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Abstract
Transformational leadership is a style of leadership in which the leader and
followers strive to contribute to the success of the organization by encouraging
and inspiring to transcendental levels. The teachings of Islam as a set include
various dimensions of Donyavi and Okhravi success of human beings, including
attention to the subject of Supervision, leadership and interpersonal relationships.
The leading article has sought to provide a model of transcendent leadership by
examining the speeches of the Amir al-Mo'menin (as) as the perfect man pattern
and inspired by the transformational model. In order to achieve the components of
the Transcendental Leadership model, the text of the Nahj al-Balaghah is analyzed
by the method of content analysis. The result of its classification in Maxqda2020
software was 819 primary codes, 186 basic themes, 27 organizing themes and 6
global themes. The results indicate that the Transcendental Leadership model
based on the personality of Amir al-Mo'menin (as) includes six main dimensions:
strategic leadership, interpersonal empowerment, cognitive empowerment,
strengthening strategic foresight, development of growth infrastructure and
support in individual development. Generally, Alavi’s transcendental leadership
not only can be a suitable and Islamic alternative to transformational leadership,
but also it can be introduced to the world as a complete and perfect model;
Because the criticisms of the transformational leadership style, such as the abuse
of power and the lack of attention to ethics, are no longer relevant in the Alavi’s
transcendental leadership model’s.
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چکيده
رهبری تحولآفرین ،سبکی از رهبرری اسر
اله مبخوی بد سطوح تع لی ،وفقی

هرد ر آر رهبرر

ریهننر بر تورویق

یرر ار ترش

س ز ر را وجب شون  .آ وزهه ی اسرشم برد ونروار عهووردای

ربر ارن ه ابع گون گور سع ت نیوی اخر ی انس ر ه اس

هد توجد بد وضوع سر رستی ،رهبری

ر ابط ی رفر ی ،از جهلد آره شهر ه یشو  .نوشت ر ریشر

اسر

رصر

تر از ریرق بررسری

گفت ره ی ا یرالهؤ نین (ولیدالسشم) بدونوار الگوی انس ر ه ل ب اله مگیرری از سرب
الگوی رهبری تع لیبخش را ارائد نه ی  .بد نظور ستی بی بد ؤلفده ی
هت ب شریف نهج البشغد ب ر

مقاله پژوهشی

تحرولآفررین،

ل رهبری تعر لیبخرش ،رتن

تحلیل ضهور ور تعزید تحلیل قرار گرف

هد نتیعد بقردبنر ی

تاریخ دریافت:
1400/5/23
تاریخ پذیرش:
1401/4/16
صص63-103 :

آر ر نرمافزار  ،Maxqda2020ش ل  819ه ا لید 186 ،ضهور ید 27 ،ضرهور سر ز ر هنر ه 6
ضهور فراگیر بو ه اس  .نت یج ژ هش حر هی از آر اسر
شخصی
«ر ر

هرد ر ل رهبرری تعر لیبخرش بتنری برر

ا یرالهؤ نین (ولیدالسشم) ،ش ل شش بع اصلی «ه ای
ق رت شن ختی»« ،تقوی

راهبر ی»« ،همافزایری یر رفرر ی»،

آین هنگری راهبر ی»« ،توسعد زیرس خ هر ی رشر » » ورتیب ر ر

توسعد فر ی» اس  .ر عهوع الگوی رهبری تع لیبخش ولوی ،ند تنه یتوان ی
اسش ی بر سب

رهبری تحولآفرین غربی ب ش  ،بلکد یتوان بد ونوار ی

جه نی ر عرفی شو ؛ چرا هد انتق ات ار ه بد سب

ج یگزین ن سرب

الگوی ه ل بینقص بد

رهبری تحولآفرین نن سوءاسرتف ه از قر رت

و م توجد بد اخشق ،یگر ر الگوی رهبری تع لیبخش ولوی طرح نیستن .
کليدواژهها :رهبری تع لیبخش؛ رهبری تحولآفرین؛

یری

اسش ی؛ ا یرالهؤ نین؛ نهج البشغد؛ رهبری

اسش ی.

DOR: 20.1001.1.22516980.1401.30.2.2.3

 .1نویسن ه سئول :انوعوی ه رشن سی ارش رشتد ع رف اسش ی

یری

ب زرگ نی انوگ ه ا م ص ق ولید السشم ،تهرار ،ایرار
Ghanadanzadeh@isu.ac.ir

 .2انوی ر ،گر ه

یری

ب زرگ نی ،انوگ ه ا م ص ق ولید السشم ،تهرار ،ایرار

 .3انوعوی ه رشن سی ارش  ،گر ه

یری

ب زرگ نی ،انوگ ه ا م ص ق ولید السشم ،تهرار ،ایرار

واکاوی ابعاد رهبری تعالیبخش علوی بر مبنای نهجالبالغه....

مقدمه
اصول ،ارزشها و نگرشهای بنیادین جوامع اسالمی در کنار دیدگاههای فلسفی خاص نسبت
به زندگی و فرهنگ متفاوت با سایر کشورها ،نیاز ببه نرریبههبا و الگوهبای خباص ایبن جوامبع را
موجب شده اس  ،چرا که معموالً ارزشها سنگ بنبای باورهبا و باورهبا راهنمبای رفتبار افبراد در
جامعه و سازمان اس

(تاجمیر ریاحی و همکاران .)1398 ،همین امر ارائهی نرریههای متناسبب ببا

متانی علوم دینی ،به عنوان قوانین باالدستی از حوزه حکومب داری تبا م بیط سبازمانهبا را ببرای
جوامع اسالمی ضروری ساخته اس .
حوزهی رهتری نیز به عنوان یکی از مهمترین شاخصههای ادارهی جامعه و سازمان ،دیدگاههبا
و نرریههای متعددی را به خود دیده اس

که طی آنها اندیشمندان مختلف از منرری ببه بررسبی

آن پرداختهاند .موضوع رهتری با م وری

مفباهیم نفبو و قبدرت ،جایگباه گسبترده و مهمبی در

سازمان و زندگی انسانها دارد و اهمی
و کارکرد انسانساز آن مربوط اس

رهتری نیز در رویارویی با تغییر و وضعی

پیشبینی نشده

(عزیزآبادی و همکاران.)1395 ،

از سوی دیگری نیز در قرن گذشته روند دگرگونیها و سرع

تغییرات بر جوامع و سازمانهبا

سایه افکنده اس  .بدینترتیب مقابله با این م یط نامطمئن و تغییرات مستمر ،مسبتلزم ایفبای نقبش
افرادی در جایگاه رهتر اس
(اسکندری .)1393 ،در حقیق
جهانی جه

تا به وسیله اقدامات رهتری ت ولآفرین این امکبان را فبراهم آورنبد
این ستک از رهتری اس

که روبهرو شدن با چبالشهبای اقتصباد

نیل به عملکرد برتر را میسر میسازد .رهتران ت ولآفرین با توجه به موقعی

موجود،

برای سازمان یا واحد سازمانی خبود چشبمانبدازی جبذا ،،واقعبی و بباورنکردنی از آینبده ایجباد
میکنند و موجب اجرای موفقی آمیز تغییرات سبازمانی مبیشبوند (آیزنتبا ،،واتسبون و پبیالی،1
 .)1999بنابراین ایجاد تغییر از ویژگیهای مهم یک رهتر ت ولآفبرین شبمرده مبیشبود .همچنبین
بس 2فرایند انگیزش پیروان و به طور کلی ایجاد تغییر در پیروان را مورد تأکید قرار میدهد.

1.Eisenbach, Vatson & Pillai.
2. Bass.
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برنز )1978( 1در مقایسهی رهتران متادلهای 2که در مقاببل کبار و تعهبد پیبروان پباداش تتبادل
میکند و رهتران ت ولی که با پیروان درگیر در کبار مبیشبوند ،ببر نیازهبای مرتتبه بباالتر درونبی
تمرکز نموده و راههای جدید دستاوردها را برمیانگیزانند ،تفاوت قائل میشود .برنبز معتقبد اسب
رهتری ت ولآفرین هنگامی ر ،میدهد که رهتر و پیرو یکبدیگر را ببه سبطوب بباالتر ارزشهبا و
انگیزهها بترند و این را نتیجهی تأثیر ت ولی متقابل رهتران و پیروان میداند (برنبز .)1978 ،ببس ببا
استناد به آثار برنز ،مفهوم رهتری ت ولآفرین را توسعه بخشیده و بین دو مفهوم رهتری تتادلگرا و
ت ولآفرین پیوند قائل شده و رهتبری در موقعیب

متادلبهای را نیبز دارای توانبایی ت بولآفرینبی

میداند (بس 1994 ،و .)1985
با اینهمه علیرغم گذش

یک عمر تقریتاً چهلساله از شکلگیری اولین تئوریهای رهتبری

ت ببولآفببرین ،هنببوز اندیشببمندان بسبیاری هسببتند کببه مببرز علمبی و ابعبباد ت قببک سببتک رهتببری
ت ولآفرین را بررسی میکنند (سیانگچکیو ،3کلینگر و کمپیون .)2020 ،عالوه بر اینکه بسیاری از
فیلسوفان علم ،جهانشمول بودن بسیاری از تئوریها را زیر سؤال ببردهانبد ،اغلبب ایبن دیبدگاههبا
نست

به متانی علم دینی و آموزههای عملی شرع سنخیتی ندارند (داناییفرد و همکاران )1387 ،و

باید گف

با حافره تاریخی ،فرهنگی و به طبور کلبی م بیط زنبدگی سبازمانهبای ایرانبی بیگانبه

هستند.
به منرور پر کردن ایبن شبکا ،،مسبأله اصبلی نوشبتار پبیشرو ،فقبدان یبک الگبو از رهتبری
ت ولآفرین متتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسالمی ایران تعریف شده اس

که در آن پژوهشبگران

به دنتال کاوش و شناسایی مؤلفههای رهتری ت ولآفرین بر اساس ت لیبل شخصبی

امیرالمبؤمنین

(علیهالسالم) به عنوان رهتر و مقتدای شیعیان و الگوی یبک انسبان کامبل هسبتند .ببه دلیبل وجبود
تفاوتهای بنیادین در ستک رهتری ت بولآفبرین غرببی و سبتک برآمبده از نهب التالغبه در ایبن
پژوهش ،الگوی رهتری ارائه شده« ،رهتری تعالیبخش» نام گرفته اسب  .ببر ایبن اسباس مبیتبوان
گف

که پژوهش حاضر به دنتال پاسخ به دو سؤال کلیدی در مورد چگونگی الگوی تعامبل رهتبر

1. Burns.
2. Transactional.
3. Siangchokyoo, Klinger, & Campion.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تعالیبخش با پیروان و همچنین اقدامات سازنده او در سبازمان ببر اسباس سبتک رهتبری ح برت
امیرالمؤمنین (علیهالسالم) اس .

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در سه دهه گذشته ،رهتری ت ولآفرین به عنوان یکی از ستکهای اصلی رهتری ببرای در
اثربخشی در سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی مطرب شده اس
ب ث رهتری ت ولآفرین به برنز ( )1978نست

(مایر .)2017 ،1سرآغاز پردازش

داده میشود .برنز در مطالعبات خبود ،وجبه تمبایز

رهتران ت ولآفرین با رهتران معمولی (متادلهای) را تمرکبز ببر نیازهبای بباالتر درونبی و انگیبزش
پیروان به وسیله جذا،سازی آرمانهای واال دانسته و ارزشهبای اخالقبی را کبار ویبژهی رهتبران
ت ول آفرین معرفی نموده اس  .او ترسبیم مسبیرهای حیباتی ببرای سبازمان و ببه طبور کلبی منشبأ
تغییرات بودن را تنها برای رهتران ت ولآفرین ممکن میدانس

(رابینز و جاج.)2017 ،2

رهتران ت ولآفرین به دالیل مختلفی میتوانند در ایجاد تغییرات مؤثر واقع شوند .این رهتبران
قادر به مت د کردن پیروان و همچنبین تغییبر اهبدا ،و باورهبای آنبان هسبتند (کبوهنرت و لبویز،
 .)1987یک رهتر ت ولآفرین ،تغییر را در سازمان القا کرده و یک چشمانداز مشتر

بین مدیران

و کارکنان ایجاد میکند (بیگری ،آکار و براون )2006 ،3و این موضوع ،به پیروان انگیزه مبیدهبد
تا فراتر از انترار عمل کنند (بس .)1985 ،این ستک از رهتبران ،پیبروان را ترغیبب مبیکننبد تبا از
منافع شخصی خود فراتر بروند و از این جه  ،توانایی تأثیرگذاری عمیقی ببر پیبروان خبود دارنبد
(ژانگ 4و دیگران .)2020 ،به طور کلی میتوان گف

رهتری ت ولآفرین فراینبدی اسب

کبه در

آن رهتران و پیروان به یکدیگر کمک میکنند تا به سطوب باالتر اخالقی و انگیزشی برسند (قدی،
فرناندو و کاپوتی.)2013 ،5

1. Mayr.
2. Robbins & Judge.
3. Beugré, Acar& Braun.
4. Zhang.
5. Ghadi, Fernando & Caputi.
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به اعتقاد برنز ،رویکرد ت ولآفرین تغییرات قابلتوجهی در زندگی افبراد و سبازمانهبا ایجباد
میکند (مانوپو .)2020 ،1رهتران ت ولآفرین به تغییر معتقدند و با انجام این کبار ،پیبروان خبود را
به پیشرو بودن و قدرت جستن در دستیابی به انترارات فراتر میانگیزانند (الغزعلی .)2020 ،رهتران
ت ولآفرین فرهنگ یادگیری و رشد را تبروی داده و همبه منبابع الزم را در اختیبار پیبروان قبرار
میدهند تا بتوانند از آنها در توسعه شخصی خود استفاده کنند (افسار 2و همکاران.)2014 ،

سبک رهبری تحولآفرین برنز
مفهوم رهتری ت ولآفرین برای نخستین بار در سال  1978با انتشار کتابی توسط برنز ،دانشمند
علوم سیاسی معرفی شد .او با تجزیه و ت لیل ستکهای رهتری رهتران برجسته سیاسی این کبار را
آغاز نمود و رهتران را از دیدگاه قدرت ،هد ،و روابط ،مبورد تجزیبه و ت لیبل قبرار داد .عنصبر
کلیدی نرریه برنز ،اساس اخالقی اس

که رهتر ت ولآفرین ببه آن متکبی اسب  .در نرریبه برنبز،

ت ول یک دستاورد اخالقی اس  ،چرا که در نتیجبه ت بول ،رفتبار انسبانهبا بهتبود پیبدا مبیکنبد
(شرمرهون و استورن.)2015 ،3

سبک رهبری تحولآفرین بَس
برخال ،اینکه برنز بر ت ول به عنوان یک هد ،و ارزش اخالقی واالتر متمرکز ببود ،تمرکبز
بس بر ت ول عملکرد سازمان بود .در نرریه بس ،ت ول هنگامی ر ،میدهبد کبه در پیبروان ،ایبن
الهامبخشی صورت بگیرد تا منافع شخصی خود را در راستای منبافع سبازمانی کنبار بگذارنبد .ایبن
گذر از منافع شخصی به واسطه چهار گونه رفتار شبخ

رهتبر صبورت مبیگیبرد (شبرمرهورن و

دیگران .)2015 ،این رفتارها کبه شبامل نفبو آرمبانی ،4انگیبزش الهبامبخبش ،5ترغیبب هنبی 6و

1. Manoppo.
2. Afsar.
3. Schermerhorn & Osborn.
4. Idealized Influence.
5. Inspirational Motivation.
6. Intellectual Stimulation.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

67

واکاوی ابعاد رهبری تعالیبخش علوی بر مبنای نهجالبالغه....

مالحرات فردی 1میشود ،زمینهساز ت ول نیازها و انترارات پیروان به سط ی باالتر اسب

(ببس و

آولیو.)1994 ،
نفو آرمانی به یکی از ویژگیهای رهتر ت ولآفرین اشاره دارد که باعث احتبرام ،قبدردانی و
اعتماد میان پیروان میشود .یکی دیگر از ویژگیهای رهتران ت ولآفرین ،توانایی الهام بخشیدن به
پیروان از طریک ارتتاطات (کالمی و غیرکالمی) برای تمرکز و ایجاد باور افراد ببه اهبدا ،جمعبی
آینده سازمان اس

(پونی 2و همکاران .)2021 ،همچنین در ویژگی ترغیب هنی ،رهتران به دنتبال

پرورش ایبده و نربرات افبراد هسبتند تبا بتواننبد از طریبک آن خالقیب

و نبوآوری را ارتقبا داده و

بکارگیری روشهای جدید را جایگزین روشهای قدیمی کنند .چهارمین ویژگی از ویژگبیهبای
رهتران ت ولآفرین  ،مالحرات فردی اس

که به نشان دادن احتبرام ،منزلب

و خبدم  ،همچبون

یک مربی در قتال پیروان اشاره دارد (بیگری و دیگران.)2006 ،

انتقادات وارده به سبک رهبری تحولآفرین
اگرچه نرریه رهتری ت ولآفرین نقباط قبوتی نسبت

ببه سبتکهبای پیشبین همچبون رهتبری

تتادلی 3دارد و روب ارتقا و رشد پیروان را در خود جای داده اس  ،اما همانند هبر نرریبه دیگبری
نقاط ضعفی نیز دارد .این نقاط ضعف و کوتاهی قد و قام

این نرریه ،زمانی هویدا میشود که ببا

معار ،اسالمی در خصوص رشد و تعالی انسان مواجه شویم و این معار ،نا ،را با آن نگاه تبک
سط ی متتنی بر اصول مادیگرایی از انسان مقایسه کنیم.
اسکندری ( )1393در پژوهشی انتقادات وارده بر ستک رهتری ت ولآفبرین پرداختبه اسب

و

متتنی بر اصول نقد نرریات بر اساس شیوه شهید مرت ی مطهری (رحمةاهلل) پرداخته اس  .به طبور
کلی ،نقدهای م ققان در خصوص رهتری ت ولآفرین را میتوان در سه م ور طتقبهبنبدی کبرد
اول آنکه رهتری ت ولآفرین یک ستک رهتر م ور اس
سوی رهتر به سوی پیروان اس

و جریان نفو به صبورت یبکطرفبه از

دوم آنکه رهتر ت ولآفرین بر اخالق و معنوی

تأکیبد نبدارد و

1. Individualized Consideration.
2. Puni.
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سوم آنکه نیتی که در پس رفتار رهتر ت ولآفرین اس  ،نقش اساسی در رفتار او دارد و نی هبای
شخصی و منفع طلتانه میتواند آسیبزا باشد (اسکندری.)1393 ،
اگرچه تا کنون پژوهشهای متعددی با موضوع رهتری ت ولآفرین صورتگرفتبه اسب  ،امبا
اغلب آنها به بررسی و سنجش تأثیر ابعاد رهتری ت ولآفرین بر ابعاد مختلف سازمانی پرداختهاند
و پژوهشهای کمتری به نرریهپردازی و ارائه مدل در این زمینه توجه داشتهاند .از این میان به مرور
برخی از مهمترین و مرتتطترین آنها خواهیم پرداخ .
پژوهشگران

خالصه

عنوان

یژگیه ی رهبر تحول آفرین ،ش ل الف) تعریف بی ر
و س هوف،
کنزی
ب بر
()1996

رفت ره ی رهبر
تحولآفرین تأثیرات
آره بر اوته

یر ار بد

رهبر ،رض ی
رفت ره ی شهر ن ی
س ز نی

چومان از ب ه ف توخیص فرص ه ی ج ی
یگرار؛ ب) فراهم س ختن ی

ل ن سب بد گوندای

س زگ ر ب ارز ه ی ور حه ی
ذیر

اله مبخوی

رهبر؛ پ) ر ر

اه اف گر هی ب ه ف گستر

ههک ری ر جه

اه اف اح ؛ ت) انتظ رات وهلکر ی ب ال؛ ث) حه یتگری
شخصی ب ه ف توجد بد احس س ت نی زه ی افرا ؛ ط)
برانگیز

فکری ب ه ف تع ی نظر ر برخی فر ض ت
فع لی ه ی ه ری.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

69
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پژوهشگران

خالصه

عنوان

عرفی شش  )1چومان از :توسعد چومان از انتق ل آر بد
انگیز

یر ار توسط رهبر ،ب ه ف انتق ل ارز ه

یر ار )2 ،توسعد ه رهن ر :تسهیل ه رته ی ج ی
فراهمهر ر فرص ه ی چ لشانگیز از ریق تفویض
ه رلس،
یرینگ
نن1

سئولی ه بد یر ار )3 ،رهبری حه یتی :تنظیم اه اف هم
ی

بررسی هوت ه از
رهبری تحولگرا

()2000

چ لوی ر هن ر ارائد ب زخور ثب

شن س یی

ست ر ه ی فر ی )4 ،توانهن س زی :رگیر س ختن ه رهن ر
ر حل سألد تصهیمگیری گر هی تسهیل فض ی
ههک ری )5 ،رهبری الگو حور :انتق ل ارز ه

و ره

ب ره ی رهبر بد سیلد جه

هی بر بن ی الگو )6

رهبری ه ریز تی  :ایع بیوترین سطح انگیز
ر یر ار ،جه

وهلکر

یوبر اه اف س ز ر.

غ غدی حقق ر این ژ هش ،لز م ایع تحوالت اس سی
ر نظ م ا اری هوور ب توجد بد نقش ؤثر رهبری
وغلی
()1382

راحی الگوی رهبری
تحولآفرین ر
س ز ره ی ا اری ایرار

ر س ز ر بو ه اس

نت یج ح صل ،هف

یری

ؤلفدی

یژگیه ی آر نی ،رفت ره ی آر نی ،ترغیب ذهنی ،انگیز
اله مبخش ،شحظ ت فر ی،
نه ی ،

یری

ا ه ی ور ط

ر

بر بن ی استثن ی فع ل را بد ونوار

یژگیه ی رهبری تحولآفرین ر س ز ره ی وفق ا اری
ایرار اس .

1. Carless,Wearing, & Mann.
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پژوهشگران

خالصه

عنوان

بخش اصلی یعنی بع

تئوری این ژ هش بر بن ی

عرفتی ظ هری بع ایه نی توکیل ش ه
ان ییفر

تئوری رهبری اثربخش

ؤ نی

از ی گ ه ا م ولی

()1387

(ولیدالسشم)

اسکن ری

تحلیل نق ی بر نظرید

()1393

رهبری تحولآفرین

آر قرب

ی ه حوری

ص ل الهی تعریف ش ه اس  .ر نه ی

یگیری

راهبر ه ی ارائد ش ه ر این تئوری ،ش ل برخی اق ا ت،
آ وز  ،ر اخ
ارتب ت اس

هد رش

زای  ،توویق تنبید ،برن دریزی
تع لی انس ره ر هن ر سش

سع ت ج عد ،نتیعدی آره شهر ه ش هان .

ب استف ه از اصول نق نظری ت شهی

طهری بد صورتی

وشک ف ند بد تحلیل نق این نظرید ر اختد اس  .بر این
اس س ،عهوودای از گفت ر گزارهه ی ان یوهن ار ب
حوری
نسب

نظرید بس ور تحلیل قرار گرفتد
بد نق

ر هر بخش

ر ر س خت ری بر ر س خت ری نک تی ارائد
ش ه اس .

اسکن ری،
حه ی ،ولی
اهبری

رهبری فر ن ه ر

سب

نظ ی از ی گ ه
حضرت ولی

سیف

(ولیدالسشم) ر

()1393

نهجالبشغد

طلوب رهبری از ی

ا م ولی (ولیدالسشم) اس  .این سب
زیر ست ر ،ر م نز یک ر
ه ای

رهبری ر ور

شهن ر ب راهبر ه ی ن سب

لسوزاند ،راو ت برا راند ،راقب

سختگیراند

ب رزه جوانهر اند بد ه ر یر .

سنعقی،

شن خ

فرهی

رهبری تحولآفرین بر

توسعد ابع رهبری تحولآفرین ،ارتق ی ابع نظرید رهبری

اس س سخن ر ا م

تحولآفرین رایج بد نج بع تحول ارزشی ،تحول آر نی،

زینال ینی
()1393

ابع

خ ندای

ووا ل

ی فتده ی این ط لعد نو ر ی ه سب
ب نی اوتق ی تکلیف حور ،سب

اقتض یی بتنی بر

ظلدالع لی

ح صل ط لعد خو را ر آث ر ق م عظم رهبری ،ضهن

تحول ذهنی ،تحول انگیزشی تحول رفت ری ونوار یهنن .
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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پژوهشگران

خالصه

عنوان

ت ج یر
ی آر از گذرگ ه ر

تحلیل ضهور ،سد ضهور فراگیر،

ری حی،

راحی الگوی رهبری

صفری

س ز نی ب استف ه از

ش ل ابع اوتق ی ،اخشقی رفت ری را بد ونوار ابع

ش لی

آ وزهه ی نهجالبشغد

رهبری س ز نی ب تأهی بر نهجالبشغد ارائد نهو هان .

()1398

در جمعبندی پیشینه پژوهشهای انجامگرفته در حوزه رهتبری ت بولآفبرین مبیتبوان گفب
اگرچه موارد یاد شده در این قسم  ،پژوهش هبایی بنیبادین ببوده و ببه توسبعه نربری ایبن حبوزه
پرداختهاند ،اما همانطور که پیش از این اشاره شد ،اغلبب پبژوهشهبای متبأخر در زمینبه رهتبری
ت ولآفرین در طول چند دهه گذشته با رویکردهای کمی و به منرور سنجش تأثیرگذاری سبتک
رهتری ت ولآفرین روی موضوعات مختلف سازمانی بوده اس  .برای مثبال «پبونی» 1و همکباران
( )2021تأثیر متقابل رهتری ت بولآفبرین ببر تعهبدات کارکنبان در کشبورهای درحبالتوسبعه را
بررسببی نمببودهانببد و پببژوهش «هببای» 2و همکبباران ( )2020نیببز بببه منرببور سببنجش تببأثیر و نقببش
عملکردهای منابع انسانی و رهتبری ت بولآفبرین ببر مشبارک
صورتگرفته اس  .بر این اساس ،پژوهش حاضر به دنتال آن اس

کارکنبان و رفتارهبای شبهروندی
که با استفاده از کتا ،ارزشمند

نه التالغه ،به خأل نرری موجود در ارائه یک مدل اسالمی در زمینبه رهتبری ت بولآفبرین پایبان
بدهد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر به دنتال ارائه مدل رهتری تعبالیبخبش (رویکبردی اسبالمی نسبت

ببه الگبوی

رهتری ت ولآفرین) متتنی بر شخصی امیرالمؤمنین (علیهالسالم) اس  .بدین منرور میتوان گف
این پژوهش بر اساس هد ،،بنیادی و بر اساس ماهیب

دادههبا ،کیفبی اسب  .ببه منربور تجزیبه و

ت لیل داده ها ،راهترد ت لیل م مون ( ت لیل تبم) ببه روش اسبتقرایی انتخبا ،شبده اسب

و نبوع

1. Puni.
2. Hai.
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م امین استفاده شده در این پژوهش بر اساس نوعشناسی آتراید  -استرلینگ ،1شامل سه م بمون
پایه ،سازماندهنده و فراگیر اس

(آتراید -استرلینگ.)2001 ،

معرو،ترین اثر پژوهشی در زمینه ت لیل م مون ،پژوهش ببراون و کبالر  )2006( 2اسب
که فرایند تجزیه و ت لیل داده ها در ت لیل م مون را طی شش مرحله آشنا شدن با دادهها ،ایجباد
کدهای اولیه ،جستجو و شناخ

م امین ،ترسیم شتکه م امین ،ت لیل شبتکه م بامین و ادغبام و

یکپارچه کردن مجدد متن میداند (خنیفر .)1398 ،از این میان ،در بخش روششناسی این پژوهش
تنها به گزارش سهگام نخس  ،یعنی آشنا شدن با دادهها ،ایجاد کدهای اولیه و جستجو و شبناخ
م امین خواهیم پرداخ

و گامهای سهگانهی بعدی را به صورت ضمنی در قسم

نتای پژوهش

به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

آشنا شدن با دادهها
گام اول در تجزیه و ت لیل دادهها ،آشنا شدن با داده ها اس

و پژوهشگر بایبد ببه گونبهای در

داده ها غرق شود که با عمک و غنای م توای آن کامالً آشنا شود .غوطهور شدن در دادهها ،مستلزم
بازخوانی مکرر داده ها و خواندن دادهها به صورت فعال ،یعنبی جسبتجوی معبانی و الگوهبا اسب
(خنیفر.)1398 ،
در راستای انجام فرایند ت لیل م مون در این پژوهش ،ابتدا دادههبای اولیبه ببر اسباس کتبا،
شریف نه التالغه و ترجمهی آن در سه بخش خطتهها ،نامههبا و حکمب هبا جمبعآوری شبد .در
ادامه این فرایند به منرور آشنا شدن پژوهشبگران ببا دادههبای پبژوهش ،مبتن ترجمبه نهب التالغبه
مرحوم دشتی توسط هر یک از پژوهشگران به صورت مستقل دو بار مطالعه شد ،سؤاالت پژوهش
به مبتن کتبا ،نهب التالغبه عرضبه شبد و سبپس نکبات مبرتتط هبر قسبم

ببه صبورت جداگانبه

یادداش برداری شد.

1. Atride- Striling.
2. Braun & Clarke.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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ایجاد کدهای اولیه
گام دوم در تجزیه و ت لیل دادهها ،کدگذاری و ایجاد کدهای اولیه اس  .این مرحلبه زمبانی
آغاز میشود که پژوهشگر دادهها را مطالعه کرده و با آن هبا آشبنا شبده باشبد و فهرسبتی اولیبه از
ایدههای موجود در دادهها و نکات جالب آنها تهیه کرده باشد .لذا این گام ،مستلزم ایجاد کدهای
اولیه از دادهها اس

(خنیفر .)1398 ،در پژوهش حاضر ،م ققان پس از عرضه سؤاالت پژوهش به

متن نه التالغه و ترجمه آن و پس از یادداش برداری نکات جالب و مرتتط با سؤاالت و با انجبام
جلسات متعدد ،جرب و تعدیل نکات و تطتیک دوباره نکات با متن ،کدهای اولیه را احصاء نمودند.
به دلیل حجم زیاد دادههای اولیه ،انجبام فراینبد کدگبذاری و ت لیبل دادههبای کیفبی و بباقی
مراحل ت لیل م مون با استفاده از نرمافبزار  Maxqda2020انجبام گرفب  .در ابتبدا  980کبد از
بررسی و ت لیل تمامی بخشهای نه التالغه احصاء شد که پس از بررسی مجدد ،پبایش و تطتیبک
دوباره با سؤاالت پژوهش ،خروجی این مرحله تعداد  819کد اولیه از مجموع خطتبههبا ،نامبههبا و
حکم ها بوده اس  .در جدول زیر ،قسم هایی از متن نه التالغه و کدهای اولیبه مبرتتط ببا آن
بیان شده اس :
جدول  .1نمونه کدگذاری اولیه در پژوهش حاضر
متن ترجمه نهجالبالغه
خ ا ن شه ر م هوفد را از سوی اهلبی
سلّم)

ا

نیکو ه  ،بهترین

ی بر (صلّی اهلل ولید آلد

اشی هد بد بن گ ر فر ربر ار

سپ سگزارار نعهتش وط یفر ی  ،زیرا شه ووت
ا و

کدهای اوليه

هر ی  ،بد جنگ فراخوان ه ش ی

را شنی ی

هد خ ا آث ر نعه ه ی خو را ر تو آشک را بنگر (ن د
.)69

74

،

ارا هن ت آین ه خوبی اشتد ب شی .نعه ه یی هد خ ا

بد تو بخوی ه نیکو ار نعه ه یی هد ر اختی ر اری ،تب ه کن!
چن ر ب

ق ر انی از افرا هنگ م وهلکر ثب

بسیج گوتی (ن د .)2

خوم را فر نو ر ،بد هنگ م ق رت ببخش ،بد هنگ م خوم فر تن ب
ر حکو

انگیز
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از ریق و هی

ا

الهی

گذش

انتق ل این ر حید ر یر ار

توصید تقوی

سعدص ر ر افرا

صرف بهیند از ن بع نفی هر گوند
سوء صرف

نشریه علمی مدیریت اسالمی

متن ترجمه نهجالبالغه
سپس ر ا ور ه ر ن ان

بین یش

کدهای اوليه

س از آز یش بد ه رش ر بگه ر!

ب یل شخصی ب ر وورت ب یگرار آن ر را بد ه ره ی ختلف
ا ار نکن ،زیرا نووی ستهگری خی ن
اگر هوهه از ج ی هن ه شون  ،تو ث ب
بد فو ر ،ه سد سرت را بد خ ا و ری

اس .
 ،ن اره را برهم

استوار ب

ه ،ی بر ز ین یخکوب هن،

بد صفوف ی نی لوکر شهن بنگر ،از فرا انی شهن چوم بپو ،
ب ار هد یر زی از سوی خ ای سبح ر اس
ای ر م! ر ر زگ ری هیندتوز

ستهگر بر تع ز

سرهوی خو یافزای  .ند از آنچد ی انیم بهره یگیریم ند از آنچد
نهی انیم ،ی رسیم ند از ح ثد ههّی ت بر

توجد بد رغب

افرا بد ظ یف حولد

تقوی

اوته بد نفس یر ار

ایع

ایع وزم راسخ تقوی

فر

نی ی  ،یترسیم

ضر رت ترسیم یچی گیه ی حیطی
و م ا هین ره توسط رهبر
تبیین ضر رت وهل بد انستده
جستعوی ن شن ختده

(خطبد .)32
ب بهترین ر

از گذرگ ه نی وبور هر ه ،توشد آخرت را یش فرست ه

از ترس قی

ر انع م اوه ل ص لح یشق م ش ه اس  .ای م زن گی

را ب شت ب ر ا و
خ ا ب رغب

تش

ر ر گ ر گذران ه

ر فراهمآ ر ر خونو ی
زن گی

هر ه ،از زشتیه فرار هر ه ،ا ر ز رو ی

فر ا هر ه هم اهنور آین ه خو را ی ه اس .
س بهو

برای

ا

قرآر برای حعّ

شهنی هر ر ،ه فی اس

آ رر

ترس ب ن ا ی ی ،شرم ب حر ی
یگذرن  ،س فرص ه ی نی
ر بد ان ازهی ههّ

جوانهر یا  ،شع و

شه ری (حکه

.)21

ک ا نی ا بد ان ازهی غیرت ا س

هد احس س یهن ،
(حکه

ر ح ل آین ه

تحقق وفقی

یر ار ب نو ر ا ر

ا

وهلکر آن ر

(خطبد .)83

ا س  ،راستگویی ا بد یزار

ا بد ق ر ننگی اس

جه

آین هنگری هسب آ گی

یهن ،

ههراه اس  .فرص ه چور ابره
را غنیه

تقوی
انگیز

نیکوه رار سزا ار جهنّم برای هیفر ب ه رار

ن سب اس  ،خ ا برای انتق م گرفتن از ستهگرار هف ی

ارز

ر حید

یر ار

(خطبد .)11

ر از ن سپ سی هفرار نعه ه  ،صبح

هر هایم هد نیکوه ر ،ب ه ر بد شه ر یآی

سنعش توان یی افرا یش از استخ ام

.)47

توصید بد یش بهره ن ی از
فرص ه
ایع ر حید وتک ر تش
ر انع م

اشتن

یوبر ا ور

عی ره ی وخص جه

ارزی بی

افرا

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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کدهای اوليه

متن ترجمه نهجالبالغه
یری
ارز

هر هس بد ق ار ان یی تخصّص ا س

.)81

(حکه

ارزی بی وهلکر بر اس س
تخصص

بقدبن ی و غل بر حسب انش
تخصص
تقوی

نگ ه راهبر ی ر افرا

تبیین ش خصه ر تصهیمگیری
وهل

چق ر ف صلدی بین

ر اس ؛ وهلی هد لذّتش یر

آر ی ن  ،وهلی هد رنج آر یگذر
(حکه

ا

هیفر

آر ن گ ر اس

!)121

انع م ا ور
توصید بد انع م ا ور ب نت یج ن گ ر
بد ج ی ا ور هوت ه ت ب نت یج
ز گذر
ز یندس زی بستر رسی ر بد اه اف
بلن

آ ر  ،ز رگویی ار (حکه

هر هس ق رت بد س

حق را بد ص حب حق  -هر هس هد ب ش  ،نز ی
ر این ه ر شکیب ب

ی

بد ی قی

فراهم آ ر  ،تحهّل سنگینی آر را

آ وزی شن خ  ،گوی چن ر اس

هد ب گذشتگ ر یزیستد اس

(حکه
ر بد ان ازه ههّ

جوانهر یا

ایع انگیز

ا س

تقوی
ی قی

توصید بد نگ ه هوشهن اند تعربدگرا
بد ق یع از ج نب زیر ست ر
ایع

راس گویی ا بد یزار

ا بد ق ر ننگی اس

هد احس س یهن
(حکه

.)47

ای ههیل! انش بهتر از ل اس  ،زیرا ولم نگهب ر تو اس ،

وتک ر تش

عی ره ی وخص جه

ل را

تبیین ج یگ ه ارزشهن ی انش ایع

ل بد س آ ه ،ب ن بو ی ل

برخی ا ور
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ارزی بی

یر ار

تو ب ی نگهب ر ب شی .ل ب بخوش ه ستی ذیر  ،ا ولم ب بخوش
فز نی گیر ،

ر انع م

یوبر ا ور

انگیزه بد اسطد بی ر ول

ق م شخصیتی هد ب

استق

ب

.)31

ک ا نی ا بد ان ازه غیرت ا س

76

توجد رهبر بد حقوق ته ی ذینفع ر

را آشک را بین

را آشک را ی  ،وبرتآ وزی را شن س  ،آر هد وبرت

شع و

ایع فرهنگ س ز نی وورتگرا

بر خو ههوارس ز (ن د .)53

آر هس هد هوشهن اند بد اقعی ه نگریس  ،حکه

ارز

ر  -بپر از،

 ،این شکیب یی را بد حس ب خ ا بگذار ،گر چد

اجرای حق وکشتی برای نز یک ن

آر هد حکه

.)161

ت ب اصشح وهلکر فر ی

است الل

نشریه علمی مدیریت اسالمی

متن ترجمه نهجالبالغه
ن بو یگر (حکه

کدهای اوليه

.)147

ای بن گ ر خ ا! هم اهنور وهل هنی هد زب ره آزا  ،ب ره س لم،
اوض

جوارح آ هان  ،راه ب زگو

یش از آر هد ق

از س

را حتهی بوه ری ،
س از ی خ ا

ر

بر

فراهم ،فرص

زی اس ،

رگ فرارس  .س فرارسی ر رگ

ق بلی ه ی س ز ر
ترغیب زیر ست ر بد حره

ر انتظ ر آ نش بسر نبری (خطبد .)196
برای ر م! حج را بد ی ار ،ر زه ی خ ا را

بد ی ش ر آ ر .ر ب

ا

علس وهو ی ب ر م

ش گه ری

بنوین .آن ر هد رسشه ی ینی ارن ب فتواه آشن یو ر بگر ار،
ن آگ ه را آ وز

ه ،ب انوهن ار بد گفتگو بپر از .جز زب ن

یگری ی مرس ن

ب ر م ،جز چهرهات رب نی جو ن اشتد ب ش ،

چیز

هیچ نی ز ن ی را از ی ار خو حر م گر ار ،زیرا اگر ر آغ ز از
رگ ه تو ران ه شو  ،گرچد ر ی ر ح ج

ا برآ ر ه شو  ،یگر تو را

نست ی (ن د .)67
هه ن تیرهر ز هسی اس
حر م ن

استف ه از فرص ه ر جه

هد از وقل تعربدای هد نصیب ا ش ه،

وفقی

خ ا اصشح هر ه بر هم زن  ،بیزارم! آنچد را نهی ان

بد سوی تو خواهن شت ف  ،ب ر

ب هر ار ب سخن نی ن رس

ضر رت ارتب ط ستهر ب وهوم
زیر ست ر
ر بر هراسی ر ر ابط ی ر

ز

فر ی
شنی ر خواستد ه ی ته م زیر ست ر
ارتب ط بی اسطد رهبر ب زیر ست ر
بک رگیری

اهرم ق رتهن وقل
تعربد

ترسیم نب ی ه از ریق اظه ر نفرت

(ن د

.)78

سز ر

لز م وورت ستهر ب تخصص ر

ن از آر هس هد بد ب ل سخن گوی ی ه ری را هد
اگذار ،زیرا ر ار

فر

ر سیر

بد آره
توصید بد هسب انش ر یوبر ا ور
رش زیر ست ر بد اسطد نظ م جبرار

ب ه ر را ب

ا

ا ر بد نیکوه ر آزار ه (حکه

.)177

(حکه

.)149

خ

توصید بد توویق ه رهن ر ب وهلکر
ثب
فع لی

ن بو ش هسی هد ارز

خو را ن انس

ت

از سوی

یرار س ز ر

س ز ر تن سب ب توان یی آر

ضر رت خو شن سی ر اصشح
رش فر ی

مضامین پایه
جستجو و شناخ

م امین زمانی شروع میشود کبه همبهی دادههبا گبردآوری و کدگبذاری

اولیه انجام شده باشد و فهرستی طوالنی از کدهای مختلف در مجموعهی دادهها شناخته شده باشد
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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و به عنوان اولین مرحله در شناخ

(خنیفر .)1398 ،در این قسم

و ایجاد م امین ،پس از بررسی

 819کد اولیه احصاء شده از نه التالغه ،به تطتیک دوباره کدها و نکات با متن پرداخته شد .پس از
بررسی چندباره ،تلفیک و دستهبندی و کدها با موضوعات متناسب در یل دستههای گونباگون ،در
تعداد  186م مون پایه شناسایی شد که برخی از م امین پایه به شرب جدول زیر اس :

نهای

جدول  -2روند انتزاع م امین پایه از کدهای اولیه
مضمون پایه

کدهای اوليه
ا ر حق انتخ ب بد یر ار ههراه ب بد تصویرهوی ر نت یج آر ،تبیین توأ ر
راه رس

ی

غلط

ه ی آر برای یر ار ،هو ار نسب

ن گوار برخی ا ور ،لز م توجد س ختن یر ار نسب

بد ی

بد ی

هی

هی

توریح ی

ه

نت یج تصهیه ت

ا ور از ج نب رهبر

تصهیه ت آره
ن

ا ر بد یر ار ب ارائد تعربی ت ،ز یندس زی رش فر ی افرا از ریق

تقوی

ر حید ن ذیری ،ووت بد رک نگریستن بد حیط ههراه ب
ان یود

سف ر

یر ار بد ههفکری
ترسو

ن گیری

بد بهره ن ی از نظرات ختلف ر تصهیمگیری

تبیین ج یگ ه اههی

ایع ر حید ن ذیری ر یر ار

گ ر وقل

یوبر ا ور،

وورت ر تصهیمگیریه  ،ووت

وورت ا ر بد رهبر ،و م وورت ب افرا بخیل،

هعک ر ،اشتن ر حید وورتگیری از سوی رهبر تقوی

آر

توصید بد وورتگیری
وورت هی

ر یر ار
ایع فرهنگ هرب نی هه لی ر ی ر یر ار ،ز یندس زی تقوی
یژگی اتح

ی ر یر ار ،لز م توجد ایع جو
اتح

یر ار ،تقوی

ست ند صهیهی ی ر

ز یندس زی ایع فرهنگ

هه لی ب ووت بد جهعگرایی ،نکوهش یر ار بد

ی ر یر ار

ج ال

رگیری

توصید بد استف ه از فرص ه ر جه
توصید بد غنیه

شهر ر فرص

بهره ن ی از ق بلی ه ی س ز ر،

یش از ویه نی ،لز م غنیه

شهر ر

فرص ه ب ر اختن بد همترین ه ره  ،توصید بد یش فرص ه
بهره ن ی از ن سبترین آره ر سیر اه اف

78

هه لی اتح
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اهته م توصید بد یش
بهره ن ی از فرص ه
شهر ر آر

غنیه

نشریه علمی مدیریت اسالمی

کدهای اوليه
تبیین بلن

مضمون پایه

ت بو ر تصهیه ت برن ده ی استراتژی
برن دریزی بلن

تصهیمگیری استراتژی
بستر رسی ر بد اه اف بلن

ت برای س ز ر ،ز یندس زی

ت ب اصشح وهلکر فر ی ،تبیین ضر رت

تعهیز بد نگ ه راهبر ی ر هسب وفقی
انگیز

یر ار ب نو ر ا ر

ق ر انی از خ

س ز ر ،توصید بد

ا

ت ش یستد ،ایع انگیزه بد اسطد سهیم هر ر افرا ر
و ه ا ر نسب

وفقی  ،ایع انگیزه

بد

نیوی برخی ا ور

لز م سنعش توان ییه ی افرا ر اگذاری ا ور حولد ،نکوهش نسب
ا ر بد افرا ب ر ش یستگیه ی الزم ،اههی

سئولی
بد افرا

بلن

ت ر هسب وفقی
سز ر

سز ر

وهلکر آن ر ،ایع انگیزه از ریق
ا

تبیین ج یگ ه نگ ه بلن ان یو ند

ایع انگیزه از ریق

ا

سهیم هر ر افرا ر وفقی ه

بد

سپر ر ا ور حی تی

توجد بد ش یستگیه ی افرا ر
ا ر ظ یف بد آن ر

ف ار ،لز م سنعش توان یی افرا یش از بک رگیری ،لز م

بک رگیری توانهن ترین افرا ر ج یگ هه ی حس س س ز ر
توجد رهبر نسب

بد ا ر ج نوین ر ری ،توصید بد بهره ن ی ه ل از

ظرفی ه ی انس نی ر جه
جه

رش

رش افرا  ،توصید بد بهره ن ی از فرص ه

توسعد فر ی ،ایع ا ک ر اصشح ب زگو

بسترس زی فرص ه ی رش افرا
رسز ر

افرا بد سیر

رس
بی ار هر ر ج ار افرا از ریق توصید بد و ه ه ضع وجو ن طلوب،

بک رگیری ج ار افرا ر یوبر

ز یندس زی ر بک رگیری ج ار افرا ر توخیص رستی ا ور

ا ور

خو هنترلی ر افرا ب الق ی حسنظن ،ق م انستن جلب اوته

تقوی

یر ار بر ف اری آن ر ،ز یندس زی ایع حسنظن فوق ر یر ار ،لز م
ایع شف فی

ر ا ور از ج نب رهبر تقوی

وهو ی یر ار ،نکوهش ستهگری بیو التی بد ونوار
ش خص اصلی ن رض یتی

ترسیم نب ی ه از ریق اظه ر نفرت نسب

سف ر

س ز نی

بد آر ،هو ار نسب

توجد رهبر بد رض ی
یر ار تش

ر جه

وهو ی
بهبو آر

بد سر ح

خط ه ب رسشه ی بی ارهنن ه ،ترسیم راهه ی گون گور انع م رس
ظ یف ،تفهیم چ رچوب ب ی ه

ایع

آر ر یر ار

ری جستن از ا وری هد ب وث رنعش یر ار شو  ،لز م توجد رهبر
یرار بد رض ی

تقوی

جو اوته

نب ی ه ب استف ه از استفه م انک ری،

تعیین چ رچوب شیوهه ی انع م
رس

ظ یف

بد برن دریزی ،تصهیمگیری اجرا بر اس س چ رچوبه ی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مضمون پایه

کدهای اوليه
وخص
و م ر نظر گرفتن ج یگ ه افرا ر ارزی بی وهلکر آره  ،شک قرار ن ا ر
نسل خ نوا ه ر ارزی بی افرا  ،ر نظر گرفتن عی ره ی وخص ر
جه

ارزی بی ؤلفده ی هم یر ار ،لز م توجد بد ش خص یبن ی بد

ارز ه ر ارزی بی وهلکر  ،ارزی بی ه رهن ر بر اس س یزار هیفی

اهته م بد بک رگیری ش خصه ی
ر ارزی بی وهلکر افرا

رس

حضور آره ر حل چ لشه
تقوی

خو هنترلی ر یر ار ب الق ی حسنظن ،ق م انستن جلب اوته
بد ف اری آره  ،لز م ایع شف فی

یر ار نسب

از ج نب رهبر تقوی

ایع

س ز نی

آر ر یر ار
توصید بد شکل هی فرهنگ س ز نی و رهتی ،نکوهش نسب
و ره

بد و م

یر ار ر س ئل ا ور ،ووت بد حل برخی س ئل ه رهن ر از

سوی خو آره  ،ایع

تقوی

ر حید و رهتی ههک ری ی ر یر ار،

و م تحهیل نظر خو نسب
یر ار بد شیوه ن سب ،تش

ر جه

تسریع رفع نی زه ی افرا  ،توجد

نقش برآ ر ه هر ر نی زه ی لی افرا ر هیفی

ر حید و ره

یوبر ا ور ،لز م تقوی

وقل ان یود ر تحلیل

هرگوند ا شو ت ،ضر رت تأ ل ر انتخ به  ،توجد بد ارز

اههی

اهته م رهبر نسب

توصید رهبر بد تهرهز بر ی

أ وری

وترک ب یر ار ،ز یندس زی ر جه

ایع چومان از وترک ی ر رهبر

یر ار

بد برآ ر ه

هر ر نی زه ی یر ار
ووت بد بک رگیری ان یود
ج یگ ه ارزشهن تعقل
خر رزی

تعقل تفکر ر زن گی
اح  ،ایع چومان از آین ه

ههک ری ر

سز ر

انع م ه ره

توصید بد بک رگیری شیوهه ی ن سب بتنی بر تعقل ،توصید بد خر رزی
تعقل ر تصهیه ت

اهته م رهبر بد ایع فرهنگ

بد یر ار

توصید بد رفع نی زه ی یک یگر ،اهته م رهبر بد برآ ر ه هر ر نی زه ی

تقوی

جو اوته

تش

رهبر ر جه

ایع

چومان از وترک ی ر یر ار

توصید بد اشتن ر حید ی گیری توسعد ،ووت بد ی گیری هسب
انش از تعربی ت برای تصهیمگیریه  ،توصید بد رش از ریق
انشان زی گستر
انوی
لز م عرفی رس
ش خص جه
80

ظرفی

ذیرن گی ،توصید بد افزایش ظرفی

ترغیب افرا بد هسب انش

ه رتی ،توصید بد ارتق ء یوستد سطح انش
ب عرفی الگوه ی تع  ،توصید بد یر ی از الگوه ی

صور ن ر از انحراف ت ،ترسیم الگوه ی ر ابط ی رفر ی
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الگوس زی

عرفی بهترین الگوه

نشریه علمی مدیریت اسالمی

کدهای اوليه
طلوب ،توصیف اخشق رفت ره ی ی
یگرار ،ترسیم ش خصه

مضمون پایه

انس ر ه ل بد نظور الگوبر اری

یژگیه ی الگوی طلوب توسط رهبر ،لز م

الگوس زی افرا ی هد فکر وهلو ر ههسو اس  ،ترسیم سب

زن گی

ن سب برای یر ار
لز م بهره ن ی از ظرفی ه ی وجو افرا برای یوبر اه اف ،اهته م بد
شز د شن خ
ظرفی

ظرفی ه ی جو ی جه

وهلکر ثب  ،لز م توجد بد

یر ار ر ا ر توسعد آره  ،توجد رهبر بد ظرفی ه ی نحصربدفر

شن س یی ظرفی
ر جه

وهلکر ثب

تبیین ابع

تع لی خواستده ی انس نی ر هن ر ابع
ی غیر ی توصید بد

ری از آر ،اصشح نظ م

بد ابستگیه ی

ی ت ،ترسیم اصشح نگ ه بد ثر ت بد سوی

ارزشی صرف ً بتنی بر

توسعد

فر ی

انس نی ر س ز ر
نیوی آر ،هو ار نسب

افرا ر س ز ر

اصشح نظ م ارزشی ذهنی افرا

بینی زی از آر ر یر ار

مضامین سازماندهنده و فراگیر
مرحله بعد از شناخ

و ایجاد م امین پایه ،شناخ

فراگیر مبیباشبد .ببه منربور شبناخ

و ایجاد م امین سازماندهنبده و م بامین

و ایجباد م بامین سبازماندهنبده ،پبس از بررسبی ،تطتیبک و

دستهبندی  186م مون پایه ،تعداد  28م مون سازماندهنده شناسایی و ایجاد شد .در مرحله آخر
به منرور شناخ

کالنترین سطح م امین و طراحی مبدل 28 ،م بمون سبازماندهنبده بررسبی و

دستهبندیشد و یل  6م مون فراگیر طتقهبندی گش

که ابعاد مدل رهتری تعالیبخش را تشکیل

میدهند .بخشی از م امین پایه ،م امین سازماندهنده و فراگیر به شرب جدول زیر اس :
جدول  .3روند شکلگیری م امین سازماندهنده و م امین فراگیر
مضامين پایه
تقوی

ر حید وهلگرایی ر شخص رهبر

اس س انستده

یر ار ،توصید بد وهل بر

ا شو ت وجو  ،توصید بد ترک آرز ه
بر اس س فرص ه ی فعلی

اقعنگری

مضمون

مضمون

سازماندهنده

فراگير

تقوی

ج نبد

وهلگرایی

ه ای
راهبر ی

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مضامين پایه

ر حید جه

تقوی

وتک ر ر یر ار،

آر ،ایع ر حید تششگری

نکوهش از بین بر ر ر حید سستی بیرغبتی ر یر ار ،لز م یبن ی
تق بل بد تعه ات از ج نب رهبر
ظ یف ،تقوی

ر حید شکیب یی بر ب ری ر انع م ا ور،

یبن ی بد

ثب ت ق م
ف اری بد

بد یوگ م بو ر ر صحند وهل بد ظ یف ارز ه ،

لز م یبن بو ر شخص رهبر

یشق م بو ر ا

ر انع م تعه ات ،لز م

ارا بو ر ر حید وزم راسخ ر رهبر تقوی
ایع

وازند بین وهلکر

تف ت بتنی بر سطح وهلکر نسب
وهلکر ب توریح ی
وهلکر افرا

ه

ر جه

آر ر یر ار

جبرار خ

شخص رهبر ر
انع م ظ یف

ت ،اشتن نگر

بد افرا  ،ایع انگیزه بهبو

تبیین ضر رت آر ،لز م هنترل ههدج نبد
ر حید خو ارزی بی ر یر ار

بک رگیری ش خصه ی رس

ووت بد

ر ارزی بی وهلکر

افرا  ،استف ه از ابزاره ی ن حسوس ر ارزی بی وهلکر  ،ایع نظ م
ارزی بی وهلکر ستهر ر جه

ایع تششگری

ش یستگیه ی افرا هنگ م تقسیم ظ یف ،اص ل

ا م ،توجد بد

ا ر بد تخصصگرایی

افرا تخصص ر س ز ر ،ر نظر گرفتن عی ر س بقد افرا ر ارزی بی
ش یستگیه

82

التزام وهلی

اح ه ر س ز ر ،توجد بد یژگیه ی ر نی ر

ارزی بی وهلکر افرا  ،تقوی
آر ،تش

تعه ات

ظ یف ،توصید بد ف اری افرا بد س ز ر رهبر س ز نی

التزام رهبر نسب

تش

تقوی

یر ار ،تعیین چ رچوب شیوهه ی

نکوهش تزلزل ر حیط افرا  ،توصید بد حس سی

جه

توویق

بد تششگری

توصید بد اشتن صبر ر رسی ر بد اه اف ،تبیین اههی
تعه ات

سازماندهنده

فراگير

ه ر جه ی ر انع م ا ور ،توصید بد انع م تعه ات

فر ی تبیین اههی

انع م رس

مضمون

مضمون
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یری

وهلکر

هنترل س خت ر

ه ای
راهبر ی

نشریه علمی مدیریت اسالمی

مضامين پایه
هو ار رهبر نسب
اوته

تقوی

بد استح لد ارز ه ر س ز ر ،ایع

مضمون

مضمون

سازماندهنده

فراگير

جو

ر س ز ر ،شکل هی فرهنگ س ز نی بتنی بر خو بینی ،اهته م

بد اصشح شکل هی فرهنگ س ز نی ،ووت

یبن ی رهبر بد

شکل هی فرهنگ

تقوی

طلوب اهته م

ارز ه ی س ز ر ،نکوهش فرهنگ رشوه ا ر گرفتن ،ایع
جو اوته س ز نی ،ووت بد خو ر یی یر ار نسب
بیر ر س ز ر ،توصید بد ا لوی

بد هم افرا

بد ارز ه

ا ر بد ارز ه ی س ز ر ر

وقعی ه ی ختلف
ج ی

رهبر ر نکوهش زی هخواهی فرص

ق عی

لبیه  ،شع و

رهبر ر خط ق م یوبر ا ور ،لز م ق عی
تصهیمگیریه

اهته م اشراف رهبر نسب

رهبر ر

ا ور هم

تصهیه ت
هنشه

بد لز ت اجرایی ا ور ،لز م اشتن

اشراف ا شو تی رهبر

ق عی

رهبر ر

سئولین ارش از ا ور یر ار

اوت ال ر تصهیه ت اق ا ت ،ی ندر ی ر رفت ره ی ی رفر ی
اجته وی ،توجد رهبر بد واجهد برخور اقتض یی ب افرا

تسلط اشراف
ههدج نبد رهبر
اوت ال
ی ندر ی

اشتن ر حید لعویی از یر ار ر واقع نی ز ،اهته م رهبر بد هه لی ب
یر ار حل وکشت آنه  ،لز م ههراهی ههدج نبد رهبر ب یر ار ،لز م
حضور ستهر بی اسطد رهبر ر ی ر یر ار ،گو
صحب ه ی افرا

آگ هی از س ئل آن ر ،اهته م رهبر نسب

ا ر بد
بد برآ ر ه

هر ر نی زه ی یر ار ،رفع وانع هه لی انسع م ،ز یندس زی فرهنگ
هه لی اتح  ،ایع همافزایی از ریق هه لی ،تبیین ج یگ ه حوری
رهبر ر س ز ر اههی

آر ،تبیین ضر رت ا و

ونوار و ل وفقی  ،تبیین ضر رت اشتن اتح
هسب وفقی
هوشش رهبر برای حفظ وجو ی
التزام نسب
هیفی

ر یس

هه لی ،انسع م
رفع نی زه

از رهبرار س ز ر بد

همافزایی
ی رفر ی

هه لی ر جه

نیل بد اه اف
وقعی

ن سب س ز ر ،توصید بد

بد بهیندس زی ر صرف ن بع س ز ر ،ترسیم ح
ذیری ر تصهیه ت ،توجد رهبر ر تحقق حقوق ته ی

ایع حس تعلق
وترک
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مضامين پایه

مضمون

مضمون

سازماندهنده

فراگير

ذینفع ر
ایع فرهنگ ر حید ههک ری
جه

و ره

ر س ز ر ،تش

انسع م ایع ر حید جهعگرایی ،تش

رهبر ر
اصشح

رهبر ر جه

بهبو ارتب ت ی ر افرا ر س ز ر ،ایع ته یل بد ر حید ههک ری
فراس ز نی ی ر یر ار
گزینش قیق توکیل شبکد خبرگ نی توصید آر بد یر ار ،حس سی
نسب

رهبر

بد ارتب ت توصید بد اشتن همنوین ر خر ن  ،اهته م توصید بد

وورتگیری از خبرگ ر ر ا ور ختلف س ز ر ،ایع فرهنگ وورتگرا ب
نکوهش خو رأی بو ر یر ار ،توصید بد وورتگیری

ایع س ز ه ر ن سب جبرار خ
رهبر بد صشح

نفع

وورت هی

و ره
توصید بد وورت
همفکری ب
ص حبنظرار

وهو ی ر س ز ر ،اشتن ر حید

ن سب زیستی ر س ز ر ،توجد رهبر بد تع ل ی ر زن گی شخصی
ه ری یر ار ،توجد اهته م بد ش خصه ی قبولی
بد س ئل به اش

ههراهی

ت تبیین چگونگی آر ،حس سی

صلح سنعی ر انع م ا ور ختلف از ج نب رهبر ،فراهمآ ر ر فض ی

سش

گستر

ر حید

ی ر یر ار ،توجد

یر ار ،توجد رهبر بد رض ی

یر ار تش

ر جه

جلب رض ی
یر ار بر بن ی
صشح وهو ی

وهو ی

بهبو آر

توصید بد اشتن تحلیل قیق ج ع از ی هه ر ابع گون گور،
تحلیلگری رهبر نسب

بد ا ور ختلف ارائد آر بد یر ار ،ووت بد

عهز ش ر بد هوشهن ی ر تحلیل ر ی ا ه  ،توصید بد تحلیل شخصی
ر ارشن ختی افرا  ،اشتن تحلیل ه ل
توریح ی

ه

نت یج تصهیه ت ه ره از ج نب رهبر ،اشتن ق رت

یشبینی از شرایط حس س هیفی
ارزی بی سو

رس

از رقب از سوی رهبر،

اهنش بد آر ،اهته م توصید بد

زی ر هزیند فرص

ر تصهیمگیریه  ،ضر رت

آگ هیبخوی ترسیم یچی گیه ی حیط توسط رهبر ،ترسیم ب ی ه ی
هنوگری تن سب ب شرایط حیطی بد یر ار ،آگ هیبخوی ر واجهد ب
اشتب ه ت ا ور فریبن ه ،اهته م بد آگ هیبخوی
شکس  ،اهته م بد ر شنگری ر یو

ه ی گون گور ج ی ،

ر شنگری رهبر ر خصوص چرایی برخی تصهیه ت
84
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اه ی الیل
اه ی برخی

تحلیل تقوی
تحلیلگری

ر ر
ق رت
شن ختی

نشریه علمی مدیریت اسالمی

مضامين پایه
ا ور ،ب البر ر شن خ

مضمون

مضمون

سازماندهنده

فراگير

یر ار از ا ور ختلف ب بی ر ش خصه ی آره

توصید بد توجد بد گفت ر ارائد نظرات سنعی ه ،ایع ر حید تعقل
تأ ل یش از انع م ه ره ر یر ار ،ووت بد بک رگیری ان یود
ر جه

ج یگ ه ارزشهن تعقل خر رزی ،تش

رفع وانع اخشلگر

خر رزی

تقوی

قوای ان یود

ر ان یوی ر تعقل
اهته م توویق بد تحلیل وهلکر س ز ره ی و بد یگر ،تبیین ا ک ر بهبو
وهلکر ب تحلیل گذشتگ ر الگوبر اری از آن ر ،توصید بد اه ی وهلکر
سوابق س ز ره
وفقی

ی شکس

یوینی ر ،ایع

هسب تعربد از آن ر ،آگ هس زی یر ار نسب

بد الیل

گذشتد س ز ر ،توصید بد اجتن ب از نب لدر ی هورهوراند از
تقوی

تقوی

ر حید

وبرتگیری

ر حید ن ذیری ر یر ار ،توصید بد استف ه از

تعربی ت فر ی س ز نی ر تصهیه ت ا ور

ایع

نگ ه بلن

تقوی

ت راهبر ی ر یر ار ،توصید بد شن س یی

اهته م یر ار بد ا ور راهبر ی ،آ هس زی یر ار ر واجهد ب ق یع
ت ر هسب وفقی

آین ه ،تبیین ج یگ ه نگ ه بلن ان یو ند بلن

س ز ر ،ضر رت وقعی شن سی اهته م بد انع م ا ور ر بهترین ز ر
یش بهره ن ی از فرص ه

قتضی ،اهته م بد توصید

نگ ه راهبر ی ب
ر یکر
فرص گرایی

غنیه

شهر ر آره
بد ترسیم سیر رس

اهته م نسب
یر ار نسب

جه

بد سختیه ی راه ،تش

رسی ر بد اه اف ،آگ هس زی

رهبر ر جه

وترک ی ر یر ار س ز ر ،نکوهش نسب
یوبر سی س ه  ،شن س ن ر هیفی

ایع چومان از

بد نب ی ه ی ه فگذاری

رسی ر بد ه ف لز م اتخ ذ

تقوی
ترسیم چومان از
سیر

جه گیری اح بد سوی آر ،توصید بد اشتن برن دریزی تبیین
ب ی ه ی رس

آر ،لز م ا لوی

هی بد س ئل هلی ی تقوی

آین هنگری
راهبر ی

آر ر

یر ار
ایع انگیزه ر یر ار ب ترسیم اه اف ارز ه ی س ز ر ،ایع انگیزه
از ریق
اسطد
تقوی

ا
ا

تسهیم افرا ر وفقی ه ی س ز ر ،ایع انگیزه بد
اخر ی ،ایع انگیزه بد یر ار ر هنگ م و م ا هین ر،

آ هس زی ر حی
تقوی

عنوی یر ار نسب

بد سختیه  ،ایع

ر حید ا ی اری اله مبخوی ،نکوهش یر ار نسب

اله مبخوی
انگیز

ر سیر
اه اف

بد
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مضامين پایه
تصهیمگیری هیع نی ،اهته م رهبر نسب
افرا  ،اهته م رهبر نسب

مضمون

مضمون

سازماندهنده

فراگير

بد ب زی بی ر حی قوای ر نی

بد حفظ ر حید نو ط ر یر ار ،آ هس زی

ههدج نبد یر ا ر قبل حین بحرار ،ایع انگیزه از ریق بی ر الیل
برخی ا ور
بد

توصید نسب

تصویر طلوب

یری

تصویرس زی طلوب از

بد

ن گ ر ،اهته م رهبر نسب

یرار ارش برای ه رهن ر ،اهته م رهبر نسب

بد ارائد تصویر طلوب از خو ر س ز ر

ی ر یر ار

ارائد تصویر
طلوب س ز نی

ایع فض ی هسب انش ر س ز ر ،نکوهش تصهیمگیری ب ر وتواند
انوی ،ترغیب افرا بد هسب انش ،راحی نظ م
بر سطح انش ،اهته م توویق یر ار بد
فراگیری انش سو ن

یری

یری

وهلکر بتنی

انش ،توصید بد

فراگیر س ختن
انش

ه ربر ی ،ارتق ی ج یگ ه هسب انش ر

س ز ر ،اهته م بد فراگیری انش ر گستره س ز نی
اهته م رهبر نسب

عرفی بهترین

بد عرفی الگوس زی طلوب برای یر ار ،تش

رهبر ر جه

الگوه ی وهلی

بو ر الگویی ن سب برای یر ار

الگوس زی

توسعد
زیرس خ ه ی
رش

بسترس زی فرص ه ی رش افرا ر س ز ر ،لز م فراهمآ ر ر ا ک ر
رش بد صورته ی گون گور ابزاره ی ختلف ،اهته م رهبر بد تطبیق
ی ر ظرفی

افرا

سئولی

آره  ،شن س یی بهره ن ی از ظرفی

استع ا ه ی س ز نی ،شن س یی ظرفی
وهلکر ثب

توسعد فر ی ،تش

رهبر ر جه

ر فض ی رق بتی
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رش ب تأهی بر

افرا ر س ز ر ر جه
توسعد ظرفی

توانهن س زی

افرا

ظرفی

افرا

نشریه علمی مدیریت اسالمی

مضامين پایه
تقوی

مضمون

مضمون

سازماندهنده

فراگير

ایه ر ارتب ط ب خ ا ر یر ار ،ایع ر حید خ اترسی ر افرا ،
تقوی

ی آ ری ع

ایه ر بد آر ،هو ار نسب

بد وقوب

ن گوار

نیوی اخر ی برخی از افع ل ،توصید بد التزام بد ارز ه ی الهی ر
ته ی ا ور ،تبیین رهبر نسب
اخر ی ،آگ هیبخوی نسب

بد نی

آخرت ا لوی

بد تأثیر تق یر الهی ر تصهیه ت نت یج،

توجد رهبر بد اصشح عنوی تربی

نفس ر افرا  ،اهته م رهبر نسب

بد اصشح بهبو نظ م ارزشی ذهنی یر ار ،توجد بد نی
جه

خ لص هر ر آر ر افرا  ،توجد شخص رهبر نسب

خو س زی ر خو

هی بد ا ور

یر ار ،اهته م رهبر نسب

تش

عنوی

تربی
افرا

ر

بد ا ر

وتیب نی ر
توسعد فر ی

بد بک رگیری ج ار ر

افرا ر یوبر ا ور ختلف

رش افرا بد سیلد ن ی هگرفتن برخی از اشتب ه ت ،اهته م نسب
بهبو سئولی
بد حفظ ارز

ذیری ر خو

ر ر

بد

آر ر افرا  ،تذهر رهبر نسب

االی انس نی وزتنفس ا  ،الق ی وزتهن ی بهبو

اوته بد نفس ر وقعی ه ی ختلف ،اهته م بد رش فر ی افرا ب

هوی بخوی بد
افرا

اصشح بی ر نق ط ضعف آن ر
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مضامين پایه

نکوهش غر ر بد ونوار آف

ایع ر حید خو رفت ری ،نکوهش ویبجویی ،تش

ایع ر حید گذش
گفت ر ،توصید بد

ر

ر جه

بخون گی ر ی ر افرا  ،ایع ر حید تواضع

فر تنی ،توصید بد تقوی

سازماندهنده

فراگير

رش افرا  ،نکوهش ر حید خو خواهی

حس ت ،نکوهش ر حید خو برتربینی ،نکوهش ر حید تهلق ،تش
جه

مضمون

مضمون

ر حید ص اق
ری از نف ق

رهیز از ب ل ر رفت ر

اصشح اخشقی
رفت ر افرا

ری از ن فق ر ،توصید بد

اخشق اری ر انع م ا ور ،توصید اهته م بد راز اری

وتیب نی ر
توسعد فر ی

توجد رهبر بد تف ت ی ر افرا
تف ته ی زر

گر هه

لح ظهر ر آر ،توجد بد

ر ر س ز ر ،نکوهش رفت ر تعصب ند و م

حق ذیری ،حقگرا بو ر رهبر تأهی بر آر ،اهته م رهبر نسب
اجرای فراگیر و ال

بد

ر س ز ر ،ایع ر حید برابری فراگیری سیع

رو ی

و ال

بر

حور حقگرایی

و ال
لسوزی خیرخواهی رهبر نسب

بد ت ت

افرا

یر ار،

ارای

رهبر ب یر ار ر وقعی ه ی گون گور

در این پژوهش به منرور کنترل کیفی
پایایی بین دو کدگذار( 1شاخ

خیرخواه بو ر
رهبر

انجام ت لیل م مون و ارزیبابی اعتتبار آن از دو روش

تکرارپذیری) و ق اوت خترگبانی اسبتفاده گردیبد .پایبایی ببین

کدگذاران به درجبه ای اشباره دارد کبه دو یبا چنبد کدگبذار نتبای یکبدیگر را تکبرار مبیکننبد
(خواستار .)1388 ،بدین منرور ،کدگذاری صورت گرفته بین دو نفر کدگذار اولیه و ثانویه که ببه
صورت مستقل این فرایند را طی نموده اند ،مورد ارزیابی قرار گرف

و تعداد توافبک و عبدم توافبک

در هر بخش نه التالغه شمارش و ارزیابی شد .روش پیشنهادی مرسوم برای م استه درصد پایایی
بین دو کدگذار به ترتیب زیر اس :
1. Intercoder Reliability
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× 100%

تعداد توافقات × 2
تعداد کل کدها

= درصد پایایی بین دو کدگذار
ی یی

رص

بخش نهجالبشغد

تع ا توافق ت

تع ا و م توافق ت

تع ا هل ه ه

خطبده

175

113

463

%75

ن ده

75

58

208

%72

حکه ه

121

67

309

%78

عهوع

371

238

980

%75

تعداد توافقات (تعداد کدهای مشابه کدگذار اولیه و ثانویه) در هریک از سه بخش خطتبههبا،
نامهها و حکم ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرف
نامهها  ،%72حکم ها  %78و در نهای

که درصبد پایبایی خطتبههبا ،%75

درصد پایایی مجموع کدها  %75درصبد قبرار گرفب

کبه

درصد مناستی برای همخوانی توافک کدگذاران و در نتیجه ،پایایی پژوهش مبیباشبد .همچنبین ببه
منرور ارزیابی خترگانی ،مجموع کدهای اولیه ،م امین پایه ،سبازماندهنبده و فراگیبر ببا فواصبل
زمانی چندهفتهای و به صورت منرم توسط یک ع و هیئ
مدیری

علمی دانشگاه و متخص

منابع انسانی ،رفتار سازمانی و مطالعات اسالمی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرف

در حبوزه
کبه در

تمامی مراحل مورد تأیید ایشان بود.

یافتههای پژوهش
پس از انجام فرایند ت لیل م بمون روی دادههبای پبژوهش (نهب التالغبه) مشبخ
الگوی رهتری علوی شامل  6بعد اصلی هدای
شناختی ،تقوی

شبد کبه

راهتردی ،همافزایبی میبانفبردی ،پبرورش قبدرت

آیندهنگری راهتردی ،توسبعه زیرسباخ هبای رشبد و پشبتیتان در توسبعه فبردی

اس  .آنچه در ادامه در تتیین م امین فراگیر آمده اس  ،در واقع مجموعهای یکپارچه از تعباریف
م امین سازماندهنده ،به عنوان اجزای تشکیلدهنده هر یک از م امین فراگیر اس .
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شکل  .1شتکه م امین مدل رهتری تعالیبخش مستخرج از نه التالغه (منتع :یافته های پژوهشگران).

هدایت راهبردی
یکی از مهم ترین ابعاد رهتری تعالی بخش بر اساس ستک رهتری امیرالمبؤمنین (علیبهالسبالم)،
هدای راهتردی اس  .بر این اساس ،رهتر تعالیبخش در سازمان نست
اهدا ،و چشمانداز مسئولی

به هدای

سازمان در مسیر

خطیری دارد و بدین منرور ،رهتر باید برنامههای راهتردی سازمان را

جاریسازی نماید .به منرور اجرای این برنامهها الزم اس

رهتر و پیبروان ببه صبورت دوجانتبه در

انجام وظایف خود بکوشند و او می تواند در تشویک پیروان به تالشگری و پایتنبدی ببه تعهداتشبان
نقشآفرین ی کند .این تشویک و سوق دادن پیروان در انجام وظایف ،جز با التزام عملی شخ
در انجام وظایف خود به عنوان یک الگو و م ر

رهتر

به وقوع نخواهد پیوس  .این امر در جایجای

فرمان ها و نصایح ح رت امیرالمؤمنین (علیهالسالم) نشانداده شده اس

برای نمونه در خطاببهای

عرضه میدارند« :ای مردم! سوگند به خدا! من شما را به هیچ طباعتی وادار نمبیکبنم ،مگبر آنکبه
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پیش از آن ،خود عمل کردهام و از معصبیتی شبما را ببازنمیدارم ،جبز آنکبه پبیش از آن ،تبر
گفتهام» (خطته .)175
عالوه بر آنچه کبر شبد ،رهتبر تعبالیبخبش ببرای آنکبه اطمینبان حاصبل کنبد کبه تبالش و
فعالی های او و پیروانش در راستای ت قک چشمانداز و اهدا ،سازمان اس  ،میبایس
ایجاد یک زیرساخ
«در حکوم

مناسب ساختاری و نرام مدیری

نسبت

ببه

عملکرد اقدام نماید .نرر در خطتهای نریبر

پاکان ،پرهیزکار به خوبی انجاموظیفه میکند ،ولی در حکوم

ببدکاران ،ناپبا

از

آن بهرهمند میشود» (خطته  ،) 40مؤید اهتمام ح رت به تشکیل بستر مناسب کنشگری افراد اس .
اینگونه اس

که عالوه بر اطمینان از حرک

درس

سازمان در مسبیر اهبدا ،خبود ،از وضبعی

عملکردی افراد سازمان ،جتران خدمات ،ارزیابی عملکبرد و سبایر مسبائل مبرتتط ببا منبابع انسبانی
سازمان اطمینان حاصل نماید چنانکبه ح برت در بخشبی از عهدنامبه مالبک اشبتر مبیفرماینبد:
«هرگز نیکوکار و بدکار در نربرت یکسبان نتاشبند ،زیبرا نیکوکباران در نیکوکباری ببیرغتب

و

بدکاران در بدکاری تشویک میگردند .پس هر کبدام از آنبان را ببر اسباس کردارشبان پباداشده!»
(نامه  ) 53و شاهد مترهنی در زمینه مدیری
رهتر تعالیبخش همچنین مسئول اس

عملکرد و سیستم جتران خدم

اس .

تا ضبمن ایجباد و شبکلدهبی یبک فرهنبگ سبازمانی

مناسب ،ارزش های سازمانی را بهتود و احیا کند بدین منرور ،رهتر باید تسلط و اشرا ،همهجانتبه
و قاطعی

در تصمیمات و کنشها به همراه داشته باشد.

همافزایی میانفردی
یک رهتر تعالیبخش تالش میکند تا به وسیله بهتود توأمان روابط میانفردی و عجبینسبازی
افراد با سازمان ،به یک همافزایی در سازمان دس

یابد و خروجی مجموع عملکرد افراد را به بیش

از جمع جتری عملکرد تکتک آنها برساند .بدین منرور ،رهتر تعالیبخش سبعی ببر آن دارد تبا
ضمن برآورده کردن نیازهای پیروان ،با آنان همدلی نموده و ارتتاطی بیواسطه با پیروان را توسبعه
بدهد تا بتواند با شناخ
اس

مسائل و مشکالت افراد ،آن ها را در حل آن یاری رساند .در همین راسبتا

که ح رت خطا ،به مالک اشتر نخعی ،فرماندار وق

مصر مبیفرماینبد «هبیچگباه خبود را

فراوان از مردم پنهان مدار که پنهان بودن رهتران ،نمونهای از تنگخبویی و کبماطالعبی در امبور
جامعه اس » (نامه  .)53عالوه بر این ،رهتر تعالیبخش تالش میکند تبا ببا اسبتفاده از ایجباد یبک
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آنان را جلب کرده و

ف ای مناسب زیستی و تعادل میان زندگی کاری و شخصی پیروان ،رضای
احساس خوشایندی در آنان ایجاد کند.

مطابک با کالم امیرالمؤمنین در موقعی های مختلف متنی بر لزوم حفظ وحدت ،همچون جایی که
و به وسیله آن با یکدیگر

میفرمایند« :پس هرگاه احساس میکنیم چیزی باعث وحدت ماس

نزدیک میشویم و شکا،ها را پر و باقیمانده پیوندها را م کم میکنیم ،به آن تمایل نشان
میدهیم ،آن را گرفته و دیگر راه را تر

میگوییم» (خطته  ،)122رهتر تعالیبخش نیز نست

به

به مشارک

و

بهتود روابط بینفردی میان پیروان نیز مسئول اس
همکاری با یکدیگر و در کنار آن ،تقوی

و تالش میکند پیروان را نست

روحیه مشورتگیری با افراد مطلع نیز تشویک کند.

زمینهساز تمام این موارد ،ایجاد حس تعلک مشتر

اس

که رهتر تعالیبخش همواره با حل

تعارض و از بین بردن ت اد منافع میان افراد سازمان ،در تالش اس

به حقوق کلیه ینفعان توجه

داشته باشد.

پرورش قدرت شناختی
متتنی بر ستک رهتری امیرالمؤمنین (علیهالسالم) ،رهتر تعالیبخش در راستای تالش خود برای
تعالی و رشد پیروان به سط ی باالتر ،می بایس

قدرت شناختی آنان را نسبت

وقبایع و ت لیبل آن

بهتود بخشد .یافتههای پژوهش نشان میدهد رهتر تعبالیبخبش عبالوه ببر اینکبه در موقعیب هبای
مختلف میبایس
نست

ت لیل های جامع و گوناگونی را نست

ببه وقبایع و افبراد ارائبه دهبد ،مبیتوانبد

به تشویک افراد در داشتن و بهتود قدرت ت لیل و کمک در بهتود آن به پیروان یاری رساند.

این موضوع را میتوان از موضعگیریهای ح رت نریر این ت لیل پیشبینانبه از مشبکالت وقبوع
جنگ داخلی در خطته «اگر برای کیفر دادنشان حرکتی آغباز شبود ،مبردم ببه چنبد دسبته تقسبیم
میشوند :گروهی خواستههای شما را دارند عدهای بر خال ،شما فکر میکنند و گروهی نه ایبن
را میپسندند و نه آن را .پس صتر کنید تا مردم آرام شوند ،دلهای م طر ،در جبای خبود قبرار
گیرد و حقوق ازدس رفته با مدارا گرفته شود» (خطته  )168کامالً دریاف
بدیهی اس

که تقوی

ت لیل و ت لیلگری میبایس

ببا تقویب

نمود.

قبوای اندیشبه و خبردورزی

افراد صورت بگیرد و رهتر همواره باید نقش و جایگاه اندیشبه ،خبرد و تعقبل را در انجبام امبور و
تصمیمگیری پیش از آن گوشزد نماید چنانکه امیرالمؤمنین در خطتهای میفرمایند« :کسی کبه از
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خرد خویش بهرهمند نگردد ،برای پند گرفتن از عقل و فکر دیگران عباجزتر اسب

کبه آن غایبب

برای کمککردن از عقل حاضر او ناتوانتر اس » (خطته .)120
قدرت شناختی پیروان خواهد شد ،تشویک به

در نهای  ،یکی دیگر از ابعادی که باعث تقوی

عترتگیری اس  .ح رت در این خصوص ،نکات بسیاری را مطرب فرمودهاند که یکبی از آنهبا
در بررسی علل شکس

و موفقی

مل ها به یاران خویش اس

که عرضه میدارند« :پس آن گباه

که در زندگی گذشتگان مطالعه و اندیشه میکنید ،عهدهدار چیزی باشید که عامل عزت آنان ببود
و دشمنان را از سر راهشان برداش  ،و سالم
و همدلی همّ

و عافی

گماشتند و از کارهایی که پش

زندگی آنان را فراهم کرد ... ،و بر وحدت

آنها را شکس

و قدرت آنها را در هم کوبیبد،

چون کینهتوزی با یکدیگر ،پر کردن دلها از بخل و حسد ،به یکدیگر پش
و دس

کردن و از هم بریدن

از یاری هم کشیدن بپرهیزید» (خطته  .)192ت لیل مجموع این نکات نشبان مبیدهبد ایبن

عترتگیری می تواند نست

به عملکرد گذشته سازمان یا حتی در ادبیات سازمانی نست

به عملکرد

خو ،یا ضعیف رقتا نیز صورت بگیرد.

تقویت آیندهنگری راهبردی
یکی از ابعاد پختگی شخصیتی هر فردی را میتبوان در افبک دیبد و میبزان توجبه او ببه مسبائل
آینده جستجو کرد .آنجایی که ح رت در تتیین ارزش دوراندیشی میفرمایند« :حاصل کوتاهی،
پشیمانی و حاصل دوراندیشی ،سالم

اس » (حکم

 .)181در حقیقب

نسبت

ببه جایگباه نگباه

بلنداندیشانه اهتمام خویش را نشان دادهاند و سعی بر آن داشتهاند تا این نوع نگاه نیبز را در پیبروان
تقوی

کنند .رهتر تعالیبخش به منرور رشد افراد می تواند ببه واسبطه ترسبیم چشبمانبداز و مسبیر

آینده یک سازمان ،راه درس

رسیدن به اهدا ،را گوشزد نماید و با دعوت و مشبارک

آنبان در

این امر ،چگونگی نگریستن به آینده را نیز به آنها یاد بدهد.
مأموری

واحد یا مشتر  ،درونمایهای اس

که در نه التالغه در جایی به بیان «کسی که ببه

کارهای گوناگون بپردازد ،خوار شده و پیروز نمیگردد» (حکم

 )403و در جای دیگر «مبادامی

که افکار شما پراکنده اس  ،فراوانی تعداد شما سودی ندارد» (خطتبه  )119مبورد اشباره ح برت
قرار گرفته اس  .عالوه بر این ،رهتر تعبالیبخبش ببا الهبامبخشبی افبراد و انگیبزش آنبان در مسبیر
مأموری

از طریک برخی امور همچون آمادهسازی روحبی و معنبوی ،باعبث بهتبود عملکبرد آنبان
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میشود چنانکه ح برت در خطتبهای ببه منربور بسبی نیروهبا در جنبگ مبیفرماینبد« :کجاینبد
آزادمردانی که به حمای

مردم خویش برخیزند؟ کجایند غیور مردانی کبه ببه هنگبام نبزول ببال و

مشکالت متارزه میکنند؟ هان مردم! ننگ و عار پش

سر شما و بهشب

در پبیش روی شماسب »

(خطته  )171که از آن میتوان دالل هایی را در سبطح سبازمانی و انگیبزش افبراد در مسبیر یبک
هد ،واحد برداش

نمود.

توسعه زیرساختهای رشد
این ویژگی توصیفکننده رهتران تعالیبخش اس

که در تالشند با توسبعه و بهتبود برخبی از

نقاط قوت و فرص ها به رشد و توسعه افراد و در نتیجهی آن رشد سازمان بپردازند .بدین منربور،
رهتر تعالیبخش با ارزش دادن ببه دانبش و همچنبین مبرتتط کبردن سباختارها و نربامسبازیهبای
سازمان بر اساس آن ،باعث فراگیر شدن دانش و متوجه ساختن افراد نست

به اهمی

آن میشبود.

کالم امیرالمؤمنین ،آنجایی که میفرمایند« :هر ظرفی ببا ریخبتن چیبزی در آن پبر مبیشبود ،جبز
ظر ،دانش که هر چه در آن جایدهی ،وسعتش بیشبتر مبیشبود» (حکمب
دیگری آمده« :ارزش هرکس به مقدار دانایی و تخص

اوس » (حکمب

 )205و یبا در جبای
 ،)81مؤیبد همبین امبر

اس .
همچنین این موضوع که رهتر تعالیبخش از ظرفی

بالقوه افراد به خوبی اطالع دارد و سعی بر

آن دارد تا با توانمندسازی ،استعداد افبراد را شبکوفا سبازد و باعبث رشبد و پیشبرف

آنبان شبود،

درونمایهی کالم ح رت در خطته «خدا رحم

کند کسی را کبه چبون سبخن حکیمانبه بشبنود،

شود بپذیرد ،دس

به دامن هدای کننده زند و نجات یاببد» (خطتبه

خو ،فراگیرد و چون هدای

 )76منطتک بر بکارگیری استعداد در مسیر رشد اس  .به موازات این امور ،الگوسازی و توصبیه ببه
الگوبرداری از تجار ،موفک میتواند تکمیلکننده رشد و توسعه افراد باشد.

پشتیبانی در توسعه فردی
یکی از وجوه رهتری تعالیبخش ،توجه به افراد فراتر از ساختار و ضوابط سبازمانی اسب  .ببه
عتارت دیگر ،رهتر تعالیبخش به دنتال اصال
هوی بخشی میتواند با ایجاد و تقوی
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دادن به افراد و هوی بخشبی ببه آنهبا اسب  .ایبن

عزتنفس در افراد و در موقعی های مختلف یا بیان برخی

نشریه علمی مدیریت اسالمی

نقاط قوت و ضعف آنها به منرور بهتود شخصبی زنبدگی آنهبا صبورت بگیبرد .ویژگبی اصبلی
متمایزکننده یک رهتر تعالیبخش نست
تربی

به مدلهای رایب غیراسبالمی ،رهتبری ت بولآفبرین در

معنوی و ارزشی پیروان اس  .چنانکه امیرالمؤمنین در حکم

بال اس

«آگاه باشید کبه فقبر نبوعی

و سخ تر از تنگدستی ،بیماری تن و سخ تر از بیماری تن ،بیمباری قلبب اسب ! آگباه
 )389یا در خطتبه «نگباهداشبتن مبال

باشید که همانا عامل تندرستی تن ،تقوای دل اس » (حکم

دنیا ،زیادی نیاورد و از بین رفتنش کمتودی ایجاد نکند» ( ،)23به اصالب نگباه صبرفاً مبادی افبراد
پرداختهاند و ارزشهای انسانی را فراتر از نگاههای مادیگرایانه تتیین مینمایند.
رهتر تعالیبخش پیروان را در پرداختن به امور معنبوی و دینبی تشبویک مبیکنبد و همبواره ببه
تقوی

ایمان و ارتتاط با خدا سوق داده و ضمن یادآوری مداوم معاد و زندگی اخبروی ،ببه آنبان

گوشزد می نماید که در زندگی خود پیوسته به امور اخروی نست
چنانکه م امین سرشاری همچون دعوت به تقوی
در میان افراد ،یادآوری و تقوی
آگاهیبخشی به افراد نست

ایمان و ارتتاط با خدا ،ایجاد روحیه خداترسی

ایمان به معباد ،هشبدار نسبت

اخروی برخی از اعمال ،توصیه به پیروان نسبت

به امور دنیبوی اولویب

بدهنبد.

ببه عقوبب هبای نباگوار دنیبوی و

ببه پایتنبدی ببه ارزشهبای الهبی در تمبام امبور و

به تأثیر تقدیر الهی در تصمیمات و امور در مواردی همچون نامههبای

 31 ،26 ،3و  ، 53خطته  23و حکم های  16و  37به عنوان نمونهای از آنها آمده اس .
در کنار این موارد ،رهتر تعالیبخش به دنتال آن اس

تا با اصالب اخالقی و رفتاری متتنبی ببر

آموزههای اسالمی ،تکتک افراد را رشد بدهد برای مثال ،امیرالمؤمنین (علیهالسالم) در عهدنامبه
مالک میفرمایند« :متادا هرگز دچبار خودپسبندی گبردی ،ببه خبوبیهبای خبود اطمینبان کنبی ،و
ستایش را دوس

داشته باشی که اینها همه از بهترین فرص هبای شبیطان ببرای هجبومآوردن ببه

توس  ،و کردار نیک نیکوکاران را نابود سازد!» (نامه  )53یا در خطتهای با موضوع نکوهش تکتبر
و خودپسندی میفرمایند« :پس شیطان دشمن خدا و پیشوای متعصبها و سرسلسله متکتّبران اسب
که اساس عصتی

را بنا نهاد ،بر لتاس کتریایی و عرم

با خدا در افتباد ،لتباس بزرگبی را ببر تبن

پوشید و پوشش تواضع و فروتنی را از تن در آورد» (خطته  )192و این موارد ،دالل هایی برای ما
تبا پیبروان از ایبن

اس

که یکی از وظایف رهتر تعالیبخش توصیه های اخالقبی و رفتباری اسب

جه

به مراتب باالتر اخالقی نایبل شبوند .رهتبر تعبالیبخبش در ضبمن توجبه مسبتقیم ببه افبراد،
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میبایس
رعای

یک سری از ویژگیها را نیز در خود تقوی
عدال

اس

نماید از جمله این ویژگیها خیرخواهی و

که در بینش و نگرش افراد به رهتران و ایجاد حسنظن افبراد مبیتوانبد مبؤثر

واقع شود.

نتیجهگیری و پیشنهادها
ویژگی متمایزکننده ستک رهتری ت ولآفرین نست
این دس

از رهتران به رشد و ت ول پیروان اس

به ستکهای دیگر رهتبری ،توجبه ویبژه

تاحدیکبه از طریبک ت بول افبراد ،در عملکبرد

سازمان نیز بهتود و ت ول ایجاد شود .با این وجود همانطور که در بخشهای قتلی نیز اشباره شبد،
انتقادات مهمی به ستک رهتر ت ولآفرین وارد اس  .از جمله این انتقادات ،عدم توجه این سبتک
رهتری به مواردی همچون ،ابعاد اخالقی و معنوی ،نی

رهتران به عنوان م ر

رفتار آنها ،عبدم

توجه به ابعاد وجودی انسان ،بخصوص بعد معنوی و اهدا ،غیراخالقی رهتران اس

(اسبکندری،

.)1393
مدل ارائه شده در این پژوهش با عنوان رهتری تعالیبخش که جایگزین اسالمی مبدل رهتبری
ت ولآفرین اس  ،یک مدل چندبعدی از ستک رهتری ح رت علی (علیبهالسبالم) اسب

کبه ببا

وجود چند ساحتی انسان کامالً سازگار اس  .مدل رهتری تعبالیبخبش ،نبه تنهبا تمبامی انتقبادات
وارده به ستک رهتری ت ولآفرین را پاسخ میدهبد  ،بلکبه در همبان ابعباد رایب مبدل غرببی نیبز
مفاهیم عمیک و چندبعدی زیادی را ارائه داده و آن را توسعه میدهد.
در این مجال ابتدا بر اساس انتقادات وارده به ستک رهتری ت ولآفرین ،در دو م ور جایگباه
نی

و مفاهیم اخالقی-ارزشی ،تمایزات ستک رهتری تعالیبخش بیان خواهد شد .سپس به برخبی

شتاه های این مدل با مدلهای مرسوم نیز اشاره میشود.

جایگاه نیت در رهبری تعالیبخش
یکی از انتقادات وارده به ستک رهتری ت ولآفرین این اس

که نیتی که در پس رفتبار رهتبر

اس  ،نقش اساسی در رفتار او بازی میکند .در آموزههای اسالمی نی
حدیکه مال

اصلی برای ارزش گذاری اعمال در اسالم ،نی

و قصد درونی کنشگبر اسب  .از

پیامتر اکرم (صلّی اهلل و علیه و آله و سلّم) روایاتی در تتیین جایگاه نی
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جایگباه پررنگبی دارد ،تبا
وجود دارد ،از جمله اینکه

نشریه علمی مدیریت اسالمی

مببیفرماینببد« :االعمببال بالنّیببه» (مقیمببی 1399 ،ص  .)307بببر همببین اسبباس ،یکببی از م ببامین
سازماندهنده مدل رهتری تعالیبخش ،تربی

معنوی افراد اس  .در این خصوص ،یکی از وظایف

رهتر تعالیبخش از دیدگاه اسالمی ،توجه به نی

و تالش در جه

خبال

کبردن آن در خبود و

پیروان اس .
ح رت علی (علیه السالم) بهترین الگو در تتیین این موضوع اس
نی

می بایس

که رهتر تعبالیبخبش ابتبدا

خالصی در خود داشته باشد و سپس پیبروان را نیبز در ایبن امبر مهبم ارشباد نمایبد.

چنانکه ح رت علی (علیهالسالم) در نامه  50میفرمایند« :همانا بر زمامدار واجب اسب
اموالی به دس

کبه اگبر

آورد ،یا نعمتی مخصوص او شد ،دچار دگرگونی نشود و با آن اموال و نعم هبا،

بیشتر به بندگان خدا نزدیک گردد و به برادرانش مهربانی بیشتری روا دارد».
همانطور که مشخ
خدم

اس  ،الگوی علوی به ما گوشزد مینماید که نی

یک زمامدار و رهتر،

از عمک جان به بندگان خدا باید باشد ،نه سوء استفادههای شخصی .به عنوان مثبالی دیگبر،

ح رت در خطته  33میفرمایند« :به خدا سوگند ،همین کفش بیارزش نزد من از حکوم

بر شما

م تو،تر اس  ،مگر اینکه حقّی را با آن به پا دارم یا باطلی را دفبع نمبایم» .از ایبن کبالم گهرببار
امیرالمؤمنین (علیهالسالم) مشخ
آن هم در جه

میشود که یک رهتر تعالیبخش باید انگیبزه تعبالی در افبراد و

احقاق حقوق و زمینهسازی رشد افراد داشته باشد و نیب هبایی کبه ببار ببر منبافع

شخصی میشود ،مردود اس .
رهتر تعالیبخش عالوه بر اینکه باید نی

درستی داشته باشد ،می بایس

پیبروان را نیبز تشبویک

کند تا آنان نیز در نی های خود تجدیدنرر کرده و افعال خود را با نی های خبال
ح رت علی (علیه السالم) در حکم

 42میفرمایند« :خدای ست ان به خاطر نی

پا  ،هر کس از بندگانش را که بخواهد وارد بهش
جایگاه نی

انجبام دهنبد.
و درون

راسب

میکند» .همچنین در خطته  12نیز ،ح رت

را به پیروان گوشزد مینمایند چنانکه در پاسخ به شخصی که گف « :دوسب

برادرم با ما بود و میدید که چگونه خدا تو را بر دشمنان

داشبتم

پیروز کرد» ،میفرمایند« :آیا فکبر و دل

برادرت با ما بود» .گف « :آری»! امام (علیهالسالم) فرمود« :پس او هم در این جنگ با ما بود ،بلکه
با ما در این نترد شریکند آنهایی که ح ور ندارند ،در صلب پدران و رحم مادران میباشند ،ولی
با ما هم عقیده و آرمانند ،به زودی متوّلد میشوند ،و دین و ایمان به وسیله آنان تقوی

میگردد».
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توجه به ابعاد اخالقی و معنوی در رهبری تعالیبخش
انتقاد دیگری که به مدل رهتری ت ولآفرین شده اس  ،مغفول ماندن ابعاد اخالقبی و معنبوی
اس  .این در حالی اس
اس

که هوی

اصلی مدل رهتری تعالیبخش ،توجه به ابعاد اخالقی و معنبوی

و نه تنها در مدل اسالمی مغفول نمانده اس  ،بلکه تأکید بسیاری بر الزامات ت بولآفرینبی و

تعالی افراد در این ابعاد وجود دارد .رهتر تعالیبخش وجود انسان را فراتر از ابعاد جسمانی و مادی
میبیند و به ساح های وجودی انسان ،چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی همزمبان توجبه دارد.
در واقع وجه تمایز اصلی مدل اسالمی احصاء شده در این پژوهش این اس

که رهتر تعبالیبخبش

در توسعه فردی پیروان به تربی معنوی افراد و همچنین ،اصالب اخالقی و رفتاری آنها توجه ویژه
دارد.
در تربی

معنوی پیروان ،رهتر تعالیبخش باید به اصالب و بهتبود نربام ارزشبی و هنبی افبراد

بپردازد و در همین راستا ،زمینهساز ت ول و تعالی افراد بشود .موال و مقتدای شیعیان ،ح رت علی
(علیهالسالم) در خطته  109میفرمایند« :هرکس به چیزی عشک ناروا ورزد ،نابینایش میکند ،قلتش
را بیمار کرده ،با چشمی بیمار مینگرد ،و با گوشی بیمبار مبیشبنود .خبواهشهبای نفبس پبردهی
عقلش را دریده ،دوستی دنیا دلش را میرانده اس  ،شیفتهی ببیاختیبار دنیبا و ببردهی آن اسب
بردهی کسانی اس

که چیزی از دنیا در دس

و

دارند».

این خطته و همچنین خطته « 23نگاه داشتن مال دنیا ،زیادی نیباورد و از ببین رفتبنش کمتبودی
ایجاد نکند» ،این الگو را برای ما تداعی میکند که یبک رهتبر تعبالیبخبش مبیبایسب

از طریبک

زدودن تفکرات صرفاً متتنی بر مادیگرایی ،در نرام ارزشی پیروان ت ول ایجاد کند.
رهتر تعالیبخش همچنین اهتمام ویبژه ای ببه اصبول اخالقبی و رفتباری و اصبالب آن در میبان
پیببروان دارد .رهتببر تعببالیبخببش در موقعیب هببای گونبباگون فرصب

را غنیمب

مببیشببمارد و در

زمینههای اخالقی توصیههایی را به پیروان عرضه میدارد .ح رت علی (علیهالسالم) در خطته 192
در نکوهش تکتر و خودپسبندی مبیفرماینبد« :پبس شبیطان دشبمن خبدا و پیشبوای متعصببهبا و
سرسلسله متکتّران اس

که اساس عصتی

را بنا نهاد و بر لتاس کتریایی و عرم

با خدا در افتباد،

لتاس بزرگی را بر تنپوشید و پوشش تواضع و فروتنی را از تن در آورد» .در این زمینه ،نقش رهتر
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نه فقط بازدارندگی از ر یل های اخالقی ،بلکه تشویک به متخلک شدن به اخبالق خبو ،همبراه ببا
ثمرات عینی آن اس .
به عنوان مثال ،امیرالمؤمنین (علیهالسالم) در حکم
آبروس

 211میفرمایند« :بخشندگی نگاهدارندهی

شکیتایی دهانبند ببیخبردان عفبو زکبات پیبروزی دوری کبردن ،کیفبر خیانتکبار و

مشورت چشم هدای

اس » .از جمله برخی دیگر از اصول اخالقی که رهتر تعالیبخش میبایس

سعی در نهادینهسازی آن ها در افراد داشته باشد ،نکوهش غرور به عنوان آف

رشد افراد ،نکوهش

خودخببواهی و حسببادت در میببان افببراد ،از بببین بببردن روحیببه خببودبرتربینی ،پرهیببز دادن افببراد از
عیبجو یی ،ایجاد روحیه تواضع و فروتنی و  ...اس

که تمامی مبوارد مبذکور در سبیره و سبخنان

ح رت علی (علیهالسالم) مشهود اس .

مقایسه وجوه افتراق سبک رهبری علوی با سبک رهبری تحولآفرین
مدل تعالی بخش ح رت علی (علیهالسالم) که در این پژوهش ارائه شده اس  ،بسیار کامبل و
جامعتر از مدل های دیگر به ت ول ،رشد و تعالی افراد توجه دارد .به عتارت دیگر ،الگوی رهتبری
تعالیبخش علوی یک الگوی جامعتر و کاملتر از رهتری ت ولآفرین را ارائه میدهد .عبالوه ببر
این ،اگرچه برخی از تشابهات در مدل اسبالمی و غرببی وجبود دارد ،امبا در نبوع نگباه اسبالمی و
غیراسالمی به انسان ،تمایزات جدی وجود دارد.
در دیدگاه اسالمی ،الگوی رهتری تعالیبخش علوی با نوع انسانشناسی خاص خود ،به دنتبال
هوی

بخشیدن به زندگی متعالی افراد اس

تا ضمن ایجاد یبک سبازمان آخبرتگبرا ،زمینبهسباز

حیات طیته افراد شود .زمینهساز این ت ول ،بیدار و زنده کردن حقیق

فطری و روب انسبان اسب .

در مقابل ،رهتر ت ولآفرین نگاه آخبرتگرایانبه نبدارد و ت بول افبراد را صبرفاً در ابعباد مبادی و
دنیوی در نرر گرفته و هد ،نهایی او نیز بهتود عملکرد و رشد سودآوری سازمان اس .
همچنین یکی دیگر از تمایزات ستک رهتری تعالیبخش علوی با مبدلهبای رایب دیگبر ایبن
اس

که مسأله اخالق در غر ،به یک نگباه مبادیگبرا و تنربیمگبری اخبالق اجتمباعی خالصبه

می شود ،اما در اسالم مسأله اخالق متفاوت اس
اس

و در کنار مسأله تنریمگری اجتماعی به دنتال آن

تا فطرت انسان را بیدار نگهداشته و او را از خواهشهای نفسانی به دور نگه دارد.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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نتیج ه این عمل باعث سالم

واضح اس

روحی و روانی افراد شده و نشاط در زندگی دنیوی
سرمایههبای انسبانی یبک سبازمان بهبره ببرد.

را به همراه دارد که از ثمرات آن میتوان در ساح

جدول  4به برخی از تمایزات اساسی ستک رهتری ت بولآفبرین از نگباه غرببی و سبتک رهتبری
علوی اشاره میکند:
جدول  .4مقایسه تطتیقی تمایزات اساسی مدل رهتری علوی با مدل رهتری ت ولآفرین
مدل رهبری تحولآفرین غربی

ابعاد تمایز
ا ک ر سوءاستف ه از ق رت ر

توجد بد اخشق

شخص رهبر بیش از هر فر یگری

جو ار .

راه اه اف غیراخشقی
عنوی ت

مدل رهبری تعالیبخش علوی
تخلق بد اخشق اس .
رهن اصلی سب

غفول ن ه اس .

عنوی ت اس .
ند تنه نی

نی

رهبر

رهبری ولوی  ،اخشق

رهبر خ لص

ر جه

رش افرا اس  ،بلکد یکی از ابع تحول

غفول ن ه اس .

یر ار ههین خ لص هر ر نی

آره

اس .
توجد بد جو چن س حتی

غفول ن ه صرف ً بع
نیوی

انس ر

ی

نظر اس .

از جمله م دودی های این پژوهش ،طرب سؤاالت نست
روی الگوی تعامل و اقدامات یک رهتر بوده اس

بع

بد هر

نیوی اخر ی ،توجد

یژه توأ ر جو ار .

ببه مسبأله آن ببوده کبه تمرکبز آن

و به موضوع ویژگیهای رهتبر کمتبر پرداختبه

شده اس  .به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود در پژوهشهای خود به بیان ویژگیهای یک رهتر
اسالمی متتنی بر شخصی

امیرالمؤمنین (علیهالسالم) بپردازنبد و در یبک مطالعبه بنیبادین ،ببه ایبن

موضوع پرداخته شود که رهتر ت ولآفرین دقیقاً باید چه ویژگیهایی داشته باشد تا ثمرة آن ت ول
و رشد پیروان باشد .همچنین به پژوهشگران پیشبنهاد مبیشبود ببه داللب

پژوهشبیهبای تباریخی

موجود مرتتط با رهتری اسالمی ،مانند حماسه عاشورا و بررسی برخی از رخدادهای آن که باعبث
رشد و ت ول افراد شده اس

بپردازند تا دالل های موجبود در عرصبه سبازمانی و فراتبر از آن را

احصاء نمایند.
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اإلدارة اإلسالمية

تحليل أبعاد القيادة العليا للعلويين بناءً على نهج البالغة :تطوير نظرية

2

القيادة التحويلية مع نهج اإلدارة اإلسالمية.

المجلد ٣0

محمد حسين قنادان زاده  | 1أسد اهلل كنجالي  | 2سجاد غولشين

الصيف 1٤٤٣

3

الملخص
ورقة البحث

القيادة التحويلية هي أسلوب القيادة الذي يحاول فيه القائد واألتباع تحقيق نجاح المنظمة من خالل
تشجيعهم وإلهامهم للوصول إلى مستويات أعلى .إن تعاليم اإلسالم هي مجموعة تشمل جوانب مختلفة من

الواردة:
 5محرم 1٤٤٣
المقبولة:

السعادة الدنيا واآلخرة لإلنسان ،والتي تشمل االهتمام بمسألة الوالية والقيادة والعالقات الشخصية .يحاول
المقال التالي تقديم نموذج القيادة الرفيعة من خالل فحص خطب أمير المؤمنين (عليه السالم) كنموذج

 7ذوالحجه 1٤٤٣

لإلنسان المثالي ومستوحى من األسلوب التحويلي .من أجل تحقيق مكونات نموذج القيادة المتعالية ،تم

صص6٣-10٣ :

تحليل نص كتاب الشريف نهج البالغة بطريقة تحليل الموضوع ،ونتائج تصنيفها في برنامج
 Maxqda2020تضمنت  819رمزًا أوليًا ،و  186موضوعًا أساسيًا ،و  27موضوعًا تنظيميًا .و  6مواضيع
شاملة .وتشير نتائج البحث إلى أن نموذج القيادة القائم على شخصية أمير المؤمنين (عليه السالم) يتضمن
ستة أبعاد رئيسية هي "التوجيه االستراتيجي" و "التعاضد بين األشخاص" و "تنمية القوة المعرفية" .تعزيز
التبصر االستراتيجي "و" تطوير البنى التحتية للنمو "و" دعم التنمية الشخصية " .بشكل عام ،ال يمكن أن
يكون نموذج القيادة العلوية بديالً مناسبًا وإسالميًا ألسلوب القيادة التحويلية الغربية فحسب ،بل يمكن أيضًا
تقديمه للعالم كنموذج كامل ومثالي .ألن االنتقادات الموجهة ألسلوب القيادة التحويلية ،مثل إساءة استخدام
السلطة وقلة االهتمام باألخالق ،لم تعد ذات صلة في نموذج القيادة العليا للعلويين.
الكلمات الرئيسية :القيادة الفائقة ،القيادة التحويلية ،اإلدارة اإلسالمية ،أمير المؤمنين ،نهج البالغة ،القيادة
اإلسالمية.
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