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 Purpose: This research was carried out with the purpose of 

"presenting a model for the effectiveness of the leadership of 

managers in Farhangian University". 

Materials and Methods: The sample size was determined using 
Cochran's formula, 936 people (307 faculty members and non-

academic faculty members, 249 employees and 380 students). 

Based on the literature and research background, a researcher-made 
questionnaire of the factors affecting the leadership effectiveness of 

Farhangian University campus managers was compiled. Using the 

exploratory factor analysis of the questionnaire of factors affecting 
the leadership effectiveness of Farhangian University campus 

administrators with 3 main factors 1. internal organizational factor, 

2. external organizational factor and 3. contextual factor and 11 sub-

factors were formulated. The questionnaire of the dimensions of 
manager's leadership effectiveness is also in 3 dimensions of 

perceptual evaluation (personal), achievement of organizational 

goals and satisfaction of subordinates (individual) = It was based on 
the opinions of Hoy and Miskel and both questionnaires were 

distributed among the people of the society after determining the 

validity of form, content and structure and determining reliability. 

Findings: The result of implementing the structural equation 
modeling technique (SEM) with the LISREL software package 

showed that the values of the t statistic obtained at the level of 0.05 

in all dimensions and components of the conceptual model of the 
research are greater than 1.96; Therefore, there is a significant 

relationship between each of the effective factors on improving the 

leadership effectiveness of Farhangian University campus 
managers. 

Conclusion: Also, in order to determine the appropriateness of the 

model, a questionnaire with a 5-point scale was prepared and given 

to 30 experts in this field, the model presented in the philosophy and 
goals, the dimensions of the effectiveness of managers' leadership 

and the factors affecting the effectiveness of managers' leadership 

in terms of It is trusted by experts and approved with 95% 
confidence. 
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 در مدیران رهبری اثربخشی برای مدلی ی ارائه

 فرهنگیان دانشگاه

 *1میدانی محمود

، تهران، ایران فرهنگیان دانشگاه تربیتی علوم گروه، استادیار
 .(مسئول نویسنده)

 
 2 رضالو مهدی

 ، تهران، ایران.فرهنگیان دانشگاه مدرس و آموزشی مدیریت دکتری
 

 3عبدالحسینی بیتا
 ، تهران، ایران.فرهنگیان دانشگاه مدرس و زشیآمو مدیریت دکتری

 
 4 عبدالمالکی شهین
 ، تهران، ایران.فرهنگیان دانشگاه، تربیتی علوم گروه، مربی

 
 5برزگران آزاده

 و آموزش آموزگار آموزشی، مدیریت، گروه ارشد کارشناس
 کرج، ایران. .کرج 2ناحیه پرورش

 
 دهیچک

 رهبری اثربخشی برای دلیم یارائه "هدف با پژوهش این: هدف
 حیث از حاضر، پژوهش.شد انجام "فرهنگیان دانشگاه در مدیران
 .بود پیمایشی -توصیفی روش حیث از و بنیادی هدف
 در)نفر 936 کوکران، فرمول کمک به نمونه حجم: ها روش و مواد
 249کارمند ،307علمی هیأت غیر و علمی هیأت اعضای گروه سه

 حقیقت پیشینه و ادبیات اساس بر. گردید تعیین(نفر380دانشجو و
 مدیران رهبری اثربخشی بر مؤثر عوامل یساخته محقق پرسشنامه

 تحلیل از استفاده با که. گردید تدوین فرهنگیان، دانشگاه هایپردیس
 مدیران رهبری اثربخشی بر مؤثر عوامل یپرسشنامه اکتشافی عاملی

 سازمانی، درون عامل. 1اصلی عامل 3 با فرهنگیان دانشگاه پردیس
 تدوین فرعی عامل 11 و ایزمینه عامل. 3 و سازمانی برون عامل. 2

 بعد 3 در نیز مدیر رهبری اثربخشی ابعاد یپرسشنامه گردید
 رضایت و سازمانی اهداف به دستیابی ،(شخصی)ادراکی ارزشیابی
 ود هر و گردید میسکل و هوی نظرات اساس بر( = فردی)زیردستان

 تعیین و سازه و محتوایی صوری، روایی تعیین از پس مهپرسشنا
 .گردید توزیع جامعه افراد میان در پایایی،
 ساختاری معادالت یابی مدل تکنیک اجرای نتیجه :ها یافته

(SEM)  افزاری نرم بسته با LISREL مقادیر که داد نشان 
 های مؤلفه و ابعاد تمامی در 05/0 سطح در آمده دست به  t آماره
 ارتباط بنابراین باشد؛ می 96/1 از بزرگتر پژوهش مفهومی مدل

 رهبری اثربخشی ارتقای بر مؤثر عوامل از هریک بین معناداری
 .دارد وجود فرهنگیان دانشگاه پردیس مدیران
 یا پرسشنامه مدل تناسب درجه تعیین برای همچنین :گیری نتیجه

 حوزه این متخصصان از نفر 30 اختیار در و تنظیم ایدرجه 5 طیف با

 اثربخشی ابعاد اهداف، و فلسفه در شده ارائه مدل شد، داده قرار
 نظر از مدیران رهبری اثربخشی بر مؤثر عوامل و مدیران رهبری

 قرار تایید مورد درصد 95 اطمینان با و است اعتبار دارای متخصصان
  .است گرفته

 
 گاهدانش پردیس مدیران، رهبری، اثربخشی :کلیدی واژگان

 .مدل فرهنگیان،
 

11/06/1399: افتیدر خیتار  
 17/09/1399:  رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئولmeidani110@yahoo.com 
 

 مقدمه
های مهم محسوب ها و مراکز آموزش عالی از جمله سازماندانشگاه

شوند که نقشی استراتژیک در پیشبرد اهداف کشور دارند. به می
رود به تولید دانش پرداخته و انتظار میها همین منظور، از دانشگاه

به تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز کشور همت 
توان مبدأ تحوالت در هر کشوری که، دانشگاه را می گمارند. چرا

در نظر گرفت؛ به شرطی که دانشگاه، این ظرفیت را در خود ایجاد 
خطیر جذب و  وه بر رسالتالدانشگاه فرهنگیان ع (.1کرده باشد)

عنوان رهبران آموزشی در  تربیت دانشجو معلمانی که در آینده به
نمایند، البته این مورد مشروط به این نظام آموزشی ایفای نقش می

است که مدیران دانشگاه فرهنگیان، سبکی از رهبری را اتخاذ کنند 
داف ی اهکننده که متناسب با شأن و جایگاه این دانشگاه و تضمین

لی این نهاد علمی فرهنگی باشد. با توجه به تأکیداتی که در سند متعا
وپرورش و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بر تحول بنیادین آموزش

های فرهنگی و دینی شده است، این دانشگاه قی و ارزشالاصول اخ
وه بر تناسب با مدیریت در النیازمند سبکی از رهبری است که ع

قی و عجین با العهد به مبانی ارزشی و اخنظام دانشگاهی، مقید و مت
 (. 2)می باشدالفرهنگ اس

 در را هاییچالش و پیچیده را پارامترها سازی،از طرفی، جهانی
 ( و اثربخشی3است) کرده ایجاد رهبری مؤثر اقدام و تعریف رهبری

 زیادی های تالش و است بعدی چند ساختاری یک همچنان رهبری
 است. موضوع نشده انجام سطح این در ها مدل سازی مفهوم برای

 هوابست مستقل عامل چندین به آن گیری اندازه و رهبری اثربخشی
 رهبری اثربخشی مدل هر مورد در آشکار اجماع از مانع و است
های مدیریت نگرش(.  4است) شده پذیرفته گسترده طور به که است

و ده گرگون شددرباره اهمیت نیروهای سازمانی در محیط فعالیت 
ای را به عهده که وظایف پیچیده مدیران با کسانی روبرو هستند

رهبری از وظایف ضروری مدیران و موفقیت سازمان در (. 5)دارند
سبک رهبری از لذا  چگونگی مدیریت و سبک رهبری قرار دارد.
ها رود زیرا بر نگرشمسایل بسیار مهم در هر سازمانی به شمار می

نند ادراك از عدالت سازمانی و عملکرد و رفتارهای کارکنان ما
 (.6)شغلی تاثیرگذار است

 ایجاد خاصی اهداف به یابی دست برای سازمانی عالوه براین ، هر

 اهمیّت زیادی از آموزشی هاینسازما در اثربخشی. شود می

 شود.می تعیین هدف کسب میزان حسب بر و برخوردار است
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-فعالیت مشاهده قابل یجکه نتا است اثربخش سازمان، زمانی یک

 آموزشی، باشد. رهبری بیشتر یا و برابر سازمانی با اهداف آن های

 عملی هر و است کار آموزش بهبود و آموزش به رساندن یاری

 آموزشی رهبری پیشتر ببرد، قدم یک را فرادهنده بتواند که

 همفکری ایجاد در اساسی و اصلی عامل اثربخش، (. رهبری7است)

 افراد بتوانند که هستند کسانی رهبران مؤثر و تاس همدلی و

 و آورند واحد گرد نظری و خود فکری چتر زیر در را متفاوت
 کم اهمیّت و جزئی فردی، که اختالفات کنند ایجاد را درك این

 (.8است) اعتبار و ارزش واجد که است جمعی آن روح و است
رین تیاساس و مهمتریندانشـگاه فرهنگیان واضح و مبرهن است که، 

جایگاهی است که قادر است بـا کیفیـت بخشـی و تربیـت منـابع 
وپرورش، زیربنای تحوالت نظام تربیتـی کشـور انسانی آموزش

 وتربیت در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم (. 9)باشـد 
گیری کالن رسمی عمـومی جمهـوری اسـالمی ایـران، جهت

ت معلـم و تـأمین منـابع انسـانی در جـذب، تربیـ زیرنظام تعلـیم و
آمـاده سـازی، نگهداشت، ارتقا و ارزشیابی در راستای نظام تربیـت 
رسـمی و عمـومی، و درك و اصـالح مـداوم موقعیت بر اساس نظام 

  (. 9معیار بیان شده است )
 یههایی که امروز نیاز به تحول ویژه در زمینز جمله دانشگاها

ه و دارد، دانشگاه فرهنگیان بوده است. دانشگاه کیفیت داشت
هایی مانند انتظارات های اخیر با مسائل و چالشفرهنگیان در سال

مردم از معلم با کیفیت، مسئله زیرساختی، نیاز به اعضای هیأت 
 علمی، بودجه و... روبرو بوده که نیاز به تغییر و بهبود کیفیت آن به

شود. این ش به خوبی احساس میتدریس و آموز یهویژه در حوز
درحالی است که در سایر مؤسسات آموزش عالی نیز دانشجویان و 

آموختگان همواره از کیفیت پایین فرایندهای تدریس، ناتوانی دانش
آموزش در جهت یادگیری مستقل و فعاالنه و عدم مشارکت در 

الی ع اند. با وجود این، یک نظام آموزشفرایند یادگیری ناراضی بوده
شود که بدون هر گونه کاستی باشد، چرا زمانی با کیفیت شناخته می

نواقص و عیوب آن است و  یهها در یک نظام به منزلکه این کاستی
نتیجه مطلوب به عنوان برونداد یا پیامد از آن نظام حاصل نخواهد 

که  ندنشان داد( 10(.در همین راستا، پیرزاد، ساکی و کریمی )1شد)
آفرینی، بخشی، تحولثربخش مدیران شامل ده مؤلفه الهامرفتار ا

آموزشی، تفکر  -تفکر راهبردی، انگیزه خدمت، حمایتگری علمی
ابط انسانی، توانمندسازی، توان اجرایی و رو تربیتی، –فرهنگی 

گاه مدیران دانش را بر رفتار ای بود که بیشترین تأثیرق حرفهالاخ
نشان ( نیز در پژوهشی 11ان ). کرمی و همکارفرهنگیان داشتند

ر هیجانی مؤثر ب -های شناختی و انگیزشید که مهمترین تواناییدندا
کارآمدی مدیران آموزشی از دیدگاه نخبگان و مدیران کارآمد 

را، قانه، تفکر واگالسازمانی عبارت از منبع کنترل درونی، تفکر خ
 رقیت، تفکر سیستمی، تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی، تفکالخ

راهبردی، توانایی یادگیری مستمر، خودکارآمدی، ایمان، راهبردهای 
مدار، خودپنداره مثبت، خودآگاهی، هویت توفیق، ای مسئلهمقابله

_________________________________ 
1 - Alhammadi  

2 - Geil, M. A., & Greenwald, J 

3 - Sonmez Cakir, F., & Adiguzel, Z. 

 و ثبات هیجانی، مدیریت بر خویشتن و همدلی است. مختاری دینانی
هوش هیجانی، هوش  در پژوهشی نشان دادند  (12) همکاران

رای بیشترین تاثیر بر اثربخشی رهبری سازمانی و هوش فرهنگی دا
-مؤلفه برنامه 12که  ندنشان دادو همکاران نیز  پورکریمی. بودند.

ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، ارتباطات، رهبری، 
عات و ارتباطات، الگیری، کارگروه، نظارت، فناوری اطتصمیم

ترین های علمی و روانشناختی از مهمی، مؤلفهاق حرفهالاخ
-ها محسوب میهای علمی در دانشگاههای مدیران گروهشایستگی

که بین سبک (  نیز در پژوهشی نشان دادند 13اغنیا و مهدوی ) .شود
رهبری تحول گرا و مؤلفه های رفتار کمال گرایانه، نفوذ کمال 
گرایانه، روحیه ایجاد انگیزش، ترغیب به تالش فکری و توجه به 

امام جمعه  .ه مثبت معنی داری وجود داردتفاوت های فردی رابط
های آن نشان دادند که رهبری فکورانه و مؤلفه( نیز 14و همکاران)

وی از سای معنادار دارند. با اثربخشی مدارس ابتدایی شهر قدس رابطه
 اثربخشی ارزیابی ( نشان دادند برای4)1دیگر الحمدی و همکاران

 یجهنت در که سازمانی و هیگرو عملکرد بر تمرکز به نیاز ، رهبری
( چنین بیان 3)2جیل و گرنوالد .دارد وجود آید می بوجود رهبری

 رد است ممکن اثربخشی و رهبری تعاریف که حالی داشتند که، در
 پارامترها سازیجهانی شود، سازیمفهوم آسانی به واحد مکان یک

 یرهبر مؤثر اقدام و تعریف رهبری در را هاییچالش و پیچیده را
 گذشته، تجربیات براساس فردی سازیمفهوم. کرده است ایجاد

-می تأثیر هابرداشت این بر فرهنگی تربیت و ترجیحات

 رهبر ( دریافتند که اثربخشی15)3گذارند.سونمزساکیر و آدیگوزل
 ینب و شخصی رفتارهای از برخی سازمانی، مختلف شرایط از تابعی
 یندهایاصول و فرااگر که  ( دریافتند16)4شِمیرو هاول .است فردی
 مختلف طیاز شرا یاریبه طور بالقوه در بس کیزماتیکار یرهبر

 یممکن است در بعض یرهبر نیچن یاعمال شود، ظهور و اثربخش
از  یآن را مهار کنند. ما مجموعه ا گرانیشود و د لیها تسهنهیزم

 یهبرر یرا به ظهور و اثربخش یمتن یرهایمتغ نیرا که ب ییهاگزاره
 یرهایمتغ انی. در ممیکنیم ارائهدهند، یم وندیپ کیزماتیکار
مرحله  ،یسازمان طیعبارتند از: محنمودیم  یکه ما بررس یانهیزم
 نیاهداف، ساختار و فرهنگ، و همچن ف،یوظا ،یتکنولوژ ات،یح

( نشان داد 17)5دبکه او. نانیاطم طیسطح رهبر در سازمان و شرا
 نیبو  کند یم فایا یرهبر یاثربخش در ینقش مهم  یجانیهوش ه

ه رابط ی،کل هوش هیجانیو  یرهبر یاز اثربخش ییربنایادراکات ز
ه نشان دهند تحولی یتمام رفتارهاوجود دارد.  یو تجرب کیاستراتژ

در .استدرك شده  یرهبر یبا اثربخش یمثبت و معنادار یهمبستگ
 و دهش درك یرهبر یاثربخش زانیم نیسرپرستان، ب ازیمورد امت

رابطه  ریتحول پذ یرفتارها نیو همچن کیاستراتژ هوش هیجانی
حال با عنایت به موضوعات و مطالب وجود داشت.  یمثبت معنادار

مطروحه، پژوهشگر با این مسأله روبرو است که چه مدلی را می 
توان برای اثربخشی رهبری مدیران در دانشگاه فرهنگیان ارائه نمود 

 ؟

4 - Shamir & Howell 

5 - Dabke 
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 مواد و روش ها
هش از نظر هدف بنیادی و حیث روش توصیفی از نوع پیمایشی پژو

تمام  علمی هیأت تمامی اعضای را پژوهش این بود.جامعه آماری 
های دانشگاه وقت، کارکنان و دانشجویان پردیس نیمه و وقت

 دانشگاهدر این  1397 تحصیلی سال در که دادند فرهنگیان تشکیل

نفر،  980یأت علمی تمام وقت اشتغال داشتند را شامل شد، اعضای ه
نفر، دانشجویان پیوسته و ناپیوسته حدود  530اعضای هیأت علمی 

نفر  32274نفر، که در مجموع  700نفر و کارکنان حدود 30000
 هایجغرافیایی پردیس پراکندگی و گستردگی به عنایت بودند. با

 نجپ به دانشگاه، هایپردیس ابتدا فرهنگیان در کل کشور، دانشگاه

 سپس و تقسیم، کشور مرکز و شمال و منطقه غرب، شرق، جنوب

 ایخوشه گیرینمونه شیوه استفاده از با پنجگانه مناطق بین از

 توزیع پرسشنامه سپس و انتخاب دانشگاه هایپردیس از تعدادی

 و حجم به تناسب نسبی تصادفی روش به نمونه اعضای بین در
حجم نمونه به کمک گرفت.  صورت آن پردیس اعضای تعداد

اعضای هیأت علمی تمام وقت  گروه سه)در نفر 936فرمول کوکران، 
برای . دیگرد نیی(تعنفر380دانشجو و 249کارمند ،307و مدعو

 بر مؤثر عوامل.1 ی محقق ساختههاپرسشنامهگردآوری داده ها از 

 استفاده شد. ریمد یرهبر یاثربخش. 2 و رانیمد یرهبر یاثربخش
مورد تأیید  و سازه  ییمحتوا ،یصور ییرواپرسشنامه  برای هر دو

 یی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه کهایپاقرار گرفت و برای تعیین 
  .دیگردگزارش ،  96/0و 98/0 به ترتیب 

توان برای اثربخشی رهبری مدیران سوال پژوهش : چه مدلی را می
 در دانشگاه فرهنگیان ارائه نمود؟

از تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری جهت پاسخ به این سوال 
(SEM و با بسته نرم افزاری )LISREL  .استفاده می شود

براساس ابعاد و مؤلفه های اثربخشی رهبری و عوامل مؤثر بر اتقای 
رهبری مدیران پردیس دانشگاه فرهنگیان مدل مفهومی زیر طراحی 

ی معناداری روابط آن بررس LISRELو سپس در بسته نرم افزاری 
 گردید.

 
برای آزمون و تأیید مدل مفهومی تحقیق از تکنیک مدل یابی 

مدل مسیر استفاده شد. برای این  ( از نوعSEMمعادالت ساختاری )
اجرا  LISRELمنظور مدل مفهومی تحقیق در بسته نرم افزاری 

 شد. 
 

 
 برای اثربخشی رهبری در حالت برآورد استاندارد : مدل مسیر 1شکل 

 

 
 داری: مدل مسیر برای اثربخشی رهبری در حالت معنی 2شکل 

مسیرها بزرگتر   t، کلیه مقادیر آماره2با توجه به اینکه در شکل 
هستند، بنابراین ارتباط معناداری بین هریک از عوامل موثر  96/1از 

 با اثربخشی رهبری وجود دارد.

 مسیر برای اثربخشی رهبری را مدل های برازشجدول زیر شاخص
 نشان می دهد. 
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 مربوط به مدل اثربخشی رهبریهای برازش : شاخص1جدول 

 حد مجاز برآوردها نام مؤلفه

 𝝌𝟐مجذور کای 
94/510=χ2 

05/0P> 
71=df 000/0=P 

 08/0کمتر از  RMSEA 081/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 9/0باالتر از  GFI 94/0  نیکویی برازش

 9/0باالتر از  AGFI 91/0رازش اصالح شده نیکویی ب

 9/0باالتر از  NFI 97/0 برازندگی نرم شده

 9/0باالتر از  NNFI 97/0 برازندگی نرم نشده

 05/0کوچکتر از  SRMR 042/0ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد 

 9/0باالتر از  CFI 98/0 طبیقی برازندگی ت

برای  71دار مجذور کای با درجه آزادی با توجه به جدول فوق، مق
برآورد شده که در  000/0و سطح معنی داری آن  94/510این مدل 

شود و نتیجه معنی دار است. بنابراین فرض صفر رد می 05/0سطح 
های گیریم آزمون مجذور کای برازش دقیق مدل را با دادهمی

 اتمجذور میانگین خطای ریشه مشاهده شده رد می کند. شاخص
است که نشان می دهد مدل از برازش  RMSEA 081/0 تقریب

برآورد  042/0برای این مدل  SRMR متوسطی برخوردار است.

مناسب نسبتاً نشان از تبیین  05/0شده که مقادیر کوچکتر از 
بیشتر باشند  9/0ها نیز می بایستی از سایر شاخصها دارد. کوواریانس

هم رفته که در مدل پژوهش این شرط برآورده شده است. روی
توان گفت در مجموع مدل اصالح شده مدل مناسبی است و می

 باشند.های تجربی اصطالحا به خوبی با آن منطبق میداده
 

 
 کوواریانس بین متغیرهای مشاهده شده –: ماتریس واریانس 2جدول

 

شخصی
 

فردی
سازمانی 

س 
سازمان پردی

ت های مدیر 
قابلی

 

قابل
ی

 ت
ها

  ی
استادان

ت های دانشجویان 
قابلی

 

ت های کارکنان
قابلی

 

سطح محلی
 

سطح ملی
سطح بین المللی 

 

ت ها
زیرساخ

ت جغرافیا 
وضعی

س 
استقالل  پردی

 

              0.17 یشخص

             0.35 0.13 فردی

            0.27 0.21 0.11 سازمانی

سازمان 
 پردیس

0.13 0.17 0.16 0.62           

قابلیتهای 
 مدیر

0.07 0.10 0.11 0.30 0.27          

  یهاتیقابل
 استادان

0.15 0.19 0.19 0.54 0.34 0.69         

قابلیتهای 
        0.86 0.53 0.31 0.52 0.17 0.19 0.15 دانشجویان

قابلیتهای 
       0.25 0.24 0.28 0.19 0.23 0.10 0.10 0.07 کارکنان
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سطح 
      0.25 0.13 0.22 0.22 0.13 0.20 0.10 0.11 0.07 محلی

     0.29 0.18 0.13 0.29 0.27 0.15 0.25 0.09 0.11 0.09 سطح ملی

سطح بین 
    0.53 0.28 0.20 0.17 0.40 0.35 0.20 0.33 0.13 0.16 0.13 المللی

   0.17 0.10 0.08 0.08 0.07 0.11 0.12 0.07 0.10 0.06 0.07 0.04 زیرساختها

وضعیت 
  0.20 0.06 0.11 0.08 0.07 0.08 0.11 0.12 0.08 0.10 0.04 0.05 0.04 جغرافیا

استقالل  
 0.13 0.03 0.06 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06 0.07 0.05 0.07 0.04 0.05 0.03 پردیس

 متغیرهای پنهانکوواریانس بین  –: ماتریس واریانس 3جدول 

عوامل درون  
 سازمانی

عوامل برون 
 اثربخشی رهبری عوامل زمینه ای )تسهیل گر( سازمانی

    1.00 عوامل درون سازمانی
   1.00 0.77 عوامل برون سازمانی

  1.00 0.73 0.61 عوامل زمینه ای )تسهیل گر(
 1.02 0.53 0.57 0.57 یرهبر یاثربخش

نس کواریانس متغیرهای موجود در مدل جدول فوق، ماتریس واریا
را نشان می دهد که عناصر روی قطر اصلی بیانگر واریانس متغیر 
مربوطه می باشد که در واقع تغییرات داخل هر متغیر را نشان می 

 02/1برابر با  "اثربخشی رهبری  "دهد. به عنوان مثال واریانس 
. عناصر است که نشان دهنده کمترین تغیرات درون متغیر است

خارج از قطر اصلی این ماتریس نیز نشان دهنده کواریانس دو متغیر 
می باشد که به علت تقارن تابع کواریانس تنها عناصر پایین یا باالی 
قطر در نظر گرفته می شوند. هر چه میزان کواریانس بین دو متغیر 

ر توان نتیجه گرفت که همبستگی بین آنها نیز بیشتبزرگتر باشد می
ت. با استفاده از نتایج بخش ساختاری مدل ، میزان تاثیر هریک اس

از عوامل موثر بر روی اثربخشی رهبری مدیران پردیس های دانشگاه 
یابی معادالت ساختاری براساس شود. نتایج مدلفرهنگیان تعیین می

داری و نتیجه تأیید یا عدم ، سطح معنیtضرایب استاندارد، آماره 
 خالصه شده است.  5عد در جدول زیر تأیید ضرایب هر بُ

 

 
 اثربخشی رهبری بخش ساختاری مدلنتایج  :4جدول 

ضریب استاندارد  متغیر مستقل وابسته متغیر
 مسیر

 نتیجه t R² sigآماره  خطا

 اثربخشی رهبری

 9.97 0.062 0.31 رون سازمانیدعوامل 

0.38 

50/0>  معنادار 
<50/0 1.97 0.081 0.16 عوامل برون سازمانی  معنادار 

عوامل زمینه ای )تسهیل 
 گر(

0.21 0.075 2.83 50/0>  معنادار 
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 1399پاییز ، 3، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 پیشنهادی جهت ارائه مدل نهاییتناسب مدل  درجهتعیین برای گروهی تک  t :  نتایج آزمون5جدول 

 3=  مورد انتظارمیانگین 

 t df Sig معیارانحراف  میانگین 

فلسفه و 
اهداف 

 مدل

سجم و کاربردی برای ارتقای اثربخشی ی مدلی منارائه
 رهبری مدیران پردیس های دانشگاه فرهنگیان

4.30 0.46 15.277 29 .0000  

فراهم نمودن زمینه ی نظری در خصوص اثربخشی مدیران 
 آموزش عالی

4.37 0.49 15.272 29 .0000  

000.0 29 12.105 0.72 4.60 نهادینه سازی اثربخشی مدیریت در دانشگاه فرهنگیان  
انتقال و گسترش فرهنگ اثربخشی رهبری مدیران پردیس 

 های دانشگاه فرهنگیان به سایر دانشگاه ها
4.43 0.63 12.540 29 0.000  

نهادینه سازی توسعه برمبنای اثربخشی رهبری مدیران 
 پردیس های دانشگاه فرهنگیان

4.30 0.47 15.277 29 .0000  

0000. 29 24.678 0.31 4.40 فلسفه و اهداف مدل )کل(  

ابعاد 
اثربخشی 

0000. 29 15.425 0.45 4.27 بعد فردی  
0010. 29 15.389 0.50 4.40 بعد سازمانی  
0000. 29 11.932 0.55 4.20 بعد شخصی  
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رهبری 
0000. 29 22.600 0.31 4.29 ابعاد اثربخشی رهبری مدیران )کل( مدیران  

عوامل 
موثر بر 
اثربخشی 
رهبری 
 مدیران

0000. 29 17.026 0.50 4.57 درون سازمانی  
0010. 29 15.389 0.50 4.40 برون سازمانی  

0000. 29 16.155 0.51 4.50 زمینه ای  

0000. 29 26.107 0.31 4.49 عوامل موثر بر اثربخشی رهبری مدیران )کل(  

، تفاوت نشان داده شده است 6طور که در جدول شماره همان
ها با میانگین مورد انتظار در ئه شده در کلیه بخشمیانگین مدل ارا

بنابراین مدل ارائه  (.P<05/0درصد معنی دار است ) 5سطح خطای 
ابعاد اثربخشی رهبری  "،  "فلسفه و اهداف"شده در بخشهای 

با اطمینان  "عوامل موثر بر اثربخشی رهبری مدیران  "و  "مدیران 
 رار گرفته است.درصد از نظر متخصصان مورد تایید ق 95
 

 نتیجه گیری 
 یرهبر یاثربخش یارتقا یبرا مدلی ارائه هدف با پژوهش این
انجام شد مدل ارائه شده  انیدانشگاه فرهنگ یهاسیپرد رانیمد

 یابعاد اثربخش ،فلسفه و اهداف مدل :شامل یچهار بخش اصل یدارا
 یرهبر یثر بر اثربخشؤعوامل م نیو همچن سیپرد ریمد یرهبر

 یکه اثربخش یباشد به طوریمدل م ییجراا یو سازوکارها سیپرد
به اهداف  یابیدست" ،"یادراک یابیارزش "در سه بعد یرهبر

عوامل موثر  نیهمچنبررسی شد.  "ردستانیز تیرضا"و  "یسازمان
برون  ی،درون سازمان یعامل اصل 3در  زین یرهبر یبر اثربخش

با توجه به  گردید؛. ه ارائ (گرلیتسه ی)انهیعامل زم ی وسازمان
 نیعوامل ا رینسبت به سا یدرون سازمان عواملِبیشتر  ریثأت زانیم

ر ب شتریب دیبا خود یرهبر وهیدر ش ریرسد که مدیطور به نظر م
 ریشخص مد یهاتیقابل ،سیسازمان پردی)عوامل درون سازمان

 .متمرکز گردد (و کارکنان انیاستادان دانشجو یهاتیقابل ،سیپرد
با  یِمنابع انسان نیمأبر ت(، گرلیتسهی)انهیعامل زم یرتبه بعد در

 نیمأت ،سیپرد یکیزیف ضعیتو ،تیفیک یارتقا ،ستهیو شا تیصالح
توجه به  نیو همچن یو رفاه یپژوهش ی،امکانات آموزش زیو تجه

رو  نیاز ا ؛تمرکز دارد ،به آن یدسترس لیو تسه یاطالعات یهاگاهیپا
 ریمد یرهبر اثربخشی تواندیمها  رساختیز نیمأتالش در جهت ت

 ریمد یبر رهبر یو در آخر عوامل برون سازمان را ارتقا دهد سیپرد
 در سطح یکه از آن جمله عوامل برون سازمان دگذارن ریتاث سیپرد
در  که ییسازوکارها .اشاره نمود یالملل نیو سطح ب یسطح مل ی،محل
 ، دارائه ش انیدانشگاه فرهنگ رانیمد یرهبر یاثربخش یارتقا نهیزم

و  فلسفه یمورد توافق متخصصان قرار گرفتند و بر مبنا یهمگ
 مؤثر، مدلآن عوامل  یهالفهؤابعاد و م ی،نظر یمبان ،اهداف مدل

درصد  99 نانیو با اطم دیگرد نیتدو سیپرد ریمد یرهبر یاثربخش
 قرار گرفت. دأییمورد ت

ا بدر داخل و خارج از کشور  یپژوهش یهاافتهی یقیتطب بررسی از
 فیط ،شد که در درجه اول افتیدر نیپژوهش حاضر چن یهاافتهی

 رانیمد یرهبر یانجام شده در حوزه اثربخش مطالعاتمحدود 
بود که پژوهشگر با  ایژهیو دانشکده ها نقطه ضعف و یدانشگاه

انجام شده و  اندك آن مواجه شد و در درجه بعد همان مطالعات
 ی،میاقل طیبا توجه به شرا ،ارائه شده یهاهیدل ها و نظرم نیهمچن

خاص را  یهافهلؤم ،شدن یجهان راتیثأو ت یاجتماع ی،فرهنگ
 نیبنابرا  شد. آن ارائه یبر مبنا، خود یشنهادیو مدل پ هنمود یبررس

 قیدر تحق یشنهادیمدل پ توانیکه عنوان شد نم یطیبا توجه به شرا
و  یاجتماع ی،فرهنگ طیشرا ،مبود منابعحاضر را که با توجه به ک

و پرتالطم  ریحال توجه به جهان متغ نیکشورمان و در ع یاسیس
اما درجه تناسب  ؛نمود سهیشده است مقا نیو تدو یامروز طراح

 یبا نظرخواه شده است،ارائه  یشده که در آموزش عال شنهادیمدل پ
که  یربه طو ،است دهیرس دأییو  تمطالعه  از متخصصان مورد

 لیکه تما یپژوهشگرانی، و دست اندرکاران نظام دانشگاه رانیمد
 نیمند به تدوعالقه سندگانینو ،مشابه دارند یهاپژوهش مبه انجا

 ،هاناریسم یبرگزار ،رانیمد یرهبر یاثربخش نهیکتاب در زم
توانند از آن بهره یم یو خارج یداخل یهاها و کنفرانسشیهما

 آن یساز نهیخود در جهت توسعه و نهاد یبعدببرند و با مطالعات 
که با  دیکه در هزاره جد شتدااذعان  دیبا تیدر نها .اقدام کنند

توانند موفق یم یرهبران میها مواجه هستاز دانشگاه یمتنوع فیط
ود خ تیرا در حوزه مسئول یسبک رهبر نیترعمل کنند که مناسب

دانشگاه  ژهیبه و یاست که نظام آموزش عال دیام .دنکن ادهیپ
حضرت حق اثر  تیاعنو  یشنهادینمودن مدل پ ادهیبا پ انیفرهنگ

 ی سازند.ساز نهیو رهبران دانشگاه نهاد رانیرا در مد یشبخ
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