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 دهیچک
دلی است و رهبران مؤثر کسانی هستند که فکري و همر ایجاد هماثربخش در سازمان، عامل اصلی د مدیریت

این اساس پژوهش حاضر به بررسی و  بتوانند افراد متفاوت را در زیر یک چتر فکري و نظر واحد گرد آورند. بر
ز ااثربخش در ارتش جمهوري اسالمی ایران مدیریت هاي ابعاد و مؤلفه معلولی-علّی روابط و اهمیت میزان تحلیل

مدیریت  اهمیت هاي باابعاد و مؤلفه به توجه پژوهش این پیشنهاد دیدگاه خبرگان این سازمان پرداخته است.
اي، نتیجه، توسعه از نظر. پژوهش، بوده استفازي  دیمتل روش ها باآن متقابل روابط آوردن دست به و اثربخش

ي فرماندهی ارتش ي خبرگان در حوزههمه ژوهش راي پجامعه روش، توصیفی بود. از نظراز نظر رویکرد، کیفی و 
هدفمند بود و تعداد  گیرياند، تشکیل دادند. روش نمونهکه شناخت کاملی از سازمان و اهداف و وظایف آن داشته

وهش هاي پژبود. یافته گر ساختهپژوهشي تکنیک دیمتل نامهخبره بود. ابزار سنجش، یک پرسش 10افراد نمونه 
 »روان سالمت«ي تأثیرپذیرترین بعد است. مؤلفه »سازمانی«تأثیرگذارترین و  »فردي«ن بود که بعد حاکی از آ

فردي و «است. ابعاد  تأثیرپذیرترین مؤلفه »هاي مدیریتیتوانایی«ي قدرت تأثیرگذاري و مؤلفه نیترشیبداراي 
هاي شوند. مؤلفهاثربخش محسوب می یریتمدجزء عوامل معلول  »سازمانی«جزء عوامل علت و بعد  »فراسازمانی

هاي توانایی«ي هاجزء عوامل علت و مؤلفه »اجتماعی-صفات فردي، سالمت روان، اعتقادي، اخالقی و فرهنگی«
معلول  جزء عوامل »آورانهقانونی و فن -هاي تخصصی نظامی، اقتصادي، سیاسیهاي مدیریتی، تواناییویژه، توانایی
 شوند.محسوب می

 .اثربخش، دیمتل فازي، ارتش جمهوري اسالمی ایرانمدیریت :يدیکل يهاژهوا
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 مقدمه
دلی است و رهبران مؤثر فکري و هماثربخش در سازمان، عامل اصلی در ایجاد هم مدیریت

این  کسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر یک چتر فکري و نظر واحد گرد آورند و
اهمیت است و آنچه اعتبار و ارزش دارد، روح جمعی که اختالفات، جزئی و کم درك را ایجاد کنند

یکی از وظایف مهم و اساسی که برعهده است که باید در یک مجموعه یا سازمان حاکم باشد. 
 ).1384(ساعتچی و عزیز پور شویی، مدیریت نهاده شده، رهبري سازمان است 

اثربخش، اثربخشی سازمانی، امري محال  مدیریتبدون احیاي نقش «، 1به نقل از جان کارتر
اي و (افجه »انداثربخش، در رنج مدیریتها از فقدان که امروزه بیشتر سازمانطوريبوده؛ به

 ). 1393همکاران، 
 یک نظامی راهبرد ناپذیرجدایی جزء دیرباز از دفاعی و نظامی هايسازمان رزمی توان افزایش

 در مؤثري نقش فرماندهان و گیردمی قرار نظامی فرماندهان ویژه هموردتوج همواره بوده، کشور
 ايشایسته نحو به را رزمی توان ارتقاء زمینه خود، فرماندهی نوع با توانندمی و دارند راستا این

 امنیت در تأمین مهم و خطیر دفاعی در مسیر وظیفه هايآورند. همسو کردن سازمان فراهم
 و امنیت ایجاد و کشور یک ارضی تمامیت و ارجی، حفظ استقاللخ و تهدیدات داخلی مقابل
فرمانده  کیآن دارد که در رأس  بستگی کشور آن در توانمند دفاعی سازمان جامعه، به در آرامش
  ).1394اثربخش قرار دارد (مدنی و آبساالن، و مدیر 

 هبر و تحوالت و تغییها اثربخش در آجا با سایر سازمان مدیریتبه تفاوت عمده در  با توجه
، تحقق اهداف سازمان آجا نیازمند شناسایی ابعاد و عصر جدید مدیریتینظام  در وجود آمده

 اثربخش مدیریت هايمعلولی ابعاد و مؤلفه-و توجه ویژه به میزان اهمیت و روابط علّی  هامؤلفه
 باشد.در این سازمان مقدس می

هاي بهبود عملکرد و ارتقاء توان رزمی یگان موفقیت،اثربخش در  مدیریت ازآنجاکهبنابراین، 
، پژوهش حاضر بر آن است که شدهمطرحو با توجه به مباحث کند نظامی، نقش مهمی ایفا می
اثربخش در آجا را بررسی  مدیریتهاي الگوي معلولی ابعاد و مؤلفه-میزان اهمیت و روابط علّی

 :شودیمراحی زیر ط صورتبهاصلی  بنابراین سؤال نماید؛

                                                                                                                                       
١. John Carter 
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در ارتش جمهوري  اثربخش مدیریتي هامؤلفهابعاد و  معلولی -علّی روابط و اهمیت . میزان1
 اسالمی ایران چگونه است؟

 
 بیان مسئله

ند به نیازماي که هر جامعه دارند دیتأکامر  نیا بردر عصر کنونی، بسیاري از فیلسوفان علم 
ی، سازگار با محیط طورکلبهی، فرهنگی و تاریخي مجموعه دانشی است که متناسب با حافظه

 يدر حوزه تنهانهها، شمول بودن بسیاري از تئورياساس، جهان نیا برزندگی آن جامعه باشد. 
(قلی  رفته است سؤالي علوم فیزیکی و مادي نیز زیر و علوم انسانی، بلکه در حوزه علوم اجتماعی

  ).1388پور و حضرتی، 
 رب يگذاراستیس ایران يجامعه هايارزش و فرهنگ بر هیتک با بومی دانش تولید ضرورت

 صادقاست ( کشور در موجود هايدغدغه ترینمهم از یکی آن، خاص مقتضیات و مسائل مبناي
هاي سنتی است، مدل دادهيروبا تغییر و تحوالتی که در محیط کاري  ).1391 قمصري، زاده

هاي جدید لزامات عصر و دوره حاضر نیستند و نیاز به مدلگوي نیازها و ادیگر پاسخ مدیریت
هاي ). سبک1388 :5خورد (قلی پور و حضرتی، بیش از هر زمان دیگري به چشم می مدیریت
 ازیموردن مدیرانو گونه جدیدي از  کاربردتوان براي عصر حاضر نیز به را نمی مدیریتقدیمی 

آورده و بین اهداف سازمانی و نیازهاي کارکنان  ابحسبهباشند که خود را عضوي از یک تیم می
 ). 1388 :13تعادل ایجاد کنند (قلی پور و حضرتی، 

یار مسئله بس مدیریتیکارآمد، نیاز اساسی هر سازمانی و اثربخشی  مدیراندر حقیقت وجود 
ها و حیات مؤسسات تا حدود زیادي پراهمیتی است و سالمت اقتصاد کشور، موفقیت سازمان

در تغییر و تحوالت منطقه و در  ).1391 :15، 1ها دارد (فیدلر و شمرزآن مدیریتتگی به نوع بس
مدیریت اثربخش  ي نظامی در کنار دیپلماسی پررنگ شده است،هاسازمانکل جهان که نقش 

 در فرایند تغییرات به این دلیل است مدیریتدارد. اهمیت  کنندهنییتعدر نیروهاي مسلح نقشی 
ها و ساختار جدید است و این امر بدون سبک ي سیستمسازنهینهادر مستلزم ایجاد و که تغیی
فرایندي است که بر مردم جهت دستیابی به  مدیریتپذیر نخواهد بود. مؤثر امکان مدیریت

راهی است که رهبران جهت هدایت و  مدیریتگذارد، سبک دادهاي موردنظر تأثیر میبرون
                                                                                                                                       

١. fiedler & chemers 
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دهند (الموتیري و یابی به اهداف سازمانی مورداستفاده قرار میتحریک کارکنان براي دست
ور طو برانگیزاننده کارکنان به کنندهلیتسهعنوان یک عامل به مدیریت). سبک 2009، 1همکاران

 گذارد.مستقیم و غیرمستقیم بر بازده کاري سازمان اثر می
 محقق مسلح نیروهاي زمرهرو وظایف تنهانه نظامی، نهادهاي در مهم مؤلفه این غیاب در
 لندمدتب اهداف تحقق به متعهد مردم، و وطن و نظامبه متعهد انسانی نیروي تربیت بلکه شودنمی

 مهم و خطیر وظیفه مسیر در دفاعی هايسازمان کردن همسو. کندنمی پیدا تحقق هم کشور
 و کشور یک رضیا تمامیت و استقالل حفظ خارجی، و داخلی تهدیدات مقابل در امنیت تأمین
 رأس در که دارد بستگی کشور آن در توانمند دفاعی سازمان به جامعه، در آرامش و امنیت ایجاد
 .دارد قرار اثربخش مدیریت یک آن

 که است سازمان آن فرمانده يهايتوانمند مستلزم نظامی هايدر سازمان رزمی توان ارتقاء
 گونههمان شود.می محسوب هاسازمان گونهنیا فرماندهان يهامهارتاز  ، یکیمدیریتهمواره 
تهدیدات  مقابل امنیت در تأمین مهم و خطیر وظیفه کشور در دفاعی هايسازمان 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
 بررسی با هاسازمان این توانمندي که دارد بستگی کشور آن در توانمند دفاعی سازمان جامعه، به

 رزمی توان ارتقاء گریبه عبارت د یا توانمندسازي جهت شود.می تعیین سازمان رزمی آن توان
 اهمیت بسیار حائز سازمان آن یرگذارتأث و اساسی عامل به توجه کشور، دفاعی در هايسازمان

 ترینمهم و انسانی، مؤثرترین نیروي دیگر، هايسازمان تمام ها نیز مانندسازمان این در است.
رزم  توان اصلی عنصر ها،سازمان این در انسانی نیروي درواقعو  شودمی سازمان محسوب رکن
در  موجود امکانات کلیه رندهیکارگهب و کنندههماهنگدفاع،  استراتژي کنندهمیترس که بوده

 باید وري سازمانی،موفقیت و بهره منظوربه ها،باشد. فرماندهان این سازمانمی نبرد صحنه
  دهند. افزایش مدیریتیي نهیدرزم را خود هايتوانایی

 ،مدیریتاین سبک  ازآنجاکهتوان گفت که اثربخش، می مدیریتي اهمیت عملی نهیدرزم
شود و همچنین سازمان را متحول یی منابع انسانی میکاراآن،  تبعبهتقاء روحیه و منجر به ار

 چراکهباشد، آجا می خصوص در سازمانها و بهسازمان ينماید، داراي اهمیت زیادي در همهمی
                                                                                                                                       

٢. Almutairi 
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است و به علت اینکه این  هیباروحآجا بیش از هر سازمان دیگري نیازمند منابع انسانی  سازمان
توان تواند تحوالتی را در فرایندهاي سازمانی و روحیه کارکنان ایجاد نماید، میمی یریتمدسبک 

 آجا است. کاربردي در سازمان مدیریت، سبک مدیریتگفت که این سبک 
ها خاص خود نیاز به تئوري ها،آجا با داشتن فرهنگ متفاوت با دیگر سازمان ،در این میان

هاي مختلفی هاي مهم در اداره امور آجا، تئوريیکی از شاخصه وانعنبه مدیریتي در حوزه دارد.
در عمل،  هاآنبا مبانی آجا سنخیت چندانی ندارد. عدم کاربرد  هاآنکه برخی از  است شدهارائه

این است  رسدبه نظر می آنچه، رونیازا شکاف میان تئوري و عمل را در اذهان متبادر کرده است.
 آجا هاي بومیو ارزش فرهنگ بامتناسب  اثربخش مدیریتز به یک تئوري که مسئله اصلی، نیا

ه خواهد کوشید ک لذا محقق باشد،می ویژه در بعد نیروي انسانی)(به ء توان رزمیبه منظور ارتقا
 در آجا را ارائه دهد. اثربخش مدیریتنوعی الگوي 
ه موجب شد سیستم مدیریتر د اثربخشمدیریتایرانی در استقرار  يهاسازماند اگرایش زی

ه توجهی در این زمین هاي اخیر تحقیقات قابلدانشگاهیان و محققان کشور نیز در سال است کـه
آمیز این سیستم در موفقیت يسازادهیپل اساسی موجود در ماما عدم توجه به عوا؛ انجام دهند

مل این سیستم فراهم م براي تحقق کااالز يهانهیزمایرانی موجب شده است که  يهاسازمان
باشد. اثربخش بسیار حائز اهمیت می مدیریتهاي لذا توسعه پژوهش در تمامی جنبه نشود.

کلیدي است که بررسی میزان اهمیت  يهاشاخصو  هامؤلفهتوسعه پژوهش نیازمند تحقق ابعاد و 
به توسعه این  دتوانیم هاآندر جهت توجه  به  يگذاراستیسو  هاآنمعلولی بین -و روابط علّی

  بخش بسیار کمک کند.
در  سازيتعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل جهت پیادهبه منظور  ، در این پژوهشرونیازا

اثربخش  مدیریت اصلیِ يمؤلفه 11بعد و  3 معلولی-بررسی اهمیت و روابط علی ، بهسازمان آجا
 وتکنیک دلفی فازي شناسایی  هاي پژوهش پیشین محقق که به کمکاز یافته آمدهدستبه(
 بودند) با کمک تکنیک دیمتل فازي پرداخته شد. شدهنییتع

 مبانی نظري پژوهش
 مدیریتمفهوم 

 یک تشکیل نفر چند یا دو وقتی .گرددبازمی انسان اجتماعی زندگی شروع به مدیریت ظهور
 روي گروه این افراد که تأثیري کنند،می برقرار رابطه با یکدیگر و دهندمی را اجتماعی گروه



 1399 زمستان، 4، شمارة بیستمسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام  /122

 

 تأثیر و گرفته خودبه ترينقش فعال افراد از بعضی بلکه نیست؛ برابر و یکسان گذارند،می یکدیگر
این  و گیرندمی قرار توجه مورد دیگران از بیش کهطوريبه گذارند،می دیگران روي بیشتري
 آن، تداوم و پایداري فزایشا و گروه تثبیت با است.  گروه در مدیریت پیدایش آغاز يزمینه

 تدریجبه هاآن و شودمی تشدید گروه از معدودي افراد یا یک فرد توسط تأثیرگذاري خصوصیت
 پیچیدگی و تکامل با همراه پایداري گروه و تثبیت. گردندمی ظاهر گروه رهبران یا رهبر عنوانبه
-می گروه منجر ساختمان در بیشتر مراتبسلسله ایجاد و حصول قابل هايهدف افزایش به آن

 ). 1397(جاسبی،  نمایدمی بیشتر را رهبران یا رهبر وجودبه نیاز احساس و گردد
هیچ تردیدي نیست که موفقیت هر سازمان یا گروه در درون سازمان تا حد زیادي به 

د تا کوشناند و میشایستگی رهبر سازمان بستگی دارد. رهبران موفق، همواره در پی ایجاد تحول
 کنند تا بازدهیاستفاده را ببرند، در کارکنان خود ایجاد انگیزش می نیترشیبها از موفقیت

در موفقیت  مدیریتدهند. اهمیت سازمان را باالبرده و سازمان را در جهت اهدافش سوق می
 مرسازمان، در نیازي نهفته است که سازمان به جهت هماهنگی و کنترل، به آن دارد. رهبران در ا

هاي مختلف سازمان، ایجاد هماهنگی و ارتباط بین واحدهاي فرعی و یکپارچه نمودن فعالیت
کنند. هیچ مقررات و قوانینی ها (نسبت به استانداردها) نقش مهمی ایفا میکنترل انحراف

تواند تصمیمات سریع و قاطعی بگیرد. الگوهاي اي شود که میتواند جایگزین رهبر باتجربهنمی
ري ِمناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوي در کارکنان رفتا
وري با اثربخشی، کارایی و بهره مدیریتیدهنده آن است که سبک شود. تحقیقات نیز نشانمی

عنوان یکی از عوامل ضمنی در حمایت یا سرکوب و تسهیل یا مهار سازمان رابطه دارد و به
 ).1977اشد (هرسی و بالنچارد، بخالقیت مطرح می

شود (ایپیساك، ابراین، ، یک عامل مهم است که منجر به موفقیت سازمانی میمدیریت
 ). 2015، 1نیکولسون و ون وگت

ازجمله واژگانی  »مدیریت«) معتقد است که در رشته علمیِ رفتار سازمانی واژه 1398رابینز (
ت، شده اس مدیریتهایی که از وجود ندارد و تعریفاست که درباره تعریف آن توافق نظر چندانی 

 اند. تعداد، معادل یا برابر تعداد کسانی است که درصدد ارائه تعریفی از آن برآمده از نظر

                                                                                                                                       
١. Spisak, O’Brien, Nicholson & van Vugt 
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 انجام مؤثر ارتباطی و انگیزه ایجاد با تا کوشدمیمدیر  آن ضمن که است فرایندي مدیریت
 انجام به عالقه و میل روي از را کارکنان و هیلتس سازمانی اهداف در تحقق را خود وظایف سایر

 ).1398ترغیب کند (الوانی،  وظایفشان
 

 اثربخشمدیریت
 مؤثر رهبران و است دلیهم و فکريهم ایجاد در اصلی عامل سازمان، در اثربخشمدیریت 

 ینا و آورند گرد واحد نظر و فکري چتر یک زیر در را متفاوت افراد بتوانند که هستند کسانی
 جمعی روح دارد، ارزش و اعتبار آنچه و است اهمیتکم و جزئی اختالفات، که کنند ایجاد را درك
 .)1398 الوانی،(باشد  حاکم سازمان یا مجموعه یک در باید که است

نظر از اي دولتی گرفته تا بخش خصوصی، صرفهکار هر مدیري در هر سازمانی، از سازمان
هاي ها و سایر بنگاهر بیمارستان یا دانشگاه، چه در ارتش یا در اتحادیهاندازه و نوع فعالیت، چه د

اثربخش کسی  مدیریت). 1393ی، اثربخشی است (دراکر، رانتفاعیغانتفاعی یا  مؤسساتاقتصادي، 
درصد توانایی افراد را به کار گیرد؛ که این امر مستلزم داشتن توانایی 90تا  80است که بتواند 
، 1). بر اساس تحقیقات برنز1398و حل مسئله است (رضائیان،  نی، ادراکی، طراحیهاي فنی، انسا

 اندآفرینو بس، رهبران اثربخش، رهبرانی تحول 2هاوس
چنین، تحقیقات نشان ). هم1990؛ بس، 1997؛ هاوس، 1998؛ برنز، 1993، 3(بس و آوولیو

اي را آفرین تا مراوده، از تحولیتیمدیراي از رفتارهاي ي گستردهاثربخش دامنه مدیریتدهد می
 ).1993گیرد (بس و آوولیو، به کار می

 

 ي تحقیقپیشینه
 نیروي فرماندهان مدیریت سازنده عوامل تشخیص«) در پژوهشی با عنوان 1392خورشیدي (

ي سالمت معنوي، توانایی ویژه، سالمت روان، توانایی تخصصی، هامؤلفه »1404افق  در انتظامی
وي در نیر مدیریت، توانایی بلوغی و توانایی عمومی را براي الگوي اثربخش مدیریت توانایی

                                                                                                                                       
١. Burns 
٢. House 
١. Bass and Avolio 
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 انتظامی، شناسایی و تبیین نمود.
 جامع الگوي طراحی« عنوان با پژوهشی در) 1393( یبانش و خسروپناه اي،افجه
 قیقحت روش از استفاده با »پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوي رویکرد با سازمانی اثربخشرهبري
 میرکبیر،ا منش و) ص( ينبو يسیره الفصاحه،نهج کریم، قرآن از گیريبهره با و تم تحلیل کیفی
 خالقیااقتدار  شخصی، اقتدار اجتماعی، تحول فردي، تحول اخالقی، منشی اعتقادي، بینشی ابعاد

 .نمودند ارائه را عملی اقتدار و
 ،»آموزشی اثربخش بريره الگوي طراحی« عنوان با پژوهشی در) 1394( دشتکی

 پژوهش و گرایی بصیرت گرایی، تدریس گرایی، تکریم گرایی، وظیفه گرایی،انسان گرایی،تحول
 .نمود معرفی عالی آموزش در اثربخش رهبري اصلی هايشاخص از را گرایی

 مدیران براي اثربخش رهبري مدل ارائه«) در پژوهشی با عنوان 1394الئی ( شیرخانی و
 ،احساس درك، عقالنیت، برونگرایی، بودن، باوجدان بودن، ریپذدل هايشاخص »اییابتد مدارس

توانند تالش می ادامه به تمایل و رفتار آغازگري به روابط، گرایش مدیریت مدیریتی،تفکر، خود
 اثربخشی رهبري را شناسایی و تبیین نمودند.

 مناسب الگوي تدوین و طراحى« عنوان با پژوهشی در) 1395( فاتح محمدي و اردالن الوانی،
 ايخامنه امام دیدگاه از گیريبهره با آجا سازمان در فرماندهان و مدیران هايشایستگی
 املش هاییمقوله مدیران، و فرماندهان هايشایستگی بومی الگوي طراحی براي)» یالعال(مدظله

 بینشی هايشایستگی و سازمانی هايشایستگی فردي،بین هايشایستگی فردي، هايشایستگی
 .نمودند ارائه

 مدیریت در اثربخش رهبري هايویژگی« عنوان با پژوهشی در) 1396( سارلی و صفایی
 و همسویی ها،آن کسب به نسبت تعهد ها،آن داشتن باور ها،هدف شناخت »مدارس آموزشی

 به ااتک کارکنان، در زهانگی ایجاد توانایی ها،آن جهت در انگیختگی و تحرك و هاآن با همانندروي
 اثربخش رهبران اساسی هايویژگی از را هامشیخط و هابرنامه مؤثر اجراي انسانی، نیروي و منابع
 .نمودند عنوان

هاي موردنیاز طراحی هوشمندي«) در پژوهشی با عنوان 1396چیان و نظریان (دینانی، کوزه
هاي خودانگیختگی، همدلی، رفتار خصشا داریمعني رابطه» اثربخش مدیران ورزشی مدیریت
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هاي مختلف)، اتحاد و توافق، اشتیاق و تطبیق رفتار کالمی و غیرکالمی بافرهنگ( هوش فرهنگی
 د قراردادند.أییاثربخش مورد ت مدیریتفشار عملکرد را با 

 رهبري يچندگانه روابط تحلیل«) در پژوهشی با عنوان 1397صدقی بوکانی و همکاران (
 آذربایجان استان عالیآموزش مراکز در انسانی نیروي وريبا بهره راهبردي ریزيبرنامه و اثربخش

 دستیابی از اطمینان کسب و رهبران اثربخش دانشگاهی به منظور تضمین که داد ،  نشان»غربی
 از ییهامهارتبایست داراي دانشگاهی عالوه بر برخورداري از ویژگی کاریزما، می باالتر سطوح به

بخشی، توانمندسازي، مطلوب، الهام يهادهیا و استراتژیک و اهداف راستاي در اندازچشمقبیل 
دانشگاه  توسعه و مستمر مستمر، بهبود ارزیابی عمیق، خود جاذبه سازي، داشتنتیم گري ومربی

  باشند.
 يتوانمند بر اثربخش رهبري تأثیر بررسی« عنوان با پژوهش در) 1397( و همکاران لطفی
 براي اثربخش رهبر هايمهارت ترینمهم »مرکزي استان اجتماعی تأمین سازمان کارکنان

 .ندنمود عنوان ارتباط برقراري مهارت و تطبیق مهارت تشخیص، مهارت را کارکنان توانمندسازي
 رهبري هايمؤلفه بنديرتبه و شناسایی« ) در پژوهشی با عنوان1397سپهوند و همکاران (

» ازيف دلفی روش از استفاده با و ایرانی اسالمی رویکرد با هنري فرهنگی هايازمانس در اثربخش
هنري،  –فرهنگی نگرش مدار، اخالق بخشی، وحدت عقالنیت، انداز وهاي چشمشاخص

گرایی، تقوا، ها، تحولقلب بر بودن، مدیریت صدر، مردمیاقناع، سعه و بیان محوري، قدرتدین
 یتبخشی، مدیر انگیزه رسانی،خدمت اعتماد، قابلیت مداري، قانون و اطانضب فروتنی، و تواضع

گرایی،  تخصص توانمندسازي، و نفس، رشدجویی، اعتمادبهتعالی و مشارکتی، خودسازي
 پذیري را شناسایی و تبیین کردند.مسئولیت

) خصوصیات اصلی رهبري اثربخش (فرماندهی) در نیروهاي مسلح مطابق 1398رجب پور (
پذیري، تقوا، العالی) را ایمان و اعتقاد، مسئولیتمدظله( ا منویات فرماندهی معظم کل قواب

داري، عدالت، نظم، سرمشق بودن، اشراف اطالعاتی، آموزش، ابتکار، شجاعت، خودآگاهی، امانت
 بیداري و پایداري و خدمت به مردم عنوان نمود.

 راهنماعنوان به عملکرد هايشاخص از تفادهاس« عنوان با پژوهشی در) 2008( 1بانتا و بردن

                                                                                                                                       
١. Borden & Baneta 
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 هنىذ ساختار کنشى،پیش رهبرى را؛ اثربخش رهبرى هاي، شاخص»استراتژیک يریگمیتصم در
 اهداف درك مربوط، سازمان و خود مأموریت درك سازمانى، بهبود مداوم، نوآورى و تغییر نو،

 و تهدید نقاط شناخت مربوط، نسازما و خود قوت و ضعف نقاط شناخت مربوط، سازمان و خود
 امور در مدارىارزش راهبردى، ریزىبرنامه محیطى، عوامل به توجه مربوط، سازمان و خود فرصت

 .اندنموده ذکر انسانى روابط حاکمیت کاربست و
 و عوامل نیترمهم ،»سازمان اجتماعی روانشناسی« عنوان با پژوهشی در) 2009( 1کان و کتز
 ،هاتیواقع یافتن موقعیت، تشخیص مشارکت، تجویز، ترغیب، ثربخش را،ا رهبرى هايشاخص

 ذکر تخصصى يهامهارت و مفهومى يهامهارت انسانى، يهامهارت ناب، هاىاندیشه تشخیص
 اند.نموده

 رهبرى هايشاخص نیترمهم »داوطلبانه مدیریت«عنوان  تحت پژوهشی در) 2010( 2اریک
 دقت یگران،د بر نفوذ توانایى پویایى، مانند؛فرد (منحصربه خصیتىش هاىویژگى) الف اثربخش را؛

) ب عمیق)، عمومى و فنى دانش هوش، مثبت، پندارىخویشتن ،نفساعتمادبه درستکارى، و
. است نموده ذکر زیردستان) حال مراعات عمل، ابتکار مانند؛فرد (منحصربه رفتاري هاىویژگى

 طشرای درك مانند ویژه هاىتوانایى را آینده انتظامی اندهیفرم هايشاخص نیترمهم پژوهش این
 رب تسلط چابک، ساختار يریکارگبه توانایی عمومی، فرهنگی درك ی،شناسمردم اجتماعی،
 درك ک،استراتژی تفکر داشتن مجازي، ساختار کارگیريبه توانایی نوین، هاىتکنولوژى و فناوري
 ویژه هاىتوانایى داد نشان پژوهش این. داندمى غیره و اىحرفه مداوم رشد سرزمین، آمایش

 .است پلیس عالی فرماندهان براي توانایی ترینمهم
 ،بخشالهام شخصیت اعتبار به دانشگاهی را رهبري اثربخش ویژگی  )2011( همکاران و 3آنام
 یطمح از آگاهی تغییرات، با انطباق و جدید چیزهاي به یادگیري يمندعالقه تجربه، و توانایی
 صتخصی مردم، از ورودي گرفتن و اطالعات گذاشتن اشتراك در به بودن باز ،يریپذانعطاف خود،

 ستانزیرد به توسعه فرصت آوردن فراهم زیردستان، تالش رسمیت شناختن به اعتبارات، عادالنه
 شدبا هنداشت را هاتیصالح این همه است ممکن اثربخش رهبر یک. دانندیم ياحرفه استقالل و

                                                                                                                                       
٢. Katz and Kohn 
٣. ERIC (Educational Resources Information Center) 
١. Anam 



 127 …/ یسازمان ینرسیو غلبه بر ا یسازمان یچابک به شیگرا رِیتأث یِبررس

 

 زمان در مناسب ابزار این که از است مهم نکته این اما باشد، داشته هاآن از کمی تعداد یا و
 .کند استفاده مناسب

 ،يسازنهیبهو  اندازچشم را شامل ياحرفه و فنی يهاکالج رهبران صالحیت )2012( 1آلفرد
 .داندیم فوریت احساس یک حفظ و ایجاد استعداد، توسعه و شناسایی

انداز، داشتن جاذبه داشتن چشمرا،  رهبري اثربخش دانشگاهی يهاشاخص )2014( 2مورتون
مستمر، مشوق بودن و الهام بخشی، توانمندسازي گروهی، تشکیل  یابیخود ارزشخصیتی عمیق، 

بهبود مستمر عملکرد  يهگري، اهتمام درزمینهاي کاري منسجم، ایفاي نقش و مربیگروه
  داند.ی میاعتماد بودن و یکپارچگقابل ،3درجه 360 دانشگاه، بازخورد

 6 را شامل ياحرفه و عالی فنی آموزش در اثربخش رهبري ابعاد )2015( همکاران و 4زکریا
ثبت م محیط و باز مشارکت، ارتباطات کارانه،هم شناختن، رسمیت به رشد، بر تمرکز شامل بعد
 .دانندیم

هاي رهبري اثربخش در هشی که جهت شناسایی شاخص) در پژو2018( 5بکسین و هاسکووا
تن ، الگو بودن، داشییگراعمل يهاشاخصبین سربازان نیروهاي مسلح لیتوانی انجام داده بودند، 

تعریف نقش خود و اجازه دادن به زیر دستان  ییمهارت حل تعارض، داشتن قدرت استدالل، توانا
 را شناسایی و تبیین نمودند. رودیمانتظار  هاآنجهت آگاهی از آنچه که از 

 

   شناسی پژوهشروش
تاکنون  که مطالعاتی دهدمی نشان اثربخشمدیریت ي درزمینه پیشین تحقیقات بررسی

اثربخش در سازمان آجا  مدیریت هايها و شاخصشناسایی ابعاد، مؤلفه به بیشتر گرفتهانجام
 زبان از اثربخش،مدیریتهاي ابعاد و مؤلفه ینب معلولی-میزان اهمیت و روابط علّی و پرداخته
 .اندننموده بررسی و تحلیل در سازمان را  خبرگان

                                                                                                                                       
٢. Alfred 
٣. Morton 
٣٦٠ .٤-degree feedback 
٥. Zakaria 
١. Bekesiene & Hoskova 
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 یک به دستیابی براي کیفی تحقیق روش از تحقیق، يمسئله به توجه با حاضر پژوهش در 
معلولی ابعاد و -از میزان اهمیت (تأثیرگذاري و تأثیرپذیري) و روابط علّی فهم عمیق و درك
 اثربخش در آجا پرداخته شد. مدیریتهاي فهمؤل

 باشد.روش، توصیفی می از نظرکرد، کیفی و اي، از نظر روینتیجه، توسعه از نظر پژوهش این لذا
 بر ي نظامی در سازمان آجا بود.خبرهفرماندهان ي جامعه آماري در این پژوهش شامل کلیه

صورت گرفت.  نفر از خبرگان، 10 امه بیني پرسشنآورجمعتوزیع و  هدفمند، گیرينمونه اساس
نحوه انتخاب  شدند. ي و ارشد نظامی، برگزیدهامنطقهقرارگاه  5نفر، از فرماندهان آجا از  10این 
هایی نظیر تجربه و دانش در مورد موضوع، تمایل و گزینشی و بر اساس ویژگی صورتبه هاآن

مشخصات این  1در جدول  انجام شد. زمان کافی براي شرکت در تحقیق و در دسترس بودن،
 افراد آورده شده است.

 مشخصات خبرگان: 1شمارة جدول 
 سابقه کار سطح تحصیالت حوزه فعالیت جایگاه سازمانی متخصص
 دارتفنگتیپ  فرماندهی خبره نظامی

ا
 سال 25 کارشناسی ارشد

 سال 28 کارشناس ارشد گروه توپخانه فرماندهی خبره نظامی

 سال 30 کارشناسی ارشد زرهی تیپ فرماندهی ه نظامیخبر
 سال 29 کارشناسی ارشد تیپ پیاده مکانیزه فرماندهی خبره نظامی

 سال 19 کارشناسی گردان توپخانه فرماندهی خبره نظامی
 سال 19 دکتريي و دارنگهگردان  فرماندهی خبره نظامی
 سال 28 ارشد کارشناس گروه توپخانه فرماندهی خبره نظامی

 سال 19 دکتري گردان توپخانه فرماندهی خبره نظامی
 سال 28 کارشناس ارشد پایگاه هوایی فرماندهی خبره نظامی

 سال 20 دکتري عقیدتی سیاسی فرماندهی خبره نظامی

جهت رسیدن به هدف  محقق .بود فازي متلید يپرسشنامه تحقیق يهاداده ابزار گردآوري
به بررسی و تحلیل  1اکسل افزارنرمکمک تکنیک دیمتل فازي و با استفاده از به اصلی پژوهش، 

                                                                                                                                       
١. Excel 
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از  آمدهدستبه(اثربخش در آجا  مدیریتهاي معلولی ابعاد و مؤلفه-میزان اهمیت و روابط علّی
تکنیک دلفی فازي در تحقیق دیگري که توسط خود محقق انجام شده)  اقدام نمود. پژوهش 

 در حوزه مدیریت منابع انسانی صورت گرفت. و 1398حاضر در پاییز  
 

 روش دیمتل فازي
» 1فونتال و گابوس« هاينام به پژوهشگر دو براي اولین بار توسط 1976 سال روش دیمتل در

 تئورى برمبناى گیريتصمیم ابزارهاى از و زوجى هايمقایسه اساس بر این تکنیک .شد ارائه
 روابط یا محدودکننده و متغیرها میان روابط کنندهتأیید است ممکن روش این باشدمی گراف

 ).1394میرزاپورباباجان، و محمدپور( باشد مندنظام و ايتوسعه یک روند در
 ها راآن اهمیت و تأثیر میزان معیارها، بین متقابل روابط بررسى با تکنیک این دیگر،عبارتبه

 گیري چندمعیارهش دیمتل، تصمیمرو شاخصۀ ترینمهم کند.می مشخص عددى امتیاز صورتبه
 ).2015، 2باشد. (وومی عوامل بین ساختار و روابط ایجاد در آن عملکرد و

 بین پیچیده معلولی و علّی با ساختار هاییمدل تحلیل و طراحی براي جامع روشی دیمتل
 ).2010و همکاران،  3(وجانوویک .ستا فاکتورها

ي مقایسات زوجی و پذیرش گیري بر پایهمیم، تصهاروشوجه برتري این روش بر سایر 
 ).1392نژاد و سیمیاري، بازخورد روابط است (علی

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
٢. Fontela and Gabus 
١. Wu 
٢. Vujanovic 
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 آمده است. 1مراحل اجراي پژوهش در شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 )1393الگوریتم اجراي پژوهش (حبیبی و همکاران  -1شکل 

 انتخاب هدفمند تعدادي از خبرگان -1
د در موردانش، تجربه، تمایل و وقت کافی رگان سازمان که داراي ، تعدادي از خبدر اولین قدم

ي حل مسئله بودند، انتخاب شدند. این گروه از نمونه منظوربهآوري داده موضوع، براي جمع
ي قبلی پژوهش نیز شرکت کرده بودند، تشکیل هاگامنفر از خبرگان که در  10هدفمند، به تعداد 

 شد.

 
معلولی ابعاد و -) و روابط علیتأثیرپذیريو  تأثیرگذاريتعیین میزان اهمیت (

 رهبري اثربخش در آجا هايمؤلفه

 R-C, R+Dدفازي کردن مقادیر 

 انتخاب هدفمند تعدادي از خبرگان

 تعیین معیارهاي ارزیابی و طراحی مقیاس فازي

 فازي تشکیل ماتریس روابط مستقیم اولیه

 روابط مستقیم فازي نرمال کردن ماتریس

 محاسبه ماتریس روابط کل فازي

 R-C, R+Dمحاسبه مقادیر فازي 
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  بی و طراحی مقیاس فازيتعیین معیارهاي ارزیا -2
اثربخش، دو پرسشنامه، یکی براي ابعاد و  مدیریتهاي در گام دوم، با توجه به ابعاد و مؤلفه

 تعیین هاقرار گرفت. هدف نهایی این پرسشنامهنمونه فوق تهیه و در اختیار ها، دیگري براي مؤلفه
ور منظبهدر ابتدا و . بود اثربخش تمدیری هايمؤلفه و ابعاد از یک هر بنديرتبه و اهمیت میزان

اثربخش به  مدیریتهاي ها نتایج دلفی فازي در قالب ابعاد و مؤلفهدهنده، جهت پاسخیادآوري
 شرح ذیل، تشریح گردید:

 اعتقادي، روان، سالمت فردي، صفات يمؤلفه 5: در این پژوهش داراي بعد فردي )1
 بود. ویژه هايتوانایی اخالقی،

 هايتوانایی مدیریتی، هايتوانایی يمؤلفه 2 داراي پژوهش این در: بعد سازمانی )2
 .بود سازمانی تخصصی

 اقتصادي، اجتماعی، – فرهنگی يمؤلفه 4 داراي پژوهش این در: بعد فراسازمانی )3
و  3×3بنابراین پرسشنامه ابعاد داراي سطر و ستون ؛ است آورانهفن و قانونی-سیاسی

 بود. 11×11سطر و ستون  ها دارايپرسشنامه مؤلفه
 ردیگ عامل نسبت را عامل یک اهمیت میزان تا شد خواسته دهندهپاسخ از پرسشنامه این در

 .کنند مشخص 2جدول شماره  بر حسب
 ازاتیامت يمعادل فاز :2 شمارة جدول

 تأثیر خیلی زیاد تأثیر زیاد تأثیر کم تأثیر خیلی کم بدون تأثیر درجه تأثیرگذاري
NO VL L H VH 

  ازاتیامت
 4 3 2 1 0 (مقادیر عددي)

 )3،4،4( )2،3،4( )1،2،3( )0،1،2( )0،0،1( مقادیر فازي

 
 با استفاده از مقایسات زوجی گروهی فازي تشکیل ماتریس روابط مستقیم اولیه -3

)، نظرات کارکنان با روش 1394نور و همکارانش (با استفاده از روش رضاییدر گام سوم، 
)، در فن دیمتل فازي دو روش تحلیل 1394فازي تحلیل شد. رضایی نور و همکارانش (دیمتل 

با اعداد قطعی و تحلیل با اعداد فازي مثلثی را باهم مقایسه و نشان دادند که نتایج هر دو روش 
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اعداد فازي مثلثی حاصل از نظرات کارکنان هستند. درروش  uو  l ،mیکسان خواهد بود. مقادیر 
، تبدیل به اعداد قطعی خواهد m= (l+4m+u)/6یر فازي در هر پرسشنامه با فرمول اول مقاد

). پس از تبدیل مقادیر مثلثی فازي به اعداد قطعی، سپس 91: 1394نور و همکاران، شد (رضایی
ها محاسبه خواهد هاي مربوط به هر بعد و هر مؤلفه، جهت اجتماع پاسخمیانگین حسابی پاسخ

 هايماتریس روابط مستقیم فازي در سطح ابعاد و مؤلفه 4و جدول شماره  3اره شد. در جدول شم
افزار اکسل استفاده خواهد جهت تحلیل پرسشنامه دیمتل فازي، از نرم تحقیق آورده شده است.

 شد.
 اثربخش مدیریتنظرات در سطح ابعاد  نیانگیم سیماتر :3 شمارة جدول

 فراسازمانی سازمانی فردي 
 3 8/3 0 فردي
 2 0 2/3 سازمانی
 0 8/2 8/2 فراسازمانی

 اثربخش مدیریت يهامؤلفه میروابط مستق سیماتر :4 شمارة جدول
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ف
 

 3 6/2 6/2 8/2 6/3 8/3 3 4/3 8/34 0 يصفات فرد

 2/3 2/3 2/3 4/3 4/3 8/3 6/3 4 6/3 0 6/3 سالمت روان

 4/2 6/2 6/2 6/2 4/2 4/2 4/2 4/3 4/30 3 اعتقادي

 6/2 3 3 2/3 3 2/3 6/2 0 6/3 6/3 2/3 اخالقی

هاي توانایی
 ویژه

4/2 6/2 2 2 0 3 3 4/2 3 4/2 3 
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هاي توانایی
 سرپرستی

3 6/2 2 4/2 8/2 0 3 8/2 8/2 3 3 

هاي توانایی
تخصصی 
 نظامی

3 4/22/2 4/2 4/2 2/3 0 2/2 2 2/2 2/2 

 -فرهنگی
 اجتماعی

3 3 3 8/2 3 2/3 3 0 8/2 3 3 

 4/3 8/2 0 8/2 3 2/3 3 2 2/2 3 6/2 اقتصادي

سیاسی و 
 قانونی

4/2 4/22 4/2 2 3 8/2 3 8/2 0 8/2 

 0 3 4/3 8/2 3 4/3 2/3 2 2 2 2 فنّاورانه

 
 نرمال کردن ماتریس روابط مستقیم فازي -4

را محاسبه  هر ستونها ابتدا جمع اعداد هر سطر و در گام چهارم، براي نرمال کردن ماتریس
طر در ستون و س آمدهدستبهعدد  نیتربزرگکنیم. سپس و در یک سطر و ستون جدید ثبت می

تقسیم خواهیم نمود تا  K. سپس، عدد هر درایه را بر خواهیم نامید Kجدید را انتخاب و آن را 
 در و 72/6 عدد اثربخش، مدیریت ابعاد ماتریس در عدد ترینآید. بزرگ دستبهماتریس نرمال 

  .بود 35 اثربخش، عدد مدیریت هايمؤلفه ماتریس
 محاسبه ماتریس روابط کل فازي -5

ابتدا ماتریس نرمال شده را از ماتریس  در گام پنجم، براي تشکیل ماتریس روابط کل فازي،
 ماتریس مربعی به یک ماتریس یکه یا ماتریس همانی ی،جبر خط یکه کسر خواهیم کرد. در

هاي ها صفر باشند. سپس ماتریسو بقیه درایه کیآن هاي قطر اصلی شود که درایهگفته می
ود. درنهایت، مقادیر ماتریس را معکوس خواهیم نم هاي تحقیقبراي ابعاد و مؤلفه آمدهدستبه

 کنیم.نرمال را در مقادیر ماتریس معکوس ضرب می
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 اثربخش مدیریتروابط کل در سطح ابعاد  سیماتر :5 شمارة جدول
 فراسازمانی سازمانی فردي 
 071/2 571/2 057/2 فردي

 783/1 912/1 11/2 سازمانی

 613/1 289/2 157/2 فراسازمانی

 اثربخش مدیریت يهاروابط کل در سطح مؤلفه سیماتر :6 شمارة جدول
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صفات 
 فردي

357/0 46/0 44/0 429/0 432/0 501/0 472/0 428/0 425/0 42/0 439/0 

سالمت 
 روان

473/0 386/0 451/0 465/0 47/0 527/0 493/0 466/0 463/0 458/0 468/0 

 371/0 368/0 373/0 371/0 387/0 408/0 365/0 379/0 288/0 398/0 382/0 اعتقادي

 404/0 405/0 42/0 392/0 431/0 458/0 398/0 317/0 406/0 43/0 415/0 اخالقی

هاي توانایی
 ویژه

347/0 357/0 321/0 324/0 283/0 4/0 381/0 346/0 363/0 344/0 367/0 

هاي توانایی
 مدیریتی

379/0 375/0 338/0 351/0 374/0 342/0 4/0 374/0 376/0 376/0 384/0 

هاي توانایی
تخصصی 
 نظامی

347/0 337/0 312/0 32/0 331/0 388/0 287/0 326/0 323/0 324/0 331/0 

 -فرهنگی
 اجتماعی

404/0 41/0 386/0 385/0 403/0 453/0 426/0 324/0 401/0 4/0 409/0 
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 4/0 377/0 308/0 38/0 406/0 432/0 384/0 347/0 347/0 389/0 376/0 اقتصادي

سیاسی و 
 قانونی

347/0 351/0 321/0 333/0 336/0 399/0 376/0 36/0 358/0 28/0 361/0 

 297/0 367/0 382/0 365/0 39/0 42/0 375/0 332/0 328/0 351/0 346/0 فنّاورانه

 هاي پژوهشیافته
 R-C, R+Dمحاسبه مقادیر فازي  -6

و  R-Dترسیم خواهد گردید. براي ترسیم نمودار علّی مقادیر  1در گام ششم، نمودار علّی
R+D .محاسبه خواهد شد 

 هبراي هر بعد یا مؤلفه، نشانگر میزان تأثیرگذاري آن بعد یا مؤلف (D) جمع عناصر هر سطر
براي هر بعد یا مؤلفه، میزان تأثیرپذیري آن بعد یا مؤلفه را نشان  (R) است و جمع عناصر ستون

 گردد.در بردار افقی منظور می  (D + R)دهد. براي ترسیم نمودار علّی، مقادیر می
(D + R) عد با مؤلفه، مجموع تأثیرپذیري بردار اهمیت نامیده میشود و عدد اهمیت براي هر ب

در سطح بعد  (D + R) که هرچه مقدارطوريدهد، بهرا نشان می تأثیرگذاري آن بعد یا مؤلفه و
نابراین از ها دارد، باي بیشتر باشد، آن بعد یا مؤلفه تعامل بیشتري با سایر ابعاد و مؤلفهیا مؤلفه

 اهمیت بیشتري برخوردار است.
شود و قدرت یا شدت ردار رابطه نامیده میب (D - R) بردار عمودي همچنین در نمودار علّی،

مثبت باشد، متغیر یک  (D - R) طورکلی اگردهد. بهتأثیرگذاري هر بعد یا مؤلفه را نیز نشان می
منفی  (D - R)شود و از اهمیت بیشتري برخوردار است ولی اگر مقدارمتغیر علّی محسوب می

 وردار است.تري برخشود و از اهمیت کمباشد، معلول محسوب می
 اثربخش مدیریتابعاد  يبرا Dو  R ریمقاد :7 شمارة جدول

 D R D+R D-R 

 375/0 023/13 324/6 669/6 فردي

                                                                                                                                       
١. causal diagram 
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 -967/0 577/12 772/6 805/5 سازمانی
 593/0 526/11 467/5 059/6 فراسازمانی

 
راي دا »فردي«اثربخش، حاکی از آن است که بعد  مدیریتدر سطح ابعاد  Dبررسی مقادیر 

است پس تأثیرگذارترین بعد است و از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین  Dمقدار  نیترشیب
است پس تأثیرپذیرترین  Rمقدار  نیترشیبداراي  »سازمانی«نشان داد که بعد  Rبررسی مقادیر 

لول آن منفی است، به عنوان یک مع D-R اثربخش در آجا است و با توجه به اینکه مدیریتبعد 
است  D+Rمقدار  نیترشیبداراي  »فردي« است. بعد کنندهافتیدرشود و کلیدي مطرح می

 ارتباط را با دیگر ابعاد دارد. نیترشیبپس یک علت کلیدي است که 
 اثربخش مدیریتهاي براي مؤلفه Dو  R مقادیر :8 شمارة جدول

 D R D+R D-R 
 631/0 987/8 178/4 809/4 صفات فردي

 875/0 373/9 249/4 124/5 روانسالمت 
 153/0 037/8 942/3 095/4 اعتقادي
 481/0 457/8 988/3 469/4 اخالقی

 318/0 994/7 156/4 838/3 هاي ویژهتوانایی
 659/0 809/8 734/4 075/4 سرپرستیهاي توانایی

 822/0 088/8 455/4 633/3 هاي تخصصی نظامیتوانایی

 269/0 543/8 137/4 406/4 اجتماعی -فرهنگی

 036/0 338/8 187/4 151/4 اقتصادي

 295/0 951/7 123/4 828/3 سیاسی و قانونی
 278/0 194/8 236/4 958/3 فنّاورانه

 
ي سالمت اثربخش، حاکی از آن است که مؤلفه مدیریتهاي در سطح مؤلفه Dبررسی مقادیر 

قدرت تأثیرگذاري است و از اهمیت  نیترشیباست، پس داراي  Dمقدار  نیترشیبروان، داراي 
هاي مدیریتی داراي ي توانایینشان داد مؤلفه Rباالیی برخوردار است. همچنین بررسی مقادیر 
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اثربخش در آجا است، همچنین  مدیریتي است پس تأثیرپذیرترین مؤلفه Rمقدار  نیترشیب
ارتباط را با دیگر  نیترشیباست پس  D+Rمقدار  نیترشیبداراي  »سالمت روان«ي مؤلفه
 ها دارد.مؤلفه

اثربخش، یک دستگاه مختصات  مدیریتهاي در ادامه براي بررسی اهمیت ابعاد و مؤلفه
  Dاساس و محور عرضی بر  D + R شود. در این دستگاه محور طولی مقادیردکارتی ترسیم می

- R عد یا مؤلفه با نقطهمیاي به مختصاتباشد. موقعیت هر ب (D + R, D – R)  در دستگاه
 .یک نمودار گرافیکی نیز به دست خواهد آمد بیترت نیبه اشود. معین می

 
 اثربخش در آجا مدیریتابعاد  یکینمودار گراف :1 نمودار شمارة

 
اثربخش را به دو  مدیریتابعاد  )D –  R(اثربخش، محور  مدیریتدر نمودار گرافیکی ابعاد 

 D + R, D) اي به مختصاتکند. بررسی موقعیت هر بعد با نقطهگروه علت و معلول تقسیم می
– R)  دهد ابعاد سالمت فردي و فراسازمانی که در باالي محور در دستگاه مختصات نشان می

اند، جزء عوامل علت و بعد سازمانی که در پایین محور افقی قرارگرفته، جزء عوامل افقی قرارگرفته
 شود.ب میاثربخش محسو مدیریتمعلول 
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 اثربخش مدیریت يهامؤلفه یکینمودار گراف :2 نمودار شمارة

اي قطهبا ن اثربخش، بررسی موقعیت هر مؤلفه مدیریتهاي همچنین در نمودار گرافیکی مؤلفه
هاي صفات فردي، دهد مؤلفهدر دستگاه مختصات نشان می (D+ R, D – R) به مختصات

اند جزء اجتماعی که در باالي محور افقی قرارگرفته-فرهنگی سالمت روان، اعتقادي، اخالقی و
هاي تخصصی نظامی، هاي مدیریتی، تواناییهاي ویژه، تواناییي تواناییعوامل علت و مؤلفه

اثربخش سازمان محسوب  مدیریتآورانه جزء عوامل معلول قانونی و فن -اقتصادي، سیاسی
 مدیریت هاياثربخش و رابطه بین مؤلفه مدیریتعاد براي بررسی بیشتر رابطه بین اب شوند.می

شده است. براي محاسبه مقدار آستانه، از ماتریس روابط اثربخش، از روش ارزش آستانه استفاده
اثربخش میانگین گرفته، سپس در هر یک از  مدیریتهاي کل فازي در سطح ابعاد و مؤلفه

تریس که مقادیر آن از میانگین بیشتر است، عدد هایی از ماها، درایههاي ابعاد و مؤلفهماتریس
م دهیها از میانگین کمتر است، مقدار صفر میهایی که مقادیر آندهیم و درایهیک اختصاص می
س هاي ماتریاین پژوهش، میانگین درایه کنیم. درها را در نمودار علّی ترسیم میو در پایان رابطه

 358/0ها، هاي ماتریس روابط کل در سطح مؤلفهگین درایهو میان 063/2روابط کل در سطح ابعاد 
 دست آمد. به
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 اثربخش مدیریتدر سطح ابعاد  یو معلول یروابط علّ سیماتر :10 شمارة جدول
 فراسازمانی سازمانی فردي 
 1 1 0 فردي

 0 0 1 سازمانی

 0 1 1 فراسازمانی

 
 

 
 یربخش در نمودار علّاث مدیریتابعاد  نیرابطه ب میترس :3 نمودار شمارة

 
اثربخش نشان داد، بعد فردي با ابعاد سازمانی و  مدیریتبررسی نمودار علّی در سطح ابعاد 

فراسازمانی، ارتباط دارد و بر روي این دو بعد اثرگذار است؛ بنابراین بعد فردي از اهمیت باالیی 
بر ابعاد فردي و سازمانی برخوردار است. همچنین بررسی نمودار نشان داد بعد فراسازمانی 

 باشد.تأثیرگذار می
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 اثربخش مدیریتدر سطح ابعاد  یو معلول یروابط علّ سیماتر :9 شمارة جدول
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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 صفات فردي

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 سالمت روان

 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 اعتقادي

 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 اخالقی

 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 هاي ویژهتوانایی

هاي توانایی
 سرپرستی

1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

هاي توانایی
 تخصصی نظامی

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 -فرهنگی
 اجتماعی

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 اقتصادي

 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 سیاسی و قانونی

 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 فنّاورانه
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 یاثربخش در نمودار علّ مدیریت يهامؤلفه نیرابطه ب میترس :4 نمودار شمارة

هاي نشان داد که مؤلفه 4اثربخش در نمودار  مدیریتهاي بررسی روابط پیچیده بین مؤلفه
 مدیریتهاي ترین مؤلفهاجتماعی از مهم-صفات فردي، سالمت روان، اعتقادي، اخالقی و فرهنگی

ي مؤلفه 11مؤلفه از  10تنهایی قادر است بر روي شوند، زیرا هرکدام بهاثربخش محسوب می
ي هاي مدیریتی و اقتصادي در رتبه دوم، مؤلفههاي تواناییاثربخش تأثیر بگذارند. مؤلفه مدیریت

ر هاي ویژه دي تواناییقانونی در جایگاه چهارم و مؤلفه-ي سیاسیآورانه در رتبه سوم، مؤلفهفن
هاي توانایی ها نشان داد، مؤلفهي پنجم قرار گرفتند. همچنین بررسی روابط بین مؤلفهرتبه

 ذیرتر است.ها تأثیرپي مؤلفهتخصصی نظامی از همه
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  گیريبحث و نتیجه
 ت سازمان استعامل موفقی نیترمهماثربخش  مدیریت دهدیمنتایج تحقیقات امروزه نشان 

 ود. اهمیتر به مزیت رقابتی شتواند ظرفیت خالقیت، رشد و  نوآوري را باال ببرد و منجو می
ها ازجمله آجا، برکسی نترین منبع اساسی همه سازماعنوان کمیاباثربخش به جایگاه رهبران

 راهبرد ناپذیرجدایی جزء دیرباز از دفاعی و نظامی هايسازمان رزمی توان افزایشپوشیده نیست. 
 مؤثري نقش رهبران و گیردمی قرار نظامی رهبران ویژه موردتوجه همواره بوده، کشور یک نظامی

 ايشایسته نحو به را رزمی نِتوا تقاءار زمینه خود، مدیریت نوع با توانندمی و دارند راستا این در

 امنیت در تأمین مهم و خطیر دفاعی در مسیر وظیفه هايآورند. همسو کردن سازمان فراهم

 و امنیت ایجاد و کشور یک ارضی تمامیت و خارجی، حفظ استقالل و تهدیدات داخلی مقابل
 کیآن د که در رأس دار بستگی کشور آن در توانمند دفاعی سازمان جامعه، به در آرامش

 اثربخش قرار دارد. مدیریت
اثربخش در سیستم مدیریت موجب شده  مدیریتایرانی در استقرار  يهاسازمانگرایش زیاد 

نه در این زمی یتوجهقابلاخیر تحقیقات  يهاسالاست کـه دانشگاهیان و محققان کشور نیز در 
آمیز این موفقیت يسازادهیپموجود در   مؤثرانجام دهند، اما عدم توجه به عوامل اساسی و 

الزام براي تحقق کامل این سیستم  يهانهیزمایرانی موجب شده است که  يهاسازمانسیستم در 
اشد. باثربخش بسیار حائز اهمیت می مدیریتهاي فراهم نشود. لذا توسعه پژوهش در تمامی جنبه

کلیدي است که بررسی میزان اهمیت  ياهشاخصو  هامؤلفهتوسعه پژوهش نیازمند تحقق ابعاد و 
به توسعه این  تواندیم هاآندر جهت توجه  به  يگذاراستیسو  هاآنمعلولی بین -و روابط علّی

 بخش بسیار کمک کند. 
سازي در ، در این پژوهش به منظور تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل جهت پیادهرونیازا

اثربخش  مدیریتاصلیِ  يمؤلفه 11بعد و  3معلولی -ابط علیسازمان آجا، به بررسی اهمیت و رو
 وهاي پژوهش پیشین محقق که به کمک تکنیک دلفی فازي شناسایی از یافته آمدهدستبه(
 بودند) با کمک تکنیک دیمتل فازي پرداخته شد. شدهنییتع

ان اساس تکنیک پیشنهادي مورداستفاده در این پژوهش بر مبناي مقایسات زوجی می
ها است. دیمتل، تکنیکی براي شناسایی روابط علت و معلولی میان متغیرهاست. در این شاخص

شود، تمام متغیرها با سایر متغیرها و می روش، روابط درونی و غیرخطی متغیرها در نظر گرفته
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 حتی با خودشان نیز ارتباط دارند.
رترین بعد است و از اهمیت تأثیرگذا »فردي«هاي پژوهش مشخص شد، بعد مطابق یافته 

توان چنین نتیجه گرفت در این بعد مثبت است، می D-Rباالیی برخوردار است. با توجه به اینکه 
که این بعد از نوع علّی است، داراي قدرت هدایت قوي ولی وابستگی ضعیف است و براي بهبود 

تواند به ارتقاي این بعد می ي اول روي آن تمرکز کرد  و بهبوداثربخش باید در وهله مدیریت
، این بعد مانند عامل زیربنایی در گریبه عبارت داثربخش سازمان منجر گردد.  مدیریتوضعیت 
ي مورد نظر (بعد سازمانی) را حل و از نظر کند و مسئلهاثربخش عمل می مدیریت

)، 2010( کیاراي ههاي پژوهش، با یافتهباید در اولویت قرار گیرد. یافته رندگانیگمیتصم
) و رجب 1397)، سپهوند (1395)، الوانی (2014( )، مورتون1393( يا)، افجه1392( يدیخورش
 اثربخش، همخوانی دارد.      مدیریتبعد فردي بر  يرگذاریتأث)، مبنی بر 1398پور (

از  در این بعد D-Rتأثیرپذیرترین بعد است. منفی بودن  »سازمانی«همچنین معلوم شد بعد 
عوامل علّی هستند که داراي قدرت هدایت  ریتأثتر تحت دهد که بیشمعلول بودن آن خبر می

ثربخش ا مدیریتبنابراین این بعد مانند عامل روبنایی در ؛  باشندکم ولی وابستگی شدید می
ی و لي اصانجامند. به عبارتی این بعد، مسئلهدر آن به ایجاد آن می مؤثرکند که ابعاد عمل می

پژوهش،  هاي. یافتهشودیمحل  رگذاریتأثابعاد  به کمکاثربخش است که  مدیریتگلوگاه بهبود 
) و سپهوند 1397( )، لطفی1392( )، خورشیدي2010( )، اریک2008هاي بردن و بانتا (با یافته

 اثربخش، همخوانی دارد.      مدیریتبعد سازمانی بر  يرگذاریتأث)، مبنی بر 1397(
توان مثبت است،  پس می »فراسازمانی«در  بعد  D-Rهاي پژوهش مشخص شد، یافته مطابق

، داراي قدرت هدایت قوي ولی وابستگی ضعیف رفت که این بعد از نوع علّی استچنین نتیجه گ
رتقاي تواند به ااثربخش باید روي آن تمرکز کرد و بهبود این بعد می مدیریتاست و براي بهبود 

، این بعد مانند عامل زیربنایی در گریبه عبارت داثربخش سازمان منجر گردد.  یتمدیروضعیت 
 رندگانیگمیتصمکند و مسئله مورد نظر (بعد سازمانی) را حل و از نظر اثربخش عمل می مدیریت

) و 1392( يدیخورش)، 2010( کیارهاي هاي پژوهش، با یافتهباید در اولویت قرار گیرد. یافته
 اثربخش، همخوانی دارد.      مدیریتبعد فراسازمانی بر  يرگذاریتأث)، مبنی بر 1393( ياافجه

قدرت تأثیرگذاري است و از اهمیت باالیی برخوردار  نیترشیب، داراي »سالمت روان«ي مؤلفه
 لفهمؤتوان چنین نتیجه گرفت که این مثبت است، می مؤلفهدر این  D-Rاست. با توجه به اینکه 
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 تمدیریتواند به ارتقاي بعد فردي و در نهایت بهبود وضعیت علّی است و بهبود آن می از نوع
ربخش اث مدیریتمانند عامل زیربنایی در  مؤلفهدیگر، این عبارتاثربخش سازمان منجر گردد. به

)، الوانی 2014)، مورتون (2010هاي تحقیق با نتایج تحقیقات اریک (یافتهکند. عمل می
 يمؤلفه يرگذاریتأث) مبنی بر 1397( یلطف) و 1393اي ()، افجه1392ورشیدي ()، خ1395(

 اثربخش همخوانی دارد. مدیریتسالمت روان بر 
بودن  است. منفی  مؤلفهتأثیرپذیرترین  »هاي مدیریتیتوانایی« يمؤلفههمچنین معلوم شد 

D-R  عوامل علّی هستند که  ریثتأتر تحت دهد که بیشاز معلول بودن آن خبر می مؤلفهدر این
ایی مانند عامل روبن مؤلفهبنابراین این ؛  باشندداراي قدرت هدایت کم ولی وابستگی شدید می

انجامند. به عبارتی در آن به ایجاد آن می مؤثر يهامؤلفهکند که اثربخش عمل می مدیریتدر 
 رگذاریثتأ  يهامؤلفه سطتواثربخش است که  مدیریت، مسئله اصلی و گلوگاه بهبود مؤلفهاین 
 کیار، )2009)، کتز و کان (2008و بانتا ( بردن ،هايهاي پژوهش، با یافته. یافتهشودیمحل 

) و سپهوند 1397( یلطف)، 1395)، الوانی (2014مورتون ()، 1392( يدیخورش)، 2010(
 ارد.  همخوانی د اثربخش، مدیریتمدیریت بر  يهاییتوانا يمؤلفه يرگذاریتأث)، مبنی بر 1397(

گیران بسته به موضوع پژوهش درصدد باشند تا آمده، هرگاه تصمیمدستبا توجه به نتایج به
رها هاي قرارگرفته در گروه تأثیرپذیتوانند بر اولویتبه نتایج زودبازده اما سطحی دست یابند، می

 رکز بر اصل و پایه موضوعگیران، انجام اقدامات اساسی یا تمتمرکز نمایند. حال اگر هدف تصمیم
هاي هها تمرکز نموده و برنامي تأثیرگذارها یا علتهاي قرارگرفته در الیهتوانند بر اولویتباشد، می

 ).1391خود را متناسب با آن تدوین نمایند (بردبار همکاران، 
 

 هاي کاربردي:پیشنهاد
 مدیریتجهت تبیین مفهوم . معاونت نیروي انسانی آجا با هماهنگی معاونت آموزش آجا، 1

 اي اقدام به برگزاريهاي منطقهاثربخش و تربیت فرماندهان توانمند و اثربخش، در سطح قرارگاه
اثربخش با حضور دانشگاهیان و متخصصین این حوزه،  مدیریتهاي آموزشی ها و کارگاهکالس
رت ضروطور کامل بهبه ي افرادي که در مشاغل فرماندهی مشغول به خدمت هستند، نماید تاویژه

 هاي آن پی ببرند و احساس نیاز کنند.و مزیت
قی، اخالهاي صفات فردي، سالمت روان، اعتقادي، که بعد فردي (شامل مؤلفه. با توجه به این2
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رو شود، ازایناثربخش سازمان آجا محسوب می مدیریتدر  ییربنایزعاملی هاي ویژه) توانایی
بود این بعد باید در دستور کار فرماندهان سطوح باالي سازمان قرار گیرد، تالش براي ارتقاء و به
 ازجمله شایسته است:

الف) با توجه به اینکه غالباً صفات فردي افراد به قبل از استخدام مربوط شده و ذاتی 
است، معاونت نیروي انسانی آجا (مدیریت استخدام)، به هنگام استخدام متقاضیان 

ي صدر، باانگیزه بودن، ي هوشی، سعهي صفات فردي (بهرههاي مؤلفهخصجدیدالورود، شا
گرایی) را با دقت و توجه بیشتري مدنظر قرار داده و براي هرکدام توانایی باالي سخنوري، عمل

 هاي را مدنظر قرار دهد.ها، آزموناز شاخص
ها نهایی که امکان تقویت آب) سازمان عقیدتی سیاسی آجا جهت تقویت شاخص

طلبی، ایثارگري و...) وجود دارد اقدام به تشکیل کالس و جلسات پذیري، شهادت(والیت
 مرتبط نماید.

ي هي مؤلفآمدهدستپ) معاونت طب و پیشگیري آجا، با توجه به نمرات بسیار باالي به
هاي رزمی و پش الخصوص رستهسالمت روان، بررسی دقیق سالمت روان متقاضیان (علی

هاي ویژه متصدیان پستساله (بهاي یکصورت دورههنگام استخدام، همچنین بهبهرزمی) 
 فرماندهی) را در دستور کار قرار دهد.

ت) معاونت آموزش آجا جهت باال بردن توانایی فرماندهان براي انطباق با تغییرات سریع 
ها و ل کالسهاي متالطم امروزي، اقدام به تشکیمنظور بقا و رشد در محیطمحیط و به

ها از قبیل خالقیت، نوآوري، ي آنهاي ویژهمنظور تقویت و رشد تواناییهاي آموزشی بهکارگاه
 د.ویژه پژوهش در علوم انسانی) نماینبصیرت، استفاده مؤثر از زبان بدن و تسلط بر پژوهش (به

) امیهاي تخصصی نظهاي مدیریتی و تواناییکه بعد سازمانی (شامل توانایی. با توجه به این3
به عبارتی این بعد، اثربخش سازمان آجا محسوب شده و  مدیریتدر  ییروبناعاملی معلول و 

، شوداثربخش است که توسط ابعاد تأثیرگذار حل می مدیریتي اصلی و گلوگاه بهبود مسئله
 گیرد: رو شایسته است موارد زیر در دستور کار فرماندهان سطوح باالي سازمان قرارازاین

هاي مدیریتی فرماندهان سازمان، اقدام الف) معاونت آموزش آجا جهت باال بردن توانایی
اي هاي با موضوعات مدیریتی در سطح قرارگاههاي آموزشی دورهها و کارگاهبه تشکیل کالس
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، گیريمهارت قضاوت و تصمیمهاي مدیریتی (ي تواناییهاي مؤلفهاي نموده و شاخصمنطقه
 عنوان سرفصل بگنجاند.را بهگرایی و...) ریزي، مهارت تحولبرنامه مهارت

هاي تخصصی فرماندهان سازمان، ب) معاونت آموزش آجا جهت باال بردن توانایی
هاي دانش عمومی نظامی، دانش تخصصی، آشنایی با فنون جنگیدن (کالسیک و شاخص

هاي عرضی و طولی شی دورههاي آموزناهمتراز) و درك مأموریت سازمان را در سرفصل
 هاي رزمی و پش رزمی) بگنجاند.ویژه رستهاي (بهرسته

د روي اثربخش بای مدیریتکه بعد فرا سازمانی از نوع علّی است، براي بهبود . با توجه به این4
 اثربخش سازمان منجر گردد مدیریتتواند به ارتقاي وضعیت آن تمرکز کرد و بهبود این بعد می

 يکند و مسئلهاثربخش عمل می مدیریتدیگر، این بعد مانند عامل زیربنایی در بارتعو به
گیرندگان باید در اولویت قرار گیرد، لذا شایسته تصمیم از نظرموردنظر (بعد سازمانی) را حل و 

 است:
هاي بعد فرا سازمانی موردتوجه ویژه فرماندهان رأس هرم سازمان آجا الف) مؤلفه

گیري شخصیت یک رهبر اثربخش در سازمان غافل ها در شکله  و از تأثیر بسزاي آنقرارگرفت
ها و نشوند. در همین راستا، الزامی است که معاونت آموزش آجا اقدام به تشکیل کالس

اجتماعی، اقتصادي، سیاسی قانونی جهت -هاي آموزشی با موضوع دانش روز فرهنگیکارگاه
 دیان مشاغل فرماندهی نماید.متص ژهیوبهتمامی کارکنان، 

ویژه هاي روز بر عملکرد تمام کارکنان، بهب) با توجه به تأثیر بسیار زیاد فناوري
ویژه ارتباطی و هاي روز (بهآوريفرماندهان، الزامی است که این افراد آموزش الزم فن

ت آموزش آجا جهت ها بکار برند. در همین راستا معاوناطالعاتی) را فراگرفته و در تمام الیه
ویژه هاي روز (بهآوريسازي فنکارگیري و پیادههاي فرماندهان سازمان در بهباال بردن توانایی

 ستر آموزشی الزم را به عمل آورد.افزارهاي نوین) بسازها و نرمارتباطی، اطالعاتی، شبیه
 پیشنهاد به محققان آینده:

سی میزان اهمیت (تأثیرگذاري و هاي تحقیقاتی در برراستفاده از دیگر روش .1
اثربخش در آجا و مقایسه  مدیریتهاي معلولی ابعاد و مؤلفه-تأثیرپذیري) و روابط علّی
 نتایج آن با پژوهش حاضر.
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، ANPاثربخش در آجا، به روش  مدیریتهاي تأثیرگذار در بندي ابعاد و مؤلفهاولویت .2
 در تحقیقات آتی.

در تحقیقات  اثربخش در آجا، مدیریتل بازدارنده در دهنده و عوامشناسایی عوامل سوق .3
 آتی.

 
 منابع:فهرست 

 تهران: سازمان مدیریت صنعتی.). رهبري سازمانی، 1390(اي، سید علی اکبر افجه
). طراحی الگوي رهبري اثربخش 1393م (اي، علی اکبر، بانشی، علی. خسروپناه، علی و امیري، افجه

 .64نامه مطالعات راهبردي بسیج، سال هفدهم، شماره فصلص)، اسالم (مبر استناد سیره پیا سازمانی به
 . نشر نی، ویراست سوم.). مدیریت عمومی1398(سید مهدي  الوانی،

 هايمناسب شایستگی تدوین الگوي و طراحى ).1395ا (الوانی، س. م. اردالن، ا و محمدي فاتح، 
 )، فصلنامهیالعالمدظلهاي (دیدگاه امام خامنه گیري ازهرهب با ج.ا.ا ارتش سازمان در فرماندهان مدیران و
 .1-30 ،1انسانی، سال هشتم، شماره  منابع مدیریت هايپژوهش

). تحلیلی بر نیازهاي آموزشی کارکنان 1391بردبار، غالمرضا. موسوي، سید محمد. مرادي، بهرنگ (
 دو فصلنامه مطالعاتداري خراسان جنوبی). : استانموردمطالعهبا استفاده از تاپیس فازي، دیمتل فازي (

 .129-105ي اول، ریزي آموزشی، شمارهبرنامه
 .حکیم باشی ر،ناش .اصول و مبانی مدیریت ).1397( عبداهللا ،جاسبی
 کتیبه رشت،. فازي چندمعیاره گیريتصمیم). 1393( اعظم سرافرازي،. صدیقه ایزدیار،. آرش حبیبی،

 .گیل
 انتظامی نیروي فرماندهان مدیریت و رهبري سازنده عوامل تشخیص. )1392(خورشیدي، عباس 

 .3 شماره هشتم سال ی،انتظام مدیریت. 1404 افق در
)، مطالعات انقالب ععلّی (، تئوري رهبري اثربخش از دیدگاه امام 1388 .ی، نمؤمنفرد، ح. دانایی

 .75-110، )14(4اسالمی، ش 
 امینی، تهران، فرا. اهللافضلرجمه ). مدیر اثربخش. ت1393دراکر، پیتر (

 پایه بر دور از عالی آموزش در آموزشی اثربخش رهبري الگوي طراحی). 1394( احمد دشتکی،
 مرکز نور، پیام دانشگاه. دکتري دوره رساله سازمانی. فرهنگ ادراك و ها ارزش نظام دانش، سازييتجار

 .تکمیلی تحصیالت
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 هايهوشمندي الگوي طراحی). 1396( عباس مادوانی، نظریان. هاشم چیان، کوزه. مریم دینانی،
 مدیریت در کاربردي هايپژوهش پژوهشی - علمی فصلنامه .ورزشی مدیران اثربخش رهبري نیاز مورد

 .73-88).1(6.ورزشی
 هايمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش دیعلی پارساییان و س .رفتار سازمانی )1398رابینز، استیفن (

 .283، چاپ سیزدهم، ص فرهنگی
 .28-29 آجا، دافوس انتشاراتسازمان.  در مدیریت مبانی و اصول). 1398( مجید پور، رجب

 سازيپیاده در مؤثر عوامل شناسایی). 1394( بهرام کعبی، حسین. جمشیدوند، جالل. نور، رضایی
 انسرآمد شرکت: موردي عهمطال. فازي دیمتل روش از استفاده با هاآن بنديدسته و دانش مدیریت موفق
-85 ـ دوم شماره دوم، سال شناسیدانش و اطالعات مدیریت فصلنامه فارس، سلمانیان فناوري و علم
96. 

 .سمت تهران: ی.مانرفتارساز). مبانی مدیریت 1398( یعلرضاییان، 
 مجله .مدارس آموزشی مدیریت در اثربخش رهبري هاي ویژگی). 1396( طیبه صفایی،. زبیده سارلی،
 .20 شماره ;تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 بندي رتبه). 1397( امیرهوشنگ نظرپوري،. محمودرضا اسماعیلی،. محمد چکشیان،. رضا سپهوند،
 روش از بااستفاده و ایرانی اسالمی رویکرد با هنري فرهنگی سازمانهاي در اثربخش رهبري هايمولفه
 .54 ارهشم فردا، مدیریت نشریه. فازي دلفی

 ي خدمتگزار، پارادایم نوین رهبري از دیدگاه اندیشمندان مدیریت.رهبر ).1392شیخ زاده، محمد (
 : جعفري.قم

 ابتدایی، مدارس مدیران براي اثربخش رهبري مدل ارائه ،1394 الئی، سوسن. نسیم شیرخانی،
 ادآز دانشگاه رمانشاه،ک ارتباطات، و اطالعات تکنولوژي عصر در آموزشی مدیریت سیماي ملی همایش
 .کرمانشاه واحد اسالمی

 دوماهنامهی الگوي رهبري اثربخش دانشگاهی، طراح ).1384ا (ساعتچی، م و عزیزپور شویی، ع
 .11دانشور رفتار، سال دوازدهم، ش 

ي بر روشمرور اسالمی:-ي ایرانیي نظري با سبغهالگوها ).1391( رضاعلّیصادق زاده قمصري، 
 ی پیشرفت:ایران-نخستین کنفرانس الگوي اسالمی، وپرورشآموزشین سند تحول بنیادین شناسی بر تدو

 خرداد. 11-10ملی،  کتابخانه راه طراحی و تدوین الگو، تهران: نقشه
 تحلیل). 1397( محمد حسنی،. حسن قالوندي،. میرمحمد زاده، سیدعباس. ناصر بوکانی، صدقی

 الیعآموزش مراکز در انسانی نیروي وريبهره با راهبردي ریزيمهبرنا و اثربخش رهبري يچندگانه روابط
 .69-31 ،45 يشماره وري، بهره مدیریت يمجله .غربی آذربایجان استان
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