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Abstract: The purpose of this study was to present a futures research model 

based on transformational leadership style aimed at the development of 

entrepreneurial universities. The statistical population of this research included 72 

officials, managers, and deputies of entrepreneurial and vocational universities, 

including the University of Tehran, Tarbiat Modares University, Farhangian 

University, Technical and Vocational University, and Ferdowsi University of 

Mashhad. Research components were extracted through interviews with experts. 

MicMac software was used to determine the ranking and effectiveness of research 

components, and appropriate scenarios were obtained accordingly. The results 

show that transformational leadership style has a great impact on the development 

of entrepreneurship in universities. After identifying the influential, two-sided, 

independent and influential factors, three scenarios for entrepreneurship 

development in universities were written. The results also showed that 

recognition of effective factors in empowering employees as an underlying factor 

in improving and developing entrepreneurial activities leads to the cultivation of 

efficient human resources, production of knowledge and technology, national 

development ideals, along with foresight in higher education for better planning 

and entrepreneurship development, as well as economic and social growth. 
                                                                                                                                                                                                                         
Keywords: Futurology, Transformational leadership style, Entrepreneurial 
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 مقدمه

در شوراط  و ییززاوزج مزم،و   و تحول   رییتغامروزه       

از شده اسو.  تحول  در ملمب تغییر و تحل  در دایشگزه

طزدگیرج و آملزش و پرورش براج تلس،  پزطودار  ییوزز بو  

ت،هد اسزتید و دایشگزایزن دارد ک  بز تالش  اطجزد ایگیوهه 

رج مهزرت ازج ازج یلآورای   تغییر در محتلا و فراگیو اطده

بنزبراطن دایشگزه اوز بزطود  .کزرآفرطنی  می تلاید تحقق طزبد

روطکردازج مشترکی را تلس،  داند و براج طراحی مجدد 

ازج خولد در مهو. ک وب مهوزرت و طوزدگیرج بو  رشت 

عنلان الگلج عدال. امتمزعی  تلس،  اقتصزدج و مشزرک. 

در حفظ محی  زط . تغییر شوک  دانود یلیو  فی هول و 

ازطی دایشووگزه کووزرآفرطن ازج دایشووگزه(  2018امکووزران 

  کننودا تند ک  م وزل  و مشوکالت مزم،و  را حو  می

بدطن م،نز ک  تللید ع م و آملزش بزطد در مه. ارتبزط بوز 

صن،. و خدمزت و ح  مشکالت مزم،  بزشد و در تلسو،  

اقتصزدج و امتموزعی مشوزرک. داشوت  بزشود یسومنزییزن 

ییززاووزج متقزبو  دایشووگزه و صوون،. و  (  در یتیجو ۱۳۹۷

کنود کو  امکوزرج و ارتبوزط ییززازج تلسو،  اطجوزم می

یهدطکووی میووزن دایشووگزه و صوون،. وموولد داشووت  بزشوود  

عنلان واسط  یقش مهمی در اطجوزد ارتبوزط  کزرآفرطنی ب 

بین دایشگزه و صن،. دارد  کزرآفرطنی ابهارج اسو. بوراج 

در مهوو. اطجووزد  تبوودط  زبووزن ع ووم بوو  تجربوو  و تالشووی

ازلی ک  مشوکالت صون،. را بو  مراکوه آملزشوی و ح ق 

کند  کزرآفرطنی و یلآورج در دایشوگزه تحقیقزتی منتق  می

اوزج تودرطو و پوشواش سل  تداوم و ب   ف،زلی. از طک

اس. و از سلج دطگر قزب ی. تبدط  دایش ب  سرمزط  اس.  

کردن  ظهلر اس. و متص  دایشگزه کزرآفرطن طک مفهلم یل

از از یگهداریووده دایووش بوو  تللیوود کننووده دایووش دایشووگزه

(  دایشگزه کزرآفرطن  1395بزشد ی پلراحمد و امکزران می

طکی از مد  ازج مطرح شوده بوراج تبیوین یقوش مدطود 

دایشگزه از و ت،زم  گ وترده تور بوز تحولقت اقتصوزدج و 

امتمزعی مزم،  اس.  بر اطن اسزس  برخوی از یاوزم اوزج 

ازج خولد  بوز عزلی بوز اطجوزد تغییراتوی در بریزمو آملزش 

تلس،  اقتصزدج و بززار کزر امزانگ شده و بز امراج طرح 

التحصویالیی یولآور و از  فزرغازج کوزرآفرطنی در دایشوگزه

خالق تربی. می کنند ک  اطن تحلقت مقدم  شک  گیرج 

 ( 1396دایشگزه کزرآفرطن شده اس. یامیدوار 

ازج آفرطن ب  عنلان طکوی از سوبک از طرفی رابرج تحل

ازج اخیر ب یزر مولرد تلمو  قورار گرفتو  رابرج در دا 

-ازطی ک  مویگرا براج سززمزناس.  ییزز ب  رابران تحل 

خلاانوود در خرخوو  رقزبوو. بووزقی بمزینوود  بوویش از پوویش 

ازج شلد  اطن رابران بز تأثیرگذارج بور مللفو اح زس می

ازج کوزرآفرطنی  یولآورج و .مخت ف رفتزر سززمزیی  ف،زلی

خالقی. کزرکنزن را افهاطش می داند ک  در واقع منجر ب  

موودطرط. کزرآفرطنزیوو  مووی شوولد  موودطرط. بوو  سووبک 

کزرآفرطنزی  اطن امکزن را فراام می کند تز طرح سززمزن از 

بر پزط  شیله اوزج یولطن دایوش محولر تغییور پیودا کنود  

ذ راابرد و تدابیرج مدطرط. دایش ف،زلیتی اس. ک  ب  اتخز

براج سرمزط  ازج فکرج ای زن محولر م،طولا اسو. و از 

ترطن علام  ت هی  کننده در راستزج دسوتیزبی مم   مهم

از می بزشود  بنوزبراطن در ب  گراطش کزرآفرطنزی  در سززمزن

گیریده ازج کووزرآفرطن  رابوور تنهووز طووک تصوومیمسووززمزن

و تحول  ییوه دار یی .  ب کو  م، وم و طوراح تغییور مذب 

 ( 1395بزشد یپلرایجنزر و ملدزاده می

سبک ازج رابرج تحل  آفرطن بیزن می کنند ک  ارتبوزط 

آفرطن و کزرآفرطنی وملد دارد  م،نزدارج بین رابرج تحل 

خرا ک  رابران تحل  آفرطن بو  شودت بو  دیبوز  تغییور  

یلآورج و رفتزر کزرآفرطنزی  در سززمزن خلد ا وتند  رفتوزر 

طنزی  ییززج فراگیر و ضرورج براج تمزمی یازم اوزج کزرآفر

اوزج آمولزش عوزلی آملزشی و دایشگزه از اس.  زطرا یازم

عالوه بر امزانگی بز تحلقت مزم،  امروزج  بزطود بتلاینود 

بینوی م یر تغییرات و دگرگلیی از را ییوه در آطنوده پیش

کرده و قزدر بزشند کو  اطون تغییورات را در مهو. اطجوزد 

اج بهتر اوداط. کننود د مط لم براج سزختن آطندهعم کر

 (  1395یبزقرط  مشهدج و امکزران 

دایشگزه از راابرد آطنده یگزرج و رابرج تحل  آفورطن در 

سیزس. گذارج از ا تند ک  می تلایند بزعث ارتقوزج اثور 

بخشی و کزراطی خولد شولید و در یتیجو  بهبولد کیفیو.  
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و در یهزطو. تلسو،  ملمب رشد و تلس،   ع می دایشوگزه 

( و براج سزختن آطنده 1396مزم،  شلید یطزلبی  ی،متی 

تلان خشم پشوای میازج آطندهاج بهتر بز استفزده از روش

ایداز روشنی براج تلس،  کزرآفرطنی در دایشگزه از تلسو  

رابوورج تحوول  آفوورطن متصوولر شوود  طکووی از مدطوودترطن 

ه اسو.  روطکردازطی ک  براج مطزل،و  رابورج پدطود آمود

رابرج تحل  آفرطن  بوراج سبک رابرج تحل  گرا اس.  

کزر رف.  اگر خ  اطون   ( ب1973ی اولین بزر تلس  دایتلن

  مشهلر ب  کزر برده شدب  وسی   بریه ک  اصطالح تز زمزیی 

اولین ک وی بولد  1978میمه مک گرطگلر بریه  در   یشد

ک  در کتزم خلد بز یزم رابورج  اصوطالح رابورج تحول  

آفرطن را ب  کزر بورد کو  پوو از او تلسو  بوو در سوز  

عم یوزتی  1995طراحی و بوز امکوزرج آوولیول در  1985

شد  رابران تحل  آفرطن  ییززاز و ایگیهه ازج افراد را بوزق 

برده و بزعث تغییر برم ت  در سززمزن اوز موی شولید  بور 

اسزس یارط  رابورج تحول  آفورطن  طوک رابور ییززمنود 

کزرکنزن داخ ی مه. ایجوزم وظوزطف قزم طوک استفزده از 

سززمزن اس. توز بو  ااوداا مط ولم دسو. طزبود و بوراج 

رسیدن ب  اطون ااوداا بزطود ملایوع بوزلقله درون یاوزم را 

سوبک رابورج (  1397برطرا یمزطد یرسوتمی  سوزقرج 

تلاید ملثر واقع شولد  سوبک تحللی در برخی از ملارد می

یقوش یولعی تبودط  و  گرا و تحللی امیشو رابرج تحل 

کند  در اطن یول  از بهبلد را در کنلای یلن شرک. اطفز می

کند امیش  بز اطجزد تغییر و سبک رابرج  رابر س،ی می

امیش  در حز  آموزده بوزش  را وادار کندکزرمندان   تحل 

براج تغییرات دطگر بزشند  اطون یول  از شوک  رابورج در 

موی  ر مهزرت ازبیشترشد  بزعثازج متمرکه میزن شرک.

کننود توز شوراط  اوز کزرمنودان خولد را وادار میشلد  آن

و شووبتز 1397یمحموودج  تغییرپووذطر رشوود را درن کننوود

1397 ) 

رابرج تحل  آفرطن براج عم ی شدن ب  خهوزر مللفو  طوز 

عزم  ک  ب  عنلان عنزصر تشکی  دانده اطون یارطو  ییوه 

 از: شنزخت  شده اید ییزز دارد  اطن علام  عبزرتند

در  رفتزراوزج آرموزیی(: -یفلذ آرمزیی یوطشگیهوزج آرموزیی 

اطن حزل. فرد  خصلصیزت رابر کزرطهمزتیک را دارد؛ ملرد 

اعتمزد و تح ین زطردستزن اس.  زطردستزن او را ب  عنلان 

کنند ک  امزینود او شنزسند و س،ی میطک الگل و مد  می

تزراوزج شلید  یفلذ آرمزیی شزم  وطشگی ازج آرموزیی و رف

 آرمزیی اس. 

کند تز ب  رابر کزرکنزن را ترغیب می :ایگیهش الهزم بخش

ادا و قزب  دستیزبی بلدن آن بز تالش  بوزور پیودا کننود  

اطن افراد م،ملقً ی ب. ب  آطنوده و قزبو  دسوترس بولدن 

 ااداا خلش بین ا تند 

رابور بو  صولرت ذانوی کزرکنوزن را بور  :ترغیوب ذانوی

کنند ک  در بران پیروایشزن را تشلطق میایگیهد  اطن رامی

ح  م زل  خالقزی  برخلرد کنند و فروض بدطهی را مولرد 

کننود کو  سلا  قورار دانود  آیهوز پیوروان را ترغیوب می

مشکالت را از زواطزج مخت ف مولرد بررسوی قورار دانود و 

 فنلن ح  م ئ   یلآورای  را پیزده کنند 

ی زطور دسوتزن را رابر ییزز ازج اح زسو :فردجمالحازت 

کند  اطن رابوران ییززاوزج افوراد را تشوخی  برآورده می

کنند تز مهزرتهوزطی کو  بوراج داند و ب  آیهز کمک میمی

رسیدن ب  ادا مشخ  قزم دارید را پرورش داند  اطون 

رابووران ممکوون اسوو. زمووزن قزبوو  مالحاوو  اج را صوورا 

یط،قولبی و امکوزران  پرورش دادن  آملزش و ت، یم کنند

1389 ) 

(  براج ارزطزبی رفتوزر رابورج  از 2020ایمن و ک ینمن ی

طبق  بندج رابرج طلک   استفزده کرده اید  یتزطج حوزکی 

از طبق  بندج رفتزرازج مخت ف رابرج در س  مقلل  موی 

  رابرج وظیف  محلر یتلضیح وظزطف و م ئللی. 1بزشد: 

ج   رابور2رطهج و اوللطو. بنودج ف،زلیو. اوز(  از  بریزم 

روابوو  محوولر یپشووتیبزیی و تشوولطق فووردج  شوونزخ. 

  رابرج تحل  گرا یتغییور و تحول  بوراج 3دستزورداز (  

رسیدن ب  خشم ایدار مط ولم(  اطون طبقو  بنودج فقو  

شزم  رفتزرازج رابرج در خزرخلبهزج ملمولد اسو. کو  

یالف( ب  طلر م تقیم قزب  مشزاده ا تند  م( بو  طولر 

پرستزن درون سززمزن از مربلط می بزلقله ب  ک ی  ایلا  سر
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شوولد و ی ( فقوو  بوو  طووک دسووت  از رفتزراووزج رابوورج 

 طزبد اختصزص می

 کیزتو یقد یازم یبررس (  در2020رادلف  ملرفی و زاکر ی

 .طووکو  حمز   یشووزن موی دانوود سوزلم جدر مولرد رابوور

 کط یآیهز دارد  ط روانیبر پ یرابران تأثیر مثبت یامتمزع

شوده  یم،رف "سزلم جرابر"مد  از  نطدا  گذشت   خند

 یامتموزع .طوحمز تأثیر  مدتهزس. ک  نطعالوه بر ا .اس.

 نطو  بوز اکزرکنزن مشخ  گردطده اس.سالم.  رابران بر

 یو مطزل،زت تجربو جیار جاز اواخر  مد  نیوملد  تز ام

 جاوز و رفتزراوز اوز  ارزش در ملرد تأثیر یگرش یمشخص

کنوزن ومولد یودارد  و رفوزه کزر م.سوزلم بور سوال جرابر

درن  جبوورا "سووزلم جرابوور" زتیووسووالم. و رفووزه در ادب

و ی  فقو  عودم ومولد  یو امتمزع یروح ی سالم. م م

 جسوزختزراز نیبویتزطج یشوزن داد شلد  یم مطرح جمزریب

موی تولان ارتبوزطی در   تحل  گورا جرابر و سزلم جرابر

 طزف. سالم. و رفزه کزرمندان مه. 

بررسی کیفیو. مرکوه (  در ۲۰۱۶ن یللرن پزللتز و امکزرا

   م،تقدیود ملس وزت آملزشوی۲۱طزدگیرج مزم،و  قورن 

اوز خرا کو  آن  اج ملام  ا تندازج عمدهامروز بز خزلش

ملایزن را براج آطنده در دییزج مخوت   و اقتصوزد مهوزیی 

کنند  اطن مقزل  رابط  بین کیفی. و یتزطج مراکوه آمزده می

  کنودرا بررسوی می  و طکم طزدگیرج امتمزعی قرن بی .

کشولرازج دطگور در ب یزرج از متحده آمرطکز و  در اطزقت

التحصوی  کو  فزرغ ملطوزییدایشسطح م وی  طوک سولم 

و  حضولر در امتموز ازج قزم براج شلید انلز مهزرتمی

 یدارید  را در ک ب و کزر ملفقی. 

دایشگزه از راابرد آطنده یگزرج و رابرج تحل  آفورطن در 

یزس. گذارج از ا تند ک  می تلایند بزعث ارتقوزج اثور س

بخشی و کزراطی خولد شولید و در یتیجو  بهبولد کیفیو.  

ملمب رشد و تلس،   ع می دایشوگزه و در یهزطو. تلسو،  

مزم،  شلید و براج سزختن آطنده اج بهتور بوز اسوتفزده از 

تلان خشم ایداز روشونی بوراج پشوای میروش ازج آطنده

رطنی در دایشوگزه اوز تلسو  رابورج تحول  تلس،  کزرآف

بز تلم  ب  مطزلوب ارالو  شوده   نطبنزبرا آفرطن متصلر شد 

و ضرورت ارال  مد  آطنده پشوای براسوزس سوبک  .یاام

 ازج کوزرآفرطنتلس،  دایشوگزه کردطبز رو گرارابرج تحل 

ارال  مد  آطنوده  مشهلد اس.  لذا ادا از پشواش حزضر 

تلسو،   کوردطبز رو گرابرج تحل پشوای براسزس سبک را

 اس.  ازج کزرآفرطندایشگزه

 روش کار

فراطند حزکم بر اطن تحقیق از یار اودا کوزربردج و      

تح ی ی اس. و روطکوردج اکتشوزفی  –یل  روش تلصیفی 

ی ب. ب  آطنده دارد  در بخوش او  بو  مناولر شنزسوزطی 

 مللف  ازج تجقیق  ب  بررسوی مقوزقت  ادبیوزت م وزل  و

اسنزد مرتب  بوز ملضول  پرداختو  و پوو از مصوزحب  بوز 

خبرگزن  مللف  ازج پرسشونزم  اسوتخرا  گردطود  بوراج 

منالر ایتخزم آگزازیو   ب ت،یین حجم یملی  اطن تحقیق  

گیرج ادفمنود اسوتفزده  کنندگزن  از روش یملی  شرک.

گیرج ادفمند  کزر بردن روش یملی  شده اس.  اسزس ب 

عمیوق طوز فهوم  درنز خبرگزن اس. ک  ایتخزم گروای ا

   مزم،  آمزرجک ی ی ب. ب  مزای. پشواش داشت  بزشند

یفوور از م ووئللین و موودطران و م،زویووزن  ۷۲اطوون تحقیووق  

دایشگزه ازج کزرآفرطن و مهزرتی شوزم  دایشوگزه تهوران  

تربی. مودرس  فرانگیوزن  فنوی و حرفو  اج و فردوسوی 

 مشهد می بزشند 

لم  ب  ااداا براج شنزسزطی مللف  اوزج پرسشنزم  از بز ت

رابرج تحل  گرا و دایشگزه کزرآفرطن تناویم و در اختیوزر 

خبرگزن  م ئللین و کزرشنزسزن دایشوگزه اوزج کوزرآفرطن  

قوورار گرفوو.  پووو از تجهطوو  و تح یوو  یتووزطج حزصوو  از 

  بر اسوزس درمو  اامیو. SPSSپرسشنزم  در یرم افهار 

  ایتخوزم شودید و در مرح و  ازج ملثر مدداده از  مللف 

ب،د بز تشکی  پن  خبرگزن  اطن مللفو  اوز مولرد بررسوی 

مجدد قرار گرفت  و  براج ت،یین رتب  بندج و تأثیرگوذارج 

اسوتفزده  MicMacو تأثیرپذطرج مللف  اوز از یورم افوهار 

 پشواش اطن درگردطد و سنزرطلازج منزسب ب  دس. آمد  

 حورطم تضمین گزازی  آ رضزط. اخذ شزم  اخالقی ملازطن

 تکمیو  زموزن امچنوین  شود رعزط. رازدارج و خصلصی

 اوز  سولا  تموزمی تکمیو  بو  تأکید ضمن از پرسشنزم 
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 و زموزن ار در پشواش از خرو  ملرد در کنندگزن شرک.

 داده اطمینوزن آیهوز ب  و بلدید مختزر فردج اطالعزت ارال 

 مالًکوز ییوه امور اطون و میمزیود محرمزیو  اطالعزت ک  شد

 اخوووالق کووود بوووز حزضووور پوووشواش  شووود رعزطووو.

IR.IAU.TMU.REC.1399.429 .شد ثب  

 

 

 

 یافته ها

در اطن مرح   بز تشکی  پن  خبرگزن  ییروازج 

  ملرد MICMACپیشران شنزسزطی و در یرم افهار 

تح ی  قرار گرف.  براج ت،یین پیشران از و علام  

 ک یدج  شزخ  ازطی ک  درصد بزقج عدم قط،ی. را

یشزن می دادید  ایتخزم شدید و بز تشکی  پن  خبرگزن  

ملرد ب  عنلان علام  تأثیرگذار شنزسزطی شدید  ۱۶

 (  ۱یمدو  

 تحول گرا یرهبر یمؤلفه هابر  گذارتأثیر . عوامل شناسایی شده۱جدول 

Table 1. Factors affecting the components of transformational leadership 

 سبک رهبری تحول آفرین رآفریندانشگاه کا

 آینده نگری داشتن ماموریت و چشم انداز

 داشتن راهبرد مؤثر آموزش کارآفرینانه

 تأمین مالی و سرمایه گذاری پشتیبانی های دولتی

 نفوذ و رفتار آرمانی زیرساخت ها

 الهام بخشی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی

 ترغیب ذهنی تجاری سازی آموزش و پرورش

 تأثیرگذاری در نگرش فردی توانمندسازی

مک  بز تشکی  طک ملرد در یرم افهار میک ۱۶سپو  اطن 

  و براسزس میزیگین امتیززات داده شده  ۱۶×  ۱۶مزترطو 

(  براج ت،یین اامی. ۲یمدو    ملرد تح ی  قرار گرف.

= تأثیر ۱= بی تأثیر  ۰ی ۳-۰پزسخ از از طیف امتیززدای 

 = تأثیر زطزد( استفزده شد ۳تلس   = تأثیر م۲کم  

 

 تحول گرا یرهبر . ماتریس اثر متقاطع متغیرهای۲جدول 

Table 2. Cross-impact matrix of transformational leadership variables 
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تاثيرگذاري : 9
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 (۱۳۹۲نرم افزار میک مک ) زالی  در تحول گرا یرهبر یمؤلفه ها . نمودار تأثیر گذاری و تأثیر پذیری۱شکل 

Figure 1. Influence and impactability of transformational leadership components in Mick Mac 

Software (Zali 2013) 
 

 

  ک  در شکامزیطلر   متغیرازج ت،یین کننده طز تأثیرگذار

 ویشزن داده شده اس.  اطن متغیراز بیشتر توأثیر گوذار  ۱

 میهان کنتر  بور اطون متغیراوز و تأثیر پذطر ا تند کمتر

 ب یزر مهم اس.  

اطون متغیراوز  امهموزن بو  صولرت  متغیرازج دو ومهوی

،و. ب یزر تأثیرگذار و ب یزر تأثیرپذطر عم  می کنند  طبی

و  اطن متغیراز بز عدم پزطدارج آمیخت  اس.  زطرا ار عمو 

د  دیبوز  دارتغییرج روج آیهز  واکنش دطگر متغیراز را ب  

 طریود واطن متغیراز  بیش از آیک  تأثیرگذار بزشند  تأثیر پذ

  یمزطزن کننده ااداا ممکن در یازم ا تند 

اطون متغیراوز  متغیرازج تأثیرپوذطر طوز متغیراوزج یتیجو 

تأثیرگووذارج پووزطین و تأثیرپووذطرج ب وویزر بووزقطی داریوود  

 دو بنزبراطن آیهز ی ب. بو  تکزمو  متغیراوزج تأثیرگوذار و

ومهی  ب یزر ح زس ا تند و متغیرازج خرومی از یازم 

 ا تند  

اطن متغیراوز کوم توأثیر و قزبو  حوذا  متغیرازج م تق 

 ا تند 

 : متغیرازج ت،یین کننده طز تأثیرگذار در اطن تحقیق شزم

یفوولذ و رفتووزر آرمووزیی  الهووزم بخشووی  ترغیووب ذانووی  

و تأثیرگذارج در یگرش اوزج فوردج ی مالحاوزت فوردج( 

بیشوتر توأثیر انجزرازج امتمزعی و فرانگی ا وتند کو  

متغیراوزج دو ومهوی  گذار و کمتور توأثیر پوذطر ا وتند 

شزم : سبک رابرج تحل  آفرطن و تلایمندسززج ا وتند 

ر امهمزن ب  صلرت ب یزر تأثیرگذار و ب ویزر تأثیرپوذطک  

ه آطندعم  می کنند  متغیرازج تأثیرپذطر طز یتیج  شزم : 

  داشتن راابرد مولثر شتن مزملرط. و خشم ایداز یگرج  دا

از  تأمین مزلی و سرمزط  گذارج  پشتیبزیی ازج زطرسزخ.

دولتووی  آموولزش کزرآفرطنزیوو   تجووزرج سووززج آموولزش و 

دایشوگزه کوزرآفرطن ا وتند کو   پرورش  تلایمندسززج در

 .تأثیرگذارج پزطین و تأثیرپذطرج ب یزر بزقطی دارید
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 بریکدیگر تحول گرا یرهبرودار اثرات مستقیم متغیرهای . نم2شکل 

Figure 2. Diagram of the direct effects of transformational leadership variables on each other 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    

 

      

   

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

از آیجزطی ک  دایشوگزه اوز بو  عنولان متللیوزن اصو ی      

تربی. و پرورش منزبع ای زیی متخصو  در مزم،و  یقوش 

اسزسی دارید  تلم  ب  مقللو  کوزرآفرطنی در دایشوگزه بو  

کند  از دایشگزه ایتاوزر موی تلس،  بهتر اطن امر کمک می 

رود  م یر کزربردج یملدن و بهره بردارج از قزب یو. اوزج 

اطجزد شده در دایش آملختگزن را از طرطق تلس،  قزب یو. 

اووز و ف،زلیوو. اووزج کزرآفرطنزیوو   اموولار کنوود  از وظووزطف 

دایشگزه ارال  آملزش ازج مرتب  بز رشت  و آملزش مهزرت 

اسو.  در عوین حوز  طوک ازج ک ب و کزر و کوزرآفرطنی 

اووز فوراام  دایشگزه جامکوزن را بورا ونطا  گرا رابر تحل 

کزرکنووزن و اسوتفزده  جتلایمندسووزز قوطتوز از طر کندمی

بوزلقله آیوزن   جاوز طیبهین  و مولثر از اسوت،داداز و تلایوز

و ب  تبع آن رشود و  یمنزبع ای وزی یو ت،زل جبه زز ملمب

 دایشوگزهدر  ینطکوزرآفر جاوزف،زلی. اوز و قزب ی. یبزلندگ

 جشونزخ. علامو  مولثر در تلایمندسوزز ن طشولید   بنزبرا

در  بهبلد و تلس،   طیبنوزرطکزرکنوزن بو  عنولان  عزمو  ز

  ینطکزرآفر جازف،زلی.

 

 

کزرآمود  تللیود دایوش و  یپوورورش منووزبع ای وزیملمب 

ج در یگرنودهطآاموراه بوز   یم  ۀتلس، جآرمزن از  جفنزور

بهتوور و تلسوو،   جوهطووبریزموو  ر موولزش عووزلی در مهوو.آ

 کزرآفرطنی و رشد اقتصزدج و امتمزعی می گردد  

در اطن مرح   وض،ی. ار طک از علام  تأثیرگذار بز تلمو  

بو  عودم قط،یو. آن در آطنوده بوز سو  سونزرطل مشووخ  

 گردد: می

سنزرطلازج گوروه او : اطون گوروه از سونزرطلاز  بهتورطن و 

گرا اط  ممکن براج سبک رابورج تحول مط لم ترطن شر

در دایشووگزه اووزج کووزرآفرطن مووی بزشووند  وطشگووی اطوون 

سنزرطلاز  آطنده یگورج  داشوتن مزملرطو. و خشوم ایوداز  

از  توأمین موزلی و سورمزط  داشتن راابرد ملثر  زطرسزخ.

گووذارج  پشووتیبزیی اووزج دولتووی   آموولزش کزرآفرطنزیوو   

دسززج در دایشوگزه تجزرج سززج آملزش و پرورش  تلایمن

ازج کزرآفرطن ا تند  طک رابر تحل  آفورطن بوز یفولذ و 
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 1400، پاییز 3ارهشاپور، سال دوازدهم، شمی آموزش جندی ژوهشی توسعهپ_ی علمیفصلنامه

رفتزر آرمزیی  الهزم بخشی  ترغیب ذانوی  تأثیرگوذارج در 

یگرش ازج فردج ی مالحاوزت فوردج( و در یاور گورفتن 

انجزرازج امتمزعی و فرانگی ب  تلایمندسوززج و تلسو،  

عوث مهزرت ازج فردج و امتمزعی افراد کموک کورده و بز

 تلس،  کزرآفرطنی می گردد 

سنزرطلازج گروه دوم: اطن گروه از سونزرطلاز  ادامو  وضوع 

ململد بلده و بو  دلیو  بوی تولمهی بو  سوبک رابورج 

گرا  رویوود کنوود و آرامووی در تلسوو،  کووزرآفرطنی و تحوول 

 آملزش ازج کزرآفرطنزی  در دایشگزه ازج کزرآفرطن دارید 

سونزرطلاز وضو،ی. سنزرطلازج گروه سولم: اطون گوروه از 

بحران را شزم  می شولد و بودلی  ادامو  وضوع ملمولد و 

مدطرط. ض،یف  عدم امکزن تلس،  کزرآفرطنی در دایشوگزه 

 ازج کزرآفرطن را ب  امراه دارد 

 ینطآمووولزش کوووزرآفر(  در 2019و ک ینتووولن ی لینوووتن

ج  براسوزس ریزدگط جبرا یتفکر طراح کردطرو ی بزدایشگزا

زج کزرآفرطنووزن را محیطووی کووزمالً بینووی آطنووده  دییووپیش

متفزوت می بیند ک  ییزز ب  ایلا  مهوزرت اوز دارد  در اطون 

مقزل  استدق  می شلد ک  بز استفزده از تفکر طراحی  می 

تلان روید طزدگیرج را ت هی  کرد  اطن طزدگیرج بیشتر بور 

روج فراطند کزرآفرطنی متمرکه اس. و یقش مهوزرت اوز و 

می کنود  بودطن م،نوز کو  طوزدگیرج  طرز فکر را برم ت 

اوزطی کو  بیشوتر بوراج کزرآفرطنوزن محلر بر مهزرتدایش

کند  تفکر طراحی بر روطکرد عم وی کزربرد دارد  تمرکه می

کند و دایشوجلطزن در خوزر  از کوالس و دییوزج تأکید می

واق،ی براج تلس،  مهوزرت اوزج کوزرآفرطنی تمورطن موی 

از ابهاراز و روطکرداوزج  کنند  تفکر طراحی می تلاید طکی

ارزشمند براج آمولزش کوزرآفرطنی بزشود کو  دایشوجلطزن 

براج ح  مشکالت در بخش ازج مخت فوی از بنگوزه اوزج 

ک ب و کزر ب  سرع. مجبلر بو  اطوده پوردازج و یولآورج 

رو  طوزدگیرج کوزرآفرطنی از طرطوق روش شدید  از اطونمی

خگولیگی مبتنی بر طراحی یاطده پوردازج( و یشوزن دادن 

تلس،  طرح ک ب و کزر ممکن اس. بهتورطن ابوهار بوراج 

ازج کوزرآفرطنی و یولآورج را دایشجلطزیی بزشد کو  شویله

 مطزل،  می کنند  

و  جفنوزور بیوترک  در بررسوی  (2019لینچ و امکزران ی

  بو  اطون یتیجو  تفکر یطراح قطاز طر ینطآملزش کزرآفر

رسیده اید ک  در دییزج بوی ثبوزت و بو  سورع. در حوز  

تغییر  دایشجلطزن ع لم مخت ف ییزز بو  فراگیورج مهوزرت 

ازج پیشرفت  دارید ک  پزسخگلج خلاسوت  اوزج اقتصوزد 

دایش بنیزن بزشد  بز اطن حز   دایش ع می و مهزرت اوزج 

ن بو  فنزورج ب  تنهزطی دطگر براج ملفقی. فزرغ التحصویال

عنلان طک کزرمند در قورن بی و. و طکوم کوزفی یی و.  

بنزبراطن یحله کزرآفرطنی بزطد ب  دایشوجلطزن آمولزش داده 

شلد  دایشوجلطزن در طول  دوره آملزشوی در طوک بنگوزه 

اقتصزدج  از تفکر طراحی اطده استفزده می کنند تز مهزرت 

ازج کزرآفرطنی را از طرطق ح  طک م زل  فنزورج خوزلش 

گیه فراگیرید  اطن دوره خزلش برایگیوه   فرصوتی بوراج برای

تلس،  مهزرت اوزج دایشوجلطزن در مولرد تجوزرج سوززج 

فنووزورج اسوو. و یوولعی طووزدگیرج تحوول  گوورا اسوو. کوو  

دایشووجلطزن فراتوور از محتوولاج درسووی و از طرطووق تفکوور 

 آملزید طراحی در زیدگی واق،ی می

و  ننووتیل حزضوور بووز یتووزطج پووشواش طزفتوو  اووزج پووشواش

و  منیاوو ( 2019و امکووزران ی نچیوول ( 2019ی نتوولنیک 

 ام ل اس.   ( 2017و اودووم ی ی طدز ( 2020ی نمنیک 

تولان بو  محودود بولدن  یاز مم   یقزط ض،ف پشواش م

ملضوول  مووزمع و  نیاشووزره کوورد  امچنوو جمزم،وو  آمووزر

 تلان از یقزط قلت پشواش دای .  یپشواش را م جکزربرد

دس. آمده از تحقیق حزضر و ضورورت  بز تلم  ب  یتزطج ب 

اوزج مورتب  تکمی  اطن پشواش بوز ایجوزم سوزطر پشواش

گوردد  در ارتبوزط بوز تلس  سوزطر محققوین پیشونهزد می

 ج  طراحی و تبیوین الگول1ملضلعزت ذط  تحقیق یمزطند: 

براسوزس سوبک  دایشگزه از ینطکزرآفر جاز .یتلس،  قزب 

 یآزاد و دولتو جزدایشوگزه او کیوگرا ب  تفکرابرج تحل 

تلسو،   ج  مطزل،  تطبیقوی الگول2 جطیتز   طکشلر و مقز

دایشوگزه براسوزس سوبک رابورج  ینطکزرآفر جاز .یقزب 

 رط  اسوتفزده از سوز3گرا در داخ  و خوزر  از کشولر تحل 

 جبنود .طوو اولل APHامچلن روش  قیتحق جروش از
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دایشوگزه اوز  ینطکوزرآفر جاوز .یملثر بر مد  قزب  علام 

 و      گرااسزس سبک رابرج تحل بر

از و ملایوع ایجزم اطن تحقیق بوز محودودط. جبرا پشواشگر

ب یزرج ملام  گردطد و براج رفع آن و دستیزبی ب  یتوزطج 

متفزوتی را صرا یملد  کو   جازگراطزی   وق. و اهطن واقع

ازج محقق و تحقیق بو  مولارد از مهمترطن اطن محدودط.

دط. زمزیی براج گوردآورج اطالعوزت حدو ذط  اشزره یملد:

گروه خبرگوزن   جحزص   از مصزحب  و وق. گرفتن از اعضز

برخوی از پزسوخگلطزن و ارالو   امکوزرجعدم  نطعالوه بر ا

 نو یمخدوش  منجر ب  اتوالق وقو. در زم جپرسشنزم  از

  عدم تلایزطی در کنتر  و بررسی دطاطالعزت گرد جگردآور

 ینطکوزرآفر جاوز .یور قزب یقش سزطر علام  تأثیرگوذار بو

بزشود  ترطن محدودط. پوشواش حزضور میدایشگزه از مهم

در سوزخ. اطون مود   زبدون شک سزطر علامو  و متغیراو

ازج بزشند کو  محقوق بوز تلمو  بو  محودودط.دخی  می

قوزدر بو  بررسوی و کنتور  سوزطر  زمزیی و ق مرو تحقیوق 

 علام  ملثر در مد  مذکلر یبلده اس. 
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 مج   تلس،  آملزش مندج شزپلر

 ج آملزش ع لم پهشکیتلس، ج مرکه مطزل،زت و فص نزم 

1400  پزطیه 3سز  دوازدام  شمزره 

 گراآینده پژوهی براساس سبک رهبری تحول مدلارائه 

های کارآفرینتوسعه دانشگاه کردیبا رو

 
واحود بوین الم و  کویش  شی  دایشوگزه آزاد اسوالمی  دایشجلج دکترج  گروه مدطرط. آملز :سمیه علیمحمدی معدنویی

 کیش  اطران 

  رانطتهران منلم  تهران  ا واحد  یدایشگزه آزاد اسالم آملزشی  .طرطگروه مد  یع م ئ.یعضل ا :*امینه احمدی 

 ن ی واحد تهران شمز   تهران  اطرادایشگزه آزاد اسالم آملزشی  .طرطگروه مد  یع م ئ.یعضل ا :مجتبی معظمی 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  رانطتهران منلم  تهران  ا واحد  یدایشگزه آزاد اسالم آملزشی  .طرطگروه مد  یع م ئ.یعضل ا مسؤول: سندهینو*

 

        Email:Ahmadi_a30203@yahoo.com 

 

تلسو،   کوردطبوز رو گراآطنده پشوای براسزس سبک رابرج تحل  مد ارال  ادا تحقیق حزضر   چکیده:

یفر از م ئللین و مدطران و م،زویزن دایشگزه ازج  ۷۲اطن تحقیق   اس.  مزم،  آمزرج ازج کزرآفرطندایشگزه

کزرآفرطن و مهزرتی شزم  دایشگزه تهران  تربی. مدرس  فرانگیزن  فنی و حرف  اج و فردوسی مشهد بولد  

تخرا  گردطد  براج ت،یین رتبو  بنودج و تأثیرگوذارج و مللف  ازج تحقیق  از طرطق مصزحب  بز خبرگزن اس

استفزده گردطد و سنزرطلازج منزسب ب  دسو. آمود   MicMacتأثیرپذطرج مللف  ازج تحقیق از یرم افهار 

داند سبک رابرج تحل  گرا تأثیر زطزدج بر تلس،  کزرآفرطنی در دایشوگزه اوز دارد  ب،ود از یتزطج یشزن می

گذار  دو ومهی  م تق  و تأثیر پذطر  سو  سونزرطل بوراج تلسو،  کوزرآفرطنی در مشخ  شدن علام  تأثیر

کزرکنووزن بوو   جشنزخ. علام  ملثر در تلایمندسوزز داندییشزن م جطیتزاز یلشت  شد  امچنین دایشگزه

 کزرآمود  یملمب پورورش منوزبع ای وزی ینطکزرآفر جازدر بهبلد و تلس،  ف،زلی. طیبنوزرطعنولان عزمو  ز

 جوهطدر مه. بریزم  ر یدر آملزش عزل جیگرندهطامراه بز آ  یم  ۀتلس، جآرمزن از  جتللید دایش و فنزور

 گردد  یم یو امتمزع جو رشد اقتصزد ینطفربهتر و تلس،  کزرآ

 

  کزرآفرطنی آطنده پشوای  سبک رابرج تحل  گرا  دایشگزه کزرآفرطن  تلس،  واژگان کلیدی:

 

 

  کلیدی: واژگان
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