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چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقای مدیریت در این دانشگاه
بود .روش مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ترکیبی (کمی و کیفی) بود .جامعه پژوهش در بخش
کیفی منابع ،اسناد ،کتب و مقاالت بین سالهای  1 95 1تا  2017و در بخش کمی مدیران و معاونان دانشگاه
فرهنگیان ایران در سال تحصیلی  96 31- 97بودند که با روش تمام شماری کل آنان ( 642نفر) بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .دادهها با بررسی متون و پرسشنامه محققساخته رفتار اثربخش مدیران (  133گویهای) جمعآوری
شدند .روایی صوری و محتوایی با نظر متخصصان تأیید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  0/ 88محاسبه شد.
دادهها با روشهای تحلیل محتوا ،تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که رفتار

اثربخش مدیران شامل ده مؤلفه الهامبخشی ،تحولآفرینی ،تفکر راهبردی ،انگیزه خدمت ،حمایتگری علمی –

آموزشی ،تفکر فرهنگی – تربیتی ،روابط انسانی ،توانمندسازی ،توان اجرایی و اخالق حرفهای بود که بهترتیب با

بار عاملی  0/ 55 ،0/ 56 ،0/ 56 ،0/ 59 ،0/ 60 ،0/ 65 ،0/ 73 ،0/ 77 ،0/ 79و  0/ 46بیشترین تأثیر را بر رفتار اثربخش
مدیران دانشگاه فرهنگیان داشتند و برازش مدل خوب و مناسب بود.
کلید واژهها :رفتار اثربخش ،مدیران ،ارتقای مدیریت.
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مقدمه
قبخش اهداف آموزشی است و آموزش
تها و تحق 
امروزه مدیریت آموزشی مرکز ثقل فعالی 
یشود و مدیران آن فاتح عصر علم و تمدن و گردانندگان اصلی
کلید توسعه جوامع محسوب م 
یباشند که عملکرد آنها کل نظام آموزشی را تحت تأثیر قرار میدهد.
سازمانهای آموزشی م 
سازمانها از شالوده اصلی اجتماع امروزی هستند و مدیریت مهمترین عامل در حیات ،رشد و
لنیا شیروانی ،نیازآذری و تقوایی یزدی.) 97 31 ،
بالندگی یا نابودی سازمانها است (اسماعی 
شخصیت انسان دارای جنبهها و ابعاد بسیار متعدد و متنوعی است که از بین آنها شاید بتوان رفتار
را شاخصترین و مهمترین بعد دانست .زیرا رفتار قابل مشاهده و ارزیابی است و رفتار فرد نشان
از شخصیت ،طرز فکر ،فرهنگ و منزلت فردی و اجتماعی دارد .بنابراین این رفتار مدیران است
یتواند افراد و کارکنان مختلف را به همکاری با سازمان تا همافزایی و یا تقابل و دشمنی با
که م 
وی و سازمان بکشاند .انسانها همیشه سعی کردند که اخالق و رفتار خود را بر اساس معیارها و
شهایی هدفمند و متناسب از نظر سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و غیره هدایت کنند و همیشه
ارز 
درصدد ارتقا و بهبود معیارها ،ارزشها ،هنجارها و اهداف خود بودند .بنابراین تفاوت
فالهی،
سازمانهای موفق و غیرموفق برخورداری از ویژگی مدیریت پویا و اثربخش است (خائ 
تها،
نوروزی و داناییفرد .) 1388 ،مدیریت در دانشگاه به دلیل سطح حرفهای آن و نوع فعالی 
شهای اجرا و پیچیدگی اهداف آن از جایگاه ویژهای برخوردار است .دانشگاه بهعنوان
رو 
مرکزی که محل انتقال علم و دانش ،تخصص ،بینش ،نگرش و تربیت گردانندگان اصلی آینده
لکرده و توانمند جامعه است ،میتواند نقش بسیار حساس حیاتی در آینده
جامعه و قشر تحصی 
روشن یا تاریک هر جامعهای ایفا نماید .مراکزی که دارای چنین رسالت و مأموریت مهمی
قالعادهای دارد (رایر،
یتوانند قلب تپنده کشور باشند ،لذا مدیریت این مراکز اهمیت فو 
هستند ،م 

ریچو و وردیئر .) 2019 ،1دانشگاه همواره باید از پویایی ،تحرک و قابلیت انعطاف برخوردار
یدهد.
باشد و در عصر تحوالت پرشتاب کنونی این ضرورت خود را به صورتی مضاعف نشان م 
یشود،
تهایی که به آنها واگذار م 
مدیران دانشگاهی به خاطر اهمیت وظایف رسمی و مسئوولی 
باید صفات رهبری داشته باشند تا بتوانند دانشگاه و دانشجویان را به اهداف مطلوب برسانند

1. Royer, Recho & Verdier
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(نگوین .) 2017 ،1مدیران باید این واقعیت را اولویت کار خود قرار دهند که امروزه دیگر
رهبران دانشگاهها نه تنها در قابلیت مدرسی ،بلکه در قابلیت رهبری نیز وظایف خود را انجام
دهند (تسالیس ،چاتزیگیئورگیو و چاراالمباکیس.) 2016 ،2

در گذشته سازمانها در محیطی نسبت ًاًا پایدار به سر میبردند ،اما امروزه جهان مدام در حال تغییر
و تحول است و این امر باعث افزایش رقابت و پیچیدگی شده است .نیروی انسانی در
یتوانند به سازمان
سازمانهای امروزی نقشی حیاتی دارد و اگر خالق ،پویا و سازنده باشند م 
یتوان به اهمیت
نیروی تازهای بدهند و باعث به حرکت درآمدن و پویایی آن شوند .بنابراین م 
نقش عامل انسانی بهویژه نقش مدیران پی برد (کاشف ،تقوایی یزدی و نیازآذری .) 97 31 ،یکی
کهای یک مدیر کارآمد و اثربخش ،رفتار و عملکرد وی است که رفتار وی
از مهمترین مال 
باید در دسته رفتارهای حرفهای و اثربخش قرار گیرد .مدیریت مسئولیتی است که باید به طور
مداوم اعمال و در تمام لحظات خردمندانه عمل شود (اکیلی ،الکایا ،اکیلی و کیزیلبوگا،3

 .) 2014تعریف مدیریت به دلیل پیچیدگی و گستردگی بسیار دشوار است ،لذا پژوهشگران
کهای رهبری ،شایستگیهای
قابلیتهای مدیریت مدیران دانشگاهی را ترکیبی از سازههای سب 
حرفهای ،رفتاری و عملکردی بیان و نقش آنان را بهعنوان یک جنبه مهم اثربخشی مدیریتی
شهای پیش روی دانشگاه،
گزارش کردند .اولین گام در راستای برطرف کردن دغدغهها و چال 
شناسایی و تعریف رفتارهای مورد نیاز مدیران و رهبران دانشگاهی در قالب الگوی رفتار
اثربخش مدیران دانشگاه است .الگوی رفتار اثربخش مبانی الزم را برای شناسایی و انتخاب
مدیران و کارکنان ،مدیریت استعدادها ،مدیریت یادگیری و توسعه شایستگی ،مدیریت عملکرد،
ینماید .همچنین رفتار اثربخش از
تها را فراهم م 
توسعه مسیر شغلی ،نظام ارزشیابی و نظام پرداخ 
یترین مولفههای شایستگی مدیران است و این در حالی است که در دهههای
مهمترین و اساس 
تهای
اخیر در کشور ایران نیز این رویکرد مورد توجه قرار گرفته و در برخی از قوانین و سیاس 
ماندازه بیست ساله جمهوری اسالمی ایران برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی
ابالغی سند چش 
تهای کلی نظام اداری ،ابالغی از
و فرهنگی کشور قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاس 
1. Nguyen
2. Tsalis, Chatzigeorgiou & Charalambakis
3. Akilli, Alkaya, Akilli & Kizilboga
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طرف رهبر انقالب بر اجرای آن تاکید شده است .نظامهای آموزشی مختلف دنیا به منظور
نشده خود مدام در
خودارزیابی ،خودعیبیابی و نیز ارتقای کیفیت و تحقق بیشتر اهداف تعیی 
یباشند.
حال تغییر و تحول هستند و در پی چارهجویی برای حل چالشها و مشکالت خود م 
نظام آموزش عالی ایران نیز در چند سال اخیر دستخوش تغییر و تحوالتی شده که همگی به
منظور پاسخگویی بهتر به نیاز مشتریان ،دانشجویان و دانشجو معلمان و جامعه بوده است
(ساعتچی و عزیزپورشویی .) 1384 ،در این راستا نظام آموزش عالی ایران در سالهای اخیر در
صترین این تحوالت
بخش نظام تربیت معلم دچار برخی تغییر و تحوالت گردید که شاخ 
تجمیع مراکز تربیت معلم و جایگزین کردن دانشگاه فرهنگیان به جای آن بوده است و این گونه
دانشگاه فرهنگیان یعنی دانشگاهی ویژه فرهنگیان تأسیس شد .بر اساس قوانین موجود در کشور
ایران و بسیاری از کشورهای دنیا پست ریاست دانشگاه بهعنوان یک پست حرفهای محسوب
یشود و ریاست دانشگاه فرهنگیان باالترین پست حرفهای و مدیریتی در دانشگاه فرهنگیان
م 
یباشد ،لذا معیار انتخاب و انتصاب رئیس دانشگاه فرهنگیان مانند سایر دانشگاهها طبقه توجه به
م 
یپذیرد ،اما
صالحیتهای حرفهای و شایستگیهای مورد نیاز برای این پست صورت م 
شهای میدانی حاکی از آن است که پست ریاست دانشگاهها بیشتر یک پست سیاسی است
پژوه 
(آراسته.) 1378 ،
شهای بسیار اندک و پراکندهای درباره رفتار اثربخش مدیران انجام شده است .برای مثال
پژوه 
یفرد ،مرتضوی و فانی ( ) 93 31ضمن بررسی سازهپردازی اثربخشی مدیریتی :کاربرد روش
دانای 
پژوهشی شبکه خزانه در عمل که هدف آنان نیل به فهم شناختی اثربخشی مدیریتی از نگاه
مدیران ایرانی در دانشگاههای جامع برتر کشور بود گزارش کردند که در گام اول پژوهش با
انجام مصاحبه  30شبکه خزانه منفرد تولید و  405سازه شخصی اولیه احصاء شد .در گام دوم
پژوهش با انجام تحلیل محتوا بر روی  405سازه شخصی اولیه ،شبکه خزانه جمعی با  33سازه
لهای آماری بر روی شبکه خزانه
ثانویه و  10عنصر شکل گرفت .در گام آخر با انجام تحلی 

جمعی  33سازه ثانویه در قالب  6بعد شامل اثربخشی ادراکی – شناختی ،اثربخشی عملکردی –

نتیجهای ،اثربخشی شخصی – رفتاری ،اثربخشی کارکردی – وظیفهای ،اثربخشی ارتباطی –
اجتماعی و اثربخشی دینی -اخالقی دسته بندی شد و از این طریق منظومه اثربخشی مدیریتی
جشده از پژوهش به نمایش درآمد .افجهای ،خسروپناه و بانشی () 93 31
بهعنوان مدل استخرا 
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ضمن پژوهشی با عنوان طراحی الگوی جامع رهبری اثربخشی سازمانی با رویکرد الگوی
یتوان اصول مستخرجه از قرآن کریم را از
اسالمی ایرانی پیشرفت به این نتیجه رسیدند که م 
سویی بهعنوان مبانی فکری و نظری رهبری سازمانی تلقی و آنها را به دو دسته مبانی بینشی
اعتقادی و منشی اخالقی طبقهبندی کرد و از طرف دیگر بر اساس ادبیات مدیریت راهبردی
یکنند.
دسته نخست را به مثابه اصول راهبردی و دسته دوم را به مثابه اصول عملیاتی طبقهبندی م 
همچنین سبک رهبری پیامبر (ص) بیشتر بر محور تحول فردی و خصوصی و تحول اجتماعی
استوار بوده که این دو محور خود متکی به تحول اعتقادی اخالقی ایشان بوده و منش مدیریت
امیرکبیر نیز مبتنی بر سه بعد اصلی اقتدار شخصی ،اخالقی و عملی استوار بوده است .بنابراین هر
دو الگوی مورد بررسی چه در اسالم و چه در ایران در حوزه مدیریت دارای مبانی اعتقادی
بسیار محکم و استواری بوده؛ به طوری که ویژگیهای شخصیتی و رفتاری ایشان در حوزه عمل
تابعی از مبانی مذکور محسوب شده و این امر نه تنها مانع از انحراف در گفتار و رفتار شده ،بلکه
موجب نفوذ بیشتر بر پیروان و کسب محبوبیت آنان شده است .واعظی ،حسینی بهارانچی و
امیرحسینی (  ) 1388ضمن پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط مولفههای رفتاری مدیران آموزشی با
اثربخشی دبیرستانهای شهر تهران به این نتیجه رسیدند که نتایج حاکی از ارتباط بین مولفههای
تمدار ،حمایتی و مشارکتجویانه با اثربخشی سازمانی و عدم ارتباط مولفههای
رفتاری موقعی 
تجویانه مدیر با
تمدار با اثربخشی سازمانی است .رفتارهای مشارک 
رفتاری دستوری و موقعی 
مولفههای انطباق ،سازگاری ،یگانگی و حفظ تمامیت سازمانی ارتباط داشتند .جهانیان () 387 1
ضمن پژوهشی با عنوان رویکردها ،ابعاد و چهارچوب توانمندسازی مدیران آموزشی به این
نتیجه رسید که مهمترین ابعاد توانمندسازی مدیران مدارس بهترتیب شامل فناوری اطالعات و
ارتباطات ،روابط انسانی ،فراشناختی ،توسعه مشارکت ،تعهد ،راهکارهای مدیریتی شفاف،
الگوسازی ،بصیرت مشترک ،قدردانی ،خودکارآمدی ،و خودمدیریتی میباشد .نورشاهی
یهای الزم برای ریاست دانشگاه و میزان اهمیت نسبی
( ) 387 1ضمن پژوهشی با عنوان شایستگ 
بنظران آموزش عالی ایران به این نتیجه رسیدند که معیارهای هجدهگانه
آنها از نظر صاح 
پیشنهادی انتخاب روسای دانشگاه بر اساس مطالعات نظریه اجماعنظر خبرگان و الزام آییننامه
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شها بود .پاتل و هاملین ) 2012 ( 1در
تها و نق 
یها ،مهار 
مدیریت دانشگاه در ایران شامل ویژگ 
راستای ارائه یک گونه اثربخشی مدیریتی اروپایی ضمن پژوهش از طریق مشاهده نمونههای
عینی رفتارهای مدیریتی اثربخش و غیراثربخش  14معیار رفتار اثربخش و  13معیار رفتار
غیراثربخش را شناسایی کرد 14 .معیار رفتار اثربخش شامل کمک و حمایت از کارکنان از
شدهی به عملکرد خوب کارکنان ،تفویض اختیار به
طریق رهبری حمایتی فعال ،قدردانی و پادا 
تهای
کارکنان ،برخورداری از احساس مسئولیت در قبال کارکنان هنگام مواجهه آنها با موقعی 
دشوار کاری ،تالش برای تأمین منافع کارکنان و واحد سازمانی خود و رسیدگی فعال به نیازهای
توسعهای و یادگیری کارکنان ،گشادهرویی در مقابل کارکنان و ارتقای روابط مبتنی بر اعتماد،
مگیری و فرایند حل مساله ،برخورداری از عملکرد خوب در
مشارکت کارکنان در تصمی 
برنامهریزی و سازماندهی ،استفاده از دیدگاه شخصی در مدیریت و رهبری کارکنان ،آگاه نگاه
داشتن کارکنان نسبت به تصمیمات ،تغییرات و سایر رویدادهای سازمانی که به طور مستقیم بر
آنها اثر میگذارند ،برخورداری از عملکرد اثربخش در تصمیمگیری و حل مساله ،برخورداری
از عملکرد خوب در کنترل و اجرا ،مشورت با کارکنان و گشادگی در مقابله ایدههای آنها و

داشتن دیداد و مالقات منظم با کارکنان بودند .وانگ ) 2011 ( 2ضمن پژوهشی  31مؤلفه شامل
 14عبارت مثبت (رفتار اثربخش) و  71عبارت منفی (رفتار غیراثربخش یا کمتر اثربخش) را
تکننده ،غمخوار ،منصف،
شناسایی کردند که مهمترین مولفههای رفتار اثربخش شامل حمای 
ندار ،متواضع ،پاسخگو و بصیر و مهمترین مولفههای رفتار غیراثربخش شامل
متعهد ،خویشت 
قدرتطلبی ،عدم توجه به زیردستان ،تبعیض و عدم تعهد بود .موچیری ،کوکسی ،دی میلیا و

والومبوا ) 2011 ( 3رفتارهای اثربخش مدیران را به طور زیر معرفی کردند .مدیران اثربخش
کارکنان آر مورد حمایت قرار میدهند ،به طور فعال به دادهها و بازخوردهای کارکنان گوش
یبخشند،
یانگیزانند و به آنها الهام م 
یدهند ،کارکنان را برای انجام اهداف مرتبط با وظیفه برم 
م 
یدهند ،در دسترس و قابل احترام هستند و از دانش فنی و
کارکنان را آموزش و توسعه م 
مدیریتی برخوردارند.
1. Patel & Hamlin
2. Wang
3. Muchiri, Cooksey, Di Milia & Walumbwa
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شروع به کار تربیت معلم از حدود یک قرن پیش با تأسیس دارالفنون انجام شد ،اما فرایند تربیت
معلم طی سالهای اخیر تضعیف شده تا اینکه در سال  90 31دانشگاه فرهنگیان فعالیت خود را
لگیری این دانشگاه  25هزار دانشجوی متعهد خدمت از طریق آزمون
آغاز کرد و با شک 
سراسری سال  1931در دستور کار قرار گرفت .اکنون با گذشت  5سال از تأسیس دانشگاه
فرهنگیان ،ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش به مرحلهای تازه وارد شده است .محور
اصلی این تحول و توسعه نظام تعلیم و تربیت و با هدف کیفیت بخشی و بهبود شرایط و کیفیت
فزاده .)1931 ،بنابراین یکی از نیازهای ضروری
کار معلمی است (اسدی گرمارودی و شری 
یهای جامع مورد
امروز این دانشگاه ،تدوین چارچوبی مناسب برای شناسایی و تعیین شایستگ 
نیاز برای مدیران و روسای دانشگاهها از جمله شناسایی مولفهها و الگوی مناسب رفتارهای
یها ،مدیریت عملکرد و توسعه مسیر شغلی آنان است تا ضمن نظاممند
اثربخش و توسعه شایستگ 
نمودن انتخاب و انتصاب روسای دانشگاهها امکان ارتقای کیفیت رفتار مدیران و رهبران در نظام
ًال الگو و مدلی
آموزش عالی بهویژه دانشگاه فرهنگیان فراهم گردد .همچنین از آنجایی که قب ًال
تحت این عنوان در دانشگاه وجود نداشته است ،لذا تالش هدفمند و جدی در این خصوص
انجام نپذیرفته است و اگر هم اقدامی انجام شده به صورت پراکنده و سلیقهای بوده که نتایج
چشمگیری را نشان نداده است .بر ایان اساس پژوهش حاضر درصدد است تا عالوه بر شناسایی
مولفههای رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به بررسی میزان هماهنگی و تطبیق مولفههای
تبندی این مولفهها از نظر
شناسایی شده پژوهش با اقتضائات دانشگاه فرهنگیان و نیز اولوی 
مدیران دانشگاه فرهنگیان پرداخته و در نهایت برای بهبود و ارتقای سطح مدیریت این دانشگاه
الگویی مناسب را ارائه نماید .در نتیجه پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی رفتار اثربخش
مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقای مدیریت در این دانشگاه انجام شد.
سؤاالت تحقیق
 -1مولفههای رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقای مدیریت در این دانشگاه
کدامند؟
 -2الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقای مدیریت در این دانشگاه
چگونه است؟
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روش تحقیق
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ترکیبی (کمی و کیفی) بود .جامعه
پژوهش در بخش کیفی منابع ،اسناد ،کتب و مقاالت بین سالهای  1 95 1تا  2017و در بخش
کمی مدیران و معاونان دانشگاه فرهنگیان ایران در سال تحصیلی  96 31- 97بودند که با روش
تمام شماری کل آنان ( 642نفر) بهعنوان نمونه انتخاب شدند .در بخش کیفی برای شناسایی
بخانهای از جمله کتب
مولفههای رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان از طریق مطالعه کتا 
مختلف مدیریتی ،رهبری ،رهبری دانشگاهی ،اخالق حرفهای ،روانشناسی و سایر کتب مرتبط و
ننامهها و کتب تولیدی و مستخرج از گزارشات و کارنامههای ساالنه و نیز بخشنامهها
برخی آیی 
تهای
و صورت جلسات مربوط به دانشگاه فرهنگیان ،بررسی ادبیات علمی ،اسناد ،مدارک ،سای 
بخانههای الکترونیکی و دیجیتالی ،مجالت معتبر علمی و پژوهشی و پایاننامههای
معتبر و کتا 
تهای معتبر که
حهای پژوهشی و سایر منابع موجود در سای 
دانشجویان دکتری تخصصی و طر 
بین سالهای  1 95 1تا  2017انجام شده بودند ،مولفههای بسیاری استخراج شد که پس از بررسی
لهای مکرر یافتههای مبتنی بر متون با یافتههای حاصل از نظرسنجی خبرگان ،مولفههای
و تحلی 
اصلی و فرعی پژوهش جهت تدوین و تبیین الگوی مفهومی اولیه پژوهش فراهم و سپس
پرسشنامه اولیه شامل مولفهها و دستهبندی اولیه صورت پذیرفت و میزان موافقت خبرگان با آنها
بررسی شد و پرسشنامه نهایی شد .سپس پرسشنامه توسط مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور
شها ،الگوهای رفتاری
لهای دقیق و انواع رو 
میزان اعتبار الگوی ارائه شده تکمیل شد تا شک 
مدیران داشنگاه فرهنگیان در کشور بررسی و مشخص شود .نمونهگیری در بخش کیفی بر
اساس اصل اشباع و حداکثر اطالعات موجود انجام شد .همچنین در مرحله کیفی برای غنابخشی
به مولفهها و تکمیل و طبقهبندی آنها از خبرگان علمی ،روسای برتر و با سابقه دانشگاه فرهنگیان
و مدیران ستادی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان به تعداد  16نفر که با روش نمونهگیری
گلوله برفی انتخاب شده بودند ،نظرسنجی صورت پذیرفت و در این مرحله به دلیل اشباع در
نظرات و مولفههای مستخرجه از این مرحله متوقف گردید .در بخش کمی جامعه پژوهش همه
سهای دانشگاه فرهنگیان برادران و خواهران سراسر
مدیران و معاونان مراکز دانشگاهی و پردی 
کشور به تعداد  642نفر بودند که زیر نظر مدیریت سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و وزارت
یباشند .پرسشنامه از طریق اتوماسیون
آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری م 
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اداری سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و با دستور مستقیم معاونت محترم پژوهش و فناوری
دانشگاه فرهنگیان ارسال شد و از این طریق همه مدیران و معاونان در پژوهش مشارکت کردند.
قساخته با  10مؤلفه و  133گویه
در بخش کمی بر اساس نتایج بخش کیفی یک پرسشنامه محق 
برای بررسی رفتار اثربخش مدیران طراحی شد .گویهها بر اساس طیف شش درجهای لیکرت از
ًال مخالفم ،مخالفم ،تا حدودی مخالفم ،نظری ندارم ،تا حدودی موافقم و
یک تا شش (کام ًال
یشود تا در هر
یشوند .در این پرسشنامه از پاسخگویان خواسته م 
ًال موافقم) نمرهگذاری م 
کام ًال
گویه نظر خود را درباره اینکه میزان همخوانی گویه پژوهش با اقتضائات دانشگاه فرهنگیان
چقدر است؟ و اینکه میزان اولویت مولفههای پژوهش با اهمیت مولفهها از نظر آنان چقدر
است؟ مشخص نمایند .روایی صوری و محتوایی ابزار از طریق مشارکت روسای برتر دانشگاهها،
بنظران در تدوین الگوی رفتار
مدیران ستادی دانشگاه فرهنگیان و تعدادی از خبرگان و صاح 
اثربخش مدیران دانشگاهی مورد بررسی و پس از اعمال نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت
و عالوه بر آن روایی با روش تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد .همچنین پایایی پرسشنامه رفتار
اثربخش مدیران با روش آلفای کرونباخ  0/ 88و پایایی مولفههای الهامبخشی ،تحولآفرینی،

تفکر راهبردی ،انگیزه خدمت ،حمایتگری علمی – آموزشی ،تفکر فرهنگی – تربیتی ،روابط
انسانی ،توانمندسازی ،توان اجرایی و اخالق حرفهای بود که بهترتیب با روش آلفای کرونباخ
 0/ 86 ،0/ 78 ،0/ 81 ،0/ 90 ،0/ 76 ،0/ 80 ،0/ 80 ،0/ 86 ،0/ 88و  0/ 70بدست آمد .به طور کلی
شهای تحلیل محتوا ،تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر به کمک نرمافزارهای
دادهها با رو 
 SPSS ،Maxqda-12و  AMOSتحلیل شدند.
يافتهها
آزمودنیهای بخش کمی پژوهش حاضر  642نفر از مدیران و معاونان دانشگاه فرهنگیان بودند
یباشد .همچنین مقدار آماره
که ضریب  KMOبرابر با  0/ 88است که حاکی از کفایت نمونه م 
یباشد .بنابراین دادهها برای تحلیل
بارتلت برابر با  2846 /17است که در سطح  0/ 001معنادار م 
عاملی مناسب هستند .برای شناسایی مولفههای رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان خالصه
نتایج عاملی اکتشافی در جدول  1ارائه شد.
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جدول  .1خالصه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مولفههای رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان
تعداد گویهها

مولفهها
الهامبخشی

بار عاملی

ضریب تعیین

ر تب ه

10

0/ 79

0/ 62

اول

تحولآفرینی

12

0/ 77

0/ 59

دوم

تفکر راهبردی

14

0/ 73

0/35

س وم

انگیزه خدمت

61

0/ 65

0/ 42

چهارم

حمایتگری علمی – آموزشی

8

0/ 60

0/ 36

پنجم

تفکر فرهنگی – تربیتی

8

0/ 59

0/53

ششم

روابط انسانی

10

0/ 56

0/ 31

هفتم

توانمندسازی

14

0/ 56

0/ 31

هش تم

02

0/ 55

0/ 30

نهم

21

0/ 46

0/ 21

د هم

توان اجرایی
اخالق حرفهای

بر اساس نتایج جدول فوق همه مولفههای رفتار اثربخش مدیران دارای بار عاملی بیشتر از 0/4
یشود .مولفههای الهامبخشی،
هستند ،لذا تأثیر همه مولفهها بر رفتار اثربخش مدیران تأیید م 

تحولآفرینی ،تفکر راهبردی ،انگیزه خدمت ،حمایتگری علمی – آموزشی ،تفکر فرهنگی –
تربیتی ،روابط انسانی ،توانمندسازی ،توان اجرایی و اخالق حرفهای بود که بهترتیب با بار عاملی
 0/ 55 ،0/ 56 ،0/ 56 ،0/ 59 ،0/ 60 ،0/ 65 ،0/ 73 ،0/ 77 ،0/ 79و  0/ 46بیشترین تأثیر را بر رفتار
صهای برازش الگوی رفتار اثربخش
اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان دارند .نتایج شاخ 
مدیران دانشگاه فرهنگیان در جدول  2ارائه شد.
جدول  .2نتایج شاخصهای برازش الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان
صهای برازش
شاخ 
آماره
حد پذیرش

χ2/df
2/ 63

کمتر از 3

GFI

0/39
بیشتر از 0/ 80

AGFI
0/ 89

بیشتر از 0/ 80

RMSEA
0/ 08

کمتر از 0/ 01

NFI
0/ 91

بیشتر از 0/ 80

CFI
0/ 94

بیشتر از 0/ 80

یباشند .به عبارت
صها حاکی از برازش مناسب مدل م 
بر اساس نتایج جدول فوق همه شاخ 
دیگر شاخص برازندگی مجذور کای به درجه آزادی ) (χ2/dfبا مقدار  ،2/ 63شاخص نیکویی
حشده ( )AGFIبا مقدار ،0/ 89
برازش ( )GFIبا مقدار  ،0/39شاخص نیکویی برازش اصال 
شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAبا مقدار  ،0/ 08شاخص برازش
هنجارشده ( )NFIبا مقدار  0/ 91و شاخص برازش مقایسهای ( )CFIبا مقدار  0/ 94حاکی از
برازش خوب مناسب مدل هستند .بنابراین الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان در
نمودار  1ارائه شد.

ارائه الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه  /...پیرزاد و همکاران

53

نمودار  .1الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان

بحث و نتیجهگیری
بررسی مولفههای رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان و طراحی الگوی مناسبی برای آن ،در
صورت طراحی درست و استفاده مناسب میتواند نقش مهم و تعیینکنندهای در رشد و توسعه
دانشگاه فرهنگیان داشته باشد .در نتیجه پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی رفتار اثربخش
مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقای مدیریت در این دانشگاه انجام شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که رفتار اثربخش مدیران شامل ده مؤلفه الهامبخشی ،تحولآفرینی،

تفکر راهبردی ،انگیزه خدمت ،حمایتگری علمی – آموزشی ،تفکر فرهنگی – تربیتی ،روابط
انسانی ،توانمندسازی ،توان اجرایی و اخالق حرفهای بود که بهترتیب یشترین تأثیر را بر رفتار
اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان داشتند و برازش مدل خوب و مناسب بود .این نتایج از
یفرد و همکاران ( ) 93 31ضمن
شهای گذشته همراستا بود .برای مثال دانای 
جهاتی با نتایج پژوه 
پژوهشی گزارش کردند که در گام اول پژوهش با انجام مصاحبه  30شبکه خزانه منفرد تولید و
 405سازه شخصی اولیه احصاء شد .در گام دوم پژوهش با انجام تحلیل محتوا بر روی  405سازه
شخصی اولیه ،شبکه خزانه جمعی با  33سازه ثانویه و  10عنصر شکل گرفت .در گام آخر با
لهای آماری بر روی شبکه خزانه جمعی  33سازه ثانویه در قالب  6بعد شامل
انجام تحلی 

اثربخشی ادراکی – شناختی ،اثربخشی عملکردی – نتیجهای ،اثربخشی شخصی – رفتاری،
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جشده از پژوهش به
بندی شد و از این طریق منظومه اثربخشی مدیریتی بهعنوان مدل استخرا 
یتوان
نمایش درآمد .افجهای و همکاران ( ) 93 31ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که م 
اصول مستخرجه از قرآن کریم را از سویی بهعنوان مبانی فکری و نظری رهبری سازمانی تلقی و
آنها را به دو دسته مبانی بینشی اعتقادی و منشی اخالقی طبقهبندی کرد و از طرف دیگر بر
اساس ادبیات مدیریت راهبردی دسته نخست را به مثابه اصول راهبردی و دسته دوم را به مثابه
یکنند .در پژوهشی دیگر واعظی و همکاران (  ) 1388گزارش کردند
اصول عملیاتی طبقهبندی م 
تجویانه با
که نتایج حاکی از ارتباط بین مولفههای رفتاری موقعیتمدار ،حمایتی و مشارک 
تمدار با اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی و عدم ارتباط مولفههای رفتاری دستوری و موقعی 
بود .جهانیان ( ) 387 1ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید که مهمترین ابعاد توانمندسازی مدیران
مدارس بهترتیب شامل فناوری اطالعات و ارتباطات ،روابط انسانی ،فراشناختی ،توسعه
مشارکت ،تعهد ،راهکارهای مدیریتی شفاف ،الگوسازی ،بصیرت مشترک ،قدردانی،
خودکارآمدی ،و خودمدیریتی بود .همچنین پاتل و هاملین (  ) 2012ضمن پژوهشی  14معیار
برای رفتار اثربخش معرفی کردند که شامل کمک و حمایت از کارکنان از طریق رهبری
شدهی به عملکرد خوب کارکنان ،تفویض اختیار به کارکنان،
حمایتی فعال ،قدردانی و پادا 
تهای دشوار
برخورداری از احساس مسئولیت در قبال کارکنان هنگام مواجهه آنها با موقعی 
کاری ،تالش برای تأمین منافع کارکنان و واحد سازمانی خود و رسیدگی فعال به نیازهای
توسعهای و یادگیری کارکنان ،گشادهرویی در مقابل کارکنان و ارتقای روابط مبتنی بر اعتماد،
مگیری و فرایند حل مساله ،برخورداری از عملکرد خوب در
مشارکت کارکنان در تصمی 
برنامهریزی و سازماندهی ،استفاده از دیدگاه شخصی در مدیریت و رهبری کارکنان ،آگاه نگاه
داشتن کارکنان نسبت به تصمیمات ،تغییرات و سایر رویدادهای سازمانی که به طور مستقیم بر
آنها اثر میگذارند ،برخورداری از عملکرد اثربخش در تصمیمگیری و حل مساله ،برخورداری
از عملکرد خوب در کنترل و اجرا ،مشورت با کارکنان و گشادگی در مقابله ایدههای آنها و
مترین مولفههای رفتار اثربخش
داشتن دیداد و مالقات منظم با کارکنان بودند .وانگ (  ) 2011مه 
ندار ،متواضع ،پاسخگو و بصیر بودن
را شامل حمایتکننده ،غمخوار ،منصف ،متعهد ،خویشت 
معرفی کردند .موچیری و همکاران (  ) 2011معتقدند که مدیران اثربخش کارکنان آر مورد
یدهند ،کارکنان
حمایت قرار میدهند ،به طور فعال به دادهها و بازخوردهای کارکنان گوش م 
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یبخشند ،کارکنان را آموزش
یانگیزانند و به آنها الهام م 
را برای انجام اهداف مرتبط با وظیفه برم 
یدهند ،در دسترس و قابل احترام هستند و از دانش فنی و مدیریتی برخوردارند.
و توسعه م 
به طور کلی از بین مولفههای دهگانه شناسایی شده در این پژوهش در مقایسه با پژوهشهای
قبلی مشخص شد که برخی از مولفهها از جمله انگیزه خدمت ،حمایتگری علمی – آموزشی و

تفکر فرهنگی – تربیتی برای اولین بار مطرح شده است .همچنین درباره زیرمولفههای شناسایی
یتوان چنین ادعا کرد که این زیرمولفهها برای اولین بار شناسایی شدند و
شده پژوهش حاضر م 
در هیچ پژوهشی با عنوان مشابه به مواردی مانند منش معلمی ،اهتمام به کمالگرایی ،آغازگری
شبینی تغییرات محیطی ،توانایی طراحی سناریوهای سازمانی ،ایجاد فرهنگ
در تغییر و تحول ،پی 
مانداز مبتنی بر آموزش عالی پیشرو ،داشتن بینش مناسب از نقش
سازمانی جلو برنده ،داشتن چش 
شبینی پیامدهای تصمیمات سازمانی ،داشتن انگیزه خدمت ،رفتار با
تربیت معلم در جامعه ،پی 
دیگران بهعنوان شرکای رهبر ،توجه به دانشجویان چون فرزندان خود ،ایجاد فرصت برای
تکریم آموزشگران و پژوهشگران ،حمایت توسعهگرا از اعضای هیات علمی و دانشجویان ،رفتار
تهای غیررسمی
شهای فرهنگی ،بهرهگیری از ظرفی 
منطبق با آموزههای دینی ،احترام به ارز 
درون دانشگاه برای بهبود شرایط سازمان ،درک نگاه درست از نقش و مقام تربیتی معلم ،درک
تهای فرهنگی ،تشویق
پویا از نقش برنامههای فرهنگی در دانشگاه ،وسعت نظر در تدارک فعالی 
و برنامهریزی برای حضور استادان در برنامههای فرهنگی ،توجه به امر هدایت و راهنمایی
دانشجویان در آموزههای دینی و فرهنگی ،جذاب نمودن محیط کاری برای کارکنان،
حسازی توقعات و انتظارات سازمانی ،بکارگیری مدیریت دانش برای انتقال تجربیات مؤثر
واض 
قمداری،
شغلی ،استقبال از تجربههای جدید ،توان تحصیل درآمد مالی برای دانشگاه ،اخال 
کتک اعضای دانشگاه اشاره
گرهگشایی از کار همکاران و دانشجویان ،خیرخواهی برای ت 
یتوان ادعا کرد که برای اولین بار در یک پژوهش
کرد .البته در موارد بیشتری از مولفهها هم م 
منسجم و سازمانیافته با این موضوع و حوزه پژوهشی اکتشاف صورت پذیرفته است.
یتوان گفت که دانشگاه فرهنگیان به دلیل نوپایی و تازه تأسیس بودن
در یک جمعبندی کلی م 
تها و توانمندیهای مهم زیادی در زمینه مولفههای مختلف
هنوز نیازمند کسب تجارب ،صالحی 
یتوان به کسب اطالعات کافی و مستند درباره نحوه مدیریت
یباشد و از مهمترین این موارد م 
م 
یباشد تا بدین وسیله بتواند زوایای پنها و نقاط
سهای دانشگاهی خود م 
مدیران مراکز و پردی 
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قوت و ضعف مدیران خود را شناسایی و برای حل آنها راهکارها و تدابیر مناسبی را اتخاذ نماید.
با ارائه الگوهایی مطلوب و راهگشا تا حد امکان مسائل و مشکالت پیش رو را کاهش داده و در
نهایت باعث افزایش کیفیت این دانشگاه در حوزههای مختلف آموزشی ،پژوهشی ،تربیتی،
شها تربیت و آموزش معلمانی توانمند و
حرفهای و غیره شوند تا در نهایت حاصل این تال 
تهای حرفهای
اثربخش باشد .تشکیل دانشگاه فرهنگیان نقطه عطفی در پذیرش معلم با صالحی 
در نظام تعلیم و تربیت است ،اما کسب آگاهی و اطالع از میزان اثربخشی رفتاری مدیران بهویژه
سهای دانشگاهی دانشگاه فرهنگیان نیازمند
رفتارهای روسا ،مدیران و معاونان مراکز و پردی 
شها اقدام به ارائه الگوی
شهایی دقیق است تا بتوان با بهرهگیری از نتایج آن پژوه 
انجام پژوه 
یشده و بومی که مطابق با معیارهای مدیریت
رفتاری اثربخش تجربهشده ،استاندارد اعتباریاب 
دانشگاهی باشد و قابل اجرا در سطح آموزش عالی کشور باشد و بتوان با آموزش و پیادهسازی
بزا و خطرآفرین بودن رفتار مدیران دانشگاه که در بسیاری مواقع
آنها در بسیاری موارد از آسی 
ممکن است پیامدهای سنگینی را برای کشور به بار آورد ،جلوگیری کرد و در عین حال
پیامدهای مثبت آن از جمله امکان افزایش کارایی و اثربخشی فارغالتحصیالن این دانشگاهها
معلمان جامعه هستند را فراهم ساخت و آنها را از نظر علمی ،اخالقی ،عملی و اجتماعی تقویت
نمود .همان طور که اشاره شد از ضرورتهای مهم دیگر جهت پژوهش در حوزه دانشگاه
تگذاران ،مقامات عالی و ارشد
یتوان به تاکیدات بسیار جدی و حمایتگرانه سیاس 
فرهنگیان م 

مذهبی – سیاسی کشور و مقامات مسئول در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور و

بنظران جهت موفقیت بیشتر در طرح سند
همکاری و همراهی و بسیج تمامی نخبگان و صاح 
یباشد که این
تحول بنیادین است که مهمترین رکن در اجرای آن ارتقای سطح کیفی معلمان م 
یهای
وظیفه بر عهده دانشگاه فرهنگیان نهاده شده است و به نظر میرسد که با شناسایی ویژگ 
سهای مذکور
مطلوب و نیز ارائه الگویی مناسب بتوان اثربخشی رهبران و مدیران مراکز و پردی 
و به تبع آن اثربخشی محصوالت آن یعنی فارغالتحصیالن دانشگاه که در آینده نزدیک بازدهی
خود را در مدارس نشان خواهند داد ،حاصل آید .برای تحقق این هدف پژوهشگر الگوی رفتار
اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان را ارائه نموده با استفاده از آن شاید بتوان به یک نقشه
کارشناسی پیش رو داشت و این دانشگاه را در انتخاب و بروز رفتارهای مدیریتی هدایت کند و
به آنان الگوی مناسبی را ارائه نماید .پیشنهاد کاربردی دیگر اینکه خبرگان و متخصصان برای هر

ارائه الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه  /...پیرزاد و همکاران

57

یک از ده مؤلفه الهامبخشی ،تحولآفرینی ،تفکر راهبردی ،انگیزه خدمت ،حمایتگری علمی
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یتوان به درک و
حرفهای ،زیرمولفههایی را در نظر گرفتند که اگر به همه ابعاد آن توجه شود ،م 
شبینی و حتی کنترل پدیدههای آموزش عالی پرداخت .همچنین
فهم مسائل جهت تبیین ،پی 
تهایی که به آنها
انتظار میرود که مدیران دانشگاهی به خاطر ماهیت وظایف رسمی و مسئولی 
یهای
یشود ،منصف به صفات مدیریت باشند .در این زمینه مدیران باید دارای ویژگ 
واگذار م 
تهای اجتماعی و ارتباطی
خاص ،تواناییها ،شایستگیهای بالقوه ،دانش و تجربه زیاد و مهار 
مؤثر باشند .همچنین آنان باید درک صحیح از وضعیت کنونی و چشمانداز آتی این مراکز یا
شبینی کنند ،لذا
سها داشته باشند و بتوانند تغییرات محیطی و آثار آن را در محیط خود پی 
پردی 
شناسایی مولفهها و زیرمولفههای رفتار اثربخش مدیران و استفاده از آنها در عمل مورد تاکید
یباشد.
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