مديريت در دانشگاه اسالمی /22سال دهم ،شماره  /2پاييز و زمستان467-484 /1400
Management in The Islamic University, 2022(Fall&Winter)22,Vol. 10, No.2, 467-484
مقاله پژوهشي


اصیل

طراحي الگوی شجاعت مدیریتي در سازمانهای دولتي

Original
Article

عبدالهی2

اکبر حسنپور ،1بیژن
سعید جعفرینیا ،3فاطمه سهرابی4
چکیده
هدف :براي داشتن نظام مديريتي مؤثر و كارامد ،بايستي مديراني مقتدر و شجاع تربيت كرد .سازمانهاى دولتى به
دليل ماهيت وجودي خود به مديراني نياز دارند كه با وجود تمام موانع داخل و خارج سازماني ،توان تصميمگيري
صحيح و اجراي قاطعانه آن را داشته باشند .شجاعت مديريتي كه از سبكهاي رهبري نشأت ميگيرد ،به عنوان
فضيلت سازماني هم شناخته ميشود .اين پژوهش با هدف طراحي الگوي شجاعت مديريتي در سازمانهاى دولتى
استان كردستان انجام شد .روش :در پژوهش توسعهاي -كاربردى حاضر كه در راستاي كشف و فهم شجاعت
مديريتي انجام شد ،سؤاالت مصاحبه با توجه به نظرات خبرگان دانشگاهي و مطالعة مقاالت و ادبيات پژوهش،
استخراج و دادهاي پژوهش از طريق مصاحبة عميق و نيمهساختاريافته ،اخذ و به روش كدگذاري تحليل شد .جامعة
پژوهش را خبرگان سازماني در سازمانهاي دولتي و همچنين خبرگان دانشگاهي صاحبنظر در حوزۀ منابع انساني
تشكيل دادند .مشاركتكنندگان با تركيب روشهاي هدفمند و گلولهبرفي مصاحبه شدند در مصاحبه سيزدهم اشباع
نظري رخ داد .یافتهها :تحليل يافتههاي پژوهش ،منتج به ايجاد  145كد 9 ،مفهوم و سه مقولة اصلي شد و نشان داد
كه مؤلفههاي شجاعت مديريتي شامل شجاعت اخالقي و اقتدار مديريتي و عوامل مؤثر بر آن ،حمايتهاي قانوني و
مهارتهاي مديريتي است و عوامل شخصيتي و خانوادگي و پيامدهاي شجاعت مديريتي شامل افزايش بهرهوري،
دلبستگي شغلي ،رشد و توان مدسازي كاركنان ميباشد .نتیجهگیری :الگوي شجاعت مديريتي در سازمانهاي
دولتي استان كردستان با توجه به ابعاد ،مؤلفهها ،عوامل تأثيرگذار و پيامدهاي آن شناسايي شد.
واژگان کلیدی :شجاعت مديريتي ،سبك رهبري ،سازمانهاي دولتي.

 دريافت مقاله 99/1۲/19 :؛ تصويب نهايي.00/04/۲۲ :
 .1دكتری مديريت منابع انساني ،استاديار گروه مديريت منابع انساني ،دانشگاه خوارزمي .تهران ،ايران
 . ۲دكتری مديری آموزشي  ،استادتمام گروه مديريت آموزشي ،دانشگاه خوارزمي .تهران ،ايران.
. 3دكتری مديريت منابع انساني  ،استاديار گروه مديريت منابع انساني ،دانشگاه خوارزمي .تهران ،ايران.
 .4دانشجوی دكتری مديريت منابع انساني ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول) نمابر :ايران ،تهران ،خيابان انقالب ،خيابان مفتح جنوبي،
دانشگاه خوارزمي .نمابرEmail: sohrabi554@gmail.com / 883۲9۲۲0 :
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الف) مقدمه
يكي از آفتهاي بزرگ توسعه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ،نبود نظام مديريتي شفاف ،شجاع ،غير سياسي
و غير حرفهاي است .اين خأل بزرگ ،هزينههاي سنگيني را به كشورها تحميل كرده و موجبات كندي ،پرهزينه شدن
و انحراف روند توسعهاي شده است .در نظام مديريتي سياسي ،محافظهكار و غير شفاف ،به طور قطع خالقيت و
ابتكار عملي بروز پيدا نميكند ،بهرهوري جايگاهي ندارد و صرفاً منابع و منافع كوتاهمدت و تسكيني مدّ نظر است.
آنچه در اين ميان تعيينكننده است ،قدرت چانهزني و ارتباطات سياسي مديران است .به طور طبيعي ،زماني كه نظام
مديريتي مصلحتي و سياسي شود ،بر حقايق و واقعيتهاي منفي كه در عزل و نصبها تعيينكننده است ،سرپوش گذاشته
شده و صرفاً برخي نشانههاي مثبت برجسته ميشود .درگذر زمان ،مشكالت و چالشها انباشته شده و به وضعيتي
ميرسد كه هر مديري با فرض مشكالت انباشته ،تصدي امور را بر عهده گرفته و روند مديريتي خود را با نگاه حفظ
وضع موجود پيش مي برد .نتيجة اين روند هم چيزي جز انباشت بيشتر مشكالت و معضالت در حوزههاي مختلف و
گسترش فساد و نابرابري نيست( .سلطاني)1393 ،
تنها راهحل ممكن براي اين آشفتگي ،شجاعت مديريتي است .شجاعت مديريتي يكي از ابعاد برآمده از
سبكهاي مديريتي است .طبق بررسيها ،مديران واجد اين خصلت ،وجه تمايزهاي خاصي را در رفتار مديريتي خود
به همراه دارند .فقدان شجاعت مديريتي ميتواند موجب آسيب قابلتوجهي از نظر بهرهوري و عملكرد تيم شود.
عالوه بر اين ،رهبراني كه از فقدان شجاعت مديريتي رنج ميبرند ،اعتبار خود را از دست ميدهند و مورد
بياحترامي كاركنان قرار ميگيرند( .ميشل و همكاران)2014 ،بنابر اين ،براي دستيابي به راهبرد خوب ،مدير سازمان بايد با
حمايت كامل مافوقها ،مالحظات شجاعانه را به شيوهها ،گفتگوها و تصميمات شجاعانه در سازمان معنا كند؛
تصميمات معنادار و كامالً مرتبطي كه امكان اجراي آنها وجود دارد .انتخاب شجاعانه به معني ايجاد توازن واقعي
مانند اين نمونههاست :چگونه تصميم بگيرند؛ نوع اعالم اين تصميمات و چگونگي بيان بهترين شيوۀ اجراي
تصميمات شجاعانه در سازمان ،مسئلة حائز اهميتي است .تصميم شجاعانه ،به معني برداشتن تمركز از روشها و
قابليتهايي است كه در گذشته و برههاي از زمان موجب موفقيت شدهاند ،اما اكنون ديگر كارايي ندارند و در مقابل،
فرصتهايي كه ميتوانند در آينده در سازمان ارزشآفريني كنند .موفقيت در سازمان مستلزم غلبه بر تمايل به تعويق
تفكر و تصميمگيري بر موضوعات دشوار و فهم آن است؛ كه ريسك ادامة وضعيت موجود از ريسك تصميمهاي
چالشي بيشتر است .مديران ارشد سازمانها با تمركز بر انتخابها و تصميمهاي شجاعانه ميتوانند مجموعهاي از
قابليتهاي سازماني را فراهم كنند كه موجب بهرهوري سازمان در آينده شود و نه حفاظت صرف از موفقيتهاي در
حال نابودي گذشته كه بر اثر ضعف اين خصلت اخالقي در برخي از سازمانهاي اجرايي به دليل مديريتهاي سياسي و
بعضاً سليقهاي ايجاد شده است.
بر اين اساس ،بررسي ادبيات و پيشينه موضوع نشان ميدهد الگوي جامعي در خصوص مؤلفهها ،عوامل مؤثر و
پيامدهاي آن در سازمانهاي دولتي وجود ندارد .از اين رو ،پژوهش حاضر به دنبال ارائة الگوي شجاعت مديريتي در
سازمانهاي دولتي است.
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ب) مفاهیم
 .1مباني نظری پژوهش
ي ساختار شجاعت وجود دارد .آنان نظريهاي
ريت و همكاران( )2007مشاهده كردند كه توافقي ضمني در تعريف ادب ِ
ارائه دادند كه شجاعت ،خالصة يك سازۀ پيچيده و چندبعدي است ،متشكل از :يك عمل ارادي و عمدي؛ اجرا
كردن پس از بررسي انديشمندانه؛ خطر جدّي براي عملكننده؛ انگيزه براي تحقق خيرخواهي يا هدفي ارزشمند؛ و با
وجود اينها ،شايد وجود احساس ترس .بر اساس تعريف ،آنان مشاهده كردند كه شجاعت «با توجه به مؤلفههاي
موقعيتي (شرايط بيروني) شامل انواع آگاهانه ،ارادي ،عاطفي و انگيزشي ميشود»(.همان)95 :

يك نقطة شروع مهم براي شجاعت ،ايدهاي است كه با هدف به سوي پاياني ارزشمند منتهي ميشود.
توضيحات مختلفي از اين موارد در ادبيات شجاعت وجود دارد؛ مانند تالش براي رسيدن به اهداف اخالقي قابل
ستايش ،انگيزه براي رسيدن به يك هدف اصيل ،خوب يا ارزشمند و ايستادن پاي آنچه فرد به آن اعتقاد دارد(هريس،

1999؛ ريت2005 ،؛ كيلمان و همكاران2010 ،؛ وودارد .)2001 ،وودارد( )2001در اين زمينه بيان ميكند كه «شجاعت شامل كيفيتي از
لطافت ،اشراف و معناداري است .بدون اين خصوصيات ،فرد يك جسور بيپرواست» .نكتة مهم اين است كه رفتار
شجاعانه به سمت خيرهايي سوق مييابد كه توسط شخص ارزشمند تلقي ميشود.

هريس()1999

توضيح داد كه

شرايط بيروني(براي مثال تنظيم شخصي) و ويژگيهاي شخصي براي درک شجاعت مهماند .هريس تأكيد كرد
«رفتار شجاعانه بايد به سمت خير(خوبي) سوق داده شود كه در جامعه مورد احترام است» .از اين روست كه
اعتقادات و ارزشهاي فرهنگي ديكته ميكند كه آيا يك عمل شجاعانه يا جسورانه است ( .هريس1999 ،؛ كيلمان و همكاران،
2010؛ وودارد،

 )2001براي مثال ،در فرهنگهاي جمعگرايي(مانند چين) ،جايي كه انسجام و حفظ ظاهر مهم

است(هافستد ، )1980 ،ممكن است تحميل عقيده باعث شود رهبر ،شخص نااليقي معرفي شود؛ در مقابل ،در
فرهنگهاي فردگرايانه(مانند اياالت متحده) ،اين اقدام مشابه ميتواند ستايش و بسيار شجاعانه تلقي شود.
طبق گفتة هريس ،شجاعت يكي از چهار فضيلت كادين در سنّت غربي است و يك فضيلت اصلي در
تصميمگيري دربارۀ اقدامات شجاعانه است و ميزان شجاعتي كه انتظار ميرود نيز تحت تأثير اعتقادات ،ارزشها و
ترجيحات فرد قرار دارد(هريس1999 ،؛ پوتمن2001 ،؛ ريت2005 ،؛ ريت و همكاران .)2007 ،اين ارزشها ميتوانند بر اساس جنسيت
فرد؛ فرهنگ ملي ،جامعه يا خانواده؛ و سطح زندگي باشد(ريت .)2005 ،ريت و

همكاران()2007

افزودند «نظريههاي

ضمني شجاعت ،ساختارهاي شناختي خود فرد است كه بايد تبيين شوند نه اختراع؛ زيرا آنها در حال حاضر وجود
دارند» .اين ساختار نشان ميدهد كه هر فرد ،خود تعيين ميكند چه چيزي به منزلة خطر و چه چيزي ترسناک است؛
در چه مكانهايي حالت آسيبپذيري دارد و چه دليلي ارزشمند است و چه پاسخي شجاعانه خواهد بود .عالوه بر
اين ،مردم تمايل دارند انتظارات خود را در خصوص شجاعت براي ديگران به كار گيرند .با توجه به ماهيت ذهني
عمل شجاعانه ،هيچ آزمايش رسمي براي شجاعت نميتواند وجود داشته باشد و شجاعت در نهايت موردتوجه بيننده
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قرار ميگيرد(ريت2005 ،؛ ريت و همكاران .)2007 ،از اين رو ،رويدادي كه شخص را به سمت عمل جسورانه فراميخواند،
ممكن است همان چيزي باشد كه شخص ديگر را از عمل جسورانه بازميدارد(.هريس)1999 ،

كاواناگ و

موبرگ()2000

بيان ميكنند كه بعضي اوقات ،شجاعت ممكن است ساكت و كمخطر باشد و با

تالش مداوم در برابر يك مانع دشوار و نه از طريق انفجار انرژي نشان داده شود؛ بنابر اين ،مهم است كه تشخيص
دهيم چه عملي(و كدام اقدام) در شرايط ،متناسب است! آيا اين موضعگيري ،فرار يا تسليم شدن

است!(هريس1999 ،؛

پوتمن .)2001 ،شايد به همين دليل باشد كه در زمان ارسطو ،مقصود رايج اين بود كه شجاعت بايد در كنار فضايل ديگر
مانند خرد و عدالت اعمال شود(هريس .)1999 ،هريس در مطالعات خود مشاهده كرد كه بين شجاعت و صداقت نيز
ارتباط وجود دارد .اين نشان ميدهد كه بايد به آنچه واقعاً در هر موقعيت خاص نياز است ،توجه جدّي داشته باشيم.
در دين اسالم نيز شجاعت به عنوان يك فضيلت ،حد وسطي است در ميان تهور و جبن و داراي مراتبي است كه
دليري در ميدان نبرد يكي از شاخههاي آن است .شجاعت در ميدان سياست ،در مسائل علمي ،ابراز و اظهار نظرات
جديد و شجاعت در مقام قضاوت و داوري و مانند آن ،هر كدام يكي از شاخههاي مهم شجاعت محسوب ميشوند.
به همين دليل ،علماي اخالق نيز به طور گسترده از «جبن» و «شجاعت» سخن گفتهاند و عوامل و نتايج و آثار و
پيامدهاي هر يك را تحليل و بررسي كردهاند(.مكارم شيرازي)1387 ،

اما مرتبة ديگر شجاعت ،شجاعت اخالقي 1است كه كمتر كسي ميتواند آن را در اعمال و رفتار خود نشان
بدهد .شجاعت اخالقي؛ يعني بدون هيچگونه ترسي ،مطابق با اخالقيات و ارزشها عمل كردن؛ يعني غلبه بر ترس و
پايبندي به ارزشها؛ يعني گفتن كالم حق و انجام عمل درست در مواجهه با چالشهاي اخالقي(كافمن)2007 2،؛ يعني
توانايي پيروي از اصول دروني براي انجام كار درست و در نظر گرفتن منافع ديگران ،بدون در نظر گرفتن تهديدي
نسبت به

خود(سكركا و باگزي،

 .)2007اما شجاعت اخالقي زماني بروز پيدا ميكند كه فرد با يك چالش اخالقي روبهرو

ميشود(سولومون .)1998 ،چالش اخالقي موقعيتي است كه  )1يك مسئله يا موضوع اخالقي وجود دارد؛  )2اعمال فرد در
رابطه با آن موضوع براي ديگران داراي پيامدهايي است و  )3ارادۀ فرد در ميان است(.والسكوئز و روستنكوسكي)1985 3،

از طرفي ،شجاعت مديريتي كه خاستگاه آن سبكهاي رهبري است ،يكي از فضيلتهاي مهم سازماني مديران براي
انجام وظايف خود ميباشد .بنابر اين ،شجاعت مديريتي يك ويژگي ضروري براي رفتار صحيح در محيطهاي
سازماني است

كه (پيرس2004 ،؛ هسلبين،

 )2005به دليل قرابت بسيار زياد با اخالق ،در نهايت افراد را به شجاعت اخالقي

1. Moral Courage
2. Kaufmann
3. Velasquez & Rostankowski
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در كار يا شجاعت اخالقي حرفهاي؛ 1يعني همان عاملي كه باعث ميشود افراد در حرفة خود در مسير درست
حركت كرده و اخالقي عمل كنند(هريس )1999 2،رهنمون خواهد كرد.
شجاعت يكي از شروط مديريت و از يك نظر ،اولين خصلت الزم براى احراز اين مقام است؛ زيرا مديران
وظايفى دارند كه انجام صحيح آنها بدون بهرهگيري از اين صفت ممكن نيست .براي مثال ،اگر مديران در مرحلة
تصميمگيري ضعيف و ترسو باشند ،قادر به اتخاذ تصميم صحيح نخواهند بود يا اگر در مقابله با حوادث غير منتظره
روح شهامت در وجود آنان نباشد ،چنان دستپاچه ميشوند كه راههاي سادۀ چارهجويي را نيز فراموش ميكنند .آنان
اگر به هنگام ارتكاب اشتباهات شجاعت الزم را نداشته نباشند ،هرگز به خطاى خويش اعتراف نكرده و درصدد
جبران برنميآيند و كارهاى مهمي كه نياز به اعتماد به نفس دارند ،بدون شجاعت اين مسئله ،حاصل نخواهد شد .در
برابر وسوسههاي شياطين انس و جن و هواى نفس كه پيوسته ميكوشند انسان را به انحراف و سازش با اهل باطل
بكشانند ،تنها برخورد شجاعانه ،مشكل را حل ميكند .در مقابل موانع مختلفى كه بر سر راه مديران پيدا ميشود ،جز
با استمداد از روح شهامت كارى ساخته نيست.
بر اساس مطالعة ريت( ،)2007در صورت رسيدن به صداقت و درستي ،شجاعت در سازمان ضروري است .كاواناگ و
موبرگ( )2000ادعا كردند كه شجاعت صرف ًا براي مؤثر بودن سازمان ضروري است .ريت( )2007و هريس( )1999تأكيد كردند
كه شجاعت بايد فضيلتي سازماني و مديريتي باشد و اين يعني تبديل اصول انتزاعي اخالق ،به صداقت و مسئوليت در عمل
روزانه .در حالي كه نميتوان پيشبيني كرد كه شجاعت چه موقع الزم خواهد شد ،اما با بسياري از موقعيتهاي روزانه در
سازمانها مرتبط است(هريس .)1999 ،براي مثال ،شجاعت ميتواند در ابراز عقيدهاي منفور ،تصميمگيريهايي كه يك شرط بند و
ناراضي دارد ،به اشتراک گذاشتن اخبار دشوار با يك مدير يا مشتري ،يا مسئوليتپذيري و پاسخگويي در انجام اقدامات
ي ارزش
شخصي الزم باشد .البته اينكه آيا اين رفتارها به شجاعت احتياج دارند يا خير ،يا آيا اينها شجاعانهاند ،به درک و ارزياب ِ
نتيجه بستگي دارد(.هريس1999 ،؛ كيلمان و همكاران2010 ،؛ ميزان2005 ،؛وودارد)2001 ،

كاواناگ و موبرگ( )2000توضيح دادند كه «شجاعت [يك] عادت اخالقي است كه از طريق تجربه(تمرين) و با
كمك مدلسازي نقش شجاعت توسعه پيدا ميكند» .براي مثال ،حتي دادن فرصت به كارمندان با كار روي پروژهاي
كه به نوآوري خاصي نياز داشته باشد ،آنها را تشويق ميكند تا از ريسك ابراز نظر و دفاع از ايدههاي خود استفاده
كنند .هنگاميكه آنها اين كار را انجام دهند ،فارغ از نتيجه ،مديرانشان ميتوانند از اشتراک نظراتشان ابراز قدرداني
كنند .اين موضوع ،رفتار شجاعانه را تقويت ميكند و به نوبة خود ،انتظارات را دربارۀ آنچه به منزلة يك رفتار عادي
يا رفتار شجاعانه است ،بازنشاني ميكند؛ بنابر اين ،رفتار شجاعانه به طور قابل توجه و زيادي عادي ميشود.
هريس( )1999اضافه كرد كه تشويق اقدامات شجاعانه كارمندان نيز ميتواند با طراحي فعاليتهايي باشد كه به افراد
كمك ميكند از نوع اول به نوع دوم و ...به گونهاي در الگوي خود حركت كنند .براي مثال ،رهبري و مربيگري
1. Professional Moral Courage
2. Harris
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ممكن است پشتيباني عاطفي مورد نياز كارمندان را براي كمك به آنان در انجام تالش هر چه سختتر با يك
چالش جديد به جاي اينكه فقط ايمني و راحتي را انتخاب كنند و فكر خود را تغيير دهند ،فراهم سازد.
نكتة مهم ديگر اينكه هرگونه تالش براي ايجاد شجاعت در سازمان بايد توسط سياستها و رويّههاي سازمان حمايت
شود(كيلمان و همكاران2010 ،؛ پوري و همكاران .)2007 ،براي مثال ،بررسي اينكه آيا اقدامات شجاعت در برابر سياستها ،رويّهها و
اقدامات رسمي پيش ميرود يا خير ،مهم است .در اين صورت ،كاركنان عواقب منفي را براي اقدام به دست ميآورند
و هم آنها و هم كساني كه عواقب آن را مشاهده و از دوباره خطر كردن خودداري ميكنند(.كيلمان و همكاران)2010 ،

هنگام بررسي هرگونه تالش براي ارتقاي سطح شجاعت ،بايد محيط بيروني سازمان ،اقليم و فرهنگ و سيستمهاي رسمي و
غير رسمي بررسي شود تا مشخص شود كه آيا آنها از نگرشها و رفتارهاي شجاعت پشتيباني ميكنند يا خير .سرانجام ،يك راه
قدرتمند براي تشويق رفتار شجاعانه ،پاداش دادن به افرادي است كه از اين نوع خطرات استفاده ميكنند(.پوري و همكاران)2007 ،

به گفتة ورلين و همكاران( ،)2002ايجاد ظرفيت شجاعت تقريب ًا در هر سطح در سازمان باعث افزايش اعمال اخالقي در
كل سازمان ميشود .اين امر به اين دليل رخ ميدهد كه شجاعت خصيصة مسري است؛ زيرا افرادي كه شاهد اعمال
شجاعانهاند ،با ديگراني كه اقدام شجاعي ميكنند ،صحبت ميكنند يا داستانهاي شجاعت سازماني را

ميشنوند(كيلمان و

همكاران .)2010 ،با وجود گزينههاي زياد براي القاي شجاعت در سازمانها ،درک اين نكته ضروري است كه نميتوان همة
جنبههاي رشد اخالقي و رفتار شجاعانه را آموزش داد؛ بنابر اين ،تأثير ويژگيهاي شخصي كاركنان را بايد تصديق كرد .با
توجه به اين عامل ،در صورت تمايل اين ويژگي در سازمان ميتوان غربالگري و استخدام شجاعت را توصيه كرد .عامل
مؤثر ديگر در ميزان آشكار شدن شجاعت در سازمان ،ويژگيهاي رهبران و توانايي آنها در ايجاد فرهنگ سازماني است
كه از اقدامات شجاعانة مردم آن پشتيباني ميكند .اين ميتواند از طريق عملكرد سازمان و توانايي مقابله با تغييرات نشان
داده شود .ادبيات موجود در اين بخش نشان ميدهد كه رهبران گزينههاي زيادي براي القاي شجاعت در سازمان خود و
ترغيب كارمندان به انجام چنين اقداماتي دارند .با اين وجود ،انجام موفق اين كار نياز به تالش هماهنگ و تغييرات چشمگير
در كل سازمان دارد(فراي .)2003 ،بر اساس تعاريف ورلين و همكاران( )2002تعريف ما از اقدام شجاعانه در يك سازمان شامل
پنج ويژگي اساسي است )1 :انتخاب آزادانه براي تصميمگيري در مورد اقدام(در مقابل اجبار)؛  )2ريسك قابلتوجه آسيب
ديدن؛  )3ارزيابي اينكه ريسك معقول است و اقدام مورد نظر قابل توجيه است(نه بيپروا)؛  )4پيگيري اهداف شايسته؛ )5
ادامة اقدام آگاهانه با وجود ترس .اين تعريف نشان ميدهد كه شجاعت شامل احساس ،شناخت و اقدامي است كه در آن،
شخص براي رسيدن به هدف اصيل ،ريسك آسيب را ميپذيرد .تحقيق ورلين و همكاران( )2002نشان ميدهد كه وقتي
اعضا مشاهده ميكنند كه ساير كاركنان از فرصتهايي براي منفعت سازمان خود استفاده ميكنند و با اقدامات خود موفق
ميشوند ،آنان نيز باورهاي خود را دربارۀ كارهايي كه ميتوانند انجام دهند ،گسترش ميدهند .آنها ممكن است احساس
اعتالي اخالقي را تجربه كنند و بخواهند خودشان به شكل وااليي رفتار كنند .با اين حال ،هنگاميكه اعضا مشاهده ميكنند
ساير كارمندان از فرصتها استفاده ميكنند و اقدامات آنان منجر به دريافت پيامدهاي منفي ترسان ميشود ،باورهاي خود را
دربارۀ آنچه ممكن است انجام دهند ،محدود ميكنند.
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و باالخره ميتوان گفت كه يكى از شرايط پيروزى بر مشكل ،كوچك شمردن مشكالت است كه آن نيز در پرتو
روح شهامت امكانپذير است .قبول مسئوليتهاي سنگين با دورنماى مبهم و تاريكى كه در آغاز كار دارد ،جز براى افراد
شجاع ممكن نيست .نترسيدن از قدرتهاي اهريمنى كه انسان خواهناخواه در مبارزات اجتماعى با آنها درگير ميشود ،شرط
غلبه بر آنهاست و اين براى افراد ضعيف و ترسو ممكن نيست .خالصه اينكه ،مديران در هر گام به اين صفات نياز دارند و
افراد آگاه ،پرتجربه ،باسابقه ،امين و درستكار ،اما بدون شهامت الزم ،هرگز نميتوانند مدير خوبى باشند.
امير مؤمنان ،على(ع) در كلمات قصارشان ميفرمايند« :عجز و ناتوانى آفتى است [براى ادارۀ هر كار] و استقامت
و شكيبايي نوعى شجاعت است» .ايشان در اوصاف فرمانده نمونه ،در فرمان مالك اشتر ،به خصوص روى مسئلة
«شجاعت» به عنوان يك خصلت خانوادگى تأكيد و تكيه ميكنند و ميفرمايند« :ثُمَّ أَهْلِ النَّجْدَهِ وَ الشَّجاعَهِ وَ السَّخاءِ
وَ السَّماحَهِ» .اين ويژگى بايد در «مشاوران» نيز وجود داشته باشد؛ هرگز نبايد مديران و فرماندهان ،مشاوران خود را
از ميان افراد ترسو و جبان انتخاب كنند كه از قاطعيت آنان ميكاهند و در تصميمگيريها خلل وارد ميكنند؛ لذا
فرمودند« :آدم ترسو را در مشورتت داخل نكن كه تو را در انجام كارها ناتوان ميسازد!».
يكى از مهمترين اوصاف انبيا ،شجاعت آنان بوده است كه نمونهاي از آن را در داستان ابراهيم خليل(ع)،
قهرمان بتشكن ،در قرآن مجيد ميخوانيم؛ و بيش از آن دربارۀ شخص پيامبر اكرم(ص) است كه در سختترين
حاالت خوفانگيز ،مانند كوهى استوار در برابر همة توطئهها ميايستاد .اگر مديري بخواهد برنامههاي انقالبى اجرا
كند؛ برنامههايي كه با وضع موجود جامعه هماهنگ نيست و همچون شنا كردن بر خالف مسير آب است ،بدون
داشتن اين صفت امكانپذير نخواهد بود(.مكارم شيرازي)1389 ،

شجاعت مديريتي در محيط كار ،نقطهاي است كه مديران ،مخاطرات را با تمايل و آمادگي ذهني الزم براي
پذيرش آنها در چارچوب اصول(ارزشها) ميپذ(فرامرز قراملكي و نوچهفالح.)1386 ،يرند تا اخالقيات قرباني نشود
و كار درست ،با وجود موانع و فشارهاي بيروني به شيوۀ صحيح انجام گيرد سازمانهاي دولتي نقش مؤثر و مهمي در
رشد و توسعة سياسي ،اقتصادي و اجتماعي جوامع ايفا ميكنند و براي رسيدن به اهداف سازمان ،مديران وظيفة بسيار
بزرگي را بر عهده دارند .به دليل وجود شرايط متفاوت فردي ،سازماني ،برونسازماني و محيطي در جامعه ،لزوم
وجود شجاعت مديريتي در انجام اين وظايف سنگين مديريتي اهميت دوچندان دارد .لذا ضرورت و اهميت نقش
شجاعت مديريتي ،براي پيشبرد اهداف سازماني و داشتن نيروي انساني كارامد در سازمانها حياتي است؛ زيرا
سازمانهاي دولتي نيز مانند ساير سازمانها براي بقا و ادامة حيات ،نيازمند مديران شجاع و توانمند ميباشند .از اين رو،
نتايج مثبت حاصل از شجاعت مديران در سازمانهاي دولتي ،حائز اهميت و قابل بررسي است.
با توجه به مطالب مذكور و پژوهشهاي انجامشده ميتوان مهمترين داليل و ضرورت پرداختن به موضوع شجاعت
مديريتي را در موارد ذيل بيان كرد :عوامل مؤثر بر نمود شجاعت مديريتي براي مديران ارشد سازماني شناسايي و الگويي
براي شناخت و اهميت لزوم شجاعت مديريتي ارائه ميدهد .مسئوالن ارشد كشوري را به اهميت شجاعت مديريتي در تمام
سطوح سازماني از طريق فراهم كردن امكانات و زمينههاي انجام آن ،براي تطابق با تغييرات محيطي و فشار رقابتي و جوّ
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حاكم سياسي و اجتماعي بين سازمانها آگاه ميسازد .راهكارهايي را براي اجرايي شدن شجاعت مديران در سازمانها ارائه
كرده و راه رسيدن به اهداف و برنامههاي آيندۀ سازمان را روشن خواهد كرد .كمبود مطالعات و پژوهشهاي مرتبط با
شجاعت مديريتي با توجه به موارد مذكور در اين پژوهش ،ميتواند آغازگر يا تداومدهندۀ رويكرد پژوهشي تركيبي (كمّي
و كيفي) به موضوع ارائة الگوي شجاعت مديريتي در تمام سطوح مديريت سازماني باشد .در كل ،دو روش براي اعمال
شجاعت مديران وجود دارد؛ در حالي كه بعضي از آنها ممكن است كمي محتاطانه و سياستمدارانه پيش بروند ،اما در
اصطالح ،تمام جوانب و منافع را در نظر ميگيرند و از طرفي ،دستة دوم در رويكرد خود صادق و صريحاند .بر اين اساس،
ساختار سازماني در كشور ما و انتصابهاي سياسي ،نيازمند مديران شجاع و نترس در تمام سطوح مديريتي است .لذا پژوهش
حاضر در صدد شناسايي عوامل مؤثر بر شجاعت مديريتي ،مؤلفهها و پيامدهاي آن است تا بر اساس آن ،نسبت به طراحي
الگويي براي شجاعت مديريتي اقدام كنند.
 .2پیشینة تحقیق
نتايج پژوهش سپهوند و همكاران( )1399نشاندهندۀ آن بود كه مقبوليت مديران بر قصد افشاگري و شجاعت اخالقي
تأثير مثبت دارد .كوشكي()1399در مطالعهاي با عنوان تحليل كانوني شجاعت اخالقي حرفهاي با سرمايه اجتماعي به اين
نتيجه رسيد كه بين مؤلفههاي شجاعت اخالقي حرفهاي و مؤلفههاي سرماية اجتماعي رابطة مثبت و معنادار وجود
دارد .نتايج مطالعة مظاهري و

همكاران()1398

با عنوان «مدلسازي سنجش شجاعت اخالقي مديران ارشد در

سازمانهاي دولتي ايران» از اين قرار بود كه در سطح اول مدل ارائهشده ،عوامل محيطي؛ در سطح دوم ،عوامل
سازماني(اثرگذارترين) ،مديريتي و فردي و در سطح سوم ،عوامل شغلي(اثرپذيرترين) قرار گرفتند .همچنين مدل
نهايي طبقهبندي كه بر مبناي امتياز حاصل از پرسشنامه مديران ارشد در يكي از پنج گروه(مديران منجي ،مديران
مرگبار ،مديران بيباک ،مديران مطيع و مديران محافظهكار) قرار ميگيرند ،ارائه شد .نتايج پژوهش

رهنما()1398

نشاندهندۀ اين بود كه بين سطح دينمداري ،اخالق و شجاعت مديران بر مقاومت در برابر فشارهاي محيط ،رابطة
مثبت و معنادار وجود دارد و مديراني با سطح دينداري باالتر ،توجه ويژهاي به كنترل فشارهاي محيطي نشان
ميدهند.
جهانگيري و محمدي( )1397در «بررسي رابطة بين شجاعت اجتماعي و فرهنگ سياسي» به معنادار بودن اين تأثير
پي بردند .در اين مطالعه از نظرية التانه و دارلي و همچنين نظرية آلموند و وربا به عنوان چارچوب نظري استفاده
شد .نتايج نشان داد كه شجاعت اجتماعي با فرهنگ سياسي رابطه دارد .يافتههاي پژوهش تقدسي و

همكاران()1398

نشانگر اين بود كه ارتباط دو متغيّر ميانگين و انحراف معيار نمرۀ نگرش و التزام عملي به نماز پرستاران و شجاعت
اخالقي پرستاران ،از نظر آماري معنادار است.
پندار( )1396در مطالعهاي ،چگونگي تأثير مداخلة رهياري مبتني بر نظرية خود تعيينگري ،بر احساس
خودمختاري شخصي ،ارتباط و شايستگي فرد را نشان داد .نتايج تحليل اسدزاده هير و همكاران( )1396نشان داد
كه رابطة متغيّر كانوني فضيلت سازماني با متغيّر كانوني شجاعت اخالق حرفهاي 0/74 ،است .رحيمي و
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رضازاده()1396

در تحقيق «تأثير كميتة حسابرسي بر عملكرد ،رفتار و شجاعت اخالقي حسابرسان داخلي» با هدف

سنجش تكثير و نقش تعامل بين كميتة حسابرسي و عملكرد حسابرسي داخلي روي شجاعت اخالقي حسابرس داخلي،
پنج فرضيه را مطرح كردند و مشخص شد كه رابطه معنادار بين آنها حاكم است .يافتههاي قالوندي و همكاران()1395
در «تعيين اثربخشي آموزش صبر بر فضيلت شجاعت ،عدالت و ميانهروي در زنان سرپرست خانوار» ،اثربخشي آموزش
صبر بر توانمنديهاي شخصيت (شجاعت ،ميانهروي و عدالت) را تأييد كرد .كبيري و همكاران( )1395در پژوهشي با
روش تحليلي -توصيفي و مطالعة كتابخانهاي ،شجاعت و آثار تربيتي آن را از منظر نهجالبالغه بررسي كردند .برخي
آثار تربيتي شجاعت امام علي(ع) در نهجالبالغه عبارتند از :حلم ،سخاوت ،عفو ،غيرت.
پاالنسكي و همكاران( )2015دو تحقيق با عناوين «رهبري مجرّب» و «بررسي تأثير شجاعت رهبر و تماميت رفتاري
بر عملكرد و تصوير رهبر» انجام دادند .نتايج مطالعة اول نشان داد كه جلوههاي رفتاري تماميت رفتاري رهبر و سختي
موقعيتي ،هر دو اثرات مهم مستقيمي بر جلوههاي رفتاري شجاعت رهبر دارند .نتايج مطالعة دوم كه تحقيق ميداني چند
منبعي با مديران كارآزموده بود ،نشان داد كه شجاعت رفتاري رهبر به طور كامل اثرات تماميت رفتاري رهبر بر عملكرد
رهبري و تصوير مدير اجرايي را تعديل ميكند .سين و همكاران( )2011در تحقيق «رهبري شجاعانه براي قرن  »21به
اين نتيجه رسيدند كه شيوههاي رهبري شجاعانه ميتواند تغييراتي اساسي براي حل مشكالت فعلي در قرن بيست و يكم
ايجاد كند .رهبران شجاع ،نترساند و جرأت ،روحيه و ظرفيت استثنايي فكري و عاطفي را براي ايجاد تغييرات جدّي
دارند .آنان براي مواجهه و رفع مشكالت جدّي به جاي غلبه بر آنها براي پيشبرد سازمانها و ملتها خطر ميكنند .آنان
خلّاقاند؛ به گونهاي كه بتوانند تجزيهوتحليل عيني انجام دهند و مؤثرترين راهبردها را انتخاب كنند.
بانگاري و پاسارد( )2012در تحقيق «رهبري در عمل :شجاعت ،وجه تمايز رهبري انتقادي» دريافتند كه موفقيت
سازمانهاي پايدار و مؤسسات تا حد زيادي به رهبران آنها منوط است و رهبران شجاع با خصلتهاي ريسكپذيري و
قدرت اتخاذ تصميمات درست تحت هر شرايطي ،از رهبراني كه به ظاهر ترسو نيستند و دائماً از شرايط موجود انتقاد
ميكنند ،كامالً متمايز ميباشند .همانطور كه در جرايد عمومي ،گزارشهاي حكايتي و اعتقادات گسترده مشهود
است ،خصلت شجاعت از نگاه انتقادي مجزاست و اصوالً شجاعت را فراتر از قدرت انتقاد معرفي ميكنند ..كيلمان
و همكاران( )2010در تحقيق «توسعه و اعتبارسنجي يك مقدار كمّي از شجاعت سازماني» به اين نتيجه رسيدند كه
ارزيابيها ،شجاعت را به مشاهدات يك محيط سازماني ،ساختارها ،نقشها ،فرهنگها ،اقليمها ،عملكرد و
رضايت(اعتبار خارجي) مرتبط ميكند .سين و همكاران( )2011در تحقيق «شجاعت اجرايي در فرهنگ سازماني
فلسطين» به اين نتيجه رسيدند كه نتايج اهميت تصميمگيريهاي سخت را از جانب سازمانها به عنوان يك بعد مهم
در ساخت شجاعت اجرايي چندبعدي برجسته ميكند .نتايج اين مطالعه به وضوح نشان ميدهد كه تأثير مثبت
شجاعت اجرايي بر فرهنگ سازماني سازمانهاي فلسطيني خيلي باالست.
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از ميان تمام مطالعات انجامشده در حوزۀ شجاعت و انواع ابعاد آن و مدلسازيها ،مطالعة حاضر بيشتر در
راستاي نگاه عميقتر و دقيقتر ،به نتايج پژوهش مظاهري و

همكاران()1398

و ساچنكو و همكاران( )2018با هدف

مدلسازي شجاعت مديريتي در سازمانهاي دولتي پرداخته است.

ج) روش پژوهش
اين پژوهش از جمله پژوهشهاي توسعهاي محسوب ميشود و ماهيت اكتشافي دارد .از لحاظ روششناسي نيز از آنجا
كه گردآوري و تحليل دادهها و اطالعات با استفاده از روش و ابزار كيفي همچون نظرية دادهبنياد صورت گرفته ،لذا
روششناسي كيفي ،رويكرد روششناختي استفادهشده براي انجام اين پژوهش بوده و نظرية دادهبنياد ،رويكرد نظرية
دادهبنياد سيستماتيك كوربين و اشتراوس )2008(1به عنوان روش تحقيق برگزيده شده است .ميدان پژوهش شامل
كلية كارشناسان سازمانهاي دولتي استان كردستان بود .روش انتخاب مشاركتكنندگان در اين پژوهش به صورت
هدفمند بود كه در پژوهشهاي كيفي استفاده ميشود .در اين مطالعه ،نمونهگيري تا زمان اشباع دادهها ادامه پيدا كرد.
در مصاحبة سيزدهم اشباع نظري صورت گرفت؛ اما  14مصاحبه انجام گرفت .مشخصات افراد مشاركتكنندۀ
تحقيق در جدول  1آمده است.
جدول  :1مشخصات زمینهای مشارکتکنندگان پژوهش
تحصیالت

ردیف

جنس

سابقة مدیریت

سابقة خدمت

سمت سازماني

1

مرد

12

27

كارشناس مسئول ارزيابي عملكرد

كارشناسي ارشد

2

مرد

10

29

كارشناس مسئول اداره برنامهريزي و امور عمراني

دكتري

3

مرد

11

28

كارشناس مسئول امور سياسي و اجتماعي

دكتري

4

مرد

15

29

كارشناس مسئول اداره امور اداري و مالي

دكتري

5

مرد

13

26

كارشناس امور اجتماعي و انتخابات و شوراها

كارشناسي ارشد

6

مرد

12

29

كارشناس مسئول فنآوري ،اطالعات و آمار

كارشناسي ارشد

7

مرد

10

28

كارشناس مسئول راه و ساختمان

كارشناسي ارشد

8

مرد

16

29

كارشناس مسئول امور صنايع و معادن

كارشناسي ارشد

9

مرد

10

27

كارشناس برنامهريزي

كارشناسي ارشد

10

زن

11

26

كارشناس مسئول امور بانوان

دكتري

11

زن

13

29

كارشناس امور اجتماعي اتباع و مهاجرين خارجي

دكتري

12

زن

15

28

كارشناس امور اداري و استخدامي شهرداريها

كارشناسي ارشد

13

زن

12

26

كارشناس گروه امور اداري و رفاه

كارشناسي ارشد

14

زن

15

29

كارشناس مسئول اداره دبيرخانه و بايگاني

كارشناسي ارشد

1. Strauss & Corbin
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به منظور اطمينان از اعتبار يافتهها ،تمام مراحل كدگذاري در اختيار برخي مشاركتكنندگان پژوهش(سه نفر) و
برخي استادان بيرون از پژوهش در حوزۀ مديريت اجرايي(سه استاد) قرار گرفت و پيشنهادها و نقدهاي آنان نيز به
كار گرفته شد .براي انتخاب نمونه از جامعة هدف كه همان خبرگان سازماني بودند ،دو شرط اصلي سابقة خدمتي
باالي  20سال و سابقة مديريتي حداقل  10سال مدّ نظر قرار داده شد .براي محاسبة پايايي ،از بازآزمون(شاخص
ثبات) و آزمون دو كدگذار(شاخص تكرارپذيري) استفاده شد .شاخص ثبات يا پايايي بازآزمون به ميزان سازگاري
طبقهبندي دادهها در طول زمان اشاره دارد .از ميان كل مصاحبهها ،سه نمونه به صورت تصادفي انتخاب و هر كدام از
آنها ،دو بار در فاصلة زماني  15روزه كدگذاري شدند .سپس كدهاي مشخصشده ،در دو فاصلة زماني براي هر
يك از مصاحبهها با يكديگر مقايسه شدند و از طريق ميزان توافقات و عدم توافقات موجود ،در دو مرحلة
كدگذاري ،شاخص ثبات براي آن تحقيق محاسبه شد .در هر يك از مصاحبهها ،كدهايي كه در دو فاصلة زماني با
هم مشابه بودند ،با عنوان «توافق» و كدهاي غير مشابه با عنوان «عدم توافق» مشخص شدند .پايايي بازآزمون بين
كدگذاريهاي محقق در دو فاصلة زماني كه همان شاخص ثبات است 75 ،درصد بود .با توجه به اينكه اين ميزان
بيشتر از  60درصد بود ،ميتوان گفت پايايي بازآزمون اين تحقيق تأييد شد.
د) یافتهها
در اين بخش سعي شده تا در يك مدل كلي از مفهوم ،عوامل مؤثر و پيامدهاي شجاعت مديريتي در جداول مختلف تشريح شود.
جدول  :2کدگذاری ثانویه و محوری -خلق مفاهیم و مقولة شجاعت مدیریتي
کدهای اولیه

منبع کد

حمايت از مجموعه

P4k

قدرت اتخاذ تصميمات درست

P13k

اظهارنظر قاطع و شفاف
قاطعيت در تصميمگيري ،قاطعيت دربيان تصميم ،قاطعيت در
اجراي تصميم
غلبه بر ترسهاي پيشرو ،غلبه بر سختيها بدون ترس
مديريت صحيح در شرايط بحران و شرايط خاص
توانايي قدرت و دفاع از عملكرد و نتيجه كار ،پذيرفتن عواقب كار خويش
عذرخواهي در هنگام بروز اشتباهات كاري

P12k
p3k ،p2k ،P1k
p8k ،p6k ،p4k
P12k
p8k ،P2k
P10k
،P8k ،p4k ،P3k
p6k
P6k

کدهای ثانویه
حمايتگر
قدرت
تصميمگيري
اظهارنظرقاطعوشفاف
قاطعيت
نترس بودن
مديريت بحران

پايبندي به قانون

P9k

نقدپذيري

P7k

نقدپذيري

صداقت

P12k
،P9k p7k ،P12k
p8k
p9k

صداقت

پافشاري مدير بر ارزشهاي شخصي
ادامه كار در حضور مشكالت

p11k ،P10k

شجاعت
مديريتي

پذيرش عملكرد
قانونمندي

خداباوري

مفهوم

مقوله
محوری

مقيد بودن
استقامت

شجاعت
اخالقي
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جدول-3کدگذاری ثانویه و محوری -خلق مفاهیم و مقوله عوامل مؤثر
منبع کد

کد ثانویه

p2k ،P1k
p6k ،P3k
p8k ،P7k
p11k ،P9k
P13k
P1k

کدهای اولیه

مهارت فني

توانايي ارتباطگيري صحيح و مؤثر

P4k

مهارتهاي ارتباطي

عوامل ژنتيكي و خانوادگي

P5k

داشتن علم و تجربه و تخصص و دانش
تسلط بر قانونهاي مربوط به حوزۀ كاري

تربيت و پرورش تربيت صحيح كودكي

P6k

عوامل روحي و رواني فرد و خصوصيات شخصيتي

P5k

كاريزماتيك بودن

P3k

ساختار سازماني و قانوني حمايتگر

مقولة محوری

مفهوم

مهارت مديريتي

عوامل مؤثر

عوامل خانوادگي

عوامل شخصيتي

p8k ،P5k
P11k

حمايت قانوني

جدول  :4کدگذاری ثانویه و محوری -خلق مفاهیم و مقوله پیامدهای شجاعت مدیریتي
کدهای اولیه

منبع کد

انجام كار با دلگرمي

P6k

متعهد بودن كاركنان به خواسته مدير

P10k

پويايي محيط اداري و ايجاد انگيزه و رشد و سالمت
كاركنان ،پويايي سازمان
افزايش كيفيت و كمّيت خدمات دستگاه

P5k

پيشبرد اهداف سازماني
پرهيز از تصميمات موقت

P2k

جلوگيري از محافظهكاري كاركنان

P7k

پرورش و ارتقاي كاركنان

دلبستگي به شغل

دلبستگي
شغلي

p13k ،P10k p5k ،P1k
p7k ،P12k

P8k

كسب موفقيت سازماني

کد ثانویه

مفهوم

مقولة
محوری

افزايش بهرهوري

افزايش
بهرهوري

p13k ،P11k p7k ،P5k
P4k

پرورش عزّت نفس

P5k

ارجحيت منافع سازمان به منابع فردي

P9k

افزايش اعتماد به نفس مجموعه

P6k

رشد و
توانمندسازي

رشد توانمندي

پیامد
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جدول  :5کدها ،مفاهیم و مقولههای شجاعت مدیریتي
مقولههای اصلي

مقولههای
فرعي

مفاهیم
حمايتگر
قدرت
تصميمگيري
اظهار نظر قاطع و
شفاف

اقتدار مديريتي
شجاعت مديريتي

قاطعيت

کدهای اولیه
حمايت از مجموعه
قدرت اتخاذ تصميمات درست
اظهارنظر قاطع و شفاف
قاطعيت در تصميمگيري ،قاطعيت در بيان تصميم ،قاطعيت در اجراي تصميم

نترس بودن

غلبه بر ترسهاي پيشرو ،غلبه بر سختيها بدون ترس

مديريت بحران

مديريت صحيح در شرايط بحران و شرايط خاص

پذيرش عملكرد

توانايي قدرت و دفاع از عملكرد و نتيجه كار ،پذيرفتن عواقب كار خويش ،عذرخواهي در
هنگام بروز اشتباهات كاري

قانونمندي

پايبندي به قانون

نقدپذيري

نقدپذيري

شجاعت

صداقت

صداقت

اخالقي

مقيد بودن

خداباوري

استقامت

پافشاري مدير بر ارزشهاي شخصي ،ادامه كار در حضور مشكالت
عوامل ژنتيكي و خانوادگي

عوامل خانوادگي و عوامل شخصيتي

تربيت و پرورش تربيت صحيح كودكي ،عوامل روحي و رواني فرد و خصوصيات شخصيتي،
كاريزماتيك بودن

عوامل مؤثر بر

حمايت قانوني

شجاعت مديريتي
مهارت

مديريتي

مهارت فني
مهارتهاي
ارتباطي

دلبستگي شغلي

ساختار سازماني و قانوني حمايتگر
داشتن علم ،تجربه ،تخصص و دانش ،تسلط بر قانونهاي مربوط به حوزۀ كاري
توانايي ارتباطگيري صحيح و مؤثر
انجام كار با دلگرمي ،متعهد بودن كاركنان به خواسته مدير
پويايي محيط اداري و ايجاد انگيزه و رشد و سالمت پرسنل .پويايي سازمان ،افزايش كيفيت و

پيامدهاي شجاعت

افزايش بهرهوري

مديريتي

كميت خدمات دستگاه ،پيشبرد اهداف سازماني ،پرهيز از تصميمات موقت ،جلوگيري از
محافظهكاري پرسنل ،كسب موفقيت سازماني

رشد و توانمندسازي

پرورش و ارتقاي كاركنان ،پرورش عّزت نفس ،ارجحيت منافع سازمان به منابع فردي ،افزايش
اعتماد به نفس مجموعه

بر اساس تركيب كدهاي استخراجشده ،الگوي نهايي تحقيق به شرح ذيل است:
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هـ) بحث و نتیجهگیری
دادههاي پژوهش حاضر نشان داد كه وجود برخي شرايط درونسازماني ،برونسازماني و عوامل فردي ،با موضوع پژوهش ارتباط
مستقيم و نزديكي دارند و در كنار هم معني دقيق و كاملي پيدا ميكنند و زمينهساز شكلگيري شجاعت مديريتي در سازمانها
ميشوند .مطالعة حاضر نشان داد كه شجاعت مديريتي صرفاً به عوامل فردي و مديريتي محدود نميشود و ساير عوامل هم در كنار
اينها باعث شجاعت يا عدم شجاعت مديريتي ميشود .نتايج پژوهش حاضر با مطالعات تقريباً مشابه داخلي و خارجي تا حدود
زيادي همخواني داشت(ساچنكو و همكاران2018 ،؛ بانگاري و پارساد2012 ،؛ كيلمان و همكاران .)2010 ،سين و همكاران( )2013نيز در پژوهش «رهبري
شجاعانه براي قرن بيست و يكم» ،ويژگيهاي شجاعت رهبران را از جمله :شجاعت فكري(دانش) ،شجاعت اخالقي ،شجاعت
خالقيت ،شجاعت بيولوژيك و شجاعت پيروان ،تحليل كردند.
تفاوت پژوهش حاضر با ساير پژوهشهاي صورتگرفته ،تفاوت در روش پژوهش(روش كيفي با راهبرد دادهبنياد) ،تفاوت در
روش تحليل دادهها(كدگذاري) و از همه مهمتر ،بررسي شجاعت مديريتي به عنوان مقولة محوري بود كه طبق نتايج پژوهش،
منجر به كشف ابعاد ،مؤلفهها ،عوامل مؤثر و پيامدهاي شجاعت مديريتي و در نهايت ،طراحي الگويي با توجه به عوامل كشفشده
شد .اين الگو ،نقطة تمايز پژوهش حاضر با پژوهشهاي پيشين بود؛ زيرا در هيچكدام از مطالعات قبلي چنين الگويي طراحي نشده
بود .مطالعة شجاعت مديريتي ،هم از نگاه مديران ارشد استان ،هم از نگاه كارشناسان با سابقة مديريتي بيش از ده سال انجام شد و
نكتة حائز اهميت اين بود كه نگاه كارشناسان ،جامعتر بود .شايد بتوان گفت مفهوم شجاعت مديريتي تا حدودي ذهني است .به
همين دليل ،تأكيد محقق ،مصاحبه با افرادي بود كه خود سابقة مديريت داشتند .اما ظاهراً نوع نگاه يك فرد كه قبالً مدير صف بوده
و حاال كارشناس ستادي است ،با كسي كه در حال حاضر در مسند قدرت و رياست است ،تا حدودي متفاوت و البته كامل و
دقيقتر است .قبالً هم اشاره شد كه مفهوم شجاعت در طيفي بين ترس و جسارت قرار گرفته است .جسارت را اينگونه تعريف
ميكنيم كه فردي كاري را انجام بدهد يا حرفي را به زبان بياورد كه كمتر كسي جرأت انجامش را دارد و معناي ارزشي منفي در
بطن خود به همراه دارد؛ اما شجاعت در بطن خود ارزش مثبت ميآفريند .لذا پيشنهادهاي كاربردي براي مديران و مشاوران
سازمانهاي دولتي به طور خالصه به شرح ذيل است:
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پيشنهاد ميشود شرايط حمايتي از مديران شجاع سازمانهاي دولتي براي الگوسازي اين نوع سبك رهبري اثربخش در
سازمانها فراهم شود .براي مثال ،تدوين آييننامههاي حمايتي از مديران شجاع ،همانطور كه در سازمانهاي نظامي نشان شجاعت
تعريف شده است و بر اساس مادۀ  14آييننامة اعطاي نشانهاي دولتي ،اين نشان به افرادي اعطا ميشود كه به واسطة برخورداري از
اين ويژگي واالي انساني در جهتي از جهات(داوطلب شدن در انجام امور دشواري كه براي كشور از حساسيت خاصي برخوردار
است ،پذيرفتن مأموريتهاي خطير دولتي يا وظايف مهم اجتماعي كه با خطرات احتمالي همراهاند ،استفادۀ بجا و شايسته از مجموعة
نيروها و مهارتهاي بدني به منظور نيل به هدفي واال) موفق شوند ،شايسته است در سازمانهاي دولتي هم به اين امر توجه شود.
ضرورت لحاظ كردن فضيلت شجاعت در انتصابات سازماني با توجه به سوابق كاري؛ بارها شنيدهايم كه مديريت به كوه
يخي در آب تشبيه ميشود كه قسمت اعظم آن ديده نميشود .شجاعت و عدم شجاعت مدير قطعاً در قلة اين كوه يخ قرار دارد و
كامالً محسوس و ماناست؛ عالوه بر اينكه به چشم ميآيد ،اثرات مثبت و منفياش سالهاي سال باقي است .در همين پژوهش،
برخي كارشناسان با حسرت از بازنشستگي مديران شجاع قبلي در مجموعة خود سخن ميگفتند و برخي با تأسف فراوان از ترسو
بودن مدير فعلي خود سخن ميگفتند .قطعاً وجود يك الگوي مناسب شجاعت مديريتي در راستاي حل اين دغدغهها بسيار
مناسب خواهد بود.
طبق نتايج اين پژوهش ،مهارتهاي مديريتي شامل مهارتهاي ادراكي ،انساني و فني ،يكي از عوامل تأثيرگذار بر شكلگيري و
ظهور شجاعت مديريتي است .پيشنهاد ميشود در راستاي اين امر ،نيازسنجي مستمر و منظمي انجام و به تناسب نتايج ،دورههايي
براي مديران طراحي و اجرايي شود.
در سازمانهاي دولتي ،انتصاب مديران به نوعي دستخوش تغييرات سياسي دولتهاست؛ هر چهار سال يكبار انتخابات رياست
جمهوري و بعد انتصاب استانداران و در ادامه انتصاب مديران اجرايي استانها را داريم و در ميانة اين مسير ،انتخاب نمايندگان
مجلس ،ابقا يا عدم ابقاي برخي مديران كل همسو يا غير همسو با نمايندگان مجلس در هر استان ،عمالً سابقه خدمتي مديران را
تحت تأثير قرار ميدهد و خيلي مواقع يك مدير كه قصد اخذ و اجراي تصميمات قاطعانه در يك سازمان را دارد به دليل اين
تغييرات ،انگيزۀ كافي را براي ادامه راه ندارد .لذا پيشنهاد ميشود شجاعت مديريتي در فرايند برنامهريزي منابع انساني و
جانشينپروري لحاظ شود تا اين حوزه از مشكالت ناشي از انتخابهاي سياسي در امان بماند.
تالش براي رفع موانع و مشكالت بر سر راه شجاعت مديريتي(پرهيز از هر نوع برخورد چكشي با مديران شجاع) در راستاي
منافع عمومي و همچنين اتخاذ تصميمات قاطعانه و صحيح و بيان صريح تصميمات بدون ترس توسط مديران ارشد سازمانها
مطلوب است و اين نكته يكي از وجوه تمايز مديريت غير سياسي در سازمانهاي نظامي است .قاطعيت در تصميمگيري و اجراي
تصميمات درست ،به تنهايي پيامدهاي بسيار بااليي دارد.
و باالخره ،به كارگيري مشاوران خبرۀ خارج سازماني براي به كارگيري الگوي شجاعت مديريتي در سازمانها به منظور
مساعدت در عملياتي كردن الگوي پيشنهادي مطلوب است.
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