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 چکیده

 نجام گرفت.ای مؤثر بر سبک رهبری چابک هامولفهپژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین 
 از و کاربردی هدف، نظر از که است استقرایی پارادایم کیفی و کمی در رویکرد با آمیخته هایپژوهش نوع از پژوهش این

 رستانل در استان بنیاندانش یهاشرکتمدیران  پژوهش آماری جامعه .است توصیفی از نوع پیمایشی روش، و ماهیت لحاظ

در  .انددهش انتخاب هدفمند گیرینمونهروش  از استفاده با و نظری کفایت اصل اساس بر آنها خبرگان از نفر 0۰ که هستند
بخش کیفی برای گردآوری اطالعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب 

CVR با استفاده از نرم افزار  هادادهکوهن تایید شد و  -و آزمون کاپایAtlas.ti  و روش کدگذاری تحلیل و عوامل مؤثر بر

روایی و  .از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد هاداده گردآوریسبک رهبری چابک شناسایی شدند. در بخش کمی برای 
رپذیرترین اثپایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد و با استفاده از روش دیمتل فازی اثرگذارترین و 

ی باال، پذیرانعطافی هامولفهدهنده آن است که ی مؤثر بر سبک رهبری چابک شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشانهامولفه

 ماعیاجت روابط بودن، روگشاده و روی خوشهامولفهنگر بودن اثرگذارترین و پذیر و آیندههای ارتباطی باال، ریسکمهارت
 .باشندمیی مؤثر بر سبک رهبری چابک هامولفهخالقانه اثرپذیرترین  قوی و تفکر

 

 .بنیاندانشی هاسازمان: رهبری، چابکی، رهبری چابک، کلیدواژگان
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 مقدمه .1

 تغییرات امروزه،[. ۵] کرد معرفی وکارکسب کنونی دنیای برای توانمی که است ایمشخصه ترینباثبات تغییر،
 هایطمحی در اطمینان و نبود مشتریان درحال تغییر نیازهای فناورانه، هایواسطه نوآوریبه  غیرمنتظره و سریع

ها و ؛ این پیشرفت[0۹]است  مواجه ساخته مشکل با را هاسازمان پاسخگویی قدرت و پذیریانعطاف رقابتی،
را در محیطی پویا قرار داده است. چنین شرایطی،  بنیاندانشی هاسازمانی مختلف از جمله هاسازمانتغییرات، 

را ملزم ساخته تا برای حفظ حیات خود در محیط حال و آینده، به صورت پیوسته و مداوم سازوکارهای  هاسازمان

 دانندمی به خوبی هاسازمان . بنابراین،[۱۰]شان باشند خود را بهبود بخشند و پاسخگوی اقتضائات درونی و بیرونی
 اییتوان و قابلیت گذشته هایحلراه و رویکردها رقابتی، توان و حفظ محیطی یهاچالش این از رهایی رایب که

 سالحی چابکی رو، از این کند.می طلب را جدیدی هایدیدگاه و هاپارادایم محیط کنونی و اندداده ازدست را خود
 شودمی محسوب محیطی تهدیدهای با مثبت یمقابله نیز بالقوه و هایفرصت از گیریبهره و نوین برای راهبردی

[۸۰] . 
به  چنین،هم و هوشمندانه و سریع تفکر و اثربخش، کارآمد واکنش بینی،پیش در سازمان توانایی به چابکی

 تقریباً . چابکی[۱۵]دارد  اشاره سازمان عملکرد بر اثرگذار با عوامل رویارویی برای مناسب انتخابی راهبرد کارگیری
کرد تأکید و بر این روی کرده مردود بودند، سنتی عملیات ایستای شرایط با مناسب که را کار انجام قدیمی هایشیوه

ار زیادی و حساسیت بسی بودهنیاز دارند که بسیار منعطف  هاسازمان ،دارد که در یک محیط رقابتی و بسیار متغیر
های درصد از ناکامی ۱۶ت صورت گرفته نشان می دهد که . از طرفی تحقیقا[۸۶]نسبت به تغییرات داشته باشند 

هبری ی، ناشی از سبک رپذیری با شرایط محیطدر انجام تغییرات، بهبود سازمانی و به طور کلی انطباق هاسازمان
 بنیاندانشی هاسازمانای همچون ی پیشرفته و پیچیدههاسازمان. امروزه اداره کردن و هدایت [۲] نادرست است

و  پذیرطافانعهای در محیطی کامال پویا و پر از تغییر، مستلزم داشتن رهبرانی است که توانایی اتخاذ استراتژی

شرایط  تری برای شناخت و بررسیهای وسیعهای بیرونی و درونی را دارند و از دیدگاهمبتنی بر پویایی پذیرانطباق
ی پذیرنعطافای و قابلیت پذیرانطباق. رهبرانی که دارای مهارت دکننمیمختلف و پاسخ سریع به این شرایط استقاده 

 . [۸۹]هستند  بینیپیشبرای رهبری در موقعیت های مختلف چالش برانگیز و غیرقابل 
 توانایی چابک . رهبرانشوندمیشناخته  ۵رهبران چابک اشخاصاین  ،مدیریت و رهبری مبانی نظریدر 

 این .ددارن بینیپیش غیرقابل و دشوار جدید، مبهم، مختلف هایموقعیت در سازمان را هدایت و تغییر سازگاری،
که در  میک و بیست قرن بنیاندانشی هاشرکت برای زنده ماندن چابک رهبران پذیری تطبیق و سازگاری مهارت

 اصل چابک رهبران .[۸]است  مهم بسیار ثبات در حال فعالیت هستند،بی و رقابتی بسیار کار و کسب فضای یک
ی از امور مدیریت برخ ،دهندمی نشان همدلی آنها با بخشند،می الهام کارکنان به ،کنندمی نفی را فرماندهی زنجیره

 قویتت را مشترک هایدیدگاه با کارکنان در حال ارتباط هستند، منظم طور به ،دهندمی انجام را به صورت مشترک
  .[0۱] هستند کل یک عنوان به جامعه و خود، کارکنان، سازمان خود توسعه دنبال به مداومبه طور  و کنندمی

به عنوان قلب تپنده و موتور محرک اقتصاد مبتنی بر دانش، برای رسیدن به موفقیت  بنیاندانشی هاشرکت
 و طی کردن مسیر پر از چالشی که در پیش روی آنها است نیازمند رهبرانی از جنس رهبران چابک هستند. در

ند. ی هستهای صنعتی و اقتصادی، دانش و نوآورترین عوامل پیشرفت در عرصهاساسی امروز، پرتحول دنیای
. شود راهمف جهانی رقابتی بازارهای حضور در و نوآوری برای الزم بستر که شودمی شکوفا زمانی یک کشور اقتصاد
 ارک و کسب های یکفعالیت قلمرو در خدمات و محصوالت ترکیب در تغییر و ایجاد نوآوری سوی به حرکت
 لید،تو اثربخشی در مهمی برای اینکه بتوانند نقش بنیاندانشی هاشرکت رو این از. [۵0] دارد قرار بنیاندانش
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 کنند نیازمند رهبرانی چابک هستند که ایفا جامعه یک در افزوده ارزش ثروت و تولید رفاه، و اقتصاد سطح ارتقاء

 دارندا نسبت به این تغییرات ر پذیرانعطافتوانایی تشخیص به موقع تغییرات محیطی و انجام اقدامات سریع و 
به منظور نیل به اهداف خود و موفقیت و مطرح شدن در عرصه رقابت جهانی به هدایت و  هاسازماناین  .[۸۱]

رهبری افرادی نیاز دارند که با شور و اشتیاق فراوان در کنار تواضع و فروتنی، انگیزه الزم را به کارکنان تزریق 
های خالقانه و نوآورانه، آنها را به مشارکت در امور دادن ایده کرده و با ترویج روحیه همکاری و ترغیب کارکنان به

تشویق کرده تا با ایجاد حس تعهد و مقدم دانستن اهداف سازمانی بر اهداف شخصی بتوانند به مقاصد سازمانی 
 خود دست یابند. 

 محور دانش اقتصادهای، اقتصادها پایدارترین ۵کپاسفی-ایآس یاقتصاد یهایسازمان همکار مطالعات براساس
بر همین اساس و  .[۵۱]هستند  اقتصادها توسعه این و محرک موتور بنیاندانش یهاشرکت این میان در هستند.

خی از داخلی با بر بنیاندانشی هاشرکتبا مقایسه اقتصاد ایران با اقتصادهای برتر دنیا و همچنین مقایسه 
ت اند با رهبری و مدیریخارجی همچون، اپل، آمازون، استیت گرید و آی بی ام که توانسته بنیاندانشی هاشرکت

ن این بی زیادیتوان دریافت که چه فاصله ی بسیار موفق و پیشرو باشند به راحتی میهاشرکتمناسب جزء 
 آنجا از بنیان دانش هایشرکت حوزه در هشپژو انجام ضرورت ی داخلی در ایران وجود دارد.هاشرکتبا  هاشرکت

 ژاپن و آمریکا مانند پیشرو کشورهای در بنیاندانش حوزه در فعال هایشرکت باالی سودآوری که شودناشی می
 به. شود رتپررنگ پیش از بیش بنیاندانش اقتصاد و بنیاندانش هایشرکت موضوع نیز ایران در تا شده باعث

 سامانه در شرکت هزار۵۲ ،۵0۹۶ سال شهریور تا جمهوری، ریاست فناوری و علمی معاونت اذعان به که طوری
 و اندکرده تکمیل را خود اطالعات شرکت هزار ۵۰ از بیش و کرده، نام ثبت معاونت این بنیاندانش هایشرکت
های ظرفیتکه برخالف  استصورت رو مسئله پژوهش  از همین .[۱]اندشده پذیرفته بنیاندانش شرکت 0۸۰۰

 اند. ههای چشمگیری دست نیافتآنگونه که باید به موفقیت بنیاندانشی هاشرکتفراوانی که در ایران وجود دارد، 

 باشد که با سبک هاشرکترسد کلید حل این مسئله در وهله اول در دست مدیران و رهبران این به نظر می
 زومدرواقع لرا در عرصه رقابت داخلی و خارجی به موفقیت برسانند.  هاشرکتند این توانمیرهبری و هدایت خود 

 یهاشرکت از بسیاری متاسفانه که شودمی ناشی آنجا از بنیاندانش یهاسازمان در رهبری بحث به توجه
 نه مدت از بعد هبلک شوندمین توجهی قابل دستاوردهای به نائل تنها نه نامناسب رهبری سبک دلیل به بنیاندانش
باال،  یپذیرانعطافرهبرانی قدرتمند که عالوه بر آگاهی محیطی و  .[۲] شوندمی مواجه شکست با طوالنی چندان

ولید ت میان آنها، ارتقاء ظرفیت دانش وند با اعمال نفوذ در توانمیکارکنان خود هستند و  مورد پذیرش و مقبول
است به ارمغان آورند. با توجه به مطالب  بنیاندانشی هاشرکتکه هدف  را محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش

کارگیری سبک رهبری چابک هبا ب بنیاندانشی هاشرکتعنوان نمود که مدیران و رهبران  توانمیذکر شده 
رین اثرگذارترو پژوهش حاضر بر آن است تا مینی خود را به سمت موفقیت هدایت کنند. از ههاشرکتند توانمی

 را تبیین نماید. بنیاندانشی هاسازمانسبک رهبری چابک در ی مؤثر بر هامولفهو اثرپذیرترین 
 
  نظری پژوهش مبانیو  پیشینه .2

واژه رهبری مفهومی فراگیر است که موضوع بسیاری از کتب دانشگاهی و مشهور بوده است. اگرچه . رهبری
رن بیستم شروع های علمی در این زمینه در قیک موضوع مورد عالقه برای هزاران سال بوده ، اما پژوهش رهبری

د با رفتار خود، مشوق عملکرد باالی کارکنان یا توانمیرهبری به عنوان بهترین رکن سازمان . [۱۱]شده است 
ترین عامل در تداوم حیات و رهبری مهم. [۵7]نهایت باعث موفقیت یا شکست سازمان شود  کاهش آن باشد و در
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 .[۱0] کندیماستمرار موفقیت سازمان است و نقش بسیار مهم و حیاتی در رشد، بالندگی و پیشرفت سازمان ایفا 
رهبری  .[0]بدون وجود رهبری ممکن است حلقه اتصال اهداف فردی و سازمانی، ضعیف یا از هم گسیخته شود 

 انتظار عمل مطابقیل و رغبت ای که از روی مبه گونه ،های دیگران استو تصمیم اعمال نفوذ در افکار، رفتار
. رهبری فرآیند تغییر هدفداری است که از طریق آن رهبر و پیروان از طریق مقصود مشترک به هم [۵۰] کنند
 و مردم بر تأثیرگذاری و نفوذ فرایند یا هنر، . رهبری[۵۱] کنندمیانداز را آغاز پیوندند و حرکت به سمت چشممی

 یهاهدف برای مختلف هایموقعیت در مشتاقانه کهاست  ایگونه به ارتباطات طریق از آنها در انگیزش ایجاد
 ۵و جاگو وروم .[۱۶] گیرند کار به گروهی هایهدف به دستیابی برای را خود توان حداکثر و نموده فعالیت گروه

عریف ت« فرآیند انگیزش مردم به همکاری با یکدیگر برای دستیابی به اهداف بزرگ»رهبری را به عنوان [ ۱۱]
مگان به تا ه گذاردمیرهبری، یک روند است که در آن یک رهبر بر یک گروه تاثیر  کنندمیتاکید . آنها کنندمی

. مورهد و [۱۰]اهداف به وسیله تک تک اعضای گروه است و نتیجه نفوذ رهبر بر پیروان، پیگیری  موفقیت برسند
اند که رهبری به عنوان یک فرآیند عبارت است از قدرت استفاده از نفوذ نیز در تعریف رهبری آورده[ 07] ۸گریفین

های اعضای گروه به منظور دستیابی به هدف. ماکس وبر یکی بدون اجبار برای هدایت و هماهنگ کردن فعالیت
هبران، های روان تنی برخی از رترین نظریه پردازان پیشتاز در تحلیل مفهوم رهبری با تکیه بر ویژگیستهاز برج

ند گروهی را مفتون و مسحور خود سازند توانمیای که دارند معتقد است که آنان از برکت قدرت جذب خارق العاده
ت کیفیت به صورآن را یابد و میبه نام کاریزما ای هو به دگرگونی دست بزنند. او راز کلیدی این اعجاز را در خصیص

 ،رکت آناز بو  رسد واجد قدرت طبیعی، فوق بشری یا دست کم غیرعادی استاستثنایی شخصی که به نظر می
. تعاریف [۱۲]، شوندمیو بدین دلیل، مریدان یا هوادارانی گرد او جمع  کندمیچنین فردی سرنوشت ساز جلوه 

گفت که وجه مشترک تمامی تعاریف این است که رهبری  توانمیدیگری نیز از رهبری وجود دارد اما در مجموع 
 است. «فرآیند نفوذ و تاثیر گذاری بر افراد»

 «های تولیدی در قرن بیست و یکم: دیدگاه متخصصان صنعتیراهبرد بنگاه»با عنوان  ابتدا چابکی. چابکی
کار ومفهوم موسسه چابک را به جهان کسب[ ۵۵] ۵۹۹7در سال  0منتشر و به همگان معرفی شد. بعدها دراکر

 ی معاصر را تبیین کند. هاسازمانی و پاسخگویی رپذیانعطافشناساند تا ضرورت افزایش 

رد مو که مفهوم این از مشترکی و شمول جهان سازمانی، تعریف چابکی پارادایم بودن نوظهور به توجه با
 داده هارائ از چابکی خاص تعریفی خود تحقیق نوع اساس بر هر محققی واقع در. ندارد وجود باشد، همگان پذیرش

کنونی اشاره دارند و سرعت در سازگاری با آنها را شرط  دنیای یاطمیناننا و تغییر به نحوی به تمامی آنها که است

 از این تعاریف اشاره شده است. تعدادیبه  ۵رو در جدول چابکی می دانند. از همین
 

 خالصه تعاریف چابکی. ۵جدول 

 تعریف منبع

[۹] 
 به و موثر ریعس طریق واکنش از مستمر و بینیپیش قابل غیر تغییرات با رقابتی هایمحیط در پروش و حیات چابکی، قابلیت

 .بازارهای متغیر است

[0۵] 
 بازارها به بخش اثر و از طریق واکنش سریع بینیپیش قابل غیر تغییر با پیوسته رقابتی محیط در شکوفایی و حیات ادامه توانایی

 تغییر مشتریان حال و نیازهای در

 ناگهانی و سریع ارتباطات و حیاتی، دانش هایدارایی طریق گردآوری از رقابتی بازار نوآور هایفرصت شناسایی توانایی [۱7]

 سریع به تغییرات و غلبه بر آنهاتوانایی شرکت در پاسخ  [7]

                                                                                                                                      
۵
 Vroom & Jago 

۸
 Moorhed & Griffin 

0
 Drucker 
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 تعریف منبع

[0۸] 
 از نباید هاانسازمبابت  این از است بینیپیش قابل غیر و پیوسته در حال تغییر محیط در شکوفایی و رونق توانایی چابکی
 بازار محیط رد رقابتی مزیت کسب برای را فرصتی تغییر باید بلکه نمایند اجتناب آنها از و ترس داشته کاری محیط تغییرات

 .نمایند تصور

 تغییر با ارتباط در فعاالنه بیش اقدام توانایی و بینیپیش قابل غیر تغییرات به پاسخ توانایی [۱]

[00] 
 بندیکلاز طریق ش سهامداران و مشتریان به تمرکز با و سریع پاسخ دادن و تجاری سازمان در شناسایی تغییرات محیط توانایی

 های خود استراتژی و فرایندها منابع، مجدد،

 آنها به سریع گویی پاسخ و محیط تغییرات احساس در شرکت توانایی و قابلیت [۱۸]

[۱۸] 
و  هاها، دانش و روابط برای تصرف این فرصتهای جدید مزیت رقابتی، استفاده از داراییتوانایی سازمان در کشف فرصت

 سازگاری با تغییرات ناگهانی در شرایط تجاری

 تغییرات موجود در محیط کسب و کار. بینیپیشچابکی یعنی توانایی سازمان در احساس، ادراک و  [۸7]

 ی سازمان در واکنش به تغییرات محیطیپذیرانعطاف [۵۸]

 آمادگی جهت رویارو شدن با تغییرات و ایجاد مشارکت در کارکنان [۸0]

 

 تا ردهرا ملزم ک هاسازمان جهانی، کاروکسب فعلی فضای پیچیدگی و ثباتیبی باالی سطح. رهبری چابک
شوند.  رهبری چابک متمایل به رویکرد محیطی سریع تغییرات به موثر پاسخگویی و رقابت از عقب نماندن برای
 رد موثر و منطقی گیریتصمیم برایی رهبر توانایی چابک، رهبری ،[0۰] ۸۰۰7 سال در ۵جوینر و جوزف نظر طبق

 و دانههوشمن اقدامات برای را رهبر ظرفیت تعریف این. است تغییر حال در سرعت به و ثباتبی پیچیده، محیط
به  چابک هبریر .ستا روبرو سریع تغییر و پیچیدگی اطمینان، عدم با که کندمی توصیف شرایطی تحت محتاطانه

 در نشده نیبیپیش رویدادهای به پاسخگویی در بودن پذیرانعطاف و سازگار بودن سریع بودن، برای رهبر توانایی

 ،پذیرانعطاف و سریع اقدامات با که دارند را توانایی این چابک رهبران .[۵۶] ناآشنای محیطی اشاره دارد شرایط
 چابک رهبران .[۸۱] دهند نشان واکنش آن به نسبت و داده تشخیص را کار و کسب محیط در موقع به تغییرات

 غییرت حال در سرعت به کار و کسب محیط یک در موثر سازمان هدایت به قادر و تاکتیک هستند بینش و دارای
  .[۸۲] طلبد می را متعدد هایاولویت و هادیدگاه از وسیعی طیف موفقیت، آن در که محیطی هستند،

 ملکردع بهترین با رغبت ای که کارکنانهستند به گونه مساعد کار محیط یک ایجاد به قادر چابک رهبران
 جمعی هویت خالقیت، ءارتقا باعث که دارند سازی فرهنگ در مهمی نقش رهبران نوع این. دهندمی ارائه را خود

 هب تغییر،( نمایندگان) عامالن عنوان به چابک رهبران. شودمی تغییر حال در جهانی محیط این در نوآوری و
 تحمل و بینیپیش. دهند نشان واکنش فاحش تغییرات و هاقطعیت عدم به نسبت سریعاً تا کنندمی کمک هاسازمان
 رایب را استراتژیک چابکی انداز چشم سازدمی قادر را آنها که است چابک رهبران هایویژگی از یکی تغییرات
 . [۸۱] دهند برای سازمان، توسعه هاییفرصت به آنها تبدیل و مناسب سازمان با تغییرات انطباق

 رعتس به که محیطی شرایط با که هستند رهبرانی چابک نیز معتقدند که رهبران[ ۱۹]( ۸۰۸۰) ۸ساهین و آلپ
 این، بر عالوه(. سرعت) دهند پاسخ تغییرات این به سرعت به ندتوانمی و شوندمی سازگار هستند تغییر حال در

 یک با خود تیم انطباق و مدیریت وظایف از رفتن فراتر آنها هدف. است مستمر بهبود و توسعه چابک رهبران هدف
 آنها. دکننمی توانمند را خود کارمندان چابک رهبران بنابراین،(. یپذیرانعطاف) است سطوح تمام در مداوم تغییر

 هدف، هب دستیابی ضمن همچنین آنها. کنندمین تمرکز اهدافشان به رسیدن برای هاتیم هدف بر فقط معموالً
 یشتریب رضایت( همکاری) کارشان از تیم اعضای که کنندمی حاصل اطمینان و دارند تیم با بیشتری همکاری

 ،کنندمی یپشتیبان گروهی کار از ،کنندمی ایجاد را اندازچشم چابک رهبران. یابدمی افزایش کارایی نتیجه، در. دارند

                                                                                                                                      
۵
 Joiner & Josephs 

۸
 Şahin & Alp 
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 آورینو از اطمینان مسئول همچنین چابک رهبران(. صالحیت) کنندمی حمایت آنها از کارمندان سایر بنابراین

 سمت هب را خود کارکنان آنها(. فناوری ردیابی) کنندمی تشویق مداوم طور به را خود کارکنان توسعه آنها. هستند
  .دهندمی آموزش موفقیت برای را آنها و کنندمی هدایت پیشرفت زمینه در کار

 اصول رهبری چابک
 نه اصل را برای رهبران چابک ذکر کرده اند که عبارتند از:[ ۱0]( ۸۰۵0) ۵پاپر و همکاران

 ارندد دلسوزانه و مهربان همدالنه، فروتنانه، رویکردی چابک رهبران :کلمات نه رفتار، طریق از رهبری (۵

 .کنندمی تالش هاویژگی این بهبود برای آنها. گیرد می نظر در را دیگران که
 مسائل و تمشکال به مختلف زوایای از چابک رهبران :تفکر )اندیشه( کیفیت بهبود با نتایج بهبود (۸

 .کنندمی نگاه
 ره در منفی کمابیش تجربه یک بازخورد دریافت :موثر بازخورد فرهنگ طریق از سازمان بهبود (0

 هاآن. کندمی باز دارامعن و مفید شجاعانه، بازخورد برای را راه چابک رهبران نگرش .شودمی درک فرهنگ
 .باشد موثر بازخورد هنگام امر این تا باشند محترمانه و صادقانه صریح، که کنندمی توجه

 هدف تا کندمی کمک کارمندان به چابک رهبر: کنندمی پیدا معنا خود کار در افراد اینکه از اطمینان (۱
 ایجاد با هم را کار این را با زندگی خود پیوند دهند. آنها دهندمیکه انجام  را کاری و داشته مشترکی

 ارمندانک قلب و مغز آنها بنابراین،. دهندمی انجام ماموریت با ارتباط با هم سازمان و برای معنادار اندازچشم

 امور انجام نحوه در آنها شرکت هایارزش که کنندمی حاصل اطمینان و دهندمی قرار خطاب را خود
 .شودمی منعکس روزمره

چرا  نندکمی ایجاد را اعتماد رهبران چابک فضای: اکتشاف و خالقیت مبنای ،مثبت احساسات ایجاد (۱
 اعاتاختر و خالقیت. شودمیمثبت باعث شکوفا شدن استعدادهای بالقوه افراد  احساسات که وجود جو و

ن همین وجود اطمینا برای. شودمی انجام پذیریریسک های تعیین شده وچارچوب از رفتن فراتر با جدید

 .است اساسی شرط کندمی فراهم رهبر که و اعتمادی

ترین تعریف، تأثیرگذاری رهبری در ساده فراهم کردن رفتارهای رهبری در تمام سطوح سازمان: (۶
 ک،منظور رهبر چاب این است. بنابراین رفتارهای رهبری از کارکنان در هر سطحی قابل انتظار است. برای

 دارد، وجود کارمندان همه در که رهبری توانایی کردن فعال با را جدید شرایط با سازگاری و یادگیری
 .است پذیر امکان کارمندان پذیریمسئولیت صورت در هاتن این موضوع .کندمی تشویق

 درون در که هاییتنش و نیازها حل برای کارکنان توانمندسازی: مناسب طور به قدرت و اقتدار انتقال (7
 .است ضروری و مهم مهارت یک آیدمی بوجود سازمان

 برای مالکیت، ارزش درک و سخاوت مثبت، رویکرد بخشش، که داندمی چابک رهبر :کردن همکاری (۲
 عتمادا احساس ،کندمی دنبال را باالیی اهداف که سازمانی بنابراین،. است ضروری سالم، کار محیط یک

 .کندیم ترغیب های معینچارچوب از شدن خارج برای را پیشرفت و یادگیری پذیری،نفس، مسئولیت به

موقعیت سازمانی کارکنان به  به توجه بدون چابک رهبر :سازمان سطوح تمام در مهم هایایده ارائه (۹
دهد. برای این منظور او زمان کافی را به زیردستان خود ای از طرف هر کسی روی باز نشان میهر ایده

 دهد تا خود را توسعه دهند.دهد و این فرصت را به آنها میهای آنها گوش میدهد و به ایدهاختصاص می
 پیشینه پژوهش

                                                                                                                                      
۵
 Popper et al. 
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های بهداشتی: پیشایندها و پسایندهای مدل رهبری چابک در بخش مراقبت» ارائهدر [ ۱۱]ساهین و آلپ 

بازار/ساختار بازار، رقابت،  ها )موقعیت در، پیشایندهای رهبری چابک را در قالب سه عامل محرک«فردی و سازمانی
یریت )مد سازمانی داخلی(، عوامل هایکنندگان، پیچیدگیدرخواست مشتری، تکنولوژی، عوامل اجتماعی، تامین

گر(؛ و ن پیش )شخصیت فردی ناب، خصوصی یا دولتی بودن سازمان، سازمان نوآور، سازمان یادگیرنده( و عوامل
ارکنان، ک تعهد و رضایت مشتریان، تعهد و پسایندهای رهبری چابک را در قالب دو دسته نتایج سازمانی )رضایت

طار و عبندی کردند. ج فردی )بهبود عملکرد شغلی خود، توسعه شخصی( دستهافزایش انگیزه کارکنان( و نتای
به این نتیجه رسیدند که بهترین سبک رهبری  «نقش رهبری چابک در چابکی سازمانی» معرفیدر [ ۶] ۵عبدالکریم

 ایجاد و هاظرفیت ایجاد برای هاسازمان رو، این ی چابک، سبک رهبری چابک است. ازهاسازمانبرای هدایت 
 نیاز باالیی هایگذاریسرمایه به دهند، جای خود در را چابک رهبران مناسب طور به بتوانند که هاییچارچوب

 و جذب چابک، رهبران به شدن تبدیل توانایی یا رهبری چابک هایویژگی با افرادی است الزم همچنین. دارند
 شوند.  داده آموزش

 طحس توسعه تاکید دارد که مدیران باید برای «چابکی رهبری برای چابکی سازمان» در تشریح [۸۹]جوینر 
محیطی بر سه حوزه چابکی استراتژیک، چابکی عملیاتی )از جمله فرهنگ  آشفته شرایط با متناسب سازمانی چابکی

نیز شفافیت جهت، همدلی و [ ۸۵] ۸هایوارد باشند.ها( و چابکی رهبری تاکید داشته و همچنین ساختارها و سیستم
اعتماد، توانمندسازی کارکنان، کار مشترک، داشتن تفکر قاطع، سواد دیجیتال، زیر سوال بردن وضعیت موجود و 

در پژوهشی با عنوان [ 0۱] 0مک پرسونداند. های رهبران چابک میهای جدید تفکر را از ویژگیایجاد روش
 یک از آسان و سریع حرکت به قادر سازگار و چابک به این نتیجه رسیدند که رهبران «سازگاررهبران چابک، »

 با روان و سریع سازگاری به قادر و پیچیده خدمات از متنوعی طیف مدیریت به قادر دیگر، حوزه به مدیریتی حوزه
  .هستند سریع و متغیر کار و کسب فضای یک

ویژگی را برای رهبران چابک برشمرده  7 «رهبری چابک برای تغییر در محل کار» معرفیدر  [۸۸] ۱هنسون
 جدید هاینفعان، شناخت پارادایمذی نفسه، شناخت فی دانش نه -باالتر مرتبه ها عبارتند از تفکراست. این ویژگی

 ختلفم انواع از حمایت برای مناسب فضای و تاب آور، ایجاد پذیرانعطافنوآوری، داشتن کارکنان  و همکاری برای
[ 0۰] خودشان و داشتن آگاهی اجتماعی. جوینر و جوزف مدیریت برای افراد، اختیار در منابع و ابزارها دادن کار، قرار

فزا؛ اپنج سطح متخصص، دستیار، کاتالیزور، خالق مشترک، هم سطوح رهبری چابک  «توسعه رهبران چابک»در 
نفعان، تنظیم، چابکی ذی-های رهبر چابک را در قالب چهار شایستگی چابکی زمینهها و شایستگیو صالحیت

 رهبری چابکی تأثیر بررسیدر  [0۶]مصری و همکاران . بندی کردندچابکی خالقانه و چابکی خود رهبری دسته

 بین ناداریمع رابطه که دادند دانش نشان تسهیم گریمیانجی با نامرئیکارکنان  پدیده کاهش بر انسانی منابع
 همچنین. ددار وجود دانش تسهیم تعدیلگر با نقش نامرئی کارکنان پدیده کاهش و انسانی منابع رهبری چابکی
 دارد. وجود نامرئی کارکنان پدیده کاهش انسانی با منابع رهبری چابکی یهامولفه بین معناداری رابطه
 

 روش شناسی پژوهش .3

ا زیر ،ی تفسیرگرایانه قرار داردهاپژوهشدر زمره  واست  یکیفی و کمّ صورت به و آمیخته از نوع پژوهشاین 

ی ی مؤثر بر رهبری چابک با فرایند کدگذاری استقرایهامولفههدف اصلی آن شناسایی اثرگذارترین و اثرپذیرترین 
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ی توصیف روش،از حیث ماهیت و  و کاربردی این پژوهش از لحاظ هدف، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. یهاداده

 دهندیم تشکیل لرستان استان در بنیاندانش یهاشرکتمدیران  را پژوهش آماری جامعه. از نوع پیمایشی است
 صنعتی خدماتی، تولیدی، هایحوزه در که باشندمی شرکت ۵۶با  برابر هاشرکتاین  تعداد اطالعات به توجه با که
 میانی و ارشد مدیران از متشکل خبرگان پژوهش آماری جامعه شکل، بدین. هستند فعالیت به مشغول داروسازی و

 هک است ذکر به )الزم هدفمند گیرینمونه روش از استفاده با که باشندمی لرستان استان بنیاندانش یهاشرکت
 هب است عمیق و زیاد بسیار بررسی مورد زمینه در هاآن درک و اطالعات که کسانی هدفمند گیرینمونه روش در

 . شوندمی انتخاب نمونه عنوان

 تخصص دانش، میزان مبنای بر بررسی مورد پدیده به توجه با نمونه اعضای حاضر پژوهش در ترتیب این به
 بدین. اندشده انتخاب نمونه اعضای عنوان به نفر 0۰ تعداد فعالیت حوزه اساس بر و اند(شده انتخاب، آنها تجربه و

 و هاداده ،اشباع سرحد تا نظری کفایت اصل براساس داروسازی( و صنعتی خدماتی، )تولیدی، حوزه هر از که شکل
 ستا ساختاریافته نیمه مصاحبه ،پژوهش بخش کیفی در هاداده گردآوری ابزار .گردید آوریجمع مورد نیاز اطالعات

نفر از خبرگان آگاه به موضوع پژوهش و پایایی آن  ۵۰بر اساس نظرات  CVRضریب  از استفاده با که روایی آن
قایسه م پرسشنامه کمی بخش در گردآوری اطالعات ابزار شد. همچنین کوهن تأیید -گیری از شاخص کاپایبا بهره

 یفیک بخش در. شد تأیید مجدد آزمون محتوا و روایی از استفاده با بترتی به آن پایایی و روایی زوجی است که
عوامل مؤثر  و تحلیل ،کدگذاری روش و Atlas.tiافزار نرم از استفاده با مصاحبه از آمده دست به یهاداده پژوهش،

 ارترین وذاثرگ روش دیمتل فازی از استفاده با پژوهش نیز، کمی بخش در .شدند شناسایی چابک رهبری سبک بر
 . شدند مشخص چابک اثرپذیرترین عوامل مؤثر بر سبک رهبری

ستفاده اگراف نظریه گیری بر مبنای های زوجی و از ابزارهای تصمیمبر اساس مقایسه فناین از دیمتل. فن 

ی و ا. این روش ممکن است تاییدکننده روابط میان متغیرها و یا محدود کننده روابط در یک روند توسعهشودمی

با بررسی روابط متقابل بین معیارها، میزان تاثیر و اهمیت آنها را به صورت امتیاز عددی  این فن. [۱۱] مند باشدنظام

گیری چند معیاره و عملکرد آن در ایجاد روابط و ساختار بین تصمیمروش این مشخصه ترین هم. مکندمیمشخص 

ای هبصری، قادر است وابستگی -عالوه بر تبدیل روابط علت و معلولی به یک مدل ساختاریو  باشدعوامل می

، برآورد نظر خبرگان با مقادیر عددی این حال . با[۱۵] شناسایی و آنها را قابل فهم کنددرونی بین عوامل را نیز 

ای هگیری به شدت به داوریاست، چرا که نتایج تصمیم دقیق، مخصوصا در شرایط عدم قطعیت، بسیار دشوار

 نفذهنی غیردقیق و مبهم وابسته است. این عامل باعث نیاز به منطق فازی در دیمتل شده است. در نتیجه، در 

در شرایط عدم اطمینان محیطی را تسهیل  گیریتصمیمدیمتل فازی از متغیرهای زبانی فازی استفاده شده و 

 .   [۱۶] ها با موفقیت همراه بوده استهای اخیر استفاده از این تکنیک در بسیاری از زمینه. در سالکندمی

 مرحله اول: انتخاب گروهی از خبرگان

خبرگان دارای اطالع و تجربه کافی در مورد موضوع، برای جمع آوری داده به اولین قدم، تشکیل گروهی از 
 منظور حل مسئله است.

 مرحله دوم: توسعه معیارهای ارزیابی و طراحی مقیاس فازی

 کیفى عبارت ۱ از یکدیگر با مقایسه معیارها در این مرحله، ضمن مشخص کردن معیارهای استاندارد به منظور
 .است شده داده نشان ،۵ جدول در نها آ معادل فازى مقادیر و عبارات این نام که شده است استفاده
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 متغیر های زبانی فازی مثلثی .۵جدول

 مقدار فازی عبارت کالمی

 (۰، ۰، ۸۱/۰) تاثیر خیلی کم

 (۰، ۸۱/۰، ۱/۰) تاثیر کم

 (۸۱/۰، ۱/۰، 7۱/۰) تاثیر متوسط

 (۱/۰، 7۱/۰، ۵) تاثیر زیاد

 (7۱/۰، ۵، ۵) زیادتاثیر خیلی 

 
 مرحله سوم: تشکیل ماتریس مستقیم ارتباط اولیه

( جایگزین ۵) هامولفهها با توجه به جدول آوری نظرات خبرگان معادل فازی هر یک از پاسخپس از جمع

 .شودمی. که بدین ترتیب ماتریس ارتباط مستقیم اولیه فازی تشکیل شودمی
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 مرحله چهارم: محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم نرمال شده   

، دکنمیهای قابل مقایسه تبدیل را به مقیاسعوامل های سازی که مقیاسدر اینجا از طریق فرمول نرمال

 .شودمیاستفاده 
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 مرحله پنجم: محاسبه ماتریس روابط کل

 .شودمیکه به صورت زیر محاسبه  کندمیها را منعکس روابط کل بین زوج T ماتریس
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 ماتریس یکه است. Iها در این رابطه
 Tمرحله ششم: به دست آوردن مجموع سطرها و ستون های ماتریس 

( ماتریس روابط کل فازی است. مجموع سطرها Cهای )( و ستونRسطرها ) گام بعدی، به دست آوردن مجموع
 .شودمیهای زیر محاسبه ها با توجه به فرمولو ستون
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و ترسیم نمودار علت و معلولی ) اثرگذاری و  R-Cو  R+Cمرحله هفتم: دیفازی کردن مقادیر 

 اثرپذیری(

اعدادی فازی هستند که برای به دست آوردن نمودار علت و معلولی  R-Cو  R+Cکلیه مقادیر به دست آمده 
 باید آنها را با فرمول زیر دیفازی کنیم.
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-R، به طوری که )شودمی( مشخص R-C( و )R+Cهای )مراتب نهایی توسط ستونها در سلسلهمحل عامل

Cدر طول محور عرض ه( نشان دهند( ها( است و این موقعیت در صورت مثبت بودن )موقعیت یک عاملR-C )
( نیز نشان دهنده R+Cبه طور قطع یک علت بوده و در صورت منفی بودن آن، به طور قطع معلول خواهد بود. )

هم از نظر معلول )اثرپذیری( ها(، هم از نظر علت )اثرگذاری( و مجموع شدت یک عامل )در طول محور طول

 باشد.می
 هاعامل زیر بین جدول و آستانه ارزش تعیین: هشتم مرحله

 یئزج روابط از توانمی روش این با. شود محاسبه آستانه ارزش باید هازیرعامل بین روابط جدول یافتن جهت
 آستانه مقدار از T دیفازی ماتریس در آنها که مقادیر روابطی تنها. داد نشان را اعتنا قابل ارتباطات و کرده نظرصرف
 دیفازی ماتریس مقادیر تمامی شد، تعیین آستانه شدت که آن از بعد. خواهد شد داده نمایش جدول در باشد بزرگتر

T شودمین گرفته نظر در علّی رابطه آن یعنی شده، صفر باشد از آستانه کوچکتر که. 
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 های پژوهشیافتهها و تحلیل داده .4

برای شناسایی عوامل مؤثر بر رهبری چابک از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شده که نتایج آن 
( در جدول 0همچنین فرآیند کدگذاری پژوهش و دست یافتن به کدهای انتخابی )جدول ارائه شده است 0در جدول 

ثر بر رهبری چابک بوده است. به منظور گویه یا همان عوامل مؤ ۵۲پرسشنامه دارای نشان داده شده است.  ۸
دارد که خبرگان هریک از عوامل را در مقایسه با  ۵۲در  ۵۲ تبیین شدت اثر عوامل، این پرسشنامه حالت ماتریس

شده امتیازدهی کرده و  نتایج در ماتریس روابط های دیگر از نظر شدت اثرگذاری مطابق با روش بیانویژگی

          :جمع آوری شده است ۱ ( به شرح  جدولMمستقیم )
 . فرآیند کدگذاری پژوهش۸جدول 

 کدهای باز کدهای محوری کدهای انتخابی

 انتقاد پذیر بودن

 استقبال از نقد شدن
 هایی برای نقد و بررسیاجتناب از برخورد هیجانی با منتقدان، اختصاص زمان

 عملکرد خود، دادن حق ارائه دیدگاه به افراد

 اشتباهاتپذیرش 
ا و هعدم فرافکنی، مقصر جلوه ندادن دیگران در اشتباهات خود، قبول ضعف

 های خودکاریکم

نگری و داشتن دید ژرف

 وسیع

توانایی درک مسائل مختلف و 

 پیچیده
 ایبررسی مسائل و موضوعات از ابعاد مختلف، تأمل و بازاندیشی دوره

 دیدن مسائل به صورت جامع
امور مختلف، توجه به ارتباط موضوعات مختلف با هم، پرهیز توجه کامل به 

 نگری، نگاه عمیق به موضوعات متفاوتاز سطحی

 آوری باالتاب

 بردباری در مقابل مشکالت، پرهیز از عجله و شتاب زدگی صبور بودن

خونسردی در مواجهه با 

 مشکالت

ه محتمل، روحی ایستادگی در قبال تغییر و تحوالت، مقاومت در برابر خطرات

 باال در مواجهه با مشکالت

 صبر در برابر تغییرات، تمایل به کار در شرایط پیچیده تحمل ابهام

 تفکر خالقانه

 پرهیز از تفکر خطی، گرایش به خلق افکار جدید، خالقیت محور بودن

 ارانجام کهای جدید گیری از روشتمایل به رویکردهای نوین، استفاده و بهره نوآور بودن

 تشویق ریسک پذیری
های جدید کار، تشویق ریسک پذیری کارکنان، تشویق کارکنان به روش

-های مرسوم، تشویق کارکنان به ارائه ایدهتشویق به تفکر خارج از چارچوب

 های جدید، تشویق کارکنان به ارائه نظراتشان

 همدلی و صمیمیت

 درک افکار و احساسات دیگران
افراد، توجه به احساسات درونی کارکنان، در نظر گرفتن یکی شدن با 

 نیازهای احساسی کارکنان

سهیم دانستن خود در مشکالت 

 دیگران
 کمک به کارکنان در رفع تعارضات، ابراز همدردی

 پیشرفت جهت در تالش
 کارکنان و خود

رسیدگی به مشکالت و نیازهای 
 مادی افراد

 پرداخت پاداش متناسب با موفقیت افرادتوجه به حقوق و مزایای کارکنان، 

 آموزش و توسعه کارکنان
های مهارتی، پشتیبانی و راهنمایی کارکنان، انتقال دانش و ایجاد آموزش

 تجربیات خود به افراد

 برخورد سازنده با شکست ها
ها، شناسایی اشتباهات و مقصر قلمداد نکردن کامل کارکنان در شکست

ارائه راهکارهای صحیح، چشم پوشی از اشتباهات تا حد برطرف کردن آنها، 

 ممکن

ایجاد مسؤلیت و تعهد به جای 

 اطاعت محض
 آزاد گذاشتن کارکنان در انجام برخی وظایف، دادن اختیار نسبی به افراد

ایجاد رضایت و عالقه مندی در 
 افراد

ش تال های متناسب با عالقه کارکنان به آنها، قدردانی ازسپردن مسؤلیت
 کارکنان حتی در صورت موفق نشدن

 مداوم یادگیری
انگیزه باال برای فراگیری دانش جدید، عالقه به یادگیری  عالقه به مطالعه،

 مسائل مختلف، تالش برای یادگیری تکنولوژی روز

 حمایت عاطفی حمایت با توأم رابطه
، افرادتوجه به زندگی شخصی کارکنان، گوش دادن فعاالنه به مشکالت 

 گوش دادن همدالنه به مشکالت افراد
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 کدهای باز کدهای محوری کدهای انتخابی

 
 حمایت مدیریتی

ارائه کمک و پشتیبانی در انجام وظایف، برقراری ارتباطات مؤثر با کارکنان، 

دادن اطالعات مورد نیاز به افراد، حمایت از کارکنان در صورت شکست 
 خوردن، راهنمای کردن افراد

 حمایت لجستیکی
نیاز کارکنان، قرار دادن تجهیزات الزم در اختیار  فراهم کردن امکانات مورد

 کارکنان

 رنگ آینده و پذیر ریسک

 بودن

 حورریزی آینده منگاه بلند مدت داشتن، درنظر داشتن تغییرات آتی، برنامه آینده نگری

 پذیریریسک
پذیر بودن، نهراسیدن از نتایج، شجاعت باال، تصمیمات با جسور بودن، خطر

 باالنااطمینانی 

 باال هیجانی هوش

مدیریت احساسات خود و 
 دیگران

و کارکنان، مدیریت  کنترل رفتارهای تراکنشی، کنترل عواطف خود
 احساسات، توانایی درک احساسات دیگران، مدیریت هیجانات سازمانی

 مهارت خودشناسی، خودآگاهی، توانایی شناخت دیگران شناخت خود و دیگران

هیجانات درک احساسات و 
 دیگران

 همدلی با دیگران، امید بخشیدن به دیگران، شناخت عواطف دیگران

 خود های توانایی به باور

 کارکنان و

ناامید نشدن از کارکنان در 
 صورت شکست خوردن

 حمایت از افراد در صورت شکست خوردن، دادن فرصت دوباره به کارکنان

 اعتماد کردن به افراد
افراد، دادن منابع الزم به کارکنان، اعطای برخی آزادی عمل دادن به 

 ها به کارکنانلیتئومس

 خودباوری
، یریگتصمیماستقالل فکری باال، توانایی باال در تحلیل امور اختیار در 

 اعتماد به نفس باال

 فکری کنجکاوی
 کاوشگر بودن، جست و جو گر بودن تفحصگری

 بین بودن، بررسی موشکافانه موضوعاتبینی باال، نکتهنازک موشکافی باال

 احترام با اموت رابطه

 تشکر زبانی، قدردانی و تشکر عملی تکریم کارکنان

 محترم شمردن کارکنان، ارائه بازخورد به صورت محترمانه روابط محترمانه

 ارزش قائل شدن برای کارکنان
-زمانمحترم شمردن نظرات کارکنان حتی در صورت مخالفت، اختصاص 

 هایی برای شنیدن نظرات افراد

 قوی اجتماعی روابط
 شوخ طبع بودن، با محبت بودن، پرخاشگر نبودن خونگرم بودن

 تواضع باال، فروتنی باال، مغرور نبودن متواضع و فروتن

 تزریق و خودانگیزشی

 به اشتیاق و شور
 کارکنان

 تزریق انگیزه به کارکنان
هایشان، تحریک افراد برای خصوص تواناییالهام بخشیدن به کارکنان در 

 عالی بودن، توانایی نمایش سطح باالیی از انرژی ذهنی

 مشارکت دادن کارکنان
های افراد بدون توجه به نظرخواهی و مشورت از کارکنان، گوش دادن به ایده

 رتبه سازمانی آنها،

 بودن خودانگیزش
بودن و امید داشتن به ناامید نشدن در صورت شکست خوردن، خوش بین 

 آینده

 بودن رو گشاده و خوشرو
 خو بودن، خوش خلق بودن، مهربان بودننرم حسن خلق

 رو بودنرو بودن، بشاش بودن، گشادهخنده حس شوخ طبعی

 قوی پشتکار و اراده
 طالب بودن، عزم راسخ داشتن پشتکار باال

 بودنمصمم بون در رسیدن به اهداف، با همت  اراده قوی

 یپذیرانعطاف

ها و پذیرش تغییر در رویه

 استانداردهای معمول

های جدید، عدم مقاومت در پذیرش تجارب جدید، پذیرش بکارگیری روش

 های قدیمی و سنتیبرابر تغییر، پافشاری نکردن بر راه حل

پذیرش عقاید جدید و 
 غیرمتعارف

اید پافشاری نکردن بر عقهای نو و متفاوت، تمایل به شنیدن نظرات و اندیشه
 سنتی، تفکر در مورد نظرات متفاوت دیگران، پافشاری نکردن بر عقاید خود

 ارتباطی های مهارت
 شبکه سازی

های قدرت، توانایی ایجاد رفتارهای سیاسی، توانایی ایجاد روابط با شبکه
 کنندگانروابط مؤثر با همکاران، مشتریان، تامین

 ارتباط با افراد قدرتمند، نزدیک شدن به مراکز قدرت ائتالف با صاحبان قدرت



 181  انیبندانش یهاچابک در سازمان یمؤثر بر رهبر یهامولفه نیرتریو اثرپذ نیاثرگذارتر نییو تب ییشناسا

 

 کدهای باز کدهای محوری کدهای انتخابی

 مهارت های ارتباطی گسترده
لینک و پیوند با صاحب منصبان، سرمایه اجتماعی باال، توانایی برقراری 

 ارتباطات مؤثر

 
 . عوامل موثر بر رهبری چابک مستخرج از مصاحبه0جدول

 عوامل ردیف عوامل ردیف

 های خود و کارکنانباور به توانایی ۵۰ انتقاد پذیر بودن ۵

 کنجکاوی فکری ۵۵ نگری و داشتن دید وسیعژرف ۸

 با احترام توأمرابطه  ۵۸ آوری باالتاب 0

 روابط اجتماعی قوی ۵0 تفکر خالقانه ۱

 خودانگیزشی و تزریق شور و اشتیاق به کارکنان ۵۱ همدلی و صمیمیت ۱

 رو بودنخوشرو و گشاده ۵۱ تالش در جهت پیشرفت خود و کارکنان ۶

 اراده و پشتکار قوی ۵۶ با حمایت توأمرابطه  7

 یپذیرانعطاف ۵7 نگر بودنپذیر و آیندهریسک ۲

 های ارتباطیمهارت ۵۲ هوش هیجانی باال ۹

 
 هایاستفاده شده است و ابتدا میانگین حسابی پاسخ Excelافزار جهت تحلیل پرسشنامه دیمتل فازی، از نرم

ماتریس  ۵های خبرگان محاسبه شد. سپس با توجه به مقادیر فازی جدول مربوط به هر عامل جهت اجتماع پاسخ

 ارائه شده است. ۱به دست آمد که در جدول  (L,M,Uروابط مستقیم فازی به صورت )
 

 . ماتریس روابط مستقیم فازی۱جدول

81 81 81 .... 3 2 8 
ماتریس روابط 

 مستقیم فازی

(7۱/۰ ،۱/۰ ،
۸۱/۰) 

(7۱/۰ ،۱/۰ ،
۸۱/۰) 

(7۱/۰ ،۱/۰ ،
۸۱/۰) 

…… 
(7۱/۰ ،۱/۰ ،

۸۱/۰) 
(7۱/۰ ،۱/۰ ،

۸۱/۰) 
(۰ ،۰ ،۰) 8 

(۰ ،۰ ،۰) (۰ ،۰ ،۰) (۰ ،۰ ،۰) …… (۵ ،۵ ،7۱/۰) (۰ ،۰ ،۰) (۵ ،۵ ،7۱/۰) 2 

(۱/۰ ،۸۱/۰ ،۰) (۰ ،۰ ،۰) (۱/۰ ،۸۱/۰ ،۰) …… (۰ ،۰ ،۰) (۱/۰ ،۸۱/۰ ،۰) (۱/۰ ،۸۱/۰ ،۰) 3 

…… …… …… …… …… …… …… ... 

(۱/۰ ،۸۱/۰ ،۰) (۸۱/۰ ،۰ ،۰) (۸۱/۰ ،۰ ،۰) …… 
(۱/۰ ،۸۱/۰ ،

۰) 
(۸۱/۰ ،۰ ،۰) (۸۱/۰ ،۰ ،۰) 81 

(۵ ،۵ ،7۱/۰) (۵ ،۵ ،7۱/۰) 
(7۱/۰ ،۱/۰ ،

۸۱/۰) 
…… (۵ ،۵ ،7۱/۰) (۵ ،۵ ،7۱/۰) 

(7۱/۰ ،۱/۰ ،
۸۱/۰) 

81 

(۵ ،۵ ،7۱/۰) (۵ ،7۱/۰ ،۱/۰) (۵ ،7۱/۰ ،۱/۰) …… (۵ ،۵ ،7۱/۰) (۵ ،7۱/۰ ،۱/۰) (۵ ،7۱/۰ ،۱/۰) 81 

 سطر هر جمع رابطه موجود در مرحله چهارم دیمتل فازی، به توجه با ابتدا هاداده برای نرمال کردن سپس

 است: شده ارائه  نرمال ماتریس ۱ جدول در شد. آنهاحداکثر  مقدار بر داده تقسیم هر سپس و محاسبه

 
 . ماتریس نرمال شده ۱جدول

۵۲ ۵7 ۵۶ .... 0 ۸ ۵ 
ماتریس 
 نرمال شده



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۵۲۸

 

(۰۵70۱۵/۰ ،

۰۵۵۱۶۵/۰ ،

۰۰۱7۲/۰) 

(۰۵70۱۵/۰ ،

۰۵۵۱۶۵/۰ ،

۰۰۱7۲/۰) 

(۰۵70۱۵/۰ ،

۰۵۵۱۶۵/۰ ،

۰۰۱7۲/۰) 

…… 

(۰۵70۱۵/۰ ،

۰۵۵۱۶۵/۰ ،

۰۰۱7۲/۰) 

(۰۵70۱۵/۰ ،

۰۵۵۱۶۵/۰ ،

۰۰۱7۲/۰) 

(۰ ،۰ ،۰) ۵ 

(۰ ،۰ ،۰) 
(۰۸0۵۸۵/۰ ،

۰۸0۵۸۵/۰ ،

۰۵70۱۵/۰) 

(۰ ،۰ ،۰) …… 

(۰۸0۵۸۵/۰ ،
۰۸0۵۸۵/۰ ،

۰۵70۱۵/۰) 

(۰ ،۰ ،۰) 

(۰۸0۵۸۵/۰ ،
۰۸0۵۸۵/۰ ،

۰۵70۱۵/۰) 

۸ 

(۰۵۵۱۶۵/۰ ،

۰۰۱7۲/۰ ،۰) 
(۰ ،۰ ،۰) 

(۰۵۵۱۶۵/۰ ،

۰۰۱7۲/۰ ،۰) 
…… (۰ ،۰ ،۰) 

(۰۵۵۱۶۵/۰ ،

۰۰۱7۲/۰ ،۰) 

(۰۵۵۱۶۵/۰ ،

۰۰۱7۲/۰ ،۰) 
0 

…… …… …… …… …… …… …… ... 

(۰۵۵۱۶۵/۰ ،

۰۰۱7۲/۰ ،۰) 
(۰۰۱7۲/۰ ،۰ ،۰) (۰۰۱7۲/۰ ،۰ ،۰) …… 

(۰۵۵۱۶۵/۰ ،

۰۰۱7۲/۰ ،۰) 
(۰۰۱7۲/۰ ،۰ ،۰) (۰۰۱7۲/۰ ،۰ ،۰) ۵۶ 

(۰۸0۵۸۵/۰ ،

۰۸0۵۸۵/۰ ،
۰۵۵۱۶۵/۰) 

(۰۸0۵۸۵/۰ ،

۰۸0۵۸۵/۰ ،
۰۵70۱۵/۰) 

(۰۵70۱۵/۰ ،

۰۵۵۱۶۵/۰ ،
۰۰۱7۲/۰) 

…… 

(۰۸0۵۸۵/۰ ،

۰۸0۵۸۵/۰ ،
۰۵70۱۵/۰) 

(۰۸0۵۸۵/۰ ،

۰۸0۵۸۵/۰ ،
۰۵70۱۵/۰) 

(۰۵70۱۵/۰ ،

۰۵۵۱۶۵/۰ ،
۰۰۱7۲/۰) 

۵7 

(۰۸0۵۸۵/۰ ،
۰۸0۵۸۵/۰ ،

۰۵70۱۵/۰) 

(۰۸0۵۸۵/۰ ،
۰۵70۱۵/۰ ،

۰۵۵۱۶۵/۰) 

(۰۸0۵۸۵/۰ ،
۰۵70۱۵/۰ ،

۰۵۵۱۶۵/۰) 

…… 
(۰۸0۵۸۵/۰ ،

۰۸0۵۸۵/۰ ،

۰۵70۱۵/۰) 

(۰۸0۵۸۵/۰ ،
۰۵70۱۵/۰ ،

۰۵۵۱۶۵/۰) 

(۰۸0۵۸۵/۰ ،
۰۵70۱۵/۰ ،

۰۵۵۱۶۵/۰) 

۵۲ 

 

 .شودمیمحاسبه  ۶به صورت جدول  (Tروابط کل بین زوج ها ) سازی ، ماتریسنرمالبعد از 
 

 (T. ماتریس روابط کل بین زوج ها )۶جدول

11 11 11 .... 3 2 1 T 

(۰۸۵7۸۱/۰ ،

۰۵0۸۰۱/۰ ،
۰۰۶۸۸7/۰) 

(۰۸۸۵۹۱/۰ ،

۰۵0۱7۸/۰ ،
۰۰۶۱0۵/۰) 

(۰۸۰۲۶۸/۰ ،

۰۵۸۱۸0/۰ ،
۰۰۶۰۱۹/۰) 

…… 

(۰۸۸۱۱0/۰ ،

۰۵0۹۵/۰ ،
۰۰۶۱۵۵/۰) 

(۰۸۵077/۰ ،

۰۵۸۲۶۶/۰ ،
۰۰۶۵۲۱/۰) 

(۰۰0۲۲۹/۰ ،

۰۰۵۸۸۶ ،
۰۰۰0۶7/۰) 

۵ 

(۰۰۱۵۶۵/۰ ،

۰۰0۸0۹/۰ ،

۰۰۵0۰0/۰) 

(۰۸7۲۶۹/۰ ،

۰۸۶۰7۱/۰ ،

۰۵۲۶۸0/۰) 

(۰۰۱0۸/۰ ،

۰۰۸۱00/۰ ،

۰۰۵۰70/۰) 

…… 

(۰۸۲۶7۱/۰ ،

۰۸۶۲۱۵/۰ ،

۰۵۲۹۱۵/۰) 

(۰۰۱0۱۶/۰ ،

۰۰۸۱۶۸/۰ ،

۰۰۵۰۲۸/۰) 

(۰۸۶۹۸/۰ ،

۰۸۱۰0۸/۰ ،

۰۵۲۵۵7/۰) 

۸ 

(۰۵۱۰۶۲/۰ ،
۰۰7۸۶۱/۰ ،

۰۰۰0۹۸/۰) 

(۰۰0۲۱7/۰ ،
۰۰۵۶۹/۰ ،

۰۰۰0۹۲/۰) 

(۰۵۱۱7۸/۰ ،
۰۰۶۲۹۵/۰ ،

۰۰۰0۵7/۰) 
…… 

(۰۰۱۸۲7/۰ ،
۰۰۵۹7۲/۰ ،

۰۰۰۱۰۶/۰) 

(۰۵۱۶۸۲/۰ ،
۰۰۶۹7۱/۰ ،

۰۰۰0۲7/۰) 

(۰۵۱۱۵۸/۰ ،
۰۰۶7/۰ ،

۰۰۰۵۸۵/۰) 

0 

…… …… …… …… …… …… …… ... 

(۰۵0۲۱۹/۰ ،
۰۰۶۵0۶/۰ ،۰) 

(۰۰۲۰۲۱/۰ ،
۰۰۰0۱7/۰ ،۰) 

(۰۰7۲۸7/۰ ،
۰۰۰0۰۶/۰ ،۰) 

…… 
(۰۵۱۵۰0/۰ ،

۰۰۶۵۲۶/۰ ،۰) 

(۰۰7۲۱/۰ ،
۰۰۰0۰۲/۰ ،۰) 

(۰۰7۲۸۲/۰ ،
۰۰۰0۰۱/۰ ،۰) 

۵۶ 

(۰۸۹۱۶۶/۰ ،

۰۸7۵۸0/۰ ،

۰۵0۰۶۵/۰) 

(۰۸۹۱7۶/۰ ،

۰۸7۵۸۲/۰ ،

۰۵۲۹۲7/۰) 

(۰۸۸۲۲7/۰ ،

۰۵۱۱۵۱/۰ ،

۰۰۶۹۱۱/۰) 

…… 

(۰0۰۱07/۰ ،

۰۸۲۸7۹/۰ ،

۰۵۹۱۹/۰) 

(۰۸۲۶۰۱/۰ ،

۰۸۱۹7۸/۰ ،

۰۵۲۱۱۲/۰) 

(۰۸۸۹۲۱/۰ ،

۰۵۱۶۱۱/۰ ،

۰۰7۰۰۹/۰) 

۵7 

(۰0۰۰0۵/۰ ،
۰۸۶7۶۲/۰ ،

۰۵۲۶۹0/۰) 

(۰0۰۰۱۱/۰ ،
۰۸۰۹۹۲/۰ ،

۰۵۸۹۹۵/۰) 

(۰۸۲۹۲0/۰ ،
۰۵۹۹۲۲/۰ ،

۰۵۸۱۲۵/۰) 
…… 

(۰0۵۰۱/۰ ،
۰۸77۱۲/۰ ،

۰۵۹۵7/۰) 

(۰۸۹۰۸۱/۰ ،
۰۸۰۰۵7/۰ ،

۰۵۸۱۲۹/۰) 

(۰۸۲۹۲۱/۰ ،
۰۵۹۹۲7/۰ ،

۰۵۸۱7۹/۰) 

۵۲ 

 



 شود.میمحاسبه  7به صورت جدول  روابط کل(، ماتریس دیفازی شده Tها )روابط کل بین زوج بعد از ماتریس
 

 . ماتریس دیفازی شده روابط کل7جدول

 R 11 11 11 15 14 13 12 11 11 9 1 1 1 5 4 3 2 1 دیفازی

1 ۰۰۵۶/۰ ۰۵00/۰ ۰۵۱۸/۰ ۰۵۹۶/۰ ۰۵۹7/۰ ۰۵۱۰/۰ ۰۵0۲/۰ ۰۰0۱/۰ ۰۵۹0/۰ ۰۵۹۲/۰ ۰۰۸۰/۰ ۰۵0۱/۰ ۰۵0۱/۰ ۰۵7۱/۰ ۰۵۱۸/۰ ۰۵۸۹/۰ ۰۵0۹/۰ ۰۵0۱/۰ ۸۱۰۶/۰ 

2 ۰۸07/۰ ۰۰۸۱/۰ ۰۸۱0/۰ ۰۵۱۲/۰ ۰۸۰۱/۰ ۰۵۱۹/۰ ۰۸۰0/۰ ۰۸0۲/۰ ۰۸۱۶/۰ ۰۸۱7/۰ ۰۸0۲/۰ ۰۰0۸/۰ ۰۰0۸/۰ ۰۰0۱/۰ ۰۸۱0/۰ ۰۰۸۱/۰ ۰۸۱۶/۰ ۰۰0۸/۰ ۸۲۱۸/۰ 

3 ۰۰۶۹/۰ ۰۰7۸/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۵00/۰ ۰۰7۲/۰ ۰۵۲۹/۰ ۰۵۹۰/۰ ۰۸۸7/۰ ۰۰7۱/۰ ۰۵70/۰ ۰۰7۰/۰ ۰۰7۱/۰ ۰۰7۱/۰ ۰۵۵۰/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰7۵/۰ ۰۰۵۹/۰ ۰۰7۱/۰ ۵7۱۰/۰ 

4 ۰۰۵۲/۰ ۰۰۵۹/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۰۱/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۵۸۰/۰ ۰۰۵۹/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۵۰۹/۰ ۰۰۵۹/۰ ۰۰۸۰/۰ ۰۰۸۰/۰ ۰۰۱۶/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۵۲/۰ ۰۰۸۰/۰ ۰۰۸۰/۰ ۰۱7۲/۰ 

5 ۰۰۸۵/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۵۸۶/۰ ۰۵۲۱/۰ ۰۰۵۸/۰ ۰۵۸7/۰ ۰۰7۰/۰ ۰۰۸۱/۰ ۰۰۸۱/۰ ۰۰۶۹/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۰۸۱/۰ ۰۰۸۱/۰ ۰۰۶۸/۰ ۰۵۸۶/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۵۸۱/۰ ۰۰۸۱/۰ ۵۵۵7/۰ 

1 ۰۰۸۰/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۶۲/۰ ۰۵۲0/۰ ۰۵۲۸/۰ ۰۰۵۵/۰ ۰۵۸۱/۰ ۰۰۸۸/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۰۶۲/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۸۸/۰ ۰۰۸۸/۰ ۰۰۶۰/۰ ۰۰۶۲/۰ ۰۰۸۰/۰ ۰۰۶7/۰ ۰۰۸۸/۰ ۵۰0۸/۰ 

1 ۰۰۸۵/۰ ۰۰۸۸/۰ ۰۰۶۲/۰ ۰۰۶۹/۰ ۰۵۸۱/۰ ۰۵۸۱/۰ ۰۰۵۰/۰ ۰۰۸۸/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰۵۰۱/۰ ۰۰۸۸/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۰۶۰/۰ ۰۰۶۲/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۶7/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۹۱۶/۰ 

1 ۰۵۱۸/۰ ۰۸۱۸/۰ ۰۸۱7/۰ ۰۵۱۲/۰ ۰۸۰۶/۰ ۰۰۱۱/۰ ۰۵۱۲/۰ ۰۰0۵/۰ ۰۸۰۹/۰ ۰۸۱۱/۰ ۰۵۱۱/۰ ۰۸۱۰/۰ ۰۸۱۰/۰ ۰۸۱۱/۰ ۰۸۱7/۰ ۰۸۱۰/۰ ۰۸۱۰/۰ ۰۸۱۹/۰ 0۱۹۱/۰ 

9 ۰۵۹۲/۰ ۰۵۹۲/۰ ۰۸۱۶/۰ ۰۸۰7/۰ ۰۸۰۶/۰ ۰۵۱۱/۰ ۰۸۰7/۰ ۰۵۱0/۰ ۰۰0۲/۰ ۰۵۱7/۰ ۰۵۹۲/۰ ۰۸۰۶/۰ ۰۸۰۶/۰ ۰۸۱۵/۰ ۰۸۱۶/۰ ۰۵۹7/۰ ۰۸۱۲/۰ ۰۸۰۶/۰ 0۱۸۰/۰ 

11 ۰۰۵۲/۰ ۰۵0۰/۰ ۰۵۱۰/۰ ۰۰۸۸/۰ ۰۵0۱/۰ ۰۵0۶/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۵0۵/۰ ۰۵0۱/۰ ۰۰۲۵/۰ ۰۵0۸/۰ ۰۵0۱/۰ ۰۵0۱/۰ ۰۵۶۹/۰ ۰۵۱۰/۰ ۰۰۵۶/۰ ۰۵0۱/۰ ۰۵0۱/۰ ۵۹۱۱/۰ 

11 ۰۸0۸/۰ ۰۰۸۰/۰ ۰۸۱۸/۰ ۰۸۱۸/۰ ۰۰۸۹/۰ ۰۸۱0/۰ ۰۸۱۸/۰ ۰۰۸۰/۰ ۰۸0۲/۰ ۰۸۰۹/۰ ۰۰۵۲/۰ ۰۸۱۰/۰ ۰۸۱۰/۰ ۰۰0۵/۰ ۰۸۱۸/۰ ۰۸0۱/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۸۱۰/۰ ۸۹۹۱/۰ 

12 ۰۰۶۱/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰۰۵۸/۰ ۰۰۶۶/۰ ۰۰۶۶/۰ ۰۰۵۰/۰ ۰۰۶۶/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰۰۵۵/۰ ۰۰۱۸/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰۰۰۹/۰ ۰۰۰۹/۰ ۰۵۰۰/۰ ۰۰۵۸/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰۰۶7/۰ ۰۰۰۹/۰ ۰۲۵7/۰ 

13 ۰۰۵۲/۰ ۰۰۵۲/۰ ۰۰۵۹/۰ ۰۰۵۹/۰ ۰۰۵۹/۰ ۰۰۵۹/۰ ۰۰۵۹/۰ ۰۰۵۲/۰ ۰۰۵۲/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۰۵۲/۰ ۰۰۵۲/۰ ۰۰۵۲/۰ ۰۰۱۱/۰ ۰۰۵۹/۰ ۰۰۵۲/۰ ۰۰۵۲/۰ ۰۰۵۲/۰ ۰077/۰ 

14 ۰۰۸۱/۰ ۰۰۸۱/۰ ۰۵۸7/۰ ۰۰۸۲/۰ ۰۰۸7/۰ ۰۵۸7/۰ ۰۰۸۲/۰ ۰۰۸۱/۰ ۰۵۸۱/۰ ۰۰۸۶/۰ ۰۰۸۱/۰ ۰۵۸۶/۰ ۰۵۸۶/۰ ۰۰۶0/۰ ۰۵۸7/۰ ۰۰۸۱/۰ ۰۰۸۱/۰ ۰۵۸۶/۰ ۵۸۵۵/۰ 

15 ۰۰۸۵/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۶۶/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۰۶۶/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰۰۱۲/۰ ۰۰۶۶/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۸۸/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰70۲/۰ 

11 ۰۰۸۵/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۶۶/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۰۶۶/۰ ۰۰۸0/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰۰۱۲/۰ ۰۰۶۶/۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۰۸۸/۰ ۰۰۶۱/۰ ۰77۹/۰ 

11 ۰۵۱۲/۰ ۰۸۱7/۰ ۰۸۶۶/۰ ۰۵۱۲/۰ ۰۸۱7/۰ ۰۸۶۰/۰ ۰۵۱7/۰ ۰۸۱۲/۰ ۰۸۱۲/۰ ۰۵77/۰ ۰۸۱۲/۰ ۰۸۱۶/۰ ۰۸۱۶/۰ ۰۸۶۰/۰ ۰۸۶۶/۰ ۰۵۱7/۰ ۰۸۱7/۰ ۰۸۱۸/۰ ۱۵۵۶/۰ 

11 ۰۸۰0/۰ ۰۸۰۱/۰ ۰۸۶۱/۰ ۰۸۵۱/۰ ۰۸۵۱/۰ ۰۸۶۰/۰ ۰۸۵۱/۰ ۰۸۰۱/۰ ۰۸۱7/۰ ۰۵۱۰/۰ ۰۸۰۱/۰ ۰۸۱۱/۰ ۰۸۱۱/۰ ۰۸۱۹/۰ ۰۸۶۱/۰ ۰۸۰0/۰ ۰۸۵۸/۰ ۰۸۱۱/۰ ۱۰۲۰/۰ 

C ۵۱۹7/۰ ۵۱۵۵/۰ ۸۱۸۸/۰ ۸۰7۲/۰ ۸۰0۰/۰ ۸۵۶۲/۰ ۸۰۵۵/۰ ۰۵۱۸/۰ ۸۰7۱/۰ ۸۵70/۰ ۵۱۵۵/۰ ۵۹۶۱/۰ ۵۹۶۱/۰ ۸۵۰۱/۰ ۸۱۸۸/۰ ۵۱۹۲/۰ ۵۹۶۹/۰ ۵۹۱۲/۰  
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ی از پذیرانعطافباشد بر این اساس )جمع عناصر هر سطر(  نشان دهنده میزان تاثیرگذاری آن عامل بر سایر عوامل می  R، 7ارائه شده است. در جدول   R-Cو  R+Cمقادیر  ۲در جدول 
رو بودن از میزان هباشد، بر این اساس  خوشرو و گشاددهنده میزان تاثیرپذیری آن عامل از سایر عوامل می( برای هر عامل نشانCبیشترین تاثیرگذاری برخوردار است. جمع عناصر ستون )

 اند.نیز ارائه شده R-Cو  R+Cمقادیر  ۲تاثیرپذیری باالیی برخوردار است. در جدول 
 

 R-Cو  R+C . مقادیر۲جدول

 1 2 3 4 5 1 1 1 9 11 11 12 13 14 15 11 11 11 
R+C 0۹۰۱/۰ ۱0۶۱/۰ ۱۵7۸/۰ ۸۶۱7/۰ 0۵۱۲/۰ 0۸۰۰/۰ ۸۹۱7/۰ ۱۵۵۱/۰ ۱۱۹۱/۰ ۱۵۸7/۰ ۱۱۰۶/۰ ۸7۲۸/۰ ۸0۱۸/۰ 00۵7/۰ 0۵۶۰/۰ ۸۸77/۰ ۶۰۲۱/۰ ۶۰۸۲/۰ 
R-C ۰۹۰۲/۰ ۵0۱۰/۰ ۰۶7۵/۰- ۵۱۹۹/۰- ۰۹۵۸/۰- ۵۵0۱/۰- ۵۰۶۱/۰- ۸۰7۱/۰ ۵۱۱۶/۰ ۰۸۵۲/۰- ۵۱۲0/۰ ۵۵۱۶/۰- ۵۱۲7/۰- ۰۲۹0/۰- ۵۶۲0/۰- ۰7۵۲/۰ ۸۵۱7/۰ ۸۵0۵/۰ 

 

 



R+C  بردار برتری( بیانگر مجموع تاثیرگذاری و(و باشدمیعامل مورد نظر  تاثیرپذیریR-C   )بردار ارتباط(

0R اگر؛ به عبارت دیگر باشدمیبیانگر اثرگذاری هر عامل بر مجموعه عوامل دیگر  C  عامل یا معیار، 

0Rو اگر  شودمیتاثیرگذار است و متغیر علت محسوب  C  تاثیر پذیر است و متغیر معلول  ،عامل یا معیار
و جدول  ۵ و تاثیرگذاری  عوامل در شکل تاثیرپذیریماتریس   R-Cو  R+C . با توجه به مقادیرشودمیمحسوب 

 ارائه شده است. ۹

 
 بکی مؤثر بر رهبری چاهامولفه. اولویت بندی اثرگذارترین و اثرپذیرترین ۹جدول

R-C معلول( عوامل ( ردیف اثرپذیر R-C عوامل )ردیف اثرگذار )علت 

 ۵ یپذیرانعطاف ۸۵۱7/۰ ۵ رو بودنخوشرو و گشاده -۵۶۲0/۰

 ۸ های ارتباطیمهارت ۸۵0۵/۰ ۸ روابط اجتماعی قوی -۵۱۲7/۰

 0 پذیر و آینده نگر بودنریسک ۸۰7۱/۰ 0 تفکر خالقانه -۵۱۹۹/۰

 ۱ کنجکاوی فکری ۵۱۲0/۰ ۱ با احترام توأمرابطه  -۵۰۶۱/۰

 ۱ هیجانی شهو ۵۱۱۶/۰ ۱ تالش در جهت پیشرفت خود و کارکنان -۵۵0۱/۰

 ۶ نگری و داشتن دید وسیعژرف ۵0۱۰/۰ ۶ با حمایت توأمرابطه  -۵۰۶۱/۰

 7 انتقاد پذیری ۰۹۰۲/۰ 7 همدلی و صمیمیت داشتن -۰۹۵۸/۰

 ۲ اراده و پشتکار قوی ۰7۵۲/۰ ۲ ارکنانک به اشتیاق و شور تزریق و خودانگیزشی -۰۲۹0/۰

 ۹ باال آوری بت -۰۶7۵/۰

 ۵۰ کارکنان و خود هایتوانایی به باور -۰۸۵۲/۰

 

 
 بر رهبری چابک  ی مؤثرهامولفهاثرگذارترین و اثرپذیرترین  .۵شکل 

 
 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

ن رهبران ای. گرددمی تلقی آنها حرکتی روند در تأثیرگذار متغیرهای تریناساسی از یکی هاسازمان اداره شیوه
 در عرصه را آن موفقیت یا شکست ترمهم همه از و تعیین سازمان را در کاری محیط شدن بدتر یا هستند که بهتر

 رقم را انسازم شکست یا و رشد که است عواملی ترینکلیدی از نه تنها یکی رهبری سبک .زنندمی رقم رقابت
ترین عامل تداوم حیات رهبری مهمواقع  در .[۵۹] شودمی تلقی نیز آن بر حاکم راهبردهای کنندهتعیین بلکه زندمی

که همه متغیرهای دیگر، حول آن کنش متقابل  شودمیو استمرار موفقیت در سازمان است و نقطه اتکایی محسوب 

ی که ابودن اهمیت رهبری در سازمان، نفوذ قدرتمند وی بر رفتار پیروان است به گونه. از دالیل حیاتی [۱0]دارند 
  .[۵۲] نقش رهبری در سازمان استکننده تفاوت بین موفقیتی بزرگ یا شکستی تمام عیار، تعیین شودمیادعا 
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مات ی و اقدای اجتماعی و بنگاههای اقتصادی، نتیجه اثربخشهاسازمانبدون شک رمز موفقیت و بالندگی 

در محیطی آکنده از تغییر که نیازمند  بنیاندانشی هاشرکترو فعالیت  از همین .[۱۱]مثبت رهبران آنهاست 
ا قدرت طلبد که بی مناسب با این تغییرات است، حضور رهبران چابکی را میپذیرانطباقپاسخگویی سریع و 

و به سرعت  ثباتمنطقی و مؤثر در محیط پیچیده، بی گیریتصمیمی و آگاهی محیطی باال و توانایی پذیرانعطاف
ان دهنده های تکرا با عبور از سیر تحوالت و دگرگونی هاسازمانبتوانند این  بنیاندانشی هاسازماندر حال تغییر 

د با نوانتمیهای الزم برخوردار هستند و رهبران چابکی که از هوش عاطفی و مهارت به ساحل موفقیت برسانند.
برقراری ارتباطات مؤثر و درک احساسات کارکنان، همکاری و کار تیمی را در سازمان ترویج دهند تا در شرایط 

از این رو پژوهش حاضر  سازمان خود را به خوبی هدایت کنند. یهای باالها و پیچیدگیسخت و بروز نااطمینانی
ی هاازمانسسبک رهبری چابک در  ی مؤثر برهامولفهاثرگذارترین و اثرپذیرترین بندی به شناسایی و اولویت

  پرداخته است. بنیاندانش
سؤال، از خبرگان صاحب تجربه در مدیریت و رهبری  ۶در این پژوهش با مطالعه دقیق ادبیات رهبری و طرح 

شناسایی  بنیاندانشی هاسازمانعامل مؤثر بر سبک رهبری چابک در  ۵۲مصاحبه به عمل آمد که در نهایت 
آوری باال، تفکر خالقانه، نگری و داشتن دید وسیع، تابعامل عبارتند از: انتقاد پذیر بودن، ژرف ۵۲شدند. این 

گر نپذیر و آیندههمدلی و صمیمیت داشتن، تالش در جهت توسعه خود و کارکنان، رابطه توأم با احترام، ریسک
های خود و کارکنان، هوش هیجانی باال، رابطه توأم با احترام، روابط ر به تواناییبودن، کنجکاوی فکری، باو

، رو بودن، اراده و پشتکار قویو اشتیاق به کارکنان، خوشرو و گشادهاجتماعی قوی، خودانگیزشی و تزریق شور 
بهام ا و مذکور عوامل ینب معلولی و علت روابط تعیین منظور به های ارتباطی باال.ی باال و مهارتپذیرانعطاف
 که ادد نشان دیمتل فازی روش از حاصل نتایج. گردید استفاده فازی دیمتل روش از خبرگان نظرات به مربوط

نگر بودن، کنجکاوی فکری، هوش هیجانی پذیر و آیندههای ارتباطی باال، ریسکی باال، مهارتپذیرانعطافعوامل 

ه نشان ک گیرندمی قرار علت گروه انتقادپذیر بودن و اراده و پشتکار قوی درنگری و داشتن دید وسیع، باال، ژرف
 یهاسازمان در تشکیل رهبری چابک در مؤثر پارامترهای سایر بر عوامل این زیاد تاثیرگذاری و اهمیت دهنده
 . باشدمی بنیاندانش
 ،عامل ودخ روی بر مستقیم تاثیر بر عالوه آنها، توسعه برای تالش و این عوامل به دادن اهمیت دیگر عبارت به

 به را عوامل سایر اجرایی بار از زیادی مقدار و بوده مؤثر نیز رهبری چابک تشکیل دهنده سایر عوامل بر دتوانمی
 همچون عواملی که نشان داد هاداده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج همچنین. دهد پاسخ مستقیم غیر صورت

با احترام، تالش در جهت پیشرفت خود و  توأمرو بودن، روابط اجتماعی قوی، تفکر خالقانه، رابطه خوشرو و گشاده

آوری ، تاباشتیاق به کارکنان با حمایت، همدلی و صمیمت داشتن، خودانگیزشی و تزریق شور و توأمکارکنان، رابطه 
 رارق تشکیل رهبری چابک در موثر رامترهایپا اثرپذیرترین گروه های خود و کارکنان درباال و باور به توانایی

 قرار باال هایبهرت در که ییهامولفه. دارند سایر عوامل از بیشتری بسیار تاثیرپذیری پارامترها این واقع در. گیرندمی
 تشکیل واملع سایر بر دنتوانمیبر رهبری چابک  مستقیم تاثیر بر عالوه و بیشتری برخوردارند اهمیت از گرفتند
  .دنمؤثر باش نیز آن دهنده
گفت که رهبری چابک یک مفهوم نو و جدید در ادبیات رهبری  توانمینهایت در خصوص نوآوری پژوهش  در

ون ای که تا کنی انجام شده در این زمینه در داخل کشور بسیار اندک است، به گونههاپژوهشو مدیریت است و 
اثرگذار بر این سبک رهبری پرداخته باشد، چه در داخل و چه در خارج از کشور پژوهشی که به شناسایی عوامل 

یافت نشده است، به ویژه آنکه پژوهش حاضر عالوه بر شناسایی این عوامل، با استفاده از روش دیمتل فازی 
د مبنایی توانمی رو این پژوهش هماثرگذارترین )علت( و اثرپذیرترین )معلول( عوامل را نیز شناسایی کرده، از این



 187  انیبندانش یهاچابک در سازمان یمؤثر بر رهبر یهامولفه نیرتریو اثرپذ نیاثرگذارتر نییو تب ییشناسا

 

ری کارگیهبرای ب بنیاندانشی هاسازمانی آینده قرار گیرد و هم راهنمایی برای رهبران و مدیران هاپژوهشبرای 

 مناسب این سبک رهبری باشد.

 پژوهش پیشنهادهای

 و بینییشپ غیرقابل در محیطی کامال پویا و آکنده از تغییر و بنیاندانشی هاشرکتبا توجه به فعالیت  (۵
تغییرات که بروز هرگونه غافلگیری برای مدیران و رهبران  این از بسیاری بودن کنترلغیرقابل 

رت که در صو شودمیلذا به این مدیران و رهبران توصیه  کندمیرا امکان پذیر  بنیاندانشی هاسازمان

قویت خود را ت آوریتابسردی، مواجه شدن با مشکالت ناشی از این تغییرات با سعه صدر باال و حفظ خون
ها و اقدامات منسوخ و قدیمی پافشاری نکرده و سریعا اقدامات الزم ی باال بر روشپذیرانعطافکرده و با 

 را انجام داده و خود را با تغییرات انطباق دهند.
گذار بر ترین عوامل اثرهای ارتباطی باال یکی از مهمهای پژوهش حکایت از آن دارد که مهارتیافته (۸

ی موفق نشان دهنده آن است که یکی از عوامل موفقیت این هاشرکت. تجربیات باشدمی کرهبری چاب

یه توص بنیاندانشی هاسازمانلذا به رهبران  باشدمیهمدلی و وحدت کارکنان با رهبر سازمان  هاشرکت
که با برقراری ارتباطات موثر با کارکنان خود و تزریق روحیه اطمینان، اعتماد به نفس و همدلی  شودمی

پذیری کارکنان را افزایش دهند. همچنین جویی و مشارکتبه کارکنان، اعتماد سازمانی، حس مشارکت
ند بر توانمیه ی ککه با شناسایی و برقراری ارتباطات مناسب با ذینفعان کلیدی و قدرتمند شودمیتوصیه 

کسب و کار شرکت تاثیرگذار باشند از اطالعات غیررسمی و تجربیات آنها برای دسترسی هر چه بیشتر 
های خود و سازمان و به طور کلی اثربخشی سازمان به منابع مختلف استفاده کرده و از این طریق توانایی

 و کارایی سازمان را ارتقاء دهند.
 بتواند و دباش پیشتاز رقابت عرصه در بنیاندانش شرکت یک اینکه برای ژوهشپ هاییافته به توجه با (0

 سایه رتوپ در کارکنانی چنین بقای و حضور. دارد نوآور و خالق کارکنان به نیاز کند، تضمین را خود بقای
 هستند اهآگ خود، خالقانه تفکر با که رهبرانی بود، خواهد پذیرامکان نگرپذیر و آیندهریسک رهبری حضور

 رومینه از. است فکری سکون از پرهیز و خالقیت شرکت، پایداری و رشد برای سرمایه ترینارزش با که

 خود، انهخالق تفکر ونگری ، آیندهپذیری ریسک با بنیاندانش یهاسازمان رهبران که شودمی پیشنهاد
 اتنظر و هاایده ارائه به را آنها و کرده تقویت کارکنان در را جدید و نو نظرات ارائه و پردازیایده شجاعت

 .کنند تشویق جدید
 که مدیران و شودمیترین عوامل مؤثر بر رهبری چابک است پیشنهاد کنجکاوی فکری یکی از مهم  (۱

های جدید همواره با عالقه و کنجکاوی باال به دنبال یادگیری مهارت بنیاندانشی هاشرکترهبران 
مدیریتی و دانش جدید و به روز سازمانی باشند؛ همچنین با تواضع و فروتنی به دنبال استفاده از تجربیات 

و دانش دیگران باشند تا بدین صورت یادگیری مداوم در سازمان به یک فرهنگ تبدیل شود و منجر به 
 پذیری سازمان افزایش پیدا کند.توسعه رهبر و کارکنان شود تا ظرفیت رقابترشد و 

ه است. لذا ب بنیاندانشی هاسازمانهوش هیجانی باال یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر رهبری چابک در  (۱
برای برقراری ارتباطات مؤثر با کارکنان، ترویج  شودمیتوصیه  بنیاندانشی هاسازمانمدیران و رهبران 

همکاری و کار تیمی در سطح سازمان و اینکه بتوانند احساسات کارکنان را به خوبی درک کنند تا آنها را 

 با خود همگام کنند، هوش هیجانی خود را تقویت نمایند.
ه مدیران . لذا بباشدمیعوامل اثرگذار بر سبک رهبری چابک  نگری و داشتن دید وسیع یکی دیگر ازژرف (۶

که با تقویت ژرف نگری و دیدن مسائل به صورت  شودمیپیشنهاد  بنیاندانشی هاسازمانو رهبران 
سازد و ذهن جامع و کامل همه امور را با هم ببینند، داشتن دید وسیع ارتباط امور را در ذهن روشن می
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تر از توجه به مسائل به صورت . برای یک رهبر چابک مهمکندمیو عوامل مختلف رهبر را متوجه علل 

سطحی و جزیی عمیق شدن در مسائل و امور مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر است. بنابراین رهبران 
چابک بایستی با دید عمیق و کامل مسائل محیطی و کارکنان خود را درنظر بگیرند تا شناخت الزم و 

 بدست آورند. کافی را
ر با توجه به نتایج پژوهش انتقادپذی بنیاندانشی هاسازمانیکی دیگر از عوامل مؤثر بر رهبری چابک در  (7

یت با تقویت روحیه و ظرف شودمیپیشنهاد  بنیاندانشی هاسازمان. لذا به مدیران و رهبران باشدمیبودن 

نظرات کارکنان خود فراهم کنند. انتقادپذیری باالی رهبر ها و انتقادپذیری خود، زمینه را برای بروز ایده
 نهایت پیشرفت سازمان خواهد شد. باعث ایجاد جوی صمیمی و خالقیت کارکنان و در

 کوچک هایبه موفقیت که دارند نیاز اراده و پشتکار قوی با مدیرانی و رهبران به بنیاندانش یهاسازمان (۲
 الح عین در و باشندمی سازمان و خود پیشرفت برای مسیرهایی یافتن پی در همواره و بودهن راضی

 و مهم تصمیمات اتخاذ رهبرانی که هنگام .دانندمی مقدم خود شخصی مقاصد بر را سازمانی ترجیحات
 یسازمان اهداف به رسیدن در خوردن شکست صورت در و نداده راه خود دل به ترس سازمانی استراتژیک

. فردی نه دبدانن تیمی و جمعی کار حاصل را سازمانی موفقیت و نباشند کردن فرافکنی و مقصر دنبال به
 انیسازم اعتماد و شده کارکنان اراده و شجاعت رفتن باال باعث سازمان رهبران طرف از ایروحیه اینچنین

 و تپیشرف به تشویق را آنها و ارتقاء دادهرا  کارکنان در جوییبرتری حس و دهد و انگیزهمی افزایش را
 .کندمی سازمانی هایموفقیت کردن طی برای خود هایظرفیت ارتقاء



 181  انیبندانش یهاچابک در سازمان یمؤثر بر رهبر یهامولفه نیرتریو اثرپذ نیاثرگذارتر نییو تب ییشناسا

 

 منابع
1. Ahmadi, M., Fekri, R., Babaeian, M., & Fathian, M. (2016). Agility of after-sales 

service chain of heavy vehicles in Iran. Journal of Management Improvement, 10(1), 
101-122. (in Persian) 

2. Akkaya, B. (2020). Review of leadership styles in perspective of dynamic capabilities: 
An empirical research on managers in manufacturing firms. Yönetim Bilimleri Dergisi, 
18(36), 389–407.  

3. Arad, O., Mohammad Davoodi, A. H., & Taghi Pourzahir, A. (2020). Identifying the 
dimensions and components of authentic leadership in Islamic Azad University. 
Quarterly Journal of Educational Leadership & Administration, 14(3), 43-61. (in 
Persian) 

4. Arteta, B.M., & Giachetti, R.E. (2004). A measure of agility as the complexity of the 
enterprise system, Robotics and Computer‐Integrated Manufacturing 20(6), 495-503.  

5. Atashi, A., Rastgar, A., & Damghanian, H. (2019). A grounded theory approach: 
model of knowledge workers leadership in Iranian knowledge-based organizations. 
Majlis and Rahbord, 26(97), 251-287. (in Persian) 

6. Attar, M., & Abdul-Kareem, A. (2020). The role of agile leadership in organisational 
agility, Akkaya, B. (Ed.) Agile Business Leadership Methods for Industry 4.0 , Emerald 
Publishing Limited, 17 - 191 

7. Bititci, U.S., Trevor, J.T., & Ball, P.D. (1999). The Viable Business Structure for 
Managing Agility, International Journal of Agile Management Systems, 1(3), 190-202.  

8. Chamanifard, R., & Nikpour, A. (2019). New leadership styles in the organization, 
Tehran: University Jihad Organization Publications. (in Persian) 

9. Cho, H., Jung, M., & Kim, M. (1996). Enabling technologies of agile manufacturing 
and its related activities in Korea, Computers and Industrial Engineering (30:3), pp. 
323-335 

10. Dohani, E., & Ghasemi Zad, A. (2017). New ideas of leadership in educational 
management, Iran & World New Researches In Management, Economics, Accounting 
and Humanities, 2017(1), 1-11. (in Persian) 

11. Drucker, P. F. (1997). Introduction: Toward the new organization. In Hesselbein, F., 
Goldsmith, M., & Beckhard, R. (Eds.).The organization of the future. San Francisco: 
Jossey-Bass, 17-31. 

12. Ebrahimpour, H., Salarifar, M., & Asiaei, A. (2012). The relationship between agility 
capabilities and organizational performance: a case study among home appliance 
factories in Iran. European Journal of Business and Management. 4(17), 186-195. 

13. Entezarian, N. (2016). The impact of knowledge-based businesses on the country's 
economic growth. Social, Economic, Scientific and Cultural Monthly of Work and 
Society, 180. (in Persian) 

14. Ezati Vand, A. (2018). Transformational leadership. National conference on new and 
creative thoughts in management, Accounting, Legal and Social Studies, 2018(1), 1-
16. (in Persian) 

15. Fakhari, H. (2014). Review of knowledge-based firms definition consistent with the 
economic conditions of Iran. Journal of Science and Technology Policy, 7(4), 69-88. 
(in Persian) 

16. Fernández, J. A. (2006). The agile leader: Conditions for succeeding in China. 
Advances in Global Leadership, 4, 255–275. 

17. Fillol, A., Lohmann, J., Tremblay, A., Andre Some, P., & Ridde, A (2019). The 
importance of leadership and organizational capacity in shaping health workers’ 
motivational reactions to performance-based financing: a multiple case study in 
Burkina Faso, Int J Health Policy Manag, 8(5), 272–279. 

18. Griffin, R. W., & Moorhead, G. (2011). Organizational behavior. Nelson Education. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Melis%20Attar
https://www.emerald.com/insight/search?q=Aleem%20Abdul-Kareem
https://www.emerald.com/insight/search?q=Bulent%20Akkaya
https://www.emerald.com/insight/search?q=Bulent%20Akkaya


 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۵۹۰

 

19. Hakkak, M., Saedi, A., & Momenimofrad, M. (2020). Identify and prioritize the 
antecedents and implications visionary leadership style using fuzzy Delphi approach. 
Future study Management, 31(1), 69-84. (in Persian) 

20. Hamad, Z, M. M., & Yozgat, U. (2017). Does organizational agility affect 
organizational learning capability? Evidence from commercial banking. Management 
Science Letters, 7, 407–22 

21. Hayward, S. (2018). The agile leadership. How to create an agile business in the digital 
age? London: Kogan Page Limited. 

22. Henson, C. (2015). Agile leadership for a changing workplace. Learning Quest. 
Retrieved from https://www.learningquest.com.au/wp-
content/uploads/2015/10/Agile-Leadership 

23. Heydari, M., Siadat, S. A., Hoveida, R., & Shahin, A. (2014). The Relationship 
between organizational excellence enablers and organizational agility capabilities in 
universities in Isfahan. Journal of New Approaches in Educational Administration, 
5(17), 21-38. (in Persian) 

24. Holbeche, L. (2015). The agile organization: how to build an innovative, sustainable 
and resilient business. London: UK: Kogan Page Publishers. 

25. Horney, N., Pasmore, B., & O’Shea, T. (2010). Leadership agility: A business 
imperative for a VUCA world. People & Strategy, 33(4), 32–38. 

26. Jafar Zadeh Zarandi, M., Sharifian, E., & Ghahreman Tabrizi, K. (2019). Explaining 
organizational agility model based on information technology from the perspective of 
sports experts. Sport Management Studies, 10(52), 137-160. (in Persian) 

27. Jafarnejad, A., & Shehai, B. (2008). Introduction to organizational agility and agile 
production. First Edition, Tehran: Mehraban Publishing Institute. (in Persian) 

28. Joiner, B. (2009). Creating a culture of agile leaders: A developmental approach. 
People and Strategy, 32(4), 28–35. 

29. Joiner, B. (2019). Leadership Agility for organizational agility. Journal of Creating 
Value, 5(2), 139–149. 

30. Joiner, B., & Josephs, S. (2007). Leadership agility; five levels of mastery for 
anticipating and initiating change. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

31. Kumar, A., & Motwani, J.A. (1995). Methodology for assessing time based 
competitive advantage of manufacturing firms. International Journal of Operations and 
Production Management 15(2), 36–53. 

32. Maskell, B. (2001). The age of agile manufacturing, Supply Chain Management: An 
International Journal; 6 (1), 5-11. 

33. Mates, G., Yakalan, J., & Bradish, P. (2005). Agile networking: Competing through 
internet and intranets. Prentice Hall, New Jersey. 

34. McPherson, B. (2016). Agile, adaptive leaders. Human Resource Management 
International Digest, 24(2), 1–3. 

35. Medinilla, Á. (2012). Agile management: Leadership in an agile environment. Berlin: 
Springer Science & Business Media. 

36. Mesri, M., Ghafarzadeh, M., & Panahi, B. (2021). Investigating the Effect of Human 
Resource Leadership Agility on Reducing the Phenomenon of Invisible Employees 
through Knowledge Sharing. Tose e Quarttely Development Management of the 
Human Resources and Logistics, 1400(59), 22-45. (in Persian) 

37. Moorhed, G., & Griffin, R.W. (2001). Organizational Behavior, 334. 
38. Nagel, R. N., & Dove, R. (1991). 21st Century Manufacturing Enterprise Strategy-an 

Industry led View. 
39. Nazar Poori, A., Shariat Nejad, A., Saedi, A., & Haji Zadeh, A. (2018). Identifying the 

manager’s mental pattern in order to human capital agility in sports organizations using 
the Q Approach. Sport Management Studies, 10(50), 227-246. (in Persian) 

https://www.learningquest.com.au/wp-content/uploads/2015/10/Agile-Leadership
https://www.learningquest.com.au/wp-content/uploads/2015/10/Agile-Leadership
https://www.learningquest.com.au/wp-content/uploads/2015/10/Agile-Leadership


 111  انیبندانش یهاچابک در سازمان یمؤثر بر رهبر یهامولفه نیرتریو اثرپذ نیاثرگذارتر نییو تب ییشناسا

 

40. Nikpour, A. (2020). The impact of manager’s lean leadership skills on readiness for 
change in public sector with the mediating role of organizational trust. Organizational 
Behaviour Studies Quarterly, 9(4), 69-94. (in Persian) 

41. Nkuda, M. (2017). Strategic agility and competitive advantage: Exploration of the 
ontological, epistemological and theoretical underpinnings. British Journal of 
Economics, Management & Trade, 16(1), 1-13. 

42. Overby, E., Bharadwaj, A., & Sambamurthy, V. (2006). Enterprise Agility and the 
Enabling Role of Information Technology, European Journal of Information Systems, 
15(2), 120-131. 

43. Popper, W., Power, B., & Stanson, S. (2013). Make agility part of your process. 
Harvard Business Review. 

44. Ragh, M., Sepahvand, R., Nazarpoori, A., & Mousavi, S. (2020). Identification of 
factors influencing the formation of leadership capital in academic environments: 
application of fuzzy dematel. Management Researches, 13(48), 193-215. (in Persian) 

45. Rastegar, A., & Fotovat, B. (2020). A qualitative study of gamification based 
recruitment process in Start-Ups. Management Studies in Development and Evolution, 
29(96), 149-168. (in Persian) 

46. Rastegar, A., Khezri, R., & Karimi Yazdi, A. R. (2016). Investigating the method of 
leadership from the perspective of divine hadiths and books. 4th International 
Conference on Modem Research s in Management Economics & Accounting, 2016(4), 
1-30. (in Persian) 

47. Roth, A. V. (1996). Achieving Strategic Agility through Economies of Knowledge, 
Strategy and Leadership Strategy and Leadership, formerly Planning ReviewPlanning 
Review, 24(2), 30-37. 

48. Sadeghi, Z., & Mohtashami, R. (2012). The role of distributed leadership in learning 
quality improvement. Iranian Quarterly of Education Strategies, 5(3), 207-214. (in 
Persian) 

49. Şahin, S., & Alp, F. (2020). Agile leadership model in health care: organizational and 
individual antecedents and outcomes, Akkaya, B. (Ed.) Agile Business Leadership 
Methods for Industry 4.0, Emerald Publishing Limited, 47-68. 

50. Sanjaghi, M., daliri, S., Farahi, A., & amirahmadi, F. (2017). The effect of strategic 
leadership on innovation emphasizing on network communication approach. Journal 
of Research in Human Resources Management, 9(4), 181-205. (in Persian) 

51. Sepahvand, R., Arefnezhad, M., Fathi Chgni, F., & Sepahvand, M. (2020). Identifying 
and explaining the most effective and impressionable components of students' 
tendency to engage in vandalism using fuzzy dematel method (Case Study: High 
School Students in Khorramabad). Journal of Applied Psychological Research, 11(2), 
181-208. (in Persian) 

52. Setia, P., Sambamurthy, V., & Closs, D.J. (2008). Realizing Business Value of Agile 
It Applications: Antecedents in the Supply Chain Networks, Information Technology 
and Management 9(1), 5-19. 

53. Shojaei, S., Sadeghi, M., Naimi, A., & Yousefi, P. (2020). Analysis of the relationship 
between ethical leadership and employee voice with the mediating role of 
organizational identity and the role of adjusting organizational trust. Ethics in science 
and Technology, 15(1), 130-135. (in Persian) 

54. Tewari, S., Gujarathi, R., & Maduletty, K. (2019). Leadership Styles and Productivity. 
Published by Canadian Center of Science and Education, 15(4), 115-120. 

55. Vroom, V.H., & Jago, A.G. (2007). The role of the situation in leadership. American 
Psychologist, 62(1), 17-24. 

56. Yadegari, M., & Tarokh. M (2017). Using fuzzy dematel technique to ranking 
knowledge management strategies. Iranian Journal of Information Processing and 
Management, 32(6), 761-788. (in Persian) 


