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 مقدمه

ویژه دین مبين اسالم، و از منظر علوم اجتمااعي   و قدرت از دیدگاه باورهای دیني به  رهبریبحث 

 اسات  الهي يامانت قدرت( ع) امير حضرت دیدگاه از. جایگاه بسيار بااهميت و درخور توجهي دارد

 بارای  اساساي  انرژی را قدرت ، بنيس وارن. اند مكتب حفظ برای آن کارگيری به به ملزم رهبران و

 آن بادون  کاه  چيازی  کناد،  ماي  تبدیل واقعيت به را قصد که کند مي معرفي عمل پایداری و شروع

 نگار   هماراه  به عالمانه عبارت دو این از .( 1ص ،831 بينش، ) کنند رهبری توانند نمي رهبران

 رهباری  ،حقيقات  گونه برداشات کارد کاه در    این توان مي رهبری، و قدرت ةمقول به محورانه دین

تبادیل آرماان و قصاد باه      بارای قادرت   کاارگيری  بهخرد، معرفت و هنر  ةاز منظوم است عبارت

. شاده باه بااور دروناي و ناه موقات و زودگا ر        به شكل پایادار و تبادیل   ،واقعيت عملي و عيني

اناداز مببات و    کاه از رریات ترسايش چ اش     دانند مي هوشمندی های انسان را رهبراننظران  صاحب

 بارای قادرند عامل نفاو  کارآمادی را    ،با تكيه بر خودآگاهي و عزت نفس باال ، ومعنابخ ي به آن

و مقاصاد خاود را باه    هاا   ه و باه شاكل پایاداری آرماان    کردتعبيه ( پيروان) دیگران تأثيرگ اری بر

 بار  تأثيرگا اری  رهباری  فرایند درگفت  باید(. 15ص، 831  ،بينش)کنند  مبدل عيني های قعيتوا

 بار  عاالوه  بلكاه  باشد، هش نباید و نيست( مبادله نظام) تنبيه و پادا  های نظام بر مبتني تنها پيروان

 دریچاه  هماين  از شااید  و گيارد  قارار  توجه مورد دقتبه باید که دارد وجود نيز دیگری عامل ،آن

 عناوان هب مقدمه این بيان با. یابد مي بي تری عينيت «مدیریت» فیوظا ریسا با «رهبری»ة فيوظ زیتما

 اسات  جا    قاانون  کائناات،  قاانون  نيرومندترین که حقيقت این به توجه با و بحث ةاولي مدخل

 عالي آموز  در رهبری ای غيرمبادله برانگيزج ابيت عوامل پيرامون، کنكا  (1 ص، 835  ،8برن)

  .دهيش مي قرار هدف را ایران

                                                           
1. Leadership 

2. Waren Bennis 

3. Byrne 
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 لهئبيان مس

سساات آماوز    ؤو مهاا   کتا  الگوی شایستگي معاونان فرهنگي و اجتمااعي دان اگاه   ةدر دیباچ

از  .«داناش اسات   تالقي سه قلمرو فرهنا،، قادرت و   ةآموز  عالي نقط» بيان شده است کهعالي 

رهبران بر پياروان نق اي کليادی در     «نفو »عامل ترین  عنوان اصلي هقدرت ب ةدانيش پدید ، ميررفي

افزارانه به  افزارانه و سخت نگاه نرم ةنظران، قدرت را از دریچ صاحب. پيروی پيروان از رهبران دارد

ثيرگ ار را به انواع أت ةآنان با درنظرگرفتن خاستگاه اصلي قدرت، این پدید. اند کردهدو دسته تقسيش 

آنان در حالي که قدرت سخت برخاسته  ةبه عقيد. اند کرده بندی دسته  و قدرت سخت  قدرت نرم

باه   با توسال  نهکردن، است، قدرت نرم در توانایي متقاعد( نوعي مبادله)تنبيه  پادا  وهای  از نظام

ری اه  فرهنگاي و ارزشاي اقباال    های  و ج ابيتها  رریت جا به بخ ي از تنبيه، بلكه الهام ت ویت و

تواناایي تأثيرگا اری   : تعریف کرده است به این شرحرا  «قدرت نرم»جوزف نای نا، بر این مب. دارد

در (. Nye, 1991)جای اجباار یاا تطميا      به ،بر دیگران برای کسب نتایج مطلو  از رریت ج ابيت

برخاي معتقدناد    .تااریخي باس کهان دارد    ،ناوان قادرت  ع هج ابيت ب ةاینجا باید یادآور شویش اید

 کاارگيری  باه  مبدع شايوة   گ ار مكتب تائو چيني قرن هفتش پيش از ميالد و بنيان فيلسوف 8الئوتسه

از آنجا که در ک ور ما متعاقب وقوع انقاال   . عنوان قدرت در فرایند رهبری بوده است هج ابيت ب

دان گاهي ک اور باه شاكل اخاه شااهد تتييارات        ةایراني به شكل اعش و جامع ةجامع ،اسالمي

تأثيرگ ار در فرایناد رهباری   های  ج ابيت بایدنظام فرهنگي و ارزشي بوده است،  ةاساسي در حوز

 شاده منظور رراحي الگوی رهبری مبتني بر این بعد ارزشمند از قدرت، بازشناساي   بهها  در دان گاه

 .شودمدیران و رهبران آموز  عالي ک ور تبيين و معرفي ة و برای امعان نظر و استفاد

                                                           
1. Soft power 

2. Hard power 

3. Lao tzo 

4. Tao 
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 تحقيق ةنمباني نظري و پيشي

 قادمت ای باه   رهباری ساابقه   ةاگرچاه پدیاد   دهد ن ان ميهای رهبری  نظریهسيری در مطالعات و 

مند آن در زمرة دستاوردهای ب ار در یكاي دو قارن اخيار باوده      مطالعة نظاماما پيدایش ب ر دارد، 

باید . ( 83  ، شمرز  فيدلر و ) منت ر شد  35 رهبری در سال  ةدربارنخست  پژوهشنتایج  .است

 ,Kets de vries, 2004)ترین صفت مميزة رهبری اسات   نفس اصلي رور کلي، اعتمادبه ا عان کرد به

p.188 .)ةرهبر کسي است کاه انادکي فراتار از زمانا     اغلب عاميانه باوردر دهد  ها ن ان مي بررسي 

 مایكل همر. استخویش 
رهبار کساي اسات کاه     : گویاد  نظاران برجساتة رهباری ماي     از صاحب 

منادی ساهش    مسئوليت ایجاد محيطي را دارد که اعضای سازمان بتوانند در آن با خ نودی و عالقاه 

کند، راهبرد انگيز  و یكپارچگي  کاری خود را اجرا کنند و چيزی که رهبری به سازمان عرضه مي

نظر دیگری، رهبر شخصاي کاریزماتياا اسات کاه      احببه عقيدة ص (.33ص، 835  بينش،)است 

 ,.O'Leary-kelly et al) بخ ي به دیگران برای رسيدن به هدف را دارد  گيری و الهام توانایي تصميش

1996, p.1 .)راور اجماالي،    ها باه  دهد این نظریه های رهبری ن ان مي گيری نظریه مرور روند شكل

 .اند مراحلي به شرح زیر ري کرده

تأکيد بر صفات دروني و خصوصيات شخصيتي رهبران بزرگ اجتمااعي،  : «ابرانسان»یة نظر -

 .سياسي و نظامي جهان داشته است

  .ها و صفات م ابه خدادادی دارند رهبری  اتي است و رهبران ویژگي: نظریة خصلت -

. توان الگوهای رفتاری برای رهباران تعریاف کارد    مي. رهبری اکتسابي است: نظریة رفتاری -

های ایالتي اوهایو و مي يگان، و شابكة مادیریتي در زمارة ایان ربقاه باه        مطالعات دان گاه

  .آیند حسا  مي

هاا تعریاف    دادن افاراد در تصاميش   رهبر براساس ميازان م اارکت  : نظریة رهبری م ارکتي -

                                                           
1. Fiedler & Chemer 

2. Michael Hammer 
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های  و سبا( دمكراتيا، عدم مداخله استبدادی،)های رهبری لوین  از جمله سبا. شود مي

 .كرترهبری لي

تأکيد بر اینكه یا بهترین سبا رهباری وجاود نادارد و موقعيات     : نظریة رهبری موقعيتي -

برای نمونه نظریة ماوقعيتي هرساي و بالنچاارد، و    . کند اثربخ ي سبا رهبری را تعيين مي

 .نظریة اقتضایي فيدلر

ول، هاا بار تتييار و تحا     تأکيد اصالي ایان نظریاه   : های کاریزماتيا و نئوکاریزماتيا نظریه -

های رهباری   از آن جمله سبا. انداز و بصيرت است بخ ي، انگيزه، تهييج  هني، چ ش الهام

هاا غالباا     این نظریه(. 833 موحدزاده، )کاریزما، سبا رهبری تحولي و رهبری بصير است 

 . در قالب الگوهای کاربردی از جانب اندی مندان بيان شده است

 رهبري سبك

کاه از ساوی    راور  هماان هاای رهباران،    الگوی کلي کانش  نظران، حبمطابت با تعریف یكي از صا

هاا و   رهباری، فلسافه، مهاارت    سابا . شود شود، سبا رهبری خوانده مي زیردستان ان ادراک مي

 تاابعي  با رهبری اساساا  س(. 13 ، ص 83 لوتانز، )کند  های رهبران را در عمل نمایان مي نگر 

در  .سات و نحاوة اعماال قادرت توسا  او     نگر  مدیر نسبت به نقش خاود و کارکناان   ةشيواز 

پرداخته است، اشاره شده است کاه از نظار    در مدیریت  ميتخاد و  عامليتای که به دیدگاه  مقاله

عباارتي،   تمایل به کاربرد قدرت در سازمان، ميان مدیران خادم و کاارگزار تفااوت وجاود دارد، باه    

در حالي که اتكای برخي مدیران  (.3ص،  83  ،الواني)سبا رهبری اهميت دارد نگر  مدیر در 

های ساازماني و قاانوني    های فردی است، گروهي دیگر فق  بر قدرت بر قدرت شخصي و توانایي

از آنجا که نفو  ناشي از قادرت مهاش تلقاي    . اند برای نفو  در پيروان متكي( قدرت پادا  و تنبيه)

پژوه ي دربارة اثربخ ي رهبری دان اگاهي  . های نفو  اشاره خواهيش کرد ، به راهشود، در ادامه مي

                                                           
1. Agency 
2. Stewardship 
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بخ ي، تواناسازی، ت كيل گروه کااری،   ، خودارزیابي، الهام(انداز چ ش)ه ت خصوصيت بصيرت 

 و سااعتچي )گری، جا بة رهبری و بهبود مستمر عملكرد را در الگاویي مطارح کارده اسات      مربي

نظر دیگری با تمرکز بر بحث قدرت، شاش من اأ آن را در    صاحب (.3 ص ، 83  عزیزپورشویي،

 کنتارل  قدرت ،8تنبيهقدرت  ، پادا  قدرت ، قانوني اند از قدرت که عبارتسازمان برشمرده است 

 (.Gary Yukl, 2009, p.349) 1مرجعيت قدرت و 1کارشناسي قدرت ، ارالعات بر

 فرانوين عصر در دانشگاهي رهبري

هاای آن ظهاور    فاراز و ن ايب   ةزماني است که پس از دوران مدرنيزم با هم ةدور پسامدرنيزم یا

انباوه،   ة، تتيير از فردیات باه جامعا   از جمله علوم اجتماعي تحوالت اساسي در علشکه  است کرده

آن به شامار   عمدة م خصاترا از  و مدیریت اجتماع انداز نو به دنيا و اشكال جدید فرهن، چ ش

 (. 833 و خسرو،  پارسا) کند کيد ميأت برای مفاهيش های متوالي ظهور جایگزینآورند و بر  مي

انااد در حقيقاات بااه تعااداد  رعنااه گفتااه تكباار در ایاان پااارادایش رااوری اساات کااه برخااي بااه

دیادگاه ن اان    ایان  (.Featherstone, 1988, p.207)دارد  مدرنيساش وجاود   ها، پسات  مدرنيست پست

مدرن مواجهناد و وظيفاة    ها با نوعي فضای آکنده از پست ر سازمانرورعام در حال حاض دهد به مي

هاای   سازمانبر این مبنا آنچه انكارن دني است، ظهور . سادگي دورة مدرنيزم نيست رهبری دیگر به

در این پاارادایش در حاوزة   . مدرن است از جمله دان گاه پست های نوگرا، در مقابل سازمان فرانوگرا

لحاا  نظاری و عملاي، در     و مقولة رهبری باه  ستا ها ر توانمندسازی انسانتمرکز ب رهبری بي تر

های جدید رهبر صرفا  متكي باه جایگااه    اندی ه در. شكنانه قرار گرفته است معرض تحولي شالوده

منظاور   هوابسته به مبادالت ارزشامند باا دیگاران با    تنهایي  بهفرایند رهبری  و م روع قانوني نيست
                                                           
1. Legitimate Power 
2. Reward Power 
3. Coercive Power 
4. Control over information 
5. Expert Power 
6. Referent Power 
7. Anglo-Saxon 
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بر توانایي شخصيتي رهبر و قادرت نفاو  او    اصلي کيدأت بنابراین، باید. باشد نمي ها آن اثرگ اری بر

باا   دهای عقالیي رهباری بایا   مدل بنابراین، پس. باشدها، رفتارها و اعمال دیگران  در باورها، ارز 

رهباران  »هاا   ایان تفااوت  . ترکياب شاود  ( جاز آن مبتني بر شهود، کاریزما و )های غيرعقالیي  مدل

انتقاادی،   در تحليال   تاوریش و پنينگتاون  . دهد قرار مي« آفرین رهبران تحول»را در برابر  «عملگرا

اند و وجه تمایز رهبری کاریزماتياا باا رهباری مبتناي بار       رهبری تحولي را مورد توجه قرار داده

، در این پارادایش رور کلي به. (Tourish & Pinnington, 2002, p.156)اند  دهقدرت نرم را نيز بيان کر

اناد از   در عرصة متون نظری رهبری دو برداشت عماده از شايوة رهباری وجاود دارد کاه عباارت      

به حفظ جایگااه قاانوني، بهباود کيفيات عملكارد از رریات مباادالت رئايس ا           که عملگرا انرهبر

سيساتش   از رریات  کاه  آفارین  رهبار تحاول   مند است و عالقهمرئوسي و باالبردن انگيزه در کارکنان 

پيروان را به  و( متكي به قدرت نرم در رهبری است)کند  ها و باورهای م ترک اثرگ اری مي ارز 

 .دارد مسائل کهنه وامي درحتي  ،نگاه نو

 از ديدگاه جوزف ناي رهبري و قدرت نرم

های آموزشاي   سمت و های ایاالت متحدة آمریكا در دولت ي کهم اغل دليل جوزف نای بهتردید  بي

رهباری   ةدر عرصا  و عمال  نظار  ک ور داشته اسات، معماار و پيونددهنادة   های آن  دان گاه درکه 

های وی در این  منظر، واکاوی دیدگاه از همين. شود زمين محسو  مي در متر  و قدرت اآکادمي

ای ان کتابي را در زمينة قدرت و رهبری به رشتة تحریر در آورده اسات   .داردني ااهميت فراومقاله 

هاا و   گوناه ، 8رهباری و قادرت  ،  رهباری : تحات عنااوین  مقدمه و پانج فصال   یا  بر م تملکه 

توان ادعا کرد پاس از   مي. است 1دخو  و برهبران  و( مدار بافت) 1بسترشناسانههو  ،  ها مهارت

                                                           
1. Tourish & Pinnington 

2. Leadership 

3. Leadership and Power 

4. Types and Skills 

5. Contextual Intelligence 

6. Good & bad leaders 

http://hamshahrionline.ir/details/182001#_ftn4
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کتاا    .ه اسات شدبازتوليد  او توس بدین مضمون و محتوا  مفهوم قدرت نرم دوران باستان اساسا 

تارین   نيز در بردارندة اصلي  يجهان های ياستسدر  يتموفق یابزارها: قدرت نرمعنوان دیگر او با 

رویكرد جدیاد  مفهوم قدرت نرم یا  وی در این اثر با ررح. های او پيرامون قدرت نرم است دیدگاه

منااب   ، قادرت  ةکه در قالب آن نظریداد را شكل  گفتماني تازه الملل، در رواب  بين «افزارگرایي نرم»

ای تاازه از قادرت    و چهاره  شده استبازخواني و بازتوليد  مجددا  قدرت و ابزارهای اعمال قدرت

 شاود  نگریساته ماي   در نگاه نای، به قدرت نرم از منظری متفاوت(. 3، ص833 نای، )کند  ارائه مي

خواهناد   ماي   چاه  از حاکماان  اینكه مردموی با اشاره به  .شود  مرتب  مي  قدرت پيروانمقولة  به و

هاای خاود را مطارح     ، دیادگاه (قادرت ساخت  )خواهناد   و زمامداران از مردم چه مي( قدرت نرم)

هاا و   را در ساازمان  ا  مصادا  عيناي  بر نوعي از کاریزمای جدید است که  ای ان کند و تأکيد مي

بارای   زناد و  دست ماي  سابقه از قدرت بي سازیتبار به یا نای. جوید کراتيا نوین ميوجوام  دم

تفكياا   (ساوداگرانه )  تبادلي و رهبری 8تحولي ة رهبریگون های رهبری را به دو شيوه بار نخستين

بصيرت پيروان دارند  ارتقای سطح آگاهي و رور کلي، سعي در به از نگاه او رهبران تحولي. کند مي

ت خاود فكار   تری از مطالباا  به سطوح عالي از سطح مناف  شخصي کنند با عبور آنان کما مي به و

 و در شيوة است مبتني بر رهبری تحولي ةرهبری کاریزماتيا فق  بخ ي از روی به باور وی،. کنند

کاش،   دهند، چيز دیگاری دسات   ازای چيزی که مي کوشند به ، رهبران ميسوداگرانه تبادلي یا رهبری

منااف   را مبتناي بار   بناابراین، او ایان شايوه رهباری     . دست آورند برابر و ترجيحا  بي تر از آن را به

بارای  ناای  (. Nye, 2008, pp.61-62)داناد   تنبيه و پادا  ماي نظام  برآمده ازهای  شخصي و نگر 

هاو    اناد از  کناد کاه عباارت    اشاره مي توليدکنندة آن سه مهارتبه  قدرت منرمندی از وجه  بهره

برقاراری  ) ارتباراات  ،(بينناد  دیگران شما را چطاور ماي  بينيد و  شما دیگران را چگونه مي)عارفي 

                                                           
1. Soft power: The means to success in world politics  

2. The power of followers  
3. Transformational leadership 
4. Transactional leadership 
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در )  انداز سياساي  و ترسيش چ ش انتخا در زمينة  سازماني و بصيرت( ثرؤمرور  رابطه با دیگران به

 را هاو  عاارفي  وی . (با توجه به بافات حااکش   ،قدرت نرم یا سخت یا هر دو کارگيری عرصة به

باا  را  ارتباراات کناد و   تعریف مي نظش و ظرفيت ایجاد همدلي در ج   پيروان ،مدیریت بر خود

ها در  ها در بطن ارتباط قدرت تصویربخ ي به ایده را، و باالخره بصيرتکند،  مي همراه ثرؤم صفت

معيارهایي از رهبری خاو   ، به او همچنين .کند تعریف مي (پيروان) بخ يدن به دیگران مسير الهام

دو دساتة خاو  و باد    ران را به و رهباشاره کرده  های فرهنگي جامعة متبوع خود زعش ارز  را به

به باور وی رهبران خو  و بد را باید از رریت صفت خو  و بد اخالقي و خاو   . کند تقسيش مي

یاا  )کند مالک این خو  و بد توس  چه کسي  در اینجا وی م خه نمي. و بد مؤثر، توصيف کرد

 ! تواند الهي باشد یا نه؟ ها مي باید تعيين شود، آیا مالک( ای جامعه

 قدرت نرم رهبري در ايران باستان

اناد   دانيش ایرانيان پيش از پ یرفتن دین اسالم در مقار  مختلف ادیان رسمي داشته رور که مي همان

. مناد باوده اسات    بهاره ( ایادئولوژی و ارز  )محورانه  و نظام اندی ة ایراني همواره از جوهرة دین

ناپ یر نيكي و  ستيز پایان»، «خرد برتر»مانند  های اندی ة ایران باستان حول مفاهيمي برخي م خصه

هاای اخالقاي اسات کاه      کانون آن اندی ة گزاره. چرخد مي« رابطة اندی ه، گفتار و کردار»و « بدی

را برگزیاده و  « اعتادال و پرهياز از افاراط و تفاری     »عالوه بر تأکيد بر جنبة نيكوی امور، رویكرد 

جاوهرة  « اشااگرایي ». عت و سرشت انسان معرفي کرده استگرایي اخالقي را سازگار با ربي اعتدال

. های آن رهبر دیني برای پيروانش باوده اسات   جانمایة آموزه دعوت زردشت، پيامبر ایران باستان و

رور کاه در عباارتي اوساتایي     همان. از نظر زردشت اشا برای انسان سرچ مة اقتدار اهورایي است

در . «اری برانگيز که از نيروی آن صلح و آرامش برقارار شاود  ای اهورا از اشا اقتد»بيان شده است 

سلوک در راه اشا، بایدی اخالقي و آرماني است، اما انسان باه جبار   ( گاهاني)نظام اندی ة اوستایي 

گزیناد    شود و هر کس به اختيار خویش و از روی ميل بارني راه خاود را برماي   بدان سو رانده نمي
                                                           
1. Political vision 
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مندی  صراحت به جا به مضمون عالوه بر اشاره به موضوع اختيار، به این(. 3 ، ص831 پاکتچي، )

مطاابت باا مساتندات، درباارة آیاين       .کناد  ماي در آیاين زردشات اشااره    ( رهبری)رفتار شهریاری 

و تربيت شاهزادگان ایران باستان در مقام مقایساه باا یونانياان     (نظام تربيت رهبری)داری  حكومت

ساپارند تاا راه و    سالگي رسيد، او را به سوارکاران مي فرزند شاه به هفتهمين که » :بيان شده است

شاوند،   ساله شد، چهار تان کاه مربياان شااهانه خواناده ماي       چون چهارده. رسش شكار را فرا گيرد

حكمات   یكي از آنان که در داناایي بار همگاان برتاری دارد، اسارار     . گردند دار تربيت او مي عهده

تارین مردماان    دوماي کاه عاادل   . آموزد اری وآیين ک ورداری را به او ميد زردشت پسر هرمز، دین

داری  ساومين مرباي کاه از خوی اتن    . دارد که در همة عمر جز راست نگوید است، او را بر آن مي

آموزد که تن به اساارت هاوا و هاوس درندهاد، بلكاه باه آزادی و        ای به کمال دارد، به او مي بهره

همة مردمان بر شهوات و آرزوهای خاود تسال  یاباد، ناه آنكاه باه        آزادگي خوی گيرد و بيش از

بااک، باه باار     مربي چهارم که دالورترین مردماان اسات، او را دالور و باي   . ها گردن نهد بندگي آن

 افالراون، )« فهماند که اگر ترس در دل خود راه دهد، برده خواهد بود، ناه آزاد  آورد و به او مي مي

آن دوران  رهباری در  لزاماات و البتاه ا هاا   بخ ي از ج ابيت فق  اینها(. 113-115، ص ج ،813 

در متاون  . اسات شده نزد ایرانيان با اعتباار و پرجا باه    ای امروزی گونه است و پيداست هنوز هش به

(. 83 ص، 831  ،يپااکتچ ) است دانارهبر برتر شهریاری مهربان، خردمند و ، کهن پارسي شهریار

رایج در نظاام مادیریت و رهباری آن دوران    های  ارز  ةکنند ي که منعكسیكي از متون کهن ایران

این کتا  متني منتسب باه وزیار دان امند انوشايروان،     . است بزرگمهر ادگاریکتا   ،ایرانيان است

 کناد  معرفاي ماي   «باد را افاراط   ةنيا را اعتدال و اندی ا  ةاندی »یعني بزرگمهر بختگان است که 

 ةجامعا  اینا نياز در  مببت فرهن، ایران باستان هشهای  آموزه ،تردید يب .( 8 ص ،831  ،يپاکتچ)

است که ایان آیاين، نكاات مببات و ارزشامند      کرده زیرا دین اسالم هش تأکيد  .ستما مورد اقبال ا

 .استکرده  امضا سایر ادیان پي ين را تأیيد و

 ،نظاران  دیادگاه صااحب  دانيش براساس  مي روری که همان :قدرت نرم رهبري از ديدگاه اسالم

ایان شخصايت و   . را داردشخصيت و فرهن، خااص خاود    ،ارتباري ةیا شبك ةمباب هر نظامي به
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منظاور   و هنجارهاای راهگ اا باه   هاا   چاارچوبي از ارز   ةصاورت ربيعاي پدیدآورناد    هفرهن، ب

مكتاب اساالم    ،بار ایان اسااس   . گيری در وادی نظر اسات  عمل و موض  ةمبناقرارگرفتن در عرص

 راور قطا ،   بهعنوان یكي از ادیان آسماني و به اعتبار دین خاتش بودن و اکمل سایر ادیان پي ين،  هب

تارین رهبار اساالم     عناوان عاالي   باه ( ص)پيامبر اسالم . رهبری دیدگاه خاص دارد ةنسبت به مقول

ي رساول گراما  . داناد  ابنای ب ر مي« شدنش را همانا تكميل مكارم اخال  هدف بعبت و برانگيخته»

ُث ِخصاالٍ »: اند فرموده در زمينة رهبری( ص) اسالم مااماُة ِإَلا ِلراُجٍل ِفیِه ثاَلا تاْصُلُح اْْلِ َازْ  مااااِیز  : َلا  ُُُُ وراٌع َیاُْجز
، و ِحْلمٌ  َالى  اَّللِا یاِة  ِْلُک ِبِه غاضاباُه، و ُحْسُ  اْلوَلا ّت   َیا اْلوااِلِد الزرا   ماْ  یاِل ، حا ُْم کا کسي صاالحيت  ، یعني «ِحیمِ یاُکونا َلا

، ایماني که او را از معاصاي باازدارد  : مگر آنكه سه خصلت در او باشد ،مدیریت و رهبری را ندارد

کاه   راوری  هبا  ،مهرباني باا زیردساتان  و  باشد قادر خویش بردباری که بدان وسيله بر کنترل خ ش

 ةدرباار  (ع)علاي  حضرت (. 53 ، ص ، ج833 ي، نيکل) نسبت به آنان مانند یا پدر مهربان باشد

( راهبار اصالي  )، مادارا سار   «فات ه الرِياسَالسِ سُأر» :ویژه برای حاکمان فرمود با مردم به مداراکردن

دهنادة   یكي از مكتوبات معتبری کاه انعكااس  (. 3 35، ح831  ،شهری محمدی ری)سياست است 

اسات،   البالغاه  نهاج رهبری است، کتا  شریف های اصلي اسالم پيرامون مسائل مدیریتي و  دیدگاه

هاا و   مد نظار اساالم بارای رهباری براسااس ناماه       ویژگي اکتسابي اختصاصيدر این کتا  برخي 

تارین   دهاد عماده   ویژه نامة تاریخي آن حضرت به مالا اشتر، ن ان مي ، به(ع)های امام علي  خطبه

در کنار اینها تعادادی   .کنترل نفس نصاف و، اعدالت، تقوا ند ازا بری در اسالم عبارتهای ره مالک

 اعتمااد و  ،صاداقت  ،داناایي ها را به شارح   توان آن که مي شود  بيان مينيز  ویژگي اکتسابي م ترک

ميزان نفاو  رهباری دیناي، اگار بخاواهيش       زمينة در(.  3ص،  83  قوچاني،)برشمرد  عهد به وفای

 ةباید باه شايو   ،عيني و الهي مد نظر اسالم از این نفو  را در رهبران دنيای اسالم معرفي کنيش ةنمون

اشاره کنيش، آنكه حتي مخالفان او نظير ابوسافيان، در  ( ص)اعالی آن یعني رهبری نبي مكرم اسالم 

درباار   هش به خدا قسش من هش قيصر روم و» :اند ا  را توصيف کرده گونه نفو  رهبری فتح مكه این

مانند این مارد کاه در مياان ماردم و      ولي پي وایي ،ام قيصر روم و هش دربار پادشاهان ایران را دیده

 ةری  ،تردید بي(. 3 8ص، 8ج،  83 مطهری، ) «ما ندیده را ،اجتماع خود اینچنين نفو  داشته باشد
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و حسن سلوک وی بوده  آن در حقانيت، عقالنيت ةاین نفو  نه در اجبار و نه در تطمي ، بلكه ری 

  .است

 رهبري و مديريت در علوم اجتماعي جديد

عناوان   هرهباری و مادیریت، رهبار با     متماایزکردن در گفتمان نظری جدید علوم اجتماعي ضامن  

انداز و مأموریات ساازماني برخاساته از تحليال اساتراتژیا       چ ش ةکننده، القاکنند گر، ترویج تدوین

روری که در این پاارادایش   به (.Dubrin, 2001)تصویرسازی شده است وکار  نمای پيش روی کسب

اند که دليرانه تتييرات را از رریت  انداز استراتژیا معرفي شده عنوان خالقان چ ش هنوظهور رهبران ب

 گفتاه  .کنناد  مي بيني، بسترسازی و اجرا بخ ي به پيروان پيش اندازها و الهام چ ش ةارتبارات و اشاع

(. Barker, 1997, p.349)کند  ای ایجاد مي باور تازههای  رهبری الگوهای عمل جدید و نظامشود  مي

 ،پاافتااده  عناوان اماری معماولي، اگار نگاویيش پايش       همادیریت را با  ، در حالي که در سویي دیگار 

ربت این گفتمان رهبری کاانون  (. 833  ،و همكاران  يمكول)اند  کردهسازی و تصویرپردازی  مفهوم

ای  رود تاا انادازه   مدیران در تمام سطوح سازماني انتظار ماي  ةمدیریت ارشد است، اما از هم اصلي

پاتينسون  ةبه گفت. سازماني خود داشته باشندهای  ابعاد مدیریت و رهبری را همزمان در ایفای نقش

ناوعي تواناایي   ها  م هبي، به آن شبههای  استعاره کارگيری بهاتصاف نوعي جایگاه ویژه به رهبران با 

 ،این اندی اه در حقيقات   (.Pattinson, 1997)اند  جادویي داده است، که گویي آنان پيامبران امروزی

پ یری از رریت فراینادهای تعياين هویات     جامعه ةبه بسترسازی برای نوعي تمكين فرهنگي، بر پای

اسات،   کارده متصاف  ما هبي   ةای صبت رهبری در غر  را به گونه ةتدریج نظری هو ب کند اشاره مي

شاده  این نگر  باعث . رهبری تحولي به اوج خود  رسيده است ةروری که تبلور آن در نظری هب

راوی  ةاز وجه برخوردار ای گونه به مدیران ارشد واجد نيروهای مكاشفه واال پنداشته شوند و است

قعيت این است که وا با این توصيفات، (.833 مكولي و همكاران، )به حسا  آیند   شرکتيانجيل 

                                                           
1. McAuley 

2. Corporate Gospel 
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رهبری یكي از فرایندها و وظایف مدیریت است، اما ماهيت خااص ایان وظيفاه و گساتردگي آن     

پژوه اگران   یكاي از  (. ، ص 83  ، کااتر )تربودن و اهميت خاص آن شاده اسات      باعث پيچيده

مدیریت و رهبری نهاد دان گاه در  ةدربار نما ورني در پژوه ي ضمن اشاره به چند پرسش تناقض

در محي  دان گاه پرداخته است، ای اان در ایان    ،مدیریت یا رهبری پرسشمحور به  جوام  دانایي

شادن نظاام ساازماني آن، مادیریت اهميتاي       شدن دان گاه و پيچيده با بزرگ»: بيان کرده است زمينه

دارناد و هيچگااه   نيااز  و راهبارد کاالن   به بيانش  ها  جوام  و سازمان ،از سویي. یابد مي روزافزون

عمل، مياان مادیریت و رهباری     ةدر عرص. نگه داشت برپا توان سازماني را بدون این راهبردها نمي

 رمادیریت با  . گيرد که بي اتر ناشاي از عادم تفكياا ایان دو اسات       مي در دان گاه چال ي شكل

 هاا اصارار   آرماان  ر پياروی از رهبری بي تر ب کند، در حالي که ميخرد تأکيد بي تری های  شاخه

 یا یگانگي این دو دسات نيافتاه اسات    ،ورزد و آموز  عالي هنوز به شناخت درستي از تفاوت مي

 (.31 ص، 833 پور،  یزدان)

 روش تحقيق

عميت باا ساي نفار از مادیران      ةمصاحب اکت افي مبتني بر ةآميخته و به شيو این پژوهش با رویكرد

و گاردآوری  ( غيردولتاي هاای   دولتي و پانزده نفر دان اگاه های  دان گاه نفرپانزده ) ها عالي دان گاه

ت علماي، کارمنادان و دان اجویان    ئاعضای هي نفره مت كل از 835 آماری ةجامع کمّي ازهای  داده

ها  و با انتخا  نمونه نظارت و ارزیابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری موردمنتخب های  دان گاه

کماا   باا شده است در بخش کيفي پژوهش سعي . است انجام گرفتهما هدفمند به رو  تصادفي ا

تأثيرگ ار بر الگاو شناساایي   های  لفهؤو مها  حوزه ،«بنياد داده ةنظری»راهبرد  کارگيری بهخبرگان و با 

ميازان   ،سااخته  محقات  ةجزئياات در پرس انام   بيانبا  شده استد، آنگاه در بخش کمّي تال  شون

آلفاای   ةپرس انامه از رریات محاساب    پایاایي صحت . شودکيفي ارزیابي های  از یافتهپ تيباني الزم 

                                                           
1. Kotter 
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ت علمي و کارشناسان مرکز نظارت و ارزیابي ئای از اعضای هي نفره آزمای ي سي ةکرونباخ در نمون

، شامل کنندگان در هر دو بخش از دان وران شش گروه آموزشي م ارکت .شدوزارت علوم، احراز 

کمّاي باا   هاای   داده .(انتخا  هدفمند) اند فني، علوم پایه، ک اورزی، زبان و هنر بودهعلوم انساني، 

 .تحليل شد SPSS افزار نرم

 كيفيهاي  وتحليل داده تجزيه

 ،کدگ اری باز، کدگ اری محوری و کدگا اری انتخاابي   «بنياد داده ةنظری» دانيش در مي رور که همان

 ةها، به تبيين شانزده مقولا  کدگ اری باز پس از تحليل داده ةمرحلدر . اند کيفيهای  ابزار تحليل داده

 :ند ازا عبارتها  این مقوله. شدیش موفت کالن رهبری در نظام آموز  عالي ک ور

فهاش قادرت و کااربرد آن در نظاام      ةرهبران آموز  عالي ایران در حاوز های  مقولة چالش -

  ؛آموز  عالي

بعاد   کارگيری به ةشور در زمين ان و مدیران آموز آموزی رهبر کسب تجربه و درس ةمقول -

  ؛نرم قدرت

هاای    خواسات رياف   باا  بودن مدیران و عدم انتخا  دمكراتيا آنان مطاابت  مقولة انتصابي -

  ؛پيروان

هاای    ای محادودیت  توليد قدرت نرم در نظام آموز  عاالي ایاران و پااره   های  مقولة کانون -

 ؛آور الزام

  ؛دليل تنوع فرهنگي فرهنگي ایرانيان بههای  و ارز ها  ج ابيت مقولة تفاوت و تنوع در -

  ؛توليد قدرت نرم در رهبری آموز  عالي ک ورهای  مقولة رواب  و ساختار حوزه -

  ؛ميان سه ريف مختلف پيروان آموز  عالي ها ج ابيت ها و مقولة تفاوت ترجيح ارز  -

 ؛هي نظام توليد قدرت نرم رهبرید مقولة بستر فرهنگي ملي و دیني ایرانيان برای شكل -

 المللاي رهباری مبتناي بار قادرت نارم و       ملاي و باين   ةعرصا  مقولة مطالعاات تطبيقاي در   -

 ؛الگوپ یری

  ؛ه آموز  عالي ایرانةآفرین ارزشي و فرهنگي در عرص ی ج ابيتها مؤلفه مقولة مفاهيش و -
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  ؛ک ورای ه اخالقي مدیران و رؤسای دان گاه –رفتاری های  ج ابيت اصليمقولة  -

  ؛ک ورهای  ارتباري مدیران و رؤسای دان گاه –اجتماعي های  ج ابيت اصليمقولة  -

  ؛ک ورهای  ای مدیران و رؤسای دان گاه حرفه –مهارتي های  ي ج ابيتاصلمقولة  -

  ؛ک ورهای  هنجاری مدیران و رؤسای دان گاه –فرهنگي های  ج ابيت اصليمقولة  -

  ؛ک ورهای  شهودی مدیران و رؤسای دان گاه –سياسي های  ج ابيت اصليمقولة  -

 .ک ورهای  معنوی مدیران و رؤسای دان گاه –اعتقادی های  ج ابيت اصليمقولة  -

 در کدگ اری انتخابي باه جادول  . مصداقي بود ةحاصل کدگ اری محوری شناسایي شش حوز

مصاداقي   ةگانا  ششهای  حوزهثر بر الگوی رهبری مبتني بر قدرت نرم در ؤمهای  لفهؤترین م اصلي

 .در نظام آموز  عالي ایران به شرح زیر دست یافتيش
 

 

 مصداقيهاي  تأثيرگذار بر حوزههاي   شاخص. 1جدول ادامة 

 ها برانگیز رهبري مبتنی بر قدرت نرم آموزش عالی ايران و مصاديق آن هاي جذابیت حوزه 

 ارتباطی -اجتماعی اي حرفه -مهارتی هنجاري -فرهنگی  شهودي -سیاسی معنوي -اعتقادي 
 -رفتاري 

 اخالقی

 صداقت  ج ابيت شخصيت عقالنيت مدیریتي داني فرهن، رفت و مدارا خلوص

 وفاداری همدلي تفكر سيستمي شناسي فرهن، حسن تدبير اخال  الهي

 عدالت حمایتگری شایستگي علمي دوستي فرهن، حساسيت سازنده معنویت عملي

 صبوری گرایي مببت گرایي کيفيت رفتار شهروندی توان ائتالف تقوای الهي

 گرایي برون جویي م ارکت گرایي هویت شناسي مببت روان اعتدال شور معنوی

 توافت مداری کرامت محتواگرایي پ تيباني عارفي نفو  آرماني معناگرایي امور

 وجدان توانمندسازی گری  تسهيل عزت نفس جلب اعتماد خود شناسي

 ثبات عارفه پ یری انعطاف گری هدایت خودکنترلي چانه زني مدیریت معنوی

 گ ودگي پ یری مسئوليت خالقيت سخاوت علمي شهود سياسي ظرفيت معنوی

 قابليت اتكا حسن معاشرت تحریا فرهيختگي تسهيش دانش خوی تنداری تجار  معنوی

 آزادگي پاسخگویي گرایي اخالقي علش قدرشناسي شنلسي موقعيت مناب  معنوی

 خلت دیني محوری اجماع مرجعيت علمي بودن عامل رضایت  ینفعان شناخت معنوی
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 مصداقيهاي  تأثيرگذار بر حوزههاي   شاخص. 1جدول ادامة 

 ها برانگیز رهبري مبتنی بر قدرت نرم آموزش عالی ايران و مصاديق آن هاي جذابیت حوزه 

 ارتباطی -اجتماعی اي حرفه -مهارتی هنجاري -فرهنگی  شهودي -سیاسی معنوي -اعتقادي 
 -رفتاري 

 اخالقی

 فروتني تعهد اجتماعي مداف  استقالل فرهن، دیني عقالنيت سياسي بخش معنوی الهام

 ایبار پ یر  تفاوت ای ارادة حرفه نظش و انضباط دوراندی ي صبتة معنوی امور 

 هو  اخالقي هو  عارفي هو  ربيعي هو  فرهنگي سياسيهو   هو  معنوی

 

 حكمي پژوهشهاي  گزاره

الگوی رهبری مبتني بر قدرت نرم مدیران آموز  عالي ایاران، متاأثر از    حكمي پژوهش های هگزار

دان اگاهي ایراناي براسااس     ةارزشاي جامعا   - فرهنگاي های  تأثيرگ ار خاص بر حوزههای  جریان

 .ندشرح زیرکيفي به های  داده

رهبری مبتني بر قدرت نرم مدیران آموز  عاالي  های  بخ ي از ج ابيت :حكمي اول ةگزار -

 .اخالقي آنان است -رفتاری ةایران برخاسته از حوز

رهبری مبتني بر قدرت نرم مدیران آموز  عالي های  بخ ي از ج ابيت :حكمي دوم ةگزار -

 .استارتباري آنان  -اجتماعي ةایران برخاسته از حوز

رهبری مبتني بر قدرت نرم مدیران آموز  عالي های  بخ ي از ج ابيت :حكمي سوم ةگزار -

 .ای آنان است حرفه -مهارتي  ةایران برخاسته از حوز

رهبری مبتني بر قدرت نارم مادیران آماوز     های  بخ ي از ج ابيت :حكمي چهارم ةگزار -

 .هنجاری آنان است -فرهنگي ةعالي ایران برخاسته از حوز

رهبری مبتني بر قادرت نارم مادیران آماوز      های  بخ ي از ج ابيت: حكمي پنجش ةگزار -

 .شهودی آنان است -سياسي ةعالي ایران برخاسته از حوز

رهبری مبتني بر قادرت نارم مادیران آماوز      های  بخ ي از ج ابيت: حكمي ش ش ةگزار -

 .معنوی آنان است -اعتقادی ةعالي ایران برخاسته از حوز
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بارای  پاژوهش  های  در قالب فرضيه یادشده حكميهای  گزاره ،رو  این تحقيت حفظ منظور به

 . دست آمد هزیر ببه شرح  ينتایج کسب پ تيباني توس  بخش کمّي در پرس نامه گنجانده شد و

 ةپرس انام  835کمّاي از هاای   وتحليال داده  نتاایج تجزیاه   ةخالصا  :هاي تحقیقق  خالصة يافته

 .است  شده به شرح جدول  تكميل
 

 پاسخگويانها نزد  و ميزان جذابيت آنها   گويه. 2جدول 

 خیلی کم کم متوسط زياد خیلی زياد گويه

 8/5  /1   /  3/83 1 /  اخالقي رهبر -رفتاریهای  ميزان ج ابيت

 1/5  /3   /3 8/83 1 /  ارتباري رهبر -اجتماعيهای  ج ابيت ميزان

 1/5  /  3/    /  3 /  رهبرحرفه ای  -مهارتيهای  ميزان ج ابيت

 1/5  /  5 /1 3/81 3 /3 رهبر هنجاری -فرهنگيهای  ميزان ج ابيت

 8/5  /3   /3 83/  1 /3 شهودی رهبر -سياسيهای  ميزان ج ابيت

 8/5  /3   /3 8/83 1 /3 معنوی رهبر -اعتقادیهای  ميزان ج ابيت
 

 ها هآزمون فرضي

 . در نهایت، شش فرضية تحقيت تأیيد شدکه  اجرا شدآزمون کرامر  حقيتهای ت فرضيهبرای آزمون 
 

 بر حسب ميانگينها   بندي حوزه رتبه. 3جدول  

 رتبه  میانگین بندي رتبه   رديف

 8  /85 اخالقي  -رفتاری ةحوز   

    /3  ارتباري  -اجتماعية حوز  

    /81 مهارتي  -ایحرفه ةحوز 8

    / 8 هنجاری  -فرهنگي ةحوز  

 1  /3  شهودی  -سياسي ةحوز 1

 1  /1  معنوی  -اعتقادی ةحوز 1

های  الگوی بومي رهبری مبتني بر قدرت نرم مدیران و رؤسای دان گاه ،براساس نتایج پژوهش

این الگاو عاالوه بار اتكاای روشامند بار       . ک ور از صورت و سيرتي به شرح زیر برخوردار است

خبرگان را با موفقيت پ ت سر گ اشته و حائز مقبوليت قریاب باه    بررسيکمّي و کيفي، های  یافته
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تواناد ادعاا کناد سااختار رتباه و مراتباي        بناابراین، ماي  . کنندگان اسات  اجماعي در ميان م ارکت

 اتي و اکتسابي مورد نياز رهبری مبتني بر قدرت نارم در آماوز  عاالي    های  و توانایيها  ج ابيت

 . است  پيروان، به شرح شكل ک ور از منظر هرسه ريف 
 

 
 الگوي رهبري مبتني بر قدرت نرم مديران آموزش عالي ايران .1شكل 

 بحث و نتيجه 

تاوان   ماي  راور کلاي   کمّي وکيفي، باه  ةدر دو مرحلها  شده و نتایج تحليل داده مباحث مطرح با توجه به

تحصيلي،  ةعالي ایران فارغ از رشتنتيجه گرفت که الگوی بومي رهبری مبتني بر قدرت نرم در آموز  

دان جو، کارمند و ) و نوع عضویت دان گاهي( دولتي وغيردولتي) انپيرو ،جنسيت، نوع دان گاه  یرب 

ارزشي خاص تأثيرگ ار بر آن، الگویي  -فرهنگيهای  معنادار متأثر از جریانرور  ، به(ت علميئعضو هي

الگاوی رهباری    ثر بار ؤقدرت نرم که سه کاانون ما   ةفرد است و بر خالف دیدگاه مبدع نظری منحصربه

را  «انداز سياست و هو  عارفي ارتبارات، چ ش» الملل به شرح نظام بين ةمبتني بر قدرت نرم در حوز

تری به ترتيب رجحان نسبي  کالنهای  داند، در آموز  عالي ایران حوزه مي تنها عوامل تأثيرگ ار بر آن

 -هنجااری، اخالقاي   -، فرهنگيای حرفه -مهارتيهای  به شرح حوزه ،دان گاهي ک ور ةاما اندک جامع
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معنوی، بر الگوی باومي رهباری مبتناي بار      -شهودی و اعتقادی -ارتباري، سياسي -رفتاری، اجتماعي

ربيعي، فرهنگي، اخالقي، عارفي، سياسي و  قدرت نرم رهبران آموز  عالي تأثيرگ ارند و شش هو 

توليد قدرت نرم برای اعمال رهبری مبتني بار آن در نظاام    ةأثير را در زمينبي ترین ت ،معنوی به ترتيب

 . آموز  عالي ایران بر عهده دارند

 هاپيشنهاد

در ه، گانا  شاش هاای   در حاوزه هاا   لفهؤو مها  شود با توجه به همپوشاني برخي شاخه مي پي نهاد

د نظار قارار گيارد تاا     تاری ما   مرزبندی روشان  بعدی این تمایز با حساسيت بي تر وهای  پژوهش

همان خواهد بود یا تتييری حااد  خواهاد   ها  حوزه بندی د در آن صورت مراتب رتبهشوم خه 

 .شد
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