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  ریپذانطباق يفاز یعصب يها با استفاده از شبکه يرو معنویپ يها ن مؤلفهییتب

  ،*4 ، حسین کاظمی3، محمود البرزي2غالمرضا معمارزاده طهران ،1سیدمهدي الوانی          

  ایران قزوین، مدیریت، گروه قزوین، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه استاد، 1    
  ایران قزوین، مدیریت، گروه قزوین، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه دانشیار، 2

  ایران تهران، مدیریت، گروه ،علوم و تحقیقات واحد اسالمی، آزاد دانشگاه استادیار، 3
     مکاتبات) دار(عهده ایران ،کرمان ،علوم اداري و اقتصادي گروه ،(عج) رفسنجان ولیعصر دانشگاه استادیار،4

  1394مرداد  :یرشپذ ،1394 روردینف اصالحیه: ،1393بهمن :یافتدر یختار

  ده:یچک
ت کنار گذاشته یریقات سازمان و مدیت از تحقیمعنو ها مدت ياتفاق افتاده است. برا یت، بهبود قابل توجهیریقات سازمان و مدیت به تحقیبا ورود معنو

قات صورت ی. در تحقو جامعه است ی، سازمانيج در سطوح فردیاز نتا ياریبس کپارچه کنندهینشان داد که آن مرتبط و اي  ندهیقات فزایشده بود اما تحق
ن مطالعه با یاده گرفته شده است. یناد يدر معادله رهبر يروان معنویپرداخته شده و نقش پ يط کار معنویو مح يشتر به نقش رهبر معنویرفته بیپذ
 یمورد بررسرا  يرهبر یو اثرات آن بر اثربخش ییشناسا را يروان معنویپ يها یژگیو در صدد استاز نظرات خبرگان  يریگ و با بهرهاي  توسعه يکردیرو

تقوا،  يها مؤلفهدهد  میق نشان یتحق يها افتهی هاي پیرو معنوي از روش شبکه هاي عصبی فازي استفاده شده است و براي بررسی نقش مؤلفه دهد. قرار
هاي  همچنین نقش مؤلفه .داشته باشند يرهبر یاثربخشن ییدر تب ینقش قابل توجهد توانن می یو انسان دوست ی، مشارکت فعال، خودآگاهيتفکر انتقاد

    باشد.بلوغ و عزت نفس پیروان در اثربخشی رهبري معنادار نمی
   خودآگاهی ، انسان دوستی،، مشارکت فعالي، تقوا، تفکر انتقاديرو معنویپ :يدیکلمات کل

  
  مقدمه -1

اتفاق  یت، بهبود قابل توجهیرین و مدقات سازمایت به تحقیبا ورود معنو
ت کنار یریقات سازمان و مدیت از تحقیمعنو ها مدت يافتاده است. برا

نشان داد که آن مرتبط و اي  ندهیقات فزایگذاشته شده بود اما تحق
و جامعه  ی، سازمانيج در سطوح فردیاز نتا ياریبس کپارچه کنندهی

 یچارچوب ی راسازمان تیعنوم 2003درگیاکالون و جورکویکز  ].10[است
 قیاز طرف نموده اند که یتعر در فرهنگ افتهیتبلور یسازمان يها از ارزش

و احساس مرتبط بودن با  یتجربه تعال يموجب ارتقا يکار يندهایفرا
 ].11[شود یم دیفراهم آ تیکه احساس کمال و رضا يا به گونه گرانید

 یکنترل خود ،یتعال ،يریدگایبر  یمبتن يدیم جدیپارادا یسازمان تیمعنو
   .]1[را شکل داده است يریپذ انعطاف و

ن است اما یمحقق يجذاب برا یموضوع يت و ارتباطش با رهبریمعنو
در ن و هاوس یگرفته شده است. کلده یناد يروان در معادله رهبرینقش پ
اند که چطور  اشاره داشته 1998در سال و کانگر و کانانگو  1995سال 

 ].20[ده انگاشته شده استیناد یقات تجربیروان در تحقیپ يها یژگیو
پس از بررسی رویکردهاي پیرومحور در رهبري  2007در سال  اوالیو

گیري کند که اکثر تحقیقات رهبري در بررسی ترکیب یا شکل میمطرح 

رهبري، پیروان را در نظر نگرفته یا آنان را به عنوان عناصري منفعل در 
بایست به عنوان مشارکت  میحالی که پیروان را اند در  نظر داشته

  *].12[کنندگانی فعال در فرایند رهبري مد نظر داشت
پیروان در فرایند رهبري به عنوان مشارکت کنندگانی فعال ایفاي نقش 

ر یشود بلکه به تفس یروان خالصه نمیا پیتنها به رهبر  يکنند و رهبر می
در سال لرد و ماهر  .]1[گردد یم ه بر جاد شدیج ایها و نتا یژگیروان از ویپ

ف یند مالحظه شدن به عنوان رهبر تعریرا به عنوان فرا يرهبر 1993
 يریگروان در شکلیرهبر توسط پ يها و رفتارها زهیر انگیند. تفسینما یم 

  دارد. ینقش اساس يرهبر
 يها که مؤلفهرد یگ میانجام  ین سئوال اساسیاق در پاسخ به ین تحقیا
 يرهبر یدر اثربخش ها ن مؤلفهیک از ایکدامند و نقش هر  ين معنوروایپ

  چگونه است. 

  قینه تحقیشیپ -2

ش یدر ستا"در مجله هاروارد با عنوان اي  در مقاله 1988در سال  یلک

                                                             
* hkazemi1384@yahoo.com 
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شتر یکند هر چند ب میکند و مطرح  میروان اشاره یت پیبه اهم "روانیپ
ز مستحق یمؤثر ن يرویپ یاست ول یمنف يرویمردم نگاه شان نسبت به پ

، ي]. به زعم و16جداگانه است[ یقات و دوره آموزشیتوجه و داشتن تحق
روان یشود و پ میسته یبه جهان از نقطه نظر رهبر نگر یبه طور سنت

روان مورد یکه پ یرند. هنگامیگ میت قرار یهمواره در درجه دوم اهم
ت به رهبر مورد شان نسبرند بدان جهت است که نگاهیگ میمطالعه قرار 
 يده رهبریروان با هدف درك بهتر پدیگر، پیرد به عبارت دیمطالعه قرارگ

روان از رهبر صحبت یرند. همواره در مورد فاصله پیگ میمورد مطالعه قرار 
ل یهمواره تما د.یآ میان نیبه م یروان صحبتیشود و از فاصله رهبر تا پ می
 یروان اثرات انفعالیم و پیتقن است که تصور شود رهبران اثرات مسیبر ا

ا نگرش، رفتار و عملکرد یکند که آ مین سئوال را مطرح یا یدارند. کل
  ].15[ست؟یروان نیجه باورها و رفتار پیرهبران نت

روان ین رهبران و پیت روابط بید بر اهمیضمن تأک 1965در سال  کیزالن
نترل ک- ی، از دو بعد کنترل شوندگیو اثرات آن بر عملکرد سازمان

کارکنان  يطبقه بند ي، و مشارکت فعال و مشارکت منفعالنه برایکنندگ
ارائه  1998در سال  یگر که توسط کلید یدر مدل ].21[دینما میاستفاده 

و مشارکت فعال به پنج  يشده است کارکنان بر اساس دو بعدتفکر انتقاد
-شده يبندطبقه ری، عملگرا، منفعل و قابل تقدگوبله قربان گروه کنار رفته، 

روان یپدهد.  میروان را نشان یاز پ یکل ي) طبقه بند1شکل ( ].16[اند
زاند. افراد بله یگنآنان فکر کند و آنان را برا يمنفعل منتظرند که رهبر برا

، فعال و طرفدار رهبر هستند اما هنوز منتظر تفکر، يقربان گو پر انرژ
ت موجود یعملگرا مدافع وضعرهبر هستند. افراد  یدهو آرمان یدهجهت

کنند. افراد کنار  مین اساس عمل یو مدافع منافعشان هستند و بر ا
دارند. آنان راه  يادیار زیبس یمنف يکنند و انرژ میخود فکر  يده برایکش
ن و یر اتخاذ شده بدبینسبت به تداب یت ندارند ولیبهبود وضع يبرا یحل

  ].15[ مخالف هستند.
افرادي هستند که تصمیمات رهبر را بدون ارزیابی پیروان قابل ستایش 

پذیرند. اگر موافق تصمیمات  مستقالنه و بدون اطمینان از درستی آن نمی
نمایند و اگر مخالف باشند رهبر را  رهبر باشند از رهبر حمایت کامل می

ی کنند. کل ه میاي ارائ دهند و راه کارهاي سازنده مورد چالش قرار می
که سبک پیرو از یک طبقه به طبقه دیگر با توجه به تغییر کند  اضافه می

نماید و لذا بهتر است به جاي در نظر گرفتن یک سبک  وضعیت تغییر می
به عنوان تنها سبک یک پیرو، به عنوان سبک مسلط پیرو مورد توجه قرار 

  ].15گرفته شود[
  

  
  یظر کلروان از نیپ يبندطبقه): 1شکل (

  
روان از یز کننده پیت شهامت به عنوان متمایبه اهم 2008در سال چالف 

هستند که در  يروان با شهامت افرادیپ يکند. به زعم و میگر اشاره یکدی
ارائه  شنهادات سازندهیانتقادات و پ يهنگام عمل نادرست رهبر به و

 يشهامت برا روان،یپ يطبقه بند يبرا يکنند. دو بعد مورد استفاده و می
ن یچالش وارد نمودن به رهبر است که بر ا يت از رهبر و شهامت برایحما

 يم بندیک تقسیو شر يروان را به طبقات منبع، تک رو، مجریاساس پ
  ].6[دینما می

  
  روان توسط چالفیپ يبند): طبقه2شکل (

شوند  میش کم شناخته ت کم و چالیافراد منبع که با حما يبه زعم و
گاهشان الزم است یحفظ جا يهستند که تنها به آن اندازه که برا يافراد

 یهستند که هنگام يرو افراد کنند. افراد تک میشتر تالش یب يزیو نه چ
ه قرار یآنان در حاش يکنند اما صدا میند صحبت اگران خاموشیکه د

 یشوند ول میل یقا يادیارزش ز يافراد مجر يگرفته است. رهبران برا
نه محتاط نباشند. ین خطر وجود دارد که آنان در برابر اشتباهات پرهزیا

رفتار خود و رفتار  يک آن دسته از افراد هستند که برایافراد شر
تنها از  2007در سال کلرمن  ].6[کنند  میت یرهبرشان احساس مسئول

شده،  بقه جداروان به پنج طیپ يطبقه بند يزان مشارکت برایار میک معی
افراد  ].14[دینما میاستفاده  ییتماشاگر، مشارکت کننده، فعال، و فدا

اند و به هستند که به طور کامل از رهبر فاصله گرفته يکناررفته افراد
 يچ عنوان به ویدانند و به ه مین يزیچ يندارند در مورد و یرهبر توجه
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ت یه نظاره موقعهستند که ب يدهند. افراد تماشاگر افراد مین یپاسخ
در آن ندارند. آنان در برابر رهبر و گروه حالت  یاند و مشارکتنشسته

کنند.  میت یت موجود حمایاز وضع یحیطرفانه دارند و به طور تلو یب
، موافقت و ياثرگذار ینوع يهستند که برا يکنندگان افراد مشارکت

وقت و ار دارند (مثل یص آنچه در اختیق تخصیمخالفت خود را از طر
(مثبت  يهستند که احساسات قو يدهند. افراد فعال افراد میپول) نشان 

 يند. آنان افرادینما مین اساس عمل ی) نسبت به رهبر دارند و بر ایا منفی
هستند که در  يافراد ییباشند. افراد فدا میت یو پرفعال يمشتاق، پرانرژ

د. آنان صورت ضرورت حاضرند به خاطر هدفشان، از جان خود بگذرن
  ا مخالف رهبرشان هستند.  یقاً طرفدار یعم

شامل  ،روانیپ یژگیو 8، 1988در سال ده یلبرت و هیگر، گید یقیدر تحق
مثبت،  ي، مشرب، استقالل عمل، روابط کاریستگیزه، شایشراکت، انگ

  ].17[است.مرتبط  يبا بهره وررا شناسایی نمودند که ، و رفتار مناسب يسخنور
 ییاقتضا يک تئوریطی  1977 و1984در سال هاي رد و بالنچا یهرس
مرتبط با  يها از نظر مهارت یروان (هم بلوغ شغلی، سطح بلوغ پيرهبر

از نظر اعتماد به نفس و احترام به  یو هم بلوغ روان یفه و دانش فنیوظ
در و ی. گاردنر و آول]1[دهد میپیشنهاد  روانیپ يدر طبقه بند خود) را

زت نفس در تبعیت یا عدم تبعیت پیروان از رهبران به نقش ع 1998سال 
هاي  به نقش آن در تبعیت از آیین 1982در سال  خودکامه و گاالنتر
هاي تحول  به نقش آن در اسناد ویژگی 2007در سال مذهبی و سیدانی 

به زعم سیدانی، رهبران خودکامه یا  ].20[اند آفرینی به رهبران پرداخته
تماعی به استفاده از افراد با عزت نفس پایین هاي اج بسیاري از جنبش

بیشتر تمایل داشته و چنین افرادي در بقاي رهبر یا جنبش حیاتی 
باشند. چنین افرادي در کسب و کارهاي انتفاعی در مقایسه با بخش  می

 1999در سال تیکلر  ].20[شوند میدولتی و غیر انتفاعی کمتر تحمل 
جامعه کشاورزي به جامعه فراصنعتی که تکامل جامعه و علوم سازمانی از 

شود را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از تئوري  میبر افراد تأکید 
کند که با کامیابی بیشتر افراد و  میسلسله مراتب نیازهاي مازلو استدالل 

  ].9[ابندی میت یاهم روانیدر پ ها ها، سطوح باالتري از نیاز شرکت
اي اسالمی نیز بر نقش پیروان در معادله رهبري ه در قرآن کریم و آموزه

سوره مبارکه رعد،  11معنوي تأکید شده است. خداوند متعال در آیه 
 .]2[داند میها را مستلزم تغییر در خود آنان  تغییر و تحول سرنوشت ملت

  فرماید: میعالمه طباطبایی در این ارتباط 
 رهبر (مت اسالمی ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حکو آنگاه«

نهاد، تا تمامی افراد  )پیروان(و در درجه دوم به عهده جامعه  )معنوي
جامعه با تربیت صالحه علمی و عملی و با داشتن حق امر به معروف و 

  .]2[». نهی از منکر در کار حکومت نظارت کنند

  قیتحق يها ف مؤلفهیو تعر یمدل مفهوم -3

شامل ابعاد  يرو معنویدهد. پ مین ق را نشایتحق یمدل مفهوم )3( شکل
و مستقل، مشارکت فعال، تقوا،  ي، عزت نفس، تفکر انتقادیبلوغ شغل
  در نظر گرفته شده است.   یو انسان دوست یخودآگاه

   
  

  
ه، اعتماد ف محولیح وظایدر انجام صح يفکر ییتوانا يبه معنا یبلوغ شغل

راحت بودن شخص با آنچه هست و وابسته نبودن به  يبه نفس به معنا
   ي، نوآورانه یا غیر متعارف به معناي، تفکر انتقاد]8[ نظرات دیگران

به  یابیدست يغیرمتداول برا یي نوآورانه و گاهها ژي از استرات يریگبهره
  ف شده است.  یتعر ]6[اهداف

ا به ی ]4[ خدا )نزد( آنچه بد است براى از نگهدارىبه معنى خود تقوا
 ییناظر دانستن خدا بر همه اعمال و فراهم نمودن امکان پاسخگو يمعنا

خودآگاهی به معناي توانایی تشخیص و درك  باشد. می يبه و
، هیجانات و خلق و خوي خود همچنین اثرات آن بر دیگران ها برانگیزاننده

به معناي کمک غیرخودخواهانه به ، یانسان دوست ].5[ به کار رفته است
دیگران و تنها به خاطر کمک نمودن و بدون انتظار کسب هر گونه عواید 

    ].13[شخصی است

  روش پژوهش -4

 يرو معنویف سازه پین بار اقدام به تعریاول يق حاضر از آنجا که برایتحق
است و  اي توسعه یقید تحقینما می يرهبر ین نقش آن در اثربخشیو تبب

توانند نسبت به  یم شده ارائه  با مدل یدولت يها آن نظر که دستگاه از
ند یبهبود اقدام نما يبرا يزیت موجود و برنامه ریوضع یب شناسیآس

  شود.   یم محسوب  يکاربرد یقیتحق
 يها ، مصاحبهیات موضوعی، از ادبيرو معنوین ابعاد پییبه منظور تع

هاي  ها و گویه ه است. مؤلفهات خبرگان بهره گرفته شدیو نظر یاکتشاف
خبره که  9ش یمورد پاال یشده، در دو مرحله بر اساس روش دلف شناسایی

اند  بوده یت سازمانینه معنویدر زم یپژوهش یک مقاله علمیحداقل  يدارا
رفته یها به منظور حصول توافق انجام پذ رات الزم در آنییقرار گرفته و تغ

، هر سه سطح فرد (شامل يرهبر یاثربخش یابیاست. پرسشنامه ارز
)، یسازمان يو رفتار شهروند ی، تعهد سازمانیت شغلیرضا يها مولفه

) و یت سازمانیو شفاف ی، اثربخشییکارآ يها سطح سازمان (شامل مؤلفه

 ): مدل مفهومی پیروان معنوي در نظام اداري ایران3شکل (

 بلوغ شغلی

 عزت نفس

 تفکر انتقادي

 تقوا

 مشارکت فعال

  اثربخشی رهبري
 سطح فرد

 رضایت شغلی کارکنان -

  تعهد سازمانی -
  سطح سازمان

 شفافیت  -

 کارآیی  -

  اثربخشی -
  سطح جامعه

مسئولیت پذیري  -
 اجتماعی

  اعتماد شهروندان -
 

 انسان دوستی

 خودآگاهی



 پذیرهاي عصبی فازي انطباق هاي پیرو معنوي با استفاده از شبکه تبیین مؤلفهسید مهدي الوانی و همکاران / 

4 

و اعتماد  یاجتماع يریپذتیمسئول يها سطح جامعه (شامل مؤلفه
 يرهبر يها عاد و مؤلفهد ابییرد. با توجه به تأیگ یم شهروندان) را در بر 

 ییق از روایتوان اذعان داشت که تحق میق یتوسط خبرگان تحق يمعنو
  الزم برخوردار است.  

 یاسالم ينظام جمهور یبخش دولت يها ق دستگاهین تحقیا يجامعه آمار
ق بر اساس یتحق یمفهوم ين اساس، الگویباشند که بر هم یم ران یا

 یز آنجا که الزم است مدل مفهومن شده است. ایات خبرگان تدوینظر
 یدولت يها از دستگاه يشکل گرفته بر اساس نظرات خبرگان، در تعداد

کرمان،  يها در استان یدولت يها از دستگاه يرد تعدادیمورد آزمون قرار گ
 يبه عنوان نمونه آمار یزد و خراسان جنوبیستان و بلوچستان، یس

 195 ید. پس از بررسیگرد يآور الزم جمع يها انتخاب شدند و داده
پرسشنامه به لحاظ نواقص حذف شدند و در  17، یافتیپرسشنامه در

  ل قرار گرفتند. یپرسشنامه مورد تحل 178ت ینها
کرونباخ استفاده شده  ياز آلفا يریگ ابزار اندازه ییایپا یابیبه منظور ارز
 نکهیا با توجه بهشده است. ارائه  )1(ج مربوطه در جدول یاست که نتا

باشد  یم 7/0 شتر ازیسئواالت ب یدر همه ابعاد و در مورد تمام آلفا بیضرا
  .شود یم دییأت يریگ مناسب ابزار اندازه ییایپالذا 

  
  يمعنو يج رهبریابعاد و نتا ییایج آزمون پاینتا ):1جدول (

 کرونباخ يب آلفایضر تعداد سوال ابعاد

 909/0 17 يرو معنویپ

 875/0 12 رددر سطح ف يج رهبرینتا

 905/0 10 در سطح سازمان يج رهبرینتا

 858/0 6 در سطح جامعه يج رهبرینتا

  
ر یپذانطباق يفاز یعصب يها ستمیل اطالعات، از روش سیتحل يبرا

باال و با امکان  یکنندگ ینیش بین روش با قدرت پیاستفاده کرده است. ا
ده بهتر از یچیپ يها تیمربوط به وضع یر قطعیاستفاده از اطالعات غ

مورد مطالعه بر  يرهایمتغ يتواند نحوه اثرگذار می یسنت يها روش
  را نشان دهد.  يرهبر یاثربخش

  اعتبارسنجی مدلو  يفاز -یساختار مدل عصب -5

ک ی، يورود 7 يبر مبنا يفاز یستم استنتاج عصبیساختار س )4(شکل 
ک از یهر  يبرا یت گوسیتابع عضو 5و  ORقانون  5، یخط یخروج
به منظور اعتبارسنجی مدل طراحی شده از  دهد. میرا نشان  ها يورود

شده و  ینیش بیر پیسه مقادیمقا یزوج ی، آزمون ت NRMSEشاخص 
ن یو همچن و آزمون یوارس يها ک دادهیر مشاهده شده به تفکیمقاد
و  ینیش بیر پیمقاد )5( شکلاستفاده شده است.  یون خطیل رگرسیتحل

،  xدهد. در محور  میو آزمون نشان  یداده وارس 30 يبرا مشاهده شده را
   باشند. میآزمون  يها داده 30تا  16 يها و داده یداده اول وارس 15

  
  يمدل رهبر معنو يستم استنتاج فاریساختار س ):4شکل (

  

  
ر مشاهده شده یس و مقادیشده انف ینیش بیر پیسه مقادیمقا :)5( شکل

  آزمونو  یوارس

 يو برا 054/0 آموزش يبرا NRMSEشاخص  )،6( شکلبه توجه با 
 9ر کمتر از ین مقادینکه ایمحاسبه شده که با توجه به ا 077/0 یوارس

  شود.  مید ییباشد لذا اعتبار مدل تأ میدرصد 

 
  تکرار  40در  یروند تغییرات خطاي آموزش و وارس ):6( شکل

بـا   هـا  یخروج ینیش بیشده، نسبت به پ ین بر اساس مدل طراحیهمچن
و آزمون اقدام  یآموزش، وارس يها ک دادهیبه تفک ير ورودیتوجه به مقاد

نـد  یآزمون در فرا يها داده يها یو خروج ها يان ذکر است ورودیشد. شا
 يودنت برایاست یت یاند. در ادامه، از آزمون زوجنداشته یدخالت يمدلساز

شده اسـتفاده   مشاهده یشده و خروج ینیش بیپ یخروج يتساو یبررس
  منعکس شده است. )2ج در جدول (یشد که نتا
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 شده و مشاهده شده ینیش بیج پیسه نتایمقا يبرا یودنت زوجیاست یج آزمون تینتا): 2جدول (
 

 نیانگیم
انحراف 

  اریمع
 تفاوت يدرصد برا 95نان یفاصله اطم

 یت
درجه 

 يآزاد

 يب معناداریضر
 حد باال نییحد پا  (دوطرفه)

 يها هداد
 يریادگی

 631/0 076/3 مشاهده شده
051/0- 051/0 000/0- 139 000/1 

  549/0  076/3 ینیش بیپ
 يها داده

 یوارس

 453/0 122/3 مشاهده شده
021/0- 271/0 825/1 14 089/0 

  371/0  997/3 ینیش بیپ
 يها داده

 آزمون

 479/0 158/3 مشاهده شده
128/0- 272/0 769/0 14 455/0 

  466/0  086/3 ینیش بیپ
  

و آزمـون بزرگتـر از    یوارس يها داده يبرا يب معنادارینکه ضرایبا توجه ا
رنده یدرصد دربرگ 95نان ین در فاصله اطمییباشد و حد باال و پا می 05/0

ش یر مشاهده شده و پـ یمقاد ياست لذا فرض تساو یر مثبت و منفیمقاد
 شود.  مید ییشده تأ ینیب

شـده   ینـ یش بیپـ  يها مشاهده شده و داده يها ن از آنجا که دادهیهمچن
مقدار ثابـت بـا    ي، فرض تساویون خطیباشند در آزمون رگرس میکسان ی

بـدون احتسـاب    یون خطـ ید و در مـدل رگرسـ  یی) تأصفر (
و  یآمـوزش، وارسـ   يهـا  ک از دادهیـ هـر   ين براییب تعیمقدار ثابت، ضر

  صد محاسبه شد.  در 98ش از یآزمون ب
  
  قیتحق يها افتهی -6

شده ارائه  يبه صورت دو بعد يج مدلسازینتا )9) و (8)، (7( يهاشکلدر 
بلـوغ، عـزت نفـس نقـش      يهـا  شود مؤلفه میاست. همانطور که مالحظه 

، مشـارکت  يتفکر انتقـاد  يها ندارند و مؤلفه يرهبر یدر اثربخش یچندان
اد در یـ تـا سـطح ز   یا و انسان دوستتقو يها فعال در همه سطوح و مؤلفه

 ي، ارتقاینقش دارند. در خصوص مؤلفه خودآگاه يرهبر یاثربخش يارتقا
شـود و   می يرهبر یاثربخش ياد منجر به ارتقایار زیار کم تا بسیآن از بس

 یار کم و متوسط به باال باشد اثربخشـ یروان بسیپ یکه خودآگاه یهنگام
  شود.   مینه یشیب يرهبر

  
  يرهبر یبلوغ و عزت نفس با اثربخش يرهایرابطه متغ ):7( شکل

  
 یو مشارکت فعال با اثربخش يتفکر انتقاد يرهایرابطه متغ ):8( شکل

  يرهبر

  
  يرهبر یبا اثربخش یو انسان دوست یتقوا، خودآگاه يرهای): رابطه متغ9( شکل

ژگی اساسی پیروان معنـوي،    ، دو وی)10( شکلج منعکس در یبر اساس نتا
 هـا  ژگـی  باشند که افزایش این وی میتفکر انتقادي و مشارکت جویی فعال 

کـه   یشوند. در صورت میدر همه سطوح منجر به ارتقاي اثربخشی رهبري 
تفکـر   یژگـ یش ویار کـم باشـد افـزا   یکارکنان بسـ  ییزان مشارکت جویم

د یـ جاد نمایا يرهبر یدر اثربخش یر چندانییتواند تغ میدر آنان ن يانتقاد
منجـر بـه    کارکنـان  ش مشـارکت ی، افزايدر همه سطوح تفکر انتقاد یلو

مربـوط بـه    ينه رهبـر یشـ یب یشود. اثربخشـ  می يرهبر یاثربخش يارتقا
  اد باشد.یار زیبه طور همزمان، بس یژگین دو ویاست که ا یطیشرا
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 یو مشارکت فعال با اثربخش يش رابطه تفکر انتقادینما ):10( شکل

  يرهبر

در  یتـ یار بـا اهم یي پیروان معنوي کـه نقـش بسـ   ها یژگییکی دیگر از و
تا سطح  یژگین ویش ایباشد که افزا میاثربخشی رهبري دارد تقواي آنان 

) 11( شـکل همانطور کـه   شود. می يرهبر یش اثربخشیاد منجر به افزایز
شـود کـه تفکـر     مـی  یطیتقوا مربوط به شـرا  یشینقش افزا دهد مینشان 
روان، یـ زان کم باشد. در همه سـطوح تقـوا در پ  یم آنان حداقل به يانتقاد

شـود.   مـی منجـر   يرهبر یش اثربخشیبه افزا يش مؤلفه تفکر انتقادیافزا
 ياسـت کـه تفکـر انتقـاد     یطیمربوط به شـرا  يرهبر ین اثربخشیشتریب
  اد باشد.  یآنان ز ياد و تقوایار زیروان بسیپ

  
 یروان با اثربخشیپ يو تقوا يش رابطه تفکر انتقادینما ):11( شکل

  يرهبر

 يکـه تفکـر انتقـاد    ی، در صـورت )12( شـکل ج مـنعکس در  یبر اساس نتا
 يرهبر یآنان با کاهش اثربخش یش خودآگاهیار کم باشد افزایروان بسیپ

کارکنان مربوط بـه   یخودآگاه یشیگر، نقش افزایهمراه است. به عبارت د
رخوردار باشند. بـر  ب يتفکر انتقاد یژگیاست که آنان از حداقل و یطیشرا

ن یاست که ا یطیمربوط به شرا يرهبر ینه اثربخشیشین اساس مقدار بیا
مربـوط بـه    يرهبـر  ینه اثربخشیاد باشند و مقدار کمیار زیبس یژگیدو و
ار یآنان بسـ  یار کم و خودآگاهیروان بسیپ ياست که تفکر انتقاد یطیشرا

  اد باشد.یز

  
 یروان با اثربخشیپ یو خودآگاه يش رابطه تفکر انتقادینما ):12( شکل

  يرهبر

 شـکل در  يرهبر یاثربخش با روانیپ یدوست انسان و يانتقاد تفکر رابطه
ش ی، افزاين تر تفکر انتقادییشده است. در سطوح متوسط و پاارائه  )13(

 يرهبـر  یش اثربخشـ یتواند منجر به افـزا  میاد یتا سطح ز یانسان دوست
انسان  یژگیش وی، افزاياد تفکر انتقادیز اریاد و بسیدر سطوح ز یشود ول
ن یهمراه است. همچنـ  يرهبر یش اثربخشیدر همه سطوح با افزا یدوست

 یژگـ یش ویارکم باشد افـزا یروان کم و بسیپ یکه انسان دوست یدر صورت
د. ینما میجاد نیا يرهبر یدر اثربخش یر چندانییدر آنان تغ يتفکر انتقاد

است که هـر دو مؤلفـه    یطیمربوط به شرا يرهبر ینه اثربخشیشیزان بیم
  اد باشند.  یار زیبس اد ویز

  
روان با یپ یو انسان دوست يش رابطه تفکر انتقادینما ):13( شکل

  يرهبر یاثربخش

، ی، در همـه سـطوح خودآگـاه   )14( شـکل ج مـنعکس در  یبر اساس نتـا 
ـ  می یش اثربخشیروان منجر به افزایش مشارکت فعال پیافزا در  یشود ول
بـا   یش خودآگـاه یار کم باشد افـزا یروان بسیکه مشارکت فعال پ یورتص

 يرهبـر  ینه اثربخشـ یشـ یهمراه اسـت. مقـدار ب   يرهبر یکاهش اثربخش
اد، مشـارکت فعـال   یـ ار زیزان بسیروان به میاست که پ یطیمربوط به شرا
     داشته باشند.
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روان با یپ یش رابطه مشارکت فعال و خودآگاهینما ):14( شکل

  يرهبر یربخشاث

ار یروان بسیپ ییکه مشارکت جو یدهد که در صورت مینشان  )15( شکل
نـدارد.   يرهبـر  یدر اثربخشـ  یآنان نقش چنـدان  يش تقوایکم باشد افزا

آنـان   ییش مشـارکت جـو  یروان، افـزا یـ پ ين در همه سطوح تقوایهمچن
 يتواند ارتقا می یژگین دو ویشود. ا می يرهبر یش اثربخشیمنجر به افزا

 ینه اثربخشیشیزان بیم .ح دهدیتا سطح متوسط را توض يرهبر یاثربخش
اد و یـ روان تـا سـطح ز  یـ پ ياسـت کـه تقـوا    یطیمربوط بـه شـرا   يرهبر

  اد باشد.یار زیآنان بس ییجومشارکت

  
  يرهبر یروان با اثربخشیپ يرابطه مشارکت فعال و تقوا ):15( شکل

 یو انسان دوست ییش مشارکت جویزا، با اف)16( شکلشده در ارائه  جیبراساس نتا
مربوط  يرهبر ینه اثربخشیشیابد و مقدار بی میش یافزا يرهبر یروان، اثربخشیپ

 ینـه اثربخشـ  یاد باشند و مقـدار کم یار زیبس یژگین دو ویاست که ا یطیبه شرا
  ار کم باشند. یبس یژگین دو ویاست که ا یطیمربوط به شرا يرهبر

  
 یروان با اثربخشیپ یفعال و انسان دوسترابطه مشارکت  ):16( شکل

  يرهبر

 یخودآگاه یژگیت هر دو ویز نشانگر اهمین )17( شکلج منعکس در ینتا
روان یـ پ يکـه تقـوا   یاست. در صورت يرهبر یروان در اثربخشیپ يو تقوا

 يرهبـر  یل اثربخشـ یآنان منجر به تقل یش خودآگاهیار کم باشد افزایبس
اسـت کـه    یطیمربوط به شرا ینه اثربخشیشیزان بیشود. در مجموع م می
  اد باشد.  یار زیآنان بس یزان خودآگاهیروان در سطح متوسط و میپ يتقوا

  
  يرهبر یروان با اثربخشیپ یش رابطه تقوا و خودآگاهینما ):17( شکل

ش ی، در همه سطوح تقـوا بـا افـزا   )18( شکلشده در ارائه  جیبر اساس نتا
پیـروان،   دوسـتی  انسـان در همـه سـطوح    نیهمچن ،روانیپ یانسان دوست

همراه است. هنگامی  يرهبر یش اثربخشیافزایش تقوا تا سطح زیاد با افزا
ش تقـواي آنـان منجـر بـه     یافـزا  باشـد  پیروان خیلی کم دوستی انسانکه 

مربـوط   يرهبر یشود. میزان بیشینه اثربخش می يرهبر یکاهش اثربخش
اد یـ آنـان ز  ياد و تقوایار زیبسروان یپ یاست که انسان دوست یطیبه شرا
  باشد.

  

  
 یروان با اثربخشیپ یتقوا و انسان دوست ش رابطهینما ):18( شکل

  يرهبر

 یکه انسان دوست ی، تنها در صورت)19( شکلبر اساس نتایج منعکس در 
کاهش  يرهبر یآنان اثربخش یش خودآگاهیار کم باشد با افزایروان بسیپ

انسـان   یژگـ یاز و یروان از حـداقل یـ که پ یمگر هنگایابد. به عبارت دی می
 یش اثربخشیآنان منجر به افزا یش خودآگاهیبرخوردار باشند افزا یدوست
منجـر   یش انسان دوستی، افزایشود. در همه سطوح خودآگاه می يرهبر

 ینه اثربخشیشیزان بین اساس میشود. بر ا می يرهبر یش اثربخشیبه افزا
اد باشـند و  یـ ار زیبسـ  یژگـ ین دو ویا است که یطیمربوط به شرا يرهبر
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 یاسـت کـه خودآگـاه    یطیمربوط به شـرا  يرهبر ینه اثربخشیمقدار کم
  ار کم باشد.  یآنان بس یاد و انسان دوستیار زیروان بسیپ

  
 یروان با اثربخشیپ یو انسان دوست یش رابطه خودآگاهینما ):19( شکل

  يرهبر
  يریگجهینت -7

هــاي تقــوا، تفکــر انتقــادي،  ق، مؤلفــههــاي ایــن تحقیــ بــر اســاس یافتــه
دوستی و خودآگاهی نقش مهمی در ارتقاي اثربخشی  فعال، انسان مشارکت

، 1998در . این نتایج با تحقیقات صورت گرفته توسط کلـی  رهبري دارند
مؤلفه هـاي   نقش. همچنین تطابق دارد 2000و کاپالن  2007درکلرمن 

باشد که تکراري  ي معنادار نمیبلوغ فکري و عزت نفس در اثربخشی رهبر
بودن وظایف اداري، برخورداري پیـروان از توانمنـدي و عـزت نفـس الزم     

  تواند از دالیل آن باشد.ها می براي انجام آن
فـازي در  -هاي عصـبی گیري از روش شبکههمانطور که مالحظه شد بهره

توانــد ارتبــاط بــین متغیرهــا و  هــاي ســنتی بهتــر مــی مقایســه بــا روش
ر هاي روابط را نشـان دهـد. از ایـن رو اسـتفاده از ایـن روش د      یدگیپیچ

ل پیچیـده و غیرخطـی محسـوب    تحقیقات مـدیریت کـه در زمـره مسـائ    
شـود در  تواند بسیار سودمند باشـد. همچنـین پیشـنهاد مـی     شوند می می

تحقیقات آتی نقش مؤلفه هاي بلوغ فکري و عزت نفس و دالیـل اهمیـت   
  بخشی رهبري مورد بررسی قرار گیرد.پایین آن در تبیین اثر
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