چکیده
با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش ساااانانیاف فرهن ه هنرف ر ر اات و ت اره فرهن ه
جان ه و اهمیت رهبرف ر این نوع ساانانیا،هتف پژوهش حا ضر

نا سایه و رتبه

بنتف نورفه هاف رهبرف اثربخش ر سااااانانیاف فرهن ه هنرف با رویکر اسااا نه
ایرانه با اسااادفا ز اا رول رفه فااف اسااات جان ه انارف این پژوهش را نتیرا
ساانانیاف فرهن ه ،ا ساتیت نتیریت با سابقه فرهن ه و خبرگا حواز فرهنگ ت شکیل
نه هنت با توجه به هتف پژوهش ،نمونه گیرف هتفمنت به رول گلوره برفه و با حجم
نمونه  22نفر صااورگ گرفت پا اا بررسااه ا بیاگ و پیشااینه ت قیا و نباااحبه با
ت تا ف اا خبرگا ،نورفه هاف  22گانه اف

نا سایه

تنت که اا طریا پر س شنانه ر

اخدیار خبرگا قرار گرفدنتو هر  22نورفه اا طریا رول رفه فااف تاییت ااتنت ندای
ن شا نه هت به ترتیب نورفه هاف ه انه ب بیرگ ،اخ ق نتارف  ،ین ن ورف  ،س ه
صااتر،نتیریت برقلبیا ،خو کندرره ،قابلیت امدما ،ان ی ز بخشااه،خو سااااف و ت اره

شناسایی و رتبه بندی مولفه های
رهبری اثربخش در سازمانهای
فرهنگی هنری
با رویکرد اسالمی ایرانی و با
استفاده از روش دلفی فازی

جویه و نیایدا ر ت و توانمنتسااف اا رتبه باالترف برخور ار هسدنت
کلیت واژز:
رهبرف  ،ساانانیاف فرهن ه هنرف ،رویکر اس نه ایرانه ،رفه فااف

محمد چکشیان
دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران

moch2357@gmail.com

رضا سپهوند (نویسنده مسئول)

مقدمه

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران

ر نیاف انروا و رایط خاص نظام جمیورف اس نه ایرا که ارو ز ا بر اساس
یک انق ب فرهن ه و ینه واا سوف نر م

کلگرفده ،فرهنگ اا اهمیت ویژزاف

برخور ار است انام خمینه (رز) فرهنگ را باالترین منبرف نه اننت که ر نوجو یت
هر جان ه خارت ار ؛ و ن دقتنت با ان راف فرهنگ ،هرچنت جان ه ر ب تهاف اقدبا ف،
سیاسه و صن ده و نظانه قترتمنت و قوف با ت ،وره پوچ ،پوک و نیا تیه است
(رسوره )80 ،1389 ،ر مبر جیانه ت  ،همه ف کشورهاف نیا و ااجمله ایرا  ،با

mrezasep@yahoo.com

محمودرضا اسماعیلی

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران

dr.mr_esmaeili@yahoo.com

امیرهوشنگ نظرپوری

استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران

ah_nazarpoori@yahoo.com

چارشهاف فرهن ه ایا ف روبرو هسدنت رویکر هاف سنده ،براف توس ه و حفظ هویت
فرهن ه ،کارایه خو را اا ست ا زانت رذا باان رف ،بیسااف و نوسااف رویکر ها و
ار وهاف فکرف و ممله ضرورگ جتف پیتا کر ز است پر اخدن به نقورهف فرهنگ اا ب ت
سیاسه و فلسفه  ،بهتنیایه ،پاسخ وف وض یت کنونه و چارشهاف فرهن ه ،ر کشور
نا نیست نا به اب ارهاف نتیریده نیااننتیم تا بدوانت نیاف نظرف را با نیاف ممله که
ر فرهنگ نا ،بشتگ ااهمگسسده هسدنت ،پیونت ب نت (ن مارنژا و حسین اا گا )1389 ،
ساانا فرهن ه و نما هاف فرهن ه بیشدرین تأثیر را ر ر ت و کوفایه و یا رکو و
سسده فرهنگ یک جان ه ارنت ،هرچنت نبایت اا نقش نیروها و ن دواف فرهن ه نی غافل
بو (گو راف ) 1388 ،اگرچه پا اا انق ب اس نه،ساانانتهه فرهنگ و انور نرتبط
با ا اهمیت ویژز ا ف پیتا کر و ت

یایه ر این جیت صورگ گرفت ،رکن بخشه اا مملکر ها و ف اریتهاف فرهن ه و ساانا هههاف
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انجام تز ،اا ار وف نشخص و اا پیش تتبیر تزاف برخور ار نبو ز است (صار ه انیرف و مظیمه ورتابا ف )1387 ،یکه اا نوار ف
که نوجباگ متم پویایه فرهن ه هر کشورف را فراهم نهاور  ،ناکارانتف ساانا ها و نیا هاف فرهن ه ا کشور است ،رذا باان رف
بنیا ین بر ف اریتهاف ساانا ها و نیا هاف فرهن ه اا ضروریاگ هر جان هاف است (صار ه انیرف و کاووسه)1391
یکه اا نیمترین موانل نوفقیت یا کست ساانا ها ،بخبوص ر ساانا هاف فرهن ه به خاطر ناهیت ویژز ا ها ر اندقال نفاهیم به
نخاطبا رهبرف اثربخش است اا سویه چو رهبرف رواقع ر ارتباط نسدقیم با انسا هاست هموارز اراف ناهیت پیچیتزاف بو ز است
فت ر حال ت ول است ،تغییراگ نسدمر و پویایههاف ن یطه چنا پر داب بو ز که رهبرف

رکن اا انجا که جیا ن اصر با سرمده

ساانا ها را پیچیتزتر اا قبل نمو ز است (حسین اا ز و ناصرف )1386 ،ار وف رهبرف ر ساانا هایه که ر ایرا اس نه ف اریت
نهکننت انل و قیت اس نه و ایرانه نهبا ت بر اساس قیت اس نه بایت اا نبانه نظرف ،فلسفه و انسا
بر اساس قیت ایرانه بایت رایط انا و نکا را ر نظر گرفت ر واقع اس نه بو

ناخده اس نه بیرز جست و

ناظر به جان یت ار و نهبا ت و ایرانه بو

ا را تأنین نهکنت (افجه اف و ی را )1393،رهبرف اثربخش ر نتیریت ساانا هاف فرهن ه هنرف ایرا

واق یت

ر مبر جتیت نقش به س ایه

ار ار وف این رهبرف بایت اا یکسو ندناسب با فرهنگ اس نه و ایرانه طراحه تز با ت و اا سوف ی ر ندناسب با ویژگهها ،اقدضائاگ،
پیچیتگهها و ظرافتهاف ساانا هاف فرهن ه هنرف و مناصر ا ها و ر مین حال نبدنه بر اصول ملمه با ت اااینرو هتف اا این ت قیا
ناسایه و رتبه بنتف نورفه هاف رهبرف اثربخش ر ساانا هاف فرهن ه هنرف با رویکر اس نه ایرانه نهبا ت

 .1مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 .1. .1فرهنگ

واژزف «فرهنگ» به صورگ ضمنه به کشت خاک ا ارز ا ت ر قر

ان هم این ن ناف ت تارلفظه جاف خو را به پرورل ذهن و

مقل ا که انرواز نی به تگ رای است بهطورفکه فر ندب ّر ر هنرها و ا بیاگ را فر ف «بافرهنگ» یا «فرهیخده» نهخوانیم وره اا
قر نوا هم فرهنگ به ن ناف وسیعترف بهکاررفده تا پیشرفت مق یه و ن نوف تمت  ،بهنثابه یک کل را توصیف کنت (تراسبه،1389 ،
) 21نفیوم کله فرهنگ ر رغت مرب ،پیرواف و فیم و تی هو ه؛ ر فارسه ،کا دن و رویانیت ؛ و ر التین به ن نه بارور کر
کارف ر جیت توریت یا حاصلخی کر

(انین)

است (ج فرف)20 ،1386 ،

 .2 .1تعریف فرهنگ
ب ضه فرهنگ را رفدار یا ار وف رفدارف انسدهانت؛ گروهه بااتاب انتیشه و ناخت بشر ن سوب نمو زانت؛ گروهه یوز و ار وف انتگه
بشر را فرهنگ ا نانیتزانت؛ برخه ی ر ،نجمومه انتوخدههاف نا ف و ن نوف بشر را فرهنگ بر مر زانت و باالخرز متزاف ارالها،
هنجارها ،باورها و نجمومه انور پذیرفده تز و هنجار یافده اجدمامه را فرهنگ قلمتا کر زانت (پیرواننت  ،1386ص )61

 .3 .1سازمان فرهنگی
ت ریف و تبیین اب ا یک ساانا فرهن ه کمدر نور توجه پژوهش را بو ز است رکن بر اساس ت اریف نوجو نهتوا ساانا فرهن ه
را ساانانه انست که نأنوریت و وظایف اصله خو را ف اریت فرهن ه قرار ا ز است رذا ساانا فرهن ه را ساانانه ت ریف نهکنیم
که به ف اریتهاف چاپ و نشر کداب و نشریاگ ا وارف ،کدابخانههاف ممونه ،نراک اسنا و نتارک و ایرز ارم ارفها  ،سینما ،مکاسه،
تئاتر و هنرهاف نمایشه  ،نوسیقه،هنرهاف تجسمه  ،هنرهاف سنده و صنایع سده ،ف اریتهاف تبلیغ ینه،ورال و تربیتبتنه،رسانههاف
جم ه ،سم ه و ببرف ،نیراث فرهن ه ،گر

رف،ف اریتهاف تفری ه نرتبط با طبی ت ا دغال ارنت(گو راف)1388 ،
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 . 4. 1رهبری
رهبرف مبارگ است اا توانایه نفوذ ر ی را بهننظور ت قا اهتاف رذا رهبرف ندرا ف با نفوذ است (نقیمه )1385،275
سیر تکانله نظریههاف رهبرف انل چیار رویکر به رح ذیل نهبا ت

.1

رویکرد سنتی (صفات شخصه رهبری) :قدیمی ترین طرز تفکر ،رویکرد صفات شخصی است ،برای آن ،وجود صفات خاصی
در انسان که جنبه ذاتی دارند باعث می شوند او یک رهبر مؤثر و موفق باشد .البته در پژوهشهای صورت گرفته ،تنها
تأثیر هوش و ذکاوت رهبران به عنوان یک خصوصیت اصلی تقریباً به اثبات رسیده است.

.2

رویکرد رفتار رهبری :بعد از ناکامی تحقیقات در زمینه شناخت خصوصیات فردی رهبر ،پژوهش در خصوص شناخت
سبک ر هبری ارتباط دارد .فلسفه اصلی این رویکرد در آن است که رهبری ذاتی نیست ،بلکه تا حد زیادی اکتسابی است.
البته نباید فراموش کرد که رفتار اشخاص تا حد زیادی متأثر از شخصیت آنهاست و نمیتوان نظریه دوم را کامالً از
نظریه اول جدا دانست( .ساعتچی و عزیزپورشوبی)1384 ،

.3

رویکرد موقعیتی و اقتضایی :این رویکرد ،جستجوی بهترین راه برای رهبری که همواره بتوان از آن استفاده کرد را
غیرممکن و محال میداند .در این رویکرد متغیرهای دیگری عالوه بر ویژگیهای شخصی رهبر مانند ویژگیهای فردی
کارکنان ،ویژگیهای گروه و ساختار گروه ،بخش یا سازمان به عنوان عوامل مؤثر بر سبک رهبری مناسب مطرح شد.
(رضاییان )1379،392،مهمترین نظریه موقعیتی ،مدل سهبعدی اقتضایی فیدلر هست.

.4

رویکرد ویژگیهای فردی (باس .1999،م) :عدم توفیق رویکردهای گذشته برای ارائه راهحلی جامع جهت اثربخشی
رهبری ،دوباره ،توجه صاحبنظران به ویژگی های فردی رهبر معطوف شد .برخی از نظریههای ویژگی فردی،
نظریههای کاریزماتیک ،تحولآفرین ،معنوی و خدمتگزار هست( .داناییفرد و مومنی)1387 ،

نرورف بر نیمدرین نظریه هاف رویکر وی گه هاف فر ف

 .1 . 4. 1رهبری تحولآفرین
نیاف انروا نیااننت رهبرا ت ولگراست این رهبرا با بیا واضح چشمانتاا و جارف ساخدن ن نا ر ساانا اا طریا نتیریت نما ین
و پیونت نیا نجمومهاف اا باورها و ارالها نهتواننت ان ی ز و روحیه کارکنا را به تگ باال بر ز و خو ا ها را به مان

تغییر

ساانا تبتیل نماینت رهبرا ت ول افرین اا رهبرف ت انله که بیشدر نبدنه بر ان ی ل اا طریا پا ال و تنبیه است ،فراتر نهرونت و با
جلب امدما و وفا ارف و ترسیم چشم انتاا جذاب ،ایجا ت یت به ت ول و خو کندرره را ر پیروا خو اف ایش نه هنت (ضیائه و
نرگیسا )1389،اب ا رهبرف ت ولافرین که نور تأییت اکثر ن ققا است مبارگ است اا نفوذ ارنانه ،ان ی ل اریام بخش ،ترغیب فکرف
و ن حظاگ فر ف(با4 ،1997 ،؛ انرام  ،2005،9نوغله 1382:79 ،به نقل اا ضیایه ونرگسیا  )1389،نهتوا رهبرف ت ولافرین را
ربرگیرنتز خبوصیاگ رهبرف نراو زاف و کاری ناتیک نی

انست (سامدچه و م ی پور وبه)1384،

 .2 .4. 1رهبری خدمتگزار
رابرگ گرین ریف براف نخسدین بار نفیوم رهبرف ختند ار را ر نیا تئورف پر ااهاف نتر نتیریت ر سال  1987بنا نیا

ر این

نوع ن از رهبر بایت ابدتا نیااهاف ی را را نور توجه خو قرار هت سبک رهبرف ختند ار ،ی نه اینکه رهبر خو را ر نوق یت ختنت
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کر

به پیروا و کارکنا ایر ست قرار نه هت رواقع او بایت بهنراتب ان ی

ه باالتر ی نه توجه و تمرک به نیاا ی را ص و کنت

(تونکه نژا )2006 ،
ر نتل رهبرف ختند ار ،ان ی ز رهبر براف رهبرف اا احساس برابرف رهبر با ایر سدا نا ه نه و بهمبارگ ی ر سیسدم امدقا ف
رهبر ،او را نجبور نهکنت که خو را همتراا و برابر با کسانه که هتایت نهکنت ،بتانت؛ ی نه تمام امضاء ساانا اا حقوق ،اط ماگ و
چشم انتاا برابر و نشابه برخور ار بو ز و نقش رهبر تسییل ر کلگیرف گروز ر ساانا است (کاانونکو )86 ،2004 ،انتیشمنتا
نخدلف ربارز اب ا رهبرف ختند ار نؤرفههاف نخدلفه را بیا کر زانت رکن ببیرگ ،ختنترسانه ،تواضع ،قابلیت امدما و توانمنتسااف
نؤرفههایه هسدنت که بیشدر نور نظر صاحبنظرا بو زانت ( لخول کسمایه و ی را )1390،

 . 3. 4 .1رهبری پرجاذبه (کاریزماتیک)
نظریۀ رهبرف پرجاذبه اا سوف هاوس ر سال  1977ارائه ت که بر اساس ا رهبرانه پرجاذبه هسدنت که بدواننت تأثیراگ فراتر اا حتّ
ند ارف بر پیروا خو ب ذارنت (هانت و الرسو به نقل اا سنجقه )288-289 :1380 ،نظریۀ رهبرف کاری ناتیک اا ارالها ،رفدار و
ویژگههاف فر ف رهبر سرچشمه نهگیر این ویژگههاف فر ف سبب نه و که رهبر تأثیراگ اجدمامه ممیقه بر افرا
(ساسیک به نقل اا انایهفر و نؤننه) 10 :1387 ،اا ننظر هاوس ،رهبرا پرجاذبه سه ویژگه خبیّده نن بر به فر
نفا باال،تمایل به نفوذ بر ی را

ا ده با ت
ارنت:امدما به

وامدقا به حقانیت باورهاف خویش (سنجقه)289 :1380 ،

 . 4 .4. 1رهبری تبادلی (تعاملی،مراوده ای،مبادله ای)
رهبرف تبا ره مبارگ است اا ت انل نیا رهبر و پیروا
اا طریا ومتز و پا ال برنهان ی

بر این اساس ،رهبر به ریل تبا ل به پیروا ن یک نه و او پیروا خو را

و یا بر اسدفا ز اا تیتیت و تنبیه اص ح نهکنت (اسکنترف)131 :1393 ،

رهبرا تبا ره ننافع ایر سدا را ا کار نهکننت و اندظاراگ رهبر اا ایر سدا را به منوا ن یارهاف مملکر ن قا نهساانت و اا این
طریا رضایدمنتف الام را ر ایر سدا ایجا نهکننت رهبرا تبا ره ،ببیرگ و ارالها و نیااها و ان ی زها را براف پیروا خو غیر
قابل تغییر نه اننت (نارتورانو به نقل اا اسکنترف)51 :1394 ،

 .5 .4. 1رهبری معنوی
نفیوم ن نویت و رهبرف نخسدین بار اا سوف فرهلم ( )1996به صورگ توأنا به کار بر ز ت رهبرف ن نوف و رکن اساسه ار -1
بر اساس اسن نتل رهبرف ،امضاف ساانا احساس نهکننت که موگ تزانت تا انتگه ا ن نایه ندفاوگ پیتا کنت  -2اا طریا رهبرا
و پیروا  ،فرهنگ ساانانه-اجدمامه بر اساس غشا و انسا وسده کل نهگیر ( نت به نقل اا اروانه و همکارا )25 :1392 ،

 .6 .4 .1رهبری اخالقی
رهبرف اخ قه نتره اا رهبرف است که رهبر بر اساس امدقا و باور خو تبمیم نه گیر و ر مین هتایت افرا  ،به حقوق و جای از انا
احدرام نهگذار

ر این حارت ،رهبر قّت نهکنت که قترگ اجدمامه خو را ر تبمیمها و اقتامهاف خو به کار ببر تئورف رهبرف

اخ قه را نخسدین بار براو ( ) 2005گسدرل ا بیشدر پژوهش را بر این باورنت که ر ار وف رهبرف اخ قه ،رهبر رفدارهاف اخ قه
را ر و ب ت رو

خبه و برو

خبه بروا نه هت و اا سه طریا این رفدارها را به پیروا نندقل نهکنت -1 :ارتباط و طرفه -2

تقویت رفدار  -3تبمیمگیر اخ قه (رسیک و همکارا به نقل اا کرنه)19 :1395 ،
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 . 7. 4 .1نظریۀ رهبری اصیل
نظریۀ رهبرف اصیل را نؤسّسۀ رهبرف گاروپ اا انش از نبراسکا نطرح کر تمرک این نظریه بر خو کندرره و خو اگاهه ندقابل رهبر
و پیروا است رهبرف اصیل ننظور خو را با ممل به ی را نندقل نه کنت بایت توجّه ا ت که تئورف رهبرف اصیل حاصل ت لهاف
پژوهش را غربه و

رقه براف ستیابه به نتل رهبرف است (اووریو به نقل اا انایهفر و نؤننه )12 :1387 ،جانعترین ت ریف

رهبرف اصیل این است که فر ف رهبر اصیل انسده نه و که نسبت به تفکّر و رفدار خو اگاز است و بر ارالها ،انش ،نقاط ض ف
و قوّگ ،اصول اخ قه ،امدقا اگ خو و ی را ا راف کانل ار رهبر اصیل ،قابل امدما  ،خولبین و انیتوار و اخ قه است (اوریو و
همکارا به نقل اا قنبرف و همکارا )37 :1395 ،
پیشینه ت قیا
افجهاف و همکارا ( ) 1393ر ت قیقه ت ت منوا طراحه ار وف رهبرف اثربخش ساانانه به اسدنا سیرز پیانبر اس م (ص) به این ندیجه
رسیتزانت که سبک رهبرف پیانبر اس م ( ص) بیشدر بر سه ن ور رابطه خو با ختا (ت ول امدقا ف) ،رابطه خو با افرا (ت ول فر ف) و
رابطه خو با جان ه (ت ول ساانا اجدمامه) اسدوار بو ز است یافدهها نشا نه هت که اقوال و اف ال حضرگ ر حواز ممل تاب ه اا
نبانه امدقا ف بو ز و این نیم اا موانل تأثیرگذار بر پیروا و کسب ن بوبیت اا سوف انا بو ز است و نی ت ول اجدمامه و فر ف
رهبرف نه توانت تاب ه اا ت ول امدقا ف اخ قه وف با ت همچنین نه توا گفت ،و ندغیر تأریف قلوب (نتیریت بر قلبها) و مق نیت،
اراف بیشدرین فراوانه و تکرار ر نیا
به رهبرف رحمانه ت بیر کر

اخصهاف نشاهتز تز ر سیرز رهبرف ایشا بو رذا نهتوا سبک رهبرف ا حضرگ را

رنیایت نهتوا پیشنیا کر که نتیرا ساانا هاف کشورنا براف اف ایش اثربخشه ،بایت هر نوع ت ول

را ابدتا ر خو ایجا کننت
نبر اصفیانه ( )1389ر پژوهشه ت ت منوا طراحه نتل رهبرف ختند ار بر اساس یتگاز انام مله نشا نه هت که انام مله نهتنیا
ویژگه هاف رهبرف ختند ار نور نظر پژوهش را را به رهبرا و نتیرا توصیه نمو زانت بلکه م وز بر انکه خو نی واجت ا ها
بو زانت ،اراف ویژگههاف ی رف همچو سا ز ایسده ،امدما بهنفا ،صبر و اسدقانت ،ا امه ن نویت ،متارت ،نفوذ بر قلوب ،خول
برخور ف ،وسده و برا رف و نی نهبا نت
سامدچه و م ی پور وبه ( )1384بر اساس نظراگ خبرگا و ندای اانو هاف انارف ،ن یارهاف هشد انهاف را براف رهبرف اثربخش
انش اهه به ترتیب اهمیت ر قاربهاف ایجا جاذبه ،تیم سااف ،توانمنتسااف گروهه ،بیبو نسدمر مملکر  ،ارا بو

چشمانتاا،

خو ارایابه ،اریامبخشه و نربهگرف ،اورویتبنتف نمو زانت
نرا ف ( )1389ر نقارهاف که ت ت منوا نتیریت فرهن ه و رهبرف اثربخشه ر ساانا هاف فرهن ه یر ارفها ،سبک رهبرف نناسب
براف ساانا هاف فرهن ه را رهبرف نمداا ن رفه نه نمایت که ر ا رهبرا بیشدر بیه ن لم و نربه ممل نهکننت
انایه و نوننه ( ) 1387ر پژوهشه ت ت منوا رهبرف اثربخش اا یتگاز انام مله (ع) رط الام براف رهبرف اثربخش را ر ت و ت اره
انسا نه اننت و بیا نه کننت که رهبر ،نخست بایت خو انسا کانله با ت تا ریاقت رهبرف را ا ده با ت و رط ب تف را همراهه جان ه
با او نه اننت
رگاهه و همکارا ( )1389ر ت قیقه با منوا

ارائه نتل

ایسد ه ر توس ه ننابع انسانه (نطار ه نور ف

ایسد ه نتیرا

فرهن سراهاف ساانا فرهن ه و هنرف یر ارف تیرا ) به ندیجه رسیتنت که ایسد ههاف ننابع انسانه مبارگانت اا :پایبنتف به اصول،
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ارالها و اخ قیاگ ،تفکر راهبر ف ،نسئوریتپذیرف ،رهبرف ،خ قیت ر تطبیا ،پی یرف و ندیجه گرایه ،نتیریت تیمه ،توانمنتسااف ،حل
نسئله ،روحیه ختنت ،بکهسااف ،تفکر ت لیله -سیسدمه ،جلب امدما  ،ارتباطاگ فاهه ،ان طافپذیرف ،اراسد ه ،فیم ناره
رضایه اا ز ( ) 1376ر ت قیقه ت ت منوا سبک رهبرف رهبرا اس نه حضراگ پیانبر اکرم (ص) و ائمه اطیار (ع) ر اثار

ییت

نطیرف به این ندیجه رسیتزانت که سبک رهبرف رهبرا اس نه ص بت و قاط یت ر نبائب اصوره ناننت حااهلل و حاارناس و نرنش و
ان طاف ر نسائل خبه بو ز است
رو ف ( )1392ر ت قیقه ت ت منوا سبک رهبرف رابطه گرایانه انام خمینه (رز) پر اخده و یافدههاف پژوهش خو را ر هشت ویژگه
اساسه ببیرگ بخشه ،ایجا ت ول روحه و ن نوف ،ختنت گذارف نشارکتجو ،وحتگ بخشه ،امدما بهنفا بخشیت  ،سخن وف پیروا
و انیتبخشه ارائه نه هت
ترکمنه ( ) 1391ر ت قیقه ت ت منوا طراحه و تبیین نتل رهبرف براف نتیرا کشور بر اساس نبانه اس م یا تأکیت بر سیرز فر ف و
نتیریده انام خمینه (رز) به این ندیجه رسیتز است که اخصهاف ختان ورف ،توکل ،تقوا ،اخ ص ،ت کیه نفا ،قبت قربت ،تقیّت به احکام
ین (اا مناصر نیت و ویژگه هاف رو فر ف و رفدار فر ف) به ترتیب باالترین اورویتها ر نتل رهبرف حضرگ انام (رز) ا دهانت
باقرف و س تاوف ( )1390ر ت قیقه ت ت منوا طراحه ار وف رهبرف ن نوف بر اساس ارالهاف اس نه با تأکیت بر ویژگههاف فرنانتز
ییت سررشکر پاستار احمت کاظمه به این ندیجه رسیتزانت که موانله همچو ن یط ر ت ،پیشانینههاف نؤثر ر نسیر ر ت افرا ،
ن رفت و خو سااف و ویژگهها و رفدارهاف فرنانتز ننجر به ایجا توره روحه ،فکرف و رفدارف ر نیروها نه و و فراینت نفوذ اتفاق
نهافدت
سنجقه و همکارا ( )121-107 ،1392ر نقارهاف با منوا « ناخت اب ا و موانل رهبرف ت وّلافرین بر اساس سخنا انام خاننهاف»،
با اسدفا ز اا رول نظریه پر ااف ا ز بنیا  ،ضمن تج یه و ت لیل گفدما نقام ن ظم رهبرف ،اب ا و موانل رهبرف ت وّلافرین را ارائه
ا زانت بر اساس پژوهش نذکور ،طبا سخنا نقام ن ظم رهبرف 25 ،مانل و پن بُ ت براف رهبرف ت وّلافرین قابل تبوّر است
نبر اصفیانه و همکارا  )130-113 :1391 (،ر نقاره اف ت ت منوا «بررسه ت مّل و نتارا ر رهبرف ساانا با تکیه بر یتگاز نی
ارب غه» به این ندیجه رسیتنت که ت مّل و نتارا ر رهبرف ساانا  ،نفش نیمه ار و
ی را  ،توهین نکر

اخصهاف ت مّل و نتارا مبارتنت اا پذیرل ا دباز

به ی را  ،احدرام به ااا ف ،متارت اجدمامه و نتنیّت ،ت مّل مقایت نخارف ،متم اسدفا ز اا اور و اجبار ر حتّ

انکا  ،ا دن رفدار نیک با ی را  ،متم اسدفا ز اا خشونت و تنتخویه ،توجّه به متارت ،نفوذ ر ریا اا طریا خولرفدارف و خولخلقه،
تواضع و فروتنه ر نقابل ی را  ،حلم و بر بارف و صبر
مبّاسه و همکارا ( )70-53 ،1390ر نقاره اف با منوا نطار ۀ اکدشافه ایین رهبرف فرنانتها
ندیجه ست یافده انت که نیل به اسوگه ،کانو رهبرف فرنانتها

ییت با اسدفا ز اا نظریۀ نبنایه» ،به این

ییت است که اا راهبر هاف ن یّنه چو امدقا اگ و باورها ،جیا نرم،

ببیرگ ،جیا سخت ،انفاق و یا گطلبه سرچشمه نهگیر
باقرف و کاظمه نجفابا ف ( )188-157 ،1392ر نقارۀ « تبیین ار وف رهبرف قوم بنب اسرائیل به ست حضرگ نوسه» ،به نقش ویژۀ
حضرگ نوسه ر رهبرف قوم بنه اسراییل پر اخدهانت و با اسدفا ز اا رول تفسیر نوضومه قرا کریم ،رفدارها و ویژگههاف قوم بنه
اسراییل و ن وۀ رهبرف و یوز هاف ت انل حضرگ نوسه با این قوم را بررسه کر ز انت بر اساس این پژوهش ،ار وف حضرگ نوسه
بر نبناف چیار اصل ت انل نسدقیم با قوم ،تذکّر نسدمر ،موگ به وحتگ کلمه و صبر اسدوار بو ز است
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م ی ابا ف و همکارا ( )41-11 ،1395ر نقارهاف با منوا « نتخله بر ویژگههاف رهبرف اخ قه ر نی ارب غه» ،با اسدفا ز اا انش
فقه ار تیث و ت لیل نضمو  ،ویژگههاف رهبرف اخ قه ر نکدب اس م را اا خطبهها ،نانه ها و کلماگ قبار انیرارمؤننین اسدخراج
کر زانت بر اساس یافدههاف پژوهش نذکور ،اگاههبخشه غفلتاا نضمو فراگیر ر بکههاف نضمو نی ارب غه ناسایه تزاست

 .2روش تحقیق
ت قیا بر اساس هتف ،توس ه اف است و س ه ار نورفه هاف رهبرف اثربخش ر ساانا هاف فرهن ه هنرف با رویکر اس نه ایرانه
را با اسدفا ز اا رول رفه فااف نشخص ساا با توجه به اینکه ندای حاصل اا ت قیا ر تبمیمگیرفها براف نتل رهبرف نناسب ر
این نوع ساانا ها کاربر
اسدفا ز

ار  ،کاربر ف و اا ر اظ ن وز گر اورف اط ماگ ،تلفیقه است چو به طور توانا اا و رویکر کمه و کیفه

تز است ابدتا با اسدفا ز اا ا ز هاف کیفه بتست انتز اا نطار اگ کدابخانه اف و بررسه ندو و انجام نباحبه با خبرگا

نورفه ها ناسایه تنت و سپا این نورفه ها اا طریا ت قیا انینه یابه نور ارایابه قرار گرفده انتو با اسدفا ز اا فن رفه فااف و
پخش پرسشنانه اورویت بنتف تز انت نمونهگیرف هتفمنت و به رول گلوره برفه و با حجم نمونه  22نفر صورگ گرفت جان ه انارف این
پژوهش را نتیرا ساانانیاف فرهن ه ،اساتیت نتیریت با سابقه فرهن ه و خبرگا حواز فرهنگ تشکیل نه هنت اا بین امضاف نمونه بر
حسب نتگ انا نتیریت ساانا هاف فرهن ه هنرف  6نفر اراف سابقه نتیریده بین  30تا  40سال 8 ،نفر اراف سابقه نتیریده بین 20
تا  30سال و  6نفر نی

اراف سابقه نتیریده بین  10تا  20سال بو نت نتارک ت بیله امضاف نمونه  13نفر اراف نترک کدرف 3 ،نفر

خارج فقه و اصول 3 ،نفر کار ناسه ار ت و  3نفر نی

ارف نترک کار ناسه بو نت

با توجه به نطار ه نظام ننت ا بیاگ و پیشینه و اسدفا ز اا نباحبه ساخدار یافده و بیرز گیرف اا نظر خبرگا

ر اجراف نباحبه و

همچنین با توجه به اینکه اخد ف نیان ین فااف کمدر اا  0.1است رذا ت قیا اا پایایه نناسب برخور ار است اا طرف ی ر با توجه به
اینکه امضاف رکت کننتز ر ت قیا ،افرا ندخبص و با تجربه نرتبط با نوضوع بو نت رذا امدبار ن دواف ت قیا تضمین است ااانجا
که ن دواف پرسشنانه اا ا بیاگ و پیشینه ت قیا و نباحبه با خبرگا بتست انتز و نور تاییت ندخببا نی قرار گرفده است
پرسشنانه نی اا روایه الام برخور ار است

 .1 .2روشهای تحلیل دادهها
نراحل اجراف رول رفه فااف ترکیبه اا اجراف رول رفه و انجام ت لیلها بر روف اط ماگ با اسدفا ز اا ت اریف نظریه نجمومههاف
فااف است ن موالً خبرگا نظراگ خو را ر قارب حتاقل نقتار ،نمکنترین نقتار و حتاکثر نقتار (امتا فااف نثلثه) ارائه نه هنت ،سپا
نیان ین نظر خبرگا (امتا ارائه تز) و نی ا اخد فنظر هر فر خبرز اا نیان ین جمع ن اسبه نه و ان از این اط ماگ براف اخذ
نظراگ جتیت به خبرگا ارسال نه و

ر نرحله ب ت هر فر خبرز بر اساس اط ماگ حاصل اا نرحله قبل ،نظر جتیتف را ارائه نه هت

یا نظر قبله خو را اص ح نهکنت این فراینت تا انانه ا انه نهیابت که نیان ین امتا فااف به انتااز کافه باثباگ
)1381
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 .3یافته های پژوهش

 .1 .3مولفه های شناسایی شده
در جدول مولفه های شناسایی شده که از طریق ادبیات و پیشینه تحقیق و مصاحبه خبرگان بدست آمده اند  ،ارائه شده است.
جتول ( )1نورفه هاف ناسایه تز

متغیرها

متغیرها

بصیرت (چشم انداز و عقالنیت)

انضباط و قانون مداری

قابلیت اعتماد

اعتماد به نفس

رشد و توانمند سازی

مسئولیت پذیری

خدمترسانی

انگیزه بخشی

اخالق مداری

تحول گرایی

تواضع و فروتنی

وحدت بخشی

خودسازی و تعالی جویی

تخصص گرایی

سعه صدر

مدیریت مشارکتی

مدیریت بر قلب ها

مردمی بودن

نگرش فرهنگی – هنری

دین محوری

خود کنترلی (تقوا)

قدرت بیان و اقناع

 .2 .1 .3نظر سنجی مرحله اول
ر این نرحله نورفه هاف

ناسایه

تز ر نرحله نباحبه ر قارب پرسشنانه ر اخدیار خبرگا قرار نه گیر وبا توجه به گ ینه

پیشنیا ف و ندغیرهاف ابانه ت ریف تز ندای حاصل اا بررسه پاسخ هاف قیتف تز ر پرسشنانه براف بتست اور

نیان ین فااف نورفه هانور ت لیل قرار نه گیرنت براف ن اسبه نیان ین فااف اا روابط ایر اسدفا ز نه و

ر این رابطه  Aiبیان ر یتگاز خبرز iام و  Aaveبیان ر نیان ین یتگاهیاف خبرگا است
ب ت اا ن اسبه نیان ین فااف نثلثه براف نورفه ها اا فرنول نینکووسکه ،امتا فااف قط ه تز براف هر نورفه ن اسبه نه و
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جتول ( )3نیان ین یتگاهیاف خبرگا حاصل اا نظر سنجه نرحله اول

میانگین فازی زدایی شده

فازی

()α,m, β

زادیی

)(0.715, 0.965 , 1

0.724

انضباط و قانون مداری

قابلیت اعتماد

) (0.602, 0.852 ,0.977

0.633

اعتماد به نفس

)(0.477, 0.727, 0.943

رشد و توانمند سازی

)(0.5, 0.738, 0.931

0.548

مسئولیت پذیری

) (0.602, 0.840, 0.965

0.633

خدمترسانی

)(0.397, 0.625, 0.84

0.451

انگیزه بخشی

)( 0.579, 0.818, 0.965

0.616

اخالق مداری

)(0.670, 0.920, 1

0.69

تحول گرایی

) (0.488, 0.715, 0.886

0.531

تواضع و فروتنی

)(0.511, 0.761, 0.931

0.553

وحدت بخشی

)(0.511, 0.738 , 0.886

0.548

) (0.556, 0.806, 0.965

0.596

تخصص گرایی

)(0.431, 0.659 , 0.875

0.485

سعه صدر

)(0.579, 0.829, 0.954

0.61

مدیریت مشارکتی

)(0.465, 0.704 , 0.920

0.519

مدیریت بر قلب ها

)(0.625, 0.875, 0.965

0.647

مردمی بودن

) (0.511, 0.761 , 0.931

0.553

نگرش فرهنگی – هنری

) (0.568, 0.818 ,0.954

0.602

دین محوری

)(0.659, 0.909, 0.988

0.678

خود کنترلی (تقوا)

)(0.670, 0.920, 0.988

0.687

قدرت بیان و اقناع

)(0.534, 0.784 , 0.965

0.579

متغیرها
بصیرت (چشم انداز و
عقالنیت)

خودسازی وتعالیجویی

متغیرها

میانگین فازی زدایی شده

فازی

()α,m, β

زادیی

)(0.534, 0.784, 0.954

0.576
0.531

جتول ( )4نیان ین یتگازهاف خبرگا حاصل اا نظر سنجه نرحله وم

متغیرها
بصیرت (چشم انداز و

میانگین فازی زدایی شده

فازی

()α,m, β

زادیی

)(0.727, 0.977 , 1

0.732

متغیرها
انضباط

قانون

و

میانگین فازی زدایی شده

فازی

()α,m, β

زادیی

)(0.511, 0.761, 0.943

0.556

قابلیت اعتماد

) (0.613, 0.863 ,1

0.647

اعتماد به نفس

)(0.454, 0.704, 0.920

0.508

رشد و توانمند سازی

)(0.579, 0.829, 0.977

0.616

مسئولیت پذیری

) (0.568, 0.806, 0.954

0.605

خدمترسانی

)(0.5, 0.738, 0.931

0.548

انگیزه بخشی

)(0.613, 0.863, 0.988

0.644

اخالق مداری

)(0.693, 0.943,0.988

0.704

تحول گرایی

) (0.534, 0.772, 0.931

0.573

تواضع و فروتنی

)(0.511, 0.761,0.943

0.556

وحدت بخشی

)(0.568, 0.818 , 0.954

0.602

خودسازی و تعالیجویی

) (0.602, 0.852,0.954

0.627

تخصص گرایی

)(0.420, 0.659 , 0.886

0.477

سعه صدر

)(0.670, 0.920,0.988

0.687

مدیریت مشارکتی

)(0.488, 0.727 , 0.931

0.539

مدیریت بر قلب ها

)(0.659, 0.909,0.988

0.678

مردمی بودن

) (0.545, 0.795 , 0.965

0.588

نگرش فرهنگی – هنری

) (0.556, 0.806 ,0.954

0.593

دین محوری

)(0.681, 0.931, 1

0.698

خود کنترلی (تقوا)

)(0.647, 0.897, 0.977

0.667

قدرت بیان و اقناع

)(0.545, 0.795 , 0.977

0.59

عقالنیت)

مداری

با توجه به یتگاهیاف ارائه تز ر نرحله اول و نقایسه ا با ندای نرحله وم  ،ر صورته که اخد ف بین نیان ین فااف ا ایه تز
ر و نرحله کمدر اا ( ) /1با ت ر این صورگ فراینت نظر سنجه ندوقف نه و
ارائه تز است
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جتول ( )5نی ا اخد ف یتگاز خبرگا

ر نظرسنجه نرحله اول و وم

میانگین فازی زدایی شده مرحله

میانگین فازی زدایی شده

اختالف بین میانگین فازی زدایی

اول

مرحله دوم

شده مرحله اول و دوم

بصیرت (چشم انداز و عقالنیت)

0.724

0.732

0.008

قابلیت اعتماد

0.633

0.647

0.014

رشد و توانمند سازی

0.548

0.616

0.068

خدمترسانی

0.451

0.548

0.097

اخالق مداری

0.69

0.704

0.014

تواضع و فروتنی

0.553

0.556

0.003

خودسازی و تعالی جویی

0.596

0.627

0.031

سعه صدر

0.61

0.687

0.077

مدیریت بر قلب ها

0.647

0.678

0.031

نگرش فرهنگی – هنری

0.602

0.593

-0.009

خود کنترلی (تقوا)

0.687

0.667

-0.02

انضباط و قانون مداری

0.576

0.556

-0.02

اعتماد به نفس

0.531

0.508

-0.023

مسئولیت پذیری

0.633

0.605

-0.028

انگیزه بخشی

0.616

0.644

0.028

تحول گرایی

0.531

0.573

0.042

وحدت بخشی

0.548

0.602

0.054

تخصص گرایی

0.485

0.477

-0.008

مدیریت مشارکتی

0.519

0.539

0.02

مردمی بودن

0.553

0.588

0.035

دین محوری

0.678

0.698

0.02

قدرت بیان و اقناع

0.579

0.59

0.011

متغیرها

با توجه به اینکه اخد ف نیان ین فااف ا ایه تز نظر خبرگا

ر و نرحله کمدر اا  0/1نه با ت  ،خبرگا

اجماع رسیتنت و نظر سنجه ر این نرحله ندوقف نه و
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جتول ( )6رتبه بنتف نورفه ها

متغیرها

رتبه

متغیرها

رتبه

1

بصیرت (چشم انداز و عقالنیت)

12

وحدت بخشی

2

اخالق مداری

13

نگرش فرهنگی– هنری

3

دین محوری

14

قدرت بیان و اقناع

4

سعه صدر

15

مردمی بودن

5

مدیریت بر قلب ها

16

تحول گرایی

6

خود کنترلی (تقوا)

17

تواضع و فروتنی ،انضباط و قانون مداری

7

قابلیت اعتماد

18

خدمت رسانی

8

انگیزه بخشی

19

مدیریت مشارکتی

9

خودسازی و تعالی جویی

20

اعتماد به نفس

10

رشد و توانمند سازی

21

تخصص گرایی

11

مسئولیت پذیری

نتیجه گیری
فرهنگ یکه اا نیمدرین نوضوماگ و غتغه هاف اساسه جوانع نخدلف ن سوب نه و این نیم ر کشور نا با توجه به ریشه هاف
ممیا فرهن ه و ینه نر م و وقوع انق ب اس نه که برنبناف فرهنگ و ت ول فرهن ه بنا تز است،اهمیت نضامفه پیتا نه کنت یکه اا
ارکا نوثر ر ر ت و ت اره فرهن ه جان ه ،ساانانیاف فرهن ه هنرف ن سوب نه ونت رکن این سارنانیا ر ایفاف نقش ت یین کننتز
خو

چار نارسایه هایه بو ز و اا یک نظام ننسجم و طراحه تز اف برخور ار نیسدنت رهبرف ر این ساانانیا نقش نیمه ر کارانتف

انیا ار که اربده ویژگه هاف خاص مناصر فر هن ه هنرف،نقش رهبرف ر این ساانانیا رابسیار پیچیتز تر و نیمدر نه نمایت رذا هتف
این ت قیا ،ناسایه و رتبه بنتف نورفه هاف رهبرف اثر بخش ر ساانانیاف فرهن ه هنرف با رویکر اس نه ایرانه نه با ت به همین
ننظور ابدتا اا طریا بررسه ا بیاگ و پیشینه ت قیا و نباحبه با ت تا ف اا خبرگا ،نورفه هاف  22گانه اف ناسایه تنت سپا براف
انجام رول رفه فااف اانیا

جان ه انارف این پژوهش ،انل نتیرا ساانانیاف فرهن ه ،اساتیت نتیریت با سابقه فرهن ه و خبرگا

حواز فرهنگ و اا طریا نمونه گیرف هتفمنت به رول گلوره برفه حجم نمونه  22نفر اندخاب ت سپا پرسشنانه ر اخدیارانیا قرارگرفت
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و پا اا ونرحله گروز رفه به اجماع رسیتنت و ندای نشا نیتهت که هر  22نورفه نور تاییت قرارگرفدنت ر بین انیا به ترتیب نورفه
هاف ه انه ببیرگ ،اخ ق نتارف  ،ین ن ورف ،س ه صتر،نتیریت برقلبیا ،خو کندرره ،قابلیت امدما ،ان ی ز بخشه،خو سااف و ت اره
جویه و نیایدا ر ت و توانمنتسااف اا رتبه باالترف برخور ار تنت
ندای این ت قیا و نورفه هاف ناسایه تز ر برگیرنتز نورفه هاف ار وهاف نوین رهبرف همچو رهبرف ت ول افرین ،رهبرف ختند ذار،
رهبرف اصیل ،رهبرف اخ قه و رهبرف ن نوف نه با نت و همچنین ندای این ت قیا با ت قیقاگ افجه اف و همکارا ( ،)1393نبر اصفیانه
( ،)1389سامدچه و م ی پور وربه ( )1384نرا ف( )1389انایه و نوننه ( ،)1387رگاهه و همکارا ( ،)1389رضایه اا ز (،)1376
رو ف ( ،)1392ترکمنه ( ،)1391باقرف و س تاوف ( ،)1390سنجقه( ،)1392م ی ابا ف و همکارا ( ،)1395نبراصفیانه و همکارا
( ،)1391مباسه و همکارا ( ،)1390باقرف و کاظمه نجف ابا ف ( )1392همخوانه ار

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
کسانه که ر اندباب نتیرا ساانانیاف فرهن ه هنرف ویا نظارگ برانیا خارت ارنت حده االنکا نورفه هاف ه انه اف که بیشدرین
نقش را ر اثربخشه رهبرا ایفا نیکننترا نور ن حظه قرار هنت
نتیرا ساانانیاف فرهن ه با نطار ه نورفه هاف رهبرف اثربخش ر این ساانانیا به ارتقاء سبک رهبرف خو بپر اانت
پیشنیا اته براف ت قیقاگ اته
بررسه وض یت نوجو رهبرف رساانانیا و نقایسه ا با وضع نطلوب(ار وف ت قیا)
طراحه ار وف رهبرف اثربخش ر ساانانیاف نر م نیا
طراحه ار وف رهبرف اثربخش ر ساانانیاف فرهن ه هنرف با اسدفا ز اا رو یاف کیفه
بررسه نقش ساانانیایه که نانوریت انیا فرهن ه نیست ،ناننت ساانانیاف صن ده ،ملمه و اجدمامه بر ر تو ت اره فرهن ه جان ه
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منابع
1

اسکنترف ،نجدبه ( )1394نقت نظریه رهبرف تبا ره با تأکیت بر ایاگ قرا کریم و فبلنانۀ ملمه_تخبّبه اس م
و نتیریّت ،سال چیارم ،مارۀ  ،7صص 47-64

2

افجهاف ،سیتمله اکبر ،خسروپناز مبتار سین ،بانشه ،مبا اره ( )1393طراحه ار وف جانع رهبرف اثربخش ساانانه
با رویکر ار وف اس نه-ایرانه پیشرفت نتیریت ر انش از اس نه ،سال سوم ،مارز  ،1صص 114-95

3

اروانه ،سیتنیتف و همکارا ( )1392ارائۀ نتل رهبرف ن نوف ر نظام ا ارف ایرا نتیریت ورده انش از تیرا ،
مارۀ  ،13صص 21-40

4

باقرف ،نبباح اریتف و س تابا ف حسن ( )1390طراحه ار وف رهبرف ن نوف بر اساس ارالهاف اس نه انتیشۀ
نتیریت راهبر ف ،سال پنجم ،مارۀ وم ،مارۀ پیاپه ،صص 57-122

5

پیرواننت ،ملیرضا ،ین و سیاسد ذارف فرهن ه تیرا  :بیرخانه وراف ماره انق ب فرهن ه1385 ،

6

تراسبه ،یویت ( )1389اقدبا فرهنگ تیرا  :نشر نه

7

تونکه نژا  ،نانتنه ( )2006نقایسه و سبک رهبرف ختند ار و ت ولگرا ( و ن یط ،و سبک رهبرف) ناهنانه
تتبیر ،سال هفتهم ،مارز 174

8

ج فرف ،ن متتقه ( )1386فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو تیرا  :نوسسه تتوین اثار م نه ج فرف

9

حسین اا ز ،مله ،ناصرف ،ن سن ( )1386متارت ساانانه ناهنانه تتبیر ،سال  ،18مارز 190

10

انایهفر  ،حسن ،نوننه ،نونا ( )1387رهبرف اثربخش اا یتگاز انام مله فبلنانه نطار اگ انق ب اس نه ورز
 ،4مارز  ،14صص 110-75

11

رگاهه ،حسین ،ملیپور ف ح پسنت ،ن متحسن ،حیترف قرز ب غ ،ها ف ( )1389ارائه نتل ایسد ه ر توس ه
ننابع انسانه راهبر توس ه ،مارز  ،23صص 113-91

12

رو ف ،نجدبه ( )1392سبک رهبرف رابطه گرایانه انام خمینه (رز) نشریه اس م و پژوهشهاف نتیریده ،سال
وم ،مارز وم ،صص 115-91

13

رخول کسمایه ،ابوارقاسم ،ریف اا ز ،فداح ،سیت نقوف ،نیرمله ،قربانه نژا  ،وجه اهلل ( )1390ار وف رهبرف
ختند ار ر انش از ملوم اندظانه فبلنانه نطار اگ نتیریت اندظانه ،سال شم ،مارز  ،3صص 388-375

 14رسوره ،اس ا ( )1389طراحه ار وف نتیریت باااریابه فرهن ه با رویکر توس ه فرهن ه نتیریت فرهن ه سال
 ،4مارز  ،7صص 101-81
 15رضایه اا ز ،ن مو ( ) 1376سبک رهبرف رهبرا اس نه حضراگ پیانبر اکرم (ص) و ائمه اطیار (ع) ر اثار
ییت نطیرف پایا نانه کار ناسه ار ت ،تیرا  :انش از انام صا ق (ع) ،انشکتز ن ارف اس نه و نتیریت
 16رضاییا  ،مله ( )1379نتیریت رفدارساانانه تیرا  :اندشاراگ سمت
 17سامدچه ،ن مو  ،م ی پور وبه ( )1384طراحه ار وف رهبرف اثربخش انش اهه نجله انشور رفدار ،ورز
 ،12مارز  ،11صص 18-1
 18سنجقه ،ن مّتابراهیم و همکارا ()1393

ناخت اب ا و موانل رهبرف ت وّلافرین بر اساس سخنا انام خاننهاف

و فبلنانۀ ملمه-پژوهشه نتیریت اس نه ،سال  ،22مارۀ  ،1صص 107-121
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 19صار ه انیرف ،سیترضا ،مظیمه ورتابا ف ،انیر ( )1387نبانه سیاسد ذارف و برنانهری ف فرهن ه تیرا :
نجمع تشخیص نبل ت نظام ،پژوهشکتز ت قیقاگ اسدراتژیک
 20صار ه انیرف ،سیترضا ،کاووسه ،اسمامیل ( )1391فرهنگ و نتیریت ساانا هاف فرهن ه تیرا  :نجمع
تشخیص نبل ت نظام ،پژوهشکتز ت قیقاگ اسدراتژیک
 21ضیایه ،ن مت صا ق ،نرگسیا  ،جوا ( )1389بررسه رابطه بین سبک رهبرف ت ولافرین و کاهش ت لیل رفد ه
کارکنا کدابخانه هاف انش از ییت بیشده تیرا نشریه ت قیقاگ کدابتارف و اط ع رسانه انش اهه

مارز ،52

صص 33-13
 22مبّاسه ،او و همکارا ( )1390نطار ه اکدشافه ائین رهبرف فرنانتها

ییت با اسدفا ز اا نظرف نبنائه

پژوهشهاف نتیریت ممونه ،سال چیارم ،مارز واا هم ،صص 53-70
 23قنبرف و همکارا ( ) 1395ت لیل روابط رهبرف اصیل ،اننیت روانه و رفدار یرونت ساانانه فبلنانه رسارت
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