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Abstract 

Networks are organizational and hybrid schemes that enable unified institutions to 

achieve goals that are beyond the capacity of any single organization. Experts in many 

fields, including organizational leadership, use network-based solutions to solve or improve 

complex social problems. The present study, based on grounded theory, illustrates the 

foundation of the network leadership model. The statistical sample includes the executive 

directors of Payame Noor University in both upper and middle levels. After the interview, 

the content of their opinions was examined in three steps of open, axial and selective 

coding. The results of this study include concepts, categories and propositions that illustrate 

the network leadership model at Payame Noor University. MaxQDA software was used to 

analyze the data and extract the research model. The conclusion of this research indicates 

that the axial phenomenon of the model, including network leadership in relation to other 

variables of the model, causes the excellence of the university network. How these factors 

interact is shown in the final research model. At the end of the research, a comparative 

comparison of new leadership styles based on a paradigm model is performed. 
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 چکیده
ترر از ترنان    کنند که فرا های متحد را قادر به رسیدن به اهدافی می هایی سازمانی و ترکیبی هستند که مؤسسه ها طرح شبکه

ها، ازجمله رهبری سازمانی، برای حل یا بهبند مشکالت اجتماعی  باشد. متخصصان در بسیاری از زمینه تنهایی می سازمانی بههر 
ای را بنیراد مردر رهبرری شربکه     پرردازی داده  کنند. تحقیق حاضر برمبنای نظریه بر شبکه استفاده می های مبتنی حل پیچیده از راه

ننر در دو سطح عالی و میانی است که بعد از مصراحبه،   اری شامل مدیران اجرایی دانشگاه پیامتصنیر کشیده است. نمننه آم به
هرا و   در سه گام کدگذاری باز، محنری و انتخابی محتنای نظرات آنان بررسی شد. حاصل این بررسی شرامل مفراهی ، مقنلره   

هرا و اسرتخرام مردر     وتحلیل داده کشد. برای تجزیه میتصنیر  ننر به ای را در دانشگاه پیام قضایایی است که مدر رهبری شبکه
گیری این تحقیق بیانگر آن است پدیده محنری مدر شامل رهبرری   افزار مکس کین دا استفاده شده است. نتیجه پژوهش از نرم

نهرایی تحقیرق   شند. نحنه تعامل این عنامرل در مردر    ای در ارتباط با متغیرهای دیگر مدر باعث تعالی شبکه دانشگاه می شبکه
 نشان داده شده است. در انتهای پژوهش به مقایسه تطبیقی سبک های ننین رهبری برمبنای مدر پارادایمی پرداخته شده است.

 

 های نوین رهبری. نور، سبک بنیاد؛ دانشگاه پیام پردازی داده ای؛ شبکه؛ نظریه رهبری شبکه: کلیدواژه
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 مقدمه
هایی منفقند که خرند را برا   میان، سازمان و دگرگننی است. دراینجهان حاضر، جهان مملن از تغییرات 

گننه عمل نماینرد کره    تنانند اینهایی میهای جدید تطبیق دهند. بدیهی است تنها سازمانشرایط و منقعیت

ای  شربکه  نظریه رهبریتنسعه (. 95: 8609از انسجام سازمانی کافی برخنردار باشند )خنراکیان و دیگران، 

شرند.   هرا محسرنم مری    یرک گرام مهر  درجهرت تنسرعه ادبیرات شربکه        هرا  دانشرگاه هرای   ه فعالیتدر حنز

های منجند در بخش دولتی بره   بندی ادراکات خند از شبکه منظنر چارچنم حاضر به نظران درحار صاحب

سرااری خردمات    قانننی بخش دولتری و پدیرده درحرار رشرد بررون      وکار متکی هستند. نقش ادبیات کسب

هرا زیربنرای    شربکه  کنرد.  وکرار متمرایز مری    های منجند در حرنزه کسرب   ها را از شبکه این ننع شبکهدولتی 

که شبکه و پژوهش درباره آن تنجره بسریاری از    شنند. همچنان معماری سازمانی بخش دولتی محسنم می

هرا   . شربکه ای نیز افزایش یافته است شبکهرهبری نظران را به خند معطنف کرده، سؤاالت مرتبط با  صاحب

بندنرد و   6برر بیرنش تنصریفی    باشرند، مبتنری   8برر بیرنش تبیینری    پردازی بیشتر از اینکره مبتنری   نظریهدر ابتدای 

هرای   نظریره . اکننن نیز طیف وسیعی از (8601)النانی و ندائی،  اند همراه نداشته را به ای نظریهخند  خندی به

زعر  الیرنر و ایبررا ناهمراهنگی میران       نتیجه آن بهشنند که  های دانش یافت می شبکه در بسیاری از حنزه

 های شبکه است. نظریهها و  دیدگاه

ماننرد پنیرایی    ارتبراطی بیشرتر   هرای  برای تنسعه و پرورش تعامل و همکراری، رهبرران نیازمنرد مهرارت    

 فقردان  دلیرل  ( هسرتند و بره  6383و همکراران،   4؛ پرارکر 6336، 5؛ ویلیرامز 8000، 6لنرنزنی و لیارارینی )رهبر

 در. کند استفاده از سازوکارهای ارتباطی تسهیل با را شبکه مدیر شبکه باید فرایندهای رسمی، مراتب سلسله

بره منظرنر    و دارنرد  عهرده  برر  ای کننرده  تعیرین  غیردسرتنری و تنانمندسراز نقرش    رهبرری  ابزارهای ها، شبکه

 راهنمرایی  برعهده بگیرند، اصرنر  تنانمندسازی اعضای شبکه برای اینکه سازماندهی و هدایت خندشان را

 هرای  شربکه  در براین، عالوه (.6338، 1آگراننف و مک گنیر)شنند  کنترر می فرماندهی و جایگزین 2«نرم»

                                                                                                                                                    

1. Explanatory 

2. Descriptive 

3. Lorenzoni & Lipparini 

4. Williams 

5. Parker 
6. Principles of “Doft” Guidance 

7. Agranoff & McGuire 
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 درنتیجره، . هسرتند  مسرتقل  برنده و ( خصنصری  و دولتری ) مختلف های سازمان از شبکه اعضای سازمانی، بین

 اهرداف  برخالف که مشارکتی، اهداف درمنرد تنافق به دستیابی و است بسیار متننع اعضای شبکه اهداف

(. 6385، 8جانر  ویررت و مرنلر   )دشناری است  روند نشده است، تعیین پیش از مراتبی سلسله های سازمان

 مقیراا  تررین  کر   یرافتن  و شربکه  اعضرای  مختلرف  همسنسرازی منراف    در ای کننده تعیین نقش شبکه مدیر

 مدیران طنرکلی، به. (6386و همکاران،  6هاگ)دارد  همکاری و مشارکتمناف   به دستیابی برای 6مشترک

گرفتن کلیت شبکه و عملکرد آن، برآورده  نادیده بدون را شبکه اعضای ناهمگنن مختلف مناف  باید شبکه

 (.6339، 4؛ پرووان و کنیس6331و همکاران،  5پرووان)سازند 

ای در دانشرگاه  دهنده رهبری شربکه  های تشکیلمؤلفهشناسایی متغیرها و ازآنجاکه هدف این پژوهش، 

دهنرده ایرن متغیرهرا و     ننر و ننع روابط میان آنها و طراحی و تبیین الگرن یرا نظریره منسرجمی کره نشران       پیام

  باشد، این پژوهش در درجه اور به پیشرفت دانش تجربری و عملری در زمینره    ها و روابط میان آنها می مؤلفه

شده در منضنع رهبرری کره    کند. این پژوهش در مقایسه با اکثر تحقیقات انجام می رهبری سازمانی کمک

هررای چنررد سررازمانی در سررطح   انررد، برره مطالعرره رهبررری در شرربکه  آن را در سررطح سررازمان بررسرری کرررده 

هرای   وتحلیرل در سرطح سرازمانی پرداختره اسرت. چنانکره رویکررد        وتحلیل شربکه، در مقابرل تجزیره    تجزیه

کننرد،   هرای اجتمراعی پیردا مری     های فراسازمانی اهمیت بیشتری در تسهیل نرنآوری  مکاریمحنر و ه شبکه

کنند نیز اهمیت بیشتری پیدا  سازمانی را تنسعه داده و هدایت می های چند درک اینکه چگننه رهبران شبکه

دیگرر اهرداف    ازطررف های داخلری و خرارجی و    به گستره ارتباطی وسی  دانشگاه با سازمان باتنجهکند.  می

های مطلنم رهبری برای هدایت، کنترر و استفاده حداکثری از  کیفی و کمی مدنظر دانشگاه یکی از شینه

ای خناهرد برند و تبیرین و طراحری ایرن مردر در        ننر مدر رهبرری شربکه   ظرفیت بستر ارتباطی دانشگاه پیام

شارکت مجمنعه دانشگاه درراستای دستیابی بره  تناند به افزایش تنانمندی، کارآیی و م ننر می دانشگاه پیام

شدن آن، امرروزه نیراز    ای به ساختار سازمانی جدید دانشگاه و منطقه باتنجهدیگر  اهداف منجر شند. ازطرف

آنچره در  ای بریش از گذشرته اسرت.     مدیران دانشگاه در سطنح مختلف سازمانی به استفاده از رهبری شبکه

                                                                                                                                                    

1. Jungwirth & Müller 

2. Common Denominator 
3. Hogg  

4. Provan 

5. Provan & Kenis 
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ننر مه  است، تنجه به این نکته است کره اسرتفاده از مردر رهبرری      پیامهای پیش روی دانشگاه  حل چالش

ای  ها و سطنح مختلف دانشرگاه منجرر شرده و از تنسرعه جزیرره      ای به ارتباط منسج  و نظام یافته الیه شبکه

بره   هرا برطررف خناهرد شرد. باتنجره      کاری در این زمینه اجتنام و بسیاری از ایرن چرالش   دانشگاه و منازی

شند، دلیلری منطقری    محنر داده میهای شبکه ننآوری اجتماعی و اهمیت روزافزونی که به رویکردافزایش 

دهنرد کره گرروه را     این امکان را می  ها به عنامل شبکهوجند دارد برای فهمیدن اینکه چگننه رهبران شبکه

هرا  ویرژه دانشرگاه   ا و بره ه قادر به رسیدن به اهداف جمعی کنند. این در حالی است که تقریباً تمامی سازمان

ترر بره نترایه بهترر برسرند       تر و همرراه برا نرنآوری عمرل کننرد و سرری        گیرند تا کارآمد تحت فشار قرار می

ننر  ای در دانشگاه پیام(. مسئله اصلی این پژوهش شناسایی متغیرهای رهبری شبکه6385، 8)کامارینا ماتنا

 این متغیرهاست.دهنده روابط میان  و طراحی الگنی منسج  نشان

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 ساختار سازمانی و شبکه
سرازمان   اهرداف  بره  رسریدن  برای که هایی راهبرد به باتنجه و اهداف پایه بر معمنالً سازمان هر ساختار

نظریره   و آشرنم  نظریره  ازقبیرل  علمری نرنین   هرای  نظریره  امرروزه  امرا  .شرند  مری  طراحی شده است، تدوین

غیرقابرل   است، ناپایدار و پیچیده سازمان، یک عننان به دانشگاه بیرونی دهند که محیط می پیچیدگی، نشان

سراختار   طراحری  در بنرابراین،  .داشرت  محردودی  کنتررر  آن برر  ترنان  فقط می و است و احتمالی بینی پیش

است متغیرر   الزم و رسد نمی نظر به کافی و راهبردها، به اهداف تنجه صرف سازمان دانشگاه، برای مناسب

در  هرا  دانشرگاه  ازطرفری  درحقیقت، .هدف دانشگاه شند -ساختار معادله وارد محیط بیرونی، نام به دیگری

ساختار سرازمانی   از دیگر ازطرف و پردازند فعالیت می به مداوم و تغییرات آشنم، پیچیدگی از پر محیطی

و فراینردهای دانشرگاه،    هرا  سرازی نظرام   بهینره  و کنترر هماهنگی، برای چارچنبی منسج  که رود می انتظار

برا اصرالح،    باشرد و  داشرته  وجرند  سرازگاری  و تناسرب  مقنله دو این است بین الزم ،بنابراین .آورد فراه 

درنهایرت   و بیرونری  محریط  برا  سرازگاری  و بقرا  زمینره  هرا،  سازمانی دانشگاه ساختار بازآفرینی و بازانگاری

فرن،،   دووجهی نیاز به پاسخگنیی (. برای8601رئیسنن، )شند  فراه  اجتماعی نهاد اهداف این به دستیابی

                                                                                                                                                    

1. Camarinha-Matos 
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سرلنلی و   ساختار ای، شبکه ساختار ارگانیک، ساختار مانند هایی اندیشه سازمان، سنتی ساختارهای برابر در

 ها نظام بهبند منظنر به های ننین، اندیشه این .اند گرفته شکل سازمان های پردازی نظریه کنانتنمی در سازمان

و  سرازمان  لرزوم تغییرر در سراختار    برر  محریط بیرونری، همگری    با هماهنگی و گیری تصمی  های سازوکار و

در مطالعرات آمرنزش    نرنین  این رویکردهرای  دستاورد .کنند می تأکید ساختار، بیشتر هرچه پذیری انعطاف

سرازی   و چابک سازی تی  سازی، به شبکه و روی آوردن گسترده مراتبی سلسله ساختارهای رهاکردن عالی،

راد،  باشرد )میرکمرالی و فرهرادی    منفقیرت مری   و تغییرات، ماندگاری با سازگاری تسهیل منظنر به دانشگاه،

8606 :12.) 

یک  که در دارند اعتقاد و دانند می مدیریت ابزار یک را دانشگاه سازمانی ساختار ،8دیل و بالدریه

را  دانشگاه کردن اداره مقررات مجمنعه و رهبری مدیریت، که - سازمانی مجمنعه دانشگاهی، ساختار

آورد  می فراه  را آمنزشی های ننآوری خلق برای الزم بستر ه  مدیریتی است که ابزاری -گیرد دربرمی

 (.8601رئیسنن، ) باشد می های آمنزشی ننآوری با سازگاری دانشگاه ه  ابزار و

 

 ای ارتباطات شبکه
و  ارتبراط برین افرراد    دارد، بیرونری  محریط  با دانشگاه سازگاری بر زیادی تأثیر که هایی ویژگی از یکی

 کره بتنانرد روابرط    شند طراحی ای گننه به باید دانشگاه سازمانی ساختار .است دانشگاه های مختلف بخش

 .کننرد  ارتبراط برقررار   همردیگر  برا  بتناننرد  راحتری  بره  هرا  بخش و افراد و کند تسهیل را ها افراد و بخش بین

در  تغییرر  ازطریرق  ای شبکه ارتباط .سازد فراه  ها دانشگاه برای را بستری تناند چنین ای می شبکه ارتباطات

 .بخشرد  را بهبرند  محریط  برا  سرازگاری  و بررده  براال  را سیست  پذیری تناند انعطاف مراتبی، می سلسله ساختار

سراختار   حلقرنی مرکرز   سراختارهای  در و برنده  سازمان مراتبی، رأا ساختارهای سلسله در جایگاه مدیران

و  هردایت  همانجرا نقرش   از و باشرد  هر جرای سرازمان   در تناند مدیر می ای شبکه اما در ارتباطات سازمانی،

بررای   را هرا  گیرری  تصرمی   در و سرعت پذیری انعطاف بندن، سیار ساختاری چنین .کند را ایفا خند رهبری

دارد  بسریاری  مختلف سازمان مزایای های گروه و بین افراد ارتباط ایجاد فرصت .آورد ارمغان می به سازمان

 6اشاره نمند. یانر  برالد   اطالعات داشتن و جریان مشترک بینش به اداره اشتراکی، دستیابی به تنان می که

                                                                                                                                                    

1. Baldrige J. V. & Deal T. E. 

2. Youngblood, Mark 
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معتقرد   و دانسته بیرونی محیط با ننین برای سازگاری های سازمان ابعاد اصلی از یکی را ارتباطات (،8001)

هرا   سرازمان  منردنیاز سرعت و انعطاف آشنم جنابگنی و ها عصر پیچیدگی در خطی، ارتباطات که است

بررای   ممکرن  تررین زمران   کر   ترا  کنند تنظی  ای ای شبکه گننه را به ارتباطات باید الجرم ها و سازمان نیست

ضرعف   نقراط  برشرمردن  از ( پرس 6335)باودن و مارتنن  تلف شند. مختلف های گیری در منقعیت تصمی 

تنانرد   می ای شبکه که ساختارهای کنند می بیان ها، دانشگاه برای و ساختارهای بازارمحنر سنتی ساختارهای

ارتبراطی   هرای  این کانار .کنند ایجاد زیادی ارتباطی های کانار ها دانشگاه های مختلف در گروه و بین افراد

طرنرکلی   بره  و کررده  ایجراد  مشرترک  بیرنش  دانشرگاه  در مختلرف  هرای  و گرروه  افرراد  بین تناند متننع، می

 ارتباطرات  تحقیق، های تی  و کاری های گروه بین تنانند می ای، گیری از ارتباطات شبکه با بهره ها، دانشگاه

و  گیرری  تصرمی   سررعت  تشرکیل دهنرد،   متخصر   شایسرته و  هرای کراری   کننرد، گرروه   مناسرب ایجراد  

هرای   محیط در کار انجام برای مناسبی نفعان، شکل ذی حنرقراردادنبا م و را باال ببرند خند پذیری انعطاف

از  کره  اسرت  فردی بین ارتباط ننعی ای شبکه ارتباط .(8604را فراه  آورند )حسنی،  امروز متحنر و متغیر

ارتبراط   مراسرالتی،  ارتبراط  شرامل  ای شربکه  کنرد. ارتبراط   استفاده مری  عمنمی و فراگیر ارتباطی های شبکه

است.  اینترنت ازطریق پست الکترونیک یا تلفن ازطریق ارتباط و ارتباط تلفنی دورنگار، های شبکه ازطریق

 پردازان نظریه و ننیسندگان از گیرنده. برخی ه  و هستند گر ارتباط ه  دخیل افراد همه ای شبکه ارتباط در

 (.8606)پنری،  اند داده نام« 8ها یا تعامل انسان کنش الگنهای میان»را  ارتباطی های شبکه ارتباطات،

 

 نظریه شبکه حکمرانی
کننرد کره    هایی بروز می ها یک شکل جدید از حکمرانی قلمداد شده و در منقعیت در این مفهنم شبکه

مراتبری فرمانردهی و کنتررر،     هرای سلسرله   ها وجند داشته باشد و فرم سطنح باالیی از وابستگی میان سازمان

مشری محسرنم نشرنند. در ایرن زمینره، حکمرانری برر تغییرر          تنسعه و اجرای خرط های اثربخشی برای  شینه

کنرد.   دهنرده داللرت مری    سرازمانی خندسرازمان   های بین حاکمیت از باال به پایین به حکمرانی ازطریق شبکه

وبریش پایردار روابرط     الگنهرای کر   »عنرنان   های حکمرانری را بره   طنر خاص، کیکرت و همکاران شبکه به

 «گیرنرد  مشی شکل می های خط مشی و یا برنامه وابسته، که پیرامنن مسائل خط ه  ن بازیگران بهاجتماعی میا

                                                                                                                                                    

1. Patterns of Human Interaction 
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ها،  پردازان با تمرکز بر مجمنعه وسیعی از بازیگران شامل بنگاه نظریهاند. براساا این تعریف،  تعریف کرده

کره  را کنند و فقرط آنهرایی    گذاری می مشی های خصنصی )انتفاعی و غیرانتفاعی( خط ها و سازمان شرکت

اشراره کررد کره پرارادای       8شند. همچنین کانسیدین شامل نمی ،گذاری درگیرند مشی طنر آشکار در خط به

ای  شند، زیررا وسریله   سازمان محسنم می نظریههای حکمرانی یک نقطه عطف در مدیریت دولتی و  شبکه

 کند. ای چندبعدی و منعطف خلق می برای حل مشکالت به شینه

رونرد.   کار می های حکمرانی برای ارائه نتایه به شکلی کارا و اثربخش به در نبند قدرت مرکزی، شبکه

گذاری و عمل به آن با  مشی ، خط6بازی اقتصادی نظریهدر این بستر، البته از یک دیدگاه کیفی و تعاملی به 

دادن بره بسرتر و شررایط     در شرکل ها به نقش بازیگران شربکه   راستا، تنجه انجام بازی مساوی است. درهمین

( دو نقرش  6333) 6طنر مشخ  کلیجن و کاپنجان منظنر عملکرد اثربخش شبکه، معطنف شده است. به به

یند )برقراری ارتباط میران اعضرای فعلری( و تشرکیل شربکه      اتعیین کردند: مدیریت فر را برای مدیران شبکه

وسریله   هگرذاری از ایرن پرس بر     مشری  ا(. عملکرد خطهای فعلی برحسب قنانین اعض )ایجاد تغییر برای شبکه

کند که کدام ایفای نقش، مؤثرتر است. تحقیقات ایرن   شند و شناسایی می تنانایی اعضای شبکه تعریف می

های شناختی حل مسئله و  شبکه به جنبه نظریهاتصار »نیز حاکی از آن است که آنها برای  6335دو در سار 

 اند. کرده گذاری فهد« گذاری مشی یندهای خطافر

های متفاوتی را برای تحلیل و سنجش کارکرد و عملکررد شربکه مردنظر     این دو رویکرد نظری، کاننن

کنند و عاملیرت   گذاری بر تعامالت ساختاریافته بازیگران تأکید می مشی های شبکه خط نظریهدهند.  قرار می

رویکرد حکمرانی شبکه بر نقرش مردیران شربکه    که  گیرند، درحالی بازیگران را در این تعامالت نادیده می

های خند از  در بررسی 5عننان بازیگران فعار در خلق نتایه متمرکز است. در این نقطه اسکلچر و سنلینان به

جایی میان رویکردها وجند دارد که این منضنع  رویکردهای بالقنه کارایی شبکه، دریافتند که امکان جابه

 .(61 -69: 8601لنانی و ندائی، )ا کند هر دو را تقنیت می

 

                                                                                                                                                    

1. Considine 

2. Economic Game Theory 
3. Klijna & Koppenjan 

4. Skelcher & Sullivan 
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 شناسی پژوهشروش
هرای کیفری    بنیاد که یکی از راهبردهای محرنری در پرژوهش   پردازی دادهاین پژوهش از راهبرد نظریه

منردی بررای ایجراد     هرای نظرام   شناسی کیفی است که از رویره  گیرد. این راهبرد، ننعی روش است، بهره می

(. 66: 8601، 8کنرد )اسرتراا و کرنربین    پدیده، ازطریق استقرایی اسرتفاده مری  بنیاد درمنرد یک  نظریه داده

هرای کمری    بررداری را از روشری کره در پرژوهش     های کیفی، مستلزم فننن مختلفری اسرت کره نمننره     روش

سرازد. در آغراز پرژوهش نیرازی نیسرت تعرداد دقیرق افرراد          آیرد، متمرایز مری    دست می صنرت تصادفی به به

بنیاد بررخالف فراینرد    پردازی داده (. نظریه95، 8694روه نمننه را مشخ  کنید )هنمن، دهنده در گ آگاهی

ها و میردان منردمطالعره اولنیرت     های نظری به داده فرض جای پیش گرفته از نظریه، به تحقیق خطی و نشئت

هرا   زطریق کار روی دادهها ا ها را نباید بر افراد منردمطالعه )سنژه ها( اِعمار کرد، بلکه نظریه دهد. نظریه می

شرنند. افرراد منردمطالعره براسراا ارتباطشران برا منضرنع تحقیرق          بندی می و صنرت« کشف»و در میدان، 

منظنر تشکیل یک نمننه نمایای )آماری( از کل جمعیرت نیسرت )فلیرک،     شنند. انتخام آنها به انتخام می

بررداری   نمننره وجرند نردارد، امرا نمننره     (. اگر چه قاعده محض یا راهنمایی خاصی برای حج  839، 8699

گننه کلری شرامل واحردهای کنچرک در مطالعره عمقری اسرت. برخری از مترنن پژوهشری تعرداد             کیفی به

پیشنهاد  63تا  86های ناهمگنن بین  واحد و برای گروه 9الی  2های همگنن،  واحدهای نمننه را برای گروه

مررور(   نفرر از مردیران عرالی و میرانی دانشرگاه )بره       86 (. در این پژوهش تعرداد 06، 8694کنند )هنمن،  می

نفرر   6انتخام شدند. از مصاحبه پنج  به بعد، تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شد، اما برای اطمینران برا   

های کامالًتکراری بند کره عالمرت    دهنده داده دیگر نیز مصاحبه ادامه پیدا کرد. چهار مصاحبه انتهایی نشان

های کیفی مشتمل برر سره مرحلره     رفت. تحلیل اطالعات نیز ازطریق کدگذاری داده شمار می بهاشباع نظری 

شامل ایجاد مفاهی  ازطریرق فراینرد کدگرذاری     انجام گرفته است که 5و انتخابی 6، محنری6کدگذاری باز

هررا از روش پایررایی بررازآزمنن و پایرایی بررین دو کدگررذار )شرراخ   اسرت. برررای سررنجش پایررایی مصراحبه  

 تکرارپذیری( استفاده شده است.

                                                                                                                                                    

1. Strauss & Corbin 

2. Open Coding 

3. Axial Coding 

4 . Selective Coding 



 (انو همکار شریفی) بنیاد نور: یک مطالعه داده ای در دانشگاه پیام الگوی رهبری شبکه

12 

 های پژوهشیافته
بنیاد، سه گام پردازی دادهشده با استفاده از راهبرد نظریه های انجاموتحلیل متنن مصاحبه منظنر تجزیه به

 کدگذاری باز، محنری و انتخابی طی شده است.
 

 گام نخست: کدگذاری باز
نرنر از مطالعره و بررسری    ای در دانشرگاه پیرام   کههرای رهبرری شرب    در این گام، مفاهی  مررتبط برا مؤلفره   

ها نیز از ترکیب مفاهی   های آنها، مقنله ها و تفاوت ها استخرام شده و پس از فرایند مقایسه شباهتمصاحبه

بنردی  هرایی دسرته   اند. ساس برمبنای شباهت معنایی و مفهنمی، این مفاهی  درقالب مقنله مشابه شکل گرفته

 هاست. بندی مفاهی  مستخرم از رساله درقالب مقنله دهنده دسته ان( نش8شدند. جدور )
 

 های مختلف ها درقالب مقوله بندی مفاهیم مستخرج از مصاحبه . دسته5جدول 

 مفهوم  مقوله

بر  ایجاد همکاری مبتنی

 اعتماد

اعتماد به کارکنان، ایمان به هدف، افزایش استاندارد خردمات، شرفافیت در کارهرا، همنرنایی     

کارگیری  مدیران زیردست، اتحاد و همدلی کارکنان، ارائه پیشنهادات کاربردی، عدالت در به

 نیروها، ارزیابی عملکرد مدیران، داشتن ش  مدیریتی، کاهش بنروکراسی

 حمایت مدیران ارشد

گذاران، قاننن یکسان برای همه، نگاه عادالنه  تنزی  عادالنه امکانات، خناست و اراده سیاست

هرای باالدسرتی، وجرند اسرناد باالدسرتی،      وزارت علنم و حمایت از دانشگاه، پشتیبانی سرازمان 

دادن به مردیران میرانی، حمایرت مافنقران و پیرروان، ایجراد نظرام مردیریتی، پیگیرری و           اهمیت

 بازخناست، دفاع از زیردستان

 ای شبکه تکاملی برون ه 

هررای کررارا و اثررربخش، اهررداف سررازمانهررا، بافررت پیرامررننی هررای تخصصرری انجمررنحمایررت

های بیرونی، رقابرت برا   باالدستی، تنجه به عنامل خارم از سازمان، شناخت و ارتباط با دستگاه

 هاشدن سایر سازمان ایها، شبکه سایر دانشگاه

تنانمندسازی اجزای 

 شبکه

زیردسرتان، احسراا   نفرس افرراد، اعتمراد بره نفرس دادن بره        داشتن کرامت انسانی و عزت پاا

های آمنزشی، تنانمندسازی، بهبند قدرت تفکرر، جرذم نیرروی    کردن دوره هنیت افراد، طی

بررداری اثرربخش از   بهرره  هرای غیرمرادی،  انگیرزش  انسانی تنانمند، احساا تعلق بره سرازمان،  

کرردن مسریر آمرنزش،     های منجند کارکنان، پیشگیری از رکند و سکنن افراد، روشنتفاوت

کررردن مراتررب  طرری دادن بررازخنرد برره افررراد،  کررردن مسرریر رشررد تخصصرری اعضررا،   فررراه 

 های ترقی مدیریتی(کردن پله مدیریتی)طی
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 مفهوم  مقوله

 مشارکت فعار اعضا

گیرری از  گیرری، بهرره   گیری، مشرارکت اطالعراتی، مشرارکت در تصرمی     استقالر در تصمی  

گیرری،  سرازی فراینرد تصرمی    علمی، استفاده از تجارم همه افرراد، سراده   قدرت اعضای هیئت

منقر ، انتخرام مردیر تنسرط همره       گیری صحیح و بره تفنیض اختیار، مجمنعه همفکر، تصمی 

 اعضا، نظام تشنیق و تنبیه

 ای فناوری شبکه
هرای اداره   های پیشرفته، همگرامی برا تغییررات فنراوری، آشرنایی برا فنراوری        استفاده از فناوری

 رسانی شبکه، تسری  در اطالع

 قنام شبکه

برگزاری منظ  جلسات، تعامرل مرنظ  اعضرا، تعمیرق روابرط میران اعضرا، وفراداری سرازمانی،          

هرا،  ساختار سازمانی متناسرب، جایرابی صرحیح عنامرل شربکه، تناسرب اختیرارات و مسرئنلیت        

 قدرتمندشدن دانشگاه، بلنغ سازمانی، پایداری سازمانی

 ای شبکه افزایی درون ه 

سراالری،  سرازمان، تنسرعه منراب  انسرانی، رشرد کیفری منراب  انسرانی، شایسرته         ایجاد تعرادر در  

شدن دانش، اثربخشی و کارآیی سازمانی، ایجراد   ها، ساری و جاریسازی و کاهش هزینهبهینه

سرازی خردمات دانشرگاه، ایجراد همراهنگی       های مکمل، قدرتمندی مردیران، نهادینره  تخص 

 ایی اجزای شبکهافزای، مدیریت تعارض، ه  شبکه درون

 ای فرهن  ارتباطات شبکه

سرازی، شرنر و شرعنر    ای، فرهنر   ای، روحیره پرذیرش رهبرری شربکه     شربکه  -تفکر سیستمی

هرای  تقنیرت ارزش  تقنیرت روحیره همکراری،   ای، های رهبرری شربکه  سازمانی، ترویه آمنزه

 مشترک، اعتقاد به کار گروهی، اعتقاد و اعتماد به شبکه

 اعضاکنشگری رهبر و 

الگنپذیری و  صدر داشتن، دانش عمنمی، خلق ارزش، انتقادپذیری و سعه اندیشی، مثبت

خندانگیزشی افراد، خالقیت، ننآوری و  خندشکنفایی افراد، بندن، پیشگام همانندسازی،

 کارآفرینی، تعهد کاری

 ای دانش شبکه

دانرش مردیریتی، تبیرین    آمنزش مدیران، داشتن سناد شبکه، پشتیبانی نظری و مفهنمی، کسب 

کردن مسیر  گیری علمی، روشنشبکه، فه  و درک تنسعه، فه  تغییر، استانداردسازی، تصمی 

بندی کارها و وظایف، رویه اسرتاندارد جرذم نیررو، خلرق، ارائره و      رسیدن به اهداف، اولنیت

 ریزی راهبردی  کاربرد دانش، برنامه

 ای مهارت شبکه

سررازی، تررنان تحررنر و ایجرراد تغییرررات مثبررت، مهررارت شرربکه مهررارت نفررنذ و تأثیرگررذاری، 

هرای اطالعرراتی،  هررای ارتبراطی، مهررارت هرای انسررانی، مهرارت  هررای رفتراری، مهررارت مهرارت 

گیری سری ، دارابندن تجارم عملیاتی، دارابندن تجربه/ تجربه آمنزشی، اندیشیدن در تصمی 

 گیری اقتضایی، تشخی  زمان تغییر و تحنر زمان، تصمی 
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 مفهوم  مقوله

برقراری ارتباطات پایدار 

 سازمانیبین

پنیایی شبکه، اشرراف اطالعراتی، گسرتردگی دانشرگاه، شررایط و بسرترهای خراص دانشرگاه،         

هررای باالدسررت و  حررنزه ارتبرراطی گسررترده رهبررر، برقررراری روابررط دمنکراتیررک بررا سررازمان  

مجرازی  سرازمانی شربکه، ایجراد شربکه     هرای برین  کراری، همراهنگی  دست، عردم سیاسری  پایین

 های نظارتیتعامالت، مدیریت چرخشی، تقنیت اهرم

 تنسعه مرزهای سازمانی

گرایرری، تبررین نگررر، آرمرراننگررری و نقشرره راه سررازمان، مرردیریت آینرردهتسررهی  دانررش، آینررده

شناسری  انداز و مأمنریت، التزام اعضا به پیشبرد اهداف سازمان، ارتباط برا جامعره، محریط   چش 

جانبه، ایجاد شبکه مجرازی تعرامالت، حرنزه ارتبراطی گسرترده      همه )درک محیط(، ارتباطات

 رهبر، مدیریت مجازی

 ای جهان شبکه

هرای  محیط های پیرامننی حامی سازمان های سال ، تنسعه بازارها، بستر فرهنگی حامی سربک 

ای برررای جامعرره، بسررتر  رهبررری اثررربخش، شرربکه فراملرری، اهمیررت کررارکردی رهبررری شرربکه 

 های اجتماعیای، شبکه های شبکه مدرنیس  )بی ساختاری(، انسان شه پستای، اندیشبکه

 ای های شبکه سازمان

مراتبری،   ای، ساختار سرازمانی سریار و روان، مردیریت غیرسلسرله    پاسخگنیی سازمانی و شبکه

مدیریت مشارکتی، کنترر غیرمتمرکز، حاکمیت اندیشه راهبردی، عردم تمرکرز و پیچیردگی،    

ای، انگیرزش  آفرینری، سرازماندهی شربکه   پذیرش تغییر، تنسعه راهبررد، آینرده  پذیری،  انعطاف

 ای، رهبری تیمیای، یادگیری فردی، تیمی و شبکهشبکه

 ای نگرش شبکه
پذیری، اعتقاد به کار تیمی، عناصر ه  سطح، نگراه سیسرتمی،   طلبی، تغییرخناهی، ریسک تننع

 بینی سازمانی، هدف گراییواق 

 

 کدگذاری محوریگام دوم: 
عنرنان مقنلره محرنری انتخرام      ها را بره  در این مرحله تحت قالب مدر پارادایمی، محقق یکی از مقنله

ها را با آن مشرخ    کرده، آن را تحت عننان پدیده محنری در مرکز فرایند قرار داده و ارتباط سایر مقنله

تناند تحقرق داشرته باشرد )اسرتراوا و      زیر میها با مقنله محنری در پنه عننان  کند. ارتباط سایر مقنله می

 (:8601کنربین، 

 شنند. شرایط علی: این شرایط باعث ایجاد و تنسعه پدیده یا مقنله محنری می .8

ها و تعامالت هدفداری هستند که در پاسخ بره مقنلره    راهبردهای کنش: بیانگر رفتارها، واقعیت .6

 شنند. گر اتخاذ می محنری و تحت تأثیر شرایط مداخله

 شند. گذارند، زمینه گفته می زمینه: به شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر می .6
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دهنرد.   ای از متغیرهای میانجی و واسرطه تشرکیل مری    گر: این شرایط را مجمنعه شرایط مداخله .5

 کنند. گر، شرایطی هستند که مداخله سایر عنامل را تسهیل یا محدود می شرایط مداخله

وجرند   ها بیانگر نتایه و پیامدهایی هستند که در اثر اتخراذ راهبردهرا بره    قنلهپیامدها: برخی از م .4

 آیند. می

 

 مدل تحقیق
افزار مکس کیرن   دهد که براساا نرم ها را براساا مدر پارادایمی نشان می ( روابط میان مقنله8شکل )

 دا استخرام شده است.

 
 

 پارادایم( . مدل مفهومی تحقیق )کدگذاری محوری براساس مدل5شکل 
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 عناصر این مدر عبارتند از:

هرا،  ای. براساا این پژوهش و پس از کدگذاری باز و محرنری داده  مقنله محنری: رهبری شبکه .8

مهرارت  »و « ای دانش شبکه»، «ای نگرش شبکه»که دربرگیرنده سه مقنله اصلی « ای رهبری شبکه»

 عننان مقنله محنری انتخام شد. باشد، بهمی« ای شبکه

و « ایجهران شربکه  »هرای  شده، مقنلره های تدوینگننی پیرامننی. از میان مقنله شرایط علی: شبکه .6

دهنرده شررایط علری و تحرت عنرنان کلری       هرای تشرکیل  عنرنان مقنلره   بره « ای هرای شربکه   سازمان»

 درنظر گرفته شدند.« گننی پیرامننی شبکه»

ها و تعامالت  بیانگر رفتارها، فعالیتها  های کنش: ننآوری فرایند و خدمت. این راهبرد راهبرد .6

گر و زمینه، اتخاذ  هدفداری هستند که در پاسخ به مقنله محنری و تحث تأثیر شرایط مداخله

نامگذاری « ننآوری فرایند و خدمت»ها در این تحقیق تحت عننان کلی  شنند. این مقنله می

ایجاد »، «نسعه مرزهای سازمانیت»، «سازمانی برقراری ارتباطات پایدار بین»اند و شامل  شده

 باشند. می« تنانمندسازی اجزای شبکه»و « بر اعتماد همکاری مبتنی

های کنش مؤثرند، شامل  زمینه یا بستر حاک : زیرساخت نرم و سخت. این شرایط که بر راهبرد .5

ری ترند، از قدرت تأثیرگذا هایی هستند که در مقایسه با شرایط علی که متغیرهایی فعار مقنله

نام « زیرساخت نرم و سخت»تری برخنردار هستند و در مدر پارادایمی تحقیق با عننان  ک 

مشارکت فعار »و « فناوری شبکه ای»، «ای فرهن  ارتباطات شبکه»های  اند و شامل مقنله گرفته

 هستند.« اعضا

که ضرمن  ای از شرایط هستند  های فردی و سازمانی این شرایط مجمنعه گر: کنششرایط مداخله .4

کننرد. ایرن شررایط شرامل     های کنش، مداخله سایر عنامل را تسهیل یا محردود مری   تأثیر بر راهبرد

هرای فرردی و    کرنش »شنند که در این مردر تحرت عنرنان کلری      ای می متغیرهای میانجی و واسطه

« کنشگری رهبر و اعضرا »و « حمایت مدیران ارشد»های معرفی شده و دربرگیرنده مقنله« سازمانی

 هستند.

افزایری   هر  »، «قنام شربکه »های  باشد که مقنله می« تعالی شبکه»پیامد: تعالی شبکه. پیامد این مدر،  .2

 بندی قرار گرفته است.در این دسته« ای شبکهتکاملی برون ه »و « ای شبکهدرون
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 گام سوم: کدگذاری انتخابی
پرردازد کره در    شررایط مختلفری مری   آمیخرتن   تحلیل کلی و درهر   و مرحله کدگذاری انتخابی به تجزیه

ای برخرنردار   هرا از اهمیرت ویرژه    بنیاد، تلفیق مقنله پردازی داده کدگذاری محنری تدوین شدند. در نظریه

مندی برای این کار مطرح شده است. در این پژوهش از ابزار مردر پرارادایمی جهرت     های نظام بنده و رویه

 نظریه استفاده شده است. ها برای درک و تبیین تدوین قضایا و گزاره
 

 ای نظریه رهبری شبکه
ای در دانشرگاه  دهنده رهبری شبکه های تشکیلای درصدد شناسایی متغیرها و مؤلفه نظریه رهبری شبکه

دهنرده   ننر و ننع روابط میان آنهاست. این نظریه دنبار پاسخ به این سؤار است که چه عرناملی تشرکیل   پیام

ننر هستند؟ و نحنه ارتباط این عنامل با یکدیگر چگننه است؟ نظریه رهبرری   پیامای دانشگاه  رهبری شبکه

ای  های شبکه گیری سازمان شدن دنیای پیرامننی ازطرفی و شکل ایبه شبکه ای بیان می کند که باتنجه شبکه

گررش  شردن ن  ای برر شربکه   گیررد کره مبتنری   ها شکل می ها و شبکه ای در سازمان دیگر، رهبری شبکه ازسنی

ای،  ای تنسط رهبران است. عناملی ماننرد فرهنر  ارتباطرات شربکه     رهبران و کسب دانش و مهارت شبکه

ای و حمایت مدیران ارشد و کنشگری رهبر و  عننان عنامل زمینه ای و مشارکت فعار اعضا به فناوری شبکه

نرنآوری فراینرد و خردمت    ای منجرر بره    گرر در کنرار رهبرری شربکه     عننان عنامل مداخلره  اعضای شبکه به

ترنان بره برقرراری ارتباطرات      ها می شنند. ازجمله این راهبرد ای می ها( درجهت تحقق رهبری شبکه )راهبرد

بر اعتماد و تنانمندسرازی اجرزای شربکه     سازمانی، تنسعه مرزهای سازمانی، ایجاد همکاری مبتنی پایدار بین

شرند کره شرامل     نرنر متبلرنر مری    ت تعالی شبکه دانشگاه پیامصنر اشاره نمند. نتیجه تعامل بین این عنامل به

ای است. درادامه بره تنضریح    شبکه تکاملی برون ای و ه  افزایی درون شبکه عناملی همچنن قنام شبکه، ه 

 شند. های صنرت گرفته، پرداخته می مدر و ارائه برخی از مصادیق تأیید آن برمبنای مصاحبه

 

 گیری بحث و نتیجه

 های نوین رهبری ای با سایر نظریه ی بیرونی: مقایسه نظریه رهبری شبکهاعتباریاب

های گنناگنن رهبری  های مختلفی است که بر جنبه طنرکلی شامل رویکردها و نظریه رهبری به ادبیات

در مقایسه تطبیقری رهبرری    .اند های گنناگنن رهبری را تعریف نمنده های مختلف جنبه تأکید دارند. نظریه

بنیاد پیرامنن  اند که به روش داده هایی منرد تنجه قرار گرفته های ننین رهبری، سبک ای با سایر سبک شبکه
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راستا چهار سبک رهبری کنانتنمی، اثربخش، راهبرردی و معنرنی    آنها پژوهش صنرت گرفته است. دراین

تطبیقی قرار گرفتره و برترری یرا    ای منرد مقایسه  براساا اجزا و ابعاد مدر پارادایمی تحقیق با رهبری شبکه

 گیرد. همانشانی و اشتراکات آنها منرد بررسی قرار می

هایی چنن مردیریت   کنند در عرصه رهبران کنانتنمی در ایفای نقش خند، تالش میرهبری کنانتنمی: 

فر   ای، منازنره برین نظر  و آشرنم را ح     های انسانی، ارتباطات و شرایط بیرونی و زمینره  اطالعات، پنیایی

تنانند براساا منضنعات،  های منردنظر فقط می بینی دقیق و ساده رویداد یا پدیده پیش جای نمایند. آنها به

( در 8605پرنر)  حمرزه  (.860: 6331)مرالنک و پرنرتر،    تخمین بزنند روندها یا مسیرها احتمار وقنع آنها را

می رهبرری کنانترنمی پرداختره اسرت و     بنیاد، به ترسی  مدر پرارادای  بررسی این سبک رهبری به روش داده

سرازمانی و   سازمانی، عنامل برون مشی سازمانی، عنامل درون ها، خط شش مقنله: دید کنانتنمی، زیرساخت

(. 8605پرنر،   های اصلی این مدر شناسایی و تدوین نمنده اسرت )حمرزه   عننان مقنله رهبری کنانتنمی را به

ها  ای برمبنای مدر پارادایمی تحقیق برخی عنامل و مقنله شبکه در مقام مقایسه این سبک رهبری با رهبری

سازی  نمننه، در مدر رهبری کنانتنمی به شبکه دارای قرابت معنایی نزدیک و شبیه به یکدیگر هستند. برای

کره ایرن مقنلره از راهبردهرای      گر اشاره شرده اسرت، درحرالی    عننان یکی از عنامل مداخله سازمانی به برون

تنانرد شررایط اجررای سربک رهبرری       ای مری  شرند. در نتیجره رهبرری شربکه     ای محسنم مری  کهرهبری شب

ها تسهیل نماید. مقنله دیگری که در مدر رهبری کنانتنمی به آن اشاره شده است،  کنانتنمی را در سازمان

شرنند و در رهبرری    فرهن  و پنیایی سازمانی است کره از عنامرل تأثیرگرذار در ایرن مردر محسرنم مری       

ای و کنشگری رهبر و اعضا خندنمایی  ها با عناوینی همچنن فرهن  ارتباطات شبکه ای نیز این مقنله بکهش

هرایی کره    های این دو سبک رهبری، بیرانگر ایرن نکتره اسرت کره سرازمان       طنرکلی مرور مقنله کنند. به می

ترر و   مراترب راحرت   ی بره ا سرازی رهبرری شربکه    نماینرد، پیراده   مدیران از شینه رهبری کنانتنمی استفاده می

 تر انجام خناهد گرفت. سری 

 که کار گیرد به را افراد درصد تنانایی 03تا  93بتناند  که است کسی اثربخش رهبریرهبری اثربخش: 

(. 65: 8610)رضرائیان،   است حل مسئله و طراحی ادراکی، انسانی، فنی، های تنانایی داشتن مستلزم امر این

 ای تا مرراوده  آفرین تحنر از رهبری، از رفتارهای ای گسترده دامنۀ اثربخش رهبری دهد نشان می تحقیقات

ها و عناصر مدر رهبری اثربخش در مقایسره برا    با نگاهی به مقنله(. 8006آوولین،  و گیرد )بس کار می به را

تنانرد   رسری  کره رهبرری اثرربخش مری      ای مستخرم از این پژوهش، به ایرن نتیجره مری    عناصر رهبری شبکه
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ها زمینه  همکاری و هماهنگی جامعه زیرنظر رهبر، اجتماع و رشد و تعالی انسانهایی همچنن  ازطریق مقنله

ای نیز با عناصری  ای تنسط مدیران مهیا نماید و متقابالً رهبری شبکه کارگیری شینه رهبری شبکه را برای به

 گردد. بخشی باالتر رهبری منجر میای و مشارکت فعار اعضا به اثر افزایی درون شبکه همچنن ه 

 کره  انرداز  چشر   مطلنم منفقیت بر اثرگذاری برای است فرایندی راهبردی، رهبری راهبردی: رهبری

هردایت   منراب ،  تخصی  سازمانی، فرهن  بر تأثیرگذاری با گیرد و قرار می استفاده منرد رهبران به وسیله

هرا   فرصت با که فرّار و اطمینان غیرقابل پیچیده، مبه ، محیط جهانی سر بر و اجماع گذاری سیاست ازطریق

هرای   مهرارت دارنرد:   نیراز  نرنع مهرارت   سه به رهبران این درواق  .است شند، همراه می مشخ  تهدیدها و

فردی. در مدر پراردایمی رهبرری راهبرردی بره پیامردهایی       های بین تکنیکی و مهارت های مفهنمی، مهارت

( اشراره  8602زاده،  سازمان و کاهش تعارضات سازمانی )غفراری قردیر و امرامی   همچنن مشارکت افراد در 

شنند.  ای محسنم می گر در رهبری شبکه ای و مداخله ها درواق  جزء شرایط زمینه شده است که این مقنله

ای بررای اجررای سربک رهبرری      دیگر، سبک رهبری راهبردی ایجادکننرده بسرتر و شررایط زمینره     عبارت به

خناهد بند. برخی از پیامدهای مدر پارادایمی رهبری راهبردی مانند ارتقای فردی و اعتمادپذیری  ای شبکه

تناند  معناکه رهبری راهبردی می شنند؛ بدین ای محسنم می های رهبری شبکه نیز درواق  اقدامات و راهبرد

هرای   رهبران بتناننرد راهبررد   ای فراه  کند که این یک پشتنانه و عقبه انسانی و سازمانی برای رهبران شبکه

 سازی و اجرا نمایند. خند درراستای تعالی شبکه را پیاده

ها، عقاید و رفتارهایی است کره ذاتراً بره خرند فررد و       رهبری معننی اصنالً شامل ارزشرهبری معننی: 

د و (. همچنرین افرراد برا رهبرری معنرنی بره عضرنیت، تعهر        6332دهد )برون و ترینینرن،   دیگران انگیزه می

در مقام مقایسه این سبک رهبری آورد.  همراه می یابند که ننعی بقای معننی برای آنان به فرهنگی تنفیق می

گیری و تنسرعه سربک رهبرری برا یکردیگر مشرابهت        ای، برخی شرایط علی و عنامل شکل با رهبری شبکه

رود  شمار می هبری معننی به(، از شرایط علی ر8604زاده،  نمننه، شناخت جهان هستی)جناهری دارند. برای

شند. یکری   ای به جهان پیرامننی از شرایط علی این سبک محسنم می ای نیز نگاه شبکه و در رهبری شبکه

سرازمانی   سازمانی و برون سازی درون افزایش تعامالت و شبکههای مدر رهبری معننی  از اقدامات و راهبرد

( است که ایرن مقنلره درواقر  یکری از     8604زاده،  جناهری) کارکنان معننی با یکدیگر و با سایر کارکنان

 رود. شمار مری  ای به شبکه تکاملی برون ای و ه  شبکه افزایی درون ای تحت عننان ه  پیامدهای رهبری شبکه

 دهد. ای نشان می ( ابعاد این چهار سبک رهبری را در مقایسه با سبک رهبری شبکه6)6جدور 
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 رهبری براساس اجزای مدل پارادایمی تحقیق های نوین . مقایسه سبک2جدول 

سبک 

 رهبری

رهبری 

 ای شبکه

رهبری 

 کوانتومی

رهبری 

 اثربخش

رهبری 

 راهبردی
 رهبری معنوی

 شرایط علی

گبببونی  شببببکه
 پیرامونی:

 ای جهان شبکه -
هرررای  سرررازمان -

 ای شبکه

 کوانتومی: دید
 پررذیریریسرک  -

 باال
 نفرررنذ دارای -

 اجتماعی
 و نرررنآوری -

 خالقیت

نیاز بشرریت   -
برره معننیررت و 

 ایمان

هرررای  ویژگررری -
فررررررررررررررررردی 

هررررررررای   )ارزش
اخالقرری، دانررش، 

هرررررای  مهررررارت 
 فردی(

 ها نگرش -

شناخت عمیرق از خردا و جهران     -
 هستی

 شکنفایی فطرت -
 شناخت عمیق دین -

پدیرررررررررده 
 محنری

رهبببببببببری 

 ای: شبکه
 ای نگرش شبکه -
 ای دانش شبکه -
 ای مهارت شبکه -

 ها: زیرساخت
 تنسرعه  و ایجراد  -

 ها زیرساخت
 دانش تنسعه -
 معننی مالکیت -
 و فناوری تنسعه -

 امکانات

 
 بعد ایمانی -
بعد معرفتری   -

 و ظاهری
قرم الهی و  -

 وصار

گرایش عملبی  

ببببه رهببببری 
 راهبردی:

رفتارهررررررررای   -
 اخالقی

قرررررررررررردرت  -
 گیری تصمی 

 محنری عدالت -

 معنویببت: احسبباس ببباطنی 

 (درک درونی)
 اعتقادات معننی -
 های معننی ارزش -
 رفتار معننی -

 راهبردها

نوآوری فرایند 
 و خدمت:

برقررررررررررراری  -
ارتباطررات پایرردار  

 بین سازمانی،
تنسعه مرزهرای   -

 سازمانی
ایجاد همکراری   -

 بر اعتماد مبتنی
تنانمندسررررازی  -

 اجزای شبکه

 مشبببی خببب 

 سازمانی:
 براسراا  هدایت -

 باالدسررتی اسررناد

 سازمان
 و نگرری  آینرده  -

و  کرررالن دیرررد
 راهبردی سازمانی

 رویکرد به تنجه -

 سیستمی

 بررره تنجررره -

 اکنسیست 

انتخرررررررام  -
مرررررررردیران و 

 کارکنان
آمررررررنزش       -

 پرداخت مزایا
نظرررررارت و  -

 -کنترررررررررر  
 تشنیق و تنبیه

انگیررررزش و  -
 سازی فرهن 

ریرزی     برنامه -
 ارتباطات -

راهبردهررررررای  -
 آمنزشی

هرررای  سیاسرررت -
 راهبردی

راهبردهررررررای  -
 قانننی

اتخرراذ رویکرررد هنشررمندانه برره   -
 افزایی معننیت

الگنسررازی معنررنی و رفترراری     -
 مدیران

آمنزش مهارت های رهبری بره   -
 مدیران

هررای آمنزشرری   هبرگررزاری دور -
تفکر و به حرکت  تربیت، تعالی و

 درآوردن قنه عاقله کارکنان
سرازی   افزایش تعامالت و شربکه  -

سرررازمانی  سرررازمانی و بررررون درون
معنرنی برا یکردیگر و برا     کارکنان 

 سایر کارکنان
تنجه به سررمایه هرای انسرانی و     -

 تکری  کارکنان
 برقراری عدالت سازمانی -
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سبک 

 رهبری

رهبری 

 ای شبکه

رهبری 

 کوانتومی

رهبری 

 اثربخش

رهبری 

 راهبردی
 رهبری معنوی

عنامررررررررل 

 ای زمینه

زیرساخت نرم 

 و سخت:

فرهنررررررررررر   -

 ای ارتباطات شبکه

فنرررررررررررراوری  -

 ای شبکه

مشرارکت فعررار   -

 اعضا

 درون عوامبل 

 سازمانی:

مستقل  مالی مناب  -

 سازمان

 استعدادپروری -

 کررار فرهنرر  -

 تیمی

 سازمانی فرهن  -

 تعارض مدیریت -

 سازمانی پنیائی -

 اجتماع -

 عشق -

 شرایط فردی -

متغیرهررررررررای   -

 شناختی روان

 شرایط سازمانی -

 فضای معننی -

 شرایط مرگ و زندگی -

 مناسبت های مذهبی -

شرررررررررایط 

 گر مداخله

هبببای  کبببنش

فبببببببردی و 

 سازمانی:

حمایت مدیران  -

 ارشد

کنشگری رهبرر   -

 و اعضا

بببرون  عوامببل

 سازمانی:
 هررای حمایررت -

 برون سازمانی

 برررا تعامرررل -

 حاکمیت

 سرررازی شررربکه -

 سازمانی برون

همکرراری و   -

همررررررراهنگی 

جامعه زیرنظرر  

 رهبر

 

 شرایط محیطی -

مسررررررررررائل و  -

هررای  محرردودیت

 رهبری راهبردی

 :شرای  درونی

 عدالتی و تبعیض در سازمان بی -

 مدیریتسبک  -

سرراختار و رویرره هررای نامناسررب   -

 سازمانی

 دغدغه معیشت -

 :شرای  بیرونی

فرهنررر  جامعررره و تعرررامالت    -

 اجتماعی کارکنان

 پیامدها

 تعالی شبکه:

 قنام شبکه -

افزایررررری  هررررر  -

 ای شبکه درون

تکرررراملی  هرررر  -

 ای شبکه برون

 رهببببببری

 کوانتومی:

 باال افزوده ارزش -

 فضررای وجررند -

 رقابتی

 هرررای فرصرررت -

 سازمانی

رشررررررررد و  -

 ها تعالی انسان

سررررالمت و  -

 سعادت جامعه

 پیامدهای فردی -

پیامررررررررردهای  -

 محیطی

 :پیامدهای سازمانی

 اثربخشی سازمانی -

 کارایی سازمانی -

 پیامدهای فردی:

 آرامش درونی -

 

ننع روابط میان آنها و ننر و  ای در دانشگاه پیامدهنده رهبری شبکه های تشکیلشناسایی متغیرها و مؤلفه

هرا و روابرط میران    دهنرده ایرن متغیرهرا و مؤلفره     همچنین طراحی و تبیین الگن یا نظریره منسرجمی کره نشران    

« گننی پیرامرننی  شبکه»شده در این تحقیق،  آنهاست، منضنع اصلی این پژوهش است. مدر پارادایمی ارائه
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داند. در شرایطی کره   ای است، شرایط علی می ههای شبک ای و سازمان را که شامل دو خصیصه جهان شبکه

بره گسرتره ارتبراطی     باتنجهکنند و  ای خند را به شکل شبکه سازماندهی میطنر فزاینده ها بهافراد و سازمان

دیگر، اهداف کیفی و کمی مدنظر دانشگاه، بررای   های داخلی و خارجی و ازطرف وسی  دانشگاه با سازمان

آوردن به رهبرری   ننر نیازمند روی حداکثری از ظرفیت بستر ارتباطی دانشگاه پیامهدایت، کنترر و استفاده 

هایی به مقدار زیادی به تنانایی مردیران آنهرا در ایفرای منفرق نقرش       منفقیت چنین شبکه ای هستی  و شبکه

بکه هرای مرؤثر، مشرارکت را میران اعضرای شر       ای، بستگی دارد. آنان باید با پیداکردن راهبردرهبری شبکه

نفعان شبکه، نرنعی روحیره فعالیرت ایجراد کننرد ترا بره ایرن شرکل بره آنهرا امکران              ترویه دهند و میان ذی

ای  ای ازطریق داشتن نگرش شربکه  کردن در یک هدف جمعی را بدهند. این امر برای رهبران شبکه کمک

شرد. درنتیجره   ای محقرق خناهرد    ای و مهارت شبکه در گام نخست و ساس فراگیری و کسب دانش شبکه

راسرتا، رهبرران شربکه درقالرب      شرند. درایرن   عننان مقنله محنری این مدر مطررح مری   به« ای رهبری شبکه»

شند، اقدام به برقراری ارتباطرات پایردار    عننان راهبردهای مدر شناخته می که به« ننآوری فرایند و خدمت»

اعتمراد و تنانمندسرازی اجرزای شربکه مری      برر   سازمانی، تنسعه مرزهای سازمانی، ایجاد همکاری مبتنری  بین

سرازی شرند. فرهنر  ارتباطرات      نرنر پیراده   ای در دانشرگاه پیرام   نمایند تا از این طریق، سبک رهبری شربکه 

بستر و زمینه الزم برای « زیرساخت نرم و سخت»ای و مشارکت فعار اعضا درقالب  ای، فناوری شبکه شبکه

نمایند. همچنین حمایت مدیران ارشد و کنشگری رهبر و اعضا تحت  انجام اقدامات رهبر شبکه را فراه  می

در منفقیرت رهبرر شربکه در جررای ایرن راهبردهرا مرؤثر خناهرد برند.          « های فردی و سازمانی کنش»عننان 

گرر، باعرث تعرالی شربکه      درنهایت اجرای این راهبردها و اقدامات و تأثیرگذاری متغیرهای زمینه و مداخلره 

 ننر خناهد شد.  ای در دانشگاه پیام شبکه تکاملی برون ای و ه  شبکه افزایی درون ه یعنی قنام شبکه، 

طنر روزافزونی خند را به شکل شربکه سرازماندهی    ها بهبه اینکه در دنیای امروز، افراد و سازمان باتنجه

، مردر رهبرری   شردن دارنرد   ای هاگرایش به شبکه چیز ازجمله سازمان کنند و در شرایط دنیای امروز همه می

عنرنان یرک شربکه گسرترده از      نرنر بره   ویژه دانشگاه پیام های امروزی به تناند راهگشای سازمان ای می شبکه

ای در  سرازی سربک رهبرری شربکه     ننر برای پیراده  مراکز و واحدهای دانشگاهی باشد. مدیران دانشگاه پیام

ای تنانمند شده و به اصالح این سه  شبکه ای و مهارت ای، نگرش شبکه دانشگاه باید در سه بعد دانش شبکه

هرای   های یک شبکه اقدام نماینرد. آشرنایی مردیران دانشرگاه برا فنراوری       مؤلفه برمبنای الزامات و نیازمندی

کنرد. همچنرین    ترر شربکه دانشرگاه فرراه  مری      را برای رهبری بهتر و مطلرنم   ها، زمینه مربنط به اداره شبکه
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لی دانشررگاه از مرردیران میررانی و اجرایرری دانشررگاه، برره آنهررا در مسرریر حمایررت مرردیران ارشررد و سررطنح عررا

هرای   ای هماننرد سرایر سربک    کند. سبک رهبری شبکه ای کمک شایانی می سازی سبک رهبری شبکه پیاده

کنرد، بنرابراین،    رهبری بدون تنجه به نقش و تأثیر اعضای سرازمان و شربکه منفقیرت چنردانی کسرب نمری      

بیشرتر رهبرر    علمری بسرتر الزم بررای منفقیرت هرچره      ویژه اعضای هیئرت  انشگاه بهمشارکت فعار کارکنان د

ای از مراکز  دلیل داشتن طیف گسترده ننر به ای در دانشگاه را فراه  خناهد کرد. اگرچه دانشگاه پیام شبکه

رود، امرا درصرنرتی کره فرهنر  ارتباطرات       شمار مری  ای به و واحدها در سراسر کشنر، یک سازمان شبکه

ای در دانشرگاه برا چرالش     ننر نهادینه نشند، درعمل اجررای سربک رهبرری شربکه     ای در دانشگاه پیام شبکه

شند اقداماتی ازقبیل ایجاد و تثبیت ارتباطات مسرتمر و پایردار برین مراکرز و      مناجه خناهد شد. پیشنهاد می

و گسرترش مرزهرای    واحدهای دانشرگاهی و سرازمان مرکرزی دانشرگاه، تنانمندسرازی کارکنران دانشرگاه       

فررد ناشری از    به به پیامدهای مثبت و منحصر فرهنگی و سازمانی دانشگاه در این زمینه صنرت پذیرد. باتنجه

تکراملی برا سرایر     افزایری در داخرل دانشرگاه و هر      ننر ازقبیرل افرزایش هر     ای در دانشگاه پیام رهبری شبکه

سازی ایرن سربک رهبرری     یران دانشگاه برای پیادهشند مد ها، پیشنهاد می مؤسسات آمنزش عالی و دانشگاه

 شده درنظر بگیرند. بندی ای مدون و زمان در دانشگاه برنامه

شرند   های اصلی تحقیقات کیفری، محردودیت در تعمری  نترایه اسرت. پیشرنهاد مری        یکی از محدودیت

ای  ه رهبرری شربکه  به مدر پارادایمی و قضایای نظری این تحقیق درجهت تدوین پرسشنام تحقیقاتی باتنجه

ننر منظنر سنجش آن انجام پذیرد. ازآنجاکه نمننه آماری این تحقیق مجمنعه مدیران میانی دانشگاه پیام به

هرا و   بنیاد در سایر دانشرگاه سازی دادهتحقیقات دیگری با استفاده از راهبرد مفهنم د،شنهستند، پیشنهاد می

ین تحقیقاتی سیر تکاملی طی کررده و نرناق  تحقیرق    مؤسسات آمنزش عالی انجام گیرد. بدیهی است چن

های تحقیق کیفری دیگرر نیرز    نمایند. همچنین انجام تحقیقاتی با همین منضنع اما با راهبرد حاضر را رف  می

 تناند بر غنای ادبیات منضنع بیفزاید. می
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