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 Purpose: Transformational leaders create a dynamic and active vision for 

their organizations. As a result, the aim of this research was identifying the 

dimensions and components of transformational leadership style in the 

educational managers of Islamic Azad University. 

Materials and Methods: In this qualitative study from the academic 

experts in the field of management and experts in the field of quality of 

educational services, number of 15 people based on the principle of 
theoretical saturation and with the purposeful sampling method were 

selected as a sample. To collect data were used from semi-structured 

interview, which its content validity according to experts' opinion was 

obtained 0.83 and their reliability with the agreement coefficient method 

between two coders was obtained 0.89. For data analysis were used from 

theme analysis method in NVivo version 10 software. 

Findings: The findings showed that the transformational leadership style 

in the educational managers of Islamic Azad University had 8 dimensions, 

23 components and 143 indicators. 

The relationship network dimension has two components of horizontal 

interactions in the university and vertical interactions in the university, the 

leader characteristics dimension has three components of personality traits, 
leader competence and professional ethics of change leaders, the resource 

preparation dimension has five components of presence of suitable 

hardware facilities, presence of suitable software facilities, existence of the 

integration system of statistics and information, benefiting from IT 

specialist human resources and empowerment and training, the status 

review dimension has two components of planning and change status 

review and existing and desirable situation review, the change drivers 

dimension has two components of creating motivation for transformation 

and support and encourage to learning, the management in the time of 

change has two components of conflict management and collaborative 

management, the dimension of team formation and stakeholder support has 
three components of gaining political support, forming a team of experts 

and building trust and the dimension of change measures has four 

components of change structure, justice in the time of change, performance 

review and strategy of change. 

Conclusion: According to the findings of this study, to improve leadership 

in the Islamic Azad University it is possible to provide the basis for 

improving and promoting the identified dimensions and components of 

transformational leadership style. 
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 همکاران  و موسوی مریم سیده 304

 1401هار ب، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 در گراتحول رهبری سبک هایمولفه و ابعاد شناسایی

 اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی مدیران
 

  ،1موسوی مریم سیده
 دانشگاه اسالمشهر، واحد آموزشی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی

 ایران تهران، اسالمی، آزاد
 

  ،*2مرادی سعید
 آزاد دانشگاه اسالمشهر، واحد آموزشی، مدیریت گروه استادیار،
 .)نویسنده مسئول( ایران تهران، اسالمی،

 
 3شریفیان لیال

 آزاد دانشگاه اسالمشهر، واحد آموزشی، مدیریت گروه استادیار،
 .ایران تهران، اسالمی،

 
 چکیده

 پویا اندازچشم یک خود هایسازمان برای گراتحول رهبران: هدف
 و ابعاد شناسایی پژوهش این هدف نتیجه، در. کنندمی ایجاد فعال و

 آزاد دانشگاه آموزشی مدیران در گراتحول رهبری سبک هایمولفه
 .بود اسالمی

 دانشگاهی خبرگان میان از کیفی مطالعه این در: هاروش و مواد
 تعداد آموزشی خدمات کیفیت زمینه در متخصص و مدیریت حوزه

 هدفدار گیرینمونه روش با و نظری اشباع اصل اساس بر نفر 15
 مصاحبه از هاداده گردآوری برای. شدند انتخاب نمونه عنوانبه

 83/0 انخبرگ نظر با آن محتوایی روایی که استفاده ساختاریافتهنیمه
. آمد بدست 89/0 کدگذار دو بین توافق ضریب روش با آنها پایایی و

 NVivo افزارنرم در مضمون تحلیل روش از هاداده تحلیل برای

 .شد استفاده 10 نسخه
 مدیران در گراتحول رهبری سبک که داد نشان هایافته :هایافته

 شاخص 143 و مولفه 23 بعد، 8 اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی
 اهدانشگ در افقی تعامالت مولفه دو دارای روابط شبکه بعد. داشت

 سه دارای رهبر هایویژگی بعد دانشگاه، در عمودی تعامالت و
 ایحرفه اخالق و رهبر شایستگی شخصیتی، هایویژگی مولفه

 اتامکان وجود مولفه پنج دارای منابع سازیآماده بعد تغییر، رهبران
 نظام وجود افزاری،نرم مناسب امکانات وجود افزاری،سخت مناسب

 IT متخصص انسانی منابع از مندیبهره اطالعات، و آمار یکپارچه

 مولفه دو دارای وضعیت بررسی بعد آموزش، و توانمندسازی و
 و موجود وضعیت بررسی و تغییر وضعیت بررسی و ریزیبرنامه

 تحول انگیزه ایجاد مولفه دو دارای تغییر هایمحرک بعد مطلوب،
 ود دارای تغییر زمان در مدیریت بعد یادگیری، تشویق و حمایت و

 و تیم تشکیل بعد مشارکتی، مدیریت و تعارض مدیریت مولفه
 یمت تشکیل سیاسی، حمایت کسب مولفه سه دارای ذینفعان حمایت
 مولفه چهار دارای تغییر اقدامات بعد و اعتمادسازی و خبرگان
 ژیاسترات و عملکرد بررسی تغییر، زمان در عدالت تغییر، ساختار

 .بود تغییر

 در ریرهب بهبود برای مطالعه، این هاییافته به توجه با :گیرینتیجه
 و ابعاد ارتقای و بهبود برای را زمینه توانمی اسالمی آزاد دانشگاه

 .کرد فراهم گراتحول رهبری سبک هایمولفه
 

 .آموزشی مدیران گرا،تحول رهبری رهبری، سبک: هاواژه کلید
 

 05/12/1400: افتیدر خیتار
 25/02/1401:  رشیپذ خیتار
 s.moradi@islamshahr.iau.ir  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
بدون تردید در جهان امروز هیچ عاملی به اندازه مدیریت و رهبری 

کننده ندارد و از ها نقش تعیینها و سازماندر توسعه و رفاه ملت
آمدن بر موانع و مشکالت بردند که جهت فائقزمانی که انسان پی

نیازمند همکاری و های خود کردن نیازها و احتیاجو برطرف
ها را تشکیل دادند، ها و سازمانمساعدت با یکدیگر هستند و گروه

(. 1تر شد )روز بیشتر و برجستهنقش مدیریت و رهبری روزبه
و  کردندهای ثابت فعالیت میهای گذشته تقریبا در محیطسازمان

 های کمتری داشتند، اما امروزهبر همین اساس نیاز به تغییرها و تحول
کنند و بر همین اساس ها در محیط متغیر و پویا فعالیت میسازمان

ها نیاز به سبک رهبری خاصی برای هماهنگی با تغییرها و تحول
ها نقش زیادی در (. بنابراین، مدیران و رهبران سازمان2دارند )

های سازمانی دارند و مدیران و رهبران موثر با تاکید بر تحول
قالل و اعتماد موجب تشویق و پرورش نوآوری، خالقیت، است

(. در 3شوند )های کارآفرینانه و بهبود عملکرد سازمان میفعالیت
عنوان عضو های آموزشی رهبر بهویژه سازمانهر سازمانی به

 ای درکنندهبخش در مقایسه با سایر کارکنان نقش تعیینحیات
دارد  کار سازی شرایط برای بهبود کیفیتطراحی، نگهداری و فراهم

ها و چگونگی انجام وظایف های آموزشی نیز فعالیتو در سازمان
های رهبر ترین ویژگی(. مهم4تا حدود زیادی بستگی به رهبر دارد )

های خود برای باالبردن کارآمد و اثربخش شامل تعریف ارزش
انتظارات، تعیین مسیر صحیح، اعتمادآفرینی، بهبود آموزش و 

های سازمانی، گسترش ها و مسئولیتدد نقشیادگیری، طراحی مج
سازمانی و باالبردن کیفیت اعضای سازمانی و برونهمکاری درون

اندازهای (. در نتیجه، رهبران موثر با خلق چشم5باشد )سازمان می
بخشی موجب تحول و نوآوری ها و الهامنوین، تدوین و توسعه بینش

 پذیری وتعهد، مسئولیتشود و با برانگیختن پیروان و ایجاد می
ای بکار گونههماهنگی در آنها عوامل و عناصر سازمانی را به

گیرد که هم بقای سازمان را تضمین و هم موجبات رشد را فراهم می
 (.6آورد )می

رهبری فرآیندی است که از طریق آن یک فرد، افراد دیگر را برای 
دهد و ر میتالش در جهت دستیابی به هدف معین تحت تاثیر قرا

های رهبری جهت ارتقای عملکرد گرا یکی از پارادایمرهبری تحول
سازمان در محیط متالطم امورزی با قابلیت برانگیختن کارکنان و 

های موفق رهبری، (. پس، یکی از سبک7توسعه سازمان است )
گرا رهبرانی هستند (. رهبران تحول8گرا است )سبک رهبری تحول

های باالتر و کردن آرماناز طریق جذاب که به پیروان خود
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های اخالقی انگیزه کافی را برای بهبود و ارتقای عملکرد ارزش
ها گرا، رهبر بر باورها، ارزش(. در سبک رهبری تحول9دهند )می

عنوان قهرمان سازمان شناخته کند، بهو اهداف پیروان نفوذ می
(. 10کرد پیروان خود دارد )ای بر عملالعادهشود و تاثیر زیاد و فوقمی

گرا با نمایش جذابیت و متقاعدسازی چارچوب رهبری تحول
کارکنان از لحاظ احساسی )نفوذ آرمانی(، به حرکت واداشتن فکر 

اندازی مناسب و و اندیشه زیردستان )ترغیب ذهنی(، ترسیم چشم
 هایبخش( و توجه به نیازها و تفاوتمعقول از آینده )انگیزش الهام

گرا (. رهبری تحول11ردی )مالحظات فردی( شکل گرفته است )ف
دنبال آن است تا با استفاده از چهار مولفه مذکور )نفوذ آرمانی، به

بخش و مالحظات فردی بتواند خألهای ترغیب ذهنی، انگیزش الهام
های سازوکارهای رهبری سنتی را جبران ها و کاستیناشی از ضعف

 ها به کمالعملکرد سازمانی و رساندن سازمانو زمینه را برای بهبود 
گرا با توانمندسازی کارکنان و (. رهبران تحول12فراهم آورد )

کنند. بنابراین، کارآمدی حمایت از آنها میزان اعتماد را تقویت می
ل طور قابیابد و عملکرد نیز بهو رفتار نوآورانه نیروی انسانی می

چنین رهبرانی دارای نفوذ آرمانی  (.13یابد )ای افزایش میمالحظه
پذیر دارند، های ریسکهستند، تمایل بیشتری به انجام فعالیت

نمایند انداز روشنی خلق میهوشمندی کارکنان را تحریک و چشم
صورت جدا مورد تحلیل و ارزیابی قرار و همه کارکنان را به

رهبران  (. این14کنند )دهند و بیشتر به کارکنان خود اعتماد میمی
بخش با ایجاد شور، واسطه برخورداری از ویژگی انگیزش الهامبه

گری، تشویق و حمایت نشاط و شوق در کارکنان از طریق مربی
ها و رفتارهای زمینه ایجاد روحیه کار فردی و تیمی، انجام فعالیت

رند آونوآورانه و دستیابی به بازده باالتر را در سازمان خود فراهم می
هایی مانند حمایت و ترغیب به گرا با ویژگیرهبران تحول(. 15)

قبول مسئولیت برای یادگیری، دادن آزادی برا کسب تجربه و 
پذیری، اختصاص زمان کافی برای کار، مواجهه با تغییرها و ریسک

مقابله با تهدیدها، ایجاد فرصت برای بروز خالقیت و یادگیری 
ها ط و گسترش تواناییمشاغل جدید، کمک به کارکنان جهت بس

های جدید چگونگی انجام کار و نگرش مثبت به و نشان دادن راه
(. رهبران 16شوند )آنها موجب افزایش عملکرد سازمانی می

گرا توجه پیروان را به اهداف جمعی هدایت و برای تحریک تحول
های سطح باالی کارکنان، آنان را در تعقیب اهداف سازمانی انگیزه

 (.17نماید )یترغیب م
های سبک رهبری های مرتبط با ابعاد و مولفهدر ادامه نتایج پژوهش

( ضمن پژوهشی 2021شوند. راثی و همکاران )گرا گزارش میتحول
ن را گرا انگیزه کارکنابه این نتیجه رسیدند که سبک رهبری تحول

دهد و سبب بهبود عملکرد، تالش بیشتر و تعهد کاری افزایش می
( ضمن 1400(. باقری و همکاران )18شود )کارکنان می باالتر

آفرین مدیران مدارس پژوهشی درباره الگوی مفهومی رهبری تحول
ابتدایی به این نتیجه رسیدند که الگوی مذکور شش بعد هویت 

افزایی سازمانی(، سازمانی )شامل دو مولفه پویایی سازمانی و هم
فافیت در تدوین مقررات و ساختار سازمانی )شامل دو مولفه عدم ش

پذیری سازمانی(، انگیزش سازمانی قوانین اداری و عدم انعطاف
)شامل سه مولفه رفع نیازهای مادی و روحی کارکنان، اشاعه 

رفتارهای ارزشی و اشاعه رفتارهای اخالقی(، ارتباطات سازمانی 
)شامل چهار مولفه برخورداری مدیران از خصایص رهبری، حمایت 

های ذهنی و آموزشی و برخورداری ، برخورداری از تواناییسازمانی
گیری ابتکاری(، فرهنگ سازمانی )شامل سه مولفه تاکید از تصمیم
گرایی( گرایی و تاکید بر علمیهای رفتاری، تاکید بر انسانبر مهارت

و توسعه سازمانی )شامل سه مولفه خلق تفکر استراتژیک در 
و توسعه اخالقی سازمان( داشت  پذیری سازمانسازمان، اصالح

( ضمن پژوهشی درباره مدل 1399(. بیگلری و همکاران )19)
 ای به این نتیجه رسیدندآفرین در دانشگاه فنی و حرفهرهبری تحول

پذیری سازمانی شامل که در مدل مذکور مقوله ظرفیت انطباق
 ،کارآفرینانداز سازمانی، اقدامات تحولهای شفافیت و چشممولفه

تاکید بر منافع جمعی سازمان و حمایت از یادگیری سازمانی، مقوله 
های مشارکت و همکاری سرمایه اجتماعی سازمانی شامل مولفه

ای و اعتمادسازی، مقوله کم و کیف شبکه سازمانی، روابط شبکه
های تعامالت سازمانی افقی و تعامالت روابط سازمانی شامل مولفه

( 1395(. یمینی فیروز و همکاران )20ودند )مراتبی بسازمانی سلسله
 گرا از دیدگاههای تاثیرگذار بر رهبری تحولضمن پژوهشی شاخص

کارمندان را شامل ویژگی کاریزماتیک، انگیزه فکری، مالحظات 
پرور و (. گل21گرایی معرفی کردند )فردی و تسهیل در تحول

گرا را های رهبری تحول( ضمن پژوهشی مولفه1393همکاران )
شامل اهداف گروهی، حمایت شخصی، الگوی نقش هوشمندانه و 

( ضمن 2010(. امبری )22انتظار عملکرد مطلوب معرفی کردند )
پژوهشی به این نتیجه رسید که توانایی رهبر در ایجاد اعتماد به 

باشد گرا میپیروان یکی از اجزای اصلی موفقیت سبک رهبری تحول
با پرورش و مراقبت مرتبط است؛  های رهبری مذکورو ویژگی

عنوان توانایی مورد مالحظه گرا بهطوری که نقش رهبران تحولبه
قراردادن و ایجاد پیروانی که ظرفیت بالقوه خود را به بالفعل 

( ضمن 2002(. اتکین )23درآورند مورد توجه قرار گرفته است )
شامل  یهای رهبری مشارکتپژوهشی به این نتیجه رسیدند که ویژگی

های های فردی، قابلیتشمردن قابلیتها، محترماحترام به ارزش
شده، ارتباط و همکاری مقدس اجتماعی، عدم ابهام در معانی تقسیم

 (.24زیاد، رهبری زیرکانه، فرآیند عمل و قابل فهم بودند )
ها برای بقا و پویایی مجبور هستند که خود را با امروزه سازمان
های اخیر سازگار سازند که یکی های پرشتاب سالتغییرها و تحول

های رهبری موثر بری انطباق و سازگاری با شرایط مذکور از سبک
های نسبتا زیادی گرا است. با اینکه پژوهشسبک رهبری تحول

های گرا انجام شده است، اما پژوهشدرباره سبک رهبری تحول
ی آموزشی انجام هاگرا در سازماناندکی درباره سبک رهبری تحول

شده و پژوهشی در این زمینه بر روی مدیران آموزشی دانشگاه آزاد 
ن تریاسالمی یافت نشد. از آنجایی که دانشگاه آزاد اسالمی بزرگ

های جهان ترین دانشگاهدانشگاه موجود در کشور و یکی از بزرگ
را گهای سبک رهبری تحولاست، لذا ضروری است تا ابعاد و مولفه

دیران آن مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه، هدف این پژوهش در م
گرا در مدیران های سبک رهبری تحولشناسایی ابعاد و مولفه

 آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی بود.
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 مواد و روش ها
 و در این مطالعه کیفی از میان خبرگان دانشگاهی حوزه مدیریت

نفر بر اساس  15متخصص در زمینه کیفیت خدمات آموزشی تعداد 
عنوان نمونه گیری هدفدار بهاصل اشباع نظری و با روش نمونه

گیری هدفدار، خبرگان دانشگاهی در انتخاب شدند. در روش نمونه
عنوان نمونه انتخاب شدند صورت داشتن یک یا چند ویژگی زیر به

دکتری یا کارشناسی ارشد مدیریت با ها شامل داشتن که این ویژگی
های پژوهشی و کاربردی در زمینه رهبری هر گرایشی، انجام فعالیت

گرا و استاد راهنما و مشاور ویژه سبک رهبری تحولبه
ویژه سبک رهبری های دانشگاهی در زمینه رهبری بهنامهپایان
 گرا بودند.تحول

گرا در مدیران تحولهای سبک رهبری جهت شناسایی ابعاد و مولفه
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی پس از مرور مبانی نظری و پژوهشی 

های کلی مصاحبه طراحی و سپس مصاحبه با خبرگان مرتبط، سوال
های دانشگاهی ترتیب داده شد. الزم به ذکر است که به غیر از سوال

های فرعی نیز وجود داشت که در صورت لزوم مذکور تعدادی سوال
های فرعی نقش راهنما و شوندگان پرسیده شد. سوالصاحبهاز م

های شوندگان در راستای پاسخگویی به سوالکنندگی مصاحبههدایت
گیری های فوق اقدام به نمونهاصلی و کلی بودند. پس از انجام فعالیت

ها یعنی خبرگان دانشگاهی اهمیت و ضرورت شد و برای نمونه
ات اخالقی بیان شد و با آنان پژوهش و رعایت نکات و مالحظ

درباره چگونگی مصاحبه و زمان و مکان آن هماهنگی الزم به عمل 
صورت های اصلی و فرعی بهها با توجه به سوالآمد. مصاحبه

انفرادی با خبرگان دانشگاه انجام و سپس از آنان به دلیل مشارکت 
 در پژوهش تقدیر و تشکر شد.

ن های آساختاریافته بود که سوالابزار پژوهش حاضر مصاحبه نیمه
بر اساس مبانی نظری و پژوهشی تحقیق با مشورت اساتید طراحی 
شد. مصاحبه مذکور شامل تعدادی سوال اصلی و تعدادی سوال فرعی 

های اصلی از هر یک از طوری که همه سوالبود؛ به
صورت انفرادی پرسیده شد و در صورت نیاز از شوندگان بهمصاحبه

های فرعی استفاده شد. مدت زمان مصاحبه با هر یک از سوال
دقیقه به طول انجامید. روایی محتوایی  45تا  30خبرگان دانشگاهی 

و پایایی آنها با  83/0های حاصل از مصاحبه با نظر خبرگان یافته
بدست آمد. الزم به ذکر  89/0روش ضریب توافق بین دو کدگذار 

افزار روش تحلیل مضمون در نرمها از است که برای تحلیل داده
NVivo  استفاده شد. 10نسخه 

 
 هایافته

سال حضور داشتند.  58/42نفر با میانگین سنی  15در این مطالعه 
نتایج فراوانی و درصد فراوانی جنسیت و تحصیالت آنها در جدول 

 ارائه شد. 1
 

 
 . نتایج فراوانی و درصد فراوانی جنسیت و تحصیالت خبرگان1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر
 33/73٪ 11 مرد جنسیت

 67/26٪ 4 زن
 20٪ 3 کارشناسی ارشد تحصیالت

 80٪ 12 دکتری تخصصی

شود، اکثر خبرگان پژوهش مشاهده می 1طور که در جدول همان
درصد( و دارای تحصیالت دکتری  33/73نفر معادل  11حاضر مرد )

های درصد( بودند. نتایج ابعاد و مولفه 80نفر معادل  12تخصصی )

گرا در مدیران آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی سبک رهبری تحول
 ارائه شد. 1در جدول 

 
 

 گرا در مدیران آموزشی دانشگاه آزاد اسالمیهای سبک رهبری تحول. نتایج ابعاد و مولفه2جدول 
 شاخص مولفه بعد

تعامالت افقی در  شبکه روابط
 دانشگاه

 روابط مستقیم با همکاران، تعامل خوب با همکاران، تاکید بر روابط انسانی در کنار اجرای
قانون، کمک به ایجاد روابط حسنه، ترجیح روابط انسانی بر روابط اداری و حفظ رابطه 

 عاطفی با کارکنان
تعامالت عمودی در 

 دانشگاه
نام، داشتن جلسه ماهیانه با همکاران، برگزاری جلسه شورای معاونین در فصل امتحانات و ثبت

موقع شورای آموزشی، انتقاد، تشکیل بهبرگزاری جلسه با همکاران برای طرح پیشنهاد و 
برگزاری جلسه با کارکنان، رسیدگی به تخلفات کارکنان، برخورد با کارکنان بر اساس جایگاه 

 کردن روابط خود با کارکنانشغلی و مشخص
ی هاکشیدن روشچالشتعهد و اطمینان به تحقق اهداف، برونگرابودن، احساس مسئولیت، به  های شخصیتیویژگی های رهبرویژگی

مداری، داشتن اندیشه تحول و کمال، خالق و نوآور معمول، داشتن درک قوی از اهداف، تکلیف
 نگریبودن، توانایی کار دسته جمعی، دانش تخصصی و آینده
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 سازی، تشخیصاشراف بر موقعیت دانشگاه، تدوین سند و برنامه تحول، ایجاد مشارکت و تیم شایستگی رهبر
 هاانداز و ساختاردهی و تعیین اولویتتبیین نیاز، توانمندسازی کارکنان، ایجاد چشم نیاز،

ای رهبران اخالق حرفه
 تغییر

از  پوشیحمایت کافی اخالقی و حقوقی از کارکنان، نپذیرفتن رشوه، پرهیز از غیبت، چشم
 روحیه خودکنترلیخطای کارکنان و دادن فرصت به آنها، داشتن تعهد و وجدان کاری و داشتن 

وجود امکانات مناسب  سازی منابعآماده
 افزاریسخت

زاری افافزار، استفاده از تجهیزات فنی و سختقابلیت استقرار و پشتیبانی هرگونه سخت
افزار و برخورداری از تجهیزات فناورانه بودن سختپردازش، ذخیره و بازیابی اطالعات، کافی

 در دانشگاه
مناسب وجود امکانات 

 افزارینرم
افزارهای تخصصی، قابلیت اجرا، افزارها، بکارگیری و استفاده از نرمرضایت کارکنان از نرم

ت افزارها با نیاز کارکنان و استفاده از اینترنافزاری، انطباق نرمپشتیبانی، تولید و توسعه نرم
 پرسرعت در دانشگاه

وجود نظام یکپارچه 
 آمار و اطالعات

ها و اطالعات، سازی دادهشدن فرآیندهای پرحجم و عملیاتی دانشگاه، یکپارچهالکترونیکی
های اطالعاتی و تهیه های اطالعاتی با ساختار استاندارد، ایجاد و توسعه پایگاهتدوین گزارش

 گیریهای مدیریتی و راهبردی بر اساس سطوح تصمیمگزارش
مندی از منابع بهره

 IT انسانی متخصص
گیری از ، بهرهITبودن نیروهای متخصص ، کافیITهای آموزشی مرتبط با وجود دوره

 ITدر خارج از دانشگاه و استفاده از دانشجویان نخبه  ITمشاورین و متخصصن 

 های آموزشها، ایجاد محیطی خالق و پویا، برگزاری دورهگزینش نیروی کار بر اساس توانمندی توانمندسازی و آموزش
 های محوله و وجود مشارکت بین واحدهای مختلف کاریمتناسب با وظایف و پست

ریزی و بررسی برنامه بررسی وضعیت
 وضعیت تغییر

های مختلف ایجاد تغییر، بررسی پیامدهای های انجام تغییر، بررسی راهسازی طرحآماده
بررسی بازخورد و عملکرد ریزی درباره مراحل تغییر و های مختلف ایجاد تغییر، برنامهروش

 کارکنان در تغییر ایجادشده
بررسی وضعیت موجود 

 و مطلوب
بررسی مشکالت دانشگاه، بررسی وضعیت موجود در واحدها، شناسایی وضعیت مطلوب و 

 ریزی جهت دستیابی به وضعیت مطلوبتالش برای برنامه
آمادگی برای پذیرش تحول، کمک به کارکنان برای تغییر و مقابله با سازی و ایجاد زمینه ایجاد انگیزه تحول های تغییرمحرک

مقاومت، ایجاد محیط مساعد جهت پذیرش تحول و تالش در جهت درک لوزم تحول از سوی 
 کارکنان

حمایت و تشویق 
 یادگیری

ود، کردن نیروی خهای علمی، مترقیبرگزاری دوره برای ارتقای کارکنان، شرکت در کنفرانس
رکنان، افزارها توسط کابرای پیشرفت کارکنان، آموزش به کارکنان، یادگیری سریع نرمتالش 

 دعوت از اساتید و کارآفرینان باتجربه، بورسیه تحصیلی و تشویق کارکنان به ادامه تحصیل
مدیریت در زمان 

 تغییر
حل تعارض با  های مختلف در هنگام ناهماهنگی، تالش در جهتصحبت بامسئوالن قسمت مدیریت تعارض

برگزاری جلسات، در نظرگرفتن نفع جمعی در هنگام حل تعارض و پیگیری مشکالت در 
 کمترین زمان

اتخاذ تصمیم مشارکتی، تصمیم مشارکت در جذب نیرو، گرفتن مشارکت از همه همکاران،  مدیریت مشارکتی
گیری بر اساس نظر تصمیمها، دهی دانشجویان در فعالیتنظرخواهی از کارکنان، مشارکت

ها، کمک به کارکنان جهت تسریع در کارها، گرفتن از همکاری سایر قسمتجمع، کمک
 افتاده با همکاران و ایجاد فضای همکاری خوبانجام کارهای عقب

تشکیل تیم و 
 حمایت ذینفعان

 سیاسی، برگزاری جلسات با افرادبرقراری ارتباط با افراد بانفوذ، تالش در جهت حفظ حمایت  کسب حمایت سیاسی
 های تحولیبانفوذ در دانشگاه و تالش برای متقاعدکردن افراد بانفوذ برای برنامه

های مختلف، استفاده از خبرگان و برگزاری جلسات اتاق فکر درباره شناسایی خبرگان در حوزه تشکیل تیم خبرگان
پیامدهای تغییرها با پژوهش و بررسی پیامدهای تغییر، انجام مطالعات تطبیقی و بررسی 

 جانبههمه
ا برای هحلبرخورد صادقانه با کارکنان، ایمان داشتن به کارکنان، توانایی درمیان گذاشتن راه اعتمادسازی

مشکل، ایجاد فضا برای بیان مشکل، احساس راحتی در بین کارکنان، توانایی بیان و ابراز مشکل 
عمل و گفتار، برقراری تعامل با پرسنل، تعامل حضوری روزانه با از سوی کارکنان، انطباق 

 همکاران و تالش در جهت ارتباط و تعامل بیشتر با همکاران
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تعریف و تعیین شرح وظایف دقیق شغلی در زمان تغییر، اصالح فرآیندهای انجام کار، وجود  ساختار تغییر اقدامات تغییر
ی منابع انسانی، کنترل عملکرد کارکنان و داشتن شرح وظایف شغلی، توزیع مناسب و منطق

 های الزم برای انجام وظایف در زمان تغییرها و دستورالعملنامهآیین
سازی بودن حجم کاری، روشنرعایت انصاف برای توزیع منافع و مزایای دانشگاه، عادالنه عدالت در زمان تغییر

توجیهات کافی برای تصمیمات اتخاذشده، تصمیمات سازمانی برای همه کارکنان، وجود 
فراد گیری، داشتن نگاه یکسان به ابرخورد محترمانه و شایسته مدیران با کارکنان هنگام تصمیم

 ها به همه کارکنانها و اجازه بیان دیدگاه و نظارت درباره تصمیمهمه پست
کارکنان و مدیران واحدها، افزایش پرداخت  مند، ارائه بازخورد بهایجاد برنامه ارزشیابی نظام بررسی عملکرد

 صورت ناملموسبر مبنای عملکرد فردی و گروهی و ارزیابی عملکرد کارکنان به
های عملیاتی همسو با راهبردها، ها و برنامهوجود راهبردهای شفاف و قابل فهم، تعریف پروژه استراتژی تغییر

ایجاد حس ضرورت و فوریت نسبت به راهبرد، تخصیص بهینه منابع، راهبردهای قابل ارزیابی، 
ها، درک مشترک از تصمیمات و اهداف ها و شایستگیهمسوبودن راهبردها با قابلیت

ها، توافق بر اهمیت و ضرورت اجرای راهبرد، ها و پروژهبندی اهداف، برنامهراهبردی، اولویت
 انسانی، مالی و اطالعاتی هایجانبه از اجرای راهبرد و مدیریت صحیح سرمایهحمایت همه

گرا سبک رهبری تحولشود، مشاهده می 2طور که در جدول همان
 143مولفه و  23بعد،  8در مدیران آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 

شاخص داشت. بعد شبکه روابط دارای دو مولفه تعامالت افقی در 
های رهبر دارای دانشگاه، بعد ویژگیدانشگاه و تعامالت عمودی در 

ای های شخصیتی، شایستگی رهبر و اخالق حرفهسه مولفه ویژگی
سازی منابع دارای پنج مولفه وجود امکانات رهبران تغییر، بعد آماده

افزاری، وجود نظام افزاری، وجود امکانات مناسب نرممناسب سخت
 IT انسانی متخصصمندی از منابع یکپارچه آمار و اطالعات، بهره

و توانمندسازی و آموزش، بعد بررسی وضعیت دارای دو مولفه 
ریزی و بررسی وضعیت تغییر و بررسی وضعیت موجود و برنامه

های تغییر دارای دو مولفه ایجاد انگیزه تحول مطلوب، بعد محرک
و حمایت و تشویق یادگیری، بعد مدیریت در زمان تغییر دارای دو 

عارض و مدیریت مشارکتی، بعد تشکیل تیم و مولفه مدیریت ت
حمایت ذینفعان دارای سه مولفه کسب حمایت سیاسی، تشکیل تیم 
خبرگان و اعتمادسازی و بعد اقدامات تغییر دارای چهار مولفه 
ساختار تغییر، عدالت در زمان تغییر، بررسی عملکرد و استراتژی 

ک های سبد و مولفههای فوق، مدل ابعابا توجه به یافته تغییر بود.
گرا در مدیران آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی در شکل رهبری تحول

 ارائه شد. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 10

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1378-fa.html


 309... در گراتحول رهبری سبک هایمولفه و ابعاد شناسایی 

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

 
 گرا در مدیران آموزشی دانشگاه آزاد اسالمیهای سبک رهبری تحول. مدل ابعاد و مولفه1شکل 

 نتیجه گیری
های سبک رهبری هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه

 گرا در مدیران آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی بود.تحول
گرا در مدیران سبک رهبری تحولنتایج این مطالعه نشان داد که 

شاخص  143مولفه و  23بعد،  8آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 
داشت. بعد شبکه روابط دارای دو مولفه تعامالت افقی در دانشگاه 

های رهبر دارای سه یژگیو تعامالت عمودی در دانشگاه، بعد و
ای های شخصیتی، شایستگی رهبر و اخالق حرفهمولفه ویژگی

سازی منابع دارای پنج مولفه وجود امکانات رهبران تغییر، بعد آماده
افزاری، وجود نظام افزاری، وجود امکانات مناسب نرممناسب سخت

 IT مندی از منابع انسانی متخصصیکپارچه آمار و اطالعات، بهره
و توانمندسازی و آموزش، بعد بررسی وضعیت دارای دو مولفه 

ریزی و بررسی وضعیت تغییر و بررسی وضعیت موجود و برنامه
های تغییر دارای دو مولفه ایجاد انگیزه تحول مطلوب، بعد محرک

و حمایت و تشویق یادگیری، بعد مدیریت در زمان تغییر دارای دو 
مشارکتی، بعد تشکیل تیم و مولفه مدیریت تعارض و مدیریت 

حمایت ذینفعان دارای سه مولفه کسب حمایت سیاسی، تشکیل تیم 
خبرگان و اعتمادسازی و بعد اقدامات تغییر دارای چهار مولفه 
ساختار تغییر، عدالت در زمان تغییر، بررسی عملکرد و استراتژی 

 ههای گذشت. این نتایج از جهاتی همسو با نتایج پژوهشتغییر بود
(، بیگلری و 19(، باقری و همکاران )18راثی و همکاران )شامل 

پرور و همکاران (، گل21(، یمینی فیروز و همکاران )20همکاران )
 بود.( 24( و اتکین )23(، امبری )22)

گرا در مدیران آموزشی دانشگاه آزاد برای داشتن رهبرانی تحول
زاد اسالمی از اسالمی باید تعامالت افقی و عمودی در دانشگاه آ

طریق روابط انسانی مستقیم و تعامل خوب با همکاران، ایجاد روابط 

حسنه و عاطفی با کارکنان، برگزاری جسله شورای معاونین و 
شورای آموزشی و جلسه ماهیانه به همکاران برای بیان نظرات، 
انتقادات و پیشنهادات، رسیدگی به تخلفات کارکنان و برخورد 

ن طبق جایگاه شغلی آنها بهبود یابد. نکته حائز مناسب با کارکنا
عنوان رهبر انتخاب شوند که دارای اهمیت دیگر اینکه افراد به

های چون تعهد و اطمینان به اهداف، برونگرایی، ویژگی
مداری، پذیری، تکلیفپذیری، ریسکپذیری، چالشمسئولیت

ضمن  نگری باشند وگرایی، نوآوری و آیندهگرایی، کمالتحول
سازی و تدوین سند و برنامه اشراف بر موقعیت دانشگاه اقدام به تیم

هایی برای سازمان درنظر بگیرند و انداز و اولویتتحول کنند، چشم
نکات و مالحظات اخالقی را در محیط کاری مثل نپذیرفتن رشوه، 

پوشی از خطای کارکنان و روحیه خودکنترلی پرهیز ا غیبت، چشم
گرا در دانشگاه آزاد . برای تحقق سبک رهبری تحولرعایت نمایند

وجود های سازی منابع با استفاده از مولفهاسالمی نیاز به آماده
افزاری، افزاری، وجود امکانات مناسب نرمامکانات مناسب سخت

مندی از منابع انسانی وجود نظام یکپارچه آمار و اطالعات، بهره
ضروری است که برای این  و توانمندسازی و آموزش IT متخصص

افزاری سازمان، ارتقای افزاری و سختتوان از تجهیز نرممنظور می
افزاری و تهیه افزاری و سختهای نرمدانش کارکنان در زمینه

سازی افزارهای موردنیاز کارکنان، یکپارچهافزارها و سختنرم
ه توسعهای اطالعاتی ساختاریافته، ها و اطالعات، تدوین گزارشداده

های مدیریتی و راهبردی، برگزاری های اطالعاتی و گزارشپایگاه
با استفاده از مشاورین و متخصصین این زمینه،  ITهای آموزشی دوره
، گزینش نیروی کار بر ITگیری از دانشجویان نخبه در زمینه بهره

اساس توانمندی و ایجاد محیطی خالق، پویا و نوآورانه و ایجاد 
 واحدهای مختلف کاری استفاد کرد.مشارکت بین 

 تعامالت افقی در دانشگاه

 

سبک رهبری 

 گراتحول

های ویژگی

 رهبر
 سازی منابعآماده

 شبکه روابط بررسی وضعیت

های محرک

 تغییر

مدیریت در 

 زمان تغییر

تشکیل تیم و 

 حمایت

 اقدامات تغییر

 تعامالت عمودی در دانشگاه

 

 های شخصیتیویژگی

 
 شایستگی رهبر

 ای رهبران تغییراخالق حرفه 

 

 افزاریوجود امکانات مناسب سخت

 افزاریوجود امکانات مناسب نرم 

 آمار و اطالعاتوجود نظام یکپارچه  

 ITمندی از منابع متخصص بهره 

 

ریزی و بررسی وضعیت برنامه

 تغییر

ریزی وضعیت موجود و برنامه 

 مطلوب

 ایجاد انگیزه تحول 

 حمایت و تشویق یادگیری 

 
 مدیریت تعارض

 مدیریت مشارکتی 

 اعتمادسازی 

 

 کسب حمایت سیاسی

 

 تشکیل تیم خبرگان

 

 ساختار تغییر

 عدالت در زمان تغییر 

 بررسی عملکرد 

 
 استراتژی تغییر
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 1401هار ب، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

گرا در مدیران آموزشی دانشگاه همچنین، برای داشتن رهبرانی تحول
آزاد اسالمی باید وضعیت موجود و مطلوب را بررسی و برای 

ریزی کرد که این امر از طریق بررسی وضعیت تغییر برنامه
ریزی مشکالت دانشگاه و وضعیت موجود و مطلوب آن، برنامه

های انجام تغییر، سازی طرحستیابی به وضعیت مطلوب، آمادهجهت د
ها و پیامدهای تغییر و بررسی بازخورد و عملکرد بررسی راه

شود. نکته حائز اهمیت دیگر برای کارکنان پس از تغییر محقق می
گرا اینکه اقدام به ایجاد انگیزه تحول و حمایت و رهبری تحول

ند هایی مانتوان از شاخصکار می تشویق یادگیری شود که برای این
ایجاد آمادگی و کمک به کارکنان برای پذیرش تغییر و تحول، 

های ارتقای تالش جهت درک لوازم تغییر و تحول، برگزاری دوره
های علمی، آموزش به ها و کنفرانسکارکنان و شرکت در همایش

نان یکارکنان و تالش برای پیشرفت آنها، دعوت از اساتید و کارآفر
با تجربه جهت تشویق به یادگیری و کارآفرینی و بورسیه تحصیلی 

 گراهای مهم دیگر برای سبک رهبری تحولاستفاده کرد. مولفه
مدیریت تعارض و مدیریت مشارکتی است که از طریق راهکارهایی 

ها با برگزاری جلسات ها و چالشچون تالش در جهت حل تعارض
ها، درنظرگرفتن نفع ها و سوءتفاهمو تالش برای رفع ناهماهنگی

ها در کمترین زمان، جمعی در هنگام حل تعارض و حل تعارض
اتخاد تصمیم مشارکتی با همه همکاران در همه کارها از جمله 
جذب نیرو، نظرخواهی از کارکنان و کمک خواستن از همه آنها 

 یابد.جهت تسریع در کارها در فضای همکارانه و خوب تحقق می
گرا در مدیران آموزشی وه بر آن، برای داشتن رهبرانی تحولعال

دانشگاه آزاد اسالمی باید حمایت سیاسی دریافت نمود و تیم 
توان خبرگان تشکیل داد و اعتمادسازی کرد که برای این منظور می

با افراد بانفوذ ارتباط برقرار و حمایت آنان را دریافت کرد، افراد 
های تحولی متقاعد کرد، خبرگان ن برنامهبانفوذ را برای موثربود

های مختلف را شناسایی و از آنها در جلسات  استفاده نمود، از حوزه
جانبه پیامدهای تغییر بهره های تطبیقی و بررسی همهنتایج مطالعه

برد، ضمن اعتماد به کارکنان با آنها برخورد صادقانه داشت، فضای 
ها و حتی ارائه راهکارها کلها و مشمناسبی را برای بیان چالش

توسط کارکنان فراهم نمود و ضمن انطباق عمل و گفتار از روابط 
حسنه در برخورد با اعضای سازمان استفاده شود. برای داشتن 

های ساختار توان از مولفهگرا میرهبرانی با سبک رهبری تحول
ا بتغییر، عدالت در زمان تغییر، بررسی عملکرد و استراتژی تغییر 

هایی مانند تعیین و شرح وظایف شغلی در زمان استفاده از شاخص
تغییر، اصالح فرآیندهای انجام کار، توزیع منابع انسانی، داشتن 

های الزم برای انجام وظایف در زمان تغییر، رعایت دستورالعمل
بودن حجم کاری و انصاف در توزیع منافع و مزایا، عادالنه

های اتخاذشده، نی، توجیه تصمیمسازی تصمیمات سازماروشن
گیری و برخورد محترمانه و شایسته با کارکنان هنگام تصمیم

مند و بازخورد بر اساس ها، داشتن ارزشیابی نظامنظارت بر تصمیم
آن به کارکنان، افزایش پرداخت بر مبنای عملکرد فردی و گروهی، 

نه منابع، هیداشتن راهبردهای شفاف و قابل فهم برای تغییر، تخصیص ب
ایجاد حس ضرورت و فوریت نسبت به راهبرد، همسویی راهبردها 

ها و بندی اهداف، برنامهها، اولویتها و شایستگیبا قابلیت

جانبه از اجرای راهبرد و مدیریت صحیح ها، حمایت همهپروژه
 های انسانی، مالی و اطالعاتی استفاده کرد.سرمایه

اطالعات حاصل از مصاحبه، محدودیت زمانی برای گردآوری 
گرفتن از اعضای نمونه یعنی خبرگان، محدودشدن الگوی سبک وقت

گرا در مدیران آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی و رهبری تحول
های این مطالعه ها از جمله محدودیتهمکاری پایین برخی نمونه

 15بود. محدودیت دیگر اینکه پژوهش حاضر حاصل از مصاحبه با 
باشد و شاید اگر از خبرگان خبرگان رشته مدیریت مینفر از 

های دیگر استفاده شود به نتایج متفاوتی دست یافت. نخستین رشته
گرا در پیشنهاد پژوهشی اینکه الگوی سبک رهبری تحول

های دولتی طراحی و نتایج آن با نتایج این مطالعه مقایسه دانشگاه
بیقی الگوی سبک رهبری های تطشود. همچنین، استفاده از مطالعه

 تواند نتایج مفیدیگرا با کشورهای موفق در زمینه رهبری میتحول
های در پی داشته باشد. آخرین پیشنهاد پژوهشی اینکه ابعاد و مولفه

بندی شوند و یا اینکه برای سبک گرا اولویتسبک رهبری تحول
گرا در مدیران آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی رهبری تحول

 ای طراحی شود.شنامهپرس
های این مطالعه تلویحات کاربردی بسیاری برای متخصصان و یافته

توانند برای بهبود میریزان دانشگاه آزاد اسالمی دارد و آنان برنامه
رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی زمینه را برای بهبود و ارتقای ابعاد 

این منظور  برای فراهم کنند.گرا سبک رهبری تحولهای و مولفه
توان از راهکارهای مختلفی مانند روابط مستقیم و تعامل مناسب می

با همکاران، ایجاد روابط حسنه، برگزاری جلسه شورای معاونین و 
نگری، مداری و آیندهپذیری، تکلیفشورای آموزشی، مسئولیت

تدوین سند و برنامه تغییر و تحول، حمایت اخالقی و حقوقی از 
افزاری تخصصی و افزاری و نرمامکانات سخت کارکنان، تهیه

ها و اطالعات و تدوین سازی دادهمتناسب با شغل، یکپارچه
 ITهای آموزشی های اطالعاتی ساختاریافته، برگزاری دروهگزارش

با استفاده از نیروهای متخصص در این زمینه، آموزش نیروی کار 
انجام و بررسی های تغییر و جهت توانمندسازی آنها، بررسی راه

پیامدهای آنها، شناسایی وضعیت موجود و مطلوب و تالش جهت 
دستیابی به وضعیت مطلوب، آمادگی برای پذیرش تغییر و تحول، 

المللی، ای، ملی و بینهای منطقهها و همایششرکت در کنفرانس
یریت گیری از مددعوت از اساتید و کارآفرینان برتر و باتجربه، بهره

دیریت مشارکتی، برقراری ارتباط با افراد بانفوذ و تعارض و م
گیری استفاده از حمایت و پشتیبانی آنها، تشکیل تیم خبرگان و بهره

از آنها برای جلسات، اعتمادسازی و هماهنگی عمل و گفتار، داشتن 
شرح وظایف شغلی در زمان تغییر، توزیع مناسب و منطقی نیروی 

منافع و مزایا، برخورد محترمانه و انسانی، رعایت انصاف در توزیع 
 مند وشایسته مدیران با کارکنان، داشتن برنامه ارزشیابی نظام

بازخورد مناسب بر اساس آن، افزایش پرداخت بر مبنای عملکرد 
های عملیاتی همسو با ها و برنامهفردی و گروهی، داشتن پروژه

ها، حمایت ها و شایستگیراهبردها، همسوکردن راهبردها با قابلیت
های انسانی، جانیه از اجرای راهبردها و مدیریت صحیح سرمایههمه

 مالی و اطالعاتی استفاده کرد.
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 تشکر و قدردانی
وسیله از همکاری و مساعدت خبرگان رشته مدیریت جهت بدین

 شود.شرکت در مصاحبه تشکر می
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