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 چکیده

اه علمی دانشگبا خودکارآمدی اعضای هیات  آفرینتحولهدف این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری 

ات کلیه اعضای هی، طوسی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعة آماری نصیرالدینخواجهصنعتی 

آماری بر اساس جدول کرجسی  نمونة نفر بود. 819به تعداد  طوسی نصیرالدینخواجهعلمی دانشگاه صنعتی 

شنامه ها از پرس. جهت گردآوری دادهتصادفی محاسبه و انتخاب شد گیرینمونهو با روش نفر  901 و مورگان

شد و  دییأتنظر اعضای هیات علمی  بر اساسو آوالیو و پرسشنامه اسپریتزر استفاده شد که روایی آن  بأس

 هاادهداز آلفای کرونباخ استفاده گردید و نتایج حاکی از مناسب ابزار پژوهش بود. ، جهت بررسی پایایی ابزار

شان داد که بین ن هاافتهیی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. با استفاده از ضریب همبستگ

ی( ذهنی و مالحظات فرد کیتحر، بخشالهامانگیزش ، )نفوذ آرمانی آفرینتحولسبک رهبری  یهامؤلفه

ود طوسی رابطه مثبت و معناداری وج نصیرالدینخواجهبا خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی 

ش را در نفوذ آرمانی بیشترین نق، بینپیشتحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای ، همچنیندارد. 
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 مقدمه

و عموم مردم را به خود جلب کرده  پژوهشگران دیرباز نظررهبری موضوعی است که از 

 رهبری باشد که در زندگی همه افراد اسرارآمیزفرایند بسیار ، است. شاید علت این موضوع

تا بدانند بر اساس چه  انددهیکوشوجود دارد در اکثر موارد دانشمندان علوم رفتاری 

توان ، یتاز موقع ییهاجنبهمنابع قدرت یا با تکیه بر چه ، رفتارها، هاییتوانا، ییهایگژیو

، و همکاران یریرکبیامکرد )تعیین  توانیمبر پیروان و تحقق اهداف گروهی را  ریتأثرهبر در 

 هایچالشبا  هادانشگاهاز طرفی امروزه روسا و مدیران  (.17نقل از منتی و همکاران  9899

مدیریت  ،مدیریت منابع انسانی، گراتحولعددی از قبیل نیاز اساسی و حیاتی به رهبری مت

، اهیتغییر و تحاول دانشگ، توسعه پایدار و تداوم مزیت رقابتی دانش و پژوهش، کیفیت

یان . ااندمواجهفلسفه یا رسالت آن ، اصلی دانشگاه هایارزشاصالح و بهبود ، دهیشکل

تحت مدیریت خود  یهادانشگاهدر داخل  کندیمرا ملزم  هاآن یاندهیفزا طوربه هاچالش

این  در (.9897، انصاری و تیموری) نمایندنقاش رهبری را ایفا ، برای ایجاد تحاول کلای

ای برای تغییرات بلندمدت سازمانی و همچنین اساس و شالوده آفرینتحولرهبری  میان

. در حقیقت بدون وجود مدیران و رهبران ندکیمرسیدن به اهداف باالتر را فراهم 

بود  مشکل خواهد طورقطعبهاگر ممکن نباشد  هاسازمانپدید آوردن تحول در  آفرینتحول

 (.9819، )اردالن و همکاران

چه خصوصی و چه دولتی برای ادامه ماندگاری و پایداری حیات و نیز رشد  هاسازمان 

ر ایجاد تحوالت گسترده د، گاهی نسبت به محیطو توسعه خود نیاز به افزایش دانش و آ

را از حال به  هاسازماندارند که در این میان نقش رهبران که  هاهیروفرهنگ و ، ساختارها

 کنندیمنیازهای محیطی را تشخیص و تغییر و تحوالت متناسب را تسهیل ، آینده حرکت داده

 بیان کرد که گونهاین توانیم، ساسا بر این(. 9898، موغلیگردد )یمآشکار  ازپیشبیش

یات که رهبران دانشگاه بتوانند اعضای ه ابدییمزمانی در دانشگاه تحقق  آفرینتحولرهبری 

و همچنین انگیزه آنان را افزایش  کنند دانشگاه آگاه هایمأموریتعلمی را از اهداف و 

و  خشبالهامانگیزش ، ترغیب ذهنی، این نوع رهبری بر اساس چهار بعد نفوذ آرمانی، دهند
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دف ه درواقعکه در مبانی نظری به آن پرداخته خواهد شد.  ابدییممالحظات فردی تحقق 

از طریق روشنگری ، سازمانی هایهدفدر دانشگاه اطمینان از رسیدن به  گراتحولرهبر 

و حل موانع موجود بر سر راه این مقاصد با  مقاصد دانشگاهی برای اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی از بازیگران  باألخصدانشگاهیان و  چراکه .استاهی دانشگاهیان همر

کالن  هایهدفامکان رسیدن به  هاآنکه بدون  باشندیمدانشی دانشگاه  یهاهیسرمااصلی و 

نخواهد داشت و  کشور وجودبرای پیشرفت  شدهطرح یهاافقدانشگاه در  اندازچشمو 

در  .شوندیمو کنترل  ختهیبرانگ، 9با سازوکارهای نفوذ بر خود هاآنبسیاری از رفتارهای 

 7از باور به خودکارآمدی رتریفراگو  ترمهم کدامهیچ، نفوذ بر خود یهاسمیمکانمیان 

کسب موفقیت  یهامؤلفه ترینمهمیکی از ، . خودکارآمدی(9110، 8بندورا) ستینشخصی 

(. 7117 ،)اسنیدر و لوپز ردیگیمبت جای مث شناسیروانو سازش یافتگی است و در حیطه 

 طورهباست که فرد وظایف شغلی را با مهارت و  یامرتبه درواقعخودکارآمدی یا شایستگی 

(. حال 9819، طبقدهی و خلعتبری ینیاز حسنقل  9899عبدالهی دهد )یمانجام  آمیزموفقیت

 است مسئلهلی بررسی این هدف اص، خاص طوربهدر این مقاله نیز آنچه بیان شد  بر اساس

اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی  یخودکارآمددر  آفرینتحولرهبری  نقش که

 یخودکارآمدو  آفرینتحولطوسی چیست؟ و آیا بین شیوه رهبری  نصیرالدینخواجه

 ،مالحظه فردی) آفرینتحولابعاد رهبری وجود دارد؟ و آیا  یارابطهاعضای هیات علمی 

 را دارند؟ یخودکارآمد بینیپیشو نفوذ آرمانی( توانایی  بخشالهامگیزش ان، ترغیب ذهنی

یک رهبری کاریزمات یهاهینظراخیر در  هایپیشرفت. تا خودکارآمدی آفرینتحولاز رهبری 

باه  نستدایمو پیروان را وابسته به رهبری  کردیمفرض  رمتعارفیغکاه رهبار را موجاودی 

یروان که به توسعه و توانمندسازی پ آفرینتحولاتیک و رهبری نئوکاریزم یهاهینظرسامت 

مرادی چالشتری و اسات )انتقال یافتاه ، کنندیمجهت عملکرد مستقل توجه 

 یدرنتیجهبرنز  توسط( 9109اواخر قرن بیستم )، ی رهبری تحولینظریه (.9899همکاران؛

( 9199و بعدها از سوی بس )شد  ارائهتوصیفی پیرامون تحلیل رهبران سیاسی  یهاپژوهش
                                                           

1. self-influence 
2. self-efficacy 
3. Bandura 
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، نقل از قهرمانی و همکاران 7119، 9گیونز، 9899، داده شد )امیرکبیری و همکاران توساعه

فرآیندی که در آن رهبران و پیروان همدیگر را  عنوانبهرا  آفرینتحول. برنز رهبری (9811

(. در 9819، بردبارتاجی و کرد )تعریف ، دهندیمبه سطح باالتری از اخالق و انگیزه ساوق 

ف باالقوه در پیروان است و هد یهازهیانگدر جستجوی  دائماً آفرینتحولرهبر ، این فرآیند

ست اپیروان به نیازهای برتر و تبدیل منافع فاردی به منافع جمعی  توجهجلب، این رهبر

 فردی نآفریتحولرهبر ، دیگرعبارتبه(. 9818، نقل از مرتضوی و نیک کار 9117، بارکر)

تا به نحو بهتر و در راستای ارتقای  کندیماست که انگیزه را در افراد مجموعه خود ایجاد 

د کردن( بیان 7119، 8کریشنان) و( 7119، 7. همچنان که )مداسیر و سینگکنندعملکرد تالش 

ی رهبری تحولی ایان اسات کاه پیاروان خاود را باه انجاام که مشخصه و فرض اصالی نظریه

( معتقد 9199(. باس )9811، قهرمانی و همکاران) زاندیانگیبرمهادات فراتار از انتظاار تع

است رهبران تحولی تأثیر شگرفی بر زیردستان خود دارند و تعهاد زیردستان را به اهداف 

(. او 9811، یآبادنیز) کنندیمتوانمناد  هاآنرا برای تحقق  هاآنسازمان برانگیخته و 

انگیازش  -8ترغیاب ذهنای  -7نفاوذ آرماانی  -9 بعدهبران تحولی را در چهار ر یهایژگیو

 .کندیمبیان ، ی فردیمالحظه -9 بخشالهام

بارز  یهایژگیوولی از  رندیگیمافراد تحت رهبری قرار  اگرچهاما باید اذعان کرد که 

ا ایف محول شده روظ تواندیمکه به مدد این موهبت الهی  استانسان قدرت اندیشه و عقل 

وقتی این افراد در جایگاه هیات علمی در دانشگاه  خصوصاً انجام دهد. آمیزموفقیت طوربه

 یهاییتوانا. اعضای هیات علمی برای ادای وظایف علمی و پژوهشی باید به رندیگیمقرار 

است.  راعتماد در کارکردهای فردی مؤث، دیگرعبارتبهخود اعتماد و اعتقاد داشته باشند؛ 

ا هآناین باورها به خودکارآمدی در ، خود را باور کنند یهاتیقابلافراد  کهیدرصورت

 ،دهیسازمانکه برای  هاستآنهای . خودکارآمدی قضاوت افراد درباره تواناییانجامدیم

نقل از شاوران و  9100، بندورااست )و دستیابی به اهداف ضروری  موردنیازعملکرد 

که به بل، کندیمو شایستگی تمرکز  بر تخصص تنهانه(. خودکارآمدی 9819، همکاران
                                                           

1. Givens, 
2. Modassir & Shingh 
3. Kirshnan, 
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نقل  7118، بونگ و اسکالویکدارد )نی است نیز توجه یافتدستآنچه  دربارهباورهای فرد 

( خودکارآمدی اعضای هیات 7119همکاران )و  9(. دلینگر9819، از شاوران و همکاران

هایشان برای ادای وظایف یاددهی و یادگیری یعلمی را باورهای فردی آنان درباره توانای

 استادانی که احساس خودکارآمدی، . بنابرایندانندیمدر بافت کالسی خود  آمیزموفقیت

های یبا توجه به شایستگ هاآن. کنندیماحتمااالً باا تاالش و ماداومت بیشتری کار ، دارناد

اد از انجام افر گونهاینلمی را دارند. خود معتقدند که تواناایی کساب موفقیات در وظاایف ع

حس ، از تحارک و انگیازش بیشاتری برخوردارند، برناددادن کارهای علمی لذت می

نای خاود درو یهامهارتو آمادگی بیشتری دارند تا  رندیگیمکمتر در تنگنا قرار  کنندیم

اسات که چهار منبع وجود بر این بااور  7باندورا (.9819، شاوران و همکارانکنند )را تقویت 

ز: ا اندعبارتکه  دهندیمخودکارآمدی فردی خود را توسعه  هاآن وسیلهبهدارد که افراد 

 یتمااعاجعااطفی و ترغیاب  یختگیبرانگ، الگاوبرداری یهاتجربه، مهاارتی یهاتجربه

ری سبک رهب واسطهبهخودکارآمدی  (.9819، نقل از شاوران و همکاران 7111بندورا )

داد  ناشان( 9899) سارخابینورشااهی و یمنای دوزی  یهاافتهی، ردیگیمقرار  ریتأثتحت 

 شبخالهامدر ابعاد نفوذ آرمانی و انگیزش ، شدهیبررس یهادانشگاهکاه اغلاب رؤساای 

 در( 9899نورشاهی ) نیهمچن دارناد. نییپا ازیامتی فاردی امتیااز بااال و در بعاد مالحظاه

 هاشگاهدانرؤسای  انیم در گراتحولی رهبری ی پیامدهای رهبری و ابعاد شیوهرابطهبررسی 

ده مطالعه ش هایدانشگاهنشان داد که اکثریت رؤسای ، و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران

 یترغیب ذهنی نمره و بخشالهامدر دو بعد انگیازش ، ی باالدر بعد نفوذ آرمانی نمره

 ،قهرمانی و همکاران) اندکردهی پاایین کاسب حظاات فاردی نمارهمتوساط و در بعاد مال

 «یجمععاملیت انسانی و خودکارآمدی »در مطالعه خود با عنوان ( 7111)باندورا (. 9811

 هایهارتمیک وظیفه که مستلزم داشتن  آمیزموفقیتاست که برای انجام دادن  ذکر کرده

رچه ا بر توسعه خودکارآمدی یک فرد دارد و اگفردی بیشترین تأثیر ر تالش، مشخصی است

 هایتالش تنهانهاما خودکارآمدی جمعی ، آورندیمخود را به گروه  هایپویاییافراد 

                                                           
1. Dellinger 
2. Bandura 
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بلکه باورهای مشترک شکل یافته را تقویت ، کندیمشده را تشدید  دهیسازمانگروهی 

، ارانشاوران و همک) شودیمتابعی از اتحاد افراد استنباط  عنوانبهکند و عملکرد گروه می

 «کالجدر خودکارآمدی و تدریس »با عنوان  یامطالعه ( در7119هوی ) 9(. ولفولک9819

رابطه بین خودکارآمدی و روابط اجتماعی دانشجویان را بررسی کرده و بر این باور است 

موجب  ،رتأثیرگذاهمکاران و دیگر افراد ، خانواده، که بازخوردهای گرفته شده از همتایان

بازخورد در زمینه خودکارآمدی ، شود. عالوه بر اینتوسعه خودکارآمدی یا کاهش آن می

 ،شاوران و همکاران)بستگی دارد ، دهدیمبه چگونگی ارائه آن و مقام فردی که بازخورد 

( نشان 7118) 9( و کاپرارا7119همکاران )و  8( و رز7110) 7چن یهاپژوهش (.9819

ای خودکارآمدی استادان در پایداری تعهد به سازمانشان و رضایت شغلی که باوره دهندیم

 هانآباعث بهبود احساس کارآمدی در یادگیرندگان و مشارکت ، نقشی اساسی دارد هاآن

انگیزه  ،و با بروندادهای دانشجویان شامل پیشرفت تحصیلی شودیمکالسی  هایفعالیتدر 

( 7119) 9جانسن پژوهش (.9819، جعفری و همکاراندارد )و احساس کارآمدی آنان ارتباط 

ه و نوآوران یهاحلراه، آفرینتحولنشان داد که رهبران  آفرینتحولپیرامون رهبری  زین

 ییهاهدیاکه  کنندیم قیرا تشوپیروانشان  هاآنو  خواهندیم روانشانیپجدید را از  یهادهیا

(. 9819 ،حسینی طبقدهی و خلعتبری)دشان باشد خو یهادهیااز  ترمتفاوت بدهند کهرا ارائه 

و میزان خالقیت  آفرینتحول در پاژوهش خاود باا عناوان رهباری ازی( ن7197لازواره )ا

خیلای قاوی و مثبات باین رهباری  یارابطهاعضاای هیاأت علمای در اردن نشان داد کاه 

 آفرینتحوله رفتار رهبری به این معنا کاه هار چا، و خالقیت وجود دارد آفرینتحول

میر کمالی و ) بوداعضای هیأت علمی بیشتر خواهد  تیخالق زانیم، سرپرساتان بیشاتر باشاد

 سازمانی سریع تغییرات بر گراتحول رهبری اثر بررسی ( با7199) 7یموتیت (.9817همکاران؛

 وجود یدارعنیم رابطه رهبر به کارمندان اعتماد و رهبری مؤثر ارتباطات بین :داد نشان

                                                           
1. Woolfolk 
2. Chen 
3. Ross 
4. Caprara 
5. Johnson 
6. Timuti 
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 این که ندارد وجود یدارمعنی رابطه تغییرات سرعت با رهبری تحولی رفتار بین ولی، دارد

 بررسی با (7199) همکاران و 9چوی سنگ .است بوده رهبری تحولی ادبیات با مغایر رابطه

، تحولی رهبری سبک مؤلفه چهار از دریافتند شغلی بر رضایت تحولی رهبری سبک تأثیر

 .(9819، رحیمیان و همکاراندار ) یدارمعنی رابطه رضایت شغلی با فردی مالحظه بعد تنها

و  آفرینتحولهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری ، آنچه ذکر گردید بر اساس

از: )الف(  اندعبارت پژوهشخودکارآمدی اعضای هیات علمی است. اهداف اختصاصی 

اعضای هیات علمی؛ )ب( بررسی رابطه بین  و خودکارآمدی آفرینتحولشناسایی رهبری 

خودکارآمدی  بینیپیش؛ )ج( اعضای هیات علمی خودکارآمدیو  آفرینتحولرهبری 

 .آفرینتحولرهبری  یهامؤلفه بر اساساعضای هیات علمی 

 الگوی مفهومی پژوهش به شرح شکل شماره ترسیم شده است.
 

 الگوی مفهومی پژوهش .1شکل 

 

                                                           
1. Coyseng 
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 روش پژوهش

 آفرینلتحوسبک رهبری ، توصیفی همبستگی است. در این پژوهش، ش پژوهش حاضررو

امعه آماری ج متغیر مالک در نظر گرفته شد. عنوانبهو خودکارآمدی  بینپیشمتغیر  عنوانبه

نفر  819 طوسی به تعداد نصیرالدینخواجهاعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی پژوهش کلیه 

و با روش  نفر 901 نة آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان. نمو(9بود )جدول شماره 

 تصادفی انتخاب شد. گیرینمونه

 طوسی به تفکیک مرتبه نیرالدینصخواجهجامعه آماری اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی  .1جدول 

 درصد فراوانی 

 9/97 81 استاد

 1/79 99 دانشیار

 7/98 978 استادیار

 8/9 98 مربی

 9/1 9 زشیارمربی آمو

 1/911 819 جمع کل

که بیشترین فراوانی اعضای هیات علمی مربوط به  شودیممشاهده  9جدول  بر اساس

 دانشیار قرار دارد.، بعدازآناستادیار است و 

( برای سنجش 9های زیر استفاده شد: )از مقیاس هاآن یریگاندازهسنجش و  منظوربه

 یادرجهپنج( که بر مقیاس 7111) ویآوالو  بأس سؤالی 90از پرسشنامه  آفرینتحولرهبری 

؛ استفاده شد. این پرسشنامه دارای شودیمپاسخ داده  (9بسیار زیاد= تا 9= کم اریبسلیکرت )

گویه(  9) بخشالهام زشیانگ، گویه( 9)ذهنی  بیترغ، گویه( 9) ینفوذ آرمانخرده مقیاس  9

ه شد و آلفای کرونباخ محاسب، عیین پایایی ابزارت منظوربه. استگویه(  9)و مالحظات فردی 

حاکی از مناسبت ابزار بود. روایی و اعتبار پرسشنامه بارها مورد آزمون قرار  99/1مقدار 

 ؛9811، یآبادنیز ؛9819، حسینی طبقدهی و خلعتبری یهادر پژوهشگرفته است و 

 9819، همکارانو  یساک ؛9811، و همکاران یقهرمان ؛9818، و نیک کار یمرتضو

( 7) ... از این ابزار استفاده شده و تقریباً نتایج مشابهی به دست آمده است. و 9811؛یجاودان
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( استفاده شد. 9119برای سنجش خودکارآمدی اعضای هیات علمی از پرسشنامه اسپریتزر )

 تا 9=بسیار کملیکرت ) ایدرجهپنجمقیاس  بر اساسگویه بوده و  97این پرسشنامه دارای 

 99/1برای این مقیاس برابر با  شدهمحاسبهشود. آلفای کرونباخ ( نمره دهی می9= بسیار زیاد

 یهاسایمقها بود. روایی مناسب ابزار برای گرداوری داده ییایاز پابه دست آمد که حاکی 

ایی رو، درنتیجهقرار گرفت.  دییتأنفر از اعضای هیات علمی مورد  9نظر  بر اساس ذکرشده

 ژوهشپاز نمونه  هاداده آوریجمعقابلیت ، پژوهشپایایی ابزار نشان داد که مقیاس ابزار و 

 .استرا دارا 

و به دو صورت  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده، هاپرسشنامه آوریجمعپس از 

آزمون توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. آزمون استنباطی شامل ضریب 

 سون و تحلیل رگرسیون چندگانه بود.همبستگی پیر

 هایافته

از پارامتر مرکزی میانگین و پارامتر پراکندگی انحراف  پژوهشبررسی متغیرهای  منظوربه

 نشان داده شده است. 7جدول معیار استفاده شد. نتایج در 

 پژوهشتحلیل توصیفی متغیرهای  .2جدول 
 انحراف معیار میانگین پژوهشمتغیرهای 

 907/1 879/8 یماننفوذ آر

 798/1 779/8 بخشالهامانگیزش 

 799/1 999/8 مالحظات فردی

 799/1 717/8 ترغیب ذهنی

 998/1 879/8 خودکارآمدی

از  ،و خودکارآمدی آفرینتحولجهت بررسی روابط میان متغیرهای مربوط به رهبری 

 شدهکیفکت رتصوبهآزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل 

 است. 8مطابق جدول 
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 پژوهشهمبستگی متغیرهای  .3جدول 

 یدارمعنیسطح  ضریب همبستگی پژوهشمتغیرهای 

 119/1 798/1 ینفوذ آرمان

 111/1 997/1 بخشالهامانگیزش 

 111/1 999/1 مالحظات فردی

 111/1 887/1 ترغیب ذهنی

 خودکارآمدی یباورهابا  آفرینتحولرهبری ابعاد  معنادارنتایج فوق بیانگر رابطه مثبت و 

 .استاعضای هیات علمی 

 ،)مالحظه فردی آفرینتحولاز ابعاد رهبری  یککدامجهت بررسی این موضوع که 

، ا دارندر خودکارآمدی بینیپیشو نفوذ آرمانی( توانایی  بخشالهامانگیزش ، ترغیب ذهنی

 تمام متغیرهای، فاده گردید که طی آناست زمانهماز آزمون رگرسیون چندگانه به روش 

 شده است. ارائه( 9شود. نتایج رگرسیون در جدول شماره )با هم وارد تحلیل می بینپیش

 خروجی تحلیل رگرسیون. 4جدول 

 استانداردشدهضریب  ضریب استاندارد نشده مدل
 مقدار تی

ی
مد

رآ
کا

ود
خ

 

 B اشتباه معیار Beta 

119/9 ضریب ثابت  781/1   999/9  

879/1 ینفوذ آرمان  198/1  991/1  877/7  

799/1 بخشالهامانگیزش   191/1  709/1  799/9  

899/1 مالحظات فردی  199/1  917/1  919/9  

998/1 ترغیب ذهنی  199/1  997/1  997/7  

 بینیپیش( دارای بیشترین نقش در 99/1نفوذ آرمانی )بتا: ، مقادیر بتا بر اساس

 علمی است. خودکارآمدی اعضای هیات

 یریگجهینتبحث و 

یکی از عوامل اساسی انسانی در موفقیت و شکست  عنوانبههمواره ، مدیریت و رهبری

 ودشیممحسوب  انیبندانشیک سازمان  عنوانبهدانشگاهی  ینهادها باألخصو  هاسازمان
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ن بین ای در اما و پژوهش در ابعاد گوناگون بوده است. موردمطالعه هموارهو بر همین اساس 

 یهاپژوهشهمواره در  آفرینتحولرهبری  سبک، رهبری یهاسبک خصوصاًمباحث و 

این پژوهش ضمن تعیاین جایگااه و اهمیات  لذا .است موردتوجهدانشی بیشتر  یهاسازمان

خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه باه بررسای نقاش آن در  آفرینتحول رهباری

هبری پژوهش سبک ر یهاافتهی. بر اساس پرداخته است طوسی نیرالدینصخواجهصنعتی 

ین است و در ب تأثیرگذاراعضای هیات علمی دانشگاه  خودکارآمدیبر روی  آفرینتحول

کمترین میانگین مربوط به مالحظات فردی است که ، آفرینتحولسبک رهبری  یهامؤلفه

فوذ آرمانی و مالحظات فردی همسو در بعد ن (9899) نورشاهیپژوهش  یهاافتهیاین یافته با 

ر بایشتار رؤساای داناشگاه د ینمره در پژوهش خود به این نتیجه رسیده بود کهوی  است

متوساط و در بعاد مالحظاات فاردی در ساطح  بخشالهامدو بعاد ترغیاب ذهنای و انگیازش 

ا سایر خودکارآمدی بدیگر پژوهش نیز حاکی از این است که  یهاافتهی پاایینی قارار دارد.

اری به عبارتی باین دو متغیار رهب. استسبک رهبری دارای رابطه مثبت و معنادار  یهامؤلفه

، یطوس نیرالدینصخواجهخودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی تحاولی و 

ش ین نقبیشتر آفرینتحولرهبری  یهامؤلفهو در بین  و معناداری وجود دارد. مثبتی رابطه

بدین معنی که هر چه جایگاه رهبری تحولی در دانشگاه بااالتر  .استرا نفوذ آرمانی دارا 

الزم  نیبنابرا بیشتر خواهد بود.اعضای هیات علمی دانشگاه میازان خودکارآمدی ، باشاد

بری طوسی به ره نصیرالدینخواجهاست که برای ارتقای سطح رهبری دانشگاه صنعتی 

از مشکالت اعضای هیات علمی صورت  آگاهی منظوربه یشیاندهم یهاجلسه، آفرینتحول

ب مشارکتی به همراه پاداش دهی مناس وهیش، مدیریتی یهامیتصمپذیرد و نسبت به اتخاذ 

خالقانه در دانشگاه حمایت الزم  یهادهیاتا از  کنندصورت پذیرد و رهبران دانشگاه سعی 

انشگاه احترام بگذارند و ترقی و پیشرفت دانشگاه را در د یاقهیسلرا به عمل آورند و به هر 

 در تعدد سالیق بدانند.
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 منابع

مشارکت  یاواسطهنقش  (.9819) لیخل، ؛ زندیروسیس، ؛ قنبریمحمدرضا، اردالن

مطالعات  .و آمادگی برای تغییر سازمانی آفرینتحولکارکنان در ارتباط بین رهبری 
 .978 -11، (00)78 ،بهبود و تحول() تیریمد

(. بررسای 9899) محماد.، فارزاد و مارادی، نظاری، اباراهیم، خدایاری، علیرضا، امیرکبیری

فاصلنامه  ،و تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان آفرینتحولرهبری  یهاسبکرابطه بین 
 .997-990، 99، فرهنگ مدیریت

 .تدبیر مجله .گراتحول ( مدیر در نقش رهبر9897) یهاد، یموریت اسماعیل؛ محمد، انصاری

991 ،91- 78. 

و چابکی منابع  آفرینتحولرهبری  یرابطهبررسی  (.9819) غالمرضا بردبار، زهرا، تاجی

. ع() حسیندانشگاه جامع امام  مدیریت منابع انسانی یهاپژوهش یفصلنامه .انسانی

0 (7) ،998-900. 

و  آفرینتحولرابطه سبک رهبری (. 9819) .جواد، سیده لیال؛ خلعتبری، حسینی طبقدهی

خودکارآمدی کارکنان. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 (.7)8، تنکابن

نقش رهبری تحولی در آمادگی  (.9819روناک )، ؛ ویسییمرتض، یطاهر ؛دیحم، رحیمیان

ت رهبری و مدیری یهاپژوهشفصلنامه  مدارس ابتدایی. کارکنان برای تغییر در
 .98-19، (7)7. آموزشی

باز  :رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی در مدرسه (.9811رضا )حسن ، یآبادنیز

 .91-78، (0)8آزمون و تغییر یک الگوی آزمون شده در صنعت. مدیریت دولتی. 

 (.9819) عشرت. یبیب، یزمان ؛رجیا، یکاظم سعید؛، پور ییرجا ؛درضایحم دیس، شاوران

 یعلمئتیهخودکارآمدی فردی و جمعی اعضای ، بط چندگانه میان اعتمادتعیین روا

 .79، در آموزش عالی یزیربرنامهفصلنامه پژوهش و ، هادانشگاه
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نقش رهبری  (.9811) .لیعق، یابوچنار ؛صالح، محمد. رشید حاجی خواجه لو، قهرمانی

انشگاه شهید موردی: د مطالعه (تحولی در ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین

 .(99)9، توسعه کارآفرینی فصلنامه بهشتی(.

؛ انرویانوش، نژاد کاظم، نصرا... دیس، ؛ سجادیمهرزاد، یدیحم ؛محمدرضا، مرادی چالشتری

تبادلی با عدالت  _ آفرینتحولرهبری  یهاسبکرابطة  (9899) اکرم، جعفری

مدیریت ایران. جمهوری اسالمی  یبدنتیتربمدل در سازمان  ارائهو  یسازمان
 17-08، 7 ،ورزشی

عدالت سازمانی در رابطه میان  یگریانجیمنقش  (.9818) ریام، ؛ نیک کاردیسع، مرتضوی

رکت : شموردمطالعهو کیفیت زندگی کاری کارکنان  آفرینتحولسبک رهبری 

 .977- 918، (99)7 ،مدیریت اجرایی یپژوهشنامه .آب و فاضالب مشهد

بررسی رابطه سبک  (.9817فاطمه )، یصفر ؛فائزه، یمنصور ؛نهیسک، یمیرح ؛پرستو، منتی

شهرستان ایالم. رویکردهای  وپرورشآموزشو نوآوری در  آفرینتحولرهبری 

 .19-01 ،9، پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

 نامهفصل(. MLQ) و ابزار سنجش آن آفرینتحول رهبری (.9898. )رضایعل، موغلی
 .997-19، 99و  98 ،مطالعات مدیریت

(. تبیین نقش رهبری 9817علیرضا )، ؛ یوزباشیمیکر، محمد؛ شاطری دیس، میرکمالی

. ینیآفرارزشنوآوری و  دو فصلنامهدر گرایش به خالقیت سازمانی.  نیآفرتحول

9(8) ،79 -89 

 و یشناختسبک(. بررسای رابطاه 9899) نسرین و محمد یمنی دوزی سرخابی.، نورشاهی

فاصلنامه ، و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاههبری در میان رؤسای سبک ر
 .99، در آموزش عالی یزیربرنامهو  پاژوهش

در میان رؤسای  گراتحول(. بررسی رابطه پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری 9899) نسرین.، نورشاهی

 .8 ،ربیتی و روانشناسیت فاصلنامه مطالعاات، و مؤسسات آموزش عاالی شاهر تهاران هادانشگاه
Alzawahreh, A. A. (2012). Transformational Leadership of Superiors and 

Creativity Level among Faculty Members in Jordanian Universities. 
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