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چكیده

هدف اصلی این مقاله طراحی مدل فعالیتها و فرآیندهای رهبری بازگشت به مسیر اصلی
در نظام آموزش عالی ایران بود .بدین منظور این مطالعه جاری به بررسی تجربیات زنده و
دیدگاههای مدیران دانشگاه فردوسی مشهد درباره فعالیتها و فرآیندهای رهبری بازگشت
به مسیر اصلی با دو رویكرد كیفی و كمی پرداخت .نمونه پژوهش مدیران دانشگاه فردوسی
مشهد بود .روش مطالعه با توجه به هدف آن روش آمیخته بود و برای جمعآوری دادهها
از مصاحبه نیمه ساختارمند و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل محتوای كیفی
استفاده شد .حاصل مطالعه مدل فعالیتهای رهبری بازگشت به مسیر اصلی در دانشگاه
فردوسی مشهد است كه به تبیین فعالیتها و فرآیندهای رهبری بازگشت به مسیر اصلی
پرداخته است .در راستای شناسایی فعالیتها و فرآیندها پرسشنامه حاصل از تحلیل
مصاحبههای كیفی در بین  222نفر از مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به روش سرشماری
اجرا شد و با بهرهگیری از دادههای  202پرسشنامه قابل استفاده بهوسیله تحلیل عاملی
اكتشافی مدل تحقیق ارائه گردید .نتایج حاصل ارائه مدلی شامل هشت فعالیت توسعه
هدفمند مهارتها ،تحول مبتنی بر تعهد ،شایسته گزینی در اقدامات ،توسعه فرهنگ یادگیری
سازمانی ،توسعه فرهنگ مشاركت ،تمركز بر بهبود سریع و مستمر ،توازن در رهبری ،تسهیم
چشمانداز و آرمانهاست.
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مقدمه

تغییر در سیستمها ،ساختارها و فرهنگ سازمانی ضرورتی غیرقابل اجتناب است كه مدیران
در مسیر رشد و تعالی سازمان باید آن را پذیرفته و سعی نمایند در هنگام عدول سازمان از
اهداف اصلیاش از آن بهره گیرند؛ اما ازآنجاكه تغییر در سازمانها با تغییرات جدی در
انتظارات ،باورها و شیوههای عمل افراد توأم است

(2006

)Fullan,؛ بنابراین شناسایی

روشهایی كه مدیران موفق برای تغییر سازمانی به كار میگیرند دارای اهمیت است .اینكه
مدیران موفق در هنگام تغییر چه فعالیتهایی را انجام میدهند و چگونه مسیر حركت سازمان
را به سمت اهداف هدایت میكنند ،در سالهای اخیر بهعنوان روش بازگشت به مسیر اصلی
شناسایی و وارد متون علمی شده است كه برای بهبود فرایندهای آموزشی و پژوهشی در یک
دوره زمانی كوتاه انجام میگیرد ( .)Billman, 2004; Reynolds, 2008این روش كه مبتنی بر
آن مدیر سعی میكند اقداماتی اساسی و سریع در زمینه تغییر مسیر برنامه انجام دهد میتواند
در هر سازمان به شیوهای خاص پیاده شود .برای مثال ،مدیر میتواند در هنگامی كه انحرافی
در مسیر اجرای برنامه رخ دهد در مدتزمان كوتاه به رشد و بهینهسازی افراد در سازمان
پرداخته ،عواملی كه منجر به شكست شدهاند ،كنار بگذارد ،معیارها و انتظارات جدیدی
بنیانگذاری كند و یا در برنامههای اجرایی خود تجدیدنظر نماید .اینكه این فرآیند چگونه
میتواند مؤثرتر انجام شود ،به شرایط و زمینهای كه سازمان و افراد در آن كار میكنند ،وابسته
است؛ زیرا در همه آنها هدف اصلی مدیر آن است كه بتواند با استفاده از مهارتهای مدیریتی
و رهبری ،سازمان را در هنگام خروج از مسیر برنامه به مسیر اصلی فعالیت خود بازگرداند
( .)Harris et al, 2010دستیابی به این راهبردهای متناسب با شرایط سازمانی جهت بهكارگیری
رهبری بازگشت به مسیر اصلی 1و تدوین الگویی مبتنی بر آن برای اجرای برنامههای آموزشی
در نظام آموزش عالی ایران هدفی قابل تأمل و بدیع است.
بیان مسئله

برای ارتقای دانشگاهها در نظام آموزش عالی ایران در سه دهه گذشته تالشهای بسیاری از
سوی مسئوالن و برنامهریزان برای بهبود و اصالح دانشگاههای كشور به عمل آمده كه
خوشبختانه نتایج مثبت و مفیدی نیز بر جای گذاشته است؛ اما هنوز آموزش عالی ایران با
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چالشهای جدی در ارتباط با كسب استانداردهای تعیینشده آموزشی و پژوهشی روبهرو
است و برونداد آن با توجه به آنچه در اسناد باالدستی از جمله سند تحول علم و فناوری
كشور ( )1811مبتنی بر چشمانداز  1101آمده است در طراز جمهوری اسالمی ایران نبوده و
پاسخگوی تحوالت محیطی و نیازهای كشور نیست؛ شاهد این مدعا جایگاه نهچندان مناسب
دانشگاههای ایران در رتبهبندیهای جهانی است ،البته این چالش اختصاص به نظام آموزش
ایران نداشته و ضعف تحقق برنامهها و اجرای صحیح آنها از سوی مجریان در نظامهای
آموزشی سایر كشورها نیز باعث اجرای طرحهایی برای رهبری بازگشت به مسیر با همین
هدف ،در حوزۀ سازمانهای آموزشی شده است (سازمان آموزش و پرورش امریكا.)2002 ،2
اگرچه مفهوم بازگشت به مسیر اصلی تاكنون توسط افراد مختلف با معانی متفاوتی مورد
استفاده قرار گرفته است؛ اما تعریفی كه كالكینز و دیگران )2002( 8ارائه میدهند از سوی
اغلب صاحبنظران و مجریان برنامههای آموزشی مورد پذیرش واقع شده است ،آنها
معتقدند كه بازگشت به مسیر اصلی ،مداخله جدی و جامع در یک مركز آموزشی با عملكرد
پایین است كه دستاوردهای قابل توجهی در عرض دو سال نداشته و نتوانسته است
سیاستهایی برای تغییر به یک سازمان با عملكرد باال را طراحی و اجرا نماید

( Calkins,

 .)Guenther, Belfiore &Lash, 2007, p.73در این مدل این پیشفرض مورد قبول واقع شده
است كه تغییر جهت در عملكرد پایین مراكز آموزشی امكانپذیر است؛ اما سؤال حیاتی این
است كه چگونه؟ زیرا مراكز آموزشی سازمانهای پیچیدهای متشكل از افراد مختلفی هستند
كه تغییر جهت دادن آنها آسان نیست .تحقیقات نشان میدهد كه تغییر جهتهای موفق
دارای راهبردهای مشتركی هستند كه میتوانند به روشهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرند
(.)Huberman et al, 2001, p.1
نتایج تحقیقات و بررسیهای انجامشده حاكی از آن است كه كیفیت آموزشی دانشگاههای
ایران در سطح مطلوب و قابل قبولی قرار ندارد ،بهرامی ( )1821بیان نموده است كه ضعفها
و نارساییهای موجود در فرایندهای یاددهی -یادگیری و نیز فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای
كشور نشانی از فقدان سازوكارهای مناسب برای تضمین كیفیت آموزش عالی است ،خلیجی
( ،1822صص )15-11نیز اشاره كرده است كه ضعف بنیه ورودیها به دلیل غلبه یکجانبه
پاسخگویی به تقاضای اجتماعی ،عدم تناسب خروجیها با تقاضای بازار كار و نیازهای متحول
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و متنوع جامعه ،مدرکگرایی و فقدان بهرهوری از منابع محدود عمومی در آموزش عالی است
و بازرگان و همكاران ( ،1822صص )22-1نیز معتقدند كه هرچند از دیرباز ،بازرسیهایی از
آموزش عالی توسط دولت صورت میگرفته است ولی این فعالیتها با نگاه كلگرا و سیستمی
همراه نبوده و اثربخشی مورد انتظار را نداشتهاند.
مشكالت یادشده در حالی خود را نشان میدهند كه آموزش عالی ایران ،چه در پاسخ
به تقاضای رو به تزاید اجتماعی و چه به اقتضای موكول شدن بیشازپیش هرگونه برنامۀ
توسعه به دانایی ،بهطور فزایندهای به سمت گسترش كمی سوق یافته است و چنانچه فرایندی
برای اطمینان از كیفیت ،نهادینه نشود ،در معرض اتالف منابع مادی و انسانی ،تعویق اهداف
توسعه كشوری و درماندگی نظام آموزش عالی ملی از مواجهه با چالشهای جهانی شدن و
رقابتی شدن و در نتیجه ،عدم احراز توانایی و اعتبار الزم برای تعامل خالق و رضایتبخش
در سطح بینالمللی خواهیم بود (فراستخواه ،1812 ،ص.)21
با توجه به چالشهای پیش روی نظام آموزش عالی ایران و لزوم ایجاد تغییرات سریع
در نظام آموزش عالی كشور برای رفع این چالشها و افزایش توان رقابت بینالمللی ،برخی
از دانشگاههای كشور بر اساس رتبهبندیهای جهانی انجامشده در بازههای زمانی كوتاه یک
تا دوساله توانستهاند بر این چالشها غلبه نموده و رتبه خود را در میان دانشگاهها ارتقاء دهند
كه این اقدام و مجموعه فعالیتها و فرآیندهایی كه توسط مدیران این دانشگاهها انجام شده
است ،دارای ارزش و اهمیت فراوان است .ازاینرو در این مطالعه برای تبیین مجموعهای از
فعالیتها و فرآیندها كه به رهبران دانشگاهی كمک مینماید تا در راستای ارتقای نظام آموزش
عالی كشور گام بردارند .سعی بر آن است كه با استفاده از رویكرد كیفی و انجام مصاحبه
عمیق ،فهم بهتری از تجربیات مدیران دانشگاههایی كه توانستهاند در بازه زمانی دو سال
جایگاه دانشگاههای خود را در رتبهبندیهای جهانی ارتقا دهند؛ بهمنظور رفع چالشهای
پیش رو در نظامهای آموزش عالی ایجاد شده و از این تجربیات در سایر دانشگاهها بهرهگیری
شود .بدین منظور با بررسی و شناسایی فعالیتها و فرآیندهای رهبری در دانشگاهها و با
توجه به مؤثرترین راهبردهایی كه مدیران در برخورد با موانع و چالشهای بهبود به كار
میگیرند ،تالش شده است تا الگویی مناسب برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی در نظام
آموزش عالی ایران طراحی گردد .ازاینرو با توجه به پیشفرضهای نهفته در این نظریه
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دانشگاههایی باید مورد مطالعه قرار گیرند كه در گزارشها و نتایج اعالمشدۀ ردهبندی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیرتبهشان ارتقا یافته است .در همین راستا بررسی نتایج
رتبهبندیها نشان میدهد كه دانشگاه فردوسی مشهد در مقایسه با سایر دانشگاههای ایران
رشد بیشتری داشته است؛ بنابراین شناسایی مهارتها و استراتژیهایی كه رهبران این دانشگاه
برای ارتقای رتبه دانشگاهشان و غلبه بر چالشهای پیش رو انجام دادهاند ،مسئله اساسی
است كه این پژوهش در راستای پاسخگویی بدان شكل گرفته است ،تا مبتنی بر آن الگوی
رهبری بازگشت به مسیر اصلی برای نظام آموزش عالی ایران طراحی گردد.
مفهوم بازگشت به مسیر اصلي

مفهوم بازگشت به مسیر اصلی از جمله مفاهیم تجاری است كه در دهه اخیر به حوزۀ نظام
آموزشی راه یافته است .البته قبل از آن نیز مفاهیمی نظیر مدیریت بر مبنای هدف و مدیریت
كیفیت فراگیر از مدیریت بازرگانی وارد اهداف ،سیاستها و روشهای مدیریتی در
سازمانهای آموزشی شده بودند ( .)Peck & Reitzug, 2012, p.358از نظر مفهومشناسی
بازگشت به مسیر اصلی در نظامهای آموزشی با مفاهیمی چون موفقیت مدرسه ،رهبری
اثربخش و مدیریت تغییر مؤثر بسیار نزدیک است (.)Hawk, 2008
بررسی پیشینه ورود این مفهوم به نظام آموزشی نشان میدهد كه ریشه بهرهگیری از
شاخصهای آن در نظام آموزشی به قبل از سال  2000برمیگردد ،در سال  1211پژوهشی
توسط مک روبی )1221( 1انجام شد كه بر دخالت دولت آمریكا در مراكز آموزشی ناموفق
تأكید میكرد .پس از آن در سال  2002بازگشت به مسیر اصلی بهصورت جدی و فزاینده
بهعنوان یک مفهوم مدیریتی جدید مورد توجه قرار گرفت ( Peck Craig and Reitzug, 2012,

 )p.357و سپس در سال  2001داک در مقالهای كه در ویژهنامه نشریه ملی انجمن مدیران
مدارس ابتدایی به چاپ رسید به تشریح استراتژیهای مدیریت بازگشت به مسیر پرداخت،
بهطوری كه مبتنی بر آن صاحبنظران بزرگ رهبری آموزشی نظیر فوالن ( ،)2002مورفی و
مایرز ( )2001و هریس ،لیث وود و استراوس )2010( 5با ارائه مدلهایی به چگونگی
بهرهگیری از مفاهیم مدیریت بازرگانی نظیر مدیریت كیفیت فراگیر و بازگشت به مسیر اصلی
در مراكز آموزشی پرداختند.
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همانطور كه در نمودار  1نشان داده شده است ،توجه به مفهوم بازگشت به مسیر اصلی
در نظامهای آموزشی در مقایسه با مدیریت بر مبنای هدف و مدیریت كیفیت فراگیر از سال
 2005به بعد اوج گرفته است و آن را تبدیل به الگویی برای رهبری آموزشی كرده است
(ریتزاگ ،2012 ،ص.)820

شكل  .4شكلگیري مفهوم بازگشت به مسیر اصلي در نظامهاي آموزشي

تعاریف مختلفی از مفهوم بازگشت به مسیر اصلی ارائه شده است و هر یک از
صاحبنظران در تبیین این مفهوم ابعادی را مدنظر قرار دادهاند (جدول .)1
ج
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جدول  .4ابعاد کلیدي در تعريف مفهوم بازگشت به مسیر اصلي از نگاه صاحبنظران
صاحبنظران

ابعاد

آرسن و دیگران،2008 ،
نیكوالدو و آینسكاو2005 ،

كنار گذاشتن عوامل شكست و عدم موفقیت و ایجاد معیارها و
انتظارات جدید در محیط آموزشی
توسعۀ پایدار همراستا با راهبردها یا عملكردهای توسعه و بهبود
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تغییر بنیادین در برنامه ،افراد ،شرایط و گاهی مدیریت برای تغییر
وضعیت موجود و ارتقاء عملكرد
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موقعیت ،فرایند ،نتیجه
بهبود سریع در عملكرد
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اسپیالن و دیاموند2002 ،
كالكینز و همكاران2002 ،
هاوک2001 ،
مورفی و مایرز2001 ،
داک2010 ،
كوتاش و همكاران2010 ،

با توجه به آنچه بیان شد بازگشت به مسیر اصلی میتواند بهعنوان یک موقعیت ،فرایند،
نتیجه ( )Murphy & Meyers, 2008یا شرایط و یا نوعی راهبرد مداخلهای در نظر گرفته شود.
كالكینز و همكاران )2002( 2بازگشت به مسیر اصلی را تغییر بنیادین در برنامه ،افراد ،شرایط
و گاهی مدیریت تعریف كردهاند كه برای تغییر وضعیت موجود و گام برداشتن در جهت
ارتقاء عملكرد ضروری است ( .)Collins et al, 2007, p.71این در حالی است كه داک
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( )2010بازگشت به مسیر اصلی را نوعی بهبود سریع در عملكرد كه حاصل از تغییرات
مختلف در سازمان است تعریف نموده است .كوتاش و همكارانش نیز معتقدند بازگشت به
مسیر اصلی یک مداخله جامع و سریع در یک مؤسسه آموزشی با عملكرد ضعیف است كه
دستاوردهای معناداری را در طول دو سال ایجاد میكند و مؤسسه آموزشی را برای فرآیند
طوالنی تبدیل شدن به یک سازمان با عملكرد باال آماده میكند (كوتاش و همكاران،2010 ،
ص .)2ازاینرو با توجه به هدف این مطالعه بازگشت به مسیر اصلی بهعنوان دورهای تعریف
میشود كه در آن یک مؤسسه آموزشی یا دانشگاه ناموفق در جهت معكوس كردن اثرات
شكست و عدم موفقیت از طریق یک دوره مداخله مثبت ،1جامع 2و ناگهانی 10به نتایج بارزی
در یک دوره كوتاه زمانی دست مییابد .مهمترین فعالیت در این حالت آن است كه عواملی
كه منجر به شكست و عدم موفقیت شدهاند ،كنار گذاشته شده و معیارها و انتظارات جدیدی
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بنیانگذاری شوند و در محیط آموزشی انعكاس یابند

(Nicolaidou & Arsen et al, 2003

 .)Ainscow et al, 2005بر طبق دیدگاه بالنكستین 11نیز اولین پیشنهاد عملی برای بازگشت
به مسیر باید مبتنی بر جو سازمانی مؤسسه آموزشی باشد (.)Blankstein, 2004
عموماً از نظر زمانی تمامی تعاریف ارائهشده از بازگشت به مسیر اصلی بر انجام تغییر در
دو سال تأكید دارند و فرایندهایی را در نظر میگیرند كه توانستهاند سازمان را در طی دو سال
به مسیر اصلی بازگرداند ()Kowal & Hassel, 2005؛ زیرا این مدتزمان بیانگر اضطرار به
بازگشت به مسیر اصلی است ( .)Fullan, 2007برخی از منتقدان بر این نكته تأكید میكنند كه
بازگشت به مسیر اصلی تغییری سریع است ،درحالیكه یک سازمان یا مؤسسه آموزشی نیازمند
تغییرات پایدار است .در پاسخ میتوان به این نكته تأكید نمود كه در بازگشت به مسیر اصلی
نیز هدف توسعۀ پایدار 12است؛ اما این باور وجود دارد كه پایداری در صورتی حاصل میشود
كه تغییراتی كه مدیران بازگشت به مسیر اصلی ایجاد میكنند همراستا با راهبردها یا عملكردهای
توسعه و بهبود مؤسسه آموزشی باشد ( .)Spillane & Diamond, 2007در واقع هدف بازگشت
به مسیر رسیدن به اهداف كالن و چشماندازها و در نهایت توسعۀ پایدار است .در همین راستا
برینسون و رایم از طریق مصاحبه با رهبران بازگشت به مسیر اصلی ،راهنمایی را برای مدیران

جهت انتخاب استراتژی منجر به بهبود سریع تهیه كردهاند (.)Brinson & Rhim, 2009, p.19
پیشینه مطالعه

با توجه به جدید بودن موضوع بازگشت به مسیر اصلی در نظامهای آموزشی ،تاكنون در
داخل كشور پژوهشی انجام نشده است و در خارج از كشور نیز پژوهشهای كمی در این
زمینه صورت گرفته است؛ از جمله تحقیق زیملمان و دیگران )1228( 18كه با عنوان مقایسه
راهكارهای بازگشت به مسیر در شركتهای موفق و ناموفق تجاری آمریكا انجام شده كه
میتوان آن را بهعنوان اولین پژوهش در زمینه نظریه بازگشت به مسیر اصلی دانست .در این
پژوهش ،پژوهشگر راهكارهای مدیران موفق در زمینه بازگشت به مسیر اصلی را در این
شركتها ،تجهیز منابع ،توجه بیشتر در تطبیق تولیدات با شرایط محیطی و اجتناب از افزایش
هزینههای نیروی انسانی دانسته است .پژوهش برینسون و دیگران )2001( 11كه ویژگیهای
مشترک راهكارهای بازگشت به مسیر اصلی را در آموزش و پرورش آمریكا مورد بررسی
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قرار دادند .این پژوهش مهمترین ویژگیهای راهكارهای بازگشت به مسیر اصلی موفق را،
از نظر مدیران آموزشی ،تغییر در نگرش معلمان در ارتباط با برنامهها ،تعدیل نیروی انسانی
و حذف برخی فعالیتهای اضافی در آموزش و پرورش آمریكا دانست و پژوهشهاپكینز

15

( )2011كه در آموزش و پرورش شهر ایلینویز از ایالت شیكاگو انجام داد و متغیرهای
بازگشت به مسیر اصلی مدیران مدارس این شهر را از حیث رویهها و فرایندهای رهبری
موفق مورد بررسی قرار داد .او در پژوهش خود تأكید مدیران بر فرایندهای ارتباطی و تصحیح
اطالعات در تصمیمگیریها را از عمدهترین متغیرهایی دانست كه مدیران موفق در جهت
بازگشت به مسیر اصلی برنامه اتخاذ نمودهاند.
روش تحقیق

پژوهش حاضر پژوهشی كاربردی و در جهت پاسخگویی به مسئلهای است كه در نظام
آموزش عالی ایران وجود دارد .ارائه الگویی كاربردی برای آموزش عالی ایران نیازمند
گردآوری تجارب ناب همهجانبه و وابسته به موقعیت است و ازاینرو مستلزم بهكارگیری
شیوه پژوهش آمیخته است ،ازآنجاكه در این روش بهتناسب نیاز از روشهای كمی و كیفی
جهت جمعآوری و تحلیل دادهها استفاده میشود (استراس و همكاران ،)1815 ،در این
پژوهش از بین طرحهای چهارگانه تحقیق آمیخته متناسب با هدف مطالعه ،طرحهای تحقیق
آمیخته اكتشافی مورد استفاده قرار گرفته است.
در طرحهای تحقیق آمیخته اكتشافی ،پژوهشگر درصدد زمینهای درباره موقعیت نامعین
است؛ برای این منظور ابتدا به گردآوری دادههای كیفی میپردازد .انجام این مرحله او را به
توصیف جنبههای بیشماری از پدیده هدایت میكند .با استفاده از این شناسایی اولیه ،امكان
صورتبندی فرضیه(هایی) درباره بروز پدیده مورد مطالعه فراهم میشود .پس از آن ،در
مرحله بعدی ،پژوهشگر میتواند از طریق گردآوری دادههای كمی ،فرضیه(ها) را مورد آزمون
قرار دهد .بنابراین در این نوع طرحهای تحقیق آمیخته ،به دادههای كیفی اهمیت بیشتری داده
میشود؛ عالوه بر آن در توالی گردآوری دادهها ابتدا دادههای كیفی و سپس دادههای كمی
گردآوری میشوند .در نهایت ،پژوهشگر بر مبنای یافتههای حاصل از دادههای كیفی ،سعی
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بر آن دارد كه دادههای كمی را گردآوری كند تا تعمیمپذیری یافتهها را میسر سازد (بازرگان،
 ،1811ص.)11

با توجه به هدف و با نظر به قلمرو مكانی مطالعه ،جامعه آماری این پژوهش ،كلیه
دانشگاههای ایران هستند كه در رتبهبندی انجامشده از سوی مركز ردهبندی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی در جهان اسالم در ردیف دانشگاههای برتر قرار گرفتهاند .با توجه به
موضوع مطالعه و الزامات مربوط به رهبری بازگشت به مسیر اصلی كه تأكید دارد این شیوه
رهبری در سازمانهایی قابل بررسی است كه در ظرف دو سال توانستهاند خود را از شرایط
عدم موفقیت به شرایط موفقیت سوق دهند .در این تحقیق نیز با لحاظ شرایط دانشگاه
فردوسی مشهد با رویكرد نمونهگیری هدفمند بهعنوان قلمرو مكانی مطالعه انتخاب شد و
واحد نمونه در این تحقیق تمامی مدیران این دانشگاه در سه سطح عالی ،میانی و عملیاتی
بوده و بهعنوان افراد مطلع مورد مصاحبه قرار گرفتند.
ازآنجاكه تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است در آن بهتناسب نیاز از روشهای
كمی و كیفی جهت جمعآوری و تحلیل دادهها استفاده شد .برای دستیابی به دادههای الزم
برای اهداف تحقیق با بهرهگیری از مصاحبه عمیق به بررسی تجربیات زنده مدیران پرداخته
شد .در ادامه برای طراحی الگوی رهبری بازگشت به مسیر اصلی در مدیریت آموزش نظام
آموزش عالی ایران از ابزار پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر یافتههای حاصل از تحلیل محتوای
مصاحبهها استفاده شد .با توجه به موضوع و هدف پژوهش از روشهای تحلیل محتوای
مصاحبهها و تحلیل عاملی اكتشافی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.
در بخش كیفی این مطالعه  18نفر از مدیران دانشگاه فردوسی در مصاحبهها مشاركت
كردند .در فرآیند تحلیل دادهها ابتدا در مرحله كدگذاری پس از آنكه مصاحبهها چندین بار
توسط محقق خوانده شد ،مفاهیم اصلی آن در قالب كدهای اولیه تعیین گردید .سپس كدهای
با مفهوم مشابه كنار هم قرار گرفت و فرآیندها را تشكیل داد .بر اساس تحلیل انجامشده
فرآیندهای مرتبط با رهبری بازگشت به مسیر اصلی در دانشگاه فردوسی مشهد در قالب 88
عنوان و در دو بخش فعالیتهای مرتبط با ایجاد فرهنگ حمایتكننده بهبود آموزش و
پژوهش و فعالیتهای مقابله با چالشها دستهبندی شد .در تحقیقات كیفی بهجای روایی و
پایایی از قابلیت اعتبار استفاده میشود و انتخاب بهترین روش برای جمعآوری دادهها و میزان

ارائه مدلي براي رهبري بازگشت به مسیر اصلي نظام آموزش عالي ايران

411

و تعداد دادهها در ایجاد قابلیت اعتبار بسیار مهماند .در این تحقیق با توجه به اینكه تمامی
مصاحبهها توسط یک نفر (شخص محقق) و بدون حضور هیچ دستیار و همكاری انجام شده
است ،لذا نوع و ترتیب سؤاالت ،نحوه بیان سؤاالت ،روش ثبت و ضبط اطالعات ،روش
استخراج و تفسیر اطالعات؛ تقریباً دارای ثبات رویه بوده و از این لحاظ دارای اعتبار است.
در ادامه بهمنظور شناسایی متغیرهای مكنون (فعالیتهای رهبری بازگشت به مسیر
اصلی) ،از تحلیل عاملی اكتشافی استفاده شد .در این تحقیق  88گویه (فعالیت) شناساییشده
در تحلیل محتوای كیفی برای فرآیندهای مرتبط با رهبری بازگشت به مسیر اصلی در قالب
یک پرسشنامه و بین جامعه  212نفره مدیران دانشگاه فردوسی اجرا شد و نتایج حاصل با
استفاده تحلیل عاملی اكتشافی مورد تحلیل قرار گرفت و بر این اساس 22 ،فعالیت در قالب
 1فرآیند مورد تأیید قرار گرفت.
در انجام تحلیل عاملی اكتشافی ،ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود كه میتوان
دادههای موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد؛ بهعبارت دیگر ،آیا تعداد دادههای
موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص  KMOو آزمون
بارتلت استفاده میشود .همانطور كه نتایج جدول  2نشان میدهد ،نتایج آزمونهای

KMO

و بارتلت برای این مطالعه مناسب است.
جدول  .2آزمون کايسر -ماير و کرويت بارتلت

آزمون كایسر مایر
آزمون كرویت بارتلت

0/221
كای اسكوار
درجه آزادی
سطح معناداری

2212/110
521
0000/

يافتهها

جدول مقادیر اشتراكات برای ابعاد مختلف نشان داد كه مقادیر اشتراكات  1فعالیت كمتر از
 0/5است (این فعالیتها با رنگ متمایز نشان داده شده است) ،لذا ابتدا این فعالیتها
مرحلهبهمرحله از تجزیه و تحلیل كنار گذاشته شدند تا در نهایت  22فعالیت كه دارای بار
عاملی بیشتر از  0/5بودند باقی ماندند كه فعالیتهای اصلی رهبری بازگشت به مسیر اصلی

 411انديشه مديريت راهبردي ،سال نهم ،شماره دوم ،پايیز و زمستان  ،4931پیاپي 41

را تشكیل دادند .پس از اطمینان از باال بودن مقادیر اشتراكات به جدول بارهای عاملی با
چرخش واریماكس مراجعه شد كه نتایج آن در جدول  8ارائه گردیده است .همانگونه كه
در جدول  8نشان داده شده است پس از انجام آزمون تحلیل عاملی اكتشافی و بر اساس
دستهبندی كه نرمافزار در حالت پیشفرض انجام میدهد پس از حذف  1گویه (فعالیت) از
 88گویه (فعالیت) اولیه  22گویه (فعالیت) باقیمانده را در  10بعد (فرآیند) طبقهبندی نمود.
جدول  .9ماتريس اصالحشده عوامل استخراجي و بارهاي عاملي آنها بعد از چرخش
فعالیتها

0/212

0/188

0/181

0/011

0/220

0/121

0/155

0/111

0/222

0/081

0/155

-0/001

0/110

0/280

0/025

رديف

توسعه هدفمند مهارتها

تحول مبتني بر تعهد

شايسته گزيني در اقدامات

توسعه فرهنگ يادگیري سازماني

توسعه فرهنگ مشارکت

-0/021
0/111
0/225

0/21

0/122

تمرکز بر بهبود سريع و مستمر

0/022
0/121
0/010
0/050

توازن در رهبري

0/085
0/011

1

بررسی عملكرد اعضای هیئت علمی،
كاركنان و دانشجویان

0/101

8

0/021

تسهیم چشمانداز و آرمانها

0/011
0/015

توسعه برنامههایی برای افزایش مهارتها
و فعالیت دانشجویان تحصیالت تكمیلی

2

0/122

توسعه تفكر سیستمی

1

-0/018

توسعه مهارتهای انجام كار
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توسعه هدفمند مهارتها

تحول مبتني بر تعهد

شايسته گزيني در اقدامات

توسعه فرهنگ يادگیري سازماني

توسعه فرهنگ مشارکت

تمرکز بر بهبود سريع و مستمر

توازن در رهبري

-0/021

0/200

-0/021

0/025

0/121

0/185

0/111

0/821

0/520

0/128

0/188

-0/121

-0/010

0/022

0/001

داشتن اعتماد و ترویج آن

0/258

0/521

0/085

0/150

0/122

0/212

0/121

0/110

ایجاد تعهد در كاركنان

0/855

0/120

0/021

0/821

0/012

0/211

-0/101

0/122

ایجاد یک فرهنگ خود مراقبتی

-0/025

0/121

-0/001

-0/011

0/082

-0/022

0/001

استخدام گزینشی (مبتنی بر
شایستگیهای حرفهای و تخصصی)
كاركنان

0/125

رديف

5

2

2

1

2

10

0/150

0/122

0/011

0/201

0/150

0/112

تسهیم چشمانداز و آرمانها

0/801

بهرهگیری از رویكرد رهبری تحولگرا

0/001

-0/122

شفافسازی اهداف سازمانی

ابعاد
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فعالیتها

توسعه هدفمند مهارتها

تحول مبتني بر تعهد

شايسته گزيني در اقدامات

0/022

0/120

0/111

0/220

0/128

0/285

0/815

-0/181

0/502

تشویق یادگیری سازمانی

0/221

0/022

تدوین استراتژیهای بهبود
آموزش در كالسهای درس

0/022

رديف

0/225

-0/080

توسعه فرهنگ يادگیري سازماني

0/051

0/111

0/121

0/210

0/281

توسعه فرهنگ مشارکت

0/102

0/081

0/821

0/021

تمرکز بر بهبود سريع و مستمر

0/011

0/051

0/122

0/020

توازن در رهبري

-0/052

-0/022

0/125

0/128

استفاده از رهبران جدید برای
هدایت فعالیتهای جدید
12

18

11

15

12

تأكید بر یادگیرندگی در رهبری
آموزشی

0/082

0/011

0/122

11

0/202

-0/012

0/510

0/125

0/121

0/121

0/120

0/058

0/111

تسهیم چشمانداز و آرمانها

0/012

شناسایی افراد دارای قابلیت و استعداد

0/151

0/025

0/058

0/052

استفاده از مدل بهترین فعالیتها و تأكید
بر موفقیت دانشگاه

ابعاد
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فعالیتها

توسعه هدفمند مهارتها

تحول مبتني بر تعهد

شايسته گزيني در اقدامات

توسعه فرهنگ يادگیري سازماني

توسعه فرهنگ مشارکت

تمرکز بر بهبود سريع و مستمر

رديف

0/181

0/012

-0/015

0/525

0/228

0/122

0/120

-0/200

0/121

0/112

0/022

-0/021

0/021

-0/011

0/122

0/288

0/220

-0/022

0/122

0/015

0/121

0/815

0/151

0/125

0/121

0/251

0/822

-0/022

-0/822

0/822

0/282

0/122

0/181

0/222

22

0/118

0/222

توازن در رهبري

-0/011

0/122

0/122

تشویق رقابت مثبت در دانشگاه
21

0/222

توسعه فضایی برای یادگیری و
توسعه حرفهای كاركنان
20

0/021

0/025

تسهیم چشمانداز و آرمانها

0/002

0/082

تأكید بر بهبود سریع و مستمر

0/028

0/022

ایجاد حس مسئولیتپذیری و
پاسخگویی شفاف
12

0/121

همكاری با اعضای هیئتعلمی و
كاركنان (رهبری بهصورت
مشترک)
11

0/108

تصمیمگیری مبتنی بر استفاده از
دادههای معتبر
12

ابعاد
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فعالیتها

شايسته گزيني در اقدامات

0/182

0/815

-0/182

0/001

-0/112

0/125

0/822

0/022

0/112

0/020

توسعه هدفمند مهارتها

رديف

0/212

21

ایجاد چشمانداز و آرمان مشترک
در سازمان

تحول مبتني بر تعهد

22

طراحی برنامه درسی مبتنی بر
استانداردها

0/081

-0/012

22

0/815

0/182

0/202

0/815

0/001

0/211

0/582

25

0/052

0/222

-0/158

توسعه فرهنگ يادگیري سازماني

0/151

0/118

-0/021

-0/085

0/128

توسعه فرهنگ مشارکت

-0/218

0/102

0/820

-0/021

-0/001

تمرکز بر بهبود سريع و مستمر

0/022

0/182

0/012

0/122

-0/015

ایجاد یک احساس فوریت برای
تغییر ،در اعضای هیئتعلمی و
كاركنان
21

توازن در رهبري

0/281

0/252

0/121

0/015

-0/021

-0/108

تسهیل نمودن تغییر

28

تسهیم چشمانداز و آرمانها

0/028

تشویق افراد به مخاطرهپذیری

-0/022

0/182

0/521

بهرهگیری از رویكرد رهبری
متوازن

ابعاد

ارائه مدلي براي رهبري بازگشت به مسیر اصلي نظام آموزش عالي ايران

474

فعالیتها

0/028

0/112

-0/111

0/102

0/222

0/101

0/222

رديف

توسعه هدفمند مهارتها

تحول مبتني بر تعهد

شايسته گزيني در اقدامات

توسعه فرهنگ يادگیري سازماني

توسعه فرهنگ مشارکت

تمرکز بر بهبود سريع و مستمر

توازن در رهبري

تسهیم چشمانداز و آرمانها

باال بردن استانداردهای عملكردی

0/181

22

ابعاد

با توجه به اینكه برخی از گویهها به تنهایی ذیل یک بعد قرار گرفته و برخی دیگر نیز
علیرغم بار عاملی باال در ذیل یک بعد به لحاظ نظری ارتباطی با آن بعد نداشته و به بعد
دیگری مربوط میشدند دو بعد از ابعاد دهگانه حذف و تعدادی از مؤلفهها نیز به ابعاد دیگر
منتقل شدند .با انجام این تغییرات  1بعد (فرآیند) بر اساس گویههای (فعالیتهای) ذیل آن
نهایی و مبتنی بر مبانی نظری تحقیق نامگذاری شدند .این  1فرآیند عبارتاند از:
 -1توسعه هدفمند مهارتها با مجموعه فعالیتهایی شامل توسعه مهارتهای انجام
كار ،توسعه تفكر سیستمی و توسعه برنامههایی برای افزایش مهارتها و فعالیت دانشجویان
تحصیالت تكمیلی.
 -2تحول مبتنی بر تعهد با مجموعه فعالیتهایی شامل بررسی عملكرد اعضای
هیئتعلمی ،كاركنان و دانشجویان ،شفافسازی اهداف سازمانی ،بهرهگیری از رویكرد
رهبری تحولگرا ،داشتن اعتماد و ترویج آن ،ایجاد تعهد در كاركنان و ایجاد یک فرهنگ
خود مراقبتی.
 -3شایسته گزینی در اقدامات با مجموعه فعالیتهایی شامل استخدام گزینشی (مبتنی
بر شایستگیهای حرفهای و تخصصی) كاركنان ،استفاده از مدل بهترین فعالیتها و تأكید بر
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موفقیت دانشگاه ،شناسایی افراد دارای قابلیت و استعداد و استفاده از رهبران جدید برای
هدایت فعالیتهای جدید.
 -4توسعه فرهنگ یادگیری سازمانی با مجموعه فعالیتهایی شامل تشویق یادگیری
سازمانی ،تدوین استراتژیهای بهبود آموزش در كالسهای درس و تأكید بر یادگیرندگی در
رهبری آموزشی.
 -5توسعه فرهنگ مشارکت با مجموعه فعالیتهایی شامل تصمیمگیری مبتنی بر
استفاده از دادههای معتبر ،همكاری با اعضای هیئتعلمی و كاركنان (رهبری بهصورت
مشترک) و ایجاد حس مسئولیتپذیری و پاسخگویی شفاف.
 -6تمرکز بر بهبود سریع و مستمر با مجموعه فعالیتهایی شامل تأكید بر بهبود سریع
و مستمر ،توسعه فضایی برای یادگیری و توسعه حرفهای كاركنان و تشویق رقابت مثبت در
دانشگاه.
 -7توازن در رهبری با مجموعه فعالیتهایی شامل بهرهگیری از رویكرد رهبری
متوازن ،تشویق افراد به مخاطرهپذیری و تسهیل نمودن تغییر.
-8تسهیم چشمانداز و آرمانها با مجموعه فعالیتهایی شامل ایجاد یک احساس
فوریت برای تغییر ،در اعضای هیئتعلمی و كاركنان ،طراحی برنامه درسی مبتنی بر
استانداردها ،ایجاد چشمانداز و آرمان مشترک در سازمان و باال بردن استانداردهای عملكردی.
جمعبندي

تحقیق حاضر در راستای دستیابی به الگوی رهبری بازگشت به مسیر اصلی با استفاده از روش
كیفی و كمی به استخراج فرآیندهای این شیوه از رهبری در نظام آموزش عالی ایران پرداخته
است .به همین منظور در ابتدا از طریق اجرای مصاحبه كیفی و تحلیل محتوای مصاحبهها 88
فعالیت استخراج شد .این فعالیتها در قالب یک پرسشنامه در اختیار مدیران دانشگاه فردوسی
در تمامی سطوح در جهت ارائه مدل قرار گرفت .دادههای حاصل از اجرای پرسشنامه مذكور
با استفاده از روش تحلیل عاملی اكتشافی مورد تحلیل قرار گرفت .در نهایت پس از حذف
 1فعالیت از مجموع  88فعالیت كه دارای بار عاملی كمتر از  0/5بودند ،در نهایت یک مدل
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هشت عاملی (فرآیند) با  22گویه (فعالیت) تأیید شد .عاملهای حاصل بر اساس مبانی نظری
نامگذاری شدند.

شكل  .2مدل رهبري بازگشت به مسیر اصلي در نظام آموزش عالي ايران

این عاملها كه در این تحقیق با عنوان فرآیندهای رهبری بازگشت به مسیر اصلی معرفی
شدهاند ،عبارتاند از:
توسعه هدفمند مهارتها .اگر سازمانی بخواهد به توسعه ظرفیتها و توانمندیهای
نیروی انسانی خود برای افزایش كارآمدی و اثربخشی فعالیتها و توسعه مهارتهای
تخصصی و بهبود دانش شغلی كاركنانش نائل آید باید با برنامهریزی دقیق آموزش و بهسازی،
نیازهای مهارتی كاركنان را در سطوح مختلف فردی ،شغلی و سازمانی برآورده سازد .در
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سازمانهای موفق این دیدگاه پذیرفته شده است كه باید بهجای اهداف كمی بر توانمندسازی
و ارتقاء ظرفیتهای حرفهای و تخصصی نیروی انسانی در تمامی سطوح توجه شود .در
مطالعات زیملمان و دیگران1228 ،؛ بالنكستین2001 ،؛ داک 2001 ،و 2002؛ رایم و همكاران،
2002؛ برینسون ،كوال وهاسل 2001 ،وهاپكینز 2011 ،برخی از فعالیتهای مربوط به این
فرآیند نظیر توسعه تفكر سیستمی و توسعه مهارتهای انجام كار مورد تأیید قرار گرفتهاند.
تحول مبتنی بر تعهد .تغییر و تحول در هر سازمانی از جمله سازمانهای آموزشی باید
متكی بر تعهد كاركنان و همسو با آرمانها و اهداف سازمان باشد .اگرچه برای انجام تغییرات
در هر سازمانی شیوههای عمل متعددی وجود دارد ،اما عملیاتیسازی آنها نیازمند گروههای
كاری توانمند و متعهد است .تعهد به تغییر در واقع عنصر اساسی در تالشها برای تغییرات
موفقیتآمیز سازمانی است؛ بنابراین زمانی سازمان میتواند تغییرات را بهصورت مؤثر اجرا
كند كه كاركنان سازمان برای تغییر آماده بوده و تمایل و توانایی الزم را برای پذیرش و انجام
تغییرات داشته باشند .در مطالعات بالنكستین2001 ،؛ داک2002 ،؛ رایم و همكاران2002 ،
وهاپكینز 2011 ،برخی از فعالیتهای مربوط به این فرآیند نظیر بهرهگیری از رویكرد رهبری
تحولگرا مورد تأیید قرار گرفتهاند.
شایسته گزینی در اقدامات .سازمان بدون داشتن كاركنان شایسته و توانمند نمیتواند
به اهداف از پیش تعیینشده خود دست یابد ،بنابراین یكی از تصمیمات بسیار مهم در هر
سازمانی انتخاب و بهكارگیری افراد شایسته برای تصدی مشاغل مختلف است و با توجه به
اینكه موفقیت سازمانها در دستیابی به اهداف و انجام فعالیتها به تالش جمعی كاركنان و
عملكرد آنها وابسته است ،الزم است تا مدیران با اتخاذ تدابیر الزم نسبت به جذب بهترینها
برای انجام فعالیتهای سازمانی اقدام نمایند و از این طریق فعالیت افراد را در راستای تحقق
اهداف سازمان هدایت و رهبری نمایند .در مطالعات بالنكستین2001 ،؛ داک2001 ،؛ رایم و
همكاران 2002 ،و هاپكینز 2011 ،برخی از فعالیتهای مربوط به این فرآیند نظیر استفاده از
مدل بهترین فعالیتها و استفاده از رهبران جدید مورد تأیید قرار گرفتهاند.
توسعه فرهنگ یادگیری .بدون تردید حاكمیت فرهنگ یادگیری سازمانی در بهبود عملكرد
كاركنان نقش بسیار مؤثری دارد .نوآوری و امكان ایجاد تغییرات در سازمان معلول فرهنگ
یادگیری سازمانی است ،بنابراین هر چه این فرهنگ در سازمان بیشتر تقویت شود امكان انجام
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تغییرات در سازمان بیشتر خواهد شد؛ بنابراین مدیران باید بهصورت واضح و صریح خود را
نسبت به این مهم مشتاق نشان داده و آن را در چشمانداز ،ارزشها و راهبردهای سازمانی برجسته
سازند .در مطالعات بالنكستین 2001 ،و رایم و همكاران 2002 ،برخی از فعالیتهای مربوط به
این فرآیند نظیر تشویق یادگیری سازمانی مورد تأیید قرار گرفتهاند.
توسعه فرهنگ مشارکت .اهمیت مشاركت كاركنان در حركت بهسوی اهداف سازمانی
از موضوعات انكارناپذیر در سازمان است و مشاركت به معنای تشریک عقلها در فرآیندهایی
نظیر تصمیمگیری است .مشاركت همهجانبه كاركنان جهت تحقق بخشیدن به اهداف سازمانی
ضرورتی اساسی بوده و در صورت حاكم شدن چنین فرهنگی در سازمان مسائل سازمانی
راحتتر و سریعتر حل خواهند شد .در مطالعات زیملمان و دیگران1228 ،؛ داک 2002 ،و
رایم و همكاران 2002 ،برخی از فعالیتهای مربوط به این فرآیند نظیر ایجاد حس
مسئولیتپذیری و تصمیمگیری بر اساس اطالعات صحیح مورد تأیید قرار گرفتهاند.
تمرکز بر بهبود سریع و رقابت مثبت .یكی از مهمترین مسائل در هر سازمان متمركز
نمودن توجه كاركنان به بهبود سریع و جامع در سازمان است .در این فرآیند سازمان باید با
بهرهگیری از تركیبی از توانمندیهای رهبری مدیران بسیار سریعتر و كارآمدتر از رقبا ،خود
را با موقعیتهای در حال تغییر و تحول هماهنگ سازد .تداوم تغییرات سریع در سازمان با
ارزیابی اینكه چه اقداماتی در سازمان خوب اجرا میشود و كدام اقدامات نیازمند تغییر و
بهبود هستند وابسته است .بدون تردید وجه ممیز سازمانهای موفق و ناموفق داشتن راهبرد
تغییر صحیح نیست ،بلكه اجرای صحیح راهبرد است؛ بنابراین اگر سازمانی نتواند در مقابل
تغییرات محیطی واكنش سریع از خود نشان دهد و راهبرد تغییر خود را با سرعت متناسب
اجرا نماید از فرصتهای محیطی محروم خواهد شد .برخی از فعالیتهای مربوط به این
فرآیند نظیر تأكید بر بهبود سریع و توسعه حرفهای كاركنان در مطالعات داک2002 ،؛ رایم و
همكاران2002 ،؛ برینسون ،كوال وهاسل 2001 ،وهاپكینز 2011 ،مورد تأیید قرار گرفتهاند.
توازن در رهبری .رهبر برای ایجاد توازن و تعادل در سازمان و پیشگیری از انحراف در
مسیر دستیابی به اهداف باید بكوشد تا بهصورت مداوم از طریق بازنگری در ابعاد مختلف
سازمان و توزیع متناسب منابع و امكانات و ایجاد هماهنگی میان فعالیتهای مختلف سازمانی
ضعفها را به قوت و تهدیدها را به فرصتهایی برای رشد و توسعه تبدیل نماید و با
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برنامهریزی جهت بهبود فرآیندها سازمان را ارتقاء دهد .در واقع توازن و تعادل در رهبری
رویكردی نتیجه محور برای افزایش انعطافپذیری و تأثیرگذاری در هنگامی است كه رهبر
برای تغییر تحت فشار است .ایده زیربنایی این رویكرد به ویژگیهای رهبران اثربخش یعنی
فعالسازی ،بهكارگیری ،تجزیه و تحلیل و مفهومسازی برمیگردد .در مطالعات برینسون،
كوال وهاسل 2001 ،وهاپكینز 2011 ،برخی از فعالیتهای مربوط به این فرآیند نظیر رویكرد
رهبری متوازن و تسهیل نمودن تغییر مورد تأیید قرار گرفتهاند.
تسهیم چشمانداز و آرمانها .برای اینكه تغییرات بهخوبی و با موفقیت در سازمان به
اجرا درآید اعضای سازمان باید دارای چشمانداز مشتركی از آیندهای باشند كه سازمان به
دنبال آن است .این چشمانداز چیزی است كه اعضای سازمان به آن احساس تعلق نموده و
آن را آرمان شخصی خود به حساب میآورند .برای موفقیت در ایجاد آرمان مشترک الزم
نیست كه رهبر بهتنهایی دست به ایجاد آن زده یا بهصورت رسمی و در چارچوب قوانین آن
را به كاركنان تحمیل نماید ،بلكه وی باید با محترم شمردن و مورد توجه قرار دادن آرمانهای
شخصی افراد زمینه را برای حصول آرمان مشترک فراهم سازد .در مطالعات بالنكستین،
2001؛ داک 2001 ،و 2002؛ برینسون ،كوال وهاسل 2001 ،وهاپكینز 2011 ،برخی از
فعالیتهای مربوط به این فرآیند نظیر ایجاد چشمانداز و آرمان مشترک در سازمان و ایجاد
یک احساس فوریت برای تغییر ،در كاركنان مورد تأیید قرار گرفتهاند.
پیشنهادها .با توجه به یافته حاصل از تحقیق پیشنهاد میشود ،رهبران دانشگاهی با
بهكارگیری فرآیندها و فعالیتهای رهبری بازگشت به مسیر اصلی در راستای تسهیل تغییرات
و جهتگیری صحیح بهسوی اهداف به شرح زیر اقدام نمایند:
 -1در ارتباط با توسعه هدفمند مهارتها ،با ظرفیتسازی و اجرای طرحهای مهارت
افزایی در دانشگاه ،نقش اساسی در توسعه مهارتهای انجام كار در هر دو سطح اعضای
هیئت علمی و كاركنان اداری داشته باشند.
 -2در زمینه تحول مبتنی بر تعهد ضرورت دارد اهداف سازمانی را بهروشنی مشخص
نموده و به كاركنان جهت تحقق بخشی به آنها آزادی عمل الزم را بدهند؛ اما نوعی از كنترل
نامحسوس را بر فعالیتهای آنها اعمال نمایند .بدین منظور الزم است تا دستورالعملهای
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مشخصی تدوین نمایند؛ و برای تسهیل فرآیند تغییر برنامههایی را جهت آموزش راهبردهای
خود بازبینی ،خود نظم دهی و خودكنترلی طراحی و اجرا نمایند.
 -8در رابطه با شایسته گزینی در اقدامات ،افرادی را به استخدام درآورند كه از
شایستگیهای حرفهای و تخصصی سطح باال برخوردار باشند تا بتوانند از بهترین شیوههای
انجام كار در راستای موفقیت دانشگاه استفاده نمایند و این مهم از طریق شناسایی افراد دارای
قابلیت و استعداد در درون سازمان و گاهی خارج از آن امكانپذیر خواهد بود.
 -1در خصوص توسعه فرهنگ یادگیری سازمانی و برای حذف یا كاهش موانع
یادگیری سازمانی و افزایش تسهیلكنندههای یادگیری سازمانی كاركنان در دانشگاه
برنامهریزی دقیق داشته باشند.
 -5در ارتباط با توسعه فرهنگ مشاركت ،از سیستم پاسخگویی میان اعضای هیئتعلمی
و دانشجویان حمایت نمایند و این موضوع را به عادتی عقلی و اعتقادی قلبی برای متخصصان
آموزشی تبدیل نمایند.
 -2در زمینه تمركز بر بهبود سریع و مستمر ضرورت دارد فضایی برای یادگیری و توسعه
حرفهای اعضای هیئت علمی و كاركنان اداری برای ایجاد تغییرات سریع ،صحیح و بهموقع
ایجاد نموده و فرآیندهایی را برای تشویق رقابت مثبت در دانشگاه طراحی و مستقر نمایند.
 -2در خصوص توازن در رهبری ،با فاصله گرفتن از شیوههای سنتی راهحلهای جدید
را از طریق ارائه پاداش به ایدهها و فكرهای جدید كشف نموده و به كار گیرند.
 -1در رابطه با تسهیم چشمانداز و آرمانها ،شرایطی را در دانشگاه ایجاد نمایند كه
كاركنان ضرورت تغییر را پذیرفته و به این مهم اعتقاد پیدا كنند كه تغییر هم به نفع آنها و
هم به نفع سازمان است .این اعتقاد و باور زمانی در افراد ایجاد خواهد شد كه در تصمیمات
مشاركت داشته و در زمان اجرای تغییر احساس عدم امنیت شغلی ننمایند.
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