
  
  
  
  

گرا در میان  ررسی رابطۀ پیامدهاي رهبري و ابعاد سبک رهبري تحولب
   و مؤسسات آموزش عالی شهر تهرانها دانشگاهرؤساي 

  
  ١نسرین نورشاهی

  21/8/87 :تاریخ پذیرش  12/8/86: دریافتتاریخ 
  

  دهکیچ
میـان رؤسـاي   گـرا در   ف از این مطالعه، بررسی رابطـۀ پیامـدهاي رهبـري و ابعـاد سـبک رهبـري تحـول             هد

 و مؤسسات آموزش ها دانشگاه نفر از رؤساي  30در این پژوهش    .  و مؤسسات آموزش عالی است     ها  دانشگاه
هـا   منظور گردآوري داده به. اند  نفر از همکاران مستقیم ایشان مورد مطالعه قرار گرفته102عالی شهر تهران و  

دسـت آمـده    هـاي بـه   تحلیـل داده . ده شده استراست سوم استفا وی 5xرم  ف ٢از پرسشنامۀ رهبري چند عاملی    
و پیامد، در دتالش باالتر از حد انتظار نمرة باال و ي رهبنشان داد که اکثریت رؤساي مورد مطالعه در پیامد ر     

 تأثیرگذاري بعدهمچنین، اکثریت رؤساي مذکور در   . اند مندي نمرة متوسط  اخذ کرده       اثربخشی و رضایت  
 مالحظـۀ فـردي   بعـد بخش و برانگیزندگی ذهنی نمرة متوسط و در     انگیزش الهام  بعددو  مرة باال، در    نآلی ایده

گـرا بـا هـر سـه پیامـد رهبـري         نمرة رؤسا در همۀ ابعاد سـبک رهبـري تحـول   ینب. اند ردهب کنمرة پایین کس 
الحظـۀ   مبعدهاي پژوهشی ضرورت تقویت رؤسا در  طور کلی یافته   به. دار مشاهده شد   همبستگی مثبت معنی  

گـرا نقـش مـؤثري در      نشان داد که سبک رهبـري تحـول  ي پژوهشها همچنین، یافته. دهد فردي را نشان می  
  .ارد دکورمذمندي و تالش باالتر از حد انتظار در میان همکاران رؤساي   رضایتشافزای

ري  رهبـ سـبک بخـشی، رضـایت،   رامدهاي رهبـري، تـالش بـاالتر از حـد انتظـار، اث        یپ :هاي کلیدي  واژه 
  گرا تحول
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2 . MLQ Multifactor Leadership Questionaire 
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  دمهمق
 رکردکـا  یـک  عنـوان  بـه  وقتـی رهبـري    . در طول تاریخ یکی از ارکان جوامع بشري بوده اسـت           بريره

شـود و حـضور و موجودیـت آن در گـرو اعمـال       گیرد جزء مهمی از مدیریت محسوب مـی      دنظر قرار می  م
ي رهبري افراد در جهت رسیدن ها  سبکیاها  اه رعنوان بهتوان   را میها مهارتتعدادي مهارت است که این      

  .)2003، 1بنت و اندرسون(به اهداف خاص تلقی نمود 
ــ ــرد ســه پیام ــاالتر از حــد انتظــار  :شــاملي رهب ــان همکــاران، اثربخــشی  د2 ایجــاد تــالش ب ــزان  و3ر می  می
هـاي رهبـري    سـبک  سه شاخص مهم ارزیابی فوایـد عملـی   عنوان بهتوان   را میها  آنر میان    د 4مندي  رضایت
  .)1994 ،5باس و آولیو (ف در نظر گرفتمختل
هـاي رهبـري اثـربخش شـناخته شـده        یکی از سبک  عنوان  بهگرا در نظریات جدید       رهبري تحول  بکس
و مالحظـۀ  ، 8برانگیزندگی ذهنـی ،  7خشب  انگیزش الهام ،  6آلی  ایده تأثیرگذاري   بعدچهار  این سبک از     .است
ي آموزش عـالی  ها آنهاي جدیدي که سازم ه به چالشبا توج. )2004، 10ستوريا (شکیل شده است   ت 9فردي

رو هــستند، در برخـی تحقیقـات سـبک رهبــري مـذکور متناسـب بـا وضــعیت        هدر عـصر حاضـر بـا آن روبـ    
  .)2003، 13وب؛ 2003 ،12 نیکولنیا؛2004، 11مکادوري (ها در عصر حاضر معرفی شده است دانشگاه
ي هـا  دانـشگاه  در سبک رهبري رؤساي که اینز  حاضر عبارت است ا     این اساس، مسئلۀ اصلی مطالعۀ     بر

گرا وجود دارد و آیا بین ابعاد سبک رهبـري مـذکور     سبک رهبري تحول   بعد  چه میزان چهار   شهر تهران به  
جـود  ورؤساي مذکور رابطۀ همبستگی ) تالش باالتر از حد انتظار، اثربخشی و رضایت  (با پیامدهاي رهبري    

  .دارد یا خیر
  

                                                
1 . Bennett & Anderson 
2 . Extra Effort 
3 . Effectiveness 
4 . Satisfaction 
5 .  Bass & Avolio 
6 . Ideal Influence 
7 . Inspirational Motivation 
8 . Intellectual Stimulation 
9 . Individualized Consideration 
10 .Storey 
11 .  Maccadory 
12 .  Nicolina 
13 .  Webb 
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  نظريمبانی 
اي  گرا را با شناسایی دو نوع سـبک رهبـري مـراوده         رهبري تحول  ۀاولین سنگ بناي نظری   ) 1978( 1برنز

هایی  پردازد، ارزش زایی می گرا، به ایجاد تحول و تحول     رهبر تحول  ،نظر برنز  هب .گرا گذاشت  در برابر تحول  
ایـن نـوع رهبـران    . ري اسـت  و برابـ ظیر آزادي، عدالت نییغاهاي   ارزش،نماید گرا دنبال می که رهبر تحول 

 ي راز یـا محـور رهبـر   ،طـور خالصـه    به.دهند روان خود را به سطوح باالتري از اخالق و روحیه ارتقاء می       پی
  .»کند شان هدایت میدافراد را به سوي بهتر شدن خو« نظر برنز این است که از گرا حولت

. کـرد   مـی متمایز در یک پیوسـتار تـصور   دو قطب عنوان بهگرا را    تحول و يا  نوع رهبري مراوده   دونز  رب
اي ایدة کلی این است که وقتی شغل یا   به نظر او در رهبري مراوده.وسعه داده شد ت2این دیدگاه توسط باس   

ازي سـ  ن ناموفق است، رهبر با تصریح و روشـ مندي رضایتهاي الزم و  اد انگیزه یجمحیط شغلی پیروان در ا    
 خـود انتظـار دارد و نیـز آنچـه کـه در برابـر آن دریافـت        پیـروان ه کـه از  با بیان آنچـ   یا  معیارهاي عملکرد و    

 را بـر  پیـروان اي  ا مبادلـه اي یـ  کـه رهبـر مـراوده     در حالی، به این ترتیب.کند می يخواهند کرد، اعمال رهبر   
 انتظـار،  انگیزد که فراتر از حـد مـورد    را برمیها آنگرا  انگیزد که مطابق انتظار او عمل کنند، رهبر تحول     می

توانمندسـازي، رسـیدن بـه     عبـارت از اي  ه تعبیر باس، فرایندهاي توسعه   ب .)1999،  س و آولیو  با( عمل نمایند 
و بـر ایـن   اسـت  خره توسـعه و ارتقـاء اخالقـی    ش و بـاأل یـز ح انگسـط  ارتقاء در ،سطوح باالي نیاز و بنابراین    

یـر  دو (انگیزش، توانمندسازي و اخالقیـات  :ز مهم قابل شناسایی در این نظریه عبارتند ا، سه کلیدواژة  اساس
  .)2003، 3 شمیرو

 تشکیل بعدگرا مطرح شده به خوبی در چهار    محور نظریه رهبري تحول    عنوان  بههایی که    جلی ویژگی ت
رهبـران توجـه بـه نیازهـاي     آلـی   ایده تأثیرگذاري بعدکه در   طوري به. ندة این سبک رهبري آشکار است     ده

خودشان، پرهیز از استفاده کردن از قدرت براي مقاصد شخصی، تشریح استانداردهاي ي ازهدیگران قبل از نیا
  بـه عواقـب اخالقـی تـصمیمات و ارائـۀ     هاي اصیل اخالقـی، توجـه       ارزش حیۀ باال، تأکید بر اعتماد، ارائۀ     رو

  .)2003 ،4نییفگر(دهند  انداز را مد نظر قرار می چشم
 شلبنـدي تـصویري از آینـده، بـه چـا        شـکل  هـایی چـون     ها و ویژگـی    بخش با توانایی    انگیزش الهام  بعد

 چالش، استفاده از نمادها و ا تعیین استانداردهایی در سطح باال، ایجاد شور و هیجان، معنا و      ب روانپیشاندن  ک
توسـط رهبـر    مالحظـۀ فـردي   بعـد  .رتبط است مروانپیها و به حرکت درآوردن ذهن و احساسات   ایده ارائۀ

                                                
1 .  Burns 
2 . Bass 
3 . Dvir & Shamir 
4 .  Griffin 
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تـک   اي نسبت به همکـاران خـود باشـد و بـه تـک      گیري توسعه افتد که او داراي یک جهت     اق می زمانی اتف 
را مـورد توجـه و    هـا  آنهاي مستقل توجه نموده، نیازهـاي فـردي و شخـصی فـرد فـرد           هویت عنوان  به ها  آن

رخـورد   فـرد خـاص و یکتـا ب   یـک  عنـوان  بـه  رهبر با هر یک از پیـروان خـود        بعدر این   د. دمالحظه قرار ده  
  وفرلـی را(ارد  داندیشد و در راستاي آن گـام برمـی     شکوفایی پیروان خود می     و  او به توسعه و رشد     .کند می

 و هـا  مهـارت  تارهایی است کـه بـه افـزایش و توسـعۀ     برانگیزندگی ذهنی مشتمل بر رف بعد .)2004 ،1گریفین
 رهبـر بـا   ، در واقـع .کنـد   و نو کمک مـی   هاي جدید  توانایی پیروان براي تفکر دربارة مسائل قدیمی به شیوه        

سازي، درك مطلب،  ارائه و تولید   از رهبري خود در افزایش توانایی پیروان نسبت به مفهوم   بعدکاربرد این   
الش رهبر به برانگیختن پیـروان   ت.)1999 ،2استدمیرو باس (کند  هاي جدید و بهبود یافته، کوشش می  حل راه

  .)2000پوپر و مایسلز، (گیرد   قرار میبعد به نوآوري و خالقیت در این
 چنـد  ۀپرسـشنام «گـرا تحـت عنـوان     س و آولیو در ابزاري که براي سنجش ابعاد سبک رهبـري تحـول     اب

مد رهبـري کـه نمـودي از    اابعاد، امکان سنجش سه پی ن ایجشسن در کنار  ،اند طراحی نموده » عاملی رهبري 
 و یشـامل تـالش بـاالتر از حـد انتظـار، اثربخـش           ،  باشـد  ختلـف مـی   م يهـا  کـارگیري سـبک    هفواید عملی بـ   

  .اند  را فراهم نمودهمندي رضایت
اساس تالش باالتر از حد انتظار، رهبر توانسته است شرایطی را فراهم آورد کـه افـراد و همکـاران او               رب

چـه  ه موفقیـت هر رانش را براي رسـیدن بـ   از خود نشان دهند و او توانسته همکاراتالشی باالتر از حد انتظار      
اساس پیامـد اثربخـشی، رهبـر     رب . را به تالش و کوشش بیشتر افزایش دهدها آنبیشتر ترغیب نماید و تمایل  

وجـود آورد کـه همکـارانش از     هتوانسته است در رفع نیازهاي شغلی همکارانش مـؤثر باشـد، شـرایطی را بـ       
نـدي،  م اساس پیامـد رضـایت   بر. فق بوده استار بیشتري برخوردار بشوند و در رفع نیازهاي سازمانی مو        تداق

رهبري در کارش استفاده کنـد و رضـایت   ) از نظر همکاران (بخشِ   هاي رضایت  از روش است  رهبر توانسته   
  .افراد را در حین کار با ایشان، جلب و فراهم نماید

  
  پیشینۀ پژوهش

 بـر . ر جامائیکـا پرداخـت  اي کـاري کـشو  ه را در محیطگ  رهبري تحوله آزمون نظریۀ ب )2003( 3آلبرت
 4مرسـی  . همبـستگی مـشاهده شـد   ۀبطـ را مالحظۀ فـردي و پیامـد رضـایت    بعد بین ،اساس نتایج این پژوهش 

                                                
1 .  Rafferly & Griffin 
2 . Bass & Steidlmeier 
3 . Albert 
4 . Mercy 
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شان داد کـه   نو اايه یافته. اي رهبري در مؤسسات آموزش عالی ماالوي پرداخت     ه   به مطالعۀ سبک   )2004(
 1نیکولینـا  .نـد ا ي شناسایی کردها اري مراودهرا و مقدگ اساتید سبک رهبري مدیران خود را تا حدودي تحول     

علمـی   -ي آموزشـی ها انا و سازمه را در محیطگ  به بررسی میزان مناسب بودن سبک رهبري تحول      )2003(
. را با پیامـد اثربخـشی همبـستگی مثبـت دارد    گ  نتایج این پژوهش نشان داد که سبک رهبري تحول .پرداخت

هبري رؤساي دانشگاه را بـا رضـایت شـغلی پیـروان و انگیـزش بـه             راهی رفتارهاي ر   هم  میزان )2003( 2وب
قرار ی ورد بررس موانجلیکالایي ها دانشگاها و ه سمت تالش باالتر از حد انتظار و اثربخشی رهبري در کالج   

بهتري براي  ةینی کنندب ي پیشا را و مراودهگ شان داد که ترکیب رفتارهاي تحول      ن اي این پژوهش  ه  یافته. داد
 3مر و بالـدوین وبـ  .اشـد ب را بـه تنهـایی مـی   گ ت شغلی و اثربخشی رهبري، در مقایسه با رفتارهاي تحول        رضای

راي بیــشتري گــ  از رفتــار رهبــري تحــولهــا آن دریافتنــد کــه رهبرانــی کــه گــروه رهبــران همگنــان )2004(
ري و مـرادي  عبـادي جعفـ  همچنـین،    .دهنـد   ان مـی  را نـش  گ   بیشتري به رفتار رهبري تحول     ایلبرخوردارند تم 

هـاي تولیـدي ایـران    میـان مـدیران شـرکت      گـرا در   به بررسی رابطۀ هوش عاطفی و رهبـري تحـول         ) 1382(
 .گـرا را نـشان داد   دو متغیـر هـوش عـاطفی و رهبـري تحـول        رابطۀ قـوي میـان       ،نتایج این پژوهش  . پرداختند
 دریافـت کـه بـین    ،ني اداري ایـرا هـا  ناخصوص الگوي رهبري تحول آفـرین در سـازم         در )1381(موغلی  
ي موفـق اداري ایـران رابطـۀ    ها ناگرا در سازم، تالش و تعهد کارکنان و الگوي رهبري تحول       مندي  رضایت
گـرا بـا افـزایش پیامـدهاي رهبـري تـاکنون در میـان         بررسی رابطۀ رهبري تحول  اما،   .ي وجود دارد  دار  معنی

  .ؤاالت پژوهشی زیر مطرح گردید سبر این اساس. استمؤسسات آموزش عالی ایران صورت نگرفته 
  
  هاي پژوهش سشرپ

خـش،  ب ، انگیـزش الهـام  آلـی  ایـده تأثیرگـذاري  (را گ  سبک رهبري تحولۀ چه میزان ابعاد چهارگان  به -1
 و مؤسـسات آمـوزش عـالی شـهر     ها دانشگاهدر سبک رهبري رؤساي ) برانگیزندگی ذهنی و مالحظه فردي 

  .تهران وجود دارد
در پیامـد  ) تالش بـاالتر از حـد انتظـار، اثربخـشی و رضـایت        ( رهبري   ۀانگ  دهاي سه ه چه میزان پیام   ب -2

  . و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران وجود داردها دانشگاهرهبري رؤساي 

                                                
1 .  Nicolina 
2 . Webb 
3 . Bommer & Baldwin 
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 و هـا  دانـشگاه انـه رهبـري رؤسـاي    گ را و پیامدهاي سـه   گ   سبک رهبري تحول   ۀا بین ابعاد چهارگان   آی -3
  .ستگی وجود داردهمبطه مؤسسات آموزش عالی شهر تهران راب

  
  ش پژوهشرو

را گـ   سـبک رهبـري تحـول   سنجش ابعـاد چهارگانـۀ   به ،همبستگی است و در آن   -ن تحقیق از نوع توصیفی    ای
تـالش بـاالتر   (خش، برانگیزندگی ذهنی و مالحظۀ فردي و سه پیامـد رهبـري   ب ، انگیزش الهامآلی ایدهتأثیرگذاري  

  و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران پرداختـه شـده  ها دانشگاهساي  رؤیاندر م) از حد انتظار، اثربخشی و رضایت     
ق بـا روش تمـام شـماري بـر روي     ایـن تحقیـ  .  همبستگی میان ابعاد و پیامدهاي مذکور محاسبه شده است    ، سپس و

  وفر رئیس صورت گرفتـه  ن30موزش عالی مستقر در شهر تهران مشتمل بر      آ   و مؤسسات  ها  دانشگاه رؤساي   جامعۀ
 یرانمـد  ،مل معاونـان شـا (از همکاران مستقیم ایشان ) به صورت تصادفی (∗ نفر5 الی 3 دانشگاه   ئیسمقابل هر ر  در  
 نفـر را تـشکیل   102ند کـه جمعـاً   ا در این مطالعه شرکت داشته) هاي آموزشی دیران گروه  م ،ل رؤساي دانشکده  ک

  .)اشندب  نفر می132رؤسا و همکاران جمعاً (ند ا داده
ایـن  . یراست سوم اسـتفاده شـده اسـت    وMLQ form 5x ند عاملی رهبري چ از پرسشنامۀ،ش این پژوهدر

در خـصوص اعتبـار یـا روایـی     . سـاخت و توسـعه داده شـده اسـت      ) 2001-2004(پرسشنامه توسط باس و آولیـو       
بـه   90اي این ابزار سنجش در کتاب دستورالعمل اجرایی آن آمده است کـه سـازندگان ایـن ابـزار طـی دهـۀ           سازه

 دسـته نمونـه مـورد اسـتفاده در     14، 1999در سـال  . اندهاي وسیع اعتبار یابی این ابزار دست زده مطالعات و بررسی 
 دسـته نمونـه   11 مشتمل بر 5x مجدداً دومین سري از مطالعات اعتباریابی فرم 2004مطالعات اعتباریابی و در سال    

  مربوط بـه کـشورهاي دانمـارك،    MLQعات اعتباریابی  مورد استفاده در مطال   دسته نمونۀ  11.گزارش شده است  
تباریـابی انجـام شـده در خـصوص        آزمـون اع   ،طـور خالصـه    بـه . باشـد مـی ... ایتالیا، سـنگاپور، آفریقـاي جنـوبی و       

در خـصوص اعتبـار    . عـاملی آن را نـشان داده اسـت   9هاي این ابزار سازگاري نسبتاً قوي و محکمی از مـدل     گویه
 300 تـا کنـون در   MLQیز در کتاب دستورالعمل اجرایی آن آمده اسـت کـه ویراسـت نهـایی           بیرونی این ابزار ن   

 اسـتفاده شـده    1995 -2004فوق لیسانس در سرتاسر جهـان بـین سـالهاي    نامۀ  پایان دکترا و رسالۀ تحقیق تا ۀبرنام
 . است

                                                
 ۀ نفر از پیروان یا همکاران مدیر باید بـه پرسـشنام  5 تا 3در برابر هر مدیر،  ، MLQاساس کتاب دستورالعمل اجرایی ابراز   بر   ∗

 .پاسخ دهند) (Raters مربوط به همکاران
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MLQ   ربـوط بـه رهبـران و     مراسـت ویي لیکـرت و در دو  ا  گزینـه 5 گویه و در قالب مقیـاس  44تمل بر مش
 تهدسـ صـورت میـانگین دو     بـه ود و همکارانشخ نمرةاس اس سبک رهبري یک فرد بر    . همکاران تنظیم شده است   

  .اشدب مرة مذکور قابل سنجش مین
 MLQ تدا با کمک دو مترجم متخصص در حـوزة زبـان تخصـصی مـدیریت بـه ترجمـۀ       اب ،در این پژوهش

وي  رجش پایایی این پرسشنامه،  این ابزار در یک مطالعه آزمایـشی بـر   سپس براي سنیراست سوم پرداخته شد و و
 و پـس از دریافـت بـازخورد از ایـن مطالعـۀ       اجـرا شـد  هـا  آنهمکـاران مـستقیم   و   درصد از افراد مورد مطالعه20

ي طور متوسط ضـریب آلفـا    به.ا و تنظیم پرسشنامه نهایی اقدام گردیده آزمایشی به حک و اصالح در برخی گویه    
 مربـوط بـه رؤسـا    ۀپرسـشنام . باشد می60/0هاي پیامدهاي رهبري حدود    و گویه  65/0هاي سبک تحول گرا     گویه

را عـودت   آن ، پـس از تکمیـل  هـا  آن و ي در اختیار ایشان گذاشـته شـد  ا   دقیقه 45 تا   30در یک مالقات حضوري     
و پـس از دو هفتـه بـا    شـد  یـشان توزیـع     همکاران مستقیم رئیس هـر مؤسـسه بـین ا          ، پرسشنامۀ آن به موازات . ندداد
   .ا مالقات حضوري بازپس گرفته شدب یري تلفنی و عمدتاً گ پی
 مربوط به همکاران مستقیم ایـشان   پرسشنامۀ102 پرسشنامۀ مربوط به رؤسا و 30اي  ه   داده ، این ترتیب  هب
یـانگین و روش همبـستگی   م ،هاي آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانـی  ا روش بSPSSفزار  ا  وسیلۀ نرم  هب
ي کـه از همکـاران   ا س میانگین نمرة خـودش و نمـره  اسا هر رئیس بر نمرة. یرسون مورد تحلیل قرار گرفت    پ

  .دریافت کرده محاسبه شده است
  

  اه فتهیا
  راگ  رهبري تحولبعدچهار ره رؤسا در نم) الف
)  درصـد 50 (آلی ایدهتأثیرگذاري  بعد رؤساي مورد مطالعه در ، اکثر1ارة  شماي جدول   ه  اساس داده  بر

)  درصـد 50( برانگیزندگی ذهنـی  بعدتوسط، در م نمرة)  درصد33/53(خش ب   انگیزش الهام  بعدنمرة باال، در    
 الترین درصد از رؤسابا نمرة. ندا نمرة پایین اخذ کرده   )  درصد 66/46( مالحظۀ فردي    بعدتوسط و در    م  نمرة

یـب اسـت کـه     نمـرات بـه ایـن ترت   وة محاسـبۀ نح.  حد متوسط استرا درگ ر سبک رهبري تحول  د) 66/46(
رون گروهـی   دجـار هن ربردکـا   اسـتفاده از روش بـا  شده توسط افراد جامعۀ مورد بررسـی  ذرة اخنممیانگین  

 باال، نمرات در حد میـانگین، نمـرة متوسـط و نمـرة      نمرة عنوان  بهمالك قرار گرفته و نمرات باالي میانگین        
امـل فرهنگـی و   وثیر عتـأ ایـن اقـدام جهـت کنتـرل     .  نمرة پایین مدنظر قرار گرفته اسـت       نوانع  بهزیرمیانگین  

  .گویان صورت گرفته است میان پاسخر گرایش به نمرة متوسط و پایین د
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راگ یشان در ابعاد و سبک رهبري تحولا   درصد فراوانی رؤساي مورد مطالعه بر حسب نمرةۀ مقایس-1 ةول شمارجد  

  الاب  رهنم
  )رصدد(

  وسطمت
  )رصدد(

  یینپا
  )رصدد(

 منۀدا
نمرات 

  اخذ شده

حراف ان
  معیار

ف قس
  انگینیم  نمره

  99/57  80  39/7  41-25/71  33/23  66/46  30  راگ ک تحولسب
ثیرگذاري تأ
  56/12  16  76/1  8-15  66/16  33/33  50   صفاتآلی ایده

  39/12  16  49/1  9-15  33/33  33/53  33/13  خشب گیزش الهامان
  64/10  16  46/1  7-5/13  30  50  20  یزندگی ذهنیانگبر

  98/10  16  98/1  6 - 25/15  66/46  66/36  66/16  حظۀ فرديمال
  

  )تالش باالتر از حد انتظار، اثربخشی، رضایت(ؤسا در سه پیامد رهبري ر ـ نمرةب 
در پیامد تالش باالتر از )  درصد66/36( باالترین درصد از رؤسا ،2 شمارةل واي جده اساس داده بر

)  درصد60(توسط و در پیامد رضایت همکاران  مرةنم)  درصد50(حد انتظار نمرة باال، در پیامد اثربخشی 
  .ندا نمره متوسط گرفته

  
  انهگ ي رهبري سه درصد فراوانی رؤساي مورد مطالعه برحسب نمره ایشان در پیامدهامقایسۀ –2 ول شمارةجد

  رهنم
  البا

  )درصد(
  وسطتم
  )درصد(

  ییناپ
  )درصد(

منه دا
  نمرات

حراف ان
  معیار

میانگین 
  نمرات

ف قس
  نمره

  12  14/8  28/1  6-25/10  33/33  30  66/36  ش باالترتال
  16  13/11  77/1  7-25/14  20  50  30  ربخشیاث
  8  37/5  12/1  2/2-25/7  20  60  20  نديم ایترض
  

  را و پیامدهاي رهبري رؤساي مورد مطالعهگ  میان ابعاد سبک رهبري تحولرابطۀ همبستگی -ج
را و هر سه پیامد رهبري گ  سبک رهبري تحولبعد چهارین هر  ب،3 ةاي جدول شماره اساس داده بر
 ۀ مالحظبعدبین ) 849/0(باالترین میزان همبستگی مشاهده شده .  همبستگی مثبت مشاهده شده استۀرابط

خش و پیامد تالش ب  انگیزش الهامبعدبه ط واشد و کمترین میزان همبستگی مربب مد رضایت میفردي و پیا
  . باالتر از حد انتظار است
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  یامدهاي رهبري سه گانه پبارا گ مبستگی پیرسون ابعاد سبک رهبري تحول  ه-3 ةول شمارجد
  ایتضر  ربخشیثا  ش باالتر از حد انتظارتال  

  851/0  821/0  596/0  راگ ک رهبري تحولسب
  724/0  789/0  599/0  آلی ایدهثیرگذاري تأ
  667/0  656/0  435/0  گیزش الهام بخشان
  782/0  721/0  574/0  انگیزندگی ذهنیبر

  849/0  791/0  482/0  حظه فرديمال
  

  یريگ ث و نتیجهبح
 تبطمرهاي رفتاري  ی باال بوده با توجه به ویژگآلی ایده تأثیرگذاري بعد روسا در ة اکثرن یافته که نمرای

 نایهاي اصیل اخالقی و توجه   ارزشبر اعتماد و ارائۀد  قوت در تأکی یک نقطۀعنوان به ندوات  میبعدا این ب
 اکثریت ایشان در که متوسط بودن نمرة  در حالی؛ا به عواقب اخالقی تصمیماتشان در نظر گرفته شودرؤس
ندي ب هایی چون شکل تر به رفتارها و ویژگیشزوم توجه بیخش و برانگیزندگی ذهنی، لب  انگیزش الهامبعد

تصویر از آینده، و به چالش کشاندن و به حرکت درآوردن ذهن و احساسات همکاران این رؤسا و نیز 
  .ازدس توجه رؤساي مذکور به نوآوري و خالقیت را خاطرنشان می

 در بعدحوریت خاص این مبا توجه به  مالحظۀ فردي بعد اکثر رؤساي مورد مطالعه در پایین بودن نمرة
ها و  گر عدم توجه کافی رؤساي مذکور به توانایی لبد و نشانط ي را میا را، توجه ویژهگ  رهبري تحولۀنظری

  . استها آننقاط قوت و ضعف و هویت مستقل پیروان 
 اه  این یافتهدر تحلیل. تاسرا در حد متوسط بوده گ رؤسا در سبک رهبري تحول  اکثرطور کلی نمرة به
 لدوینبابومر و . فتد نباید مورد غفلت قرار گیردا ن اتفاق میآ ي و محیطی که رهبري درا ثیر عوامل زمینهتأ
ند و ا هرا پرداختگ اي بر روي سبک رهبري تحوله العۀ تأثیر برخی عوامل و متغیرهاي زمینهمط به )2004(

راي گ  از رفتار رهبري تحولها آننان گوه رهبران هم نشان داد که رهبرانی که گرها آناي پژوهش ه یافته
 و ها نایب سازمرترا نشان دادند به این تگ بیشتري برخوردار بودند تمایل بیشتري به رفتار رهبري تحول

  .هی نوع رفتار رهبري هستندد اي سازمانی و محیط اجتماعی عامل مهمی در شکله زمینه
 باال و ة مطالعه در ایجاد تالش باالتر از حد انتظار نمرکه درصد قابل توجهی از رؤساي مورد نیا

ند، نقطه قوت و متوسط بودن نمرات رؤسا در دو پیامد رضایت و اثربخشی نیازمند تالش ا متوسط گرفته
 را باگ   پژوهش حاضر که بین سبک رهبري تحولۀاین یافت. بیشتر رؤسا در تقویت دو پیامد مذکور است

 این ،چنینهم .مخوانی دارد ه)2003(هده شد، با نتایج پژوهش نیکولین شای مثبت مپیامد اثربخشی همبستگ
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که در عین حال ( مالحظۀ فردي و پیامد رضایت رابطه همبستگی مثبت مشاهده شد بعد یافته که بین
  .مخوانی دارد ه)2003( با نتایج کار پژوهشی آلبرت ،)رین رابطۀ مشاهده شده در این پژوهش بودت قوي
افراد ل  فردي نظیر توجه به نیازهاي فردي، هویت مستقۀ مالحظبعدهاي برشمرده در  یژگی و آنجا کهاز

وجه  ت،ستها ناکی از نیازهاي اصلی انسیاساس سلسله مراتب نیازها   برها آنو باور داشتن به استقالل 
 که این  داشته باشدها نآمندي در  رگی در ایجاد احساس رضایتزواند نقش بت مدیران و رهبران به آن می

 همراهی هر سه پیامد رهبري با هر ،موعمجدر . اي پژوهش حاضر مورد تأیید قرار گرفته انتظار در یافته
مخوانی ه )1381( و موغلی )2003(را در پژوهش حاضر با نتایج پژوهش وب گ  رهبري تحولبعد چهار

 در موارد مختلف ؛ زیراهدد د تأیید قرار میادبیات را مور اي موجود دره نحو مشخص نظریه داشته و به
ي عصر امروز توصیه ها نات براي سازمای رهبري همراه با اثربخشی رهبري و رضعنوان بهرا گ رهبري تحول

  .و پیشنهاد شده است
موجود در قالب اي ه هاساس نظری را برگ ابط مورد انتظار بین پیامدهاي رهبري و سبک رهبري تحولرو
  .اشدب  قابل ترسیم می)ب ( رةوا قالب طرحدرابط مشاهده شده بین این دو سازه روو  )الف( ةرواطرح

  
  هاي موجود نظریهحوارة الف، رابطۀ مورد انتظار بین ابعاد و پیامدها براساس طر

  

  

 سبک
رهبري 
  گرا تحول

  لیآ ثیرگذاري ایدهتأ 

  بخش گیزش الهامان 

  انگیزندگی ذهنیبر 

  حظۀ فرديمال 

  ش باالترتال
  از حد انتظار

  ربخشیاث

  ایترض
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  اه حوارة ب، رابطۀ مشاهده شده بین ابعاد و پیامدها براساس یافتهطر

  
  

 مالحظـۀ فـردي در   بعـد  ،ید که در جامعۀ مورد مطالعـه آ دست می هاز مقایسۀ دو الگوي فوق این نتیجه ب      
 همبستگی مورد ، رابطۀدر عین حال. نگی داشته است  ر  حضور کم ا  را رؤس گ  هی سبک رهبري تحول   د  شکل

اهده شـده  مـش  زنیـ  حاضـر  و پیامدهاي رهبري در مطالعۀرا گ بین ابعاد رهبري تحول   ) اساس ادبیات  بر(انتظار  
  .است
  .اي پژوهش حاضر توجه به چند نکته ضروري استه  تحلیل کلی از یافتهدر
 کالنی کـه ایـن   ویژه جو جامعۀ هي با  توجه به تأثیر عوامل زمینهبااي پژوهش حاضر حتماً باید     ه  فتهیا -1

  .عالیت مشغول هستند مورد توجه قرار گیرند و مؤسسات آموزش عالی در آن به فها دانشگاه
یـري ابعـاد سـبک رهبـري     گ  بر شـکل ها دانشگاه و فرهنگ سازمانی هر یک از مؤسسات و   ثیر جو أت -2

  .ترؤسا از اهمیت زیادي برخوردار اس
 رؤساي ۀي از ابرجامعا  نمونهعنوان بهواند با کمی احتیاط   ت  ي شهر تهران می   ها  دانشگاهمعۀ رؤساي   جا -3

  .دنظر قرار گیردم و مؤسسات آموزش عالی در کل کشور ها دانشگاه
  

  ها پیشنهادات و توصیه
  .وان اشاره کردت اي زیر میه اي مذکور به پیشنهادات و توصیهه  براساس یافته، مجموعدر
توجه به هویـت مـستقل همکـاران، نیازهـا، اسـتعدادها،        ( مالحظۀ فردي    بعدبا توجه به تأثیر مشخص       -1
منـدي و   بر پیامدهایی چون، ایجاد تالش باالتر از حد انتظار، رضایت      ) ها، نقاط قوت و ضعف ایشان      اییتوان

ي غیرآموزشی ها ناهایی خاص متمایز از سازم ي آموزش عالی از ویژگیها ناجا که سازم اثربخشی و از آن   

  

 سبک
رهبري 
  گرا تحول

  لیآ ي ایدهثیرگذارتأ 

  بخش گیزش الهامان

  انگیزندگی ذهنیبر

  حظۀ فرديمال

  باالترش تال
  از حد انتظار

  ربخشیاث

  ایترض

  ره باالنم

  ره متوسطنم

  ره متوسطنم

ره پاییننم

)821/0(  

)851/0(  

)596/0(  
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ک شایـستگی در هنگـام    یـ عنـوان  بـه  در میـان مـدیران دانـشگاهی چـه         بعد اهمیت تقویت این     برخوردارند،
 یک معیار جهت سنجش و ارزیابی عملکرد این مدیران نیازمنـد توجـه خـاص        عنوان  بهانتصاب ایشان و چه     

  .است
هاي مـدیران دانـشگاهی کـه در      لزوم ایجاد بانک داده  قبل،  ذکر شده در بند     اساس توصیه و نکتۀ    بر -2

 یک پشتوانه جهت انتخاب و انتصاب رؤساي عنوان  به ها  دانشگاهآن سوابق و نتایج ارزیابی عملکرد رؤساي        
 .گردد مورد استفاده قرار گیرد توصیه می

 برانگیزنـدگی   بخـش،  ، انگیـزش الهـام  آلـی  ایده تأثیرگذاري   بعدگرا شامل     ابعاد سبک رهبري تحول    -3
ارت هـاي مـشخص نظیـر مهـارت برقـراري ارتبـاط، مهـ         و شایستگیها مهارتذهنی قابل تبدیل و ترجمه به       

تأثیرگذاري بر دیگران، مهارت پرورش و تشویق خالقیت و نـوآوري، مهـارت اعتمـاد بـه دیگـران و سـایر          
با این . نماید ویژه رهبران دانشگاهی ایفا می هیی است که نقش مهمی در موفقیت رهبران سازمانی ب ها  مهارت

راي مـدیران دانـشگاهی   ي برشمرده بـ ها مهارتشود واحد آموزشی خاص جهت آموزش         توجه پیشنهاد می  
ریزي  هاي واحد برنامه طور مشخص یکی از زیرشاخه تواند به این واحد می. ردهی گرددریزي و ساختا برنامه

 .نیروي انسانی بوده و تحت عنوان برنامه تأمین مدیران دانشگاهی به فعالیت بپردازد

ي خـاص  هـا  مهـارت هـا و   ویژگیسازي هر چه بیشتر مدیران فعلی آموزش عالی نسبت به تأثیر     آگاه -4
گرا و تأثیر آن بر بروز پیامـدهاي مفیـد رهبـري نظیـر، تـالش بـاالتر ازحـد               دهندة ابعاد رهبري تحول     تشکیل

مندي یکی از وظایف مهـم واحـدي بـا عنـوان واحـد تـأمین و تربیـت مـدیران دانـشگاهی              انتظار، و رضایت  
 .باشد می

ویژه در شرایط حاضـر و عـصر    هب) ها دانشگاهویژه رؤساي  هب(اهمیت حیاتی نقش مدیران دانشگاهی      -5
هـا   فرامـوش نمـودن ایـن جنبـه    . هاي اخالقی و انسانی مدیریتی است پیچیده و پرشتاب اطالعات، حفظ جنبه  

نفعـان    حساسیت ذي؛ زیراناپذیري به نظام مدیریت آموزش عالی کشور وارد نماید ي جبرانها ناتواند زی   می
التحصیالن و والدین با توجه بـه   ظام آموزش عالی شامل دانشجویان اساتید دانشگاه، فارغ    و بازیگران اصلی ن   

 توجه بیشتري نسبت به رعایت اصول اخالقی و انـسانی را   ،هایی که برعهده دارند     ها و رسالت   ماهیت فعالیت 
 .طلبد می

 دریافـت  دن زمینـۀ سـازي، فـراهم نمـو    نـه با توجه بـه اهمیـت نقـش دریافـت بـازخورد در فراینـد بهی             -6
 آموزش عالی توسط رئیس دانـشگاه در  ان اصلی سازمان، دانشگاه یا مؤسسۀنفع اي از ذي بازخوردهاي دوره 
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 جـزء الینفـک ارزیـابی عملکـرد یـک دانـشگاه یـا         عنوان  بهتواند    ابعاد رهبري و پیامدهاي حاصل از آن می       
 .گرددمؤسسه آموزش عالی تعریف و از ضریب اهمیت باالیی برخوردار 

هاي بـازآموزي اعـضاء    ها و دوره   که از طریق برگزاري کارگاه     ت علمی ۀ اعضاء هیئ  در بخش توسع   -7
هاي جدیـد   هاي آموزشی مبتنی بر محتواي علمی نظریه  کارگاه، توجه به ارائۀ   گیرد  ت علمی صورت می   ئهی

بري دانـشگاهی در میـان اعـضاء    هاي بالقوه الزم براي ره ساز ایجاد پتانسیل تواند زمینه   رهبري و مدیریت می   
 .ت علمی گرددئهی

هاي رهبري تالش در جهت ایجاد فضاي  دهی سبک اي بر شکل  با توجه به تأثیرگذاري عوامل زمینه      -8
جـو خـالی از تـشنج    ، سالمت جو سازمانی، یعنـی      هاي آزادي علمی و استقالل آکادمیک      مناسب با ویژگی  

اعتمادي و  ، پرهیز از بیها ناایی چون ارزشمند بودن هویت مستقل انس     ه  مبتنی بر اعتماد متقابل، رواج ارزش     
توانـد   هـاي دانـشگاهی، مـی    بدبینی، انحصارگرایی، اعتقاد به تنوع و تکثر و پذیرش عقاید مخالف در محیط   

  .هاي رهبري مناسب در میان مدیران و رهبران دانشگاهی باشد دهی سبک ساز شکل زمینه
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