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 چکیده

 کشاورزی عالی آموزش تيفيک بهبود با نیآفر تحول یرهبر سبک نيب ۀرابط یبررس هدف با پژوهش نیا

 تمام شامل پژوهش یآمار ۀجامع .گرفت انجام یشیمايپ -یفيتوص یهاپژوهش یکل چارچوب در و

 فرمول از استفاده با .است (N= 212) تهران دانشگاه یطبيع منابع و کشاورزی پردیس یعلمتئيه یاعضا

 پرسشنامه ابزار از استفاده با و انتخاب متناسب انتساب با یتصادف یاطبقه روش به نفر 122 ،کوکران

 یها مقياس از بيترتبه یآموزش تيفيک بهبود و نیآفر تحول یرهبر سبک ۀمحاسب یبرا .شد مطالعه

 ها،افتهی مطابق .شد استفاده (AQIP) یآموزش تيفيک بهبود و (MLQ) یلچندعام یرهبر سبک استاندارد

 نيب .بود (درصد 6/42 نفر، 52) فيضع سطح به مربوط ن،یآفر تحول یرهبر سبک سطح نیشتريب

 با (بخشالهام زشيانگ و یذهن بيترغ ،یفرد مالحظات ،یآرمان ی)رفتارها نیآفرتحول یرهبر یها مؤلفه

 نيب اما ،داشت وجود یداریمعن و مثبت ۀرابط درصد کی یداریمعن سطح در یآموزش تيفيک هبودب متغير

 .نشد مشاهده یداریمعن رابطۀ یآموزش تيفيک بهبود متغير با خدمت سابقۀ و یعلم ۀرتب سن، یرهايمتغ

 (= 686/0Beta) بخشالهام زشيانگ متغير فقط واردشده یرهايمتغ انيم از ،یونيرگرس ليتحل جینتا مطابق

  .شد می محسوب یآموزش تيفيک بهبود بر اثرگذار  متغير عنوان به

 

 .یرهبر سبک ن،یآفرتحول یرهبر ،یذهن بيترغ ت،يفيک بهبود ،یکشاورز یعال آموزش :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
 انیجر شیدایپ شاهد تیریمد مباحث نظران صاحب امروزه

 ةینظر عنوان با اغلب که هستند نهیزم نیا در یدیجد یفکر
 قاتیتحق (.Zali, 2004) دوش یم مطرح نیآفر تحول یرهبر

 شانروانیپ انیم در نیآفر تحول رهبران داد نشان مختلف
 موجب قیطر نیا از و کنند یم جادیا ییباال اریبس ةزیانگ

 نیا ،نیهمچن .ندشو یم اه آن یور بهره و عملکرد بهبود
 روانیپ یگروه ییکارا و تعهد اعتماد، شیاافز موجب رهبران

 را یسازمان راتییتغ انیجر و (Arnold, 2001) دونش یم
 دادنانجام از بعد و (Eisenbach, 1999) کنندیم هموار

 یها تیفعال بهبود درمورد شانیرهنمودها با رات،ییتغ
 (.(Pounder, 2003 هستند راه روشنگر ییاجرا و یتیریمد

 و متنوع رسالت و نقش که ییهاسازمان جمله از
 و یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع ةتوسع و رشد در را یا دهیچیپ

 یهاهمؤسس و هادانشگاه دارد، عهدهبه جامعه هر یاقتصاد
 لیدل به هاآن یفیک و یکمّ یارتقا که هستند یعال آموزش

 (255-265) ص ،1394 تابستان ،2 ةشمار ،46 ةدور ران،یا یکشاورز ۀتوسع و اقتصاد قاتیتحق
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 ضرورت جامعه در رگذاریتأث و متخصص یروهاین پرورش
 نظام تحوالت روند .(Farhangi, 2008) کند یم دایپ فراوان

 با عالی آموزش دهد یم نشان جهان در عالی آموزش
 عالی آموزش یکمّ رشد .است مواجه اساسی هایی چالش
 تنگناهای وجود و آن کیفی ةتوسع و رشد با هماهنگی بدون
 این به مردم زیاد حساسیت و منابع کمبود به توجه با مالی
 را عالی آموزش نظام کارایی و اثربخشی بر تمرکز نظام،

 از یکی ،نوناک .(Bornmann et al., 2006) کرد ضروری
 ویژه هب کشورها بیشتر در آموزشی هاینظام عظیم هایچالش

 تقاضای با برخورد چگونگی توسعه،درحال کشورهای در
 محدودیت و ملی اقتصاد دشوار شرایط در آموزشی کیفیت

 ،نیهمچن (Champan & Carrier, 1990). ستکشورها مالی
 آن ریتأث و رانیا در یکشاورز یعال آموزش تیاهم به باتوجه

 ،یکشاورز و یاقتصاد ،یانسان ةتوسع و رشد ابعاد تمام بر
 و یکشاورز یها دانشکده به مربوط مسائل نةیزم در بحث

 نظام از امروزه .دارد یاساس تیاهم یاحتمال یها حل راه ةارائ
 محققان، تیترب برعالوه رود یم انتظار یکشاورز یعال آموزش
 ةاشاع و دیتول یراستا در ،یکشاورز بخش مولدان و مروجان

 و کند حرکت یکشاورز بخش در نینو یهایفناور و دانش
 وخود را انجام دهد  یپژوهش ،یآموزش فیوظا یطور مقتض به

  .کند یرسان خدمات
 تیمزواهند بخ یکشاورز یها دانشکده اگر ن،یبنابرا

 آموزش یها مؤسسه و مراکز ریسا با سهیمقا در داریپا یرقابت
 و یبررس مداوم طور به دیبا ،کسب کنند یکشاورز یعال

 مبارزه یبرا را یمناسب یالگوها و ها افتیره و شوند یبازنگر
دهند  ارائه خود عملکرد یارتقا و رو  شیپ یها چالش با

Abbasi & Hejazi, 2010)). سبک کند یم انیب مطالعات 
 شیافزا در دیبا که است یمهم عامل ن،یآفرتحول یرهبر
 به ژهیو یعال آموزش سازمان کی در یآموزش تیفیک بهبود

 یاجرا بر تواند یم بالقوه یعامل عنوان به و شود توجه آن
 Wiratmadja) باشد داشته ریتأث و نفوذ استادان یاصل فیوظا

& Govindaraju, 2008.) 
 مستلزم شانوظایف ایفای در ها دانشگاه موفقیت ن،یهمچن

 های شیوه و فرایندها ها، سیستم ساختارها، بهبود و تغییر
 یآموزش تیفیک یارتقا قالب در پژوهش و آموزش کالسیک

 های سازمان مانند ها دانشگاه در کیفیت بهبود و تغییر .است
 یمناسب هایشیوه باید و روست هروب یاژهیو مسائل با دیگر
 بهبود های  شیوه از یکی .شود انتخاب هاآن با برخورد برای

 نیآفر تحول یرهبر سمت به یشرویپ عالی، آموزش در کیفیت

 دنبالبه حاضر تحقیق ،نیبنابرا ؛است یآموزش تیریمد در
 بهبود با نیآفر تحول یرهبر نیب ایآ که است پرسش نیا پاسخ

 دانشگاه طبیعی  منابع و کشاورزی ردیسپ در یآموزش تیفیک
 .دارد وجود یارابطه تهران
 در که است رویکردهایی از عالی آموزش در کیفیت هبودب
 های دانشگاه و عالی آموزش های نظام از بسیاری در اخیر دهة

 از دسته آن به آموزش کیفیت .شد توجه آن به جهان
 استفاده حداکثر با که ودش می اطالق آموزش عناصرهای  ویژگی

 انتظارات و نیازها توان می عناصر آن های توانایی و استعدادها از
 برآورده را آموزش اندرکاران دست یا فراگیران تلویحی و تصریحی

 عالی آموزش بخش در عناصر این .دکر جلب را ناشرضایت و
 آموزشی، فضای دانشجو، استاد، درسی، ةبرنام شامل تواند می

 رهبری و مدیریت آموزشی، ساختار آموزشی، تجهیزات و اتامکان
 بهبود برای آموزشی مراکز .(Hoveida &) Moulavi 2009 باشد

 های فعالیت مداوم و جامع دقیق، ارزیابی به نیاز آموزش کیفیت
 که است هایی مقیاس از یکی  AQIP .دارند خود آموزشی

 استمبتنی  شاخص نه بر و باشد مفید راستا ایندر تواند  می
(The Higher Learning Commission, 2004). از استفاده با 

 ارزیابی را آموزشی ةمؤسس هر کیفیت بهبود توان می مقیاس این
 است ایبرنامه آموزشی کیفیت بهبود ةبرنام ،راستا این در د.کر
 عملکرد مستمر بهبود از عالی آموزش مراکز اعتبارسنجی با که
 توسط 1999 سال در برنامه این ند.کمی مایتح اه آن

 The Higher Learning) عالی سطح در یادگیری کمیسیون

Commission, 2001) دش ارائه.  

 میان از ی،آموزش عال یفیتاز عوامل مهم در بهبود ک یکی
وابسته  آموزشی مدیران رهبری سبک به ،گوناگون متغیرهای

 کیفیت بهبود بر مؤثر نگوناگو رهبری هایسبک میان از .است
 1973 سال در باراولین  آفرینولتح رهبری سبک آموزشی،

و  برنز کهمشهور شد  زمانی اصطالح این . البتهشد گرفته کار هب
 ,Oshagbemi) برد کار هبآن را   کالسیک اندیشمندان یگرسپس د

 نوین الگوی آزمودن به زیادی توجه ،اخیر هایسال در (.2004
 هایسال در فقط کهطوریبه ،شد گراتحول بریره مدیریتی

 های دانشگاه در تحقیق و نامهپایان صد از بیش 1995 تا 1990
 Bass کردند. بررسی را آفرینتحول رهبری مفهوم دنیا، مختلف
 هایویژگی از استفاده با توانند می رهبران کرد بیان (1997)
 عملکرد سوی به را خود پیروان آفرین،  تحول رهبری رفتاری

 .(Humphreys & Einstein, 2003) کنند رهنمون انتظار از بیش
 در شدهمطرح رویکردهای ترین تازه از یکی آفرین تحول رهبری

 است. نادر کشور در آن به مربوط تحقیقات که است رهبری بعد
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 در نظری هایچارچوب از یکی آفرینتحول رهبری سبک ةنظری
 و Burns (1979) سوی از بارناولی که شود می محسوب دنیا

Bass (1997) هایانگیزه و نیازها آفرینتحول رهبران شد. مطرح 
 افراد، در برجسته تغییر موجب و دهند می افزایش را پیروان

 .(Gardner & Stough, 2002) شوند می ها سازمان و ها گروه
 را Burns (1979) ایدة و مفهوم Bass & Avolio گمان بی

 رهبری نام به را جدیدی مفهوم و دادند توسعه بریره درمورد
 زمانی رهبری نوع این معتقدند اهآن .کردند ایجاد آفرینتحول
 آگاهی و دهد توسعه را کارکنانش قیعال رهبر که گیردمی شکل

 وجود آورد به اه آن در موریتأم دادن انجام برایرا  الزم پذیرش و
 منافع داشتن اولویت و انعشمنافاز  ترفرا یسمت به را کارکنان و

 (.Stone et al., 2004)کند  ترغیب فردی منافع بر گروهی
 خود مطالعات در Avolio & Yammarino (1985) درنهایت،

 عوامل .کردند کشف را آفرینتحول رهبری با مرتبط عامل چهار
  از: بودند عبارت آفرین تحول رهبری رفتار نشانگرهای یا

 عمیق اثرگذاری و نفوذ :رفتار( و )صفات آرمانی نفوذ 
 به اه آن که اعتمادی و اعتقاد ایمان، ةسای در پیروان بر رهبر
 (.Burke & Collins, 2007) دارند خویش رهبر

 که است فردی توجه میزان مبین :شخصی مالحظة 
 متفاوت و متعدد نیازهای و ها خواسته به توجه با ررهب

 .کند می اه آن نثار کنندهارضا حد در و اصولی طور هب پیروانش

 و خیال ةقو و فکری قوای کردن تحریک :ذهنی ترغیب 
 در نوآوری و خالقیت ةروحی ایجاد منظوربه پیروان تصور

 (.Wu et al., 2008)ها  آن

 در نیز آفرینتحول رهبری رفتار این بخش: الهام رهبری 
 صورت اه آن به امیدبخشی و بصیرت و بینش ایجاد راستای

 .گیرد می

 آفرینتحول رهبران دهدمی نشان مطالعات بیشتر ،درمجموع
 فرد کهطوریبه ،دارند یا ویژه آرمانی و شخصیتی های ویژگی

 های ویژگی باید آفرینتحول رهبری باالی یاه هنمر کسب یبرا
 از باالیی سطوحشامل  که داشته باشد یا ویژه شخصیتی

 و سنفاعتمادبه و آرمانی های نگرش ری،فک پرورش ،گرایی عمل
 و جوییعیب و منتقدبودن از تری پایین سطوح داشتن نیز

 (.Bruch & Walter, 2007) است گستاخی
Mercy (2004) یها مؤسسه در رهبری های سبک ةمطالع به 

 انادتاس داد نشان او های افتهی .پرداخت ماالوی یعال آموزش
 یتعامل و ریپذ انعطاف حدی تا را خود رانیمد رهبری سبک
 بودنمناسب زانیم یبررس به Nicolina (2003) .کردند ییشناسا
 یآموزش های سازمان و ها طیمح در گرا تحول رهبری سبک

 رهبری سبک داد نشان پژوهش نیا جینتا .پرداخت یعلم
 یکار تیفیک و دهندگانآموزش یاثربخش امدیپ با گرا تحول

 .داشت یدار یمعن و مثبت یگهمبست ها آن
(2007) Hoveyda و رندهیادگی سازمان یهامؤلفه ةرابط 

 در اصفهان استان یهادانشگاه در را یآموزش تیفیک بهبود
 یبررس قیتحق نیا هدف .کرد یبررس یدکتر ةرسال قالب
 تیفیک بهبود و رندهیادگی سازمان یهامؤلفه نیب ةرابط

 قیتحق در یو .بود صفهانا استان یهادانشگاه در آموزش
 تیشفاف شامل رندهیادگی سازمان مؤلفة پنج نیب ةرابط خود

 (،گراتحول یرهبر سبک )مانند یرهبر یهاکبس آرمان،
 حل و یمیت کار و دانش مؤثر انتقال ها،پاداش و یگرشیآزما

  .کرد یبررس را یآموزش تیفیک بهبود بر یگروه مسئلة
 یبررس به Hoveida & Moulavi (2009) ،یگرید قیتحق در
 علمی تئهی اعضای نظر از آموزشی کیفیت بهبود فرایند

 شاخص قات،یتحق نیا در .ندپرداخت اصفهان استان های دانشگاه
 .شد محاسبه AQIP اسیمق براساس یآموزش تیفیک بهبود

 نیب داریمعن و مثبت یهمبستگ وجود قاتیتحق نیا جینتا
 یرهبر سبک مانند) رندهیادگی سازمان یها مؤلفه یاه هنمر

 .کرد یم انیب را یآموزش تیفیک بهبود یها نمره و (گراتحول
 براساس آموزشی کیفیت بهبود یها نمره میانگین بین ،نیهمچن
 وجود داریمعنی تفاوت دانشیار و استادیار مربی، یعلم یهارتبه

  .نداشت

Nikfal Azar  (2010)رهبری سبک ریتأث یتحقیق رد 
 دانشجویان تحصیلی موفقیت بر را تهران دانشگاه ارشد مدیران
 رهبری )سبک اصلی ةفرضی یک ،تحقیق نیا در .کردبررسی 

 گرا( تحول رهبران های )ویژگی فرعی ةفرضی هفت و گرا( تحول
 گرا تحول رهبری سبک ینب کرد یم انیب جینتا .بود شده تدوین

 داری معنی و مثبت همبستگی اندانشجوی تحصیلی موفقیت و
 برای را فضایی ها دانشگاه کهدرصورتی یعنی ؛شتدا وجود

 توانند می نند،ک ایجاد گرا تحول و حمایتی رهبریکارگیری  به
 تئهی و دانشگاه ارشد مدیران بین سویه دو احترام و اعتماد
 تحصیلی موفقیت طریق این از و و ندآورد وجود هب علمی

 .دننک تضمین را آنان یلیتحص تیفیک یارتقا و شجویاندان

Nourshahi  (2009)ةرابط یبررس به خود ةمطالع در 
 انیم در گرا تحول رهبری سبک ابعاد و رهبری امدهاییپ

 جینتا .پرداخت یعال آموزش یها مؤسسه و ها دانشگاه رؤسای
 امدیپ در مطالعه مورد رؤسای شتریب داد نشان قیتحق نیا

 امدیپ دو در و باال نمرة انتظار حد از باالتر تالش رهبری
 ن،یهمچن .کردند اخذ متوسط نمرة مندی تیرضا و یاثربخش
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 دو در باال، نمرة آل دهیا رگذارییتأث بعد در مذکور رؤسای اکثر
 و متوسط نمرة یذهن یزندگیبرانگ و بخش الهام زشیانگ بعد
 ةنمر نیب .کردند کسب نییپا ةنمر فردی ةمالحظ بعد در

 امدیپ سه هر با گرا تحول رهبری سبک ابعاد ةهم در رؤسا
 یکلطوربه ،شد مشاهده دار یمعن و مثبت یهمبستگ رهبری

 ةمالحظ بعد در را رؤسا تیتقو ضرورت یپژوهش های افتهی
 داد نشان پژوهش های افتهی ن،یهمچن .دهد یم نشان فردی
 مندی تیرضا شیافزا در مؤثری نقش گرا تحول رهبری سبک

 رؤسای همکاران انیم در انتظار حد از باالتر تالش و
 .داشت یعال آموزش یها مؤسسه و ها دانشگاه

 ةرابط یبررس در Ehsani et al. (2005) نیهمچن
 میزان با کارکنان کاری زندگی کیفیت و رهبریهای  سبک

 در آموزشی هایگروه و هادانشکده مدیران اثربخشی
 بین که افتندی دست جهینت نیا به کشور دولتیهای  دانشگاه

 اختالف آنان اثربخشی با مدیران انتخابی رهبری هایسبک
 و رهبری هایسبک بین هرچند .شتدا وجود داریمعنی

 آن اما ،شتدا وجود محسوسی اختالف کارکنان کاری کیفیت
 و نکارکنا کاری کیفیت بین ،همچنین .نبود دارمعنی اختالف

 .شتدا وجود دارمعنی و مثبت ةرابط مدیران اثربخشی

 & Bass (1994)مدل به توجه با ،یبندجمع کی در

Avolio، عناصر عنوانبه مؤلفه پنج با آفرینتحول رهبری 
 نیا در که عوامل این .شدند شناخته نظریه این ةدهندتشکیل

 :از عبارتند ندشد برده کار هب قیتحق

 ۀمؤلف دو )در (Idealized Influence) آرمانی نفوذ

 حالت، این در فرد (:آرمانی رفتارهای -آرمانی هایویژگی

 تحسین و اعتماد مورد :دارد را کاریزماتیک رهبر یها یژگیو
 مدل و الگو یک عنوانبه را او زیردستان است، زیردستان

 شامل یآرمان نفوذ .شوند او مانند کنند می سعی و شناسند می
 .است آرمانی رفتارهای و آرمانی ایه  ویژگی

 :(Inspirational Motivation) بخشالهام انگیزش
 یبرا تالش و هدف به تا کند می ترغیب را کارکنان رهبر

 و آینده به معموالً افراد این .باشند داشته باوربه آن  دنیرس
 .ندا بینخوش اهداف به دنیرس

 ذهنی ترغیب
(Intellectual Stimulation): هبرر، 

 پیروانشان رهبران این .کند یم بیترغذهنی  صورتبه را کارکنان
 داشته خالقانه یبرخورد مسائل حل در تا کنند می تشویق را

 .کنند مطرح بدیهی یها فرض نةیزم در را ییها پرسش و باشند
 زوایای از مشکالت بررسی به پیروان قیتشو با رهبران نیا

 اجرا را نوآورانه ةمسئل حل فنون خواهند یها م آن از ،مختلف
 .کنند

 رهبرر  :(Individual Consideration) فردی مالحظات
 رهبرران  ایرن  .کند می برآورده را زیردستان احساسی نیازهای
 کننرد  می کمک هاآن به و دهند می تشخیص را افراد نیازهای
 یهردف  بره  رسریدن  بررای  کره  دهنرد  پررورش  را یهایمهارت

 انیشرا  زمران  اسرت  ممکرن  هبرران ر این .دارند الزم مشخص
 رنرد یبگ درنظرر  تعلریم  و آموزش دادن،پرورش یبرا را یتوجه

(Spector et al., 2004). 
 مردل  گرفتره، صرورت  هرای  بررسری  به توجه با طورکلی، هب

 .داد نشان 1 شکل صورتبه توان می را تحقیق نظری
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 هدف نه،یزم نیدر ا قاتیتحق ةنیشیپ با مطابق ن،یبنابرا
 با نیآفر تحول یرهبر سبک ةرابط یبررس قیتحق نیا یاصل

 طبیعی  منابع و کشاورزی پردیس در یآموزش تیفیک بهبود
 ریز یاختصاص اهداف ،راستا نیا در .است تهران دانشگاه

 :شود یم دنبال
 انیپاسخگو یاحرفه و یفرد یهایژگیو یبررس 
 نیآفر تحول یرهبر سبک یها مؤلفه بندی اولویت  
 در نیآفر تحول یرهبر سبک سطح تیوضع نییتع 

 تهران دانشگاه یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد
 با نیآفرتحول یرهبر سبک ریمتغ نیب یهمبستگ 

 یآموزش تیفیک بهبود ریمتغ
 با نیآفر تحول یرهبر سبک یها مؤلفه نیب یهمبستگ 
 یآموزش تیفیک بهبود متغیر
 متغیر بر مستقل یمتغیرها اثرگذاری میزان تعیین 
 یآموزش تیفیک بهبود

 

  ها روش و مواد
 بهبود با آفرین تحول رهبری سبک ةرابط بررسی پژوهش این هدف

 تهران دانشگاه طبیعی  منابع و کشاورزی پردیس در آموزشی کیفیت
 و غیرآزمایشی کنترل، ةدرج و میزان لحاظ از پژوهش این .است

 چارچوب در و است میدانی ها، داده گردآوری نحوة نظر از توصیفی،
 این آماری ةجامع .گرفت انجام پیمایشی -توصیفی تحقیقات کلی

 طبیعی  منابع و کشاورزی پردیس علمیهیئت اعضای شامل تحقیق،
 و آبیاری آموزشی هایگروه در که بود (=212N) تهران دانشگاه
 پزشکی،گیاه کشاورزی، اقتصاد ورزی،کشا آموزش و ترویج آبادانی،

 غذایی، صنایع و علوم باغبانی، نباتات، اصالح و زراعت دامی، علوم
 مناطق احیای شیالت، کاغذ، و چوب صنایع کشاورزی، هایماشین
 حضور شناسیخاک و جنگلداری زیست، محیط بیابانی، و خشک
 روش و رانکوک فرمول از استفاده با نمونه حجم تعیین برای .داشتند

 و انتخاب نفر 122 متناسب انتساب با تصادفی ای  طبقه گیری نمونه
  .شدند مطالعه

 لیتشک یاصل بخش سه از که بود یاپرسشنامه قیتحق ابزار
 یاحرفه و یفرد یهایژگیو به مربوط اول بخش .شد یم

 سنجش به مربوط یهاهیگو شامل دوم بخش و بود انیپاسخگو
تحول یرهبر سبک نییتع یبرا .بود نیآفرتحول یرهبر سبک

  .شد استفاده (MLQ) یرهبر یچندعامل ةپرسشنام از نیآفر
 یها یژگیو) نیآفرتحول یرهبر ةمؤلف پنج به توجه با 
 و یذهن بیترغ بخش،الهام زشیانگ ،یآرمان یرفتارها ،یآرمان

 Bass & Avolio (1994)توسط شدههئارا (یفرد مالحظات

 فرهنگ با متناسب که et al. Yaghoobi (2009) با همگام
 یینها ةپرسشنام در مذکور یهاپرسش شد، نیتدو یرانیا

 پنج قالب در هیگو ستیب متغیرها یهاهیگو .شدند نیتدو
 عبارات، از منظم ای مجموعه در بودند که ذکرشده ةمؤلف

 تا کمخیلی از) لیکرت مقیاس در مساوی های وزن و ترتیب
 مؤلفه هر سهم و ندشد طراحی (5 تا 1 ةدامن در زیادخیلی
 یهاپرسش شامل پرسشنامه سوم بخش .بود هیگو چهار

 AQIP (The مقیاس براساس تیفیک بهبود ةمحاسب استاندارد

Higher Learning Commission, 2001) 49 که شد تهیه 
خیلی تا کمخیلی از) کرتیل فیط اسیمق صورتبه پرسش

 ابتدا ،پرسشنامه اعتبار تعیین یبرا .بود (5 تا 1 ةدامن رد زیاد
 آن طی که دش توزیع مطالعه مورد ةجامع در پرسشنامه سی

 (7/0 از باالتر مقادیر) آلفا -کرونباخ توسط پرسشنامه اعتبار
 از جمعی نظر براساس پرسشنامه صوری روایی .شد تأیید

 .شد دتأیی کشاورزی آموزش و ترویج هایگروه انادتاس
 سبک سطح نییتع بندیطبقه و محاسبه منظوربه ،نیهمچن
 یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد در نیآفر تحول یرهبر

 میانگین از معیار انحراف ةفاصل روش از تهران دانشگاه
(ISDM) شد استفاده زیر فرمول براساس (Qamar, 2002): 

(1) 
A= ضعیف: A< Mean  (نیانگیم) – Sd (اریمع )انحراف   

B= متوسط: Mean – Sd <B <Mean 

C= خوب: Mean < C < Mean + Sd 

D= عالی: Mean + Sd < D 

 بحث و نتایج
 و فردی های ویژگی نۀیزم در پاسخگویان فراوانی توزیع

 یاحرفه

 سن نیانگیم .بود سال 74 تا 28 نیب انیپاسخگو یسن ةدامن
 یفراوان نیشتریب که بود سال 45 حدود انیپاسخگو
 تعلق (درصد 3/64) سال 38 تا 33 یسن ةرد به انیپاسخگو

 زن هیبق و مرد (درصد 3/89) انیپاسخگو شتریب .داشت
 یفراوان نیشتریب ان،یپاسخگو انیم از .بودند (درصد 7/10)

 نیانگیم که بود سال پنج تا کی ةباز به مربوط خدمت ةسابق
 ةرتب لحاظ از .بود سال دوازده زین انیپاسخگو خدمت ةسابق

 درصد 8/50 انیپاسخگو انیم در ،1 جدول مطابق ،یلمع
 7/5 و استاد درصد 7/19 ار،یدانش درصد 8/23 ار،یاستاد
 یها گروه در انیپاسخگو شتریب نیهمچن و ندبود یمرب درصد

 و (درصد 8/9) یباغبان (،درصد 5/11) یپزشک اهیگ یشیآزما
 .بودند (درصد 2/8) زراعت
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 انیپاسخگو یعلم ۀمرتب یفراوان عیتوز .1 جدول

 یتجمع درصد یفراوان درصد یفراوان یعلم ةرتب

 7/19 7/19 24 استاد
 5/43 8/23 29 اريدانش
 3/94 8/50 62 اریاستاد
 100 7/5 7 یمرب

 - 100 122 جمع

 
 

  آفرین تحول رهبری سبک های مؤلفه بندی اولویت

 از آفرین تحول رهبری سبک های مؤلفه اولویت تعیین برای
 ضریب براساس بندیاولویت روش از پاسخگویان، دیدگاه

 میان از ،2 جدول به توجه با .شد استفاده (CV) تغییرات
 زشیانگ ةمؤلف آفرین، تحول رهبری سبک های مؤلفه
 در یذهن بیترغ ةمؤلف مقابل در و اول اولویت در بخش الهام

 های مؤلفه اولویت زمینة در پاسخگویان دیدگاه آخر اولویت
 .داشت قرار آفرین تحول رهبری سبک

 
انیپاسخگو دگاهید از نیآفر تحول یرهبر سبک یها مؤلفه بندی اولویت .2 جدول

ؤم
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 ها هیگو
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نگ
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*یا   

ف
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 ار
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ال

 
ش
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 1 03/1 29/3 کندیم صحبت نانهيبخوش ندهیآ ةدربار
 2 89/0 26/3 ندایافتنیدست اهداف که دهدیم یدواريام

 3 97/0 19/3 دارد ديتأک ینگرندهیآ تياهم بر

 4 97/0 18/3 کندیم صحبت شوق و تیجد با دريگ انجام دیبا که ییکارها ةدربار
 79/0 23/3 جمع

یو
 یژگ

ها
 ی

مان
آر

 ی

 1 02/1 36/3 دهدیم نشان نفس به اعتماد و قدرت خود از

 2 98/0 32/3 شود خود به نسبت گرانیداحترام  موجب که کند رفتار یاگونهبه کوشدیم

 3 02/1 96/2 پوشدیم چشم خود یشخص قیعال از گروه مصلحت ليدلهب

 4 05/1 86/2 کنندیم افتخار احساس یو با ارتباطشان ليدل به گرانید
 758/0 12/3 جمع

ها
تار

رف
 ی

مان
آر

 ی
 1 06/1 37/3 دکنن یم توجه ماتيتصم ینید و یاخالق یامدهايپ به
 2 01/1 18/3 کندیم ديتأک هدف در یقو یحس داشتن تياهم رب

 3 99/0 10/3 کندیم ديتأک هاتیمأمور در یهمکار حس داشتن تياهم بر
 4 01/1 83/2 کندیم صحبت خود یاساس یهاارزش و باورها ةدربار
 77/0 10/3 جمع

جه
تو

 و 
حظ

مال
 ۀ

رد
ف

 ی

 3 95/0 08/3 گذاردیم وقت آموزش و ییهنمارا یبرا
 1 96/0 14/3 کندیم رفتار -گروه از یعضو نه -شخص کی عنوانبه گرانید با

 2 91/0 10/3 دارد گرانید از متفاوت یهاتيخالق و هاییتوانا ازها،ين که رديگیم درنظر یکس عنوانبه را فرد
 4 03/1 91/2 دهند گسترش و توسعه را شانیهاییتوانا تا کندیم کمک گرانید به

 83/0 05/3 جمع

رغ
ت

ي
 ب

 یذهن

 1 99/0 25/3 دهدیم قرار مدنظر را مختلف جوانب و هادگاهید مشکالت، حل درهنگام
 2 97/0 86/2 کنند یبررس مختلف یایزوا از را مشکالت خواهدیم گرانید از

 3 01/1 77/2 کندیم شنهاديپ ار کار دادن انجام یچگونگ به نگرش دیجد یهاراه
 4 96/0 71/2 شود مطمئن هاآن بودنمناسب از تا دکن یم یبررس دقت به را یاساس یشنهادهايپ

 82/0 92/2 جمع

 1-5 اسیمق *
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 سیپرد در نیآفر تحول یرهبر سبک سطح تیوضع نییتع

 تهران دانشگاه یعیطب منابع و یکشاورز

 سیپرد در نیآفر تحول یرهبر سبک ریمتغ سطح نییتع یبرا
 از ان،یپاسخگو دگاهید از تهران دانشگاه یعیطب منابع و یکشاورز

 که شد استفاده (ISDM) میانگین از معیار انحراف ةفاصل روش
اشاره نیآفر تحول یرهبر سبک سطح نیشتریب 3 جدول براساس

 .بود (درصد 6/42 ؛نفر 52) فیضع سطح به مربوط شده،

 
 یرهبر سبک سطح نۀیزم در انیپاسخگو یفراوان عیتوز .3 ولجد

 نیآفر تحول

 یتجمع درصد درصد یفراوان طبقات ةدامن سطح

 6/42 6/42 52 59 از کمتر فيضع
 2/58 6/15 19 60 -65 متوسط
 4/75 2/17 21 66 -71 خوب

 0/100 6/24 30 72 از شيب یعال
 --- 0/100 122 مجموع 

 
 سیپرد در یآموزش تیفیک بهبود سطح تیوضع نییتع

 تهران دانشگاه یعیطب منابع و یکشاورز

 سیپرد در یآموزش تیفیک بهبود ریمتغ سطح نییتع یبرا

 ان،یپاسخگو دگاهید از تهران دانشگاه یعیطب منابع و یکشاورز
 شد استفاده (ISDM) میانگین از معیار انحراف ةفاصل روش از

 یآموزش تیفیک بهبود سطح نیشتریب 4 جدول براساس که
 .بود (درصد 9/36 ؛نفر 45) متوسط سطح به مربوط شده،اشاره

 
 بهبود سبک سطح نۀیزم در انیپاسخگو یفراوان عیتوز .4 جدول

 یآموزش تیفیک

 یتجمع درصد درصد یفراوان طبقات ةدامن سطح

 8/14 8/14 18 103 از کمتر فيضع
 6/51 9/36 45 104 -126 متوسط
 7/87 1/36 44 127 -150 خوب

 0/100 3/12 15 151 از شيب یعال
 --- 0/100 122 مجموع 

 
 ریمتغ با نیآفرتحول یرهبر سبک ریمتغ نیب یهمبستگ

 یآموزش تیفیک بهبود

 ریمتغ نیب دهدیم نشان 5 جدول در مندرج قیتحق یهاافتهی
 سطح در یآموزش تیفیک بهبود متغیر و نیآفرتحول یرهبر سبک

 .داشت وجود یداریمعن و مثبت ةرابط درصد کی یداریمعن
  

 
 یآموزش تیفیک بهبود متغیر و نیآفرتحول یرهبر سبک متغیر بین همبستگی ضرایب .5 جدول

 یآموزش تیفیک بهبود نیآفرتحول یرهبر سبک 

 نیآفر  تحول یرهبر سبک
 573/0 1 رسونيپ یهمبستگ بیضر

 00/0 - (.Sig) یداریمعن سطح

 یآموزش تيفيک بهبود
 573/0 1 رسونيپ یهمبستگ بیضر

 - 00/0 (.Sig) یداریمعن سطح
 درصد یک سطح در داریمعنی** 

 

 و آفرین تحول رهبری سبک های مؤلفه نیب یهمبستگ

 تیفیک بهبود متغیر با ایحرفه و فردی های ویژگی

 یآموزش

 نیب ،6 جدول در رسونیپ یهمبستگ بیضرا جینتا مطابق
 و یذهن بیترغ ،یفرد مالحظات ،یآرمان یرفتارها یارهیمتغ
 سطح در یآموزش تیفیک بهبود متغیر با بخشالهام زشیانگ

 ،داشت وجود یداریمعن و مثبت ةرابط درصد کی یداریمعن
 متغیر با خدمت ةسابق و یعلم ةرتب سن، یرهایمتغ نیب اما

  .نشد مشاهده یداریمعن ةرابط یآموزش تیفیک بهبود
 
 
 

 کیفیت بهبود متغیر بر مستقل متغیرهای اثرگذاری میزان عیینت
 آموزشی

 کیفیت بهبود متغیر بر متغیر هر اثرگذاری میزان آنکه برای
های رگرسیونی چندگانه به روش  دست آید، از تحلیل به آموزشی

چهار متغیر  دهد ینشان م 7جدول  یجشد. نتا استفاده  ینترا
 ی،مالحظات فرد ی،رفتار آرمانواردشده در تحلیل رگرسیون )

درصد  8/59بخش(، درمجموع  الهام یزشو انگ یذهن یبترغ
کنند.  را تبیین می یآموزش یفیتعوامل اثرگذار بر متغیر بهبود ک

 یاناز م ،(Beta)، با توجه به مقادیر بتا 8مطابق جدول 
عنوان  به« بخش الهام یزشانگ»واردشده فقط متغیر  یرهایمتغ

 شد.  محسوب می یآموزش یفیتبر بهبود ک  متغیر یناثرگذارتر
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 یآموزش تیفیک بهبود متغیر با ایحرفه و فردی هایویژگی و نیآفرتحول یرهبر سبک یهامؤلفه بین همبستگی ضرایب .6 جدول

 یداریمعن سطح یهمبستگ بیضر زانیم یهمبستگ بیضر نوع ریمتغ

 886/0 -012/0 رسونيپ سن
 115/0 -144/0 نرسويپ یعلم ۀرتب
 742/0 -030/0 رسونيپ خدمت ۀسابق

 00/0 457/0** رسونيپ یآرمان یرفتارها
 000/0 436/0** رسونيپ یفرد مالحظات

 889/0 013/0 رسونيپ یآرمان یها یژگیو
 000/0 565/0** رسونيپ یذهن بيترغ

 000/0 692/0** رسونيپ بخشالهام زشيانگ
 درصد یک سطح در دارینیمع** 

 
 یآموزش تیفیک بهبود ۀوابست متغیر برای رگرسیونی تحلیل آزمون از ای خالصه .7 جدول

 R R2 Adjusted R Square Std. Error of the Estimate مدل

1 773/0 598/0 584/0 86555/18 

 
 یآموزش تیفیک بهبود متغیر ۀوابست متغیر برای گرسیونیر تحلیل نتایج .8 جدول

 .t Sig (Beta)  استاندارد ضرایب استاندارد خطای (B) غیراستاندارد ضرایب مستقل متغیرهای ردیف

 680/50 044/8 - 300/6 00/0 (b) ثابت ضریب 1

 648/0 458/0 048/0 961/0 440/0 یذهن بيترغ 2

 935/0 082/0 007/0 836/0 069/0 یآرمان رفتار 3

 00/0 671/8 686/0 478/0 149/4 بخشالهام زشيانگ 4

 216/0 245/1 100/0 752/0 937/0 یفرد مالحظات 5

 
 براساس زین تحلیل این از حاصل رگرسیون ةمعادل

 :است زیر صورتبه B ضرایب
(2)            Y / / x  150 680 4 149 
Y: (،یآموزش تیفیک )بهبود وابسته متغیرx1: بخشالهام زشیانگ 

 

 پیشنهادها و گیری  نتیجه
 انیجر شیدایپ شاهد ،تیریمد مباحث متخصصان امروزه

 ةینظر عنوان با اغلب که هستند نهیزم نیا در یدیجد یفکر
 نشان مختلف قاتیتحق .شود یم مطرح نیآفر تحول یرهبر

 ییباال اریبس ةزیانگ خود روانیپ در نیآفر تحول رهبران هدد یم
 یور بهره و عملکرد بهبود موجب قیطر نیا از و کنند یم جادیا

 و تعهد اعتماد، شیافزا موجب رهبران نیا .ندشو یم اه آن

 تیاهم به باتوجه ،نیهمچن .دونش یم روانیپ یگروه ییکارا

 و رشد ابعاد تمام بر آن ریتأث و رانیا در یکشاورز یعال آموزش
 مسائل نةیزم در بحث ،یکشاورز و یاقتصاد ،یانسان ةتوسع

 تیاهم یاحتمال یها حلراه ةارائ و یکشاورز یها دانشکده

 نیب رابطه یبررس به مطالعه این ،اساسنیابر .دارد یاساس
 عالی آموزش تیفیک بهبود با نیآفر تحول یرهبر سبک

 .پرداخت کشاورزی
 سبک سطح نیشتریب که است آن انگریب قیتحق جینتا

 6/42 نفر، 52) فیضع سطح در شده،اشاره نیآفر تحول یرهبر
 اعمال گفت بتوان شاید یافته این توجیه در .شد یابیارز (درصد

 اختیارات با متمرکزغیر محیطی مستلزم آفرینتحول رهبری
 و آموزشی نظام متمرکز ساختار توانمی و است العادهفوق

 تبلور و عملی تجلی راه در اصلی مانع عنوانبه را موجود اداری
 یهاشاخص رسدیم نظربه .کرد ذکر رهبری نوع این کامل

  .نبود نیآفر  تحول یرهبر سبک با همراستا یتیریمد
 ریمتغ نیب ،یهمبستگ آزمون جینتا مطابق ،نیهمچن

 در یآموزش تیفیک بهبود متغیر و نیآفرتحول یرهبر سبک
 وجود یداریمعن و مثبت ةرابط درصد کی یداریمعن سطح
 ,Nikfal Azar, 2010; Hoveyda, 2008; Abbasi) داشت

2010; Younesi, 2012; Chang & Lee, 2007 Nicolina, 
2003; .(Arnold et al., 2001;  
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 ةمؤلف جز هب دهدمی نشان یهمبستگ آزمون جینتا
 نیآفرتحول یرهبر سبک یهامؤلفه ةیبق ،یآرمان یها یژگیو
 ةرابط درصد کی یداریمعن سطح در یآموزش تیفیک بهبود اب

 (2003)قاتیتحق جینتا با و داشت یداریمعن و مثبت

Moughly (2009) و Karami nia نیب ةرابط از .دارد قتمطاب 
 گرفت جهینت توانیم تیفیک بهبود با یفرد مالحظات ةمؤلف

 توجه افراد، تکتک تیشخص به تیاهم مانند ییرفتارها هرچه
 یتوانمندساز به کمک اشخاص، یهاییتوانا بودنمتفاوت به

 بهبود در شود، شتریب رانیمد یسو از یعلمئتیه یاعضا
 .باشد ثرؤم تواند یم زین یآموزش تیفیک

 یآموزش تیفیک بهبود و بخشالهام زشیانگ نیب رابطه از
 نده،یآ به ینیبخوش مانند ییرفتارها هرچه گرفت جهینت توان یم
 تیاهم کارها، دادنانجام ةدربار کردنصحبت تیجد و شوق با
 از اهداف تحقق به یعلمئتیه یاعضا دوارکردنیام و ینگرندهیآ

 .ابدی یم بهبود یآموزش تیفیک ،باشد شتریب رانیمد یسو
 یآموزش تیفیک بهبود و یذهن بیترغ ةمؤلف نیب ةرابط از

 قیدق یبررس مانند ییتارهارف هرچه گرفت جهینت توانیم
 از مشکالت یبررس ،یعلمئتیه یاعضا یاساس یاهشنهادیپ

 یچگونگ به نگرش دیجد یهاراه شنهادیپ مختلف، یایزوا
 بهبود بر د،باش شتریب رانیمد یسو از کارها دادن انجام

 .گذارد یم ریتأث زین یآموزش تیفیک
 هبودب و یآرمان یرفتارها ةمؤلف نیب ةرابط از ،نیهمچن

 یآرمان یرفتارها هرچه گرفت جهینت توانیم یآموزش تیفیک
 در حیتصر اعتقادات، و هاارزش نیترمهم کردنانیب مثل
 ماتیتصم یمعنو و یاخالق یامدهایپ به توجه اهداف، تیاهم

 رانیمد یسو از گریدکی به اعتماد تیاهم ةدربار گوو گفت و
 .ابدی یم بهبود یآموزش تیفیک ،باشد شتریب

 یرهبر سبک یها مؤلفه یبندتیاولو به مربوط یهاافتهی در 
 مقابل در و اول تیاولو در بخشالهام زشیانگ ةمؤلف ن،یآفر تحول
 قرار انیپاسخگو دگاهید آخر تیاولو در یذهن بیترغ ةمؤلف

 بیان 8 جدول جینتا ها،افتهی از یگرید بخش در ت،یدرنها .داشت
 ،یآرمان )رفتار رگرسیون تحلیل در واردشده متغیر چهار کند یم

 درمجموع (بخشالهام زشیانگ و یذهن بیترغ ،یفرد مالحظات
 را یآموزش تیفیک بهبود متغیر بر اثرگذار عوامل درصد 8/59

 زشیانگ» متغیر فقط واردشده یرهایمتغ انیم از .کنند می تبیین
 تیفیک بهبود بر اثرگذار  متغیر بیشترین عنوانبه «بخشالهام

 رانیمد ،بخشالهام زشیانگ در .شد می محسوب یوزشآم
 تالش و هدف به کند می ترغیب را یعلمئتیه یاعضا یآموزش

 به معموالً افراد این .باشند داشته پیدا باور آن به دنیرس یبرا
 ,Bass & Avolio) ندا بینخوش اهداف بودندسترسقابل و آینده

 شتریب هرچه سازیآگاه بر دیبا رسدیم نظربه ن،یبنابرا ؛(1994
 و هامهارت رب که شود دیتأک یعال آموزش یفعل رانیمد

 ریتأث گراتحول رهبری ابعاد دهندةلیتشک ةژیو یها مؤلفه
 مانند رهبری دیمف امدهاییپ بروز بر نیهمچن و گذارند یم

 رب ،نیهمچن .اثرگذارند تمندییرضا و انتظار ازحد باالتر تالش
 نیتدو و یزشیانگ یباورها هب یموزشآ رانیمد شتریب توجه

 و لوبسا نیتدو یبرا یآموزش رانیمد ییاجرا یهادستورالعمل
ئتیه یاعضا و کارکنان ةکنندقیتشو یزشیانگ یهامحرک

 نیآفرتحول یرهبر سبک شتریب هرچه تیتقو یراستا در یعلم
 .شود تمرکز شیپ از شیب دیبا

 هئارا ریز یدهاشنهایپ قیتحق نیا جینتا براساس ،انیپا در
 :دشو یم

 یشیاندهم های دوره و یآموزش یهاکارگاه یبرگزار .1
 و رهبری دیجد هایهینظر یعلم محتوای بر یمبتن یتیریمد
 سازنهیزم تواندیم آن تیاولو و تیارجح بر دیتأک و تیریمد

 تیریمد و رهبری برای الزم و بالقوه هایلیپتانس جادیا
 تیفیک بهبود ةندیآ اهداف یراستا درکه  باشد یدانشگاه

 .دارد ضرورت یآموزش

 یکشاورز یهادانشکده یهاگروه رانیمد انتخاب .2
 یاعضا مشارکت با یرهبر و یتیریمد یهاییتوانا براساس

 عنوانبه هاگروه رانیمد رایز ،ردیگ صورت یعلمئتیه
 نیشتریب دانشکده، در نییپا و باال سطوح نیب واسط یها حلقه

 .دارند انیدانشجو و یعلمئتیه یاعضا ریسا با را ارتباط

 یواقع مفهوم به دیبا یکشاورز یهادانشکده تیریمد .3
 نیب زهیانگ جادیا و کیتحر یبرا دیبا هاآن .باشند نیآفرتحول
 اقدام دیجد دانش کسب و خلق قیطر از یعلمئتیه یاعضا

 یهاتیفعال از یروشن اندازچشم و اهداف میترس و با نندک
 و یعلمئتیه یاعضا یبرا مرتب طوربه را آن ،دهدانشک

 بهبود یراستا در آن کردنیکاربرد به و کنند نییتب گرانید
 .نندک کمک دانشکده یجار یها  تیفعال

 رهبر عنوانبه یکشاورز یهادانشکده تیریمد .4
 و رانیا یکشاورز طیشرا از کامل یآگاه با دیبا نیآفر تحول
 یکشاورز یهادانشکده یروند طیشرا درک نیهمچن و جهان

 نةیزم در خود تیریمد ةنحو در رییتغ با تا ردیصورت گ
 .شود سازگار خالق صورتبه یرونیب راتییتغ با ،یدرون مسائل

 ضمن دیبا یکشاورز یهادانشکده یرهبر ،نیهمچن  .5
 آگاهانه را آن ،هادانشکده نیا فرهنگ از کامل شناخت

 یدگاهید آن از یناش راتییتغ و فرهنگ به .کند تیریمد
 ببس ازین درصورت و باشد داشته نافذ و نگرجامع شفاف،

  .شود تیفیک بهبود یراستا در ازین مورد راتییتغ جادیا
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 و دارند یمطلوب نیآفر تحول یکه رفتارها یرانیمد .6
 شوند قیتشو و تیحما اند، یها راض از آن یعلمئتیه یاعضا

 یهادانشکده رانیمد نیب در یتیریمد و یرهبر یرفتارها تا
  .ابدی توسعه یکشاورز

 یچندعامل ةپرسشنام مانند هاییآزمون طریق از .7
 نتایج و کرد بررسی را رانیمد فعلی رهبری توانمی رهبری

 به مدیر انتقال یا ارتقا هنگام توانمی را هانآزمو این
 .بست کاربه باالتر سطح مسئولیت
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