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 طراحي الگوي رهبري اثربخش در آجا مبتني بر تکنيک دلفي فازي

 5حسین کاظمی، 5*فر بهشتی ملیکه، 7محمدیاحمد 

 چکیده
دلی است و رهبران مؤثر کسانی هستند فکری و هماساسی در ایجاد هماثربخش در سازمان، عامل اصلی و رهبریِ

ها که بتوانند افراد متفاوت را در زیر چتر فکری خود و نظر واحد گرد آورند. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد، مؤلفه

است. اثربخش در ارتش جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه خبرگان این سازمان پرداخته های رهبریِو شاخص

ی همه ی پژوهش راجامعه ها، کیفی است.نظر اهداف، کاربردی و ازنظر داده از ای،پژوهش، ازنظر نتیجه، توسعه

اند، تشکیل ی فرماندهی ارتش که شناخت کاملی از سازمان و اهداف و وظای  آن داشتهخبرگان در حوزه

در این پژوهش، ) حد اشباع نظری، ادامه یافت هدفمند بود و تعداد افراد نمونه تا گیریدهند. روش نمونهمی

پژوهشگر  ساختمندِهسؤالی نیم 49ی نامهخبره به دست آمد(. ابزار سنجش، یک پرسش 79اشباع نظری در حد 

فازی در دو مرحله، برای خبرگان های پیشین، گردآوری و سپس به کمک فن دلفیساخته بود که با بررسی یافته

اثربخش در های پژوهش حاکی از آن است که رهبریِسؤال نهایی حاصل شد. یافته 47ارسال شد و درنهایت 

سالمت روان، اعتقادی،  ی صفات فردی،مؤلفه 77سازمانی و  بعد فردی، سازمانی، فرا 5ارتش، مشتمل بر 

، اقتصادی، اجتماعی –های تخصصی سازمانی، فرهنگی های مدیریتی، تواناییهای ویژه، تواناییاخالقی، توانایی

 است.فناورانه قانونی و  –سیاسی 

 فازی، ارتش جمهوری اسالمی ایراناثربخش، دلفیرهبریِ کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه

 مؤثردلی است و رهبران فکری و همرهبری اثربخش در سازمان، عامل اصلی در ایجاد هم

این  نظر واحد گرد آورند وکسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر یک چتر فکری و 

اعتبار و ارزش دارد، روح  آنچهاست و  تیاهمکمدرک را ایجاد کنند که اختالفات، جزئی و 

یکی از وظای  مهم و اساسی که بر . جمعی است که باید در یک مجموعه یا سازمان حاکم باشد

رهبر سازمان در  واقع شالوده عملکرد یک مدیریت نهاده شده، رهبری سازمان است. در یعهده

و نفوذ وی در اعضای سازمان و افراد جامعه است که قوای محرکه پیشرفت و  یگذارتأثیرمیزان 

و این مهم در رأس وظای  رسمی و سازمانی یک  کندیرا تولید م شدهنیینیل به اهداف تع

آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و  ،. محیطردیگیمدیر قرار م

توان فهمید که رهبران های مختل  میدقت بر روی شرکت یکم مدیریت این محیط است. با

کنند، رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک های بزرگی ایجاد میبزرگ تفاوت

)ساعتچی  تا برای سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند آورندیچارچوب زمانی معینی به دست م

 .(7548ویی، شو عزیز پور 

 محال امری سازمانی، اثربخشی اثربخش، رهبری نقش احیای بدون» ،7کارتر جان از نقل به

امینی، )«اندرنج در اثربخش، رهبری فقدان از هاسازمان بیشتر امروزه کهیطوربه بوده؛

 ادبیات در معمول روشن نکات از یکی ،(7005) 5دِوی و بالنچارد هرسی، اعتقاد(. به 75:7542

 را ناموفق از موفق هایسازمان میان مرز اثربخش رهبری که است این از عبارت یرهبر

 زیرا دانست؛ مدیریت مکمل را رهبری توانمی(. امروزه 8:5995 ،5کانینگهامکند )می مشخص

که رفتار )چنان و یررسمیغ روابط هدایت برای رهبری و رسمی روابط و سازمان برای مدیریت

 (.7509 ای،افجه) ردیگمی رارقاستفاده  ( موردهست

 مرز اثربخش رهبری که است این از رهبری عبارت ادبیات در معمول روشن نکات از یکی

 توانمی(. امروزه 8:5995کانینگهام، )کند می مشخص را ناموفق از موفق هایسازمان میان

                                                                                                                                       
1 .John Carter 
2 .Hersey, Blanchard & Dewey  
5 .Cunningham 
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 برای رهبری و رسمی روابط و سازمان برای مدیریت که چرا دانست؛ مدیریت مکمل را رهبری

 (.7509 ای،افجه)گیرد می قراراستفاده  ( موردهستکه رفتار )چنان و یررسمیغ روابط هدایت

 یک نظامی راهبرد ناپذیرجدایی جزء دیرباز از دفاعی و نظامی هایسازمان رزمی توان افزایش

 این در ثریمؤ نقش رهبران و گیردمی قرار نظامی رهبران ویژه موردتوجه همواره بوده، کشور

 فراهم ایشایسته نحو به را رزمی توان ارتقاء زمینه خود، رهبری نوع با توانندمی و دارند راستا

 مقابل امنیت در تأمین مهم و خطیر دفاعی در مسیر وظیفه هایآورند. همسو کردن سازمان

 رامشآ و امنیت ایجاد و کشور یک ارضی تمامیت و خارجی، حفظ استقالل و تهدیدات داخلی

یک  دارد که در رأس آن بستگی کشور آن در توانمند دفاعی سازمان جامعه، به در

 (.7508اثربخش قرار دارد )مدنی و آبساالن، رهبریِ

 بهر و تحوالت ها و تغییبه تفاوت عمده در رهبری اثربخش در آجا با سایر سازمان توجهبا 

ازمان آجا نیازمند شناسایی ابعاد، ، تحقق اهداف سعصر جدید نظام رهبری در وجود آمده

 باشد.های رهبری اثربخش در این سازمان مقدس میو شاخص هامؤلفه

توان رزمی  یبهبود عملکرد و ارتقا رهبری اثربخش در موفقیت، که آنجا ازبنابراین، 

، پژوهش حاضر بر آن شدهمطرحو با توجه به مباحث کند های نظامی، نقش مهمی ایفا مییگان

زیر  صورت بهاصلی  بنابراین سؤاالت ؛توسعه دهدت که الگوی رهبری اثربخش در آجا را اس

 :شوندیمطراحی 

 ؟اندکدماصلی رهبری اثربخش در ارتش جمهوری اسالمی ایران  ابعاد. 7

 ؟اندکدمی اصلی رهبری اثربخش در ارتش جمهوری اسالمی ایران هاشاخصها و مؤلفه. 5

 عنوان مسئله

نیازمند به ای که هر جامعه دارندتأکیدامر  نیبراکنونی، بسیاری از فیلسوفان علم در عصر 

ی، سازگار با محیط کل طور بهی، فرهنگی و ی تاریخمجموعه دانشی است که متناسب با حافظه

ی در حوزه تنها نهها، شمول بودن بسیاری از تئوریاساس، جهان نیا برزندگی آن جامعه باشد. 

 رفته است سؤالی علوم فیزیکی و مادی نیز زیر و علوم انسانی، بلکه در حوزه ماعیعلوم اجت

  (.7544)قلی پور و حضرتی، 
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 بر یگذاراستیس ایران یجامعه هایارزش و فرهنگ بر هیتک با بومی دانش تولید ضرورت

 صادق)است  کشور در موجود هایدغدغه ترینمهم از یکی آن، خاص مقتضیات و مسائل مبنای

های سنتی است، مدل دادهیروبا تغییر و تحوالتی که در محیط کاری  (.7507 قمصری، زاده

های جدید گوی نیازها و الزامات عصر و دوره حاضر نیستند و نیاز به مدلرهبری دیگر پاسخ

های (. سبک2:7544پور و حضرتی، خورد )قلیرهبری بیش از هر زمان دیگری به چشم می

 ازیموردنو گونه جدیدی از رهبران  کاربردتوان برای عصر حاضر نیز به ری را نمیقدیمی رهب

آورده و بین اهداف سازمانی و نیازهای  حساببهباشند که خود را عضوی از یک تیم می

 (.75:7544کارکنان تعادل ایجاد کنند )قلی پور و حضرتی، 

ها خاص خود نیاز به تئوری ها،مانآجا با داشتن فرهنگ متفاوت با دیگر ساز ،در این میان

های های مهم در اداره امور آجا، تئورییکی از شاخصه عنوانبهی رهبری در حوزه دارد.

 هاآنبا مبانی آجا سنخیت چندانی ندارد. عدم کاربرد  هاآنکه برخی از  است شدهارائهمختلفی 

به نظر  آنچه، رونیازا است.و عمل را در اذهان متبادر کرده  در عمل، شکاف میان نظریه

و  فرهنگ بامتناسب  اثربخشرهبری  نظریهیک  نیاز بهاین است که مسئله اصلی،  رسدمی

لذا  باشد،می ویژه در بعد نیروی انسانی()به توان رزمی یبه منظور ارتقا های بومی آجاارزش

 .در آجا را ارائه دهد اثربخشخواهد کوشید که نوعی الگوی رهبری  محقق

در حقیقت وجود رهبران کارآمد، نیاز اساسی هر سازمانی و اثربخشی رهبری مسئله بسیار 

ها و حیات مؤسسات تا حدود زیادی پراهمیتی است و سالمت اقتصاد کشور، موفقیت سازمان

در تغییر و تحوالت منطقه و در  (.72:7507، 7ها دارد )فیدلر و شمرزبستگی به نوع رهبری آن

رهبری و مدیریت  ی نظامی در کنار دیپلماسی پررنگ شده است،هاسازماننقش کل جهان که 

تغییرات به این  فرآینددارد. اهمیت رهبری در  کنندهنییتعاثربخش در نیروهای مسلح نقشی 

ها و ساختار جدید است و این امر ی سیستمسازنهینهاددلیل است که تغییر مستلزم ایجاد و 

ی است که بر مردم جهت فرآیندپذیر نخواهد بود. رهبری کانبدون سبک رهبری مؤثر ام

گذارد، سبک رهبری راهی است که رهبران جهت می تأثیردستیابی به بروندادهای موردنظر 

دهند استفاده قرار می هدایت و تحریک کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد

                                                                                                                                       

1. Fiedler & Chemers 
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و برانگیزاننده  کنندهلیتسهان یک عامل عنو(. سبک رهبری به5990، 7)الموتیری و همکاران

 گذارد.کاری سازمان اثر می یطور مستقیم و غیرمستقیم بر بازده کارکنان به

 محقق مسلح نیروهای روزمره وظای  تنهانه نظامی، نهادهای در مهم مؤلفه این غیاب در

 اهداف تحقق هب متعهد مردم، و وطن و نظامبه متعهد انسانی نیروی تربیت بلکه ،شودنمی

 وظیفه مسیر در دفاعی هایسازمان کردن همسو. کندنمی پیدا تحقق هم کشور بلندمدت

 ارضی تمامیت و استقالل حفظ خارجی، و داخلی تهدیدات مقابل در امنیت تأمین مهم و خطیر

 بستگی کشور آن در توانمند دفاعی سازمان به جامعه، در آرامش و امنیت ایجاد و کشور یک

 .دارد قرار اثربخش رهبری یک آن رأس در که دارد

 که است سازمان آن فرمانده یهایتوانمند مستلزم نظامی هایدر سازمان رزمی توان ارتقاء

 گونههمان شود.می محسوب هاسازمان گونهنیا فرماندهان یهامهارتاز  همواره رهبری، یکی

تهدیدات  مقابل امنیت در تأمین مهم و خطیر وظیفه کشور در دفاعی هایسازمان شد که اشاره

کشور  هر ملی قدرت و اراده مظهر هاسازمان این درواقع و داشته عهده بر را خارجی و داخلی

 در آرامش و امنیت ایجاد و کشور یک ارضی تمامیت و استقالل بنابراین شوند،می محسوب

 با هاسازمان این مندیتوان که دارد بستگی کشور آن در توانمند دفاعی سازمان جامعه، به

 توان ارتقاء گریدعبارتبه یا توانمندسازی جهت شود.می تعیین سازمان رزمی آن توان بررسی

 بسیار حائز سازمان آن گذارتأثیر و اساسی عامل به توجه کشور، دفاعی در هایسازمان رزمی

 و انسانی، مؤثرترین نیروی دیگر، هایسازمان تمام ها نیز مانندسازمان این در است. اهمیت

 اصلی عنصر ها،سازمان این در انسانی نیروی واقع درو  شودمی سازمان محسوب رکن ترینمهم

 موجود امکانات کلیه رندهیکارگبه و کنندههماهنگدفاع،  راهبرد کنندهمیترس که رزم بوده توان

 باید وری سازمانیبهره موفقیت و منظوربه ها،باشد. فرماندهان این سازمانمی نبرد صحنه در

 دهند. افزایش رهبری ۀنیزم در را خود هایتوانایی

این سبک رهبری،  که آنجا ازتوان گفت که اهمیت عملی رهبری اثربخش، می ۀنیزم در 

شود و همچنین سازمان را متحول یی منابع انسانی میکاراآن،  تبعبهروحیه و  یمنجر به ارتقا

                                                                                                                                       

1. Almutairi 
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 ؛ زیراباشدآجا می خصوص در سازمانها و بهسازمان ۀادی در همنماید، دارای اهمیت زیمی

است و به علت اینکه این  هیباروحآجا بیش از هر سازمان دیگری نیازمند منابع انسانی  سازمان

های سازمانی و روحیه کارکنان ایجاد نماید، فرآیندتواند تحوالتی را در سبک رهبری می

 آجا است. سبک رهبری کاربردی در سازمان توان گفت که این سبک رهبری،می

 مبانی نظری پژوهش

 مفهوم رهبری

شود )ایپیساک، ابراین، رهبری، یک عامل مهم است که منجر به موفقیت سازمانی می

و  یفرد یدر اثربخش ایکنندهتعییننقش  یرهبر قتیدر حق(. 5972، 7نیکولسون و ون وگت

تحول  یهاها در برنامهسازمان یبرخ یناکام لیدل نیترکند و مهممی فایسازمان ا یگروه

و  راتییانطباق با تغ یسازمان برا یتوانمند بوده است و رهبر یرهبر حضور عدم ،یسازمان

 رانیمد است که عموماً یهای خاصویژگی لزممتالطم، مست یهاطیبقا و رشد در مح منظوربه

 یها نشان داده است که گویبررس اند.مواجه شده یاریبه آن با مشکالت بس یابیدست یبرا

رابطه برقرار  خود یاثربخش با منابع انسان طوربهاند که بتوانند ربوده یرا رهبران ندهیرقابت آ

 (.7507،یعسکر) کنند

واژگانی  ازجمله «رهبری»رفتار سازمانی واژه ( معتقد است که در رشته علمیِ 7518رابینز )

که از رهبری شده  هاییتعری نظر چندانی وجود ندارد و  است که درباره تعری  آن توافق

. در اندبرآمدهتعداد، معادل یا برابر تعداد کسانی است که درصدد ارائه تعریفی از آن  ازنظراست، 

 است. شدهاشارهبه برخی از تعاری  رهبری  7 جدول

 

 

 

 

                                                                                                                                       

1. Spisak, O’Brien, Nicholson & van Vugt 
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 تعاریف رهبری .9جدول 

 تعری  سال پردازهینظر

کونتز و 

 7ادانل

 ها برای رسیدن به یک مقصود مشترک.منظور همراه کردن آنرهبری، نفوذ در مردم است، به 7020

های سوی هدفها به کوشش دلخواه بهگذاری بر مردم است برای وادار کردن آنتأثیرکار  رهبری، 7059 5تری

 گروهی.

العات را به طریقی عرضه رهبری کنش متقابل میان اشخاص است که در آن یک فرد نوعی اط 7019 5یاکوپز

پندارد اگر به نحو پیشنهادشده یا موردنظر رفتار کند، منافع وی بهبود خواهد کند که دیگری میمی

 یافت.

 رهبری، ابتکار عمل و حفظ ساختار انتظارات و روابط متقابل است. 7018 8استاگدیل

دکوئیس و 

 2دیگران

ی آن کردار یک فرد سبب تغییر رفتار و نظرات دیگران هوسیلنفوذ است که به فرآیندرهبری نوعی  7010

 شود که این نفوذ باید مشروعیت داشته باشد و تغییر، همسان با اهداف فرد پدید آید.می

استونر و 

 5وانکل

های مربوط به کار اعضای گذاری و هدایت فعالیتتأثیر فرآیندعنوان یکی از وظای  مدیر، رهبری را به 7042

 کنند.عری  میها تگروه

 گذاری و ایجاد معنا برای اعضای سازمان.تأثیراست از: ظرفیت  رهبری عبارت 7042 1بنیس

هرسی و 

 بالنچارد

 منظور کوشش برای رسیدن به هدفی در موقعیتی مشخص.های فرد یا گروه بهنفوذ در فعالیت فرآیند 7050

هبری تابعی از این متغیرهاست: رهبر، پیرو، ر فرآیندرسیم که از این تعری  رهبری به این نتیجه می

 وسیله دیگران.بنابراین رهبری یعنی رسیدن به اهداف، با کمک و به موقعیت؛

ای که کارکنان گونهای رسا و بلند است بهها به شیوهها و قابلیترهبری روشی برای بیان ارزش 5991 4کوروی

 ها را در شخص رهبر ببینند.ارزش

فری لوند و 

 0اریکسون

ها ای کارکنان ارزشگونهای رسا و بلند است بهها به شیوهها و قابلیترهبری روشی برای بیان ارزش 5975

 را در شخص رهبر ببینند.
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 اثربخشرهبریِ

 کسانی مؤثر رهبران و است دلیهم و فکریهم ایجاد در اصلی عامل سازمان، در اثربخشرهبریِ

 را درک این و آورند گرد واحد نظر و فکری چتر یک زیر در را متفاوت افراد بتوانند که هستند

 است جمعی روح دارد، ارزش و اعتبار آنچه و است اهمیتکم و جزئی اختالفات، که کنند ایجاد

 .(7548 شویی، پور عزیز و ساعتچی).باشد حاکم سازمان یا مجموعه یک در باید که

 موردتوجه هاسازمان و برتری آیی کار ،وریبهرهبحث در مورد اثربخشی،  دیربازاز 

مدیریت، تحلیلگران مالی اقتصادی و مدیران اجرایی بوده است. فالسفه سازمانی،  پردازاننظریه

کار عموماً مان تحقیق و بررسی کردند، که روی ساز سانیو کارشنا پردازاننظریهدانشمندان، 

 هاستسازماناثربخشی وجه اشتراک همه ی برا تالش .ندخود را با موضوع اثربخشی آغاز نمود

 ایگونهبهنیز، توجه خاصی به آن شده،  در مدیریت نوینو اثربخشی ازجمله مفاهیمی است که 

در حوزه سازمان و مدیریت آگاهانه یا ناآگاهانه و مستقیم و  شدهانجامکه اکار تحقیقات 

مربوط به اثربخشی سازمان،  یهامقوله ترینمهمیکی از  .اندپرداختهغیرمستقیم به آن 

را از  هاآنموفق یک ویژگی عمده دارند که  هایسازمان که طوری بهاثربخشی رهبری است، 

از رهبری پویا و اثربخش. پیتر  است عبارتو آن ویژگی  کندمیمتمایز  موفقغیر هایسازمان

 هاسازماناساسی همه  منابع ترینکمیابکه مدیران و رهبران  سازدمیدراکر نیز خاطرنشان 

)کالته  مستمر در جستجوی رهبران اثربخش هستند طوربه هاسازمانهستند؛ به همین دلیل، 

 (.7505فری و همکاران، یس

در مورد رهبران وجود ندارد، اما ملزومات معینی برای  موردتوافقی هایویژگی کهدرحالی

چگونگی اثربخشی رهبری چندان  است. شدهشناختهمختل ،  هایوضعیتاثربخشی رهبری در 

چنین  (7018) استاگدیلبه خود رهبران مربوط نیست، بلکه الزامات نقش رهبری است. 

از  آنچه، زیردستان خود را در جریان غیرِاثربخشف رهبران الکه رهبران اثربخش برخ گویدمی

 گیریتصمیم، دلیل زندسامی، آنان را از روند تغییرات مطلع دهندمی، قرار رودمیانتظار  هاآن

. در همین راستا شوندمییک طرح جدید جویا  ذرا قبل از اتخا هاآنو نظر  دهندمیرا توضیح 

بیشتری از خود  پذیریانعطافو  پذیریانطباقرهبران، درجه  تریناثربخش»: کندمیوی بیان 

حال تغییر و متناق  رفتار خود را با تقاضاهای در  سازدمیرا قادر  هاآنکه  دهندمیبروز 
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همخوانی رفتار با انتظارات نقش معینی برای محققان اثربخشی را تابع توافق و «. تطبیق دهند

 .توافق رفتار سازمانی با انتظارات سازمانی است ،، اثربخشی رهبراندیگر عبارت به. شمارندبرمی

 7الولرپورتر و شد. با نیاز موردت مختلفی ممکن است البرحسب سطح رهبری در سازمان، حا

مدیران، بیش از سرپرستان »: گویندمیدر مقایسه مدیران و سرپرستان چنین ( 7004)

دهی و شایستگی رهبر برحسب عناصر ساخت گذشته در«. اندجسارتعملیاتی دارای نوآوری و 

اه، در مدیریت دانشگ هاگروهاثربخشی مدیران ی درزمینه. همفیل و کنز شدمیمراعات ارزیابی 

میان فردی در اثربخشی رهبری بسیار حیاتی تلقی  هایویژگیمبین اهمیت این دو عامل است. 

یز در مقابل کفایت، انصاف و قدرت تم هاآن، زیرا این امر به ادراک زیردستان و واکنش شدمی

رهبر بستگی دارد. اثربخشی رهبری، به برداشت زیردستان از انصاف رهبر، قدردانی از عملکرد 

منبع قدرت  عنوانبهعاطفی،  ثبات .شودمیخوب و ندادن پاداش به عملکرد ضعی  نیز مربوط 

، ارتباط و وحدت فرمان نیز برای همچنین. شودمیگرفته  نظر درتمییز و قابلیت اطمینان 

رهبری اثربخش الزامی هستند. افزون براین، اثربخشی رهبری به دریافت، تحصیل، حفظ  فرآیند

 .گیردمیآن از طریق گفتگو با دیگران انجام  یعمدهبستگی دارد که قسمت  طالعاتو انتقال ا

موفق از ناموفق، در رهبری اثربخش و پویایی  هایسازمانوجوه تمایز  ترینمهمیکی از 

روشن که در کل منابع رهبری  ینکتهو جانسون معتقدند که یک  هرسی، بالنچارد. هاستآن

 هایسازمانرا از  هاآنموفق یک ویژگی عمده دارند که  هایسازمانجریان دارد این است که 

 طوربه هاسازمان .و آن ویژگی عبارت است از رهبری پویا و اثربخش کندمیغیرموفق متمایز 

، هاسازمان هایشکستو  هاناکامیمستمر در جستجوی رهبران اثربخش هستند. بسیاری از 

 ،همکارانو  فرددانایی)ی، به دلیل ضع  رهبری بوده است تحقیقات هایپروژهو حتی  هاشرکت

7544). 

 ی تحقیقپیشینه

 نیروی در کارآمد فرماندهی منشور» عنوان با پژوهشی در( 7505) مدنی و احمدی خان

ی، قاطعیت، تدبیر، ریپذاطاعتاستقامت، بصیرت،  هایشاخص «البالغهنهج دیدگاه از انتظامی

                                                                                                                                       

Porter & Lawler .7 
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 ی، رازداری، شجاعت، خطرپذیری را شناسایی و تبیین نمودند.داردممرصبر، اطالعات، توکل، 

 مدیریت و رهبری سازنده عوامل تشخیص»( در پژوهشی با عنوان 7505) خورشیدی

ی سالمت معنوی، توانایی ویژه، سالمت هامؤلفه «7898افق  در انتظامی نیروی فرماندهان

وغی و توانایی عمومی را برای الگوی اثربخش روان، توانایی تخصصی، توانایی رهبری، توانایی بل

 رهبری در نیروی انتظامی، شناسایی و تبیین نمود.

طراحی الگوی جامع »( در پژوهشی با عنوان 7505) بانشیای، خسروپناه و افجه

گیری از قرآن کریم، با بهره ،«ایرانی پیشرفت-اثربخش سازمانی با رویکرد الگوی اسالمیرهبری

و منش امیرکبیر، ابعاد بینشی اعتقادی، منشی اخالقی، تحول ص( )نبویی سیره الفصاحه،نهج

 اخالقی و اقتدار عملی را ارائه نمودند. اقتدار فردی، تحول اجتماعی، اقتدار شخصی،

-تحول ،«آموزشی اثربخش رهبری الگوی طراحی» عنوان با پژوهشی در (7508) دشتکی

 گرایی پژوهش و گرایی بصیرت ،گرایی تدریس ،گرایی ریمتک ،گرایی وظیفه گرایی،انسان گرایی،

 .نمود معرفی عالی آموزش در اثربخش رهبری اصلی هایشاخص از را

 مدیران برای اثربخش رهبری مدل ارائه»( در پژوهشی با عنوان 7508الئی ) و شیرخانی

 احساس، درک، عقالنیت، برونگرایی، بودن، باوجدان بودن، دلپذیر هایشاخص «ابتدایی مدارس

توانند میتالش  ادامه به تمایل و رفتار آغازگری به روابط، گرایش مدیریت مدیریتی،تفکر، خود

 .اثربخشی رهبری را شناسایی و تبیین نمودند

 الگوی تدوین و طراح،» عنوان با پژوهشی در( 7502) فاتح محمدی و اردالن الوانی،

 ایخامنه امام دیدگاه از گیریبهره با آجا سازمان در فرماندهان و مدیران هایشایستگی مناسب

 از استفاده با مدیران و فرماندهان هایشایستگی بومی الگوی طراحی برای(« العالیمدظله)

 شامل هاییمقوله ،بنیادداده پردازینظریه رویکرد با و کمی -کیفی ترکیبی تحقیق روش

 بینشی هایشایستگی و سازمانی هایتگیشایس فردی،بین هایشایستگی فردی، هایشایستگی

 .نمودند ارائه

 در اثربخش رهبری هایویژگی» عنوان با پژوهشی در( 7505) طیبه ،صفایی زبیده؛

 ،هاآن کسب به نسبت تعهد ،هاآن داشتن باور ،هاهدف شناخت «مدارس آموزشی مدیریت



 751…/اثربخش در آجا  یرهبر یالگو یطراح

 

 در انگیزه ایجاد توانایی ،اهآن جهت در انگیختگی و تحرک و هاآن با همانندروی و همسویی

 هایویژگی از را هامشیخط و هابرنامه مؤثر اجرای انسانی، نیروی و منابع به اتکا ،کارکنان

 .نمودند عنوان اثربخش رهبران اساسی

های موردنیاز طراحی هوشمندی»( در پژوهشی با عنوان 7505چیان و نظریان )دینانی، کوزه

های خودانگیختگی، همدلی، رفتار ی معنی دار شاخصرابطه «رهبری اثربخش مدیران ورزشی

های مختل (، اتحاد و توافق، اشتیاق تطبیق رفتار کالمی و غیرکالمی بافرهنگ) هوش فرهنگی

 قراردادند.تأیید و فشار عملکرد را با رهبری اثربخش مورد 

 رهبری یانهچندگ روابط تحلیل»( در پژوهشی با عنوان 7501بوکانی و همکاران ) صدقی

 استان عالی آموزش مراکز در انسانی نیروی ریوبهره با راهبردی ریزیبرنامه و اثربخش

 اطمینان کسب و تضمینمنظور رهبران اثربخش دانشگاهی به که داند نشان ،«غربی آذربایجان

ارای بایست دکاریزما، میعالوه بر برخورداری از ویژگی  دانشگاهی باالتر سطوح به دستیابی از

، بخشیالهام، مطلوب هایایده و راهبردها و اهداف راستای در اندازچشمهایی از قبیل مهارت

 و مستمر بهبود مستمر، ، خودارزیابیعمیق جاذبه اشتن، دسازیتیم و گریمربی، توانمندسازی

 باشند. دانشگاه توسعه

 توانمندی بر ثربخشا رهبری تأثیر بررسی» عنوان با پژوهش در( 7501) همکاران و لطفی

 برای اثربخش رهبر هایمهارت ترینمهم «مرکزی استان اجتماعی تأمین سازمان کارکنان

 عنوان ارتباط برقراری مهارت و تطبیق مهارت تشخیص، مهارت را کارکنان توانمندسازی

 .نمودند

 هبریر هایمؤلفه بندیرتبه و شناسایی» ( در پژوهشی با عنوان7501سپهوند و همکاران )

 دلفی روش از استفاده با و ایرانی اسالمی رویکرد با هنری فرهنگی هایسازمان در اثربخش

، هنری –فرهنگی نگرش مدار، اخالق ،بخشی وحدت عقالنیت، وانداز های چشمشاخص« فازی

گرایی، تقوا، ها، تحولقلب بر مدیریت، بودن مردمیصدر، ، سعهاقناع و بیان قدرتمحوری، دین

 مدیریت، بخشی انگیزه رسانی،خدمت ،اعتماد قابلیت ،مداری قانون و انضباط فروتنی، و عتواض

، گراییتخصص توانمندسازی، و رشدنفس، جویی، اعتمادبهتعالی و خودسازی، مشارکتی

 پذیری را شناسایی و تبیین کردند.مسئولیت
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های مسلح مطابق ( خصوصیات اصلی رهبری اثربخش )فرماندهی( در نیرو7504پور )رجب

پذیری، تقوا، شجاعت، را ایمان و اعتقاد، مسئولیت العالی(مدظله) با منویات فرماندهی معظم کل قوا

داری، عدالت، نظم، سرمشق بودن، اشراف اطالعاتی، آموزش، ابتکار، بیداری و خودآگاهی، امانت

 پایداری و خدمت به مردم عنوان نمود.

 ،«کنندمی درک را رفتارشان هاسازمان در افراد»عنوان  تحت پژوهشی در( 5991) 7میچل

 مدیریت و رهبرى صفات( ال  ىدسته سه به را مدیریت و رهبرى بر مؤثر عوامل و هاشاخص

 استقالل، هوش، تحصیالت، اجتماع،، مقبولیت جسمان،، هاىتوانای، گرای،،برون مانند)

 قدرت توانای، عمل، ابتکار مانند؛) مدیریت و رهبرى رفتار( ب( نزاکت محبوبیت، ،نفساعتمادبه

 مطلوب، اهداف تعیین مانند؛ مدیریت و رهبرى کنش، ىشیوه( ج و ...و دیگران در نفوذ

 گروه، و عملکرد تسهیل تعامل، تسهیل ،گروهی ساختار حفظ اهداف، جهت حفظ و نگهدارى

 .داندم، روحیه حفظ

 راهنما عنوانبه عملکرد هایشاخص از استفاده» عنوان با پژوهشی در( 5994) 5بانتا و بردن

 کنش،،پیش رهبرى را مدیریت و رهبرى هایشاخص ،«)راهبردی(استراتژیک گیریتصمیم در

 مربوط، سازمان و خود مأموریت درک سازمان،، بهبود مداوم، نوآورى و تغییر نو، ذهن، ساختار

 شناخت مربوط، سازمان و خود تقو و ضع  نقاط شناخت مربوط، سازمان و خود اهداف درک

 راهبردى، ریزىبرنامه محیط،، عوامل به توجه مربوط، سازمان و خود فرصت و تهدید نقاط

 .اندنموده ذکر انسان، روابط حاکمیت کاربست و امور در مدارىارزش

 ترینمهم ،«سازمان اجتماعی شناسیروان»عنوان  با پژوهشی در( 5990) 5کان و کتز

 یافتن موقعیت، تشخیص مشارکت، تجویز، ترغیب، را، مدیریت و رهبرى هایخصشا و عوامل

 هایمهارت و مفهوم، هایمهارت انسان،، هایمهارت ناب، هاىاندیشه تشخیص ،هاواقعیت

 .اندنموده ذکر تخصص،

                                                                                                                                       

1. Mitchell 

2. Borden and Baneta 

3. Katz and Kohn 
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 رهبرى هایشاخص ترینمهم« مدیریت داوطلبانه» عنوانتحت  پژوهشی در (5979) 7اریک

 دیگران، بر نفوذ توانای، پویای،، مانند؛) فردمنحصربه شخصیت، هاىویژگ،( ال  :را مدیریت و

 و عمیق عموم، و فن، دانش هوش، مابت، پندارىخویشتن ،نفساعتمادبه درستکارى، و دقت

 ذکر ...و زیردستان حال مراعات عمل، ابتکار مانند فردمنحصربهرفتاری  هاىویژگ،( ب...( 

 ویژه هاىتوانای، را آینده انتظامی فرماندهی هایشاخص ترینمهم وهشپژ این. است نموده

 ساختار کارگیریبه توانایی عمومی، فرهنگی درک ،شناسیمردم اجتماعی، شرایط درک مانند

 تفکر داشتن مجازی، ساختار کارگیریبه توانایی نوین، هایوریافن و وریآفن بر تسلط چابک،

 داد نشان پژوهش این. داندم، غیره و اىحرفه مداوم رشد ین،سرزم آمایش درک استراتژیک،

 .است پلیس عالی فرماندهان برای توانایی ترینمهم ویژه هاىتوانای،

انداز، داشتن داشتن چشم را رهبری اثربخش دانشگاهی یهاشاخص (5978) 5مورتون

انمندسازی گروهی، جاذبه شخصیتی عمیق، خودارزیابی مستمر، مشوق بودن و الهام بخشی، تو

بهبود مستمر  یهزمین گری، اهتمام درهای کاری منسجم، ایفای نقش و مربیتشکیل گروه

 داند.ی میاعتماد بودن و یکپارچگقابل ،5درجه 559عملکرد دانشگاه، بازخورد 

های رهبری اثربخش در ( در پژوهشی که جهت شناسایی شاخص5974)8بکسین و هاسکووا

وهای مسلح لیتوانی انجام داده بودند، شاخص های عمل گرایی، الگو بودن ، بین سربازان نیر

داشتن مهارت حل تعارض، داشتن قدرت استدالل، توانابب تعری  نقش خود و اجازه دادن به 

 زیر دستان جهت آگاهی از آنچه که از آنها انتظار می رود را شناسایی و تبیین نمودند.

 شناسی پژوهشروش

و درصدد  اثربخش در آجا بودهرهبریِ طراحی الگویپژوهش،  هدف اصلی اینکه ازآنجایی

اثربخش های رهبریِها و شاخصی ابعاد، مؤلفههای موجود دربارهی مجموعه دانستهتوسعه

  داده نوع نظر از و کاربردی ،هدف نظر از ی،اتوسعه نتیجه، اساس بر پژوهش این لذا باشد،می

                                                                                                                                       

4. ERIC (Educational Resources Information Center) 

2. Morton 

3. 360-degree feedback 

8. Bekesiene& Hoskova 
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 ه است.برد بهره کیفی شیوه از

 ی نظامی در سازمان آجا بود.خبرهفرماندهان ی آماری در این پژوهش شامل کلیه جامعه

 با تعداد ی پرسشنامه تا حد اشباع نظری، یعنیآورجمعتوزیع و  هدفمند، گیرینمونه اساس بر

د ی و ارشامنطقهقرارگاه  2نفر، از فرماندهان آجا از  79صورت گرفت. این  نفر از خبرگان، 79

قرارگاه عملیاتی شمال غرب، قرارگاه عملیاتی جنوب غرب، قرارگاه عملیاتی  شاملنظامی، 

 هاآننحوه انتخاب  شدند. ارشد نظامی اصفهان و ارشد نظامی فارس برگزیده جنوب شرق

هایی نظیر تجربه و دانش در مورد موضوع، تمایل و زمان گزینشی و بر اساس ویژگی صورتبه

مشخصات این افراد  7در جدول  در تحقیق و در دسترس بودن، انجام شد.کافی برای شرکت 

 آورده شده است.

 مشخصات خبرگان .9جدول 
 سابقه کار سطح تحصیالت حوزه فعالیت جایگاه سازمانی متخصص

 سال 25 کارشناسی ارشد دریایی دارتفنگتیپ  فرماندهی خبره نظامی

 سال 28 اس ارشدکارشن گروه توپخانه فرماندهی خبره نظامی

 سال 31 کارشناسی ارشد زرهی تیپ فرماندهی خبره نظامی

 سال 21 کارشناسی ارشد تیپ پیاده مکانیزه فرماندهی خبره نظامی

 سال 91 کارشناسی گردان توپخانه فرماندهی خبره نظامی

 سال 91 دکتری ی و تعمیردارنگهگردان  فرماندهی خبره نظامی

 سال 28 کارشناس ارشد وه توپخانهگر فرماندهی خبره نظامی

 سال 91 دکتری گردان توپخانه فرماندهی خبره نظامی

 سال 28 کارشناس ارشد پایگاه هوایی فرماندهی خبره نظامی

 سال 21 دکتری عقیدتی سیاسی فرماندهی خبره نظامی

 است. ی نمونه آمدهگیری و اندازهروش تحقیق، روش نمونه 5در جدول 

 گیری و اندازه نمونه در تحقیقتحقیق، نمونه روش .2جدول 

 اندازه نمونه گیریروش نمونه روش تحقیق هدف تحقیق ردیف

ها و شناخت و تعیین ابعاد، مؤلفه 7

 اثربخشهای رهبریِشاخص
 تا حد اشباع نظری هدفمند فازیدلفی فن

ی ادبیات مطالعه باای و از روش کتابخانه ابتداپژوهش،  رسیدن به هدف اصلیجهت  محقق

را  اثربخشرهبریِ در پژوهش توسعه بر ی مؤثرهاشاخصها و ابعاد، مؤلفه ازتعدادی  تحقیق،

های ها و شاخصترین ابعاد، مؤلفهگری مهمشناسایی و غربال منظور بهسپس نمود،  شناسایی
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 7در شکل مراحل اجرای پژوهش  .نمود استفاده فازیدلفی فنفوق و تجمیع نظر خبرگان، از 

 آمده است.

 

 الگوریتم اجرای پژوهش .9شکل 

 
 فازیروش دلفی

ایشیکاوا  به وسیلۀفازی است که  یهامجموعهترکیبی از روش دلفی و نظریه  دلفی فازی، روش

 بدیلت عینی تقریباً هایداده به افراد خبره ذهنی هایداده روش این در .و همکاران ارائه شد

 خبرگان برای زبانی متغیرهای از روش، استفاده این در (.7541 جعفری، و شود )منتظرمی

 مشکالت تواندکه می است پذیری آنانعطاف روش، این قوت است. نقطه ترراحت و ترمتداول

 بر خبرگان هایانتخاب که آنجا از دهد. قرار پوشش تحت را صراحت و دقت عدم به مربوط

 در .شودمی استفاده فازی از اعداد بنابراین است، ذهنی کامالً و آنان فردی هایتصالحی اساس

 دهند،ارائه می مالای( فازی معموالً) اعداد قالب در را خود نظرات خبرگان معموالً روش این

 این و آنگاه محاسبه میانگین از خبره هر نظراختالف میزان و خبرگان نظر میانگین سپس

 بر فرد خبره هر بعد مرحله شود. درمی ارسال خبرگان به جدید نظریات اخذ برای اطالعات

 اصالح خود را قبلی نظر یا دهدمی ارائه را جدیدی نظر قبل، مرحله از حاصل اطالعات اساس

 و شود )آذر کافی باثبات اندازهبه فازی اعداد میانگین که دارد ادامه زمانی تا فرآیند این کند.می

 ادبیات های رهبری اثربخش با مرورها و شاخصابعاد، مؤلفه شناسایی و استخراج

 

 

 

 

 

 

 خبرگان به وسیلۀفازی و تکمیل آن ی دلفی توزیع پرسشنامه تهیه و

 ی دلفی فازیگیری از تحلیل پرسشنامهتر با بهرهاهمیتتر از کمغربالگری عوامل مهم

 شده از تحلیل دلفی فازیهای رهبری اثربخش در آجا، مشخصها و شاخصتعیین ابعاد، مؤلفه
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 .(7502فرجی، 

 اول دلفی فازی یمرحله

 هاآنشناسایی خبرگان و تشریح مسئله برای 

ی بودند که امنطقهی هاقرارگاهخبرگان، گروهی از فرماندهان آجا در ی در پژوهش حاضر، اعضا

بر اساس چهار ویژگی دانش، تجربه، تمایل و وقت کافی برای شرکت در مراحل دلفی با استفاده 

 د یا قضاوتی، شناسایی و انتخاب شدند.گیری هدفمناز روش نمونه

 طراحی و توزیع پرسشنامه بین خبرگان

شاخص برای رهبری  49ابتدا با استفاده از مرور ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش، تعداد 

از خبرگان  مندساختاثربخش در آجا استخراج شد و سپس توسط یک پرسشنامه نیم

ها را مشخص نمایند. برای ها بر مؤلفهشاخص تأثیرتایی، درخواست شد که بر اساس طی  پنج

آوری نظرات خبرگان در خصوص هر یک از یازده مؤلفه تحقیق، در انتهای هر یک از جمع

های مذکور شده و از خبرگان خواسته شد که عالوه بر شاخصها نیز یک سؤال باز نوشتهمؤلفه

 ر ارتباط است، بیان کنند. های دیگری در نظر دارند که باهدف تحقیق داگر شاخص

 )دور نخست( هاآنفازی  لیتحل و هیتجزدریافت نظر خبرگان و 

هدف کسب نظر خبرگان راجع به میزان ارتباط موارد  طور که بیان شد، پرسشنامه باهمان

های معرف رهبری اثربخش در آجا طراحی شد. لذا خبرگان باید به طریقی پیشنهادی با مؤلفه

توان با مقادیر قطعی، نظر نمودند. در این قبیل موارد خیلی نمیمشخص می این میزان را

خبرگان را جویا شد و استفاده از متغیرهای کیفی، آزادی عمل بیشتری را در اظهارنظر به 

استفاده از متغیرهای کیفی مانند کم، متوسط و زیاد مشکل فوق را تا  .خبرگان خواهد داد

کند. ذهنیت افراد نسبت به لیکن مشکل دیگری را ایجاد می حدود زیادی حل خواهد نمود،

ها متغیرهای کیفی مانند کم یا زیاد، یکسان نیست. خصوصیات متفاوت افراد بر تعابیر ذهنی آن

گیرانِ دارند، برخی نسبت به متغیرهای کیفی اثرگذار است، مانند اینکه برخی افراد نگرش آسان

تحلیل بر روی متغیرهای  و نتیجه تجزیه بدبین هستند. دربین و برخی دیگر از افراد خوش

صورت اعداد منتج از ذهنیت و تعابیر مختل ، فاقد ارزش خواهد بود. لذا متغیرهای کیفی به
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می و عدد فازی مالای نظیر آن بیانگر متغیرهای کال 5شدند. جدول تعری  ذیل  7فازی مالای

 است.

 کالمی اعداد فازی مثلثی متغیرهای .3 جدول

 

 

 

 

 
 

 M = (l, m, u) صورت به حقیقی عدد سه با مالای یک عدد فازی است که فازی عدد

 فازی عدد مقادیری است که ، بیشینهشودیمنشان داده  uکه با  باال کران .شودیم داده نمایش

M ،عدد مقادیری است که ، کمینهشودیمنشان داده  1پایین که با  اختیار کند. کران تواندیم 

 تابع عضویت. است فازی عدد یک مقدار نیترمحتمل m اختیار کند. مقدار تواندیم M4 فازی

 (:5972، 5)اکیوز و سلیک است زیر صورت به مالای فازی عدد یک

 (7ی رابطه)

 

 

 

 

 

                                                        0            otherwise 

 

ی اعداد فازی مالای مجموعهسپس اعداد فازی مالای به نظر هر یک از خبرگان داده شد و 

                                                                                                                                       

1. Triangular Fuzzy Number 

2. Akyuz and Celik 

 ی مثلثیفاز اعداد عبارات زبانی

 (9، 9، 52/9) خیلی کم

 (9، 52/9، 2/9) کم

 (52/9، 2/9، 12/9) متوسط

 (2/9، 12/9، 7) زیاد

 (12/9، 7، 7) خیلی زیاد

u−𝑥

u−𝑚
          m ≤ x ≤ u 

x−𝑙

m−𝑙
          𝑙 ≤ 𝑥 ≤

                              

 

 
(x) =Mu 
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 .به دست آمد 5ی رابطهبرای هر خبره با استفاده از 

 

 (5ی رابطه) 

… n3, 2, 1), i = a3
i,a1

i , a2
i= ( iA  

𝐴𝑚) هامجموعهسپس در گام بعدی، میانگین 
(𝑖)

از طریق  (𝐴(𝑖)) هاموعهتمامی مج ( 

 محاسبه شد. 5ی رابطه

 

 (5ی رابطه)

= (
1

𝑛
∑ (𝑎1

𝑖 )
𝑛

𝑖=1
,
1

𝑛
∑ (𝑎2

𝑖 )
𝑛

𝑖=1
,
1

𝑛
∑ (𝑎3

𝑖 )
𝑛

𝑖=1
))3m, a2m, a1m= (aave A 

 محاسبه شد. 8 یرابطهسپس برای هر خبره، مقدار اختالف از میانگین با استفاده از 

 (8 یرابطه)

(𝑎𝑚1 − 𝑎1

(𝑖)
, 𝑎𝑚2 − 𝑎2

(𝑖)
, 𝑎𝑚3 − 𝑎3

(𝑖)
) =  (

1

𝑛
∑(𝑎1

𝑖 )

𝑛

𝑖=1

− (𝑎1
𝑖 ),

1

𝑛
∑(𝑎2

𝑖 ) − (𝑎2
𝑖 )

𝑛

𝑖=1

,
1

𝑛
∑(𝑎3

𝑖 )

𝑛

𝑖=1

− (𝑎3
𝑖 )) 

 

 ها )دور دوم(و اصالح پرسشنامه بازیابی

ها که ها، برخی از شاخصوتحلیل شاخصها و تجزیهآوری دادهپایان دور نخست، بعد از جمع در

 منظور ر ادامه، بهآمده بودند، حذف گردید و ددستاز طریق مرور ادبیات و پیشینه پژوهش به

های ها و شاخصخبرگان، ضمن اعمال تغییرات الزم در ابعاد، مؤلفه بین توافق میزان بررسی

ها با ی دوم تهیه گردیده و همراه با دیدگاه قبلی هر فرد و میزان اختالف آنمدل، پرسشنامه

ه خبره با توجه به دیدگاه سایر خبرگان، مجدداً به اعضای گروه خبره ارسال گردید. اعضای گرو

ها و شده در ابعاد، مؤلفهنقطه نظرات سایر اعضای گروه و همچنین با توجه به تغییرات اعمال

ی نخست مورد تحلیل قرار شده پاسخ دادند که همانند مرحلهها، مجدداً به سؤاالت ارائهشاخص

 نظرات گرفت، انجام دلفی دوم مرحله شد و داده خبرگان به اولیه بازخورد گرفت. بعدازاینکه

 .درآمد 2 رابطه صورتبه مالای فازی اعداد در قالب خبرگان شدهاصالح
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 (2ی )رابطه

B (i) = (𝑏1
𝑖  ,2

𝑖  ,𝑏3
𝑖 ), i = 1, 2, 3… n 

 دلفی دوم مرحله خبرگان در شدهدر این مرحله نیز همانند گام دوم، میانگین نظرات اصالح

 .شد محاسبه 5رابطه  طریق از

 (5ی )رابطه

Bave = (bm1, bm2, bm3)= (
1

𝑛
∑ (𝑏1

𝑖 )
𝑛

𝑖=1
,
1

𝑛
∑ (𝑏2

𝑖 )
𝑛

𝑖=1
,
1

𝑛
∑ (𝑏3

𝑖 )
𝑛

𝑖=1
) 

آوری و عملیات غربالگری و حذف ها جمعگویی خبرگان، پرسشنامهپس از پاسخ

حل( به شاخص )راه توجهیاهمیت صورت گرفت و برای هر مؤلفه تعداد قابلهای کمشاخص

های هر مؤلفه، ابتدا از مقادیر نظرات فازی هر دست آمد. برای محاسبه میانگین شاخص

فازی  3/(l+m+u)آمده را با فرمول دستشاخص، میانگین گرفته و سپس میانگین فازی به

 گذاری شد.نام 5Sزدایی نموده و 

ی آن با نتایج این مرحله، ایسهی اول و مقشده در مرحلههای ارائهبا توجه به دیدگاه

 فرآیند( باشد در این صورت 935که اختالف بین دو مرحله کمتر از حد آستانه )درصورتی

 (.5995، 7شود )چنگ و لیننظرسنجی متوق  می

 (1ی )رابطه

|
1

3
[(𝑎𝑚21 + 𝑎𝑚22 + 𝑎𝑚23) − (𝑎𝑚11 + 𝑎𝑚12 + 𝑎𝑚13) ]|    ) =1, Am2S (Am 

 پژوهش هایفتهیا

شاخص اولیه برای رهبری  49با استفاده از مرور ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش، تعداد  ابتدا

 مؤلفه 77ارتباط برقرار شد و در قالب  هاشاخصبین این  سپس اثربخش شناسایی شد.

 د.شدن بندیدستهبعد کلی  5، در قالب شدهشناسایی اصلیِ هایمؤلفه آنگاه شدند، بندیدسته

های ویژه، به توانایی سالمت روان، اعتقادی، اخالقی و صفات فردی، هایمؤلفههمین راستا  در

 در های تخصصی سازمانی،های مدیریتی و تواناییتوانایی هایمؤلفه لحاظ ماهیت در بعد فردی،

                                                                                                                                       

1. Cheng & Lin 
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عد در بُفناورانه قانونی و  –اجتماعی، اقتصادی، سیاسی  –فرهنگی  هایمؤلفهبعد سازمانی و 

 فراسازمانی قرار گرفتند.

 با پیشنهادی شاخص هر ارتباط میانگین ،8 جدول در شدهداده نشان نتایج اساس بر

های مدیریتی، های ویژه، تواناییصفات فردی، سالمت روان، اعتقادی، اخالقی، توانایی هایمؤلفه

از فناورانه ونی و قان –اجتماعی، اقتصادی، سیاسی  –های تخصصی سازمانی، فرهنگی توانایی

 شد. محاسبه دیدگاه خبرگان

 

 های تحقیق در دور نخستهای رهبری اثربخش در آجا در سطح مؤلفهبندی شاخصطبقه .4جدول 

 هاشاخص مؤلفه بعد
S میانگین نظرات کارکنان

1 U m L 

ی
رد

هه
فه

 

ی
رد

فه
ت 

ها
صف

 

9 7 ی هوشیبهره

4 

92

2 

9

14 

 942 952 90 7 ی صدرسعه

 922 95 922 94 ناسب جسمی و خوش تیپیت

 911 922 94 902 شجاعت

 94 95 942 7 کوشیسخت

 952 952 912 942 تحصیالت

 94 95 942 7 باانگیزه بودن

 94 95 942 7 توانایی باالی سخنوری

 94 95 942 7 قدرت کاریزما

 905 912 7 7 گراییعمل

ان
رو

ت 
الم

س
 

 94 95 942 902 النفس بااعتمادبه

 944 91 902 7 نفسعزت

 94 95 942 7 انتقادپذیری

 905 912 7 7 پذیریمسئولیت

 944 91 902 7 احترام به عواط  دیگران )مهارت همدلی(

 942 952 90 7 پذیریانعطاف

 905 912 7 7 ای(تعهدکاری )تعهد حرفه

 905 912 7 7 الگوی مناسب بودن

 94 95 942 7 مندیهدف

 914 922 94 7 بینیواقع

 915 92 912 902 قاطعیت

اع هه
هه

هه
ت

اد
هق

هه

  ی

 905 912 7 7 توکل بر خدا

 942 952 90 7 پاکنیت
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 905 912 7 7 مؤمن بودن

 905 912 7 7 باتقوا بودن

 944 91 902 7 ایاارگری

 905 912 7 7 پذیریوالیت

 905 912 7 7 ول اسالمپایبندی به اص

 944 91 902 7 طلبیشهادت

ی
الق

هه
هه

اخ
 

 944 91 902 7 رازداری

 914 922 94 7 مهربانی

 905 912 7 7 محوریعدالت

 905 912 7 7 صداقت

 94 95 942 7 درستکاری

 94 95 942 7 دامنیپاک

 905 912 7 7 خیرخواهی

ی
نای

وا
ت

ژه
وی

ی 
ها

 

 911 922 94 902 خالقیت

 911 922 94 902 نوآوری

 905 912 7 7 بصیرت

 942 952 90 7 استفاده مؤثر از زبان بدن

ی
مان

از
س

 

ی
نای

وا
ت

ی
یت

یر
مد

ی 
ها

 

 905 912 7 7 گیریمهارت قضاوت و تصمیم

 905 912 7 7 ریزیمهارت برنامه

 915 92 912 02 مهارت نظارت و کنترل

 942 952 90 7 مهارت تفوی  اختیار

 915 92 912 02 قدرت پاداش

 95 952 95 942 قدرت تنبیه

 915 92 912 02 زنیمهارت مذاکره و چانه

 942 952 90 7 مهارت حل تعارض و تضاد

 944 91 902 7 مهارت مدیریت بحران

 905 912 7 7 گراییمهارت تحول

 915 92 912 90 راهبردیتفکر 

 915 92 912 90 ستمیتفکر سی

 944 91 902 7 مهارت متقاعدسازی

 944 91 902 7 دهیمهارت هدایت و جهت

 944 91 902 7 ایجاد انگیزش

 942 952 90 7 مهارت ارتباطات

 94 95 942 7 پرورش و توانمندسازی

 942 952 90 7 مهارت حل مسئله

ی
نای

وا
ت

ی 
ص

ص
تخ

ی 
ها

ی
ام

نظ
 

 91 982 91 902 میدانش عمومی نظا

 915 92 912 902 دانش تخصصی مربوط به شغل خود

 982 95 982 91 های طولی و عرضی مرتبططی دوره

 915 92 912 02 ویژه دشمنان(های جهان )بهها و مشخصات ارتششناخت تاکتیک

 911 922 94 902 درک مأموریت سازمان
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 911 922 94 902 شناخت نقاط تهدید و فرصت سازمان

ی
مان

از
اس

فر
 

ی
نگ

ره
ف

- 
ی

اع
تم

اج
 

 94 95 942 7 تعامالت با جامعه

 94 95 942 7 درک شرایط حاکم بر جامعه

 944 91 902 7 درک فرهنگ حاکم بر جامعه

 944 91 902 7 شناسی و چگونه زیستن با مردممردم

 942 952 90 7 درک نیازهای مشروع مردم

 944 91 902 7 تنی بر همکاری و مودتروابط اجتماعی مب

 91 982 91 902 سطح آموزش عمومی جامعه

 952 98 952 90 ترکیب جمعیت

 911 922 94 902 های حاکم بر خانوادهارزش

ی
اد

ص
قت

ا
 

 915 92 912 02 نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور

 915 92 912 02 سطح عمومی پرداخت حقوق و دستمزد

 922 95 922 94 یکارینرخ ب

 922 95 922 94 تورم

ی
اس

سی
- ی

ون
قان

 

 91 982 91 902 شرایط سیاسی حاکم بر جامعه

 91 982 91 902 شرایط قانونی حاکم بر جامعه

 94 95 942 7 های نوینوریفنا فنّاورانه

 موافقت شدت دهندهنشان آمدهدست به قطعی در این مرحله )دور نخست(، میانگین

 بین در آمدهدست به نتایج بر اساس شده است. شناسایی هایشاخص از یک هر با برگانخ

گرایی، به عمل مربوط توافق خبرگان میزان شده، بیشترینشناسایی هایشاخص

پذیری، تعهدکاری، الگوی مناسب بودن، توکل بر خدا، مؤمن بودن، باتقوا بودن، مسئولیت

گیری، اسالم، صداقت، خیرخواهی، مهارت قضاوت و تصمیم پذیری، پایبندی به اصولوالیت

 هایها با شاخصآن توافق میزان کمترین و (s=905گرایی )ریزی، مهارت تحولمهارت برنامه

های (، طی دورهs=95(، قدرت تنبیه )s=952(، تحصیالت )s=922) تیپیخوشجسمی و تناسب

( و تورم s=922(، نرخ بیکاری )s=952(، ترکیب جمعیت )s=82طولی و عرضی مرتبط )

(922=sمی )باشد. 

 دلفی فازیدوم ی مرحله

ها که ها، برخی از شاخصوتحلیل شاخصها و تجزیهآوری دادهدر پایان دور نخست، بعد از جمع

جسمی و تناسبآمده بودند، حذف گردید )دستاز طریق مرور ادبیات و پیشینه پژوهش به

های طولی و عرضی مرتبط، ترکیب جمعیت، نرخ تنبیه، طی دوره ، تحصیالت، قدرتتیپیخوش

 بودندنامه اول ارائه نموده که خبرگان در پرسش هاییشاخصجای آن، بیکاری و تورم( و به
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ی درخشان کاری، تسلط بر پژوهش آشنایی با فنون جنگیدن )کالسیک و ناهمتراز(، سابقه)

مؤثر،  دادن گوشو فروتنی، هوش هیجانی، ویژه پژوهش در علوم انسانی(، تواضع )به

ی سروش، فرزین و...( و اطالعاتی )اینترنت و اینترانت و ...(، های نوین ارتباطی )سامانهوریفنا

 در ادامه، به و شد، جایگزین (افزارهای نوینها، دیدبانی، پروازی و ...( و نرمسازها )سالحشبیه

ها و ، ضمن اعمال تغییرات الزم در ابعاد، مؤلفهخبرگان بین توافق میزان بررسی منظور

ی دوم تهیه گردیده و همراه با دیدگاه قبلی هر فرد و میزان نامههای مدل، پرسششاخص

ها با دیدگاه سایر خبرگان، مجدداً به اعضای گروه خبره ارسال گردید. اعضای گروه اختالف آن

شده در همچنین با توجه به تغییرات اعمال خبره با توجه به نقطه نظرات سایر اعضای گروه و

ی نخست شده پاسخ دادند که همانند مرحلهها، مجدداً به سؤاالت ارائهها و شاخصابعاد، مؤلفه

 انجام دلفی دوم مرحله شد و داده خبرگان به اولیه بازخورد مورد تحلیل قرار گرفت. بعدازاینکه

 .درآمد 2 رابطه صورتبه مالای فازی اداعد در قالب خبرگان شدهاصالح نظرات گرفت،

 با پیشنهادی شاخص هر ارتباط میانگین 2 جدول در شدهداده نشان اساس نتایج بر

های مدیریتی، های ویژه، تواناییصفات فردی، سالمت روان، اعتقادی، اخالقی، توانایی هایمؤلفه

از فناورانه قانونی و  –سی اجتماعی، اقتصادی، سیا –های تخصصی سازمانی، فرهنگی توانایی

 شد. محاسبه دیدگاه خبرگان

 های تحقیق در دور دومهای رهبری اثربخش در آجا در سطح مؤلفهبندی شاخص: طبقه5جدول 

 میانگین نظرات کارکنان هاشاخص مؤلفه بعد
S2 

 | 𝒔
𝟐

−
𝒔

𝟏
|  

U m L 

ی
رد

هه
هه

هه
هه

فه
 

ی
رد

هه
هه

ت ف
ها

فه
ص

 

 9 914 922 94 7 ی هوشیبهره

 995 944 91 902 7 ی صدرسعه

 995 94 95 942 7 شجاعت

 992 942 952 90 7 کوشیسخت

 9 94 95 942 7 باانگیزه بودن

 992 942 952 90 7 توانایی باالی سخنوری

 9 94 95 942 7 قدرت کاریزما

 9 905 912 7 7 گراییعمل

الم
س ان
رو

ت 
 

 992 942 952 90 7 نفس باالاعتمادبه

 9 944 91 902 7 نفسعزت
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 9 94 95 942 7 انتقادپذیری

 9 905 912 7 7 پذیریمسئولیت

 9 944 91 902 7 احترام به عواط  دیگران )مهارت همدلی(

 9 942 952 90 7 پذیریانعطاف

 9 905 912 7 7 ای(تعهدکاری )تعهد حرفه

 9 905 912 7 7 الگوی مناسب بودن

 9 94 95 942 7 هدفمندی

 9 914 922 94 7 بینیواقع

 992 914 922 94 7 قاطعیت

 9 942 952 90 7 هوش هیجانی

 9 942 952 90 7 گوش دادن مؤثر 

ی
اد

هق
هه

عت
ا

 

 

 9 905 912 7 7 توکل بر خدا

 9 942 952 90 7 پاکنیت

 9 905 912 7 7 مؤمن بودن

 9 905 912 7 7 باتقوا بودن

 9 944 91 902 7 ایاارگری

 9 905 912 7 7 پذیریوالیت

 9 905 912 7 7 پایبندی به اصول اسالم

 9 944 91 902 7 طلبیشهادت

ی
الق

خه
ا

 
 9 944 91 902 7 رازداری

 9 914 922 94 7 مهربانی

 9 905 912 7 7 محوریعدالت

 9 905 912 7 7 صداقت

 9 94 95 942 7 درستکاری

 992 942 952 90 7 دامنیپاک

 9 905 912 7 7 خیرخواهی

 9 942 952 90 7 تواضع و فروتنی

ی
نای

وا
ت

ژه
وی

ی 
ها

 

 995 94 95 942 7 خالقیت

 995 94 95 942 7 نوآوری

 9 905 912 7 7 بصیرت

 9 942 952 90 7 استفاده مؤثر از زبان بدن

 9 915 92 912 02 یژه پژوهش در علوم انسانی(وتسلط بر پژوهش )به
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ی
مان

از
س

 

ی
های

وان
ت

ی
یت

یر
مد

ی 
ها

 

 9 905 912 7 7 گیریمهارت قضاوت و تصمیم

 9 905 912 7 7 ریزیمهارت برنامه

 992 914 922 94 7 مهارت نظارت و کنترل

 9 942 952 90 7 مهارت تفوی  اختیار

 9 915 92 912 02 قدرت پاداش

 9 915 92 912 02 زنیمهارت مذاکره و چانه

 9 942 952 90 7 مهارت حل تعارض و تضاد

 9 944 91 902 7 مهارت مدیریت بحران

 9 905 912 7 7 گراییمهارت تحول

 994 94 95 942 7 راهبردیتفکر 

 994 94 95 942 7 تفکر سیستمی

 9 944 91 902 7 مهارت متقاعدسازی

 9 944 91 902 7 دهیت هدایت و جهتمهار

 9 944 91 902 7 ایجاد انگیزش

 9 942 952 90 7 مهارت ارتباطات

 9 94 95 942 7 پرورش و توانمندسازی

 9 942 952 90 7 مهارت حل مسئله

ی
نای

وا
ت

ی
ام

نظ
ی 

ص
ص

تخ
ی 

ها
 

 9 91 982 91 902 دانش عمومی نظامی

 9 915 92 912 902 دانش تخصصی مربوط به شغل خود

های جهان ها و مشخصات ارتششناخت تاکتیک

 ویژه دشمنان()به

02 912 92 915 9 

 9 911 922 94 902 درک مأموریت سازمان

 9 911 922 94 902 شناخت نقاط تهدید و فرصت سازمان

 9 915 92 912 02 آشنایی با فنون جنگیدن )کالسیک و ناهمتراز(

 9 942 952 90 7 رخشان کاریی دسابقه

ی
مان

از
اس

فر
 

ی
نگ

ره
ف

- 
ی

اع
تم

اج
 

 9 94 95 942 7 تعامالت با جامعه

 9 94 95 942 7 درک شرایط حاکم بر جامعه

 9 944 91 902 7 درک فرهنگ حاکم بر جامعه

 9 944 91 902 7 شناسی و چگونه زیستن با مردممردم

 9 942 952 90 7 درک نیازهای مشروع مردم

 9 944 91 902 7 روابط اجتماعی مبتنی بر همکاری و مودت

 9 91 982 91 902 سطح آموزش عمومی جامعه
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 9 911 922 94 902 های حاکم بر خانوادهارزش

اد
ص

قت
ا  ی

 9 915 92 912 02 نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور

 9 915 92 912 02 سطح عمومی پرداخت حقوق و دستمزد

اسی

ی
س

- ی
ون

قان
 

 9 91 982 91 902 شرایط سیاسی حاکم بر جامعه

 9 91 982 91 902 شرایط قانونی حاکم بر جامعه

نه
ورا

نّا
ف

 

ی سروش، فرزین های نوین ارتباطی )سامانهآوریفن

 و...( و اطالعاتی )اینترنت و اینترانت و ...(

7 942 95 94 9 

 9 915 92 912 02 و ...(ها، دیدبانی، پروازی سازها )سالحشبیه

 9 915 92 912 02 افزارهای نویننرم

 از کمتر دلفی اجرای دوم و اول مرحله دو خبرگان بین نظراختالف میزان کهاین به توجه با

 نتایج شد. بر اساس متوق  دوم مرحله در نظرسنجی آمد، به دست (95خیلی کم ) آستانه حد

موردپذیرش واقع  ،شاخص 47مؤلفه و  77بعد و  5، آمد، طی دو مرحله نظرسنجی دست به

 شد.

 هر با خبرگان موافقت شدت دهندهنشان آمدهدستبه قطعی در این مرحله )دور دوم(، میانگین

 هایشاخص بین در آمدهدستبه نتایج بر اساس. شده استشناسایی هایشاخص از یک

پذیری، تعهد گرایی، مسئولیتعملبه  مربوط توافق خبرگان میزان شده، بیشترینشناسایی

پذیری، پایبندی به کاری، الگوی مناسب بودن، توکل بر خدا، مؤمن بودن، باتقوا بودن، والیت

گیری، ، مهارت قضاوت و تصمیمخیرخواهی ، بصیرت،صداقت محوری،اصول اسالم، عدالت

 هایها با شاخصآن توافق میزان کمترین و (s=905گرایی )ریزی، مهارت تحولمهارت برنامه

آشنایی با فنون جنگیدن )کالسیک و ناهمتراز(، سطح عمومی پرداخت حقوق و دستمزد، 

ها، دیدبانی، پروازی و سازها )سالحافزارهای نوین، شبیهنوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، نرم

مربوط  تخصصی دانش ویژه دشمنان(،های جهان )بهها و مشخصات ارتش...(، شناخت تاکتیک

زنی، ویژه پژوهش در علوم انسانی(، مهارت مذاکره و چانهبه شغل خود، تسلط بر پژوهش )به

قانونی  شرایط سطح آموزش عمومی جامعه، دانش عمومی نظامی، و( s=915) پاداشقدرت 

 بود. (s=991) جامعهحاکم بر جامعه و شرایط سیاسی حاکم بر 

 مدل ترسیمی تحقیق

ها، مدل کیفی پیشنهادی تحقیق به شکل ق و تجزیه و تحلیل دادهبا توجه به مطالب فو
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 خواهد بود:زیر

 
  گیریبحث و نتیجه

اغلب در مطالعات کیفی بیش از یک نتیجه وجود دارد. منطق ترجیحی این است که نتایج، 

های تجربی نیز مربوط های تحقیق و یافتهمرتبط به هم باشند، همچنین با مرحله تفسیر، داده

ها در حوزه منابع انسانی، ترین مشکالت سازماناشند. در حال حاضر یکی از مهمب

اثربخش در سازمان است که ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مستانی رهبری

نیست؛ بنابراین تدوین الگویی برای رهبری اثربخش در سازمان آجا ضروری بود تا فرماندهان 
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ویژه در بعد نیروی انسانی( در سازمان زایش چشمگیر آمادگی رزمی )بهآجا به کمک آن باعث اف

 شوند.

های مختل  فرماندهان آجا، با فرض اساسی در تحقیق حاضر این است که در بین گروهپیش

 توان یافت.اثربخش میهای متفاوتی را در رهبریجهان اجتماعی متفاوتی که دارند، دیدگاه

توان ادعا نمود مفهوم رهبری اثربخش یک مفهوم های تحقیق، میهپایان با توجه به یافتدر 

( معتقد است تعری  مفهومی، تعریفی انتزاعی و 7542چندبعدی و پیچیده است. حریری )

(. در 59: 7542گردد )حریری، ها ارائه میها، سازهنظری است که با ارجاع و استناد به سایر ایده

دارای سه بعد فردی، سازمانی و فراسازمانی در نظر  ربخشرهبری اثسازه ذهنی محقق، مفهوم 

 گرفته شد.

اثربخش با ی صفات فردی در رهبریها در مورد نقش مؤلفهرو در بعد فردی یافتهازاین

(، الوانی 7019رابرت هوس )(، 7018(، استاگدیل )7045(، لوتانس )5991های میچل )یافته

(، خان احمدی 7507(، نائینی و تشکری )7540(، میرکمالی )5978(، مورتون )7502)

(، 5979(، اریک )7545(، رشیدزاده )5995(، هاروی و گاردنر )7505ای )(، افجه7505)

ولی برخالف ( همخوانی دارد 7505( و موسوی )7505(، خورشیدی )7515ساعتچی )

 .( بوده است7051فیدلر )-ای-( و فرد7015های تنن باوم و اشمیت )یافته

اثربخش با نتایج تحقیقات ی سالمت روان در رهبریتحقیق در مورد نقش مؤلفه هاییافته

(، میرکمالی 5978مورتون )(، 5991وزارت دفاع آمریکا )(، 7502الوانی )(، 7042چمرز )

(، ساعتچی 5979(، اریک )7545(، رشیدزاده )7505ای )(، افجه7505(، خان احمدی )7540)

 ( همخوانی دارد.7505( و موسوی )7505محمدحسنی )(، 7505(، خورشیدی )7515)

(، 7540میرکمالی )های اثربخش با یافتهی اعتقادی در رهبریها در مورد نقش مؤلفهیافته

(، 7545(، رشیدزاده )7505ای )(، افجه7505(، خان احمدی )7507نائینی و تشکری )

( همخوانی 7505) ( و موسوی7505(، محمدحسنی )7505(، خورشیدی )7515ساعتچی )

 دارد.

(، 5978مورتون )های اثربخش با یافتهی اخالقی در رهبریها در مورد نقش مؤلفهیافته



 722…/اثربخش در آجا  یرهبر یالگو یطراح

 

(، هاروی 7505ای )(، افجه7505(، خان احمدی )7507(، نائینی و تشکری )7540میرکمالی )

( 7505( و موسوی )7505(، خورشیدی )5999(، رمزدن )7545(، رشیدزاده )5995و گاردنر )

 همخوانی دارد.

های مقیمی اثربخش با یافتههای ویژه در رهبریی تواناییها در مورد نقش مؤلفهیافته

(، هاروی و گاردنر 7505(، خان احمدی )5995) وود و چانتسی(، لیت5995(، پوندر )7549)

 (،5979(، اریک )5999(، رمزدن )7545رشیدزاده ) (،5991وزارت دفاع آمریکا )(، 5995)

 ( همخوانی دارد.7505( و موسوی )7505(، خورشیدی )5994بردن و بانتا )

اثربخش با های مدیریتی در رهبریی تواناییها در مورد نقش مؤلفهدر بعد سازمانی یافته

(، ناتلر و 7045(، تیچی و دوانا )7042(، بس )7042(، بنیس و نانوس )5991های میچل )یافته

(، نائینی و تشکری 7540(، میرکمالی )5978مورتون )(، 7040(، کونگر )7040توچمن )

(، رشیدزاده 5995(، هاروی و گاردنر )7505ای )(، افجه7505(، خان احمدی )7507)

(، 5995(، هاروی و گاردنر )5994(، بردن و بانتا )7502الوانی )(، 7042چمرز )(، 7545)

(، اریک 7540(، میرکمالی )5978مورتون )(، 5991وزارت دفاع آمریکا )(، 5999رمزدن )

(، کتز و کان 7519کوایمان و الیاسن )( 7505(، خورشیدی )7515(، ساعتچی )5979)

 ( همخوانی دارد.7505و موسوی ) (5990)

رشیدزاده های اثربخش با یافتههای تخصصی در رهبریی تواناییدر مورد نقش مؤلفه

(، اریک 5999(، رمزدن )7540رکمالی )(، می5994بردن و بانتا )(، 7042چمرز )(، 7545)

 ( همخوانی دارد.7505( و موسوی )7505(، خورشیدی )7507(، نائینی و تشکری )5979)

اثربخش با ی فرهنگی اجتماعی در رهبریها در مورد نقش مؤلفهدر بعد فراسازمانی یافته

کوایمان و الیاسن  (،7505ای )(، افجه7505(، خان احمدی )7507نائینی و تشکری )های یافته

کتز و کان (، 7515(، ساعتچی )5979(، اریک )7540میرکمالی )(، 7042(، چمرز )7519)

 ( همخوانی دارد.7505و خورشیدی )( 5990)

( و 7505های خورشیدی )اثربخش با یافتهی اقتصادی در رهبریدر مورد نقش مؤلفه

 همخوانی دارد.( 7505محمدحسنی )
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های میرکمالی اثربخش با یافتهاقتصادی در رهبری-ی سیاسیمؤلفه ها در مورد نقشیافته

ی ها در مورد نقش مؤلفهدر بعد سازمانی یافتههمخوانی دارد. ( 7505( و خورشیدی )7540)

( و 5979(، اریک )7505خان احمدی )های اثربخش با یافته های مدیریتی در رهبریتوانایی

 ( همخوانی دارد.7505خورشیدی )

 کاربردی هایشنهادپی

 صفات فردی افراد به قبل از استخدام مربوط شده و ذاتی است، غالباًبا توجه به اینکه . 7

معاونت نیروی انسانی آجا )مدیریت استخدام(، به هنگام استخدام متقاضیان جدیدالورود، 

وجه از این پژوهش را با دقت و ت آمدهدستبهصفات فردی  یمؤلفهی گانههای هشتشاخص

 قرار دهد. مدنظرهای را آزمون ها،شاخصاز  هرکدامقرار داده و برای  مدنظربیشتری 

 هایشاخصو  هامؤلفهابعاد، نی آجا )مدیریت ارزیابی عملکرد(، معاونت نیروی انسا. 5

ارزیابی سالیانه متصدیان مشاغل  در فرمرهبری اثربخش در پژوهش حاضر را  یشدهشناسایی

 .ندبگنجا فرماندهی

فرماندهان توانمند  تربیت نیروی انسانی آجا با هماهنگی معاونت آموزش آجا، جهتمعاونت . 5

 آموزشی هایکارگاه و هاکالس ای اقدام به برگزاریهای منطقهو اثربخش، در سطح قرارگاه

 افرادی که در مشاغل فرماندهی مشغول به خدمت هستند، نماید. یویژه رهبری اثربخش،

های شاخص یآمدهدستبه ت طب و پیشگیری آجا، با توجه به نمرات بسیار باالی. معاون8

های رزمی و الخصوص رستهمتقاضیان )علیسالمت روان، بررسی دقیق سالمت روان  یمؤلفه

ویژه متصدیان )به سالهای یکصورت دورهبه هنگام استخدام، همچنین به پش رزمی(

  کار قرار دهد. دستور فرماندهی( را در هایپست

اعتقادی را جهت ارزیابی  یمؤلفهاز  آمدهدستبه هایشاخص. سازمان عقیدتی سیاسی آجا 2

های هر در اختیار عقیدتی سیاسی ،مشاغل فرماندهی گریتصدیجهت  شدهمعرفیافراد 

، پذیریوالیت) هاآنکه امکان تقویت  هاییشاخصپادگان قرار داده، همچنین در مورد 

 اقدام به تشکیل کالس و جلسات مرتبط نماید. ،وجود دارد (، ایاارگری و...طلبیشهادت

 ۀمؤلفحاصله از  هایشاخصقرار دادن  مدنظرفرماندهان، با  ی. به هنگام انتصاب و ارتقا5
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 مدار باشند.اخالقی این پژوهش، افرادی را در این مناصب قرار دهند که رهبرانی اخالق

 توانایی فرماندهان برای انطباق با تغییرات سریع محیط بردن باالجهت . معاونت آموزش آجا 1

های ها و کارگاههای متالطم امروزی، اقدام به تشکیل کالسمنظور بقا و رشد در محیط و به

از قبیل خالقیت، نوآوری، بصیرت،  هاآنی های ویژهتقویت و رشد توانایی منظوربهآموزشی 

 ویژه پژوهش در علوم انسانی( نمایند.دن و تسلط بر پژوهش )بهاستفاده مؤثر از زبان ب

های مدیریتی فرماندهان سازمان، اقدام به توانایی بردن باالمعاونت آموزش آجا جهت  .4

های در سطح قرارگاه مدیریتی با موضوعات ایدوره های آموزشیها و کارگاهکالس تشکیل

از پژوهش  های مدیریتی حاصلی تواناییمؤلفه آمدهدستبههای نموده و شاخص ایمنطقه

 .بگنجاندسرفصل  عنوان به را حاضر

های های تخصصی فرماندهان سازمان، شاخصتوانایی بردن باال. معاونت آموزش آجا جهت 0

ای عرضی و طولی رسته هایدورهآموزشی  هایسرفصلاز پژوهش حاضر را در  آمدهدستبه

 و پش رزمی( بگنجاند.های رزمی رسته ویژهبه)

هرم سازمان  رأسویژه فرماندهان  موردتوجهدر بعد فرا سازمانی  شدهشناساییهای . شاخص79

در  اثربخش رهبرگیری شخصیت یک در شکل هاآنبسزای  تأثیرآجا قرارگرفته شده و از 

کیل راستا، الزامی است که معاونت آموزش آجا اقدام به تش همین درسازمان غافل نشوند. 

تماعی، اقتصادی، سیاسی اج-های آموزشی با موضوع دانش روز فرهنگیها و کارگاهکالس

 متصدیان مشاغل فرماندهی نماید. ویژه به، کارکنانجهت تمامی قانونی 

فرماندهان،  ویژهکارکنان، بهروز بر عملکرد تمام  هایفناوریبسیار زیاد  تأثیر. با توجه به 77

ارتباطی و اطالعاتی( را  ویژهبه) روز هایآوریفنراد آموزش الزم الزامی است که این اف

 بردن باالبکار برند. در همین راستا معاونت آموزش آجا جهت  هاالیهتمام  در و فراگرفته

 ویژه ارتباطی،های روز )بهوریفنا سازیپیاده کارگیری وبههای فرماندهان سازمان در توانایی

 الزم را به عمل آورد. نوین( بستر آموزشی افزارهاینرم وسازها شبیه ،اطالعاتی

 فهرست منابع

 های فرهنگی، انتشارات پژوهش، تهران: چاپ ششم، (. مدیریت اسالمی7509م )احمدی، 



 7504 زمستان، 8، شمارۀ نوزدهمسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 958

 

 .555-529، انتشارات اشراقیهمحمد سیروس،  کاوه (. دوره عمر سازمان، ترجمه:7515ا )آدیزس، 

 سازمانی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.(. رهبری 7509)ا عای، سافجه

 تهران: سمت، چ پنجم.های رهبری و رفتار سازمانی، (. مبانی فلسفی و تئوری7542ا )عای، سافجه

 (. طراحی الگوی رهبری اثربخش سازمانی به7505م )ای، ع ا. بانشی، ع. خسروپناه، ع و امیری، افجه

 .58مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره  نامهفصلص(، اسالم )استناد سیره پیامبر 

 .751مدیریت عمومی، نشر نی،  (.7514م ) س الوانی،

 هایمناسب شایستگی تدوین الگوی و طراح، (.7502ا )الوانی، س. م. اردالن، ا و محمدی فاتح، 

 ، فصلنامهی(العالدظلهم)ای دیدگاه امام خامنه گیری ازبهره با ج.ا.ا ارتش سازمان در فرماندهان مدیران و

 .7-59، 7انسانی، سال هشتم، شماره  منابع مدیریت هایپژوهش

 شرکت سهامی انتشار.الدین هاشمی، (. روانشناسی حرمت نفس، ترجمه جمال7515براندن )

واحد علوم و  –دانشگاه آزاد اسالمی های پژوهش کیفی، تهران، (. اصول و روش7542حریری، نجال )
 تحقیقات.

مدیریت اسالمی، البالغه، نهج از برگرفته فرماندهی کارآمد منشور(. 7505م )احمدی، ا و مدنی،  خان
57(5) ،525-555. 

(، مطالعیات انقیالب   ع) یعلی ، تئوری رهبری اثیربخش از دییدگاه امیام    7544 .ی، نمؤمنفرد، ح. دانایی
 .12-779، (78)8اسالمی، ش 

 تهران، فرا.امینی،  اهلللفضدراکر، پیتر )مدیریت اثربخش(. ترجمه 

(. طراحی الگوی هوشمندیهای مورد 7505) عباس ،نظریان مادوانی .هاشم ،کوزه چیان .مریم ،دینانی

های کاربردی در مدیریت پژوهشی پژوهش -فصلنامه علمی  شی. نیاز رهبری اثربخش مدیران ورز

 .15-44(.7)5.ورزشی

 .54-50 انتشارات دافوس آجا، تهران: در سازمان، (. اصول و مبانی مدیریت7504رجب پور، مجید )

 .سمت تهران:(. مدیریت رفتارسازمانی، 7510) یعلرضاییان، 

 مجله مدارس. آموزشی مدیریت در اثربخش رهبری های (. ویژگی7505) سارلی، زبیده. صفایی، طیبه

 .59 شماره ،تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 نشر ویرایش،  تهران: وری،بهره یروانشناس (.7515م )ساعتچی، 
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 بندی (. رتبه7501اسماعیلی، محمودرضا. نظرپوری، امیرهوشنگ ) چکشیان، محمد. سپهوند، رضا.

 از بااستفاده و ایرانی اسالمی رویکرد هنری با سازمانهای فرهنگی در اثربخش های رهبریمؤلفه

 .28نشریه مدیریت فردا، شماره  فازی. دلفی روش

ی یک الگوی اثربخش برای رهبری اصیل در سازمان بهزیستی کشور، طراح (.7508) زهراشکوه، 

 دکتری. نامهانیپا
 همایش ابتدایی، مدارس مدیران برای اثربخش رهبری مدل ارائه ،7508 الئی، سوسن نسیم. شیرخانی،

 زادآ دانشگاه کرمانشاه، ارتباطات، و اطالعات تکنولوژی عصر در آموزشی مدیریت سیمای ملی

 کرمانشاه. واحد اسالمی

ی بر روشمرور اسالمی:-ی ایرانیی نظری با سبغهالگوها» (.7507) رضایعلصادق زاده قمصری، 

ایرانی -نخستین کنفرانس الگوی اسالمی، «وپرورشآموزششناسی بر تدوین سند تحول بنیادین 
 خرداد. 77-79ملی،  کتابخانه راه طراحی و تدوین الگو، تهران: نقشه پیشرفت:

 (. تحلیل7501) حسنی، محمد .قالوندی، حسن .سیدعباس زاده، میرمحمد .صدقی بوکانی، ناصر
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