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  زيست محيطي با رويكرد رهبري اثربخش سازمان مردم نهاد الگويطراحي  

 3، حميدرضا يزداني،*2فرج اله رهنورد ،1راضيه تقي زاده 
  .، ايرانقزوين، گروه مديريت دولتي، واحد قزوين، دانشگاه آزاد اسالمي دانشجوي دكتري،1

  )دار مكاتباتعهده( ، ايرانريزي، تهرانوهش مديريت و برنامهگروه مديريت، موسسه عالي آموزش و پژ . دانشيار،2
  ، دانشگاه تهران، پرديس فارابي، قم، ايرانگروه مديريت. استاديار، 3

 1400 اسفند: پذيرش ،1400 دي: اصالحيه ،1400 آذر: دريافت تاريخ
  

  :چكيده

منـابع   يرهبـر   يهاها با چالشسمن نياز ا ياريكنند. بس يم فايا يطيمح ستيبه خصوص در حوزه ز يمدن يها تيدر فعال يامروزه سمن ها، نقش مهم
 گـر يبـا د  شـان متفاوت تيماه ليها به دلاست. سمن  تيبا مامور ي، عدم مطابقت ساختار سازمان ليشوند. عمده دال يرو به رو م يو امكانات سازمان يانسان

سازگار نكنند، به اهداف  تشانيرا با ماه شانيندهايداوطلبانه و منعطف برخوردارند كه اگر ساختار، فرهنگ و فرآ يكردياز رو ك،يبوروكرات يهاانواع سازمان
و از لحاظ نـوع   يتوسعه ا ،اثربخش است واز لحاظ هدف يرهبر يدر راستا يطيمح ستيسمن ز يالگو يپژوهش، طراح ني. هدف اابندي يدست نم ياصل

هـااز سـابقه   از ابزار مصاحبه استفاده شده است. مشاركت كنندگان در پژوهش در سـمن  يفيك يداده ها ياست. جهت گردآور اكتشافي – يفيروش، توص
 ،يبـاز و نظـر   يحاصل از كدگـذار  جينتا. بر اساس دياستفاده گرد زريگل افتيبا ره يگراندد تئور يالگو از استراتژ نيا يبرخوردارند. جهت طراح يتيريمد

ه ای  ساختار  ميمفاه دهنده مقوله  ليتشك ،يمجاز يشبكه ها تيريداوطلب و مد يروهاين نگيديمشاغل داوطلبانه، گر يابيارزش ،يو ارتباطات حلقه احلق
داوطلـب   يمنابع انسـان  تيريمقوله مد رهداوطلب در زم يروهايعملكرد و جبران خدمات ن يابيجذب، آموزش، ارز ميمفاه ن،يوهمچن ،ياشبكه يسازمانده

اثـربخش سـمن    يرهبـر  ،ييهستند. از سو يداوطلبانه و مشاركت يدهنده مقوله فرهنگ سازمان ليتشك يمشاركت و برابر ميمفاه نيقرار گرفته اند. همچن
مشـاركت   مياسـت. مفـاه   يو قـانون مـدار   يـي تحول گرا ،يخدمت گزار ،يريمشاركت پذ يشامل مولفه ها ،يدر قالب منشور سازمان يطيمح ستيز يها

  .رنديگيقرار م يطيمح ستيز داريدر مقوله توسعه پا زين ستيز طيسمن ها و  مح داريداوطلبانه، توسعه پا يعموم
  

  ، استراتژي گراندد تئوري.نهاد زيست محيطي، رهبري اثربخش سازمان هاي مردم :هاي اصليواژه
  

  مقدمه - 1

در سال هاي اخير، با بروز مسائل مختلف برآمده از جهاني شدن و 
ها و اي خاص، در حاشيه ماندن برخي گروههاي توسعهسياست
زيست محيطي و بهداشتي، همراه با كاهش نقش ها، مشكالت هويت
اي به اين گونه موارد، توجهها در حل مسائل يا بيها و ناتواني آندولت

هاي داوطلب را به عنوان نيروي موثر به فعاالن جامعه مدني و تشكل
هايي صحنه آورده و پيگير مطالبات اجتماعي كرده است. چنين سازمان

ها ز مشكالت دنياي مدرن و پيگيري خواستهدر پاسخگويي به بسياري ا
اي براي و مطالبات اقشار مختلف، كمك به توسعه پايدار و ايجاد زمينه

مشاركت در توسعه، توانايي زيادي دارند و در واقع ركن سوم جامعه را 
دهند. بسياري از نظريه پردازان بر اين باورند كه بخش تشكيل مي

نيازهاي افراد فقير، تامين خدمات و داوطلبانه ممكن است در شناخت 
ها و انجام توسعه در نواحي دوردست، تشويق به تغيير در نگرش

هاي الزم براي كاهش تبعيض، شناخت و از بين بردن فعاليت
هاي توليدي بسياري از گروه تهديدهاي محيطي، حمايت از توانمندي

تري داشته فاقدين زمين، توانمندي و قابليت بهها نظير ناتوانان و 
هاي غيردولتي در قالب عامل )، به نقش سازمان1990( 1باشند. كورتن

هاي تغيير بيروني كه از طريق مداخله و مشاوره در شناخت پتانسيل
هاي غير دولتي در جامعه كمك مي كند، اشاره كرده است. سازمان

زمينه مشكالت محيطي از دانش بسيار دقيق و عملي برخوردارند كه 
هاي دولتي مفيد است. اين دانش در تعيين راه موفقيت سازمانبراي 
كند. ها براي رفع مشكالت جامعه از طريق مراجع دولتي كمك ميحل
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هاي غير دولتي نسبت به نهادهاي )، سازمان2000( 2به گفته بوكلي
هاي كنند. سازمانبخش عمومي ارتباط نزديك تري با محيط برقرار مي

ليدي براي افرادي كه در محور توسعه قرار دارند، غيردولتي به عامل ك
   . ]3[اندتبديل شده
هاي مردم نهاد به يكي از مباحث هاي اخير، موضوع سازماندر طي سال

مهم در حوزه امنيت و منافع ملي كشورها تبديل شده است. اين 
ها در سطوح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي از نقش رو به سازمان
باشند و با توجه به كاركردهاي منحصر به فرد برخوردار مي افزايشي

هاي مختلف و از اند به صورت سلبي و يا ايجابي در حوزهخود، توانسته
جمله منافع امنيت ملي كشورها تاثير بگذارند. در كشور ايران اگر چه 

ها اشاره شده، در برنامه سوم و چهارم توسعه به حمايت از اين سازمان
ها وي مشخص سياستگذاري براي تاسيس و توسعه اين سازماناما الگ

هاي هاي سازمانخورد. برخي از مهمترين ويژگيدر كشور به چشم نمي
  باشند:مردم نهاد، شامل موارد ذيل مي

 ساختار غيرانتفاعي؛ -
 نداشتن وابستگي سازمان به دولت؛ -
 عملكرد داوطلبانه؛ -
 برخورداري از شخصيت حقوقي؛ -
 اتيك و مشاركتي؛مديريت دموكر -
 خودگرداني؛ -
 كاركرد غيرسياسي.  -

هاي مردم نهاد زيست محيطي شامل همچنين مهمترين اهداف سازمان
  باشند:موارد ذيل مي

گاه سازي در مورد مسائل و موضوعات آاطالع رساني و  -
 اي و بين المللي؛محيطي، ملي، منطقهزيست

رزه با اشاعه شيوه پايدار در توليد و مصرف از طريق مبا -
زيست در جهت اصالح الگوهاي ناپايدار توليد تخريب محيط

 ها؛سازي روشو مصرف و تصحيح و بهينه
 بسيج، نهادينه كردن و سازماندهي مشاركت مردمي؛ -
 ها و مسائل زيست محيطي؛گسترش نظارت عمومي پروژه -
هاي دولتي و ايجاد، گسترش و تقويت هماهنگي ميان بخش -

 محيطي؛مسائل زيستمردمي ذيربط با 
زيست از طريق ارتقاي سطح دانش اعضا در زمينه محيط -

برگزاري كارگاه هاي آموزشي و سمينارهاي علمي و 
 واحدهاي تفريحي و آموزشي؛

انتشار نشريه، فيلم، نوارهاي آموزشي و خبري به منظور  -
 انعكاس موضوعات مرتبط با حفاظت محيط زيست؛

                                                  
 

2 youkli 

جرايي در زمينه حفاظت انجام پروژه هاي تحقيقاتي و ا -
 زيست؛محيط

 زيست. المللي حفاظت محيطهاي بينهمكاري با سازمان -
مطابق با آخرين آماري رسمي درج شده در پورتال سازمان حفاظت از 

باشد، تعداد مي 1390زيست كشور كه مربوط به سال محيط
به مقوله  هاي مردم نهاد زيست محيطي كشور كه اختصاصاًسازمان
عدد بوده است. البته آمار غيررسمي  440زيست توجه دارند، محيط

حاكي از آن است كه حداقل نيمي از اين تعداد  1395مربوط به سال 
منحل شده و يا فاقد فعاليت مشخص هستند. اين در حاليست كه ساير 

هاي ديگر مجوز فعاليت دارند، گاها هاي مردم نهاد كه در بخشسازمان
  .]5[مي شوند  زست نيزيوارد مقوله محيط

هاي مردم نهاد غيردولتـي از جملـه   امروزه، يكي از مشكالتي كه سازمان
اند، چالش و عدم توانـايي در  زيست، با آن مواجهسازمان حفاظت محيط

هاي مالي، منابع انساني، رهبري اثربخش منابع سازماني همچون سرمايه
سـازماني و مـواردي از   توانايي در مديريت حل تعارضـات درون و بـرون   

باشد. به عنوان مثال، در اياالت متحده، رهبران سازماني با اين قبيل مي
هـاي شـغلي كاركنـان    درصد از تغيير و تحوالت در درگيري 70بيش از 

نفر از كاركنان بـا   7300اند. مطالعه ميداني بر روي ها مواجهدر سازمان
هـا بـه علـت    ز نيمـي از آن سابقه در اياالت متحده نشان داده كه بيش ا

ها و مديرانشـان، شـغل   مشكالت شخصي و همچنين تعارضات با مافوق
ها اين بوده كه براي باال بردن كيفيت اند. استدالل آنخود را ترك كرده

هـايي كـه بـا    شان، اين امر ضروري است كه از مـديران و مـافوق  زندگي
ها خش در سازمانها دچار مشكل هستند، دوري گزينند. رهبري اثربآن

نه تنها انجام كارهاي درست را امري ضروري مي داند، بلكه به مديران و 
كند كـه چـه اشـتباهاتي را نبايـد مرتكـب شـوند.       مافوق ها گوشزد مي

ها مرتكـب شـده و   خطاها و اشتباهاتي كه بسياري از مديران در سازمان
اثربخشـي   شوند و به دنبال آن،هاي جدي به سازمان ميموجبات آسيب

كننـد، شـامل مـوارد    ها را چالش مواجه مـي رهبري اين گونه از سازمان
  باشند:ذيل مي
مـديران زمـان كـافي و منظمـي را بـراي برگـزاري جلسـات         - 

بازخورد و پرسش و پاسخ با كاركنان جهت شنيدن و دريافت 
 كنند؛ها صرف نمينظرات يا انتقادات آن

مناسـبي بـراي تشـويق    هـا سيسـتم پـاداش    مديران سازمان - 
هاي خود را به درستي انجـام داده و بـه   كاركناني كه فعاليت

 كنند، ندارند؛اهداف سازماني كمك مي
  
  
  
 

ها يا مسائل غيرقابل پيش بينـي  مديران، در مواجهه با بحران - 
در سازمان، قـدرت تشـخيص و حـل مسـائل را ندارنـد و در      
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هي را اخـذ مـي   بسياري از مواقع، تصميمات نابه جا و اشـتبا 
 كنند؛

مديران از اين امر آگاهي ندارند كه در چه زمان و موقعيت و   - 
 اي استفاده نمايند؛هاي رهبريوضعيتي بايستي از چه سبك

كنند و يا در مواقع مديران در زماني كه تصميمات درستي اتخاذ نمي
شوند، مسئوليت پذير ها، مرتكب خطا و اشتباهاتي ميحل بحران

  . ]25[نيستند
ضرورت كاربردي پژوهش حاضر از آن جهت است كه در مطالعات به 
انجام رسيده در زمينه رهبري اثربخش، مبحث ارتباطات موثر با پيروان 
و ديگر اعضاي سازمان و بيرون از سازمان بيشتر مورد توجه قرار گرفته 

هاي غيردولتي فعال در سازماناست. از آنجا كه محيط پژوهش حاضر، 
زيست است؛ مبحث مشاركت و ارتباطات، فرآيندي مهم عرصه محيط

ها در اتخاذ تصميمات گروهي و در براي آموزش اعضاي اين سازمان

اي كه ها به شمار مي رود. به گونهعين حال سهيم شده در مسئوليت
اسالمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 

ايران در تداوم برنامه سوم از يك طرف، توسعه مشاركت افراد در امور 
هاي الزم براي رشد و توسعه كشور، كشور را در راستاي ايجاد زمينه

هاي اجرايي و تقويت امور حاكميتي افزايش كارايي و بهره وري دستگاه
قاي دولت مورد توجه ويژه قرار داده و از سوي ديگر سياست حفظ و ارت

مندي عمومي و گسترش كمي و كيفي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايت
هاي غيردولتي و نهادهاي مدني را در راستاي توسعه پايدار سازمان

هاي غيردولتي و نهادهاي كند. اداره و هدايت سازمانكشور دنبال مي
زيستي، نيازمند رهبري هاي غيردولتي محيطمدني همچون سازمان

ان است. محورهاي مهم در برنامه چهارم و پنجم توسعه موثر در سازم
: ]6[به نمايش گذاشته شده است 1كشور در جدول شماره 

  ]6[هاي غيردولتيمحورهاي مهم برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور در زمينه سازمان ):1(جدول 

  ماده قانوني  موضوع  شماره
هاي اجرايي به بخش غيردولتي با هدف رهاسازي واگذاري دستگاه هاي قابلتعيين و واگذاري وظايف، امور و فعاليت  1

  هاي غيرضروريدولت از تصدي
  64، ماده 1ماده 

هاي مالي اشخاص زيست و منابع طبيعي از طريق تلقي كمكهاي غيردولتي حامي محيطتقويت و پشتيباني از سازمان  2
  ها حقيقي و حقوقي به اين سازمان

  104ماده 

  137ماده   هاي غيردولتيهاي دولتي به سازمانهاي دستگاهبخشي از فعاليتواگذاري   3
  157ماده   هاي غيردولتي جوانانهاي تشكلهاي اجرايي از فعاليتحمايت  4
سازي اعمال هاي غيردولتي و محلي با هدف زمينههاي مردمي، سازمانتهيه طرح هاي مربوط به ايجاد و تقويت تشكل  5

  هاآنتصدي دولت به 
  182ماده 

  37ماده   گزاريريزي و سياستهاي مختلف برنامههاي قانوني غيردولتي در بخشايجاد زمينه مشاركت تشكل  6
  55ماده   ايهاي فني و حرفهاستفاده از امكانات بخش غيردولتي در توسعه آموزش  7
  66ماده   اجراي برنامه مديريت سبز موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي  8
  68ماده   زيست با كمك بخش غيردولتي داخلي و خارجيتاسيس صندوق ملي محيط  9
  95ماده   ارتقاي مشاركت نهادهاي غيردولتي و موسسات خيريه در برنامه فقرزدايي  10
  104ماده   اصالح قوانين در جهت مشاركت مردم و نهادهاي غيردولتي در امور فرهنگي و هنري  11
هاي زنان براي تقويت سطح هاي غيردولتي و نهادهاي مدني مربوط به تشكلگسترش سازمانحمايت از ايجاد و   12

  مشاركت زنان در جامعه
  111ماده 

كمك به ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي غيردولتي در زمينه حفاظت از محيط زيست و ارتقاي استانداردهاي زيست   13
  محيطي و سالمت مردم

  140ماده 

  102ماده   گري دولتو تدويت برنامه توسعه بخش تعاوني براي كاهش تصديطراحي   14
  

ارتباطات سازماني و ميان  نموضوع رهبري اثربخش، با گسترده شد
هاي هاي فرهنگي و نياز به حل بحرانسازماني و همچنين بروز چالش

محققان سازماني قرار گرفته ارتباطات، به شكل روز افزوني مورد توجه 
است. اين امر واضح است كه رهبران به پيروان خود نيازمندند و پيروان 

اند. رهبران اثربخش هايشان به رهبران وابستهنيز در جهت انجام فعاليت
ها با آموزش پيروان خود موجبات توسعه بينش و بصيرت را در آن

ها از ري افراد در سازمانهاي زيادي در جهت يادگيفراهم نموده و كمك
دهند. آنچه مسلم است، اينست كه رهبري اثربخش با خود ارائه مي

هاي هاي زيادي دارد. به اين صورت كه سبكهاي رهبري تفاوتسبك
دهد و به پيروان رهبري، مفاهيمي رفتاري را به صورت كلي ارائه مي

را نشان  خود در امر يادگيري و هدايت در امور كاري، راهكارهايي
دهد؛ اما از طرف ديگر، رهبري اثربخش در سطح عملياتي مورد مي
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هاي متفاوت بنديبحث قرار گرفته و مفهوم رهبري را در دسته
   .]13[دهدهاي رهبري قرار نميسبك

طبق نظر پژوهشگران حوزه رهبري، هنگام بررسي عوامل موفقيت 
زمينه موفقيت يا سازماني، رهبري اثربخش، يك تحليلگر كليدي در 

شكست سازماني است. سؤال غيرقابل انكار اين است كه آيا رهبري يا 
رهبران و رهبري اثربخش، براي سازمان اهميتي دارند و بر نتايج آن 

كنند كه رهبري تأثير مهمي مي گذارند؟ اين پژوهشگران تأكيد مي
بخش، اثربخش مهم بوده و بر نتايج سازماني اثرگذار است. رهبران اثر

هاي رهبري محرك برخي رفتارهاي خاص بوده و رفتارها يا سبك
   . ]16[دهنداي از خود نشان ميويژه

با توجه به مطالب ارائه شده، مساله اصلي پژوهش حاضر، طراحي 
محيطي است كه بتوان در آن به هاي مردم نهاد زيستالگويي از سازمان

ها ي و معنوي سمنرهبري اثربخش نيروهاي انساني، امكانات ماد
  پرداخت. 

  پيشينه پژوهشمباني نظري و  - 2

  سازمان هاي مردم نهاد1-2
باشد و هاي مورد نياز توسعه، پايداري آن مييكي از مهمترين شاخص

اين پايداري نيازمند دخالت و مشاركت مردم است. بي توجهي به 
پايدار هاي فراواني را در مسير توسعه مشاركت و خواست مردم، چالش

   .]20[كندشهرها و روستاها ايجاد مي
هاي اخير، گذر از دولت به سوي فرآيندهاي نوين اداره محلي در سال

مطرح است كه مرز ميان حكومت و جامعه مدني به شمار مي رود و به 
هاي خصوصي، شهروندان و ها، شركتنحوي بر مشاركت حكومت

اي اقتصادي و هاجتماعات محلي براي طراحي و اجراي سياست
   .]8[كندمحيطي اشاره مياصالحات اجتماعي و زيست

هاي اخير، بسياري از محققان علوم سياست و مديريت بر اين در سال
توانند نقش مهمي در حفاظت از هاي غيردولتي ميباورند كه سازمان

زيست به ويژه در سطح جوامع كشورهاي در حال توسعه از خود محيط
   .]25[دبه نمايش بگذارن

هاي متعددي دارند كه از هاي مردم نهاد، كاركردها و نقشسازمان
كنند تا توانمند شوند و به توسعه پايدار طريق آن به مردم كمك مي

سازي و ايجاد هاي مالي، ظرفيتها از طريق كمكبرسند. اين سازمان
كنند. چنين اعتماد به نفس در مردم محلي نقش خود را ايفا مي

ها و كمك به بهبود هايي جوامع را در راستاي مشاركت در پروژهسازمان
  . ]17[كنندو توسعه زندگي كمك مي

هاي هاي سازمانهاي مردم نهاد محلي، از جمله زيرمجموعهسازمان
تري از آن ها قرار غيردولتي به شمار مي رود كه در قالب كوچك

اقشار محروم،  زيست، افزايش سطح رفاهگيرند. بهبود وضعيت محيطمي
اي مشترك و جمعي و تقويت روحيه مطرح ساختن برنامه

 رودهاي مردم نهاد به شمار ميپذيري، از جمله اهداف سازمانمسئوليت
]12[.  

اي كه  برنامه عمران سازمان ملل متحد تحت عنوان بر اساس مطالعه
اند، محيطي به انجام رساندهمديريت جامعه محور منابع طبيعي و زيست

هاي روستاها و همچنين بسيج به تعيين و تعريف نيازها و ظرفيت
توان به اند. از اهداف اين مطالعات، ميجوامع محلي پرداخته

هاي محيطي، اجراي پروژهسازي و توسعه نهادي مديريت زيستظرفيت
آزمايشي با كمك جوامع محلي و تشريك مساعي با جوامع محلي 

محيطي اشاره نمود. برنامه يريت منابع زيستكننده در زمينه مدشركت
عمران ملل متحد در مطالعه ديگر، به بررسي شبكه مردمي و دانش 

اند. از جمله اهداف سازي در مناطق آسيايي پرداختهبومي براي ظرفيت
دهي و پشتيباني از كار گروهي متبحران بومي جوامع اين پروژه، سازمان

   . ]24[باشدي حفظ دانش بومي ميمحلي و فراهم كردن موقعيت برا
هاي محلي، برخورداري يكي از مهمترين عوامل موثر بر پايداري سازمان

هاي رهبري، حسابرسي مالي، مديريتي و اعضاي سازمان از مهارت
ها براي سازماني و همچنين نوع و گستره خدماتي است كه اين تشكل

  . ]21[انداعضاي خويش فراهم كرده

  اثربخشرهبري 2-2
افتد، ها يادگيري اتفاق ميرهبران اثربخش، در برابر مسائلي كه در آن

گذارند، پاسخگو هستند، چشم اندازهاي واقعي را به اشتراك مي
دهند و اعتقادات و باورهايشان را مورد آزمون و ارزيابي قرار مي

همچنين فهم درستي از سازماندهي و ساختار محيط كاري دارند. 
آموزند و رهبران اثربخش، از تجارب به صورت منطقي ميهمچنين 

دهند. از طرفي، رهبران هايشان را در طول زمان ارتقا ميمهارت
هاي تعاملي، تحولي، انفعالي و هاي مختلف از سبكاثربخش در موقعيت

   .]13[جويندشان بهره ميهمچنين اخالقي در رهبري
هاي رهبري اثربخش شاخص )،2017و همكاران ( 3از ديدگاه مدانچيان
  باشند:شامل موارد ذيل مي

 سبك رهبري مناسب؛ -
 گيري موقعيتي؛تصميم -
 ها؛استفاده از مهارت -
 هاي تجاري ضعيف؛تقويت طرح -
   . ]16[مديريت استعدادها -

  
  

هاي زيادي ميان رهبران بومي و پژوهشگران دريافتند كه شباهت
هايي در زمينه بينشرهبران غيربومي وجود دارد. بر اين اساس، 
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سازگاري فرهنگي رهبري اثربخش ارائه شده است. الزمه اين امر، 
هاي رهبري از ساير نقاط جهان، و ارائه تركيب كردن بهترين سبك

هاي رهبران باشد. برخي از مهمترين شباهتها ميدادن آن به سازمان
  باشد:هاي مختلف، شامل موارد ذيل مياثربخش در فرهنگ

 ه از سبك رهبري استبدادي؛استفاد -
 به اشتراك گذاشتن چشم انداز شفاف؛  -
درك و قائل شدن احترام نسبت به فرهنگ، هنجارها و    -

 تابوهاي افراد؛
 .]14[ تقويت محيط كسب و كار براي كسب مقبوليت -

)، رهبري اثربخش در 2017و همكاران ( 4از ديدگاه ليتوچي
هايي از قبيل موارد ذيل شاخصها و هاي مختلف داراي ويژگيسازمان

  باشد:مي
 انتخاب سبك رهبري مناسب؛ -
 تعيين رسالت روشن؛ -
  .]14[احترام به فرهنگ و هنجارهاي جامعه  -

هاي رهبري استوار با توجه به اين كه رهبري اثربخش بر عملكرد نقش
هاي رهبري مربوط به است، شناسايي ادراكات كاركنان از عملكرد نقش

است. ادراكات كاركنان زيردست از سطح عملكرد باالي مديران، ضروري 
هاي رهبري، حاكي از شايستگي رهبران اثربخش است. مربوط به نقش

كند كه تعارضات بين فردي را مديريت كرده اين امر به آن ها كمك مي
و همبستگي و كار تيمي را در وضعيت كنوني در ارتباط با سازماندهي 

ن و كاهش سطوح كاري كاركنان، ارتقاء هاي مختلف سازمامجدد بخش
هاي رهبري اثربخش )، شاخص2014و همكاران ( 5دهند. به زعم ملو

  باشند:شامل موارد ذيل مي

 بهره وري؛ -
 ثبات؛ -
 تعهد؛ -
 رفتار مبتني بر اخالق؛ -
 سازگاري؛ -
  .]15[ حمايت -

رهبري اثربخش يكي از مسائل مهم در ادبيات تجارت جهاني، مسائل 
باشد. محققان، انواع متنوع مديريت توسعه و منابع انساني مياجتماعي، 

هاي رهبري جهاني و مهارتهاي ضروري رهبري براي موفقيت جنبه
هاي اند. همچنين مهارترهبري اثربخشي را مورد مطالعه قرار داده
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ها را ارائه كرده اند. از جمله ضروري رهبري براي مقابله با چالش
  باشند:اثربخش شامل موارد ذيل مي هاي مهم رهبرانمهارت

 افزايش خودآگاهي؛   -
 هاي فرهنگي؛ درك كليشه -
 افزايش اعتماد بنفس؛  -
 از ديد بزرگتر نگاه كردن؛ -
 ايجاد يك چشم انداز و قدرت در عرضه آن؛ -
 توسعه تفكر جهاني؛ -
 افزايش و ارائه پشتيباني؛  -
 مهارتهاي ارتباطي موثر؛ -
 ترس؛جستجو و استفاده از منابع در دس -
 هاي انگيزشي مناسب؛تكنيك -
  .]10[ مسئوليت اجتماعي -

  پيشينه تجربي 3-2
هـاي  بررسي پيچيـدگي  ") در پژوهشي تجربي با عنوان2016(6جاياونت

رهبري اثربخش براي اجراي عدالت اجتماعي در مدارس ابتدايي مناطق 
هـاي رهبـري مبتنـي بـر نقـاط قـوت       ، به بررسـي روش "شهري اوكلند
كه منجر به كشف رهبري براي عـدالت و تسـاوي حقـوق    پرداخته است 

اجتماعي در چشم انداز متنـوع فرهنگـي، زبـاني، اجتمـاعي و آموزشـي      
ها و رفتارهاي رهبري مؤثر براي نيوزيلند مي شوند. اين پژوهش، ويژگي

عدالت و تساوي حقوق به منظور پيشرفت تحصـيلي دانـش آمـوزان در    
هـاي پـژوهش   رسي كـرده اسـت. روش  مدارس ابتدايي شهر اوكلند را بر

مورد استفاده اين محقق، شامل يك مطالعه مـوردي كيفـي و تطبيقـي    
بوده كـه بـا چـارچوب نظـري رهبـري انتقـادي كـاربردي، بـه واسـطه          

گرا، آموزش و پرورش انتقـادي، نظريـه رقابـت    هاي رهبري تحولنظريه
دين هاي حاصـل از ايـن پـژوهش، چنـ    انتقادي تركيب شده است. يافته

ويژگي از رهبري انتقادي كاربردي را نشان داده است كه خود حـاكي از  
هاي رهبري در زمينه عـدالت اجتمـاعي در مـدارس ابتـدايي     پيچيدگي

باشـد. پديـده متمـايز ايـن پـژوهش، فلسـفه       مناطق شهري اوكلند مـي 
اخالقي(ارزش ها، باورها و اخالق) مربوط به رهبرانـي بـود كـه زيربنـاي     

هـاي  داد كه نسبت به وجود تنوع در حـوزه ي را تشكيل ميرهبري كسان
ها خـود نشـان   آموزشي خود، از لحاظ فرهنگي پاسخگو بودند. اين يافته

دهند كه ضروري است كه  هنـوز هـم در فضـاي گسـترده و كشـف      مي
 هـاي بيشـتري انجـام شـوند    نشده مربوط به رهبري آموزشي، پـژوهش 

]13[.  
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رهبري اثربخش و تأثير آن بر "عنوان ) در پژوهشي تحت 2016(7شوتز
ترين ، با بررسي ادبيات به دنبال نشان دادن مهم"موفقيت سازمان

ها ميان يك مدير و يك رهبر و همچنين ارائه دادن تعاريف تفاوت
گوناگون رهبري در زمينه موفقيت سازمان در بازار بوده است. اين 

همراه با مفهوم  راپژوهشگر قصد دارد مشهورترين رويكردهاي رهبري 
گرا مورد بررسي قرار داده و عوامل منتخبي از جمله اصول رهبري مثبت

گذارند را روشن يك قرارداد شخصي، كه بر رهبري اثربخش تأثير مي
رهبران كنوني و آتي فراهم سازد كه  "خوراك براي تفكر"سازد، و 

ين مشتاق به كسب موفقيت در يك محيط هرچه دشوارتر هستند. در ا
پژوهش، يك مطالعه موردي از هنري استرولزكي، رهبر و مدير 

است. بريتانيايي و فرهمند مربوط به استخراج لهستاني، شرح داده شده
هاي حاصل از اين مطالعه موردي، بر اساس مشاهدات محقق و يافته

نگاري كه شامل هر دو قوم هاي تشكيل شده از مطالعه قوممصاحبه
 باشدموجود در شركت آقاي استرولزكي هستند، مي لهستاني و انگليسي

]23[. 

)، پژوهشي را تحت عنوان طراحي الگوي 1393اي و همكاران (افجه
ايراني به  –جامع رهبري اثربخش سازماني با رويكرد الگوي اسالمي 

اند. هدف از اين تحقيق، طراحي الگوي رهبري اثربخش انجام رسانده
داخلي است. روش تحقيق، كيفي تحليل تم با هاي سازماني در سازمان

هاي باشد. بر اساس يافتهاستفاده از قرآن كريم و سيره پيامبر (ص) مي
پژوهش، هر دو الگوي مورد بررسي چه در اسالم و چه در ايران، در 
حوزه رهبري داراي مباني اعتقادي بسيار محكم و استواري بوده است. 

ي و رفتاري ايشان در حوزه عمل، هاي شخصيتبه گونه اي كه ويژگي
راف در حتابعي از مباني مذكور محسوب شده، نه تنها مانع از هر گونه ان

شده، بلكه موجب نفوذ بيشتر بر پيروان و گفتار و رفتارهايشان مي
    .]2[ ها شده استكسب محبوبيت از آن
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  پژوهش سواالت-3
  سوال اصلي:

محيطي با رويكرد رهبري اثـربخش  هاي مردم نهاد زيست سازمان - 
 از چه مقوله هايي برخوردار است؟

  سواالت فرعي:
محيطي بـا رويكـرد   هاي زيستهاي الزم براي تشكيل سمنزمينه -

 رهبري اثربخش كدامند؟
محيطي با رويكرد رهبـري  هاي زيستعلل الزم براي تشكيل سمن -

 اثربخش كدامند؟
محيطـي بـا رويكـرد    هـاي زيسـت  شرايط الزم براي تشكيل سـمن  -

 رهبري اثربخش كدامند؟
محيطـي بـا رويكـرد    هاي زيستاقتضائات الزم براي تشكيل سمن -

 رهبري اثربخش كدامند؟
محيطـي بـا رويكـرد رهبـري     هاي زيسـت سازي الگوي سمنپياده -

  اثربخش داراي چه پيامدهايي است؟

  پژوهش شناسيروش- 4

شناسي پژوهش حاضر نيز به مكتب تفسيرگرايي نزديك مباني معرفت 
است. در راستاي انجام تحقيق حاضر، از روش پژوهش كيفي استفاده 

هاي اجتماعي خواهد شد. در تحقيقات كيفي براي درك و تبيين پديده
ها، مستندات، مشاهدات مشاركتي، هاي حاصله از مصاحبهاز داده

همچنين، جامعه آماري شود. استفاده مياي و ... مطالعات كتابخانه
مديران و مسئولين سازمان هاي مردم نهاد زيست پژوهش حاضر، 

شكل  محيطي كه با مفهوم رهبري اثربخش آشنايي دارند، مي باشد.
هاي پژوهش بر اساس مدل ساندرز پرداخته است.  ذيل به نمايش الي
ا ابزار گرداوري شناسي پژوهش از اليه پارادايمي تدر اين مدل، روش

گيردها مورد بررسي قرار ميداده
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  .]19[ هاي پژوهش ساندرزمدل اليه ):1(شكل 

  
بر اين اساس، تحقيق حاضر در اليه پاردايم فرااثبات گرايي و تفسيري 

گيرد. همچنين، پژوهش حاضر از لحاظ هدف در دسته قرار مي
گيرد. از لحاظ قياسي يا استقرايي بودن، اي قرار ميهاي توسعهپژوهش

به دليل كيفي بودن رويكرد تحقيق، پژوهشي استقرايي است. از لحاظ 
اي هاي تخصصي، مطالعهگردآوري ادبيات موضوعي و پيشينه

اي هاي كيفي در جامعهاي است و از نظر گردآوري دادهكتابخانه
از سويي، استراتژي پژوهش  رود.مشخص، پژوهشي ميداني به شمار مي

حاضر، گراندد تئوري است كه در آن به اكتشاف و فهم يك موضوع 
كيفي در اين هاي شود. از طرفي، ابزار گردآوري دادهپرداخته مي

  پژوهش، مصاحبه است. 
سازي داده بنياد در رهيافت گليزر از طريق فراگرد تحليل فرآيند نظريه
سازمان مردم نهاد هاي شاخصها، جهت شناسايي مستمر داده

  باشد:، به صورت ذيل ميمحيطي با رويكرد رهبري اثربخشزيست
 ورود به زمينه پژوهشي؛ -
 برداري نظري؛نمونه -
سازي در اولين سطح انتزاع مفهوم كدگذاري باز (واقعي): -

ها به منظور بيرون كشيدن است و مستلزم تحليل داده
آن هاست. اين كار به  هايها و ويژگياي از مقولهمجموعه

وسيله كدگذاري بيشترين تعداد مقوله ممكن و بدون 
گيرد. در مجموعه كدهايي پيش انديشيده صورت مي

متوجه درك  كدگذاري باز بهتر است توجه پژوهشگر اساساً
مفهوم مورد بحث باشد. مفاهيم استخراج شده در اين 

د، شونهاي بيشتري كدگذاري ميمرحله، هنگامي كه داده
 شوند؛ مقايسه شده و به تدريج در مفاهيم جديدي ادغام مي

يادنوشت نگاري: در اين مرحله، محقق به يادداشت موارد  -
پردازد، اين امر همزمان با هاي كيفي ميمهم در داده
 افتد؛ها اتفاق ميكدگذاري داده

ها انباشته هنگامي كه كدها و يادنوشت كدگذاري نظري: -
كنيم. اين ها ميافتن روابط بين آنشدند، شروع به دري

شود، روابط كدهاي فرآيند كه كدگذاري نظري خوانده مي
كند تا به سازي ميهايي مفهومباز را به وسيله توليد فرضيه

شكل يك نظريه يكپارچه شوند. به عبارتي، كدهاي نظري به 
ها، وسيله به هم بافتن مفاهيم شكسته شده به صورت فرضيه

كنند. كدگذاري نظري به اين معناست كپارچه مينظريه را ي
 كند؛ها كشف ميكه محقق، مدلي نظري را در مورد داده

ها به پس از انتخاب متغير محوري، داده كدگذاري انتخابي: -
شوند، به شكلي كه متغير طور انتخابي كدگذاري مي

كند. كدگذاري انتخابي محوري، كدگذاري را هدايت مي
هاي ميداني انجام شود. ور و بررسي يادداشتتواند، با مرمي

بندي شده در مرحله هاي دستهدر اين راستا، مقوله
 شوند؛ بندي ميتري دستهكدگذاري نظري به مفاهيم كلي

بررسي پيشينه تخصصي موجود: در اين مرحله، به مرور  -
هاي سمنمباني نظري و پيشينه تخصصي مرتبط با مفهوم 

، مرور انتقادي و ارائه اثربخشمحيطي و رهبري زيست
 شود. چارچوب مفهومي پرداخته مي

دستيابي به كفايت نظري: در اين مرحله، با استفاده از  -
ها براي طراحي ها، اشباع نظري دادهماتريس كيفي مقوله

محيطي با رويكرد رهبري زيستسازمان مردم نهاد مدل 
 شود؛ارائه مي اثربخش

  .]4[ نگارش (متراكم سازي نظري) - 
هاي جدا از هم در استراتژي گراندد تئوري، در كدگذاري نظري، مقوله

گيرند و روابط ميان در چهارچوبي معنادار در كنار يكديگر قرار مي
شود. در اين تحقيق براي كدگذاري نظري از رهيافت ها، مشخص ميآن

شود. اين پارادايم چهارچوبي منسجم است كه به گليزر استفاده مي
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ها را مورد سنجش قرار داد توان روابط احتمالي ميان مقولهآن ميكمك 
و از طرفي ديگر امكان فهم نسبتاً جامع پديده مورد نظر را فراهم 

هاي كند. هدف از اين مرحله از كدگذاري، برقراري رابطه بين طبقهمي
پرداز كمك توليد شده در مرحله كدگذاري باز است، اين عمل به نظريه

كه فرآيند ايجاد نظريه را به آساني انجام دهد. كدگذاري نظري، كند مي
شود. تمامي كدهاي مشابه در گروه ها ميها و مقولهمنجر به ايجاد گروه

گيرند. در اين راستا، تمامي كدهاي ايجاد شده خاص خود قرار مي
  شود تا مطلبي از قلم نيفتد. دوباره بازبيني شده و با متون مقايسه مي

  (كدهاي باز) هاهور نشانهظ4-1
در رهيافت گليزر، پس از انجام اولين مصاحبه، با انتخاب شيوه خواندن 

ها، نكات كليدي استخراج سطر به سطر متون، تحليل عبارات و پاراگراف
هاست. شود. اين كار مستلزم بررسي دقيق خط به خط مصاحبهمي

گراندد تئوري است و ترين نوع تجزيه و تحليل در كدگذاري باز، كوچك
كند. بر اساس نظريه گليزر، هر نكته بيشترين كدهاي نو را استخراج مي

ها موجب شود. ايجاد نشانهكليدي، يك نشانه (واقعه) محسوب مي
شود. بر اساس نظر گليزر، در مرحله كدگذاري باز، گيري نظري مينمونه

رو، جمع  شود و از اينكنندگان شناسايي ميدغدغه اصلي مشاركت
ها بر اساس دغدغه اصلي شود. هدايت دادهها هدايت ميآوري داده
گيرد. با انجام هر گيري نظري صورت ميكنندگان و نمونهمشاركت

شود تا زماني كه مصاحبه، فرآيند كدگذاري باز و انتخابي انجام مي
  ها برسد و داده و طبقه جديدي ايجاد نشود. محقق به اشباع داده

  (كدهاي نظري) ظهور مفاهيم4-2
هايي كه به يك هاي موجود در نشانهبر اساس نظريه گليزر، مشخصه

كنند. در واقع، مفهوم اشاره دارند، مفهوم را براي ما تشريح و تبيين مي
رسيم، در صدد تعريف آن در مدل، وقتي از چند نشانه به يك مفهوم مي

ها هاي موجود در نشانهم، بلكه از طريق توجه به مشخصهمفهوم نيستي
جايي دارند. ها قابليت جابهكنيم. در نتيجه نشانهمفهوم را مشخص مي

دهدشكل ذيل مدل نشانه مفهوم را نشان مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ارتباط نشانه و مفهوم): 2(شكل 

  
ها به يك سطح باالتر كه به مفهوم اشاره دارند، در رهيافت گليزر، نشانه

كنند. برخي از مفاهيم از تركيب چند نشانه بدست انتقال پيدا مي
  آيند. مي

  (كدهاي انتخابي)ظهور مقوله ها 4-3
بندي ها، هر يك از مفاهيمي كه از طبقهدر راستاي تشكيل مقوله

ها و شوند تا شباهتاند، با يكديگر مقايسه ميها تشكيل شدهنشانه
ها شناسايي شود. در اين راستا، تركيب هاي موجود در مقولهتفاوت

  دهند. ها را تشكيل ميمفاهيم، مقوله

  گليزر  )c6ساختار (4-4
سازمان مردم در تحقيق حاضر جهت ساختاردهي به مقوله هاي الگوي 

و دستيابي به چارچوب  محيطي با رويكرد رهبري اثربخشزيستنهاد 
گليزر استفاده شده است. اين چارچوب شامل  c6 ساختارنظري از 

ه نمايش باشد. شكل ذيل بزمينه، شرايط، علل، پيامدها و اقتضائات مي
ه است.اين چارچوب پرداخت

مفهوم

 نشانه

 نشانه نشانه

 نشانه
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انتخاب مقوله كانوني در رهيافت گليزري،  مقوله محوري: -
اي انجام شود كه مقوله مورد نظر هدايت بايستي به گونه

ها و فراهم كردن بسترهاي الزم براي كننده ساير مقوله
محيطي با رويكرد رهبري زيستسازمان مردم نهاد الگوي 
باشد و همچنين داراي ارتباط معنايي با ساير  اثربخش

  ها نيز باشد؛مقوله
محيطي با رويكرد زيستسازمان مردم نهاد در الگوي  علل: -

، علل به مجموعه عوامل محيطي گفته رهبري اثربخش
  شود كه بر موضوع و نحوه عملكرد آن نقش دارند؛ مي

هاي سازماني، نقش بسزايي براي فراهم ظرفيت زمينه: -
سازمان هاي الزم در استقرار الگوي كردن بسترها و زمينه

  دارند؛  محيطي با رويكرد رهبري اثربخشزيستمردم نهاد 
سازمان مردم نهاد سازي الگوي در راستاي پياده شرايط: -

، عواملي الزم است محيطي با رويكرد رهبري اثربخشزيست
  تا شرايط الزم براي استقرار اين الگو در سازمان فراهم شود؛

سازمان همواره در راستاي پياده سازي الگوي  اقتضائات: -
، محيطي با رويكرد رهبري اثربخشزيستمردم نهاد 

اقتضائاتي وجود دارند كه مديران ناچار به اقداماتي در اين 
  باشند؛زمينه مي

ــدها: -  ــوي    پيام ــازي الگ ــاده س ــازمپي ــاد  س ــردم نه ان م
، داراي پيامـدها و  محيطي با رويكرد رهبـري اثـربخش  زيست

ان كنتـرل موضـوع را بـراي    باشد كـه امكـ  دستاوردهايي مي
     .]4[ كندفراهم ميمديران و ارزيابان 

  روايي و پايايي پژوهش  - 5

)، در 1998( 9در بخش تاييد روايي پژوهش، به باور كرسول
، بخشي فعال از فرآيند پژوهش رواييداده بنياد، اثبات  پردازينظريه

هايي كه براي اجراي است. به همين دليل است كه مهمترين استراتژي
در بطن فرآيندهاي اين شيوه  ،مميزي پژوهشي پيشنهاد شده است

شامل  بنيادداده  پردازيوجود دارد. معيارهاي اعتبار بخشي به نظريه
  شوند:موارد ذيل مي

ها و در فرآيند انجام مصاحبهحساسيت پژوهشگر:  -
، محقق سعي نموده تا در اين پژوهش هاهمچنين كدگذاري

هايي را كه بر اساس فرآيند تحليل مقايسه مستمر، پاسخ
تكراري بوده به سمت مفاهيم جديدتر هدايت كند و 

 ؛دهاي مشابه يا تكراري را حذف كندهمچنين ك

شيوه شناسي، همسويي انسجام انسجام روش شناسي:  -
كند. بين سوال پژوهش و عناصر شيوه پژوهش را تضمين مي
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كند كه وابستگي متقابل اجزاي پژوهش كيفي ايجاب مي
هاي تحليل ها و رويهسوال پژوهش با شيوه پژوهش كه داده

با توجه به اينكه سازد، همساز باشند. هم سازگار ميرا به 
) 6cساختار (ا بر اساس هسواالت تدوين شده براي مصاحبه

اند، از اين رو، در استراتژي گراندد تئوري طراحي شده گليزر
 ؛چنين روش پژوهش همسويي وجود داردميان سواالت و هم

در نمونه پژوهش كيفي بايد از متناسب بودن نمونه:  -
هايي استفاده شود كه بهترين دانش در مورد آزمودني

شود كه كارآمدي و مي موضوع را دارا هستند. اين امر باعث
ها ها همراه با بهينه كردن كيفيت دادهاثربخشي اشباع طبقه

 .تضمين شود

تعامل رفت و گردآوري و تحليل همزمان داده ها:  -
دستيابي به روايي و  برگشتي بين داده ها و تحليل، جوهر

در اين پژوهش، محقق پس از انجام هر پايايي است. 
به آن را انجام داده و سعي هاي مربوط مصاحبه، كدگذاري

هاي بعدي سواالت را به سمتي هدايت نموده تا در مصاحبه
هاي تكراري امتناع ورزند شوندگان از پاسخكند كه مصاحبه

سازمان مردم نهاد  الگويتا در اين راستا، اشباع نظري در 
رين نحو به بهت محيطي با رويكرد رهبري اثربخشزيست

    .]4[ گيردمورد شناسايي قرار 
جهت تاييد پايايي پژوهش از روشي كه در استراتژي گراندد  از طرفي،

براي ارزيابي پايايي فرآيند پژوهشي . شودمي، استفاده شدهتئوري ارائه 
كه  شدهپردازي داده بنياد، چهار معيار كلي را در نظر گرفته نظريه

  .] 1[ شودشامل موارد ذيل مي
  : تطبيق
 اند؟هاي بررسي شده توليد شدهدادهآيا مفاهيم از  -

در ارتباط با معيار تطبيق، محقق تمام مفاهيمي را كه در مرحله 
هاي انجام شده از كدگذاري باز مشخص كرده، بر اساس مصاحبه

كه با مفهوم رهبري  محيطيهاي زيستسمنو مسئولين مديران 
  استخراج نموده است.  ،اثربخش آشنايي دارند

  قابليت فهم: 
مند به شوند و به شكلي نظامآيا مفاهيم تشخيص داده مي -

 شوند؟هم مرتبط مي

ها به خوبي تدوين آيا پيوندهاي مفهومي وجود دارند و مقوله -
 اند؟شده

با توجه به اينكه در رهيافت گليزر سواالت مصاحبه و پژوهش بايد به 
صورت كلي و جامع پرسيده شود، از اين رو محقق سعي نموده تا در 
سواالت مصاحبه كمتر به جزئيات مفاهيم پرداخته و مصاحبه شوندگان 

 را در پاسخ به سواالت محدود نكند. 

  قابليت تعميم:
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است كه تغيير شرايط متفاوت را آيا نظريه چنان توليد شده  -
 در بر گيرد؟

تري كه ممكن است بر پديده مورد مطالعه آيا شرايط كالن -
 اند؟اثر بگذارد، تشريح شده

اي برخوردار با توجه به اينكه تحقيقات كيفي از قابليت تعميم گسترده
ارتباط نيستند، با اين حال، محقق سعي نموده كه تغيير شرايط را در 

   مورد نظر در پژوهش در نظر بگيرد.  با مفهوم
  :كنترل
 رسند؟هاي نظري به نظر با اهميت ميآيا يافته -

اي در ، مفاهيم تازهنظريبا توجه به اينكه در مراحل كدگذاري باز و 
نحوه استقرار همچنين و  محيطيزيستسازمان مردم نهاد الگوي زمينه 
استخراج شده است، از اين  سازي اين مفهوم در محيط مورد نظرو پياده
  هاي اين پژوهش مهم هستند. توان اينگونه ابراز داشت كه يافتهرو مي

  :مشاركت كنندگان پژوهش

هاي سازمانمحيط تحقيق در پژوهش حاضر، شامل مديران و مسئولين 
محيطـي كـه بـا مفهـوم رهبـري اثـربخش آشـنايي        مردم نهـاد زيسـت  

هاي حقوقي مصـاحبه  به نمايش شخصيت 2جدول باشد.  ، مياندداشته
ــي  ــر مــــــ ــژوهش حاضــــــ ــونده در پــــــ ــردازدشــــــ پــــــ

  شخصيت هاي حقوقي مشاركت كنندگان در پژوهش): 2(جدول

  سازمان  پست سازماني  رديف
  انجمن حفظ محيط كوهستان  مدير عامل  1
  انجمن پاما عضو هيئت مديره 2
  هيئت مركزي نظارت وزارت كشور نهادمردمهايموسس و نماينده سازمان 3
  انجمن تراوت بهار عضو هيئت مديره 4
  و حفاظت خاكيزداريدفتر آبخ  مدير كل 5
  ي سمن هاي پويشگران عرصه سومسازتيظرفموسسه آموزش، مشاوره و   مدير عامل  6
  ستيزطيمحي مردمي سازمان حفاظت از هامشاركتعضودفتر-پاما  مديرعامل 7
  انجمن پاما  عضو فعال  8

  زيستاز مديران سازمان محيط  9
هاي اجتماعي و اقتصادي رئيس كارگروه مولفه- عضوهيئت علمي موسسه تحقيقات جنگلها ومراتع كشور

سال  چهار - دبير سياست محيط زيست در مركز بررسي استراتژيك نهاد رياست جمهوري- بيابان زدايي
  ستيزطيسازمان حفاظت مح يمردم يهاآموزش و مشاركت ركليهم مد

  دامون نهادمردمسازمان  مدير عامل 10
  بان كوهستانانجمن ديده عضو هيئت مديره 11
و تجربه كار در معاونت آبخيزداري وزارت جهاد –ايپوشهياندييروستانيكانون توسعه كارآفر  مدير عامل 12

  كشاورزي

  
گيـري نظـري يـا    نمونـه گيري در ايـن پـژوهش بـه صـورت     روش نمونه

مصاحبه در بين اعضـاي محـيط    12در اين راستا، تعداد است.  تئوريك
  تحقيق انجام شده است. 

  پژوهش هاييافته- 6

در رهيافت گليزر، پس از انجام اولين مصاحبه، با انتخاب شيوه خواندن 
ها، نكات كليدي استخراج به سطر متون، تحليل عبارات و پاراگرافسطر 
هاست. شود. اين كار مستلزم بررسي دقيق خط به خط مصاحبهمي

ترين نوع تجزيه و تحليل در گراندد تئوري است و كدگذاري باز، كوچك
كند. بر اساس نظريه گليزر، هر نكته بيشترين كدهاي نو را استخراج مي

ها موجب شود. ايجاد نشانهنشانه (واقعه) محسوب ميكليدي، يك 

شود. بر اساس نظر گليزر، در مرحله كدگذاري باز، گيري نظري مينمونه
شود و از اين رو، جمع كنندگان شناسايي ميدغدغه اصلي مشاركت

ها بر اساس دغدغه اصلي شود. هدايت دادهها هدايت ميآوري داده
گيرد. با انجام هر ري نظري صورت ميكنندگان و نمونه گيمشاركت

شود تا زماني كه مصاحبه، فرآيند كدگذاري باز و انتخابي انجام مي
  ها برسد و داده و طبقه جديدي ايجاد نشود. محقق به اشباع داده

هايي كه به يك هاي موجود در نشانهبر اساس نظريه گليزر، مشخصه
كنند. در واقع، ح و تبيين ميمفهوم اشاره دارند، مفهوم را براي ما تشري

رسيم، در صدد تعريف آن در مدل، وقتي از چند نشانه به يك مفهوم مي
ها هاي موجود در نشانهمفهوم نيستيم، بلكه از طريق توجه به مشخصه

  كنيم.مفهوم را مشخص مي
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ها، هر يك از مفاهيمي كه از طبقه بندي در راستاي تشكيل مقوله
ها و شوند تا شباهتند، با يكديگر مقايسه مياها تشكيل شدهنشانه
ها شناسايي شود. در اين راستا، تركيب هاي موجود در مقولهتفاوت

دهند. در ادامه به شرح نتايج حاصل از ها را تشكيل ميمفاهيم، مقوله
هاي مدل استراتژي گراندد تئوري با رهيافت گليزر و ظهور مقوله

  پرداخته شده است. 

   شبكه ايسازماندهي مقوله  شكل گيريفرآيند 6-1
هاي سازماني و هاي مهم در همه مدل، يكي از مقولهسازماندهيمقوله 

در اين پژوهش است.  محيطيسازمان مردم نهاد زيستهمينطور، مدل 
 سازماندهي منعطفهاي مقوله به نمايش مفاهيم و نشانه 3جدول 

پرداخته است.

  ايشبكهسازماندهي مقوله  گيريشكل :)3(جدول 

  كدهاي انتخابي (مقوله )  كدهاي نظري (مفهوم)  كدهاي باز (نشانه ها)  كدگذاري
A1 بوروكراسي پايين  

  ايساختار حلقه

  ايشبكهسازماندهي 

A9  رسميت پايين  
A9  سلسله مراتب پايين  
A10  مپيچيدگي ك  
A10  ايساختار پروژه  
A10  سازماندهي از راه دور  
A10  تمركز پايين  
A10   سازماندهي ماتريسي  
A10  ايروابط شبكه  

  ايارتباطات حلقه
A11  ارتباطات غيررسمي  
A11  فضاي دوستانه  
A11 ارتباطات مجازي  
A11 تنوع در وظايف داوطلبانه  

  داوطلبانه ارزشيابي مشاغل
  

A10  نيازحجم كاري و زمان مورد  
A10 مشاغل غيرقابل پيش بيني  
A9  روابط متقابل  
A9 ميزان استرس شغلي  
A7 ميزان تحصيالت و تجربيات مورد نياز  
A7 هاخطرات ناشي از فعاليت  
A6 هاي ذهني مهارت  
A6 هاي فيزيكيمهارت  
A7 شرايط نامساعد محيط شغلي  
A9 هاوضوح در مسئوليت  
A8 كوشش فكري و جسماني  
A8 هاسوابق فعاليت در سمن  

  داوطلب نيروهايگريدينگ 
A8 هاسوابق علمي مرتبط با سمن  
A7 سوابق فعاليت در فضاي مجازي  
A7 هاسوابق فعاليت در توسعه فرهنگ مشاركت در سمن  
A6 زيستسوابق فعاليت در حفظ محيط  
A6 هاتوسعه سمنهاي مجازي راه اندازه شبكه  

  مجازي هايشبكهمديريت 
A9  هاي مجازيها در شبكهتبليغات و توسعه فرهنگ سمن  
A9  هاهاي سمنها و گروه هاي مرتبط با فعاليتمديريت كانال  
A10  جذب و تشويق نيروهاي داوطلب  
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اي، ساختار حلقهها، مفاهيم بر اساس نتايج حاصل از كدگذاري

اي، ارزشيابي مشاغل داوطلبانه، گريدينگ نيروهاي ارتباطات حلقه
در دسته مقوله سازماندهي  هاي مجازيداوطلب، مديريت شبكه

  اند. قرار گرفتهاي شبكه
  

   داوطلبمديريت منابع انساني مقوله  شكل گيريفرآيند  6-2
از عوامل مهمي است كه براي  داوطلبمديريت منابع انساني مقوله 

محيطي و هاي زيستنيروهاي انساني الزم براي سمنفراهم كردن 
از اهميت زيادي برخوردار است.  رهبري اثربخش اين نيروها

  داوطلبمديريت منابع انساني ظهور مقوله  ):4( جدول

  كدهاي انتخابي (مقوله )  (مفهوم)كدهاي نظري   ها)كدهاي باز (نشانه  كدگذاري
B6 داوطلب گرايي  

  جذب نيروهاي داوطلب

  داوطلبمديريت منابع انساني 

B8 هاي آمادگي شغليبرگزاري آزمون  
B8 هاتعيين موجودي نيروهاي داوطلب در سمن  
B10 برآورد نياز سازمان به نيروهاي داوطلب  
B10 برآورد عرضه نيروهاي داوطلب  
B12    مقايسه عرضه و تقاضاي نيروهاي انساني داوطلب و تعيين

  هاي پرسنليسياست
B8 هزينه جذب نيروها  
B6  هاتعيين خروج نيروهاي انساني داوطلب از سمن  
B10 شناسايي نيازهاي آموزشي  

  آموزش منابع انساني داوطلب

B2 بررسي الگوهاي آموزشي موفق  
B1  هاايفاي نقش  
B12 تمرين مشاغل  
B7  گردش شغلي  
B11 هاي كارگاهيآموزش  
B5  هاي رهبري اثربخشآموزش مهارت  
B1 تعيين هدف از ارزيابي عملكرد  

ارزيابي عملكرد نيروهاي 
  داوطلب

B1  تعيين انتظارات  
B1  خودارزيابي نيروهاي داوطلب  

B11,  هابازخورد فعاليت  
B2   هاي شغليويژگيارزيابي بر اساس  
B7,  ارزيابي بر اساس گريدينگ  
B3  ارزيابي تيمي  
B2  اعتماد به نيروها  

جبران خدمات نيروهاي 
  داوطلب

B9 دهيانعطاف در پاداش  
B9 ارزش معنوي پاداش  
B10 هايابي در سمندهي بر مبناي هويتپاداش  
B10 هابيمه نيروهاي داوطلب سمن  

  
جذب نيروهاي داوطلب، ها، مفاهيم بر اساس نتايج حاصل از كدگذاري

آموزش نيروهاي داوطلب، ارزيابي عملكرد نيروهاي داوطلب و جبران 
قرار  داوطلبمديريت منابع انساني در مقوله  خدمات نيروهاي دوطلب

  اند. گرفته

  داوطلبانه و مشاركتيفرهنگ مقوله  شكل گيريفرآيند  6-3
در مسير رهبري بيانگر آن است كه  داوطلبانه و مشاركتي فرهنگمقوله 

بايستي بسترهاي ارزشي و فرهنگي ، محيطيهاي زيستاثربخش سمن
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  پردازد. مفاهيم مقوله فرهنگ سازماني مشاركتي ميها و به نمايش نشانه 5مشاركت طلبانه در سازمان ايجاد شوند. جدول 

  داوطلبانه و مشاركتيفرهنگ مقوله  گيريشكل ):5(جدول 

  كدهاي انتخابي (مقوله )  كدهاي نظري (مفهوم)  كدهاي باز (نشانه ها)  كدگذاري
C7 گيريمشاركت در تصميم  

  مشاركت

  داوطلبانه و مشاركتيفرهنگ 

C7     پاسخگويي تيمي  
C7 همفكري  
C7   فضاي انتقادايجاد  
C6 هاشفافيت در فضاي سمن  
C6 آزادي بيان  
C7 ايجاد فضاي بحث و چالش  
C4 عدم تبعيض ميان همكاران  

  برابري

C9 برابري پاداش  
C10 قانون مداري  
C7 هااصالح بي عدالتي در فضاي سمن  
C7 فضاي سازماني تيمي  
C7 رهبري تيمي  
C7   مشاركتيمديريت تيمي و  
C6 ارتباطات تيمي  

  
در در  مشاركت و برابريها، مفاهيم بر اساس نتايج حاصل از كدگذاري

  اند. قرار گرفته داوطلبانه و مشاركتيفرهنگ دسته مقوله 

  رهبري اثربخش منشورمقوله  شكل گيريفرآيند  6-4

هاي كند كه مديران و مسئولين سمناين مقوله به اين امر اشاره مي
محيطي در جهت رهبري اثربخش امكانات و منابع مادي، معنوي زيست

  . را تعيين و اجرا كنند اصوليهاي مردم نهاد بايستي و انساني سازمان

  

  رهبري اثربخش منشورمقوله  گيريشكل): 6(جدول 

  كدهاي انتخابي (مقوله )  كدهاي نظري (مفهوم)  ها) كدهاي باز (نشانه  كدگذاري
D10 هاي مردميبرقراري روابط موثر با تشكل  

  پذيريمشاركت

  منشور رهبري اثربخش

D1 هاي مردمي در حل مسائلمشاركت  
D8 آموزش فرهنگ مشاركت  
D2  حضور داوطلبين فعال  
D4 هاي عموميقابليت مشاركت  
D7  ها با دولتارتباط موثر سمن  
D7 گيري مشاركتي در سطح كالنتصميم  
D6  اعتماد سازي  

  گزاريخدمت

D5 هاي دولتي افزايش حمايت  
D12 ارائه تسهيالت به بوميان منطقه  
D11 تقويت فرهنگ حفاظت از محيط زيست  
D11 جذب داوطلبان خدمتگذار به محيط زيست  
D12 خدمتگذارسازي نيروهاي داوطلب ظرفيت  
D11 زيستتقويت نگرش حمايت از محيط  
D6  تحول گرايي  افزايش قابليت در سطح جوامع محلي  
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D11 الملليجذب اسپانسر در سطح ملي و بين  
D4  گسترش ارتباطات با ذينفعان  
D12 افزايش اعتبارات مالي  
D4  هاي تخصصي مديرانافزايش مهارت  
D12  هاسمنگسترش دانش در  
D12 گيرانه در برابر متخلفانتدوين قوانين سخت  

  قانون مداري

D12 هاي سياسيجلوگيري از رانت  
D4 قوانين منعطف در مقابله با فشارهاي سياسي  
D10 هاتعهد مديران به قوانين سمن  
D1 زيستتدوين اصول قانوني مرتبط با حمايت از محيط  
D8  قانون گذارحمايت نهادهاي  

  
پذيري، مشاركتها، مفاهيم بر اساس نتايج حاصل از كدگذاري

رهبري  منشوردر دسته مقوله  مداريگرايي و قانونگزاري، تحولخدمت
  اند. قرار گرفته اثربخش

  

  محيطيزيست هايسمن پايدار فرآيند ظهور مقوله توسعه 6-5

هاي الگوهاي سازماني به خصوص در بخش سمناجراي درست 
، همچون ديگر محيطي و رهبري اثربخش امكانات سازمانيزيست
هاي مديريتي داراي نتايج متعددي است. در اين پژوهش، مقوله مدل

به اين امر اشاره دارد كه  محيطيزيستهاي سمنپايدار  توسعه
، داراي پيامدهاي محيطيسازي الگوي سازمان مردم نهاد زيستپياده

  . استها اين سمنتوسعه پايدار 
  

  محيطيزيستهاي سمنپايدار  مقوله توسعه گيريشكل ):7(جدول

  )مقوله كدهاي انتخابي (  )مفهومكدهاي نظري (  )نشانه هاكدهاي باز (  كدگذاري
F1 سازيآگاهي  

  مشاركت عمومي داوطلبانه

  محيطيهاي زيستسمنتوسعه پايدار 

F1 زيستافزايش حساسيت جامعه به محيط  
F2 افزايش فعالين داوطلب  

F14 افزايش حضور مردمي  
F14 افزايش توان مشاركت عمومي  
F15 تقويت و گسترش جامعه مدني  
F15 هاي مردميافزايش توان تشكل  

  هاتوسعه پايدار سمن

F13  مالياستفاده بهينه از منابع  
F11 استفاده بهينه از نيروهاي داوطلب  
F11 هاهاي نهادهاي مدني در اثرگذاري بر سياستافزايش ظرفيت  
F10 بهبود و توسعه ارتباطات با مردم  
F9 افزايش ظرفيت هاي اعتمادسازي  
F5 پايش مستمر محيط  

  زيستمحيطتوسعه پايدار 

F5 حفظ توازن محيط زيست  
F4 بقاي زيست محيطي  
F6 محيطيهاي زيستترميم آسيب  
F6 زيستمديريت و كنترل محيط  

F14 زيستهاي مردمي در حفظ محيطمشاركت تشكل  
F1 زيستهاي دولتي در راستاي حفظ محيطحمايت  
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عمومي مشاركت ها، مفاهيم بر اساس نتايج حاصل از كدگذاري
در دسته  زيستها و توسعه پايدار محيطداوطلبانه، توسعه پايدار سمن

  اند. قرار گرفته محيطيهاي زيستتوسعه پايدار سمنمقوله 
جهت بررسي نظرات خبرگان و مصاحبه شوندگان در خصوص تاييد يا 

هاي ازمانسسازي مدل هاي كشف شده در خصوص مفهومرد مقوله

از ماتريس كيفي  محيطي با رويكرد رهبري اثربخشمردم نهاد زيست
ها در ها استفاده شده است. نتايج حاصل از ماتريس كيفي مقولهمقوله

جدول ذيل به نمايش گذاشته شده است. 

  

  هاماتريس كيفي مقوله ):8( جدول

  مقوله  رديف
  خبرگان

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  *    *    *  *  *   *   * *  ايساختار حلقه  1
    *  *    *     * * *   *  ايارتباطات حلقه  2
    *  *  *  *    * *  * * * ارزشيابي مشاغل دوطلبانه 3
  *  *  *  *  *  *  * * * * * *  گريدينگ نيروهاي داوطلب  4
      *  *  *  *  *     * * *  هاي مجازيمديريت شبكه  5
    *  *      *  *     * * *  جذب نيروهاي داوطلب  6
      *  *  *  *  *     * * *  آموزش نيروهاي داوطلب  7
ارزيابي عملكرد نيروهاي   8

  داوطلب
* *   * *     *  *  *  *    

جبران خدمات نيروهاي   9
  داوطلب

* * * * * *  *  *  *  *    *  

  *  *  *  *  *  *  * * * * * *  مشاركت  10
  *  *  *  *      * *     * *  برابري  11
  *  *  *  *  *  *  * * * * * *  پذيريمشاركت  12
    *  *  *  *  *  * * * * * *  گزاريخدمت  13
  *  *  *  *  *  *  *   * *   *  گراييتحول  14
  *  *  *  *  *  *  * * * * * *  مداريقانون  15
  *  *    *  *  *  * * * * * *  مشاركت عمومي داوطلبانه  16
  *  *  *  *  *  *  * *   * * *  هاتوسعه پايدار سمن  17
  *  *  *  *      * * * * * *  توسعه پايدار محيط زيست  18

  
  

سازمان مردم نهاد با در نظر گرفتن مفاهيم مرتبط با مدل 
هاي خبرگان در مورد ، ديدگاهمحيطي با رويكرد رهبري اثربخشزيست

مفاهيم اين مدل احصا گرديد كه نتايج آن در جدول ذيل ارائه شده 
  است.

  

  در ماتريس كيفي محيطيزيستسازمان مردم نهاد فراواني مفاهيم مدل ): 9(جدول 

  فراواني زيرمقوله ها مولفه ها  مقوله ها رديف
1  

  سازماندهي شبكه اي
  8  ايساختار حلقه

 7  ايارتباطات حلقه  2

  9  ارزشيابي مشاغل داوطلبانه  3
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  12  گريدينگ نيروهاي داوطلب  4
  8  مجازيهاي مديريت شبكه  5
6  

  مديريت منابع انساني داوطلب

  7  جذب نيروهاي داوطلب
  8  آموزش نيروهاي داوطلب  7
  8  ارزيابي عملكرد نيروهاي داوطلب  8
  11  جبران خدمات نيروهاي داوطلب  9
10  

  فرهنگ داوطلبانه و مشاركتي
  12  مشاركت

  8  برابري  11
12  

  رهبري اثربخش منشور

  12  پذيريمشاركت
  11  گزاريخدمت  13
  10  گراييتحول  14
  12  مداريقانون  15
18  

  پايدار زيست محيطي توسعه
 10  مشاركت عمومي داوطلبانه

 9  هاتوسعه پايدار سمن  19
 9  زيستتوسعه پايدار محيط  20

  
هاي همانطور كه در جدول فوق نشان داده شده است، فراواني پاسخ

هاي كشف شده در جهت شناسايي مفاهيم خبرگان در مورد تاييد مقوله
، نشان محيطي با رويكرد رهبري اثربخشسازمان مردم نهاد زيستمدل 

دهنده توافق جمعي خبرگان در رابطه با تاييد مدل استخراج شده 
  باشد. مي
  
  گليزر  )c6ساختار ( 6-6

الگوي هاي جهت بررسي روابط ميان ابعاد و مولفه در تحقيق حاضر
و همچنين  محيطي با رويكرد رهبري اثربخشزيستنهاد سازمان مردم

هاي مدل و دستيابي به چارچوب نظري از خانواده ساختاردهي به مقوله
c6  ،گليزر استفاده شده است. اين چارچوب شامل زمينه، شرايط، علل

سازمان باشد. شكل ذيل به نمايش مدل پيامدها و اقتضائات مي
بر مبناي ساختار  محيطي با رويكرد رهبري اثربخشزيستنهاد مردم

6c .گليزر پرداخته است
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  الگوي مفهومي پژوهش ):4( شكل

  
محيطي با نهاد زيستمردمسازمان همانطور كه در شماي ترسيمي مدل 

سازي شود، زمينه الزم براي پيادهمشاهده مي رويكرد رهبري اثربخش
اي، ارزشيابي مشاغل اي، ارتباطات حلقهساختار حلقهاين مدل، شامل 

 هاي مجازيداوطلبانه، گريدينگ نيروهاي داوطلب و مديريت شبكه
نهاد ان مردمسازمباشد. از سويي، شرايطي در مسير استقرار مدل مي

وجود دارند كه بايستي مورد  اثربخش محيطي با رويكرد رهبريزيست
فرهنگ داوطلبانه و توجه مديران سازمان قرار بگيرند. اين شرايط شامل 

باشد. مي پذيري و برابري است،ها كه شامل مشاركتمشاركتي در سمن
سازمان وجود دارند كه همواره بر روي استقرار مدل از سويي، عللي 

موثرند، اين علل  اثربخش محيطي با رويكرد رهبرينهاد زيستمردم

گرايي و گزاري، تحولپذيري، خدمتمشاركتشامل مواردي از قبيل 
 هاست،دهنده منشور رهبري اثربخش سمنمداري كه تشكيلقانون
نهاد سازمان مردمسازي مدل شود. همچنين در مسير پيادهمي

، مديران همواره با اقتضائاتي اثربخش رويكرد رهبريمحيطي با زيست
باشد. ها نيازمند تدابير مختلف ميشوند كه براي حل آنرو به رو مي

جذب نيروهاي داوطلب، آموزش نيروهاي داوطلب، ارزيابي عملكرد 
از جمله اين  نيروهاي داوطلب و جبران خدمات نيروهاي داوطلب

نهاد سازمان مردمسازي مدل دهباشند. از سويي، پيااقتضائات مي
داراي پيامدها و دستاوردهايي محيطي با رويكرد رهبري اثربخش زيست

 ايزمينه: سازماندهي شبكه
اي، ارزشيابي مشاغل داوطلبانه، گريدينگ نيروهاي داوطلب، مديريت  اي، ارتباطات حلقهساختار حلقه

هاي مجازيشبكه

 مقوله محوري:
هاي  رهبري اثربخش سمن

 محيطيزيست

علل: منشور رهبري اثربخش
 مداريگرايي، قانونگزاري، تحولپذيري، خدمتمشاركت

شرايط: فرهنگ داوطلبانه و 
 مشاركتي 

مشاركت 
برابري 

 اقتضائات: مديريت منابع انساني داوطلب
 و جبران خدمات نيروهاي داوطلب جذب، آموزش، ارزيابي عملكرد

پيامدها: توسعه پايدار 
 محيطيزيست

 مشاركت عمومي
 داوطلبانه

  توسعه پايدار
 هاسمن

  توسعه پايدار
 زيستمحيط
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ها و توسعه مشاركت عمومي داوطلبانه، توسعه پايدار سمناز قبيل 
  است.  زيستپايدار محيط

  نتيجه گيري  - 7

نهاد هاي مردمپژوهش حاضر با هدف طراحي الگويي از سازمان
كه بتوان در بستر آن به رهبري اثربخش منابع انساني و محيطي زيست

ها پرداخت، انجام شده است. استراتژي امكانات مالي و معنوي سمن
شناسي پژوهش حاضر، گراندد تئوري با رهيافت گليزر بوده است. روش

ها در در اين پژوهش با استفاده از تكنيك تحليل مقايسه مستمر داده
هاي به شناسايي شاخص باز، نظري و انتخابي قالب سه مرحله كدگذاري

محيطي پرداخته شده است. در اين راستا، نتايج هاي زيستالگوي سمن
ها به ترتيب سواالت پژوهش در ذيل ارائه شده حاصل از كدگذاري

  است:
  :پژوهشسوال 

هاي سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي با مقوله -
 رويكرد رهبري اثربخش كدامند؟

هاي حاصل از حاصل از كدگذاري باز، نظري و انتخابي داده نتايج
اي، اي، ارتباطات حلقهمصاحبه نشان داده كه مفاهيم ساختار حلقه

ارزشيابي مشاغل داوطلبانه، گريدينگ نيروهاي داوطلب و مديريت 
اي هستند. هاي مجازي، تشكيل دهنده مقوله سازماندهي شبكهشبكه

بع انساني داوطلب، از عوامل استخراج شده همچنين، مقوله مديريت منا
در اين پژوهش است كه شامل مفاهيمي از قبيل جذب نيروهاي 
داوطلب، آموزش نيروهاي داوطلب، ارزيابي عملكرد نيروهاي داوطلب و 

باشد. همچنين، با توجه به اينكه جبران خدمات نيروهاي داوطلب مي
اي سازماني محيطي همچون ديگر الگوههاي زيستتشكيل سمن

نيازمند بسترسازي فرهنگي است، در اين تحقيق نيز به شناسايي 
مفاهيم مشاركت و برابري كه تشكيل دهنده مقوله فرهنگ سازماني 
داوطلبانه و مشاركتي هستند، پرداخته شده است. از سويي، رهبري 

محيطي كه علت اصلي پژوهش حاضر است، هاي زيستاثربخش سمن
هاي منشور رهبري اثربخش در استخراج شاخص منجر به شناسايي و

پذيري، محيطي شده كه مفاهيم مشاركتهاي زيستسمن
شود. همچنين، مداري را شامل ميگرايي و قانونگزاري، تحولخدمت

هاي مفاهيم مشاركت عمومي داوطلبانه، توسعه پايدار سمن
زيست، تشكيل دهنده مقوله  محيطي و توسعه پايدار محيطزيست

  توسعه پايدار محيط زيست هستند.
در ادامه با توجه به نتايج حاصل از پژوهش، به ارائه راهكارها و  

محيطي با رويكرد هاي زيستهاي كاربردي جهت تشكيل سمنمكانيزم
  رهبري اثربخش پرداخته شده است.

زمينه هاي الزم بـراي تشـكيل سـمن هـاي زيسـت       -
 محيطي با رويكرد رهبري اثربخش كدامند؟

نتايج حاصل از استراتژي گراندد تئوري با رهيافت گليزر نشان داده كه 
مقوله سازماندهي شبكه اي در طبقه زمينه هاي الزم براي تشكيل 

در راستاي تشكيل ساختار سمن هاي زيست محيطي قرار گرفته است. 
هايي محيطي، مكانيزمهاي زيستاي سمناي در سازماندهي شبكهحلقه

كراسي پايين، رسميت پايين، سلسله مراتب پايين، بورو از قبيل
اي، سازماندهي از راه دور، تمركز پايين و پيچيدگي كم، ساختار پروژه

در راستاي برقراري . از سويي، شودپيشنهاد مي سازماندهي ماتريسي
اي، ارتباطات روابط شبكه اي، راهكارهايي از قبيلارتباطات حلقه

. كارا خواهند بودغيررسمي، فضاي دوستانه و ارتباطات مجازي 
همچنين، مفهوم ارزشيابي مشاغل داوطلبانه كه يكي ديگر از مفاهيم 

هايي از از طريق شاخصاي است، مرتبط با مقوله سازماندهي شبكه
تنوع در وظايف داوطلبانه، حجم كاري و زمان مورد نياز، مشاغل  قبيل
بيني، روابط متقابل، ميزان استرس شغلي، ميزان ابل پيشغيرق

هاي ها، مهارتتحصيالت و تجربيات مورد نياز، خطرات ناشي از فعاليت
ها و ذهني و فيزيكي، شرايط نامساعد محيط شغلي، وضوح در مسئوليت

در راستاي ، همچنينشود. مي انجام كوشش فكري و جسماني
ا جهت سازماندهي ساختاري منابع هگريدينگ نيروهاي داوطلب سمن

ها، سوابق سوابق فعاليت در سمن هايي همچونانساني بايد به شاخص
ها، سوابق فعاليت در توسعه فرهنگ مشاركت در علمي مرتبط با سمن

از طرفي، در . توجه كردزيست، ها و سوابق فعاليت در حفظ محيطسمن
هاي هاي سمنيتها و همينطور تبليغ فعالراستاي توسعه فعاليت

هاي مجازي توسعه راه اندازي شبكه محيطي بايستي از طريقزيست
هاي مجازي، ها در شبكهها، تبليغات و توسعه فرهنگ سمنسمن

ها و جذب و هاي سمنهاي مرتبط با فعاليتها و گروهمديريت كانال
  پرداخت.هاي مجازي مديريت شبكه بهتشويق نيروهاي داوطلب، 

در راستاي مقايسه نتايج حاصل از پژوهش حاضر در زمينه مقوله 
سازماندهي سمن ها با تحقيقات پيشين مي توان اشاره كرد كه 

هاي محيطي، اجراي پروژهسازي و توسعه نهادي مديريت زيستظرفيت
آزمايشي با كمك جوامع محلي و تشريك مساعي با جوامع محلي 

محيطي از جمله بع زيستكننده در زمينه مديريت مناشركت
باشد. برنامه عمران ملل متحد در ها ميراهكارهاي سازماندهي سمن

سازي مطالعه ديگر، به بررسي شبكه مردمي و دانش بومي براي ظرفيت
دهي و اند. از جمله اهداف اين پروژه، سازماندر مناطق آسيايي پرداخته

و فراهم كردن  پشتيباني از كار گروهي متبحران بومي جوامع محلي
    .]23[باشدموقعيت براي حفظ دانش بومي مي

علل الزم براي تشكيل سمن هاي زيست محيطي با رويكرد  - 
 رهبري اثربخش كدامند؟

نتايج حاصل از استراتژي گراندد تئوري با رهيافت گليزر نشان داده كه 
مقوله رهبري اثربخش منابع و امكانات سمن هاي زيست محيطي در 
طبقه علل الزم براي تشكيل سمن هاي زيست محيطي قرار دارد. 

تواند يكي از محيطي ميهاي زيسترهبري اثربخش براي سمن
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مهمترين اقدامات سازمان باشد. در اين راستا توجه به اصول اصلي 
رهبري اثربخش در تدوين اين منشور از اهميت زيادي برخوردار است. 

هاي مردمي، هايي همچون برقراري روابط موثر با تشكلشاخص
هاي مردمي در حل مسائل، آموزش فرهنگ مشاركت، حضور مشاركت

ها با هاي عمومي، ارتباط موثر سمن، قابليت مشاركتداوطلبين فعال
گيري مشاركتي در سطح كالن، در طبقه مفهوم دولت و تصميم

هاي اعتمادسازي، گيرند. همچنين، شاخصقرار ميپذيري مشاركت
هاي دولتي، ارائه تسهيالت به بوميان منطقه، تقويت افزايش حمايت

ان خدمتگذار به محيط فرهنگ حفاظت از محيط زيست، جذب داوطلب
سازي نيروهاي داوطلب خدمتگزار و تقويت نگرش زيست، ظرفيت

گزاري در منشور حمايت از محيط زيست در طبقه مفهوم خدمت
هاي افزايش قابليت در از سويي، شاخصگيرند. رهبري اثربخش قرار مي

سطح جوامع محلي، جذب اسپانسر در سطح ملي و بين المللي، 
ت با ذينفعان، افزايش اعتبارات مالي و افزايش گسترش ارتباطا

ها، تشكيل هاي تخصصي مديران و گسترش دانش در سمنمهارت
گرايي در منشور رهبري اثربخش هستند. همچنين، دهنده مقوله تحول

گيرانه در برابر متخلفان، جلوگيري از هاي تدوين قوانين سختشاخص
ه با فشارهاي سياسي، تعهد هاي سياسي، قوانين منعطف در مقابلرانت

ها، تدوين اصول قانوني مرتبط با حمايت از مديران به قوانين سمن
گذار، در طبقه مفهوم محيط زيست و حمايت نهادهاي قانون

 گيرند. مداري قرار ميقانون
ي پژوهش حاضر به عنوان هاافتههاي پيشين به يكي از يدر پژوهش

) هدف گذاري، 2016شوئيتر ( است،ابعاد رهبري اثربخش اشاره شده 
ي پژوهش هاافتهمطرح كرده كه به ي را يريپذانعطافي و ريپذسكير

يي بعنوان يكي از ابعاد رهبري اثربخش نزديك گراتحولحاضر يعني 
يي را در گسترش مهارت و دانش گراتحولاين پژوهش  است، ولي

و  ها، جذب و توسعه حاميان در سطح مليتخصصي رهبران سمن
ي، گسترش ارتباطات با ذينفعان، افزايش اعتبارات مالي، المللنيب

) انتخاب 2017( همكاران وداند. ليتوچي ها مييي سمنگراتخصص 
داند كه سبك رهبري مناسب، تعيين رسالت و احترام به فرهنگ مي

ي اين پژوهش ندارد. اين پژوهش قانون مداري هاافتههيچ شباهتي با ي
كه از طريق تدوين  كنديمي رهبري اثربخش معرفي هامؤلفهرا يكي از 

ها و حامي محيط زيست قوانين براي تعيين حوزه و دامنه فعاليت سمن
و مقابله با فشارهاي سياسي، تعهد مديران به قوانين سمن ها مطرح 

  .شوديم
  
شرايط الزم براي تشكيل سمن هـاي زيسـت محيطـي بـا      - 

 رويكرد رهبري اثربخش كدامند؟
نتايج حاصل از استراتژي گراندد تئوري با رهيافت گليزر نشان داده كه 
مقوله رهبري فرهنگ مشاركتي و داوطلبانه در طبقه شرايط الزم براي 

با توجه به اهميت تشكيل سمن هاي زيست محيطي قرار مي گيرد. 

هاي هاي سازماني در پيشبرد اهداف سمنفرهنگ و ارزش
هاي بخشي در فضاي شغلي، اجراي مكانيزممحيطي و انگيزه زيست

محيطي از اهميت هاي زيستفرهنگي داوطلبانه و مشاركتي در سمن
مشاركت در  راهكارهايي همچوندر اين راستا، زيادي برخوردار است. 

گيري، پاسخگويي تيمي، همفكري، ايجاد فضاي انتقاد، شفافيت تصميم
توانند ميبحث و چالش،  ها، آزادي بيان و ايجاد فضايدر فضاي سمن

اقداماتي . همچنين، ها موثر باشنددر تقويت فضاي مشاركت در سمن
عدم تبعيض ميان همكاران، برابري پاداش، اصالح بي عدالتي،  همچون

فضاي سازماني تيمي، رهبري تيمي، مديريت مشاركتي و ارتباطات 
   نقش دارند.برابري ايجاد فضاي تيمي، در 

نتايج حاصل از پژوهش حاضر در زمينه مقوله  در راستاي مقايسه
راهبردهاي رهبري اثربخش سمن ها با تحقيقات پيشين مي توان به 

رهبران اثربخش در راستاي تعليم اين موضوع اشاره كرد كه 
هاي رهبري پاسخگو را از لحاظ فرهنگي به كار ها، شيوهدموكراسي

ها و اخالق) زيربناي ها، باورگيرند. فلسفه اخالقي رهبران (ارزشمي
هاي دهد كه نسبت به اختالفات و تنوعرهبري كساني را تشكيل مي
ها حساس هستند و اين اختالفات را در فرهنگي ميان افراد در سازمان

    .]13[دهندها و بينش خود مدنظر قرار ميگيريتصميم
اقتضائات الزم براي تشكيل سمن هاي زيست محيطـي بـا    - 

 اثربخش كدامند؟رويكرد رهبري 
نتايج حاصل از استراتژي گراندد تئوري با رهيافت گليزر نشان داده كه 
مقوله مديريت منابع انساني داوطلب در طبقه اقتضائات الزم براي 

با توجه به اينكه محيطي قرار مي گيرد. هاي زيستتشكيل سمن
محيطي از مهم ترين وظايف هاي زيسترهبري اثربخش نيروهاي سمن

ها از هاست، از اين رو، واحد مديريت منابع انساني سمناين سازمان
وظيفه مهمي در اين راستا برخوردارند. از اين رو، در راستاي جذب 

هاي داوطلب گرايي، برگزاري آزموننيروهاي داوطلب، اقداماتي همچون 
آمادگي شغلي، تعيين موجودي نيروهاي داوطلب، برآورد نياز سازمان، 

عرضه نيرو، مقايسه عرضه و تقاضا، هزينه جذب نيروها و تعيين برآورد 
جهت آموزش . همچنين، كارساز هستندها، خروج نيروها از سمن
شناسايي نيازهاي آموزشي، بررسي  ها بايستي بهنيروهاي داوطلب سمن

ها، تمرين مشاغل، گردش شغلي، الگوهاي آموزشي موفق، ايفاي نقش
. پرداختهاي رهبري اثربخش، زش مهارتهاي كارگاهي و آموآموزش

محيطي، هاي زيستدر راستاي ارزيابي عملكرد نيروهاي داوطلب سمن
تعيين هدف از ارزيابي، تعيين انتظارات،  بايستي به اقداماتي از قبيل

هاي ها، ارزيابي بر اساس ويژگيخودارزيابي نيروها، بازخورد فعاليت
. روي آوردروها و ارزيابي تيمي، شغلي، ارزيابي بر اساس گريدينگ ني

همچنين، در راستاي جبران خدمات نيروهاي داوطلب بايد از 
دهي، ارزش هايي همچون اعتماد به نيروها، انعطاف در پاداشمكانيزم

ها و بيمه يابي در سمندهي بر مبناي هويتمعنوي پاداش، پاداش
  ها اقدام كرد. كردن نيروهاي داوطلب سمن
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محيطـي بـا رويكـرد    هاي زيسـت الگوي سمنپياده سازي  - 
  رهبري اثربخش داراي چه پيامدهايي است؟

تئوري با رهيافت گليزر نشان داده كه نتايج حاصل از استراتژي گراندد
محيطي در طبقه پيامدهاي هاي زيستمقوله توسعه پايدار سمن

سنجش ميزان گيرد. محيطي قرار ميهاي زيستتشكيل سمن
ي، ارزيابي افزايش حساسيت جامعه به محيط زيست، سازي عمومآگاه

ميزان افزايش فعاليت داوطلب، افزايش حضور مردمي، ميزان افزايش 
توان مشاركت عمومي و سنجش تقويت و گسترش جامعه مدني از 

هاي ارزيابي مشاركت عمومي داوطلبانه در ارزيابي توسعه پايدار مكانيزم
ن، ارزيابي افزايش توان محيطي هستند. همچنيهاي زيستسمن
هاي مردمي، مديريت و كنترل استفاده بهينه از منابع مالي و تشكل

هاي نهادهاي مدني در نيروهاي داوطلب، ميزان افزايش ظرفيت
ها، ميزان بهبود و توسعه ارتباطات با مردم و اثرگذاري بر سياست

ر هاي اعتمادسازي، به ارزيابي توسعه پايداسنجش افزايش ظرفيت
هاي پايش مستمر محيط، از سويي، مكانيزمكند. ها كمك ميسمن

هاي محيطي، ترميم آسيبفظ توازن محيط زيست، بقاي زيستح
هاي زيست، مشاركت تشكلمحيطي، مديريت و كنترل محيطزيست

هاي دولتي در راستاي حفظ زيست و حمايتمردمي در حفظ محيط
  زيست كمك كنند. محيط توانند در توسعه پايدارزيست ميمحيط

در راستاي مقايسه نتايج حاصل از پژوهش حاضر در زمينه مقوله 
الزمه توان اشاره كرد كه ها با تحقيقات پيشين ميتوسعه پايدار سمن
هاي ها در محيط، دخالت و مشاركت مردم و تشكلتوسعه پايدار سمن
اركت و اي به مشهاي سازماني است. بي توجهگيريمردمي در تصميم

هاي زيادي را در مسير توسعه پايدار شهرها و هاي مردم، چالشخواسته
بسياري از   .]19[ها ايجاد خواهد كردروستاها و محيط زيست آن

هاي محققان علوم سياست و مديريت بر اين باورند كه سازمان
زيست به ويژه در توانند نقش مهمي در حفاظت از محيطغيردولتي مي
 .]24[كشورهاي در حال توسعه از خود به نمايش بگذارندسطح جوامع 

هاي محيطي از طريق ايفاي نقشهاي مردم نهاد زيستسازمان
زيست، ها در جهت حفظ محيطهاي كمك به بوميكاركردي در زمينه

ها سازيهاي مالي، ظرفيتكنند. در اين راستا، از طريق كمككمك مي
    .]16[كنندمحلي، ايفاي نقش ميو ايجاد اعتماد به نفس در مردم 

نوآوري تحقيق حاضر از اين منظر مورد بررسي است كه در مطالعاتي 
نهاد به انجام رسيده، هاي مردمكه در زمينه رهبري اثربخش سازمان

مطالعه خاصي به صورت جامع و يكپارچه به بحث طراحي الگوي 
هاي رهبري لها در راستاي پياده سازي مدسازمان و سازماندهي سمن

اثربخش اشاره نشده است. اين در حالي است كه با توجه به نظرات 
هاي هاي زيست محيطي در ايران از آسيبمصاحبه شوندگان، سمن

هاي منابع انساني ساختاري همچون بوروكراسي زياد و يا سيستم
برند. از اين رو، نامناسب براي به كارگيري منابع انساني داوطلب رنج مي

ش حاضر با رويكردي متفاوت نسبت به موضوع رهبري اثربخش پژوه
هاي مردم محيطي، ضرورت طراحي الگويي از سازمانهاي زيستسمن

محيطي را كه بتوان در بستر آن به رهبري اثربخش منابع نهاد زيست
انساني و مالي پرداخت، در اولويت مي داند. همچنين يكي ديگر از 

شناسي اين پژوهش مشهود بخش روشهاي پژوهش حاضر در نوآوري
است كه در آن محقق با استفاده از استراتژي نظريه پردازي داده بنياد 

هاي با رهيافت گليزر، سعي نموده تا در طراحي الگوي سازماني سمن
هاي نوظهور استفاده كند تا در محيطي، از رويكرد مبتني بر دادهزيست

ا الگوهاي سازماني موجود دوري سازي بطراحي الگوي سازماني، از شبيه
هاي هاي حاصل از پاسخنمايد. در اين راستا، با توجه به داده

شوندگان، نوآوري در نتايج تحقيق نيز مشهود است. به عنوان مصاحبه
هايي همچون سازماندهي شبكه اي يا مديريت مثال، استخراج شاخص

نگاهي تازه در  منابع انساني داوطلب و يا تدوين منشور رهبري اثربخش
كند كه با محيطي ايجاد ميهاي زيستساختاردهي و سازماندهي سمن

محيطي در كشور و يا در مطالعات انجام هاي زيستوضعيت فعلي سمن
هاي ساختار سازماني همچون شده، متفاوت است. اشاره به مكانيزم

اي و مديريت اي، ارتباطات سازماني شبكهتشكيل ساختار حلقه
ها، نگاهي اي سمناي مجازي در مقوله سازماندهي شبكههشبكه

محيطي دارد. همينطور در نهاد زيستهاي مردمنوآورانه به بحث سازمان
مبحث مديريت منابع انساني داوطلب، رويكردي متفاوت به مديريت 

هاي ها، چه در بخش هاي علمياتي سمنمنابع انساني سمن
اند و چه در بخش مطالعات فعاليتمحيطي در كشور كه در حال زيست

هاي و تحقيقات صورت گرفته ايجاد كرده است. اشاره به زيرسيستم
جذب، ارزيابي عملكرد و جبران خدمات نيروهاي داوطلب با رويكردي 

نهاد فعلي، نشان دهنده نوآوري در بخش هاي مردممتفاوت از سازمان
  نتايج پژوهش است. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 105-125) 1400( 48مجله مديريت توسعه و تحول   

      126 

  منابع و مĤخذ

اصول تحقيق كيفي: ). 1391ام. (استراوس، آنسلم ال و كوربين، جوليت ]1[
. ترجمه: ناهيد دهقان نيري، هاي توسعه گراندد تئوريها و رويهشيوه

علي فخر موحدي، مريم اسماعيلي، تابنده صادقي و زهرا طيبي. نشر 
 انديشه رفيع. تهران. 

افجه اي، علي اكبر. بانشي، عباداله. خسروپناه، عبدالحسين. اميري،  ]2[
طراحي الگوي رهبري اثربخش سازماني به استناد ). 1393مقصود. (

. ص 64. فصلنامه مطالعات راهبري بسيج. شماره سيره پيامبر اسالم(ص)
5 . 

شجاعي، حميد. موغلي، عليرضا. حضوري، محمدجواد. رسولي، رضا.  ]3[
هاي غيردولتي مردم نهاد از نگاه حي مدل پذيرش سازمانطرا). 1397(

 . 288- 269). 2( 10فصلنامه مديريت دولتي.  شهروندان.
روش ). 1394دانايي فرد، حسن. الواني، سيد مهدي و آذر، عادل. ( ]4[

تهران. انتشارات  شناسي پژوهش كيفي در مديريت: رويكردي جامع.
 صفار. 

). 1396دامغاني، مريم. عبدلي، غالمرضا و بهمن پور، هومن. ( ]5[
بازشناسايي ديدگاه كارشناسان و فعاالن محيط زيست نسبت به 

نهاد محيط زيستي كشور. هاي مردمجايگاه حقوقي و نقش سازمان
 . 13- 1مجله پژوهش در هنر و علوم انساني. سال دوم. شماره چهارم. 

[6] Aabdeen, Z. U., Nazar khan, M., Mehmood Khan, H., Farooq, 
H., Salman, M., Rizwan, M. (2016). The Impact of Ethical 
Leadership, Leadership Effectiveness, Work Related 
Stress and Turnover Intention on the Organizational 
Commitment. International journal of Econimcs and Business 
Administration. Vol 2. No 2. 1-8.  

[7] Badri, S. A., Akbarian, S. R.,  Ghassabi, M. J. (2013). The 
Role of local Management in Physical Development of 
Rural Settlements (Case study: rural areas of Aran - 
Bidgool city (Persian). Journal of Rural Research, 4(2), 249-
276. 

[8] Clack, L. (2017). Examination of Leadership and 
Personality Traits on the Effectiveness of Professional 
Communication in Healthcare. Journal of Healthcare 
Communications. Vol 2. No 2. Issue 11. 1-4.  

[9] Chuang, S. F. (2013). Essential Skils for Leadership 
Effectiveness in Diverse Workplace Development. Online 
Journal for Orkforce Education and Development. Vol 6. Iss 1. 
1-24.  

[10] Hao, M. J., Yazdanifard, R. (2015). How Effective 
Leadership Can Facilitate Change in Organizations 
Through Improvement and Innovation. Global journal of 
Management and Business Research: a Administration and 
Management. V 15. Issue 9. 1-7.  

[11] Hashemi, S., Amini, S., Motiei Langroudi, H., Ghadiri 
Masum, M., Rezvani, M. (2013). Development of Rural 
Entrepreneurship With Emphasis on Local Institutions 
(Case study: Behabad, Yazd province) (Persian). Research 
and Rural Planning, 2(2), 1-26. 

[12] Jayavant, Sh. (2016). Mapping the Complexities of Effective 
Leadership for Social Justice Praxis in Urban Auckland 
Primary Schools. Education Science. Vol 6. No 11. 1-25.  

[13] Lituchy, T., Metsally, E., Henderson, C. (2017). Views on 
Effective Leadership from Insiders and Outsiders. Insight 
From the Lead Project. Vol 17. No 1. 1-4.  

[14] Melo, R., Silva, M., Parreira, P. (2014). Effective 
Leadership: Competing values Framework. Procedia 
Technology. Vol 16. 1-18.  

[15] Madanchian, M., Hussein, N., Noordin, F., Taherdoost, H. 
(2017). Leadership Effectiveness Measurement and its 
Effect on Organization Outcomes. Procedia Engineering. 
Vol 181. 1-6.  

[16] Nikkhah, H. A., Redzuan, M. B. (2010). The Role of NGOs in 
Promoting Empowerment for Sustainable Community 
Development. Journal of Human Ecology, 30(2), 85-92. 

[17] Rentfrow, T. (2007). Effective Leadership Within a 
Multinational Environment. Leadership Advance online. 1-8.  

[18] Saunders, M., Lewis, p., Thornhill, A. (2009). Research Methods 
for Business Students. Research Methods For Business Students.  

[19] Shafiee, S. N., Doosti, S. B. (2016). Assessment of Villagers’ 
Satisfaction With the Quality of Services Provided by Rural 
Water and Sewerage Company Based on the Servqual Model 
(Case Study: Rural settlements of Delfan Counties Lorestan 
province), (Persian). Journal of Rural Research, 7(1), 113-138. 

[20] Swanson, B. (2008). Global Review of Good Agricultural 
Extension and Advisory Services Practices. Rome: Food and 
Agriculture Organization of United Nations. 

[21] Stephen, P., Robbins, T., Judge, A. (2015). Organizational 
Behavior. New Jersey: Pearson Education. 

[22] Schuetz, A. (2016). Effective Leadership and its Impact on an 
Organizations Success. Journal of Corporate Responsibility and 
Leadership. Vol 3. Iss 3. 1-18.  

[23] UNDP. (2013). Experiences in sustainable development capacity 
promotion. [N. Esmaeilpour, Persian Trans]. Tehran: Forest, 
Range and Watershed Management Organization Publication. 

[24] Wright, G., Anderson, K. (2013). Non-governmental 
organizations, Rural Communities and forests: A comparative 
analysis of community–NGO interactions. Small-Scale Forestry, 
12, 33–50. 

[25] Waits, D. (2015). Obstacles to Leadership Effectiveness. 
Leadership Practices. 1-2.  


