
207

Vo
l.3

3-
N

o.
1-

Sp
rin

g 
20

20

Jo
ur

na
l o

f 

Abstract
The challenge and inability to effectively manage organizational  
resources such as financial capital, human resources, and  
management of intra- and inter-organizational conflict resolution  
is one of the issues non-governmental organizations are faced 
with. Therefore, the purpose of this study is to present an effective  
leadership model for environmental people-based organizations 
(PBSs/NGOs) in Iran. The present study was developmental in terms 
of purpose and descriptive-exploratory in terms of methodology. 
Grounded method, together with Strauss and Corbin approach, was 
applied to collect qualitative data. Alongside this, 12 experts from 
these organizations were selected and interviewed. The process of 
coding in the founded theory involved the process of continuous 
data analysis in open, central and selective stages. Results show: (a)  
participation, service rendering, transformation orientation and  
legal orientation are effective leadership dimensions, (b) capacity of 
grassroots organizations, governance networks and organizational 
capabilities are among the causal factors, (c) flexible organizational 
structure and organizational climate are effective contextual factors, 
(d) supportive policies and strategies (both internal and external) 
are intervening factors in the effective leadership model, (e) public  
participation and organizational performance are effective leadership 
outcomes.
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Participation Orientation, Service Rendering, Transformation 
Orientation.
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چکیده:
ناتوانی در رهبری اثربخش منابع سازمانی مانند سرمایه های مالی، منابع انسانی، و مدیریت 
حل تعارض های درون و برون سازمانی از مسائلی است که سازمان های مردم نهاد )سمن ( 
غیردولتی با آن مواجه اند. هدف این پژوهش، ارائه مدل رهبری اثربخش در سمن های 
زیست محیطی ایران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای و نوع روش، توصیفی 
ـ اکتشافی است. گردآوری داده های کیفی به روش داده بنیاد و با مصاحبه از 12 نفر از 
خبرگان سمن های زیست محیطی در شهر تهران صورت می گیرد. فرایند کدگذاری نظریۀ 
داده بنیاد شامل فراگرد تحلیل مستمر داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری، و گزینشی 
است. نتایج فرایند کدگذاری نشان می دهد که مشارکت جویی، خدمت گزاری، تحول گرایی، 
و قانون مداری از ابعاد رهبری اثربخش؛ ظرفیت تشکل های مردمی، شبکه های حکمرانی، 
و ظرفیت های سازمانی از عوامل علّی؛ ساختار سازمانی منعطف و فضای سازمانی از عوامل 
زمینه ای موثر؛ و خط مشی و راهبرد حمایتی از عوامل مداخله گر الگوی رهبری اثربخش در 
سمن های زیست محیطی هستند. همچنین، راهبردها به دو بخش درون و برون سازمانی 
طبقه بندی می شوند. در پایان، مشارکت عمومی و عملکرد سازمانی به عنوان پیامدهای 

رهبری اثربخش در سمن های زیست محیطی محسوب می شوند. 

نظریه پردازی  مردم نهاد،  سازمان های  اثربخش،  کلیدواژهها:  رهبری 
داده بنیاد، مشارکت جویی، خدمت گزاری، تحول گرایی.

تدوین چارچوب رهبری اثربخش در سمن های عنوان مقاله:
زیست محیطی
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مقد  مه

رهبری يكی از كلیدی ترين اجزای سازمانی است. مديران فرهنگی در سازمان ها بايد نسبت به 
تغییر و تحول های جهانی به عنوان يک چالش مهم توجه كنند و از طرفی، به اين مسائل به عنوان 
فرصتی برای رشد و توسعه سازمانی بنگرند )Chuang, 2013(. يكی از مهم ترين الزام هايی كه 
سازمان ها برای تثبیت فعالیت های خود در تغییر و تحول های محیطی، و همچنین رفع چالش ها و 
مسائل پیشارو به آن نیازمندند، رهبری اثربخش است. رهبران اثربخش به كسانی اطالق می شود 
كه كنترل فعالیت های سازمان را بر عهده دارند و با بكارگیری و تعیین اهداف كالن و جزئی بهینه، 
.)Hao & Yazdanifard, 2015( راهبرد اثربخشی را برای نیل به اهداف سازمانی تعیین می كنند

سازمان هايی كه عالوه بر فعالیت در محیط های داخلی، روابط مناسبی در عرصه بین المللی 
دارند، با مسائل پیچیده ای مواجه می شوند كه برای حل آن ها به هدايت و رهبری موثری نیازمندند. 
مسائل اجتماعی، مديريت و توسعه منابع انسانی در سمن های زيست محیطی كه مستقل از دولت، 
بیش تر  بین الملل هستند،  يا محیط زيست  يونسكو  سازمان هايی همچون  و هدايت  نظارت  تحت 
مشاهده می شود )Chuang, 2013(. در كم تر از يک دهه اخیر، سازمان هايی همچون سمن های 
محیط زيست كه دارای روابط بین الملل با يكديگر هستند، با نقص ها و چالش های جدی در روابط 
اين كاستی ها شامل  اقتصاد جهانی1 )2014(، داليل  از نظر مجمع  با يكديگر مواجه اند.  دولت ها 
نبود سازوكار مطلوب برای رفع مسائل بین المللی چون صلح و امنیت؛ نبود سازوكار رضايت بخش 
برای پیش بینی و مواجهه با تغییر و تحول های ناگهانی در سطح جهانی؛ نبود ابزارهای موثر برای 
نظرگرفتن  در  و همچنین  رقیب؛  توسط سازمان های  ارائه شده  اهمیت خدمات  از  يافتن  اطمینان 

مسائل پیرامونی مانند تغییرهای آب وهوايی يا میزان سالمت عمومی جامعه می شود.
يكی ديگر از مشكالتی كه سمن های غیردولتی، از جمله سازمان حفاظت محیط زيست با آن 
مواجه اند، چالش و ناتوانی در رهبری اثربخش منابع سازمانی مانند منابع مالی و انسانی، و توانايی 
در مديريت حل تعارض های درون و برون سازمانی است. با توجه به آن كه سمن هايی مانند حفاظت 
سازمان  انسانی  منابع  به  زيادی  حد  تا  سازمانی  اهداف  پیشبرد  و  خدمات  ارائه  در  محیط زيست 
وابسته اند، و اگر خللی در فعالیت های نیروی انسانی سازمان به وجود آيد، موانع زيادی در فرايندهای 

1. World Economic Forum )WEF(
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درون سازمانی و روابط بیرونی آن ها به وجود می آيد، رهبری اثربخش اين سازمان ها از كلیدی ترين 
عوامل موفقیت به شمار می رود. 

در پژوهش های پیشین، اصول كلی و جهان شمولی برای رهبری اثربخش سازمان هايی كه در 
محیط های فرهنگی مشغول فعالیت اند، ارائه می شود كه اين اصول كلی زمینۀ موفقیت سازمان ها را 
در ارائه خدماتشان به بازار و مصرف كنندگان فراهم نمی كند. رهبری اثربخش می تواند با بكارگیری 
سبک های رهبری در محیط های بین المللی احیا شود، كه در آن رسالت سازمان به گونه ای تدوين 
در  كاركنان  قابلیت های  و  باشند  آماده  محیطی  تحول های  با  همگامی  برای  كاركنان  كه  شود 
سازمان ها با برانگیختن احساسات و هدايت آن ها به سمت اهداف بزرگ و پذيرفتن مسئولیت های 
توانايی های  از  افراد  )2017(، هرچه  نظر كالك1  از   .)Rentfrow, 2007( بكار گرفته شود  آتی 
ارتباطات و حل تعارض های میان فردی در سازمان  رهبری بااليی برخوردار باشند، اگر از قدرت 

بهره نبرند، در رهبری اثربخش سازمان خود با شكست مواجه می شوند.
برقراری  محیط زيست،  حفاظت  همچون  مردم نهادی  و  غیردولتی  سازمان های  امور  از  يكی 
ارتباطات مردمی با دولت هاست. در دهه های اخیر، مشاركت مردم به شكل جدی تری دنبال می شود 
و بر همین اساس در تدوين برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی كشور، تمركز زدايی، 
رهاسازی دولت  با هدف  به بخش های غیردولتی  اجرايی  امور دستگاه های  واگذاری  و  شناسايی 
از پیش مورد اهمیت  اداره امور كشور بیش  از تصدی های غیرضروری، جلب مشاركت مردم در 
قرار گرفته است. با اين حال، سمن ها برای حل مسائل درون سازمانی، مانند هدايت منابع انسانی 
اثربخش  رهبری  نیازمند  مردم،  با  موثر  ارتباطات  برقراری  و همچنین  سازمانی  اهداف  به سمت 
هستند. از اين رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدل رهبری اثربخش در سازمان های غیردولتی 

زيست محیطی در ايران است. 
ضرورت نظری پژوهش حاضر از آن جهت است كه در سال های اخیر، موضوع رهبری اثربخش 
با گسترده شدن ارتباطات سازمانی، و همچنین بروز چالش های فرهنگی و نیاز به حل بحران های 
مسلّم،  به طور  است.  گرفته  قرار  سازمانی  پژوهشگران  توجه  مورد  روزافزونی  به شكل  ارتباطات، 
رهبری اثربخش با سبک های رهبری تفاوت  زيادی دارد. به اين صورت كه سبک های رهبری، 
مفاهیم رفتاری را به صورت كلی ارائه می دهند و به پیروان خود در امر يادگیری و هدايت امور 
كاری راهكارهايی را نشان می دهند، اما رهبری اثربخش در سطح عملیاتی مورد بحث قرار می گیرد 
 .)Jayavant, 2016( نمی دهد  قرار  رهبری  سبک های  دسته بندی های  در  را  رهبری  مفهوم  و 

1. Clack
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پژوهشگران تاكید می كنند كه رهبران اثربخش، محرك برخی رفتارهای خاص هستند و رفتارها يا 
.)Madanchian et al., 2017( سبک های رهبری ويژه ای از خود نشان می دهند

بیش از 90 درصد پژوهش هايی كه در زمینه رهبری اثربخش در سازمان ها به انجام می رسد، 
در سال های اخیر و در بازه زمانی سال های 2013 به بعد است. آنچه از شكاف نظری موجود در 
از پژوهش ها  استنباط شود كه درصد زيادی  اين گونه  پیشینه های تجربی مشهود است، می تواند 
نیز  زيادی  شباهت های  كه  را  مختلف  سازمان های  در  اثربخش  رهبری  كلی  شاخص های  تنها 
بررسی عوامل  به  اين پژوهش ها  از  يا درصد كمی  بررسی می كنند،  دارند،  با سبک های رهبری 
 Boerrigter, 2015; Viet Thanh &( موثر بر رهبری اثربخش در محیط های كاری می پردازند
 Nguyen, 2015; John & Chattopadhyay, 2015; Lituchy et al., 2017; Madanchian

et al., 2017(. در مقابل، در پژوهش های داخلی به طور جامع و كامل در زمینه رهبری اثربخش 

پژوهشی وجود ندارد و بیش تر به ترجمه و پرداختن به تعاريفی توجه می شود كه در پژوهش های 
خارجی ارائه می شوند. اين امر به شناخت جامع مفهوم رهبری اثربخش كمک چندانی نمی كند. 
شكاف های نظری موجود در پژوهش های پیشین در زمینه رهبری اثربخش را می توان اين گونه 
اثربخش و تفكیک  تعريف دقیق رهبری  از شكاف های موجود، مشكل در  تحلیل كرد: 1. يكی 
مرز آن بین مفهوم رهبری و سبک های رهبری است، به گونه ای كه پژوهشگران بیش تر سعی در 
جامع  راهبرد  يک  از  استفاده  اين رو،  از  دارند.  و سبک های رهبری  اثربخش  رهبری  بین  تفكیک 
شاخص های  زياد  همگنی  و  شباهت   .2 است؛  ضروری  مفهوم  اين  كشف  برای  داده بنیاد  مانند 
شناسايی شده رهبری اثربخش در پژوهش های پیشین؛ 3. نبود بررسی جامع و همه جانبه مفهوم 
رهبری اثربخش در سازمان ها از جنبه های عوامل موثر بر رهبری اثربخش، الزام ها، زيرساخت ها، 
راهبردها؛ چالش ها، و پیامدهای آن؛ 4. چالش ها و موانع پیاده سازی رهبری اثربخش در سازمان ها 
در  نامشخص  رويكردهای  با  نیز  اندك  پژوهش های  انجام رسیده و همین  به  تعداد معدودی  به 

روش شناسی كیفی انجام گرفته اند.
رهبری  زمینه  در  ادبیات  كه  است  جهت  آن  از  حاضر  پژوهش  كاربردی  ضرورت  همچنین 
اثربخش، مبحث ارتباطات درون و بیرون از سازمان بیش تر مورد توجه است. از آن جا كه محیط 
و  مشاركت  مبحث  است،  محیط زيست  عرصه  در  فعال  غیردولتی  سازمان های  حاضر،  پژوهش 
ارتباطات، فرايندی مهم برای آموزش اعضا، داوطلبان، و جوامع محلی در اتخاذ تصمیم های گروهی 
و در عین حال سهیم شدن در مسئولیت ها به شمار می رود. همچنین، برنامه های توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران از يک طرف، توسعه مشاركت افراد در امور كشور 
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را در راستای ايجاد زمینه های الزم برای توسعه كشور، افزايش بهره وری دستگاه های اجرايی، و 
تقويت امور حاكمیتی دولت مورد توجه ويژه قرار می دهد و از سوی ديگر، سیاست حفظ و ارتقای 
سرمايه اجتماعی، ارتقای رضايت مندی عمومی، و گسترش كّمی و كیفی سازمان های غیردولتی را 

در راستای توسعه پايدار كشور دنبال می كند )سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور، 1389(. 
چالش های  و  ويژگی ها  مبنای  بر  كه  می كند  كمک  داده بنیاد  راهبرد  اتخاذ  با  پژوهش  اين 
خاص و كنكاش وجوه مختلف سمن های زيست محیطی در ايران، تصويری جامع از پديده رهبری 
اثربخش در اين سازمان ها ارائه دهد. از اين رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر ارائه چارچوب رهبری 
اثربخش در سازمان های غیردولتی زيست محیطی در ايران است و تالش می كند به اين پرسش ها 
كه اجزای چارچوب تبیین كننده رهبری اثربخش در سمن های محیط زيست چگونه است؟ و ابعاد و 

مولفه های رهبری اثربخش در سمن ها كدام اند؟ پاسخ دهد.

مبانی نظری پژوهش

رهبری اثربخش

رهبری به معنای تالش برای اثرگذاری و نفوذ بر تعداد زيادی از كاركنان از راه ارتباطات و 
نام رهبر در  به  فرايندی است كه توسط فردی  تعیین شده است. رهبری،  از پیش  اهداف  تحقق 
راستای اثرگذاری و انگیزه بخشی به ديگران انجام می شود. در اين میان، رهبری سعی دارد حس 
داوطلبانه كاركنان را برای انجام كاری كه او تعیین می كند، ايجاد كند. سبک رهبری، مدلی است 
كه میان دو يا چند گروه در موقعیت های تعیین شده ارتباط برقرار می كند و احساسات و انتظاراتشان 
را با هم مرتبط می سازد )Syafii et al., 2015(. از نظر مجمع اقتصاد جهانی، رهبران اثربخش 
در سازمان ها بر اساس شاخص هايی همچون انتخاب رهبران بر اساس شايستگی و انتخاب مجدد 
آن ها؛ مديريت عملكرد؛ ايجاد و ارزيابی استانداردهای اخالقی؛ توسعه و نگهداری استعدادها؛ ايجاد 
راهبردهای برتر؛ برقراری ارتباطات موثر با ذی نفعان؛ و ارزيابی به صورت موثر و مستقل تعريف 
سازمان های  تغییر  با  است،  اثربخش  رهبری  قدرت  دارای  كه  فردی   .)WEF, 2014( می شوند 
كوچک و هدايت آن ها به سمت سازمان های بزرگ، در برابر مسائلی كه در آينده با آن روبه رو 
می شود، پاسخگوست. رهبران اثربخش، افرادی كه برای سازمان بهره وری دارند، حفظ می كنند و 

 .)Rentfrow, 2007( آن هايی كه به سازمان آسیب می رسانند، به راحتی حذف می نمايند
رهبری اثربخش به معنای كنترل و اعمال قدرت در سازمان نیست، بلكه به معنای سازماندهی 
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خالقانه  فضای  ايجاد  از  كه  است  عواملی  بردن  بین  از  و  ديوان ساالری،  فضای  از  دوری  باز، 
و  مسئولیت پذيری  معنای  به  اثربخش  رهبری  می كنند.  جلوگیری  سازمانی  تصمیم گیری های  در 
است  افراد  برای  تعیین شده  حد  از  بیش تر  تالشی  نیازمند  و  ارزش هاست  بر  مبتنی  پاسخگويی 
)Keqekolla, 2014(. رهبران اثربخش با قدرت برانگیختن، به بینش افراد در سازمان نفوذ پیدا 

می كنند. از اين راه، رهبران اثربخش در مواقع بحرانی با ايجاد و توسعه محیطی چالشی در سازمان، 
رفتارهای داوطلبانه ديگران را برای حل مسائل برمی انگیزانند. از اين رو، ارتباطات اثربخش يكی از 
مهم ترين عوامل موثر در برانگیختن ديگران است. سازمان و رهبران آن، حتی به جزئی ترين مسائل 
با راهبرد های سازمان حساسیت نشان می دهند  افراد  محیط كار و همچنین، تطبیق مهارت های 

 .)Aabdeen et al., 2016(

هستند،  پاسخگو  می افتد،  اتفاق  يادگیری  آن ها  در  كه  مسائلی  برابر  در  اثربخش،  رهبران 
ارزيابی قرار می دهند، و فهم  چشم اندازهای واقعی را به اشتراك می گذارند، باورهايشان را مورد 
درستی از سازماندهی و ساختار محیط كاری دارند. همچنین، از تجارب به صورت منطقی می آموزند 
و مهارت هايشان را در طول زمان ارتقا می دهند. از طرفی، در موقعیت های مختلف از سبک های 

 .)Jayavant, 2016( تعاملی، تحولی، انفعالی، و اخالقی در رهبری شان بهره می جويند

رهبری اثربخش در سمن ها

و  شخصی  سطوح  در  عمده ای  چالش های  با  اوقات  بیش تر  سمن ها  رهبران 
می شود  استناد  پژوهش ها  در  آنان  پیچیدۀ  مديريتی  چالش های  هستند.  روبه رو   سازمانی 
)James et al., 2005; Hailey & James, 2004; Edwards & Fowler, 2002(، كه نتايج 

اين بررسی ها نشان می دهد اين چالش ها متمايز از آن هايی است كه دولت ها يا بخش انتفاعی روبه رو 
هستند )Apostu, 2013(. متاسفانه بیش تر درك پژوهش های صورت گرفته از نحوه كار رهبران و 
انگیزه آن ها، مبتنی بر پژوهش راجع به نقش و شخصیت رهبران در تجارت، بخش های سیاسی يا 
نظامی است )Kotter, 1996; Adair, 2002; Bennis & Nanus, 2004(. پژوهش های به نسبت 

 .)Apostu, 2013( كمی در مورد رهبری بخش غیرانتفاعی يا دولتی انجام شده است
آينده بسیاری از سازمان های غیردولتی به توانايی آن ها در جذب و نگهداشت رهبران موثری 
بستگی دارد كه مبتكر هستند و توانايی ايجاد تغییر واقعی را دارند. چنین رهبران »كاتالیزوری«1 
با ارزش،  اولويت های راهبردی  اين امكان را دارند كه ضمن توازن تصمیم های سخت در مورد 
1. Catalytic
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ديدگاه راهبردی بلندمدت داشته باشند. موفقیت آن ها به توانايی برای واگذاری كار به همكاراِن 
با استعداد و ايجاد ائتالف و توسعه اتحادهای راهبردی بستگی دارد. مهم تر از همه، آن ها دارای 
همكاری  و  خارجی  ذی نفعان  با  فعاالنه  تعامل  با  می توانند  كه  هستند  متعهد  و  موثر  شبكه های 
ارتقا بخشند. مدير سازمان غیردولتی  را  موقعیت خود  و  كنند  تقويت  را  منابع  از شركا،  با طیفی 
بايد سبک رهبری خدمت گزار را برای افزايش سطح انگیزه و عملكرد كاركنان اتخاذ كند. رهبر 
منافع  تامین  و  نیازها  رفع  دغدغه  و  است  كار  به  مشغول  كارمندان  خادم  عنوان  به  خدمت گزار 

 .)Apostu, 2013( كاركنانش را دارند

مدل های رهبری اثربخش

اين  می رسد،  انجام  به  مختلف  سازمان های  در  اثربخش  رهبری  زمینه  در  كه  پژوهش هايی 
مفهوم را تحت تاثیر عوامل و متغیرهای محیطی نیز بررسی می كنند. جدول )1(، به بررسی عوامل 

موثر بر رهبری اثربخش در ادبیات می پردازد. 

جدول 1: عوامل موثر بر رهبری اثربخش

عوامل موثر بر رهبری اثربخشمنبع )سال(
جان و چاتوپادهیای 

)2015(
سبک های رهبری، ساختار سازمانی، راهبرد سازمان، فرهنگ سازمانی، شخصیت 

رهبران، الگوی تعامل با پیروان.
وویت تانه و ان جواین 

رفتارهای رهبری، مهارت های رهبری، سبک های رهبری، موقعیت رهبری.)2015(

گروه مشاروه چتسورث 
)2014(

ارتباطات  شخصیتی،  ویژگی های  انسانی،  منابع  مدیریت  سازمانی،  سیستم های 
سازمانی، فرایندهای سازمانی.

سن رهبران.بوئریگتر )2015(

رهبران، شویتز1)2016( شخصیت  رهبران،  بلوغ  رهبران،  تجربه  رهبران،  زمینه  رهبران،  ادراک 
قدرت فهم وظایف، انتظارات روشن.

همچنین، در بیش تر پژوهش هايی كه در زمینه رهبری اثربخش در سازمان ها به انجام رسیده، 
ابعاد رهبری  نمايش  به   ،)2( بررسی شده است. جدول  اثربخش در سازمان ها  ابعاد كلی رهبری 

اثربخش در ادبیات می پردازد. 

1. Schuetz



112

11
1 

پي
پيا

 ـ 
1 

اره
شم

 ـ 
99

ار 
 به

3 ـ
3 

وره
| د

جدول 2: ابعاد رهبری اثربخش

ابعاد رهبری اثربخشمنبع )سال(
گیگلیوتی و روبن1 

)2017(
 1. ادغام دانش و مهارت 2. انسجام میان شایستگی های عمودی و افقی در سازمان 
3. برقراری ارتباط میان سازمان و دانشگاه 4. پرورش و تقویت همکاری با سرمایه گذاران.

بالی و همکاران2 
1. اعتقاد به قدرت 2. ارزش های اخالقی 3. اقدام های مبتنی بر عرف.)2017(

لیتوچی و همکاران 
)2017(

انتخاب سبک رهبری مناسب 2. تعیین رسالت روشن 3. احترام به فرهنگ و   .1
هنجارهای جامعه.

1. رفتار سیاستمدارانه 2. حرفه ای بودن از طریق افزایش مهارت ها 3. دفاع از حقوق انسودو3 )2016(
دیگران 4. داشتن فلسفه 5. توجه به دیگران 6. همدلی با دیگران 7. ارتباطات 8. اختیارات.

می توان  پیشین،  پژوهش های  در  اثربخش  رهبری  شناسايی شده  شاخص های  به  توجه  با 
شاخص های رهبری اثربخش را در طبقه های ويژگی های رفتاری، شخصیتی، و مديريتی رهبری 
اثربخش و ارتباطات اثربخش تقسیم بندی نمود. و عوامل موثر بر رهبری اثربخش را در سه دسته كلی 
فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی، و موقعیت رهبری در سازمان طبقه بندی كرد. همچنین، در برخی 
از پژوهش ها به پیامدهای رهبری اثربخش اشاره می شود كه مهم ترين آن ها تغییر سازمانی است. در 
موضوع رهبری اثربخش در سازمان های مختلف، پژوهش های متعددی در سال های اخیر انجام شده 
است. در جدول )3(، به نمونه ای از آن در زمینه رهبری اثربخش سازمان های مختلف اشاره می شود. 

جدول 3: خالصه ای از پیشینۀ پژوهش

یافته هامنبع )سال(
معدنچیان و 

 همکاران )2017(
سبک های  یا  رفتارها  و  هستند  خاص  رفتارهای  برخی  محرک  اثربخش،  رهبران 

رهبری ویژه ای از خود نشان می دهند.

لیتوچی و همکاران 
)2017(

در این پژوهش، بینش هایی در زمینه سازگاری فرهنگی رهبری اثربخش ارائه می شود. 
الزمه این امر، ترکیب کردن بهترین سبک های رهبری از سایر نقاط جهان، و ارائه 

دادن آن به سازمان های آفریقایی است.

انسودو )2016(
پژوهش نشان می دهد که موفقیت بنیاد کلینتون ناشی از توانایی کلینتون در مهارت های 
رهبری شامل درک کردن، تناسب، همدلی، ایمان، اعتماد، و رفتار  عاری از قضاوت 

نسبت به زیردستان و همکاران است. 

1. Gigliotti & Ruben
2. Bulley et al.
3. Nsoedo 
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ادامه جدول 3: خالصه ای از پیشینۀ پژوهش

یافته هامنبع )سال(

پژوهش به بررسی رهبری اثربخش و تاثیر آن بر موفقیت سازمان بر اساس یافته های شویتز )2016(
قوم نگارانه می پردازد.

چکشیان و همکاران 
)1397(

دین محوری،  اخالق مداری،  بصیرت،  مولفه های  به ترتیب  که  می دهد  نشان  نتایج 
انگیزه بخشی، خودسازی،  اعتماد،  قابلیت  سعه صدر، مدیریت قلب ها، خود کنترلی، 

تعالی جویی، و در نهایت رشد و توانمندسازی از رتبه باالتری برخوردار هستند.

دارتی باه1)2014(

پژوهش با بررسی رابطه بین رهبری اثربخش و توسعه پایدار در آفریقا نشان می دهد 
که ناهمخوانی بسیاری بین وضعیت رهبری و دستیابی به توسعه پایدار وجود دارد. 
و  تحول گرا  رهبری  رویکرد  جمله  از  اثربخش  رهبری  رویکردهای  بین  همچنین، 

دستیابی به توسعه پایدار رابطه وجود دارد.

این پژوهش مروری بر ادبیات در مورد ویژگی های رهبران سمن هاست، و چالش های آپوستو )2013(
طراحی برنامه های توسعه رهبری متناسب با نیاز سمن ها را بررسی می کند.

علیزاده زوارم و 
رجب زاده )1393(

بر اساس یافته های پژوهش، مشخص می شود که در میان سبک های مختلف رهبری، 
انتقادی مستقل و عملکردی فعاالنه،  از تفکر  با برخورداری  اثربخش  پیروی  سبک 

بهترین سبک در تعامل با رهبری اثربخش به منظور تحقق اهداف سازمانی است.
افجه ای و همکاران 

)1393(
بر اساس یافته های پژوهش، هر دو از الگوهای اسالمی و ایرانی در حوزه رهبری 

دارای مبانی اعتقادی بسیار محکم و استواری هستند.

اوان و 
همکاران2)2012(

کارکنان،  انگیزش  راه  از  می توانند  خدمت گزار  رهبران  پژوهش،  نتایج  اساس  بر 
عملکرد کارکنان را افزایش  دهند، و برای افزایش سطح انگیزه و عملکرد کارکنان 
باید سبک رهبری خدمت گزار را اتخاذ کنند. رهبران به عنوان خادم کارمندان مشغول 

به کار هستند و دغدغه تامین رضایت و منافع کارکنان را دارند.

هرچند در خصوص رهبری در سازمان های دولتی و خصوصی پژوهش هايی صورت گرفته است، 
در خصوص تعمیم ادبیات به سمن ها و سمن های زيست محیطی بايد جانب احتیاط رعايت شود. اين 
احتمال را نبايد ناديده گرفت كه زمینه خاص فعالیت سمن ها، ابعاد جديدی را برای تعريف عملیاتی 
رهبری اثربخش در سمن ها الزام آور می سازد. سمن های زيست محیطی ويژگی های خاص خود را دارند 
و در جامعه ايران با چالش های خاصی مواجه هستند؛ از اين رو، موضوع رهبری اثربخش در سمن ها 
هنوز موضوعی نوپا به شمار می آيد. به طور كلی، شكاف های نظری موجود در پژوهش های انجام شده در 
زمینه رهبری اثربخش ضرورت پژوهش های تكمیلی را آشكار می سازد. در نتیجه، مسئله اصلی پژوهش 

حاضر، ارائه چارچوب رهبری اثربخش در سازمان های غیردولتی زيست محیطی در ايران است.
1. Dartey-Baah
2. Awan et al.
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روش شناسی پژوهش

مكتب  به  آن  روش شناسی  و  ديدگاه هستی شناسی،  از  حاضر  پژوهش  معرفت شناسی  مبانی 
تفسیرگرايی نزديک تر است. همچنین، از ديدگاه شناخت شناسی، ارتباط بین پژوهشگران و پديده 
به صورت تبادلی و ذهنی گرايی است. رويكرد روش شناسی در اين پژوهش، فرااثبات گرايی1 است. 
از ديدگاه فرااثبات گرايی، پديده های اجتماعی مستقل از تفسیر پژوهشگران، هستی و موجوديت 
ويژه ای  اهمیت  از  اثربخش،  رهبری  مانند  اجتماعی،  پديده های  معانی  تفاسیر  اين رو،  از  ندارند. 
برخوردار هستند و تنها تفاسیر معانی اند كه می توانند در چارچوب يک گفتمان يا سنت دريافت و 
فهمیده شوند. اين پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای است و در گروه شاخه مطالعات میدانی قرار 
می گیرد. همچنین از جهت نوع روش، توصیفی ـ اكتشافی است كه برای گردآوری اطالعات از 
ابزار مصاحبه استفاده می شود. رويكرد جمع آوری داده ها در راستای پاسخ به پرسش های پژوهش، 
از راهبرد نظريه پردازی  كیفی است. همچنین، برای تجزيه وتحلیل داده های كیفی گردآوری شده 
داده بنیاد با رهیافت كوربین و استراوس2 )1998( استفاده می شود. فرايند كدگذاری نظريه داده بنیاد 
در رهیافت كوربین و استراوس از طريق فراگرد تحلیل مستمر داده ها، شامل سه مرحله كدگذاری 

باز، محوری، و گزينشی است. در جدول )4(، راهنمای مصاحبه نیمه ساختاريافته ارائه می شود:

جدول 4: راهنمای مصاحبه نیمه ساختاريافته

پرسش های فرعیپرسش اصلی

مهم ترین 
چالش های مرتبط 
با رهبری اثربخش 

در سمن های 
زیست محیطی 

کدام اند؟

1. آیا با تجربه های دیگر کشورها در زمینه رهبری اثربخش در سمن های زیست  محیطی 
آشنا هستید؟

2. به نظر شما، چه عوامل محیطی در داخل و خارج از سازمان )مانند قوانین باالدستی، فرهنگ 
سازمانی، و سبک های رهبری(، بر رهبری اثربخش سمن های زیست محیطی موثرند؟

ساختار  قانونی،  فناوری،  )بسترهای  زیرساخت هایی  و  بسترها  چه  شما،  نظر  به   .3
سمن های  اثربخش  رهبری  پیاده سازی  برای  سازمانی(،  سلسله مراتب  و  سازمانی، 

زیست محیطی موثرند؟
4. بر اساس تجربه شما، موانع استقرار رهبری اثربخش در سمن های زیست محیطی 

ایران کدام اند؟
5. چه اقدام هایی برای استقرار رهبری اثربخش در سمن های زیست محیطی ایران انجام 

شده است؟

1. Meta-Positivism
2. Corbin & Strauss
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ادامه جدول 4: راهنمای مصاحبه نیمه ساختاريافته

پرسش های فرعیپرسش اصلی

ابعاد و مولفه های 
رهبری اثربخش 
در سمن های 
زیست محیطی 

کدام اند؟

آشنا  اثربخش  رهبری  حوزه  در  ارائه شده  مفهومی  چارچوب های  با  اندازه  چه  تا   .1
هستید؟

2. چه ابعاد یا مولفه های دیگری را برای رهبری اثربخش در سمن های زیست محیطی 
پیشنهاد می کنید؟

3. تعریف شما از رهبری اثربخش در سمن های زیست محیطی چیست؟
پیامدهای استقرار 
رهبری اثربخش 
در سمن های 
زیست محیطی 

کدام اند؟

سمن های  در  اثربخش  رهبری  برای  را  اهدافی  چه  دولتی  خط مشی گذاران   .1
زیست محیطی دنبال می کنند؟

2. دولت چه سیاست ها و راهبردهایی را برای استقرار رهبری اثربخش در سمن های 
زیست محیطی انتخاب کرده است؟

با توجه به موضوع، جامعه آماری مورد نظر در اين پژوهش سمن های زيست محیطی ايران 
استقرار  خاطر  به  است.  انتخاب شده  و هدفمند  گلوله برفی  به صورت  نمونه گیری  هستند. روش 
دبیرخانه شبكه ملّی سمن های زيست محیطی در تهران، بررسی از افرادی شروع می شود كه در 
اين شبكه ملّی عضو هستند و در شهر تهران سكونت دارند. در ابتدا نیز مصاحبه با دبیر شبكه ملّی 
شروع می شود، كه مانند يک شركت كننده در پژوهش ما را به شركت كنندگان ديگر هدايت می كند. 
تعداد نمونه گیری تا جايی ادامه می يابد كه در تدوين چارچوب مورد نظر اشباع نظری حاصل شود. 
در اين راستا، تعداد 12 مصاحبه با میانگین120 دقیقه ای با هر يک از اعضای شبكه انجام می شود 
تشكیل سمن های محیط زيست سطح  در  و  با محیط زيست هستند  مرتبط  دارای تحصیالت  كه 
استانی و شبكه ملّی هستند كه ويژگی های  آنان عضو شبكه  دارند. بیش تر  اساسی  كشور نقش 

جمعیت شناختی آنان در جدول )5( ارائه می شود. 

جدول 5: توصیف ويژگی های جمعیت شناختی خبرگان

سابقه فعالیتجنسیتمدرک تحصیلیِسمت سازمانی 

هیئت  ویژگی ها
مدیره

مدیر 
عامل

نماینده 
سمن

کارشناسی 
بیش از 10 زنمرددکتریارشد

سال
بیش از 25 

سال
651759348فراوانی

5041/68/358/341/675253367درصد فراوانی



116

11
1 

پي
پيا

 ـ 
1 

اره
شم

 ـ 
99

ار 
 به

3 ـ
3 

وره
| د

ارزيابی اتکاپذيری يافته ها

در اين پژوهش، برای ارزيابی اتكاپذير بودن داده ها و تفسیرها، تركیبی از معیارهای ارزيابی 
پژوهش های تفسیری و مبتنی بر روش شناسی نظريه برخاسته از داده ها مورد استفاده قرار می گیرد 
تا بتواند داده ها و تفسیرهايی مناسب و موثق را برای پاسخگويی سازمان های غیردولتی ارائه دهد. 
است  راستی  و  تصديق پذيری،  اتكاپذيری،  اعتمادپذيری،  تفسیری شامل  پژوهش های  معیارهای 
)Lincoln & Guba, 1985(، و معیارهای نظريه برخاسته از داده ها شامل تطابق، فهم پذيری، 

عمومیت، و كنترل پذيری است )Corbin & Strauss, 1998(. جدول )6(، خالصه ای از معیارهای 
سنجش كفايت فرايند پژوهش و كیفیت داده ها و تفسیرها را نشان می دهد.

جدول 6: ارزيابی اتکاپذيری يافته های پژوهش

شرحمعیار

اعتمادپذیری
1. بررسی پرسش های مصاحبه نیمه ساختاریافته به لحاظ شفاف بودن؛ 2. ارسال خالصه ای از 
طرح پژوهشی به منظور آماده بودن ذهن مصاحبه شونده؛ 3. دقت پژوهشگر و چندین بار بررسی 

کدهای اتخاذشده از مصاحبه ها؛ و 4. بررسی نظریه صورت بندی شده با چند نفر از خبرگان.

انتقال پذیری
از  بررسی  پدیده تحت  مورد  در  ارائه شده  اطالعات   .2 و هدفمند؛  نظری  نمونه گیری   .1
برخوردار است؛ و  به موقعیت های مشابه  یافته ها  انتقال  امکان  ارزیابی  برای  کفایت الزم 

3. مفاهیم نظری ارائه شده از داده های حاصل از تمامی مصاحبه شوندگان استخراج شدند.
پایایی و 
در مصاحبه ها، خبرگان تجربه های جاری و پیشین خود را در مورد موضوع عنوان کردند.اتکاپذیری

1. باز بودن مصاحبه ها و اختصاص زمان کافی به آن ها پرده از ماهیت پیچیده پدیده مورد بررسی عمومیت
برداشت؛ و 2. شناسایی ابعاد متعدد پدیده مورد بررسی از راه انجام 15 مصاحبه با افراد خبره.

تصدیق پذیری
ارزیابی تفسیرهای پژوهشگران از سوی دیگران؛ و 2.  پیاده شده و  1. مرور مصاحبه های 
از  تن  سه  توسط  الگوی صورت بندی شده  تایید خالصه  راه  از  تفسیرها  پاالیش  و  بسط 

مصاحبه شوندگان.

راستی
یا تهدید  از فشار  به دور  مصاحبه ها به صورت حرفه ای، بی نام، و در فضایی دوستانه و 
مورد  موضوع های  از  گریز  برای  مصاحبه شونده  تالش  بر  دال  شواهدی  و  گرفت،  انجام 

بحث یافت نشد.
تطبیق یافته ها با مبانی نظری و روش شناسی پژوهش کیفی.تطابق

یافته های پژوهش در اختیار دو تن از مصاحبه شوندگان گذاشته شد که برای آن ها قابل فهم بود.فهم پذیری
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پايايی نتايج

برای سنجش پايايی و قابلیت اعتماد نتايج نظريه داده بنیاد از روش ماتريس كیفی مقوله ها 
استفاده می شود كه اين روش به اشباع نظری مدل هم كمک می كند. نتايج ماتريس كیفی مقوله ها 

در جدول )7( به نمايش گذاشته می شود. 

جدول 7: ماتريس کیفی و فراوانی زيرمقوله ها

زیرمقولهمقوله ردیف
فراوانی خبرگان

زیرمقوله  123456789101112
1

عوامل 
عّلی

8********ظرفیت تشکل های مردمی
7*******شبکه های حکمرانی2
9*********ظرفیت های سازمانی3
عوامل 4

زمینه ای
12************انعطاف پذیری ساختاری

8********فضای سازمانی5
عوامل 6

مداخله گر
7*******خط مشی حمایتی

8********راهبرد حمایتی7
8

راهبردها
8********برون سازمانی

11***********درون سازمانی9
10

پیامدها
12************مشارکت عمومی

8********عملکرد سازمانی11
12

مولفه ها

12************مشارکت جویی
11***********خدمت گزاری 13
10**********تحول گرایی14
12************قانون مداری15

فراوانی پاسخ های خبرگان در مورد تايید مقوله های كشف شده )جدول 7(، نشان دهنده توافق 
جمعی خبرگان در رابطه با تايید مدل استخراج شده است.
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يافته های پژوهش

استخراج  مصاحبه ها  در  مفهومی(  واحد  )كوچک ترين  كلی  كدهای  باز،  كدگذاری  مرحله  در 
می شوند. پس از آن در مرحله كدگذاری محوری، به مقوله بندی و دسته بندی هر كدام از كدها 
اثربخش در سمن های  در قالب عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها، و پیامدهای رهبری 

زيست محیطی پرداخته می شود. در مرحله كدگذاری گزينشی شرح روايت مدل ارائه می شود. 
پرسش اصلی: ابعاد و مولفه های رهبری اثربخش در سمن های زيست محيطی 

كدام اند؟
سمن های  در  اثربخش  رهبری  مولفه های  و  ابعاد  شناسايی  پی  در  پژوهش  اصلی  پرسش 
زيست محیطی است. كد )F(، مربوط به مولفه های رهبری اثربخش است كه از مصاحبه شونده يكم 
)F1(، تا مصاحبه شونده دوازدهم )F12( تعريف می شود. نتايج كدگذاری باز و محوری داده های 

كیفی گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه در جدول )8( ارائه می شود.

 جدول 8: نتايج تحلیل ابعاد و مولفه های رهبری اثربخش سمن ها

کدگذاری کدهای باز زیرمقوله
F8 مشارکت های مردمی در حل مسائل

مشارکت جویی

F2, F3, F12, F8 اعتمادسازی
F1, F3, F12 توسعه قابلیت های مشارکتی سمن ها

F2 ایجاد فضای حضور داوطلبان فعال
F1, F3 ارتباط موثر سمن ها با دولت

F1, F2, F3 تصمیم گیری مشارکتی در سطح کالن
F1, F3 افزایش حمایت های دولتی

F1, F3خدمت گزاری تقویت جامعه محلی برای حفاظت و حمایت از محیط زیست
F1, F3 جذب داوطلبان خدمت گزار به محیط زیست

F12 ظرفیت سازی نیروهای داوطلب خدمت گزار
F3, F6, F10 گسترش مهارت و دانش تخصصی رهبران سمن ها

F3, F12تحول گرایی جذب و توسعه حامیان در سطح مّلی و بین المللی
F5 گسترش ارتباطات با ذی نفعان
F5 افزایش اعتبارهای مالی
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ادامه جدول 8: نتايج تحلیل ابعاد و مولفه های رهبری اثربخش سمن ها

کدگذاری کدهای باز زیرمقوله
F1, F8 تدوین قوانین برای تعیین حوزه و دامنه فعالیت سمن ها

F4قانون مداری قوانین منعطف در مقابله با فشارهای سیاسی
F1 تعهد مدیران به قوانین سمن ها
F8 تدوین اصول قانونی مرتبط با حمایت از محیط زیست

نتايج كدگذاری محوری مولفه های رهبری اثربخش در سمن های زيست محیطی نشان می دهد 
ابعاد و مولفه های الگوی  كه مشاركت جويی، خدمت گزاری، تحول گرايی، و قانون مداری از جمله 

رهبری اثربخش در سمن های زيست محیطی هستند. 
پرسش يكم: عوامل علّی رهبری اثربخش در سمن های زيست محيطی كدام اند؟

در نظريه داده بنیاد بر اساس رهیافت كوربین و استراوس )1998(، عوامل علّی به آن دسته از 
متغیرها گفته می شود كه به طور كلی و در قالب مجموعه ای از كدهای شناسايی شده، بر راهبردها، 
عوامل زمینه ای، مداخله گر، و پیامدها تاثیر دارند. پرسش اول پژوهش در پی بررسی عوامل موثر 
بر رهبری اثربخش در سمن های زيست محیطی است. كد )A(، مربوط به عوامل علّی است كه از 
مصاحبه شونده نخست )A1(، تا مصاحبه شونده دوازدهم )A12( تعريف می شود. همچنین، نتايج 

مقوله بندی كدها در مرحله كدگذاری محوری در جدول )9( ارائه می شود. 

جدول 9: نتايج تحلیل عوامل موثر بر رهبری اثربخش سمن ها

کدگذاری کدهای باز زیرمقوله
A1 روابط موثر با تشکل ها

ظرفیت 
تشکل های 

مردمی

A1 روابط موثر با بومیان مناطق زیست محیطی
A1 اهداف مشترک با تشکل ها
A2 فعالیت های مدنی

A1, A2, A12 فرهنگ و نگرش مثبت به محیط زیست در جامعه
A12 جذب نیروهای داوطلب مردمی
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ادامه جدول 9: نتايج تحلیل عوامل موثر بر رهبری اثربخش سمن ها

کدگذاری کدهای باز زیرمقوله
A1, A3, A8, A9, A10, A11, A12 حمایت نهادهای دولتی

شبکه های 
حکمرانی

A1 حمایت سازمان برنامه و بودجه
A5 ارتباطات موثر با ذی نفعان
A12 جذب سرمایه گذاران خارجی
A4 البی های سیاسی

A1, A2, A3, A4, A5, A11, A12 حمایت مدیران از سمن ها

ظرفیت های 
سازمانی

A1, A2, A5, A8, A9, A10 قوانین و مقررات انعطاف پذیر
A3 تصمیم گیری مشارکتی
A3 الگوگیری از سمن های موفق جهانی
A4 داشتن برنامه مشخص
A4 تبلیغات سمن ها

A4, A5 آموزش و ارتقای مهارت های نیروهای انسانی
A5 اعتبارهای مالی
A8 تسهیل در فرایند ارائه مجوز به سمن ها
A12 سرمایه اجتماعی

اثربخش در سمن های زيست محیطی  بر رهبری  موثر  نتايج كدگذاری محوری عوامل علّی 
نشان می دهد كه عوامل ظرفیت تشكل های مردمی، شبكه های حكمرانی، و ظرفیت های سازمانی 

از جمله عوامل علّی موثر بر الگوی رهبری اثربخش در سمن های زيست محیطی هستند.
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سمن های  در  اثربخش  رهبری  بر  موثر  زمينه ای  شرايط  دوم:  پرسش 
زيست محيطی كدام اند؟

به  آوردن  روی  به  ترغیب  را  كنشگر  كه  است  شرايطی  و  علل  مجموعه  زمینه ای،  عوامل 
اثربخش  الزام های رهبری  دريافت كه  داده های كیفی می توان  با تحلیل  رفتاری خاص می كند. 
و  زمینه ای  عوامل  بررسی  پی  در  پژوهش  دوم  پرسش  می شوند.  طبقه بندی  دسته هايی  چه  در 
زيرساخت های الزم در الگوی رهبری اثربخش سمن های زيست محیطی است. كد )B(، مربوط به 
عوامل زمینه ای است كه از مصاحبه شونده نخست )B1(، تا مصاحبه شونده دوازدهم )B12( تعريف 

می شود. نتايج مقوله بندی كدها در مرحله كدگذاری باز و محوری در جدول )10( ارائه می شود. 

جدول 10: نتايج تحلیل عوامل زمینه ای رهبری اثربخش سمن ها

کدگذاری کدهای باز زیرمقوله
B1 ایجاد فضای غیررسمی در حین رعایت رسمیت

ساختار سازمانی 
منعطف

B1 وحدت رویه
B1, B2 سلسله مراتب و تمرکز پایین در سازمان

B7 شفافیت و پاسخگویی
B12 دیوان ساالری پایین در سازمان
B12 تشکیل تیم های کاری
B1 تعهد مدیران

فضای سازمانی

B1, B4, B8, B10 اهداف و برنامه
B2, B7 مدیریت منابع مالی

B3, B4, B5, B7 نیروی انسانی متخصص
B3, B8 مدیریت دانش
B3, B9 سیستم اطالع رسانی

B1, B5, B6, B9, B11 زیرساخت های فناوری اطالعات و رسانه
B8 منشور اخالقی
B6 آموزش مدیران به صورت حضوری و مجازی

نتايج كدگذاری محوری عوامل زمینه ای موثر بر رهبری اثربخش در سمن های زيست محیطی 
نشان می دهد كه ساختار سازمانی منعطف و فرايندهای سازمانی از جمله عوامل زمینه ای موثر بر 

الگوی رهبری اثربخش در سمن های زيست محیطی هستند. 
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سمن های  در  اثربخش  رهبری  بر  موثر  مداخله گر  عوامل  سوم:  پرسش 
زيست محيطی كدام اند؟

اين بخش در پی بررسی چالش ها و مشكالت رهبری اثربخش در سمن های زيست محیطی 
است. كد )C(، مربوط به عوامل مداخله گر است كه از مصاحبه شونده نخست )C1(، تا مصاحبه شونده 
دوازدهم )C12( تعريف می شود. نتايج كدگذاری باز داده های كیفی گردآوری شده با استفاده از ابزار 
مصاحبه برای شناسايی چالش های رهبری اثربخش در سمن های زيست محیطی در جدول )11( 

به نمايش گذاشته می شود.

جدول 11: نتايج تحلیل عوامل مداخله گر در رهبری اثربخش سمن ها

کدگذاری کدهای باز زیرمقوله
C1, C2, C4 وجود قوانین مناسب

C3, C4, C12خط مشی حمایتی فضای انتقاد از دولت
C8 حمایت های مناسب دولتی

C1, C4, C9, C12 شرایط مساعد مالی

راهبردهای حمایتی

C3 بومی سازی سمن ها
C5, C7 دسترسی به مدیران متخصص

C5 وجود نظریه در زمینه سمن ها
C7, C8 تفویض اختیار مناسب

C7 حمایت از اجرایی شدن ایده ها
C7 مدیریت انتظارهای اعضا

نتايج كدگذاری محوری عوامل مداخله گر در رهبری اثربخش سمن های زيست محیطی نشان 
در  اثربخش  رهبری  الگوی  در  مداخله گر  عوامل  جمله  از  سازمانی  و  قانونی  مسائل  كه  می دهد 

سمن های زيست محیطی هستند. 
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سمن های  در  اثربخش  رهبری  استقرار  راهبردهای  چهارم:  پرسش 
زيست محيطی كدام اند؟ 

راهبردها، مجموعه اقدام هايی هستند كه سازمان در پاسخ به عوامل علّی و زمینه ای در راستای 
پیاده سازی رهبری اثربخش انجام می دهد. پرسش چهارم پژوهش در پی بررسی راهبردهای رهبری 
اثربخش سمن های زيست محیطی است. كد )D(، مربوط به راهبردهاست كه از مصاحبه شونده يكم 
كیفی  داده های  باز  كدگذاری  نتايج  می شود.  تعريف   )D12( دوازدهم  مصاحبه شونده  تا   ،)D1(

گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه در جدول )12( به نمايش گذاشته می شود. 

جدول 12: نتايج تحلیل راهبردهای استقرار رهبری اثربخش سمن ها

کدگذاری کدهای باز زیرمقوله
D1 خصوصی سازی سمن ها

راهبردهای 
برون سازمانی

D1, D2, D8, D9 افزایش ظرفیت های تامین مالی سمن ها
D1, D4, D8 توسعه شبکه حامیان محیط زیست

D5 افزایش ارتباطات موثر برون سازمانی
D5, D8 افزایش ظرفیت های اعتمادسازی در بین مردم و نهادهای دولتی

D6 بکارگیری موثر از رسانه ها
D1 تدوین قوانین مناسب
D8 کاستن مخرب های زیست محیطی

D1, D2, D9, D12 افزایش ظرفیت های فناوری

راهبردهای 
درون سازمانی

D2, D6 ارتقا و توسعه رهبری سمن ها
D2, D4, D5, D9 افزایش ظرفیت های یادگیری در سازمان

D4 چابک سازی سازمان
D7 مدیریت بر مبنای نتیجه
D12 افزایش شفافیت در مسئولیت پذیری

نتايج كدگذاری محوری راهبردهای موثر در رهبری اثربخش سمن های زيست محیطی نشان 
می دهد كه اين راهبردها به دو بخش راهبردهای درون و برون سازمانی طبقه بندی می شوند. 
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زيست محيطی  سمن های  در  اثربخش  رهبری  پيامدهای  پنجم:  پرسش 
كدام اند؟ 

در  اثربخش  رهبری  اجرای  و  پیاده سازی  نتیجه  در  كه  هستند  عواملی  مجموعه  پیامدها، 
سمن های زيست محیطی به دست می آيند. پرسش پنجم پژوهش در پی بررسی پیامدهای رهبری 
اثربخش سمن های زيست محیطی است. كد )E(، مربوط به پیامدهاست كه از مصاحبه شونده يكم 
)E1(، تا مصاحبه شونده دوازدهم )E12( تعريف می شود. نتايج كدگذاری باز و محوری داده های 

كیفی گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه در جدول )13( به نمايش گذاشته می شود.

جدول 13: نتايج تحلیل پیامدهای رهبری اثربخش در سمن ها

کدگذاری کدهای باز زیرمقوله
E2, E11 افزایش سالمت روانی و تعادل اجتماعی در جامعه

مشارکت عمومی
E1, E6 افزایش حساسیت جامعه به محیط زیست

E2 افزایش حضور مردمی و فعاالن داوطلب
E3 افزایش توان مشارکت عمومی
E10 تقویت و گسترش جامعه مدنی
E2 افزایش توان تشکل های مردمی

عملکرد سازمانی

E3, E4 توسعه پایدار زیست محیطی
E6 استفاده بهینه از منابع
E6 استفاده بهینه از نیروهای داوطلب
E6 افزایش ظرفیت های نهادهای مدنی در اثرگذاری بر سیاست ها
E10 بهبود و توسعه ارتباطات با مردم
E10 افزایش ظرفیت های اعتمادسازی
E10 بهبود ارتباطات بین دولت و مردم
 E10 افزایش ظرفیت های اقتصادی سمن ها

نتايج كدگذاری محوری پیامدهای رهبری اثربخش سمن های زيست محیطی نشان می دهند 
كه مشاركت عمومی و عملكرد سازمانی از جمله پیامدهای رهبری اثربخش هستند.

نظريه  و   )1998( استرواس  و  كوربین  رهیافت  از  محوری  كدگذاری  برای  پژوهش  اين  در 
پارادايم چارچوب منسجمی است كه به كمک آن می توان روابط  داده بنیاد استفاده می شود. اين 
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احتمالی میان مقوله ها را سنجید و امكان فهم به نسبت جامع پديده مورد نظر را فراهم نمود. مدل 
پارادايمی پژوهش حاضر در شكل )1( ارائه می شود:




 
 
 
 
 


 
 

   

 
 
 

  محیطی های زیست وب رهبری اثربخش در سمنچ: چار1 شکل
 

ای،  شود، عوامل علّی، زمینه ( مشاهده می1003)استراوس کوربین و طور که در چارچوب  همان
محیطی  های زیست سمنثر و مرتبط با رهبری اثربخش در ، و پیامدهای موگر، راهبردها مداخله

 .شوند میشناسایی 
 گیری  بحث و نتیجه

، و مدیریت حل های انسانی مانند منابع مالی، سرمایهری اثربخش منابع سازمانی در رهب ناتوانی
اند و نیاز  های غیردولتی با آن مواجه که سمندرون و برون سازمانی از مسائلی است  های تعارض

هدف این  بنابراین .ورندبه رهبری اثربخش روی آها  شود که این سازمان مبرمی احساس می
محیطی در ایران است. های زیست رهبری اثربخش در سمن دلپژوهش، ارائه م

 های دهد در مسیر اجرای موفق الگوی رهبری اثربخش سمن مینتایج پژوهش نشان 
های سازمانی بر آن  ، و ظرفیتهای حکمرانی های مردمی، شبکه محیطی، ظرفیت تشکل زیست

م کردن ازمانی برای فراههایی از قبیل ساختار سازمانی منعطف و فضای س موثرند. زیرساخت
رهبری اثربخش  گر در مسیر با توجه به نقش عوامل مداخله اند و شرایط رهبری اثربخش ضروری

 منعطف فضای سازمانی سازمانی ساختار

 های مردمی ظرفیت تشکل
 های حکمرانی شبکه

 یسازمان  های ظرفیت

 مشی حمایتی خط
راهبرد حمایتی

 ییجو مشارکت
 گزاری خدمت
 ییگرا تحول
 مداری قانون

 مشارکت عمومی
عملکرد سازمانی

 ها در سمن اثربخش رهبری یعوامل علّ

 گر عوامل مداخله

 پیامدها

شکل 1: چارچوب رهبری اثربخش در سمن های زيست محیطی 

همان طور كه در چارچوب كوربین و استراوس )1998( مشاهده می شود، عوامل علّی، زمینه ای، 
مداخله گر، راهبردها، و پیامدهای موثر و مرتبط با رهبری اثربخش در سمن های زيست محیطی 

شناسايی می شوند.

بحث و نتیجه گیری 

ناتوانی در رهبری اثربخش منابع سازمانی مانند منابع مالی، سرمايه های انسانی، و مديريت 
حل تعارض های درون و برون سازمانی از مسائلی است كه سمن های غیردولتی با آن مواجه اند و 
نیاز مبرمی احساس می شود كه اين سازمان ها به رهبری اثربخش روی آورند. بنابراين هدف اين 

پژوهش، ارائه مدل رهبری اثربخش در سمن های زيست محیطی در ايران است.
سمن های  اثربخش  رهبری  الگوی  موفق  اجرای  مسیر  در  می دهد  نشان  پژوهش  نتايج 
بر آن  زيست محیطی، ظرفیت تشكل های مردمی، شبكه های حكمرانی، و ظرفیت های سازمانی 
كردن  فراهم  برای  سازمانی  فضای  و  منعطف  سازمانی  ساختار  قبیل  از  زيرساخت هايی  موثرند. 
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شرايط رهبری اثربخش ضروری اند و با توجه به نقش عوامل مداخله گر در مسیر رهبری اثربخش 
همچنین،  هستند.  مهم  عوامل  جمله  از  حمايتی  راهبرد  و  خط مشی  زيست محیطی،  سمن های 
مورد  درون سازمانی  و  برون  راهبردهای  زيست محیطی،  اثربخش سمن های  رهبری  راستای  در 
شناسايی قرار می گیرند. با توجه به نتايج كدگذاری های باز و محوری، موفقیت در رهبری اثربخش 
از قبیل مشاركت عمومی و عملكرد سازمانی  پیامدها و دستاوردهايی  سمن های زيست محیطی، 
زيست محیطی شامل  در سمن های  اثربخش  رهبری  مقوله محوری  از سويی،  دارد.  به همراه  را 

مولفه های مشاركت جويی، خدمت گزاری، تحول گرايی، و قانون مداری است.
با وجود آن كه مفهوم رهبری اثربخش، به گفته بیش تر پژوهشگران رفتار سازمانی، مستقل از 
و  بررسی جامع  به  ايران،  از  پژوهشی چه در داخل و چه در خارج  سبک های رهبری است، هنوز 
نظريه پردازانه در زمینه رهبری اثربخش نپرداخته است. به گونه ای كه بیش تر پژوهش های مرتبط با اين 
مفهوم، به شناسايی شاخص های كلی رهبری اثربخش كه شباهت های زيادی نیز با سبک های رهبری 
دارند، می پردازند يا درصد كمی از اين پژوهش ها عوامل موثر بر رهبری اثربخش را در محیط های كاری 
بررسی می كنند )Madanchian et al., 2017; Lituchy et al., 2017; Boerrigter, 2015(، كه 

اين امر به شناخت جامع مفهوم رهبری اثربخش كمک چندانی نمی كند.
بر مبنای يافته های اين پژوهش در هیچ كدام از پژوهش های نظری و تجربی بررسی شده به 
صورت جامع، به مشاركت جويی، قانون مداری، تحول گرايی، و خدمت گزاری به عنوان ابعاد رهبری 
اثربخش اشاره نشده است. در اين پژوهش، تحول گرايی به عنوان يكی از ابعاد رهبری اثربخش 
است. همچنین، پژوهش حاضر خدمتگزاری را عالوه بر جذب داوطلبان خدمت گزار به محیط زيست 
از طريق دوستی و عالقه و ايثار و فداكاری، با افزايش حمايت های دولتی، تقويت جامعه محلی، 
ظرفیت سازی نیروهای داوطلب معرفی می كند و قانون مداری را يكی از مولفه های رهبری اثربخش 
معرفی می كند كه از طريق تدوين قوانین برای تعیین دامنه فعالیت سمن ها و حامی محیط زيست 

و مقابله با فشارهای سیاسی و تعهد مديران به قوانین سمن ها مطرح می سازد.
در ادبیات موضوع رهبری اثربخش شايستگی های شخصی و ويژگی های فردی رهبر از عوامل 
علّی موثر مطرح می شود، در حالی كه پژوهش حاضر به ظرفیت تشكل های مردمی، شبكه های 
حكمرانی، و ظرفیت های سازمانی می پردازد، و عوامل شخصیتی رهبر )آموزش و ارتقای مهارت های 

نیروی انسانی(، يكی از زيرمقوله های تشكیل دهنده ظرفیت های سازمانی است.
با وجود پژوهش های پیشین، در اين پژوهش بر مبنای اتخاذ چارجوب نظری داده بنیاد، عوامل 
زمینه ای رهبری اثربخش در دو مقوله اصلی ساختار سازمانی منعطف و فضای سازمانی؛ و عوامل 
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به دست  حمايتی  راهبردی  و  حمايتی  خط مشی  اصلی  مقوله  دو  در  اثربخش  رهبری  مداخله گر 
آمده است. همچنین، به افزايش ظرفیت های فناوری و چابک سازی سازمان به عنوان راهبردهای 
درون سازمانی؛ و خصوصی سازی سمن ها، افزايش ظرفیت های تامین مالی سمن ها، توسعه شبكه 
اعتمادسازی  ظرفیت های  افزايش  برون سازمانی،  موثر  ارتباطات  افزايش  محیط زيست،  حامیان 
كاستن  و  مناسب،  قوانین  تدوين  رسانه ها،  از  موثر  بكارگیری  دولتی،  نهادهای  و  مردم  بین  در 
در  كه  حالی  در  می شوند.  مطرح  برون سازمانی  راهبردهای  عنوان  به  زيست محیطی  مخرب های 
نیستند.  مطرح  عوامل  اين  ذی نفعان،  با  موثر  ارتباطات  برقراری  از  غیر  به  پیشین  پژوهش های 
همچنین به پیامدهای رهبری اثربخش به اين گستردگی و در دو مقوله مشاركت عمومی و عملكرد 

سازمانی پرداخته نمی شود.
بر مبنای يافته های پژوهش، پیشنهادهايی برای رهبری اثربخش سمن ها ارائه می شود:

تخصصی  توان  افزايش  طريق  از  فعالیت سمن ها  قانونی  بستر  و  مالی  ظرفیت های  افزايش 
سمن ها و افزايش مشاركت بین سمن های تخصصی ممكن است. با فراهم شدن اين دو ركن اصلی 
می توان انتظار داشت كه سمن ها باب گفتگو و البی گری مناسبی با نهادهای دولتی و غیردولتی باز 
كنند و خود را برای اخذ حمايت مالی و قانونی اين نهادها در راستای توسعه پايدار محیط زيستی با 
رابطه برد-برد به خوبی معرفی نمايند، بدون اين كه وام دار نهادی شوند و از رسالت اصلی كه دفاع 
افزايش  با تخصصی كردن حوزه فعالیت و  از طرفی،  از محیط زيست كشور است فاصله بگیرند. 
توان تخصصی اعضا و رهبران، ايجاد و توسعه كارگروه های تخصصی و به اشتراك گذاری دانش 
اثرهای  از  جلوگیری  و  سیاسی  مسائل  به  محیط زيست  بحث  ورود  از  جلوگیری  می توانند ضمن 
منفی آن بر عملكرد سمن ها، نسبت به تعريف و اجرای پروژه های وزينی اقدام نمايند و چارچوب 
و الزام هايی را برای فعالیت های اثربخش سمن ها در حوزه مالی، حسابرسی، و پاسخگويی مانند 
نحوه همكاری سمن ها با نهادهای بین المللی، معافیت های مالیاتی، و تنظیم و حمايت قانونی كسب 

نمايند.
افزايش ظرفیت های شفاف سازی عملكرد با هدف جلب اعتماد و مشاركت عمومی كه از طريق 
ايجاد كانون ارزيابی عملكرد سمن ها و بسترهای نوين اطالع رسانی )سايت و رسانه جمعی( ممكن 
است. پس پیشنهاد می شود كه مدل ارزيابی بر مبنای نتايج اين پژوهش و چارچوب رهبری اثربخش 
سمن های زيست محیطی تهیه شود. ضمن پیشنهاد خودارزيابی بر مبنای اين مدل، ارزيابی و تعريف و 
اجرای برنامه های بهبود برای نواحی بهبودپذير شناسايی شود، و به صورت دوره ای عملكرد سمن ها از 
طريق كانون ارزيابی، و نتايج به ذی نفعان آن ها اطالع رسانی شود. در اين صورت، اخبار نادرست نسبت 
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به سمن ها مانند تاسیس آن ها برای پولشويی از بین می رود و با افزايش اعتماد، مشاركت عمومی در 
توسعه پايدار زيست محیطی كشور به معنای واقعی محقق می شود.

افزايش قدرت تصمیم گیری  سازمانی با پايبندی به مشاركت دهی كلیه ذی نفعان. اين سازمان ها 
با مشاركت اعضا و بر مبنای تحلیل محیطی و انتظارهای ذی نفعان خود، نسبت به تعريف چشم انداز، 
اهداف، منشور اخالقی، و تنظیم برنامه ها و عملیات همسو با اين اهداف و منشور اقدام می كنند 
رويكردهای  و  سیاست ها  در  انعطاف پذيری  بايد ضمن  رهبران  متعهد هستند.  آن ها  تحقق  به  و 
خود، به اساسنامه سمن پايبند باشند و برای اين كه منحرف نشوند، به تصمیم گیری مشاركتی بها 
دهند. وقتی مشاركت جمعی ضعیف می شود، در عمل نظرهای جديدی مطرح می شود كه باعث 
می شود سازمان از اهداف خود منحرف شود و اعتماد و سرمايه اجتماعی را از دست بدهد. با توجه 
به وجه مطالبه گری و آگاهی بخشی سمن ها، وقتی آن ها در كار تصمیم گیری مشاركتی و رسیدن 
به تصمیم دچار اشكال می شوند، وارد يک فرايند زمان بر می شوند و اثربخشی رهبری را در آن 
كنش يا واكنشی كه می خواهند انجام دهند، از دست می دهند. همچنین، آموزش و ارتقای فرهنگ 
كار مشاركتی برای كلیه ذی نفعان از طريق بهینه كاوی از سمن های موفق جهانی و بومی سازی 
يادگیری های صورت گرفته از آن ها برای سمن های زيست محیطی؛ جانشین پروری در سمن های 
زيست محیطی؛ فعال سازی اتاق های فكر در سمن ها برای بهره مندی از ايده های استادان برجسته 
دانشگاه، بدنه تیم كارشناسی و ظرفیت های داخلی سازمان ها؛ و جلب مشاركت اقشار مختلف جامعه 

به منظور ارائه آموزش های شهروندی پیشنهاد می شود.
را  اثربخش  رهبری  بر  موثر  راهبردهای  می شود  پیشنهاد  آتی  پژوهشگران  به  پايان  در 
چارچوب  اين كه  به  توجه  با  بسنجند.  را  آن  اثرهای  و  گیرند  بكار  زيست محیطی  سمن های  در 
به دست آمده بر مبنای ديدگاه خبرگان است، از اين رو توصیه می شود كه پژوهشگران روابط بین 

متغیرها را با روش شناسی كّمی آزمون كنند. 
پژوهشگران در انجام فرايند اين پژوهش با محدوديت ها و مشكالتی روبه رو هستند، از جمله 
اين  نتايج  تعمیم  نبودن  و ممكن  در حوزه های گسترده تر  پژوهش  انجام  برای  زمانی  محدوديت 
پژوهش به سازمان های مشابه يا سازمان های ديگر به دلیل آن كه ماهیت روش اين پژوهش، كیفی 
است. از آن جا كه امكان تفاسیر مختلف از پديده مورد بررسی، از محدوديت های پژوهش های كیفی 
است، به طور حتم تفسیر صورت گرفته از پديده مورد مطالعه تنها يكی از تفاسیر ممكن و پذيرفتنی 
در مورد آن است. ماهیت بسیار ذهنی اين رهیافت، نتايج كسب شده را به نتايج شخصی و نامتعارفی 

مبدل می سازد كه امكان بكارگیری آن در شرايط خارج از محیط پژوهش دشوار است. 
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