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 چکیده
های جهانی بر این باورند که کیفیت هر سازمان وابسته به کیفیت رهبران و مدیران آن است و در یافته

تواند از سطح رهبران و مدیرانش باالتر رود. بدین ترتیب الزمه مانی نمیحقیقت هیچ کشور و ساز
ای و حرفه، توانمند، یافتهیافته همانا داشتن رهبران و مدیران توسعهها و کشوری توسعهداشتن سازمان

های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به بررسی مؤلفه" هدف با که پژوهش این .استاثربخش 
به انجام رسیده است. بنابراین برای دستیابی  "ور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت در این دانشگاهمنظ

ای است و از لحاظ هدف در حوزه نوع توسعه 9روش پژوهش آمیختهبه الگوی دقیق و علمی از 
نابع و آن از طریق مطالعه و بررسی م یهامؤلفهاین پژوهش که شناسایی  در .تحقیقات کاربردی است

. ابزار گردآوری اندشدهپژوهش و نیز انجام مصاحبه با خبرگان رهبری دانشگاهی حاصل  هاییشینهپ
 یهامؤلفهپرسشنامه محقق ساخته که یکی برای بررسی میزان توافق و تأیید  1شامل مصاحبه و  هاداده

یابی الگوی ارائه شده اصلی و زیرمولفه های پژوهش توسط خبرگان و پرسشنامه دوم به منظور اعتبار
با اقتضائات دانشگاه  هامؤلفهتوسط مدیران دانشگاه فرهنگیان و همچنین بررسی میزان همخوانی 

اصلی و زیرمولفه های پژوهش مورد استفاده قرار  یهامؤلفهفرهنگیان و نیز میزان اولویت هرکدام از 
و  Spssافزارهای آماری ه از نرمهای گردآوری شده ابزار پرسشنامبرای تحلیل دادهگرفته است. 

AMUS یهامؤلفهتحلیل محتوای ، بر اساس نظر خبرگان رهبری دانشگاهیجویی گردید. بهره 
دهگانه رفتار  یهامؤلفه، آماری یهاآزمونزیرمولفه( و نتایج  944اصلی و  مؤلفهشناسایی شده )ده 

، انگیزه خدمت، تفکر راهبردی، ول آفرینیتح، اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به ترتیب الهام بخشی

                                                                                                                                        
  خوراسگان(، اصفهان، اصفهان )دانشجوی دكتری تخصصی رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد

 ایران

 ایران. ،تهران ،رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه تربیتی علوم گروه،  آموزشی مدیریت دانشیار 

  شناسی، گروه علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشیار

 تربیتی، اصفهان، ایران.

1. Mixed methods 
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 توان اجرایی، توانمندسازی، ایاخالق حرفه، روابط انسانی، تربیتی-تفکر فرهنگی، گری علمیحمایت
 .اندشدهاولویت بندی 

، 9مدیریت، 1رهبری، 3مدیر اثربخش، 4مدیریت اثربخش، 1رفتار سازمانی، 9رفتار: ی کلیدیهاواژه
 6دانشگاه فرهنگیان، 3خشیاثرب، 1مدیریت آموزشی

 مقدمه
هم در پیدایش تحوالت و هم در پاسخگویی به نیازهای ناشی از تحوالت  هادانشگاه

نقشی اساسی بر عهده دارند. نکته قابل توجه اینکه حاصل عملکرد ، گوناگون جامعه
ت ژوسکند )آموختگان تجلی پیدا میها و رفتار دانشویژگی، بینش، در دانش هادانشگاه

تحرک و قابلیت ، بایستی از پویایی(. بنابراین دانشگاه همواره می1191، و همکاران
این ضرورت خود را به ، انعطاف برخوردار باشد و در عصر تحوالت پرشتاب کنونی

رود (. در حقیقت انتظار می1191، 91بروکهرستدهد )صورتی مضاعف نشان می
، شودهایی که به آنها واگذار میو مسئولیت دانشگاهی به خاطر ماهیت وظایف رسمی

یک رهبر یا مدیر زمانی  (.1191، کوزس و پزیرباشند )متصف به صفات رهبری نیز 
های مدیریت و رهبری متفاوت نتایجی مطلوبِ اثربخش است که با و به وسیله سبک

این باورند  های جهانی بریافته. 99(1191، آکینتایوآورد )دستمحال را برای سازمانش به
که کیفیت هر سازمان وابسته به کیفیت رهبران و مدیران آن است و در حقیقت هیچ 

تواند از سطح رهبران و مدیرانش باالتر رود. بدین ترتیب الزمه کشور و سازمانی نمی
، یافتهیافته همانا داشتن رهبران و مدیران توسعهها و کشوری توسعهداشتن سازمان

، طبق نتایج تحقیقات(. 1111، 91اندرسون) استو اثربخش  ایحرفه، توانمند
های رهبری رهبران دانشگاهی را ای برآمدند که قابلیتپژوهشگران در پی یافتن درجه

                                                                                                                                        
1. Behavior 
2. Organizational Behavior 
3. Effective Administration 
4. Manager Effective 
5. Leadership 
6. Management 
7. Educational Administration 
8. Effectiveness 
9. Farhangian University 
10. Brocklehurst, M., Grey, C., and sturdy, A. (2010) 
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، ایهای حرفهشایستگی، ها )از جمله: سبک رهبری آنهاتوان با ترکیبی از سازهمی
در اثربخشی رهبری( شان به عنوان یک جنبه مهم رفتاری و عملکردی و نیز نقش

 (.1116، 9کوکرانکرد )بینی پیش
های متنوع در قرن اخیر وظیفه اصلی رهبری دانشگاهی با توجه به چالش، بنابراین

حرفه تجاری و ، استقالل و نظم، برتری و دسترسی، این است که سنت و نوآوری
فناوری و ، کارکنان و وظایف، تجارت و ابتکار، مدیریت و رهبری، ایاختیار حرفه

( در تحقیقی 9663رمزدن ). همچنین (1111، 1)وانگ) یزدآمتعامل انسانی را در هم 
عادل و ، تحقیق، ابعاد اصلی رهبری در کار دانشگاهی را در هفت مورد شامل: تدریس

توسعه و ، جوییآفرین و مشارکتتحول، استراتژی و بصیرت داشتن، کارآمد بودن
ای (. به دلیل حرفه9431، ابراهیمنوهکند )دی بیان میفرهای بینقدرشناسی و مهارت

های اجرا و روش، مدیریت و رهبری در سازمانها، دانشگاههای بودن نوع فعالیت
مرکز ثقل  هادانشگاهای برخوردار است. رؤسای از جایگاه ویژه، پیچیدگی اهداف آنها

شرایط ، بخشک منبع انرژیبوده و به عنوان ی هادانشگاههای مختلف و متنوع فعالیت
سازند کارکنان و فراگیران فراهم می، علمیمساعد انگیزشی را برای اعضای هیئت

ها و ابعاد متعدد و متنوعی است که از . شخصیت انسان دارای جنبه4(1111، ویلکاکس)
ترین و مهمترین بعد این بین شاید بتوان رفتار را قابل مشاهده و قابل ارزیابی و شاخص

تواند افراد و ن دانست؛ لذا در مدیران نیز این کیفیت و نحوه رفتارشان است که میآ
افزایی و سینرژی و یا به تقابل کارکنان مختلف را به همکاری با مدیر سازمان تا حد هم

از . بنابراین 3(1191، و دشمنی با مدیر و سازمان او بکشاند )آنالویی و همکاران
های رفتار و عملکرد اوست که ویژگی، ر اثربخش و کارآمدهای یک رهبمهمترین مالک

 دلیلرهبری بهبندی گردد. ای و اثربخش طبقهرفتاری او باید در دسته رفتارهای حرفه
 تعریف قابل سادگیافراد سروکار دارد به غیرمعمول ها و رفتارهایبا پیچیدگی اینکه

رهبری در  موفقیت علی عوامل تواننمی مینانهنوز با اط تقریباً دلیل همیننیست. به
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 پیوسته سازمان واقعی شرایط که است این کرد. علت را تعیین خاص و مکان زمان یک
 (.1199، وانگاثرگذارند ) طور همزمانبه و متغیرهایی زیادی تغییر و عوامل در حال

های ظام آموزش عالی ایران در سالدر این راستا و با هدف بهبود و ارتقای سطح ن
ترین دچار برخی تغییر و تحوالت گردید که شاخص« تربیت معلم»اخیر بخش نظام 

به جای « جایگزین کردن دانشگاه فرهنگیان»و « تجمیع مراکز تربیت معلم»این تحوالت 
مورخ ، دش/94191/36است. این تغییر و تحول طبق مصوبه شماره آن بوده

ورای عالی انقالب فرهنگی روی داد که بدینوسیله از این تاریخ به بعد ش 19/91/9436
های آن تأسیس گردید و کلیه فعالیت« دانشگاه ویژه فرهنگیان»یعنی ، دانشگاه فرهنگیان

طبق مقررات و اساسنامه آن آغاز و این دانشگاه جایگزین مراکز تربیت معلم سابق 
 پس از انجام اصالحات الزم در تاریخ گردید. همچنین اساسنامه آن دانشگاه نیز

( معتقد 9431آراسته ). 9به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید 19/91/9461
ای و مدیریتی در جامعه دانشگاهی ریاست دانشگاه باالترین پست حرفه"است: 

توجه به  هادانشگاه. لذا معیار انتخاب و انتصاب رؤسای "شودمحسوب می
های مورد نیاز برای این پست است. در ایران بر ای و شایستگیههای حرفصالحیت

مصوب  19/91/9461مورخ  113که در جلسه « اساسنامه دانشگاه فرهنگیان»اساس 
وزیر  13/19/9461شورای عالی انقالب فرهنگی و بنا بر پیشنهاد مورخ 

یقی و حقوقی رئیس دانشگاه که نماینده قانونی دانشگاه نزد مراجع حق، وپرورشآموزش
تصویب ، تحقیقات و فناوری، تأیید وزیر علوم، وپرورشآموزشاست با پیشنهاد وزیر 

برای مدت چهار سال  وپرورشآموزششورای عالی انقالب فرهنگی و با حکم وزیر 
دانشگاه ، شود. براساس مندرجات ماده یک اساسنامه دانشگاه فرهنگیانمنصوب می

تربیت و توانمندسازی منابع انسانی وزارت ، تأمینفرهنگیان دانشگاهی است برای 
تولید و ترویج علم نافع مورد ، پژوهش، وپرورشآموزشپیشرو در ، وپرورشآموزش

ای و تخصصی تربیت های حرفهسرآمد در آموزش و شایستگی، وپرورشآموزشنیاز 
ام های نوین آموزشی و تربیتی در انجگیری از فناوریتوانمند در بهره، محور

                                                                                                                                        
های اداری ذكر شده در كتاب واقع نگاری ها و نامههای ذكر شده بر اساس مصوبهها و تاریخكلیه شماره مصوبه .1

(. دانشگاه فرهنگیان: قله 1932زاده، سیدعلی )؛ )اسدی گرمارودی، اسداهلل و شریفاستتأسیس دانشگاه فرهنگیان 
 .(141ش، تهران: انتشارات مدرسه، ص سند تحول بنیادین آموزش و پرور
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سازی برای شکوفایی توانمند در زمینه، مبتنی بر معیارهای نظام اسالمی، هامأموریت
انقالبی دانشجو  -ایرانی -گیری هویت یکپارچه اسالمیاستعدادها و شکل، فطرت
، آراسته به فضائل اخالقی اسالمی، علمی و مدیران مؤمنبرخوردار از هیئت، معلمان

جامعه ) یجهانباورمند به جامعه عدل ، آفرینتحول جو وتعالی، عامل به عمل صالح
که با اهدافی مشخص تأسیس و طبق مفاد  وپرورشآموزشوابسته به وزارت ، مهدوی(

ضوابط و مقررات وزارتین ، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، اساسنامه آن
شود می تحقیقات و فناوری و قوانین و مقررات مربوطه اداره، و علوم وپرورشآموزش

 (.9461، اساسنامه دانشگاه فرهنگیان)
بخش و برج های اجتماعی هستند که نیروی محرکه آگاهیاز جمله نظام هادانشگاه

های گوناگون اند. این مؤسسات به رغم تنشفرماندهی فکر جوامع شناخته شده
سنت و ، فرهنگ جهانی و فرهنگ بومی، گراییشمولی و ملیهمچون چالش بین جهان

، نیاز به رقابت و برابری فرصت، های بلند مدت و کوتاه مدتبرنامه، نوگرایی
انتظار و قابلیت جذب ، دانش، های مادی و معنوی و تنش بین انفجار جمعیتارزش

(. یکی از مهمترین وجوه تمایز 9431، اکرامیدهند )انسان به کار خود ادامه می
و پویاست. مدیران و رهبران  های موفق و ناموفق در رهبری اثربخشسازمان
طور مستمر در ها بهها هستند. سازمانترین منابع اساسی در همه سازمانکمیاب

شوند. بنابراین هنگامی که ولی به آسانی یافت نمی، جستجوی رهبران اثربخش هستند
شود به معنی نبودن افرادی نیست که بتوانند از کمبود استعداد رهبری سخن گفته می

بلکه به معنی کمبود یا نبودن کسانی است که بخواهند ، مدیریت را پر کنند مشاغل
های رهبری مهم را در سازمان ایفا کنند و بتوانند وظایف خود را بطوری اثربخش نقش

انجام دهند. به هر حال نکته مهم این است که رهبری برای حفظ حیات و امور 
ها و حتی شرکت، هاهای سازمانشکستها و ناپذیر است. بسیاری از ناکامیاجتناب

هاست که . سال(1113، 9دراکراست )های تحقیقاتی ناشی از ضعف رهبری بودهپروژه
جهت پاسخگویی به چراهای رهبری و علل موفقیت و شکست آنها مطالعات جدی در 

اند. در کشور ما متأسفانه های نیز دست یافتهکشورهای صنعتی شروع شده و به سرنخ
است و مدیران اجرایی کمتر با توجه الزم نشده، بخصوص با دید علمی، امر رهبری به
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ترین شیوه رهبری آنها آزمایش و خطا مفاهیم رهبری سازمانی آشنا هستند و متداول
 گوید:می فیدلر رابطه این درها از کارآیی الزم برخوردار نیستند. . در نتیجه سازماناست

 تا مؤسسات حیات و هاسازمان موفقیت ،کشور اقتصاد المتس معتقدیم اینکه وجود با
 اثربخشی موجب که عواملی درباره ،دارد آنها رهبری نوع به بستگی زیادی حدود
 از ما دانش چند هر (.9464 ،اسکندری) میداننمی چیزی تقریباً و گرددمی رهبری
 رهبری در مؤثر مختلف عوامل در باید را آن علت که ،است ناقص و پراکنده رهبری

 و شده شروع رهبری زمینه در زیادی تحقیقات که داشت بخاطر باید ولی ،کرد جستجو
 انجام به جاری قرن اوائل در رهبری هایپژوهش اولین واقع در است. اقدام دست در

 اندکاندک توجه این و بود رهبری صفات تشخیص به آن توجه بیشترین که رسید
 اثربخش رهبری به تبدیل شخصی چگونه اینکه درباره هاییپرسش به را خود جای

 -9 کرد: مطرح را اصلی پرسش سه توانمی رهبری مسئله درباره کرد. واگذار گرددمی
 چیزی چه -4 کنند؟؛می رفتار چگونه رهبران -1 رسد؟؛می رهبری به شخصی چگونه
 است؟ رهبر اثربخشی موجب

اید بر آن باشد که تعلیم و تربیت سعی نظام آموزشی از جهت بهبود و پیشرفت ب
های الزم را به عنوان یک حرفه کسب کند. زیرا در این ای پیدا کند و ویژگیجنبه حرفه

صورت است که از حیثیت اجتماعی برخوردار خواهد شد. این گرایش یعنی 
کنترل  یاحرفهتا مدیران بیشتر به طرف هنجارهای  شودیمگرایی موجب ایحرفه
ای تمایل پیدا کنند. زیرا مجهز شدن در رأی آنها اختیار و استقالل حرفه ای وحرفه

ترین راه تضمینی کار بهتر و بیشتر مدیران دانشگاهی به تخصص مهمترین و اساسی
های نظام آموزشی است. برای تحقق هر چه بیشتر این امر الزم است از طریق دوره

، تمری که در آینده خواهند داشتهای مطالعاتی و تجربیات مسضمن خدمت و فرصت
رفتاری و عملکردی و نگرشی الزم را ، تخصصی، هایی علمیها و تواناییشایستگی

پرمسئولیت و در عین ، ای بر ایفای نقشی حساسکسب کنند تا بتوانند به نحو شایسته
در گرو داشتن مدیران  هادانشگاهحال تخصصی خود بگردانند. ارتقا کیفیت عملکرد 

های اصلی اطمینان از تحقق رسالت و دستیابی به مند و شایسته است و یکی از راهتوان
بدون تردید رهبری و  علمی است.تغییر سهم اعضای هیئتها، دانشگاهاهداف در 

موتور توسعه هر نظام است و در سیستم آموزشی وجود سبک رفتاری ، مدیریت
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ای اثربخشی و حفظ و ادامه هاست. برترینمتناسب و مناسب مدیریتی از ضروری
، هاتوانایی، های خاص رفتاریمدیران باید ویژگی، موفقیت نظام آموزشی

های اجتماعی و ارتباطی داشته دانش و تجربه طوالنی و مهارت، های بالقوهشایستگی
مهارت و سبک مدیریتی و رهبری مناسب باعث رشد و تعالی ، باشند. داشتن رفتار

یابی به اهداف های کاری است که موفقیت و دستگونه محیطاینگردد و در محیط می
شودکه روابط انسانی گردد. اهمیت و ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی میمیسر می

میان مدیران و کارکنان سازمان در ارضای نیازهای انسان با موضوعات و موارد زیادی 
باعث تقویت ، ن مدیر و کارکنانارتباط دارد. بدین معنا که برقراری ارتباط صحیح میا

باعث کاهش فشار ناشی از ، رضایت شغلی و عملکرد باالتر و از طرف دیگر، روحیه
گردد که در نهایت به افزایش کارآیی و اثربخشی آن مقاومت می، مخالفت، تنش، کار

سازمان آموزشی منجر خواهد شد و از طرفی سالمت فرد و جامعه تضمین خواهد شد. 
، ورینظران از میان عوامل مؤثر در ارتقای بهرهدانیم تقریباً همه صاحبیچنانکه م

ترین عامل هر سازمان ها مهماند؛ بنابراین انسانتر از همه دانستهعوامل انسانی را مهم
ها این امر از طریق و به وسیله سایر انسان، هستند و اگر قرار است مدیری موفق گردد

تواند با ایجاد رفتار و مدیریت آموزشی می، ه که گفته شدگردد. بنابر آنچعملی می
های کارگیری مهارتها و نیازهای آنان و با بهتوجه به خواسته، هارابطۀ مطلوب با انسان

دهی کند و با فراهم هنری و فنی نیروهای انسانی تحت نظارت خود را سازمان، علمی
برآوردن نیازهای منطقی به ، نکردن زمینۀ انگیزش و رشد فردی و گروهی کارکنا

 منجر گردد. وپرورشآموزشاثربخشی و کارآیی 

 
 های اصلیبر اساس مؤلفه . مدل مفهومی تحقیق1شکل 
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 روش

های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان بررسی مؤلفه»پژوهش حاضر که با هدف 
رسد از نوع به انجام می« به منظور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت در این دانشگاه

های پژوهش هم از نوع کیفی و همچنین با توجه به اینکه داده رود.شمار میای بهتوسعه
است و از لحاظ  9در واقع روش پژوهش از نوع ترکیبی یا آمیخته، هم کمی هستند

هدف در حوزه تحقیقات کاربردی است. عالمت اختصاری این پژوهش به صورت 
qual quan دو بخشی  دهنده نوعی پژوهش ترکیبی این عالمت نشان. استتدوین شده

است که در آن روش کیفی قبل از روش کمی مورد استفاده قرار گرفته و تأکید یا وزن 
های مورد نظر ابتدا برای شناسایی مؤلفه است.آن بیشتری به روش کمی داده شده

از جمله کتب ) یااثربخشی رفتاری مدیران دانشگاهی از طریق مطالعات کتابخانه
و سایر کتب  شناسی، روانایاخالق حرفه، ی دانشگاهیرهبر، رهبری، مختلف مدیریتی

های کارنامه، مستخرج از گزارشات، کتب تولیدی، هانامهآئین آرمرتبط و نیز برخی 
صورتجلسات مربوط به ایجاد و نیز تأسیس دانشگاه فرهنگیان و...( ، هابخشنامه، ساالنه

های الکترونیکی ر و کتابخانههای معتباسناد و مدارک و سایت، و بررسی ادبیات علمی
ارشد و های دانشجویی کارشناسینامهپایان، مجالت معتبر علمی و پژوهشی، و دیجیتال

های معتبر علمی های پژوهشی مرتبط و سایر منابع موجود در سایتطرح، دکترا
نظران هایی شد. سپس با صاحباطالعاتی أخذ که منجر به ساخت پرسشنامه

الگوهای رفتاری مدیران ، هاهای دقیق و انواع روشتا شکل مصاحبهصورت گرفت
روش تحقیق مورد استفاده در این  دانشگاه فرهنگیان در کشور مورد بررسی قرار گیرد.

ها میدانی و به منظور استخراج و تکمیل مؤلفه، ایهای کتابخانهپژوهش ترکیبی از روش
ها از جمله مصاحبه ار گردآوری دادههای پژوهش از روش تحقیق دلفی و ابزو ریزمؤلفه

استفاده ، و پرسشنامه که هر یک در جای مناسب مورد استفاده قرار خواهند گرفت
 خواهد شد.

نفر از  99نظرسنجی خبرگان( شامل ) یفیکدر مرحله جامعه آماری پژوهش حاضر 
مدیران ستادی ، نفر 49خبرگان علمی های شامل گروهخبرگان علمی و مدیریتی )

 نفر و رؤسای برتر و با سابقه دانشگاه فرهنگیان 91ازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان س

                                                                                                                                        
1. Mixed methods 
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، آموزشیمعاونان )مدیران و ، . همچنین در مرحله کمی نیز شامل رؤسااستنفر  91
. استنفر  139فرهنگیان سراسر کشور به تعداد  یهادانشگاه پژوهشی و فرهنگی(

له کیفی به روش نمونه گیری گلوله برفی مرح روش نمونه گیری در پژوهش حاضر در
ن مذکور در مدیرا انجام خواهد گرفت. همچنین در مرحله کمی به دلیل تعداد محدود

گیری گیری سرشماری برای انتخاب حجم نمونه بهرهدانشگاه فرهنگیان از روش نمونه
داد یعنی تعداد نمونه مورد بررسی برابر با تع) یسرشمارخواهد شد. لذا چون روش 

میانگین واقعی ، گیردباشند مورد استفاده قرار مینفر می 139 کل افراد جامعه( که جمعاً
ها کم و حتی گیری ندارد و خطای محاسباتی در آزمونپس خطای نمونه، خواهد بود

 نزدیک به صفر خواهدبود.
از  مصاحبهپژوهش حاضر به روش بررسی منابع و نظرسنجی خبرگان و 

های استخراج رفتارهای اثربخش مدیران دانشگاهی و تعیین مؤلفه نظران جهتصاحب
های رفتاری مدیران بررسی مؤلفه"پژوهش و نیز استفاده از ابزار پرسشنامه به منظور 

ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان بر اساس معیارهای رهبری اثربخش پردیس
استفاده خواهد "دیریت در این دانشگاهدانشگاهی به منظور ارائه الگوی مطلوب ارتقاء م

کیفی –های مطالعات کمیها از شیوهشد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده
گیری از ابزارهایی همچون مصاحبه و شود و با بهرهتوصیفی اکتشافی استفاده می

ام به ساخته و... نظرات مدیران عالی در دانشگاه فرهنگیان اقدهایی محققپرسشنامه
های گردآوری شده ابزار پرسشنامه آوری اطالعات خواهد شد و برای تحلیل دادهجمع

جویی خواهد گردید. با استفاده از بهره… و AMUSو  Spssافزار آماری از نرم
نما و میانگین و ، مد، توان برای محاسبه فراوانیهای آماری توصیفی میشاخص

مصاحبه( نیز با استفاده از روش ) یفیکهای ادهدرصدها و... استفاده کرد. همچنین د
های اصلی از روش تحلیل عاملی و شود. برای شناسایی مؤلفهتحلیل محتوا بررسی می

های مختلف رفتاری در افراد با استفاده از های کمی مربوط به ویژگیبرای تحلیل داده
های آزمودنی از گروهشود و نیز بین ای سنجیده میمقایسه Tای و تک نمونه Tآزمون 

 تحلیل واریانس استفاده کرد.
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 هایافته
های شناسایی شده در خصوص رفتار اثربخش مقایسه نظر خبرگان نسبت به مؤلفه

 مدیران دانشگاهی دانشگاه فرهنگیان

 های اصلی رفتار اثربخشمیانگین درصد فراوانی و مقایسه نظر خبرگان نسبت به مؤلفه .1جدول 

 نگین ریزمؤلفه های هر کدامبر اساس میا 

  ردیف مؤلفه هاشاخص موافق مخالف
 9 الهام بخشی درصد فراوانی 63.6% 9.9%

مؤلفه
ش

ی اصلی پژوه
ها

 

 1 تحول آفرینی درصد فراوانی 61.44% 1.91%
 4 تفکر راهبردی درصد فراوانی 61.41% 1.91%
 3 انگیزه خدمت درصد فراوانی 69.31% 4.11%
 1 آموزشی -حمایت گری علمی  درصد فراوانی 66.91% 1.33%
 9 تربیتی -تفکر فرهنگی  درصد فراوانی 61.11% 1.11%
 1 روابط انسانی درصد فراوانی 66.1% 1.3%
 3 توانمندسازی درصد فراوانی 66% 9%

 6 توان اجرایی درصد فراوانی 66.4% 1.1%
 91 یاحرفهاخالق  درصد فراوانی 66% 9%

 میانگین کل 63.43٪ 9.99%

، درصد( %63.6) یبخشهای الهام دهد که خبرگان با مؤلفهنشان می 9نتایج جدول 
خدمت انگیزه ، (درصد %61.41) یراهبردتفکر ، درصد( %61.44) ینیآفرتحول 

 –تفکر فرهنگی ، (درصد %66.91) یآموزش –حمایت گری علمی ، (درصد 69.31%)
، (درصد %66توانمندسازی )، درصد( %66.1) ینساناروابط ، درصد( %61.11) یتیترب

، اند. همچنیندرصد( موافق بوده %66) یاحرفهاخالق ، درصد( %66.4) ییاجراتوان 
دهد که فراوانی موافقان اسکوئر نشان میدهد که اما نتایج تحلیل کایاین نتایج نشان می

ها نیز مورد تأیید این مؤلفهطور معناداری باالتر است و در نتیجه نسبت به مخالفان به
های رفتار اثربخش ها و زیرمؤلفهاند. برای بررسی میزان هماهنگی مؤلفهقرار گرفته

میانگین ، مدیران با نیازها و شرایط دانشگاه فرهنگیان از نظر مدیران دانشگاه فرهنگیان
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-تک tآزمون  )نظری ندارم( و با استفاده از 3های این مدیران به هر گویه با عدد پاسخ

 ای مقایسه شد.نمونه

تجزیه و تحلیل هماهنگی و همخوانی بین ده مؤلفه اصلی رفتار اثربخش با اقتضائات  .2جدول 

 اینمونهتک tدانشگاه فرهنگیان به به همراه نتایج آزمون 

 معناداری
Sig. (2-tailed) 

T  تک
 اینمونه

 انحراف معیار
Std. Deviation 

 میانگین

Mean 
  ردیف هامؤلفه

119/1     9 الهام بخشی

فه
مؤل

ش
وه

 پژ
لی

اص
ی 

ها
 

119/1     1 تحول آفرینی
119/1     4 تفکر راهبردی
119/1     3 انگیزه خدمت

119/1   
 –حمایت علمی 

 آموزشی
1 

119/1   
 -تفکر فرهنگی 

 تربیتی
9 

119/1     1 روابط انسانی
119/1     3 توانمندسازی
119/1    6 توان اجرایی 
119/1     91 ایاخالق حرفه

دهد که میانگین نظرات ( نشان می1ر جدول )ای دنمونهتک tنتایج مربوط به آزمون 
های اصلی دهگانه ها و مؤلفهمدیران دانشگاه فرهنگیان در مورد هماهنگی ریزمؤلفه

 3رفتار اثربخش مدیران با نیازها و شرایط دانشگاه فرهنگیان به طور معناداری از نمره 
های پژوهش ریزمؤلفه های اصلی وبه ترتیب میانگین مؤلفه که )نظری ندارم( باالترند.

تفکر ، (5.5442 میانگین) ینیآفرتحول ، (1.55 یانگینمعبارتند از: الهام بخشی )
 –حمایت علمی ، (1.5468 یانگینخدمت )مانگیزه ، (1.5178 یانگینم) یراهبرد
 یانسانروابط ، (1.5824 یانگین)م یتیترب –تفکر فرهنگی ، (1.4794 یانگین)م یآموزش

، (1.5018 یانگین)م ییاجراتوان ، (1.4821 یانگین)م یتوانمندساز، (1.6130 یانگین)م
(؛ این بدان معناست که اکثریت معنادار مدیران دانشگاه 1.705 یانگین)م یااخالق حرفه
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موافق یا ، های پیشنهادی با اقتضائات دانشگاه فرهنگیانفرهنگیان با هماهنگی مؤلفه
 .9باالیی با این اقتضائات داردبسیار موافقند و از نظر آنها هماهنگی 

از ، برای اعتیاریابی مدل عوامل مؤثر بر مدیریت اثربخش در دانشگاه فرهنگیان
های مدیریت اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان خواسته شد تا میزان هماهنگی مؤلفه

شده را با شرایط و اقتضائات دانشگاه فرهنگیان مشخص کنند. با توجه به استخراج
سازی معادالت توان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در مدلمی، های مدیرانپاسخ

های مدیریت اثربخش در میزان اهمیت و میزان تأثیر ده حوزه اصلی از مؤلفه، ساختاری
با استفاده از روش تحلیل عامل ، دانشگاه فرهنگیان را مشخص نمود. عالوه بر این

گیرد. اگر روایی ها نیز مورد بررسی قرار میلفهتأییدی روایی سازه این مجموعه مؤ
ها مورد تأیید قرار بگیرد به این معناست که این مجموعه سازه این مجموعه مؤلفه

عوامل مهم و تأثیرگذاری بر مدیریت اثربخش در دانشگاه فرهنگیان هستند. ، هامؤلفه
های اثربخش ؤلفهاصلی م حوزه 91در مدل مفهومی ، برای انجام تحلیل عامل تأییدی

و عامل مدیریت اثربخش در دانشگاه ، به عنوان نشانگرها یا متغیرهای مشاهده شده
فرهنگیان به عنوان متغیر مکنون یا پنهان در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از نرم افزار 

تحلیل انجام گرفت و  1نماییو با استفاده از روش حداکثر درست 13آماری آموس 
های برازش مدل عوامل ( شاخص4رازش مدل استخراج شد. جدول )های بشاخص

 دهد.مدیریت اثربخش در دانشگاه فرهنگیان را نشان می

 های برازش مربوط به مدل عوامل مدیریت اثربخش در دانشگاه فرهنگیانشاخص .3جدول 

 χ2 df χ2/df GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA SRMR 
دیمدل تحلیل عامل تأیی  33/39  44  94/1  64/1  36/1  69/1  61/1  63/1  131/1  119/1  

های برازش برای عوامل مدیریت دهد که تمامی شاخصنشان می 4نتایج جدول  
دهد که اثربخش در دانشگاه فرهنگیان در دامنه مطلوبی قرار دارد. این نتایج نشان می

دیک نز AGFIهستند و شاخص  6/1از  تربزرگ CFIو  GFI ،NFI ،TLIهای شاخص

                                                                                                                                        
های مربوط به هریک از آمده از جدول فوق حاصل از میانگین ریزمؤلفه. الزم به ذكر است كه نتایج بدست1

 كه به منظور جلوگیری از تعدد زیاد جداول به طور خالصه در این جدول گزارش شده استهای اصلی مذكور مؤلفه
 است.

2. maximum likelihood (ML) 
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مراجعه  9433، و هومن 9433، های برازش به کالنتریاست )برای مرور شاخص 6/1
کمتر از  SRMRو  RMSEAهای دهد که شاخصاین نتایج نشان می، کنید(. همچنین

طور (. به9433، و هومن 9433، دو بر درجه آزادی است )کالنتریو شاخص خی 9/1
جربی به دست آمده از مدیران دانشگاه های تدهد که دادهکلی این نتایج نشان می

کنند و این فرهنگیان از مدل عوامل مدیریت اثربخش در دانشگاه فرهنگیان حمایت می
پارامترهای مربوط به مدل ، ها دارای روایی سازه است. در گام بعدیمجموعه مؤلفه

( پارامترهای 3عوامل مدیریت اثربخش در دانشگاه فرهنگیان بررسی شد. جدول )
برآورد شده در این مدل شامل بارهای عاملی غیراستاندارد و استاندارد هر حوزه بر 

، برای بررسی معناداری بارهای عاملی tاندازه ارزش شاخص ، عامل مدیریت اثربخش
ها در تبیین مدیریت اثربخش در دانشگاه فرهنگیان ضریب تعیین و ترتیب اهمیت حوزه

 دهد.را نشان می

 های برآورد شده در مدل عوامل مدیریت اثربخش در دانشگاه فرهنگیانپارامتر .4جدول 

هاحوزه عامل  
بار عاملی 

اردغیراستاند  
بار عاملی 
 استاندارد

اندازه 
t 

 ضریب

نتعیی   
ب ترتی

 اهمیت

در
ش 

بخ
اثر

ت 
یری

مد
 

ان
گی

رهن
ه ف

گا
نش

دا
 

11/9 الهام بخشی  1/16* --- 91/1  9 
آفرینیتحول  41/9  1/11* 94/6  16/1  1 

69/1 تفکر راهبردی  1/14* 91/99  14/1  4 
69/1 انگیزه خدمت  1/91* 91/91  31/1  3 

آموزشی -گری علمیحمایت  31/1  1/91* 94/6  49/1  1 
تربیتی -تفکر فرهنگی  69/1  1/16* 91/6  41/1  9 

61/1 روابط انسانی  1/19* 11/3  49/1  1 
69/1 توانمندسازی  1/11* 33/1  11/1  6 

ییتوان اجرا  11/1  1/11* 34/3  41/1  3 
ایاخالق حرفه  33/1  1/39* 61/9  19/1  91 

 (>P*11/1) یینماروش: حداکثر درست

ها بار عاملی معناداری بر تمامی حوزه، شودمشاهده می 4طور که در جدول همان
دهنده روی عامل مدیریت اثربخش در دانشگاه فرهنگیان دارند که این امر نیز نشان
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-این نتایج نشان می، ها است. همچنینین مدل و روایی سازه این مجموعه مؤلفهاعتبار ا

حوزه الهام بخشی تأثیرگذارترین و مهمترین ، دهد که از نظر مدیران دانشگاه فرهنگیان
در ارتقای مدیریت اثربخش در دانشگاه فرهنگیان دارد. در ، از بین ده حوزه، حوزه
از نظر مدیران ، یت تأثیرگذاری بر مدیریت اثربخشای از نظر اهماخالق حرفه، مقابل

این نتایج را به  1دانشگاه فرهنگیان به عنوان دهمین حوزه انتخاب شده است. شکل 
 دهد:صورت شماتیک نشان می

 

خش . پارامترهای حاصل از تحلیل عامل تأییدی برای اعتباریابی مدل عوامل مدیریت اثرب2 شکل

 (>P*11/1، نماییدر دانشگاه فرهنگیان )روش: حداکثر درست

0/77* 

 
0/77* 

 

0/56* 

 0/50* 

 0/65* 

 0/65* 

 

0/66* 

 
0/65* 

 0/65* 

 

مدیریت اثربخش در 

 دانشگاه فرهنگیان

 الهام بخشی

 تحول آفرینی

 تفکر راهبردی

 انگیزه خدمت

 توانمندسازی

 گری علمیحمایت

 تربیتی-تفکر فرهنگی

 روابط انسانی

 ایاخالق حرفه

 توان اجرایی

 

0/75* 
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 گیرینتیجهبحث و 

نوع ، به دلیل نوع سازمان هادانشگاهمدیریت و رهبری در ، همانطور که اشاره شد
ای برخوردار است. از جایگاه ویژه، های اجرا و پیچیدگی اهداف آنهاروش، هافعالیت

بوده و به عنوان  هادانشگاههای مختلف و متنوع یتمرکز ثقل فعال هادانشگاهرؤسای 
کارکنان و ، شرایط مساعد انگیزشی را برای اعضای هیئت علمی، بخشیک منبع انرژی

سازند. با توجه به توضیحات فوق بزرگترین امتیازی که یک دانشگاه فراگیران فراهم می
دانشگاهی است. لذا  مندی از رهبری اثربخشبهره، تواند از آن برخوردار باشدمی

انتخاب و بکارگیری مدیران شایسته و کارآمد به عنوان یکی از مهمترین و ، شناسایی
. بر این گرددیمدر هزاره سوم محسوب  هادانشگاه یهادغدغهها و چالش ترینیاصل

های رفتار اساس و بنا بر اهمیت این موضوع این پژوهش نیز موضوع بررسی مؤلفه
دانشگاه فرهنگیان را در نظر گرفت و به نتایجی دست یافت که در این  اثربخش مدیران

ها در های حاصل از توصیف دادهیافته. شودیمبخش به بحث در مورد آن پرداخته 
 91نفر از خبرگان مرد و  33نشان داد که ، پرسشنامه اول که نظرسنجی از خبرگان بود

دارای مرتبه علمی ، یریت آموزشیاکثریت این افراد متخصص مدباشند. نفر زن می
سال سابقه مدیریتی دارند.  91سال سابقه آموزشی و به مدت  41تا  19بین ، استادیاری

کتاب از  1مقاله و حداقل  911تا  19بین ، تحقیقاتی پروژه 91تا  9دارای اکثر این افراد 
در  اهدادههای حاصل از توصیف یافتهآنان تألیف و منتشر شده است. همچنین 

نفر از  941نشان داد که ، پرسشنامه دوم )اعتبارسنجی مدل( که نظرسنجی از مدیران بود
بیشترین فراوانی رشته تحصیلی مربوط به مدیریت آموزشی ، نفر زن 916مدیران مرد و 

سال سابقه آموزشی و  11تا  99، اکثریت گروه نمونه دارای مرتبه علمی استادیار. بود
 .استشده  یفتألکتاب  1مقاله و  91روژه تحقیقاتی دارند و حداقل پ 1تا  9مدیریتی و 

های شناسایی ها و ریزمؤلفهنتایج حاصل از مقایسه نظر خبرگان نسبت به مؤلفه -
شده در خصوص رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان نشان داد که میانگین درصد 

درصد،  %63.6ی حوزه الهام بخشی هافراوانی و مقایسه نظر خبرگان نسبت به ریزمؤلفه
 %69.31درصد، انگیزه خدمت  %61.41درصد، تفکر راهبردی  %61.44تحول آفرینی 

 %61.11تربیتی  –درصد، تفکر فرهنگی  %66.91آموزشی  –درصد، حمایت گری علمی
 %66.4درصد، توان اجرایی  %66درصد، توانمندسازی  %66.1 یانساندرصد، روابط 
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اسکوئر اند. همچنین نتایج تحلیل کایدرصد موافق بوده %66ای هدرصد، اخالق حرف
طور معناداری باالتر است و در دهد که فراوانی موافقان نسبت به مخالفان بهنشان می

ای نمونهتک tنتایج مربوط به آزمون  اند.ها نیز مورد تأیید قرار گرفتهنتیجه این مؤلفه
ران دانشگاه فرهنگیان در مورد هماهنگی دهد که میانگین نظرات مدینشان می
های اصلی دهگانه رفتار اثربخش مدیران با نیازها و شرایط دانشگاه ها و مؤلفهریزمؤلفه

)نظری ندارم( باالترند که به ترتیب میانگین  3فرهنگیان به طور معناداری از نمره 
(، 111/1یانگینمهای پژوهش عبارتند از: الهام بخشی )های اصلی و ریزمؤلفهمؤلفه
خدمت انگیزه ، 19131/1 یانگینم) یراهبردتفکر (، 1331/1 میانگین) ینیآفرتحول

–(، تفکر فرهنگی31631/1 یانگین)م یآموزش–(، حمایت علمی13931/1 یانگین)م

 یانگینم(، توانمندسازی )9941/1 (، روابط انسانی )میانگین13131/1 یانگین)م یتیترب
(؛ این 1111/1یانگین)م یا(، اخالق حرفه11931/1 یانگین)م ییاجرا(، توان 33191/1

های بدان معناست که اکثریت معنادار مدیران دانشگاه فرهنگیان با هماهنگی مؤلفه
پیشنهادی با اقتضائات دانشگاه فرهنگیان، موافق و یا بسیار موافقند و از نظر آنها 

جی کلی الگو و برازش مدل نهایی، . در اعتبارسن9هماهنگی باالیی با این اقتضائات دارد
سازی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. های برازش مدل در مدلشاخص

هستند و  6/1از  تربزرگ CFIو  GFI ،NFI ،TLIهای نتایج نشان داد که شاخص
های دهد که شاخصاست. همچنین، این نتایج نشان می 6/1نزدیک  AGFIشاخص 
RMSEA  وSRMR طور کلی دو بر درجه آزادی است. بهو شاخص خی 9/1ز کمتر ا

های تجربی به دست آمده از مدیران دانشگاه فرهنگیان دهد که دادهاین نتایج نشان می
کنند و این مجموعه از مدل عوامل مدیریت اثربخش در دانشگاه فرهنگیان حمایت می

ر مدل عوامل مدیریت ها دارای روایی سازه است. پارامترهای برآورد شده دمؤلفه
ها بار عاملی معناداری بر اثربخش در دانشگاه فرهنگیان نیز نشان دادند تمامی حوزه

دهنده روی عامل مدیریت اثربخش در دانشگاه فرهنگیان دارند که این امر نیز نشان
-ها است. همچنین، این نتایج نشان میاعتبار این مدل و روایی سازه این مجموعه مؤلفه

                                                                                                                                        
های مربوط به هریک از آمده از جدول فوق حاصل از میانگین ریزمؤلفه. الزم به ذكر است كه نتایج بدست1

كه به منظور جلوگیری از تعدد زیاد جداول به طور خالصه در این جدول گزارش شده  استهای اصلی مذكور مؤلفه
 است.
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ه از نظر مدیران دانشگاه فرهنگیان، حوزه الهام بخشی تأثیرگذارترین و مهمترین دهد ک
حوزه، از بین ده حوزه، در ارتقای مدیریت اثربخش در دانشگاه فرهنگیان دارد. در 

ای از نظر اهمیت تأثیرگذاری بر مدیریت اثربخش، از نظر مدیران مقابل، اخالق حرفه
 ن حوزه انتخاب شده است.دانشگاه فرهنگیان به عنوان دهمی

های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه هدف از انجام این پژوهش شناسایی مؤلفه
فرهنگیان و ارائه الگوی مناسب بود. نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت اثربخش 

عبارتند از:  هاحوزهدر دانشگاه فرهنگیان در ده حوزه قابل شناسایی و توجه است. این 
 -حمایت گری علمی ، انگیزه خدمت، تفکر راهبردی، آفرینیتحول، بخشیلهامحوزه ا

توان اجرایی و اخالق ، توانمندسازی، روابط انسانی، تربیتی-تفکر فرهنگی، آموزشی
هایی را درنظر گرفتند مؤلفه هاحوزه. خبرگان و متخصصان برای هریک از این یاحرفه

بینی پیش، به درک و فهم مسائل جهت تبیین توانیمکه اگر به همه ابعاد آن توجه شود 
عالی پرداخت و این موضوع با نظر کوزس و پزیر  های آموزشو حتی کنترل پدیده

که درک صحیح از اثربخشی رفتار مدیران در تمام مدت زمانی  یابدیم( مطابقت 1191)
موضوع را  اهمیت، شان را انجام دهندکه مدیران باید کار هدایت و رهبری سازمان

رود مدیران دانشگاهی باید به خاطر ماهیت بخشد. در حقیقت انتظار میفزونی می
متصف به صفات رهبری نیز ، شودهایی که به آنها واگذار میوظایف رسمی و مسئولیت

( نیز نشان دادند برای اثربخشی و 1193کالدول و اسپینگز )، باشند. در همین زمینه
ها، ییتوانا، های خاصمدیران باید ویژگی، کز آموزشیحفظ و ادامه موفقیت مرا

های اجتماعی و ارتباطی داشته دانش و تجربه طوالنی و مهارت، بالقوه هاییستگیشا
انداز آتی این مراکز داشته باشند. همچنین باید درک صحیح از وضعیت کنونی و چشم

بینی کنند. بنابراین پیشباشند و بتوانند تغییرات محیطی و آثار آن را در محیط خود 
مدیریت اثربخش از نظر این محققان نیز قابل تأیید و تأکید بوده  یهاحوزهشناسایی 

است. مدیریت الهام بخش اشاره به آن نوع رهبری دارد که در زیر مجموعه خود ایجاد 
چشم انداز آتی را روشن و دست یافتنی معرفی کرد و افراد را ترغیب ، کندامید می

ند که انتظارات خود را باال ببرند. بنابراین مدیریت الهام بخش به رهبری نیاز دارد کمی
در حوزه  .کندیمنفوذ  هاآنو در ذهن و جان  دهدیمکه به اعضای سازمان انرژی 

آفرینی نیز مشخص شد این مؤلفه نیز بر اثربخشی مدیران نقش دارد. در این تحول
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ین از نظر ذهنی و فکری کارکنان خود را تحریک آفررهبران تحولرابطه باید گفت 
شوند که کارکنان به مسائل با چهار چوب دهی مجدد کنند. بنابراین آنها سبب میمی

عقالنی بکار گیرند. لذا از این جهت رهبران  یهاحلبنگرند و برای حل آنها را ه 
. این نتیجه دگردنیمآفرین باعث افزایش خالقیت و نوآوری و حل دقیق مسائل تحول
را مورد تأیید قرار « جانسون دویی»و « کنت بالنچارد»و « پاول هرسی»و عقاید  هایافته

آفرین چون کارکنان و رهبر دارای که در رهبری تحول دارندیمچنین بیان  هاآن. دهدیم
ورزند. رهبران دربکارگیری چون هل لذا به رهبرشان عشق می، بینش مشترک هستند

بسیار قابل اعتمادند. هنر این نوع رهبران  طرفدارانشانیری هستند از دیدگاه پذمخاطره
در بکارگیری خالقیت و نوآوری برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب است. 
اهمیت مدیریت تحول گرا به طور ضمنی در اکثر تحقیقات داخلی و خارجی مورد 

آهنچیان و ، (9464ان )همکارپژوهش عرب و ، تأیید قرار گرفته است. از جمله
، (9461همکاران )چگینی و ، (9461ثانی )نارنجی ، (9461) یشاطر، (9461همکاران )

 ( در همین راستا قرار دارند.9661و پادساکوف و همکاران )( 1114برنبرن )
دانشگاه فرهنگیان نیز بخاطر نوپایی و تازه تأسیس ، در جمع بندی کلی باید گفت

های مهم زیادی در ها و توانمندیصالحیت، کسب تجاربهنوز نیازمند ، بودنش
و از مهمترین این موارد کسب اطالعات کافی و مستند درباره  استهای مختلف حوزه

ها و مراکز شان بخصوص پردیسهای مورد هدایتنحوه مدیریت مدیرانش بر حوزه
ضعف مدیران  تا بدینوسیله بتواند زوایایی پنهان و نقاط قوت و استدانشگاهی خود 

دانشگاهی خود را شناسایی و برای حل آنها راهکارها و تدابیر مناسبی را اتخاذ نماید. با 
شان را رویتا حد امکان مسائل و مشکالت پیش، ارائه الگوهایی مطلوب و راهگشا

های مختلف کاهش داده و در نهایت منجر به افزایش کیفیت این دانشگاه در حوزه
ها تربیت و ای و... شود تا در نهایت حاصل این تالشحرفه، تربیتی، پژوهشی، آموزشی

تشکیل دانشگاه فرهنگیان نقطه عطفی در  آموزش معلمانی توانمند و اثربخش باشد.
اما برای کسب آگاهی ، ای در نظام تعلیم و تربیت استپذیرش معلم با صالحیت حرفه

رهای رؤسا و مدیران دانشگاهی و اطالع میزان اثربخشی رفتاری مدیران بویژه رفتا
هایی دقیق دارد تا ها و مراکز دانشگاهی دانشگاه فرهنگیان نیاز به انجام پژوهشپردیس

ها اقدام به ارائه الگوی رفتاری اثربخش تجربه گیری از نتایج آن پژوهشبتوان با بهره
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دانشگاهی باشد استاندارد و اعتباریابی شده و بومی که مطابق با معیارهای رهبری ، شده
سازی آنها در و قابل اجرا در سطح آموزش عالی کشور باشد و بتوان با آموزش و پیاده

زا و خطرآفرین بودن رفتار مدیران دانشگاهی که در بسیاری بسیاری موارد از آسیب
جلوگیری به عمل ، مواقع ممکن است پیامدهای سنگینی را برای کشور به بار آورد

ل پیامدهای مثبت آن از جمله افزایش کارآیی و اثربخشی آورد؛ و در عین حا
که معلمان جامعه خواهند بود را فراهم ساخت و از ها، دانشگاهالتحصیالن این فازغ

از ، همانطور که اشاره شدعملی و اجتماعی تقویت نمود. ، اخالقی، نظرعلمی
توان به ان میبرانگیز دیگر جهت پژوهش در حوزه دانشگاه فرهنگیهای توجهضرورت

 -مقامات عالی و ارشد مذهبی ، تأکیدات بسیار جدی و حمایتگرانه سیاستگذاران
و آموزش عالی کشور و همکاری  وپرورشآموزشسیاسی کشور و مقامات مسئول در 

نظران جهت موفقیت بیشتر در طرح سند و همراهی و بسیج تمامی نخبگان و صاحب
که این  استجرای آن ارتقای سطح کیفی معلمان تحول بنیادین که مهمترین رکن در ا

رسد با شناسایی نظر میاست و بهوظیفه بر عهده دانشگاه فرهنگیان نهاده شده 
های مطلوب و نیز ارائه الگویی مناسب بتوان اثربخشی رهبران و مدیران ویژگی
یالن التحصیعنی فارغ، ها و مراکز مذکور و به تبع آن اثربخشی محصوالت آنپردیس

حاصل آید. ، دانشگاه که در آینده نزدیک بازدهی خود را در مدارس نشان خواهند داد
بدین منظور و پس از اجرای فرآیند پژوهش حاضر و پس از جمع آوری و تحلیل و 

پژوهشگر مدل زیر را به عنوان مدل نهایی ، کیفی و کمی حاصل یهادادهتفسیر 
تا شاید  دینمایمدانشگاه فرهنگیان ارائه  پژوهش برای بهبود و ارتقای مدیریت در

بتواند به عنوان یک نقشه کارشناسی شده و عملی مدیران این دانشگاه را در انتخاب و 
 هدایت و الگودهی نماید. شانیتیریمدبروز رفتارهای 
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 . مدل نهایی و پیشنهادی پژوهش3شکل 
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 فرهنگی. یهاپژوهشترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: دفتر  .و کنترل

(. 9461) علی: زیرنظر حمیدرضا حاجی بابایی.سید، شریف زاده، اسداهلل، اسدی گرمارودی
واقع نگاری(. تهران: ) وپرورشآموزشدانشگاه فرهنگیان قله سند تحول بنیادین 

 .933انتشارات مدرسه. ص 
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