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Abstract : In the shared leadership everyone in the organization has 

responsibilities and all people are involved in organizational decision making. 

Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying the 

dimensions of shared leadership in government organizations. This study in terms 

of purpose was fundamental and in terms of implementation method was 

qualitative. The study population had two parts, the first part included foreign and 

domestic articles of shared leadership in the years 2008 to 2018, which number of 

35 articles were selected as a sample by purposive sampling method and the 

second part included experts of shared leadership in government organizations of 

Isfahan city in 2019 year, which according to the theoretical saturation principle 

number of 20 people were selected as a sample by purposive sampling method. 

For data collection were used from taking notes from articles and in-depth 

interviews with experts’ method, whose validity was confirmed by 10 experts and 

their reliability was obtained by Kendall agreement coefficient method 0.87. Data 

were analyzed by thematic analysis method in MAXQDA software. Findings 

showed that the comprehensive theme of shared leadership in government 

organizations had 45 basic themes in 9 organizational themes including the 

dimensions of individual, group, environmental, organizational, administrative 

health, administrative corruption, work ethic, political behavior and Islamic 

management. Finally, the pattern of dimensions of shared leadership in government 

organizations was drawn. According to the results of the present study, planning is 

essential to improve shared leadership in government organizations through the 

identified dimensions and themes. 
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 دمهقم

 رین عنصار رمایه انساان  ر  رار ساانمان  تیاا  س      

ا  قای عملکرر و افااای   رین  اه برای   اربرری و اساس 

باشاا ب بنااابراینا باارای اثربخشاا  و رااا ای  سااانما  م 

ان ان سانمان  راشتن سارمایه و رستیاب  به ار اف و چشم

نیروی انسان  با ران ا  خصا  و مااا ض وارو ی اسا  

افرار برای  حقا  بریا    (ب2019لسکاا پالگا  و مون   ون)

  به  نااای  باه  واننار اف و آ نورای با گ یور ره نم 

آناا رسترس  راشته باشن  ان طری   شکیل ساانما  و باا 

چاان و رنبال  حقاا  آناااا رسااتن  )رمکااا ی ریگاارا  بااه

مشااا ر ا رمکااا یا ناریااوار  و  (ب2022رمکااا ا  

را و راا ان یشااهتراک افکااا ا ایاا هفکااری ان طریاا  اشاارم

 اعث انجام باتر را را به باتارین شایوه یوارا را ب وانای 

شا   افارار و مشا ر  سایم  (ب2020ژو و رمکا ا   )  ش 

 الش جمع  ر  یک چا چوب سانمان  اسا  راه افارار و 

اعضای سانما  با رمک یک یگر و منابع موجور باه رنباال 

ل  و رمکاا ا  نما  رستن  )رستیاب  به ار اف یور و سا

مشا ر  ر  ساانما  فراینا ی اسا  راه ر  آ  (ب  2018

صاو ض راوطلبانااه و ر  صااو ض سااانما  بهرا رناا  یااک 

راای مرباو  راشتن انگیاه و  وانمن ی مناسب ر  فعالی 

جا  رننا  )به تیطه را ی یور ریال  یاا مشاا ر  م 

ش ه   امرونه ثاب   (ب2019ریو ا بیونگ چو و ریونگ سام  

مشااا ر  شار   نم و واارو ی بارای  وسااعه  اسا  راه

راا و آگار   رای مختلف اسا  و موجاب افااای سانما 

رای را رنا ا رار  نیان به رنترل و ناا ض بر آناا  وانای 

سینگ و شور )و افاای  رلبستگ  را رنا  به سانما  م 

 (ب2021رمکا ا  

ار  اس  رای  ربری ر  سانما   ربری اشتریک  ان شیوه

و افاای  اشاتراک ره نق  مام  ر   وسعه منابع انسان   

ان انرای ساانمان  را ر ارا اف و چشامرا رنا  ر   حق   

 رباری اشاترار  باه  ونیاع   (ب2019رانگ و سونساو   )

رای  ربر ر  میا  را رنا  و اعضای ق  ض و  سایم نق 

فراین ی اس  ره ر  آ  نیررستا  به سانما  اشا ه را ر و  

را گیری   صامیممیاا  ر یو   وجا  با ما یرا  یاور ر

مناسب ان  ربری اشترار  و با شریک و  ربرا  با استفاره  

رمک رانا ا  خصا ا مااا ض و  جرباه را رناا  یاور 

گیرنا   رین  صمیم  ا بارای ساانما  م باترین و مناسب

 ربری اشاترار  یاک  ارکاا  جاامع  (ب2021ر  و ریو )

رری و گرورا  را رناا  ر  جاا  جا  جلب مشا ر  ف

بعاار ائل سانمان  و بابور مستمر سانما  ر   مام اتل مس

ممکن اسا  و ایان شایوه  رباری باه معناای مشاا ر  

راای را رنا  مناسب ر  نما  مناسب برای انجاام فعالی 

ان ان ساانما  مناسب ر   اساتای  حقا  ارا اف و چشام

فاا  ریگاار ر   عری (ب2020مر نااا و رمکااا ا  باشاا  )م 

 ربری اشترار  باه معناای ایجاار فضاای   وسار  ربار 

سانما  برای مشا ر  رمه را رناا  ساانما  باا  ربار و 

ساانی و تال گیریا  صمیمم یر سانما  ر   ون   صامیم

راااو و ریولبااورن مسااائل و مشااکالض سااانما  اساا  )

طو  ر   ربری اشترار  رلیه افارار ساانمان  باه  (ب2017

 الش  ر ووعی  موجور سانما ل و بابوتل مسائ  فعال ر 

و ر  قالاااب ا ائاااه طاااردا پیشاااناار و رمکاااا ی ر  

نماینا  رای سانمان  با م یری  رمکاا ی م گیری صمیم

عنوا  یک  ربر  ربر اشترار  به  (ب2016سربا  و  ابر ا  )

رنن ه  حقاا  اراا اف سااانمان   البااا سااانمان  و  سااایل

نیررستا  یاور   با ریگر  نمان   ارای ساان ان و ا نشچشم

گاارا ر و ان طریاا  ایجااار شاارایر باارای بااه اشااتراک م 

رااا و فکااری و مشااا ر  باعااث  جمیااع افکااا ا  وانای رم

راا و ارا اف ساانمان  و اعتمار ر   اساتای  حقا  ا نش

راسااتیالنو و شااور )ان ان سااانمان  م رسااتیاب  بااه چشاام

  صااو ض اجاارا ر ربااری اشااترار  ر   (ب2021رمکااا ا  

صاو ض محترماناها شور ره با را رنا  بهب م سانما  سب

 اااوبم باااا پاااریرش و رار  ایتیاااا  و آناری عمااال ر  

گیری بریو ر شور و آنا  یور  ا افراری شایساتها  صمیم

یوناگا جیواو ج  و -اسکاضبالغ و  وانمن  ار اک نماین  )

 ربری اشترار  یک منبع نامحسوس   (ب2019گریسینگر  

رای رلیه را رنا  و ذینفعا   اره ان ظرفیم برای استفما

راای ساانمان   ا ر  انجاام سانمان  اس  ره عملکارر  یم

بخش  و رنگام  راه  رباری مشاا رت  وظایف بابور م 
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ان انرای را و چشامباش  اعضای سانما  به ار افا  سال 

سانمان  پایبن ی بیشتری را ن ا میاا  باا ی  ان  عاا   ا 

رای بیشاتری  ا اطالعاض و  جرباه ا ران ا  رننبه م  جر

گرا ن  و منابع فرری و سانمان  بیشتری  ا به اشتراک م 

نمایناا  باارای انجااام مناسااب و باینااه وظااایف فاارارم م 

   (ب2019سیو ا پیترن و بلوم   )

رای ان ر  ر با ه  ربری اشترار  و بر س  ابعاار پژور 

نتااای    ارامااه شاا ه رااه ررای مااوثر ر  آ  انجامو مولفااه

 شون بصو ض یالصه گاا ش م را به رین پژور مام

( ومن پژورش  2021س  )شاملویا شیرنار ربریا و بن 

رای  ربری اشترار  ر  م یری  بحارا  ر با ه شایستگ 

راای  رباری راا و ماا ضبه این نتیجه  سی ن  ره ویژگ 

 یرمساتقیم ان طریا   رباری طو مساتقیم و  اشترار  به

گرا ر  و  ربااری سااانما گاارا گراا  ربااری مررمظیفااهو

 م یری  بحرا  نق  راشتن ب

( واامن پژورشاا  2020پو  )مااو ی   ونباااان  و عباااس

رای الگاوی ما یری  مشاا رت  ر  راالس ر س  ا مولفه

آمونا ا معلما ا  اربررراای شامل  حلیلا محتویا ران 

و    یسا ا نشایاب ا محایر م  ساهرای   آمونش ا  وش

 ررن بشرایر رالس ر س معرف  ر

( ومن پژورش  به این نتیجه 2020را  و رمکا ا  )نیک

 سی ن  ره ر  م ل  ربری مشا رت  اساترا ژیک شارایر 

رای  ایما شارایر رای  ربرا  و ویژگ عل  شامل ویژگ 

ای شامل عوامل بسترسان و عوامال محیطا ا مقولاه نمینه

ژیکا شاارایر شااامل  ربااری مشااا رت  اسااترا محااو ی 

یکپااا چگ   فتااا یا فضااای تمااایت ا  گر شاااملم ایلااه

گیری جمعااا ا یاااارگیری ساااانمان ا  ویکااارر  صااامیم

محو  و  ویکرر اساتع ارمحو ا  اربررراا شاامل شایستگ 

 وسعه مشا ر   ربرا  و  وانمن سانی  ربرا  و پیاما را 

 عملکرری بورب  شامل رستاو ررای نگرش  و رستاو ررای

ومن پژورش  باه ایان نتیجاه (  2018ان  ) فا ی و فرم

 اارین عواماال مااوثر باار ناااام ماا یری   ساای ن  رااه مام

رای  ر یب شامل عوامل ما یریت  )باا مولفاهمشا رت  به

راای ا  بااط  ما یرا ا اعتمار رااف  ر  ما یرا ا ماا ض

ق  ض پریرش  یسک و اعمال م یری  با  فکر رستو ی و 

ارا اف ساانمان  رای  ولفاهباا مآمرانه(ا سایتا  سانمان  )

مشخ  و  وشنا  عای  عا ال ا انصااف و براباریا عا م 

جابجای  مکر  م یرا  و وعف امو  پاژور  و  حقیا  ر  

رای پررایا  باه موقاع )با مولفه  سانما (ا عوامل اجرای 

نبور  مشاا ر  ر  نااام راا رساتو یراا و مشاو  پاراش

شاا ه ی یارت ا برگاااا ی جلساااض برنامهماا یری  مشااا 

مشاا رت  و عا م واعف جاا  پیگیاری نااام ما یری  

)باا ا نگرش به مشاا ر  و فنااو ی اطالعااض  را(نامهآیین

رای اطالعاا  ا رای آماونش بکاا گیری ان سیساتممولفه

رای گرا ی رانا  ر  ساانما ا سیساتم مایل به اشتراک

ا رت  و  جایاااض اطالعا   ر   استای ناام م یری  مشا

ری   ی اطالعاااض ر   اسااتای ناااام ماا یماار بر بااا فناااو

 بورن بمشا رت (  

( ومن پژورشا  باه ایان 2017پو  )فرجار و اقبال جب 

نتیجااه  ساای ن  رااه عواماال مااوثر باار اسااتقرا  ماا یری  

مشا رت  ر  م ا س شامل سبک  ربری م یرا ا سایتا  

اریا آماونش وپرو شا عوامل اقتصاسانمان ا ناام آمونش

 نگ  و عوامل فرری بورن برا رنا ا عوامل فرر

( واامن پژورشاا  ابعااار 2015فیوسااینگ و رمکااا ا  )

 ربری اشترار   ا شامل  ربری  حول ا  رباری  باارل ا 

 ربری رستو یا  ربری  وانمن ساانی فارری و  رباری 

  وانمن سانی گرور  معرف  رررن ب

پژورش  باه ایان نتیجاه ( ومن  2013ابیل  و رمکا ا  )

یری  مشا رت  شامل عوامل فرری و  سی ن  ره الگوی م 

طو ی ره عوامل فرری شاامل نگارش باه بور؛ به  سانمان 

فرری و عوامل سانمان  مشا ر ا  عا پریری و اعتمار بین

شااامل فررنااگ مشااا رت ا سااایتا  سااانمان  و  ربااری 

راه   گرا باورب ریگار نتاای  پاژور  آناا  نشاا  رار حول

گیریا صامیمگارا یا  رای مشاا ر  شاامل ر فنمیناه

 غییر و  حول بورن بناا ض و رنترلا ا نشیاب  و  
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( وامن 2013نارها ر ستکا  اتم ی و  مضاانیا  )ما ی

گیری پژورش  به این نتیجاه  سای ن  راه ما ل  صامیم

عنوا   اربرری جا  بابور نگرشا اتساساض مشا رت  به

فکریا رمکاا ی و مشاا ر  ل رمو عملکرر را رنا  شام

گیریا رعااوض ان را رنااا  باارای ا ائااه میمافاارار ر   صاا

را و پیشااانااررای نوآو اناااه و  ساااایم و باااه اریاااهن

 گرا ی ران   وسر اعضا بورباشتراک

شا ه اسا  راه مشاا ر  ر  ساانما  اماری امرونه ثاب 

رارر  باش  و  حقا  و اجرای ناپریر م ورو ی و اجتناب

چیا ه را با  وجه باه شارایر پیسانما بری باتر  آ  به  ر

رنا ب ر   رباری یان  م رای امارونی رماک شااسانما 

مشا رت ا  ربرا  عالوه بر اساتفاره ان رانا  را رناا  ان 

رای را رناا  نیاا اساتفاره و ر  چناین را و ماا ض جربه

عنوا  یاک مشااو  بارای شرایط  رر یک ان را رناا  باه

عا م یاافتن یک  ان یألرای موجور    برن سانما  عمل م 

ابعااار  ربااری اشااترار  ر  ر بااا ه شناسااای   پژورشاا 

 وانا  باه رای رولت  بور ره انجام این پژور  م سانما 

رای رولتاا  ر  طراتاا   یاا  سااانما مسااوو   و برنامااه

رای  جا  بابور و  قوی  سانما  ر   استای  حق  برنامه

نرای سانمان  رمک نمای ب ر  ان ارا و چشمار افا  سال 

باه مطالاب باا  و ان آنجاای  راه  رباری وجه  با  نتیجها  

 ااثیر  رای سانما اشترار  و مشا ر  را رنا  ر  فعالی 

را و رسب مایا   قاابت  قابل  وجا  ر  موفقی  سانما 

راای  بارای  قویا  اثربخشا   رباری را را لرا یافتن  اه

برای این مناو  ابت ا بای  ارمی  نیاری را ر ره  اشترار   

 رای شناسای  و سپس بار اسااس آنااا برناماهابعار آ   ا  

بناابراینا   برای بابور  ربری اشترار  طرات  و اجرا رررب

پژور  تاور با ر ف شناسای  ابعار  ربری اشاترار  ر  

یاأل راای    وجاه  با  بنابراین  رای رولت  انجام ش بسانما 

ر     اشاترار  یابعاار  ربار  ی شناساپژورش  ر   ابطه با  

 ا ائاه مطالاب و رمچنین باا  وجاه باه   لترو  یراسانما 

 ی شناسااورو ض پژورشا  ر   ابطاه باا    و  ارمی   ش ها

ب اس   مشاور   رولت  یرار  سانما    اشترار  یابعار  ربر

 یابعااار  رباار ی شناساااتاواارا  پااژور  ان راا ف لاارا

 مضامو  لیا حل وهیبه شا  رولت یرار  سانما    اشترار

 بورب

 وش کارر

ری و ان ناار شایوه اجارا نار ر ف بنیا  این مطالعه ان     

ریف  بورب جامعه پژور  را ای رو بخ  باور راه بخا  

رای یا ج  و رایل   ربری اشترار  ر  اول شامل مقاله

مقالاه باا   35  بورن  راه  عا ار  2018 ا    2008رای  سال

عنوا  نمونه انتخاب و بخا  گیری ر فمن  به وش نمونه

رای ر  ر  سااانما روم شااامل یبرگااا   ربااری اشااترا

بورن  ره طبا  اصال   2019رولت  شار اصفاا  ر  سال  

باا  وش   ر  ناار گرفتاه شا ه  نفر  20اشباع ناری  ع ار  

عنوا  نمونه انتخاب ش ن ب ر   وش گیری ر فمن  بهنمونه

را یا یبرگان  بور گیری ر فمن  مالک انتخاب مقالهنمونه

را و راره  ره بیشترین رمک  ا به پژور  جا  گررآو ی

 اطالعاض رنن ب

رای رایلا  و یاا ج  برای انجام این پژور  ابت ا مقاله

رای معتبر مو ر بر س  و پاس ر  سای  ربری اشترار   

له جا  مقا  35رای آناا  ع ار  ان بر س  عناوین و چکی ه

رای  جاا  بر س  ناای  انتخاب و بر اسااس آنااا ساوال

تله بعا  اقا ام باه مصاتبه با یبرگا  طرات  ش ب ر  مر

شناسای  یبرگا   ربری اشترار  ش  ره وامن راشاتن 

ل را ای مقاله یاا رتااب  حصیالض ررتری  خصص ا ت اق

ناماه ر باا ه  رباری اشاترار  یا  ارنمای   ساله یا پایا 

گیری و انجام مصاتبه با یبرگاا   اا نماان  نمونهباشن ب  

ذرار اسا   ارامه یاف  ره پژور  به اشباع  سی ب  نم به

شون گا  جا  انجام مصاتبه و وبر ره موافق  مصاتبه

عایاا  اصااول را جااا  بر ساا  مجاا ر واامن  مصاااتبه

 ایالق  پژور  ایر ش ب

راا و اطالعااض ان ان ر  این پاژور  بارای گاررآو ی راره

را و مصاااتبه عمیاا  بااا بررا ی ان مقالااهوش یارراشاا  

رای مقالاهیبرگا  استفاره ش ب برای این مناو  محتاوی  

صو ض جمله به جمله و پاا اگراف باه پراگاراف منتخب به

 ه  رباری اشاترار  ثبا  بر س  و نکاض رلی ی آناا ر با

رای ه سااوالشاا ب مصاااتبه بااا یبرگااا  نیااا بااا  وجااه باا
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طو ی راه را صو ض پریرف ؛ به  مقالهش ه ان مروطرات 

شون ه پرسی ه و ر  تین مصااتبه اولین سوال ان مصاتبه

را راا نکاااض رلیاا ی مصاااتبهالوه باار واابر مصاااتبهعاا

ای ان آنااا و بارای اطمیناا  ان مطالاب یالصاه  یارراش 

شاون گا  رنن ه بیاا  و باه  اییا  مصاتبه وسر مصاتبه

اری انجام و قبال ان انجاام صو ض انفررا بهمصاتبه   سی ب

شون گا  ر با ه مکا ا نما  و شارایر مصاتبه با مصاتبه

را جمله موافقا  آنااا جاا  وابر مصااتبهمصاتبه ان  

 راا و اطالعااض باارمارنگ   نم به عمل آم ب  وایا  راره

نفر ان یبرگا   ایی  و پایای  آناا با  وش واریب   10نار  

رااا و اطالعاااض راره ب ساا  آماا ب 0.87  وافاا  رناا ال

 را وبررا ی ان مقالااهشاا ه ان طریاا  یارراشاا گررآو ی

فااا  اش  حلیال مضامو  ر  نرممصاتبه با یبرگا  باا  و

MAXQDA  حلیل ش ن ب  

 

و ا ائه   گرا ینرسان   ا  وجه به  فاه ر  بیو آس  یسورمن 

  آنماورن  پژور  به  مام  ر با ه چگونگ   اطالعاض راف

باه منااو     نامه رتبا   یب  واشرر  رنن ها رس  یرا

ایاال     یاشا ن ب جاا   عا   یاشرر  ر  پژور   عا

ر   22۸21212۹۷1054ونال راا  ثباا  پروپاا ا پژورشاا

 بش   ایال  رانشگاه ثب ی تهیرم

 

 افته های

رای رولت  راه نتای  ابعار  ربری اشترار  ر  سانما 

ان  نفاار 20مصااتبه باا و  مقالاه 35بررا ی ان یارراشا ان 

 حلیال مضامو  بر سا  شا ن  ر    به شایوهیبرگا  ره  

 گاا ش ش ه اس ب 1ج ول  

 های دولتی به شیوه تحلیل مضمون در سازمانی اشتراکی  ابعاد رهبرنتایج . 1  جدول

Table 1. Results the dimensions of shared leadership in government organizations by way of thematic 

analysis 

 مضمون پایه  دهنده مضمون سازمان مضمون فراگیر 

رهبری اشتراکی در  

 های دولتی سازمان 

مدیران به کار گروهی، اهمیت روابط غیررسمی در  ها و نیازهای اجتماعی کارکنان، نگرش ها، نگرشاحساس  مضمون: 5 ابعاد فردی 

 سازمان، استفاده از نظرهای افراد و بازخورد نتیجه و ایجاد فضای آزاد و به دور از تحمیل و اجبار 

ها و احساس های دیگران، احترام به شخصیت، ید و احساس تفویض اختیار، توانایی در برقراری ارتباط با عقامضمون:  5 ابعاد گروهی 

 پذیری همگانی نیازهای دیگران، احساس هویت جمعی و مسئولیت 

انتقادپذیری، ایجاد فرصت ابتکار و خالقیت، ایجاد محیط رقابتی برای کار مشترک و گروهی، بیان واضح موقعیت  مضمون:  5 ابعاد محیطی 

 فراد و نقش افراد و کنترل روابط ا

پذیری کارکنان و مدیران، پرهیز از افراط و تفریط در  های حل مساله و کار گروهی، انعطاف آشنایی با تکنیک مضمون:  5 ابعاد سازمانی 

 نگرفتن از آنها های سازمان و فاصله های گروهی و حرکت در مسیر استراتژی تفویض اختیار، پایبندی به تصمیم 

گیری،  مان، شناخت میزان ظرفیت و توانایی کارکنان در تصمیم ر ارگانیکی و منعطف در سازساختا وجود مضمون:  5 سالمت اداری 

بندی ذینفعان و استفاده از نظرها بر اساس اولویت، نقش موثر نگاه سازمانی در رهبری اشتراکی و توجه به ارتقاء و  اولویت 

 تعالی کارکنان 

های تخصصی بر اساس  بندی کمیته ارائه نظر کارکنان، سطح  ، ایجاد فضای خالقیت وهای تخصصی تشکیل کمیته مضمون:  5 فساد اداری 

وظایف و حیطه مسئولیت متناسب با شغل و تخصص مربوطه، بررسی و کنکاش میزان سطح علم و دانش کارکنان در حیطه مورد  

 ی متناسب با کار اشتراک نظر و وجود فضا و محیط ساختمان به لحاظ چینش و ابزار آالت

ها و  تعیین مکان و فضای مناسب برای کار اشتراکی، ارائه اطالعات به کارکنان درباره آخرین بخشنامه : مضمون 5 اخالق کاری 

های بالقوه و بالفعل، از بین بردن دیدگاهی های کاری، ایجاد سازوکار مناسب جهت توانمندسازی کارکنان با توانایی نامهآیین 

سطحی با دیگر کارکنان به لحاظ اختیارهای  ران سطوح باالتر و هم زلزل و کاهش اختیار مدیکه رهبری اشتراکی موجب ت 

 سازمانی و ایجاد روحیه ایثار و ازخودگذشتگی و از بین بردن حسادت در مدیران 

گیرنده قاطع و  تصمیم و  وجود سیستم نظارتی دقیق و آگاه از علوم روانشناختی و منابع انسانی، وجود مدیر ارشدمضمون:  6 رفتار سیاسی 

،  های متنوع ارتباطی های مختلف سازمان، ارتباط مستمر و موثر از طریق کانال نهایی، هماهنگی در برقراری ارتباط با الیه 

 های غیررسمی موثر در کار گروهی و وجود ارتباط  های رسمی موثر در کار گروهی وجود ارتباط 

های گروهی مانند اندازه، بلوغ و توانایی تیم، توجه به  ناسب از سوی مدیران، توجه به ویژگی ی مسیستم پاسخگوی مضمون: 4 مدیریت اسالمی 

های فعلی و آتی سازمان( و توزیع  گیری های سازنده تغییرمحور، رفتارهای فراسازمانی و مشارکت در تصمیم آوا )ارتباط 

 ها بین اعضای تیم وظایف و مسئولیت 

980 
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مضامو  فراگیار  رباری ار ره  نشا  ر  1ج ول    یرایافته

مضمو  پایه ر    45رای رولت  را ای  اشترار  ر  سانما 

ررن ه شااامل ابعااار فاارریا گروراا ا مضاامو  سااانما  ۹

سااالم  ارا یا فسااار ارا یا ایااال   سااانمان ا محیطاا ا

 5)رر را ام را ای  را یا  فتا  سیاس  و م یری  اسالم 

ر  رباری اشاترار  بنابراینا الگوی ابعا  بورب  مضمو  پایه(

 گاا ش ش ه اس ب 1ل رای رولت  ر  شکنما ر  سا

 تیطه رای مختلف  ا نشا  م  رر ب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های دولتی به شیوه تحلیل مضمون الگوی ابعاد رهبری اشتراکی در سازمان. 1 شکل

Figure 2. The dimensions of shared leadership pattern in government organizations by way of 

thematic analysis 

 

 بحث و نتیجه گیری

ای ان سابقهبیس  و یکم با جریا  ب رای قر   سانما      

رااای سااریع و پرشااتاب ر  رااا و رگرگون  غییرراااا  حول

محاایر مواجااه رسااتن  و بااه رمااین یاااطر ماا یرا  

 رای امرونی به رنبال رستیاب  به  ارکا ی مناسبسانما 

جا  ر ای  باتر سانما  یاور   ری اشترار له  ربان جم

 وان  نق  مام  م  ربری اشترار   باشن ب ر  نتیجها  م 

را ر  باور عملکرر و ا  قای اثربخش  و را آم ی ساانما 

طو مناسب  ان  رباری رای موف  بهراشته باش  و سانما 

اشاترار  جاا  ما یری  و  رباری ساانما  یاور بااره 

پژور  تاور با را ف شناساای  ابعاار ینا  برن ب بنابرام 

  برای رولت  انجام ش ربری اشترار  ر  سانما 

نتای  پژور  تاور نشا  رار ره مضمو  فراگیر  رباری 

مضمو  پایه ر    45رای رولت  را ای  اشترار  ر  سانما 

ررن ه شااامل ابعااار فاارریا گروراا ا مضاامو  سااانما  ۹

ر ارا یا ایااال  محیطاا ا سااانمان ا سااالم  ارا یا فسااا

نتاای  ماررو    را یا  فتا  سیاس  و م یری  اسالم  بورب

 شاااملوی و رمکااا ا رااای ان جاااا   بااا نتااای  پژور 

راا  نیک(ا  2020پو  )مو ی   ونباان  و عباس(ا  2021)

(ا 2018 فااااا ی و فرمااااان  )(ا 2020و رمکااااا ا  )

فیوساینگ و رمکاا ا  (ا  2017پو  )فرجار و اقباال جب 

ناره و و ماااا ی( 2013ابیلااا  و رمکاااا ا  )(ا 2015)

ر   فسیر نتاای  پاژور    رمسو بورن ب(  2013)  رمکا ا 

 وا  گف  ر  بع  فارری جاا  باباور  رباری تاور م 

را و راااا آ ونراااا راا فراا نگرشاشااترار  بایاا  اتساااس

ویژه نیانرای اجتماع  آنااا  ا نیانرای مختلف را رنا  به

بال  ارکا رای  برای ا وای آناا بورا ر  نار گرف  و به رن

راای مختلاف   گرور  و انجام فعالی نگرش م یرا  به را
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صو ض مشا رت   قوی  گرررا ارمی   وابر  یر سام  به

ر  سانما  برجساته شاورا ان نارراای را رناا  مختلاف 

استفاره و به آناا بانیو ر سانن ه راره شور و جو ساانمان  

شور راه را ای فضاای  باان و باه طو ی  نایم و م یری   

 اا رماه را رناا  بتواننا  ر  رو  ان  حمیل و اجبا  باش   

 ااوا  ر  بعاا  گروراا  م ا ر  نمایناا ب سااانما  مشاا

 ارکا رای  مانن   فاوی  ایتیاا  باه را رناا  و نااا ض 

رای  یرمستقیم بر آنااا اتترام به عقای ا باو را و اتسااس

اااا اتتارام باه شخصای  و ریگرا  و برقرا ی ا  با  با آن

آنااا ایجار اتساس   نیانرای را رنا  و  الش جا   أمین

رویاااا  جمعاااا  و گروراااا  و افاااااای   وانمناااا ی 

عاالوه   ا ا  قاء بخشای بپریری رمگان  ر  گروه  مسوولی 

جا  بابور  ربری اشاترار  بایا     بر آ ا ر  بع  محیط

 ا افااای   میاا  انتقارپریری و  وانای  شیوه بیا  انتقاررا

را ابتکا را و یالقی رای  برای ابران  را و نمینهرارا فرص 

فرارم نماورا یاک محایر  قاابت  مبتنا  بار رمکاا ی و 

صمیمی  بین را رنا  برای را رای گرورا  و مشاا رت  

ایجار رررا موقعی  رر یک ان را رنا  به یوب  مشاخ  

ر   و چااا چوب  باارای آ  طراتاا  شااور و نقاا  افاارار

رور  و مشترک مشاخ  و نحاوه رنتارل و رای گی فعال

 اوا  م  وابار  عیاین گارررب ر  بعا  ساانمان  م یری   

راای تال مسااله و راا  راا و ماا ضرا رنا   ا با  کنیک

پاریری ر  را رناا  و گرور  آشنا سای ا میااا  انعطاف

م یرا   ا باباور بخشای ا ان افارا  و  فریاک ر   فاوی  

ساااانمان  اجتنااااب راااررا باااه  راااایایتیاااا  و فعالی 

شااا رت  پایبناا  بااور و ر  رای گروراا  و مگیری صاامیم

ان انرای ساانمان  را و چشامراا  سال مسیری استرا ژی

 ترر  ررر و ان آناا رو ی یا اجتناب نکررب

ر  نمینه ساالم  ارا ی جاا  باباور  رباری رمچنینا  

اشترار  بای  ر  سانما  وجور سایتا  ا گانیک  و منعطف 

ی راراااا اسااتع اررا و  وانمناا یطراتاا  نمااورا ظرفی 

را  ا مشخ  گیریرا رنا  و میاا  رمک آنا  به  صمیم

رااررا نارراااا و پیشااانااررای را رناااا  و ذینفعاااا   ا 

 ا عملیااا   نمااورا راشااتن  رین بناا ی و مناسااباولوی 

ری گاه و نگار  سانمان   ا  قوی  و بر نقا  ماوثر آ  ر  

 ربری اشترار   اری  ررر و رماوا ه باه رنباال ا  قااء و 

 ااوا   رنااا  بااورب ر  نمینااه فسااار ارا ی م  عااال  را

رای  خصصاا  باارای  شااکیل رمیتااه  ارکا رااای  مانناا 

قیا  و ا ائاه رای مختلفا ایجار بستر و فضای یالفعالی 

رای  خصصا  بار بن ی رمیتاهناررا و پیشناارراا سطح

اسااس وظااایف و تیطااه مساوولی  متناسااب بااا شااغل و 

ساطح علام و    خص  مربوطها بر سا  و وارااوی میااا 

ران  را رناا  ر  تیطاه ماو ر ناار و  وجاه باه فضاا و 

محیر سایتما  ان نار فیایک  مانن  چیان  و اباا راای 

  ا ا  قاء بخشی برای اشترار   فعالی   مختلف جا  انجام

 عیاین   وا  ان  ارکا رای  مانن ر  نمینه ایال  را ی م 

ار ا راای اشاترمکا ا نما  و فضای مناسب بارای فعالی 

 ا ائه اطالعاض مختلفا رامل و صحیح به را رناا  ر باا ه

رای راا یا ایجاار ساانورا  نامهرا و آیینآیرین بخشنامه

انمن سانی و ا  قای شایستگ  را رناا ا مناسب جا   و

ان بین برر  ری گار  ره  ربری اشترار  سابب راار  

ش   آنا  باا ساایر سطحایتیا  م یرا  سطود با  ر و رم

رای سااانمان  و ا رنااا  ان لحااات ایتیا رااا و مسااوولی ر

ایجار  وتیه ایثا  و انیورگرشتگ  و ان بین برر  تسارض 

عاالوه بار آ ا ر    استفاره رررب  ا ر  م یرا  و تت  را رن

 رباری اشاترار  بایا   فتا  سیاس  جا  باباور  نمینه  

سیستم ناا    رقی  و آگاه ان مسائل  وانشنایت  و منابع 

رای اشاترار  ماو ر  وجاه قارا  ان   ایه و ر  فعالی انس

گیرن ه قاطع و یبره بااره گیررا ان م یرا  ا ش  و  صمیم

تلف سانما  ا  باا  مناساب برقارا  رای مخبررا بین  یه

برای ا  با  ر  سانما  ان ا  باا  مساتمر و ماوثر ان   رررا

رای متنوع ا  بااط  اساتفاره شاور و میااا  طری  رانال

راااای  سااام  و  یر سااام  ماااوثر ر  را راااا و   با ا

ر  نمینااه  رااای گروراا  سااانما   قویاا  شااوربفعالی 

م پاساخگوی   وا  ر  سانما  سیساتم یری  اسالم  م 

راای مناسب  وسر م یرا  طرات  و اجرا رررا باه ویژگ 
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را مانن  ان انه گروها بلوغ فکاری و شانایت  مختلف گروه

راای راا  وجاه ویاژه راررا ر  فعالی گروه و  وانای  گروه

رااای سااانن ه  غییرمحااو ا  فتا رااای اشااترار  ا  با 

یا  را  قوگیریفراسانمان  و مشاا ر  فعاال ر   صامیم

طو  را بااین اعضااای  اایم بااهشااور و وظااایف و مسااوولی 

 مناسب   ونیع شورب

رای  مواجه اسا  رر پژورش  ر  رنگام اجرا با مح وری 

 ااوا  بااه رمبااور رای پااژور  تاواار م و ان محاا وری 

جام پژور  ر با ه ا ائه الگوی  ربری اشترار ا رشوا ی ان

 ی بریا  ان بر بور  آنااا و عا م رمکاارا و نما مصاتبه

یبرگا  و رمکا ی پایین بری  ریگر ان آنااا اشاا ه راررب 

با بیا  ارمیا  و رر چن  ره ر  این پژور   الش ش   ا  

ورو ض پاژور  و  عاا  باه  عایا  نکااض و مالتاااض 

ایالق  موافق  یبرگا  جا  انجام مصاتبه ایر گرررب با 

شاور راه پژورشاگرا  را پیشاناار م ه مح وری  وجه ب

راای بیشاتر ر باا ه  رباری اق ام باه انجاام پژور   آ  

پیشانااررای ریگار   اشترار  و نوایای مختلاف آ  رننا ب

شامل طرات  اباا رای مختلاف جاا  سانج   رباری 

رای یاا  مثال رای رولت  یا ساانما ار ار  ر  سانما 

ره و ا نیاب  میاا  ابعار وپرو شا آمونش عال  و  یآمونش

رای  جاا  شترار  و طرات  برناماهرای  ربری او مولفه

 بابور و ا  قای آناا اس ب

مضمو  فراگیار رای این پژور  تار  ان آ  بور ره یافته

مضمو    45رای رولت  را ای   ربری اشترار  ر  سانما 

ررن ه شااامل ابعااار فاارریا مضاامو  سااانما  9پایااه ر  

ط ا ساانمان ا ساالم  ارا یا فساار ارا یا گرور ا محی

رااا یا  فتااا  سیاساا  و ماا یری  اسااالم  بااور؛ ایااال  

مضامو   5ررن ه طو ی ره رر یک ان مضاامن ساانما به

طو رل  نتاای  پاژور  تاوار یاطرنشاا  به  پایه راش ب

ررر ره  ربارا  باا  ر یاب ذرنا ا تمایا  ان را رناا ا 

باباور  وابار را رناا ا برقرا ی ع ال  و انصافا ا  قاء و  

ساانمان ا  ساایم قا  ضا ووود نقا  ارا اف و مقاصا  

 واننا   ااثیر  فوی  ایتیا  و رار  ایتیا  به را رناا  م 

مثب  و موثری بر  وسعه سانما  بگرا ن ب بنابراینا  ربرا  

با  ربری ایالق ا مشاا ر  را رناا  ر  اماو  ساانمان ا 

  با یکا یگرا الگاوی  شوی  آنا  به یارگیری و  بارل ران

ایالقا  و تماایت  ر    ایالق  باور  و تارمیا  محایر

سانما  یور ووعی  سانما   ا ا  قاء ببخشن ب بارای ایان 

 وانناا  ر  جایگاااه الگااوی مناااو   رباارا  اشااترار  م 

مناسب  ر  سانما  عمال نماینا  و ساایر را رناا   ا باه 

یاارگیری  شاوی  و منشاأ  غییرراای ماما  ر  سااانما  

ی اشاترار   یای برای بابور  ربرر  نتیجها برنامه  شون ب

رای رولتااا  ان طریااا  ابعاااار و مضاااامین ر  ساااانما 

شاا ه واارو ی اساا  رااه باارای ایاان مناااو  شناسای 

 یاا  سانمان  بای  بر اساس متخصصا ا مسوو   و برنامه

رای مشابه اق ام به طرات  نتای  پژور  تاور و پژور 

 و ا  قای  ربری اشترار  نماین بالگوی  جا  آمونش 
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 های دولتی به شیوه تحلیل مضمون سازمانشناسایی ابعاد رهبری اشتراکی در  

 

 بایرا   ارراقا ا  اسالم  آنار  رانشگاه  ارراقا  وات  ارولت  م یری  گروه یاررتر رانشجوی :محمد ملک محمدی فرادنبه

 بایرا ا  رراقا ا  اسالم  انار  رانشگاها  رراقا  وات ا  رولت   م یری   عضو ریو  علم ا گروه :*علیرضا شیروانی

 بایرا    ا رراقا ااسالم آنار  رانشگاه  رراقا ا وات   رولت ا  م یری  گروه عضو ریو  علم ا ی:محمد رضا دلوی اصفهان

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

    بایرا ا رراقا ا  اسالم  انار رانشگاه ا  رراقا   وات  ا رولت   م یری  عضو ریو  علم ا گروه  مسؤول: سندهی نو*

    Email: Dr.shirvani@gmail.com

 

رای  گیری ربری اشترار  رر فرری ر  سانما  را ای وظااایف  اساا  و رمااه افاارار ر   صاامیمر     چکیده:

رای رولتاا   سانمان  نق  را ن ب بنابراینا پژور  تاور با ر ف شناسای  ابعار  ربری اشااترار  ر  سااانما 

را ای رو بخاا  بااور      بورب جامعه پژور ریفو ان نار شیوه اجرا   بنیاریان نار ر ف  این مطالعه انجام ش ب

بورن  ره  عاا ار    13۹۷ ا    13۸۷رای  رای یا ج  و رایل   ربری اشترار  ر  سالمقاله ره بخ  اول شامل

ترار  ر   یبرگا   ربری اشاا  بخ  روم شامل  وعنوا  نمونه انتخاب  گیری ر فمن  بهمقاله با  وش نمونه  35

نفاار بااا  وش    20بورن  ره طباا  اصاال اشااباع ناااری  عاا ار   13۹۸ر  سال  شار اصفاا  رای رولت سانما 

را و  بررا ی ان مقالااهرا ان  وش یارراش برای گررآو ی راره عنوا  نمونه انتخاب ش ن بگیری ر فمن  بهنمونه

نفر ان یبرگااا   اییاا  و پایااای  آناااا بااا  وش   10اره ش  ره  وای  آناا با نار مصاتبه عمی  با یبرگا  استف

  ب حلیل ش ن   MAXQDAافاا   ر  نرمرا با  وش  حلیل مضمو   آم ب رارهب س     ۸۷/0وریب  واف  رن ال  

  ۹مضاامو  پایااه ر   45رای رولتاا  را ای  ربری اشااترار  ر  سااانما   مضمو  فراگیر  نشا  رار رهرا  یافته

سالم  ارا یا فسار ارا یا ایال  را یا    سانمان ا  شامل ابعار فرریا گرور ا محیط ا ررن همضمو  سانما 

 رسیم ش ب    رای رولت  فتا  سیاس  و م یری  اسالم  بورب ر  ناای ا الگوی ابعار  ربری اشترار  ر  سانما 

رای رولت  ان طری  ابعار و  رار  ر  سانما  یای برای بابور  ربری اشتبا  وجه به نتای  پژور  تاورا برنامه

 ه ورو ی اس بش مضامین شناسای 
 

 برای رولت  ربریا  ربری اشترار ا سانما  کلیدی: واژگان
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