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چکیده
هدف از این تحقیق ،بررسی رابطة سبک رهبری تحولگرا با تعالی سازمانی در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی است .ای ن تحقی ق از نر ر
هدف کاربردی و از نرر نحوۀ گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی است .برای انجامدادن این پ ووه نمون ة آم اری  880نف ری
متشکل از مدیران میانی و ارشد دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ،با روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند .با توجه به هدف و نوع پ ووه ،
ابزار تحقیق پرسشنامههای چندعاملی رهبری و تعالی سازمانی مدل  EFQMبودند .میزان پایایی پرسشنامة سبک رهبری ب رای رسس ای
جهاد دانشگاهی  1/66و برای تعالی سازمانی نیز  1/10محاسبه شد .برای توصیف و استنباط آماری دادهه ا ب رای آزم ون فر یة اص لی
تحقیق ،آزمون همبستگی اسپیرمن اجرا شد .نتایج آزمون فر یه نشان داد ب ین س بک رهب ری تح ولگ را ب ا تع الی س ازمان در جه اد
دانشگاهی رابطة معنادار وجود دارد .از آنجا که در اینجا سطح معناداری آزمون تساوی ریب رگرسیون کوچکتر از  1/18است ،رابطة بین
سبک رهبری تحولگرا و متغیر تعالی سازمانی با  33درصد اطمینان ثابت شد.

کلیدواژگان
تحولگرا ،تعالی سازمانی ،جهاد دانشگاهی ،سبک رهبری.

 نویسندة مسئول ،رایانامهf.eslami@acecr.ac.ir :
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مقدمه
جهت مقابله با محیط نامطمئن و تغییرات مستمر امروز ،نیاز بهه ارهرا د ر نقهه ر بهر بههشهدت
احساس میشو  .بدیهی است ر برد سنتی ر زارة سوم ا امة حیات نخوا د ا و جهان نیازمنهد
ر برانی تحولگرا خوا د بو  .ر برد تحهولگهرا ییهی از رهارا ای هاد ر بهرد ر روانشناسهی
سازمانی است که ر رابطه با رضایت زیر ستان مور تحقیق گستر ه قرار گررته است (انصهارد و
تیمورد ،5831 ،ص .)07ر واقع ،ر برد تحولآررین ررایند آگا انة اخالقی و معنهود اسهت کهه
الگو اد مساود روابط قدرت میان ر بران و ریروان را براد رسیدن به هدری جمعهی ،یها تحهول
واقعی بنا میکند .ر برد تحولآررین ررایند ایجا تعهد به ا داف سازمانی و توانمنهدکر ن ریهروان
براد تحقق آن ا داف است ).(Magliocca, 2001, pp.259 -264
ر بران تحولآررین خوشبینی ،جاذبة وش و بسیارد از سایر توانایی اد شخصهی را بههکهار
میگیرند تا آرمان اد یگران را ارتقا ند و اررا و سازمان را به سمت باالترد از عملیر انتقهال
ند ) .(Manning, 2003از آنجا که مورقیت ر سازمانی منهو بهه هدایت و ر بهرد مگهام بها
رویایی و انعطافرذیرد سازمانی و از سویی ،باالبو ن سطح انتظارات و توقعات مشتریان سازمان ا
و تغییرات شتابنده است ،نقه ر برد تحولآررین ر سازمان ا موقعیت ممتازد ار  .بنابراین ،این
تحقیق تالش میکند راسخگود این ررسه باشد که ر برد تحولآررین چهه ویگگهی هایی ار و
چگونه میتواند سازمان ا را به تعالی

برساند.

بیان مسئله
بیشک بخه مهمی از مورقیت و تعالی سازمان ا ،نتیجة اثربخشی و اقدامات مناسب رؤساد آنهان
است .ر بران و رؤساد جها انشگا ی براد تعالی سازمان خو عالوه بر عالقهمنهدبو ن بهه کهار
خو و عشق ورزیدن به عوامل زیر ست خو باید از سبک ر برد اثربخه ر راسهتاد تعهالی آن
برخور ار باشند .زیرا تعالی بخه اد ذدربط و کسب مورقیت آن ا ر سطح اخلی و بینالمللهی
باعث ررورش روحیة وطنررستی و غرور ملی ر سطح جامعه میشو و تأثیر قابل مالحظهاد بهر
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استا ان ،کارکنان ،محققان و انشجویان ار  .بنابراین ،از نظر محقق مسئله این اسهت کهه آیها بهین
سبک ر برد تحولگرا و تعالی سازمانی ر حوزه اد مختلف جها انشگا ی ارتبا وجو ار ؟
اهداف تحقیق
هدف اصلي

بررسی ارتبا سبک ر برد تحولگرا با تعالی سازمانی ر جها انشگا ی
اهداف فرعي

ا داف ررعی تحقیق به شرح زیر است:
 بررسی ارتبا سبک ر برد تحولگرا و توانمندساز ا ر جها انشگا ی بررسی ارتبا سبک ر برد تحولگرا و نتایج سازمانی ر جها انشگا ی بررسی ارتبا سبک ر برد تحولگرا و نوآورد و یا گیرد ر جها انشگا یمباني نظری تحقیق
رهبری :نفوذ و تأثیرگذارد بر مرئوسان از طریق برقرارد ارتبا با آنان ر تحقق ا هداف سهازمان
(خدا ا .)5831 ،
سبک رهبری :شیوهاد که مدیریت بر رایة آن عمل میکند (خدا ا .)5831 ،
سبک رهبری تحولگرا :سبیی از ر برد است که ر بر بر باور ا ،ارزش ا و ا هداف ریهروان
نفوذ میکند و به عنوان قهرمان شناخته شده و تأثیر روقالعا هاد بر ریروان خو میگذار

( & Bass

.)Avolio, 1995
مدل تعالی سازمانی :ابزارد براد کمک به سازمان ا بهمنظهور سهنجه میهزان قرار اشهتن ر
مسیر تعالی سازمانی و رشد متوازن است .این مدل به سازمان ا کمک مهیکنهد بها مقایسهة وضهع
موجو خو  ،تفاوت را شناسهایی ،سهس  ،بهر اسهاس ایهن تفهاوت و بررسهی علهل وقهو آن ها
راهحل اد بهینهسازد وضع موجو را تعیین و آن ا را اجرا کنند (امیران.)5838 ،
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معنای لغوی رهبری

از نظر سازمانی ،ر برد ا میت حیاتی ار زیرا ر برد نفوذ قدرتمندد بر ررتار رر و گهروه ار .
عالوه بر این ،لیل یگر ا میت ر برد آن است که ر بر کوشه اد گروه را براد دری دایت
میکند که دف مور نظر خو او نیز است و این دف ممین است با ا داف سهازمانی ما نه
بو ه ،یا ما ن

نباشد (گریفین.)5831 ،5

الگود جدید ر برد بر توجه گستر هاد استوار است «جیمز مک گریگور» مفههوم ر بهرد را بهه

صورت تراکنشی یا تحول ر نظر گررته است .ر بران تبا لی کسانیاند که از طریق مبا الت اجتماعی
ر برد میکنند (.)Bass & Riggo, 2012
سبکهای رهبری

بهطور کلی ر بران و وظیفة عمده ارند .تحقق ا داف سازمانی و جلهب رضهایت ریهروان .ورة
اصلی شیوة ر برد سال  5111با تحقیقات او ایو و میشیگان شهرو و ر سهال  5197بها تیهوین
شبیة مدیریت ا امه یارت .ر این روش بر و نو ررتار ر برد تأکید شد .ررتار ر بهرد آمرانهه و
ررتار ر برد موکراتیک .اتخاذ ر یک از این و روش مربو به بر اشت ر بر از ریهروان اسهت.
سبک آمرانه ر برد را ،مبتنی بر کار ،تولیدگرا ،وظیفهگرا ،ساختارگرانه و اقتدارجویانه نیز مینامنهد.
سبک ر برد موکراتیک را مبتنی بر مر م ،کارمندگرا ،مالحظهگرا و مشارکتجویانه مینامند (کیها،
 .)5808ر شبیة مدیریت بلیک و موتون ر برد به شیل مربع اد کوچیی ر یهک مربهع بهزر
قرار ار  .ر این شبیه که بر رود محور اد ارقی و عمو د قرار گررته است ،محور ارقهی سهبک
تولیدگرا و محور عمو د سبک مر مگرا را نشان می د .سبک اد مه مدیریت ر این شیل بهه
رنج سبک تقسی میشوند که عبارتاند از سبک ( 5-5بهیخاصهیت) ،سهبک ( 5-1وظیفههمهدار)،
سبک ( 1-1میانهرو) ،سبک ( 1-5باشگا ی) و سبک ( 1-1گرو ی یا تیمی) ( رسی.)5801 ،8
1. Griffin
2. James Mc Gregore
3. Hersey
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مشخصههای رهبری

یوی

چهار مشخصة ر برد مؤثر را به شرح زیر بیان کر ه است:

 .5رراست و وش :شیلی از مهارت اد ارتبهاطی و توانهایی بههکهارگیرد رسهت انگیهزش
بیرونی براد جذب و جلب میارد

کارکنان.

 .بالغت اجتماعی و وسعت نظر :توانایی حفظ آرامه شهخ
مورقیت ،اعتما بهنف  ،احترامبرانگیزد و جاذبه

اد آشیارا.

 .8انگیزش رونی و تمایل به کسب مورقیت :انگیهزش ها و محهر
سطوح باالتر را ربرمیگیر

ر برخهور بها شیسهت یها
هاد اخلهی و نیاز هاد

.

 .1جنبه ا و تلقی اد روابط انسانی :مدیران تمایل ارند بهجاد وظیفهمدارد بر مهر ممهدارد
تییه کنند (حقیقی .)5833 ،مطالعات زیا د ربارة ر بهرد و کهارایی انجهام گررتهه اسهت.
نتایج ییی از آن مطالعات ،بر آنچه ر بران انجام می ند ،تمرکز میکند .اینیهه ر بهران بها
چه نو ررتار ایی تعامل ارنهد و واکهنه آن ها چیسهت ) .(Bass & Riggo, 2012از یهک
منظر ،ر ر برد توجه به سه عنصر تمرین ر برد که کانون اصلی است ،اعمال ر برد کهه
ر رعل و انفعاالت ر بر ،ریروان و وضعیت آنها نمایان میشو  ،و موقعیت ر برد ضرورد
است ).(Spillane, 2012
نظريههای اقتضايي

ر این زمینه «تنن بام» 5و «وارن اشمیت» معتقدند یچ شیوة ر برد نیست که ر نیها اجراشهدنی
باشد .شیوة ر برد با شخ

ر بر ،ریروان و موقعیت ارتبا

ار  .ر زمینة نظر تنن بام و اشهمیت،

ریدلر ( )5190نظریة اقتضایی خو را مطرح کر  .به نظهر ریهدلر ،اثربخشهی مهدیریت بهه موقعیهت
بستگی ار  .ر بر ممین است ر موقعیتی اثربخه و ر موقعیتی یگر غیراثربخه باشد .ریدلر به
1. Tanenbaum
2. Warreb Schmidt
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رابطة ر بر و عضو ،ساختار وظیفه و قدرت مقام اشاره میکند و ر ایهن سهبک ،ر بهرد تهابعی از
ر بر ،ریروان و موقعیت حاک بر سازمان

است.

نظرية وضعیتي

نظریة وضعیتی براد ر وضعیت یک سبک خاص ر برد را توصیه میکند ر این نظریه ،بهه ر
و معررت و بلوغ کارکنان توجه میشو و سبک ر برد الزم متغیرد از بلوغ و ر ریروان اسهت.
ر  ،سبک ر برد ر نظریة وضعیتی متناسب با ارزایه شهعور کهارد و روابهط وجانبهة ر بهر و
ریروان است .ر این شرایط ،چههار سهبک تفویضهی ،مشهارکتی -حمهایتی ،تشهویقی-اسهتداللی و
ستورد مطرح میشو (سیدجوا ین.)5838 ،
نظرية نوين رهبری
5

ربارة سبک ر برد ،طبقهبندد اد مختلفی وجو ار « .آرتور جاگو ( )5138نظریه هاد ر بهرد
مدیریت را میتوان به چهار یدگاه بزر

تقسی کر :

 .5ر برد مجموعهاد از صفات است که ر بر صرف نظر از نو گروه یا محیط سازمانی از آن
برخور ار است؛
 .ر برد مجموعهاد از ررتار است که ر بهر اثهربخه صهرفنظهر از نهو گهروه یها محهیط
سازمانی او انجام می د (مطالعات میشیگان و ایالت او هایو بهر رایهة ایهن یهدگاه انجهام
گررتهاند)؛
 .8ررض بر این است که صفات ر برد بر حسب موقعیت تغییر میکنند (مدل اقتضایی ریدلر)؛
 .1ر برد مجموعهاد از ررتار است که بر حسب موقعیت محتملالوقو

ستند (نظریة

مسیر–

دف و مدل وروم – ایتون– جاگو مبتنی ر این یدگاه ستند) (گریفین.)5831 ،
آخرین رگو ه ا ر زمینة ر برد به و نظریة تحولگرا و عملگهرا اشهاره مهیکننهد .ر بهرد
1. A.G. Jago
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تحولی الهامبخه است و اررا را طورد ر برد میکند که بیشتر از توانمندد اد خو ر سارمان
تالش کنند .ر بران عملگرا چنان بر ریروان خو اثر میگذارند که آنان مشتاقانه و با تعهد و تالش
مضاعف مأموریت اد خو را ر ارتبا با سازمان انجام می ند .صاحبنظهران و نظریههرهر ازان
مدیریت ر برد تحولگرا را اثربخهتر از ر بران عملگرا می انند .ر این تقسی بندد جدیهد ،بهر
5

اساس ررتار ر برد مدیران به و ستة عملگرا و تحولگرا تقسی میشهوند .ر بهران عمهلگهرا،
ریروان خو را براد تحقق ا داف تعیینشده برمیانگیزند .ایهن ر بهران کهار خهوب زیر سهتان را
تشویق و با برانگیختن زیر ستان ،آنان را براد تالش بیشتر آما ه میکننهد .ر بهران تحهولگهرا ،ر
سیست سازمانی و زیر ستان خو تغییر ایجا میکنند .این ر بران قهدرت رهوقالعها ه ارنهد و ر
قلوب ریروان خو نفوذ میکنند ) .(Bass & Avolio,1995این ر بران زیر ستان را بهراد اطاعهت از
مدیر ،تالش بیشتر از حد مشخ

شده براد آن ا و بینه بیشتر ربارة سهازمان ترغیهب مهیکننهد

(خدا ا  .)5831 ،برخالف مدیریت ،ر برد ر مدل کاتر بهه تغییهر و تحهول مهیرهر از  .ر بهران
اثربخه به منظور بقا و رشد انسان ا و سازمان ها تغییهرات مفیهد بهه وجهو مهیآورنهد ،ر بهرد
انجام ا ن کار اد رست است .بررسی «کاتر» نشان ا ترکیب ر برد شایسته و مدیریت کهار ان
با بهرهورد بیشتر و محیط شا تر ارتبا

ار  .میتوان ید اندیشه اد کاتر ر ر مفهوم ر بهرد

ر محیط اد انشگا ی امروزد ا میت ار (بییاس.)5800 ،8
تعالي سازماني

کیفیت و اثربخشی از مفا ی عل مدیریت است که ر ارزیابی سازمان ها و مهدیران مهور توجهه
است .آنچه میتواند به عنهوان بهتهرین شهاخ

بهراد نشهان ا ن میهزان توجهه بهه و تمرکهز بهر

خواسته اد مشتریان مطرح شو « ،کیفیت» است .کیفیت به عنوان یهک مشخصهه و شهیل جهامع،
1. Transactional
2. Transformational
3. Bykas
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ترک یبی از عناصر بازاریابی ،تحقیق و توسعه ،طراحی ،تولیهد محصهول و عرضهة خهدمات ره

از

رروش است .بنابراین ،بهبو کیفیت را میتوان ییی از روییر هاد اصهلی بهراد ارتقهاد توانهایی
سازمان براد بهبو ررایند ا ،محصوالت و خدمات انست .لذا سازمانی بقا و تعالی خوا د اشهت
که به کیفیت ر مة سطوح سازمان توجه کند .ر

میتوان گفت کیفیت نقطة شروعی براد تعالی

سازمانی است .براد مورقیت ر مسیر تعهالی سهازمانی و تشهخی
الگو اد تعالی مانند

MBNQA ،EFQM

معیار اد الگود مین

 ،مین

راصهله تها هدف ،مهیتهوان

و غیره را بهکار گررت (مهرییر.)583 ،

شامل خطمشهی ،سهازمان (چگهونگی سهازمان هی) ،منهابع انسهانی،

اطالعات ،تجزیهوتحلیل ،استاندار سازد رعالیت ،کنترل ،تضمین کیفیت ،نتایج و طهرح هاد آینهده
است .معیار اد مدل  MBNQAشامل ر برد ،برنامهریزد استراتگیک ،تمرکز بر مشهترد و بهازار،
اطالعات و تجزیه و تحلیل ،منابع انسانی ،مدیریت ررایند و نتایج کسهبوکهار اسهت (بیهکزا ه و
علیزا ه ،5833 ،ص.)11
معیار اد الگود  EFQMشهامل ر بهرد ،کارکنهان ،خهطمشهی و اسهتراتگد ،منهابع و شهرکا ،
ررایند ا ،نتایج کارکنان ،نتایج مشترد ،نتایج جامعه و نتایج اصلی عملیر اسهت .از جملهه نیهات
مثبت الگود  EFQMتقسی معیار ا به و ستة توانمندساز ا و نتایج است .بههطهورد کهه رنجهاه
رصد مابقی به نبال کسب نتایج این توانمندساز است .بنابراین میتوان گفهت
ترکیبی از الگو اد مین

EFQM

ر واقهع،

و بالدریج است (ریاحی.)5831 ،

مدل تعالي سازماني

مدل تعالی سازمانی ابزارد براد کمک به سازمان ا بهمنظور سهنجه میهزان قرار اشهتن ر مسهیر
تعالی سازمانی و رشد متوازن است .این مدل به سازمان ا کمک میکند با شهناخت وضهع موجهو
خو بر مبناد الگود تعالی سازمانی مشهیالت را شناسهایی کهر ه و بهر اسهاس ایهن مشهیالت و
بررسی علل وقو آن ا راهحل اد بهینهسازد وضع موجو را تعیین و اجرا کنند (مهرییر.)583 ،
1. Malcolm Baldrige National Quality Award
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چارچوب نظری
رابطة سبک رهبری تحول گرا با تعالي سازمان

تعالی سازمانی رسیدن به شرایطی است که تضمینکنندة رعالیهت هاد رشهد ر سهه بعهد کیفیهت،
نوآورد و بهبو سیست براد تهأمین و ارتقهاد سهطح منهارع ذدنفعهان رونهی و بیرونهی از قبیهل
مشتریان ،سرمایهگذاران ،کارکنان و جامعه است .ر برد ییی از وظایف مه مهدیران ،عله و نهر
نفوذ ر اررا به منظور رسیدن به تعالی سازمانی است .سهبک ر بهرد مجموعههاد از نگهرش ها،
صفات و مهارت اد مدیران است که بر رایة چههار عامهل نظهام ارزش ها ،اعتمها بهه کارمنهدان،
تمایالت ر برد و احساس امنیت ر موقعیت اد مبه شیل مهیگیهر  .سهبک ر بهرد مهدیران،
نشان ندة چگونگی تعامل آن ا با کارکنان تحت سرررستی است .نتایج تحقیقات رگو شهگران ر
این زمینه به توسعة نظریه اد مختلفی ر زمینة سبک اد ر برد مدیران منجر شده است .بررسهی
این نظریه ا طیف وسیعی از سبک اد ر برد از سهبک هاد آمرانهه و اسهتبدا د تها سهبک هاد
مشارکتی و تحولگرا را نشان می د .سبک اد مختلف ر برد عبارتانهد از سهبک هاد آمرانهه،
رجومرجطلب شایان ذکر است ،یک سبک ر برد خاص براد مة موقعیت ا مناسب نیسهت .از
این رو مدیر میتواند ر موقعیت اد گوناگون سبک اد متفاوت را براد ر برد کارکنان خهو بها
توجه به رر ن

حاک بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند تا به رشد و تعهالی مهور نظهر

خو ست یابد .سبک ر برد که به مشارکت گرو ی کارکنان و تشییل گهروه هاد کهارد منجهر
میشو  ،موجب انجام ا ن اثربخه ،کارآمد ،منظ و ما ن

کار ها مهیشهو (

.)pp.49-55
فرضیههای تحقیق
فرضیة اصلي

بین سبک ر برد تحولگرا و تعالی سازمانی ر جها انشگا ی ارتبا وجو ار

.

Sun Juan, 1998,
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فرضیههای فرعي

ررضیه اد ررعی تحقیق به شرح زیرند:
 بین سبک ر برد تحولگرا و توانمندساز ا ر جها انشگا ی ارتبا وجو ار . بین سبک ر برد تحولگرا و نتایج سازمانی ر جها انشگا ی ارتبا وجو ار . -بین سبک ر برد تحولگرا و نوآورد و یا گیرد ر جها انشگا ی ارتبا وجو ار .

مدل تحقیق

توانمندسازها

نتایج

نتایج کارکنان 17
نتایج
اصلی
عملیر
517

نتایج مشترد

کارکنان 17
ررایند ا
517

77

خطمشی و
را بر 37

ر برد
577

مشارکت ا و

نتایج جامعه 97

منابع 17

نوآوری و یادگیری
سبک رهبری تحولگرا
شکل  .1مدل تحقیق (برگرفته از )Bass & Avolio, 1995

توضیح :اعدا موجو ر شیل  ،5امتیازبندد معیار ا را نشان می د که طیف آن از صفر تا ویست است.
امتیاز  :597 - 77نشان می د سازمان ر اندازه اد جهانی با تعهدد عمیق و بلندمدت و رعال ر زمینة بهبو کیفیت
و بهرهورد قرار ار  .ر این سطح ،ا داف باید چالشهی باشهد و بهراد بهه سهتآور ن سهطوح بهاالتر کیفیهت و
بهرهورد روش ا و راه ایی جدید جستوجو شو .
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تعالی سازمان
توانمندساز ا
نتایج سازمانی

سبک رهبری تحولگرا

نوآورد و یا گیرد

شکل  .2شمای فرضیههای فرعی تحقیق

روش تحقیق
این تحقیق از نظر دف ،کاربر د و از نظر نحوة گر آورد ا ه ا ،توصهیفی -مبسهتگی اسهت و
براد بررسی کاوش ،توصیف و به منظور ریبر ن به ما یت شهرایط و وضهعیت موجهو ریمایشهی
است (الهنا رد و سیف نراقی .)5800 ،ر این تحقیق ،رابطة میان متغیر ا بر اساس ا داف تحقیهق
به روش تحلیل مبستگی اسسیرمن بررسی شد.
جامعه و نمونة آماری تحقیق

جامعة آمارد این تحقیق ،مدیران میانی و ارشد جها انشگا ی بو ند که سهبک ر بهرد رؤسهاد
خو را ارزیابی میکنند .جامعة آمارد این تحقیق 590 ،نفر است که بر اساس ررمهول کهوکران بها
خطاد  1رصد 550 ،نفر از مدیران میانی و ارشد بهطور تصا ری طبقهاد انتخاب شدند .ابزار ایهن
تحقیق ،و ررسشنامة استاندار است ،که اعتبار و روایی آن ا ر تحقیقهات خهارج و اخهل ایهران
ارزیابی شده است .مدیران میانی و ارشد جها انشگا ی به ررسشنامة چندعاملی ر بهرد 5بهاس و
آلیو ( )5111و ررسشنامة تعالی سازمانی راسخ ا ند.
1. Multiple Leadership Questionner
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براد حصول اعتبار صورد ابزار تحقیق ،ررسشنامه ر اختیار رنج نفهر از اسهتا ان صهاحبنظهر ر
حوزة روش تحقیق و مدیریت ولتی قرار گررت و با توجه به نظر ها و نیتهه هاد مطهرحشهده از
سود متخصصان ،برخی ررسه ا حذف و برخی جمالت اصالح شد کهه بهدین وسهیله از اعتبهار
صورد ررسشنامه تا حد زیا د اطمینان حاصل شد .میزان رایایی این ررسشنامه ر اجراد آزمایشی
بررسی شد .به این ترتیب که ر

از تنظی ررسشنامة اولیه 1 ،ررسشنامه براد ریهآزمون 8توسهط

نمونة آمارد تیمیل ،و برآور رایایی از طریق تخمین رایهایی سهازگارد رونهی بها آزمهون آلفهاد
کرونباخ انجام گررت .میانگین ضریب آلفاد کرونباخ براد متغیهر مسهتقل ،برابهر  7/301و بهراد
متغیر وابسته برابر  7/9981به ست آمد .بنابراین ،ررسه اد این ررسشنامه رایایی الزم را ار .
براد اینیه راسخ ررسه اد کیفی ،کمی شو  ،ررسهنامة چندعاملی ر برد از صفر تها چههار
رجهبندد شد .صفر براد ابداً ،یک براد بهندرت ،و براد گا ی ،سه براد اغلهب و چههار بهراد
میشه به کار گررته شد .روش امتیاز ی به این صورت اسهت کهه بعهد از جمهعکهر ن امتیهازات
مربو به ر سبک ر برد میانگین آن ا براد ر رر محاسبه میشو .
ررسشنامة وم تعالی سازمانی را ر رتر مرکزد جها انشهگا ی انهدازهگیهرد مهیکنهد .ایهن
ررسشنامه بر اساس ررسشنامة  17ررسشی تعالی سازمانی  EFQMبراد اندازهگیرد تعالی سهازمانی
طراحی شده است .ررسشنامة تعالی سازمانی از نه عامل ر برد ،استراتگد ،کارکنان ،شرکا و منهابع،
ررایند ا ،نتایج کارکنان ،نتایج مشترد ،نتایج جامعه و نتایج اصلی عملیر تشییل شده است .رهنج
عامل اول مربو به توانمندساز ا و چهار عامل بعدد مربهو بهه نتهایج اسهت .بهراد اینیهه ایهن
ررسشنامه قابلیت کاربر ر جها انشگا ی را اشته باشد ،ررسه اد آن به کمک استا ان حهوزة
مدیریت تغییر ا ه شد و تعدا آن به  1ررسه کا ه یارت.
1. Validity
2. Reliability
3. Pre-Test

555 

بررسي رابطة سبک رهبری تحولگرا با تعالي سازمان در جهاد دانشگاهي

اطالعات توصیفي نمونة آماری
جدول  .1اطالعات توصیفی نمونة آماری

شاخصها
زن
جنسیت

سمت

سابقة کارد

فراوانی

درصد

درصد معتبر

81

07/1

01/8

مر

3

1/8

1/9

بیراسخ

9

1/

-

معاون

55

9 /1

57/1

مدیرکل

5

57/1

55/1

مدیر

3

05/8

03/5

بیراسخ

57

3 /0

-

 1سال و کمتر

81

8/1

83

 9تا  57سال

0

58

1/8

 55تا  51سال

51

0

59/8

 59تا  7سال

3

9 /5

3 /0

 5سال و بیشتر

0

7

0 /9

بیراسخ

8

-

-

توزیع راسخگویان بر اساس جنسیت نشان مهی هد  01/8رصهد از راسهخگویان مهر و 1/9
رصد زن ستند .توزیع راسخگویان بر اساس سمت نیز نشان می د  57/1رصد از راسهخگویان
ر رُست معاونت کار میکنند 55/1 ،رصد ر رُست مدیر کل و  03/5رصد به عنوان مدیر رعالیت
میکنند.
 83رصد از راسخگویان  1سال و کمتر1/8 ،

رصد بین  9تا  57سال 59/8 ،رصد بین  55تا

 51سال 3/0 ،رصد بین  59تا  7سال و  0/9رصد بیه از  5سال سابقة کار ارند 55/5 .رصد
از راسخگویان ر معاونت رر نگی 81/ ،رصد ر معاونت رهگو ه و رنهاورد 57/ ،رصهد ر
معاونت آموزشی1/1 ،

رصد ر معاونت رشتیبانی 55/5 ،رصد ر حوزة ریاست و  9/1رصد ر

معاونت ما نگی و توسعه رعالیت میکنند.
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توصیف پرسشهای پرسشنامه و متغیرهای تحقیق

براد توصیف ر مؤلفه ابتدا ررسه اد ر مؤلفه ر جدول جداگانه توصیف و سهس از ترکیهب
ررسه ا ،مؤلفه (شاخ ) ایجا شد .میانگین مؤلفة ایجا شده که از ترکیب چند ررسه به سهت
میآید بر رود طیف  7تا  577محاسبه شده است.
بررسي متغیر سبک رهبری تحولگرا بین مديران جهاددانشگاهي
جدول  .2توزیع پاسخگویان بر حسب نمرة رهبری تحولگرا

گزینهها

فراوانی

درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی میانگین ( )1 -011انحراف معیار

اصالً

0

9 /5

9 /5

9 /5

گا ی

8

7/7

7/7

9/5

بعضی اوقات

15

81/0

81/0

95/0

اکثر اوقات

88

3/0

3/0

17/1

میرراً

55

1 /9

1 /9

577/7

جمع

551

577/7

577/7

-

بیراسخ

-

-

-

-

98/5

5/71

 83/8رصد از راسخگویان به مؤلفة تحولگرا ،گزینه اد میرراً و اکثر اوقات را بهراد مهدیران
خو انتخاب کر ند 95/0 .رصد گزینة بعضی اوقهات،

/

 8رصهد نیهز اصهالً و گها ی را بهراد

مدیران خو انتخاب کر ند .میانگین نمرة راسخگویان بر رود طیف  7تا  577برابر با  98/5است.
بررسي مؤلفههای متغیر تعالي سازماني
جدول  .3توزیع پاسخگویان بر حسب نمرة توانمندسازها

گزینهها

فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر

درصد تجمعی میانگین ( )1-011انحراف معیار

اصالً
ک وبیه
اکثر اوقات
میشه
جمع

58
8
18
8
555

55/8
0/3
80/1
7/7
19/1

55/0
3/3
83/0
7/0
577/7

55/0
17/1
01/8
577/7
-

بیراسخ
جمع کل

1
551

8/1
577/7

-

-

19/5

7/1
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 17/1رصد از راسخگویان از مؤلفة توانمندساز ا نمرة صفر (اصالً) و یک (که وبهیه) را بهه
رؤساد خو اختصاص ا هاند .ر مقابل  11/1رصد گزینه هاد اکثهر اوقهات و میشهه را بهراد
رؤساد خو انتخاب کر ند .میانگین نمرة راسخگویان بر رود طیف  7تا  577برابر با  19/5اسهت
که از نقطة وسط طیف بیشتر است.
جدول  .4توزیع پاسخگویان بر حسب نمرة نتایج سازمانی

گزینهها

فراوانی درصد فراوانی

درصد معتبر درصد تجمعی میانگین ( )1-011انحراف معیار

اصالً

5

53/8

53/8

53/8

ک وبیه

15

11/8

11/8

9 /9

اکثر اوقات

81

88/1

88/1

19/1

میشه

1

8 /1

8 /1

577/7

جمع

551

577/7

577/7

-

بیراسخ

-

-

-

-

جمع کل

551

577/7

-

-

17/3

7/03

 9 /9رصد از راسخگویان به مؤلفة نتایج نمرة صفر (اصالً) و یک (ک وبیه) را به رؤساد
خو اختصاص ا هاند 80/1 .رصد از راسخگویان نمرة

(اکثر اوقات) و  ( 8میشه) را به

رؤساد خو اختصاص ا هاند .میانگین نمرة راسخگویان بر رود طیف  7تا  577برابر با 17/3
است که از نقطة وسط طیف کمتر است.
جدول  .5توزیع پاسخگویان بر حسب نمرة نوآوری و یادگیری

گزینهها

فراوانی درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی میانگین ( )1-011انحراف معیار

اصالً

7

50/1

53/8

53/8

ک وبیه

11

81/5

15/8

11/9

اکثر اوقات

80

8

88/1

18/9

میشه

0

9 /5

9 /1

577/7

جمع

571

11/3

577/7

-

بیراسخ

9

1/

-

-

جمع کل

551

577/7

-

-

/

1 /3

7/38
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 11/9رصد از راسخگویان به مؤلفة نوآورد و یا گیرد نمرة صفر (اصالً) و یک (ک وبیه) را
به رؤساد خو اختصاص ا هاند 17/8 .رصد از راسخگویان نمرة (اکثر اوقهات) و  ( 8میشهه)
را به رؤساد خو اختصاص ا هاند .میانگین نمرة راسخگویان بر رود طیهف  7تها  577برابهر بها
 1 /3است که از نقطة وسط طیف کمتر است.
جدول  .6توزیع پاسخگویان بر حسب نمرة تعالی سازمانی (متغیر وابسته)

گزینهها

فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی

اصالً

59

58/1

58/1

58/1

ک وبیه

15

11/8

11/8

13/8

اکثر اوقات

1

89/1

89/1

11/3

میشه

9

1/

1/

577/7

جمع

551

577/7

577/7

-

بیراسخ

-

-

-

-

جمع کل

551

577/7

577/7

میانگین ()1-011

11/8

انحراف معیار

7/03

 13/رصد از راسخگویان از متغیر اد وابسته مربو به تعالی سازمانی نمرة صفر (اصالً) و
یک (ک وبیه) را به رؤساد خو اختصاص ا هاند .ر مقابل  11/3رصد نمرة (اکثر اوقات) و
 ( 8میشه) را به رؤساد خو اختصاص ا هاند .میانگین نمرة راسخگویان بر رود طیف  7تا 577
برابر با  11/8است که از نقطة وسط طیف کمتر است.
تجزيهوتحلیل استنباطي دادهها
بررسي فرضیههای تحقیق با آزمون همبستگي اسپیرمن
بین سبک رهبری تحولگرا و توانمندسازها در جهاد دانشگاهي رابطه وجود دارد.
جدول .7نتایج ضریب اسپیرمن برای بررسی سبك رهبری تحولگرا با توانمندسازها

متغیر مستقل

متغیر وابسته

تحولگرا

توانمندساز ا

(اسپیرمن) Rضریب تعیین
7/058

7/173

معناداری
7/771
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ررض صفر :بین سبک ر برد تحولگرا و توانمندساز ا ر جها انشگا ی رابطه وجو ندار .
ررض یک :بین سبک ر برد تحولگرا و توانمندساز ا ر جها انشگا ی رابطه وجو ار .
با توجه به اینیه سطح معنا ارد کمتر از  7/71است ،ر نتیجه ررض صفر ر میشو و رابطهة
مشا دهشده ر نمونة آمارد قابل تعمی به جامعه است .بنابراین ،بین متغیر سبک ر برد تحولگرا
و توانمندساز ا ر جها انشگا ی رابطه وجو ار  .ضریب تعیین برابر با  7/173است که نشهان
می د متغیر سبک ر برد تحولگرا تبیینکنندة  17/3رصد از واریان

متغیر توانمندساز ا است.

به عبارت یگر ،با انستن سبک ر برد تحولگرا میتوان تا  17/3رصد خطاد رهیهبینهی متغیهر
توانمندساز ا را کا ه ا .
بین سبک رهبری تحولگرا و نتايج سازماني در جهاد دانشگاهي رابطه وجود دارد.
جدول  .8نتایج ضریب اسپیرمن برای بررسی رابطة سبك رهبری تحولگرا با نتایج سازمانی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

(اسپیرمن)R

ضریب تعیین

معناداری

تحولگرا

نتایج سازمانی

7/191

7/ 59

7/777

ررض صفر :بین سبک ر برد تحول گرا و نتایج سهازمانی ر جهها انشهگا ی رابطهه وجهو
ندار .
ررض یک :بین سبک ر برد تحولگرا و نتایج سازمانی ر جها انشگا ی رابطه وجو ار .
با توجه به اینیه سطح معنا ارد کمتر از  7/71است ،ر نتیجه ررض صفر ر میشو و رابطهة
مشا دهشده ر نمونة آمارد قابل تعمی به جامعه است .بنابراین ،بین متغیر سبک ر برد تحولگرا
و نتایج سازمانی ر جها انشگا ی رابطه وجو ار  .ضریب تعیین برابر با  7/ 59است که نشهان
می د متغیر سبک ر برد تحولگرا تبیینکننهدة 5/9

رصهد از واریهان

است .به عبارت یگر با انستن سبک ر برد تحولگرا میتوان تا 5/9
متغیر نتایج سازمانی را کا ه ا .

متغیهر نتهایج سهازمانی
رصد خطهاد رهیهبینهی
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بین سبک رهبری تحولگرا و نوآوری و يادگیری در جهاد دانشگاهي رابطه وجود دارد.
جدول  .9نتایج ضریب اسپیرمن برای بررسی رابطة سبك رهبری تحولگرا و نوآوری و یادگیری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

(اسپیرمن)R

ضریب تعیین

معناداری

تحولگرا

نوآورد و یا گیرد

7/19

7/851

7/777

ررض صفر :بین سبک ر برد تحولگرا با نوآورد و یا گیرد ر جها انشگا ی رابطه وجو
ندار .
ررض یک :بین سبک ر برد تحولگرا با نوآورد و یا گیرد ر جها انشگا ی رابطه وجهو
ار .
با توجه به اینیه سطح معنا ارد کمتر از  7/71است ،ر نتیجه ررض صفر ر میشو و رابطهة
مشا دهشده ر نمونة آمارد قابل تعمی به جامعه است .بنابراین ،بین متغیر سبک ر برد تحولگرا
و نتایج سازمانی ر جها انشگا ی رابطه وجو ار  .ضریب تعیین برابر با  7/851است که نشهان
می د متغیر سبک ر برد تحولگرا تبیینکنندة  85/1رصد از واریان

متغیر نوآورد و یها گیرد

است .به عبارت یگر با انستن سبک ر برد تحولگرا میتوان تا  85/1رصد خطهاد رهیهبینهی
متغیر نوآورد و یا گیرد را کا ه ا .
بین سبک رهبری تحولگرا و تعالي سازماني در جهاد دانشگاهي رابطه وجود دارد.
جدول  .11نتایج ضریب اسپیرمن برای بررسی رابطة مؤلفة تحولگرا با تعالی سازمانی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

(اسپیرمن)R

ضریب تعیین

معناداری

تحولگرا

تعالی سازمانی

7/970

7/893

7/777

ررض صفر :بین سبک ر برد تحولگرا با تعالی سازمانی ر بین مدیران جها انشگا ی رابطه
وجو ندار .
ررض یک :بین سبک ر برد تحولگرا با تعالی سازمانی ر بین مدیران جها انشگا ی رابطهه
وجو ار .
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با توجه به اینیه سطح معنا ارد کمتر از  7/71است ،ر نتیجه رهرض صهفر ر مهیشهو و
رابطة مشا دهشده ر نمونة آمارد قابل تعمی به جامعه است .بنابراین ،بهین متغیهر سهبک ر بهرد
تحولگرا و تعالی سازمانی ر جها انشگا ی رابطه وجهو ار  .ضهریب تعیهین برابهر بها 7/893
است که نشان می د متغیر سبک ر برد تحولگرا تبیهینکننهدة  89/3رصهد از واریهان

متغیهر

تعالی سازمانی است .به عبارت یگر با انستن مقا یر سبک ر برد تحهولگهرا مهیتهوان تها 89/3
رصد خطاد ریهبینی متغیر تعالی سازمانی را کا ه ا .
تحلیل و ارزيابي نتايج
با توجه به اینیه کیفیت رعالیت اد سازمان از ابزار اد نیل به اثربخشی سازمان است ،ریهدا کهر ن
سبک ر برد که ر مدیران به کیفیت رعالیت اد سازمان منجر شو  ،کار و تالش معقولی بهه نظهر
میرسد .تحقیق حاضر رابطة سبک ر برد تحهولگهرا و تعهالی سهازمانی ر جهها انشهگا ی را
بررسی کر ه است.
با توجه نتایج تجزیهوتحلیل ا ه اد حاصهل از و ررسشهنامة سهبک هاد ر بهرد ( )MLQو
تعالی سازمانی ( )EFQMکه توسط آزمون مبستگی به ست آمد ،ررضیه اد تحقیهق تأییهد شهد.
نتایج نشان ا بین سبک ر برد تحولگرا و تعالی سازمانی ر جها انشگا ی ارتبا وجهو ار
(تأیید ررضیة اصلی تحقیق) .به این معنا که سبک ر برد تحولگرا میتواند جها انشگا ی را بهه
تعالی سازمانی برساند .مچنین ،نتایج نشان ا سبک ر برد تحهولگهرا بها توانمندسهاز ا ،نتهایج
سازمانی و یا گیرد ر جها انشگا ی ارتبا

ار (تأیید ررضیه اد ررعی تحقیق).

محدوديتهای تحقیق
محدوديتهای در کنترل محقق

این تحقیق محدو به رتر مرکزد جها انشگا ی بو ه و جامعة آمارد این تحقیق ،رقهط مهدیران
میانی و مدیران ارشد است.
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محدوديتهای خارج از کنترل محقق

این محدو یت ا به شرح زیرند:
الف) نتایج ر محدو ة ررسه اد ررسشنامه قابل بحث است.
ب) ممین است احساس و بر اشت اد شخصی از ررسشنامه توسط راسخ ندگان بهر نتهایج
تحقیق اثر گذاشته باشد.
ج) ریشینة تحقیق ر ایران کمتر وجهو ار بههویهگه ربهارة مؤسسهات رگو شهی ،رر نگهی،
آموزشی.
) به لیل محدو بو ن امیانات ر این تحقیق ،براد ارزیابی تعهالی سهازمانی ابهزار ررسشهنامه
بهکار گررته شد که ر این ابزار وزن اد مربو به معیار اد تعالی سهازمانی اعمهال نشهده
است.
ه) بیشتر راسخگویان به لیل ترس ،از بیان نظر اد واقعی ربارة ماروق خو طفره ررتند.
و) مزمانی توزیع ررسشنامه با شرو تغییر مدیریت ر جها انشگا ی.
پیشنهادهای مبتني بر يافتههای تحقیق
با توجه به ا ه اد به ستآمده از ررسشنامه و جمعبندد جواب راسهخگویان ،ریشهنها مهیشهو
مدیران نگام حل مسائل ،یدگاه اد مختلف را جویا شوند ،به یگران به لیل اشهتن ارتبها بها
ود ،احساس غرور را القا کنند ،ر کار آموزش و مربیگرد وقت صرف کنند ،ریامهد اد اخالقهی
تصمی اد خو را ر نظر گیرند ،مة خطا اد کارکنان و سهازمان را ریگیهرد کننهد ،مفههومی از
قدرت و اطمینان را نشان ند ،به شیست ا توجه کنند تا استاندار ا حاصل شو  ،راه هاد تهازه
از نحوة انجام ا ن کار ا را ریشنها کنند ،به شیوه اد مختلف ،انگیزة کارکنان را براد مورقیت باال
ببرند و چش اندازد روشن از آینده را ترسی کنند.
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