رابطه انگیزش تحصیلی دانشجویان با سبک رهبری استادان دانشگاه ارومیه
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 1و * -مدرس دانشکده عالمه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان و دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ارومیه
 -2دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،استادیار و قائم مقام گروه علوم تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

چكیده:
ا اهداف پژوهش حاضر تبیین وضعیت انگیزش تحصیلی و هر یک از مؤلفه های مربوط به آن در بین دانشجویان ،تشخیص
وضعیت سبک رهب ری استادان دانشگاه و هر یک از ابعاد آن از منظر دانشجویان و تعیین معناداری ارتباط متقابل انگیزش تحصیلی
دانشجویان و هر یک از مؤلفه های مربوط به آن با سبک و ابعاد رهبری استادان دانشگاه ارومیه می باشد.جامعه آماری کلیه
دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 1932-39را شامل می شود .نمونه آماری تعداد 299تن از دانشجویان آن دانشگاه در
همان سال تحصیلی هستند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده اند .روش تحقیق از نوع
علی-مقایسه ای است .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای است که بخشی از آن شامل  22سؤال پرسشنامه استاندارد و بومی شده
مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان  )AMS(1می باشد و قسمت دیگر آن شامل  93سؤال پرسشنامه استاندارد توصیف رفتار رهبر
 ) LBDQ(2است .روشهای تجزیه و تحلیل طالعات ،شامل روشهای آمار توصیفی و استنباطی بویژه تحلیل واریانس چند متغیره
 )MANOVA(9علی الخصوص روش المبدای ویلکز با استفاده از نرم افزار  SPSS4می باشد؛ نتایج نشان می دهد:
 -1انگیزش تحصیلی دانشجویان و هر یک از مؤلفه ها مربوط به آن (بجز انگیزه های کسب موفقیت و تجربه تحریک) در سطح
معناداری کمتر از  3031از میانگین جامعه آماری فاصله دارد.
 -2سبک رهبری استادان دانشگاه و هر یک از ابعاد آن در سطح معناداری کمتر از  3031از میانگین جامعه آماری فاصله دارد.
 -9بین کل انگیزش تحصیلی دانشجویان ،هریک از مؤلفه های انگیزش کلی ،هر یک از مؤلفه های انگیزش درونی و هر یک از
مؤلفه های انگیزش بیرونی ( بجز انگ یزه مقررات بیرونی ) با کل سبک رهبری استادان دانشگاه و هر یک از ابعاد آن رابطه
معنا داری وجود دارد.
 -4سبک رهبری استادان دانشگاه و بعد ساخت دهی رفتار آنان با کل مؤلفه های انگیزش تحصیلی ،کل مؤلفه های انگیزش
درونی و کل مؤلفه های انگیزش بیرونی دانشجویان رابطه دارند؛ لکن بعد مراعات رفتار رهبری استادان دانشگاه با هیچکدام از
موارد فوق رابطه معناداری ندارند.
کلید واژه ها:
انگیزش تحصیلی دانشجویان  ،انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی ،بی انگیزگی ،سبک رهبری استادان دانشگاه  ،بعد ساخت دهی ،بعد
مراعات ،دانشگاه ارومیه.
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The relation of Students’ Educational Motivation with Urmia University Professors’ Leadership Style.
Abstract:
The purposes of the present study is to show the educational motivation status and its every
relative components among students, to distinguish the university professors’ leadership style and its
every aspects from the view point of students and to determine the significance of the reciprocal relation
of the students’ educational motivation and each of its relevant components to Urmia professors’
leadership dimension and style. The statistical population includes all the Urmia university students in
1932-39. The statistical sample includes 299 students of that university in the same year who have been
chosen through random sampling by using Cochran’s formula. The research methodology is a causalcomparative one. The research instrument is a questionnaire part of which includes 22 questions of the
standard localized questionnaire of students’ educational motivation scale ( AMS) and the other part
includes 93 questions of the standard Leader Behavior Description Questionnaire ( LBDQ). The data
analysis methods include inferential and descriptive statistics especially multivariate analysis of variance
(MANOVA) particularly Wilks lambda method by using SPSS. The results show that:
1. Students’ educational motivation and each of its relevant components (except stimulus
experience and achievement motivation)are away from statistical population mean at the
significance level of 3031.
2. The university professors’ leadership style and each of its dimensions are away from the
statistical population at the significance level of 3031.
9. There is a significant relation between the students’ educational motivation as a whole , each
components of general motivation, each components of intrinsic motivation as well as each
components of extrinsic motivation ( except extrinsic rule motivation) and the university
professors’ leadership style as whole as well as each one of its dimensions.
4. The university professors’ leadership style and their behavior initial structure dimension have a
relation with all the components of educational motivation, all the components of intrinsic
motivation as well as all the components of the students’ extrinsic motivation. Still, the
consideration dimension of the university professors’ leadership behavior has no significant
relation with any of the above mentioned items.
Key words:
Academic Motivation Scale (AMS), intrinsic motivation, Extrinsic motivation,
leadership style, initial structure dimension, consideration dimension, Urmia University
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به نام خدا
 ماان الیح ااره، هاایر باادنی در انجااام آنچااه نیاات (انگیاازه) باار آن قااوی باشااد؛ ناااتوان نیساات (شاای صاادوق:)امااام صااادق(علیه السااالم
.) 43،ص،4 ، ج،الفقبه
:مقدمه
 "ان گیازش فراینادی اسات کاه باا یاک کمباود یاا نیااز روانشاناختی یاا فیزیولاو یکی شااروع،)141 ، ص،1331 ،1طباق نظار (فارد لوتاانز
." تشویق یا سوق می دهد،می شود که رفتار را فعال می سازد یا به سمت هدف
 "انگیاازش تمایاال بااه اعمااال سااطو باااالیی از تااالش در جهاات اهااداف سااازمانی،)162 ، ص،1332 ،1بااه نظاار (اسااتیفن پاای رابینااز
."مشروط به توانایی تالش برای ارضاء بع ی از نیازهای فرد می باشد
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(گااری و اسااتار  ،1322 ،2ص )134 ،انگیاازش را "نتیجااه فرایناادهای دروناای بیروناای فاارد کااه اشااتیاق و یااا فشاااری را بااه انجااام یااک
اقدام معین بیدار می کند " تعریف کرده اند.
همه تئوری های انگیزش از یک نگاه به سه دسته کلی طبقه بندی می شوند:
 - 1تئوری های مبتنی بر نیازهای انسان (تئوری های مازلو 9هرزبرگ 4و مک کللند.)1
 - 2تئوری های مبتنی بر ماهیت انسان (تئوری های مک گریگور ،6اروبک 7و آرگریس.)2
 - 3تئوریهای مبتنی بر انتظار انسان (تئوریهای وروم ،3پورتر 13و الولر( )11خانکا ،1923 ،ص .)163
انگیزش عباارت اسات از تمااام عواماال روانای (آگاهاناه و ناآگاهاناه) آمااده کنناده ی انساان باه منظاور تحقااق بخشایدن باه بع ای از
اعمال ،گرایشها و اهداف(شاهسوندی،2333 ،ص.)12 ،
انگیااازه یکااای از مهامتااارین عااواملی اساات کااه پیشاارفت فااارد را تااايمین مایکناااد و البتاااه درجاااات مختلفاای دارد و باار دو نااوع ماای
باشد؛ الف ) انگیازه هاای دروناای ماننااد امیاد و آرزوهاا و هادف انساان بارای پیشارفت ،ب) انگیازه هاای بیرونای مانناد کتاب و برخای اسااتید کاه
دانشجو را به دنباال خود می کشانند و جذب کار می کنند(فرهمندپور،1323 ،صص.)6-7 ،
یکاای از مشااکالت شااای نظامهااای آموزشاای در بساایاری ازکاااشورهای جهاااان ،از کاااشورهای پیاااشرفته تاااا عقاااب ماناااده کاااهش
انگیزه تحصیلی است کاه زیاانهاای علمای ،فرهنگای واقتصادی زیادی را متوجه دولت ها و خانواده ها می کند(جمشیدی)1337 ،
وضااعیت اسااتعمال ساایگار ،مصاارف الکاال ،درگیااری فیزیکاای ،رفتااار پرخطاار جنساای ،تماشااای فااایلم ریاار اخالقاای و وضااعیت اسااتفاده
از کمربنااد ایمناای ،بااا ا نگیاازش تحصاایلی دانشااجویان ،همبسااتگی معناااداری دارنااد .همچناااین باااین وضاااعیت میااازان ساااعات مطالعااه و وضااعیت
انگیزش تحصیلی همبستگی معناداری وجود دارد( .مظلومی و همکاران ،1923 ،صص.)124 – 133
 -1شایستگی علمای و عملای مربای (باا م اامین فرعای ساواد علمای ،نحاوه انتقاال داناش ،مهاارت عملای مربای ) -2 ،رفتاار مربای (باا
م ااامین فرعاای حمایاات ،تشااویق ،ارتباااط مرباای بااا دانشااجو ،اقتاادار و گفاات و گوهااای ریاار رساامی) -9 ،نگاارش مرباای بااه پرسااتاری ،براساااس
تجربیااات مشااارکت کنناادگان ،در فرآینااد آمااوزش بااالینی ،از ویژگاای هااای مهاام مرباای در انگیاازش دانشااجویان هسااتند ( .حنیفاای و همکاااران،
،1931صص.)24-133
الااف-بااین تمااام متغیرهااای مااورد مطالعااه و نمااره کاال انگیاازش ماادیریتی ،در مقیاااس  MSCS-H12هاایر رابطااه معناایداری یافاات
نشااده اساات 3ب -بااین تعاادادی از متغیرهااای مااورد مطالعااه ،مثاال سااطو و طبقااه ماادیریتی ،اناادازه شاارکت ،نااوع مالکیاات ،پیشاارفت شااغلی و
سهیم بودن در سود و نمره مدیران در برخی زیر مقیاسهای  ،MSCS-Hرابطه معنیداری دیده شده است( 3بقائی فرد ،زهرا.)1923 ،
راباارت ) 2332( 1در پژوهشاای بااه ایاان نتیجااه دساات یافاات کااه بااین کیفیاات زناادگی کاااری و انگیاازش کارکنااان همبسااتگی مثباات و
معنی داری وجود دارد(قالوندی ،1923 ،ص) 117
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واقعیاات درمااانی گروهاای باار افاازایش انگیاازش تحصاایلی تاااریر معناااداری نداشااته امااا بااه طااور معناااداری موجااب کاااهش اهمااال کاااری
تحصیلی گشته است(نیکبخت ،الهام.)1933 ،
بااین میاازان انگیاازش تحصاایلی دختااران و پسااران و نیااز بااین انگیاازش تحصاایلی دانشااجویان دانشااکده هااای مختلااف تفاااوت معناااداری
مشاااهده نشااد .دانشااجویان دانشااکده ریاضاای نساابت بااه دانشااکده هااای دیگاار از خودکارآماادی کااامویوتری بیشااتری برخااوردار بودنااد ،همچنااین
پسااران نساابت بااه دختااران دارای خودکارآماادی کااامویوتری بیشااتری بودنااد .رضااایت دانشااجویان دانشااکده هااای علااوم انسااانی بیشااتر از
دانشجویان دانشکده هاای علاوم تجربای و ریاضای باود .رابطاه معنااداری باین ساه متغیار مشااهده نشاد .همچناین نتیجاه رگرسایون چندگاناه نیاز
نشااان داد کااه نماای تااوان رضااایت از برنامااه هااای درساای دوره هااا را باار حسااب میاازان انگیاازش تحصاایلی و خودکارآماادی کااامویوتری آنهااا پاایش
بینی کرد(محمدحسین زاده ،معصومه.)1923 ،
معلااوم شااد کااه - 1 :بااین نمااره ارزشاایابی عملکاارد ماادیران مقط ا متوسااطه بااا میاازان انگیاازش شااغلی ایشااان در سااطح ()a=3/31
رابطااهای معنااادار مشاااهده نگردیااد -2 .بااین رابطااه مشاااهده نمااره ارزشاایابی عملکاارد و میاازان انگیاازش شااغلی ماادیران یاااد شااده باار حسااب
جنساایت ،ماادر تحصاایلی ،رشااته تحصاایلی ،سااابقه کاااری و ناحیااه محاال اشااتغال بااا توجااه بااه  zمشاااهده شااده اخااتالف معناای داری مشاااهده
نشد .بناابراین میتاوان نتیجاه گیاری کارد کاه نماره ارزشایابی عملکارد مادیران ماذکور بار روی انگیازش شاغلی ایشاان تااریری نداشاته و باالعکس
کسانی که دارای انگیزش شغلی باال هساتند نماره ارزشایابی عملکارد بااالیی کساب نکارده اناد کاه خاود تجدیاد نظار در عوامال ارزشایابی ،شایوه هاا
و ارزشیابی کنندگان را می طلبد و از سوی دیگار میتاوان نتیجاه گیاری کارد کاه عوامال تااریر گاذار بار عملکارد و انگیازش بسایار متناوع و پیچیاده
است(ذوقی شوکتآباد ،احمد.)1921
ارلااب مولفااه هااای خودکارآماادی پژوهشاای (خودکارآماادی مفهااوم پااردازی ،خودکارآماادی روش و اجاارا ،خودکارآماادی مهااارت و
تبحاار ،خودکارآماادی گاازارش نویساای ،خودکارآماادی آماااری و تحلیلاای ،خودکارآماادی در پااژوهش کیفاای و اخااالق) ،انگیاازش پژوهشاای (انگیاازش
درونای ،انگیاازش بیرونای و باای انگیزگاای) ،عوامال مااورر باار خودکارآمادی (تجااارب پیشااین ،تشاویق دیگااران ،تجااارب جانشاین ،اضااطراب و نگاارش)
دو به دو با هم همبستگی دارند( .صالحی ،منیره .)1933
بین ساطو مادیریتی مادیران ماورد مطالعاه از نظار میاانگین نماره انگیازش مادیریتی تفااوت معنااداری وجاود نادارد اماا باین مادیران
زن و ماارد از لحااا نمااره مااذکور تفاااوت معناااداری وجااود دارد .همچنااین بررساای رابطااه بااین نمااره کاال انگیاازش ماادیریتی و ابعاااد آن بااا نمااره
ارزیااابی عملکاارد نشااان داد کااه بااین ارزیااابی عملکاارد بااا نمااره کاال مقیاااس انگیاازش ماادیریتی و زیرمقیاااسهااای آن بااه جااز دو زیرمقیاااس
شخصیتهای مقتدر و تحمیل خواستهها رابطه رگرسیونی معناداری وجود ندارد(نوری بایگی ،مریم.)1923
تفاوت معنای داری باین میانگیااان نمارات دو جانس در ارلاب انگیازه هاای تحصایلی و نیاز یکای از عاادات مطالعاااه باه نفا دختاران
وجود دارد( .پالیزدار)1923،
نفس تحصیل بارای زناان مهام اسات و ناه پاادا شاهای حاصال از آن باه بیاان دیگار انگیاز ه هاای زناان بارای تحصایل بیشاتر ناشای از
ارز شهایی فرا مادی است تا مادی(پالیزدار)1923،
عالقااه بااه تحصاایل در دختااران بااه طااور معناااداری از پسااااران بیشااتر اساات ،میاال و انتخاااب شخصاای در آنهااا باارای ورود بااه دانشااگاه
بیشتر اسات ،باا تفااوت معنااداری بایش از پساران تمایال باه ادا ماه ی تحصایالت خاود دارناد و نیاز از انگیازه ی بااالتری بارای کساااب مااادارج
عالی تحصیلی برخوردارند( .ذکایی 229 :ا . )912
نگااه ماردان باااه آماوزش عااالی بایش از ناااگاه زناان جنبااه ی اقتصاادی و ابازاری دارد و آنهاا بیشااتر نگاران آیناده ی شاغلی و آماااده
سازی خود برای فعالیتهای اقتصادی هستند ( ایرجی زاد .)369 :1976
انگیاازش دروناای و هاار دو خاارده مقیاااس آن (فهاام و تجربااه تحریااک) و نیااز تنظاایم همانندسااازی شااده از انگیاازش بیروناااای باارای
تحصیاال برتاری باا دختاران و در تنظیااام بیرونای و بای انگیزگای برتاری باا پساااران اسات و در تنظایم تزریقای نیاز تفااوت معنای دار مشااهده
نشااد .در بااین دختااران انگیاازش دروناای رابطااه ی قااو یتااری بااا عملکاارد تحصاایلی دارد .حااال آنکااه در بااین پسااران رابطااه ی انگیاازش بیروناای بااا
پیشاارفت تحصاایلی شاادیدتر اساات ،باادین معنااا کااه انگیاازه ی تحصاایلی باارای دختااران بیشااتر دروناای و معطااوف بااه پااادا شااهای ذاتاای تحصاایل و
برای پسران بیشتر بیرونی و معطوف به پادا شهای حاصل از آن است(رستگار خالد ،1923 ،صص . )23 - 124
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تقریباً تمام صاحبنظران ،رهبری را فرایند نفوذ یک فرد یا گروه بر فرد یاگروه دیگر می دانند؛ هر رهبر به شیوه ای در افراد نفوذ می کند
ورفتارهایی دارد که سبک رهبری وی را شکل می دهد ،به عبارتی سبک رهبری ،الگوهای رفتاری دایمی و مستمری است ،که افراد در هنگام کار با
دیگران یا کار به وسیله دیگران از آن استفاده می نمایند و به وسیله دیگران در می شود (مقیمی .) 1926،تقسیم بندی های مختلفی برای مطالعه
سبک رهبری وجود دارد ،یکی ازجدیدترین آن ها ،در نظر گرفتن سه سبک رهبری تحول آفرین ،تبادلی و عدم مداخله گری برای افراد است (مرت وی و
همکاران) 1924 ،
رهبر تحول آفرین مناف فردی را به مناف جمعی تبدیل می نماید .در مقابل رهبری که سبک رهبری تبادلی دارد ،به مبادله محر ها و
پاداش ها ،برای جلب حمایت پیروان می پردازد و هدف او توافق بر سر مجموعه ای از اعمال است که هدف های جداگانه رهبر و پیروان را برآورده می
سازد .و رهبر با سبک رهبری عدم مداخله ،در واق از رهبری کردن اجتناب می کند پیروان را آزاد می گذارد و از تصمیم گیری خودداری کرده
مسؤولیت ها را واگذار می نماید .این سبک در طیف رهبری ،ریرفعال ترین نوع رهبری به شمار می آید و در آن انگیزش و رضایت پیروان به حداقل
موجود می رسد(.)Vatankhah, Ghorbanian, & Ghorbanian, 2314
 )2تفاوت معنی داری در میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه با رهبری خدمتگزار بر حسب جنسیت مدیران وجود ندارد؛  )9رابطه معنی داری
بین میزان رفتار منطبق با رهبری خدمتگزار مدیران دانشگاه با سن آنان وجود ندارد؛  )4در میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه با رهبری خدمتگزار بر
حسب دانشکده (علوم انسانی /ریر علوم انسانی) مدیران تفاوت معنی داری وجود ندارد؛  )1در میزان نمره کل اعتماد کارکنان دانشگاه بر حسب مرد یا
زن بودن آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد؛  )6در میزان نمره کل اعتماد کارکنان با مدر تحصیلی باالتر و کارکنان با مدر تحصیلی پایین تر
تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ )7رابطه معنی داری بین نمره کل اعتماد کارکنان و سن آنان ،وجود ندارد و  )2تفاوت معنی داری در میزان نمره کل
اعتماد کارکنان دانشگاه بر حسب نوع دانشکده ای که در آن مشغول به فعالیت هستند (علوم انسانی /ریر علوم انسانی) وجود ندارد(خجسته بوجار،
.)1922
سبک های رهبری تحول آفرین – تبادلی رابطة معنی داری با عدالت سازمانی دارند .تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که رهبری تحول
آفرین پیش بینی کنندة قوی تری برای عدالت سازمانی است( .چالشتری . )et al., 2333
رابطهای معنادار بین رهبری تحولآفرین و بهبود عملکرد وجود دارد .بر این اساس ،مدیران برای بهبود عملکرد معلمان از طریق رهبری
تحولآفرین ،باید برای معلمان الگوی نقش باشند( ،جعفرینیا ،سعید ،منصور منشدی ،و کاظم جعفری.)1931 ،
بین سالمت عمومی مدیران و سبک رهبری آنها و نیز بین سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی کارکنان آنها رابطه مثبت وجود دارد .همدلی،
خودآگاهی ،انگیزش باال و اعتماد بنفس ویژگیهایی هستند که باعث رابطة مثبت بین سالمت عمومی و سبک رهبری مشارکتی می شود .همچنین همین
ویژگیها در مدیران ،باعث باال رفتن عزت نفس ،انگیزش و در نتیجه باال رفتن سطح رضایت شغلی کارکنان خواهد شد(جهرمی . )et al., 2339
بین نمره سبک رهبری اخالقی و توانمندسازی کارکنان ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .هیر کدام از مولفه های رهبری اخالقی نمی تواند
تغییرات مربوط به توانمندسازی را پیشبینی نموده و ضریب تاریر معنی داری در هیر کدام از مولفه ها مشاهده نشد(عمادی فر ،اعظم .)1923
تحلیل داده ها آشکار ساخت که ارربخشی مهارتهای مدیریتی زمانی باالست که بین نوع فرهنگ سازمانی و سبک رهبری و مهارتهای
مدیریتی همنوایی وجود داشته باشد(مظفری . )et al., 2332
بین سبک های تفکر و سبک رهبری تحولی مدیران رابطه معناداری مشاهده نشد؛ بین مدیران مرد و مدیران زن در نزدیکی به سبک های
تفکر رالب تفاوت معناداری به لحا آماری وجود ندارد؛ اما بین مدیران مرد و مدیران زن در نزدیکی به شاخص های رهبری تفاوت معنادار وجود داشت.
ضمن آنکه بین سبک های تفکر و سبک رهبری تحولی با سن مدیران رابطه معناداری مشاهده نشد(مهدوی شکیب.)1933 ،
بین میزان انطباق رفتار مدیران با شاخصهای رهبری تحولی و میزان بهسازی کارکنان آنان در دانشگاه فردوسی مشهد رابطه مستقیم و
معنیدار وجود دارد؛ تفاوت معنیداری در میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه با رهبری تحولی بر حسب جنسیت مدیران وجود ندارد؛ رابطه معنیداری
بین میزان رفتار منطبق با رهبری تحولی مدیران دانشگاه با سن آنان وجود ندارد؛ در میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه با رهبری تحولی بر حسب
دانشکده (علوم انسانی /ریرعلوم انسانی) مدیران تفاوت معنیداری وجود دارد؛ در میزان نمره کل بهسازی کارکنان دانشگاه بر حسب مرد یا زن بودن
آنان تفاوت معنیداری وجود ندارد؛ در میزان نمره کل بهسازی کارکنان با مدر تحصیلی باالتر و کارکنان با مدر تحصیلی پایینتر تفاوت معنیداری
وجود دارد؛ رابطه معنیداری بین نمره کل بهسازی کارکنان و سن آنان ،وجود ندارد؛ و تفاوت معنیداری در میزان نمره کل بهسازی کارکنان دانشگاه بر
حسب نوع دانشکدهای که در آن مشغول به فعالیت هستند (علوم انسانی /ریرعلوم انسانی) وجود ندارد(اطهری.)1922 ،
تيریر متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت و سن کارکنان روی میزان انطباق رفتاری مدیران با سبک رهبری تحولی و همچنین تيریر رشته
تحصیلی کارکنان روی میزان کارآفرینی اجتماعی کارکنان در هر دو گروه دانشگاه ها معنی-دار نشد .اما دو متغییر جنسیت و سن کارکنان روی میزان
کارآفرینی اجتماعی آنان در دانشگاه های ریردولتی خیام و سجاد تيریرگذار بود .در حالی که تيریرگذاری این دو متغییر روی کارآفرینی اجتماعی
کارکنان دانشگاه فردوسی مشاهده نشد(عرب(.)1933 ،چیان. )2314 0
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در تعیین رابطه هوش عاطفی و سبک رهبری تحول بخش نمونه تحت بررسی رابطه معنادار مشاهده نشد 3شاید دستیابی به این نتایج به
خاطر عدم آگاهی و مقبولیت هدفها و ماموریت در گروه ،عدم اعتماد نسبت به پیروان و برای تاکید بر تالشها و هدفهای مهم باشد 3یافتههای حاصل از
این تحقیق نشان میدهد که بین هوش عاطفی و سبک رهبری مبادلهای نمونه تحت بررسی رابطه معناداری مشاهده نشد(علی نژاد.)1926 ،
بین هوش فرهنگی و سبک رهبری همبستگی معناداری یافت نشد اما در موردی که مدیران به ارزیابی سبک رهبری خود پرداخته بودند رابطه
مثبت و معناداری بین هوش فرهنگی و سبک رهبری تحولی مدیران مشاهده شد .هم چنین نتایج نشان داد بین هوش فرهنگی مدیران مدارس دولتی و
ریرانتفاعی تفاوت معناداری وجود ندارد(ابراهیم زاده.)1923 ،
بررسی تفاوت میزان رهبری معنوی و میزان فاصله قدرت مدیران بر حسب نوع استخدام کارکنان(رسمی و ریر رسمی) و گروه های آموزشی
علوم انسانی و ریر علوم انسانی بیانگر تفاوت متغیر نوع دوستی بین کارکنان رسمی و ریر رسمی می باشد؛ همچنین مدیران گروه های آموزشی ریر
علوم انسانی در مولفه های تصمیم گیری ،سلسله مراتب و مدیریت میانگین باالتری را نسبت به گروه آموزشی علوم انسانی کسب کردند که بیانگر باال
بودن میزان فاصله قدرت مدیران نسبت به متوسط ممکن ،بین کارکنان ریر علوم انسانی می باشد(کاظمی.)1933 ،
ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،سبک رهبری ،نگرش تحقیقاتی ،فناوری اطالعات ،و کیفیت مناب انسانی به صورت مستقیم ،و سه عامل
فرهنگ سازمانی ،سبک رهبری ،نگرش تحقیقاتی ،به صورت ریرمستقیم با واسطهگری راهبردهای چابکی ،به عنوان عوامل درون سازمانی
(فراهمکنندههای چابکی) ،و همچنین بازار ،نیاز مشتری ،و رقابت بصورت ریرمستقیم از طریق تدوین راهبردهای چابکی به عنوان عوامل بیرون سازمانی
(محر های چابکی) بر قابلیتهای شرکتهای تولیدکننده فرش تيریرگذار میباشند(محبی نجم آباد.)1923 ،
بخش عمده ارربخشی رهبری ،ناشی از تعامل نیازهای معلمان و سبک رهبری مدیران است .اررات تعاملی این دو از اررات ساده آنها بااهمیت تر
و معنادارتر است؛ یعنی اینکه نیازهای معلمان می تواند به عنوان عامل اقت ائی اررگذار در انتخاب سبک رهبری مدنظر قرارگیرد .در کار با معلمانی که
نیاز رالب آنها نیازهای فیزیولو یک و ایمنی است ،ارربخشی سبک دستوری بیشتر است ،در کار با معلمانی که نیاز رالب آنها نیازهای اجتماعی است،
ارربخشی سبک توجیهی بیشتر است و در کار با معلمانی که نیاز رالب آنها نیازهای احترام است ،ارربخشی سبک مشارکتی بیشتر است و باالخره ،در کار
با معلمانی که نیاز رالب آنها نیازهای خودیابی است ،ارربخشی سبک تفوی ی بیشتر است (سمیعی .)et al., 2314
بین سبک رهبری معنوی با اشتیاق شغلی پرستاران رابطه معنادار و مثبت وجود داشته ( )p≥3/31و باالترین همبستگی بین ابعاد رهبری
معنوی با اشتیاق شغلی مربوط به بعد ع ویت در سازمان است(نقی زاده باقی و همکاران. )1939 ،
بین تیپ شخصیتی و سبک رهبری انسان گرا از نظر آماری رابطه معنیداری وجود داشت .مدیران مورد بررسی در این مطالعه عالقمند به
سبک رهبری وظیفهای بودند و بیشتر تیپ شخصیتی  Aداشتند .لذا بر اجرای اقداماتی نظیر توجه بیشتر به بُعد انسانی کارکنان وآموزش مدیران تيکید
میگردد(یوسفی 0جباری 0کوشکی & 0حیدری. )2314 0
سبک های رهبری تحولی ،تبادلی و عدم مداخله ای ،رابطه ای معنادار با فرسودگی شغلی دارند .بنا به نتایج ،سبک رهبری تحولی تاریری منفی
و سبک های تبادلی و عدم مداخله ای تاریری مثبت بر فرسودگی شغلی دارند(شیرازی 0حسینی & 0زهرا.)2314 0
سبک رهبری تحول گرای مدیران بر هوش هیجانی خود آنان تيریر مثبت و معناداری دارد .همچنین عملکرد زمینه ای کارکنان به تفکیک از
سبک رهبری تحول گرای مدیران و هوش هیجانی آنان تيریر پذیرفته و مسیر ریرمستقیم تيریر سبک رهبری تحول گرای مدیران بر عملکرد زمینه ای
کارکنان از طریق هوش هیجانی مدیران نیز معنادار شناخته شد(باری 0نسترن 0نیا & 0فریبرز.)2314 0
این انگیزه ها عبارتند از :شخصیت قائل شدن ،امکان تحصیل دستاوردها ،پول ،امنیت ،شرایط کاری خوب و امکان ترفی  .کارمندان با انگیزه
حتی اگر هوا نامناسب باشد ،مریض باشند و یا وسایل نقلیه در اعتصاب باشند ،باز هم سرکار حاضر می شوند و کار خود را خوب انجام می دهند ،بنابراین
باید به کارمند به عنوان مهترین بخش یک سازمان توجه نمود(طه 0رعنائی & 0شاکری.)2319 0
رهبری تحولی به تنهایی  42درصد واریانس عدالت را تبیین می کند .براساس ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش سبک تصمیم گیری جام
میزان عدالت  3/124واحد افزایش می یابد( .مطلق 0جعفری 0یارمحمدیان & 0دالور.)2319 0
رهبری تحول آفرین در پرورش خالقیت کارکنان بسیار تاریرگذار است و بین مولفه های آن (بصیرت بخشی ،چارچوب دهی ،رفتار اررگذار،
ویژگیهای آرمانی ،تحریک ذهنی و انگیزش الهام بخش) با میزان خالقیت کارکنان رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد( .یکتا. )2319 0
نتایج پژوهش مرت وی و همکاران حاکی از این بود که تسهیم دانش و رفتارهای ریرشهروندی پرستاران نهتنها در گرو کیفیت رابطهی آنها
با سرپرستان میباشد ،بلکه کاهش حسادت از تيریر مثبت بر میزان افزایش تسهیم دانش و کاهش رفتارهای ریرشهروندی برخوردار است(مرت وی0
سعید 0لگزیان 0حسینی & 0سمیرا.)2319 0
تيریر رهبری توزی شده بر رضایت شغلی بهصورت ریرمستقیم است .متغیرهای دموگرافیک نیز تعهد سازمانی را بیش از رضایت شغلی تبیین
میکنند .یافتهها نشان داد ،هیرکدام از متغیرهای دموگرافیک ،احساس کارآمدی معلمان را پیشبینی نمیکنند .درنهایت کارآمدی نیز تعهد سازمانی و
رضایت شغلی را بهطور معناداری پیشبینی میکند (یاسینی .)et al., 2319
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(علی ،یاسین ،شی علی ) 2314،در پژوهشی نشان داد که ارر رهبری تحولی ( ، )p <30331 ،T = 60171 ،β = 30421سبک رهبری تبادلی
( )p <30331 ،T = 90269 ،β = 30262و سبک رهبری مبتنی بر عدم مداخله ( )p <30331 ،60211 = T ،β = 30469بر نوآوری شرکت ،از نظر آماری
معنی دار و مثبت می باشد.)Ali & Ibrahim, 2314( .
رابطه مثبتی بین عدالت توزیعی و رویه ای برقرار است و با داوطلب شدن برای انجام کار در تعامل است این فرضیه در میان کارکنان با تجربه
رهبری تراکنشی کم از میان کارکنان با تجربه رهبری تراکنشی باال برجسته تر پشتیبانی می کند این مجموعه از نتایج با اصول تئوری انصاف رهبر
هماهنگ است همانطور که اطالعات نشان می دهد سبک رهبری تبادلی کم موجب عدم اطمینان در مورد خود اجتماعی شخص در محیط کار است ،و
این حالت عدم قطعیت در تحریک کارکنان به تمایل شدید به دنبال کردن عدالت است ).(Strom, Sears, & Kelly, 2314
یافته های تحقی ق نشان می دهد رابطه آماری معناداری بین سه متغیر سبک رهبری سرپرست ،تعهد سازمانی و رضایت حرفه ای اع ای هیيت
علمی پرستاری وجود دارد )(Byrne & Martin, 2314
اهداف تحقیق:
با توجه به مطالب فاوق و نتاایج تحقیاات انجاام شاده و خاالء موجاود در باین آنهاا ،از جملاه اهاداف عماده ایان پاژوهش بررسای پاسا
هر یک از سؤاالت اساسی زیر می باشد.
 – 1وضااعیت انگیاازش تحصاایلی دانشااجویان وهریااک از مؤلفااه هااای مربااوط بااه آن در بااین دانشااجویان دانشااگاه ارومیااه چگونااه اساات
؟
 – 2وضعیت سبک رهبری استادان دانشگاه و هر یک از ابعاد آن از منظر دانشجویان دانشگاه ارومیه چگونه است؟
 – 9آیا باین ساطح انگیازش تحصایلی دانشاجویان و مؤلفاه هاای مرباوط باه آن باا سابک رهباری اساتادان دانشاگاه و هار یاک از ابعااد
آن از نظر دانشجویان ارتباط متقابل معناداری وجود دارد؟
با تمام مطالعاات و تحقیقااتی کاه تاا کناون در زمیناه هاای انگیازش بطاور عماوم و انگیازش تحصایلی بطاور خصاوص و باویژه انگیازش
تحصاایلی دانشااجویان و همچنااین ساابک رهبااری ماادیران در سااازمانها بطااور عمااوم و در سااطح ماادیران دانشااگاهها بطااور خصااوص در داخاال و
خاارج از کشااور صااورت گرفتااه و همچنااان نیااز ادامااه دارد؛ کااه در ایاان مختصاار جهات نمونااه بااه چنااد مااورد از انبااوهی از آنهااا اشاااره ای شاد؛ کااه
خود بخاوبی نشاان از اهمیات آنهاا دارد؛ باویژه کاه مشااهده مای شاود نتاایج یافتاه هاا نیاز چنادان هام باا یکادیگر همناوایی و همساویی ندارناد و
ایجاب می کنند پژوهشهای بیشتری مخصوصا در داخل کشور و در سطح جامعه دانشگاهی انجام گیرد.
در همااین راسااتا ،ایاان پااژوهش بااا اعتقاااد و باااور بااه اینکااه امااروزه موضااوع انگیاازش تحصاایلی دانشااجویان باارای رشااد و پیشاارفت
فرهنگاای ،اقتصااادی ،اجتماااعی ،سیاساای ،ماادیریتی و علماای -تحقیقاااتی کشااور ،دانشااگاهها ،خااانواده هااا و خااود دانشااجویان از نقااش و اهمیاات
فاوق العااده و بسایار حیااتی برخاوردار اسات و بااا تماام تالشاهای صاورت گرفتاه هناوز هام ایاان موضاوع در باین خاود دانشاجویان باه عناوان یااک
مسئله اساسی مطر است؛ این پژوهش طراحی ،اجرا و موردتجزیه و تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.
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جدول شماره  :1آزمون  Tیک نمونه ای جهت مقایسه میانگین انگیزش تحصیلی دانشجویان نمونه با جامعه آماری
مقدار آزمون = 3
 %59فاصله اطمینان از تفاوت
t

df

سطح معناداری

تفاوت میانگین

پایین تر

باالتر

589.9

222

28222

2885..5

283352

2832.9

کسب موفقیت

18925

215

2812.

2825232

-282232

282258

تجربه تحریک

-18..1

219

28231

-2812313

-2829.3

282232

همانند سازی

58555

218

28222

288.593

283399

283133

3895.

211

28222

2829222

281123

283.55

118..1

222

28222

2855233

283823

28.5.1

بی انگیزگی

-58539

215

28222

-2898283

283552

-288255

انگیزش درونی

28552

225

28223

2819513

282835

282513

انگیزش بیرونی

.8532

222

28222

2892938

283582

283139

152

28222

-2833.58

-288513

-28239.

انگیزه فهمیدن

درون فكنی
مقررات بیرونی

انگیزززش تحصززیلی -58235
کل

بااا توجااه بااه جاادول شااماره  1و نتااایج آزمااون  Tیااک نمونااه ای جهاات مقایسااه تفاااوت میااانگین انگیاازش تحصاایلی دانشااجویان و هاار
یااک از مؤلفااه هااای آن در داخاال نمونااه آماااری بااا میااانگین آنهااا در سااطح جامعااه آماااری کااه باار اساااس درجااات پاانج گانااه طیااف لیکاارت در
پرسشاانامه مربوطااه براباار  9فاارش شااده انااد؛ بااه جااز مؤلفااه هااای کسااب موفقیاات و تجربااه تحریااک ،در تمااامی مااوارد دیگاار و بااویژه انگیاازش
تحصیلی کل در سطحی کمتر از  3031معنادار بوده و متفاوت از میانگین دانشجویان جامعه آماری می باشند.
با این حال از بین تمامی عوامل ماؤرر بار انگیازش تحصایلی دانشاجویان کاه در یافتاه هاای تحقیقاات باه آنهاا اشااره شاده؛ اگار چاه باه
ساابک رهبااری ماادیران دانشااگاه هااا پرداختااه شااده اساات لکاان بااه عاااملی تحاات عنااوان ساابک رهبااری اسااتادان دانشااگاه بخصااوص کااه در مقااام
نخست ارتباط چه ره باه چهاره ،رو در رو  ،مساتقیم و ماؤرر باا دانشاجویان خاویش هساتند ،پرداختاه نشاده و یاا کمتار در ایاران باه آن توجاه شاده
است حد اقل اینکه حقیر تا کنون موفق باه مالحظاه آنهاا نگردیاده اسات؛ باا اینکاه باه نظار مای رساد ،در ارتبااط باا ایان موضاوع از اهمیات بااالیی
برخوردار باشد.
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جدول شماره  :2آزمون  Tیزک نمونزه ای جهزت مقایسزه میزانگین سزبک رهبزری اسزاتید دانشزگاه از نظزر دانشزجویان
نمونه با جامعه آماری
مقدار آزمون = 3
 %59فاصله اطمینان از تفاوت
سطح معناداری

تفاوت میانگین

پایین تر

باال

-2835.22

-2885.8

-282555

-28959.

-283518

-283339

-2815.2

t

df

رهبری

-58831

1.8

28222

مراعات

-.885.

222

28222

-288.39.

-98598

159

28222

-2825259

ساخت دهی

بطوریکااه در جاادول شااماره  2مالحظااه ماای شااود؛ تفاااوت تمااامی میااانگین هااای متغیرهااای نمونااه از میااانگین معیااار جامعااه کااه باار
اساس پرسشنامه توصیف رفتاار رهبار باا طیاف  1درجاه ای لیکارت بایساتی  9باشاد باه شادت فاصاله دارناد و حتای در ساطح  30331نیاز معناادار
هسااتند و کمتاار از میااانگین مااورد نظاار و جامعااه آماااری ماای باشااند و لااذا باارای پاسا بااه مسااائل فااوق ،فرضاایه هااای تحقیقاای زیاار قاباال طاار و
بررسی می باشند.
فرضیه های تحقیق:
 -1بین انگیزش تحصیلی دانشجویان و سبک رهبری استادان آنان رابطه وجود دارد.
 1-1بین هر یک از مؤلفه های انگیزش تحصیلی دانشجویان با کل ابعاد سبک رهبری استادان آنان رابطه وجود دارد.
 2-1بین هر یک از مؤلفه های انگیزش درونی دانشجویان با کل ابعاد سبک رهبری استادان آنان رابطه وجود دارد.
 9-1بین هر یک از مؤلفه های انگیزش بیرونی دانشجویان با کل ابعاد سبک رهبری استادان آنان رابطه وجود دارد.
-2

بین هر یک از ابعاد سبک رهبری استادان دانشگاه با کل مولفه های انگیزش تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 1-2بین هر یک از ابعاد سبک رهبری استادان دانشگاه با کل مولفه های انگیزش تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 2-2بین هر یک از ابعاد سبک رهبری استادان دانشگاه با کل مولفه های انگیزش درونی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 9-2بین هر یک از ابعاد سبک رهبری استادان دانشگاه با کل مولفه های انگیزش بیرونی دانشجویان رابطه وجود دارد.

جامعه آماری وروشهای نمونه گیری:
جامعااه آماااری پااژوهش حاضاار شااامل کلیااه دانشااجویانی اساات کااه در سااال تحصاایلی 1932-39در دانشااگاه ارومیااه مشااغول بااه
تحصاایل بااوده انااد .ایاان دانشااگاه و جامعااه آماااری مااورد نظاار از جهااات اساساای و اسااتراتژیک ،از موقعیاات علماای ،اجتماااعی ،فرهنگاای ،قااومی،
مااذهبی  ،تاااریخی و جغر افیااایی ویااژه ای برخااوردار اساات و دارای تعاادد ،تنااوع و ترکیااب خاصاای اساات و مطالعااه آن حساساایت ،ظرافاات و
پیچیاادگی مخصااوص بااه خااود را ماای طلبااد ،بااویژه در انتخاااب نمونااه ای کااه گویااای تمااام و کمااال همااه ویژگیهااای جامعااه آماااری متنااوع فااوق
الذکر و مساتلزم رعایات دقیاق تناساب تماامی نسابت هاای جمعیات شاناختی الزم باشاد ؛ اماری باس دشاوار ،پیچیاده ،ظریاف ،هزیناه بار و زماان
دار خواهد بود و لذا با عنایت باه ماوارد فاوق ،مقادورات موجاود ،رعایات ارمااش ،تساامح و علام ،اذعاان و پاذیرش تماام کاساتی هاا  ،ناچاارا روشای
تلفیقاای از نمونااه گیااری خوشااه ای و تصااادفی ساااده از بااین دانشااجویان دانشااکده هااا ،کااالس هااا و خوابگاااه هااای مختلااف دانشااگاه و باار اساااس
فرمول کوکران تعداد  299دانشجوی دانشگاه ارومیه بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.
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ابزارهای سنجش و اندازه گیری:
وساایله ساانجش و اناادازه گیااری در ایاان پااژوهش یااک پرسشاانامه کااه بخشاای از آن شااامل  22سااؤال مقیاااس انگیاازش تحصاایلی
دانشااجویان ( )AMSاساات کااه هاار کاادام دارای  1درجااه در قالااب طیااف لیکاارت از خیلاای کاام تااا خیلاای زیاااد (1نمااره تااا  1نمااره ) درجااه بناادی
شااده اساات .ایاان مقیاااس در سااال  1323توسااط ولرنااد ،بلیااز ،بریاار و پلتیاار در کانااادا بااه زبااان فرانسااه و باارای اناادازه گیااری انگیاازش تحصاایلی
طراحاای و رواسااازی شااد و در سااااال  1332توسااااط ولرنااد و همکااارانش بااه انگلیساای ترجمااه و بااه اجاارا گااذارده شااااد .ایاان مقیاااس مبتناای باار
نظریااه ی خودمختاااری دساای و ریااان 2اساات .مقیاااس  AMSتوسااط باااقری و همکاااران بااه فارساای ترجمااه و طاای یااک پااژوهش میاادانی بررساای
شد(باقری ،همان) .
در ایاان پااژوهش نیااز باارای ساااانجش پایااایی ،از مقیاااس آلفااای کرونبااا باارای کاال مقیااا س انگیاازش تحصاایلی دانشااجویان ( ) AMS
اسفاده و نتایج آن در جدول شماره  9گزارش شده است.
جدول شماره  :3اعتبارآماری انگیزش تحصیلی
آزمون کرونباخ آلفا

تعداد موارد

28.5.

2.

بااا توجااه بااه نتااایج جاادول شااماره  9و آزمااون آلفااای کرونبااا  ،پرسشاانامه مقیاااس انگیاازش تحصاایلی دانشااجویان بااا  22گویااه و بااا
آلفای  30272در این پژوهش از اعتبار برخوردار است.
بخااش دیگاار پرسشاانامه شااامل  93سااؤال اساات کااه باار اساااس پرسشاانامه توصاایف رفتااار رهباار (  ) LBDQتهیااه شااده اساات و هاار
کدام از سؤاالت دارای  1درجاه در قالاب طیاف لیکارت از خیلای کام تاا خیلای زیااد (1نماره تاا  1نماره ) درجاه بنادی شاده اسات؛ کاه اسااس آن
توسط هاالوین و واینار طراحای ،تنظایم و باازنگری شاده اسات و باا نظریاه هاا و مفااهیم مرباوط باه رفتاار رهباری هماهناگ اسات .اساتوگدیل در
سال  1341در اداره تحقیقات بازرگانی دانشگاه ایالتی اوهایو تحقیقاتی را در خصوص رهبری انجام داد (خانکا،1923 ،ص.)913
اعتبار و روایی ایان پرسشانامه در پاژوهش هاای انجاام شاده در داخال و خاارج کشاور ماورد تاییاد قارار گرفتاه اسات .باا ایان حاال در
این پژوهش نیز از روش آلفای کرونبا جهت اطمینان از اعتبار پرسشنامه استفاده شده که نتیجه آن در جدول شماره  4آمده است.
جدول شماره  :4اعتبارآماری سبک رهبری
آزمون کرونباخ آلفا

تعداد موارد

28539

32

بااا توجااه بااه نتااایج جاادول شااماره  4و آزمااون آلفااای کرونبااا  ،پرسشاانامه توصاایف رفتااار رهباار (  ) LBDQبااا  93گویااه و بااا آلفااای
 30391در این پژوهش از اعتبار برخوردار است.

روش تحقیق و طرح پژوهش:
روش تحقیااق در ایاان پااژوهش بااا توجااه بااه اهااداف آن کااه عبااارت از تعیااین روابااط انگیاازش تحصاایلی دانشااجویان و ساابک رهبااری
اسااتادان دانشااگاه ماای باشااد از نااوع علاای – مقایسااه ای اساات و باار اساااس آن متغیرهااای تحقیااق از جملااه متغیرهااای مسااتقل و وابسااته عبارتنااد
از:
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ساابک رهبااری اسااتادان داتشااگاه کااه باار اساااس پرسشاانامه توصاایف رفتااار رهباار (  ) LBDQطبااق نظاار

دانشجویانشااان تعیااین ماای شااود و خااود دارای دو مؤلفااه و ساابک ساااخت دهاای و مراعااات ماای باشااد .مراعااات ،رفتااار رهباار را کااه
نشان دهنده رابطه او باا زیردساتانش اسات مانعکس مای ساازد .در سااخت دهای ،رهبار باه رابطاه باین خاود و زیار دساتانش توجاه
دارد و سااعی ماای کنااد قواعااد خااود و قواعااد زیاار دسااتانش را بااه ساامت انجااام هاادف تعریااف و ساااخت دهاای نمایااد(خانکا،
،1923ص .) 913این متغیر یعنای سابک رهباری و هار یاک از ابعااد و مؤلفاه هاای آن یعنای سابک سااخت دهای و سابک مراعاات،
تمامااا بااه عنااوان متغیرهااای فاصااله ای هسااتند کااه در ارتباااط بااا متغیاار انگیاازش تحصاایلی دانشااجویان و هاار یااک از مؤلفااه هااای
مربوط به آن به عنوان متغیر مستقل مطر می باشند.
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انگیاازش تحصاایلی دانشااجویان و هاار یااک از مؤلفااه هااای مربااوط بااه آن یعناای انگیاازش دروناای بااه همااراه زیاار

مجموعااه هااایش (انگیاازه فهمیاادن ،انگیاازه کسااب موفقیاات و انگیاازه تحریااک تجربااه) و انگیاازش بیروناای بااه همااراه زیاار مجموعااه
هایش (انگیازه همانندساازی ،انگیازه درون فکنای و انگیازه مقاررات بیرونای) و بای انگیزگای نیاز تماماا باه عناوان متغیرهاای فاصاله
ای و در ارتباط با دیگر متغیرهای مطر در این پژوهش در نقش متغیر وابسته منظور شده اند.
جهاات تجزیااه تحلباال اطالعااات از آزمااون مااانوا  MANOVAباارای تعیااین روابااط چنااد متغیاار مسااتقل و چنااد متغیاار وابسااته بااا
یکااادیگر و باااا مؤلفاااه هاااای همااادیگر کاااه از روش المبااادای ویلکاااز در پنجاااره … Multivariateاز مناااوی  GeneralLinearModelدر
منوی Analyzeاز نوار منو در نرم افزار  SPSS13استفاده شده است (بایزیدی ،اوالدی و عباسی.)1931،
تحلیل داده ها و یافته های تحقیق:
در ایاان بخااش از مقالااه قباال از همااه ،متااذکر ماای شااود؛ علاای رراام میاال باااطنی و اهمیاات تمااامی تحلیاال هااا و یافتااه هااای تحقیااق،
جهاات پرهیااز از اطالااه گاازارش تحلیاال داده هااا و نتااایج پااژوهش و حفااق حرماات و رعایاات حقااوق معنااوی و فرصااتی خوانناادگان محتاارم ،ناچااار از
گزارش تعدادی از تحلیل ها ،نتاایج و جاداول صارف نظار مای شاود و باه اصال مسائله و بررسای هار یاک از فرضایه هاای تحقیاق باه ترتیاب آنچاه
که در باال ذکر شده اکتفا می گردد.
 -1بین کل انگیزش تحصیلی دانشجویان و کل ابعاد سبک رهبری استادان آنان رابطه وجود دارد.

جدول : 9نتایج تحلیل مانوای انگیزش تحصیلی دانشجویان با کل مؤلفه های سبک رهبری اساتید آنان
مقدار

اثر انگیزش

ضریب f

درجه آزادی

تحصیلی

سطح

میزان

معناداری

اشتراک

توان آماری

دانشجویان
قطعی

المبدای

28993

328559

28222

28222

28888

2855

ویلكز
انگیزش

المبدای

تحصیلی

ویلكز

28588

88383

28222

28211

28293

28553

با توجه به جدول شماره  1و نتزایج تحلیزل مزانوای روابزن بزین انگیززش کلزی تحصزیلی دانشزجویان بزا کزل ابعزاد سزبک
رهبری استادان دانشگاه  ،ضریب  Fنشاان مای دهاد کاه باین انگیازش تحصایلی باا کال مؤلفاه هاای سابک رهباری اساتادان دانشاگاه در ساطح
معناااداری کمتاار از (  ، )3031میاازان اشااترا
وجود دارد.

( ، )30316تااوان آماااری ( )30776و بااا حجاام نمونااه در حااد قاباال قبااول رابطااه مثباات و معناااداری
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1 -1بین هر یک از مؤلفه های انگیزش تحصیلی دانشجویان با کل ابعاد سبک رهبری استادان آنان رابطه وجود دارد.

جدول :3نتایج تحلیل مانوای روابن بین هریک از مؤلفه های انگیزش کلی با کل مؤلفه های سبک رهبری استادان
اثرات مؤلفه های

ضریب f

مقدار

درجه آزادی

انگیزش کلی
انگیزش

المبدای

درونی

ویلكز

انگیزش

المبدای

بیرونی

ویلكز

بی

المبدای

انگیزگی

ویلكز

28522
28.59
28.33

38999
58135
198321

28222
28222
28222

سطح

میزان

معناداری

اشتراک

28222

2825.

28222
28222

28129
28135

توان آماری
28529
28558
28555

با توجه به جدول شاماره  6و نتایج تحلیزل مزانوای روابزن بزین هریزک از مؤلفزه هزای انگیززش کلزی بزا کزل ابعزاد سزبک
رهبری استادان دانشزگاه  ،ضاریب  Fنشاان ما ی دهاد کاه باین انگیازش درونای باا کال مؤلفاه هاای سابک رهباری اساتادان دانشاگاه در ساطح
معناداری کمتر از (  ، )3031میزان اشترا

( ، )30372توان آماری ( )30331و با حجم نمونه کافی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بر اساس نتاایج هماین جادول و ضاریب  Fمربوطاه ،باین انگیازش بیرونای نیاز باا کال مؤلفاه هاای سابک رهباری اساتادان دانشاگاه در
سااطح معناااداری کمتاار از (  ، )30331میاازان اشااترا ( ، )30131تااوان آماااری ( )30374و بااا حجاام نمونااه کااافی رابطااه مثباات و معناااداری وجااود
دارد.
باار اساااس نتااایج همااین جاادول و ضااریب  Fمربوطااه ،بااین باای انگیزگاای نیااز بااا کاال مؤلفااه هااای ساابک رهبااری اسااتادان دانشااگاه در
سااطح معناااداری کمتاار از (  ، )30331میاازان اشااترا ( ، )30167تااوان آماااری ( )30333و بااا حجاام نمونااه کااافی رابطااه مثباات و معناااداری وجااود
دارد.
2 -1بین هر یک از مؤلفه های انگیزش درونی دانشجویان با کل ابعاد سبک رهبری استادان آنان رابطه وجود دارد.
جدول  : 5نتایج تحلیل مانوای روابن بین هر یک از مؤلفه های انگیزش درونی با کل مؤلفه های رهبری استادان دانشگاه
اثرات مؤلفه های

مقدار

ضریب f

انگیزش درونی
انگیزه

المبدای

فهمیدن

ویلكز

کسب

المبدای

موفقیت

ویلكز

تجربه

المبدای

تحریک

ویلكز

28531
28522
28593

38858
58331
38..5

درجه

سطح

میزان

آزادی

معناداری

اشتراک

28222

28233

28235

28222
28222

12

28222
28222

28122
28288

توان آماری
28388
28555
28353

با توجه به جدول شماره  7و نتایج تحلیل مزانوای روابزن بزین هریزک از مؤلفزه هزای انگیززش درونزی بزا کزل ابعزاد سزبک
رهبری استادان دانشزگاه  ،ضاریب  Fنشاان مای دهاد کاه باین انگیازه فهمیادن باا کال مؤلفاه هاای سابک رهباری اساتادان دانشاگاه در ساطح
معناداری کمتر از (  ، )3031میزان اشترا

( )30393و توان آماری ( )30644رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بر اساس نتاایج هماین جادول و ضاریب  Fمربوطاه ،باین کساب موفقیات نیاز باا کال مؤلفاه هاای سابک رهباری اساتادان دانشاگاه در
سااطح معناااداری کمتاار از (  ، )30331میاازان اشااترا ( ، )30133تااوان آماااری ( )30377و بااا حجاام نمونااه کااافی ،رابطااه مثباات و معنااا داری
وجود دارد.
بر اسااس نتاایج هماین جادول و ضاریب  Fمربوطاه ،باین تجرباه تحریاک نیاز باا کال مؤلفاه هاای سابک رهباری اساتادان دانشاگاه در
سطح معناداری کمتر از (  ، )3031میزان اشترا ( )30344و توان آماری ( )30636رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
3 -1بین هر یک از مؤلفه های انگیزش بیرونی دانشجویان با کل ابعاد سبک رهبری استادان آنان رابطه وجود دارد.
جدول : .نتایج تحلیل مانوای روابن هر یک از مؤلفه های انگیزش بیرونی با کل مؤلفه های رهبری استادان
اثرات مؤلفه های

مقدار

ضریب f

انگیزش بیرونی
همانند

المبدای

سازی

ویلكز

درون

المبدای

فكنی

ویلكز

مقررات

المبدای

بیرونی

ویلكز

28.53

28515

285.8

1188.8

58385

18385

درجه

سطح

میزان

آزادی

معناداری

اشتراک

28222

28222

28128

28222

28222

28221

28233

282.3

28213

توان آماری

28553

28539

282..

با توجه به جدول شماره  2و نتایج تحلیل مانوای روابن بین هریک از مؤلفه های انگیزش بیرونزی بزا کزل ابعزاد سزبک رهبزری
استادان دانشگاه  ،ضریب  Fنشان می دهد که بین همانندس ازی با کل مؤلفاه هاای سابک رهباری اساتادان دانشاگاه در ساطح معنااداری کمتار از (
 ، )30331میزان اشترا

( ، )30124توان آماری ( )30339و با حجم نمونه کافی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بر اساس نتایج همین جدول و ضریب  Fمربوطه ،بین درون فکنی نیز با کل مؤلفه های سبک رهبری استادان دانشگاه در ساطح معنااداری (
 ، )30331میزان اشترا ( ، )30329توان آماری ( ) 30391و با حجم نمونه کافی رابطه مثبت و معنااداری وجاود دارد .بار اسااس نتاایج هماین جادول و
ضریب  Fمربوطه ،بین مقررات بیرونی با کل مؤلفه های سبک رهبری استادان دانشگاه در سطح معناداری کمتار از (  ، )3031میازان اشاترا (، )30316
توان آماری ( )30222و با حجم نمونه پایین رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

 -2بین سبک رهبری استادان دانشگاه با کل مولفه های انگیزش تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
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جدول : 5نتایج تحلیل مانوای رابطه سبک رهبری اساتید با کل مؤلفه های سطوح انگیزش تحصیلی دانشجویان
اثرات مؤلفه های

مقدار

ضریب f

درجه آزادی

سبک رهبری

سطح

میزان

معناداری

اشتراک

توان آماری

استادان دانشگاه
قطعی

المبدای

282.5

938533

58222

28222

28513

2855

ویلكز
رهبری

المبدای

28525

28232

58222

28239

28253

28.1.

ویلكز

با توجاه باه جادول شاماره  3و نتزایج تحلیزل مزانوای روابزن بزین سزبک رهبزری اسزتادان دانشزگاه بزا کزل مؤلفزه هزای
انگیزش تحصیلی دانشزجویان ،ضاریب  Fنشاان مای دهاد کاه باین بعاد سابک رهباری اسزتادان دانشزگاه بزا کزل مؤلفزه هزای انگیززش
تحصززیلی دانشززجویان در سااطح معناااداری کمتاار از (  ، )3031میاازان اشااترا

( ، )30339تااوان آماااری ( )30212و بااا حجاام نمونااه کااافی رابطااه

مثبت و معناداری وجود دارد.
 2-1بین هر یک از ابعاد سبک رهبری استادان دانشگاه با کل مولفه های انگیزش تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول : 12نتایج تحلیل مانوای روابن بین هر یک از مؤلفه های سبک رهبری اساتید با کل مؤلفه های انگیزش تحصیلی دانشجویان
اثرات مؤلفه های

مقدار

ضریب f

درجه آزادی

سبک رهبری

سطح

میزان

معناداری

اشتراک

توان آماری

استادان دانشگاه
ساخت

المبدای

دهی

ویلكز

مراعات

المبدای

28338

2855.

238389

18133

38222

38222

28222

28329

28333

28222

2855

28325

ویلكز

با توجه به جدول شاماره  13و نتایج تحلیزل مزانوای روابزن بزین هریزک از ابعزاد سزبک رهبزری اسزتادان دانشزگاه بزا کزل
مؤلفه های انگیزش تحصیلی دانشزجویان ،ضارا یاب  Fنشاان مای دهاد کاه باین بعاد سااخت دهای رهباری بزا کزل مؤلفزه هزای انگیززش
تحصززیلی دانشززجویان در سااطح معناااداری کمتاار از (  ، )30331میاازان اشااترا

( ، )30996تااوان آماااری ( )3033و بااا حجاام نمونااه کااافی رابطااه

مثبت و معناداری وجود دارد.
بر اساس نتایج همین جدول و ضاریب  Fمربوطاه ،باین بعاد مراعاات رهباری بزا کزل مؤلفزه هزای انگیززش تحصزیلی دانشزجویان
با سطح معناداری (  ، )P=30921میزان اشترا

( )30322و توان آماری ( )30933رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

 2-2بین هر یک از ابعاد سبک رهبری استادان دانشگاه با کل مولفه های انگیزش درونی دانشجویان رابطه وجود دارد.
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جدول : 11نتایج تحلیل مانوای روابن بین هر یک از مؤلفه های سبک رهبری اساتید با کل مؤلفه های انگیزش درونی دانشجویان
اثرات مؤلفه های

F

مقدار

درجه آزادی

سبک رهبری

سطح

میزان

معناداری

اشتراک

توان آماری

استادان دانشگاه
ساخت

المبدای

دهی

ویلكز

مراعات

المبدای

138285

2855.

18835

28559

38222

28222

38222

28222

28233

28229

2855

28355

ویلكز

با توجه به جدول شماره  11و نتایج تحلیزل مزانوای روابزن بزین هریزک از ابعزاد سزبک رهبزری اسزتادان دانشزگاه بزا کزل
مؤلفه های انگیزش درونزی دانشزجویان ،ضارا یاب  Fنشاان مای دهاد کاه باین بعاد سااخت دهای رهباری بزا کزل مؤلفزه هزای انگیززش
درونززی دانشززجویان در سااطح معناااداری کمتاار از (  ، )30331میاازان اشااترا

( ، )30222تااوان آماااری ( )3033و بااا حجاام نمونااه کااافی رابطااه

مثبت و معناداری وجود دارد.
بر اساس نتایج همین جدول و ضریب  Fمربوطاه ،باین بعاد مراعاات رهباری بزا کزل مؤلفزه هزای انگیززش درونزی دانشزجویان باا
سطح معناداری (  ، )P=30299میزان اشترا

( )30321و توان آماری ( )30977رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

 2-3بین هر یک از ابعاد سبک رهبری استادان دانشگاه با کل مولفه های انگیزش بیرونی دانشجویان رابطه وجود دارد.جدول :12نتایج
تحلیل مانوای روابن بین هر یک از مؤلفه های سبک رهبری اساتید با کل مؤلفه های انگیزش بیرونی دانشجویان
اثرات مؤلفه های سبک رهبری

مقدار

F

درجه آزادی

استادان دانشگاه
ساخت دهی

المبدای

2851.

218331

38222

سطح

میزان

معناداری

اشتراک

28222

282.2

توان آماری

2855

ویلكز
مراعات

المبدای

285.3

28552

38222

28911

28218

28213

ویلكز
با توجه به جادول شاماره  12و نتاایج تحلیال ماانوای رواباط باین هریاک از ابعااد سابک رهباری اساتادان دانشاگاه باا کال مؤلفاه هاای
انگیزش بیرونی دانشجویان ،ضرا یاب  Fنشاان مای دهاد کاه باین بعاد سااخت دهای رهباری باا کال مؤلفاه هاای انگیازش تحصایلی دانشاجویان در
سااطح معناااداری کمتاار از (  ، )30331میاازان اشااترا ( ، )30222تااوان آماااری ( )3033و بااا حجاام نمونااه کااافی رابطااه مثباات و معناااداری وجااود
دارد.
باار اساااس نتااایج همااین جاادول و ضااریب  Fمربوطااه ،بااین بعااد مراعااات رهبااری بااا کاال مؤلفااه هااای انگیاازش بیروناای دانشااجویان بااا
سطح معناداری (  ، )P=30111میزان اشترا ( )30314و توان آماری ( )30219رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری:
بااا توجااه بااه بررساای انجااام شااده معلااوم شااد موضااوع انگیاازش تحصاایلی دانشااجویان از اهمیاات فااوق العاااده ای نااه تنهااا باارای خااود
دانشااجویان و خااانواده هااای آنااان بلکااه باارای دانشااگاه و کاال جامعااه از ابعاااد مختلااف فااردی ،اجتماااعی ،علماای ،فرهنگاای ،اقتصااادی و سیاساای و
حتی دینی برخوردار اسات؛ لکان باا تماام مطالعاات و پاژوهش هاایی کاه تااکنون در داخال و خاارج کشاور انجاام شاده؛ کاه خاود نشاان از اهمیات
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موضوع دارد؛ اما تاا رسایدن باه یاک نتیجاه و جما بنادی جاام و ماان کاه پاساخگوی تماام مساائل ایان حاوزه باشاد؛ هناوز راه زیاادی در پایش
است؛ کاه ایان نیاز نشاان دیگاری از پیچیادگی ،درهام تنیادگی و ذوابعااد باودن آن دارد .باه هماین دلیال و باا هادف روشانتر کاردن جنباه هاای
دیگاار انگیاازش تحصاایلی دانشااجویان ایاان پااژوهش در سااطح دانشااجویان دانشااگاه ارومیااه (جامعااه آماااری) طراحاای ،اجاارا و مااورد تجزیااه و تحلیاال
قاارار گرفاات؛ تااا شاااید بتوانااد حلقااه ای از اساارار آناارا باارای دیگاار پژوهشااگران ،دساات اناادرکاران نظااام آمااوزش عااالی ،همااه ذینفعااان و عالقمناادان
بازگشایی نماید.
باارای ایاان منظااور یااک پرسشاانامه باارای جم ا آوری اطالعااات از  299دانشااجو در خصااوص انگیاازش تحصاایلی( ) AMSآنهااا و ساابک
رهبااری اسااتادان ( ) LBDQایشااان اجااراء و نتااایج آن باارای پااردازش وارد ناارم افاازار  SPSSگردیااد؛ روشااهای تجزیااه تحلیاال مختلفاای متناسااب بااا
اهداف تحلیل هر یاک از فرضایه هاا و ناوع متغیار هاا و طرحهاای مرباوط باه هار کادام از آنهاا و داشاتن یاا نداشاتن شارایط هار یاک از آزمونهاای
آماری پارامتریک و ناپارامتریاک ،ماورد اساتفاده قارار گرفات؛ کاه از جملاه آنهاا مای تاوان باه تحلیال واریاانس چناد متغیاره ( ) MANOVAاشااره
نمود.

با توجه به جاداول 1الای  2و نتاایج تحلیال ماانوای رواباط باین کال انگیازش تحصایلی ،هریاک از مؤلفاه هاای انگیازش کلای ،هار یاک
از مؤلفااه هااای انگیاازش دروناای و هاار یااک از مؤلفااه هااای انگیاازش بیروناای ( بجااز انگیاازه مقااررات بیروناای ) بااا کاال مؤلفااه هااای ساابک رهبااری
استادان دانشگاه رابطه معنا دار دارند.
با توجاه باه جاداول شاماره 3الای  12و نتاایج تحلیال ماانوای رواباط باین سابک رهباری اساتادان دانشاگاه و بعاد سااخت دهای رفتاار
آنان باا کال مؤلفاه هاای انگیازش تحصایلی ،کال مؤلفاه هاای انگیاز ش درونای و کال مؤلفاه هاای انگیازش بیرونای دانشاجویان رابطاه دارناد؛ لکان
بعد مراعات رفتار رهبری اساتادان دانشاگاه باا هیچکادام از ماوارد فاوق رابطاه معنااداری ندارناد؛ اگار چاه باه ظااهر باه نظار مای رساد ایان بعاد از
سبک رهبری نیز با تماام مؤلفاه هاای انگیازش تحصایلی دانشاجویان بایساتی را بطاه داشاته باشاد؛ کاه ایان خاود مای طلباد تحقیقاات بیشاتری در
این زمینه از سوی دیگر محققان انجام شود.
منابع و مآخذ:
آخربین 0پیمان & زاهد بابالن 0عادل & نقی زاده باقی 0عباس ( )1939رابطه سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی
پرستاران .مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی اا  .pp. 31-32 .)1( 11شابک X262-1791
http://www.goums.ac.ir/jgbfnm/browse.php?a_id= 143
ابراهیم زاده ،فهیمه .بررسی رابطه یبن هوش فرهنگی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه نظری دخترانه نواحی  6و  7شهر مشهد (بار اسااس
سبک شناسی بس و اولیو) .پایایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.1923 .
اطهری ،عاطفه رابطه نگرش کارکنان به سبک رهبری تحولی مدیران با میزان بهسازی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد .پایان نامه کارشناسی ارشاد،
دانشگاه فردوسی مشهد.1922 .

ایرجی زاد ،اعظم  . 1973بررسی مشارکت کیفی زنان در آموزش عالی و ارائه ی را ه کارها یی جهت افزایش آن ،زنان دانشگاه ،تهران ،فردا یی
بهتر.
باری 0ق 0.نسترن 0نیا 0ر & 0.فریبرز .)2314( .بررسی نقش واسط هوش هیجانی مدیران در تيریر سبک رهباری تحاول گارا بار عملکارد زمیناه ای
کارکنان .پژوهشنامه مدیریت تحول. 1 0

باقری ،ناصر ،شهرآرای ،مهرناز و فرزاد ،ولی اله .وارسی های روان سنجی مقیاس انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستانهای تهران ،دانشور
رفتار ،ش.1922 ، 1 ،
بایزیدی،ابراهیم ؛ اوالدی،زهره ؛ عباسی،نرگس( . )1931تحلیل داده های پرسش نامه ای به کمک (SPSS13چاپ پنجم)  .تهران  :عابد .
بقائیفرد ،زهرا.بررسی انگیزش مدیریتی مدیران صنای استان خراسان با استفاده از مقیاس تکمیل جمله ماینر .پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه فردوسی مشهد.1923 .
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جعفری نیا ،سعید ،منصور منشدی ،و کاظم جعفری ،1931 ،بررسی رابطاه باین سابک رهباری تحاول آفارین و بهباود عملکارد آماوزش دهناده، ،
http://www.civilica.com/Paper-JR_JHRS-JR_JHRS-2-6_334.html
جهرمی 0گ 0.فاطمه 0هاشمیان 0ب 0.کوروش 0شرفی 0کاشانی 0ق .پ & 0.نیکزاد). 2339( .بررسی رابطة سالمت عمومی و سابک رهباری مادیران و
ارر آن بر رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز .پیاورد سالمت. 43-92 0)4(1 0
چالشتری 0م .م 0.حمیدی 0م 0.سجادی 0س .ن 0.نژاد 0ا 0. .جعفری 0ا & 0.چالشتری 0ج .م .)2333( .رابطة سابک هاای رهباری تحاول آفارین _
تبادلی با عدالت سازمانی و ارائة مدل در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران .نشریه مدیریت ورزشی). 2(1 0
چیان 0آ .)2314( .نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان :مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی با ریردولتای
مشهد .ابتکار و خالقیت در علوم انسانی .

حنیفی ،نسرین ،پرویزی ،سرور ،جوالیی ،سودابه .چگونگی نقش مربی بالینی در انگیزش بالینی دانشجویان پرستاری :یک پژوهش کیفی .پژوهش
پرستاری ،دوره  ، 7شماره  ،1931 ، 24صص.29 – 99
خانکا  ،اس  ،اس (؟)  .رفتار سازمانی  .ترجمه رالمرضا  ،شمس مورکانی ( . )1923تهران :آییژ .
خجسته بوجار ،مریم .بررسی تاریر سبک رهبری خدمتگزار مدیران بر اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسای مشاهد .پایایاان ناماه کارشناسای
ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.1922 .

ذکایی ،محمد سعید  . 1926جامعه شناسی جوانان ایرانی ،تهران ،آگه.
ذوقی شوکتآباد ،احمد.رابطه نمره ارزشیابی عملکرد با انگیزش شغلی مدیران متوسطه  .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
.1921
رستگار خالد ،امیر ، 1923 ،تفاوت های جنسیتی و انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،مطالعات راهبردی زنان ،فصلنامه شورای فرهنگی
اجتماعی زنان ،سال سیزدهم ،شماره  ،13رمستان  1923صص . 23 - 124
سمیعی 0مقدم 0ب 0.مجتبی 0خندقی 0ا 0.مقصود & 0کارشکی .)2314( .نقش نیازهای معلمان در ارربخشای سابک هاای رهباری مادیران مادارس:
تعامل نیاز با سبک رهبری .رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 4 0

شی صدوق ،من ال یح ره الفقیه  .ج  4ص.43 ،
شیرازی 0حسینی & 0زهرا .)2314( .بررسی تاریر سبک های نظریه رهبری تمام عیار بر فرسودگی شغلی :ارائاه الگاوی سااختاری) ماورد مطالعاه:
اساتید موسسات تحصیالت عالی خصوصی شهر هرات . Paper presented at theاولین همایش ملی مدیریت کسب و کار.

صالحی ،منیره.عوامل مورر بر خودکارآمدی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس نظریه شناختی  -اجتماعی بندورا  .پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.1933 .
طه 0س .ر .آ 0.رعنائی 0م & 0.شاکری 0م .)2319( .گزارش تجربه و کارکرد مقایسه احساس برابری کارکنان دردانشگاه علوم پزشکی خراسان شامالی
براساس سبک رهبری مدیران .خالصه مقاالت دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهاای مطلاوب نظاام مراقبات هاای
اولیه بهداشتی). 1(1 0
عرب ،عباس ،نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان :مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی باا دانشاگاه هاای
ریردولتی مشهد ،پایایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد1933 .
علینژاد ،مهدی ارتباط هوش عاطفی و سبک رهبری (تحول بخش  -مبادلهای) مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی ،پایایاان ناماه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.1926 .
عمادی فر ،اعظم  .بررسی سبک رهبری اخالقی مدیران از دیدگاه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و رابطاه آن باا توانمندساازی آناان .پایاان ناماه
کارشناسیارشد .دانشگاه فردوسی مشهد.1922 .
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قالوندی ،حسن ،رجایی پور ،سعید ،مولو ی ،حسین ،شریف ،سید مصطفی .بررسی ربطه کیفیت زندگی کاری و لنگرهای مسیر شغلی با منظرهای
عملکرد سازمانی اع ای هیيت علمی دانشگاهها .فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز ،سال پنجم ،شماره  ،1923 ،13صص – 194
.119
کاظمی ،علی .نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران :مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد .پایایان نامه کارشناسی ارشاد،
دانشگاه فردوسی مشهد1933 .
محبی نجمآباد ،سمیه .تعیین و بررسی عوامل سازمانی در توسعه و آزمون مدلی به منظور دستیابی به قابلیتهای چاابکی در شارکتهاای تولیادی
فرش (مورد مطالعه :شرکتهای تولیدکننده فرش ماشینی در مشهد) .پایایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.1923 .

محمدحسین زاده ،معصومه .بررسی رابطه بین انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی کامویوتری دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی و میزان
رضایت آنان از برنامه های درسی این دوره ها پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.1923 .
مرت وی 0سعید 0لگزیان 0حسینی 0س & 0.سمیرا 0س .)2319( .نقش واسط حسادت در تيریر سبک رهبری تبادل رهبر-ع او بار تساهیم داناش و
رفتارهای ریرشهروندی پرستاران .نشریه پرستاری ایران. 77-62 0)29(26 0
مرت وی ،س .ناظمی ،ش .محمودی فخرآبادی ،ص1924 ( .ه .).بررسی رابطه میان هوش عاطفی و سابک رهباری (تحاول بخاش  -مبادلاه ای ).
فصلنامه مدیریت علوم انسانی ویژه نامه مدیریت ،صص.167-133 ،
مطلق 0ف .ش .پ 0.جعفری 0پ 0.یارمحمدیان 0م & 0.دالور 0ع .)2319( .تعیین رابطه بین سبک تصمیم گیری ،سبک رهبری و اعتماد ساازمانی باا
عدالت سازمانی به منظور ارایه ی یک مدل مناسب برای آموزش و پرورش شهر اصفهان .مجله علوم تربیتی). 2(6 0
مظفری 0ا 0.فاروق 0پرداختچی 0حسن 0م 0.سرخابی 0ی .د & 0.ذکائی .)2332( .بررسی رابطه فرهنگ ساازمانی و سابکهای رهباری در دانشاگاههای
ایران .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی), 199-117. 1(14 0
مقامی 0آصفی & 0علی 0ا .)2319( .ارتباط بین سبک رهبری با رفتارهای مدیریت ریسک در مدیران گروه و رؤسای تربیت بدنی دانشاگاه هاای آزاد
اسالمی مراکز استان های کشور .نشریه مدیریت ورزشی. 119-37 0)16(1 0
مقیمی ،م .رهبر ،ا .اسالمی 1926 ( . ،ه .).معنویت سازمانی و تيریر آن در خالقیت کارکنان (رویکرد تطبیقی ) .فصلنامه اخالق در علوم و فنااوری.
 9(2و .23-32 ،)4
مهدوی شکیب ،علی .رابطه بین سبک تفکر مدیران مدارس ابتدایی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیو  .پایاان ناماه کارشناسای
ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد1933 .

ناجی راد ،محمد علی  . 1922موان مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی اقتصادی پس از انقالب تهران ،کویر.
نوری بایگی ،مریم .بررسی و تحلیل ارر انگیزش مدیریتی بر عملکرد مدیران (مورد مطالعه :مدیران ریرع و هیيت علمی مشارل در دانشگاه
فردوسی مشهد) پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.1923 .
نیکبخت ،الهام  .ارربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه فردوسی مشهد.1933 .
یاسینی 0زینآبادی 0رضا 0. 0نوهابراهیم 0عبدالرحیم & ,آراسته .)2319( .بررسی نقش میانجیگر احساس کارآمدی در تيریرگذاری سابک رهباری
توزی شده بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مدارس دولتی .فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی. 142-123 0)12(4 0
یکتا 0س .)2319( .گزارش تجربه و کارکرد بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با میزان خالقیت کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی خراساان
شمالی در سال تحصیلی  .1922-23خالصه مقاالت دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهاای مطلاوب نظاام مراقبات
های اولیه بهداشتی).1(1 0
یوسفی 0ع 0.جباری 0ع 0.کوشکی 0ج & 0.حیدری 0ع .)2314( .بررسی ارتباط تیپ شخصیتی و سبک رهباری مادیران بیمارساتان¬ هاای آموزشای
دانشگاه علوم پزشکی شیراز .مجله بهداشت و توسعه. 39-24 0)1(2 0
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