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  چکیده

سینرژي) مبتنی برعملکردآموزشی مدیران در ( ییافزارهبري هم بررسی نقش ، هدف پژوهش حاضر

-(کیفی رویکرد آمیخته پژوهش از نظرهدف کاربردي است که با ینا ي استان گلستان است.هادانشگاه

روش و نفر 395به تعداد سطوح مختلف دانشگاهی  کلیه مدیرانآماري آن را  جامعه .دانجام ش کمی)

به عنوان نمونه آماري انتخاب  نفر 193اي و بر اساس فرمول کوکران تعداد گیري تصادفی خوشهنمونه

عملکرد آموزشی وبري هم افزایی ره محقق ساختههاي نامهها از پرسشآوري دادهجمع جهت .شدند

. جهت تجزیه و تحلیل گردید ییدتأ همه متغیرها براي هاپرسشنامهشد. پایایی استفاده هادانشگاهمدیران 

ابعاد در  رهبري هم افزاییها نشان داد یافته استفاده شد. مستقل tاز آزمون در بخش کمی هاداده

 رهبري نوع . درایندارد یرتأث ي استان گلستانهادانشگاهمدیران  عملکرد بر چهارگانه خود

 توجهی یدگاههااثرقابلارزشهاود، باورها بعدازآن .دارد تاثیررادرعملکردمدیران بیشترین بعدرفتاررهبري

 یرتأثساختارسازمانی و نیروهاي بیرونی درجات سوم وچهارم را از نظر . برعملکردآموزشی داشته است

  .استمربوط به دانشگاه علوم پزشکی گلستان  بهترین عملکردآموزشی همچنین. برعملکرد دارامیباشند

، مدیریت، عملکردآموزشی مدیران، رهبري هم افزایی، دانشگاه، استان گلستان: ي کلیديهاواژه

  آموزش عالی
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 نویسنده( ایران، ساري، میاسال آزاد دانشگاه، ساري واحد، آموزشی مدیریت گروه، آموزشی مدیریت دانشیار 

 k.niazazari@gmail.com) مسئول

 ایران، ساري، اسالمی آزاد دانشگاه، ساري واحد، آموزشی مدیریت  گروه، آموزشی مدیریت دانشیار 
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  مقدمه

ست و هرسازمان به منظور تحقق هدف خاصی به نیازجامعه ا فلسفه وجودي سازمانها

دردهه هاي اخیر چنان پرشتاب ها، سازمانبنیادین در عرصه . تحوالت آیدیموجود 

راپیچیده ترازقبل کرده است. در طلیعه قرن جدید که  هاسازمانبوده است که مدیریت 

خصوص نهادهاي آموزشی با محیط رقابت جهانی مواجه هستند همواره ها بهسازمان

د و براي اینکه از قافله شوهاي کاري احساس میاي و خالقیتنیاز به تغییرات ریشه

و  اندکردهها توجه خود را معطوف به رهبران سازمانی اکثر سازمان، رقابت عقب نیافتند

است وابسته  هاسازماننظرپیتردراکر را که موفقیت سازمانها به قابلیت مدیریتی مدیران 

ر د وريترین عامل بهرهمهم، از طرفی دیگر. انددادهمبنا قرار  )1394، دفت(

منابع انسانی است و بدین سبب است که ، آموزشی و درنهایت کل جامعهسازمان

 آموزشی با یاري متخصصان توجه خاصی را به عملکرد دارند هايمسئوالن سازمان

نیز از  هاپژوهشکدهو  هادانشگاهآموزش عالی نظیر  يهامجموعهزیر  ).1390، مجیدي(

رکن فرهنگ سازوعامل اصلی تولیدعلم ، انشگاهاین امر مستثنی نیستند. از طرف دیگر د

 نقش صاحب که جامعه مختلفی درشئون همواره دانشگاه تاریخ درطول .هرجامعه است

 تحوالت این وسمت وسوي است زده را رقم ازتحوالت یاريبس است؛ بوده ونفوذ

خود دلیل دیگري بر اهمیت موضوع تحقیق  ) که1392، کرده است (آهنچیان راتعیین

به اهداف خود نائل شوند که سیستم مدیریت  توانندیمدر صورتی  این سازمانها .است

مدیران  تواندیماطالعات وعلومی که  ینترمهمصحیح برآنها حکمفرما باشد. ازجمله 

علوم مربوط به چگونگی ، را جهت رسیدن به اهداف عالی یاري نماید هادانشگاه

  ).1383، 1اسکاتاست (تحت امر خود  مؤسساترهبري 

ها در جهت نشان دادن رابطه بین رفتار رهبري و عملکرد تا چند سال پیش تالش

ها تالش در جهت شغلی کارکنان توسعه چندانی نیافته بود. علت عدم توسعه پژوهش

اغلب مطالعاتی که در مورد رهبري ، یافتن روابط دومتغیره بوده است. عالوه براین

گراهستند بینی امور) ویاعملرتقادهنده کنترل و پیشصورت گرفتند یافتنی هستند. (ا

(مبتنی برتفسیرروابط نمادین بین افراد) که چندان درصدد درك عوامل مؤثر بر موفقیت 

                                                                                                                                        
1. Scout 
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در 2یعملکرد شغلین همچن ).1,2009(هالینگر وهک و بهبود عملکرد مدیران نیستند

کند که مانی معنا پیدا میها فراوان موردبررسی قرارگرفته است؛ اما این متغیر زسازمان

، درك کنیم که موفقیت وشکست سازمان به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد (ریجو

1386.(  

امروزه دیگر نیروي انسانی به عنوان یک عامل کمی در تولید وشکوفایی اقتصادي 

بلکه توجه به کیفیت وکارایی نیروي کار به دلیل افزایش تراز بهره وري ، مطرح نیست

بسیارزیاد است. در کشور ما اهمیت وارزش بهره وري به ، د آنهاي سودمن جهونتی

 از مشکالت عمده گریبانگیر تمامی مورد توجه قرار نگرفته است که این خوددرستی 

. باتوجه به تجارب و مشاهدات محقق از کار در استوسطوح جامعه  هابخش

هدمعضالتی در اداره این بعضاشا، ي استان گلستان و مسوولیت اجراییهادانشگاه

سازمانها بوده است که سازماندهی این پژوهش را موجب شده است. انتخاب رویکرد 

هم افزایی بدین سبب انتخاب شده است که به نظر میرسدنظریات قبلی درزمینه رهبري 

مدیران ، ازآنجایی که. واضحی دربهبودرفتاروعملکرد این سازمانهانداشته است یرتأث

اصلی وهسته مرکزي تصمیم گیري درمراکزآموزش عالی  يهامهرهکه از  هادانشگاه

راهبري سازمانی صرفاازطریق کسب دانش  هايیتقابلمحسوب می شوندوکسب 

 مؤثرتوجه به شناسایی عوامل  لذالزومشود، ینمومعلومات تخصصی حاصل 

ام آموزش میزان چشمگیري برموفقیت دانشگاه ودرنهایت نظ به، برعملکردشغلی مدیران

این پژوهش به دنبال شناخت ، شدهمطرح مسائلبا توجه به  .عالی کشورتاثیرگذاراست

 ریمتغ عنوان ) بهسینرژي( ییافزاهممدل رهبري  یرتأثعملکرد تحت مؤثربر عوامل 

. در پژوهش میهستمالك) وابسته (متغیر  عنوانبه) با عملکرد شغلی که نیبشیمستقل (پ

تاثیررهبري هم افزایی وارتباط آن با عملکرد مدیران  تا به دهتالش شحاضر 

اصلی که این پژوهش به آن پاسخ خواهد  سؤال .بپردازیم ي استان گلستانهادانشگاه

ي استان گلستان هادانشگاه؛ عملکردمدیران شودیماینگونه صورت بندي ، داد

پاسخ به این  ؟ در حینگرددیمچگونه ارزیابی ) سینرژي( افزاییبارویکردرهبري هم

بر  مؤثر) ابعاد 1دیگري شامل موارد زیر نیز جواب خواهند گرفت؛  سؤاالت، پرسش

                                                                                                                                        
1. Halinger & Heck 
2. Job Performance 
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 یرتأث) 2گلستان کدامند؟  استان يهادانشگاه مدیران نیدر ب، سینرژي)( ییافزاهمرهبري 

  استان گلستان تا چه حدي است؟ يهادانشگاهافزایی برعملکردمدیران -رهبري هم 

براي اولین بار در  سینرژي)( ییافزارهبري هم هاي کلیدي مولفهشناسایی ابعاد و 

مدت در دانشگاه براساس هاي کوتاه ریزيبرنامهو استان گلستان که راهگشاي  ایران

ي هادانشگاه رهبري وادارهو تقویت  عملکرد هاي پژوهش جهت بهبود وضعیتیافته

ش عالی جهت تدوین کمک به مسئولین و مدیران آموزدولتی وخصوصی در جهت 

  .استاز جمله نقاط قوت این پژوهش ، است هاي بلندمدت توسعهاستراتژي

شده است که دقیقاًبه تشکیل Energyو  SYNکلمه سینرژي ترکیبی ازدوکلمه التین 

 synergaاصطالح سینرژي یاهم افزایی ازکلمه . استافزایی درزبان فارسی معناي هم

شده که از نظر محتوایی بیشتر به معنی تعاون وهمکاري یونانی به معنی تعاون گرفته 

پدیده سینرژي یکی ازاصول کلی طبیعت است که درنتیجه  ).2014، آمده است (وبستر

 پیچیده روابط درك تنهاقادربه بشرنه ذهن. تداخل هزاران عوامل خاص به وجودمی آید

 تواندبشناسد.رانیزنمیخود موجوددرذهن ازتجربیات بسیاري بلکه. آنهانیست بین رفتاري

همان قدرکه درسیستم هاي فیزیکی و زیستی به عنوان بخشی از ، مبحث سینرژي طرح

درسیستم هاي اجتماعی موضوعی نو به حساب ، ي کهن دارداسابقهمطالعات طبیعت 

میالدي برمی گرددکه  60آید. به ویژه این مطالعات در ابرسیستمهاي سازمانی به دهه یم

کاربرد مدیریت سینرژیک در حجم  .آغاز گردید 2و روت بندیکت 1مازلوبا مطالعات 

یکی از صاحبنظران بنام  3از کارهاي ایگور انسف عمدتاً، وسیع وسطح استراتژیک

گیرد. این عقیده که مدیریت سینرژیک براي دستیابی یمسرچشمه ، مدیریت استراتژیک

ه موثري است اولین بار توسط ي صنعتی وبازرگانی وسیلهاسازمانبه توسعه وگسترش 

مطالعات سینرژي رالف ، ). درحوزه آموزش1371، کیا( او بیان گردیده است

در باره سینرژي و رهبري سینرژیک راهنماي عملی براي  1979از سال  4باکمینسترفولر

هم ( ینرژیکسنظریه رهبري  صاحبنظران حوزهمدیریت آموزشی گردید و همچنین

شکل گرفت و برپایه  2002در سال 1وتراثمن 1یداف، 1براون، 5افزایی) توسط ایرباي

                                                                                                                                        
1. Maslow 
2. Ruth Fulton Benedict 
3. Igor Ansoff 
4. R.B.Fuller 
5. Beverly J.Irby 
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هاي رهبري سنتی یهنظررویکرد سیستمی قرارداده شد که سعی دارد جایگزینی براي 

ي هاسازمانمعرفی نماید. این نظریه در بافت اجرایی آموزشی شکل گرفته و البته براي 

  ).2010، اسکولبرگ و اربیدارد (دیگر نیز کاربرد 

 عناصر. شد ساخته 1979 فولر در سال مربع مدل براساس افزاییهم رهبري مدل

یروهاي بیرونی و عامل ن، یساختارسازمان، رفتاررهبري :عبارتند از نظریه این اصلی

 آموزشی رهبران داردکهمی اظهار) 2002(4یکسونار ها.باورهاوارزش، هاچهارم؛ دیدگاه

 وقتی. کنند یکارم، باشد هرچهارعامل رگرفتندرنظ شامل که اي درزمینه هستندکه موفق

 روي بر زمانهاهمآن که یابیمیدرم، رابسنجیم موفق رهبران واثربخشی میزان

 دریافتی راوسیع ومشکالت مسائلنمایند و  تمرکز توانندمی میزانیک به هرچهارعامل

ق این عوامل از نظر صاحبنظران به شرح زیر تعریف و تدقی .نمایند حل وجامع

. شودمی اطالق، سرمیزند رهبرآموزشی ازسوي که اعمالی به: رهبري شوند؛ رفتارهايیم

 وزنان مردان رهبري رفتارهاي درباره تحقیقات ازپیشینه که ازرفتارهایی وسیعی دامنه

، اسکولبرگ و اربی( یتگرحما تا خودمختارگرفته از. گیردرادربرمی است شدهتدوین

ین موارد را ا، کندپیشنهادمی افزاییهم رهبري نظریه که اررهبريازرفت هایی). نمونه2010

 نشاندادن توانایی) ب دیگران توسط شده رفتارهایالگوبرداري) الف :گرددیمشامل 

 عنوانبه دیگران نظرات انتقال) د خاص قدرت یک اتکابه) ج رهبران ویژه خصایص

) ز قدرت اشتراك) و. غیرعملت عامل یک مثابهبه رفتاررهبري) ه رفتاررهبري نمونه

 ترکیب مباحث) ل ازخودودیگران باالیی انتظارات ) وجودك وهمدلی آغازگر توافق

  ).2010، اسکولبرگ و اربی( یشغل باگفتگوهاي اجتماعی

 افقی وهمکاري عمودي کنترل براي چارچوبی« ساختارسازمانی :ساختارسازمانی

 روابط صورتبه است ساختارممکن، چارچوب این طریق از. شودیمتصورم» سازمان

. پذیرد انجام کل هایاسازماناداره افرادبه بنديگروه، رسمی گزارش صورتبه

 یگانگی و همکاري، ارتباط از تا هاستسیستم طراحی شامل ینهمچن، ساختارسازمانی

، اهداف با و. شود حاصل یناناطم، اهداف به دستیابی درجهت درسراسرادارات اقدامات

                                                                                                                                        
1. J. Berown 
2. G.Duffy 
3. D.Trautman 
4. Ericson 
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 وبرطراحی بردیگري هرعامل که شکلی به کند؛برقرارمی وافرادارتباط فناوري، راهبرد

 شامل است ). ساختارها ممکن2008، 1گذارد (لنبرگ و آرنستیناثرمی ساختاري

 گیريهاتصمیمآن شاخص ویژگی باشندکه فمینیست، باز، ارگانیک هايسازمان

 ساختارهاممکن مچنینه .باشد قدرت اشتراك يهمکار، چرخشی يرهبر، مشارکتی

، کارتقسیم، قوانین تعیین با یا شدید باکنترل ساالريدیوان، مکانیکی هايسازمان، است

 کنندمی پیروي مکانیکی ازمدل که آموزشی مؤسسات ).2008، (کریر باشند مراتبسلسله

 پرکاري سیستم. کنندمی تعیین طوردقیقرابه وتمایزمنزلت وتعهدات حقوق، هانقش

 تأکید هستند و وارتباط کنترل مراتبی ساختارسلسله داراي. دارند ومقررات اعدازقو

 کردن التحصیلبرفارغ مؤسسات نوع این بعالوه. اساتیددارند تخصص به کمتري

، برآن افزون. دارند تأکید هزینه زیادباکمترین دروس تعدادزیاددانشجووارائه

 ندارند گیريتصمیم در نقشی مؤسسات نوع این در اساتید. کنندمی ییرنیزخودداريازتغ

  .شوندروبرومی معلمان دربین گسترده شغلی رضایت وباعدم

 هاآن هايوسازمان بررهبران هستندکه خارجی تأثیرات درواقع: بیرونی نیروهاي

 بنابراین دارند؛ بینیپیشغیرقابل تأثیر خارجی نیروهاي برخی از آنجا که. گذارداثرمی

هاي داخل سازمان چالش ایجادکرده وموجب نارضایتی درمیان گروه آموزشی براي نظام

شرایط سیاسی ، آمار و ارقام: ). این نیروهاممکن است شامل2008، 2بولمنشوند (می

شوراها ، وقوانین دولتی مقررات، هاي فناوريپیشرفت، هاي اقتصاديموقعیت، وفرهنگی

، در نهایت انتظارات ناظران وارباب جراید و، گذاريهاي سیاستوکمیته

  ).2010، المللی باشند (اسکولبرگ و اربیملی و بین، هاوشرایط جامعه محلیروش

ها باورهاي رهبراست؛ که ارزش، ها: شامل طرزتفکرباورها و ارزش، طرز فکر

که درحالی. رهبر وکارکنان درسازمان است، کننده سازماناساس اصول هدایت

یر تأثکند. این عامل یدباپردازش اطالعات جدیدتغیرمیقاع، ترندهاثابتطرزفکروارزش

خود را روي ارزشهاي اخالقی و به تبع آن رفتار کارکنان خواهد گذاشت و در انتها به 

سازمان منتهی خواهد شد. رهبران آموزشی عالوه بر الگو قرار دادن  خاصانفرهنگ 

انی همبستگی را ایجاد و سازمیدیک فرهنگبا، کنندههاي اخالقی ترغیبرفتار وارزش

                                                                                                                                        
1. Lunenburg & Ornstein 
2. Bolman 
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درکمک به این فرهنگ مدیران اجرایی باید مطمئن شوندکه چارچوبی . حفظ کنند

، گیري هدایتگر است واین چارچوب مورد بحث قرارگرفتهوجودداردکه درتصمیم

به ، سازمانی یکپارچهفرهنگ. شده است شده وبراساس شرایط عملیاتی اصالحارزیابی

کندودرنهایت موجب رفتاراخالقی هاي اخالقی حمایت میطور فعاالنه ازارزش

تواند یم). این موضوع در بلند مدت 2011، 1جیونزگردد (داردردرون سازمان میادامه

  برند خاصی براي سازمان نیز ایجاد نماید.

ي کلی است که برچگونگی انجام عملیات عملکردسازمانی یک سازهعملکرد: 

) 2008( ترین تعریف عملکردتوسط نیلی وهمکارانمعروف. سازمانی اشاره دارد

طبق این . »فرایندتبیین کیفیت اثربخشی وکارایی اقدامات گذشته: «شده استارائه

کنندة چگونگی استفاده کارایی که توصیف) 1: شوددوجزءتقسیم می عملکردبه، تعریف

ب واقعی یعنی رابطه بین ترکی، سازمان از منابع درتولیدخدمات یامحصوالت است

ي کنندهاثربخشی که توصیف) 2و  ومطلوب دروندادهابراي تولید بروندادهاي معین؛

 2بویاتزیس، ). در تعریفی دیگر1387، رهنورداست (ي نیل به اهداف سازمانی درجه

 یک اثربخش عملکرد که تعریف جالبی درباره عملکرداثربخش ارائه نمود؛ بدین ترتیب

شده یج خاصی دردستیابی به نتایج خاص ازپیش تعییننتا حصول از است عبارت شغل

که مطابق با  طوري از طریق انجام اقداماتی خاص به، )نظیردرآمد( براي شغل

عملکرد سازمانی به چگونگی انجام . ها وشرایط محیط سازمانی باشدرویه، هاسیاست

 شوداطالق میهاهاي سازمانی ونتایج حاصل ازانجام آنوظایف وفعالیت، هامأموریت

بنابراین سیستمهاي نوین ارزیابی عملکرد سازمانها از سه  .)1389، حقیقی وهمکاران(

تمرکز بر برنامه ریزي استراتژیک و استفاده از فنون تحقیق ، خواستگاه تمرکز بر کیفیت

  ).1392، بالوئی جامخانه و دیگران( یرندگیمبر عملیات نشات 

هاي مدیریت ناپذیر برنامهبخش جدایی، بی عملکردارزشیا، هادربسیاري از سازمان

شود وبراي مقاصد اي محسوب میمنابع انسانی وابزار بسیارکارآمد درتوسعه حرفه

گیري به عقیده برناردین اطالعات حاصل ازاندازه .گیردمتعددي مورداستفاده قرارمی

. رودبکارمی بهبودعملکردومستندسازي، خدمت جبران اي براي؛عملکردبطورگسترده

                                                                                                                                        
1. Jeavons 
2. Boyatzis 
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اخراج ، انتقال، ارتقاء: نظیر( توان ازآن درتصمیمات مربوط به کارکنانهمچنین می

 تحقیق، کارکنان توسعه، تجزیه و تحلیل نیازهاي آموزشی، )وانفصال از خدمت

ایجاد ، توسعه کارکنان: ارزشیابی کارکنان رادر . واهدافنمود استفاده، وارزشیابی برنامه

یزي نیروي انسانی واستخدام وایجاد ارتباطات مؤثر بین کارکنان ربرنامه، انگیزه

  ).2009، 1برناردیناست (وسرپرستان برشمرده 

) نیزاهداف ارزشیابی 2008همچنین نئو و دیگران (، )2007( 3وبوهلندر 2اسنل

اند. اجرایی تقسیم کرده -اي واهداف اداريدسته اهداف توسعه 2 کارکنان رابه

ي وابسته به آن نیز با توجه به رسالت و اهداف خود ناچار به هاموعهمجو  هادانشگاه

عملکرد ) و این ارزیابی 1392، بالوئی جام خانه و دیگرانهستند (ارزیابی عملکرد 

به شمار  هادانشگاهآموزشی و پژوهشی) قسمتی از فرآیند دشوار تخصیص منابع در (

  ).2001، 4لوپز و لنزر( یدآیم

هرچند ، نگرفتهاست صورت، شده باشدموضوع پژوهش حاضرانجاممطالعاتی که در

 آمده است. 1آموزشی را مورد بررسی قرار داده باشند در جدول  هايیطمحمواردي که 

امردرموردجامعۀایران بیش ازجوامع دیگرمشهودبوده است که براساس بررسی  ینا

افزایی رهبري هم( عهبااین مضمون ومحتواکه دومتغیرموردمطال یپژوهش، آمدهعملبه

  نشد. ، یافترابررسی نماید) باعملکرد، یاسینرژي

  . خالصه مطالعات انجام شده در خارج از ایران (نگارنده)1جدول 

 نتایج پژوهش عنوان پژوهش پژوهشگر

  5ماسیا اولیویرا

)2015( 

 ییافزاکاربرد نظریه هم 

مطالعه موردي: رهبران (

 مؤسساتآموزشی در 

 زیل)آموزش عالی بر

جوانب  تواندیممربوط به نظریه هم افزایی به خوبی  يهامؤلفه

او تسهیل  ياحرفهکاري مدیر را بیان کرده وزمینه را براي رشد 

نماید. و کاربرد نظریه رهبري هم افزایی در برزیل باید مطـابق  

 فرهنگی وزمینه اجتماعی آن صورت گیرد. يهاارزشبا 

  6مورگان

)2015( 

ارتباط  بررسی میزان

ادراك مدل رهبري هم 

بین رهبران آموزشی زن ومـرد در مـورد ادراك از نظریـه هـم     

از بـین  ، افزایی تفـاوت وجـود دارد. بـدین صـورت کـه زنـان      

                                                                                                                                        
1. Bernardin 
2. Snell 
3. Bohlander 
4. Lopez & Lanzer 
5. Marcia Oliveira 
6. Morgan 
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 نتایج پژوهش عنوان پژوهش پژوهشگر

افزایی توسط مدیران با 

عملکرد شغلی آنان در 

 مدارس متوسطه

باورهـا ودیـدگاههاي خـود    ، هـا ارزشرهبـري یـه    يهـا مؤلفه

در حالیکـه رهبـران   دهند، یمزیادي وساختار سازمانی اهمیت 

 هـا ارزش، آموزشی مرد بیشـتر بـه نیروهـاي بیرونـی وباورهـا     

 .دهندیمونگرش ها اهمیت 

  1راینال

)2014( 

رهبران  بررسی

سازمانهاي غیرانتفاعی از 

نظر مدل رهبري هم 

 افزایی (سینرژي)

رهبري هـم   مؤلفهبراي دستیابی به عملکرد بهتر باید بین چهار 

باورها ونگرش ، هاارزش، رفتار رهبري، ی نیروهاي بیرونیافزای

ها وساختار سازمانی تعادل برقرار گـردد. وهمچنـین بـه دلیـل     

متغیر بودن شرایط محیط باید به طور مداوم این عوامـل مـورد   

 تجدید نظر قرارگیرد.

  بامبرگ
2)2014( 

بررسی سبکهاي رهبري 

پنج ناظم ارشدزن به 

 صورت کیفی

سازي ساختارهاي سـازمانی بـا رفتارهـاي رهبـري     با هماهنگ 

 یرتـأث مدرسه ونیروهاي بیرونی  يهاحوزهمدیران بر روابط بین 

 .گذاردیم

و 3شالزبرگ

  سایرین

)2010( 

مطالعه موردي رهبران 

آموزشی مکزیک از دید 

 رهبري سینرژي نظریه

ــک    ــه ســبک دموکراتی ــران مدرســه ک ــري رهب رفتارهــاي رهب

ب افزایش عملکرد شده اسـت. همچنـین   ومشارکتی داشتند سب

منفی نیروهاي بیرونـی را کـاهش    یرتأث توانستندیماین رهبران 

وباورهـا شـالزبرگ    هـا ارزشهـا،  یتلقـ دهند. در بررسی طرز 

، ) همبستگی1متوجه شد که رهبران مدرسه به میزان زیادي به 

) فـداکاري  4) تعهـد وعشـق و   3 یستـدر ) 2شراکت وتبعیت 

 .دادندیممیت وسخت کوشی اه

  4هرناندز

)2006( 

ادراکات مدیران ارشد 

 هادانشگاهوهیات رییسه 

را در ارتباط با چهار 

عامل مدل رهبري هم 

 افزایی

رهبـري هـم افزایـی     يهـا مؤلفهتفاوت معنا داري در ارتباط با 

. در دانستندیممدیران خود را اهل ریسک  مثالًمشاهده گردید؛ 

نین نگاهی به آنها نداشـتند. تفـاوت   رییسه چ یأتهصورتی که 

، رییسـه درمقایسـه بـا مـدیران ارشـد      یـأت هدیگراین بود کـه  

 .کردندیمتلقی  ترمهمنیروهاي بیرونی را 

  

                                                                                                                                        
1. Rinella 
2. Bamberg 
3. Schlosberg 
4. Hernandez 
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  روش 

هاي کیفی و کمی از طریق تلفیق روش 1پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی یا آمیخته

و در رویکرد کمی روش روش تحلیل محتوي ، در رویکرد کیفیاستفاده شده است. 

. جامعه آماري آن را در بخش کیفی گروهی از اساتید استتوصیفی از نوع پیمایشی 

کمی شامل کلیه مدیران  نفر و در بخش 25به تعداد  گلستاني استان هادانشگاه

 معاونان، هادانشکدهروساي ، تحصیالت تکمیلی يهارشتهمدیران گروه ( یدانشگاه

دهند. در بخش کیفی از روش نمونه می یلنفرتشک 395ه تعداد ب هادانشگاهوروساي 

نفر و در بخش کمی با  15گیري هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع به تعداد 

 193اي و بر اساس فرمول کوکران تعداد گیري تصادفی خوشهاستفاده از روش نمونه

محقق  نامهها از پرسشدهآوري دابه عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. جهت جمع نفر

عملکرد و پرسشنامه محقق ساخته  شاخص 26شامل رهبري هم افزایی که  ساخته

 . براي حصول اطمینانشدبررسی استفاده شاخص براي  15با  هادانشگاهمدیران 

 بودن باز، پژوهش بودن پژوهش اقدامات مختلفی مانند مشارکتی کیفی بخش ازروایی

شارکت کنندگان درمصاحبه ها و بررسی همکاران در دستور اعضاء وم توسط هاپاسخ

هادراختیارخبرگان  پرسشنامه، کار قرار گرفت. همچنین جهت تاییدروایی بخش کمی

، به این ترتیب تغییراتی درنحوه نگارش. واساتیدفن قرارگرفته وازآنان نظرخواهی شد

زپرسشنامه هاحذف نیزا سؤالجمله بندي و ویرایش امالیی انجام پذیرفت وتعدادي 

براي محاسبۀپایایی پرسشنامۀپژوهش از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. میزان  .شدند

و میزان آن جهت  72/0) سینرژي( ییافزاضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه رهبري هم 

 ییدتأبه دست آمده است که  74/0 استان گلستان يهادانشگاهپرسشنامه عملکردمدیران 

  .رساندیمپژوهش را پایایی ابزار 

  هایافته

از  یشتر) ب4/83مردان (نسبت  نفر بررسی شدند که از نظر جنسیت 193در این پژوهش 

 7/92، تأهل) بوداز میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ وضعیت 6/16زنان (

درصد مجرد بودند. با توجه به اطالعات جمع آوري شده از  3/7و  متأهلدرصد 

                                                                                                                                        
1. Mixed Method 
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 2/34، درصد دانشگاه دولتی 2/20، از لحاظ نوع دانشگاه کنندگانکت پرسشنامه شر

درصد پیام نور و  1/4، درصد دانشگاه غیرانتفاعی 7/20، درصد دانشگاه آزاد اسالمی

درصد دانشگاه علوم پزشکی بودند. همچنین از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه  7/20

 7/18، درصد رئیس دانشکده 7/18، درصد مدیر گروه 4/40، ازلحاظ سمت دانشگاهی

درصد رئیس دانشگاه  0.25درصد معاونان دانشگاه و  1/18درصد مدیر آموزشی و...

 10تا  5درصد بین  4/40، سال 5درصد کمتر از  5/13بودند. از لحاظ سابقه کار نیز 

  سال سابقه کار داشتند. 15درصد باالتر از  9/11سال و  15تا  11بین  درصد 2/34، سال

 2هاي آماري به شرح جدول آمار توصیفی کلیه متغیرهاي تحقیق از نظر شاخص

هاي تحقیق ابتدا به . به منظور مشخص کردن نوع آزمون مورد استفاده براي فرضیهاست

هاي مربوط به فرضیات از طریق آزمون بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن داده

نرمال  فرض 2نتایج جدول شماره:  کولموگروف اسمیرنوف پرداخته شد که با توجه به

  از آزمونهاي آمار پارامتریک استفاده نمود. توانیمو  شودیم ییدتأ هادادهبودن 

  نگارندگان)( یقتحقآمار توصیفی متغیرهاي  .2جدول 

 متغیر  کمترین  بیشترین  میانگین  انحراف معیار  واریانس

       رهبري هم افزایی

       ساختار سازمانی

       هاو دیدگاه هاارزش، باورها

       نیروهاي خارجی

       رفتار رهبري

       عملکرد مدیران

       فردي

      آموزشی و دانشجویی

       ژوهشیپ

       عمرانی

       اداري و مالی
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  (نگارندگان)K یرنوفاسم-: آزمون کولموگراف3جدول 

 متغیر zآماره   داريسطح معنی

    رهبري هم افزایی

    ساختار سازمانی

    هاو دیدگاه هاارزش، باورها

    نیروهاي خارجی

    رفتار رهبري

    عملکرد کارکنان

    فردي

   آموزشی و دانشجویی

    ژوهشیپ

    عمرانی

    اداري و مالی

) سینرژي( ییافزارهبري هم  دهدیمنشان  4یک جدول شماره  سؤالدر جواب 

 هاارزش، بیرونی وباورها یروهاينی، ساختارسازمان، رفتار رهبريبعد ( چهار يدارا

باشندلذا تأثیر همه می 5/0مؤلفه که داراي بار عاملی باالي  26از  نیزاستو )ونگرش ها

  .مورد تأیید قرار گرفت رهبري هم افزاییبر  مؤثري هامؤلفهابعاد و 

  براي ابعاد رهبري هم افزایی يانمونهتک  tآزمون  .3جدول 

  درصد 95سطح اطمینان 
  اختالف میانگین

  متغیر tآزمون 

     حد پایین حد باال

  ساختار سازمانی 17.149- 67090.- 7481.- 5937.-

  هاو دیدگاه هاارزش، ورهابا 5.641 22591. 1469. 3049.

  نیروهاي خارجی 10.801- 56003.- 6623.- 4578.-

  رفتار رهبري 13.385 47927. 4086. 54990

دوم نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که رهبري هم افزایی  سؤالدر جواب 

با توجه . تأثیر مستقیم و معناداري دارند.ي استان گلستان هادانشگاهعملکرد مدیران بر 

توان گفت دانشگاه علوم پزشکی با میانگین میها، دانشگاهبه میانگین عملکرد مدیران 

، 3.3940دانشگاه آزاد اسالمی با میانگین ، 4.0006دانشگاه دولتی با میانگین ، 4.0639
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به ترتیب  2.6282و دانشگاه غیرانتفاعی با میانگین  3.0847دانشگاه پیام نور با میانگین 

  اند.ول تا پنجم را از لحاظ عملکرد داشتهرتبه ا

  بحث و نتیجه گیري

سینرژي) ( ییافزانظریه رهبري هم  با هایافتهنشان داد که این  نخست سؤالهاي یافته

 ینهمچن ارائه گردید هم خوانی زیادي دارد. 2002و دیگران در سال  1که توسط ایرباي

 ) و2010شالزبرگ (، )2010(2گیان، )2015( یااولیویرامارس هاينتایج پژوهش

و ابعاد  رهبري هم افزایینشان داد  دوم سؤالهاي یافته همسو است.) 2007(3هالتکمپ

) بر اداراکات وارزش ها، بیرونی و باورها یروهاينی، ساختارسازمان، رفتاررهبريآن (

 هب زمونتأثیر مستقیم و معناداري دارند. طبقآي استان گلستان هادانشگاهعملکرد مدیران 

 هادانشگاهعملکرد مدیران  ) وسینرژي( ییافزارهبري هم دومتغیربین  کاررفته

سطح  موزات ارتقاي هب که معنی این هب .گردید مالحظه داري و معنی مثبت همبستگی

آشنایی بیشترآنان به آموزش و  ، وتوجهدر سطوح مختلف هادانشگاهمدیران توانمندي 

انجام شده  يهاپژوهشنتایج ، فزایی وتاثیرآن برعملکردبا چگونگی وابعاد رهبري هم ا

) 2014( ینالر) 2015( یااولیویرامارس با نتایج تحقیق این پژوهشتحقق خواهد یافت. 

بدین صورت که با تغییر رویکرد رفتاري رهبران سطوح  یک راستا قرار دارد. در

سازمانی وتغییرآن  از حالت سنتی وموجود وهمچنین اصالح ساختار هادانشگاهمختلف 

تغیر  سرانجام، نیروهاي بیرون از سازمان یرتأثبه مشارکت وهمکاري وهمچنین توجه به 

، باورها ونگرش هاي مدیران از حالت فردي به جمعی ودر نهایت توجه به شخصیت

سبب  توانیمیممردیا زن ، علمی وکارکنان یأتهوارزش هاي کلیه افراد اعم از  هایدگاهد

ي هادانشگاهدر  آن يهامؤلفههر یک از ابعادو  عملکرد مدیران در انمنديافزایش تو

  ها مورد تأیید قرار گرفت.و به این ترتیب تأثیر همه آناستان گلستان شویم 

رهبري هم افزایی وعوامل ئید روابط مستقیم و غیرمستقیم ابعاد ایجاد کننده ا ضمن ت

داده که در مبحث رهبري هم افزایی بعد موثربرعملکرد باهدف افزایش بهره وري نشان 

 هاارزش، را در عملکرد مدیران دارد. بعدازآن باورها ریتأثرفتار رهبري بیشترین 

                                                                                                                                        
1. Irby 
2. Yang 
3. Haltkamp 
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ودیدگاهها اثر قابل توجهی بر عملکرد دارد. ساختارسازمانی ونیروهاي بیرونی درجات 

مشابه  هاپژوهش. در مقایسه با باشندیمسوم وچهارم را ازنظر تاثیربر عملکرددارا 

نیروهاي ، ي دولتی برزیل صورت دادهادانشگاهخارجی نظیرتحقیق اولیویرا که در مورد 

زیادتري نسبت به ابعاد دیگرداشته است؛ که علت آن از نظر محقق آن  ریتأثبیرونی 

که  مردم نهاد قوي وگروههاي سیاسی واجتماعی قوي بوده است. يهاسازمانوجود 

  ) بود.2010( نیریساق یانگ و این نتیجه همسو با تحقی

 آموزش ، نظامگرفت نتیجه توانیماین تحقیق  هايیافتهنتایج حاصل از  به باتوجه

 سندتحول 1404 انداز چشمایرانی  -الگوي اسالمی در  کشورماکه دانشگاهیو  عالی

رهبري  ابعادمهم است باشد الزم درمنطقه وفناوري علم اول رتبهایران  قراراستبنیادین 

 کشورودر توسعه يهادانشگاه وتوانمندسازيعملکرددر طورحتم به که دانشگاهی

 و نظام عالی ، آموزشاساس ینبرا .قراردهد ویژه راموردتوجه آنهامؤثراست وسازگاري

و  درنقش وسازماندهی بازتعریف دیگرباعنوان اي مانیازمندمرحله دانشگاهی

 علمی اجتماعات مشارکت وبا علمی بارویکردي خوددرفرآیندتوسعه هايیتمأمور

دانش  سازماندهی رابراي الزم ییرات، بتواندتغخود مجددازوضعیت تاباارزیابی است

 .سازد مهیا هادانشگاه در ریزي برنامه وعملی نظري

  منابع

، : مهدي ایران نژاد پاریزي، مترجمتواناسازي کارکنان ، )1383، (دنیس، ژاف، اسکات. سینتا

 روش.انتشارات س، تهران

 آموزش انجمن فصلنامه، مسائل وچالشها : بوروکراسی دانشگاهی )1392محمدرضا (، آهنچیان

  22- 1صص ، شماره چهارم، سال پنجم، ایران عالی

 ارزیابی عملکرد)1392( يمهد، خشکرودي یپورمصطف ؛یدهسعی، کتاب ؛يهاد، بالوئی جامخانه

ها دادهتحلیل پوششی  هاي آموزشی دانشگاه بااستفاده ازروشبندي گروهرتبه و

)DEA :(فصلنامه آموزش عالی ، دولتی ایران يهادانشگاه یکی از بررسی موردي در

  161-133صص ، 2شماره ، دوره پنجم، ایران

  انتشارات شیوه.، تهران نگرشی نوین به رهبري در هزاره سوم). 1395( یم، مرتقوایی یزدي

 میان بررسی رابطه)1389( فاطمه، ونیکبخت هسمانیراسدي، م ؛یمابراهی، قارلق ؛محمد، حقیقی

فعال  هايشرکت: موردمطالعه( سازمانی عملکرد و سازمان مأموریت بین هايویژگی
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- 166صص ، 4 شماره، دوم سال، مدیریت تحول پژوهشنامه، )تهران غذایی درصنعت

186.  

علی. ، ویرایش جدید. پارساییان تئوري وطراحی سازمان ).1394)((مؤلف یچاردر، دفت

  پژوهش هاي فرهنگی مترجمان). تهران. انتشارات دفترمحمد (سید ، اعرابی

، عوامل مؤثربرارتقاي عملکردسازمانهاي بخش دولتی ایران) 1387( اله فرجه، رهنورد

  .100-77 صص، )31 پیاپی(4 يشماره، هشتم سالیریت، مد پژوهشنامه

 زهرا لبادي و، حسین زاده داود رجمه:صنعتی وسازمانی. ت شناسیروان). زمینه 1386( یجور

 .انتشارات مازیارتهران  صالحی. پرویز

، ). جان برینان1390مترجمان)(، کوروش (پرند، رضا ، حسنزین آبادي، یوان، کصالحی

. تهران. انتشارات مرکز نشر مدیریت کیفیت درآموزش عالیمولفان). تاالرشاه (

  10 صفحه دانشگاهی.

عملکرد معاونت آموزش. فصلنامه توسعه  سازمانی بر ). تاثیرساختار1390... (، عبدالمجیدي

 215. صفحه 21شماره  6سال منابع انسانی وپشتیبانی. 

Bamberg, J. (2014). Kaavoitukseen osallistaminen sosio-materiaalisena käytäntönä. 
Tulkinnan mahti: johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. 

Bernardin, H.J. (2009). Human Resource Management: an experiential approach. 3 
th Edition. New York: Mc GrawHill. 

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2008). Reframing organizations: Artistry, choice, 
andleadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass 

Cryer, S. (2008). The nonprofit career guide: How to land a job that makes a 
difference. St. Paul, MN: Fieldstone Alliance 

Erickson, R. J. (2002). Foundation of the Mexican federal education system. The 
Clearing House, 79(3), 146-150. 

Hallinger, P & Heck, R. H. (٢٠٠٩).Exploring the principal’s contributionto school 
effectiveness.Educational Management, ٢١ ,(٢)٩۵.  

Hernandez, F. (2006). The racial identity development of selected Latina/o 
principals and its relation to their leadership practices. American Education 
Research Association, San Francisco, CA, USA. 

Holtkamp, L., Irby, B. J., Brown, G., & Yang, LL. (٢٠٠٧).Validation of the 
synergistic leadership theory. The Journal of Research for Educational 
Leaders, ۴, ٧۵-١١١.  

Irby, B.J, Brown, G. Duffy, J.A, & Trautman, D. (2002).The Synergistic Leadership 
Theory.Journal of Educational Administration, 40(4), 304-322. 

Jeavons, T. H. (2010). Ethical nonprofit management: Core values and key 
practices. In D. O. Renz (Ed.), The Jossey-Bass handbook of nonprofit 
leadership 

Lopes, Ana Lucia & Lanzer, Edgard Augusto (2002). Data Envelopment Analysis – 
DEA and Fuzzy Sets to Assess the Performance of Academic Department: A 
case study at Federal University of Santa Catarina-UFSC, Pesquisa 
Operational, Vol.22, No.2, p. 217-230 

Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. (2008). Educational administration: Concepts and 
practices (5th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning. 



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در         868

Merriam-Webster, Incorporated(2014). An American Dictionary of the English 
Language. 

Morgan, D. (2015). An Examiniation of the Relationship between Perceived Level 
of Synergistic Supervision Received and Key Job Performance Indicators 
within Midlevel Student Affairs Administrators (Doctoral dissertation, 
Colorado State University.Libraries). 

Noe, R.A.; Hollenbeck, J.R.; Gerhurt, B. & Wright, P.M. (2008). Human Resource 
Management: Gaining Competitive Advantage. New York: Mc GrawHill. 

Oliveira, Marcia(2015).The applicability of the synergistic leadership theory: A 
comparative case study of selected educational leaders in institutions of 
higher education in Brazil.Sam Houston State University. 

Rinella, J. F. (2014). A Case Study of Nonprofit Organization Leaders Viewed 
through the Lens of Synergistic Leadership Theory (Doctoral dissertation, 
Baker University). 

Rinella,F, Jennifer(2014).A Case Study of Nonprofit Organization Leaders Viewed 
through the Lens of Synergistic Leadership Theory.A Dessertation Doctoral 
for the University of Baker.The United State. 

Schlosberg, T., Irby, B., Brown, G., & Yang, L. (2010). A case study of Mexican 
educational leaders viewed through the lens of the Synergistic Leadership 
Theory (Part 1). Retrieved from the OpenStax_CNX 
website:http://cnx.org/content/m33669/1.4/ 

Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson 
Publishing Company. 

Yang, LL., Irby, B. J., & Brown, (2010). Applicability of the synergistic leadership 
theory t o leaders in East Asian cultures. Pap er presented at 2008 Global 
Leadership Conferen ce, Shanghai, China. 


