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 اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود. لطفاً  توجه:

 

 

1-U اطالعات مربوط به دانشجوU : 

 

 ................ ...........................:ماره دانشجوييش.................خانوادگي: ...........................امن....نام: ...................................

 ..................... .........................:گروه تخصصي...............رشته تحصيلي: ...............................................................:مقطع

 ........رايش:................................گ

 .......................:......نيمسال ورودي 

 ...........................................................................................................................................: رفسنجان آدرس پستي در

 ....................پست الكترونيك:.....  .......... ............. تلفن همراه:......................محل سكونت: .......................ثابت تلفن 

 ....................................آدرس پستي در شهرستان:........................................................................................................

 .........................تلفن محل كار: .................................. دورنگار:...........................محل سكونت: ...............ثابت تلفن 

 

 U: اطالعات مربوط به استاد راهنما -2
 تذکرات: 

و در صورتي كه اساتيد راهنما يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور  توانندميدانشجويان دوره كارشناسي  -

فهرست  شاملسوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي  كامل ايشان )رزومه كامل( مي باشند، الزم است  مدعومشاور 

راهنمايي و يا  ساتيد مدعو، كه ا حال انجامدفاع شده و يا در  دكتري هايرسالههاي كارشناسي ارشد و نامهپايان

ت أ)حكم هي آخرين حكم كارگزينيو همچنين  به همراه مدارك مربوطه ،اندمشاوره آنرا بر عهده داشته

   گردد. علمي( ضميمه 

ند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در هست اساتيد راهنما و مشاور موظف -

دانشجويان  ه پژوهشي و يا در نوبت قراردادنصورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوز

 . نماينداب اجتن
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 ستاد راهنمااطالعات مربوط به ا
 دانشگاهي                                                                                                                          

 ..........    ................رين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :...........آخ........................نام و نام خانوادگي:................................
 حوزوي                                                                                                                         

 ....... تلفن همراه: ........................................................:  )مرتبه علمي( .........  رتبه دانشگاهي......:............ تخصص اصلي
 

 : .............................................................. (E-mail) منزل يا محل كار:...................................... پست الكترونيكتلفن 
 

 : رفسنجانواحد  نحوه همكاري با
 

 هيچكدام  مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 

 تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ودكتري راهنماي شده :

 دانشگاه آزاد اسالمي :                                                          ساير دانشگاه ها :
 ييتعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دردست راهنما

 دانشگاه آزاد اسالمي :                                                          ساير دانشگاه ها :
 تعداد پايان نامه هاي دكتري در دست راهنمايي : 

 دانشگاه آزاد اسالمي :                                                            ساير دانشگاه ها :
 

 بوط به استاد مشاور اول:اطالعات مر
 دانشگاهي                                                                                                                         

 ..........    ................ــــــ :...........آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــ........................نام و نام خانوادگي:................................
 حوزوي                                                                                                                           

 ....... تلفن همراه: ........................................................:  )مرتبه علمي( .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............
 

 : .............................................................. (E-mail) منزل يا محل كار:...................................... پست الكترونيكتلفن 
 

 : رفسنجاننحوه همكاري با واحد 
 
 
 هيچكدام  مدعو  نيمه وقت  ام وقتتم

 
 تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ودكتري راهنماي شده :

 دانشگاه آزاد اسالمي :                                                          ساير دانشگاه ها :
 تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دردست راهنمايي

 :                                                          ساير دانشگاه ها :دانشگاه آزاد اسالمي 
 تعداد پايان نامه هاي دكتري در دست راهنمايي : 

 دانشگاه آزاد اسالمي :                                                            ساير دانشگاه ها :
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 م:اطالعات مربوط به استاد مشاور دو
 

 دانشگاهي                                                                                                                          
 ..........    ................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................

 حوزوي                                                                                                                           
 ن همراه: .............................................. تلف.................:  )مرتبه علمي( .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 
 : .............................................................. (E-mail) منزل يا محل كار:...................................... پست الكترونيكتلفن 

 

 : رفسنجاننحوه همكاري با واحد 
 
 

 عومد  نيمه وقت  تمام وقت
 

 تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ودكتري راهنماي شده :

 دانشگاه آزاد اسالمي :                                                          ساير دانشگاه ها :
 تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دردست راهنمايي

 ساير دانشگاه ها :                              دانشگاه آزاد اسالمي :                            
 تعداد پايان نامه هاي دكتري در دست راهنمايي : 

 دانشگاه آزاد اسالمي :                                                          ساير دانشگاه ها :
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 یزد( مسکن یادگیرنده )بانک هایسازمان هایمولفه کاربست میزان با تحولی رهبری سبک بین رابطه بررسی        

 

 : عنوان به زبان انگليسي  -2
Investigation the Relationship between Transformational Leadership Styles with the 

Implementation of the Components of the Learner Organizations (Maskan Bank of Yazd) 

 

 
 : نامهتعداد واحد پايان – ب
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هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي له و معرفي آن، بيان جنبه)شامل تشريح مسأ به طور کلي له اساسي تحقيقأبيان مس -ج

 تحقيق( : از مربوطه و منظور

ر جديدي در تکامل زندگي و ساختار سازماني پديد آمده است. تغييرات عمده در محيط با آغاز قرن بيست و يکم، عص

ها را به منظور انطباق با دنياي نو اقتصادي که به وسيله جهاني شدن و فناوري رخ داده، تحوالت اساسي سازمان

رين گذشته ادامه حيات دهند. هاي موفقيت آفها و ويژگيتوانند با تواناييها ديگر نميضروري ساخته است. سازمان

هاي جديد با استفاده از هاي محيطي و حرکت به سمت نوآوري و خالقيتتنها راه موفقيت، پيگيري هوشمندانه چالش

يابد و کسب و کارها ( اعتقاد دارد هرچه ارتباطات جهاني افزايش مي1386) 1هاي جديد مديريت است. پيتر سنگهشيوه

ها را به اين تغيير روند، مديران سازمان شوند، کار نيز بايد با دانش و يادگيري بيشتري همراه باشد.تر و پوياتر ميپيچيده

اين باور رسانده است که بدون يادگيري سازماني هيچ روشي براي موفقيت پايدار سازماني وجود ندارد و از آنجا که 

ترين اقدام ستند، ايجاد سازمان يادگيرنده اولين و مهمفرايندهاي برتر يادگيري، دربرگيرنده منبعي از مزيت رقابتي ه

رو مفهوم سازمان يادگيرنده طي دو دهه اخير مورد راهبردي براي دستيابي به کيفيت و تعالي سازماني است. از اين

هايي است که کسب، قرار گرفته است. يادگيري سازماني نيازمند برقراري سامانه و سازمان مديريت محققانتوجه 

هاي دستيابي به اين هدف، انجام اقدامات مبتني بر کنند. يکي از راهاشتراک و حفاظت از يادگيري را امکان پذير مي

هايي را مستقر سازد که افراد را به هم نزديک کند تا کار خود را شود سازمان بتواند سامانهمديريت است که باعث مي

هاي کار جهاني کمک کنند تا در ريزي کنند و به نيرويآوري برنامهمند براي نوطراحي مجدد کنند، به روشي نظام

 (.1999، 2واتکينز و مارسيکتر يادگيرند )هاي متفاوت به نحوي اثربخشفرهنگ

هاي رهبري مورد استفاده از ها نحوه برخورد با کارکنان و سبکيکي از مهمترين اقدامات مربوط به مديريت در سازمان

-ها بدون هدايت و رهبري افراد، رو به نابودي ميمنابع انساني و مادي عظيم سازمانباشد. ها مينسوي مديران سازما

ها به طور مستقيم به استفاده مؤثر از منابع انساني متکي به علوم رفتاري کاربردي رود. در حال حاضر توفيق سازمان

در ادبيات مربوط به مديريت به انسان شده، (. از اين رو نگرش جديدي که 1383بستگي دارد )هرسي و ديگران، 

نگرش راهبردي است. به اين معنا که انسان عامل کار و خالق آن است، بنابراين نقش محوري در تحول سازمان دارد و 

، 1384گيرد )خوشبختي و همکاران، هاي نامحدود فکري اين عامل سرچشمه ميتحوالت عظيم سازماني از توانمندي

ها در گرو هدايت صحيح منابع به ويژه منابع ور و حاکميت اين ديدگاه که موفقيت و اثر بخشي سازمان(. ظه24شماره 

هاي اخير به بررسي و مطالعه رفتار رهبري و تأثير آن بر راهبردهاي سازمان توجه انساني است، موجب شده تا در سال

 اي معطوف شود.قابل مالحظه

 

 

 

                                                 
1 Senge 

2 Watkins & Marsick 
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يا مرگ  بالندگي رشد، امل در حيات،واز مهمترين عيکي معه کنوني را تشکيل داده و ها رکن اصلي جاامروزه سازمان

عامل مديريت فرايندي است که مديران در انجام وظايف خود آن را دنبال کرده و  .شدبامديريت سازمان ميسازمان 

. با توجه به گيري را در بر داردهدايت و تصميم کنترل، انگيزش، ارتباطات، و نظارت دهي،سازمان ريزي،اجزاء برنامه

اين نکته که شناسايي الگوهاي رفتاري مديران و ارتباط آن با اثربخشي، کارايي و هدايت مؤثر نيروهاي انساني شاغل 

هاي گام اساسي در راه توسعه استراتژيک سازمانها يکي از مباحث مهم و کليدي مديريت است. از طرفي در سازمان

ها و کمبودهاي مورد نياز در ساختار سازمان يادگيرنده ي و نيازسنجي دقيق براي تعيين اولويتدانش محور، هماهنگ

(. اين نوع 1385يابد )الواني، است. سازمان يادگيرنده سازماني است که عملکردهايش از طريق آگاه شدن، بهبود مي

ه دهند و مديريت و کارکنان آنها بفزايش ميهاي مختلف اها به طور دائم ظرفيت و توانايي خود را در زمينهسازمان

ها را وادار ساخته تا پيوسته هاي جديد کار و تفکر هستند. تغييرات محيطي سازمانطور مرتب در حال يادگيري روش

کارها باشند و بدين ترتيب به مزيت رقابتي دست يابند. بنابراين به منظور سازگاري با محيط خود به دنبال بهترين راه

هاي کسب مزيت رقابتي پايدار، تأکيد بر يادگيري مسمتر کارکنان به منظور نيل به اهداف سازماني با حداکثر ي از راهيک

 (.1385اثربخشي است )سبحاني نژاد، 

ي ادبيات آموزش و توسعه به خود جلب کرده است. اما اي را در زمينهسازمان يادگيرنده در دو دهه گذشته توجه ويژه

خواهد که گردد. سازمان يادگيرنده از رهبران ارشد ميي مطالعات سازمان و مديريت باز ميربرد آن به عرصهي کاعمده

هاي خود را به ديگران بياموزند. بسياري از رهبران که که تدبيرشان ممکن است در گذشته براي سازمان قابل آموخته

ي آينده، غيرقابل قبول است. مديران سنتي که هاي يادگيرندهيابند که راهکارهاي مشابه در سازمانقبول باشد، در مي

نمايند و کارکنان را تحت فشار قرار نمايند و تصميمات کليدي را خودشان اتخاذ ميمسير سيستم را به تنهايي تعيين مي

ان متشکل از اند که سازمهاي امروزي مخرب شناخته شوند، چنين مديراني در نيافتهدهند، ممکن است در سازمانمي

ساختار مبتني بر کنترل پايدار و مستمر به سازماني تبديل شده است که با يادگيري، تفويض اختيار، توانمندسازي، و 

(. مديران بايد نظارت و کنترل را به نفع توان افزايي و 1389يابد )غالمي و همکاران، تغيير مستمر رشد مي

کنند، ما باشند نه فرمانده؛ و از حالتي که به صورت انتقالي و محدود عمل ميقدرتمندسازي افراد رها سازند، بيشتر راهن

هاي جديد مدير امروزي به نوعي نيازمند به سوي رهبر دگرگوني و ايجاد تحوالت بنيادي حرکت نمايند. در سازمان

سازمان باعث هاي گروهي( در هاي مکرر، تفويض اختيار، بحثهاي جديد رهبري )آموزشاست که بتواند نقش

 (. 2010شود )ماسون، ي هوشي سازمان ميافزايش دانش، رشد مديريت نيروي انساني و در نهايت باعث رشد بهره

مدار تمرکز مدار و رابطههاي قبلي رفتار مديريتي، بيشتر بر دو بُعد مديريت وظيفهبه اعتقاد برخي از محققان نظريه

در دو انتهاي اين پيوستار براي ايجاد انگيزش به کار در پيروان کافي نيست  اند. و توجه به رفتارهاي انسانيداشته

شان اين بود (. از طرف ديگر رويکردهاي موقعيتي که جانشين رويکردهاي قديمي گرديد، حرف اساسي1380)گلشني، 

اصر موقعيتي زيادي اي از تکليف و زمينه روابط ميان شخصي مناسب است. ليکن به عنکه هر موقعيتي براي نوع ويژه

پيرو از جمله  –چون، ماهيت تکليف يا فعاليت شغلي، در دسترس بودن منابع انساني و مادي و کيفيت روابط مدير



 

7 

ها و خصوصيات شخصي رهبر، توجه نداشتند به اعتقاد بسياري از چگونگي ادراک زير دستان از صالحيت، انگيزه

تواند فرآيندهاي دروني سازمان را تا حد بودن مدير از سوي زيردستان مي نظران و محققان قابل اعتماد و اعتبارصاحب

(. رويکردهاي جديد مديريتي براي ادراکات زيردستان از مدير، 1385بسيار زيادي دستخوش تغيير کند )نيکوفر، 

ر اساس اين مطرح شده است. ب 1در دو دهه اخير سه سبک رهبري توسط باس و همکاراناي قائل هستند. اهميت ويژه

کند و مبتني بر يک ها، وظايف و انتظاراتي را که بايد توسط کارکنان محقق شود، تعيين مينظريه رهبر تبادلي، مسئوليت

گر دهد. منظور از رهبر عدم مداخلهفرآيند تبادلي است که در آن رهبر در مقابل تالشهاي کارکنانش به آنها پاداش مي

-زمان حضور رهبر يا اجتناب از رهبري کردن است. سبک رهبري تحولي کارکنان را بر مينيز، آزاد گذاشتن پيروان در 

انگيزد تا فراتر از انتظاراتش عمل کنند و اين اقدام را با فعال کردن کارکنان، ايجاد فضاي تشويق و ترغيب کارکنان و 

  (.1389دهد )غالمي و همکاران، رفتن به سوي اهداف متعالي سازمان انجام مي

دهد که اين سبک رهبري گرا نشان ميها و مطالعات انجام شده در حوزه مديريت، پيرامون نظريه مديريت تحولبررسي

بر اساس روابط عاطفي و شخصي بين مدير و زيردستان استوار است به هدايت و انگيزش پيروان در جهت عملکرد 

هاي عملي يا ه منظور بهبود کارآيي او از طريق انگيزهوراي انتظارات و توجه فردي به احتياجات و کارهاي پيرو ب

هاي يادگيرنده چند ويژگي دارد. براي سازمانالهامي، توجه دارد. که به اعتقاد بسياري از محققان اين سبک مديريت 

ت که گرا توانايي آنان براي براي کسب بينش و به وجود آوردن آن در ميان کارکنان اسمهمترين ويژگي رهبران تحول

ها در زمينه رهبري بوده است، اي که هميشه الهام بخش سازمانآيد. ايدهبدين وسيله بينش مشترک سازماني پديد مي

يکي از  (1993) 2اي که به دنبال آن هستيم. گاروينعبارت است از ظرفيت ايجاد يک تصوير و آرمان مشترک از آينده

کند گويد رهبري در سازمان يادگيرنده، کارکنان توانمند را درک ميو مي داندهاي سازمان يادگيرنده را رهبري ميبلوک

در بعد ( 1999) 3کند و اين امر حاکي از تعهدات قوي در سازمان است. باسو فرهنگ عملي و تجربي را تشويق مي

براي کارکنانش اي دهد که رهبري گرايشات توسعهکند که مالحظات فردي هنگامي رخ ميحمايت از کارکنان بيان مي

-نيز اعتقاد داشتند که ويژگي( 2004) 4داشته باشد و توجه فردي به کارکنان را مد نظر قرار دهد. سوسيک و همکاران

رهبر و هاي مختلف رهبري تحولي به مديران در يادگيري هدف مرتبط است. در سازمان يادگيرنده بنا بر اين است که 

نيز رهبري در سازمان ( 1994) 5ست، بلکه طراح و مباشر تغيير است. مارکوراتدار نيگيرنده جذبهمدير تنها تصميم

هاي جديدي همچون معلم، ناظر، مدير دانشي، همکار يادگيرنده و الگو براي يادگيري، معمر و يادگيرنده را حامل نقش

د چشم انداز مشترک، هايي نظير ايجاداند. وي مهارتهاي يادگيري ميطراح، هماهنگ کننده و حمايت از پروژه

هاي ذهني، مشارکت در تفکر سيستمي و اي، آزمايش و بازخور به مدلمدار و چند وظيفههاي وظيفههماهنگي تم

سازي و الهام بخشي يادگيري و عمل را براي رهبران در سازمان تشويق خالقيت و نوآوري و خطرپذيري، و مفهوم

                                                 
1 Bass 

2 Garvin 

3 Bass 

4 Sosik 

5 Marquardt 
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هاي خود را در ن ساختن سازماني است که در آنجا افراد به طور مستمر تواناييداند. مسئوليت رهبرايادگيرنده الزامي مي

هاي ذهني، گسترش دهند. اين ها و توسعه بخشيدن به مدلتر کردن آرمانها، شفافگيجهت شناخت و فهم پيچيد

  . (1389)طاهرپور کالنتري،  بدان معني است که رهبران مسئول فراگيري کارکنان هستند

ها( در داخل کلي، مطالعاتي در ارتباط با سبک رهبري مديران و سازمان يادگيرنده )ميزان يادگيرنده بودن سازمان به طور

در  تاکيد محققان بر اهميت اين دو مبحث ،زمينهاين مرور مطالعات انجام شده در و خارج از ايران انجام شده است؛ 

( در پژوهش خود با عنوان 1389و همکاران ) کالنتري طاهرپور در همين راستادهد. هاي مختلف را نشان ميسازمان

 سازمان ابعاد و گرا تحول رهبري بين کهگزارش نمودند  گرا تحول رهبري و يادگيرنده سازمان ابعاد بين رابطه تبيين

 و گرا لتحو رهبري بين يادگيرنده سازمان مختلف سطوح با رابطه پيرامون. دارد وجود معناداري رابطه يادگيرنده

( در پژوهش 1389همچنين غالمي و همکاران ) .است برقرار معنادار رابطه سازماني سطح و گروهي سطح در يادگيري

جواهري . دارد وجود دار معني رابطه تحولي، رهبري سبک با يادگيرنده سازمان هاي مولفه بينخود گزارش نمودند 

 فعاليت بر توجهي قابل طور به گرا تعامل رهبري و گرا تحول يرهبر که( نيز گزارش نمودند 1388کامل و کوثرنشان )

-ي مولفه( گزارش نمود بين سبک رهبري با ميزان کاربست همه1386شاهمندي ). دارند مثبتي تاثير يادگيرنده سازمان

هبري مديران نيز گزارش نمود که سبک ر (2002) 1بوالچرابطه مثبتي وجود دارد. در همين زمينه هاي سازمان يادگيرنده 

ي سازمان يادگيرنده باشد. بنابراين با توجه به احتمال ي کار معلمان نسبت به پنج مولفهگويي کنندهتواند بهترين پيشمي

تاثير نوع رفتار و رهبري مديران و به خصوص انتخاب سبک رهبري تحولي از سوي مديران بر ميزان کاربست سازمان 

، جاذبه رهبريشامل  بعد 5ني، پژوهش حاضر به بررسي سبک رهبري تحولي در قالب يادگيرنده در هر ارگان و سازما

شعب بانک مسکن استان يزد و همچنين به بررسي ميزان در  مالحظات فردي، و نگرش بخشي، الهام بخش، معنويتأثير 

، تفکر سيستمي و قابليت شخصي، الگوي ذهني، آرمان مشترکبعد شامل  5کاربست سازمان يادگيرنده نيز در قالب 

 هايمولفه کاربست ميزان با تحولي رهبري سبکبين خواهد پرداخت تا در نهايت به بررسي رابطه يادگيري تيمي 

 خواهد پرداخت.  يزد مسکن بانکدر شعب  يادگيرنده هايسازمان
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ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي  )شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود، ضرورت انجام تحقيقاهميت و  - د

 :گيردنظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي

به خود جلب کرده است. سازمان  هاها و ارگاني سازماني توسعهاي را در زمينهتوجه ويژه اخيراًسازمان يادگيرنده 

هاي خود را به ديگران بياموزند. بسياري از رهبران که که تدبيرشان خواهد که آموختهادگيرنده از رهبران ارشد ميي

ي هاي يادگيرندهيابند که راهکارهاي مشابه در سازمانممکن است در گذشته براي سازمان قابل قبول باشد، در مي

نمايند و تصميمات کليدي را خودشان ستم را به تنهايي تعيين ميآينده، غيرقابل قبول است. مديران سنتي که مسير سي

هاي امروزي مخرب شناخته شوند، چنين دهند، ممکن است در سازماننمايند و کارکنان را تحت فشار قرار مياتخاذ مي

يل شده است که با اند که سازمان متشکل از ساختار مبتني بر کنترل پايدار و مستمر به سازماني تبدمديراني در نيافته

مديران رسد به نظر مي(. 1389يابد )غالمي و همکاران، يادگيري، تفويض اختيار، توانمندسازي، و تغيير مستمر رشد مي

بيشتر راهنما باشند و از حالتي که به  و بايد نظارت و کنترل را به نفع توان افزايي و قدرتمندسازي افراد رها سازند

هاي کنند، به سوي رهبر دگرگوني و ايجاد تحوالت بنيادي حرکت نمايند. در سازمانمل ميصورت انتقالي و محدود ع

-مي يسازمان يادگيريهاي جديد رهبري در سازمان باعث افزايش مدير به نوعي نيازمند است که بتواند نقش ،امروزي

گرا پيرامون نظريه مديريت تحولها و مطالعات انجام شده در حوزه مديريت، بررسياز طرفي (. 2010شود )ماسون، 

دهد که اين سبک رهبري بر اساس روابط عاطفي و شخصي بين مدير و زيردستان استوار است به هدايت و نشان مي

انگيزش پيروان در جهت عملکرد وراي انتظارات و توجه فردي به احتياجات و کارهاي پيرو به منظور بهبود کارآيي او 

هاي براي سازمانکه به اعتقاد بسياري از محققان اين سبک مديريت يا الهامي، توجه دارد  هاي عملياز طريق انگيزه

هاي مختلف با کارکردهاي مختلف در زمينه مالي، اما سازمان .هاي مختلفي داشته باشدويژگي تواندمييادگيرنده 

را هستند و هر يک از کارکردهاي صنعتي، توليدي، ورزشي، فرهنگي و غيره شرايط متفاوت و منحصر به فردي را دا

ها هاي مختلف مديريتي براي اين سازمانتري را بر عهده دارند و نظريات و تئوريها نقش پررنگمختلف در سازمان

ها با توجه به مسئوليت هاي اقتصادي و مالي به ويژه بانکتواند تاثيرات منحصر به فردي را داشته باشند. بنگاهمي

ه در بازار چابک و رقابتي امروزه با رقباي متعدد دارا هستند، در برابر تغييرات محيطي بايد بيش از سنگين و خطيري ک

تري را ها وضعيت پيچيدهپيش چابک و پويا عمل کنند و در کشور ما نيز از آنجايي که امروزه محيط رقابتي بين بانک

ه دنبال ه پژوهشگران و اقتصاددانان قرار گيرد. ببايست بيش از پيش مورد توجکند، مينسبت به گذشته تجربه مي

 يشورا17/3/1358ها )مصوب اساس طرح ادغام بانک بر 1358بانک مسکن در سال  ،ايران يانقالب اسالم يروزيپ

 13و  رانيا يهابانک يساختمان يهايگذارهيشرکت سرماساختمان،  ران،يا يرهن يها( از ادغام بانکيانقالب اسالم

کرمانشاه، همدان، ها از جمله مراکز استان ريو سا تهرانپاسارگاد در اکباتان، انداز و وام مسکن )کوروش،  شرکت پس

بانک مسکن با شبکه گسترده خود در سطح کشور به عنوان و امروزه  ديگرد ليمازندران، گرگان، سمنان و آبادان( تشک

و خدمات بخش مسکن شامل  التيتسه يدر جهت اعطا ،ينمسکو يواحدها ديمعتبر عالوه بر تول يبنگاه اقتصاد

 ،يافتتاح حساب جار ،يپزشک زاتيتجه ديمطب، دفترکار، و خر هيدر امر ته کيمضاربه، اجاره به شرط تمل التيتسه
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و انواع  يو اعتبار اسناد يانواع امور ارز ،يحوالجات، خدمات چک فاکس، چک مسافرت ها،ضمانتنامهصدور انواع 

رسد بانک مسکن به عنوان يک بنگاه اقتصادي فعال در استان بنابراين به نظر مي .دينمايم تيفعال يکيلکترونخدمات ا

ايجاد سازمان  ،برگيرنده منبعي از مزيت رقابتي هستند فرايندهاي برتر يادگيري، دريزد و سراسر کشور، از آنجايي که 

تواند عمل کند و در ميدي براي دستيابي به کيفيت و تعالي سازماني راهبر اتترين اقداممهم به عنوان يکي ازيادگيرنده 

تواند نقش چشمگيري در اين زمينه داشته باشد و از اين رو اين بين سبک رهبري تحولي مديران شعب اين بانک مي

 هايولفهم کاربست ميزان با تحولي رهبري سبکبين پژوهش حاضر در همين راستا در نظر دارد تا به بررسي رابطه 

 بپردازد. يزد مسکن يادگيرنده در شعب بانک هايسازمان
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و  تحقيقپيرامون موضوع در داخل و خارج كشور تحقيقات انجام شده پيشينه )بيان مختصر  سوابق مربوطهمرور ادبيات و  -ه

 (:تحقيق آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظرينتايج 

 هاي داخليپژوهش -

 کيفيت و يادگيرنده سازمان هاي مولفه کاربست بين رابطه ( در پژوهشي با عنوان بررسي1391عسگري و همکاران )

 کيفيت و يادگيرنده سازمان هاي مولفه کاربست دانشگاهها گزارش نمودند که بين علمي هيات اعضاي کاري زندگي

 شخصي، قابليتهاي) يادگيرنده سازمان هاي مولفه بين. دارد وجود دار معنا رابطه علمي هيات اعضاي کاري زندگي

 معنا رابطه علمي هيات اعضاي کاري زندگي کيفيت با( سيستمي تفکر و تيمي يادگيري مشترک، آرمان ذهني، مدلهاي

 زندگي کيفيت کننده بيني پيش بهترين توانند مي ذهني مدلهاي مولفه يادگيرنده، سازمان هاي مولفه ميان. دارد وجود دار

 .باشند علمي هيات اعضاي اريک

گزارش  شغلي فرسودگي با يادگيرنده سازمان ابعاد بين ارتباط بررسي( در پژوهشي با عنوان 1390نيا و همکاران )فهيم

 بررسي در. داشت وجود منفي و دار معني ارتباط عاطفي خستگي و يادگيرنده سازمان گانه هفت ابعاد بيننمودند که 

 اشتراک و کسب براي هايي سامانه ايجاد» ابعاد بين فقط بين شخصيت مسخ بعد با يادگيرنده سازمان ابعاد بين ارتباط

 اين، بر عالوه. داشت وجود منفي و دار معني ارتباط «يادگيري براي راهبردي رهبري ساختن فراهم» و «يادگيري

 چشم به رسيدن براي افراد توانمندسازي» ،«رييادگي اشتراک و کسب براي هايي سامانه ايجاد ابعاد» با فردي عملکرد

 کلي، طور به و «يادگيري براي راهبردي رهبري ساختن فراهم» ،«محيط با سازمان ارتباط برقراري» ،«مشترک انداز

 .داشت وجود مثبتي دار معني ارتباط يادگيري

 سازمان در سازماني تحول سيستم يرز بين رابطه( در پژوهشي با عنوان 1390آقاحسينعلي شيرازي و همکاران )

 در سازماني تحول سيستم زير بينگزارش نمودند که  خوزستان استان مخابرات شرکت در سازماني هوش با يادگيرنده

 به ميل و باالترين توافق و اتحاد اينکه ضمن. دارد وجود داري معني آماري رابطه سازماني، هوش با يادگيرنده سازمان

 .دهد مي نشان پژوهش مورد شرکت کارکنان بين در را ميتاه کمترين تغيير

 زندگي کيفيت و يادگيرنده سازمان هاي مولفه کاربست بين رابطه( در پژوهش خود با عنوان 1390عسگري و توکليان )

 رابطه علمي هيات اعضاي کاري زندگي کيفيت و يادگيرنده سازمان هاي مولفه کاربست بينگزارش نمودند که  کاري

 آرمان ذهني، هاي مدل شخصي، هاي قابليت از اعم يادگيرنده سازمان هاي مولفه تک تک بين. دارد وجود داري نيمع

 وجود داري معني و مثبت رابطه علمي هيات اعضاي کاري زندگي کيفيت با سيستمي تفکر و تيمي يادگيري مشترک،

 بيني پيش بهترين تواند مي ذهني، مدلهاي مولفه دگيرنده،يا سازمان هاي مولفه ميان در رگرسيون، آزمون نتايج طبق. دارد

 بهبود منظور به دانشگاه استادان ذهني هاي مدل به توجه بنابراين. باشد علمي هيات اعضاي کاري زندگي کيفيت کننده

 .است اهميت حايز بسيار آنان کاري زندگي کيفيت

 يادگيرنده سازمان با سازماني هوش هاي مولفه بين طهراب بررسي( در پژوهشي با عنوان 1389) شاهي ملکو  سي بني

 اشتراک، بينش) سازماني هوش هاي مولفه تک تک ينگزارش نمودند که ب رودهن واحد اسالمي آزاد دانشگاه در
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 يادگيرنده سازمان با( عملکرد فشار و دانش کاربرد توافق، و اتحاد شهامت، و جرات تغيير، به تمايل مشترک، سرنوشت

 .دارد وجود داري معني رابطه

 يادگيرنده سازمان ابعاد و تغيير براي آمادگي ميان رابطه بررسي( در پژوهش خود با عنوان 1389لگزيان و ملک زاده )

 پايين که حالي در است راهبردي رهبري تامين يادگيرنده، سازمان يک از ادراک سطح باالترين (1گزارش نمودند که 

 با توجه قابل و مثبت اي رابطه هفتگانه ابعاد از کارکنان تفسير( 2 است، محيط با رابطه ايجاد به مربوط سطح ترين

 آمادگي با رابطه باالترين داراي کل امتياز و يادگيري براي راهبردي رهبري تامين( 3 دارد، تغيير براي آمادگي از ادراک

 .است تغيير براي

 يادگيرنده سازمان ابعاد با آن هاي مولفه و دانش مديريت باطارت( در پژوهش خود با عنوان 1389) قطريفيو  فيضي

 منظر از و متوسط و ضعيف يادگيرنده، سازمان منظر از وتحقيقات علوم واحد آزاد، دانشگاه موقعيتگزارش نمودند که 

 .است مناسب دانش، مديريت

گزارش  مديران اثربخشي با يادگيرنده انسازم ابعاد رابطه بررسي( در پژوهش با عنوان 1389) لهمه اسماعيليو  سي بني

 الگوهاي. 2 شخصي، مهارت. 1: شامل تهران شهر 4 منطقه راهنمايي مدارس در يادگيرنده سازمان اصلي ابعادنمودند که 

 در يادگيرنده سازمان ابعاد موجود وضع. باشد مي سيستمي تفکر. 5 سيستمي، يادگيري. 4 مشترک، انداز چشم 3. ذهني،

 و بوده متوسط حد از تر پايين کمي سيستمي تفکر و ذهني الگوهاي هاي مولفه در تهران شهر 4 منطقه هنماييرا مدارس

 در مشترک انداز چشم و سيستمي يادگيري شخصي، هاي مهارت ها مولفه ساير ولي باشد نمي معنادار 0.05 سطح در

. يافت خواهد افزايش معلمان رهبري شود، يشترب ذهني الگوهاي هرچه. باشد مي متوسط از باالتر کمي يا متوسط حد

 سيستمي يادگيري بين و مدرسه امور اداره و انداز چشم بين. ندارد وجود رابطه معلمان رهبري و مشترک انداز چشم بين

 با شايسته برخورد با سيستمي تفکر بين. ندارد وجود رابطه معلمان رهبري و سيستمي تفکر و مدرسه امور اداره و

 افزايش معلمان رهبري شود بيشتر سيستمي يادگيري هرچه. ندارد وجود داري معني رابطه ارزشيابي در مهارت و نمعلما

 .يافت خواهد

 هاي مولفه کاربست ميزان و سازماني تعهد بين رابطه بررسي( در پژوهش خود با عنوان 1389يعقوبي و همکاران )

 تعهد نمره ميانگين و( معيار انحراف 18.5±) 59.5 يادگيرنده ازمانس نمره ميانگينگزارش نمودند  يادگيرنده سازمان

 و يادگيرنده سازمان کاربست ميزان بين کلي طور به. است بوده( معيار انحراف 10.8±)60.8  مديران بين در سازماني

 داري معني هرابط پيرسون آماري آزمون کمک با( هنجاري تعهد عقاليي، تعهد عاطفي، تعهد) مديران سازماني تعهد

 فناوري، علم، مختلف هاي حوزه در سريع بسيار تغييرات شاهد که امروزي متحول محيط دربنابراين  .دارد وجود

 قادر که کنند رشد و يابند بقا توانند مي هايي سازمان تنها هستيم محيطي عوامل افزون روز پويايي و پيچيدگي همچنين

 .شود مي محقق يادگيرنده هاي سازمان در تنها هدف اين که باشند پيرامون محيط با( پويا تعادل) فعال سازگاري به

 تحول رهبري و يادگيرنده سازمان ابعاد بين رابطه تبيين( در پژوهش خود با عنوان 1389و همکاران ) کالنتري طاهرپور 

 با رابطه پيرامون. دارد ودوج معناداري رابطه يادگيرنده سازمان ابعاد و گرا تحول رهبري بين کهگزارش نمودند  گرا
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 معنادار رابطه سازماني سطح و گروهي سطح در يادگيري و گرا تحول رهبري بين يادگيرنده سازمان مختلف سطوح

 .است برقرار

گزارش  مديران رهبري هاي سبک با يادگيرنده سازمان رابطه( در پژوهش خود با عنوان 1389غالمي و همکاران )

 سازمان هاي مولفه بين. دارد وجود دار معني رابطه تحولي، رهبري سبک با يادگيرنده ازمانس هاي مولفه بيننمودند 

 عدم رهبري سبک با يادگيرنده سازمان هاي مولفه بين. دارد وجود دار معني رابطه تبادلي رهبري سبک با يادگيرنده

 اساس بر چندگانه رهبري هاي سبک با رندهيادگي سازمان هاي نمره ميانگين بين. دارد وجود دار معني رابطه گر مداخله

 هاي گروه مديران ميان در رهبري هاي سبک وجود با بنابراين .ندارد وجود تفاوت سن و تحصيالت کار، سوابق

 سبک از مديران برخورداري و فراهم دانشگاه در يادگيرنده سازمان هاي مولفه از استفاده جهت مناسب بستري آموزشي،

 .است شده دانشگاه هاي فعاليت در ها بخش ساير و گروه مديران اعضا، بيشتر مشارکت و رتباطا باعث رهبري هاي

 فعاليت سازماني، فرهنگ رهبري، بين رابطه بررسي( در پژوهش خود با عنوان 1388جواهري کامل و کوثرنشان )

 قابل طور به گرا تعامل يرهبر و گرا تحول رهبري کهگزارش نمودند  کارکنان شغلي رضايت و يادگيرنده سازمان

 توجهي قابل و مثبت تاثير نيز کارکنان شغلي رضايت بر رهبري. دارند مثبتي تاثير يادگيرنده سازمان فعاليت بر توجهي

 فعاليت چنين هم. دارد کارکنان شغلي رضايت و يادگيرنده سازمان فعاليت بر توجهي قابل تاثير سازمان فرهنگ. دارد

 .دارد کارکنان شغلي رضايت بر توجهي قابل مثبت ثيرتا يادگيرنده سازمان

 مديريت با يادگيرنده سازمان بين روابط ساختاري معادالت يابي مدل( در پژوهشي با عنوان 1388نادي و دامادي )

 هاي مولفه با يادگيرنده سازمان سطوح بينگزارش نمودند که  ايران بيمه شرکت در دانش مديريت و فراگير کيفيت

 معناداري همبستگي رابطه( سازمان عالي مديريت رهبري و حمايت استثناي به) فراگير کيفيت مديريت و دانش تمديري

 که حالي در. گرفت قرار تاييد مورد( 2002 زتي،) پژوهش نظري مدل R مجذور مقادير اساس بر عالوه به دارد، وجود

 حاصل مقادير و است بوده يادگيرنده سازمان بر مستقيم ثيرتا داراي دانش مديريت تنها که بود آن گوياي سوبل  T نتايج

 شرکت که کرد گيري نتيجه چنين توان مي. نداد نشان قابليتي چنين داراي را فراگير کيفيت مديريت تاثير، ضرايب از

 هاي مولفه بر تمرکز با بايستي يادگيرنده سازمان يک عنوان به تر سريع حرکت منظور به اصفهان استان در ايران بيمه

 .نمايد اجرا و تدوين را سازمان کيفي و استراتژيک هاي برنامه دانش سازي دروني مولفه خصوص به دانش، مديريت

نشان  يادگيرنده سازمان هاي ويژگي سنجش براي مقياسي اعتباريابي و ساخت( در پژوهشي با عنوان 1388قرباني زاده )

 بدانند اينکه براي و دارند خود هاي سازمان بودن يادگيرنده ميزان از متفاوتي هاي برداشت ها، سازمان مديرانداد 

. دارند گيري اندازه ابزار به نياز است، برخوردار يادگيرنده سازمان هاي ويژگي از اندازه چه تا مديريتشان تحت سازمان

 نيروي رهبري، هاي يژگيو شامل يادگيرنده، سازمان اصلي ويژگي دسته پنج گيري اندازه هاي شاخص مقاله، اين در

 و همگرا روايي و سازه روايي محتوي، روايي و استخراج استراتژي، ماموريت، و سازماني فرهنگ سازماني، طرح انساني،

 تاييد هاي شاخص .است شده سنجيده متغير تحليل و تاييدي عاملي تحليل دلفي، هاي روش از استفاده با آن واگراي
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 گيري اندازه در تواند مي که است يادگيرنده سازمان هاي ويژگي سنجش ابزار دهنده کيلتش اجزاي مقاله، اين در شده

 .گيرد قرار استفاده مورد مختلف هاي سازمان و ها شرکت بودن يادگيرنده ميزان

 - فرهنگي هاي سازمان اعضاي تمايل بر موثر هاي عامل بررسي( در پژوهش خود با عنوان 1388بهروزي و همکاران )

 درسازمان، آگاه رهبران داشتن چون؛ هايي عامل بينگزارش نمودند  يادگيرنده سازمان به شدن تبديل براي شيآموز

 محيط با مستمر ارتباط اختيار، واگذاري تعاون، و گروهي کار مشترک، بينش نوآوري، و خالقيت به تشويق پويا، ساختار

 0.95 اطمينان سطح در دار معني اي رابطه يادگيرنده سازماني به خود سازمان تبديل براي کارکنان تمايل ميزان و پيرامون

 .دارد وجود

 

 خارجيهاي پژوهش -

هاي ياادگيري ساازماني و عملکارد داناش را در کتاباداران مالزياايي       ( در تحقيق خود قابليت2013) 1نورليا و شمسول

ين ابعاد چهارگانه قابليت يادگيري سازماني )آرمان بررسي کردند و به اين نتيجه رسيدند که از ديدگاه پاسخ دهندگان از ب

مشترک، فرهنگ سازماني، تفکر سيستمي و همکاري تيمي، بُعد آرمان مشترک اولويت بااليي داشت و روابطي متوسط تا 

 قوي بين ابعاد چهارگانه يادگيري سازماني و عملکرد دانش مشاهده گرديد.

طه بين فرهنگ سازماني، کسب دانش، يادگيري سازماني و خالقيت ساازماني  ( در تحقيق خود راب2012) 2ليائو همکاران

را در صنعت بانکداري و بيمه تايوان بررسي کرده و به اين نتيجه رسيدند که يادگيري سازماني متغير ميانجي بين فرهنگ 

ني از طرياق ياادگيري   سازماني و خالقيت سازماني است. اين محققان همچنين به اين نتيجه رسيدند که فرهناگ ساازما  

 سازماني و خالقيت بر کسب دانش تأثيرگذار است. 

( در تحقيق خود روابط بين مديريت دانش، يادگيري سازماني و خالقيت سازماني را بررسي کرده و 2010) 3ليائو و وو

. همچنين، در يک به اين نتيجه رسيدند که يادگيري سازماني متغير ميانجي بين مديريت دانش و خالقيت سازماني است

نگاه سيستمي، مديريت دانش يک درونداد، يادگيري سازماني يک پروسه يا فرايند کليدي و در نهايت خالقيت سازماني 

 يک برونداد حياتي است. 

اهميت استراتژيک  بر( در بررسي رابطه بين تعهد به سازمان، دانش مديريت و ظرفيت يادگيري سازمان 2009) 4ماسينقام

 .است تاکيد کردهادگيري سازمان و نقش به اشتراک گذاري دانش ظرفيت ي

 عملکرد بهبود در کليدي عامل هاي عنوان به آن و ابعاد يادگيرنده سازمان عنوان تحت خود تحقيق در( 2008) ديويس

 به را آموزندمي خود و رقباي مشتريان از که را آنچه اثربخش طور به اغلب يادگيرنده که سازمان هاي رسيد نتيجه به اين

 خود و عملي دانش يادگيرنده، سازمان نمرات سطوح ميان داريقضاوت معني که شد مشخص همچنين و مي گيرند کار

 دارد. وجود گزارش مالي
                                                 

1 Norliya and Mohd Shamsul 

2 Liao et al 

3 Liao & Wu 

4 Massingham 
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شوند. يکاي  گرا با تأثير بر نگرش پيروان، باعث افزايش انگيزش در آنان مي( عنوان کرد رهبران تحول2006گريگوري  )

-توانند با ايجاد فرصت مناسب باراي ناوآوري، ريساک   الگوي ساشکين، رهبري خالق است. رهبران مي هاياز مقياس

-از عواملي را که ساشکين در الگوي رهبري تحول گرپذيري و خالقيت، باعث ايجاد انگيزش در پيروان شوند. يکي دي

تواناد باا ايجااد باورهاا و     است. رهبر ماي گرا بر فرهنگ سازماني گرا مورد توجه قرارداده است، اثر سبک رهبري تحول

 .هاي مشترک و فرهنگ سازماني بر تالش، انگيزش و تعهد پيروان تاثير بگذاردارزش

هااي  طورمساتقيم برمؤلفاه  پياروان باه   گرا با انتقال هيجان مثبت باه ( نشان دادند رهبران تحول2006و همکاران  ) آياليز

 .گذارداثر مي انگيزش)شدت، جهت و استمرار تالش( آنان

گرايي با ميزان استفادة رهبر از بياناات مثبات مارتبط    دريافتند ميزان امتياز سبک رهبري تحول زي( ن2006و آياليز  ) بونو

دادناد. مااتيو    تاري از خاود باروز    ، هيجانات مثبات گرااست. همچنين آنان نشان دادند افراد تحت پيروي رهبران تحول

تاثير بر نگرش و فرضيات پيروان جهت دستيابي به اهداف ساازماني در   باگرا رهبري تحول( اشاره کرد که سبک 2006)

 .کنندآنان ايجاد انگيزش و تعهد مي

( در پژوهشي تحت عنوان رهبري در سازمان يادگيرنده باه ايان نتيجاه رسايد کاه رهباري در ساازمان        2005) 1شارمان

سنتي دارد زيرا در ايان ساازمان هاا رهباران طاراح، معلام و اصاول        يادگيرنده تفاوت مهمي با رهبري در سازمان هاي 

محورند. تاکيد عمده در اينجا روي مدل هاي جديد رهبري است که به دنبال يک بررسي در تعاريف سنتي رهبري پديد 

ازمان ياد گيرناده  مي آيد. عالوه بر اينها تاثير عوامل مشارکتي در ايجاد اين سازمان ها به اثبات رسيد که از مؤلفه هاي س

 است.

گراي مديران و چندين گرا و عملهاي رهبري تحول( تحقيقي را تحت عنوان بررسي رابطه سبک2005تانگ چين ) لين

در شانگ هاي چين پرداخت که به نتايجي  IT هايمقوله از جمله تعهدسازماني، رضايت شغلي و غيبت کارکنان شرکت

دار و مثبتي دارد. همچنين سبک رهبري ي ارتباط معنيي مديران با تعهد عاطفگرااز جمله اينکه سبک رهبري تحول

دار و منفي دارد. اما در عين حال بين اين دوسبک رهبري با ابعاد مستمر گراي مديران با تعهد عاطفي ار تباط معنيعمل

 .داري ذکر نشده استو تکليفي تعهد سازماني ارتباط معني

گذارد. بر اين افراد بر فرايندهاي شناختي و تعيين هدف تأثير مي هاي عاطفيالعمله عکس( عقيده داشت ک2004سيو )

شان به آنها جهت داده دنبال اهدافي هستند که تجربيات عاطفيکنند، بهگرا پيروي مياساس، افرادي که از رهبران تحول

ي که هيجانات منفي شود در حالپيشرفتي مياست؛ به اين صورت که هيجانات مثبت باعث رفتارهاي گرايشي و اهدافي 

 .گرددباعث ايجاد رفتارهاي اجتنابي از موقعيت هاي پيشرفت زا مي

گراي مديران گرا و عمل( در ساله دکتري خود تحت عنوان ارتباط بين رفتارهاي رهبري تحول2004ادوارد .ک.آدايو  )

باس و اوليو و  (MLQ) ه چند عامليد، استفاده از پرسشنامپرستاري با رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران کارمن

-(، به اين نتايج دست يافتند که بين فاکتورهاي رهبري تحول1997پورتر و همکاران ) (OCQ)پرسشنامه تعهد سازماني

                                                 
1 Sharman 
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ها بين گرا تندار و مثبتي مشاهده کردند. در صورتي که بين فاکتورهاي رهبري عملگرا با تعهد سازماني ارتباط معني

 .قتضايي با تعهد ارتباط معناداري وجود داشت و بين فاکتورهاي ديگر ارتباطي مشاهده نشدفاکتور پاداش ا

اي توانايي گرا و تعهد سازماني، نقش واسطهرهبري تحول»( طي تحقيقي تحت عنوان 2004آوليو و همکاران )

سنگاپور به اين نتايج دست يافتند  نفر از پرستاران در 520روانشناسي و نقش متعادل دوره ساختاري با استفاده از نمونه 

باشد و دوره ساختاري بين رهبران و گرا و تعهد سازماني ميکه توانايي روانشناسي واسطه روابط بين رهبري تحول

 .شودگرا و تعهد سازماني متعادل ميپيروان، با روابط بين رهبري تحول

( در کار خود تحت عنوان، مديريت دانش، حلقه اتصال فرهنگ و يادگيري سازماني، 2004) 1سوزان پرز لوپز و همکاران

به اين نتيجه رسيدند که تاثير فرهنگ مشارکتي بر يادگيري سازماني بسيار زياد و مهم است. بنابراين افراد بايد خود را به 

را در مزيت رقابتي يادگيري و دانش درگير  عنوان يک موقعيت مشارکتي بپذيرند و با تعهد به اهداف سازماني، خود

 نمايند.

( در تحقيقي نشان داد، هر کدام از مديران به پنج اصل سازمان يادگيرنده از جمله قابليت هااي شخصاي،   2004) 2الرين

الگوهاي ذهني، يادگيري تيمي، بينش مشترک و تفکر سيستمي براي توسعه و نگهاداري دانشاگاه معتقاد بودناد. باراي      

ت به سمت سازمان يادگيرنده تشکيل يک تيم رهباري در دانشاگاه و تغييارات معلام محاور و باراي دساتيابي باه         حرک

 تغييرات، خالقيت و داشتن بينش مشترک را ضروري مي دانستند.

 المللي چنين بيان مي( در بررسي بين مديريت دانش و يادگيري سازماني به عنوان يک ديدگاه توسعه بين2003) 3هاولند

دارد: تلفيق مديريت دانش و يادگيري با هدف ارتقاء بهره وري سازماني با اندازه گيري در مقادير توليد و سود است. در 

 بخش توسعه، بهره وري سازماني نيز مهم است.

 با« گرا بر تعهد سازماني عاطفيگرا و عملتأثيرات رهبري تحول» ( در تحقيقي تحت عنوان 2003کريستن و همکاران )

بيني تعهد عاطفي ارزش باالتري گرا در پيشنفر از کارکنان در الينوز امريکا نشان دادند که رهبري عمل 93شرکت 

گرا گراي مديران ارشد دارد و همچنين انگيزش روحي به عنوان يک زير مقياس رهبري عملبري تحولنسبت به ره

 ت.بيني تعهد عاطفي داشته اسهمکاري خيلي بيشتري را در پيش

گرا، با ابعاد گرا و رهبري عملگرا، خصوصيات رهبري تحول( بين سه مقياس رفتارهاي رهبري تحول2003هايسمن  )

 .داري مشاهده نمودمتفاوت خالقيت، رابطة معني

گرا، عملکرد، گرا و عملدر يک مطالعه تجربي و نظري، متغيرهاي رهبري تحول 2001گودين و رايتينگون  در سال 

نفر مدير و  100ي و رفتارهاي مبتني بر تابعيت سازماني را در مورد بررسي قرار دادند. اين محققان با پاسخ ازمانتعهد س

دار دارد، در حاليکه گرا با تعهدسازماني کارکنان ارتباط مثبت معنيکارکنان به نتايج زير بدست يافتند. رهبري تحول 209

 دار بدست آوردند. تباط منفي معنيان ارگرا و تعهد سازماني کارکنبين رهبري عمل

                                                 
1 Lopes et al 

2 Larraine 

3 Hovland 
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گرا و ارزش توان پاداش رهبر انجام گرا و عمل( نيز تحقيقي ديگر، در خصوص رهبري تحول2000باربوتو و همکاران )

دار وجود گرا با توان پاداش رهبر ارتباط مثبت و معنيگرا و عملاند و به اين نتيجه دست يافتند که رهبري تحولداده

 .دارد

محوري در پيروان گرا با انتقال هيجانات مثبت باعث ايجاد خالقيت و دانش( نشان داد رهبران تحول2001فردريکسن  )

 گردند. مي

گرا با پنج عامل شخصيتي با شرکت چهارده نمونه از (، تحقيقي را در خصوص ارتباط بين رهبري تحول2000بونو  )

گرا ارتباط مثبت و دهد که تجربه مديران با رهبري تحولهاي تحقيق نشان ميفتهاند. ياسازمان انجام داده 200رهبران 

 شود مشخص نيست.شخصيتي که کنترل مي هايدار دارد. در حاليکه اثر ساير ويژگيمعني

مدير و  56گرا و نگرش به کار، با پاسخ ( تحقيقي را در خصوص رفتارهاي رهبري تحول2000باربوتو  و همکاران )

اند. اين محققان با استفاده از تجربه و تحليل نتايج به ارتباط مثبت هاي مختلف در آمريکا انجام دادهپيرو از سازمان 234

 گرا با انگيزش به کار در پيروان يافتند.بعاد رهبري تحولبين ا

با تعهد سازماني با  گرا و ارتباط آنگرا و عملبر روي رهبري تحول 2000تحقيقي توسط توماس  و همکاران در سال 

آمده  نفر از کارکنان يک مؤسسه ملي خريد در آمريکا به اجرا در 200نفر از کارکنان يک واحد تجاري و  246شرکت 

دار گرا با ميزان تعهد کارکنان تحت بررسي ارتباط مثبت معنيدهد که بين سبک رهبري تحولاست. نتايج نشان مي

 .دار بدست آوردندگرا با ميزان تعهد افراد نمونه ارتباط منفي معنيبري عملوجود دارد. در حاليکه بين سبک ره

بخشي و ايجاد حس امنيت، تمايالت يادگيري را گرا از طريق ايجاد فرصت، الهام( نشان داد رهبران تحول1996کانفر  )

شوند. الهام بخشي رهبر در ينده ميانگيزند و اين کار باعث توسعة توانايي و اجراي بهتر آنها در آدر پيروان خود برمي

 .کندنوآوري، خالقيت و يادگيري مي جهت رشد و توسعه، پيروان را بيشتر مستعد

 

 

 

 ين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود(ا( تحقيقدر جنبه جديد بودن و نوآوري  – و

 

 

 

 
 

 

 

 راهنما استاد ءامضا                                                                                                                               
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  :اهداف ويژه و كاربردي(كلي، )شامل اهداف ،  اهداف مشخص تحقيق -ز
 

 هدف کلی پژوهش -

در  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزان با تحولي رهبري سبکبين  پژوهش حاضر بررسي رابطههدف کلي 

 باشد.مي يزد شعب بانک مسکن

 

 پژوهشاهداف اختصاصی  -

 يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمانقابليت شخصي  مولفهگرا با تعيين رابطة بين سبک رهبري تحول. 1

 يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمان الگوي ذهني مولفهگرا با تعيين رابطة بين سبک رهبري تحول. 2

 يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمان آرمان مشترک مولفهگرا با تعيين رابطة بين سبک رهبري تحول .3

 يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمان يادگيري تيمي مولفهگرا با تعيين رابطة بين سبک رهبري تحول. 4

 يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمان ستميتفکر سي مولفهگرا با تعيين رابطة بين سبک رهبري تحول. 5

شعب بانک در  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزانبين شاخص جاذبه رهبري مديران و  تعيين رابطة. 6

 يزد مسکن

در  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزانمعنوي مديران با تأثير بين شاخص سبک رهبري  تعيين رابطة. 7

 يزد شعب بانک مسکن

شعب در  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزان بامديران  الهام بخشبين شاخص سبک رهبري  تعيين رابطة. 8

  يزد بانک مسکن

در  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزان بابين شاخص سبک رهبري نگرش بخشي مديران  تعيين رابطة. 9

  يزد شعب بانک مسکن

 يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزان بامديران  مالحظات فرديشاخص سبک رهبري بين  تعيين رابطة. 10

 يزد شعب بانک مسکندر 

شعب در  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزان. تعيين ميزان تأثير هر يک از ابعاد سبک رهبري تحولي بر 11

 يزد بانک مسکن

 

  ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شود)سازمان ورانر صورت داشتن هدف کاربردي، نام بهرهد –ح 
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 تحقيقسؤاالت   -ط

به چه  يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزان با تحولي رهبري سبکبين  رابطه. 1

 باشد؟مي صورت

به چه  يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمانقابليت شخصي  مولفهبا گرا رابطة بين سبک رهبري تحول. 2

 باشد؟ميصورت 

به چه  يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمان الگوي ذهني مولفهگرا با رابطة بين سبک رهبري تحول. 3

 باشد؟ميصورت 

به چه  يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايمانساز آرمان مشترک مولفهگرا با رابطة بين سبک رهبري تحول. 4

 باشد؟ميصورت 

به چه  يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمان يادگيري تيمي مولفهگرا با رابطة بين سبک رهبري تحول. 5

 باشد؟ميصورت 

به چه  يزد بانک مسکنشعب در  يادگيرنده هايسازمان تفکر سيستمي مولفهگرا با رابطة بين سبک رهبري تحول. 6

 باشد؟ميصورت 

 يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزانبين شاخص جاذبه رهبري مديران و  رابطة. 7

 باشد؟ميبه چه صورت 

عب شدر  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزانمعنوي مديران با تأثير بين شاخص سبک رهبري  رابطة. 8

 باشد؟ميبه چه صورت  يزد بانک مسکن

شعب بانک در  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزان بامديران  الهام بخشبين شاخص سبک رهبري  رابطة. 9

 باشد؟ميبه چه صورت  يزد  مسکن

شعب در  دگيرندهيا هايسازمان هايمولفه کاربست ميزان بابين شاخص سبک رهبري نگرش بخشي مديران  رابطة. 10

 باشد؟ميبه چه صورت  يزد بانک مسکن

در  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزان بامديران  مالحظات فرديشاخص سبک رهبري بين  رابطة. 11

 باشد؟ميبه چه صورت  يزد شعب بانک مسکن

 شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايمانساز هايمولفه کاربست ميزانتأثير هر يک از ابعاد سبک رهبري تحولي بر . 12

 باشد؟به چه ميزان مي يزد
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 تحقيقهاي فرضيه  -ي

-معني رابطة يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزان با تحولي رهبري سبکبين . 1

 .داري وجود دارد

-معني رابطة يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هاينسازماقابليت شخصي  مولفهگرا با بين سبک رهبري تحول. 2

  داري وجود دارد.

داري معني رابطة يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمان الگوي ذهني مولفهگرا با بين سبک رهبري تحول. 3

 وجود دارد.

داري معني رابطة يزد بانک مسکن شعبدر  يادگيرنده هايسازمان آرمان مشترک مولفهگرا با بين سبک رهبري تحول. 4

 وجود دارد.

داري معني رابطة يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمان يادگيري تيمي مولفهگرا با بين سبک رهبري تحول. 5

 وجود دارد.

داري نيمع رابطة يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمان تفکر سيستمي مولفهگرا با بين سبک رهبري تحول. 6

 وجود دارد.

 رابطة يزد شعب بانک مسکندر  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزانبين شاخص جاذبه رهبري مديران و . 7

 داري وجود دارد.معني

شعب بانک در  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزانمعنوي مديران با تأثير بين شاخص سبک رهبري . 8

 داري وجود دارد.معني طةراب يزد مسکن

شعب بانک در  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزان بامديران  الهام بخشبين شاخص سبک رهبري  رابطة. 9

 داري وجود دارد.معني رابطةزد ي مسکن

ب بانک شعدر  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزان بابين شاخص سبک رهبري نگرش بخشي مديران . 10

 داري وجود دارد.معني رابطة يزد مسکن

شعب در  يادگيرنده هايسازمان هايمولفه کاربست ميزان بامديران  مالحظات فرديشاخص سبک رهبري بين . 11

 داري وجود دارد.معني رابطة يزد بانک مسکن

 يزد شعب بانک مسکندر  گيرندهياد هايسازمان هايمولفه کاربست ميزانهر يک از ابعاد سبک رهبري تحولي بر . 12

 تاثير دارد.
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 و عملياتي( )به صورت مفهومي اصطالحات فني و تخصصي ها وف واژهتعري -ك

يادگيري سازماني: يادگيري سازماني، فرايند کسب دانش، توزيع اطالعات، تفسير اطالعات و حافظه سازماني مي باشد 

د را تطبيق مي دهد در اين زمينه چالش، انجام دادن براي يادگيري و که در شرايط تغيير به طور موفقيت آميزي خو

 (.1998و همکاران، 1يادگيري براي انجام دادن مي باشد )اسچرمهرن

ها و سازمان يادگيرنده: سازمان يادگيرنده، سازماني است که در آن اعضا به طور مداوم خود را در جهت تحقق هدف

عه مي دهند. الگوهاي نويني در جهت گسترش دامنه تفکر رواج مي يابد، فضا براي آرمان آمالي که واقعاً در پي آنند توس

طلبي جمعي وجود دارد و نهايتا سازماني است که اعضا به طور دائم مي آموزند که چگونه دسته جمعي ياد بگيرند 

سلط فردي، الگوهاي ذهني، آرمان هاي تدر اين تحقيق منظور از يادگيرنده بودن سازمان مولفه (.1379)بهرام زاده ، 

 در دانشگاه هاي پيام نور شمال کشور است. يادگيري سازماني مشترک، يادگيري تيمي و تفکر سيستمي

تسلط فردي: تسلط شخصي يعني اينکه افراد بايد بيشترين تسلط را نه لزوماً بر ديگران بلکه بر خود اعمال کنند آنان به 

 (.1377مطلوب خويش نياز دارند )رحمان سرشت،  درک عميق خود، هدف ها و کمال

الگوهاي ذهني: انگاشت هاي بسيار عميق و يا حتي تصاوير و اشکالي هستند که برفهم ما از دنيا و نحوه عمل ما در 

 (.2،1380گهمقابل آن اثر مي گذارند )سن

 (.1386 مي فهمند )عالقه بند، آرمان مشترک: آرمان مشترک يعني همه اعضاء با يک برنامه عمل موافقند و آن را

که همه اعضاء با آن توافق دارند همه با هم کار کنند تا  اييعني اينکه براي تحقق برنامه تيمييادگيري تيمي: يادگيري 

 (. 1386 ياد بگيرند )عالقه بند،

ي براي ايجاد تفکر سيستمي: تفکر سيستمي اصلي است که همه اصول را به هم پيوند مي دهد و از آن ها چارچوب

 (.1377سازمان يادگيرنده مي سازد )رحمان سرشت، 

 (.1385شود )رابينز، کند سبک رهبري ناميده ميطريقي که رهبر، از نفوذش براي کسب اهداف استفاده ميسبک رهبري: 

شيوة رهبري  شود، سبک ياوسيلة کارکنان برداشت مي نحوي که به توان گفت طرح کلي اقدامات رهبر، بهواقع مي در

 .(1380)سيدجوادين و همکاران،  بيني و شخصيت رهبران استدهندة طرز تفکر، جهاننام دارد. سبک رهبري نشان

رهبري تحول گرا: رهبري است که بر اساس روابط عاطفي و شخصي بين رهبر و زير دستان استوار است. رهبران 

اي دارند وآنان را در جهت اهداف مقرر هدايت کرده و بر العاده گرا، رهبراني هستند که بر پيروان خود نفوذ فوقتحول

کند که به حداکثر پتانيسل بالقوه خود در اين سبک رهبر پيروان را تشويق مي. زا تأ کيد دارندتغييرات بنيادي و تحول

پيروان بر اي العادهفوذ فوقاين رهبران ندست يابند و به دنبال نيازهاي باالتر خود مانند موفقيت و خود شکوفايي باشند. 

گردند و براي رسيدن به اهداف و ماموريت سازمان در در نگرش، فرضيات آنان ميتغييرات بنيادي دارند و باعث  خود

گراي مديران جامعه مورد بررسي، (. براي تعيين امتياز رهبري تحول1378کنند )کونتز و همکاران، آنان ايجاد تعهد مي

 ( استفاده خواهد شد.MLQ، پرسشنامه رهبري چند عاملي )19ا ت 1توسط سئواالت 

                                                 
1  Schermehorn 

2 Senge 
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جاذبه رهبري: از ويژگي هاي شخصيتي رهبر کاريزماتيک، اعتماد به نفس، قاطعيت و ايمان قوي به اعتقادات خويش مي 

تحول پرسشنامه سبک رهبري  5 ،4 ،3 ،2، 1به وسيله سواالت  . در اين تحقيق شاخض جاذبه رهبري(1391)گلي،  باشد

 .مي گيردمورد اندازه گيري قرار گرا 

نمايد و در جهت رهبري که بطور عملي براي اعتقادات خويش تالش مي تاثير معنوي: مکمل جاذبه رهبري مي باشد.

اين خرده مقياس به (. 1391)گلي،  نمايد تاثير معنوي بيشتري بر پيروان خود خواهد داشتهايش اقدام ميتوسعه انديشه

 مورد اندازه گيري قرار خواهد گرفت.پرسشنامه سبک رهبري تحول گرا  9 ،8 ،7، 6االت وسيله سو

الهام بخش: رهبر الهام بخش باعث مي شود تا زيردستان دنباله رو انديشه هاي رهبر باشند. رهبر الهام بخش با انتظار باال 

توانمندي هاي خود براي کسب توفيق در اهداف از زيردستان و دادن اعتماد به نفس به آنان باعث مي شود زيردستان به 

پرسشنامه سبک رهبري تحول  11و  10و به وسيله سواالت ( 1391)گلي، و ماموريت هاي سازماني اعتماد پيدا نمايند 

 مورد اندازه گيري قرار خواهد گرفت.گرا 

ين شرايطي رهبر تالش مي کند تا هاي اداراکي زيردستان است، بنابراين در چن نگرش بخشي: تاثيرگذاري بر توانمندي

زيردستان آگاهي بيشتري از حرفه خود و مشکالت احتمالي پيدا نمايند و با سعي بيشتر بهتر بتوانند مشکالت را حل 

مورد اندازه گيري قرار پرسشنامه سبک رهبري تحول گرا  15 ،14 ،13، 12و بوسيله سواالت  (1391)گلي،  نمايند

 خواهد گرفت.

ي: مالحظه فردي بر وسعت بخشيدن به توانايي زيردستان تاکيد مي کند، در اين ارتباط رهبر تکليفي را براي مالحظه فرد

، 16بوسيله سواالت  که (1391)گلي،  ها و انگيزه آنان توسعه پيدا نمايدنمايد تا توانمنديها، ظرفيتزيردستان تعيين مي

 .گيري قرارخواهد گرفتدازهمورد انپرسشنامه سبک رهبري تحول گرا  19 ،18 ،17
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 تحقيقروش شناسي -4

 

مورد استفاده و استانداردهاي ، تجهيزات )شامل مواد شرح کامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك(: 

اساس هدف تحقيق، پژوهش حاضر از نوع کاربردي است، و  توان بيان نمود که بربا توجه به ماهيت پژوهش حاضر مي

 شود.تحليلي است که به شکل ميداني انجام مي -به لحاظ روش توصيفي

 
 

 اندازه گيري متغيرها: و متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي  -ب

سبک رهبري مديران، جاذبه رهبري  بعد 5 شاملدر پژوهش حاضر متغير مستقل ابعاد مختلف سبک رهبري تحولي 

مالحظات سبک رهبري ، و سبک رهبري نگرش بخشي مديران، مديران الهام بخشسبک رهبري ، معنوي مديرانتأثير 

قابليت شخصي، الگوي ذهني، مولفه  5هاي سازمان يادگيرنده شامل باشد و متغير وابسته نيز مولفهميمديران  فردي

نحوه بررسي ارتباط بين متغير مستقل )رهبري تحولي( با متغير  باشد.کر سيستمي و يادگيري تيمي ميآرمان مشترک، تف

 آورده شده است. 1وابسته )سازمان يادگيرنده( در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومي استفاده شده در پژوهش1شكل 

 

 

 

 

 رهبری الهام بخش

 نگرش بخشی

 تاثیر معنوی 

 جاذبه رهبری 

 مالحظات فردی

 رهبری الهام بخش

 نگرش بخشی

 تاثیر معنوی 

 جاذبه رهبری 

 مالحظات فردی

 سبک رهبری تحولی

 

ازمان یادگیرندهس  
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 هابرداري( گردآوري دادهفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،اي( و ابزار )مشاهده و آزموني، كتابخانه)ميدان شرح کامل روش  –ج 

منظور  به و شودمي آوريجمع اينترنتي هايسايت و مجالت کتب، طريق از ايکتابخانه اطالعات حاضر، پژوهش در

 صورت به اطالعات گردآوري ابزار .هد شدخوا استفاده پرسشنامه توزيع و ميداني روش از آماري، آطالعات آوريجمع

در  1پرسشنامه چند عاملي رهبري توسط باس و آوليو. باشدپرسشنامه استاندارد مي طريق از حاضر پژوهش در ميداني

گرا،  هاي رهبري تحولسوال، سبک 41خرده مقياس با  9داراي  2MLQساخته شده است. پرسشنامه  1995سال 

شامل مي شود که در تحقيق ما بخش سبک رهبري عنوان سه بعد مستقل و جدا از يکديگر  بهعملگرا و بي خاصيت را 

با مقياس گيرد. پرسشنامه از نوع بسته پاسخ بوده و مقياس اندازه گيري سؤاالت پرسشنامه، مورد استفاده قرار مي يتحول

ي رهبري در تحقيقاتي که در خارج از باشد. پايايي پرسشنامه چند عاملمي= هميشه( 4= هرگز تا 0ارزشي ليکرت ) 5

به دست  80/0همچنين پايايي اين پرسشنامه در ايران توسط خداداد  .گزارش شده است 84/0تا  79/0ايران انجام شده 

جاذبه رهبري،  شامل سوال در پنج خرده مقياس 19رهبري تحول گرا در مجموع از طريق  سبکآمده است. پرسشنامه 

جاذبه رهبري از ويژگي هاي شخصيتي رهبر . شودبخشي، نگرش بخشي و مالحظه فردي سنجيده ميتاثير معنوي، الهام 

مورد  5 ،4 ،3 ،2، 1کاريزماتيک، اعتماد به نفس، قاطعيت و ايمان قوي به اعتقادات خويش مي باشد و به وسيله سواالت 

رهبري که بطور عملي براي اعتقادات خويش  مکمل جاذبه رهبري مي باشد. که تاثير معنوي .مي گيرداندازه گيري قرار 

نمايد تاثير معنوي بيشتري بر پيروان خود خواهد داشت. اين هايش اقدام مينمايد و در جهت توسعه انديشهتالش مي

رهبر الهام بخش باعث که  ،الهام بخش مورد اندازه گيري قرار خواهد گرفت. 9 ،8 ،7، 6خرده مقياس به وسيله سواالت 

تا زيردستان دنباله رو انديشه هاي رهبر باشند. رهبر الهام بخش با انتظار باال از زيردستان و دادن اعتماد به نفس  مي شود

به آنان باعث مي شود زيردستان به توانمندي هاي خود براي کسب توفيق در اهداف و ماموريت هاي سازماني اعتماد 

تاثيرگذاري بر  ، کهنگرش بخشي دازه گيري قرار خواهد گرفت.مورد ان 11و  10پيدا نمايند و به وسيله سواالت 

هاي اداراکي زيردستان است، بنابراين در چنين شرايطي رهبر تالش مي کند تا زيردستان آگاهي بيشتري از  توانمندي

، 12االت حرفه خود و مشکالت احتمالي پيدا نمايند و با سعي بيشتر بهتر بتوانند مشکالت را حل نمايند و بوسيله سو

بر وسعت بخشيدن به توانايي زيردستان  ، کهمالحظه فرديدر نهايت  مورد اندازه گيري قرار خواهد گرفت. 15 ،14 ،13

ها و انگيزه آنان توسعه نمايد تا توانمنديها، ظرفيتتاکيد مي کند، در اين ارتباط رهبر تکليفي را براي زيردستان تعيين مي

همچنين پرسشنامه سازمان يادگيرنده  گيري قرارخواهد گرفت.مورد اندازه 19 ،18 ،17، 16ت بوسيله سواال کهپيدا نمايد 

گويه  30اين پرسشنامه شامل ( طراحي شده است. 1993( بر اساس پرسشنامه باس )1389که توسط غالمي و همکاران )

با مقياس ستمي و يادگيري تيمي قابليت شخصي، الگوي ذهني، آرمان مشترک، تفکر سيمولفه شامل  5است که در قالب 

 92/0( 1389. ثبات دروني اين پرسشنامه توسط غالمي و همکاران )باشدمي= هميشه( 4= هرگز تا 0ارزشي ليکرت ) 5

به دست آوردن روايي  ونفر از اساتيد و نخبگان رشته مديريت  15پس از تاييد  هااين پرسشنامهگزارش شده است. 

 با استفاده از آلفاي کرونباخ به دست خواهد آمد. ي راهنماطريق به کار بردن در يک مطالعهالزم، ثبات دروني آن از 

                                                 
1 - Bass and Avolio 

2 - Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) 
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 رت وجود و امكان()در صو گيري و حجم نمونهجامعه آماري، روش نمونه –د 

و نمونه  نفر( 180)باشند مي يزد استان شعب بانک مسکنتمامي کارکنان جامعه مورد نظر در اين پژوهش، شامل 

کل جامعه آماري خواهد بود که به صورت تصادفي  ( ازنفر 118تعداد )نيز بر اساس جدول مورگان شامل  پژوهش

 ها در اختيار اين افراد قرار خواهد گرفت.انتخاب خواهند شد و پرسشنامه

 

 

 

 
  هاها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 

ها بندي، سازماندهي، استخراج، توصيف و تجزيه و تحليل دادهو به منظور خالصه کردن، طبقه پژوهشبراي انجام اين 

هاي ها به صورت جدولتجزيه و تحليل توصيفي يافته .خواهد شدهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده از تکنيک

يرنوف براي اسم -ها از آزمون کالموگروف. در تجزيه و تحليل استنباطي يافتهخواهد شدتوزيع فراواني و نمودارها ارائه 

و رگرسيون براي آزمون  يا اسپيرمن هاي آماري ضريب همبستگي پيرسونها و آزمونآزمون نرمال بودن توزيع داده

 .خواهد شداستفاده  P≤0.05داري هاي پژوهش در سطح معنيفرضيه
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 : ريامه به شرح زن انيمورد استفاده در پا فارسي( ريو غ )فارسيفهرست منابع و ماخذ  -5
 سازمان در سازماني تحول سيستم زير بين ، رابطه1390اکبر،  حجت، قنواتي، گودرزي، محمود، طاهري شيرازي، آقاحسينعلي

 .24-7(:18)5 مديريت، خوزستان، فراسوي استان مخابرات شرکت در سازماني هوش با يادگيرنده

 چاپ سي ام.   ،ني وم. نشرمديريت عمومي، ويراست س .(1385) .لواني، سيدمهدياَ

 منطقه راهنمايي مدارس مديران اثربخشي با يادگيرنده سازمان ابعاد رابطه ، بررسي1389مريم،  لهمه، پريناز، اسماعيلي سي، بني

 .71-59((:19 مسلسل) 3) 5 تربيتي، علوم در تازه هاي تهران، انديشه شهر 4

 آزاد دانشگاه در يادگيرنده سازمان با سازماني هوش هاي مولفه بين رابطه ، بررسي1389عليرضا،  شاهي، پريناز، ملک سي، بني

 .142-131(:11)3 ;1389 پاييز تربيتي رودهن، علوم واحد اسالمي

 - فرهنگي هاي سازمان اعضاي تمايل بر موثر هاي عامل ، بررسي1388طاهره،  خدانظر، اميراحمدي، نژاد، محمد، فرخ بهروزي،

 .36-19(:3)1آموزشي،  مديريت در نو يادگيرنده، رهيافتي سازمان به شدن تبديل براي آموزشي

 و يادگيرنده سازمان فعاليت سازماني، فرهنگ رهبري، بين رابطه ، بررسي1388محمدرضا،  مهدي، کوثرنشان، کامل، جواهري

 .32-19(:25)6پليس،  انساني کارکنان، توسعه شغلي رضايت

هاي بک هاي رهبري و کيفيت زندگي کاري کارکنان با ميزان اثربخشي مديران دانشکده(، رابطه س1384خوشبختي، جعفر، )

 .24هاي دولتي کشور، نشريه علمي پژوهشي دانشگاه تهران، شماره تربيت بدني دانشگاه

ؤسسه مطالعات و تهران، انتشارات م -(، مديريت رفتار سازماني، ترجمه علي پارساييان و سيد محمد اعرابي1385رابينز، استيفن، )

 هاي بازرگاني، چاپ نهم.پژوهش

سازمان يادگيرنده )مباني نظري، الگوهاي تحقيق و سنجش(.  .(1385) .عليرضا ،يوزباشي ؛شهايي، بهنام ؛سبحاني نژاد، مهدي

 تهران: نشر يسطرون.

 رات مديريت صنعتي.پنجمين فرمان. ترجمه: حافظ کمال هدايت و محمد روشن، تهران: انتشا .(1386) .سنگه، پيتر

 تهران، دانش.و سازمان، (، مروري جامع بر نظريه هاي مديريت 1380سيد جوادين، سيد رضا، اميرکبيري، عليرضا، )

(، مطالعه رابطه بين رهبري تحولگرا و عملگرا در اداره آموزش و پرورش اصفهان از نقطه نظر زنان اين 1386شاهمندي، علي، )

 ناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان.سازمان، پايان نامه کارش

 و يادگيرنده سازمان ابعاد بين رابطه ، تبيين1389علي،  اله، جوکار فضل پورنصيرآبادي، اله، زارع حبيب طاهرپور کالنتري،

 .38-23(:4)1 دولتي، مديريت انداز گرا، چشم تحول رهبري

 اعضاي کاري زندگي کيفيت و يادگيرنده سازمان هاي مولفه کاربست بين ، رابطه1390فرحناز،  محمدهادي، توکليان، عسگري،

 .21-7(:1)2 تربيتي، علمي، روانشناسي هيات

 و يادگيرنده سازمان هاي مولفه کاربست بين رابطه ، بررسي1391محمد،  فرحناز، طالقاني، محمدهادي، توکليان، عسگري،

 .60-45((:64) 2)18 عالي، آموزش در ريزي برنامه و ژوهشدانشگاهها، پ علمي هيات اعضاي کاري زندگي کيفيت

 مديريت آموزشي. تهران: نشر روان. .(1386) .علي عالقه بند،

 از آموزشي هاي گروه مديران رهبري هاي سبک با يادگيرنده سازمان ، رابطه1389سوسن،  بنفشه، بهرامي، بهاره، غالمي، غالمي،

 .694-689(:نامه ويژه)7سالمت،  اطالعات اصفهان، مديريت پزشکي معلو دانشگاه علمي هيات اعضاي ديدگاه



 

27 

 شغلي فرسودگي با يادگيرنده سازمان ابعاد بين ارتباط ، بررسي1390مريم،  محمد، آذرگون، خاني، فاطمه، موسي نيا، فهيم

 دانشگاهي رساني العاط و کتابداري ، تحقيقات(ايران اسالمي جمهوري ملي کتابخانه و اسناد سازمان: موردي مطالعه)

 .34-13(:56)45 ،(کتابداري)

 اسالمي آزاد دانشگاه در يادگيرنده سازمان ابعاد با آن هاي مولفه و دانش مديريت ، ارتباط1389ليال،  طاهره، قطريفي، فيضي،

 .184-155(:1)1 ،(دولتي مديريت) دولتي مديريت تهران، رسالت تحقيقات و علوم واحد

 در مديريت هاي يادگيرنده، پژوهش سازمان هاي ويژگي سنجش براي مقياسي اعتباريابي و ، ساخت1388ه، ال وجه زاده، قرباني

 .238-209((:61 پياپي) 2)13 ،(انساني علوم مدرس) ايران

مديريت )ترجمه طوسي، محمدعلي؛ فرهنگي، علي اکبر؛ علوي،  (، اصول1378کونتز، هرولد.، اودانل، سيريل و ويهريخ، هاينز، )

 (.1900سيد امين اهلل؛ مهدويان، اکبر(. تهران: مرکزآموزش مديريت دولتي )تاريخ انتشار به زبان اصلي 

هاي رهبري تحول گرا و عملگرا و تکليف گرايي مديران با کارکنان اداره تربيت (، بررسي رابطه بين سبک1380گلشني، جالل، )

 ايان نامه کارشناسي ارشد.بدني استان آذربايجان غربي، دانشگاه شهيد بهشتي، پ

و تعهد سازماني کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان  رانيمد يتحولگرا يرابطه بين سبک رهبر، 1391گلي، ولي، 

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، دانشکده مديريت و حسابداري، ي، شمال

 ولتي.مديريت دگروه 

 مديريت انداز يادگيرنده، چشم سازمان ابعاد و تغيير براي آمادگي ميان رابطه ، بررسي1389غالمرضا،  زاده، محمد، ملک لگزيان،

 .118-101(:4)1 دولتي،

 کيفيت مديريت با يادگيرنده سازمان بين روابط ساختاري معادالت يابي ، مدل1388سيدمرتضي،  محمدعلي، دامادي، نادي،

 .14-1(:10) 4 صنعتي، ، مديريت(نظريه يک تبيين) ايران بيمه شرکت در دانش مديريت و رفراگي

(، ارتباط بين مديريت تبديلي و تبادلي با تعهد سازماني کارکنان تربيت بدني استان سيستان و بلوچستان، 1385نيکوفر، مرتضي، )

 دانشگاه تهران، پايان نامه کارشناسي ارشد.

 (، مديريت رفتارسازماني، )ترجمه علي عالقه بند(، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1383رد، کنت، )هرسي، پاول، بالنچا

 تعهد بين رابطه ، بررسي1389نسرين،  زاده،مرضيه، شعربافچي احمدرضا، جوادي، سعيد، رييسي، مريم، کريمي، يعقوبي،
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 : استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد -6

 خير  باشد؟  بلي مي رفسنجانامكانات آزمايشگاهي واحد  آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي الزم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت 

 مشخص گردد.

 

 د نیازمقدار مور مواد و وسایل تجهیزات مورد نیاز نوع آزمایشگاه

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 امضاء مديرگروه تخصصي:      : امضاء استاد راهنما
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 انجام تحقيق: بندي زمان-7

 

 

 .تاريخ اتمام:...................... -:..........................جمدت زمان انجام تحقيق -:................................. بتاريخ شروع -الف

 

 اي( و مدت زمان مورد نيازها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهالزم است کليه فعاليتتذكر: 

 . االمکان رعايت گرددبيني و در جدول مربوطه درج گرديده ودر هنگام انجام عملي تحقيق، حتيبراي هر يک، به تفکيک پيش  
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 احل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کارها و مربندی فعالیتبینی زمانپیش
 زمان کل شرح فعالیت  ردیف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 

              ت کتابخانه ایمطالعا

2 
 

              جمع آوری اطالعات اولیه

3 
 

              انجام آزمایشات ،مدل سازی و......

4 
 

              ه وتحلیل داده هاتجزب

5 
 

              جمع بندی ونتیجه گیری

6 
 

              نگارش پایان نامه ها

7 
 

              تاریخ دفاع نهایی

 االمکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.، حتینامههای اجرایی پایاننوع فعالیتزمان و  -1توجه: 

 باشد.ماه می 12ماه و حداکثر  6نامه کارشناسی ارشد بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایانقبول برای پیشحداقل زمان قابل  -2  
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 صورتجلسه گروه تخصصي -8

 

 تاريخU   UامضاءU    :  خانوادگي دانشجوو نامنام 
 

 

Uخانوادگي استاد راهنمانام و نام U                   UامضاءU   Uتاريخ 

 

1 - 

 

 

Uخانوادگي استاد يا استادان مشاورنام و نام U   UامضاءU   Uتاريخ 

1- 

 

2- 

 

 

 نامهپايان و موضوع تشكيلمربوطه  يشوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ ............................ با حضور اعضا

 خانم   
 ..............................................................................با عنوان............................................. ...................................ــــــــــــــ.............   

 آقاي   
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
 بررسي و به تصويب رسيد.

 
Uشورا يخانوادگي اعضانام و نامU     UامضاءU    U تاريخU 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

8 – 

9- 

10- 
 تاريخ     امضاء                                         دگي مديرگروه: خانوانام و نام
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   : تحصيالت تکميلي دانشکدهشوراي پژوهشي  صورتجلسه -9
     

 خانم                                                  
 ..................كارشناسي ارشد گروه ....... دانشجوي مقطع .........................نامه ـــــــــــــ .....موضوع و طرح تحقيق پايان

 آقاي     

  ............................ است، در جلسه مورختخصصي مربوطه رسيده گروه ه به تصويب كميته .كگرايش ............................

 يب اكثريت اعضاء قرار گرفت.طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصو انشكدهد (پژوهشي)شوراي 
 
 

 نوع رأي )موافق خانوادگينام و نام رديف
 يا مخالف(

 توضيحات محل امضاء

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
 

 تحصيالت تكميلي نمايندهخانوادگي نام و نام
 تاريخ   امضاء
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 ودش وتايپ اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل
 

 اين قسمت توسط سازمان مركزي تكميل شود
 
 

      
 

 نامه کارشناسي ارشدفرم اطالعات پايان -فرم الف
 

  رفسنجاننام واحد دانشگاهي: واحد 

 : نامه كارشناسي ارشدپايانعنوان 
 
 

 نيمسال تحصيلي:            خانوادگي دانشجو:                                                              نام و نام
 

 نامه:دانشجويي:                                                                                         تعداد واحد پايانشماره

 كد رشته:         رشته تحصيلي:                                          گرايش:                                        
   علوم پايه                                    علوم انساني                                     فني و مهندسي 

             هنر                                           كشاورزي 
 

 رشته تحصيلي:           خانوادگي استاد راهنما :                                                                      نام و نام

 امضاء                                                   استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:              :                                                                    1خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 امضاء                              مربي          استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:                       :                                                        2خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 امضاء                             مربي         استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 
 تحصیالت تکمیلی نماینده امضاء   مدیر گروه مربوطه                                                 ءامضا  

 

 

 

امضاء معاون پژوهش وفناوری واحد                                      طالعات وآمارءکارشناس دفتر اامضا
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 ارشد يا رساله دكترينامه كارشناسيفرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان

 
 

.......، دانشجوي نامه / رساله، خانم/آقاي ................................اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان

.... با عنوان مقطع........................... رشته .......................................... گرايش........................................

...................................................................................................«................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... .......

به انتشار نتايج  نسبت رفسنجانواحد  اسالميشويم بدون در نظر گرفتن حقوق  دانشگاه آزاد متعهد مي

 حاصل از تحقيق مذكور )در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و ...( اقدام ننمائيم.

 

 

 
 د راهنما:خانوادگي استانام و نام     خانوادگي استاد راهنما:نام و نام

 تاريخ و امضاء        تاريخ و امضاء

 

 

 

 خانوادگي استاد مشاور:نام و نام     خانوادگي استاد مشاور:نام و نام

 تاريخ و امضاء        تاريخ و امضاء

 

 

 

است، درتاريخ ...................فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده

  دريافت گرديد. 

 
 رشتهكارشناس         

 تاريخ وامضاء                                                                            
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 ارشد يا رساله دكترينامه كارشناسيفرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان
 

 

جوي ورودي ............................ مقطع .............................. رشته اينجانب ............................................. دانش

ام تحت عنوان نامه/رساله................................ گرايش ................................................. كه موضوع پايان

..............................................«:.................................................................................................................................... 

در ........................................................«  ...........................................................................................................................

نامه / رساله گردم الف( كليه مطالب و مندرجات پايانشوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي

حقوق پديد آورندگان آثار و پژوهش هاي آنها تهيه   رعايت  وبر اساس شيوه هاي علمي نوين ارجاعات 

ها، جداول و نمودارهاي ديگران در استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول در صورتشود. 

 نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد. پايان

شاف و هر عالوه بر پايان نامه / رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتب( در صورتيكه از نتايج اين  تحقيقات 

و اين موضوع  باشد رفسنجان دانشگاه آزاد اسالمي واحدبه نام توليدات علمي حاصل شود، صرفاً  هگون

اطالع استاد همچنين بدون  و ضوابط دانشگاهبا رعايت صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و 

 ايم.ننم يگاه مناسب به انتشار اين اثر اقدام راهنما و ذكر نام وي در جا
 

 
 خانوادگي دانشجو نام و نام

         تاريخ و امضاء

 

 

در تاريخ .................... فرم مزبور كه توسط آقاي/ خانم ................................به امضاء رسيده است، 

 دريافت گرديد.

 
 رشتهكارشناس       

 تاريخ وامضاء                                                                          

 


