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 دمهمق
يران ن و مدپژوهشگرا افزايش سرعت تغيير و پيچيدگي روزافزون دنياي امروز نه تنها توجه

را به رهبري اثربخش جلب كرده، بلكه منجر شده كه آنان در صـدد عـواملي بـراي ارتقـاء     
همين خاطر الزم است ابزاري در اختيار گيرند كه توان به. ها برآيندعملكرد رهبري سازمان

جهت پيشـبرد اهـداف    رسازي با تحوالت دنياي امروز دها را در هماهنگي و منطبقسازمان
هـايي ماننـد   بـراي مواجهـه بـا چـالش     امـروز  هـاي دانشگاه]. 2[ افزايش دهند سازماني خود

تعريف جديدي از  ،و تضمين حداكثر اثربخشي ين كاركنانيپا  هنارضايتي مشتريان و روحي
رويكردهاي سـنتي  « معتقدند  )1994(راني يوركس، آدامس، ،باوند. انده نمودهيرهبري ارا

هـاي  مـديران دانشـگاه   .»انـد آيي خود را از دسـت داده براي هماهنگ شدن با تغييرات كار
بـر دارا بـودن نگـرش اقتضـايي      افـزون ثر در سازمان ؤسزآمد براي موفقيت و ايفاي نقش م

عنوان يك سيسم مد نظـر قـرار داده و بـا    هاي محيطي، سازمان و رهبري را بهنسبت به متغير
سـبك رهبـري خـود را بـر اسـاس      هـا  آن. پردازنـد اين نگرش به بررسي رفتار كاركنان مي

  .]7[ گزينندواقعيت و شرايط، ماهيت كار و وظايف و خصوصيات كاركنان برمي
شـود،   در هـر سـازماني محسـوب مـي    رهبري يكي از عوامل مهم در پايداري بهبود مسـتمر  

اي ديگـر، نيازمنـد   گونـه بخشيدن به افراد براي انجام امـور بـه   الهام. ]24][23[ ،تافيندرزئيري
همراه دليل انجام دادن آن به ديگران بتوانند آنچه را كه بايد انجام دهند به ههبراني است كر

رهبري الزم است كه ديدگاه و هدف روشني داشـته باشـد و بتوانـد آن را بـه     . تفهيم نمايند
چگونه اين ديـدگاه بـه يـك واقعيـت تبـديل       ،ديگران انتقال دهد و از اين طريق نشان دهد

  .شودمي

  له و هدف پژوهش ئن مسياب
توجهي در افزايش پذيرفته شـدگان و  دانشگاه آزاد اسالمي نقش قابل ،دهدآمارها نشان مي

در دو دهـه گذشـته داشـته و موجـب حـل       وصخصـ هالتحصيالن آموزش عالي ايران بفارغ
مقايسـه  . سياسي و اجتماعي شـده اسـت   هاي فرهنگي،از معضالت كشور در عرصه بسياري
هـاي مختلـف كشـور در    آموختگان و كادر آموزشـي در دانشـگاه  نشجويان، دانشتوزيع دا
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-گسترش مراكز متعدد آموزش عالي طي سـال . استتوجهي دهه گذشته بيانگر نكات قابل

اي از بازار خود ده اين دانشگاه سهم عمدهشخصوص دانشگاه پيام نور، باعث بههاي اخير، 
  .ر مقطع تحصيالت تكميلي متمركز شودرا در بخش كارشناسي از دست داده و ب

آيد كه در پاسخ به اين مسئله،تغييراز كميـت بـه   ن اين دانشگاه چنين بر مياز بيانات مسئوال
ن اين دانشگاه را با اين ضرورت مسئوال، بنابراين. اندكيفيت را يك ضرورت تشخيص داده

از  ؛ن ارتقاء كيفيـت اسـت  راه مقابله با آ راتژيك مواجه ساخته است كه تنهايك چالش است
نيازمند رهبران دانشـگاهي معتقـد بـه سـبك      و بهبود مستمر ارتقاء كيفيتطرفي دستيابي به 

   .گرا استرهبري تحول
هاي موفق نيازمند رهبراني است كه بـا  نيز مانند ديگر دانشگاه آزاد اسالمي دانشگاه نبنابراي
مشخص سازند، افراد را در جهـت آن  مسير آينده سازمان را و نگري، اهداف مناسب ژرف

  .وجود آورنداهداف هدايت نموده و انگيزه ايجاد تحول را در كاركنان به
رهبران ارشد اين دانشگاه در خصوص سبك رهبـري  ديدگاه در اين راستا مشخص نمودن  

گامي مثبـت در جهـت   ،راهكـاري مناسـب   ارايه با تواندگرا ميهاي رهبري تحولو ويژگي
 هـاي برنامـه  هـا را بـه اجـراي   و آن بودهها به اتخاذ سبك رهبري مناسب هدايت آنبهبود و 
اهميت بررسي سبك رهبري مديران ارشد دانشگاه  با وجود. تشويق نمايند كيفيت مديريت

ه شـد ي در ايـن زمينـه انجـام ن   پژوهشـ كنون بهبود مستمر فرآينـدهاي آن، تـا   آزاد بر كيفيت
   .است

  پژوهش وب نظريچچارمروري بر پيشينه و 
مديريت كيفيت استراتژيك، انجام كارهاي درست و انجام درست كارها يعنـي   ديدگاه از 
خصـوص  ههـا، بـ  انطور همزمان كارآمد و اثربخش بودن از مسئوليت مديران ارشد سـازم هب

  .ها مستمر نقش بسزايي دارندكه در پايداري بهبود سازمان استهاي آموزشي سازمان
در  هــاي كيفيــتهــاي اجــراي برنامــه معتقدنــد رهبــري در كــانون فعاليــت كــانجي و تمبــي

  . ]14[ ترين عامل در موفقيت آن باشد رسد مهم نظر ميمؤسسات آموزش عالي بوده و به
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دهـد، بـراي رهبـران و    اعضا نشان مي-در خصوص روابط رهبر رينو كر پاركر هايپژوهش
ها در بهبود كيفيـت  اعضا و موفقيت آن-رها فهم ماهيت روابط رهبهاي مستقيم آنگزارش

رود، مولينز رهبري را در غالب كاري كه از مديران انتظار انجام آن مـي  .]20][8[ است مهم
دو تـوان بـه   عبـارت را مـي  ايـن   ."انجام درست كارهاي درسـت  "يعني ؛ ]17[تعريف نمود

اول بـه   بخـش . تقسـيم نمـود   "انجـام درسـت كارهـا    "و  "انجـام كارهـاي درسـت   " بخش
آن است كـه بـين اثربخشـي و كـارآيي      بيانگرو دومي به كارآيي مربوط بوده و  ،اثربخشي

اين ارتبـاط كـاركردي توسـط چـارچوب بنيـاد اروپـايي       . يك ارتباط كاركردي وجو دارد
آنچـه كـه مـديران     تحت عنـوان رهبري را در ) 1999(ه كه مولينزشدييد أمديريت كيفيت ت

  :وده استدهند تعريف نمانجام مي
كننـد، رهبـران چگونـه    انداز سازمان را تدوين و تسـهيل مـي  رهبران چگونه رسالت و چشم

 قها را از طرييم نموده و آنسهاي مورد نياز سازمان را در جهت اهداف بلندمدت ترارزش
، و شخصـاً در تضـمين توسـعه و برقـراري     آورندبه اجرا در ميعمليات و رفتارهاي مناسب 

  .]18[ شوندت سازمان درگير ميسيستم مديري
تحت  توانرا ميآن است كه رهبري در متن آموزش عالي،  بيانگر) 2002( مطالعات نواك

 نمودها تعريف هاي مستقيم آنعنوان روابط اخالقي فردي و اخالقي بين رهبران و گزارش
ريت كيفيـت  از ديـدگاه مـدي  .]18[ ها استقدرداني و بالفعل درآوردن توانايي آن كه الزمه

 "و  "انجـام كارهـاي درسـت   "استراتژيك، مسئوليت مديران كيفيـت در موقعيـت رهبـري    
  .]4[خشي و كارآيي در انجام كارهايشانيعني اثرب است؛ "انجام درست كارها

توسط دفتر تحقيق بازرگاني در دانشگاه ايـالتي   1960انجام شده در دهه  هايپژوهشنتايج 
بـه  نـه   كـه رهبـري   آن اسـت  بيـانگر  ، بليـك و مـك كنـز   يشـمن ، فلاوهايو و بعد ها ليكرت

 تگي داردسـ مـداري رهبـران ب  كارمندمـداري و وظيفـه   شخصيتي رهبر بلكه بـه خصوصيات 
مك گريگـور شـباهت    Yو Xاين دو كاركرد مهم رهبري به ترتيب با تئوري .]16][11][5[

هـاي كـاري متغيـر     ترا به تأثير سبك رهبري در عملكرد كاركنـان در موقعيـ   توجهداشته و
هـاي اقتضـايي يـا مـوقعيتي      بـه توسـعه مـدل    ،هاي كاري متغير تأثير موقعيت. نمايد جلب مي
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 كه هـيچ  است بر اين فرض مبتني گفته شده هاي مدل. ]12[ انجاميد بالنچارد ،هرسي توسط
سبك برتري در زمينه رهبري وجود نـدارد و اثربخشـي يـك سـبك بسـتگي بـه شـرايط و        

و ) 1985(  نبليـك، موتـو   )1961(  ليكـرت  هـاي پژوهشبا توجه به  .د استموقعيت موجو
و  در مـورد نيازهـا   درك و شناخت بيشـتري  هاي كاري متغير بايد در موقعيت )1993( بلبين

كه با فشار اجتمـاعي بـراي تسـهيم قـدرت، تشـديد       نياز اين.داشته باشيمكاركنان  انتظارات
و  بك رهبري تيمي يا سبك مشـاركتي دموكراتيـك  س فزايندهباعث به كارگيري  ،دشومي

 دشــومقاومــت در در برابــر اســتفاده از ســبك آمرانــه يــا هرســبك ديگــري بــه تنهــايي مــي
]3][6][16.[  

نويسـندگان و   ي،منـابع انسـان  از ترثرؤگيـري مـ  هسازماني و نياز بـه بهـر   فزاينده پذيري رقابت
را  ]15][13][10][8[ينبـرگ و بـارون  گر، هانـت ، كينيكـي كريتنـر و  ،برنز ني ماننداپژوهشگر

كه سبك رهبـري  باروندها بر اين آن. بپردازند"رهبري تحول گرا "طالعه به مبرآن داشته تا 
دارد تـا در   ا بـر آن مـي  هـا ر هاي رقابتي است و سازمانمحيط گرا مورد نياز و مناسبتحول

كـه   هـايي سـازمان ده شسبب  و همچنين سازي كنند ظرفيت بنيادي تغيير سريع وخود براي 
در خـود تـوان هـدايت تغييـر      ،هـاي ديگـر  از سازمان تقليد به جايباشند  خواهند متعاليمي

   ].17[ مولينز ايجاد كنند
هـاي رهبـري و مـديريت مختلـف، سـبك      طور خالصه، حتي در صـورت وجـود سـبك   به

ركنان، انسجام مندي در كارهبري مبتني بر روابط انساني، احتمال بيشتري در ايجاد رضايت
 .ها داردگروه و بهبود نتايج عملكرد سازمان

  پژوهش روش
منظـور  هـاي مـورد بررسـي، بـه    ، توصيف شـرايط و پديـده  پژوهشاز آنجاكه هدف از اين 

را  پـژوهش گيري است، اين  شناخت بيشتر شرايط موجود و ياري رساندن به فرآيند تصميم
-توصيفي به پژوهشتوان در زمره  نظر مي هاي مورد دست آوردن دادههبراساس چگونگي ب

   .شمار آورد
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  ابزار گردآوري اطالعات
مـدل بنيـاد ملـي     در طراحي پرشنامه از معيار رهبري .ها پرسشنامه استابزار گردآوري داده

-از جمله رسـالت، چشـم   هايي راكيفيت اروپا و مالكوم بالدريج الهام گرفته شد، كه حوزه

  ت آموزش عالي را پوشش داده استسساؤهاي مانداز و ارزش
منظـور  . گيري آن اسـت  ابزار اندازه ،، پاياييهاپژوهشترين معيارهاي ارزيابي  يكي از مهم

براي تعيـين  . گيري است اجراي مجدد ابزار اندازه زاز پايايي ميزان سازگاري نتايج حاصل ا
هـا  ترين آن ا ز مهم كرونباخ ايفهاي مختلفي وجود ارد كه روش آلشنامه روشسپايايي پر

بـراي   .اسـت   است كه نشانگر پايايي باالي پرسشنامه 93/0با  برابر پژوهشاست كه در اين 
  .روايي پرسشنامه از نظر متخصصان مديريت و علوم رفتاري بهره گرفته شد

  گيري روش نمونه و نمونه آماري ،جامعه
هيئـت  (مي واحد تهران جنوبمديران ارشد دانشگاه آزاد اسال پژوهش اين آماري يجامعه
 28بالغ بر  مديران ارشد واحد تهران جنوب كه ها از طريق شمارش كاملداده .است) رئيسه

پرسشنامه ارسالي  28از تعداد . منظور شد اي از جامعهعنوان نمونهگردآوري و به نفر هستند
  .ه استدشعدد آن تكميل  22تعداد 

  پژوهشهاي  فرضيه
نشـان  ) توسط رهبران ارشد دانشگاه(ت دانشگاه به اعضاء هيئت علمي رساني رسالاطالع .1

  .گرا استدهنده تمايل رهبران به توسعه رهبري تحول
هاي دانشگاه در هـدايت سـازمان، اعضـاي هيئـت     تبعيت رهبران ارشد دانشگاه از ارزش -2

  .استگرا تمايل رهبران به توسعه رهبري تحول بيانگرعلمي 
توسـط رهبـران ارشـد    (ري مناسـب بـراي فعاليـت اعضـاء هيئـت علمـي       ايجاد محيط كا -3

  .گرا استها نسبت به رهبري تحولنشان دهنده ديدگاه مثبت آن) دانشگاه
بيـانگر  ) توسط رهبران ارشد دانشگاه( تسهيم اطالعات با اعضاء هيئت علمي و كاركنان -4

  .گرا استها نسبت به رهبري تحولديدگاه مثبت آن
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توسـط  ( انگيزه در يـادگيري و پيشـرفت در مسـير شـغلي اعضـات هيئـت علمـي        ايجاد  -5
  .گرا استنشان دهنده تمايل رهبران به توسعه رهبري تحول) رهبران ارشد دانشگاه

ها نسبت رهبري ديدگاه مبت آن بيانگرعلمي  تئنظرخواهي رهبران ارشد دانشگاه از هي -6
  .گرا استتحول

  ها تجزيه و تحليل داده
بـراي   )دو  -آزمون كـاي (ها از آمار استنباطي حاضر براي تجزيه و تحليل داده پژوهشدر 

  .تجزيه و استفاده شده است
  :دو -آزمون كاي
مورد آزمون در  هايالؤس ،گيري شودبندي اندازهكه يك متغير به صورت ردهدر صورتي

هـاي بـا   هـا بـه گزينـه   پاسـخ  اينكه نسـبت  المثبراي . مورد نسبت يا تعداد موارد رده هاست
عنوان مقادير پاسخ در هاي پرسشنامه بهگزينه(با اهميت چه اندازه است؟  تنسب به اهميت و

-ترين آزمون براي بررسي نسبت پاسخمناسب)استنظر گرفته شده و به صورت رده بندي 

  .دو استاستفاده از آزمون ناپارامتري كاي) هانسبت رده(ها 
) توسط رهبران ارشد دانشگاه(رسالت دانشگاه به اعضاء هيئت علمي رساني اطالع: 1فرضيه 

  گرا استنشان دهنده تمايل رهبران به توسعه رهبري تحول
درجـه آزادي   4دو با  تر از مقدار كايدست آمده كه بزرگهب 5/33دو برابر با  يمقدار كا

بـه مثبـت بـودن     شود بـا توجـه   درصد اطمينان رد مي 95بنابراين فرض صفر در سطح . است
يعنـي پاسـخ بـه     ؛دشـو  ييد مـي أفرض ادعا ت ،توان گفت هاي موافق مي ها در گزينه باقيمانده
هـاي   بيشـتر از گزينـه   ،انـد  فرضـيه  بيـانگر موافق كـه    ها به نسبت برابر نبوده بلكه گزينه گزينه

  .دشو اين است كه فرضيه با اطمينان بااليي تأييد مي هدهند اين نشان. اند ديگر انتخاب شده
هاي دانشـگاه در هـدايت سـازمان، اعضـاي     تبعيت رهبران ارشد دانشگاه از ارزش: 2فرضيه

  .استگرا تمايل رهبران به توسعه رهبري تحول بيانگرهيئت علمي 
درجـه   4دو بـا   بدست آمده اسـت كـه بزرگتـر از مقـدار كـاي      3/35 دو برابر با مقدار كاي
با توجه بـه مثبـت    .شود درصد اطمينان رد مي 95بنابراين فرض صفر در سطح . آزادي است
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يعنـي   ؛دشـو  ييـد مـي  أتوان گفت كه فرض ادعـا ت  هاي موافق مي ها در گزينه بودن باقيمانده
بيشـتر از   ،انـد  فرضـيه  بيـانگر موافـق كـه     ها به نسبت برابر نبـوده بلكـه گزينـه    پاسخ به گزينه

  .استفرضيه تأييد  هدهند اين نشان. اند هاي ديگر انتخاب شده گزينه
توسط رهبران ارشـد  (ايجاد محيط كاري مناسب براي فعاليت اعضاء هيئت علمي  :3فرضيه
  .گرا استها نسبت به رهبري تحولنشان دهنده ديدگاه مثبت آن) دانشگاه

درجـه   4دو بـا   مقـدار كـاي   تر ازدست آمده است كه بزرگهب 3/10دو برابر با مقدار كاي
با توجه بـه مثبـت    .شود درصد اطمينان رد مي 95بنابراين فرض صفر در سطح . آزادي است

 . دشو ييد ميأتوان گفت كه فرض ادعا ت هاي موافق مي ها در گزينه بودن باقيمانده

) توسط رهبران ارشـد دانشـگاه  ( تسهيم اطالعات با اعضاء هيئت علمي و كاركنان: 4فرضيه 
  .گرا استها نسبت به رهبري تحولديدگاه مثبت آن بيانگر

درجـه آزادي   4دو بـا  تر از مقدار كايدست آمده كه بزرگهب 7/10دو برابر با  مقدار كاي
بـا توجـه بـه مثبـت بـودن      شود  درصد اطمينان رد مي 95بنابراين فرض صفر در سطح . است

  . ييد نمودأتوان فرض ادعا را ت م و موافق نميهاي مخالف، نظري ندار ها در گزينه باقيمانده
توسـط  ( ايجاد انگيزه در يادگيري و پيشرفت در مسير شغلي اعضات هيئت علمـي  : 5فرضيه

  .گرا استنشان دهنده تمايل رهبران به توسعه رهبري تحول) رهبران ارشد دانشگاه
درجـه آزادي   4دو بـا   يتر از مقدار كادست آمده كه بزرگهب 5/18دو برابر با مقدار كاي

با توجـه بـه مثبـت بـودن      .شود درصد اطمينان رد مي 95بنابراين فرض صفر در سطح  ؛است
. گردد ييد ميأتوان گفت كه فرض ادعا ت موافق مي هاي موافق و كامالً ها در گزينه باقيمانده

كـه مؤيـد    فـق مواموافـق و كـامال    ها به نسبت برابـر نبـوده بلكـه گزينـه      يعني پاسخ به گزينه
ايـن اسـت كـه فرضـيه      هدهند اين نشان. اند هاي ديگر انتخاب شده بيشتر از گزينه ،اند فرضيه

  .دشو تأييد مي
ها نسـبت  ديدگاه مثبت آن بيانگرعلمي  تئنظرخواهي رهبران ارشد دانشگاه از هي: 6فرضيه 

  .گرا استرهبري تحول
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درجـه آزادي   4دو بـا  تر از مقدار كايدست آمده كه بزرگهب 2/11دو برابر با  مقدار كاي
با توجـه بـه مثبـت بـودن      .شود درصد اطمينان رد مي 95بنابراين فرض صفر در سطح  ؛است

( ييد نمـود  أتوان فرض ادعا را ت هاي مخالف، نظري ندارم و موافق نمي ها در گزينه باقيمانده
  ). ها وجود دارد تقارن در پاسخ به گزينه

  گيري نتيجه
آينـده مـديران   انـداز  با چشم بسيار خالق و قادر ند در صورت عدم توافقيان افراد دانشگاه

 انجام شده درجهتهاي تالش كليهاي خود در جهت تخريب هاز توانايي ها،ارشد دانشگاه
  .نماينداستفاده  بهبود كيفي دانشگاهتغيير فرهنگي و 

آزاد اسالمي، واحد  د دانشگاهارش مديران ديدگاه ،، تالش بر آن بوده استپژوهش در اين
در جهـت بهبـود سـبك    كارهـايي  و راه ،گـرا بررسـي  نسبت به رهبري تحـول  تهران جنوب

   .شود ارايهرهبري مديران ارشد اين دانشگاه 
هـايي  حـوزه را در تعيـين   خـود تواند سازمان مي ديدگاه مديران ارشد دانشگاهدر اين راستا 

ثيرگـذاري بـر   أهـا در ت نهـدايت كننـده رفتـار آ    ي داده ويـار كه نياز بيشتري به بهبود دارد 
 پـژوهش هـاي   كليـه فرضـيه  تجزيـه و تحليـل آمـاري    نتايج براساس  .مديريت دانشگاه باشد

   .نداشده ييدأت 6و  4شماره  هاي رضيهفباستثناي 
و  گيريم، مديران ارشد اين دانشگاه ديـدگاه مثبتـي نسـبت بـه نظرخـواهي     بنابراين نتيجه مي

آن است كه دانشگاه  بيانگراين امر  بنابراين، .ت علمي ندارندئاعضاي هي يم اطالعات باتسه
  ها نيازمند بهبود استدر اين حوزه

گيري از معيار  با بهره چند دانشگاه داخلي وخارجي پژوهشيدر تنعمي  ،اينكه جالب توجه 
گاه يـزد، دانشـگاه ايـالتي    دانشگاه تهران، دانش( ندكردرا مقايسه  جايره ملي مالكوم بالدريج

چنين اختالفـي نشـان   . ه استدشترين تفاوت در معيار رهبري مشاهده  مهمو )پرتلند آمريكا
هـاي تهـران و   كاركنان، مديران و رهبـران دانشـگاه   ،دهنده اين بود كه اعضاي هيئت علمي

ريزي  برنامه(يزد معتقدند كه در زمينه رهبري بيشتر از ديگر معيارهاي جايزه مالكوم بالدريج
مـديران  ( به تالش و جبران كمبـود نيازمنـديم  ...) نفعان، و استراتژيك، تمركز بر بازار و ذي
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گذارنـد و  ارشد دانشگاه تهران اطالعات سـازمان دانشـگاه را بـا دانشـگاهيان در ميـان نمـي      
  . ]1[)جوياي افكار اعضاي خود نيستند

   هاپيشنهاد.
-هاي آموزش عالي بودهيرات چشمگيري در سازمانگذشته دانشگاهيان شاهد تغي دهه طي

در . دهند ميرو پاسخ هاي پيشبه چالش دشانهاي خوبا روش انداطور كل، استهب .اند
تغيير و ايجاد  بهبود سازمانيدر حمايت از فرهنگ كيفيت، ها كه رهبري دانشگاهصورتي
تغييرات محيطي كنوني  سسات آموزش عالي براي مقابله باؤم نشود، تعريف مجدد بنيادي

شگاهيان بايد انو د اندتااس طوريقينبنابراين، به.ناتوان بوده و محكوم به شكست خواهند بود
گذاري در سرمايه .هاي فرهنگ كيفيت توسعه يابندنقش خود در تحقق ايده ايفايبراي 
ه توسع. دستيابي به فرهنگ كيفيت در آموزش عالي است رمز ت علميئاعضاي هي توسعه

 فرهنگ و ساختار سبك رهبري مديران ارشد، اصالحبه همراه ، ت علمييئاعضاي ه
داوطلبانه و با استمرار كيفيت تدريس  ت علميئاعضاي هي تواند باعث شود تا، ميدانشگاه

  .ارزيابي نمايندمتعالي، خود را با توجه به استانداردهاي 

، دارنـد انداردهاي كيفـي تـدريس خـود    اسـت تـدوين   توانايي بيشتري بـراي  با انگيزه اندتااس
انـداز و اهـداف   هـا، چشـم  كه در سازمان خود احساس ارزشمندي نمـوده و ارزش  استاداني

   .ها متعهد هستندسازماني را درك كرده و نسبت به آن
 ارايـه يشـنهادهاي زيـر   پاين واحد دانشگاهي  جهت بهبود پژوهشبه نتايج  با توجه بنابراين،

   :دشو مي
ت ئـ هي ها، اعتمـاد متقابـل بـين   ت علمي و تسهيم اطالعات با آنئتوجه به نظرات هي دانشگاه

  .هاي دانشگاه، لحاظ نمايدعلمي و مديران ارشد دانشگاه را جزو اولويت اول در ارزش
انـدازي   طراحي و راه ،ت علميئگذاري دانشگاه در پيشرفت و آموزش اعضاي هيسرمايه.-

طور مستمر در سمينارها هعالي و شركت رهبران ارشد ب هاي تخصصي رهبران آموزش دوره
  . ثر خواهد بودؤهاي مناسب رهبري م هاي آموزشي براي يادگيري شيوهو كارگاه
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هاي مربوط به آموزش و يادگيري مشاركت فعال داشته و از  رهبران ارشد شخصاً در فعاليت
پرسشنامه طـرح   استا با تدويندر اين ر .ت علمي نشان دهندئاين طريق توسعه فردي را به هي

را به توسـعه شـغلي و رهبـري مشـخص      ت علميئه اعضاي هيعالق هر سالهجانشيني  شغل و
هـاي اسـتراتژيك در اختيـار تـيم رهبـران       گيـري  ها را براي تصميم نامه نتايج پرسشنموده و 

  .هاي تربيت رهبر قرار دهند ها در دورهبراي شركت دادن آن ارشد
هـاي فـردي و    از هر فرصتي براي تشـخيص و قـدرداني از موفقيـت    دانشگاهرهبران ارشد  -

حاكميـت   سيسـتم در ايـن راسـتا از طريـق     .گروهي اعضـاي هيئـت علمـي اسـتفاده نماينـد     
اعضاي  هارؤساي واحدها و دانشكده كه براساس آن، (shared governance)مشترك

ز قدرتمندسـازي و  ا دهنـد، هاي سازمان خود مشاركت ميت علمي را در تصميم گيريئهي
سيســتم پــاداش بــر اســاس (ت علمــي، نــوآوري و خالقيــت حمايــت نمايــد ئــمشــاركت هي

هـا در  روز نگـه داشـتن آن  هاي آموزشي براي بـه  ها و دوره شايستگي، شركت در كنفرانس
حاكميـت   ؛ زيـرا البته بايد در اين خصوص با احتيـاط عمـل نمـود    .)حوزه تدريسشان وغيره

و رهبران آموزش عالي تقسيم نمـوده و در نتيجـه    اندتار و مسئوليت را بين اسمشترك اختيا
هـا از اختيـار كـافي بـراي اقـدامات و تغييـرات اساسـي         ممكن است رهبران ارشـد دانشـگاه  
نمايند با مشكالتي  ها و اهدافي كه تدوين ميسازي ارزش برخوردار نبوده و در اجرا و پياده

  . مواجه شوند
و سـاختارمند  بـا هـدف   هـا   شـرح شـغل  ورش خالقيت و نوآوري در دانشـگاه،  منظور پربه-

  .مستند شوندطور دقيق نوشته و هب نمودن وظايف مديران پذيرانعظاف
هاي تسـهيم اطالعـات،    از جنبه ي راانشگاهاين واحد درهبران ارشد اعضاي هيئت علمي  .-

، تشـويق بـه    اسب بـراي فعاليـت  داشتن ارتباط مثبت، ايجاد محيط كاري من ،راتظتوجه به ن
از ايـن   .نماينـد بندي رتبه ارزيابي و ت علميئيادگيري و پيشرفت در مسير شغلي اعضاي هي

انجام وظايف و ايفاي نقش  نسبت به علمياعضاي هيئت  اعتماد و ادراك توان از طريق مي
  .ه استدشرهبران ارشد مطلع محوله 
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