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 مقدمه
رهبران ، های امروزیدر سازمان یژهوبهاست.  توجهجالبز رهبری موضوعی امروزه نی

جه به رهبری تو هاسازمانکنند. یکی از دالیلی که افراد در جامعه و نقش کلیدی ایفا می
 بانی اصالحات توانندیمکه  دانندیماین است که رهبران را دارای قدرت زیادی  کنندیم

رود که در یک انتظار می هاسازمانباشند. از رهبران  هاسازمانو تغییرات مطلوبی در 
پرتوان ، هابرقراری ارتباط و کنترل درگیری، گیرییمتصم، یزیربرنامهسری از کارها مثل 

و  0روانپی، 6های رهبرو تابعی از ویژگیپویا و با صالحیت باشند. رهبری چندبعدی و 
فرهنگ حاکم بر ، مانیزساات یند تغییرآفرن ملی چواعواست و  9موقعیت یا شرایط

ت تباطانحوه ار، ای رهبرانحرفهشایستگی نفس و میزان اعتمادبه، آموزشیهای سازمان
 ،گذارد. از رهبری در کتب متعدد به مدیریت استراتژیک تعبیر شدهآنان بر آن تأثیر می

پتانسیل انسانی بوده و محیط را برای ارتقا کارکنان سیستم فراهم رهبری مسبب افزایش 
د ایجا، ارتباط، توانایی انجام کار تیمی ارائه بازخورد رفتاری هایمهارتکند و با می

 (.6975، پردازد )فضلی زنجانیها میبه مقابله با تعارض، انگیزش

و حل  گیریوقعیت تصمیمبا توجه به م، های رهبریرهبران آگاه با استفاده از سبک
دار های مختلف را عهدهه و باصداقت به شیوه مشارکتی هدایت شخصیتکردمسئله 

با  ،تسهیل در ایجاد محیطی برای دستیابی به اهداف، هستند. از وظایف اساسی رهبر
 هاسازماندهی به هنجارها و مدیریت تعارض است. رسالت شکل، حفاظت، هدایت

رفتار شهروندی و در ، انشگاهی ارتقا جامعه در همه ابعاد فرهنگیهای دخصوصاً سازمان
ران دار هستند. رهبابعاد سالمتی است. رسالت تولید علم و دانش و توسعه کشور را عهده

ماً باعث ه و مستقیکردریزی دستیابی به اهداف را ممکن گیری و برنامهبا تصمیم آموزشی
 (.6975، شوند )فضلی زنجانیمی های اخالقی و حفاظت جامعهارتقا ارزش

د بر عملکر تأثیرگذاریکی از عوامل ، رهبری و استفاده از یک یا چند سبک در آن
به بخش مهمی از زندگی  هاسازمانکارکنان در یک سازمان است. با توجه به اینکه امروزه 

 در افراد با استخدام و عضویت کهیطوربه، اندشدهبسیاری از افراد جامعه تبدیل 
کنند. های کاری سپری میساعات زیادی از عمر خود را در این محیط، هاسازمان

 هاازمانسهم برای افراد و هم برای ، گذران این ساعات نسبتاً طوالنی چگونگی و کیفیت

                                                                                                                                        
1. leader 
2. followers 

3. situation 
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ار و احترام قر موردتوجه. امروزه کارکنان انتظار دارند در سازمان استاهمیت  حائزبسیار 
، تمادقابلیت اع، درستکاری، درک شوند. کارکنان دوست دارند صداقت یخوببهگیرند و 
و اینکه بخشی از سازمان هستند را احساس کنند و احساس تعلق به سازمان  نفساعتمادبه

و  کندیمرهبر فردی است که چنین محیطی را ایجاد ، در این مسیر روینازاداشته باشند. 
مهمی در توسعه و تداوم فرهنگ اخالقی و نقش  هاسازمانرهبران در سطوح مختلف 

 (.0269، 6)میائو و همکاران کنندیمرفتار اخالقی ایفا 
ه از برای اینک، هستند روروبهبا تغییرات شگرفی که در حال حاضر با آن  هاسازمان

با  مؤثر صورتبهتا رهبران سازمانی و کارکنان  کنندباید شرایط ایجاد ، قافله عقب نمانند
در اینجاست که سازمان توجه خود را به رهبران سازمانی معطوف کرده تا  کنند کارهم 

 یاهارؤکنند پذیرند و سعی میآنان با شجاعت و جسارتی خاص که دارند مسئولیت می
از  ؛ وکنندیمتالش  یسازماندرونبرای ایجاد تغییرات  کنندخود را تبدیل به واقعیت 

ارکنان رشدیافته و بالنده روبرو هستند که در پی یافتن در این زمان با ک هاسازمانطرفی 
(. در سبک رهبران اصیل با ارج نهادن به 0269، 0هدفمند هستند )اسمیت، کاری با معنا

مقام انسانی کارکنان و شناسایی و پرورش رفتارهای آنان به سمت توسعه پیروان خود 
ع رکنان اهمیت داده و موان. آنان به پیشرفت و توسعه شخصی و شغلی کاروندیمپیش 

شدن صدای کارکنان در سازمان ه. چنین رفتارهایی باعث شنیددارندیبرمرا از سر راه آنان 
 (.6971، و همکاران یکامل) دهدیمآنان را در سازمان افزایش  پذیریانعطافشده و 

 بت: گرایش و تالش رهبران اصیل نسگویدیم بارهیندرا( 0221) 9و همکاران لوتانز
امید و درک صحیح از استعدادهای شخصی و مسیر پیشرفت  تواندیمبه توسعه کارکنان 

 فعالیت یبرا یلرهبر اصکه  هایییزهانگشغلی را در آنان پرورش دهد. عالوه بر این 
 .شودیمسازمان بیشتر  هایفعالیتآنان در  مشارکت، دهدیمخودکارآمدی به پیروان 

به توسعه  یخودباورایط عدم اطمینان با ایجاد فضای رفتارها رهبران اصیل در شر
ل در گفت رهبران اصی توانیم وضوحبه ینبنابراو  کندیمکارکنان کمک  پذیریانعطاف

 شفافی دارند. یرتأثایجاد و ارتقا سرمایه شناختی افراد 
، نندکاز الگوی رهبری اصیل استفاده  توانندیمهای مختلف که در میان رهبران سازمان

)استادان( ارزشمندترین سرمایه  آموزشیهستند. رهبران  آموزشیهای رهبران سازمان
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ای برخوردار هستند. ارتقای کیفیت آموزش سیستم بوده و از نقش و جایگاه محوری ویژه
، ازاندکننده چشمو ارتباطی ممکن است. رهبران تعیین آموزشی هایمهارتبا تقویت 

 ،ریزی و بودجهتغییرات هستند و با ابزارهای برنامهمتحول کننده و مسبب ایجاد 
و ی ــحاطررهبران با  کنند.کنترل و نظارت مشکالت پیش رو را حل می، دهیسازمان
رشد خالقیت ، ایجاد انگیزه، دیانتقار تفکو شکل حل م، ابییسنجش و ارز، ریزیبرنامه

 انداز وتنظیم چشم، گرییاشوند. حرفهنظام آموزش میعه توسسبب ارتقا و ، و نوآوری
ری های رهببخشی و ایجاد انگیزه در دیگران از مؤلفهداشتن قدرت الهام، برنامه راهبردی

 (.0269، 6و همکاران است )مورفی آموزشیآمیز موفقیت
نیازمند  هاسازماناین ، خوردهایی به چشم میمحور چالشهای انساندر رهبری سازمان

ازمانی. فرهنگی و س، اند از: تغییرات مردم شناختیها عبارتچالشرهبری اثربخش هستند و 
و نین اقوای جرا، گیریتصمیمچگونگی محور و مؤسسات انسانشی زموهای آدر نظام

ای انداز مؤثر است. رهبران برای تضمین آیندهاهداف و چشمستیابی به رات در دمقر
ای فهفرهنگی و حر، ساختاری و فنّاورانه درخشان و تعالی سازمان نیازمند آگاهی از تغییرات

های مثبت و باتربیت نیروهای کارآمد دیدگاه، هادهی توانمندیو با شکل هستندجامعه 
در بهبود پیامد  آموزشیبر نقش کلیدی رهبران  کنند وخود را ایفا می آموزشینقش 

امان ان پیشگعنوبه آموزشیتأکید گردیده است. رهبران  آموزشیدانشجویان و سیستم 
در صورتی قادر به ایجاد و همراهی با تغییرات خواهند بود که از دانش ، تغییرات در جامعه

برای آموزش افراد توجه خود را به  یانگراانسانو مهارت و نگرش الزم برخوردار باشند. 
 ایهمهارتیکی رشد خود پنداره مثبت و مسئله دیگر رشد  کنندیمدو موضوع معطوف 

د بتواند فر یتدرنها شودیمکارل راجرز مطرح شد این مفاهیم سبب  یلهوسبهردی که میان ف
که آبراهام مازلو با طرح مفهوم خودشکوفایی  گونههمان کندبالقوه را شکوفا  هاییتقابل
 (.0269، 0و همکاران)شارپ  اثر گذاشتگرایانه انسان وپرورشآموزشدر 

که شامل پنج بخش تا مرحله خود  کندیمرا بیان فرایندی ، مازلو در مسیر رشد انسان
ه احترام و نیاز ب، محبت و عشق، امنیت، از: نیازهای بدنی اندعبارتشکوفایی است که 

خودشکوفایی. ارضای نیازهای باالتر برای بقا چندان ضروری نیست اما ارضای آن 
نی است مناسب بیرو و البته مستلزم شرایط کندیمموجبات رشد و بالندگی فرد را فراهم 

 (.6970، )یوسفی

                                                                                                                                        
1. Murphy, J., et al. 2. Sharp, R., et al. 
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یکی از انواع ، آموزشی یهاسازمانهای مطرح شده در رابطه با با توجه به موضوع
وجه تمایزات بسیاری با دیگر الگوها و ، درواقعدر رهبری است که  6الگوهای رفتاری

رح ها مطو توجه به ارزش یمداراخالقگرایی و دارد و بیشتر بر بعد انسان هاسبک
در  یتازگبه(. رهبری اصیل که 0229، 0رهبری اصیل است )جورج و جونز، گرددیم

و  یشناسجامعهدر رشته  6772ال یات رهبری وارد شده است برای اولین بار در سادب
یک مفهوم نوظهور  عنوانبهود طرح گردید و با توجه به موقعیت خم وپرورشآموزش

ارچوب اصلی و توسعه چ کردری جلب ات رهببسیاری را از سوی جامعه مطالعه توج
(. این نوع 0221، 9و همکاران کار توسط موسسه رهبری گالوپ تقبل گردید )والومبا

یک الگوی رفتاری رهبر جهت پرورش خودکارآمدی و اشتیاق کارکنان  عنوانبهرهبری 
هـای جنبه 5های سازمان به وجود آمده است و ابعادی همچون خودآگاهیو بهبود ارزش
بـه ترویج  که 9پردازش متعادل اطالعات، 1و شفافیت ارتباط با کارکنان 1یاخالقی درون

 استا را دار پردازدیممثبت و ایجاد جو اخالقی مثبت  شناختیروانای هود ظرفیتو بهب
 (.0261، 1و همکاران )لروی

بعد از رهبری ، یک الگوی نوین عنوانبه باوجودآنکهرهبری اصیل  اگرچه
( رهبری اصیل 0229و )نوی مطرح گردید اما آولیگزار و معخدمت، فرهمند، آفرینولتح

 د.دانیرا ریشه تمام اشکال مثبت و جدید رهبری م
های ه آن را از سایر انواع رهبریدر رهبری اصیل وجود دارد ک یداتیتأکاز طرف دیگر 

ت و ثبباز و م، ط انسانیببر داشـتن روا یدتأک مثالعنوانبهموجود متمایز ساخته است. 
ری وجه تمایزات رهبری اصیل و رهب ترینمهمهمچنین ثبات و تداوم رفتاری از 

گرایی که ( در مورد ابعاد انسان0269) 62(. کلین0262، 7و همکاران)نو  است آفرینتحول
وی معتقد است که ، آوردسخن به میان می، خوردبه چشم می وضوحبهدر رهبری اصیل 

ها تعامل انسان گرایی وموضوع رهبری بلکه گفتگوی اصیل نیز بر پایه انسان عنوانبه تنهانه
مبنای رهبری اصیل بر ارتباطات انسانی است. روابط بین ، درواقعبا یکدیگر استوار است. 

(. 0269، 66گرایی است )لیکخود یکی از موضوعات اساسی در انسان و شناختفردی 

                                                                                                                                        
1. behavioual pattern 
2. George, J. M., & Jones, G. R. 
3. Walumbwa, F. O., et al. 
4. self awareness 
5. internalized perspectives 
6. relational tranparenty 
7. balanced processing 

8. Leroy, H., et al. 
9. Noe, R. A., et al. 
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11. Lake 
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هوش و عدالت جزء ، گراییکند که واژگانی مانند انسانمی( نیز عنوان 0269) 6اسمیت
رود. الگوهای رهبری نوین هستند و رهبری اصیل جزء همین الگوها به شمار می الینفک

گرایی و مدیریت آن یکی از ابعاد گوید که انسان( نیز در این راستا می0269دلبالدو )
 اصلی در رهبری اصیل است.

، شد تر عنوانکه پیش ییهامؤلفهکه رهبری اصیل عالوه بر کرد  خاطرنشانحال باید 
، (0269) 0(. بلیق0261، آگوت آرامبرو و لینک) گیردیدرماعتماد بین فردی را نیز  مؤلفه

بری تواند بر ایجاد و ارتقای رهگرایی در اعتماد میمعتقد است که وجود شفافیت و مثبت
( فرهنگ اصیل را یکی از 0269) 9مکارانو ه استوارت، . از طرف دیگرکنداصیل کمک 

دانند و معتقدند که وجود چنین فرهنگی در رهبری اصیل بر ایجاد ابعاد رهبری اصیل می
 5درک و استینپلتر، انجامد. عالوه بر اینگرایی میجوی آکنده از ارتباطات و اخالق

ان عنو هاآننند. کرهبری اصیل معرفی می یهامؤلفهرا از دیگر  پذیریمشارکت، (0269)
گیری و نظرسنجی از کارکنان در امور سازمانی یکی از کنند که مشارکت در تصمیممی

نیز کشف استعدادها و ، (0221) 1و همکاران اصول رهبری اصیل است. التانز
هبری ر یهامؤلفهدانند. یکی دیگر از رهبری اصیل می یهامؤلفهتوانمندسازی را از دیگر 

عامل اصلی و اساسی در ایجاد همسویی و همدلی ، است که در حقیقتاثربخشی ، اصیل
کسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر یک چتر فکری و  مؤثراست. رهبران 
روح ، و این درک را ایجاد کنند که آنچه اعتبار و ارزش دارد گرد آورندجهت واحد 

یل پیامدهایی د. الگوی رهبری اصیا سازمان حاکم باشجمعی است که باید در مجموعه 
، هااز ارزشدارد. این الگو بـا برقراری روابط مثبت و ب به دنبال هاسازماننیز در 
هات خود را در معرض دید و نظر همگان تباها و حتی نقاط ضعف و اشگیریتصمیم

 آزادی بیان، دهد و موجبات پیامدهای مثبتی همچون ایجاد حس اعتماد متقابلرار میق
 تجدید و حتی غیرمتعارف و اثربخشی سازمان را به دنبال خواهد داش هاییدهاه در ارائ
، اند که رهبری اصیل بر میزان اشتیاقنشان داده هاپژوهش، (. همچنین0229، 1)الگان

 است )میرمحمدی و تأثیرگذاردر آنان  شناختیروانخالقیت کارکنان و بهبود سرمایه 
 (.6979، رحیمیان
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خودآگاهی اخالقی پیروان ، یک الگو عنوانبههای فردی از طریق ویژگی یلصرهبر ا
س را این ح، اجتماعی مثبت با پیروان بخشد. در حقیقت داشتن تعامالترا توسعه می

، 6که کار خود را با اشتیاق بیشتری انجام دهند )لیز و همکاران انگیزانندیبرم هاآندرون 
ن گفت که این نوع رهبری بر میزان اشتیاق به شغل کارکنان توامی یگردعبارتبه(؛ 0221

دارند که اند و بیان می( بر این رابطه اذعان کرده0269) 0دارد. فاالتاه و همکاران یرتأثنیز 
. شودیمموجب اشتیاق نسبت به کار در بین کارکنان  یجوسازمانرهبری اصیل با تغییر 

مثبت ، صیل را بر رفتار شهروند سازمانی( نیز نقش رهبری ا0269) 9همکارانجو و 
ی معناداری دارد. حمایت یرتأثاند. رهبری اصیل همچنین بر حمایت سازمانی ارزیابی کرده

کنند باوری است بر این اساس که سازمان تا چه که کارکنان از سازمان خود دریافت می
حمایت ، درواقعدهد. میزان از همکاری آنان خرسند است و به رفاه آنان اهمیت می

تعریف ، فراهم کرده است هاآنسازمانی را ادراک کارکنان از رفاهی که سازمان برای 
کنند. زمانی که افراد یک سازمان درک کنند که سازمان همواره در پی رسیدگی به می

از سازمان  یجزئآنان است. خود را  یهادغدغهدلواپس  درواقعنیازهای آنان است و 
و نسبت به آن وفادارند. بولمن و  دانندیمسازمان را معرف خودشان  و دانندیمخود 

 دارند. یدتأکبر نقش الگوی رهبری اصیل در ایجاد جو حمایتی نیز  (0269) 5دیل
ر د یژهوبهتبعات مثبتی دارد.  هاسازمانالگویی است که در تمام ، رهبری اصیل

ا افراد ارتباط ب ازنظرنکته اشاره کرد که . باید به این هادانشگاهمانند  آموزشیهای سازمان
نهادهـای  ازجملهنظام آموزشـی از بـاالترین میـزان ارتبـاط برخـوردار اسـت. ، جامعه

 هادانشگاههستند. امروزه  هادانشگاه، دارند یامالحظهقابله نقش  آموزشی که در جام
نگین توجه به وظیفه سبنابراین با ، ال گسترش و توسعه هستندچشمگیری در ح طوربه

ر عهده این زیر نظام گذاشته شده وظایف کشور ب ترینمهمی از یک کهایننظام آموزشی و 
از بودجـه هـر کشـور را بـه  یاعمدهسهم  هادانشگاه کهایناست و همچنین با توجه به 

 زا هادانشگاهآموزشی نظیر  یهاسازمان هایفعالیتتمرکز بر ، دهندخود اختصاص می
باید  هاسازماناین  اندرکاراندستمدیران و  دائماًاهمیت بسیاری برخوردار است و 

ز بدون شک ا یهایین سازمانچن هایفعالیتی ثمربخشس را رصد کنند. پ هاآنعملکرد 
ای است که از اندیشه جامع و الیق و شایسته فی مستلزم هدایت و راهبری رهبرانطر
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رند و از طرف دیگر مستلزم این است که در چنین برخوردا انعطافقابلق و عمی
شار مناسبی حاکم باشد و کارکنان در فضای آرام و عاری از ف جوسازمانی یهاسازمان

یابد  ازمانی افزایشروانی و استرس به کار خود مشغول باشند تـا کارایی و اثربخشی س
 (.6971 ،ه و همکارانداور پنابه خالقیت کارکنان منجر شود ) درنهایتو 

دانشگاهی باید از  آموختگاندانش( 0266ضمناً بر اساس دیدگاه مک ماهون )
مادام یری پذیری و اشتیاق به یادگانطباق، پاسخگویی، کارآفرینیهایی از قبیل شایستگی

، روینازارا به بازار کار و جامعه بیاورند.  هاویژگیمجهز شوند و این مهارت و ، العمر
عه بسزایی در روند رشد و توس یرتأث تواندیمهای رهبری که مانند شیوهشناسایی عواملی 

ه به امروزه با توج، از طرف دیگر قرار گیرد. موردتوجهبسیار باید ، آموزش عالی ایفا کند
گستردگی فناوری اطالعات و عدم ارتباطات باز اساتید و دانشجویان با یکدیگر و 

وجود چنین الگوی رهبری ، نگ در جامعهعدم مشارکت به دلیل ضعف فره، همچنین
)میرمحمدی و  شودیمبیش از هر زمان دیگری احساس  هادانشگاه)رهبری اصیل( در 

 (.6979، رحیمیان
، تتر از سایرین اسو اساتید بس سنگین علمیهیئتی اعضای وظیفه، هادانشگاهدر 

 علمیهیئتاعضای ، نچراکه مسئولیت اجرای فرایند یاددهی را بر عهده دارند. همچنی
در توسعه جامعه  هاآنو نقش  شوندیمافراد برجسته در هر جامعه محسوب  هادانشگاه

در  (6970(. پیران نژاد )0261، 6شمار است )لکو تربیت نیروی انسانی متخصص بی
چراکه این  .است هادانشگاهمدیریت  کند که رهبری اصیل الزمهپژوهش خود عنوان می

همچنین  . ویکندیماساس حرکت  این مدارانه است و بری رویکردی اخالقدارا، الگو
جوی سرد و خشک و ، های کشورکه طبق مطالعات انجام شده در دانشگاه کندیمبیان 

 ،ها را به دنبال دارد. در چنین محیطیدوری از ارزش معموالًغیر حمایتی حاکم است که 
انگیزش  ،از است تا بتوان به کمک آن خالقیتالگوی رهبری اصیل نی هاییوهشبه  حتماً

با مشکالت ارتباطی مواجه  هادانشگاهاساتید در ، و اشتیاق کاری را فراهم آورد. همچنین
های علمی اساتید نیست که بر یادگیری دیدگاه صرفاًدهند که نشان می هاپژوهشهستند. 

یز بر باطات سالم با دانشجویان نبلکه میزان برقراری ارت، گذاردمی یرتأثبهتر دانشجویان 
وند. شموجب بهبود عملکرد اساتید نیز می مؤثراست. ارتباطات  مؤثراین یادگیری 

نسبت به محیط  پذیریانعطافوجود نظم و انضباط کاری و ، ارتباطات اخالق مدار
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های کشور مشغول دهد. استادی که امروز در دانشگاهقرار می موردتوجهپیرامون را 
بدون شک در محیطی متفاوت با ده سال پیش حضور دارد و باید بر مبنای ، س استتدری

های ارتباطی خود را بهبود بخشد. این یکی دیدگاه، محیطی که در آن مشغول به کار است
از موانع برای ارتباطات اخالق مدار در بین اساتید است. این مانع شاید به این دلیل به 

آموزش عمیقی در زمینه ، های کشوراز اساتید در دانشگاهوجود آمده است که بسیاری 
ها اند و جای خالی این آموزشبرقراری ارتباط اخالق مدار و باز نگذرانده هایمهارت

میزان کیفیت تدریس ، (. از طرف دیگر6971، پورشود )یزدانی و سلیمانحس می یخوببه
الق در تدریس و آموزش اشاره اساتید است که به موضوع تسلط در تدریس و رعایت اخ

دهند که برخی از اساتید در آموزش خود به اخالقیات توجهی نشان می هاپژوهشدارد. 
با  گاهی، کنند که این موردغیر مرتبط با آموزش را در کالس مطرح می مسائلنداشته و 

 به مالیگردد. با نگاهی اجانتقاد دانشجویان و عدم ارتباط متقابل با اساتید مواجه می
های حفظ ارزش، ترمهممشارکت و از همه ، لزوم همیاری، وضوحبه، هادانشگاهاساسنامه 

بیان ، های کشوردانشگاه اندازچشمدر ، ویژه طوربهاند. قرار داده موردتوجهاخالقی را 
 اجرای، خالقانه و کاربردی هایپژوهشقصد دارند با انجام  هادانشگاهشده است که این 

سطح سالمت آحاد ، نوآورانه و ایفای نقش رهبری در آموزش پزشکی آموزشی یهاهبرنام
که  اندکردههای محوری خود بیان ارزش در هادانشگاهچنین جامعه را ارتقاء دهد. هم

و با باالترین استانداردها محیطی ساخته شود که  هاارزشتا با رعایت  شودیمتالش 
 و یزداندر آن فراهم شود )ی هایتظرفستعدادها و امکان شکوفا شدن هر چه بیشتر ا

گرایانه توجه به دو مفهوم معطوف است. یکی رشد (. در رویکرد انسان6975، همکاران
 9که کارل راجرز است 0میان فردی هایمهارتو مسئله دیگر رشد  6خود پنداره مثبت

چنین و هم کندشکوفا  بالقوه خود را هاییتقابلتواند فرد می درنهایتکند که مطرح می
، گرایان اثر گذاشته است )مازلودر رویکرد انسان 1با طرح مفهوم خودشکوفایی 5مازلو
های سازمان رهبری و مدیریت یهاحوزه(. توجه به رویکرد انسان گرایانه در 6711

، نیروی کار یوربهرهفزایش ، مزایایی همچون، آموزشیهای سازمان یژهوبهمختلف 
کاهش استرس و اضطراب ، های کلیدی انسانی در سازمانتیمی و ارزش ه کارترویج روحی

 یتمکافزایش کیفیت و ، کارکنان ناشی از وجود مشکالت روزمره اقتصادی و اجتماعی

                                                                                                                                        
1. positive self concept 
2. intrer personal skils 
3. Carl Ragers 

4. Maslow 
5. self actualization 



 4399 تابستان/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در  411

 

اقتصاد و تجارت  شدنیجهانعدم برخورد با مشکالت ناشی از ، تولیدات کاال و خدمات
ناشی از آن به جهت انگیزش باال و تخصص  و یا حداقل توان مقابله با مشکالت احتمالی

است که  هاسال متأسفانه(. 0229، 6را به دنبال دارد )پن و وو نیروی کار زبده در سازمان
از الگوهای ، کشور یهاسازمانمانند سایر ، کشور یهادانشگاهساختارهای سازمانی در 

ایر و انسان در کنار س کنندیمامور و رهبری استفاده  ادارهی برای مراتبسلسلهماشینی و 
 تواندیم. این در حالی است که توجه به رویکرد انسان گرایانه گیردیممنابع سازمانی قرار 

بهتری برای رهبری و مدیریت دانشگاه  یهاحلراهکرده و  مسائلکمک شایانی به حل 
های سازمانی باز انسان را در چارچو ینانهبواقعبرداشت ، این رویکرد، درواقعارائه دهد. 

قرار  موردتوجه گراانسانهای که در سازمان ییگراانسانمفروضات  .دهدیمارائه 
بر رشد و کارآیی  یدتأک یجابهبر اساس توسعه پایدار و متوازن  معموالً، گیرندیم

 انعنوبهتوجه به انسان ، ذینفعان مندییترضابه همراه  بخشیترضاسود ، زودهنگام
اجتماعی و انسانی  هاییهسرمابه ، هاسازمان. در این هستندمل توسعه هدف نهایی و عا

ا رقابت سازنده ب توأمفیزیکی و به توسعه فضای یادگیری  هاییهسرمانه ، شودیمنگریسته 
پاسخگویی در تمام شرایط و شفافیت ، انتظارات، شناخت نیازها، . همچنینشودیمنگاه 

براون و ، . در راستای پژوهش حاضرگیردیمار در ارتباطات سرلوحه کار رهبران قر
ر رهب یرتأثی درکی از نحوه، در پژوهشی نشان دادند که رهبری اصیل، (0261هورناف )

سازمانی  پیرو در نتایج-های روابط رهبرهای مختلف رفتاری پیروان و پویاییجنبه یبر رو
 ارانو همک رستگارکنند. یارائه نم یجوسازمانگیری جمعی آن در شکل یرتأثچنین و هم

 ،پردازش متوازن، رهبری اصیل )خودآگاهی یهامؤلفه( در پژوهشی نشان دادند که 6971)
 بینی تحصیلیهای خوشگری مؤلفهای( از طریق واسطهمداری و شفافیت رابطهاخالق

 صورت غیرمستقیم و مثبت رفتار شهروندی سازمانی معلمان را تحت تأثیر قرارمعلمان به
در پژوهشی نشان دادند که رهبری اصیل با ، (6971درخشان و زندی ) دهد. همچنینمی

نیز نشان دادند ، (6971) و همکاران یاکبرو احترام رابطه معناداری دارد.  ییگرااخالق
طه اصالت راب، آن مانند خودپنداری یهامؤلفهو  شناختیروانکه رهبری اصیل با سرمایه 

رهبری  یهامؤلفهدر پژوهش خود نشان دادند که ، (6971همکاران )دارند. داور پناه و 
 یکردو رودر رویکردهای رهبری اصیل  است. یمداراخالقخودپنداری و ، اصیل
، شودیمکه مشاهده  طورهماناست.  مدنظر، گرایانه دستیابی به حداکثر توانایی افرادانسان
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رار گرایی را مدنظر قه توجه به بعد انسانرهبری اصیل و البت یهامؤلفهها تمام این ارزش
ری رهب یهامؤلفهپژوهش حاضر قصد دارد با شناسایی و معرفی ، دهند. بر این اساسمی

علیم در امر ت هادانشگاهبه رسالت ، پذیرنداصیل و همچنین عواملی که از این مقوله اثر می
رای ب توانیمه چه مدلی مهم پاسخ دهد ک سؤالو تربیت نسل فردا کمک کرده و به این 

 های آموزش عالی ارائه داد؟گرایی در سازمانرهبری اصیل استادان با رویکرد انسان

 روش

 رازنظ پژوهش روش همچنین. بود کاربردی هایروش از ترکیبی پژوهش این، هدف ازنظر
 ترکیبی پژوهش روش، هاداده نوع ازنظر و پیمایشی-توصیفی، هاداده آوریجمع شیوه

جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان جامعة علمی دانشگاهی . بود اکتشافی()
و پژوهشی داشتند( و  آموزشی)آگاه به مفهوم رهبری اصیل زیرا در این حوزه فعالیت 

ل های رهبری اصیدرگیر مؤلفه عمالًمسئولین دانشگاهی )زیرا سمت مدیریتی داشتند و 
گیری ان بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیمهای سطح شهر تهرهستند( دانشگاه

 ،جامعة آماری بخش کمی این پژوهش خبرگان آگاه نام دارند. اصطالحبهبرخوردار بوده و 
نفر بودند که با استفاده از  716علوم پزشکی ایران به تعداد  دانشگاه علمیهیئتاعضای 

ن و در نظر گرفته شد. الزم به ذکر است نمونه تعیی عنوانبهنفر  091تعداد ، فرمول کوکران
انتخاب  ،ای و نسبتیگیری تصادفی طبقهکه افراد در بخش کمی با استفاده از روش نمونه

نفر تعیین شده است  02نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری  شدند حجم
در بخش کیفی این  انتخاب شدند. 6گیری هدفمندکه این افراد با استفاده از روش نمونه

برای ، هدفمند استفاده شد. در پژوهش حاضر صورتبههای عمیق پژوهش از مصاحبه
از دو نوع روش توصیفی و تفسیری استفاده کرده  ، پژوهشگرسنجش روایی بخش کیفی

نفری که به روش هدفمند با آنان  02از تعداد ، که در بخش توصیفی صورتینبداست. 
ا این تعداد افراد بیشتری را برای ثبت و توصیف رفتار مصاحبه شد تا بتوان ب

ان امک، شوندهگیری از چندین مصاحبهشوندگان در مصاحبه شرکت دهند. بهرهمصاحبه
آورد و در این شوندگان را به وجود میکنترل چندگانه برای اطمینان از توافق مصاحبه

 شدهگزارشحت مصاحبه صپژوهش، صورت امکان کمتری وجود دارد که ناظران خارجی 
قرار دهند. از طرف دیگر از روش روایی تفسیری نیز در بخش کیفی این  یدموردتردرا 
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 مالتگر جمصاحبه، پژوهش استفاده گشت. بدین معنا که هنگام تهیه گزارش و مصاحبه
با همان  هاآناز  قولنقل صورتبهخود  در گزارششوندگان را ضبط کرده و مصاحبه
کننده ثبت کرده است که این نوع روایی توصیف، شوندهتوسط مصاحبه ارشدهاظهمفاهیم 

های برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبه .استمناسبی از روایی ابزار مصاحبه 
 در یک فاصله زمانی هاآناز  هرکدامو  شدهانتخابنمونه  عنوانبهانجام گرفته چند مصاحبه 

شده در دو فاصله گذاری شده است. سپس کُدهای مشخصکوتاه و مشخص دو بار کُد
 شوند.ها با هم مقایسه میاز مصاحبه هرکدامزمانی برای 

برای بررسی مقدماتی هشت سؤال ، شوندگانمصاحبههای انفرادی با در مصاحبه
فرعی دیگری نیز در کنار هر سؤال برای  هایسؤال کهینامصاحبه استفاده شد. ضمن 

انجام مصاحبه  زمانمدتشد. در حین مصاحبه مطرح می کنندگانکتشردرک تجارب 
در بخش  هاداده یگردآور منظوربه پژوهش نیا در همچنیندقیقه بود.  12تا  92بین 

از کدهای حاصل از مصاحبه استفاده شد که با  برگرفتهساخته ای محققپرسشنامه ازکمی 
های گویه .تکمیل شد، م پزشکیعلو یهادانشگاه علمیهیئتنظرسنجی از اعضای 

 هایسؤالهای عمومی: در های این پژوهش شامل دو قسمت بود الف( گویهپرسشنامه
شناختی پاسخگویان است. این قسمت عمومی هدف کسب اطالعات کلی و جمعیت

تحصیالت و سابقه کار در آن ، سن، شامل چهار سؤال است و مواردی مانند جنسیت
سؤالی بوده است  661: این پرسشنامه شامل ساختهمحققسشنامه اند. ب( پرمطرح شده

های اکتشافی )با کدگذاری باز و که با مرور مبانی نظری و عملی و نیز نتایج مصاحبه
 در زمان توزیع، تدوین شده است. الزم به ذکر است، محوری متون مصاحبه اکتشافی(

اهی جهت روشن شدن مطلب صورت شفگر در محل حضور داشته و بهپرسشنامه پژوهش
 در این پژوهش ها مبادرت ورزیده است.های پرسشنامه به رفع ابهام برای آزمودنیو گویه

محتوایی و سازه استفاده شد. روایی ظاهری ، منظور محاسبه روایی از روایی صوریبه
، ربه کمک پژوهشگ غیرهامالیی و ، شکلی، ایرادات ویرایشی دورازبهپرسشنامه نهایی 

استاد راهنما و مشاور تدوین گردید. برای بررسی روایی ، چند نفر از اعضای نمونه
استفاده شد. باید توجه داشت که بررسی روایی  CVIو  CVRهای از فرم 6محتوایی

اتید اس، شوندهمصاحبهمحتوایی قبل از توزیع پرسشنامه و از طریق خبرگان )اعضای 
و ها چند نفر از آزمودنی، خصص در این حوزهدانشجویان دکتری مت، راهنما و مشاور
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 نیاز به حذف شدن نداشت یسؤالگیرد. بر اساس این نوع از روایی هیچ ( صورت میغیره
از دو قسمت روایی همگرا و واگرا تشکیل  6اصالح شد. روایی سازه سؤاالتو برخی 

روایی همگرا که برای سنجش  ییهاآزمونتأییدی(: همگرا )روایی  یهاآزمونشده است. 
بارهای عاملی باالی  (0مه بارهای عاملی معنادار باشد؛ ه (6از:  اندعبارترود به کار می

)میانگین واریانس استخراج شده(  AVE (9/. باشد؛ 9باالی  کهینا/. باشد و بهتر 1
از میانگین واریانس استخراج شده باشد  تربزرگپایایی ترکیبی  (5/. باشد؛ 1از  تربزرگ

 شد. ییدتأتمام موارد در این پژوهش  که

 هایافته
درصد زن  51مرد و  کنندگانشرکتدرصد  10 بود که آنتوصیفی حاکی از  هاییافته

درصد  90سال بود و  99و میانگین سن زنان  50بودند که میانگین سن مردان 
درصد دارای مدرک  61درصد دارای لیسانس و  59دارای دیپلم و  کنندگانشرکت

سال و در زنان  61در مردان  سابقه کار دکتری داشتند. میانگین درصد 62و  لیسانسقفو
در دو بخش کمی و کیفی  های علمیبا استفاده از روش ی پژوهشهاسال بود. داده 61

ها داده پردازشیشپها داده وتحلیلتجزیه؛ اما قبل از گیردیارزیابی قرار متحلیل و مورد 
استفاده  0های پرت از گراف باکس پالتمنظور شناسایی داده ت.قرار گرف یموردبررس

رای اکسل ب افزارنرمها در شد که نتایج نشان داد هیچ داده پرتی وجود ندارد. عالوه بر این
تفاوت انحراف معیار هر آزمودنی در پاسخ به یک پرسشنامه های بیحذف آزمودنی

 یهاسؤالها به پاسخ هر یک از آزمودنیمحاسبه شد که نتایج نشان داد انحراف معیار 
است که با  ذکریانشانیست و بنابراین هیچ آزمودنی حذف نشد.  9/2پژوهش کمتر از 

 بیست خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه عمیق با هشت سؤال مصاحبه شد.
 مصاحبه محتوای تحلیل نتایج به مربوط نهایی کدگذاری. 1 جدول

 کد مقوله اولیه مفاهیم استخراجی متغیر

 خود شکوفایی

 A1 جانبههمهمندی در توسعه فردی عالقه

 A2 ی بدامدهایپ مندی به بیان احساسات حتی در صورتعالقه

 A3 ی مثبت زندگیهاارزشتالش برای شناسایی و دستیابی به 

خودپنداره 
 مثبت

 B1 تفکر در خصوص شناخت وجود خود و اطرافیان و مطالعه در این زمینه

مثبت اندیشی در امور )شخصی و سازمانی( سرلوحه قرار دادن شادمانی و 
 و زندگی در کاری نیبخوش

B2 
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 کد مقوله اولیه مفاهیم استخراجی متغیر

 B3 تفکر در رفتار خود و دیگران برای اصالح رفتار خویش

 B4 سرآمد عنوانبهارتقاء علمی خود 

 B5 کسب محبوبیت در بین اطرافیان

روابط میان 
 فردی

 C1 نه در محیط کار و زندگی لزوم استفاده از کلمه

 C2 یی )بازیچه نبودن در روابط و داشتن اقتدار کار و زندگی(اقتدارگرا

 C3 بین فردی و سازمانی تعاملبرقراری 

 C4 توسعه مهارت گفتگو و تعامل

 C5 کار با تعامل و مشارکت )راهبرد مشارکتی( ترعیسرپیشرفت 

 C6 ین فردی()روابط ب احترام به عقاید دیگران

 C7 کمک در مواقع ضروری بخصوص در اجرای کارهای مشارکتی درخواست

 C8 اطرافیان برقراری ارتباط مناسب

 C9 ی در محیط کارگریالبپرهیز از 

 C10 ی در محیط کار و زندگیرکالمیغبرقراری ارتباط کالمی و 

 همدلی

 D1 و مشکالت دیگران مسائلداشتن قدرت درک 

 D2 و مشکالت مسائلواکنش مناسب به  ارائه

 D3 حامی بودن

 D4 افسرده شدن از ناراحتی دیگران

 D5 شاد شدن از شادی دیگران

 D6 خشمگین شدن از پامال شدن حقوق دیگران

 اصالت

 E1 درستکاری در انجام امور

 E2 هازمانی با همگان در تمامی روراست

 E3 یدوستنوعمهربانی و 

 E4 دون توجه به پاداشعمل ب

 احترام

 F1 داشتن تواضع و فروتنی

 F2 متفاوت هاتیموقعانجام رفتار سنجیده متناسب با 

 F3 و گروهی ی فردیهاارزشاحترام به 

 F4 خودم رعایت حرمت

 F5 رعایت حرمت دیگران

استدالل و 
 ییخردگرا

 G1 پژوهش محوری

 G2 گیری مبتنی بر پیامدتصمیم

 G3 برد مبتنی بر حل مشکلراه

 G4 داشتن تفکر منطقی

 G5 داشتن مهارت تفکر انتقادی.

 G6 ی و خود ارزشیابیابیخودارز
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 کد مقوله اولیه مفاهیم استخراجی متغیر

 اشتیاق شغلی

 H1 عالقه وافر به کار

 H2 خطاهای کار کسب رضایت کاری با کاهش سعی در

 H3 ی در هنگام کارنشدنوصفاحساس خشنودی 

 H4 برای رسیدن به اهداف سازمانیی از نیازهای فردی پوشچشم

 نفساعتمادبه

 I1 افتخار به زندگی کاری

 I2 توانایی و عالقه برای خالقیت

 I3 داشتن توانایی قدرت تغییر

 I4 پذیریمسئولیت

ارائه شده است. این ابعاد ، شدهحاصلای که از تحلیل محتوا مفاهیم اولیه 6در جداول 
بیانگر محور  6. اطالعات جدول باشندیم ییگراانسانیکرد مربوط به رهبری اصیل و رو

های ارائه شده توسط پژوهش بوده و در قسمت دوم جدول پاسخ یهاسؤالاساسی 
آورده شده است که از کدگذاری باز به دست آمده است و در قسمت  شوندگانمصاحبه

 از جداول تعدادی آورده شده است. در برخی شوندهمصاحبهکد مربوط به ، سوم یعنی کد
به  ؤاالتسپاسخ نداده و یا در پاسخ به برخی  یسؤاالتیا  سؤالبه ، شوندگانمصاحبهاز 

شاخص از مصاحبه با خبرگان استخراج شد.  661 درنهایتاند. چندین عامل اشاره کرده
 گذاریو نام تعاریف به متغیرها و نیز دستیابی بین روابط ماهیت درباره تحقیق منظوربه

کمتر از  و ضرایب بوده یمعن و با ها مهمعامل در تعریف 295باالتر از  ضرایب، هاعامل
 6ینولدزر هاتفسیر عامل برایشده است.  در نظر گرفته تصادفی عامل عنوانبهحدود  این

 .اندبکار برده 52/2را برابر با  ضریب مقدار این ( کمترین6711) و همکاران

 مدل مسیر تحلیل برازش هایشاخص. 2 لجدو

 نام شاخص
 های برازششاخص

 حد مجاز مقدار

Chi-square/df 0911  9کمتر از 

RMSEA )296کمتر از  29250 )ریشه میانگین خطای برآورد 

CFI  297از  تربزرگ 2979 (یافتهیلتعد)برازندگی 

NFI )297از  تربزرگ 2971 )برازندگی نرم شده 

GFI 297از  تربزرگ 2979 یکویی برازش()ن 

AGFI  297از  تربزرگ 2976 (شدهیلتعد)نیکویی برازش 
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است  296( کمتر از RMSEAمقدار ریشه میانگین خطای برآورد ) کهینابا توجه به 
، )برازندگی نرم شده( NFI، (یافتهیلتعد)برازندگی  CFIبرازش  یهاشاخصو سایر 

GFI  نیکویی برازش( و(AGFI  ازش راست ب 297( بیشتر از شدهیلتعد)نیکویی برازش
گفت که مدل  توانیمبنابراین ؛ است قبولقابلبا مدل در حد مطلوب و  هااین داده

 است. قبولقابلپژوهش حاضر مدلی 

 

 . مدل نهایی پژوهش1 شکل

 گیریو نتیجهبحث 
که  اهدانشگاه، یژهوبه هاسازمانامروزه با وجود تغییرات سریع در پیرامون همه ، شکیب

ه کردای حیاتی تبدیل رهبری به مسئله، متولی آموزش و خردمندی در جامعه هستند
شرایط را برای بهبود اوضاع و ، با ایجاد سازوکارهای الزم دتوانیماست. چراکه رهبری 

ت که گف توانیمامروزه ، درواقعد. رو توسعه دانشگاه فراهم آو هادانشگاهبالندگی اساتید 
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سیاسی و تغییرات فنّاورانه باعث تغییر مفهوم رهبری گردیده ، اقتصادی، عوامل اجتماعی
های متعدد و فراوانی برای ها و استراتژیتکنیک، هااست. رهبری دانشگاه باید مهارت

 هایمهارت، یزیربرنامهراهنمایی و رهبری را آموخته باشد و بر فرایندهای طراحی و 
آگاهی و تصرف بر اوضاع و شرایطی که اعضای گروه ، گیرییجهنت، یدهمانساز، ارتباطی

 هادانشگاهع مناب یرتأثمسلط باشند. عالوه بر ، در آن بتوانند به اجرای عملکرد خود بپردازند
. نوع الگوی استفاده شده توسط رهبران نیز مهم رساندیمکه رهبری را در این امر یاری 

تفاده اس روزبهرهبران باید از الگوهای مدرن و ، تغییرات محیطی است. امروزه با توجه به
. دیگر زمان استفاده از الگوهای استبدادی و دستوری به پایان رسیده و محیط سازمانی کنند

یری سبک گتا از الگوهای رفتاری استفاده بیشتری گردد. انتخاب یا شکل کندیمایجاب 
هبری های رمانی دانشگاه و ماهیت آن دارد. سبکرهبری در دانشگاه بستگی به بلوغ ساز

، هاآناند که از میان معرفی شده غیرهاخالقی و ، اصیل، مدارقانون، گراوظیفه، گراتحول
ر گرایی و اخالقی در پژوهش حاضبودن به بعد انسان الگوی رهبری اصیل به دلیل نزدیک

ها و عقاید عمیق از ارزش طوربه، درواقعرهبری اصیل  قرار گرفته است. مورداستفاده
. این نوع رهبری بر است اعتمادقابلصادق و ، دارد نفساعتمادبه، خود آگاه است

را  که تفکر کارکنان خود کندیمتوانمندسازی کارکنان و پیروان خود تمرکز دارد و سعی 
ساس ا ایجاد کند. بر پذیریتمسئولگسترش داده و سازمانی با کارکنان مثبت اندیش و 

های روانی مثبت و هم از الگوهای رهبری است که هم قابلیت این نوع رهبری ،تعریف
، خودآگاهی، دهد. این نوع رهبرانجو اخالق مدارانه را در دانشگاه گسترش می

شفافیت در روابط انسانی بین خود ، اطالعات، شفافیت رابطه، اخالق درونی، اندازچشم
 .دهندیمرا سرلوحه کار خویش قرار  ییگرامثبتو پیروان و توسعه 

رهبری اصیل ابتدا مورد شناسایی قرار گرفت و این کار  یهامؤلفهدر پژوهش حاضر 
. عالی انجام پذیرفت آموزشمصاحبه با خبرگان سازمان  درنهایتبا مرور مبانی نظری و 
 زشپردا، خودآگاهی یهامؤلفهرهبری اصیل شامل  یهامؤلفه، بر اساس نتایج حاصله

حمایت ، سازمانیفرهنگ، یسازماندرونعدالت ، شفافیت در روابط، متعادل اطالعات
 یتوانمندسازراهبرد مدیریتی و ، یسازماندروناعتماد ، رفتار شهروند سازمانی، سازمانی

پرداخته شد و  هامؤلفهبه هر یک از این ، بودند. در پژوهش حاضر در بخش بحث
، کنندیماز الگوی رهبری اصیل در مدیریت خود استفاده  است که اساتیدی که ذکریانشا

، ندخود را بشناس هایییتوانانسبت به خود آگاهی کامل داشته باشند و ، در ابتدا باید
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مون خود را با محیط پیرا توانندیمهمچنین باید بدانند در چه شرایطی قرار دارند و چگونه 
عات درستی را در زمان درست دریافت کرده و وفق دهند. عالوه بر این باید بتوانند اطال

. شفافیت در ارتباطات و داشتن ارتباطات سالم و کننددانش کاربردی  هرا تبدیل ب هاآن
رتباطات ااساتید با . رساندیمرا یاری  هاآناست که در این مسیر  ییهامؤلفهمثبت یکی از 

 ایجاد عدالت و، باطات مثبت. پس از داشتن ارتکنندیم هموارترراه توسعه را ، مثبت
رهبری اصیل است. عدالت  یهامؤلفهو مدیریت بر پایه انصاف از دیگر  یزیربرنامه

این  یریکارگبهمحوری رکن اصلی این الگو است و اساتید باید بدانند که در صورت 
الگو باید تمام توان خود را برای حفظ عدالت در تمام سطوح سازمان به کار برند. در 

رای . بآیدیدرمیک فرهنگ  صورتبهو  عدالت است که اعتماد نهادینه می گردد ساریهسا
ا در مسیر ر و تحولی استفاده کنند تا دانشگاه گراعملاین منظور اساتید باید از راهبردهای 

دانشجویان و سایر عوامل ، کارکنان، این مسیر باید به مهارت خود رتوسعه قرار دهند و د
توانمندسازی اساتید یکی از راهکارهای مهمی است که پیامدهای مثبتی اهمیت دهند. 

 کسب مزیت رقابتی را در پی دارد.، عملکرد بهتر، یوربهرهمانند 

ست که ا یامقوله ییگراانساننیز پرداخته شد.  ییگراانساندر پژوهش حاضر به بعد 
از  شدهشناخته یهامؤلفهرهبان اصیل باید برای کسب موفقیت بدان تکیه کنند. 

روابط  ،خودپنداره مثبت، خود شکوفایی یهامؤلفه، شامل، در پژوهش حاضر ییگراانسان
 نفسهاعتمادباشتیاق شغلی و ، ییخردگرااستدالل و ، احترام، اصالت، همدلی، میان فردی

 کنندیمحمایت  ییگراانسان بودند. در پژوهش حاضر مطرح شد که اساتیدی که از نظریه
در ابتدا به خودشکوفایی رسیده باشند. بدین معنی که تمام نیازهای اولیه را طی کرده  باید

ی مثبت بعدی داشتن خودآگاه مؤلفهو به باالترین سطح یعنی خودشکوفایی رسیده باشد. 
بت به مثبتی نس یخودآگاه، برخوردارند یژگیونسبت به خود است. اساتیدی که از این 

روابط میان فردی  روحیه خود را بازسازی کنند. توانندیم ئلمسادارند و در تمام  خود
راین بناب ؛ماندینماست. انسان بدون ارتباطات زنده  ییگراانسانعوامل  ترینمهمنیز از 

بگوید که کسی بدون ارتباط با محیط موفق شده است. اساتیدی که  تواندینم کسیچه
 مدیران و، کارکنان، بط میان خود و همکارانبه روا، اعتقاد دارند ییگراانسانبه رویکرد 

. از طرف اننددیمدانشجویان نیز معتقد هستند و بالندگی دانشگاه را مستلزم این ارتباطات 
و زمانی که همدلی در دانشگاه و در  شودیمباعث ایجاد همدلی ، روابط بین فردی، دیگر
الت نیز جنبه . اصیابدیمیز بهبود ن نفساعتمادبهو  احترام متقابل، برود باال یداساتبین 
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است. داشتن اصالت یعنی عملکرد آگاهانه و درک آگاهانه از شرایط  ییگراانساندیگر 
و  کنندیمپرهیز  یریسوگاساتید که رویکرد انسان گرایانه دارند از ، ینگرواقعپیرامون و 

 ییردگراخدالل و که رفتاری اصیل و روابطی هوشیارانه داشته باشند. است کنندیمسعی 
 است که در پژوهش حاضر مورد شناسایی قرار گرفت. ییهامؤلفهنیز یکی دیگر از 

در باالترین مرحله پس از پردازش داده قرار دارد.  یخردمندتوانایی استدالل و  
ا توجه و حال ب اندکردهیعنی دانش کافی را دریافت  هستنداساتیدی که این ویژگی را دارا 

 یهایافته. کنندیمهوشیارانه بدان عمل ، ارزشمند خود در دوران تدریسبه تجربیات 
 ،همسو است. برای نمونه پژوهشگرانبرخی از  هاییافتهحاصل از پژوهش حاضر با 

ی درکی از نحوه، در پژوهشی نشان دادند که رهبری اصیل، (0261براون و هورناف )
پیرو در -های روابط رهبران و پویاییهای مختلف رفتاری پیروجنبه یبر رورهبر  یرتأث

د. کننارائه نمی یجوسازمانگیری جمعی آن در شکل یرتأثچنین نتایج سازمانی و هم
رهبری اصیل  یهامؤلفه( در پژوهشی نشان دادند که 6971رستگار و همکاران )

گری ای( از طریق واسطهمداری و شفافیت رابطهاخالق، پردازش متوازن، )خودآگاهی
صورت غیرمستقیم و مثبت رفتار شهروندی بینی تحصیلی معلمان بههای خوشمؤلفه

در ، (6971درخشان و زندی ) دهد. همچنینسازمانی معلمان را تحت تأثیر قرار می
و احترام رابطه معناداری دارد.  ییگرااخالقپژوهشی نشان دادند که رهبری اصیل با 

و  شناختیرواندند که رهبری اصیل با سرمایه نیز نشان دا (6971اکبری و همکاران )
در  (6971اصالت رابطه دارند. داور پناه و همکاران )، آن مانند خودپنداری یهامؤلفه

 است. یمداراخالقخودپنداری و ، رهبری اصیل یهامؤلفهپژوهش خود نشان دادند که 
 ؛ردعمل ک اطیاحتبا  دیبا یبه جامعه آمار جینتا میحاضر در تعم هاییافته رغمیعل

مواجه بود. از جمله  هایییتمحدودبا  یگریهر پژوهش د مانند یزنپژوهش حاضر  رایز
 آموزشی یهاسازمان ریبود و سا یپژوهش حاضر محدود به سازمان آموزش عال کهینا

 رمنظوبهپژوهش  نیدر ا کهینا گرینکته د ؛ وگیردیبرنمنقاط کشور را در  ریدر سا
 لیتحل جیاز نتا ییگراانسان کردیو رو لیاص یرهبر دهندهیلتشک یهاؤلفهم بندیاولویت

سبک ، یکالن منابع انسان استیس رینظ یمزاحم یرهایمتغ درنتیجهاستفاده شد و  یعامل
 نبود. کنترلقابل یاقتصاد مسائلو  یدر سازمان آموزش عال تیریمد

اساتید در ذهن خود از  شودیمحاضر پیشنهاد  پژوهش هاییافتهدر راستای  درنهایت
هستند؟ یا اینکه شغل خود را دوست دارند یا  مندعالقهمانند به چه چیزی  یسؤاالتخود 
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 هر از قبل اساتید همچنین ؛ وچه حسی در وضعیت موجود دارند را مطرح کنند یاو خیر 
؛ وندش جویا را دیگران هاییدگاهد و کنند وتحلیلتجزیه را اطالعات تمام، گیریتصمیم

 آمدهیشپ مسائلدر مورد  هاآنهر هفته جلساتی با سایر همکاران خود برگزار کنند و از  و
 از و ندببین چشم یک به را دانشجویان تمام، عدالت برقراری کنند و برای سؤالدانشگاه 

و باورهای مسلط جامعه  هاارزش، کنند سؤال شانیابیارز نحوه به تمایل مورد در هاآن
 هجانبهمه درسی خود لحاظ کنند تا فرهنگ نهادینه گردد و با حمایت یزیررنامهبرا در 

 دفاع عالی آموزش مقامات نزد در هاآن از و دهند انجام دانشجویان نوآورانه هاییدها از
 یسازمان شهروند رفتار یارتقا برای الزم یهاآموزش شودیمپیشنهاد  درنهایتکنند و 

 .شود ارائه اساتید برای

 منابع
شناختی: (. رهبری اصیل و سرمایة روان6971ن. ) ،رضایی و ،.م، یانتید، .ب ،پورولی، .م، یاکبر

 (،9)1، فصلنامه مدیریت دولتیشناختی. تأثیر متغیر میانجی اعتماد و نقضِ قرارداد روان
166-190. 

العه موردی )مط هادانشگاهسبکی ضروری در مدیریت ، (. رهبری اصیل6970ع. ) ،پیران نژاد
-900 (،1)0، مدیریت در دانشگاه اسالمیهای تهران و البرز(. های پیام نور استاندانشگاه

912. 

نامه پژوهش(. بررسی تأثیر رهبری اصیل بر فضیلت سازمانی. 6971خ. ) ،زندی . وم، درخشان
 .621-11، (61)1، مدیریت تحول

(. بررسی رابطه بین رهبری 6971ح. ) ،یآبادولتدربیعی ، .ه .م، افشار، .ع ،سیادت، .ه ،داور پناه
نفوذ و پویایی( در دو دانشگاه اصفهان و دانشگاه  –گری )مالحظه یجوسازماناصیل و 
 .51-91 ،(9)66 ،آموزشیهای مدیریت نوآوریهرات. 

ی رهبری اصیل و رفتار شهروند (. رابطه6971ح. ) .م، یفص، .ز ،نادی، .س ،طالبی، .ا ،رستگار
 .10-57 ،(6)62 ،آموزشیهای ریزی در نظاممدیریت و برنامهزمانی معلمان. سا

در اشتیاق  شدهادراکگزار و حمایت سازمانی نقش رهبری خدمت(. 6975. )م، یزنجانفضلی 
 . دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی.شغلی کارکنان

رهبری اصیل بر رفاه کارکنان  یرتأث(. 6971ح. ) ،هژبرافکن، .ر ،خواهنیک، .ح ،یزدانی، .ع ،کاملی
فصلنامه مطالعات رفتار . شناختیروانگری سرمایه و رفتارهای انحرافی با میانجی

 .026-699، (0)1 ،سازمانی
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بر  یجوسازمان(. بررسی تأثیر سبک رهبری و 6975ع. ) ،کاملی . وع، حمیدی زاد، .ح ،یزدانی
نی و تعامل اجتماعی )پیمایشی مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی ساختار سازما

 .061-677، (6)9 ،مدیریت فناوری اطالعاتپیرامون بخش ستادی بانک ملت(. 
رهبری اصیل بر خالقیت فردی کارکنان  یرتأث یبررس (.6979. )م، یمیانرح . وم. س ،میرمحمدی

 .025-616، (9)61 ،تربیت مدرس. شناختیروانبا توجه به نقش میانجی سرمایه 
 دیاتاس سیتدر تیفیبا ک یارتباط هایمهارت نی. رابطه ب(6971.)م ،عمران پورمانیسل، .ع ،یزدانی

 ،یمالخراسان ش ی. مجله دانشگاه علوم پزشکیعلوم پزشک انیدانشجو دگاهیدانشگاه از د
7 (5)، 10-17. 

. نرایپروژه محور در ا یهاسازماندر  یمنابع انسان تیریمد سازیینهبه(. 6970). س ،یوسفی
 .07-02 ،(6)60 ،یو شهرساز یمعمار
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