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تأثیر رهبری استراتژیک بر اثربخشی عملکرد دانشکده روانشناسی دانشگاه 

 تهران از نگاه دانشجویان
 

 2محبی الدین سراج، 1امیرحسین انصاری

 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  4

 زاد اسالمی واحد قشمو استادیار گروه مدیریت دانشگاه آ علمی هیئتعضو  2

 

 چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر اثربخشی عملکرد دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران از نگاه 

دانشجویان است. متغیر مستقل این تحقیق رهبری استراتژیک و متغیر وابسته سطح یادگیری دانشجویان، شیوه تدریس اساتید 

. در این تحقیق از روش توصیفی پیمایش برای بررسی فرضیات و باشد میبرای دانشجویان  کننده راضیو و محیط خوب 

مجموعه دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل  سؤاالتپاسخگویی به 

دانشکده روانشناسی است. این تحقیق در  484حقیق . حجم نمونه آماری این تباشد می تهران در مقطع کارشناسی ارشد

در این تحقیق از پرسشنامه برگرفته از پژوهش تانوم وان  موردنیاز های داده آوری جمعانجام گرفته است. برای دانشگاه تهران 

از آزمون تحلیل ( استفاده شده است. در این تحقیق 2002( و دیبونمی و آریراتانا )2047پرسرت کارنساک و چاونگنگ تانگ )

و بررسی فرضیات  شده آوری جمع های دادهو سپس از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. جهت تحلیل  تأییدیعاملی 

این تحقیق نشان داد که رهبری استراتژیک بر سطح یادگیری  های یافتهاستفاده شده است.  Lisrel افزار نرمتحقیق از 

انشگاه تهران تأثیر دارد، رهبری استراتژیک بر شیوه تدریس اساتید در دانشکده روانشناسی دانشجویان دانشکده روانشناسی د

برای دانشجویان در دانشکده روانشناسی  کننده راضیدانشگاه تهران تأثیر دارد و همچنین رهبری استراتژیک بر محیط خوب و 

 دانشگاه تهران تأثیر دارد.

 

برای  کننده راضیح یادگیری دانشجویان، شیوه تدریس اساتید، محیط خوب و رهبری استراتژیک، سطهای كلیدی:  واژه

 دانشجویان، اثربخشی عملکرد
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