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 چکیده
تجارت  و، معدن در سازمان صنعت یرهبر يآگاهانه و اثربخش یرهبر ینهدف بررسي رابطه ب با پژوهش حاضر

 يمقطع ياز لحاظ زمان و يهمبستگ -یفيتوص یقاتهدف کاربردی و از لحاظ روش جزء تحق اباستان کردستان 

ز استفاده اا ب کهوده بمعدن و تجارت استان  ت،سازمان صنع یرانشامل کارکنان و مد یآمار یجامعهانجام شد. 

ری گردآوبزار ا. نه انتخاب شدنده عنوان نموب ینشاغل یاناز م نفر 155 تعداد يطبقات -تصادفي یریروش نمونه گ

شناخت  ی،نظر یدگاه( )د2015آگاهانه جونز و برازداو، ) یساخته برگرفته از الگوی رهبر محقق پرسشنامة داده ها

ل سوا 24مل ( شايشناخت یتو ظرف يو انسان ياحساس ي،اجتماع يگاهآ یتظرف یت،موقع یستمي،و س يروند تحول

 به. ودبسوال  24 املش( یایي)انطباق، تحقق هدف، انسجام و تداوم و پا یرهبر يو پرسشنامة استاندارد اثربخش

پژوهش  یهایافتهد. دشاستفاده  یزرلو ل SPSS یآمار یلتحل افزارهای نرم زا آماری های تحلیل انجام منظور

 تان رابطهان کردسو تجارت است عدندر سازمان صنعت، م یرهبر يآگاهانه و اثربخش یرهبر ینکه ب ادد نشان

 گاهیدانه )دهآگا یرهای رهبنتایج حاصل نشان داد که بین تك تك مؤلفه ینمعنادار و مثبت وجود دارد. همچن

 (يشناخت تیظرف و يو انسان ياحساس ي،اجتماع يآگاه یتظرف یت،موقع یستمي،و س يشناخت روند تحول ی،نظر

 داری وجود دارد.  يرابطه معن یرهبر يبا اثربخش

 دستانسازمان صنعت، معدن و تجارت، استان کر ی،رهبر يآگاهانه، اثربخش یرهبر :یدیکل کلمات
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 مقدمه 

 .(1392 همکاران، و ليجلی) است مواجه اقتصادی تصمیمات و هافرصت ها،چالش از متنوعي مجموعه با مردم امروزین يزندگ

 مدیریت، و سازمان هحوز در شده انجام تحقیقات اکثر که ای گونه به هاست، سازمان همه مشترك وجه اثربخشي برای تالش

 و دمتعد عوامل ،گوناگون فشارهای با نسازما که است آن واقعیت اما. اند پرداخته آن هب مستقیم غیر یا مستقیم ناآگاهانه، یا آگاهانه

 براینبنا گوید، پاسخ مناسب و مطلوب نحو به آنها همه به باید ناچار به که روبرواست متناقضي های هدف همچنین و کننده محدود

 اشدب ارتباط در متنوعي الباغ و گسترده خارجي و داخلي جمعي ابواب با و آورد نظر در را متفاوتي زماني های چارچوب است الزم

 (. 1392 همکاران، و پور طالب)

ها مدیر است. این امر در کلیه سازمان یمؤثر رهبر یهااعمال مدیریت و سبك يموفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگ

تر پررنگ گذشته به نسبتآن  مفاهیم به دنکر عملو  یبرهو ر مدیریتبه توجه  وزهمرا (.1388صادق است )شکور و همکاران، 

 تحت انساني نیروی هدایت توان در را مدیر موفقیت رمز ،مدیریت نظران صاحب از (. بعضي1392شده است )فروزنده و همکاران، 

 متفکران. اند دانسته نسازما اهداف کسب جهت در آنان طریق از و دیگران با کار را مدیریت رو این از و دانند مي وی سرپرستي

 مدیریت وظایف از بخشي را رهبری گروهي ،دهند مي قرار بحث مورد مختلفي ابعاد از را یا رهبری مدیریت مفهوم ،انساني علوم

 کوشش به دیگران ترغیب توانایي را آن و قائلند مدیریت به نسبت تری وسیع مفهوم رهبری برای دیگر گروهي و دانند مي

 دیگران در نفوذ ،مدیریت ،باشد خود هدف کسب جهت دیگران در نفود رهبری اگر. دانند مي معین های دفه جهت مشتاقانه

یکي از مهمترین روابط میان مافوق و زیردست، به کیفیت تبادل رهبری عضو (. 1385)دباشیس، است  سازماني اهداف کسب جهت

 شمار مي آید. به گونه ای که در غالب تاوردهای مطلوب سازماني بهمتغیرهای پیشبین دس بستگي دارد و این امر، یکي از مهمترین

شود )هریس و عموما در قالب این نظریه مطالعه مي کیفیت ارتباط میان مافوق و زیردست، رهبری، ۀهای سازماني در حوزپژوهش

 (. 2009 ،1همکاران

ارند. دید زیادی ي، تأکتا باالترین سطوح اجرائ ها به مسأله گزینش رهبران در تمام سطوح، از سرپرستي سطح اولسازمان

ان آن یفیت رهبرکده به اند که موفقیت و شکست یك سازمان بطور گسترروانشناسان صنعتي / سازماني به این نکته پي برده

و جنبه ر دها در هی مهارتبرای موفقیت در شرایط رقابتي در دنیای کنوني، بکارگیر (.1387، و همکاران )مقیمي وابسته است

نوان عها به بكه این سککند های رهبری و مدیریتي بیان ميهای مرتبط با سبكمدیریت و رهبری، امری الزامي است. پژوهش

ر، انسان به ز سوی دیگاوند. شمتغیری قوی و مهم برای اندیشیدن در مورد رفتار مدیریتي و تأثیر آن برعملکرد مدیر محسوب مي 

ه خود معطوف بحققین را وجه مده، طراحي کننده، و به حرکت درآورنده سازمان، از جمله منابعي است که تعنوان عامل تشکیل دهن

دیران م فیکي از وظای ایجاد انگیزش و در مسیری که عملکرد کارکنان را به باالترین سطح ممکن افزایش دهد،. کرده است

-ن هدفای عملي شدبر و ، به طور منظم در محل کار حاضر شدهقلمداد شده است. بدین معني که کارکنان سخت تر تالش نموده

فاوتي را یازهای متکنان نهای سازمان کوشش نمایند. آگاهي از چگونگي تفاوت افراد و همچنین شناخت اینکه کارها و تصمیم

 (. 1388آبادی،  ترحم دشتي م وهرا)م تواند به مدیر این مطلب را تفهیم کند که چرا رفتار کارکنان متفاوت استکنند، ميدنبال مي

یکي از دغدغه های سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پیش، رهبری بوده است و تالش شده این پدیده را با یك سری از 

 ینظر محققان و عامه مردم را به خود جلب کرده است اما پژوهش ها ربازیاست که از د يموضوع یرهبرمعیارها عملي کنند. 

آنان بوده  یرهبر يکننده اثربخش نییعوامل تع قات،یتحق شتریب يو محور اصل دیآغاز گرد ستمیصرفاً از قرن ب یه رهبردربار يعلم

ها صادق سازمان هیامر در کل نیاثربخش است. ا یدر گرو رهبر يسازمان تیمطالعات نشان داده موفق (.2015، جونز و برازداو) است

 ،ينانید ی)مختار باشديارزشمند م اریارتباط داشته باشد، بس یرهبر يبا اثربخش توانديمکه  يرو، شناخت عوامل نیاست. از ا

                                                      
1. Harris at al 
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دانشي جدید  و بینش آوردن دست به برای آگاهانه، هنجار رهبری توصیف دنبال به کیفي در تحقیق (2015جونز و برازداو ) (.1392

 نظر در آنچه هنجار رهبری از است ممکن که کساني برای انهآگاه درك رهبری معنا و آوردن دست به که حالي در هستند، معتقد

 .دهد مي ارائه آینده در آگاه رهبران توسعه جهت آگاهانه رهبری شیوه در ارزشمندی بینش ها یافته این. باشد متفاوت گرفته اند،

 یاکبر، (1394) همکاران، و قيدصا، (2013) 4کیمورا(، 2013) 3همکاران و (، گا2013و همکاران ) 2(، ایون2013و همکاران ) 1لي

 های سازماني تأکید داشتند.های جداگانه ای بر نقش ویژگي های رهبری بر  مولفهدر پژوهش (1393) يو صالح

دهد که جوامع در حال ظهور  ينشان م ياست. روند فعل ازیمورد ن شهیروشن تر از هم یرهبر یها وهیامروزه، ش يسازمان طیدر مح

در  یازهایبه ن یيپاسخگو یبرا یمدل مختلف رهبر كیدهد که  ينشان م نیباشند. بنابرا يم یو شبکه ا ایپو مستیبه عنوان س

یکي از جدیدترین رویکردهایي که برای مطالعه رهبری پدید آمده  و (.2015است )جونز و برازداو،  ازیها مورد ن طیمح رییحال تغ

مهم  اریمع كیشدن به  لیآگاهانه تبد یرهبرباشد. ( مي2015) 6ز و برازداوطراحي شده توسط جون 5است، مدل رهبری آگاهانه

 همواره رهبری (.2015است. )جونز و برازداو،  يمیو ت یعمل رهبران است که پاسخگو، مسئول، همکار كیحرکت به سمت  یبرا

 پژوهش این در کهآگاهانه  رهبری طرفي از. است بوده برخوردار ایویژه اهمیت از اهداف تحقق و پیروان بر تاثیرگذاری منظر از

 ایفا رهبری اثربخشي در را مهمي نقش و رودمي شمار به رهبر بارز هایویژگي از یکي است شده تعریف مستقل متغیر عنوانبه

مساله  (.2015دهد )جونز و برازداو،  يارائه م ندهیجهت توسعه رهبران آگاه در آ یارزشمند نشیآگاهانه ب یرهبر وهیدر شکند. مي

در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  یرهبر يآگاهانه و اثربخش یرهبر نیکه: تا چه اندازه ب نستیااصلي پژوهش حاضر 

 کردستان رابطه معنادار وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  مدل مفهومي پژوهش :1 شکل

  

 

 

                                                      
1. Li 

 2.Ewen 
3 .GU  
4 .Kimura 
5. Conscious Leadership 

 6.Saad at al) 

 یشناخت تیظرف

 تیموقع

 یشناخت روند تحول
   یستمیو س

 یرهبر
 آگاهانه

 انسجام  

 ییایتداوم و پا

 یاثربخش تحقق هدف
 یرهبر

 ینظر دگاهید

 یآگاه تیظرف
و  یاحساس ،یاجتماع

 یانسان

 انطباق



 1401تابستان/  هفتمفصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال سوم/ شماره  /126

 

 روش 

از ناو    يهمبساتگ  – پیمایشاي  یاز لحااظ روش جازء پاژوهش هاا     نیهم چنو د؛ باش يپژوهش از لحاظ هدف کاربردی م نیا .

شاامل   ی آمااری جامعاه  . دشا انجام  1394 سال در صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، که در باشد يهای مقطعي مپژوهش

مربوطاه   یاهوسط سازمانارائه شده ت . که بر اساس آمار و اطالعاتباشدمي کارکنان صنعت، معدن و تجارت استان کردستانکلیه 

 .مي باشد نفر 155 با برابر نمونه حجم کوکران ، فرمول طبق  باشند. يباشد مشغول به کار م ينفر م 259برابر  1394زمستان در 

 یرهبرسوالي بر مبنای تحقیق  24ته محقق ساخ پرسشنامة از تحقیق این در موردنظر هایداده نو  و تحقیق روش حسب بر

 24این پرسشنامه حاوی . است شده استفاده هاداده گردآوری و گیری اندازه اصلي ابزار عنوان به (2015) آگاهانه جونز و برازداو

 پرسشنامه از فتهرهبری برگر اثربخشي برای تعیین میزان آگاهانه را مورد سنجش قرار مي دهد. یمولفه رهبر 5باشد و سوال مي

مولفه اثر  4باشد و سوال مي 24.. این پرسشنامه حاوی است شده استفاده است رهبری حوزه صاحبنظران از یکي که 1الوود چاپمن

سوال در پرسشنامه در نظر گرفته شده است. این پرسشنامه میزان اثر  6بخشي را مورد سنجش قرار مي دهد. هر مولفه دارای 

مي شود. استفاده  SPSSی آمار لینرم افزار تحل ازبه منظور انجام تحلیل های آماری  .دید پیروان مي سنجدبخشي رهبر را از 

 های آمارروش از داده ها تحلیل و گیرد که به قرار زیر است: برای تجزیهها در چندین مرحله صورت ميتجزیه و تحلیل داده

استفاده شده  زرلیلسونف معادالت ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار پیر همبستگي ضریب و آمار استنباطي شامل   توصیفي

  است.

 یافته ها 

 غیار  یاا  اسات  ورداربرخا  نرمال توزیع از شده آوری جمع های داده که شود مشخص باید ابتدا آماری های تکنیك از استفاده برای

 پارامتریاك  ایها  از آزماون  تاوان  هاامي  فرضیه زمونآ برای شده آوری جمع های داده توزیع بودن نرمال درصورت چون نرمال.

 ازماون  از حاصل نتایج يبررس به مرحله این در منظور بدین ناپارامتریك. های آزمون از بودن نرمال غیر صورت در و نمود استفاده

 پردازیم. مي مستقل و وابسته ی متغیرها از هریك مورد در اسمیرنوف– کولموگروف

 مستقل یرهایال بودن متغآزمون نرم یجهنت 1جدول:

                                                      
1 .Elwood Chapman 

 يسطح معن پرسشنامه

 یدار

 نتیجه گیری تایید فرضیه مقدار خطا

بر
ره

 ی
نه

ها
گا

آ
 

 نرمال است 0H 05/0 568/0 ینظر دگاهید

 نرمال است 0H 05/0 997/0 يستمیو س يشناخت روند تحول

 نرمال است 0H 05/0 012/1 تیموقع

و  ياحساس ،ياجتماع يآگاه تیظرف
 يانسان

411/1 05/0 0H نرمال است 

 نرمال است 1H 05/0 551/1 يشناخت تیظرف 

ش
خ

رب
اث

 ي
بر

ره
 ی

 نرمال است 0H 05/0 742/1 انطباق

 نرمال است 0H 05/0 522/1 تحقق هدف

 نرمال است 0H 05/0 243/1 انسجام  

 نرمال است 0H 05/0 231/1 یيایتداوم و پا
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 (-96/1+ و 96/1ستاندارد )ا 05/0 خطا های پژوهش در سطحمؤلفه برای داری معني سطح مقدار چون (1) جدول نتایج به توجه با

 . هستند نرمال توزیعدارای  نتیجه است در

ر وجود طه معنادان رابدر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستا یرهبر يآگاهانه و اثربخش یرهبر نیب :فرضیه اصلي

 دارد.

، در که ست آمده از این آزمون بیانگر این استپیرسون استفاده شده است، نتایج بد rآزمون معناداری این فرضیه از  آزمونبرای

توان رابطه دارند؛ و مي با هم (= 644/0rبه میزان ) یرهبر يآگاهانه و اثربخش یرهبر( ، متغیر Sig=000/0داری )سطح معني

 باشد.باشد، که نسبتاً قوی ميمي 644/0ر اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگي رابطه بین دو متغی

 یرهبر يآگاهانه و اثربخش یرهبر بینهمبستگي رابطه  آزمون 2جدول 

 متغیر وابسته 

 یرهبر ياثربخش

 644/0** شدت آگاهانه یرهبر متغیر مستقل

 000/0 داریمعني

 155 تعداد

ر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان د یرهبر يو اثربخش یرهبر ینظر دگاهید نیب :فرضیه اول

 کردستان رابطه معنادار وجود دارد.

، در که ه است، نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این استپیرسون استفاده شد rاین فرضیه از آزمون معناداری  آزمونبرای

ا هم رابطه دارند؛ و ب (= 638/0rمیزان )به  یرهبر ياثربخشو  یرهبر ینظر دگاهید( ، متغیر Sig=000/0داری )سطح معني

 باشدباشد، که خوب ميمي 638/0توان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگي رابطه بین دو متغیر مي

 یرهبر ياثربخشو  یرهبر ینظر دگاهید بینهمبستگي رابطه  آزمون 3جدول

 متغیر وابسته 

 یرهبر ياثربخش

 ینظر دگاهید متغیر مستقل
 یرهبر

 638/0** شدت

 000/0 داریمعني

 155 تعداد

در سازمان صنعت، معدن و  یرهبر يو اثربخش یرهبر يستمیو س يشناخت روند تحول نیب فرضیه دوم: 

تجارت استان کردستان رابطه معنادار وجود دارد.
 

، در ت کهده از این آزمون  بیانگر این اسه است، نتایج بدست آمپیرسون استفاده شد rاین فرضیه از آزمون معناداری  آزمونبرای

ا هم ب (= 611/0rن )به میزا یرهبر ياثربخشو  یرهبر يستمیو س يشناخت روند تحول( ، متغیر Sig=000/0داری )سطح معني

 باشد.باشد، که خوب ميمي 611/0توان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگي رابطه بین دو متغیر رابطه دارند؛ و مي

 یرهبر ياثربخشو  یرهبر يستمیو س يشناخت روند تحول بینهمبستگي رابطه  آزمون 4ولجد

 متغیر وابسته 
 یرهبر ياثربخش

شناخت روند  متغیر مستقل
و  يتحول
 يستمیس

 یرهبر

 611/0** شدت

 000/0 داریمعني

 155 تعداد
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ت، معدن و تجارت استان کردستان در سازمان صنع یرهبر يو اثربخش یرهبر تیموقع نیب فرضیه سوم:

 رابطه معنادار وجود دارد.

، در که ه است، نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این استپیرسون استفاده شد rاین فرضیه از آزمون معناداری  آزمونبرای

توان ابطه دارند؛ و ميا هم رب (= 796/0rبه میزان ) یرهبر ياثربخشو  یرهبر تیموقع(، متغیر Sig=000/0داری )سطح معني

 باشد، باشد، که نسبتاً قوی ميمي 796/0اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگي رابطه بین دو متغیر 

 یرهبر ياثربخشو  یرهبر تیموقع بینهمبستگي رابطه  آزمون 5جدول 

 متغیر وابسته 

 یرهبر ياثربخش

 796/0** شدت یرهبر تیموقع متغیر مستقل

 000/0 داریيمعن

 155 تعداد

در سازمان  یرهبر يو اثربخش یرهبر يو انسان ياحساس ،ياجتماع يآگاه تیظرف نیبفرضیه چهارم: 

 صنعت، معدن و تجارت استان کردستان رابطه معنادار وجود دارد.

، در ت کهز این آزمون بیانگر این اسده است، نتایج بدست آمده اشپیرسون استفاده   rاین فرضیه از آزمون معناداری  آزمونبرای 

 به میزان یهبرر ياثربخشو  یرهبر يو انسان ياحساس ،ياجتماع يآگاه تیظرف(، متغیرهای Sig=000/0داری )سطح معني

(659/0r =) باشد، که نسبتاً مي 659/0توان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگي رابطه بین دو متغیر با هم رابطه دارند؛ و مي

 باشد، قوی مي

 یرهبر ياثربخشو  یرهبر يو انسان ياحساس ،ياجتماع يآگاه تیظرف بینهمبستگي رابطه  : آزمون6جدول 

 متغیر وابسته 
 یرهبر ياثربخش

 

متغیر 

 لمستق

 يآگاه تیظرف
و  ياحساس ،ياجتماع
 یرهبر يانسان

 659/0** شدت

 000/0 داریمعني

 155 تعداد

در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  یرهبر يو اثربخش یرهبر يشناخت تیظرف نیبفرضیه پنجم: 

 کردستان رابطه معنادار وجود دارد.

، در هکاست، نتایج بدست آمده از این آزمون  بیانگر این است  استفاده شده نرسویپ rاین فرضیه از آزمون معناداری  آزمونبرای

با هم رابطه دارند؛ و  (r=598/0به میزان ) یرهبر ياثربخش و یرهبر يشناخت تیظرف(، متغیرهای Sig=000/0داری )سطح معني

 باشد، مي ،که نسبتاً قوی باشدمي 598/0حلیل کرد که شدت همبستگي رابطه بین دو متغیر توان اینگونه تمي

 یرهبر يو اثربخش یرهبر يشناخت تیظرف بینهمبستگي رابطه  آزمون 7جدول 

 متغیر وابسته 

 یرهبر ياثربخش

 يشناخت تیظرف متغیر مستقل
 یرهبر

 598/0** شدت

 000/0 داریمعني

 155 تعداد
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 منبع: یافته های پژوهش استاندارد ینپژوهش در حالت تخم ی: مدل ساختار 1نمودار 

 یریم. گبا توجه به نتایج زیر که از خروجي نرم افزار لیزرل بدست آمده است برازش مناسب مدل را نتیجه مي 

 ساختاری مدل برازش بودن :  شاخص های مناسب8جدول 
AGFI GFI RMSEA P-VALUE DF CHI-SQUARE عامل 

 مدل  96/114 46 00043/0 057/0 90/0 82/0

اسب بودن ( حاکي از منرا در حالت تخمین استاندارد نشان مي دهد. نتایج تخمین )قسمت زیرین شکلمدل فوق اندازه گیری مدل 

χمدل است. با توجه به خروجي لیزرل مقدار  2

برابار باا    RMSEAماي باشاد. همچناین مقادار      96/114محاسبه شده برابر با  

دار کوچکتر از این است؛ مشاهده مي شود که این مق RMSEA ،08/0د مجاز مي باشد. که نشان از خوبي برازش دارد. ح 057/0

است. برازنادگي   رازش بهتریحد مجاز است که این مقدار نیز نشان از خوبي برازش دارد. هر چه این مقدار کمتر باشد مدل دارای ب

دل شاترك بوسایله ما   که به گونه ای م ها و کورایانس هاستای از مقدار نسبي واریانسیعني اندازه AGFIو  GFIمدل شاخص 

م نموناه  ساتگي باه حجا   بتوجیه مي شود. هرچه این مقدار به یك نزدیکتر باشد برازش داده ها مناسب تر خواهد بود. این شاخص 

 است که مناسب مي باشد. 82/0و  90/0ندارد. این مقدار در اینجا برابر به 
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 شاخص های نیکویي برازش مدل ساختاری 9جدول 
مقدار قابل قبول  محدودیت نوع شاخص 

برای برازش مطلوب 

 مدل

 نتیجه مقدار مدل

Chi-square - -  سطح معني داری  بیشتر
 باشد 05/0از 

Chi-Square =114/48 
P = (00043/0)  

 قابل قبول

AIC کمتر از مقدار مدل  ندارد معیار ااطالعات
 استقالل

 مقدار مدل استقالل 59/529
 بولپس قابل ق19/1593

CAIC کمتر از مقدار مدل  ندارد معیار ااطالعات
 استقالل

 مقدار مدل استقالل 41/606
 پس قابل قبول58/1629

ECVI کمتر از مقدار مدل  1و  0بین  معیار ااطالعات
 استقالل

 89/0مقدار مدل استقالل   58/0
 پس قابل قبول

RMR برازش خوب 27/0 5/0کمتر از  1و  0بین  تطبیقي 

NNFI قابل قبول 95/0 9/0بزرگتر از  ندارد تطبیقي 

RFI قابل قبول 96/0 9/0بزرگتر از  1و  0بین  تطبیقي 

کفایت حجم  بحرانيN آماره 
 نمونه

برای مدل های مختلف  ندارد
 متفاوت است

و بزرگتر بود  115حجم نمونه  62/109
 پس قابل قبول

 

 بحث و نتیجه گیری

از مناسب بودن مدل است و  يحاک ،یرهبر يآگاهانه و اثربخش یرهبر نیاستاندارد، ب نیپژوهش در حالت تخم یمدل ساختار

 استفاده توان مورد در محدود اطالعات تحقیق، این انجام از قبل شود. يروابط مدل مشاهده م هیمدل در کل نیا بیضرا یمعنادار

 نیتمر چگونه مورد در کمي اطالعات این، بر الوهع. است داشته وجود آموزشي های شیوه به آگاهانه رهبری چارچوب یك از

 شبکه و پیوسته هم به ای فزاینده طور به که است آموزشي موسسات در ویژه به دگرگون، یا و سنتي چه فعلي؛ ی رهبرانرهبر

 یك از ادهاستف به اضافي بینش آوردن دست به برای مهم بسیار تواند مي امر این محقق، یك دیدگاه از. است ایشده شناخته

 یاژهیو تیو تحقق اهداف از اهم روانیبر پ یرگذاریهمواره از منظر تاث یرهبر. است تر وسیع مقیاس در آگاهانه رهبری چارچوب

بارز  یهايژگیاز و يکیشده است  فیمستقل تعر ریعنوان متغپژوهش به نیصداقت رهبر که در ا يبرخوردار بوده است. از طرف

همانند  پژوهش ها ریبه عمل آمده از سا یها يبا بررس .کندي م فایا یرهبر يرا در اثربخش يو نقش مهم روديرهبر به شمار م

 تصفا ی،رهبر يکارکنان و اثربخش تیکارکنان، رضا زشیانگ ،(1393) يو صالح یکبرا ،(1394و همکاران ) قيدصایافته پژوهش 

 دارد. پيرا در  انهبرر یافتن دعتماا قابل مثبت و معنادار دارد یاطهراب ،یبا سبك رهبر نمازسادر  خالقيا مینةز نیزو  ،شخصیتي

 يو اثربخش یرهبر یبرا يآمادگ زانیم، رانیمد یسبك رهبر يابیهدف ارز، (1393) آسیابر سرابي پژوهش هاییافته به باتوجه

، (1392و همکاران، ) يالوانو  (1394) و همکاران ينانید یمختار، (1393و همکاران ) يدر تحقیقات انجام شده سلیمی است. رهبر

آیند. ی بشمار ميرهبر يبخشدر اثر کنندهينیب شیمهم و پ يملواع یمعنو هبرري و هوش فرهنگ ي،رضایت شغل ،يفرهنگ سازمان

( 1391ن )اردالن و همکارا تحلیل نتایج ،بر کارکنان مي گذارند که همراستا با یافته این پژوهش است یدار يمثبت و معن ریتاث و

 بینيپیش در را تأثیر بیشترین گروهي و فردی یادگیری فرایند از حمایت مؤلفه دانش، رهبری هایمؤلفه بین از که است آن بیانگر
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کارکنان مورد سنجش قرار داد و به  نگرش به توجه با رهبری اثربخشي بر رهبر صداقت میزان تاثیر( 1391) دارد؛ محبي اثربخشي

 نتایج این پژوهش دست یافته اند. نتایجي مشابه با

تقد مع دیجد يو دانش نشین ببه دست آورد یآگاهانه، برا یهنجار رهبر فیبه دنبال توص يفیک قی( در تحق2015جونز و برازداو )

ه ظر گرفتدر ن یهبررنجار هکه ممکن است از آنچه  يکسان یآگاهانه برا یکه به دست آوردن معنا و درك رهبر يهستند، در حال

و در  دهد. يه مارائ ندهیه در آآگاهانه جهت توسعه رهبران آگا یرهبر وهیدر ش یارزشمند نشیها ب افتهی نیاند، متفاوت باشد. ا

و همکاران   ونیژوهش اپ، (2013و همکاران )  يل، (2015و همکاران )  یتحقیقات انجام شده نشاط سازماني در خارج، بوخار

رت مهایِ و رهبر يخشاثرب یمنطقه ا یتفاوت ها، تیمشارکت و فعال قیخود از طر یرهبر یادرك مهارت هبه یررسي  (2013)

 يثربخشارا بر  لین عواماکه با نتایج این پژوهش همخواني دارد و تاثیر مثبت ند اختهداپری رهبر يو اثربخش یرهبر ياسیس

 تمحوری با که هایشپژوه نتایج و پیشینه رسيبر و پژوهش این فرضیات نتایج اساس بنابراین بر است.ی نشان دادهرهبر

 ژوهشپ های یافته اکثر یسازگار توان مي است، پذیرفته شده انجام ایران خارج و داخل در یرهبر ياثربخشرهبری و  موضوعات

 .کرد مشاهده پژوهش های این با یافته را

 اندتو مي آگاهانه رهبری شيآموز برنامه یك به رسمي معرض در گرفتن قرار که دهد مي نشان شواهد مطالعه این از حاصل نتایج 

 که است عمل، و رهبری هنظری یك توسعه برای مفهوم. است شده ارائه آگاه رهبران از جامعه یك توسعه به کمك و باشد مفید

 رد بیشتری ارتمه خود ریرهب های شیوه در باید عالي آموزشي رهبران. است بزرگ اهمیت از است، پیوسته تبدیل از پشتیباني

 سرعت به را خود مربوطه کار محیط که این بیان با رهبران از نفر هشت همه. است شده تبدیل رهبری فراست بهبود توسعه حال

ای بود. در راست خود گروه فاهدا به رسیدن برای الزم همکاری و تعاوني که، است تحول و تغییر حال در و بودند تغییر حال در

 غیر و رسمي هایدوره ستا الزم اثربخش رهبری یك داشتن برای گردد که کارکنان و مدیران سازماناد مينتایج پژوهش پیشنه

 ردصله و بازخواطمینان حا بهبود هب نیاز نشوند رهبری انتخاب باالتر مدارك براساس افراد صرفاً و باشند گذرانده را مدیریت رسمي

 طریق از خود رهبری ایه مهارت درك به افراد تشویق برای را اصولي های مگا باید همچنین. آمده دارد دست به بخش رضایت

 یها از پاسخ يه کرد که بعضتوان به آن اشار يم پژوخهشمحدودیت  ها انجام شود. در مورد ریزیدر برنامه و فعالیت مشارکت

خود ممکن  که ،باشد ی پژوهشمتغیرها نهیمدر ز و سازمان جلوه دادن خود غیرواقعممکن است به منظور  کارکنانارائه شده توسط 

 گذار باشد. رینتایج تأث یبر رو یاست تا حدود

 منابع

 رضایت و انگیزش ربخشي،اث با مدیران آفرینتحول رهبری سبك یرابطه بررسي ،(1393) کیوان صالحي، و محمد اکبری،

 .155-129 صفحه ،1393 زمستان ،4 شماره ،6 دوره ،7 مقاله کارکنان،

 اداری نظام در معنوی هبریر مدل ارائه ،(1392) حسین ،کاظمي و دمحمو زی،لبرا ؛غالمرضا ان،طهر رزادهمعما ی؛سیدمهد ،نيالوا

 .40-31 صص ،1392ر بها  ،1ره شما ،5دوره  ان،تهر هنشگادا مدیریت هنشکددا دولتي مدیریتایران، 

 و پزشکي علوم انشگاهد پوشش تحت بیمارستانهای داخلي انمدیر رهبری بخشي اثر و سبك بررسي ،(1393)علي آسیابر، سرابي

 - مرکزی رانته واحد اسالمي آزاد انشگاهد - اسالمي آزاد دانشگاه ارشد کارشناسي نامهپایان ایران، درماني و بهداشتي خدمات

 .مدیریت دانشکده



 1401تابستان/  هفتمفصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال سوم/ شماره  /132

 

 رهبری اثربخشي بهبود بر موثر عوامل یلتحل ،(1393) پریوش جعفری، و علیرضا کیامنش، حمیدرضا؛ آراسته، مهتاب؛ سلیمي،

 صص و،د شماره ،11 دوره ي،مامای و پرستاری در پژوهش توسعه مجله اسالمي، آزاد دانشگاه پرستاری های دانشکده در مدیران

68-.77. 

 میاني وحسط مدیران رد اثربخش رهبری و رهبری سبك ،(1390) مژده قاسمي، و مریم علیزاده، لیال؛ بذرافکن، مهسا؛ شکور،
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. مامایي و پرستاری بالیني له، مج1386ل سا در نصفهاا شهر پزشکي معلو هنشگادا به بستهوا شيزموآ  یها نستاربیما   انمدیر

1392; 2 (3: )64-73. 
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