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چكیده
سابقه و هدف :در عصر حاضر ،کار تیمی در سازمان هاا دارای ارزش فراوانای بادد و از سادی دیگار،
هیچ گدنه کار تیمی بدون وجدد رهبری متناسب و متدازن ،به سرانجام مطلدب نخداهد رسید .درواقع ،تیمهاا
بدون رهبری مؤثر و کارآمد ،بدون هدایت کنند یا سکان دار هستند .در این میان نقش رهبری در سازمان های
امنیتی بهواسطه کار ویژ ها ،مأمدریتها و فرهنگ خاص اینگدنه سازمانهاا ،از اهمیات زیاادی در پیشابرد
اقدامات و فعالیت ها برخدردار بادد و باه هماان تناساب ،ضارورت وجاددی رهباری تیمای اثاربخش در
سازمان های امنیتی ،باعث ایجاد عملکرد مطلدب تیمی و سازمانی می شدد .ایان پاژوهش باا هادف بررسای
شایستگیهای رهبری تیمی در سازمان های امنیتی شکل گرفته است.روش :در این پژوهش باا روش تحقیا
تدصیفی تحلیلی ،از تحلیل اسنادی به عندان ابزار گردآوری بهر گرفته شاد و پرسشانامه ای باا  73شااخ
(شایستگی) طراحی و تدسط  191نفر از اعضای جامعه آماری تکمیل گردید .پایاایی پرسشانامه بار اساا
آزمدن آلفای کرونباخ ،مدرد تأیید قرار گرفته و برای تحلیل داد های پژوهش نیز از خی دو و آزمدن فریدمن
استفاد شد است یافتهها« :تشریکمساعی و هماهنگی»« ،دفاع و حمایت از کارکنان»« ،بصیرت و هدشمندی
رهبر»« ،شفاف سازی و عدالت محدری»« ،صداقت و اعتمادسازی»« ،ارتباطات اثربخش و مساتمر»« ،ترکیاب
تیمی تدانمند و متعهد» و «اعتمادبهنفس و شجاعت» ،به ترتیب اولدیت ،از شایستگیهای مهم رهباری تیمای
در سازمانهای امنیتی هستند.
واژگان کلیدی :رهبری ،رهبری تیمی ،اثربخشی ،شایستگی ،سازمانهای امنیتی.
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مقدمه
رهبری و کار تیمی ،تاروپدد «کالبد پدیای »1سازمان های امروزی بدد و هایچیاک نمایتدانناد
بدون دیگری در یک محیط سازمانی فعال و روبهجلد ،وجدد داشته باشاند .رهباری و کاار تیمای،
«مهارتهای نرم حیاتی »2هستند که نیاز است بهطدر محتاطانهای به کار گرفتاهشاد و باه شاید ای
متعادل ،مدیریت شدند .چارچدب مدفقیت در هر سازمانی ،یک تالش متعادل است بین رهباری و
کار تیمی .بهعبارتیدیگر ،بهترین شید برای پیشبرد اهداف در سازمانهاا ،رسااندن ایان دو پدیاد
مکمل به همافزایی ،هدشمندی و کمال است (Sohmen,2013:2) .الفاستد و

الرسدن(2014:341) 7

عندان مینمایند که «تیمهای دارای عملکرد باال عمدماً هدفهای مدجب انگیزش و روشن ،ساختار
نتیجهگرا ،اعضای شایسته ،متعهد و سختکدش ،استانداردهای باالی برتریجدیی ،محایط تاد م باا
همکاری و رهبری قدی مبتنی بر اصدل دارند .آخرین نکته در این فهرست ممکن است کلید هماه
آنها باشد .شخ

مناسب در نقش رهبر میتداند ارزشهای فدقالعاد ای را به هر تاالش جمعای

اضافه کند حتی آنجا که بهگدنهای نامحسد

و سحرآمیز ،کار را باه نتیجاه مایرسااند» .لااا بایاد

دانست که بخش اعظم مدفقیت هر تیمی ،به رهبری آن بستگی داشاته و تفااوت میازان اثربخشای
تیمها تا حدود زیادی به کیفیتهای رهبری تیمی برمیگردد.
نیل به مدفقیت در سازمانهای امنیتی نیز مستلزم برخدرداری از مدیران و رهبران باتجربه و کارآمد
است تا با بهر گیری از تجربه خدد و آمیختن آن با علدم و فندن جدید ،را دستیابی به مدفقیات را
همدار سازند .سازمان امنیتی به دلیل ویژگیهای خاص خدد ،امکان استفاد از کارشناسان ،مادیران
و رهبران خارج از سازمان را نداشته و بهناچار باید از میان کارکنان شایسته و آگا به مسائل درون-
سازمانی ،رهبران خدد را برگزیند( .پاتاک .)1 :1731 ،همه سازمانهای امنیتی تالش مینمایند برای
انجام مدفقیتآمیز مأمدریت خدد ،همدار از وجدد کارکنان مجرب ،آمادزشهاای کمای و کیفای،
تجارب امنیتی و  ...بهر برداری نمایند( .علدی فر )17 :1732 ،اما آن چیزی که در حقیقت اختالف
اساسی در میزان اثربخشی و کارآمدی سازمانهای مختلف امنیتی ایجاد مینمایاد میازان کارآمادی

1 - dynamic fabric
2 - critical soft skills
3 - LaFasto & Larson
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کار تیمی آنها با هدایت رهبرانی مؤثر است .تا جایی که (شاکمن )1731 1عقید دارد که در عصار
حاضر نقش رهبر در سازمانهای امنیتی از یک نیروی پشتیبانیکنند و غیرفعاال باه نقشای فعاال،
سازند و معمارگدنه تبدیل شد است.
رهبری و مدیریت در درون یک سازمان امنیتی با ساازمانهاای دیگار تفااوتهاای متعاددی دارد.
ساختار مدیریتی چنین سازمانهایی خدد یکی از اسرار و مسائل طبقهبندیشاد باه شامار مایرود
(نادی و دیگران .)2 :1791 ،با این تفاوتها به نظر میرسد کاه شایساتگیهاای رهباران تیمای در
سازمانهای امنیتی با سایر سازمانها تفاوتهای زیادی داشته که نیاز است مدردبررسای و واکااوی
قرار گیرد .ازاینرو دغدغه و مسئله اصلی تحقی حاضر تبیاین شایساتگیهاایی رهباران تیمای در
سازمانهای امنیتی است.
در بحث اهمیت تحقی از بُعد ایجابی باید اشار نمدد که مقام معظم رهبری (مدظلهالعاالی) در تدصیف
کار تیمی میفرمایند ....« :یک تیم کامل؛ هرکسی کار خدد را انجام میدهد ،هماه هام هماهناگ ...
یک مجمدعه هماهنگ با یک تمرکز قدی بر روی مسائل مشترک ،هرکسی کاار و وظیفاه و رواباط
تعریفشد خدد را میشناسد و عمل میکند ... 2مثل بازیکنهای یک تیم؛ یکای خاارج مایشادد،
یکی داخل میشدد؛ اما تیم مشغدل کار خددش اسات و تاالش خاددش را انجاام مایدهاد و باه
مصلحت ،یکی میآید و یکی میرود .»7بدون تردید چشامگیرترین امتیاازی کاه یاک تایم کااری
میتداند در یک دنیای مبتنی بر رقابات و نیازمناد مناابع داشاته باشاد هماان رهباری تیمای اسات.
) (Raymond,2005:6سااینار 1و همکاااران ( )2014در تحقیقاای کااه  13کشاادر 2171 ،سااازمان و
 17121رهبر را در برمیگیرد اشار مینمایند که «سرمایه انساانی مهام اسات اماا رهباری حیااتی
است .»1لاا به نظر میرسد که مداف با نظر سدهمِن« ، (2013) 1رهباری و کاار تیمای نمایتدانناد
بدون یکدیگر وجدد داشته باشند .آنها باید متعادل ،هماهنگ و همافزا باشند تا سازمان هاا بتدانناد
با عملکرد بهینه به سمت نتایج مدفقیتآمیز حرکت نمایند .هیچ جایگزینی بارای رهباری ماؤثر در
1 - Shakman
 -2بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبههای نمازجمعه تهران (.)1731/11/12
 -7بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیسجمهدر و اعضای هیأت دولت (.)1737/11/11
4 - Sinar
5 - Human Capital Is Important; but Leadership Is Critical
6 - Sohmen
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رسیدن یک تیم به مدفقیت کامل ،وجدد ندارد .در یک واحد نظامی ،تفاوت بین یک واحد خدب و
یک واحد بد ،در حقیقت در رهبری است .در ورزش ،تفاوت بین یک تیم مدف و تیم ناامدف  ،در
رهبری است .رهبری تیمی در اصل ،تمرین عاقالنهای از رفتارهای رهبری با مرور را های دستیابی
به اهداف از طری انگیز دادن به تیمهای شایسته است».
در بخش ضرورت تحقی از جنبه سلبی میتدان گفت کار تیمی مفهدمی است که شهرت بسایاری
در مدفقیت سازمان ها کسب نمدد و عدم تدجه به ابعاد مختلف آن مدجب شد تا اغلب سازمانها
مدفقیت چنادانی نداشاته باشاند (Sohmen,2013:1) .ضارورت تشاکیل تایمهاا و کاار تیمای در
سازمانها ،اهمیت مطالعه بر روی مقدله رهبری تیمی بهعندان پایشنیااز اساسای در کاار تیمای را
آشکار میسازد( (Raymond,2005:6) .کارولین (2015 1نیز دالیل اصلی عدم مدفقیت در سازمانها
را شامل «فقدان کار تیمی« ،»2سبکهای رهبری ضعیف« ،»7رهبری ضعیف در تایمهاای کااری »1و
«فقدان انگیزش در کارکنان »1میداند .همگی این دالیل پیرامدن رهبری و کارویژ های آن در قالاب
تیمها و کار تیمی در سازمانها ،قابلتعریف و تدجیه هساتند .از طرفای بااوجدد فرهناگساازمانی
خاص در سازمانهای امنیتی و نبدد امکان تأمین رهبران شایسته بهخصدص رهبران تیمای کارآماد
برای اینگدنه سازمانها از محیط خارج ،چنانچه آنها نتدانند درک درستی از رهبری تیمی داشته و
با شناخت شایستگیهای مدردنیاز ،گزینشهای مناسبتری برای انتخاب رهبران تیمی داشته باشند
با مشکالت عدید ای در سازماندهی تیمها و پیشبرد اهداف و مأمدریتها مداجه خداهند گردیاد.
تمام مدارد فدق ،شداهدی برای ضرورت مطالعه بر روی مفهدم رهبری تیمی باهعنادان مهامتارین
فاکتدر مدردنیاز تیمها برای اثربخشی مثبت در سازمانهای امنیتی امروزی است.

1 - Caroline
2 - Lack of Teamwork
3 - Poor Leadership Styles
4 - Poor Leadership of the Work Teams
5 - Lack of Motivation of the Workforce
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مبانی نظری
پیشینه تحقیق:

در بررسی پیشینه تحقیقاتی این مطالعه میتدان پژوهشهای مدجدد را به سه بخش دستهبنادی
و مدرد مداقه و واکاوی قرار داد .برخی از تحقیقات به رهبری و شایستگیهای رهباری باه مفهادم
عام آن در سازمانهای مختلف اشار نمدد اند .در بحث مفهدمشناسی رهبری به تحقیقات مختلفای
از دراکر ( ،)2111اسپنسر ( ،)1993استدن سدن و وارن ( ،)2111ساعتچی و عزیزپادر ( )1731و...
اشار شد است .اسپندر ( )2111در مطالعه «شایستگیهای رهبری  ،»12111ایان شایساتگیهاا را،
«پاسخگدیی»« ،ارتباطات»« ،تدسعه دیگران»« ،یادگیری سریع» و «هادایت تغییار» برشامرد اسات.
تعداد محدودی از مطالعات نیز به مبحث رهبری تیمی و اهمیت آن در پیشابرد اهاداف و مقاصاد
سازمانی پرداختهاند .سدهمِن ( )2117در پژوهش خدد با عندان «رهبری و کار تیمی :دو روی یاک
سکه »2نقش و اهمیت رهبری در پیشبرد کار تیمی را مدرد تأکیاد قارار داد و بیاان ماینمایاد کاه
رهبری و کار تیمی نمیتدانند بدون یکدیگر وجدد داشته باشند .الفاستد و الرسدن )(2111در مقاله
مشترک خدد با عندان «رهبری تیم» ،فهرستی از ویژگیهای تیمهای اثاربخش را برمایشامارند اماا
کلید مدفقیت و مهمترین ویژگی تیمهای باکیفیت را «رهبری» معرفی مینمایناد .کاارولین

)(2111

در تحقیقی با عندان «اثر کار تیمی بر بهر وری سازمانی ،»7مهمترین دلیل عدم مدفقیات کاار تیمای
در سازمانها را ،رهبری ضعیف تیمی برمیشمارد .در بخش سدم نیز بررسیها نشان مایدهاد کاه
تاکندن فهرستی مشخ

برای شایستگیهای رهبری در سازمانهای امنیتای ارائاه نشاد اسات .در

این میان برایان التل(2000( 1در مقاله خدد با عندان «اطالعات و فرایند سیاست :چاه کسای راهبار
چه کسی است؟» عقید دارد که در عصر حاضر رهبر در سازمانهاای امنیتای دارای نقشای فعاال،
سازند و معمارگدنه است .پاتاک ( )1731در نگارش تجربیاات خادد در کتااب «اطالعاات راهای
بهسدی تأمین امنیت» ،پنج شایستگی تصمیمگیری ،وفاداری ،نادآوری ،شاجاعت و داناش را بارای
رهبری در سازمانهای امنیتی ضروری برمیشمارد.

1 - 2016 Leadership Competencies
2 - Leadership and Teamwork: Two Sides of the Same Coin
3 - IMPACT OF TEAM WORK ON ORGANIZATIONAL PRODUCTIVITY
4 - Btian Latell
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مفهومشناسی:

رهبری و تفاوت آن با مديريت:
رهبری به مفهدم هدایت (عمید ،)713 :1739 ،امامت ،پیشادایی ،رهنماایی ،زعامات ،قیاادت و
والیت (دهخدا )197 :1733 ،است .دو تعریف ساد از رهبری عبارت است از:
 تدانایی و اشرافیت بر فرآیندهای ایجاد انگیز در افراد برای حرکت بهسدی هدف مشترک. -تدانایی و اشرافیت بر فرآیندهای اثرگااری بر افکار و رفتارهای

دیگران(2112 Donne (.

برخی از تعاریف رهبری که در جدول زیر احصاء گردید  ،بیاانگر آن اسات کاه مفهادم کلیادی و
پایهای رهبری «اعمالنفدذ بر دیگران جهت دستیابی به اهداف» است؛ بهگدنهای که «پیروان» با میال
و رغبت در مسیر اهداف تعیینشد گام بردارند( .ساعتچی و دیگران)2 :1731 ،
جدول :1تعاریف رهبری از دیدگا صاحبنظران
محق
تانن بام

سال

1

هامپ شن

1919
2

داتری و ریکس

1931
7

1931

هرسی ،بالنچارد ،دووی
استدن سدن و وارن

1

1

1991
2111

تعریف
بهکارگیری فرایند ارتباطات در مدقعیتی خاص جهت اعمالنفادذ در افاراد
بهمنظدر جهت دادن آنها در مسیر اهداف معین.
نفدذ بر مرئدسان از طری برقراری ارتباط با آنان در جهت تحقا اهاداف
سازمان.
تدانایی نفدذ در افراد که بهطدر عالقهمنادان هادفهاا را تعیاین و تحقا
بخشند و حس وفاداری و همکاری همرا با احترام در آنها به وجدد آید.
شامل فرایند اعمالنفدذ در رفتار دیگران جهت نیل به اهداف تعیاین شاد
است.
تدانایی اعمالنفدذ ماؤثر بار دیگاران باا بهار گیاری از داناش ،مهاارت و
بصیرت خدد.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در تدصیف مفهدم رهبری و تفاوت آن با مادیریت باا محدریات
اعمالنفدذ بر زیردستان ،میفرمایند« :در فرماندهی ،عنصری یا جزئی از رهبری وجدد دارد .شاماها
1 - Tannenbaum
2 - Hamption
3 - Daughtrey & Ricks
4 - Hersey & Blanchard & Dewey
5 - Stevenson & Warn
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فرماندهان  ...باید قدرت رهبری را در خددتان تقدیت کنید .فرماندهی ،یعنی بکن و نکن ،امرونهی؛
رهبری ،یعنی حرکت ،رفتار و نشان دادن شاخ

هایی که جای آن بکان و نکان را بگیارد؛ بادون

بکن و نکن ،حرکت ایجاد کند؛ حرکتی از روی دل .بهجای ارتباط گرفتن با جسمها ،باید با دلهاا
ارتباط وجدد داشته باشد؛ این را باید در خددتان به وجدد بیاورید و در خددتاان تقدیات کنیاد... 1
فرماندهى نظامی مثل مدیریتهای غیرنظامی نیست .فرق است بین یک فرماند نظامی و مدیر یک
سازمان یا یک کارخانه یا یک ادار  .در فرماندهی ،رهبری وجدد دارد .جادهر فرمانادهی ،رهباری
است .فرماند نظامی فقط به ابالغ آییننامه و دستدر نمیپاردازد بلکاه مجمدعاه تحات فرمانادهی
خدد را رهبری میکند؛ یعنی فکر و جانودل آنها را هم مانند جسم آنها هدایت مینمایاد .بارای
این کار ،خدد را آماد کنید ... 2اساساً محدر اصلی نیروهای مسلح ،فرماندهی است .همهی آنچه در
نیروهای مسلح ،تأثیر و کارایی و بُرندگی دارد چه آنچه مادّی است چه آنچه انسانی اسات بادون
نظام فرماندهی ،در حقیقت هیچ و پدچ و بیاثر یا بسایار کام اثار خداهاد بادد  ...فرمانادهی بایاد
جدهری از رهبری در خددش داشته باشد و بدون آن ،فرمانادهی نیسات .فرمانادهی ،فقاط فرماان
دادن نیست که بکن یا نکن .فرماندهی ،یک امر معندی ،یک ندع رهبری ،یک ندع ادار ی همهجانبه
و یکچیز متکی به ذهن و احسا

و عمل و جسام و رو و باا ساازماندهای و شاکل ساازمانى

صحیح است؛ همان چیزی است که در نیروهای مسلح ،مدجب کارایی کامل میشادد ...بادون ایان
فرماندهی و این سازماندهی ،ابزارهای ند هم از کار میافتد و به درد نمیخدرد ،ابزارهای کهنه هم
زود از رد خارج میشدد .»7 ...
اسپنسر)1993:21( 1در تدضیح رهبری و تفاوت آن با مدیریت ،میآورد:
 بستر کار رهبار ،افاراد و فرهناگ اسات ،رهباری نارم اسات و گارم .اماا بساتر کاار مادیریت،سلسلهمراتب است و سیستم خشک است و سرد.
 -رهبران افراد را به کار کردن برمیانگیزند ولی مدیران افراد را وادار به کار میکنند.

 -1بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش (.)1791/12/17
 -2بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دانشگا افسری امام علی (ع) .1731/13/13
 -7بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی ( .)1719/11/22
4 - Spencer
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 -الزمه مدیریت حف وضع مدجدد از طری برنامهریزی ،تخصی

بددجه ،ساازماندهای ،نیاروی

انسانی و مشکلگشایی است .اما الزمه رهبری ،مدفقیت تغییر است و منظدر رهباری پدیادآوردن
چشمانداز و راهبردها ،بسیج کردن افراد مناسب برای اجرای آن راهبردها و افزایش تدان کارکنان
باوجدد مدانع است.
 رهبری یعنی نفدذ در دیگران برای نیل به هدف ،حاال اگار ایان نفادذ بارای نیال باه اهادافسازمانی باشد آن را مدیریت مینامند .وی به برخی از تفاوتهای مدیر با رهبر در جدول زیار
اشار مینماید:
مدیر

رهبر

افراد را وادار میکند.

انگیز میدهد.

امرونهی میکند.

ارشاد و تشدی میکند.

کارها را تصحیح میکند.

کارهای صحیح را تأیید و هدایت میکند.

اید های خدد را مطر میکند.

باعث ایجاد اید میشدد.

در قضاوت سریع است.

در فهم مطلب و شرایط مدف است.

اول صحبت میکند.

اول گدش میدهد.

مهلت تعیین میکند.

مهلت میدهد تا افراد برنامهریزی کنند.

به مقام و اقتدارش وابسته است.

به شخصیت و اراد خدد متکی است.

ایجاد تر

میکند.

حمایت و پشتیبانی میکند.

او تعیین میکند چه چیزی مدردنیاز است.

میپرسد چه چیزی مدردنیازشان است.

همیشه میگدید« :من»

همیشه میگدید« :ما»

نشان میدهد چه کسی اشتبا میکند.

نشان میدهد چه چیزی اشتبا است.

میگدید به من احترام بگاارید.

میگدید به یکدیگر احترام بگاارید.

دراکر (2111) 1در مقاله خدد با عندان «رهبری و

تیمساازی،»2

ابتادا باه تفااوت میاان مادیریت و

رهبری اشار و در یک جمله کلیدی بیان مینماید« :مدیریت انجام درست کارها و رهباری انجاام
کارهای درست است .»7وی سپس در ادامه «ویژگیهای فرهنگ مدف  »1در سازمانهاا و تایمهاا را

1 - Drucker
2 - Leadership and Team Building
3 - Management is doing things right; leadership is doing the right things.
4 - Characteristics of Successful Culture
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شامل مراقبت ،1چاالشپاایری ،2ریساک ،7اخالقیاات ،1تمرکاز ،1اعتمااد و شایساتگی 1دانساته و
پیاد سازی این فرهنگها را برای نیل به مدفقیت ،از وظایف رهبری میداند.
رهبری در سازمانهای امنیتی:
تکنیکهای مدیریتی در سازمان امنیتی اساساً از روش پدرانه الگد میگیرند .فضایلت گمناامی،
مسئدلیت همیشگی پاسخگدیی و همچنین خطری که در کار امنیتی وجادد دارد مادیریت را ملازم
میکند همدار مالحظۀ تمام اعضاء را بنماید .مدیر در یک سازمان امنیتی یاک پیشکسادت اسات.
وظیفۀ مدیر در اینگدنه سازمانها ،نظارت بر تعداد ثابتی از کارکنان ،تعیاین ساهم آنهاا از کاار و
تضمین ثمربخشی آنها بر روی یک صفحه کاغا نیست بلکه منظدر از مادیریت در ساازمانهاای
امنیتی ،همان رهبری است بهعبارتیدیگر ،در سازمان امنیتی ،مدیریت از طری رهبری صدرت می-
گیرد .مدیریتی که به ندآوری و پیشبینی وظایف پیشرو میانجامد و با حل مسئله کامالً هماهناگ
است .یک سازمان امنیتی باید ظرفیت خدد را برای پایرش تغییر حف کناد و بادین منظادر بایاد
کامالً در اختیار یک رهبری شایسته که تدانایی رویارویی با تغییر و نهفقط مدیریت مناسب را داشته
باشد قرار گیرد .ازاینرو باید گفت که یک سازمان امنیتی نیاز به یاک رهبار دارد چراکاه مادیریت
یک سازمان امنیتی از یک رابطۀ رسمی خشک و بیرو کااری فراتار بادد و تاأثیری عااطفی بار
اعضای خدیش میگاارد .همین سنت است که باعث میشدد سازمان باه نتاایجی دسات یاباد کاه
قدیتر از مجمدع تمام تالشهای فردی عناصر عمل کند .پیشنیاز رهبری در یک ساازمان امنیتای،
تبحر در کار داخلی و آگاهی از مدانع و چالشهای مدجدد در سازمان اسات .ایان خبرگای بادون
همکاری درازمدت با سازمان به دست نمیآید .این درواقع دستدر سازمان امنیتای اسات کاه تماام
افراد در مدیریت ارشد سازمان ،دارای خصدصیات رهبری باشند .هر استعدادی که در ساازمان باه
کار گرفته نشدد نشاندهندۀ کارایی ضعیف رهبری است( .شاکمن)131 :1731 ،

(منظدر مراقبت کردن همزمان از کارکنان ،مشتریان و خدد سازمان است) 1 - Caring
2 - Challenge
(منظدر تدانایی مدیریت ریسک و تدجه به ریسکپایری در اهداف و استراتژی های سازمانی است) 3 - Risk
4 - Ethics
(هدف تمرکز بر اهداف ترسیمی است) 5 - Focus
6 - Merit
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در یک سازمان امنیتی ،هر فرد برای رئیس بددن در هار ساطحی ،بایاد یاک رهبار نیاز باشاد.
ویژگیهای رهبری را که در سازمان مدرداستفاد قرار میگیرند میتدان بهصدرت سرواژ های پانج
کلمه که واژۀ  D-R-I-N-Kرا میسازد خالصه کرد :تصمیمگیری ،)D( 1قابلیت اطمینان یا

وفاداری2

( ،)Rندآوری ،)I( 7جسارت یا شجاعت )N( 1و شناخت یا داناش )K( 1کاه او را بارای رهباری و
راهنمایی تدانا میسازد .در یک سازمان امنیتی تصمیمگیری یک خصلت ذاتی نیسات بلکاه بیشاتر
ریشه در شناخت دارد .حتی یک تصمیم کدچک نیز نتیجۀ تفکر و ارزشایابی جاامع و هماهجانباه
است ،اما باوجدداین ،باید بهسرعت اتخاذ شدد .بنابراین ،یک رهبر خدب باید یک ماأمدر حرفاهای
نیز باشد .دو مدرد دیگر نیز مهم هستند .تمام تصمیمات در یک سازمان امنیتای دارای بعاد آیناد -
نگری هستند و ویژگی رهبری کارمندان ارشد را همدار مدرد آزمایش قرار میدهند .بهعالو یاک
کارمند ارشد در سازمان امنیتی ،هم یک مدیر است و هم یک رهبر ،زیرا او هام بایاد در تصامیم-
گیری ماهر باشد و هم در اجرای آن تصمیم .درواقع ،سازمان امنیتی باقدرت بصیرت رهبری خادد
دوام میآورد زیرا اهداف در این حدز برای همۀ افراد قابلرؤیت نیستند .پدشایدن لباا

رهباری،

بسیار پرمسئدلیت و سنگین است زیرا بصیرت فقط ابتکار رهبر نیست که در گزینشهای شخصای
او ریشه داشته باشد بلکه مسئلهای است کاه از واقعیاتهاای مدجادد در محایط درون ساازمان و
اقداماتی که بازیگران خارجی قصد دارند در آیند انجام دهند نشأت میگیرد( .پاتاک)1731 ،
مفهومشناسی رهبری تیمی:
تیمها از افراد مختلفی که نگرشهای متندعی به یک پروژ دارند تشاکیل مایشادند.

کلچنار1

 )2117:1اشار میکند که به حداکثر رساندن تندع در یک تیم به این دلیل مهم است که منجار باه
گردهم آمدن مجمدعهای از مهارت های مختلف در یک تیم شد و به اشتراک گااشاتن ایاد هاای
مختلف ،برای اتخاذ بهترین را حل در تیمها مفید است .رهبر باید برای درک فرهنگ هر تیم و پیدا

1- Decision making
2- Reliability
3- Initiative
4- Nerves
5- Knowledge
6 - Kelchner
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کردن را هایی برای تقدیت پدیایی طبیعی تیم و افراد حاضار در آن ،تاالش نمایاد .یاک رویکارد
خالق ،نیاز به اتخاذ و هدایت «چشمانداز راهبردی سازمان »1از طری رهبری مؤثر دارد.
نقش رهبری در تیم را بهخدبی میتدان در تدصیف مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از نقش وزیار
در یک وزارتخانه استنباط فرمدد ،ایشان میفرمایند...« :مهمترین کار وزیر این است که بهطدر دائام
حرکات مجمدعه مدیران خددش را زیر نظر داشته باشد؛ درسات مثال مربّاى کهناهکاار یاک تایم
ورزشی که بیرون یا نزدیک میدان ایستاد و دائم بازیکنان خددش را زیار نظار دارد :یکای خساته
شد  ،او را از بازی بیرون میآورد؛ یکی بد بازی میکناد ،یکای ناهماهناگ باازی مایکناد باازی
شخصی و فردی میکند فدری اینها را اخراج میکند و یکی دیگر را بهجایشان مایفرساتد؛ یکای
هست که بازیاش بد نیست ،اما اآلن در میدان به یک کار برجسته نیاز است؛ لاا بازیکن ذخیار ای
را که روی نیمکت نشسته ،وارد میدان میکند و میداند که او میتداند آن حرکت برجسته را بکناد
… مربّی با کسی رودربایستی ندارد؛ هیچ بازیکنی هم از هیچ مربیای گلهمند نمیشادد .مربّای ایان
مالحظه را نمیکند که اگر خداست فالن بازیکن را بیرون کند ،او میگدید من هندز میتدانم باازی
کنم؛ چرا نگااشتی .این حرفها وجدد ندارد .شما همینگدنه به مدیرانتان نگاا کنیاد و تیمتاان را
زیر نظر داشته باشید .یکی خسته شد  ،یکی کار را بلد نیست ،از یکی گاهی اشکاالت بزرگای سار
میزند ،یکی خدب است اما برای این مرحله خدب نیست یعنی کار بزرگی که شاما مایخداهیاد
انجام دهید ،کار او نیست؛ یکی دیگر الزم است فدراً تیم را عدض کنید .البته همیشه ذخیر داشاته
باشید» .2کیم (2112 ) 7اشار مینماید که امروز بهترین مدیر کسی است به حارف کارکناان گادش
دهد ،مدجبات انگیزش آنان را فراهم آورد و به حمایت از آنها برخیزد .رهبران مدفا یاا اثاربخش،
قدرت و مسئدلیت را با کارکنان تقسیم و آنان را در این مدارد سهیم مینمایند .این ندع رهبری ،سبک
رهبری تیمی است .رهبری تیمی دربردارند طر های درگیر نمددن کارکنان به روشهای مختلف در
شرایط کاری یکسان ،حل مسئله و تصمیمگیری است.

1 - strategic vision of the organization
 -2بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهدری و اعضای هیأت دولت (.)1731/11/11
3 - kim
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الفاستد و الرسدن ) (2111خاطرنشان میسازند که رهبران کارآماد تیمای ،تصادیر روشانی از
آیند به دست میدهند .این تصدیر که سختکدشی را ترغیب و عملکرد عاالی را طلاب مایکناد
بهصدرت یک هدف درمیآید و احسا

اشتراک در هدف به وجدد میآورد .رهبران تیمی کارآمد،

به ایجاد تغییر کمک مینمایند .آنها از وضع مدجدد راضی نیستند و همین نارضایتی را به اعضاای
تیم انتقال میدهند و انگیز تغییر را بهمنظدر بهتر شدن وضاعیت ،القااء مایکنناد .سارانجام اینکاه
اینگدنه رهبران ،استعدادها را شکدفا میسازند .آنها اطمینان پیدا میکنند که تیم دارای اعضایی باا
تداناییها و مهارتهای مناسب باشد .همچناین مطمائن مایشادند کاه افاراد در درون تایم دارای
انگیزش باال باشند تا استعدادهایشان را برای دستیابی به هدفهای عملکرد بهکار گیرند .بهطدرکلی
رهبران در تیم ها با عملکرد مدف  ،جَد حمایتی به وجدد میآورند که در آن اعضاء میدانند از رهبر
و یکدیگر چه انتظاراتی داشته باشند .آنها اعضای تیم را تدانمناد مایساازند و باا نمدناه سااختن
خدیش ،اهمیت چشمپدشی از منافع فردی برای حمایات از هادفهاای تایم را نشاان مایدهناد.
تیمسازی می تداند و باید برای کمک به همه این جهات به کار رود .در حقیقات رهباران تایمهاای
دارای عملکرد اثربخش ،به اغلب احتمال بر اسا

روال نسبتاً مستمر در تیمسازی درگیر میشدند.

بهجای اینکه به فرآیند تیمسازی بهعندان چیزی که فقط در یک زمان بهطدر ثابت باه کاار مایرود
بنگرند آنها ندعاً با حضدر تسهیلکنند بیرونی خدد ،چنین کاری را بهعنادان مسائدلیت مساتمر و
همیشگی رهبری در تیمها در نظر میگیرند.
کالینز )2111) 1رهبری تیمی را سیستم مثبت و مردمگرایانهای برای سازماندهای مایداناد .او در
بررسی مبانی اصلی نظریههای سیاسی ،اقتصادی و سازمانی به این نتیجه رسید که رهبری تیمی ازنظر
اخالقی برای سازمانها بهتر است .دراکر ) (2112در تدصیف ویژگیهای رهباری تیمای از جادول
زیر استفاد مینماید:
جدول :7رهبری تیمی
چه نیست
آسانگیری نیست.
ضعیف نیست.
مشارکت در کارهای جزئی و ناچیز نیست.
به معنای به دست آوردن قدرت نیست.

چه هست
مسئدلیت را به کارکنان میدهد.
قدرت و شخصیت اعمال دارد.
تنها تصمیمات مهم بایستی در فرآیندهای رهبری تیمی اتخاذ شدد.
از قدرت استفاد نمیکند بلکه قدرت را

1 - Collins
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متناسب با مسئدلیت و پاسخگدیی تفدیض میکند.
تنها میزانی از تصمیمگیری را تفدیض میکند که تحت شرایطی
خاص مناسب است.
بایستی سریعاً رخ دهد و از تنگناهای همیشگی اجتناب میکند.

اتخاذ تمام تصمیمات نیست.
به معنای به تعدی انداختن عمل نیست.

برای اعمال رهبری تیمی در سازمان ،رهبار بایاد ایان مهاارتهاا را دارا باشاد :عالقاه و تدجاه،
تشخی

و افازایش اساتعداد دیگاران ،تشاخی

خددکنترلی ،مااکر  ،مصالحه و سازش.

ضاعف کاار دیگاران ،ارتباطاات ،حال تعاارض،

)(Lau & Lim,2002:45

زاکارو 1و همکارانش ) (2001مدلی را برای بیان تأثیرپایری کارآمدی تیم از عملکارد رهباری،
به شر زیر ارائه نمدد اند:
فرآیندهای
شناختی تیم

اثربخشی
تیمی

فرآیندهای
انگیزشی تیم

فرآیندهای رهبری
جستجوی اطالعات و ساختارسازی
استفاده از اطالعات در حل مسائل
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع مادی

فرآیندهای
هماهنگی تیم
فرآیندهای
عاطفی تیم

شکل :1مدل تأثیرپایری کارآمدی تیم از عملکرد رهبری

رهبران قدی ،تیمهای قدی میسازند .تیمهای قدی همان گرو هایی از افراد هستند که بااهم در
همکاری بدد و تالش هدفگرایی برای انجام کار دارند .در جهان دانشمحدر امروز ،رهبران ایجاد
نفدذ و انگیز در تیمها را بر عهد مایگیرناد .رهباران تایمهاا را مجبادر یاا وادار باه انجاام کاار
نمینمایند .آنها با تدسعه چشماندازهای مشترک و ارتباطات اثربخش ،برای دستیابی باه نتاایج در
تیمها ایجاد شدر و اشتیاق مینمایند .می تدانیم بگدییم که رهبران چالشهاا را در ساازمان ،کشاف
میکنند و تیمها به حلوفصل این چالشها ،کمک مینمایند .سااختن تایمهاا ،مادیریت تعاارض،2
هدایت تغییر مثبت ،تدانمندسازی ،7تفدیض و خالقیت حل مسئله ،از کارویژ های اساسای رهباران

1 - Zaccaro
2 - managing conflict
3 - empowering
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است که همه آنها بهطادر هامزماان بارای اثربخشای تایمهاا ،حیااتی اسات .شاناختهشاد تارین
نظریهپردازان رهبری ،امروز به دنبال ترکیب رؤیایی از کاریزمایی ،تحدلگرایی و قابلیت کااربردی
در مفهدم رهبری هستند .با تدجه به تعاریف گسترد ای که تاکندن از رهبری ارائه شد اسات ایان
نتیجه حاصل میشدد که «تعریف عملیاتی »1از رهبری تا حد زیادی به هدف محقا هار پاژوهش
بستگی دارد (Sohmen,2013:5) .به نظر میرسد تعریف زیر کاملترین تعریف برای رهبری تیمای
باشاد« :رهبری تیمی شامل فرآيندهای نفوذ مؤثر در پیروان بررای تفیریر ویراي و رويردادها
انتخاب اهداف برای تیم سازمان دادن به فعالیت ها و ايجاد انگیزش در پیروان برای رسیدن به
اهداف اصالح و نگهداری از همکاری ،ارتباطات و کار تیمی ،جلب حمايت و همکاری افراد
خارج از تیم است» .اصطال «فرآیندهای نفدذ »2بازتاب این اید است که کارویژ اساسی رهبری
در سازمان بر این اصل استدار است که رهبر بایاد نفادذی اثاربخش در پیاروان داشاته باشاد و در
حقیقت مدفقیت رهبری در درجه اول وابسته به قابلیت نفدذ وی در کارکنان بادد و ایان مدضادع
بهطدر گسترد در تمامی ادبیات مربدط به رهبری مدرد تأکید است.

)(Northouse, 2004:7

سبكهای رهبری تیمی
حضرت علی (علیهالسالم) به یکی از کارگزاران خدد میفرماید« :و اخلُطِ الشِّدّۀ بضِغثٍ مِان الللاین،
و ارف ماکان الرف ارف  ،و اعتزم بالشلدّۀ حین التغنی عنک اال الشلدّۀ»7؛ شدت عمل را با گدنهای از
نرمش مخلدطکن و تا آنجا که رف و مدارا کارساز است مادارا کان و درجاایی کاه چاار ای جاز
شدت عمل نداری ،تصمیم بهشدت عمل بگیار .حضارت در ایان عباارت ،بارای سابک رهباری،
استفاد از دو مقدلۀ «نارمش» و «شادت عمال» را تدصایه مایکناد .حضارت در تدصایهای دیگار
میفرمایند« :فالبس لهُم جلباباً مِن الللین تشُدبُه بطرفٍ مِن الشِّدّۀ و داول لهم بَین القسادَۀ و الر فاۀ و
امزُج لهُم بین التقریب و االدناء و االبعاد و االقصاء»1؛ پس لباسی از نرمش همرا کمی شدت بارای
آنان بپدش ،با رفتاری میانۀ شدت و نرمش با آنها معامله کن ،اعتدال را در رفتار باا آناان رعایات

1 - operational definition
2 - influence processes
 - 7نهج البالغه ،نامه .11
 -1نهج البالغه ،نامه .19
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نما ،نه زیاد به آنها نزدیک شد و نه زیاد دور .در این حدیث ،چند نکته قابلتدجه است :اول آنکاه
شدت عمل الزم است؛ زیرا حضرت می فرمایند :بین شدت و نرمش با آناان تعامال کان .ازاینجاا،
معلدم میشدد نه شدت محض و نه نرمش محض هیچکادام شاید مناسابی نیسات .دوم آنکاه باه
کارگزار خدد تدصیه میکنند نه زیاد به مرئدسان نزدیک شدد و ناه خیلای از آنهاا فاصاله بگیارد.
شاید به این دلیل که کارگزار اگر زیااد باه زیردساتان نزدیاک شادد و در اصاطال زیردساتان باا
کارگزار ،صمیمی شدند ،در این صدرت ،قدرت و هیمنۀ کارگزار نزد مرئدساان کااهش ماییاباد و
هنگامیکه قدرت کارگزار آسیب ببیناد از نفادذش کاساته مایشادد و درنتیجاه فرماانش اطاعات
نمیشدد .همچنین فرمددند :زیاد از آنها دور نشد .این سخن شاید به این دلیل باشد که زیردساتان
احسا
تر

بیگانگی میکنند و انگیز کافی برای اطاعت و انجام کار نخداهند داشات و فقاط از روی
فرمانبری میکنند و اطاعتپایری بدون اشاتیاق ،رهباری را از اثربخشای خاارج مایساازد.

(جعفری)11 :1731 ،
«رهبران زیرک »1سبک رهبری خدد را با تدجه به وضعیت داد های تیمها و محیطی که تایمهاا
در آن عمل کنند تطبی دهند .آنها همچنین نقاط قدت و ضعف خدد و افراد تیمهای زیرمجمدعاه
خدد را میدانند .رهبران مؤثر با نقاط قدت تیمهایشان بازی میکنند و سعی میکنناد نقااط ضاعف
آنها را خنثی نمایند .درواقع ،کار تیمی نیاز به همکاری برای حل مسئله و «تصمیمساازی »2مبتنای
بر واقعیت برای رسیدن به اهداف دارد (Sohmen,2013:5) .جهانیشدن 7نیاز به رهبرانی با «پاس-
زمینه چندبُعدی »1برای برعهاد گارفتن مسائدلیت و هادایت طار هاای اساتراتژیک مختلاف در
سازمانها را افزایش داد است .پیچیدگی 1محیطای ساازمانهاا« ،انتظاارات ذینفعاان »1را باه طارز
آشکاری افزایش داد است .از رهبران امروزی انتظار میرود که بهطدر کامل آماد و شایسته مقابلاه
با «خطرات شناختهشد و نشد  »3پیرامدنی باشند .مهمترین قابلیتهای یک رهبر که میتداناد او را

1 - astute leaders
2 - decision-making
3 - Globalization
4 - multidimensional background
5 - complexity
6 - stakeholder expectations
7 - known and unknown risks
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برای مقابله با تهدیدات پیرامدنی آماد سازد از آن به «مادل پانج بُعادی شایساتگی رهباری »1یااد
میشدد که عبارتاند از )1( :تحدلگرا2؛ ( )2تبادلگارا7؛ ( )7پدیاا1؛ ( )1معاصار 1و ( )1اخالقای.1
)(Whetten & Cameron,2011:332

در برخی متدن نیز از این مدل پنج ُبعدی شایستگی رهبری ،به سبکهای رهبری تعبیر میشدد.
بدون شک مجمدعهای از سبکهای رهبری مکمل است که میتداند بهصدرت جداگانه یاا مادردی
بهعندان وضعیت اقتضایی سازمانها یا تایمهاا مدرداساتفاد قارار گیارد و باهطادر هامزماان نیاز
مدرداستفاد قرار گیرند چدنکه با یکدیگر در «تعارض »3نیستند .درنتیجه باید اشار نمدد کاه ایان
سبکها بین شخصیتها ،تداناییها 3و نیازهای رهبر تیم و اعضای آن ،تعادل برقرار مینمایند .ایان
مدل ترکیبی نشان می دهد که در دنیای پیچید امروز ،یک رویکرد از قبل مشاخ

شاد یاا «یاک

انداز متناسب همه »9برای سبک رهبری همه تیمها ،کارآماد نخداهاد بادد .اماروز یاک رویکارد
متعادل و چندگانه به رهبری و کار تیمی مدردنیاز سازمانها است .این نادع از رهباری باهویاژ در
محیط سازمان های اغلب با تغییرات و تنادع بسایار زیااد و دارای «خطادط ارتبااطی پیچیاد  »11و
«شخصیتهای متندع ،»11بهشدت مدردنیاز است.

)(Sohmen,2013:8

 .1رهبران تحدلگرا «افرادی کاریزماتیک »12هساتند کاه تداناایی الزم بارای نفادذ در تایم بارای
رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان را دارند.
 .2رهبران تبادلگرا با اعضای تیم در ازای پاداش محسد
دادوستد مینمایند .در این سبک ،پیروان از تر

و نامحساد

بارای انجاام وظاایف،

عداقب اقدامات ،بهاجبار باه انجاام وظاایف

نمیپردازند بلکه از شدق دستیابی به پاداش ،وظایفشان را به بهترین شکل ،انجام میدهند.

1 - Five-Dimensional Leadership Competency Model
2 - Transformational
3 - Transactional
4 - Organic
5 - Contemporary
6 - Ethical
7 - conflict
8 - capabilities
9 - one size fits all
10 - complex communication lines
11 - diverse personalities
12 - charismatic individuals
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 .7رهبری پدیا به تعامل بیشتر میان اعضای تیم و تا حد زیادی تقدیت روابط کااری میاان آنهاا
منجر خداهد شد .همکاری و کار کردن افراد در یک ساختار پدیا ،بهوسیله «ارزشها و چشم-
انداز مشترک »1به هم پیدند میخدرد.

)(Patterson,2010:75

 .1رهبران معاصر اساساً رویکرد دمدکراتیک را اتخاذ و استفاد از «نفدذ »2و «ترغیب »7را بهجاای
تر

برای رهبری تیم برمیگزینند.

)(Whetten & Cameron,2011:17

 .1رهبران اخالقی بهعندان یک مثال خدب از صداقت و الهامبخش احترام بارای اعضاای تایم و
ذینفعان

هستند(Resick et al,2006:346).

شايیتگیهای رهبری تیمی
خداوند در قرآن کریم پیرامدن ویژگیها و شید رهبری میفرماید« :فبمَا رَحْمَۀٍ مِان اللهاهِ لِنَاتَ
لهُمْ وَ لدْ کُنَتَ فظلاً غلِی الَقلَب النَفضُّدا مِنَ حَدْلِکَ فاعْفُ عَنَهُمْ وَ اسْتغَفِرَ لهُمْ وَ شاورْهُمْ فِای الَاأمْر
فإذا عَزمْتَ فتدَکهلَ عَلى اللههِ إنه اللههَ یُحِبُّ الَمُتدَکِّلِین» .1به برکت رحمت الهی در برابر آناان (ماردم)
نرم و (مهربان) شدی و اگر خشن و سنگدل بددی از پیرامدن تد پراکند مایشادند ،پاس آناان را
ببخش و برای آنان آمرزش بطلب و در کارها با ایشان مشدرت کن ،اما هنگامیکه تصامیم گرفتای
(قاطع باش و) به خدا تدکال کان؛ زیارا خداوناد متادکالن را دوسات دارد» .از آیاه فادق ،شاش
شایستگی برای رهبری به دست میآید« :نرمای و مهرباانی ،عفاد و بخشاش ،اساتغفار ،مشادرت،
تصمیمگیری و تدکل».
اسپندر )2016( 1در تحقیقی که با عندان «شایساتگیهاای رهباری  »2111انجاام شاد اسات ایان
شایستگیها را« ،پاسخگدیی»« ،ارتباطات»« ،تدسعه دیگاران و گازارشهاای مساتقیم« ،»1یاادگیری
سریع/چابک »3و «هدایت تغییر »3برشمرد اسات .جیلای 9و همکااران ) (2009در مطالعاات خادد

1 - shared vision and values
2 - influence
3 - persuasion
 - 1آلعمران.119/
5 - Spender
6 - Developing Direct Reports and Others
7 - Learning Agility
8 - Leading Change
9 - Gilley
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اشار مینمایند که بیش از  711تحقی اساسی پیرامدن شناسایی صفات ذاتای بارای رهباران ماؤثر
شکل گرفته و میتدان گفت که همه آنها در شناسایی یک فهرست قطعی برای تداف بر روی ایان
صفات ،شکست خدرد اند .آنها در ادامه بیان مینمایند که در تحقیقاتشان مشخ

شاد کاه ایان

صفات دارای بیشترین فراوانی در مطالعات انجامشد پیرامدن رهبری است :آماد ساازی ،1ارتبااط-
گیری ،2بهکارگرفتن دیگران ،7انگیزشدادن ،1پاداش دادن 1و تدسعه دادن کار تیمی.1
صفات شخصیتی رهبری در نهج البالغه که از آن باهعنادان «مباادی عملای رهباری کریماناه» یااد
میشدد عبارتاند از :سعۀ صدر ،صداقت ،تقدا .رهبر باید در مقابل زیردستان خادد ،نارمش نشاان
دهد؛ بر آنها حلیم و با آنان رفی باشد ،در لغزشها و سهدها با بزرگداری برخدرد کند .ایانهماه
مستلزم و سعۀ صدر است؛ همان ویژگی ارزشمندی که از آن باهعنادان «ابازار ریاسات» یااد شاد
است« :آلۀُ الرلیاسَۀ سعۀُ الصَّدر»( .جعفری )131 :1731 ،عدالت نیاز از مهامتارین صافات رهباری
است بهگدنهای که امام علی (علیهالساالم) آن را باالتر و مهمتار از جادد و کارم مایداناد .باا ایجااد و
گسترش عدالت ،نیل و دستیابی جامعه (تیم) به آرمانها و اهداف انسانی و دینی آن میسر میشادد.
(الیاسری)29 :1733 ،
ناولس (2111:13 3تداناییهای مدردنیاز رهبری بارای هادایت تایمهاا را باه دو دساته تقسایم
مینماید« :کیفیتها »3و «مهارتهاا .»9ساپس بارای هرکادام ،چهاار شااخ

معرفای ماینمایاد.

«قاطعیت« ،»11سازگاری« ،»11شجاعت »12و «دلسدزی »17را برای کیفیت و «ارتباطات»« ،سازماندهی

1 - Coaching
2 - Communicating
3 - Involving Others
4 - Motivating
5 - Rewarding
6 - Promoting Teamwork
7 - Knowles
8 - qualities
9 - skills
10 - Decisiveness
11 - Adaptability
12 - Courage
13 - Compassion
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و چندوظیفهای« ،»1برنامهریزی »2و «انگیز دهی »7را مهارتهای مدردنیاز رهبری در نظر میگیرد.
مقام معظم رهبری (مدظلهالعاالی) در تدصیف شایستگیهاای رهباری مایفرمایناد...« :فرمانادهی بایاد
جدهری از رهبری در خددش داشته باشد  ...فرماندهان در نیروهای مسلح ،باید خصدصیات اصلى
الزم برای فرماندهی را دارا باشند ،یا دارا بشدند ...این خصدصایات چیسات؟  ...در درجاهی اول،
ایمان است .فرماندهی بیایمان ،به درد فرماندهی نمیخدرد .به قدر ثقال کااری کاه باه او محادل
میکنید باید ظرفیت ایمانی داشته باشد ...مسئدلیتپایر باشد .باید آن مسئدلیتی را که باه او ساپرد
میشدد و او قبدل میکند ،حقیقتاً قبدل کرد باشد و تبعات ناشی از آن مسئدلیت را بپایرد .مترتاب
بر این مسئدلیتپایری ،دلسدزی و پشتکار و خستگیناپایری است .فرماندهی تنبل و خساتهبشاد،
فرماندهی که از دنبال کردن کار ،خیلی راحت صرفنظر میکند ،هرگز فرماندهی مادفقی نخداهاد
بدد ...هر کس به قدر مسئدلیتی که پایرفته است ،بایستی این خصدصیاتی را کاه عارض کاردیم -
یعنی تالش ،دلسدزی و دنبالگیری همرا داشته باشاد .فرماناد بایاد از ارکاان و اجازای مختلاف
حیطهی مأمدریت خاددش ،دائمااً باااطالع باشاد .فرمانادهی غافال ،فرمانادهی کاه نمایداناد در
بخشهای مختلف فرماندهی و حدز ی مأمدریتی او چه میگارد ،قطعاً فرماندهی نامدفقی خداهاد
باادد ... 1پرهیزکاااری و تقاادا و حلاام و بردباااری و صاابر و پافشااری و اسااتقامت شااما در مقاباال
دشداریها و غلبه بر مدانع میان را ؛ تدکلل شما به خدای بزرگ و اعتماد به حمایات و کماک او و
دیگر خصال واالی انسانی ،چیزهایی است که شما برای رهبرى مجمدعههای تحت فرماندهى خدد
به آنها نیاز دارید .»... 1هرکینز )2111) 1در مطالعات خدد ،با اشار به چهار رفتاار ،اساتدالل مای-
نماید که عمل مداوم به آنها ،رهبران را به باالترین اثرگااری در تیمها رهنمدن میسازد:
 ارائه تعریفی روشن از اهداف یا چشمانداز آیند تیم مطاب با اهداف کلی سازمان؛ خل کردن نقشههای عملی برای دستیابی به اهداف ترسیمی؛ استفاد از زبان برای ایجاد اعتماد ،تشدی حرکت به جلد و ایجاد انرژی در تیم؛1 - Organisation and multi-tasking
2 - planning
3 - Motivating
 -1بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی (.)1719/11/22
 -1بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دانشگا افسری امام علی (علیه السالم) (.)1731/13/13
6 - Harkins
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 گرفتن ح وحقدق کارکنان تیم.سدگرو )2013( 1در کتاب خدد اشار بهاصطال «ظرفیت رهبری »2نمدد و این ظرفیت را ساه
عندان «طرفداری« ،»7اتصال یا پیدستگی »1و «تغییر »1در تیمها تعریف مینماید .ساینار و همکااران
( )2014در یافتههای پژوهشی خدد ،پنج ویژگی را برای مدفقیت هار رهباری ،ضاروری و حیااتی
عندان مینمایند .نگهداری و تدسعه اساتعدادها ،1مادیریت پیچیادگی ،3هادایت تغییار ،3هادایت
باصداقت 9و داشتن مجمدعه ذهنی کارآفرین .11از زاویهای دیگر ،یافتههای تحقیقاتی خانم

بدننِر11

( )2010پیرامدن مدانع شکلگیری رهبری تیمی مؤثر شامل «نبدد یک تصادیر بازرگ و صاحیح از
چشمانداز»« ،فقادان اولدیاتهاا ،اهاداف ،ارزشهاا و مسایرهای مشاترک»« ،فقادان قابلیاتهاا و
مهارت های مناسب یا وجدد نگارشهاای منفای« ،»12فقادان هدشامندی و شایساتگی رهباران» و
«جلسات تیمی و ارتباطات بیاثر »17است .اکندن باا بهار گیاری از متادن مختلاف و دیادگا هاای
اندیشمندان ،سعی شد یک چارچدب اساسی مبتنی بر هشت اصل از مهارتهاای ضاروری بارای
مدفقیت رهبری در کار تیمی بدین شر تبیین و ارائاه گاردد :چشاماناداز ،جهاتگیاری

هادف11

) ،(Sohmen,2013:10تشریکمساعی ) ،(Donne,2012:4صداقت
) ،(Resick et al,2006:337خالقیااات ،(Abgor,2008:39) 11ارتباطاااات،

تدانمندساااازی11

) (Whetten & Cameron,2011:472و تیمسازی. (Manteklow, 2011:7)13
1 - Sugrue
2 - Leadership Capacity
3 - Cohort
4 - Continuity
5 - Change
6 - Retaining and developing talent
7 - Managing complexity
8 - Leading change
9 - Leading with integrity
10 - Having an entrepreneurial mind-set
11 - Bonner
12 - negative attitudes
13 - Ineffective communication and team meetings
14 - Goal-orientation
15 -Creativity
16 - Empowerment
17 - Team-building
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روششناسی:
پژوهش مدردنظر ازنقطهنظر رویکرد تحقیقاتی ،کمی و ازنقطهنظر هدف ،تدسعهای کااربردی و باه
لحاظ روش ،تدصیفی تحلیلی است .روش جماعآوری اطالعاات نیاز بهار بارداری از شاید هاای
کتابخانهای و میدانی است .در بخش کتابخانهای/اسانادی ،از جدیادترین و باکیفیاتتارین متادن و
منابع تحقیقاتی پیرامدن مباحث رهبری تیمی استفاد شد است .در قسمت میدانی نیز پژوهشاگران
از پرسشنامه محق ساخته که دارای  73گدیه است استفاد نمدد اند .برای سنجش و افزایش روایی
پرسشنامه ابتدا نظر متخصصان و استادان صاحبنظر ،جمعآوری و پس از انجاام اصاالحات الزم،
پرسشنامه نهایی تدوین شد است .بهمنظدر سنجش اعتبار پرسشنامه نیاز از یاک گارو  71نفاری
بهطدر آزمایشی استفاد و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  32درصد به دست آماد .بارای تحلیال
داد های پژوهش نیز از خیدو و آزمدن فریدمن استفاد شد است .ویژگیهای جامعاه آمااری باه
این شر است؛ ( )1قلمرو مکانی پژوهش ،یکی از سازمانهای حفاظت اطالعات نیروهای مسالح
ج.ا.ا است؛ ( )2در بخش قلمرو مدضدعی ،اعضاء باید اطالعات نسبی در خصدص مفهدم رهباری
و حتیاالمکان رهبری تیمی داشته باشند؛ ( )7اهمیت مدضدع را درک و شغلهاای مادیریتی را در
رد های مختلف درونسازمانی تجربه کرد باشند؛ ( )1دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسای و
باالتر باشند؛ ( )11دارای حداقل  11سال تمام ،سابقه خادمتی باشاند؛ ( )1قلمارو زماانی تحقیا ،
ششماهه دوم سال  1791بدد است .با تدجه به این متغیرها ،محققان بهمنظدر دستیابی باه ضاریب
اطمینان باالتر در یافتههای حاصل از تحقی و همچنین رعایت حیطهبندی درونسازمانی و باوجدد
مشکالت بسیار ،باالترین نمدنه آماری ممکن در جدول کرجسی و مدرگان را که برابر باا  731نفار
است بهعندان نمدنه آماری برای این پژوهش حاضر در نظر گرفتهاند .1در ایان تحقیا پانج طبقاه

 -1جدولی که به نام جدول مدرگان معروف است یکی از پرکاربردترین روشها برای محاسبه حجم نمدنه آماری
است .جدول مدرگان در واقع حاصل زحماتی است که  robert v. krejcieو  daryle w. morganکشید اند و به
ازای مقادیر مختلف از انداز های جامعه با استفاد از فرمدل کدکران نمدنه را برآورد کرد اند .یعنی شما هر یک از
اعداد این جدول را در فرمدل کدکران بگدارید همین حجم نمدنه را مشاهد خداهید کرد .بنابراین جدول کرجسی و
مدرگان چیزی جز همان کاربرد فرمدل کدکران نیست .در این جدول حجم جامعه آماری از  11نفر شروع شد و به
حجم  11111نفر و باالتر ختم شد است که بر اسا محاسبات مبتنی بر فرمدل کدکران ،باالترین نمدنه آماری مربدط
به  11111نفر و باالتر 731 ،نفر خداهد بدد .الزم به ذکر است که این جدول حداکثر تعداد نمدنه مدرد نیاز را مشخ
مینماید .منبع (نادری ،عزتاله و سیفنراقی ،مریم (« ،)1791روشهای تحقی و چگدنگی ارزشیابی آن در علدم
انسانی» ،تهران :نشر ارسباران).
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برای اعضای جامعه آماری لحاظ شد که باه دلیال محادودیتهاای مدجادد ،از ذکار دساتهبنادی
طبقات ،خددداری گردید .نمدنهگیری بر اسا

روش تصادفی طبقاتی انجام شد است.

تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق:
با تدجه به تدضیحات حجم نمدنه ،مجمدعاً تعداد  731نسخه پرسشانامه باین اعضاای جامعاه
آماری تدزیع گردید .تعداد  217نسخه پرسشنامه عددت داد شد که بعد از پاالیشهاای صادرت
گرفته و حاف پرسشنامههایی که به دالیل مختلف (ازجملاه تکمیال نباددن گدیاههاا ،عادم درک
صحیح از هدف تحقی و  )...غیرقابل استفاد بدد اند مجمدعاً داد هاای  191نساخه پرسشانامه در
تحلیل آماری مدرد استناد قرار گرفته است.
الف) آمار توصیفی:

 )1سندات خدمتی پاسخدهندگان:
وضعیت سنوات خدمتی اعضای نمونه آماری

57
36

38

29

23

9

4
 1-5سال

11-15سال

 6-10سال

16-20سال

 26-30سال

 21-25سال

 31سال و باالتر

نمددار  :1تجزیهوتحلیل تدصیفی سندات خدمتی پاسخدهندگان
جدول  :1تجزیهوتحلیل تدصیفی سندات خدمتی پاسخدهندگان
جمع
191

9

71

21-71

21-21

11-21

11-11

1-11

1-1

سابقه

سال و باالتر

سال

سال

سال

سال

سال

سال

خدمتی

73

29

13

71

27

1

تعداد

نتایج حاصل از نمددار  1و جدول  ،1نشان میدهند که حدود  %13از پاسخدهنادگان باه ساؤاالت
پرسشنامه ،بیش از  11سال سابقه کار در سازمانهای امنیتی را داشتهاند کاه ایان مدضادع نشاانگر
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شناخت مطلدب اعضای حجم نمدنه از مدضدع تحقی بدد که میتداند در اطمینان بخشی به نتایج
حاصل از تحقی کمک شایانی نماید.
 )2مدارک تحصیلی پاسخدهندگان:
وضعیت مدارک تحصیلی اعضای نمونه آماری

95
47

28
دانشجوی فوق لیسانس

لیسانس

فوق لیسانس

11

15

دانشجوی دکتری

دکتری

نمددار  :2تجزیهوتحلیل تدصیفی مدارک تحصیلی پاسخدهندگان
جدول  :1تجزیهوتحلیل تدصیفی مدارک تحصیلی پاسخدهندگان
جمع

دکتری

191

11

دانشجدی
دکتری
11

فدقلیسانس
91

دانشاااااجدی
فدقلیسانس
23

لیسانس
13

سااااااااطح
تحصیالت
تعداد

نتایج حاصل از نمددار  2و جدول  1نشان میدهند که بایش از  %31از پاساخدهنادگان ،دارای
مدرک تحصیلی باالتر از لیسانس بدد اند و این مدضدع میتداند به شناخت آکادمیک اعضای حجم
نمدنه نسبت به مباحث پیرامدنی تحقی و اهمیت این پژوهش کمک نماید.
ب) آمار استنباطی:

برای رتبهبندی یا اولدیتبندی شایستگیها ،از آزمدن آماری فریدمن و برای معنیداری آزمدن
از خیدو استفاد گردید که نتایج آن بهصادرت خالصاه در جاداول زیار نشاان داد شاد اسات.
جدول  :1رتبهبندی شایستگیهای رهبری تیمی در سازمانهای امنیتی بر اسا
شایستگیهای رهبری تیمی
ایجاد تشریکمساعی ،وحدت و زبان و فرهنگ مشترک (هدیت جمعای) ،همااهنگی و
همافزایی
نگرش مثبت و سازند نسبت به کارکنان ،دفاع از آنان و انجاام حمایاتهاای ماادی و
معندی

آزمدن فریدمن
انحراف
معیار

عااااادد
فریدمن

رتبه

14111

12421

1

14311

11431

2
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بصیرت ،صالحیت و اعتبار علمی ،هدشمندی و یادگیری سریع رهبری
شفافسازی مبتنی بر ارزشها و فعالیت هاا و رعایات عادالت و انصااف در تصامیم-
گیریها
رازداری ،صداقت و اعتمادسازی و داشتن رفتار عاطفی و احترامآمیز با اعضاء
تدانایی برقراری و حف ارتباطات باز ،جااب ،صمیمی ،اثربخش و مستمر
ایجاد ترکیب تیمی مناسب با استفاد از اعضای سازگار ،تدانمند و متعهد
بهبدد اعتمادبهنفس ،شهامت و شجاعت در تیم و کمک به اعضاء برای غلبه بر مدانع
ایجاد انرژی ،شدر و اشتیاق ،روحیه ازخددگاشتگی و وفاداری
قدرت گدش دادن ،مشدرتپایری ،نقدپایری و اعمال سبک رهبری مشارکتی
ایجاد فضای دوستانه و خللاق برای افزایش دانش ،مهارتها و مشارکت کارکنان
داشتن تفکر راهبردی و چشمانداز مناسب
برقراری اهداف مشترک ،مشخ  ،واضح و قابل تحق
برقراری انسجام رفتاری و ایجاد یکپارچگی و تدازن در تالش و مشارکت تیمی
ایجاد محیط سالم و حف انسجام اخالقی و فرهنگی و تدسعه ارزشها
تالش برای نگهداشت ،بالندگی و تدانمندسازی کارکنان و استفاد کامل از قابلیتهای آنان
ایجاد انگیز و داشتن جاذبه و قدرت نفدذ و پرورش حس خدد انگیزی و خددکنترلی اعضاء

قابلاتکا بددن و ایفای نقش مشاور ای در تیم
الهامدهندگی ،قابلیت تأثیرگااری و برانگیختن همکاران
استفاد بهینه از منابع مختلف انسانی ،مالی و تجهیزاتی و حاکمیت نظم و انضباط در تیم
مسئدلیتپایری ،پایداری ،ثبات قدم ،پشتکار و سرسختی
سازگاری ،تطبی پایری و انعطافپایری برای پاسخ سریع به تغییرات و خطرات
درگیر نمددن کارکنان در تعیین اهداف و تصمیمسازیها و تفدیض اختیارات متناساب باا بلادغ
تیم

داشتن نظارت ،کنترل و ارزیابی مستمر ،روشن و دقی از عملکرد تیم
تمرکز بر روی اهداف ،استانداردها و ارائه خدمات و پاسخگدیی مناسب به انتظارات مشتریان

تعهد قدی نسبت به فرآیندهای تیمی و تعالی تیم
ابتکار عمل ،کارآفرینی ،خالقیت و ندآوری
تدسعه قابلیتها و فعالیتها و ایفای نقش ارتباطی با الیههای مختلف سازمان و خارج از تیم

ارزشیابی تیمی و پاداشدهی تیمی
تدانایی ایجاد تغییر ،تیمسازی ،شبکهسازی و ساختارسازی
مدیریت بحران ،پیچیدگی ،تعارض ،تضاد و مااکر
برخدرداری از قدرت تحلیل و استدالل منطقی و تفکری نقادانه ،همهجانبه و جامع
طراحی یک برنامه کار همرا با وضد نقشها و انتظارات کامالً روشن از اعضای تیم
تحدلگرایی ،ایجاد محیط مناسب برای اندیشیدن و حمایت از اید های ند و تندع شخصیتها

برقراری تعادل بین اهداف تیمی و شخصی اعضاء
اشتراکگااری و مدیریت استفاد از اطالعات در حل مسائل
جستجدگری و ارزیابی انتقادی (ارائه اندیشههای ندین جهت تعالی تیم و استقبال از فرصتها)
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N

1114397

Chi-Square

11

df

.111

Asymp. Sig.

داد های جدول فدق نشان میدهد که ارزش خیدوی مشاهد شد ( )111/39در درجاه آزادی
 11معنیدار است درنتیجه بین میانگینهای رتبهای تفااوت معنایداری وجادد دارد .باه طادریکاه
شایستگی «تشریکمساعی و هماهنگی» با بااالترین ارزش میاانگین رتباهای ( )12/21و شایساتگی
«جستجدگری و ارزیابی انتقادی» با پایینترین ارزش میانگین رتبهای ( )1/19قرار دارد.
ج) یافتههای تحقیق:

مبتنی بر نتایج حاصل از آمار استنباطی این پژوهش میتدان بیان داشت که به ترتیاب اولدیات،
«تشریکمساعی و هماهنگی»« ،دفاع و حمایت از کارکنان»« ،بصیرت و هدشمندی رهبر»« ،شافاف-
سازی و عدالتمحدری»« ،صداقت و اعتمادسازی»« ،ارتباطات اثربخش و مستمر»« ،ترکیاب تیمای
تدانمند و متعهد» و «اعتمادبهنفس و شجاعت» ،از شایستگیهای مهم رهبری تیمی در سازمانهاای
امنیتی هستند.
نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف -نتیجهگیری:

در این پژوهش تالش شد تا شناخت مناسبی از شایستگیهای رهبری تیمای در ساازمانهاای
امنیتی ایجاد گردد .لاا فهرست رتبهبندی ارائهشد از شایستگیهای رهبری تیمای در ساازمانهاای
امنیتی در جدول  ،1بهعندان مهمترین دستاورد این پژوهش ،مدرد تأکید است.
بهعندان ندآوری کاربردی این پژوهش ،به نظر میرسد که بیشتر تأکید اعضای نمدنه آماری باه
جاری شدن مفاهیم و معیارهایی از نقشهای رهبری در داخل تیمهای کاری ساازمانهاای امنیتای
اشار دارد که غالب آنها ناظر بر مهارتهای نرم رهباری هساتند .مهاارتهاایی مانناد همکااری،
حمایت ،اعتماد ،صداقت و  ...میتداند برای تائید این ادعا کاافی باشاد .باههرحاال در رشاد دادن
مهارتهای رهبری تیمی در سازمانهای امنیتی بایستی از واکنشی یاا بدروکراتیاک باددن باهسادی
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همکاری ،از استبداد به حمایت منسجم ،از دوگانگی به یگانگی و همندائی ،تغییر جهت داد .بناابراین
رهبری تیمی ،فرهنگ سازمان و تعهد کارکنان را نسبت به سازمان تحت تأثیر قرار میدهد .تدجاه باه
تمام افراد و گرو های ذینفع ،میزان نفع سازمانها را در بلندمدت افازایش خداهاد داد زیارا مدجاب
انگیزش نیروی انسانی ،افزایش حسن نیت اجتماعی ،اعتماد مردم و نیاز کااهش تخلفاات مایشادد.
مسئدلیت رهبر تیمی در سازوکارهای امنیتای ،ایجااد محیطای بار اساا

اعتمااد و تدجاه متقابال،

پاسخگدیی افراد در مقابل اعمالشان ،ایجاد سیستمی برای کنترل و بازخدرد نتیجهها ،تدسعه روابط باز
و دوطرفه ،رفتار احترامآمیز با افراد که تمام این کارها با اصدل هادش اخالقای رابطاه نزدیکای دارد.
رهبر تیمی در سازمان امنیتی باید تدانایی مرتب کردن مناسب مهارتها و وظاایف را بارای ایجااد
تیم ،دستیابی به مدفقیت و اجتناب از مشکالت داشته باشد .برای دستیابی بهتماامی مدفقیاتهاا در
یک تیم ،نیاز است که آن تیم دارای یک رهبر انعطافپایر و تدانمند برای پیدا کاردن را حالهاای
خالقانه و مؤثر باشد .رهبر باید آماد بهکارگیری و تدسعه روشهای ندین ،مؤثر ،باهمدقاع و کامال
در ارتباطات ،تیمسازی ،مااکر و حل تعارض ،بهصدرت کامالً مدازی در اجرای جنبههاای فنای و
عملی برنامههای تیمی باشد .رهبر باید همدار تالش نماید تا بتداند به بهترین مسایرهای ارتبااطی،
انگیز دهی ،هدایتگری و تدانمندسازی برای دادن انرژی مثبت به هر یک از اعضاای تایم ،دسات
یابد .در پایان باید در یک جمله کلیدی اشار نمدد که «کار تیمی بهصدرت اتفاقی شکل نمیگیارد
بلکه حاصل یک رهبری خدب است».
ب -پیشنهادها:

مبتنی بر یافتههای تحقی  ،پیشنهادهای این پژوهش برای بهبدد نقش و شایستگیهای رهبران تیمها
در سازمانهای امنیتی ،به شر زیر ارائه میشدد:
-

با تدجه به اینکه شایستگی «تشریکمساعی و هماهنگی» بهعندان مهمترین شایستگی مدردنظر
اعضای نمدنه آماری مطر شد است لاا پیشنهاد میگردد که رهبران تایمهاا در ساازمانهاای
امنیتی با ایجاد فضای همکاری مناسب بهخصدص بهعندان راهبرد کالن سازمان ،باعث تنظایم
بهتر روابط در سازمان شد که این مدضدع خدد باعث افزایش جد تفااهم و کااهش تعارضاات
بین افراد و تیمها گردید و عملکرد تیمی را بهبدد میبخشد.

-

با عنایت به اینکه امروز نیروی انسانی در سازمانهای امنیتای از جایگاا ویاژ ای برخادردار
هستند پیشنهاد میگردد در برنامههای راهبردی سازمانهای امنیتی ،به دو بحث اصالی اهتماام
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ویژ ای در صدرت پایرد :صرف وقت و هزینه الزم برای گزینش صحیح نیروی انسانی جهت
دستیابی به ترکیب تیمی تدانمند و متعهد و همچنین اجرای برنامههای گسترد بارای حمایات
از کارکنان سازمان در ابعاد مختلف حقدقی ،مادی و معندی.
-

به نظر میرسد که ارتباطات نقش بسزایی در تحق اهداف کار تیمی در ساازمانهاای امنیتای
داشته باشد .لاا پیشنهاد میگردد که رهبران تیمی در این سازمانها بهمنظدر برقارار ارتباطاات
اثربخش ،سه مؤلفه را بهطدر همزمان در تیمها برقرار نمایند :اعتماد ،عدالت و شفافسازی.
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