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چکیده:

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل رهبری سطح پنج در سازمانهای
دانشبنیان انجام پذیرفت .اين پژوهش بر پایه پژوهشهای آمیخته و بهصورت کیفی
و ک ّمی است که از نظر هدف ،كاربردي و از حيث ماهيت و روش ،توصيفي پيمايشي
است .جامعه آماری پژوهش شرکتهای دانشبنیان در استان لرستان هستند که 30
نفر از خبرگان آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونهگيري
هدفمند انتخاب شدهاند .ابزار گردآوري اطالعات در بخش کیفی پژوهش ،مصاحبه
نیمهساختاریافته و در بخش ک ّمی نیز پرسشنامه است .در بخش کیفی ،دادههای
بهدست آمده از مصاحبه با استفاده از نرمافزار  Atlas.tiو روش کدگذاری تحلیل شد
و مولفههای رهبری سطح پنج شناسایی شدند .بهعالوه در بخش ک ّمی پژوهش ،با
استفاده از نرمافزار  Matlabو روش مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMمدل نهایی
پژوهش تدوین و ارائه شده است .نتایج پژوهش دربرگیرنده شناسایی مولفهها و ابعاد
رهبری سطح پنج و ارائه مدل رهبری سطح پنج در سازمانهای دانشبنیان است.
بدینترتیب یافتهها عالوه بر تدوین مدل رهبری سطح پنج ،حاکی از شناسایی ابعاد
اصلی رهبری سطح پنج ،ویژگیهای موقعیتی ،نوع مبادله رهبر عضو ،مهارتها و
ویژگیهای شخصیتی و رفتاری رهبری سطح پنج است.
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در جهان متغیر و بسیار پیچیده قرن بیست و یکم ،شیوههای سنتی مدیریت و رهبری برای
اداره سازمان امری ناکافی است .امروزه مدیران بر این نکته واقف هستند که تنها عنصر ثابت
معادالت عصر حاضر تغییر است؛ از اینرو رهبران و مدیران عصر کنونی برای اینکه بتوانند در
گستره تغییرات روزافزون ،سازمان را به نحوی اثربخش هدایت و رهبری کنند به روشها و
مهارتهای جدیدتری نیازمند هستند .بسیاری از رهبران دانستهاند که ثبات در سازمانها ،عقیدهای
قدیمی و منسوخ است و مهارتهای سنتی مدیریت و رهبری ،راهگشای مسایل جدید سازمانی
نیست (مالیینژاد .)1395 ،امروزه اداره کردن سازمانهای پیچیده و پیشرفته امری است بسیار
دشوار که دستیابی به این مهم مرهون زحمات رهبرانی است که بتوانند به مدد ویژگیهای
شخصی ،جاذبههای استثنایی به همراه تواضع و فروتنی ،تعهد و شور و حرارت الزم را در زیردستان
برای تحریک افکار ،اندیشهها و الهام بخشیدن به آنان بهمنظور ایجاد رفتارهای موردنظر خود
نهادینه سازند (حکاک و شریعتنژاد .)1395 ،این رهبران در ادبیات مدیریت و رهبری تحتعنوان
رهبران سطح پنج 1شناخته میشوند؛ رهبرانی كه در عين فروتني مطلق ،بهدنبال بـه بلوغرساندن
شركتهاي خود بوده و هدفي جز عظمت و موفقيت سازمان ندارند .رهبران سطح پنج اگـرچه
آرام و فروتن ولي مصمم و با اراده هستند و در برابر سختي بـهخصوص فشارهاي وارده بر شركت
تسليم نميشوند .در حقیقت رهبران سطح پنج افرادی هستند که بــا آميزهاي از تواضع فردي به
همراه شور و جسارت حرفهاي به دستاوردهاي عالي و پايدار دست مييابند (کالینز .)1384 ،2رهبران
سطح پنج به طرزي بـاورنكردني جاهطلبند ،اما اين جاهطلبي در وهله اول و قبل از هر چيز ،براي
سازمان است نه براي خودشان .آنها به دور از خودخواهي و غرور به هدفي بزرگتر يعني سـاختن
يـك شـرکت عـالي ميانديشند (کالینز.)1383 ،
شرکتهای دانشبنیان بهعنوان قلب تپنده و موتور محرک اقتصادهای مبتنی بر دانش ،برای
رسیدن به بلوغ و عظمت ،نیازمند رهبرانی از جنس رهبران سطح پنج هستند تا این سازمانهای
پر اهمیت را در سیر تحوالت و دگرگونیهای تکاندهنده ،به ساحل امن موفقیت رسانند .در دنیای
1. The Fifth Level Leadership
2. Collins
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امروز که دانش بهعنوان مهمترین عنصر موفقیت شناخته میشود ،شرکتهای دانشبنیان بهعنوان
پیشرانهای اقتصادی ،سهم بسزایی در پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع دارند .شرکتهای
دانشبنیان ،سازمانهای مولد دانش تخصصی هستند که در صورت داشتن رهبرانی جاهطلب که
در عین توفیقخواهی با تواضع و فروتنی و کنار گذاشتن غرور و خودخواهی ،بلوغ و عظمت سازمان
را به موفقیت شخصی خود ترجیح میدهند ،نیازمند هستند .در حقیقت شرکتهای دانشبنیان
بهمنظور نیل به موفقیت ،بلوغ و عظمت و مطرح شدن در عرصه جهانی به هدایت و رهبری
افرادی نیازمند هستند که با اراده و جسارت حرفهای در کنار تواضع و فروتنی ،تعهد و شور و
حرارت الزم را در کارکنان و زیردستان برای تحریک افکار ،اندیشهها و الهام بخشیدن به آنان
بهمنظور ایجاد رفتارهای موردنظر خود فراهم آورده و کاری کنند که کارکنان سازمان نیز همانند
خود ،اهداف شرکت را بر اهداف شخصی مقدم دارند .بر اساس رتبهبندی شرکتهای بزرگ دنیا
توسط فورچون ،1شرکتهای دانشبنیانی همچون اپل و آمازون گوی سبقت را از شرکتهای
تولیدی و صنعتی همچون جنرال الکتریک و استارباکس ربودهاند .این امر نشاندهنده قدرت دانش
و پیشبرنده بودن شرکتهای دانشبنیان در عصر حاضر است که توانستهاند با هدایت و رهبری
مدیران و رهبران قدرتمند به این رتبه نائل آیند .ازاینرو مسئله اصلی پژوهش حاضر را میتوان
به این شکل عنوان نمود که علیرغم پتانسیلهایی که برای شرکتهای دانشبنیان داخلی وجود
دارد ،این شرکتها به موفقیتهای چشمگیری دست نیافتهاند .بهنظر میرسد کلید حل این مسئله
در وهله اول در دست مدیران و رهبران این شرکتها است که با سبک رهبری و هدایت خود
میتوانند این شرکتها را در عرصه رقابت داخلی و جهانی به سر منزل موفقیت رسانند .یک
سازمان دانشبنیان سعی میکند که یک سازمان یادگیرنده باشد که در آن اعضای سازمان هم
بهصورت گروهی و فردی به دنبال ارتقای ظرفیت تولید دانش خود هستند .این چنین امری مستلزم
وجود رهبری قدرتمند در سازمان است که مورد پذیرش کارکنان و پیروانش باشد تا با اعمال نفوذ
در میان آنها ،ارتقای ظرفیت دانش و تولید محصوالت و خدمات مبتنیبر دانش را به ارمغان آورد.
با توجه به مطالب پیش گفته باید عنوان نمود که مدیران و رهبران شرکتهای دانشبنیان با اتخاذ
سبک رهبری سطح پنج میتوانند شرکتهای خود را به سمت موفقیت رهنمون سازند .ازاینرو
پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که در سازمانهای دانشبنیان رهبری سطح پنج چگونه باید
صورت گیرد؟ برای پاسخگویی به این پرسش ،پژوهش حاضر بر آن است تا مدلی را برای رهبری
سطح پنج در سازمانهای دانشبنیان طراحی و تبیین نماید.
1. Fortune
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یکی از مسایلی که در سالیان اخیر ذهن صاحبنظران و اندیشمندان مدیریت و سازمان را
به خود معطوف داشته ،رهسپاری به تعالی سازمانی و جهش از سطح خوب به سطح عالی است
(کالینز .)1383 ،بر اساس انجام پژوهش صورتگرفته به مدت پنج سال توسط جيم كالينز و گروه
او مشخص گرديد شركتهاي رهسپار تعالي طي سالهاي جهش ،تحت مديريت و رهبری سطح
پنجم يعني سطحی که در باالترين سلسله مراتب مديريتي است ،بودهاند (مکسول.)1384 ،1
رهبران سطح پنج که در قالب رهبران رهسپار تعالي شناخته میشوند ،در راستاي سه حقيقت ساده
عمل ميكنند .اول :در آغاز حركت ،مبدأ حركت ،ديدگاه و خطمشي جديد را تعيين نميكنند ،بلكه
نخست در فكر افراد مناسب هستند .چراكه اگر افراد بهواسطه هدف وارد سازمان شوند ،با تغيير
آن مطمئن ًا دچار مشكل ميشوند .درصورتيكه اگر افراد بنابر ويژگيهاي ساير كاركنان سازمان
بدان ملحق شوند ،با اين مشـكل روبهرو نميشوند .دوم :قبل از هر حركتي ،افراد شايسته را
استخدام ميكنند چراكه با اين كار مسئله ايجاد انگيـزه و ادارهكردن آنان بهمراتب كمتر ميشود،
و افراد بهواسطه انگيزههاي دروني خود به حركت در ميآيند .سوم :آنها ميدانند اگر افراد نااليق
را استخدام كنند ،حتي درصورتيكه مسير درسـت را پيـدا كننـد ،بـاز هم نخواهند توانست به
سازماني عظيم تبديل شوند (سیدنقوی و همکاران .)1389 ،رهبران سطح پنج افرادی آرام و خوددار
با آميزهای متناقض از فروتنی شخصی و فرم حرفهای هستند و هيچوقت به فکر كسب شهرت
نيستند .رهبران تراز پنج ،خودشیفتگی ندارند و آن را متوجه ساختن هدفی متعالی و اعتالی سازمان
میكنند .بنابراین نبايد پنداشت كه رهبران تراز پنج نفع شخصی ندارند ،برعکس آنها بهشدت
جاهطلب هستند؛ اما جاهطلبی آنها براي خودشان نيست بلکه برای سازمانی است كه سکان
هدايت آن را در دست دارند (سلیمی و عباسنژاد .)1394 ،رهبران سطح پنج انسانهايی بهظاهر
عادی و آرام با دستاوردهای شگفتآور هستند .طبيعت آرام و سمج رهبران سطح پنج نه تنها هنگام
تصميمسازیهای بزرگ ،خود را نشان میدهد بلکه در روشهای شخصی رهبری آنها نيز ديده
میشود .رهبران سطح پنج وقتی كارها خوب پيش میرود از پنجره به بيرون نگاه میكنند تا سهمی
از موفقيت را به عامل بيرونی نسبت دهند و اگر كسی و يا رويدادی خاص را پيدا نکنند ،آن را به
1. Maxwell
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میدهند و همزمان در آيينه نگاه میكنند تا اگر كارها خوب پيش نرفته است بهجای گله از بخت
بد ،خود را مسئول بدانند (کالینز .)1384 ،مجموعهای از تعاریف ارائه شده از رهبری سطح پنج در
جدول ( )1نمایش داده شده است.
جدول  :1تعاریف ارائه شده از رهبری سطح پنج

تعاریف

سبکی از رهبری است که با کانون کنترل درونی در برابر شکستها و کانون
کنترل بیرونی در برابر موفقیتها و با سرسختی و اراده راسخ در پی تعالی
سازمان است.
رهبرانی که در پی پرورش پيروان وفادار و ازخود گذشتهاند و سالها براي
پرورش و بالندگي جانشینان خود كوشيدهاند و از ديدن رشد و بالندگي
كاركنان لذت ميبرند.
رهبران سطح پنج افرادی هستند همراه شور و جسارت حرفهای که با
آمیزهای از تواضع فردی به دستاوردهای عالی و پایدار دست مییابند.

()Caldwell, 2017
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رهبرانی كه در عين فروتني مطلق ،با شور و جسارت حرفهای به دنبـال بـه
بلوغرساندن شركتهاي خود بوده و هدفي جز عظمت و موفقيت سازمان ندارند.

منبع

()Chamberlin, 2006

(مکسول)1384 ،
(کالینز)1384 ،

مديران سطح پنجم داراي نوعي تواضع قابل احترام بوده و کمتر خود را مطرح ميکنند .به
ظاهر ،فردي عادي و بدون هياهو که نتايج فوقالعادهاي بهدست ميآورد .آنها داراي اراده کاري
تزلزلناپذير بوده و با تالشي پيگير و خستگيناپذير سعي در کسب نتايج با ثبات دارند و هرآنچه
براي به اوج رساندن سازمان الزم باشد ،انجام داده و در اين راه مهم نيست که تصميمها تا چه
حد حساس يا دشوار هستند .آنها به تبعيض بـه سـود نزدیکان بـاور نداشته و تصدي امور را به
بهترين کسانيکه ميشناسند ،ميسپارند و ارتباط خانوادگي يا آشنایی متضمن واگذاري تصدي
پستي حساس بـراي آنها نيست (صالح صدقپور .)1390 ،در شمایی کلی رهبری سطح پنج در
شکل ( )1ارائه شده است.
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ک سب نتایج با ثبات دارند و هرآنچه برای به اوج رساندن سازمان الزم باشد ،انجام داده و در این راه مهم نیست که تصمیمات
تا چه حد حساس یا دشوار هستند .آنها به تبعیض بـه سـود نزدیکان بـاور نداشته و تصدی امور را به بهترین کسانیک
میشناسند ،میسپارند و ارتباط خانوادگی یا آشنایی متضمن واگذاری تصدی پستی حساس بـرای آنها نیست (صال
صدقپور .)01 ،1033 ،در شمایی کلی رهبری سطح پنج در شکل ( )1ارائه شده است.

شکل  :1رهبری سطح پنج ()Collins, 2001

شکل  :1رهبری سطح پنج ()Collins, 2001
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گوناگون مي
مجموعهایدر ازابعاد
موفقيت سازمان
راسخ سبب
عزمی وو اراده
شايسته( و
افرادي
سازمان در ابعادانتخاب
گردد رهبران سطح پن
حرفهای
ویژگیهای
.)11 ،1031
ابراهیمی،
احمد
می گردد
گوناگون
عبارت است از(:احمدی و ابراهیمی .)1391 ،مجموعهای از ويژگيهاي حرفهاي رهبران سطح پنج عبارت است از:
شايسته را
برجسته ،افراد
هاي
سازمان
هایرهبران
هدف:
اجراي
شايسته و
انتخابو افراد
کنند و با خارج کرد
انتخاب می
شایسته را
افراد
برجسته،
سازمان
رهبران
اجرای هدف:
انتخاب افراد شایسته

خارج؛ كردن افراد ناشايست ،اهداف را اجرا ميكنند؛
اجرا و با
اهدافمرايكنند
افراد ناشایست،انتخاب
میکنند
واقعيتهاي
صادقانهبرجسته،
اساس ،رهبران
رهبراناين
اساستلخ :بر
روياروييبربااینحقايق
موجود ـ هر چند که این
يافتناوضاع
درصددهای
صادقانهواقعیت
درصدد یافتن
برجسته
رویارویی با حقایق تلخ:
هستند؛كه اين واقعيتها تلخ و گزنده باشد ـ هستند؛
باشد ــ هر چند
گزندهموجود
واقعیتها تلخ واوضاع
رهبران سطح
گانه):
رهبرانسه
حلقههاي
عميق
(شناخت
چشمانداز
ساخت چشماندازساخت
پنجشرکتهای خود
رساندن
پنج بـرای
سطح
گانه):
های سه
سازمان حلقه
شناخت عمیق
سازمان (
ترسيمرا به یک شناخت
هایرا خود
چالشوها و
انـد و
ترسیم کرده
سادهبهای را
رساندنتصور
بـرايهمواره
عظمت و موفقیت،
دوراهیاي
هدف ساده
همهتصور
همواره
موفقيت،
عظمت و
هدف خود
شركوتهاي
كردهداده
تصور ساده تقلیل
اند؛همه چالشها و دوراهيهاي خود را به يك شناخت و تصور ساده تقليل دادهاند؛
انـد و
فرهنگ انضباط :رهبران سطح پنج با زمينهسازي فرهنگ انضباط از يكسو ،مديران و
كاركنان كارآفرين و خالق را جذب كرده و آنها را آزاد ميگذارند تا بهترين راه رسيدن به
هدفها را انتخاب كنند و از سوي ديگر ،آنها بايد پايبندي خود را به نظام حفظ كنند و نسبت به
هدفهاي تعيين شده ،جوابگو باشند؛
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شتابدهندههاي فناوري :به كاربردن فناوري ،به تنهايي عامل تمايز سازمانهاي برجسته
از طرف مقايسه نيست ،بلكه عامل اصلي بهكارگيري فناوري بهعنوان ابزاري براي شتاب بخشيدن
به روند رشد و پيشرفت و سازگار با انگارهها و اهداف از پيش تعيين شده است؛
تراكم نيرو و جهش :تحوالت ماندني و پايدار از يك الگوي معين ،به نام انباشت نيرو و
جهش ،پيروي ميكند .بهعبارتديگر ،درصورتيكه امور گام به گام ادامه يابد ،دستاوردي بزرگ و
ماندگار حاصل ميشود (کالینز.)1384 ،
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رهبری سطح پنج در سازمانهای دانشبنیان
در گذر از عصر صنعتی به عصر دانش ،ضرورت و اهمیت سازمانهای دانشبنیان و نحوه مدیریت
و رهبری آنها ،سبکهای نوین مدیریت و رهبری را در دستور کار دانشمندان مدیریت و سازمان قرار
داده است (منوریان .)1386 ،یکی از این سبکها ،رهبری سطح پنج است .سازمانهای دانشبنیان
برای نیل به موفقیت و عظمت در عرصه رقابت جهانی ،نیازمند رهبرانی هستند که سمتوسوی
موفقیت را به آنها نشان داده و با شور و جسارت حرفهای و با بهوجودآوردن شجاعت و توان الزم در
کارکنان و زیردستان در راستای رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده گام بردارند .رهبری در سازمان
با مباحث مهمی همچون انگيزش ،تعهد و رضايتمندی سروکار دارد .اگر سازمانی از اين مهم غافل
باشد و بخواهد هنوز براساس راهبردهای گذشته و با ابزار فرماندهی منسوخ و برخوردهای آمرانه و
عدم لحاظ شرايط ،خواستهها و روحيات كاركنان برخورد كند ،نمیتواند به بهرهوری مناسب اميدوار
باشد؛ بنابراین پرداختن به مقوله رهبری و آن هم بهترين نوع آن ،منطقی و ضروری است (سلیمی و
عباسنژاد .)1394 ،این نوع برتر رهبری که اخیرا در نوشتههای مدیریت و سازمان مطرح شده است،
رهبری سطح پنج است .چنين فردی با در همآميختن فروتنی و اراده حرفهای ،توسعه و پیشرفت
پايدار به وجود ميآورد (کالینز .)1384 ،اصطالح رهبری سطح پنج به باالترين رده در سلسلهمراتب
تواناييهای اجرايی اشاره دارد .رهبراني كه شرايط احراز سطح پنجم را دارند ،بايد تمام شرايط هرم
صالحيت رهبری را داشته باشند .اين رهبران افرادی آرام و خوددار با آميزهای متناقض از فروتنی
شخصی و شور و اراده حرفهای هستند و هيچوقت به فکر كسب شهرت نيستند .رهبران تراز پنج،
خودشیفتگی را از خود دور ،و آن را متوجه ساختن هدفی متعالی و اعتالی سازمان میكنند .نبايد
پنداشت كه رهبران تراز پنج ،نفع شخصی ندارند؛ برعکس آنها بشدت جاهطلب هستند ،اما جاهطلبی
آنها براي خودشان نيست بلکه برای سازمانی است كه هدايت آن را در دست دارند (.)Collins, 2001
ازاینرو شرکتهای دانشبنیان در جهت موفقیت باید سکان هدایت خود را در دستان رهبران سطح
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پنج قرار دهند .در حقیقت موفقیت شرکتهای دانشبنیان در گروه رهبرانی است که از باالترین سطح
منیت و همراه با تواضع و فروتنی
تواناییهای اجرایی در کنار جاهطلبی و توفیقخواهی به دور از ّ
برخوردار باشند .سازمانهای دانش بنیان از نظر دراکر ،سازمانهایی هستند که در آنها ترکیب
گستردهای از متخصصان دانشی وجود دارد و دانش مهمترین رکن وجودی آنهاست .هدایت ،رهبری
و هماهنگی این ترکیب گسترده از متخصصان که از تنوع ،آزادی عمل و استقالل زیاد برخوردارند،
مستلزم وجود رهبری قوی و شایسته است .رهبران سطح پنج بهعنوان رهبران کاردان و حرفهای و
درعینحال فروتن و متواضع ،به این متخصصان هیچگاه با نگاه زیردست و پیرو برخورد نمیکنند ،بلکه
آنان را بهصورت مشاورانی میبینند که رسیدن به اهداف در گرو وجود آنان است (مکسول.)1384 ،
این چنین دیدگاهی به متخصصان فنی در سازمانهای دانشبنیان ،تنها از رهبران سطح پنج برمیآید
که شور و شعور حرفهای در برخورد با متخصصان را با تواضع و فروتنی گره زدهاند ،بهنحوی که این
رهبران بتوانند کارکنان دانشی سازمانهای دانشبنیان را با وجود تنوع در تخصص و آزادی عمل و
استقالل باال هدایت و راهبری نمایند (.)Caldwell, 2017
پیشینه پژوهش
در خصوص رهبری سطح پنج پژوهشهای متنوعی صورت گرفته است .چمآسمانی و همکاران
( )1389در پژوهشی با عنوان “رهبري سطح پنج در ميان رؤساي دانشگاههاي جامع” به این نتیجه
رسیدند که رؤساي دانشگاه داراي ويژگيهاي رهبران تراز پنج هستند ،اما از ويژگيهاي حرفهاي
رهبران سطح پنج بیبهرهاند .سید نقوی و همکاران ( )1389در پژوهشی به بررسي رابطه بين رهبري
سطح پنج و رفتار ضد شهروندي در دانشگاه تهران پرداختند .نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که
ميان مولفههاي رهبري سطح پنج و رفتار ضد شهروندي رابطه معكوس وجود دارد .بنابراين ميتوان
نتيجه گرفت درصورتيكه رويكرد رهبري در دانشگاه تهران به سمت رهبري سطح پنج حركت كند،
اين امر از بروز رفتارهاي انحرافي و ضد شهروندي مانند لجبازي و اعمال خودسرانه ،كينهتوزي،
پرخاشگري و آسيب به همكاران جلوگيري خواهد نمود .صالح صدقپور و همکاران ( )1390در
پژوهشی ارتباط فرهنگ سازمانی ،هوش فرهنگی و رضایت شغلی را با رهبری سطح پنج مورد تحلیل
و بررسی قرار دادند .نتیجه این پژوهش مبین آن است که بین فرهنگ سازمانی ،هوش فرهنگی و
رضایت شغلی با رهبري سطح پنج بهصورت مثبت و مستقیم رابطه معنادار وجود دارد .تعیین رابطه
رهبری سطح پنج و ج ّو سازمانی با رضایت شغلی ،عنوان پژوهش دیگری است که توسط میرکمالی
و همکاران ( )1391انجام پذیرفته است .نتایج در این پژوهش نشاندهنده آن است که بین رهبری
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سطح پنج ،ج ّو سازمانی و رضایت شغلی بهصورت مثبت و مستقیم رابطه معنادار وجود دارد .احمدی و
ابراهیمی ( )1391در پژوهشی با عنوان “شناسايي رابطه ميان سبك رهبري رؤساي آموزشكدههاي
فني استان تهران و رضايت شغلي كاركنان بر اساس الگوي رهبري سطح پنج كالينز” به این نتیجه
دست یافتند که گرچه رؤساي آموزشكدههاي فني و حرفهاي از ويژگيهاي حرفهاي رهبران تراز پنج
برخوردار هستند ولي ميزان برخورداري آنها از ويژگيهاي شخصيتي بسيار پايين است و با توجه
به باال بودن رضايت شغلي كاركنان رؤساي سطح پنج آموزشكدهها در مقايسه با رؤساي غير سطح
پنج ،اين الگو ميتواند الگوي مناسبي جهت پيشبرد اهداف آموزشكدههاي فني و حرفهاي باشد .در
پژوهش دیگری سلیمی و عباسنژاد ( )1394به تدوين الگوی رهبری منابع انسانی بر اساس رهبري
سطح پنج پرداختند .پژوهش آنها مشخص کرد که وقتشناسی ،دوستی با زیردستان در کنار کنترل و
نظارت بر آنان از مهمترین مولفههای رهبری سطح پنج است .در پژوهشهای خارجی ،کالینز ()2001
نظریهپرداز تئوری رهبری سطح پنج ،در پژوهشی به تبیین و تشریح این مفهوم پرداخته است .او بیان
میکند که رهبری سطح پنج از تلفیق دو بُعد اصلی حاصل میشود .این دو بُعد تواضع و فروتنی رهبر و
داشتن اراده و جسارت حرفهای است .کالینز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که رهبری در سازمان
بر پایه پنج سطح انجام میشود .سطوح شناساییشده کالینز عبارتند از :سطح اول :فردي به شدت توانا،
سطح دوم :عضو مشارکتكننده ،سطح سوم :مدير اليق ،سطح چهارم :رهبر اثربخش و رهبری سطح
پنج .چمبرلین )2006( 1در پژوهشی با عنوان “هنر گمشده رهبران” به ارائه ویژگیهای رهبران سطح
پنج پرداخت .بر این اساس مهمترین ویژگیهای رهبران سطح پنج عبارتند از :توانایی ادراکی و فنی،
نفوذ ذاتی ،حمایتکننده و کمکدهنده ،شایستگی و لیاقت و ظرفیت و بلوغ رهبری .کالینز ( )1384در
کتاب مبتنی بر پژوهش میدانی انجام شده خود که بالغ بر  1435شرکت برجسته است ،ویژگیهای
رهبران سطح پنج را معرفی میکند .بر این اساس رهبران سطح پنج دارای ویژگیهایی از قبیل:
انتخاب افراد شايسته و اجراي هدف ،قابلیت رويارويي با حقايق تلخ ،ساخت چشمانداز سازمان ،ترویج
فرهنگ انضباط ،شتابدهنده ف ّناوري ،تراكم بخش نيرو و جهش هستند .لیائو )2017( 2در پژوهشی
به بررسی نقش رهبری سطح پنج در تیمهای مجازی پرداخته است؛ نتایج این پژوهش نشان میدهد
که نقش رهبری در تیمهای مجازی بسیار مهم است؛ زیرا سازمانها بهطور فزایندهای از تیمهای
مجازی برای کسب مزیت رقابتی استفاده میکنند .کالدول و همکاران )2017( 3در پژوهشی تحت
عنوان “فهم رهبری سطح پنج بر اساس دیدگاه اخالقی رهبر متواضع” برای متغیر تواضع و فروتنی
1. Chamberlain
2. Liao
3. Caldwell et al.
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رهبران سطح پنج  12عامل مختلف را شناسایی کردند و به این نتیجه دست پیدا کردند که مهمترین
ویژگی رهبران سطح پنج ،تواضع و فروتنی است و رهبری سطح پنج بدون تواضع و فروتنی رهبر
غیرقابل بحث است .در پژوهشی دیگر که توسط باتیستیک و همکاران )2017( 1انجام شده است ،مدل
رهبری چندسطحی مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج این پژوهش مشتمل بر مفهومسازی رهبری
چندسطحی و چگونگی شکلگیری رهبری چندسطحی است .در این پژوهش نقشه تکامل ساختار
فکری رهبری چندسطحی نشان داده شده و مفهومسازی نهایی از رهبری چندسطحی ارائه شده
است .با توجه به پژوهشهای انجامشده ،مشخص است که پژوهشهای متنوع و متعددی در ارتباط
با سبک رهبری سطح پنج انجام شده است .در خصوص رهبری سطح پنج ،مشاهده میشود که هیچ
پژوهشی به طراحی مدل رهبری سطح پنج مبادرت ننموده است .این شکاف پژوهشی موجب شد که
این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل رهبری سطح پنج در سازمانهای دانشبنیان انجام شود.
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روششناسی پژوهش
اين پژوهش بر پایه پژوهش آمیخته و بهصورت کیفی و ک ّمی در پارادایم قیاسی استقرایی است
که از نظر هدف ،كاربردي و از حيث ماهيت و روش ،توصيفي پيمايشي است .چون پژوهش حاضر
یک پژوهش آمیخته است ،باید روششناسی پژوهش به تفکیک بخش کیفی و ک ّمی ارائه شود .جامعه
آماری پژوهش شرکتهای دانشبنیان در استان لرستان هستند که با توجه به اطالعاتی که در اختیار
پژوهشگر قرار داده شده است ،تعداد آنها برابر با  30شرکت است که در حوزههای صنعتی ،تولیدی،
داروسازی و خدماتی مشغول به فعالیت هستند .بر این اساس جامعه آماری پژوهش خبرگان متشکل از
مدیران ارشد و میانی شرکتهای دانشبنیان استان لرستان هستند که با استفاده از روش نمونهگيري
هدفمند و بر اساس تفکیک حوزه فعالیت ،اعضای نمونه انتخاب شده است .بدین شکل که از هر حوزه
صنعتی ،تولیدی ،داروسازی و خدمات بر اساس اصل کفایت نظری ،تا سرحد اشباع اطالعات موردنیاز،
دادهها جمعآوری شد .در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوري اطالعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است
که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب  CVRو آزمون کاپای-کوهن تأیید شد .ابزار گردآوری
اطالعات در بخش ک ّمی نیز پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون
مجدد تأیید شد .در بخش کیفی ،دادههای کیفی بهدستآمده از مصاحبه با استفاده از نرمافزار Atlas.ti
و روش کدگذاری تحلیل شد و مولفههای رهبری سطح پنج شناسایی شدند .در این خصوص الزم
به ذکر است که دادهها بر اساس شیوه کدگذاری باز ،محوری و انتخابی و در نهایت ایجاد مقولهها و
1. Batistic et al.
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مولفهها تحلیل شده است .بهعالوه در بخش ک ّمی پژوهش ،با استفاده از روش مدلسازی ساختاری
تفسیری ( )ISMمدل نهایی پژوهش تدوین و ارائه شده است .همچنین الزم به ذکر است که برای
سازگار کردن ماتریس دستیابی اولیه از نرمافزار  Matlabاستفاده شده و مدل نهایی با استفاده از
تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMبهدست آمده است.
یافتههای پژوهش
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الف) یافتههای جمعیتشناختی
ویژگیهای اعضای نمونه مورد بررسی در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول  :2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه

حوزه فعالیت

مقطع تحصیلی
کارشناسی

کارشناسیارشد
دکتری

صنعتی

حوزه فعالیت
3

کارشناسیارشد

8

دکتری

داروسازی

کمتر از 10

4

بیش از 20

10

11-20

کارشناسی

19

سابقه کار
16

کارشناسیارشد
تولیدی

دکتری

13
16

کمتر از 10

9

بیش از 20

7

12

مقطع تحصیلی
5

کارشناسی

19
6

سابقه کار
کمتر از 10

5

بیش از 20

7

11-20

1

سابقه کار
11-20

مقطع تحصیلی
کارشناسی

مقطع تحصیلی

18

کارشناسیارشد
خدماتی

دکتری

7

20
3

سابقه کار
کمتر از 10

8

بیش از 20

7

11-20

15
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ب) یافتههای بخش کیفی
شناسایی مولفههای رهبری سطح پنج

با استفاده از مصاحبه با خبرگان مجموعهای از مولفههای رهبری سطح پنج شناسایی شد .در
توضیح شیوه استخراج مولفههای رهبری سطح پنج الزم به توضیح است که این امر با بررسی
متون مصاحبهها با کمک نرمافزار  Atlas.tiو روش کدگذاری انجام شد .ابعاد و مولفههای رهبری
سطح پنج در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  :3ابعاد و مولفههای رهبری سطح پنج

کدهای انتخابی
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ابعاد اصلی
رهبری
سطح پنج

کدهای محوری

رهبری فروتنانه ،جاهطلبی تواضع و فروتنی ،پرهیز از خودستایی ،تمایل به فداکاری،
سازمانی ،رهبری جسور و بلندپروازی ،توفیقطلبی ،شور و اشتیاق موفقیت ،تالش
با اراده ،رهبری تعالیبخش در جهت تعالی سازمان ،جسارت و اراده قوی

بلوغ فکری باالی
ویژگیهای
کارکنان ،توان و تمایل
موقعیتی رهبری
باالی کارکنان ،کارکنان
سطح پنج
توفیقطلب
روابط توام با احترام ،باور
به تواناییهای خود و
نوع مبادله رهبر کارکنان ،خود انگیزشی
رهبر و تزریق انگیزه به
عضو
کارکنان ،تالش در جهت
رشد و تعالی کارکنان
مهارت در تفکر خالق
و جانبی ،هوش هیجانی،
مهارتهای
مهارتهای ارتباطی،
رهبری سطح پنج
مهارتهای درک و حل
مسئله

ویژگیهای
شخصیتی و
رفتاری رهبری
سطح پنج
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کدهای باز

عزم و اراده راسخ در نیل به موفقیت ،توانمندسازی
کارکنان ،توانمندی روانشناختی باالی کارکنان ،شجاعت
و تهور در نوآوری ،توانایی باالی هوش هیجانی ،کارکنان
با انگیزه ،کارکنانی با پشتکار قوی ،تالش در جهت نیل به
موفقیت

انگیزه باالی رهبر در موفقیت ،انگیزهبخشی به زیردستان،
تالش در جهت رشد و پیشرفت زیردستان ،دغدغه
جانشینپروری ،احترام متقابل رهبر پیرو ،روابط محترمانه،
الهامبخشی به کارکنان در خصوص تواناییهای آنها،
تالش در جهت توانمندسازی کارکنان ،اعتماد به نفس باال
توانایی درک و حل مسایل پیچیده ،مهارت در حل
مشکالت ،خونسردی در مواجهه با مشکالت ،توانایی در
برقراری ارتباطات موثر ،توانایی شبکهسازی ،توانایی درک
کارکنان ،کنترل احساسات ،درک احساسات زیردستان،
تفکر خالقانه ،بازاندیشی ،وسعت نظر و بلوغ فکری

پرهیز از حسادت و خودخواهی ،اجتناب از غرور و
تواضع و فروتنی،
تکبر ،پرشوری و بیقراری ،افق دید بلند برای سازمان،
مناعت طبع و بلندنظری،
ثبات قدم و پیوستگی ،رهبر شوخطبع و گشادهروی،
شوخطبعی و روابط
اشاعه ژرفنگری ،نکتهسنجی ،پایبندی به اصول اخالق
اجتماعی باال ،شور ،اشتیاق
حرفهای ،جسور بودن ،شوق و اشتیاق باال ،تسلیم نشدن
و جسارت باال ،سرسخت
در برابر مشکالت ،روابط عمومی مطلوب ،ارتباطات
مصمم و بااراده
اجتماعی قوی ،هوش اجتماعی

ج) یافتههای ک ّمی پژوهش
بهدست آوردن ماتریس روابط درونی متغیرها)SSIM( 1
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در این مرحله پس از شناسایی مولفههای رهبری سطح پنج ،نوبت به وارد کردن آنها در
ماتریس ساختاری میشود .این ماتریس یک ماتریس به اندازه مولفههای رهبری سطح پنج است
که در سطر و ستون آن تمامی مولفهها بهترتیب ذکر میشود .سپس روابط میان مولفهها در یک
مقایسه زوجی بهوسیله نمادها تعیین میشود .در واقع جهت تشکیل ماتریس روابط درونی متغیرها
از خبرگان در فرایند  ISMخواسته میشود تا بر اساس اصول جدول ( )4ماتریس را تکمیل نمایند.
جدول  :4تعاریف نمادها

نماد
V
A

تعریف

یعنی  iمنجر به jمیشود
یعنی  jمنجر به  iمیشود

نماد
X
O

تعریف

برای نشان دادن تاثیر دوطرفه (بعد iبه  jو بعد  jبه )i
برای نشان دادن عدم وجود رابطه بین دو بعد

با استفاده از نظرات خبرگان ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها به شرح جدول ( )5تشکیل شد.

1. Structural Self-interaction Matrix/SSIM
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جدول  :5ماتريس ساختاري روابط دروني متغيرها

مولفهها

رهبری فروتنانه

جاهطلبی سازمانی

رهبری جسور و بااراده
رهبری تعالیبخش

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
O O O A A O O O O V O O V O A A X O O
A A O O O O O A O A O O O A A O O X
A A O A O O O O A V O O O A O V O
O A O A A A O O A X V A O O O A

بلوغ فکری کارکنان

O A A A O O O O O O V A O X X

توان و تمایل کارکنان

A O A A O O O O O A A A A X

کارکنان توفیقطلب

A A O A O A A A O A A A O

روابط توام با احترام

O A A O O O A A O O O O

باور به تواناییها

A O O A O O O A O A X
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خودانگیزشی

O O A A A A A A A X

تالش برای رشد و تعالی

A O O A A A A A A

مهارت تفکر خالق

O A A A O X X X

هوش هیجانی

V O A A V V X

مهارتهای ارتباطی

A A A A A X

مهارت درک و حل مسئله

A O O A O

تواضع و فروتنی

V O V V

مناعت طبع و بلندنظری

X O X

شوخطبعی و روابط اجتماعی

A O

شور ،اشتیاق و جسارت باال

X

سرسخت ،مصمم و بااراده

بهدست آوردن ماتریس دستیابی

1

ماتریس دستیابی با جایگزین ساختن نمادهای موجود در ماتریس  SSIMبه اعداد صفر و یک
بر حسب قواعد زیر عمل میکند:
 nاگر نماد خانه ( )i, jمعادل  Vباشد؛ آنگاه ارزش آن خانه معادل  1و ارزش خانه قرینه صفر است؛
 nاگر نماد خانه ( )i, jمعادل  Aباشد؛ آنگاه ارزش آن خانه معادل صفر و ارزش خانه قرینه  1است؛
 nاگر نماد خانه ( )i, jمعادل  Xباشد؛ آنگاه ارزش آن خانه و ارزش خانه قرینه  1خواهد بود؛
 nاگر نماد خانه ( )i, jمعادل  Oباشد؛ آنگاه ارزش آن خانه و ارزش خانه قرینه صفر خواهد بود.
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1. Reach Ability Matrix

جدول  :6ماتریس دستیابی اولیه

مولفهها

رهبری فروتنانه

جاهطلبی سازمانی

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

رهبری جسور و بااراده

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

بلوغ فکری کارکنان

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1

رهبری تعالیبخش

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1

روابط توام با احترام

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

خودانگیزشی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

کارکنان توفیقطلب
باور به تواناییها

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0

تالش برای رشد و تعالی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0

هوش هیجانی

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0

مهارت تفکر خالق
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توان و تمایل کارکنان

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

مهارتهای ارتباطی

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

تواضع و فروتنی

1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1

مهارت درک و حل مسئله 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
مناعت طبع و بلندنظری

1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1

شور ،اشتیاق و جسارت

1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0

شوخطبعی و روابط اجتماعی 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
سرسخت ،مصمم و بااراده

1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0

سازگارکردن ماتریس دستیابی
پس از آنکه ماتریس دستیابی اولیه بهدست آمد ،باید سازگاری درونی آن نیز برقرار شود .یعنی
اگر عامل  Aمنجر به عامل  Bشود و عامل  Bهم منجر به عامل  Cشود ،در نتیجه عامل  Aباید
منجر به عامل  Cشود .و اگر در ماتریس دستیابی این حالت برقرار نباشد باید ماتریس اصالح شده
و روابطی که از قلم افتاده جایگزین شوند .در این پژوهش برای سازگارکردن ماتریس از نرمافزار
 Matlabاستفاده شد که نتایج آن در جدول ( )7قابل مشاهده است.

17

جدول  :7ماتریس دستیابی سازگاری شده
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8 7 6 5 4 3 2 1
مولفهها
1 0 0 0 1 0 0 1
رهبری فروتنانه
0 1 1 0 0 1 1 0
جاهطلبی سازمانی
رهبری جسور و بااراده 0 1 0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 1 0 0 1
رهبری تعالیبخش
بلوغ فکری کارکنان 1 1 1 1 1 1 0 1
توان و تمایل کارکنان 1 1 1 1 1 0 1 1
کارکنان توفیقطلب 0 1 1 1 0 1 1 0
روابط توام با احترام 1 0 1 1 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1 0 0
باور به تواناییها
0 1 1 1 1 0 0 1
خودانگیزشی
تالش برای رشد و تعالی 0 1 1 0 1 1 1 1
مهارت تفکر خالق 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 1
هوش هیجانی
مهارتهای ارتباطی 1 1 1 0 0 1 0 0
مهارت درک و حل مسئله 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1
تواضع و فروتنی
مناعت طبع و بلندنظری 0 1 1 1 1 1 0 1
شوخطبعی و روابط اجتماعی 1 0 1 1 0 0 1 0
شور ،اشتیاق و جسارت 1 1 0 1 1 1 0 1
سرسخت ،مصمم و بااراده 0 1 1 1 1 1 1 0
9 15 14 13 13 14 10 12
میزان وابستگی

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9قدرت نفوذ
7
0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
10
1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
12
0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
5
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
13
1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
13
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
10
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
7
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
10
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
9
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
12
1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
13
0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
14
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
11
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
14
0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
16
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
17
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
12
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
16
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
11 8 7 8 11 15 12 11 11 14 14 9

تعیین سطح و اولویتبندی متغیرها
برای تعیین سطح و اولویت متغیرها ،مجموعههای ورودی و خروجی برای هر متغیر مشخص
میشود .مجموعه خروجی شامل متغیرهایی میشود که میتوان به آنها رسید و مجموعه ورودی
شامل متغیرهایی میشود که از طریق آن میتوان به این متغیر رسید .در این مرحله پس از تعیین
مجموعه ورودی و خروجی ،مجموعه مشترک برای هر متغیر نیز تعیین میگردد .سپس بهمنظور
اولویتبندی ،متغیرهایی که مجموعه خروجی و مشترک آنها کام ً
ال مشابه باشد ،در باالترین سطح
از سلسلهمراتب مدل  ISMقرار میگیرند .برای مشخص کردن اجزای سطح بعدی سیستم ،متغیر
سطحبندی شده از جدول حذف و با بقیه متغیرهای باقیمانده جدول بعدی شکل داده میشود و این
عمل تا تعیین سطح همه متغیرها ادامه داده خواهد شد .جدول ( )8سطحبندی متغیرها را نشان میدهد.

متغیرها
رهبری فروتنانه
جاهطلبی سازمانی
رهبری جسور و بااراده
رهبری تعالیبخش
بلوغ فکری کارکنان
توان و تمایل کارکنان
کارکنان توفیقطلب
روابط توام با احترام
باور به تواناییها
خودانگیزشی
تالش برای رشد و تعالی
مهارت تفکر خالق
هوش هیجانی
مهارتهای ارتباطی
مهارت درک و حل مسئله
تواضع و فروتنی
مناعت طبع و بلندنظری
شوخطبعی و روابط اجتماعی
شور ،اشتیاق و جسارت
سرسخت ،مصمم و بااراده

مجموعه ورودی
1،4،5،6،8،10،11،12،13،16،17،19
2،3،6،7،11،12،15،16،18،19،20
2،3،5،7،9،11،12،13،14،15،16،17،19،20
1،4،5،6،9،10،11،12،15.16،17،19،20
5،6،7،9،10،15،16،17،18،19،20
5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15،17،18،20
5،6،7،9،10،11،12،13،14،15،17،19،20
8،13،14،15،18،19
9،10،11،13،17،20
9،10،11،12،13،14،15،16،17،18،19
10،11،13،14،15،16،17،20
12،13،14،15،17،18،19
12،13،14،17،18
12،13،14،15،16،17،18،19،20
12،13،14،15،17،20
16،17،18،19،20
16،17،18،20
16،17،18،20
16،18،19،20
16،17،19،20

مجموعه خروجی
1،4،8،11،12،16،19
2،3،6،7،11،12،15،16،18،20
2،3،5،7،9،11،13،14،15،16،17
1،4،10،11،20
5،6،7،9،10،15،16،17،19
5،6،7،8،10،12،13،14،15،18،20
5،6،7،11،12،15،17،20
8،13،15،19
9،10،14،15
9،10،11،15
9،10،11،13،17،20
12،13،14،15،18،19
12،13،14،15،16،20
12،13،14،15
12،14،15،16
16،17،18،19،20
17،18،20
17،18
19،20
19،20

جدول  :8تعیین سطوح متغیرها (جدول تلفیق تناوب اول تا پنجم)

مجموعه مشترک
1،4،8،11،12،16،19
2،3،6،7،11،12،15،16،18،20
2،3،5،7،9،11،13،14،15،16،17
1،4،10،11،20
5،6،7،9،10،15،16،17،19
5،6،7،8،10،12،13،14،15،18،20
5،6،7،11،12،15،17،20
8،13،15،19
9،10،14،15
9،10،11،15
9،10،11،13،17،20
12،13،14،15،18،19
12،13،14،15،16،20
12،13،14،15
12،14،15،16
16،17،18،19،20
17،18،20
17،18،
19،20
19،20
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سطح
اول
اول
اول
اول
دوم
دوم
دوم
سوم
سوم
سوم
سوم
چهارم
چهارم
چهارم
چهارم
پنجم
پنجم
پنجم
پنجم
پنجم
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مناعت طبع و بلندنظری

13،13،14،11

13،13،14

13،13،14

شوخطبعی و روابط اجتماعی

13،13،14،11

13،14

13،14،

شور ،اشتیاق و جسارت

13،13،13،11

13،13

13،13

سرسخت ،مصمم و بااراده

13،13،14،11

13،13

13،13

ترسیم مدل

پس از تعیین روابط و مشخصشدن سطح متغیرها میتوان مدل نهایی آن را با توجه به
ترسیم مدل ماتریس دستیابی سازگار شده ترسیم کرد .بههمینمنظور ابتدا متغیرها بر حسب سطح از باال به
بندی سازگار شده
دستیابی
سطحماتری
توجه به
مولفهآن را
سطحنهایی
پنجمدل
حاضرمیدرتوان
متغیرها
شدندرسطح
مشخص
روابط و
پنجسدسته
های بارهبری
پژوهش
شوند.
مرتب می
پس از تعیینپایین
ترسیم کرد .بههمینمنظور ابتدا متغیرها بر حسب سطح از باال به پایین مرتب میشوند .در پژوهش حاضر در پنج سطح
شدند .شکل ( )2مدل نهایی پژوهش را نشان میدهد.
مولفههای رهبری سطح پنج دستهبندی شدند .شکل ( )1مدل نهایی پژوهش را نشان میدهد.
رهبری فروتنانه

رهبری تعالی بخش

بلوغ فکری با ی
کارکنان
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روابط توام با احترام

تجزیه و تحلیل MICMAC

جاه لبی سازمانی

توان و تمایل با ی
کارکنان

باور به توانایی های خود
و کارکنان

رهبری جسور و با اراده

کارکنان توفیق ل

خود انگیزشی رهبر و
تزریق انگیزه به کارکنان

تالش در جهت رشد و
تعالی کارکنان

شکل  :2مدل نهایی پژوهش
شکل  :2مدل نهایی پژوهش

در این مرحله متغیرها برحسب قدرت نفوذ و 1قدرت وابستگی در چهار دسته تقسیم میشوند .دسته اول شامل متغیرهای
تجزیه و تحلیل MICMAC
خودمختار است که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند و یا بهعبارتی ارتباطات اندک و ضعیفی با سیستم برقرار میکنند.
باالیی برخوردار
یی
وابستگ
قدرت
اندک ولی
قدرت نفوذ
برحسبدهند
تشکیل می
دسته را
متغیرهای وابسته دردومی
شوند.
تقسیم م
چهار ازدسته
وابستگی در
دارا ویقدرت
قدرتکهنفوذ
متغیرها
اینن مرحله
عبارتی متغیرها غیر
دارند ،ب اهینگونه
ضعیفیادی
وابستگی زی
نفوذ و
قدرت
که که
شوند
خودمختار می
متصل نامیده
شاملرهای
دسته متغی
میباشند .سومین
دارند و یا
وابستگی
نفوذ و
قدرت
است
متغیرهای
دسته اول
تشکیلرهای مستقل
شامل متغی
دومینچهارم
وابسته دسته
متغیرهای دهد .و
تحتتأثیر قرار
تواند سی
ها می
اندکتغوییر در
هرگونه
ایستا هستند ،یعنی
دسته را
ستممیراکنند.
برقرار
سیستم
آن با
ضعیفی
ارتباطات
میباشد که قدرت نفوذ باال و وابستگی پایینی دارند .نمودار ( )1میزان قدرت نفوذ و وابستگی متغیرها را نشان میدهد.
قدرت نفوذ

20

میدهند که دارای قدرت نفوذ اندک ولی از قدرت وابستگی باالیی برخوردار هستند .سومین دسته
متصلنگونه متغیرها غیر
مستقلکه قدرت نفوذ و وابستگی زیادی دارند ،ای
متغیرهای متصل نامیده میشوند

21

 .1تجزیه و تحلیل استقاللـوابستگی

ایستا هستند ،یعنی هرگونه تغییر در آنها میتواند سیستم را تحتتأثیر قرار دهد و دسته چهارم
شامل متغیرهای مستقل است که قدرت نفوذ باال و وابستگی پایینی دارند .نمودار ( )1میزان قدرت
نفوذ و وابستگی متغیرها را نشان میدهد.

20

متصل

مستقل

18

17

17
16

20 16

15

13

14
13

12

5 12

19 18

قدرت نفوذ

11

10

2 9

9
8

7

8

6
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11 3

14

10
1

5

15

7

4

4

3
2
1

وابسته

خودمختار

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
میزان وابستگی
نمودار  :1تحلیل MICMAC
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امواج جهانی شدن و دگرگونیهای شتابنده و پیشبینیناپذیر ،سازمانهای دانشبنیان را
با چالشهای فراوانی روبرو کرده است .در چنین شرایطی سازمانها برای آنکه بتوانند با این
تهدیدها مقابله کنند باید رهبری توانمند داشته باشند که سمت و سوی موفقیت را به آنها نشان
داده و سازمان را از امواج تغییرات و دگرگونیهای شتابنده به ساحل امن موفقیت رساند .رهبری
سطح پنج یکی از الگوهای رهبری سازمانی است که از سوی بسیاری صاحبنظران بهعنوان رمز
موفقیت سازمانها ذکر شده است .رهبر سطح پنج در باالترین سلسلهمراتب تواناییهای اجرایی
قرار دارد و از تمامی شرایط هرم صالحیت برخوردار است و با آمیختن فروتنی و اراده حرفهای،
عظمت پایدار خلق میکند .در پرتو چنین سبک رهبری است که تعالی سازمان در بلندمدت دوام
مییابد و با رفتن رهبر سازمان از هم نمیپاشد .بنابراین رهبری سطح پنج میتواند راهکار جدیدی
برای روبرو شدن رهبران سازمان با چالشهای عصر نوین باشد ( .)Caldwell, 2017در عصر
حاضر که دانش بهعنوان یک نیروی پیشبرنده در اقتصاد مطرح است ،سازمانهای دانشبنیان
در سایهسار تواناییهای رهبران سطح پنج میتوانند خود را بهعنوان سردمداران موفقیت در حوزه
فعالیت خود نشان دهند .ازاینرو پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل رهبری سطح پنج در
سازمانهای دانشبنیان انجام پذیرفت.
نتایج پژوهش حاضر دربرگیرنده شناسایی مولفهها و ابعاد رهبری سطح پنج و در نهایت ارائه
مدل رهبری سطح پنج در سازمانهای دانشبنیان است .با توجه به یافتههای پژوهش مولفههای
رهبری سطح پنج در قالب پنج دسته قرار میگیرند .بهاینترتیب یافتههای پژوهش حکایت از
آن دارد که رهبری فروتنانه ،جاهطلبی سازمانی ،رهبری جسور و بااراده و رهبری تعالیبخش
بهعنوان ابعاد اصلی و چهارگانه رهبری سطح پنج مطرح است .همچنین یافتهها مبین آن است
که بلوغ فکری کارکنان ،توان و تمایل کارکنان و کارکنان توفیقطلب ویژگیهای موقعیتی
هستند که رهبری سطح پنج در صورت وجود این ویژگیهای موقعیتی بهخوبی به ثمر مینشیند.
بهعبارتدیگر مهمترین ویژگی موقعیتی برای اجرای سبک رهبری سطح پنج ،برخورداری از پیروان
و کارکنانی است که دارای بلوغ فکری ،توان و تمایل باال و ویژگی توفیقطلبی باشند .بهعالوه
یافتههای پژوهش نشاندهنده نوع مبادله رهبر عضو در سبک رهبری سطح پنج است .بهاینترتیب
که نوع مبادله رهبر عضو و ارتباط رهبر با پیروان خود در سبک رهبری سطح پنج مبتنی بر روابط
توام با احترام و روابط متقابل مملو از اعتماد و احترام است .همچنین در ارتباط رهبر با پیروان خود،
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القای باور به تواناییهای کارکنان ،تلقین خودانگیزشی به کارکنان و تالش برای رشد و تعالی آنان
بهوضوح دیده میشود .از طرف دیگر یافتههای پژوهش چهار مهارت اصلی را برای رهبری سطح
پنج شناسایی کرده است .ازاینرو مهمترین مهارتهای رهبری سطح پنج مهارت تفکر خالق و
جانبی ،برخورداری از هوش هیجانی ،مهارتهای ارتباطی و مهارت درک و حل مسئله هستند که
رهبران سطح پنج باید حتم ًا مهارتهای ذکر شده را فراگیرند .در نهایت یافتههای پژوهش حاکی
از ویژگیهای شخصیتی و رفتاری رهبری سطح پنج است .بر اساس یافتههای پژوهش تواضع و
فروتنی ،مناعت طبع و بلندنظری ،شوخطبعی و روابط اجتماعی گسترده ،شور ،اشتیاق و جسارت
باال و سرسخت ،مصمم و بااراده بودن از مهمترین ویژگیهای رهبری سطح پنج است که این
رهبران برای اجرای سبک رهبری سطح پنج باید آنها را دارا باشند .در خصوص وجوه اشتراک و
افتراق پژوهش حاضر با دیگر پژوهشهای صورتگرفته باید عنوان نمود که نتایج پژوهش حاضر
با پژوهش سلیمی و عباسنژاد ( )1394همخوانی دارد .بدینشکل که در این پژوهش دوستی با
زیردستان و احترام متقابل میان رهبران و پیروان از مهمترین ابعاد رهبری سطح پنج شناسایی شده
است؛ کما اینکه در پژوهش حاضر نیز روابط مبتنی بر احترام بهعنوان یکی از اجزای نوع مبادله
رهبر عضو شناسایی شده است .همچنین نتایج پژوهش حاضر با پژوهش کالینز ( )2001دارای
اشتراک است .در پژوهش کالینز ( )2001داشتن اراده و جسارت حرفهای بهعنوان یکی از ابعاد
اصلی رهبران سطح پنج شناخته شده است .با توجه به اینکه در پژوهش حاضر نیز شور و جسارت
حرفهای بهعنوان یکی از ویژگیهای شخصیتی و رفتاری رهبران سطح پنج شناسایی شده ،میتوان
بیان نمود که این دو پژوهش دارای همخوانی کامل هستند .از طرف دیگر نتایج پژوهش حاضر
با پژوهش کالدول و همکاران ( )2017هماهنگی دارد .این پژوهشگران تواضع و فروتنی رهبر را
بهعنوان یکی از مهمترین ویژگیهای رهبری سطح پنج میدانند ،درحالیکه در پژوهش حاضر
تواضع و فروتنی رهبر بهعنوان یکی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی و رفتاری رهبران سطح
پنج شناخته شده است .در ارتباط با وجه نوآوری پژوهش حاضر الزم به ذکر است که تا زمان انجام
پژوهش ،هیچ پژوهشی که مبادرت به طراحی مدل رهبری سطح پنج در سازمانهای دانشبنیان
نموده باشد ،یافت نشده است .در نهایت در خصوص محدودیتهای پژوهش حاضر باید گفت که
کم بودن ادبیات و مبانی نظری مرتبط با رهبری سطح پنج و عدم وجود مدل های رهبری سطح
پنج بهعنوان مهمترین محدودیت پژوهش حاضر است.
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پیشنهادهای کاربردی
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 پژوهش حاضر به مدیران سازمانهای دانشبنیان در جهت نیل به موفقیت و برای ورودبه عرصه رقابت جهانی و کامیابی در بازارهای داخلی پیشنهاد میکند که به سبک رهبری سطح
پنج عنایت و توجه ویژهای داشته باشند و در نحوه مدیریت و رهبری سازمان خود اصول رهبری
سطح پنج را پیاده کنند.
 مدیران سازمانهای دانشبنیان باید در مدیریت و رهبری سازمان تحت امر خود جاهطلبیسازمانی و جسارت باال و اراده راسخ را سرلوحه کار خود قرار دهند .این مدیران برای اجرای سبک
رهبری سطح پنج باید بسیار جاهطلب باشند ،اما جاهطلبی که سراسر در خدمت سازمان است و با
ارادهای راسخ و عزمی جزم اهداف سازمانی را به اهداف شخصی مرجح میدارد .در این خصوص
پیشنهاد میشود که مدیرانی در راس سازمانهای دانشبنیان قرار گیرند که دارای مناعت طبع باال
باشند و جز اهداف اصلی سازمان به چیز دیگری نیاندیشند.
 با توجه به اینکه یافتههای پژوهش حکایت از آن دارد که رهبری سطح پنج در موقعیتیمثمر ثمر است که کارکنان دارای بلوغ فکری باال ،توان و تمایل زیاد و توفیقطلبی باشند ،ازاینرو
به سازمانهای دانشبنیان پیشنهاد میشود که در گزینش و استخدام کارکنان افرادی را مدنظر قرار
دهند که دارای بلوغ فکری باال ،توان و تمایل زیاد و انگیزه توفیقطلبی باشند .سازمانهای دانشبنیان
در فرآیند گزینش و استخدام کارکنان خود ،باید سطح انگیزه و تمایل افراد را محک زده و افرادی که
سطح انگیزه و تمایل توفیقطلبی باالتری دارند به استخدام شرکتهای دانشبنیان درآیند.
 یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نوع مبادله رهبر عضو و ارتباط رهبر با پیروانخود در سبک رهبری سطح پنج مبتنی بر روابط توام با احترام و روابط متقابل مملو از اعتماد و
احترام است .همچنین در ارتباط رهبر با پیروان خود ،القای باور به تواناییهای کارکنان ،تلقین
خودانگیزشی به کارکنان و تالش برای رشد و تعالی آنان مفاهیمی است که مدیران سازمانهای
دانشبنیان باید همواره مدنظر داشته باشند .ازاینرو به مدیران و رهبران سازمانهای دانشبنیان
پیشنهاد میشود که همواره ج ّو احترام و اعتماد را در میان کارکنان اشاعه دهند تا از این طریق
هم مقبولیت خود را افزایش دهند و هم اینکه کارکنان ،با تعهد و رضایت بیشتری وظایف خود
را انجام دهند.
با توجه به نتایج پژوهش ،سبک تفکر مدیران و رهبران در سازمانهای دانشبنیان بسیار حایز
اهمیت است .مدیران و رهبران در سازمانهای دانشبنیان باید بتوانند سبک تفکر خود را مقارن
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با تفکر جانبی و خالق با پرهیز از انجماد فکری قرار دهند .با توجه به اینکه یافتههای پژوهش
حکایت از آن دارد که یکی از ویژگیهای رهبران سطح پنج تفکر جانبی و خالق با پرهیز از انجماد
فکری است ،بنابراین مدیران و رهبران در سازمانهای دانشبنیان باید با توجه به محیط سیال
سازمانهای دانشبنیان از تفکر خطی بپرهیزند و با پرواز دادن اندیشه خود به سمت خالقیت و
نوآوری در این ورطه گام بردارند.
تئوریهای نوین رهبری در نوشتههای سازمان و مدیریت مهارتهای تاثیرگذار رهبری را از
نوع مهارتهای اکتسابی میدانند که در کنار صفات و ویژگیهای شخصی رهبر بر سبک رهبری
مدیران موثر است .با توجه به یافتهها پیشنهاد میشود که مدیران سازمانهای دانشبنیان برای
پیادهسازی رهبری سطح پنج مهارتهایی همچون مهارت تفکر خالق و جانبی ،برخورداری از
هوش هیجانی ،مهارتهای ارتباطی و مهارت درک و حل مسئله را فراگیرند و این مهارتها را در
خود تقویت نمایند.
در نهایت به پژوهشگران ،توصیه میشود که عوامل موثر بر شکلگیری سبک رهبری سطح
پنج در سازمانهای دانشبنیان را بسنجند و یا اثرگذاری رهبری سطح پنج را بر مفاهیم با نزدیک
بودن معنایی مناسب مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند .همچنین پژوهشگران میتوانند میزان
برخورداری مدیران سازمانهای دانشبنیان را از سبک رهبری سطح پنج مورد پژوهش قرار دهند.
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Abstract
The purpose of this study is to design and explain the fifth-level
leadership model in knowledge-based organizations. This applied
and descriptive survey combined quantitative and qualitative
methods. The statistical population of the research was knowledgebased companies in Lorestan Province, from which 30 experts were
selected according to purposive sampling method. In the qualitative
section of the research, data were collected through semi-structured
interviews. Atlas.ti software and the coding method were applied to
analyze the data obtained from the interviews and as a result, the fifth
level leadership components were identified. In the quantitative
section, data were collected by questionnaires, and were analyzed by
Matlab software and Interpretative Structural Modeling (ISM).
Consequently, the final model of the research was developed. The
results of the study include the components and dimensions of the
fifth level leadership and present the five-level leadership model
in knowledge-based organizations. Findings also indicate the main
dimensions, situational properties, type of the leader-member
exchange, skills and personality and behavioral characteristics of the
fifth-level leadership.
Keywords: L
 eadership, The Fifth-level Leadership, Humility,
Professional Will, Knowledge-based Organizations.
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