روحدی،

جسکی ،عاطفی ،اعتقادی و آموزشی مورد توجه ویژ ،قرار میداد،انه.
یای از فرمانههان بیان میکنه:
«در منطقه مجبور بودیم که نیروهامون را هکده جدوری آمداد ،کندیم .اگدر
کسی آماد ،نبود و توان نهاش  ،ندهتنهدا ککاکدون نکدیکدرد بلاده وبدال
گردنکون هم میشه .هم بایه آموز

نظامی میدیهنه ،هدم جسدم اونهدا

بایه قوی میشه و هم روحیه باالیی بایه میداشتنه».

متقاعهسازی پیروان ازطریق برقراری ارتباط منطقی بین مأمورید
ارز های دینی و وظایف شغلی و سازمانی ،تبای

محدول شده ،و

و هکراهی پیروان را به دنبدال

داشته و در ادامه نفوذ کارکردی و قلبی فرمانه ،بر پیروان را فراهم میساخته اس .
پیامدهای رهبری اثربخش واحد نظامی

پیامههای فردی و سازمانی انجام رهبری ابربی

توسط فرمانه ،واحده نظدامی ،در

سه باه نگرشی ،رفتاری و عکلاردی ،بروز و ظهدور داشدته اسد  .بدهطدوریکده
نیروهای واحه نظامی ،به انجاموظیفه متاههتر شده ،و هوید
فرمانه ،خود تاریف کرد،انه .هکچنین با پذیر

خدود را بدا یگدان و

درونی وظیفه و تطبیدق خدود بدا

شرایط محیطی میهان نبرد ،کار خود را با مانا و مفهوم دانسته و از انجام وظیفده در
آن شرایط رضای

داشتهانه .یای از م ارک کننهگان که سدابقه اسدارت در دوران

جن ،را داش  ،بیان میکنه:
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«ما به هوابردی بودن خودمون افتیار میکردیم .هر موقع که ارت
مطلّع میشه ،تی
میدونس

عدراق

ما در یو منطقه حضور دار ،وارد عکل نکیشه ،چدون

که بهراحتی نکیتونه از نیروهای ما عبور کنه .ایناده یادی از

نیروهای ما را که خودشون میگفتنه خکسو خکسین ،اسدیر کننده را کدار
خیلی بارگی می دونستنه».

هکادداری افددراد در انجددام صددکیکانهی وظددایف باعددث بدده وجددود آمددهن تاهدده و
مسئولی پذیری سازمانی ،ایرارگری سدازمانی و رفتدار شدهرونهی سدازمانی(رفتدار
داوطلبانه و اختیاری که وظیفه رسدکی فدرد نیسد ) شده ،و درنهاید
موفقی

یگان در انجام مأموری

پیدروزی و

محوله را بهدنبال داشته اس  .بهعنوانمردال یادی

از م ارک کننهگان بیان میکرد:
«وقتیکه به مرخصی میرفتم و خانواد ،یذای خوبی درس
میخوردم ،با خودم میگفتم :نبایه شرایط سی
فرامو

میکرد ،ککتر

جبهه و سدیتیهدا

را

کنی ،بایه آمادگی خودت را برای تحکل ککبودهای جبهه حفدظ

کنی».

این فرمانه ،حتی زمانی هم که در سازمان حضور نهارد ،سای میکنه آمادگی خود
برای تحکل سیتیهای جند ،را حفدظ کنده .ایدن رفتدار گویدای ندوعی از تاهده
سازمانی اس
رهبری ابربی

که حه و مرز و انتهایی نهارد .ارتباط بین مؤلفههای مؤبر در الگدوی
در شال  0ن ان داد،شه ،اس .
شکل  .9الگوی مفهومی رهبری اثربخش در یک سازمان نظامی
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این پژوه
شالی ابربی

گویای این اس

که فرمانههانی کده در دوران دفداع مقدهس بده

نیروهای خود را رهبری کرد،انده ،از باده فدردی دارای شیصدیتی

مانوی محور ،توساهیافته و هوشکنه بدود،انده کده باده از تأبیرپدذیری از عوامدل
زمینهساز سازمانی(الگوسازی رهبری و فرهن ،سازمانی خدهم محدور) و عوامدل
زمینهساز اجتکاعی (ارز های ملّدی و مدذهبی ،تحدوالت اجتکداعی و گدرو،هدای
مرجع ماننه رهبر جاماه ،خانواد ،،نهادهای رسکی و ییررسکی) به جهانبینی ایردار
باور عکلی داشته و راهبردهای رفتاری خاصی را بهکار گرفتهانه که باعدث ارتقدای
عکلارد پیروان و تحقدق اهدهاف سدازمان شده ،اسد .آنهدا بدا رفتارهدایی ماننده
اصددولگرایددی ،اعتکادسددازی ،ایجدداد فضددای تادداملی سددازنه ،،توانکنهسددازی و
متقاعهسازی پیروان ،موفق به اعکال نفوذ کارکردی در نیروهای تح

امدر خدود و

تحقق اههاف سازمان شه،انه.
نوآوری و م ارک

این پژوه

در مطالاات حوز ،رهبری در دو باده رو

تبیین مؤلفههای رهبری اثربخش سازمانهای نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد 11

و نتایج قابل اشار ،اس  .در باه رو  ،ایدن پدژوه

بدا در نظدر گدرفتن شدرایط

ارزشی و فرهنگی داخلی ،براساس دیهگا ،فرمانههان نظامی که تجربده دسد

اول

از فرمانههی در خطوط مقهم میهان نبرد داشتهانه (و شاهه رفتار و نتدایج مربد

و

منفی سبو های رهبری فرمانههان در زمان جن ،بود،انه) انجام شه ،اس  .عالو،
بر این ،در پژوه

حاضر ،رهبری به عنوان یو فراینده در نظرگرفتده شده ،کده از

عوامل محیطی و اجتکاعی تأبیر پذیرفته و دارای پیامههای خاصدی اسد  .در باده
نتایج پژوه

نیا بایه اشار ،کرد کده در ایلد ،الگوهدای رهبدری ،هدهف یدایی ،

تحقق اههاف سازمان اسد  .امدا در الگدوی رهبدری ابدربی
اههاف ملی ،اجتکاعی ،ارزشی و دینی ،در اولوی
موجود رهبری ،رهبران توصیه به خهم
ابربی

فرماندههان ،تحقدق

اس  .هکچندین در نظریدههدای

به پیروان میشونه .اما در الگوی رهبدری

نظامی ،فرمانههان خیلی فراتر از خهم

به پیروان خود عکل کرد ،و حتی

حاضرنه برای پیروان و تحقق اههاف سازمان ایرار کرد ،و از جان خود نیا بگذرنه
(اشار ،به پهیه ،مرکای ،جهانبینی ایرار).
نتایج تحقیق فالی در بسدیاری از مدوارد دارای فصدل م دترک بدا تحقیقدات
پی ین اس  .بهعنوانمرال اِوا و هکااران( )002 :9102توجه به نیازهدای پیدروان و
سنهجایا و هکااران( )918 :9113اولوی
به آنها و مانوی

دادن به رفع نیازهای پیدروان و خدهم

را از مهمترین مؤلفههای رهبدری خدهمتگاار مارفدی مدیکننده.

هکچنین بو( )9109به نقل از وان دیرنهاناا ( )9100فرهند ،و صدفات فدردی و
شیصیتی را از مهمترین پی نیازهای تحقق رهبدری خدهمتگاار مارفدی مدیکنده.
فرمانههان موفق دوران دفاع مقهس نیا با انجام رفتار ایرارگرانه و داشتن روحیدهی
خهمتگااری و مانوی گرایی باعدث بهبدود و ارتقدای عکلادرد و تاهده سدازمانی
نیروهای خود شه،انه .تاکاینسای و آریل (  )9103در توصدیف رهبدران ماندوی
ماتقهنه ،این رهبران ارز های مانوی را در طرز فار و رفتار خود ن ان میدهنه
و در عکل پایبنهی به ارز ها را به اببات میرساننه ،متقابالً پیروان نیا به رهبدران
1. Van Dierendonck’s
2. Spiritual leadership
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اعتکاد دارنه و تاهه و بهر،وری آنهدا افداای

مدییابده .فرماندههان دوران دفداع

مقهس نیا عکالً و صادقانه ،پایبنهی خود به ارز های اخالقی ،مانوی و دیندی را
ن ان داد ،و باعث تاهه و هکراهی پیروان خود شه،انه.

یادداشت
 .0یو مأموری
میشود.

نظامی که با اههاف شناسدایی ،ککدین یدا ضدربه زدن بده دشدکن انجدام

منابع
آقامحکهی ،صکه؛ جهانگیرفرد ،مجیه؛ حا علیان ،فرشاد و تور مجیبی( ،)0823تدهوین
الگوی شایستگیهای دینی رهبران نظامی ،فصلنامه علمی ژوهشیی مییت ت
اسالم دور ،97 ،شکار 65 ،0 ،تا . 33
استراوس ،انسلم و کوربین ،جولی ( .)0829مبان ژوهشش کیف  ،فنون ه م احل تولییی
نظ ته زمینهای ،ترجکه ابراهیم اف ار ،ن ر نی :تهران.
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