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Abstract 
Porpose: This research was conducted with the aim of identifying the components of 

creative leadership in Islamic Azad University, Karaj branch. 

 Methods: The research method was mixed or combined. In the first part, the 

dimensions and components of creative leadership in higher education were 

determined by analyzing the systematic approach in the foundation data theory. The 

participants were selected based on purposeful and theoretical sampling (snowball) 

from the statistical community of managers, experts, professors, and higher education 

specialists in Islamic Azad University, Karaj branch. And then the researcher achieved 

the stage of theoretical data saturation by interviewing 12 participants using a 

quastionnair which its content validity had been confirmed by academic experts. The 

reliability of the questionnaire was also equal to 0.927 during the calculation of 

Cronbach's alpha coefficient. Next, data analysis was done in three stages of open, 

axial and selective coding, while in the second part, their validation was done by a 

descriptive survey method. The statistical population in the quantitative section was 

estimated to be 170 people using Cochran's formula. 

Findings: Based on the findings, the dimensions and components of creative 

leadership in higher education included entrepreneurial, transformative, effective, 

intelligent, educational, organizational intelligence and emotional intelligence. 

Conclusion: The results showed that creative leaders, by creating new ideas and 

perspectives, might set a new path of growth and prosperity for organizations and 

improve the performance of organizations and gain a competitive advantage. Through 

determining roles, requirements and tasks assigned, they direct and motivate their 

followers towards certain goals. 

 

Keywords: component, creative leadership, higher education, Islamic Azad 

University, Karaj branch. 
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Identifying the Creative Leadership Components in Karaj Islamic Azad University 

 

Introduction: Nowadays, university leadership has become a job with increasing complexity; and it 

includes responsibilities from strategic planning and building relationships to budgeting and 

fundraising, taking responsibility, creating positive working relationships, performing balanced and 

delicate actions in university relations , patience, altruism, the importance of cooperation, building trust, 

the honor of serving as a university president, the reason of influencing people's lives, creating change 

and helping others, maintaining the scientific path, creating a supportive, transparent and open 

environment for everyone's success all together are considered very important competencies. Moreover, 

the president of the university has a crucial role that the field of action and activity of the university 

president includes working with students, academic staff, faculty members and society. Hence, this 

research was conducted with the aim of identifying the components of creative leadership in Islamic 

Azad University, Karaj branch. 

Materials and methods: This descriptive study in terms of environment was library field, in terms of 

goal was applicable research, and also a cross-sectional data collection method was done through a 

mixed research by combining qualitative and quantitative methods with a sequential exploratory plan 

and a classification compilation model as one of the research strategies in mixed methods. First phase, 

the dimensions and components of creative leadership in higher education were determined by 

analyzing the purposeful systematic approach within the data based theory. The participants were 

selected based on purposeful and theoretical sampling (snowball) approach among the statistical 

community of managers, experts, proficient and specialists of higher education in Islamic Azad 

University, Karaj branch. The statistical population in the quantitative phase was made up of managers, 

deans of faculties and assistants and professors of educational groups at Islamic Azad University of 

Karaj estimated to be 300 people who had at least 3 years of work experience and according to the rules 

of official recruitment, experimental, contractual, and definitive in different departments of this 

organization, additionally in the academic year 2020-2021, they were employed. Above all, by using 

Cochran's formula, the number of 170 people was estimated for research sample that simple random 

sampling was used too. In order to discover deep information to identify the components of creative 

leadership, the researcher reached the stage of theoretical data saturation by interviewing 12 participants 

using a semi-structured interview with 6 questions face-to-face and a call- interview as a data collection 

tool. The analysis was based on the objectives of the research upon the foundational data method using 

the following methods: a: open coding, b: axial coding, c: selective coding. In fact, after reading the 

text of each interview, the parts thoes could be considered as a primary code according to the research 

questions and research objectives were identified and selected as the primary concept. The data 

collection tool in the quantitative section was a 68-question researcher-made questionnaire. 

Additionally, to analyze the research qualitative data, foundational data analysis was used, whereas in 

the quantitative part, descriptive and inferential statistical methods were used with Lisrel and SPSS 

software. 

Results and discussion: : Qualitative data analysis was done based on the systematic approach of 

Strauss and Corbin's foundational data theory in three stages of open coding, axial coding and selective 

coding. Hence, causal factors, components of creative leadership in the Islamic Azad University of 

Karaj branch, suitable background, intervening and inhibiting factors, strategies and consequences of 

creative leadership model implementation in Islamic Azad University of Karaj branch were extracted. 

Structural equations and LISREL software were used in order to design and validate a model for creative 

leadership of Islamic Azad University of Karaj from the point of view of managers, heads of faculties 

and assistants and professors of educational groups of faculties based on quantitative data. Using the 
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background of the research and data analysis in the qualitative phase, the relationships between the 

factors obtained in the exploratory factor analysis were drawn. 

Next, extraction was done in an inductive way from the part to the whole, and in the end, a paradigm 

model of creative leadership was presented in the Islamic Azad University of Karaj branch. In the 

qualitative analysis of the findings, a paradigm was used, and in the quantitative analysis of the data, 

the method of structural equation analysis was used. 

Conclusion: The results showed that the dimensions and components of creative leadership in higher 

education included entrepreneurial, transformative, effective, intelligent, educational, organizational 

intelligence and emotional intelligence. By creating new ideas and perspectives, creative leaders can 

generate a new path of growth and prosperity for organizations and improve the performance of 

organizations and gain a competitive advantage. Through determining the roles, requirements and tasks 

assigned, they would direct and motivate their followers towards certain goals. In order to measure the 

components of creative leadership in the higher education of Islamic Azad University-Karaj branch, 

exploratory factor analysis with principal component (PC) method was used. Sampling adequacy and 

the lack of linear multiplicity (Bartlett's sphericity) equal to 0.814 and the significance level of Bartlett's 

sphericity test was less than 0.001, and three eigenvalue indices, variance explanation percentage also 

indicated compliance with the assumptions. In general, it can be said that there were two types of 

factors, i.e. "individual competences" such as self-awareness and responsibility, having emotional and 

organizational intelligence and entrepreneurship, and "work and organizational skills" such as attention 

to conditions and requirements, organizational culture, university management requirements, 

infrastructure development and attention to economic resources of leadership transplants. 

Keywords: component, creative leadership, higher education, Islamic Azad University, Karaj branch. 
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 چکیده

ج انجام واحد کر یخالق در دانشگاه آزاد اسالم یرهبر یمولفه ها ییپژوهش با هدف شناسا نیا مقدمه:

 شد.

داده  هیظرنظام مند در ن افتیبود. در بخش اول با تحلیل ره یبیترک ای ختهیروش پژوهش، آم روش کار:

ساس نمون یخالق در آموزش عال یابعاد و مولفه رهبر اد،یبن  یریه گمشخص شد. مشارکت کنندگان بر ا

 موزشنظران وخبرگان و متخصصان آصاحب  رانیمد یجامعه آمار انی( از می)گلوله برف یهدفمند ونظر

نده به نفر مشگگارکت کن 12. محقق با مصگگاحبهدندیواحد کرج انتخاب گرد یالمدردانشگگگاه آزاد اسگگ یعال

شباع نظر سه مرحله کد گذار لیتحل و هی. تجزافتیداده ها دست  یمرحله ا  و یمحور باز و یداده ها در 

شی به اعتبار  یانتخاب صیفی از نوع پیمای شد. آنها پر سنجیانجام گرفت و در بخش دوم با روش تو داخته 

توایی نفر برآورد شگگگد. روایی مح 170با اسگگگتفاده از فرمول کوکران تعداد  یه آماری دربخش کمجامع

لفای پرسشنامه توسط متخصصان دانشگاهی تایید شده است. پایایی پرسشنامه نیز طی محاسبه ضریب آ

 بود. 927/0کرانباخ برابر با 

 ،ینیفرکارآ یشگگگامل رهبر یخالق در آموزش عال یرهبر یها، ابعاد و مولفه  ها افتهیبراسگگگاس  نتایج:

 بود. یجانیوهوش ه یسازمان ،هوشیاثربخش،  هوشمند، آموزش ن،یتحول آفر

زه ای از تا ریمسگگ د،یها و چشگگم اندازهای جد دهینشگگان داد رهبران خالق  با خلق ا جینتا نتیجه گیری:

 یاابتر تیلکرد سگگازمانها و کسگگب مزدهند و بهبود عم یرا فرا روی سگگازمانها ارار م ییرشگگد و شگگکوفا

 افاهد خود را درجهت روانیمحول شگگگده، پ فینقش، الزامات و وظا نییتع قیآورند. از طر یرابوجود م

 .زانندیانگ یکنند و برم یم تیهدا ن،یمع
 

 .واحد کرج یدانشگاه آزاد اسالم ،یخالق ، آموزش عال یمولفه ،رهبر کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 های پیچیدگی با شگگگ لی به دانشگگگگاه رهبری امروزه

 ریزی برنامه از هایی مسئولیت و است شده تبدیل فزاینده

 آوری جمع و ریزی بودجه تا روابط ایجاد و اسگگگتراتژی 

 روابط ایجاد پذیری، مسگگگئولیت گیرد دربرمی را سگگگرمایه

بت، کاری جام مث مال ان عادل اع فه و مت  روابط در ظری

 همکاری به اهمیت دوسگگتی، نوع شگگکیبایی، دانشگگگاهی،

 دلیل دانشگگگاه رئیس عنوان به خدمت افتخار اعتماد ایجاد

 به کم  و ت ییر ایجاد مردم زندگی اراردادن تأثیر تحت

 و شفاف پشتیبان، خلق محیط علمی، مسیر حفظ دیگران،

 و مهم بسگگیار های شگگایسگگتگی از همه، موفقیت برای باز

 حوزه(. 2017 یومن )داس اسگگت دانشگگگاه رئیس ضگگروری

شگاه، رئیس فعالیت و عمل شجویان، با کار دان  نکارکنا دان

 شود می شامل را جامعه و علمی هیئت اعضای دانشگاهی،

 (.2015 جانسون)

جهان، رشگگد و توسگگعه همه جانبه  یدر اکثر کشگگورها

کارا و  ،یمتعال ینظام آموزش عال  ی هیکشگگگور در سگگگا

 که برنامه شگگودی امر موجب م نیاثربخش شگگده اسگگت.ا

ش زانیر شند.  یدر جهت ارتقاء دائم یآموز در این آن بکو

در چند سگگال گذشگگته  یآموزش عال سگگب  رهبری راسگگتا

صل شگاه ینظام ها یدغدغه ا صل یدان  تیفعال یو محور ا

 (. 2015 )یسبوالغی باشد یآن ها م یها و برنامه ها

 رئیس مهم بسگگگیار (وظایف2020) بورگوس عقیده به

 اهداف تعیین و مؤسگسگه کلی اداره: از اند عبارت دانشگگاه

 ایجاد دانشگگگگاهی های فعالیت مناسگگگب دامنه و ها نقش

 تفسگگگیر: مأموریتها اجرای برای الزم سگگگازمانی سگگگاختار

ست شگاه، های سیا شگاه کارکنان انتصاب دان  رویایی و دان

 و توسعه ریزی برنامه در هماهنگی آنان از «منظم دوره ای

 پیگیری مؤسگگسگگه، های برنامه و ها فعالیت از برداریبهره 

جه ای و مالی امور نده مسگگگت الت و امالک و بود مای  ن

 تحقق برای دانشگاه رئیس روابط تنظیم و دانشگاه «نهادی

 ،برتری ای حرفه اخالق مانند مهمی دانشگاهی های ارزش

 محیط تنوع به ،احترام مدنی نوآوری،مسگگگئولیت همیاری،

 (.2019 )الکعبی دارد محوری و مهم نقش مثبت آموزشی

 و اسگگت مهمی پدیده سگگازمانی، تحقیقات در رهبری

 می محسوب پژوهشگران و ها سازمان دغدغه های از یکی

 دهند می شگگگکل را خود پیروان رفتار رهبران زیرا شگگگود

 (.1398 همکاران  و حمزئیان)

مل  عات ابلی در مورد عملکرد خالق تیم، عوا طال م

ان ورودی تیم مانند عضویت در تیم و رهبری تیم را به عنو

کار تیمی بررسگگگی کرده مدل  نه در  ند )بری  و پیشگگگی ا

کاران  که رهبری 2020هم ند  هاد کرد قان پیشگگگن (. محق

ست تیمی غالب سازمانی ا ترین عامل تأثیرگذار بر نوآوری 

کاران )2017کاران )لیوبونیکوا و هم ( 2016(. جین و هم

ر دریافتند که رفتار رهبری در تیم های تحقیقاتی علمی د

سگگازمان های دانشگگگاهی چین وجود دارد و چنین رهبری 

عات موجود طال  تأثیر مثبتی بر عملکرد خالق تیم دارد. م

فاده از با اسگگگت طه بین رهبری و عملکرد خالق تیم را   راب

سم سطهمکانی شده، مایت درکمختلف مانند حای های وا

فرآیندهای اادام تیمی و وضعیت درونی درک شده بررسی 

چان کرده ند ) کاران 2017ا ؛ لی و 2017؛ شگگگن و هم

( نشگان دادند 2021(. سگروات و عباسگی )2018همکاران 

ی  مت یر مهم برای  به عنوان  مدی خالق  کارآ که خود

 پیش بینی عملکرد نوآورانه عمل می کند. 

 اسگگاسگگی خصگگوصگگیات شگگناسگگایی جهت هاییتالش

سات ّس ست گرفته صورت عالی آموزش مؤ ضوعات  که ا مو

. سازد می متأثّر دانشگاهی یرهبری و مدیریت را در زمینه

ط اندآمده زیر در که هابنیادین دانشگگگاه هایویژگی  توسگگّ

سن ست صاحبنظران دیگر و ما شده ا مدیریت -1:برگزیده 

دانشگگگاه ها می  در فعّالیت دشگگوارترین و تریندانش عمده

شد شکدههای دانش )گروهحوزه-2.با ( هاهای علمی در دان

هسگگتند. در نتیجه سگگاختار  عالی آموزش سگگاختاری اجزاء

ص هایها به سگگلولسگگازمانی دانشگگگاه  که اییافتهتخصگگّ

سستی دارند، تقسیم ست شده بندیپیوندهای  ادرت -3.ا

 سازمانی گَراناحدها و کنشگیری بین تعدادی از وتصمیم

 ویژگی ی  هانوآوری در دانشگگگاه-4.اسگگت شگگده پخش

ناگهانی نادرند  و عظیم ت ییرات. اسگگت بنیادین و ایریشگگه

 توزیع سگگگازمانی گَرانچرا که وظایف و ادرت بین کنش



 ... لفه هایؤناسایی مش                                                                                                                                                     273

 1401 تابستان، 2 شاپور، سال سیزدهم، شمارهی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 گرفته ارار سازمان ترااتدار در سطوح پایین-5.است شده

صگگان با) اسگگت حالی که ااتدار در  دانشگگگاهی( متخصگگّ

این ت.سازمانی در مؤّسسات آموزش عالی نسبتاً ضعیف اس

شگاه تا حدّ زیادی ظرفیت هدایت  صیات بنیادین دان صو خ

صگگان حرفه  را سگگنتی دیوانسگگاالری یای به شگگیوهمتخصگگّ

اغلب  در هم دیگری خاص هایویژگی. سگگگازدمی محدود

 ،«اهداف پیچیدگی» شود؛مؤّسسات آموزش عالی یافت می

یت حدود های  سگگگنجش در م تایج، روشگگگن نبودن مرز ن

خودگردانی و اسگگتقالل در ارتباب با جامعه، توزیع ادرت و 

شگاه سازمان از ویژگیهای دان ستند. چندپارگی درونی  ها ه

ها ضمن داشتن ویژگیهای وی بر این باور است که دانشگاه

 ،های دیگر تشگگگابهاتی نیز دارندخاص همانند سگگگازمان

ها در برابر الگوهای جهانی و نیروهای ها و دانشگاهدانشکده

 صگگورت به اینکه با هاسگگازمانی در امان نیسگگتند. رسگگالت

ست مکتوب سله مراتب بین مبهم ابالغ می ولی ا سل شود؛ 

کارکنان آشکار است؛ تقسیم کار به صورت افقی و عمودی 

 رپدیدا شگگگدن¬ها با اجتماعیوجود دارد؛ هنجارها و ارزش

ضات  انواع نابرابری و شودمی ست؛ تعار ها اابل مالحظه ا

ها و اسگگگتانداردها تثبیت و دهند و دسگگگتورالعملرخ می

شگگوند؛ برخی افراد به لحاد داشگگتن مهارت تصگگحیم می

 ادرت روابط شوند؛می ترای سازمان در سایرین از ترسریع

لب روش مشگگگکالت و دارد وجود اا  و حل خاص هایدر 

صل سخن هندی )به نظر میند.شومی ف سد این  ( 1978ر

سازماندهی  صر، یشدهکه جوامع   مدیریّت بیش واجد معا

ست؛  از صحیحی ا سخن  حدّ و فااد رهبری کافی هستند، 

نه به یاری از رهبران علمی، هر گو که بسگگگ ویژه از آن رو 

اند. با توجّه مدیریّتی کرده هایرهبری وااعی را فدای نقش

ی   در دانشگگگگاهی رهبری و مدیریّت هایبه اینکه نقش

 بود، خواهند همدیگر از متفاوت کامالً دانشگاهی یمؤسّسه

 که اسگگت هاییشگگ ل تعریف ها،خلط نقش از برخی علّت

فرد در هر  که است ضروری و هستند جنبه دو هر مستلزم

شد دوی این جنبه شته با صالحیّت دا )امین مظفری و ها 

دانشگگگاه آزاد اسگگالمی به عنوان ی   (.1393پاداش اصگگل 

شور و ارتقای  سعه آموزش عالی ک شی در تو سازمان آموز

جایگاه جهانی ایران در عرصگگگه تولید علم نقش دارد  این 

دانشگگگاه همچنین زمینه سگگاز اشگگت ال بخش وسگگیعی از 

جامعه دانشگاهی کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص و 

سازمان آمو شد.  این  سالهای اخیربا متعهد می با شی در  ز

ت ییرات وپیشگگرفتهای زیادی مواجه بوده اسگگت. شگگاخص 

صادی کردن  ترین ت ییرات در مدیریت جدید در زمینه اات

لیگگت برای هگگای دانشفعگگا نیگگان و بیشگگگترین تالش  ب

کردن و افزایش کیفیت علوم بوده اسگگت که بتوان کاربردی

یازهای جامعه را  برطرف کرد . و در با اسگگگتفاده از آن  ن

زمینه رشگگگد و تولید علم و فناوری، راابت با کشگگگورهای 

 های علمی،پیشرفته در زمینه اختراعات، مقاالت و همایش

ای بنیان و درآمدهای غیرشهریههای ااتصادی دانشفعالیت

در تالش های نو وجدیدی  نموده اسگگگت. اما با این وجود  

ف عوامل دانشگگگاه آزاد، نادیده گرفتن عوامل درونی و ضگگع

مدیران   یت ، دلسگگگردی وبی انگیزگی را در   بیرونی خالا

شگاه  ست با توجه به روبه رویی دان شتر نموده ا شگاه بی دان

آزاد با مشگگکالت مالی و اتکای این دانشگگگاه به شگگهریه و 

شگگگرایط راابتی جذب دانشگگگجو  بسگگگیاری از واحدها به 

سمت واحدهای زیان ده تبدیل شاید نیاز به  ست  و شده ا

شد .مهارتی و فنی و حرفه شگاه با شدن دان وهمچنین  ای 

در دوران پاندمی کرونا تمام معادالت آموزشی در یاد دهی 

باحضگگوری شگگدن و برهم زده شگگد  ویادگیری دانشگگجویان

شگاه  فروکش نمودن افول کرونا چالش جدید دیگری  ودان

شگاه افزوده  شکالت دان صیلی به م نیز تحت عنوان افت تح

فعال مانع  یبه گونه ا یو فرهنگ یساختار عفض و نیزشد

بنابراین شگگگوند،  یم یاریاز هم و هم یریادگی ،یمیکار ت

های مؤثر در ها و روشبدون وجود برنامهدانشگگگاه رهبران 

ها در دسگگتیابی به ارائه ایجاد خالایت، احتمال بروز ناکامی

گاه مات دانشگگگ خد یت خوب  هد  کیف مه خوا نان ادا همچ

ها در های و سازمانداشت؛ بنابراین، نیاز به بررسی سیستم

شتن مدیران خالق  و روش ساس میهای آندا شود ها اح

یق پیشگگنهادی اسگگت به همین منظور با که هدفِ این تحق

های فراوان توجه به اینکه دانشگگگاه آزاد دسگگتخوش چالش

ست.نیاز به خالایت و نوآوری در محیط شده ا های راابتی 
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ستراتژی   به سب  به چالشا سخ منا ها و تبدیل منظور پا

باشد.به همین منظور ضرورت و اهمیت  ها میآن به فرصت

ساس می  وجود  رهبران خالق در سل جدید اح شگاه ن دان

گردد.دانشگگگاه آزاد نیازمند  برنامه ریزی های نو و مدون و 

منسگگگجم برای حل مشگگگکالتی که در آینده با آن روبرو 

بررسی ها نشان می دهد که تحقیقات  خواهد بود میباشد.

انجام شده در خصوص خالایت و رهبری فراوان است ولی 

ق، تحقیقات این زمینه با توجه به جدید بودن رهبریِ خال

بخصگگوص بسگگیار محدود اسگگت. از طرفی تحقیقات انجام 

های تئوری  و عملیاتی برای این شگگده جامع نبوده و مدل

مهم فراهم نمی آورند. از این رو و با توجه به ناکارآمد بودن 

تحقیقات حاضگگر، بخصگگوص در حوزه مدلسگگازی رهبری 

خالق و خالق، و برای غنی تر کردن ادبیگگات رهبری 

پیشنهاد، اجرا و ارزشیابی مدل رهبری خالق، مسئله اصلی 

تحقیق حاضر این است که الگوی رهبری خالق در دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد کرج چگونه است؟

 اسگگتراتژی باید خود، بقای حفظ منظور به ها دانشگگگاه

 ای حرفه چگونه بگیرند یاد و دهند توسگگعه را رهبری های

 کار به را مناسبی های استراتژی باید همچنین. کنند عمل

 را دانشگگگجویان و جامعه بالقوة نیازهای بتوانند تا بگیرند

ند برآورده جه با. کن یده خاص، محیط به تو یا، و پیچ  پو

 با مسگگتقیمی ارتباب ها، دانشگگگاه موفقیت از زیادی بخش

 به دانشگاهی مناصی تصدی دارد.  رهبری های شایستگی

ست ویژه شگاه ریا سالتهای به توجه با هادان  به آن، خطیر ر

ستگی از برخورداری ست نیازمند هایی توانایی و ها شای  ا

 را جامعه های ظرفیت از مناسگگب بهره برداری با بتواند که

 رؤسگگای انتصگگاب و انتخاب. برسگگاند مقصگگود سگگرمنزل به

 های توانایی از برخورداری صرف به توان نمی را ها دانشگاه

ستگی از برخورداری بلکه کرد، محدود تجربی و علمی  شای

 میشگگود، محسگگوب تری کامل معیار و رویکرد خاص، های

الگوی  ترسیم پژوهش، این اصلی مسئله و دغدغه بنابراین،

اسگگت رهبری خالق در دانشگگگاه آزاد اسگگالمی واحد کرج 

ضگگرورت  و اهمیت شگگده، ارائه مطالب به توجه با بنابراین

 در خالق رهبری های مولفه اییپژوهشی در رابطه با شناس

شگاه سالمی آزاد دان شهود واحد ا ست کرج م  از هدف لذا. ا

 در خالق رهبری های مولفه حاضگگر، شگگناسگگایی پژوهش

 کرج است. واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 

 مواد و روش ها

از میدانی،  -ایکتابخانهمحیط  حیث ازپژوهش روش 

و  مقطعی دادهگردآوری زمان  نظر ازکاربردی، هدف نظر 

 بود. با پیمایشگگی -توصگگیفیپژوهش، اجرای روش نظر  از

 ترکیبیپژوهش روش  از پژوهش ماهیت و هدفبه  توجه

 طرحکمّی با وکیفی  روشگگگهای تلفیقطریق از  آمیخته یا

از ی یک عنوانبهطبقه بندی  تدوینمدل و متوالی اکتشافی 

شگگده اسگگتفاده آمیخته روشگگهای در پژوهش راهبردهای 

 پژوهش کیفی بخششگگگرکگگت کننگگدگگگان در .اسگگگگت

 آموزشگگی مدیریت ومتخصگگصگگان خبرگان و نظرانصگگاحب

 بود کرج اسگگالمی آزاد دانشگگگاه در عالی آموزش ومدیریت

 برفی گلوله روش با سگگگ س روش هدفمند و با ابتدا در که

 روسگگای ، مدیران را کمی فاز در آماری عهجام. یافت ادامه

 دانشکده آموزشی های گروه واساتید ومعاونین ها دانشکده

 کار سابقه حداال دارای که کرج اسالمی آزاد دانشگاه های

شند می باال به سال 3 سمی کارگزینی احکام طبق و با  ر

 مختلف هایبخش در اطعی رسگگمی اراردادی، آزمایشگگی،

 اشگگت ال 1400-1399 تحصگگیلی سگگال در سگگازمان این

شتندکه ستفاده با. شدند برآورد نفر 300  آنها تعداد دا  از ا

 لذا. شگگد برآورد نمونه برای نفر 170 تعداد کوکران فرمول

شد.  استفاده گیری نمونه در تصادفی ساده گیری نمونه از

 مولفه شناسایی منظور به عمیق اطالعات کشف راستای در

 مشگگارکت نفر12مصگگاحبه با  با محقق خالق، رهبری های

 مصاحبه یافت دست ها داده نظری اشباع مرحله به کننده

 و چهره به چهره صورت به سوال 6 با  ساختاریافته نیمه

 اسگگتفاده ها داده آوری گرد ابزار عنوان به تلفنی مصگگاحبه

 داده روش با و بوده تحقیق اهداف به توجه با تحلیلشگگد. 

یاد فاده با و بن گذاری: الف: روش از اسگگگت : ب ، باز کد

 شگگگده اسگگگتفاده انتخابی کدگذاری: ج محوری کدگذاری

 ها، مصگگاحبه از ی  هر متن مطالعه از پس وااع در. اسگگت
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 تحقیق اهداف و پژوهش سؤاالت به توجه با که اسمتهایی

 شگگگود گرفته نظر در اولیه کد ی  عنوان به میتوانسگگگت

 . گردید انتخاب اولیه مفهوم عنوان به و شگگدمی مشگگخص

 محقق پرسگگشگگنامه کمی بخش در ها داده گردآوری ابزار

یل برای. بود سگگگوالی 68 سگگگاخته  کیفی های داده تحل

 هایروش از کمی بخش در و بنیاد داده تحلیل از پژوهش

صیفی آماری ستنباطی و تو  SPSS و لیزرل  افزار نرم با  ا

  .ارارگرفت استفاده مورد

مقاله حاضگگگر بر گرفته از رسگگگاله دکتری مصگگگوب در 

سالمی تهران مرکز ودارای  شگاه آزاد ا شورای پژوهش دان

کد اخالق از کمیته اخالق پزشگگکی واحد کرج به شگگماره 

 مگگی بگگاشگگگگد وIR.IAU.K.REC.1399.89  کگگد

جام این  ند ان مامی کسگگگانی که در فرای له از ت بدینوسگگگی

پژوهش نقش موثری داشتند تقدیر وتشکر می شود. تضاد 

سازمانی ویا افرادی : منافع نتایج این پژوهش با منافع هیچ 

 تعارض ندارد.

 

 یافته ها

 نظام رهیافت اساس بر کیفی داده های تحلیل و تجزیه

 مرحله سه کوربین در و اشتراوس بنیاد داده ی نظریه مند

 انتخابی وکدگذاری محوری کدگذاری باز، گذاری کد

 های مؤلفه علّی، ترتیب عوامل بدین که پذیرفت صورت

 و بستر ، واحد کرج یخالق در دانشگاه آزاد اسالم یرهبر

 و بازدارنده، راهبردها و گر مداخله عوامل مناسب، زمینه

گاه آزاد خالق در دانش یرهبر الگوی اجرای پیامدهای

 شیوه ای .استخراج به شدند استخراج واحد کرج یاسالم

 الگوی نهایت در و ایم رسیده کل به از جزء و بود استقرایی

 واحد کرج یخالق در دانشگاه آزاد اسالم رهبری پارادایمی

 .گردید ارائه
 

 

 کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاهخالق در  یرهبر الگویمدل پارادایمی  . 1شکل 

Figure 1. Paradigmatic model of creative leadership model in Islamic Azad University, Karaj branch 

 

ها فه  عال یرهبر یمول گاه  یخالق درآموزش  زاد آدانشگگگ

 اند؟ واحد کرج  کدام یاسالم

به این پرسگگگش  پاسگگگخگویی  مل برای  عا یل  روش تحل

ابتدا  استفاده شد. (pc)اکتشافی با روش مولفه های اصلی

ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه ضریب همگونی درونی 

ضه های اولیه ,گویه ها  شافی  یعنی تحلیل عامل اکتمفرو

نه یت نمو فا یت   برداریک گانگی خطی)کرو ند  عدم چ و

 نشان می دهدکه 1جدول بارتلت ( محاسبه شد. نتایج  در

سشنامه  خالق در  یرهبر الگویارائه سئوالی  67اعتبار پر

 واحد اسگگگالمی آزاد دانشگگگگاه مطالعه مورد) یآموزش عال
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طریق محاسگگگبه ضگگگریب همگونی درونی برابر با از (کرج

برابر با  (KMO)برداری شگگاخص کفایت نمونهبود. 927/0

آزمون کرویت بارتلت  و سطم معناداربودن مشخصه 814/0

توان نتیجه گرفت اسگگگت. بنابراین می 001/0نیز کمتر از 

که اجرای تحلیل عاملی بر اسگگگاس ماتریس همبسگگگتگی 

 .حاصل در گروه نمونه مورد مطالعه اابل توجیه خواهد بود

ساده آن، به منظور  ساختار  شخیص عامل ها و همچنین  ت

ویژه، درصگگد تبیین واریانس و نمودار  سگگه شگگاخص ارزش

های ویژه  ته ارزشگگگ یاف و روش چرخش  screeچرخش 

عاملی  بار ال  حدا با  ماکس  مورد بررسگگگی ارار  40/0واری

 گرفت.

مدلی جهت  بارسگگگنجی  طراحی و  منظوربهطراحی و اعت

بارسگگگنجی گاه آزاد  خالق یرهبرالگویی برای  اعت دانشگگگ

، روسای دانشکده ها ومعاونین  رانیمد کرج از نظر اسالمی

ساتید ساس داده های  وا شکده ها برا شی دان گروهای آموز

استفاده  LISREL کمی از معادالت ساختاری و نرم افزار

شینه تحقیق وتجزیه وتحلیل داده ها  ستفاده از پی شد. با ا

دسگگگت آمده درتحلیل درمرحله کیفی،  روابط بین عوامل ب

شاخص های برازندگی  س س  شد. سم  شافی ر عامل اکت

شاخص های برازندگی مورد محاسبه و ارزیابی ارار گرفت. 

( ، شاخص برازندگی df2/از ابیل مجذور کای نرم شده )

(، شاخص تعدیل GFI( ، شاخص برازندگی )CFIتطبیقی)

ستفاده ارار  RMSEA ( وAGFIبرازندگی ) شده مورد ا

.مقادیر بدسگگت آمده برای شگگاخص ها درجدول زیر گرفت

 نشان داده شده است. 

 به شکل زیر بود. ضرایب مسیراستاندارد بامدل 

 

 

 مدل پژوهش با ضرایب استاندارد . 2نمودار

coefficientsDiagram 2. of the research model with standard  
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 های براززندگی مدل. شاخص 1جدول 

Table 1. Model fit indices  

 نتیجه حد مجاز مقادیر شاخصها شاخص  ها

/df2 خیلی خوب 3کمتراز 87/1 نسبت کای دو بر درجۀ آزادی 

RMSEAمناسب را مناسب میدانند08/0برخی دیگر کمتر از  و05/0کمتـر از  048/0 شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل 

GFI خیلی خوب 90/0باالتراز 94/0 شاخص برازندگی 

AGFI خوب 90/0باالتراز 90/0 شاخص تعدیل شده  برازندگی 

NFI خیلی خوب 90/0باالتراز 96/0 شاخص برازش هنجار شده 

NNFI خیلی خوب 90/0باالتراز 97/0 شاخص برازش هنجار نشده 

CFI خیلی خوب 90/0باالتراز 95/0 شاخص برازندگی تطبیقی 

I FI خیلی خوب 90/0باالتراز 92/0 شاخص برازش افزاینده 

 

، شاخص های برازندگی مورد بررسی 1اساس جدول بر 

ر نشان داد، مجذور کای نرم شده برای مدل اندازه گیری د

ل بود که بیان کننده برازندگی اابل ابو 87/1این پژوهش 

 95/0( CFIمدل با داده است. شاخص برازندگی تطبیقی )

شگگگاخص و  94/0(برابر  GFI)شگگگاخص نکویی برازش و 

ندگی عدیل شگگگده براز  و همچنین 90/0( نیز AGFI) ت

یبشگگگگاخص  جذورات تقر یانگین م طای م   ریشگگگگه خ

RMSEA  ست 048/0برابربا ساس مقادیر بد بود. که بر ا

آمده می توان گفت مدل بدسگگت آمده برازش مناسگگبی با 

 دارد. داده ها 

برای  t  مقداربا توجه به نتایج بدسگگگت آمده درمدل، 

رنتیجه ضگگرایب بود د 2ضگگرایب درتمام مسگگیرها بیشگگتراز 

الگویی برای طراحی درتمام مسیرها معناداربودند. به منظور

،  رانیمد کرج از نظر دانشگگگاه آزاد اسگگالمی خالق یرهبر

ساتید شکده ها ومعاونین وا سای دان شی  رو گروهای آموز

دانشگگکده ها اسگگمت سگگاختاری مدل مد نظر ارار گرفت. 

برای معناداری ضگگگرایب مسگگگیر   tروابط مقوله ها ومقادیر

دراسگگمت سگگاختاری مدل درجدول زیر نشگگان داده شگگده 

 است.

 

 مدل یدرقسمت ساختار ریمس بیضرا یمعنادار یبرا  t ریمقاد استاندارد و بی. ضرا2جدول 

Table 2. Standard coefficients and t values for the significance of path coefficients in the structural 

part of the model 
 معنی داری tمقدار مسیرمستقیمضریب  روابط مقوله ها

 001/0 81/11 59/0 مقوله محوری ←شرایط علی 

 001/0 19/12 67/0 عوامل مداخله گر ←شرایط علی 

 001/0 41/12 68/0 شرایط زمینه ایی ←شرایط علی 

 001/0 89/13 72/0 راهبردها ←مقوله محوری 

 001/0 19/12 63/0 راهبردها ← عوامل مداخله گر

 001/0 86/17 87/0 راهبردها ←شرایط زمینه ایی 

 001/0 54/13 71/0 پیامدها ←مقوله محوری 

 001/0 21/14 72/0 پیامدها ←راهبردها 

 001/0 92/12 69/0 پیامدها  ←شرایط زمینه ایی 
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، نتایج زیر از اسگگگمت سگگگاختاری 2با توجه به جدول 

 می شود.مدل فوق استنباب 

له محوری»شگگگرایط علی بر  مداخله گر  مقو مل  ، عوا

، β ،67/0= β =59/0) با ضرایب مسیر« وشرایط زمینه ایی

68/0= β،001/0p< اثر مستقیم ومعناداری داشت ) 

 برراهبردها وپیامدها با ضگگگرایب مسگگگیر مقوله محوری

(001/0p< ،71/0= β 72/0و= β ستقیم ومعناداری ( اثر م

 داشت.

یب مسگگگیر  با ضگگگرا ها  له گر برراهبرد مداخ مل   عوا

(001/0p< ،63/0= β.اثر مستقیم ومعناداری داشت ) 

سیر ضرایب م  شرایط زمینه ایی برراهبردها وپیامدهابا 

(001/0p<  ،69/0= β 87/0و= β  اثر مستقیم ومعناداری)

 داشت.

مقوله محوری ، شگگگرایط زمینه ایی وعوامل مداخله »

 برپیامدها اثر غیر مستقیم داشت.« راهبردها»طریقاز « گر

« عوامل مداخله گر وراهبردها»شگگگرایط علی از طریق

«  و شگگرایط زمینه ایی  مقوله محوری» وهمچنین از طریق

برپیامدها اثر «  شگگگرایط زمینه ایی » وهمچنین از طریق

 غیر مستقیم داشت.

 

 و نتیجه گیری بحث  

هاجهت سگگگنجش  فه  خالق درآموزش  یرهبر یمول

ازتحلیل عامل   واحد کرج یاسگگگالم آزاد دانشگگگگاه یعال

 اسگگتفاده شگگد. (pc)اکتشگگافی با روش مولفه های اصگگلی

نهک یت نمو یت   برداریفا گانگی خطی)کرو ند  عدم چ و

 و سگگطم معناداربودن مشگگخصگگه 814/0بارتلت ( برابر با 

بودو سه شاخص  001/0نیز کمتر از  آزمون کرویت بارتلت

یت  ارزش ویژه، درصگگگد تبیین واریانس نیز داللت بر رعا

می توان گفت دودسگگته عوامل  درکل مفروضگگه ها داشگگت. 

ستگیهای فردی» یعنی سئولیت  مثل«  شای خودآگاهی وم

 » و ، داشگگتن هوش هیجانی وسگگازمانی وکارآفرین پذیری

مانی کاری و سگگگاز های  هارت ثل« م جه  م به شگگگرایط تو

، الزامات مدیریت دانشگگگاهی، فرهنگ سگگازمانی وملزومات،

شاگرهای  صادی ن ساختها وتوجه به منابع اات سعه زیر  تو

از طریق ویژگی  خالقرهبرمی توان گفت،  رهبری خالاند.

های فردی به عنوان ی  الگو، اخالای پیروان را توسعه می 

در .به وفاداری و انجگام فگرامین سوق می دهدوآنهارا بخشد

ماعی مثبت با پیروان، این حقیقت داشگگگتن تعامالت اجت

انگیزانند که کار خود را با اشتیاق  حس را درون آنها بر می

شتری انجام دهند ساس مثبت می  .بی بدین ترتیب این اح

تواند موجب گسترش دامنه توجگگگه کارکنگگگان )افگگگزایش 

گداد عناصر شناختی که در ارتباب با مسئله در دسترس  تع

افگزایش وسگعت عناصری می باشگند ( و دامنگه شگناخت )

شند سترس می با سئله کمتر در د هنوز وکه در ارتباب با م

نا شگگگناخته هسگگگتند ( شگگگود و در نهایت به طور بالقوه 

افگرادی کگه  .باعث ارتقای و بهبود فعالیتهای خالاانه گردد

سند و از نقاب ضگگگعف و اگگگوت  خگگگود را به خوبی میشنا

حکگگگم واعتماد به , دارای شخصگگگیت م ندخبر خگگگود بگگگا

گی ونفس باال گاعی غیرمنطق گبات دف گاری از تعص گبتا ع نس

مگگگگی باشند و در نتیجه راحت تر می توانند روابط شفاف، 

چنین  .باز و یا حتی نزدی  با دیگران داشگگگته باشگگگند

رفتارهایی در حقیقت حاکی از سگگگازگاری بین ارزشگگگها، 

 آگاهیخودباورها و ااداماتشان اسگت. زمانیکگه فرآیندهای 

گه  گرد ب گای ف گردد، رفتاره گی گ در فرد درونی و تثبیت م

واسگگگطه ارزشگگگهای درونی در مقابل تهدیدها ، پاداشها و 

های بیرونی و یا حتگگگگی انتظگگگگارات اجتمگگگگاعی  انگیزه

گود گی ش گدایت م گت و .ه گای مثب گب رفتاره گدین ترتی ب

رهبگگگر از طریگگگق رفتارهایش به عنوان ی  کیفیت  خالق

دار از سگگگوی پیروان درک می شگگگود و با ایجاد چنین پای

مادی تاری  خالقرهبری  اعت ی  الگوی رف  دربه عنوان 

و شفافیت  هگگگای درونگگگی جنبهرشدپرورش خودآگاهی، 

عات عادل اطال باب، پردازش مت نه اخالق و ارت با  حسگگگ

گود ظرفیتموثر باشد وکارکنان  گرویج و بهب گه ت گای  ب ه

بت  جاد جو اخالای مث بت و ای ناختی مث  . ردازدبروانشگگگ

بگگگا براگگگگگگراری دارد که، شایستگیهای فردی رهبگگگگگگری

گاز گ گگط مثبگت و ب گیریها و حتی  ارزشگگها، تصمیم ؛ رواب

گد و  گرض دی گود را در مع گتباهات خ گعف و اش گاب ض نق

گرار می گان ا گر همگ دهد و موجبات پیامدهای مثبتی  نظ
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جاد حس اعتماد متقابل، آزادی بیان در ارائگگگگه همچون ای

گی  گارف و اثربخش گر متع گی غی گد و حت گای جدی گده ه ای

  .سگازمان را بگه دنبگال خواهگد داشگت

نگ)دیگگگگگگگددامس و  ند2012چ قد گاهی (معت خودآ

که، است  خالق مهمترین عنصر و سنگ بنای مهم رهبری

گوت و ضعف فردی و چگونگی ارتبا باعث گاب ا ب درک نق

در حقیقت بدون توجه می شگود.با دنیای پیرامون شگخص 

می عملکرد ارتباب پیدا  بابگگگگگه خودآگاهی، هویت فردی 

در این حالت خودشیفتگی، شگرارت و عملکردهگای  و کند

گرا هویت  گوند، زی گی ش گه م گز دارای توجی گت نی ناشایس

خود را با اعمالی که انجام می دهند سازگار مگگگی داننگگگد 

دآگاهی شامل هردو مرجع بیرونی و درونی است. خو .درکل

ضعف و اوت و  شناخت رهبگگگگر از نقاب  مرجع درونی، به 

گزه  گا، انگی گا، خواسگته ه گد باوره مواعیت های ذهنی مانن

شود درحالی که مرجع  سگگگگات مربوب می  هگگگگا و احسا

بیرونی به انعکاس تصگگویر خود و آنچگگگگگه دیگگگگگگران از 

وب می شود. در رفتار رهبران اند مرب رهبرشگان درک کرده

گع  گر دو مرج گه ه گد ک گی رس با خودآگاهی باال به نظر م

گه  گا ب گی آنه گزایش اثربخش گث اف گی باع گی و درون بیرون

گت گده اس گر ش گوان رهب رهبری (1994) باس و آولیو .عن

آفرین را سگگگبکی از رهبری میدانند که در آن رهبر  تحول

هام بخش دیگران  تا ال های  باشگگگد وانگیزهتالش میکند 

سمت توجه  شخصی را به  درونی بر روی نیازها و تمایالت 

به ایجاد و دهدخارجی به نیازهای سگگازمانی و کاری ت ییر 

که رهبری  زدایی می تحول و تحول هایی  پردازد، ارزشگگگ

نظیر آزادی،  کند، ارزشگگهای غایی  آفرین دنبال می تحول

لت و برابری اسگگگت های .عدا هارت کاری  از سگگگوی دیگرم

مهمترین ویژگی وسگگگازمانی رهبری ایجاب می کند که، 

صر کنونی  سازی  عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانییعنی ع

بگگا  را مگگد نظراراردهگگدوو ت ییرات فزاینگگده تکنولوکیکی 

سازمان را مشخص  سیر آینده  افراد را به آن  وکرفنگری، م

مسگگگیر هدایت کند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به 

شم اندازهای  با خلق ایده خالقود آورد. رهبران وج ها و چ

ای از رشگگگد و شگگگکوفایی را فرا روی  جدید، مسگگگیر تازه

سب  سازمانها ارار می سازمانها و ک دهند و بهبود عملکرد 

اابتی  یت ر ند.مز از طریق تعیین نقش،  رابوجود می آور

هت  ظایف محول شگگگده، پیروان خود را درج مات و و الزا

یت می هدا هداف معین،  ند و برمی ا با   کن ند.  انگیزان

ترغیبها و تشگگگویقها و تحریکات ذهنی که بر روی پیروان 

شیده و  صورت می ضع موجود را به چالش ک گیرد، آنان و

س سازی  ساختن اهداف و بهبود و باز ازمان، برای برآورده 

شرفته را  شهای نو و پی سنتی حل  رو شهای  جایگزین رو

 امور دانشگگگگاه در تحول و ت ییر از.نمایند مسگگگئله می

ش لیکند می حمایت سهیل ااطعیت، مانند .مهارتهای   ت

شم سازی، شتن، انداز چ  سازی، ظرفیت سازی، تیم دا

می کند.  مدیریت را تعارض و مداوم تأمل سگگازی، انجمن

 (2011درنگگگظگگگرلگگگونگگگبگگگر  وارن اسگگگگگتگگگیگگگن )

 و ها سگگازمان ویژگیهای دربرگیرندهسگگاختارسگگازمانی،

 پرورش سگگطم ارتقاء و آنها اسگگت نمودن عمل چگونگی

ستی، و پرورش سطم ارتقاء سعه به پاداش سرپر  حرفه تو

 .شگگود می شگگامل را اعضگگای گذاری ارزش و وخالق ای

 کامال تا باز لفمخت انواع از ای برگسگگتره یها سگگاختار

سته  بوروکراتی  های سازمان .اراردارند بوروکراتی  و ب

 غیر اختیار، مراتب اوانین،سگگلسگگله کار، تقسگگیم شگگامل

ستمهای که حالی شونددر می وراابت شخصی  با باز سی

صمیم چون هم عمالیا شارکتی، گیری ت ستم م  های سی

سهیم و همکاری و گروه ارتقای رهبری، چرخش  ادرت ت

 سگگگاختارسگگگازمانیرهبری خالق  .شگگگوند می شگگگناخته

باید به  عالی آموزش فراوان اهمیت دلیل بهدردانشگگگاه را 

ستم باز هدایت کندو سی ستم در سمت  شگاهی سی  ،دان

 جوامع و شگگرایط،  خارجی گذاران تأثیری داخلی ونیروها

ضای اوانین، دولتی، ضوابط محلی، و ملی المللی، بین  ف

سی،  محدود، منابع جامعه، ازهاینی خانواده، شرایط سیا

 عوامل و حزبی های حقوای، سگگگیاسگگگت های چالش

بین ارزشگگهای سگگنتی  را مورد توجه اراردهد. ج رافیایی

نده نو  تل کن های مخ مدل عالی و  مدت آموزش  طوالنی 

مدلهای مؤثر آینده  .ظهور ، تنش های طبیعی وجود دارد

با این حال ، رهبران خالق کسگگانی  .مشگگخص نشگگده اند



 280                                                                                                                                                        همکاران ومحرابی 

 1401 تابستان، 2 شاپور، سال سیزدهم، شمارهی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

خواهند بود که متعهد به مهارتهای در حال توسعه و عملی 

سمت امکانات جدید باز می کنند ستند که آینده را به   .ه

نویسگگگندگان چهار مهارت چابکی،  رهبری بین حرفه ای ، 

جانی را برای  طات اسگگگتراتژی  و هوش هی با مدن و ارت ت

رهبری خالق ارائه می دهند. این چهار مهارت منحصگگر به 

تند. مدنی بودن و فراگیر بودن ی  پیش نیاز برای فرد نیس

همه تلقی می شود ، زیرا ی  سازمان نمی تواند بدون این 

رفتارها درگیر گفتگوهای سگگگازنده و باز باشگگگد. چابکی 

یاز دارد. خودآگاهی ی  مؤلفه  رهبری به هوش هیجانی ن

اصلی چابکی است و امکان آن را فراهم می آوردرهبر برای 

ی درک خود ، چگونگی تگگأثیرگگگذاری در درک چگونگ

صبات  ضعیت خاص یا اینکه تع ضعیت خوب یا بد بودن و و

شگگخصگگی در تصگگمیم گیری تأثیر گذارد. آگاهی اجتماعی 

ساسی در تعامل با ذینفعان متنوع است، درک  ی  عنصر ا

اسگگگت ، دیدن ارزش در نظرات متفاوت و  عوامل زمینه ای

سعه می دهند تقویت هم ترازی. رهبران چاب  هدف  را تو

ست و همچنین می فهمند که  شن ا که حاوی ارتباطات رو

حتی بهترین تالشها برای شفاف سازی را می توان از طرق 

مختلف درک کرد.رهبران چاب  حتی در میان برخوردهای 

مهارتهای رهبری .دردسگگرسگگاز ، تمدن را تمرین می کنند

هداشگگگتی و همچنین تایج ب فه ای برای بهبود ن  بین حر

اسگگگتحکام مکان رهبری ضگگگروری اسگگگت. با اسگگگتفاده از 

صالحه  سی رهبران باید بدانند چه مواع مذاکره و م دی لما

کنند یا چه مواع اطمینان بیشگگتری داشگگته ونقشگگه های 

شهروندی ،  سی و همکاری با  خودرا به پیش ببرند. دی لما

ست ستراتژی  و هوش هیجانی در هم تنیده ا  .ارتباطات ا

، رهبران موفق و مؤثر نتیجه می گیرند  به طور خالصگگگه

ند  مان ید و نوظهور رهبری  جد های  هارت  خود را در م

چگگابکی،  رهبری بین حرفگگه ای ، تمگگدن و ارتبگگاطگگات 

لب  جا کار  ند.  جانی ارار ده ی  و هوش هی اسگگگتراتژ

با ( اسگگگت .آنها 1996هرسگگگی، بالنچارد و دیویی )دیگراز

ن، اادامها و آفری ی تحقیقهای رهبری تحول بررسگگی کلیه

 (1آفرین را در دو دسگگته  تحول یرفتارهگگگگگای رهبگگگگگر

 اادامهای سگگگگاختاردهی تقسیم( 2و بخش اادامهای الهام

آنهگگگا براسگگگاس ترکیگگگب ایگگگن دو نگگگوع   .اند بندی کرده

گرد را مطرح کرده گوع راهب گار ن گا، چه گدامه اند: راهبرد  اا

 حولرهبری ت. پشگگتیبانی و تحمیلی، توانمندی، تسگگهیلی

باید به سطم آمادگی سازمان  دراستفاده از راهبردهاآفرین 

ی آمادگی  سطوح چهارگانه .دنبگگگرای تحگگگول توجگگگه ک

گوع فرهنگگ سگازمانی  گ  ن گر ی گان گ تحول سگازمانی بی

شارکتی، فرهنگ )غالگگگگگب  فرهنگ بورکراتی ، فرهنگ م

یادگیرنده نابراین  اسگگگت (فردگرایی و فرهنگ کیفیت/  ب

تحقیقات جدید جهت تکرار یافته های شگگود می پیشگگنهاد

نه  عه درزمی طال عال یرهبراین م ی برای خالق در آموزش 

مقاصگگد مشگگخص صگگورت گیرد. ارائه مدلی جهت طراحی 

و بررسی طلوبمیشز وآم یهاطمحیوتبیین راهبردهایی برای

برای روشگگها  ارایه الر ودیوانسگگا مدیریتیروشگگهای نقش 

انشگگگگاه جهت کاهش آثار دیریتی حاکم بر دنظامهای م

یت غیر مشگگگگارکتی وغیر خالق وهمچنین   منفی مدیر

تحقیق مدون و سگگگیسگگگتماتی  بر روش تدریس خالق، و 

کارآفرین شگگدن دانشگگجویان، ارتباب دانشگگگاه با صگگنعت 

 . صورت گیرد

ضعف پژوهش می توان به محدود بودن  از جمله نقاب 

اشاره کرد. کرج  واحد اسالمی آزاد جامعه آماری به دانشگاه

همچنین موضگگوع جامع و کاربردی پژوهش را می توان از 

 نقاب اوت پژوهش دانست.
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