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بررسی رابطۀ بین سبک رهبری تحولآفرین با بهبود کیفیت آموزش عالی کشاورزی
(مورد مطالعه :پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)
4

ولیاله سارانی ،*1یوسف حجازی ،2سیدمحمود حسینی ،3احمد رضوانفر
 .1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه زابل

 .2استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
 .3استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
 .4استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -91/4/4 :تاریخ تصویب)91/10/6 :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ بين سبک رهبری تحولآفرین با بهبود کيفيت آموزش عالی کشاورزی
و در چارچوب کلی پژوهشهای توصيفی -پيمایشی انجام گرفت .جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام
اعضای هيئتعلمی پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران ( )N= 212است .با استفاده از فرمول
کوکران 122 ،نفر به روش طبقهای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه
مطالعه شد .برای محاسبۀ سبک رهبری تحولآفرین و بهبود کيفيت آموزشی بهترتيب از مقياسهای
استاندارد سبک رهبری چندعاملی ( )MLQو بهبود کيفيت آموزشی ( )AQIPاستفاده شد .مطابق یافتهها،
بيشترین سطح سبک رهبری تحولآفرین ،مربوط به سطح ضعيف ( 52نفر 42/6 ،درصد) بود .بين
مؤلفههای رهبری تحولآفرین (رفتارهای آرمانی ،مالحظات فردی ،ترغيب ذهنی و انگيزش الهامبخش) با
متغير بهبود کيفيت آموزشی در سطح معنیداری یک درصد رابطۀ مثبت و معنیداری وجود داشت ،اما بين
متغيرهای سن ،رتبۀ علمی و سابقۀ خدمت با متغير بهبود کيفيت آموزشی رابطۀ معنیداری مشاهده نشد.
مطابق نتایج تحليل رگرسيونی ،از ميان متغيرهای واردشده فقط متغير انگيزش الهامبخش ()Beta =0/686
بهعنوان متغير اثرگذار بر بهبود کيفيت آموزشی محسوب میشد.
واژههای کلیدی :آموزش عالی کشاورزی ،بهبود کيفيت ،ترغيب ذهنی ،رهبری تحولآفرین ،سبک رهبری.
مقدمه
امروزه صاحبنظران مباحث مدیریت شاهد پیدایش جریان
فکری جدیدی در این زمینه هستند که اغلب با عنوان نظریة
رهبری تحولآفرین مطرح میشود ( .)Zali, 2004تحقیقات
مختلف نشان داد رهبران تحولآفرین در میان پیروانشان
انگیزة بسیار باالیی ایجاد میکنند و از این طریق موجب
بهبود عملکرد و بهرهوری آنها میشوند .همچنین ،این
رهبران موجب افزایش اعتماد ،تعهد و کارایی گروهی پیروان
* نویسندة مسئول:

میشوند ( )Arnold, 2001و جریان تغییرات سازمانی را
هموار میکنند ( )Eisenbach, 1999و بعد از انجامدادن
تغییرات ،با رهنمودهایشان درمورد بهبود فعالیتهای
مدیریتی و اجرایی روشنگر راه هستند ).)Pounder, 2003
از جمله سازمانهایی که نقش و رسالت متنوع و
پیچیدهای را در رشد و توسعة اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و
اقتصادی هر جامعه بهعهده دارد ،دانشگاهها و مؤسسههای
آموزش عالی هستند که ارتقای کمّی و کیفی آنها بهدلیل
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پرورش نیروهای متخصص و تأثیرگذار در جامعه ضرورت
فراوان پیدا میکند ) .(Farhangi, 2008روند تحوالت نظام
آموزش عالی در جهان نشان میدهد آموزش عالی با
چالشهایی اساسی مواجه است .رشد کمّی آموزش عالی
بدون هماهنگی با رشد و توسعة کیفی آن و وجود تنگناهای
مالی با توجه به کمبود منابع و حساسیت زیاد مردم به این
نظام ،تمرکز بر اثربخشی و کارایی نظام آموزش عالی را
ضروری کرد ) .(Bornmann et al., 2006اکنون ،یکی از
چالشهای عظیم نظامهای آموزشی در بیشتر کشورها بهویژه
در کشورهای درحالتوسعه ،چگونگی برخورد با تقاضای
کیفیت آموزشی در شرایط دشوار اقتصاد ملی و محدودیت
مالی کشورهاست ) .(Champan & Carrier, 1990همچنین،
باتوجه به اهمیت آموزش عالی کشاورزی در ایران و تأثیر آن
بر تمام ابعاد رشد و توسعة انسانی ،اقتصادی و کشاورزی،
بحث در زمینة مسائل مربوط به دانشکدههای کشاورزی و
ارائة راهحلهای احتمالی اهمیت اساسی دارد .امروزه از نظام
آموزش عالی کشاورزی انتظار میرود عالوهبر تربیت محققان،
مروجان و مولدان بخش کشاورزی ،در راستای تولید و اشاعة
دانش و فناوریهای نوین در بخش کشاورزی حرکت کند و
بهطور مقتضی وظایف آموزشی ،پژوهشی خود را انجام دهد و
خدماترسانی کند.
بنابراین ،اگر دانشکدههای کشاورزی بخواهند مزیت
رقابتی پایدار در مقایسه با سایر مراکز و مؤسسههای آموزش
عالی کشاورزی کسب کنند ،باید بهطور مداوم بررسی و
بازنگری شوند و رهیافتها و الگوهای مناسبی را برای مبارزه
با چالشهای پیش رو و ارتقای عملکرد خود ارائه دهند
) .)Abbasi & Hejazi, 2010مطالعات بیان میکند سبک
رهبری تحولآفرین ،عامل مهمی است که باید در افزایش
بهبود کیفیت آموزشی در یک سازمان آموزش عالی ویژه به
آن توجه شود و بهعنوان عاملی بالقوه میتواند بر اجرای
وظایف اصلی استادان نفوذ و تأثیر داشته باشد ( Wiratmadja
.)& Govindaraju, 2008
همچنین ،موفقیت دانشگاهها در ایفای وظایفشان مستلزم
تغییر و بهبود ساختارها ،سیستمها ،فرایندها و شیوههای
کالسیک آموزش و پژوهش در قالب ارتقای کیفیت آموزشی
است .تغییر و بهبود کیفیت در دانشگاهها مانند سازمانهای
دیگر با مسائل ویژهای روبهروست و باید شیوههای مناسبی
برای برخورد با آنها انتخاب شود .یکی از شیوههای بهبود
کیفیت در آموزش عالی ،پیشروی به سمت رهبری تحولآفرین

در مدیریت آموزشی است؛ بنابراین ،تحقیق حاضر بهدنبال
پاسخ این پرسش است که آیا بین رهبری تحولآفرین با بهبود
کیفیت آموزشی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران رابطهای وجود دارد.
بهبود کیفیت در آموزش عالی از رویکردهایی است که در
دهة اخیر در بسیاری از نظامهای آموزش عالی و دانشگاههای
جهان به آن توجه شد .کیفیت آموزش به آن دسته از
ویژگیهای عناصر آموزش اطالق میشود که با حداکثر استفاده
از استعدادها و تواناییهای آن عناصر میتوان نیازها و انتظارات
تصریحی و تلویحی فراگیران یا دستاندرکاران آموزش را برآورده
و رضایتشان را جلب کرد .این عناصر در بخش آموزش عالی
میتواند شامل برنامة درسی ،استاد ،دانشجو ،فضای آموزشی،
امکانات و تجهیزات آموزشی ،ساختار آموزشی ،مدیریت و رهبری
باشد  .)Hoveida &) Moulavi 2009مراکز آموزشی برای بهبود
کیفیت آموزش نیاز به ارزیابی دقیق ،جامع و مداوم فعالیتهای
آموزشی خود دارند AQIP .یکی از مقیاسهایی است که
میتواند در این راستا مفید باشد و بر نه شاخص مبتنی است
( .)The Higher Learning Commission, 2004با استفاده از
این مقیاس میتوان بهبود کیفیت هر مؤسسة آموزشی را ارزیابی
کرد .در این راستا ،برنامة بهبود کیفیت آموزشی برنامهای است
که با اعتبارسنجی مراکز آموزش عالی از بهبود مستمر عملکرد
آنها حمایت میکند .این برنامه در سال  1999توسط
کمیسیون یادگیری در سطح عالی ( The Higher Learning
 )Commission, 2001ارائه شد.
یکی از عوامل مهم در بهبود کیفیت آموزش عالی ،از میان
متغیرهای گوناگون ،به سبک رهبری مدیران آموزشی وابسته
است .از میان سبکهای رهبری گوناگون مؤثر بر بهبود کیفیت
آموزشی ،سبک رهبری تحولآفرین اولینبار در سال 1973
بهکار گرفته شد .البته این اصطالح زمانی مشهور شد که برنز و
سپس دیگر اندیشمندان کالسیک آن را بهکار برد ( Oshagbemi,
 .)2004در سالهای اخیر ،توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین
مدیریتی رهبری تحولگرا شد ،بهطوریکه فقط در سالهای
 1990تا  1995بیش از صد پایاننامه و تحقیق در دانشگاههای
مختلف دنیا ،مفهوم رهبری تحولآفرین را بررسی کردندBass .
) (1997بیان کرد رهبران میتوانند با استفاده از ویژگیهای
رفتاری رهبری تحولآفرین ،پیروان خود را به سوی عملکرد
بیش از انتظار رهنمون کنند ).(Humphreys & Einstein, 2003
رهبری تحولآفرین یکی از تازهترین رویکردهای مطرحشده در
بعد رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در کشور نادر است.
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نظریة سبک رهبری تحولآفرین یکی از چارچوبهای نظری در
دنیا محسوب میشود که اولینبار از سوی  (1979) Burnsو
 (1997) Bassمطرح شد .رهبران تحولآفرین نیازها و انگیزههای
پیروان را افزایش میدهند و موجب تغییر برجسته در افراد،
گروهها و سازمانها میشوند (.)Gardner & Stough, 2002
بیگمان  Bass & Avolioمفهوم و ایدة  (1979) Burnsرا
درمورد رهبری توسعه دادند و مفهوم جدیدی را به نام رهبری
تحولآفرین ایجاد کردند .آنها معتقدند این نوع رهبری زمانی
شکل میگیرد که رهبر عالیق کارکنانش را توسعه دهد و آگاهی
و پذیرش الزم را برای انجامدادن مأموریت در آنها بهوجود آورد
و کارکنان را به سمتی فراتر از منافعشان و اولویتداشتن منافع
گروهی بر منافع فردی ترغیب کند (.)Stone et al., 2004
درنهایت (1985) Avolio & Yammarino ،در مطالعات خود
چهار عامل مرتبط با رهبری تحولآفرین را کشف کردند .عوامل
یا نشانگرهای رفتار رهبری تحولآفرین عبارت بودند از:
 نفوذ آرمانی (صفات و رفتار) :نفوذ و اثرگذاری عمیق
رهبر بر پیروان در سایة ایمان ،اعتقاد و اعتمادی که آنها به
رهبر خویش دارند (.)Burke & Collins, 2007
 مالحظة شخصی :مبین میزان توجه فردی است که
رهبر با توجه به خواستهها و نیازهای متعدد و متفاوت
پیروانش بهطور اصولی و در حد ارضاکننده نثار آنها میکند.
 ترغیب ذهنی :تحریککردن قوای فکری و قوة خیال و
تصور پیروان بهمنظور ایجاد روحیة خالقیت و نوآوری در
آنها (.)Wu et al., 2008
 رهبری الهامبخش :این رفتار رهبری تحولآفرین نیز در
راستای ایجاد بینش و بصیرت و امیدبخشی به آنها صورت
میگیرد.
درمجموع ،بیشتر مطالعات نشان میدهد رهبران تحولآفرین
ویژگیهای شخصیتی و آرمانی ویژهای دارند ،بهطوریکه فرد
برای کسب نمرههای باالی رهبری تحولآفرین باید ویژگیهای
شخصیتی ویژهای داشته باشد که شامل سطوح باالیی از
عملگرایی ،پرورش فکری ،نگرشهای آرمانی و اعتمادبهنفس و
نیز داشتن سطوح پایینتری از منتقدبودن و عیبجویی و
گستاخی است (.)Bruch & Walter, 2007
 )2004( Mercyبه مطالعة سبکهای رهبری در مؤسسههای
آموزش عالی ماالوی پرداخت .یافتههای او نشان داد استادان
سبک رهبری مدیران خود را تا حدی انعطافپذیر و تعاملی
شناسایی کردند )2003( Nicolina .به بررسی میزان مناسببودن
سبک رهبری تحولگرا در محیطها و سازمانهای آموزشی

257

علمی پرداخت .نتایج این پژوهش نشان داد سبک رهبری
تحولگرا با پیامد اثربخشی آموزشدهندگان و کیفیت کاری
آنها همبستگی مثبت و معنیداری داشت.
 (2007) Hoveydaرابطة مؤلفههای سازمان یادگیرنده و
بهبود کیفیت آموزشی را در دانشگاههای استان اصفهان در
قالب رسالة دکتری بررسی کرد .هدف این تحقیق بررسی
رابطة بین مؤلفههای سازمان یادگیرنده و بهبود کیفیت
آموزش در دانشگاههای استان اصفهان بود .وی در تحقیق
خود رابطة بین پنج مؤلفة سازمان یادگیرنده شامل شفافیت
آرمان ،سبکهای رهبری (مانند سبک رهبری تحولگرا)،
آزمایشگری و پاداشها ،انتقال مؤثر دانش و کار تیمی و حل
مسئلة گروهی بر بهبود کیفیت آموزشی را بررسی کرد.
در تحقیق دیگری (2009) Hoveida & Moulavi ،به بررسی
فرایند بهبود کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیئت علمی
دانشگاههای استان اصفهان پرداختند .در این تحقیقات ،شاخص
بهبود کیفیت آموزشی براساس مقیاس  AQIPمحاسبه شد.
نتایج این تحقیقات وجود همبستگی مثبت و معنیدار بین
نمرههای مؤلفههای سازمان یادگیرنده (مانند سبک رهبری
تحولگرا) و نمرههای بهبود کیفیت آموزشی را بیان میکرد.
همچنین ،بین میانگین نمرههای بهبود کیفیت آموزشی براساس
رتبههای علمی مربی ،استادیار و دانشیار تفاوت معنیداری وجود
نداشت.
 (2010) Nikfal Azarدر تحقیقی تأثیر سبک رهبری
مدیران ارشد دانشگاه تهران را بر موفقیت تحصیلی دانشجویان
بررسی کرد .در این تحقیق ،یک فرضیة اصلی (سبک رهبری
تحولگرا) و هفت فرضیة فرعی (ویژگیهای رهبران تحولگرا)
تدوین شده بود .نتایج بیان میکرد بین سبک رهبری تحولگرا
و موفقیت تحصیلی دانشجویان همبستگی مثبت و معنیداری
وجود داشت؛ یعنی درصورتیکه دانشگاهها فضایی را برای
بهکارگیری رهبری حمایتی و تحولگرا ایجاد کنند ،میتوانند
اعتماد و احترام دو سویه بین مدیران ارشد دانشگاه و هیئت
علمی بهوجود آوردند و و از این طریق موفقیت تحصیلی
دانشجویان و ارتقای کیفیت تحصیلی آنان را تضمین کنند.
 (2009) Nourshahiدر مطالعة خود به بررسی رابطة
پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحولگرا در میان
رؤسای دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی پرداخت .نتایج
این تحقیق نشان داد بیشتر رؤسای مورد مطالعه در پیامد
رهبری تالش باالتر از حد انتظار نمرة باال و در دو پیامد
اثربخشی و رضایتمندی نمرة متوسط اخذ کردند .همچنین،
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اکثر رؤسای مذکور در بعد تأثیرگذاری ایدهآل نمرة باال ،در دو
بعد انگیزش الهامبخش و برانگیزندگی ذهنی نمرة متوسط و
در بعد مالحظة فردی نمرة پایین کسب کردند .بین نمرة
رؤسا در همة ابعاد سبک رهبری تحولگرا با هر سه پیامد
رهبری همبستگی مثبت و معنیدار مشاهده شد ،بهطورکلی
یافتههای پژوهشی ضرورت تقویت رؤسا را در بعد مالحظة
فردی نشان میدهد .همچنین ،یافتههای پژوهش نشان داد
سبک رهبری تحولگرا نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی
و تالش باالتر از حد انتظار در میان همکاران رؤسای
دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی داشت.
همچنین  (2005) Ehsani et al.در بررسی رابطة
سبکهای رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان با میزان
اثربخشی مدیران دانشکدهها و گروههای آموزشی در
دانشگاههای دولتی کشور به این نتیجه دست یافتند که بین
سبکهای رهبری انتخابی مدیران با اثربخشی آنان اختالف
معنیداری وجود داشت .هرچند بین سبکهای رهبری و
کیفیت کاری کارکنان اختالف محسوسی وجود داشت ،اما آن
اختالف معنیدار نبود .همچنین ،بین کیفیت کاری کارکنان و
اثربخشی مدیران رابطة مثبت و معنیدار وجود داشت.
در یک جمعبندی ،با توجه به مدل & (1994) Bass
 ،Avolioرهبری تحولآفرین با پنج مؤلفه بهعنوان عناصر
تشکیلدهندة این نظریه شناخته شدند .این عوامل که در این
تحقیق بهکار برده شدند عبارتند از:
نفوذ آرمانی )( (Idealized Influenceدر دو مؤلفۀ

ویژگیهای رهبر کاریزماتیک را دارد :مورد اعتماد و تحسین
زیردستان است ،زیردستان او را بهعنوان یک الگو و مدل
میشناسند و سعی میکنند مانند او شوند .نفوذ آرمانی شامل
ویژگیهای آرمانی و رفتارهای آرمانی است.
انگیزش الهامبخش ):(Inspirational Motivation
رهبر کارکنان را ترغیب میکند تا به هدف و تالش برای
رسیدن به آن باور داشته باشند .این افراد معموالً به آینده و
رسیدن به اهداف خوشبیناند.
ترغیب ذهنی ) :(Intellectual Stimulationرهبر،
کارکنان را بهصورت ذهنی ترغیب میکند .این رهبران پیروانشان
را تشویق میکنند تا در حل مسائل برخوردی خالقانه داشته
باشند و پرسشهایی را در زمینة فرضهای بدیهی مطرح کنند.
این رهبران با تشویق پیروان به بررسی مشکالت از زوایای
مختلف ،از آنها میخواهند فنون حل مسئلة نوآورانه را اجرا
کنند.
مالحظات فردی ) :(Individual Considerationرهبرر
نیازهای احساسی زیردستان را برآورده می کند .ایرن رهبرران
نیازهای افراد را تشخیص می دهند و به آنها کمک می کننرد
مهارتهایی را پررورش دهنرد کره بررای رسریدن بره هردفی
مشخص الزم دارند .این رهبرران ممکرن اسرت زمران شرایان
توجهی را برای پرورشدادن ،آموزش و تعلریم درنظرر بگیرنرد
).(Spector et al., 2004
بهطورکلی ،با توجه به بررسریهرای صرورتگرفتره ،مردل
نظری تحقیق را میتوان بهصورت شکل  1نشان داد.

ویژگیهای آرمانی -رفتارهای آرمانی) :فرد در این حالت،

رفتارهای آرمانی

بهبود کیفیت
آموزشی

انگيزش الهام
ترغيب ذهنی
مالحظات فردی
شکل  .1مدل نظری تحقیق

رهبری تحولآفرین

ویژگیهای آرمانی

سارانی و همکاران :بررسی رابطۀ بین سبک رهبری تحولآفرین با بهبود کیفیت...

بنابراین ،مطابق با پیشینة تحقیقات در این زمینه ،هدف
اصلی این تحقیق بررسی رابطة سبک رهبری تحولآفرین با
بهبود کیفیت آموزشی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران است .در این راستا ،اهداف اختصاصی زیر
دنبال میشود:
 بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان
 اولویتبندی مؤلفههای سبک رهبری تحولآفرین
 تعیین وضعیت سطح سبک رهبری تحولآفرین در
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 همبستگی بین متغیر سبک رهبری تحولآفرین با
متغیر بهبود کیفیت آموزشی
 همبستگی بین مؤلفههای سبک رهبری تحولآفرین با
متغیر بهبود کیفیت آموزشی
 تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر
بهبود کیفیت آموزشی
مواد و روشها
هدف این پژوهش بررسی رابطة سبک رهبری تحولآفرین با بهبود
کیفیت آموزشی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
است .این پژوهش از لحاظ میزان و درجة کنترل ،غیرآزمایشی و
توصیفی ،از نظر نحوة گردآوری دادهها ،میدانی است و در چارچوب
کلی تحقیقات توصیفی -پیمایشی انجام گرفت .جامعة آماری این
تحقیق ،شامل اعضای هیئتعلمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران ( )N=212بود که در گروههای آموزشی آبیاری و
آبادانی ،ترویج و آموزش کشاورزی ،اقتصاد کشاورزی ،گیاهپزشکی،
علوم دامی ،زراعت و اصالح نباتات ،باغبانی ،علوم و صنایع غذایی،
ماشینهای کشاورزی ،صنایع چوب و کاغذ ،شیالت ،احیای مناطق
خشک و بیابانی ،محیط زیست ،جنگلداری و خاکشناسی حضور
داشتند .برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش
نمونهگیری طبقهای تصادفی با انتساب متناسب  122نفر انتخاب و
مطالعه شدند.
ابزار تحقیق پرسشنامهای بود که از سه بخش اصلی تشکیل
میشد .بخش اول مربوط به ویژگیهای فردی و حرفهای
پاسخگویان بود و بخش دوم شامل گویههای مربوط به سنجش
سبک رهبری تحولآفرین بود .برای تعیین سبک رهبری تحول
آفرین از پرسشنامة چندعاملی رهبری ( )MLQاستفاده شد.
 با توجه به پنج مؤلفة رهبری تحولآفرین (ویژگیهای
آرمانی ،رفتارهای آرمانی ،انگیزش الهامبخش ،ترغیب ذهنی و
مالحظات فردی) ارائهشده توسط(1994) Bass & Avolio
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همگام با  (2009) Yaghoobi et al.که متناسب با فرهنگ
ایرانی تدوین شد ،پرسشهای مذکور در پرسشنامة نهایی
تدوین شدند .گویههای متغیرها بیست گویه در قالب پنج
مؤلفة ذکرشده بودند که در مجموعهای منظم از عبارات،
ترتیب و وزنهای مساوی در مقیاس لیکرت (از خیلیکم تا
خیلیزیاد در دامنة  1تا  )5طراحی شدند و سهم هر مؤلفه
چهار گویه بود .بخش سوم پرسشنامه شامل پرسشهای
استاندارد محاسبة بهبود کیفیت براساس مقیاس The ( AQIP
 )Higher Learning Commission, 2001تهیه شد که 49
پرسش بهصورت مقیاس طیف لیکرت (از خیلیکم تا خیلی
زیاد در دامنة  1تا  )5بود .برای تعیین اعتبار پرسشنامه ،ابتدا
سی پرسشنامه در جامعة مورد مطالعه توزیع شد که طی آن
اعتبار پرسشنامه توسط کرونباخ -آلفا (مقادیر باالتر از )0/7
تأیید شد .روایی صوری پرسشنامه براساس نظر جمعی از
استادان گروههای ترویج و آموزش کشاورزی تأیید شد.
همچنین ،بهمنظور محاسبه و طبقهبندی تعیین سطح سبک
رهبری تحولآفرین در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران از روش فاصلة انحراف معیار از میانگین
( )ISDMبراساس فرمول زیر استفاده شد (:)Qamar, 2002
()1
(انحراف معیار)( – Sdمیانگین) : A< Meanضعیف =A
: Mean – Sd <B <Meanمتوسط =B
: Mean < C < Mean + Sdخوب =C
: Mean + Sd < Dعالی =D
نتایج و بحث
توزیع فراوانی پاسخگویان در زمینۀ ویژگیهای فردی و
حرفهای

دامنة سنی پاسخگویان بین  28تا  74سال بود .میانگین سن
پاسخگویان حدود  45سال بود که بیشترین فراوانی
پاسخگویان به ردة سنی  33تا  38سال ( 64/3درصد) تعلق
داشت .بیشتر پاسخگویان ( 89/3درصد) مرد و بقیه زن
( 10/7درصد) بودند .از میان پاسخگویان ،بیشترین فراوانی
سابقة خدمت مربوط به بازة یک تا پنج سال بود که میانگین
سابقة خدمت پاسخگویان نیز دوازده سال بود .از لحاظ رتبة
علمی ،مطابق جدول  ،1در میان پاسخگویان  50/8درصد
استادیار 23/8 ،درصد دانشیار 19/7 ،درصد استاد و 5/7
درصد مربی بودند و همچنین بیشتر پاسخگویان در گروههای
آزمایشی گیاهپزشکی ( 11/5درصد) ،باغبانی ( 9/8درصد) و
زراعت ( 8/2درصد) بودند.
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جدول  .1توزیع فراوانی مرتبۀ علمی پاسخگویان

رتبة علمی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

استاد
دانشيار
استادیار
مربی
جمع

24
29
62
7
122

19/7
23/8
50/8
5/7
100

19/7
43/5
94/3
100
-

اولویتبندی مؤلفههای سبک رهبری تحولآفرین

برای تعیین اولویت مؤلفههای سبک رهبری تحولآفرین از
دیدگاه پاسخگویان ،از روش اولویتبندی براساس ضریب
تغییرات ( )CVاستفاده شد .با توجه به جدول  ،2از میان
مؤلفههای سبک رهبری تحولآفرین ،مؤلفة انگیزش
الهامبخش در اولویت اول و در مقابل مؤلفة ترغیب ذهنی در
اولویت آخر دیدگاه پاسخگویان در زمینة اولویت مؤلفههای
سبک رهبری تحولآفرین قرار داشت.

جدول  .2اولویتبندی مؤلفههای سبک رهبری تحولآفرین از دیدگاه پاسخگویان
مؤلفهها

میانگین رتبهای

انحراف معیار

اولویت

دربارة آینده خوشبينانه صحبت میکند
اميدواری میدهد که اهداف دستیافتنیاند
بر اهميت آیندهنگری تأکيد دارد
دربارة کارهایی که باید انجام گيرد با جدیت و شوق صحبت میکند

3/29
3/26
3/19
3/18

1/03
0/89
0/97
0/97

1
2
3
4

جمع

3/23

0/79

از خود قدرت و اعتماد به نفس نشان میدهد
میکوشد بهگونهای رفتار کند که موجب احترام دیگران نسبت به خود شود
بهدليل مصلحت گروه از عالیق شخصی خود چشم میپوشد
دیگران به دليل ارتباطشان با وی احساس افتخار میکنند

3/36
3/32
2/96
2/86

1/02
0/98
1/02
1/05

جمع

3/12

0/758

به پيامدهای اخالقی و دینی تصميمات توجه میکنند
بر اهميت داشتن حسی قوی در هدف تأکيد میکند
بر اهميت داشتن حس همکاری در مأموریتها تأکيد میکند
دربارة باورها و ارزشهای اساسی خود صحبت میکند

3/37
3/18
3/10
2/83

1/06
1/01
0/99
1/01

جمع

3/10

0/77

برای راهنمایی و آموزش وقت میگذارد
با دیگران بهعنوان یک شخص -نه عضوی از گروه -رفتار میکند
فرد را بهعنوان کسی درنظر میگيرد که نيازها ،تواناییها و خالقيتهای متفاوت از دیگران دارد
به دیگران کمک میکند تا تواناییهایشان را توسعه و گسترش دهند

3/08
3/14
3/10
2/91

0/95
0/96
0/91
1/03

جمع

3/05

0/83

درهنگام حل مشکالت ،دیدگاهها و جوانب مختلف را مدنظر قرار میدهد
از دیگران میخواهد مشکالت را از زوایای مختلف بررسی کنند
راههای جدید نگرش به چگونگی انجامدادن کار را پيشنهاد میکند
پيشنهادهای اساسی را بهدقت بررسی میکند تا از مناسببودن آنها مطمئن شود

3/25
2/86
2/77
2/71

0/99
0/97
1/01
0/96

جمع

2/92

0/82

*

گویهها

انگيزش الهامبخش
ویژگیهای آرمانی
رفتارهای آرمانی
توجه و مالحظۀ فردی
ترغيب ذهنی
* مقیاس 1-5

1
2
3
4
1
2
3
4
3
1
2
4
1
2
3
4
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تعیین وضعیت سطح سبک رهبری تحولآفرین در پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

برای تعیین سطح متغیر سبک رهبری تحولآفرین در پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از دیدگاه پاسخگویان ،از
روش فاصلة انحراف معیار از میانگین ( )ISDMاستفاده شد که
براساس جدول  3بیشترین سطح سبک رهبری تحولآفرین اشاره
شده ،مربوط به سطح ضعیف ( 52نفر؛  42/6درصد) بود.
جدول  .3توزیع فراوانی پاسخگویان در زمینۀ سطح سبک رهبری
تحولآفرین
سطح

دامنة طبقات

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

ضعيف
متوسط
خوب
عالی

کمتر از 59
60 -65
66 -71
بيش از 72
مجموع

52
19
21
30
122

42/6
15/6
17/2
24/6
100/0

42/6
58/2
75/4
100/0
---

تعیین وضعیت سطح بهبود کیفیت آموزشی در پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
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کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از دیدگاه پاسخگویان،
از روش فاصلة انحراف معیار از میانگین ( )ISDMاستفاده شد
که براساس جدول  4بیشترین سطح بهبود کیفیت آموزشی
اشارهشده ،مربوط به سطح متوسط ( 45نفر؛  36/9درصد) بود.
جدول  .4توزیع فراوانی پاسخگویان در زمینۀ سطح سبک بهبود
کیفیت آموزشی
سطح

دامنة طبقات

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

ضعيف
متوسط
خوب
عالی

کمتر از 103
104 -126
127 -150
بيش از 151
مجموع

18
45
44
15
122

14/8
36/9
36/1
12/3
100/0

14/8
51/6
87/7
100/0
---

همبستگی بین متغیر سبک رهبری تحولآفرین با متغیر
بهبود کیفیت آموزشی

یافتههای تحقیق مندرج در جدول  5نشان میدهد بین متغیر
سبک رهبری تحولآفرین و متغیر بهبود کیفیت آموزشی در سطح
معنیداری یک درصد رابطة مثبت و معنیداری وجود داشت.

برای تعیین سطح متغیر بهبود کیفیت آموزشی در پردیس
جدول  .5ضرایب همبستگی بین متغیر سبک رهبری تحولآفرین و متغیر بهبود کیفیت آموزشی

سبک رهبری تحولآفرین
بهبود کيفيت آموزشی

ضریب همبستگی پيرسون
سطح معنیداری ()Sig.
ضریب همبستگی پيرسون
سطح معنیداری ()Sig.

سبک رهبری تحولآفرین

بهبود کیفیت آموزشی

1
0/573
0/00

0/573
0/00
1
-



** معنیداری در سطح یک درصد

همبستگی بین مؤلفههای سبک رهبری تحولآفرین و
ویژگیهای فردی و حرفهای با متغیر بهبود کیفیت
آموزشی

مطابق نتایج ضرایب همبستگی پیرسون در جدول  ،6بین
متغیرهای رفتارهای آرمانی ،مالحظات فردی ،ترغیب ذهنی و
انگیزش الهامبخش با متغیر بهبود کیفیت آموزشی در سطح
معنیداری یک درصد رابطة مثبت و معنیداری وجود داشت،
اما بین متغیرهای سن ،رتبة علمی و سابقة خدمت با متغیر
بهبود کیفیت آموزشی رابطة معنیداری مشاهده نشد.

تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر بهبود کیفیت
آموزشی

برای آنکه میزان اثرگذاری هر متغیر بر متغیر بهبود کیفیت
آموزشی بهدست آید ،از تحلیلهای رگرسیونی چندگانه به روش
اینتر استفاده شد .نتایج جدول  7نشان میدهد چهار متغیر
واردشده در تحلیل رگرسیون (رفتار آرمانی ،مالحظات فردی،
ترغیب ذهنی و انگیزش الهامبخش) ،درمجموع  59/8درصد
عوامل اثرگذار بر متغیر بهبود کیفیت آموزشی را تبیین میکنند.
مطابق جدول  ،8با توجه به مقادیر بتا ) ،(Betaاز میان
متغیرهای واردشده فقط متغیر «انگیزش الهامبخش» بهعنوان
اثرگذارترین متغیر بر بهبود کیفیت آموزشی محسوب میشد.
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جدول  .6ضرایب همبستگی بین مؤلفههای سبک رهبری تحولآفرین و ویژگیهای فردی و حرفهای با متغیر بهبود کیفیت آموزشی
متغیر

نوع ضریب همبستگی

میزان ضریب همبستگی

سطح معنیداری

سن
رتبۀ علمی
سابقۀ خدمت
رفتارهای آرمانی
مالحظات فردی
ویژگیهای آرمانی
ترغيب ذهنی
انگيزش الهامبخش

پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون
پيرسون

-0/012
-0/144
-0/030
**0/457
**0/436
0/013
**0/565
**0/692

0/886
0/115
0/742
0/00
0/000
0/889
0/000
0/000

** معنیداری در سطح یک درصد
جدول  .7خالصهای از آزمون تحلیل رگرسیونی برای متغیر وابستۀ بهبود کیفیت آموزشی
مدل

R

R2

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

0/773

0/598

0/584

18/86555

جدول  .8نتایج تحلیل رگرسیونی برای متغیر وابستۀ متغیر بهبود کیفیت آموزشی
ردیف

متغیرهای مستقل

ضرایب غیراستاندارد ()B

خطای استاندارد

1
2
3
4
5

ضریب ثابت ()b
ترغيب ذهنی
رفتار آرمانی
انگيزش الهامبخش
مالحظات فردی

50/680
0/440
0/069
4/149
0/937

8/044
0/961
0/836
0/478
0/752

معادلة رگرسیون حاصل از این تحلیل نیز براساس
ضرایب  Bبهصورت زیر است:
Y  50 / 680  4 / 149x1
()2
 :Yمتغیر وابسته (بهبود کیفیت آموزشی) : x1 ،انگیزش الهامبخش
نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه متخصصان مباحث مدیریت ،شاهد پیدایش جریان
فکری جدیدی در این زمینه هستند که اغلب با عنوان نظریة
رهبری تحولآفرین مطرح میشود .تحقیقات مختلف نشان
میدهد رهبران تحولآفرین در پیروان خود انگیزة بسیار باالیی
ایجاد میکنند و از این طریق موجب بهبود عملکرد و بهرهوری
آنها میشوند .این رهبران موجب افزایش اعتماد ،تعهد و
کارایی گروهی پیروان میشوند .همچنین ،باتوجه به اهمیت
آموزش عالی کشاورزی در ایران و تأثیر آن بر تمام ابعاد رشد و
توسعة انسانی ،اقتصادی و کشاورزی ،بحث در زمینة مسائل
دانشکدههای کشاورزی و ارائة راهحلهای احتمالی اهمیت

ضرایب استاندارد
-

0/048
0/007
0/686
0/100

)(Beta

t

Sig.

6/300
0/458
0/082
8/671
1/245

0/00
0/648
0/935
0/00
0/216

اساسی دارد .برایناساس ،این مطالعه به بررسی رابطه بین
سبک رهبری تحولآفرین با بهبود کیفیت آموزش عالی
کشاورزی پرداخت.
نتایج تحقیق بیانگر آن است که بیشترین سطح سبک
رهبری تحولآفرین اشارهشده ،در سطح ضعیف ( 52نفر42/6 ،
درصد) ارزیابی شد .در توجیه این یافته شاید بتوان گفت اعمال
رهبری تحولآفرین مستلزم محیطی غیرمتمرکز با اختیارات
فوقالعاده است و میتوان ساختار متمرکز نظام آموزشی و
اداری موجود را بهعنوان مانع اصلی در راه تجلی عملی و تبلور
کامل این نوع رهبری ذکر کرد .بهنظر میرسد شاخصهای
مدیریتی همراستا با سبک رهبری تحولآفرین نبود.
همچنین ،مطابق نتایج آزمون همبستگی ،بین متغیر
سبک رهبری تحولآفرین و متغیر بهبود کیفیت آموزشی در
سطح معنیداری یک درصد رابطة مثبت و معنیداری وجود
داشت ( Nikfal Azar, 2010; Hoveyda, 2008; Abbasi,
Nicolina, 2010; Younesi, 2012; Chang & Lee, 2007
;.(Arnold et al., 2001; 2003

سارانی و همکاران :بررسی رابطۀ بین سبک رهبری تحولآفرین با بهبود کیفیت...

نتایج آزمون همبستگی نشان میدهد بهجز مؤلفة
ویژگیهای آرمانی ،بقیة مؤلفههای سبک رهبری تحولآفرین
با بهبود کیفیت آموزشی در سطح معنیداری یک درصد رابطة
مثبت و معنیداری داشت و با نتایج تحقیقات )(2003
 Moughlyو  (2009) Karami niaمطابقت دارد .از رابطة بین
مؤلفة مالحظات فردی با بهبود کیفیت میتوان نتیجه گرفت
هرچه رفتارهایی مانند اهمیت به شخصیت تکتک افراد ،توجه
به متفاوتبودن تواناییهای اشخاص ،کمک به توانمندسازی
اعضای هیئتعلمی از سوی مدیران بیشتر شود ،در بهبود
کیفیت آموزشی نیز میتواند مؤثر باشد.
از رابطه بین انگیزش الهامبخش و بهبود کیفیت آموزشی
میتوان نتیجه گرفت هرچه رفتارهایی مانند خوشبینی به آینده،
با شوق و جدیت صحبتکردن دربارة انجامدادن کارها ،اهمیت
آیندهنگری و امیدوارکردن اعضای هیئتعلمی به تحقق اهداف از
سوی مدیران بیشتر باشد ،کیفیت آموزشی بهبود مییابد.
از رابطة بین مؤلفة ترغیب ذهنی و بهبود کیفیت آموزشی
میتوان نتیجه گرفت هرچه رفتارهایی مانند بررسی دقیق
پیشنهادهای اساسی اعضای هیئتعلمی ،بررسی مشکالت از
زوایای مختلف ،پیشنهاد راههای جدید نگرش به چگونگی
انجامدادن کارها از سوی مدیران بیشتر باشد ،بر بهبود
کیفیت آموزشی نیز تأثیر میگذارد.
همچنین ،از رابطة بین مؤلفة رفتارهای آرمانی و بهبود
کیفیت آموزشی میتوان نتیجه گرفت هرچه رفتارهای آرمانی
مثل بیانکردن مهمترین ارزشها و اعتقادات ،تصریح در
اهمیت اهداف ،توجه به پیامدهای اخالقی و معنوی تصمیمات
و گفتوگو دربارة اهمیت اعتماد به یکدیگر از سوی مدیران
بیشتر باشد ،کیفیت آموزشی بهبود مییابد.
در یافتههای مربوط به اولویتبندی مؤلفههای سبک رهبری
تحولآفرین ،مؤلفة انگیزش الهامبخش در اولویت اول و در مقابل
مؤلفة ترغیب ذهنی در اولویت آخر دیدگاه پاسخگویان قرار
داشت .درنهایت ،در بخش دیگری از یافتهها ،نتایج جدول  8بیان
میکند چهار متغیر واردشده در تحلیل رگرسیون (رفتار آرمانی،
مالحظات فردی ،ترغیب ذهنی و انگیزش الهامبخش) درمجموع
 59/8درصد عوامل اثرگذار بر متغیر بهبود کیفیت آموزشی را
تبیین میکنند .از میان متغیرهای واردشده فقط متغیر «انگیزش
الهامبخش» بهعنوان بیشترین متغیر اثرگذار بر بهبود کیفیت
آموزشی محسوب میشد .در انگیزش الهامبخش ،مدیران
آموزشی اعضای هیئتعلمی را ترغیب میکند به هدف و تالش
برای رسیدن به آن باور پیدا داشته باشند .این افراد معموالً به
آینده و قابلدسترسبودن اهداف خوشبیناند ( Bass & Avolio,
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)1994؛ بنابراین ،بهنظر میرسد باید بر آگاهسازی هرچه بیشتر
مدیران فعلی آموزش عالی تأکید شود که بر مهارتها و
مؤلفههای ویژة تشکیلدهندة ابعاد رهبری تحولگرا تأثیر
میگذارند و همچنین بر بروز پیامدهای مفید رهبری مانند
تالش باالتر ازحد انتظار و رضایتمندی اثرگذارند .همچنین ،بر
توجه بیشتر مدیران آموزشی به باورهای انگیزشی و تدوین
دستورالعملهای اجرایی مدیران آموزشی برای تدوین اسلوب و
محرکهای انگیزشی تشویقکنندة کارکنان و اعضای هیئت
علمی در راستای تقویت هرچه بیشتر سبک رهبری تحولآفرین
باید بیش از پیش تمرکز شود.
در پایان ،براساس نتایج این تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه
میشود:
 .1برگزاری کارگاههای آموزشی و دورههای هماندیشی
مدیریتی مبتنی بر محتوای علمی نظریههای جدید رهبری و
مدیریت و تأکید بر ارجحیت و اولویت آن میتواند زمینهساز
ایجاد پتانسیلهای بالقوه و الزم برای رهبری و مدیریت
دانشگاهی باشد که در راستای اهداف آیندة بهبود کیفیت
آموزشی ضرورت دارد.
 .2انتخاب مدیران گروههای دانشکدههای کشاورزی
براساس تواناییهای مدیریتی و رهبری با مشارکت اعضای
هیئتعلمی صورت گیرد ،زیرا مدیران گروهها بهعنوان
حلقههای واسط بین سطوح باال و پایین در دانشکده ،بیشترین
ارتباط را با سایر اعضای هیئتعلمی و دانشجویان دارند.
 .3مدیریت دانشکدههای کشاورزی باید به مفهوم واقعی
تحولآفرین باشند .آنها باید برای تحریک و ایجاد انگیزه بین
اعضای هیئتعلمی از طریق خلق و کسب دانش جدید اقدام
کنند و با ترسیم اهداف و چشمانداز روشنی از فعالیتهای
دانشکده ،آن را بهطور مرتب برای اعضای هیئتعلمی و
دیگران تبیین کنند و به کاربردیکردن آن در راستای بهبود
فعالیتهای جاری دانشکده کمک کنند.
 .4مدیریت دانشکدههای کشاورزی بهعنوان رهبر
تحولآفرین باید با آگاهی کامل از شرایط کشاورزی ایران و
جهان و همچنین درک شرایط درونی دانشکدههای کشاورزی
صورت گیرد تا با تغییر در نحوة مدیریت خود در زمینة
مسائل درونی ،با تغییرات بیرونی بهصورت خالق سازگار شود.
 .5همچنین ،رهبری دانشکدههای کشاورزی باید ضمن
شناخت کامل از فرهنگ این دانشکدهها ،آن را آگاهانه
مدیریت کند .به فرهنگ و تغییرات ناشی از آن دیدگاهی
شفاف ،جامعنگر و نافذ داشته باشد و درصورت نیاز سبب
ایجاد تغییرات مورد نیاز در راستای بهبود کیفیت شود.

1394  تابستان،2  شمارة،46  دورة،تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران

 از طریق آزمونهایی مانند پرسشنامة چندعاملی.7
رهبری میتوان رهبری فعلی مدیران را بررسی کرد و نتایج
این آزمونها را میتوان هنگام ارتقا یا انتقال مدیر به
.مسئولیت سطح باالتر بهکار بست
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 مدیرانی که رفتارهای تحولآفرین مطلوبی دارند و.6
 حمایت و تشویق شوند،اعضای هیئتعلمی از آنها راضیاند
تا رفتارهای رهبری و مدیریتی در بین مدیران دانشکدههای
.کشاورزی توسعه یابد
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