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مطالعه بررسي رابطه بین رهبری آگاهانه و اثربخشي رهبری در سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان کردستان
جواد میرزائي
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین رهبری آگاهانه و اثربخشي رهبری در سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کردستان با هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفي -همبستگي و از لحاظ زماني مقطعي
انجام شد .جامعهی آماری شامل کارکنان و مدیران سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوده که با استفاده از
روش نمونه گیری تصادفي -طبقاتي تعداد  155نفر از میان شاغلین به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری
داده ها پرسشنامة محقق ساخته برگرفته از الگوی رهبری آگاهانه جونز و برازداو( )2015( ،دیدگاه نظری ،شناخت
روند تحولي و سیستمي ،موقعیت ،ظرفیت آگاهي اجتماعي ،احساسي و انساني و ظرفیت شناختي) شامل  24سوال
و پرسشنامة استاندارد اثربخشي رهبری (انطباق ،تحقق هدف ،انسجام و تداوم و پایایي) شامل  24سوال بود .به
منظور انجام تحلیل های آماری از نرم افزارهای تحلیل آماری  SPSSو لیزرل استفاده شدد .یافتههای پژوهش
نشان داد که بین رهبری آگاهانه و اثربخشي رهبری در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کردستان رابطه
معنادار و مثبت وجود دارد .همچنین نتایج حاصل نشان داد که بین تك تك مؤلفههای رهبری آگاهانه (دیدگاه
نظری ،شناخت روند تحولي و سیستمي ،موقعیت ،ظرفیت آگاهي اجتماعي ،احساسي و انساني و ظرفیت شناختي)
با اثربخشي رهبری رابطه معني داری وجود دارد.
کلمات کلیدی :رهبری آگاهانه ،اثربخشي رهبری ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،استان کردستان
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مقدمه
زندگي امروزین مردم با مجموعه متنوعي از چالشها ،فرصتها و تصمیمات اقتصادی مواجه است (جلیلي و همکاران.)1392 ،
تالش برای اثربخشي وجه مشترك همه سازمان هاست ،به گونه ای که اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه سازمان و مدیریت،
آگاهانه یا ناآگاهانه ،مستقیم یا غیر مستقیم به آن پرداخته اند .اما واقعیت آن است که سازمان با فشارهای گوناگون ،عوامل متعدد و
محدود کننده و همچنین هدف های متناقضي روبرواست که به ناچار باید به همه آنها به نحو مطلوب و مناسب پاسخ گوید ،بنابراین
الزم است چارچوب های زماني متفاوتي را در نظر آورد و با ابواب جمعي داخلي و خارجي گسترده و غالبا متنوعي در ارتباط باشد
(طالب پور و همکاران.)1392 ،
موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگي اعمال مدیریت و سبكهای مؤثر رهبری مدیر است .این امر در کلیه سازمانها
صادق است (شکور و همکاران .)1388 ،امروزه توجه به مدیریت و رهبری و عمل کردن به مفاهیم آن نسبت به گﺬشته پررنگتر
شده است (فروزنده و همکاران .)1392 ،بعضي از صاحب نظران مدیریت ،رمز موفقیت مدیر را در توان هدایت نیروی انساني تحت
سرپرستي وی مي دانند و از این رو مدیریت را کار با دیگران و از طریق آنان در جهت کسب اهداف سازمان دانسته اند .متفکران
علوم انساني ،مفهوم مدیریت یا رهبری را از ابعاد مختلفي مورد بحﺚ قرار مي دهند ،گروهي رهبری را بخشي از وظایﻒ مدیریت
مي دانند و گروهي دیگر برای رهبری مفهوم وسیﻊ تری نسبت به مدیریت قاﺋلند و آن را توانایي ترغیب دیگران به کوشش
مشتاقانه جهت هدف های معین مي دانند .اگر رهبری نفود در دیگران جهت کسب هدف خود باشد ،مدیریت ،نفوﺫ در دیگران
جهت کسب اهداف سازماني است (دباشیس .)1385 ،یکي از مهمترین روابط میان مافوق و زیردست ،به کیفیت تبادل رهبری عضو
بستگي دارد و این امر ،یکي از مهمترین متغیرهای پیشبین دستاوردهای مطلوب سازماني به شمار مي آید .به گونه ای که در غالب
پژوهشهای سازماني در حوزۀ رهبری ،کیفیت ارتباط میان مافوق و زیردست ،عموما در قالب این نظریه مطالعه ميشود (هریس و
همکاران.)2009 1،
سازمانها به مسأله گزینش رهبران در تمام سطوح ،از سرپرستي سطح اول تا باالترین سطوح اجراﺋي ،تأکید زیادی دارند.
روانشناسان صنعتي  /سازماني به این نکته پي بردهاند که موفقیت و شکست یك سازمان بطور گسترده به کیفیت رهبران آن
وابسته است (مقیمي و همکاران .)1387 ،برای موفقیت در شرایط رقابتي در دنیای کنوني ،بکارگیری مهارتها در هر دو جنبه
مدیریت و رهبری ،امری الزامي است .پژوهشهای مرتبط با سبكهای رهبری و مدیریتي بیان ميکند که این سبكها به عنوان
متغیری قوی و مهم برای اندیشیدن در مورد رفتار مدیریتي و تأثیر آن برعملکرد مدیر محسوب مي شوند .از سوی دیگر ،انسان به
عنوان عامل تشکیل دهنده ،طراحي کننده ،و به حرکت درآورنده سازمان ،از جمله منابعي است که توجه محققین را به خود معطوف
کرده است .ایجاد انگیزش و در مسیری که عملکرد کارکنان را به باالترین سطح ممکن افزایش دهد ،یکي از وظایﻒ مدیران
قلمداد شده است .بدین معني که کارکنان سخت تر تالش نموده ،به طور منظم در محل کار حاضر شده و برای عملي شدن هدف-
ها و تصمیمهای سازمان کوشش نمایند .آگاهي از چگونگي تفاوت افراد و همچنین شناخت اینکه کارکنان نیازهای متفاوتي را
دنبال ميکنند ،ميتواند به مدیر این مطلب را تفهیم کند که چرا رفتار کارکنان متفاوت است (مهرام و دشتي رحمت آبادی.)1388 ،
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
معیارها عملي کنند .رهبری موضوعي است که از دیرباز نظر محققان و عامه مردم را به خود جلب کرده است اما پژوهش های
علمي درباره رهبری صرفاً از قرن بیستم آغاز گردید و محور اصلي بیشتر تحقیقات ،عوامل تعیین کننده اثربخشي رهبری آنان بوده
است (جونز و برازداو .)2015 ،مطالعات نشان داده موفقیت سازماني در گرو رهبری اثربخش است .این امر در کلیه سازمانها صادق
است .از این رو ،شناخت عواملي که ميتواند با اثربخشي رهبری ارتباط داشته باشد ،بسیار ارزشمند ميباشد (مختاری دیناني،
. Harris at al
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 .)1392جونز و برازداو ( )2015در تحقیق کیفي به دنبال توصیﻒ هنجار رهبری آگاهانه ،برای به دست آوردن بینش و دانشي جدید
معتقد هستند ،در حالي که به دست آوردن معنا و درك رهبری آگاهانه برای کساني که ممکن است از آنچه هنجار رهبری در نظر
گرفته اند ،متفاوت باشد .این یافته ها بینش ارزشمندی در شیوه رهبری آگاهانه جهت توسعه رهبران آگاه در آینده اراﺋه مي دهد.
لي 1و همکاران ( ،)2013ایون 2و همکاران ( ،)2013گا و همکاران ،)2013( 3کیمورا ،)2013( 4صادقي و همکاران ،)1394( ،اکبری
و صالحي ( )1393در پژوهشهای جداگانه ای بر نقش ویژگي های رهبری بر مولفههای سازماني تأکید داشتند.
در محیط سازماني امروزه ،شیوه های رهبری روشن تر از همیشه مورد نیاز است .روند فعلي نشان مي دهد که جوامﻊ در حال ظهور
به عنوان سیستم پویا و شبکه ای مي باشند .بنابراین نشان مي دهد که یك مدل مختلﻒ رهبری برای پاسخگویي به نیازهای در
حال تغییر محیط ها مورد نیاز است (جونز و برازداو .)2015 ،و یکي از جدیدترین رویکردهایي که برای مطالعه رهبری پدید آمده
است ،مدل رهبری آگاهانه 5طراحي شده توسط جونز و برازداو )2015( 6ميباشد .رهبری آگاهانه تبدیل شدن به یك معیار مهم
برای حرکت به سمت یك عمل رهبران است که پاسخگو ،مسئول ،همکاری و تیمي است( .جونز و برازداو .)2015 ،رهبری همواره
از منظر تاثیرگﺬاری بر پیروان و تحقق اهداف از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است .از طرفي رهبری آگاهانه که در این پژوهش
بهعنوان متغیر مستقل تعریﻒ شده است یکي از ویژگيهای بارز رهبر به شمار ميرود و نقش مهمي را در اثربخشي رهبری ایفا
ميکند .در شیوه رهبری آگاهانه بینش ارزشمندی جهت توسعه رهبران آگاه در آینده اراﺋه مي دهد (جونز و برازداو .)2015 ،مساله
اصلي پژوهش حاضر اینست که :تا چه اندازه بین رهبری آگاهانه و اثربخشي رهبری در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
کردستان رابطه معنادار وجود دارد؟
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روش
 .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی مي باشد؛ و هم چنین از لحااظ روش جازء پاژوهش هاای پیمایشاي – همبساتگي از ناو
پژوهشهای مقطعي مي باشد ،که در صنعت ،معدن و تجارت استان کردستان در سال  1394انجام شاد .جامعاهی آمااری شاامل
کلیه کارکنان صنعت ،معدن و تجارت استان کردستان ميباشد .که بر اساس آمار و اطالعات اراﺋه شده توسط سازمانهای مربوطاه
در زمستان  1394برابر  259نفر مي باشد مشغول به کار مي باشند .طبق فرمول کوکران  ،حجم نمونه برابر با  155نفر مي باشد.
بر حسب روش تحقیق و نو دادههای موردنظر در این تحقیق از پرسشنامة محقق ساخته  24سوالي بر مبنای تحقیق رهبری
آگاهانه جونز و برازداو ( )2015به عنوان ابزار اصلي اندازه گیری و گردآوری دادهها استفاده شده است .این پرسشنامه حاوی 24
سوال ميباشد و  5مولفه رهبری آگاهانه را مورد سنجش قرار مي دهد .برای تعیین میزان اثربخشي رهبری برگرفته از پرسشنامه
الوود چاپمن1که یکي از صاحبنظران حوزه رهبری است استفاده شده است ..این پرسشنامه حاوی  24سوال ميباشد و  4مولفه اثر
بخشي را مورد سنجش قرار مي دهد .هر مولفه دارای  6سوال در پرسشنامه در نظر گرفته شده است .این پرسشنامه میزان اثر
بخشي رهبر را از دید پیروان مي سنجد .به منظور انجام تحلیل های آماری از نرم افزار تحلیل آماری  SPSSاستفاده مي شود.
تجزیه و تحلیل دادهها در چندین مرحله صورت ميگیرد که به قرار زیر است :برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار
توصیفي و آمار استنباطي شامل ضریب همبستگي پیرسونﻒ معادالت ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل استفاده شده
است.
یافته ها
برای استفاده از تکنیك های آماری ابتدا باید مشخص شود که داده های جمﻊ آوری شده از توزیﻊ نرمال برخاوردار اسات یاا غیار
نرمال .چون درصورت نرمال بودن توزیﻊ داده های جمﻊ آوری شده برای آزمون فرضیه هاامي تاوان از آزماون هاای پارامتریاك
استفاده نمود و در صورت غیر نرمال بودن از آزمون های ناپارامتریك .بدین منظور در این مرحله به بررسي نتایج حاصل از ازماون
کولموگروف– اسمیرنوف در مورد هریك از متغیرها ی وابسته و مستقل مي پردازیم.
جدول 1:نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقﻞ
پرسشنامه

رهبری آگاهانه
اثربخشي رهبری

سطح معني

مقدار خطا

تایید فرضیه

نتیجه گیری

دیدگاه نظری
شناخت روند تحولي و سیستمي
موقعیت
ظرفیت آگاهي اجتماعي ،احساسي و
انساني
ظرفیت شناختي
انطباق

داری
0/568
0/997
1/012
1/411

0/05
0/05
0/05
0/05

H0
H0
H0
H0

نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است

1/551
1/742

0/05
0/05

H1
H0

نرمال است
نرمال است

تحقق هدف

1/522

0/05

H0

نرمال است

انسجام

1/243

0/05

H0

نرمال است

تداوم و پایایي

1/231

0/05

H0

نرمال است

.Elwood Chapman
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با توجه به نتایج جدول ( )1چون مقدار سطح معني داری برای مؤلفههای پژوهش در سطح خطا  0/05استاندارد ( +1/96و )-1/96
است در نتیجه دارای توزیﻊ نرمال هستند.
فرضیه اصلي :بین رهبری آگاهانه و اثربخشي رهبری در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کردستان رابطه معنادار وجود
دارد.
برایآزمون این فرضیه از آزمون معناداری  rپیرسون استفاده شده است ،نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که ،در
سطح معنيداری ( ، )Sig=0/000متغیر رهبری آگاهانه و اثربخشي رهبری به میزان ( )r =0/644با هم رابطه دارند؛ و ميتوان
اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگي رابطه بین دو متغیر  0/644ميباشد ،که نسبتاً قوی ميباشد.
جدول  2آزمون همبستگي رابطه بین رهبری آگاهانه و اثربخشي رهبری

متغیر مستقﻞ

رهبری آگاهانه

شدت
معنيداری
تعداد

متغیر وابسته
اثربخشي رهبری
**0/644
0/000
155

فرضیه اول :بین دیدگاه نظری رهبری و اثربخشي رهبری در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
کردستان رابطه معنادار وجود دارد.
برایآزمون این فرضیه از آزمون معناداری  rپیرسون استفاده شده است ،نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که ،در
سطح معنيداری ( ، )Sig=0/000متغیر دیدگاه نظری رهبری و اثربخشي رهبری به میزان ( )r =0/638با هم رابطه دارند؛ و
ميتوان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگي رابطه بین دو متغیر  0/638ميباشد ،که خوب ميباشد
جدول 3آزمون همبستگي رابطه بین دیدگاه نظری رهبری و اثربخشي رهبری

متغیر مستقﻞ

دیدگاه نظری
رهبری

شدت
معنيداری
تعداد

متغیر وابسته
اثربخشي رهبری
**0/638
0/000
155

فرضیه دوم :بین ﺷناخت روند تحولي و سیستمي رهبری و اثربخشي رهبری در سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان کردستان رابطه معنادار وجود دارد.
برایآزمون این فرضیه از آزمون معناداری  rپیرسون استفاده شده است ،نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که ،در
سطح معنيداری ( ، )Sig=0/000متغیر شناخت روند تحولي و سیستمي رهبری و اثربخشي رهبری به میزان ( )r =0/611با هم
رابطه دارند؛ و ميتوان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگي رابطه بین دو متغیر  0/611ميباشد ،که خوب ميباشد.
جدول 4آزمون همبستگي رابطه بین ﺷناخت روند تحولي و سیستمي رهبری و اثربخشي رهبری

متغیر مستقﻞ

شناخت روند
تحولي و
سیستمي
رهبری

شدت
معنيداری
تعداد

متغیر وابسته
اثربخشي رهبری
**0/611
0/000
155
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فرضیه سوم :بین موقعیت رهبری و اثربخشي رهبری در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کردستان
رابطه معنادار وجود دارد.
برایآزمون این فرضیه از آزمون معناداری  rپیرسون استفاده شده است ،نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که ،در
سطح معنيداری ( ،)Sig=0/000متغیر موقعیت رهبری و اثربخشي رهبری به میزان ( )r =0/796با هم رابطه دارند؛ و ميتوان
اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگي رابطه بین دو متغیر  0/796ميباشد ،که نسبتاً قوی ميباشد،
جدول  5آزمون همبستگي رابطه بین موقعیت رهبری و اثربخشي رهبری

متغیر مستقﻞ

موقعیت رهبری

شدت
معنيداری
تعداد

متغیر وابسته
اثربخشي رهبری
**0/796
0/000
155

فرضیه چهارم :بین ظرفیت آگاهي اجتماعي ،احساسي و انساني رهبری و اثربخشي رهبری در سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان کردستان رابطه معنادار وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون معناداری  rپیرسون استفاده شده است ،نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که ،در
سطح معنيداری ( ،)Sig=0/000متغیرهای ظرفیت آگاهي اجتماعي ،احساسي و انساني رهبری و اثربخشي رهبری به میزان
( )r =0/659با هم رابطه دارند؛ و ميتوان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگي رابطه بین دو متغیر  0/659ميباشد ،که نسبتاً
قوی ميباشد،
جدول  :6آزمون همبستگي رابطه بین ظرفیت آگاهي اجتماعي ،احساسي و انساني رهبری و اثربخشي رهبری

متغیر
مستقﻞ

ظرفیت آگاهي
اجتماعي ،احساسي و
انساني رهبری

شدت
معنيداری
تعداد

متغیر وابسته
اثربخشي رهبری
**0/659
0/000
155

فرضیه پنجم :بین ظرفیت ﺷناختي رهبری و اثربخشي رهبری در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
کردستان رابطه معنادار وجود دارد.
برایآزمون این فرضیه از آزمون معناداری  rپیرسون استفاده شده است ،نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که ،در
سطح معنيداری ( ،)Sig=0/000متغیرهای ظرفیت شناختي رهبری و اثربخشي رهبری به میزان ( )r=0/598با هم رابطه دارند؛ و
ميتوان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگي رابطه بین دو متغیر  0/598ميباشد ،که نسبتاً قوی ميباشد،
جدول  7آزمون همبستگي رابطه بین ظرفیت ﺷناختي رهبری و اثربخشي رهبری

متغیر مستقﻞ

ظرفیت شناختي
رهبری

شدت
معنيداری
تعداد

متغیر وابسته
اثربخشي رهبری
**0/598
0/000
155
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نمودار  : 1مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد منبع :یافته های پژوهش

با توجه به نتایج زیر که از خروجي نرم افزار لیزرل بدست آمده است برازش مناسب مدل را نتیجه مي گیریم.
جدول  :8ﺷاخص های مناسب بودن برازش مدل ساختاری
عامﻞ

CHI-SQUARE

DF

P-VALUE

RMSEA

GFI

AGFI

مدل

114/96

46

0/00043

0/057

0/90

0/82

مدل فوق اندازه گیری مدل را در حالت تخمین استاندارد نشان مي دهد .نتایج تخمین (قسمت زیرین شکل) حاکي از مناسب بودن

مدل است .با توجه به خروجي لیزرل مقدار χ 2

محاسبه شده برابر با  114/96ماي باشاد .همچناین مقادار  RMSEAبرابار باا

 0/057مي باشد .که نشان از خوبي برازش دارد .حد مجاز  0/08 ،RMSEAاست؛ مشاهده مي شود که این مقدار کوچکتر از این
حد مجاز است که این مقدار نیز نشان از خوبي برازش دارد .هر چه این مقدار کمتر باشد مدل دارای برازش بهتری است .برازنادگي
مدل شاخص  GFIو  AGFIیعني اندازهای از مقدار نسبي واریانسها و کورایانس هاست که به گونه ای مشاترك بوسایله مادل
توجیه مي شود .هرچه این مقدار به یك نزدیکتر باشد برازش داده ها مناسب تر خواهد بود .این شاخص بساتگي باه حجام نموناه
ندارد .این مقدار در اینجا برابر به  0/90و  0/82است که مناسب مي باشد.
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جدول  9ﺷاخص های نیکویي برازش مدل ساختاری
نوع ﺷاخص

محدودیت

Chi-square

-

-

مقدار قابﻞ قبول

مقدار مدل

نتیجه

برای برازش مطلوب
مدل
سطح معني داری بیشتر
از  0/05باشد

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

قابل قبول

AIC

معیار ااطالعات

ندارد

کمتر از مقدار مدل
استقالل

529/59

مقدار مدل استقالل
1593/19پس قابل قبول

CAIC

معیار ااطالعات

ندارد

ECVI

معیار ااطالعات

بین  0و 1

RMR

تطبیقي

بین  0و 1

کمتر از مقدار مدل
استقالل
کمتر از مقدار مدل
استقالل
کمتر از 0/5

606/41

0/27

مقدار مدل استقالل
1629/58پس قابل قبول
مقدار مدل استقالل 0/89
پس قابل قبول
برازش خوب

NNFI

تطبیقي

ندارد

بزرگتر از 0/9

0/95

قابل قبول

RFI

تطبیقي

بین  0و 1

بزرگتر از 0/9

0/96

قابل قبول

آماره  Nبحراني

کفایت حجم
نمونه

ندارد

برای مدل های مختلﻒ
متفاوت است

109/62

حجم نمونه  115و بزرگتر بود
پس قابل قبول

0/58

بحث و نتیجه گیری
مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد ،بین رهبری آگاهانه و اثربخشي رهبری ،حاکي از مناسب بودن مدل است و
معناداری ضرایب این مدل در کلیه روابط مدل مشاهده مي شود .قبل از انجام این تحقیق ،اطالعات محدود در مورد توان استفاده
از یك چارچوب رهبری آگاهانه به شیوه های آموزشي وجود داشته است .عالوه بر این ،اطالعات کمي در مورد چگونه تمرین
رهبری رهبران فعلي؛ چه سنتي و یا دگرگون ،به ویژه در موسسات آموزشي است که به طور فزاینده ای به هم پیوسته و شبکه
شناخته شدهای است .از دیدگاه یك محقق ،این امر مي تواند بسیار مهم برای به دست آوردن بینش اضافي به استفاده از یك
چارچوب رهبری آگاهانه در مقیاس وسیﻊ تر است .رهبری همواره از منظر تاثیرگﺬاری بر پیروان و تحقق اهداف از اهمیت ویژهای
برخوردار بوده است .از طرفي صداقت رهبر که در این پژوهش بهعنوان متغیر مستقل تعریﻒ شده است یکي از ویژگيهای بارز
رهبر به شمار ميرود و نقش مهمي را در اثربخشي رهبری ایفا مي کند .با بررسي های به عمل آمده از سایر پژوهش ها همانند
یافته پژوهش صادقي و همکاران ( ،)1394اکبری و صالحي ( ،)1393انگیزش کارکنان ،رضایت کارکنان و اثربخشي رهبری ،صفات
شخصیتي ،و نیز زمینة اخالقي در سازمان با سبك رهبری ،رابطهای مثبت و معنادار دارد قابل اعتماد یافتن رهبران را در پي دارد.
باتوجه به یافتههای پژوهش سرابي آسیابر ( ،)1393هدف ارزیابي سبك رهبری مدیران ،میزان آمادگي برای رهبری و اثربخشي
رهبری است .در تحقیقات انجام شده سلیمي و همکاران ( ،)1393مختاری دیناني و همکاران ( )1394و الواني و همکاران،)1392( ،
فرهنگ سازماني ،رضایت شغلي ،هوش فرهنگي و رهبر معنوی عواملي مهم و پیش بینيکننده در اثربخشي رهبری بشمار ميآیند.
و تاثیر مثبت و معني داری بر کارکنان مي گﺬارند که همراستا با یافته این پژوهش است ،نتایج تحلیل اردالن و همکاران ()1391
بیانگر آن است که از بین مؤلفههای رهبری دانش ،مؤلفه حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهي بیشترین تأثیر را در پیشبیني
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اثربخشي دارد؛ محبي ( )1391تاثیر میزان صداقت رهبر بر اثربخشي رهبری با توجه به نگرش کارکنان مورد سنجش قرار داد و به
نتایجي مشابه با نتایج این پژوهش دست یافته اند.
جونز و برازداو ( )2015در تحقیق کیفي به دنبال توصیﻒ هنجار رهبری آگاهانه ،برای به دست آوردن بینش و دانشي جدید معتقد
هستند ،در حالي که به دست آوردن معنا و درك رهبری آگاهانه برای کساني که ممکن است از آنچه هنجار رهبری در نظر گرفته
اند ،متفاوت باشد .این یافته ها بینش ارزشمندی در شیوه رهبری آگاهانه جهت توسعه رهبران آگاه در آینده اراﺋه مي دهد .و در
تحقیقات انجام شده نشاط سازماني در خارج ،بوخاری و همکاران ( ،)2015لي و همکاران ( ،)2013پژوهش ایون و همکاران
( )2013به یررسي درك مهارت های رهبری خود از طریق مشارکت و فعالیت ،تفاوت های منطقه ای اثربخشي رهبریِ و مهارت
سیاسي رهبری و اثربخشي رهبری پرداختهاند که با نتایج این پژوهش همخواني دارد و تاثیر مثبت این عوامل را بر اثربخشي
رهبری نشان دادهاست .بنابراین بر اساس نتایج فرضیات این پژوهش و بررسي پیشینه و نتایج پژوهشهای که با محوریت
موضوعات رهبری و اثربخشي رهبری در داخل و خارج ایران انجام پﺬیرفته شده است ،مي توان سازگاری اکثر یافته های پژوهش
را با یافته های این پژوهش مشاهده کرد.
نتایج حاصل از این مطالعه شواهد نشان مي دهد که قرار گرفتن در معرض رسمي به یك برنامه آموزشي رهبری آگاهانه مي تواند
مفید باشد و کمك به توسعه یك جامعه از رهبران آگاه اراﺋه شده است .مفهوم برای توسعه یك نظریه رهبری و عمل ،است که
پشتیباني از تبدیل پیوسته است ،از اهمیت بزرگ است .رهبران آموزشي عالي باید در شیوه های رهبری خود مهارت بیشتری در
حال توسعه بهبود فراست رهبری تبدیل شده است .همه هشت نفر از رهبران با بیان این که محیط کار مربوطه خود را به سرعت
در حال تغییر بودند و در حال تغییر و تحول است که ،تعاوني و همکاری الزم برای رسیدن به اهداف گروه خود بود .در راستای
نتایج پژوهش پیشنهاد ميگردد که کارکنان و مدیران سازمان برای داشتن یك رهبری اثربخش الزم است دورههای رسمي و غیر
رسمي مدیریت را گﺬرانده باشند و صرفاً افراد براساس مدارك باالتر انتخاب نشوند رهبری نیاز به بهبود اطمینان حاصله و بازخورد
رضایت بخش به دست آمده دارد .همچنین باید گام های اصولي را برای تشویق افراد به درك مهارت های رهبری خود از طریق
مشارکت و فعالیت در برنامهریزیها انجام شود .در مورد محدودیت پژوخهش مي توان به آن اشاره کرد که بعضي از پاسخ های
اراﺋه شده توسط کارکنان ممکن است به منظور غیرواقﻊ جلوه دادن خود و سازمان در زمینه متغیرهای پژوهش باشد ،که خود ممکن
است تا حدودی بر روی نتایج تأثیر گﺬار باشد.
منابع
اکبری ،محمد و صالحي ،کیوان ( ،)1393بررسي رابطهی سبك رهبری تحولآفرین مدیران با اثربخشي ،انگیزش و رضایت
کارکنان ،مقاله  ،7دوره  ،6شماره  ،4زمستان  ،1393صفحه .155-129
الواني ،سیدمهدی؛ معمارزاده طهران ،غالمرضا؛ البرزی ،محمود و کاظمي ،حسین ( ،)1392اراﺋه مدل رهبری معنوی در نظام اداری
ایران ،مدیریت دولتي دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،دوره  ،5شماره  ،1بهار  ،1392صص .40-31
سرابي آسیابر ،علي( ،)1393بررسي سبك و اثر بخشي رهبری مدیران داخلي بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتي و درماني ایران ،پایاننامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزی -
دانشکده مدیریت.
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سلیمي ،مهتاب؛ آراسته ،حمیدرضا؛ کیامنش ،علیرضا و جعفری ،پریوش ( ،)1393تحلیل عوامل موثر بر بهبود اثربخشي رهبری
مدیران در دانشکده های پرستاری دانشگاه آزاد اسالمي ،مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایي ،دوره  ،11شماره دو ،صص
.77.-68
شکور ،مهسا؛ بﺬرافکن ،لیال؛ علیزاده ،مریم و قاسمي ،مژده ( ،)1390سبك رهبری و رهبری اثربخش در مدیران سطوح میاني
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