
  

  

ها  هاي آموزشی دانشگاه الگوي ارتقاي اثربخشی مدیران گروه

  و مراکز آموزش عالی

  )مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسالمی( 

  * جعفري پریوش       دکتر 

  **آراستهحمیدرضا        دکتر 

  *** رهگذر مهدي       دکتر 

  **** شهمیري مجتبی       

  15/8/91 :اریخ دریافتت                      

    23/1/92 :ریخ پذیرش          تا                           

  

 چکیده

هاي آموزشی به عنوان حلقه مرتبط با مدیریت دانشگاهی، اعضاي  مدیران گروه

اي در تحقق اهداف  و دانشجویان از جایگاه حساس و ویژهعلمی هیأت 

هدف این پژوهش ارائه الگویی براي افزایش اثربخشی . اهی برخوردارنددانشگ

                                                
  .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات *

  .دانشیار دانشگاه خوارزمی **

  .ستادیار دانشگاه علوم بهزیستیا ***

  .دانشجوي دکتري تخصصی مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات ****
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این مطالعه . استها و مراکز آموزش عالی  هاي آموزشی در دانشگاه مدیران گروه

به روش ) n=359(و انتخاب نمونه است بصورت پیمایش توصیفی ـ تحلیلی 

ی منطقه اي و به صورت تصادفی در سطح واحدهاي دانشگاه آزاد اسالم طبقه

از پرسشنامه محقق ساخته که بر ها  براي گردآوري داده .ه استهشت انجام شد

ها و عوامل نظریه مدیریت سایبرنتیک در آموزش عالی تنظیم  محور مؤلفه

  . د ش استفادههگردید

هاي آموزشی بر   گروهان عوامل اثربخشی مدیر،هاي پژوهش یافتهبر اساس 

همچنین نتایج  . دگردیبندي  ب سیزده عامل دستهاساس نتایج تحلیل عاملی در قال

 قادر به 99/0تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهاي وارد شده به تحلیل در سطح 

هاي آموزشی   گروهانتبیین تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان اثر بخشی مدیر

 . گروه داردان بیشترین تأثیر را بر اثربخشی مدیر،عامل بازسازي مداوم بوده و

 و R2تناسب مدل پیشنهادي نیز بر اساس نتایج حاصل از ضریب تعیین چندگانه

هاي جانبی  یافتهبر اساس . نتایج بدست آمده از معادله تناسب تأیید گردید

نتایج   که متغیرهاي جمعیت شناختی تأثیر قابل توجهی برمشخص شدپژوهش 

  .ندا تحقیق نداشته

آموزشـی، مـدیر گـروه، اثربخـشی،     الگو،ارتقـاء، گـروه     :هاي کلیدي   واژه

 .  مدیریت سایبرنتیک

 

  مقدمه

، ها ملتی رقابت تیمز نیتر مهم و شناخته شدن دانش به منزله عصر اطالعاتبا ورود به 

ی اصـل  مراکـز  از هـا  دانـشگاه  دیتردی ب.  استافتهي یراهبرد یتیاهم ها دانشگاه تیریمد

ـ نیی گـو  هستند و گزافه کشوری توسعه در  اصلي  ها  کانون دانش و از     عیتوز  اگـر  ستی

، آراسته (میبنام کم و یستیب مقوالت  آغاز قرن نیتر يراهبرد را از هانآ حیصح تیریمد

1383: 85. (  
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ی و اتیـ عمل و خـدمات و وسـعت   فیوظا و تنوع  ها  دانشگاهي  ادارگسترش نظام   

 در کـه  دینما یم جابیا سو   گریدي از   اقتصادی با توجه به تورم      دانشگاه بودجه   کاهش

). 1379 ،آراسـته  (دیآي به عمل جدی اقدامات   دانشگاهي  ها  تیریمدی  فیکي  ارتقاابعاد  

 در حال حاضر توسعه و بهبود رهبـري و اداره        کنند یمعنوان  ) 1381( 1فرانک و رودس  

ـ  (. اسـت هـا  دانشگاه هاي تیاولو نیتر يفوری از  ک ی ،اثربخش، پاسخگو و جامع    ، یوارث

 یکی از موضوعات مطـرح      ها  دانشگاه اخیر، موضوع مدیریت     يها  سالدر  ). 269 :1382

ي اخیر در توسـعه  ها سالبا وجود تغییر و تحوالت بسیار      . محافل دانشگاهی بوده است   

 ي کـشور افـزایش نیافتـه اسـت    هـا  دانشگاهیی و کارآمدي نظام مدیریت در       کاراکشور،  

  ).85 :1383، آراسته(

 سـریع واحـدهاي دانـشگاهی در     افـزایش ورشد ناگهانی تعـداد دانـشجویان     

 مـدیرانی در    کـار آمـدن   ي گونـاگون دولتـی و غیردولتـی، موجـب روي            هـا   بخش

ي الزم در اداره هـا  يتوانمنـد  و مؤسسات آموزش عالی شده است که از     ها  دانشگاه

یکـی از   ). 1377قبادیـان،   . (ي گوناگون آمـوزش عـالی برخـوردار نیـستند         ها  بخش

هاي   هاي دانشگاهی مدیریت گروه     مدیریت مجموعه ي مهم و تأثیرگذار در      ها  بخش

ی تخصـص  ستمیـ س ریز انیمی حلقه تعامل    آموزشي  ها   گروه انریمد .آموزشی است 

 نیتـأم ي در ا ژهیـ و گـاه یجا از نیبنـابرا ، باشند یمی آن تیریمد ستمیرسیزدانشگاه و   

ـ تعبی برخوردارند، بـه  عال آموزش  مراکز و   ها  دانشگاهاهداف   ـ با گـر ید ری ان  اذعـ دی

ی اثربخـش ی بـا   میمـستق ی ارتبـاط    عـال  آموزش   مراکز و   ها  دانشگاه قیتوف کهداشت  

معتقـد اسـت    ) 1380(آراسـته   ). 1983 بائوم،   رنیب(ی دارد   آموزشي  ها  گروه رانیمد

 داًیشـد هاي آموزشی تجربه چندانی در مدیریت ندارنـد و            بسیاري از مدیران گروه   

 هـا  گـروه حضور در جلـسات  . باشند یم به حمایت از جانب رئیس دانشگاه    ازمندین

                                                
1. Frank & Rodes 
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 و تـالش در جهـت حـل    آنهـا حتی براي مدتی کوتاه و گوش فرادادن به مشکالت  

، سرمایه گذاري ارزشمندي در ها گروهمشکالت و ارتقاي کیفیت مدیریت در سطح   

میزان موفقیت مراکز آموزش عالی بـستگی  . ي کشور خواهد بود ها  دانشگاهمدیریت  

ي ها  تیمحدود) 2006 (1ادوارد. ي آموزشی دارد  ها  گروهي  ها يتوانمندبه کیفیت و    

ی سـازمان ی بوروکراسـ  نیهمچنـ  و فیوظا گروه را ناشی از وجود ابهام در      رانیمد

ي هـا  يتئـور  گـروه،  رانیمدي فهم برا نیقواني آشکارسازوي معتقد است   . داند  می

ي اداره گـروه  بـرا ود  تا بدانند چگونه از نفوذ خدهد یم آنان قرار  اریاختالزم را در    

  ) .Edwards, 2006. (کننداستفاده 

کـه   کنـد  یمـ عنوان  ) 1999 (3گرانیدهچت و   ز  به نقل ا  ) 2007 (2گان ی تیمارگر

 آن نـده ینما نینخست کهی شناخته شده عالدر آموزش  علمی   واحد   ک ی ری گروه مد  ریمد

ي هـا   الجکـ در  . گـردد  یب م ی محسو و خارج ی  داخلواحد در برابر نهادها و مؤسسات       

 کـه  باشـد  یمـ علمی  ي  اعضاي از   تعداد رندهیبرگدر  علمی   گروه   کبزرگ و دانشگاه، ی   

  .دهند یمی را آموزش شناس روان ای و یمیشي مانند ا ویژهی لیتحصرشته 

که تمرکز آن بـر روي آمـوزش و یـا پـژوهش باشـد        اعم از این  علمی  یک گروه   

هـا،    برنامهعلمی   در یک گروه     .مرکزي براي تحقق رسالت و مأموریت دانشگاهی است       

ي ها رسالت و ها تیمأمور بر مبناي ها پژوهشسیر حرکت مطالعاتی و همچنین هدایت م

مدیریت گروه موقعیتی است که در درون آن، همزمان و بـه      . مؤسسه متمرکز شده است   

ي راهبردي براي دستیابی بـه دنیـاي جدیـد    ها طرحمبتنی بر علمی  طور روزانه کارهاي    

و اغلب با احتمـال     بوده   پیچیده    و ، متنوع شمار یبي مدیر گروه    ها  تیفعال. شود یم هائار

 ;Kearney, 2006; Carroll & Wolverton, 2004 (.عدم توافق با دیگران روبرو اسـت 

Hecht, Higgerson, Gmelch & Tucker, 1999; Hoppe, 2003).  

                                                
1. Edwards & John 
2 . Margret .Y 
3 . Hecht  et al 



   

  

  

  

 213  . . .    ها الگوي ارتقاي اثربخشی مدیران گروه

 )2002 (4 مـک آرتـور    )1998 (3برونـر ) 2002 (2به نقل از بـومن    ) 2006 (1ادوارد

 و مراکـز    ها  دانشگاهموقعیت مدیریت گروه در     ) 1999 (6اسپید و پارسونز  ) 1999 (5میلر

  . داند یم براي هدایت و رهبري 7آموزش عالی را موقعیتی منحصر به فرد

به عنوان کسی که بـا تـألیف کتـاب رفتارهـاي جـامع رهبـري در                ) 1981 (8تاچر

ي مـدیر گـروه را در   هـا   تیمـسئول  وظایف و    ،ب کرد اعتبار زیادي کس  علمی  ي  ها  گروه

  .هشت طبقه، دسته بندي کرده است

  

  )1981، تاچر(: ي مدیر گروه ها تیمسئول وظایف و -1جدول 

 وظایف  دسته بندي

اداره گروه


  
ي بلندمدت ،تحقق اهداف و ها برگزاري شوراي گروه ـ  اجراي برنامه

  اعتبارسنجی و ارزیابیي گروه ـ آماده سازي گروه براي ها یمشخط 

آموزشی

 ، ها برنامه و ها دورهبرنامه ریزي کالسی ـ بروز رسانی برنامه درسی   

علمی امور هیأت 



جدید ـ مشخص کردن تکالیف علمی  هیأتجذب و انتخاب اعضاي 

ــأتو وظــایف  از قبیــل وظــایف آموزشــی، پژوهــشی و  علمــی  هی

  ی علم هیأت ارزیابی عملکرد اعضاي وکارگروهی 

امور دانشجویی

هاي دانشجویی مشاوره و رایزنی  

                                                
1. Edwards. J. W 
2. Bowman 
3. Bruner, et al 
4. McArthur 
5. Miller 
6. Spaid & Parsons 
7. Unique position 
8. Tucker 
9. Department governance 
10. Instruction 
11. Faculty affairs 
12. Student affairs 
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ارتباطات بیرونی



 ـ  باالتربرقراري ارتباطات مورد نیاز با رئیس دانشکده و سایر مدیران 

  ها ها با سایر گروه هماهنگ کردن فعالیت

بودجه و منابع



آماده سازي و ارائه پیشنهاد بودجه ـ پیگیري تـأمین بودجـه از سـایر     

  منابع

دیریت اداريم



 مدیریت تسهیالت و امکانات گروه شـامل نگهداشـت و نظـارت بـر        

وسایل و امکانات گروه ـ حفاظت از سوابق حیـاتی گـروه از جملـه     

  سوابق دانشجویی  

بهبـــود تخصـــصی

 

  )توانمندسازي(

 استعدادها و کسانی ویژهبه علمی   هیأترشد و توسعه فردي اعضاي      

  .ستندهاي مثبت راغب ه که به فعالیت

  

هـا و مراکـز آمـوزش عـالی،           مدیریت دانشگاه ه  بر اساس مواد مندرج در آیین نام      

ی متنوع فیوظاها را بر عهده دارند،         اداره گروه  تیمسئول کهی  آموزشي  ها  گروهمدیران  

این . باشند یم و نظارت دارا     و کنترل ي  رهبری،  سازماندهي،  زیري برنامه   ها  بخشرا در   

  :ان گروه را این گونه ذکر کرده است آیین نامه وظایف مدیر

خدماتی ارائه شده از طریق  ی وو پژوهشوظایف آموزشی ،   برنامه اجرایی  هیته . 1

شـروع   قبـل از  ،  مشی شوراي دانشکده با مشورت اعـضاي گـروه         خط بر اساس ،  گروه

 . انشکده د و گزارش آن به رئیسیلیسال تحصمین

یک از    هر  به خدماتی ی و ژوهشو پ  وظایف آموزشی    ،ي اجرایی ها  ابالغ برنامه  . 2

 . اعضاي گروه

 .  پژوهشی و خدمات گروه، آموزشیيها تی فعالتمام نظارت بر . 3

                                                
1. External communication 
2. Budget and resources 
3. Office management 
4. Professional development 
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 آن به رئیس    میگروه و تسل  ي  سال با همکاري اعضا   می جدول دروس هر ن    هیته . 4

 . هدانشکد

ـ تغ  و هـا   شرفتیـ ها بـا توجـه بـه آخـرین پ           نظر مستمر در برنامه   د  تجدی . 5   و ریی

 . ربط يها به مراجع ذ رنامه این بمیتحوالت و تسل

ارســال گــزارش کــار، مــصوبات،  اداره جلــسات شــوراي گــروه و  ولیتـشک  . 6

گروه به رئـیس دانـشکده یـا آموزشـکده بـراي همـاهنگی          و نظریات جمعی   شنهادهایپ

 . اجرایی یا طی مراحل قانونی

 که رئیس دانـشکده یـا آموزشـکده        یمصوبات ها و    نامه نییها و آ    ابالغ بخشنامه  . 7

 . ال کرده استارس

 . ي مالی گروه به رئیس دانشکدهها ازی نشنهادیپ . 8

ها، نشریات     لوازم، کتاب  هی ته شنهادی مکاتبات رسمی گروه و پ     تمامانجام دادن    . 9

 . و یا آموزشکده رئیس دانشکده  گروه بهازیمورد ن

هاي دیگر آماده   پژوهشی که گروه رأساً یا با همکاري گروهيها شنهاد طرحپی . 10

شوراي پژوهشی   براي تصویب در،به رئیس دانشکده یا آموزشکده دن آن است  انجام دا 

 . دانشگاه

 . گزارش آن به رئیس دانشکده ساالنه اعضاي گروه و ارزیابی کار . 11

ي غیر رسـمی  ها مصاحبه و همچنین بر اساس   مسئلهبا توجه به شکل گیري اولیه       

ي ها گروه و مدیران    ها  شگاهداننظران آموزش عالی، مسئوالن اجرایی       با برخی از صاحب   

ی در اعمـال  آموزشـ ي هـا  گـروه  مـدیران  کـه  مـشخص شـد     ،آموزشی و نتایج اولیه آن    

ی الزم در اثربخـش ی بوده و از اساسي ها چالشي رهبري و مدیریتی خود دچار       ها  نقش

  :بنابراین سؤال اصلی تحقیق به ترتیب ذیل تعیین شد. ستندیناین امور برخوردار 

ي آموزشی واحـدهاي دانـشگاه آزاد    ها  گروهتقاي اثربخشی مدیران    الگوي بهینه ار  

  ؟اسالمی کدام است



 
 
 
 
 
 
 

  14ریزي رفاه و توسعه اجتماعی شماره  فصلنامه برنامه      216  

 تیریمـد  رهبـري و  و عوامـل  هـا  مؤلفهتعیین : ي فرعی تحقیق نیز شامل     ها  سؤال

ي آموزشی، تعیین وضـع موجـود اثربخـشی مـدیران           ها  گروهاثربخش در سطح مدیران     

و رهبـري اثـربخش، تعیـین الگـوي     ي مـدیریت   ها  مؤلفهي آموزشی با توجه به      ها  گروه

  .دباش میي آموزشی و میزان تناسب آن ها گروهافزایش اثربخشی مدیران 

 

  پیشینه تحقیق

 یکی از دهد ینمنشان را پیشینه تحقیق انجام تحقیقات وسیع و متنوعی در داخل کشور          

 پژوهش قرابت دارد پژوهش مربوط بـه    این   تحقیقاتی که به لحاظ هدف با        نیتر  کینزد

 عنـوان ارزشـیابی و بهبـود    با که   ويي پژوهش   ها   یافته .باشد یم) 1379 (ینصر اصفهان 

هاي  مدیران گروهاز  نفر 33هاي آموزشی دانشگاه اصفهان در میان   عملکرد مدیران گروه  

 و بـا اسـتفاده از روش        1379 -1378ي  هـا   سـال آموزشی دانشگاه اصـفهان در فاصـله        

 ،از پاسـخگویان % 67گرفته، حاکی از آن است که   توصیفی، تحلیلی و پیمایشی صورت      

ي آموزشی را ضروري دانسته و یکی از دالیل آن را انتخاب ها  گروهریمدبهبود عملکرد  

در خصوص چگونگی بهبود عملکرد، . اند کردهمجدد و یا ارتقاء به مناصب باالتر عنوان  

، تـشکیل   %)62 (هگاپاسخگویان بر انجام جلسات منظم مدیران گروه با مـسئوالن دانـش           

هـاي آموزشـی و تبـادل نظـر بـا       ، گردهمایی مـدیران گـروه  %)52 (ي آموزشیها  کارگاه

  .اند داشتهتأکید %) 32 ( و اطالع رسانیاي هو ارائه خدمات مشاور%) 43 (همدیگر

 بـر  ی درونیابی ارزندی فرآری تأثیبررس« عنوان   با اي  هدر مقال ) 1387 (فراست خواه 

 از نظر اي هسی مقایلی؛ تحلی دانشگاهیآموزش يها  گروهتیفیبهبود ک ي برايزیبرنامه ر

 سدینو یموي . نتایج تحقیق خود را ارائه کرده است» یدرون یابی ارزي عدم اجراایاجرا 

استفاده از « بر رانی ايها  دانشگاهی آموزشيها  اجرا شده در گروه    ی درون يها یابیکه ارز 

 نیدر عـ  .  گذاشته اسـت   ریتأث»  بهبود در سطح گروه    ي برا يزیر  در برنامه  ی تعامل يالگو

 از شیها ب  دانشگاهی آموزشيها  بهبود در سطح گروه ي برا يزیر  برنامه فی و ک  حال، کم 

ـ  یابیـ  طرح ارز  ي عدم اجرا  ای اجرا   قی از طر  که نیا ـ    ی درون ـ یب شی قابـل پ  باشـد، بـا     ین
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 ي راهبـرد  یودآگاهخ ، و جو گروه   ی فرهنگ سازمان  :ها شامل    آن گروه  اي  هنی زم تیوضع

 ؛تیفی و کیابیفرهنگ ارزش ، و اعتماد متقابلي، همکاریشی هم انديفضا ، گروهياعضا

  . گروه رابطه داردیتعامالت اجتماعو 

در اداره علمـی   هیـأت  نظـرات اعـضا   یبررسـ « عنـوان  بـا در تحقیق دیگري کـه    

ـ پتوسـط  »  تهـران یبهشت دیشهدانشگاه  ی در دانشکده پزشکی آموزشيها گروه و  يروی

ـ اعلمـی   هیـأت نظرات اعـضا   انجام شده است    ) 1382 (ندیگرا  دانـشکده در مـورد   نی

 هیأت مشارکت اعضا شی ممکن افزايها  و راهی آموزش يها   گروه تیری مد وهی ش نیبهتر

 کـه بیـشتر     نتایج تحقیـق نـشان داد  .دی گرديدر امور آموزش و پژوهش گردآور    علمی  

 شیدر جهت افزا  .  بودند ی ماهانه گروه آموزش   ، موافق جلسات  %)7/50 (پاسخ دهندگان 

پاسـخ دهنـدگان،   % 4/63، ی و آموزشـ یدر امور پژوهـش علمی   هیأت يمشارکت اعضا 

. در جامعه را به عنـوان راه حـل دانـستند          علمی   هیأت ي اعضا ی ارزش اجتماع  شیافزا

  را به عنوان عامل مـوثر ی پژوهشيها  طرحی روند بررسلیتسهنیز پاسخ دهندگان   % 64

علمی  هیأت يپاسخ دهندگان، شرکت دادن تمام اعضا   % 54 که ی در حال  . نمودند یمعرف

 آمـوزش و  يها  را به عنوان راه حل بهبود تعامل و ارتباط بخش یقاتی تحق يها  در پروژه 

  .پژوهش در دانشکده دانستند

کـه در  ا ه  در اداره دانشگاهکیبرنتیساي الگو گاهیجا با عنوان پژوهشی دیگر   جینتا

ـ م کـه نـشان داد    انجـام شـد،     ) 1385 (ی مشهد توسط بذر افشان    فردوس نشگاهدا  نیانگی

 کیبرنتیسـا ي الگـو هـاي    مؤلفـه تیوضـع ی دربـاره    فردوس دانشگاه   رانیمدي  ها  دگاهید

ي سیـستمی، سلـسله مراتـب و        وندهایپي،  رهبر ،   کنترل، نظارت و    گیري  تصمیم :شامل

ي گـردآور  در ابزار  مورد وصف ي  ها  رجهي د نظر نیانگیمي از   دار  معناطور  تعامالت به   

ـ ای  اصـل ي  ها   نمرات مربوط به مؤلفه    نیو ب  است شتریبداده   ـ ن الگـو    نی  دانـشگاه،   در زی

 کـه  دهـد  یمـ  نشان   قیتحقاین   جینتا در مجموع .  دارد  وجود دار  معنا و   میمستق اي  هرابط

ــاهیجا ــاي الگــو گ ــد در کیبرنتیس ــشگاه تیریم ــ دان ــه  فردوس ــه مؤلف ــشهد در س ی م

 در .ی برخوردار اسـت مطلوب نسبتاً   تیوضعي، از   رهبر و   کنترل، نظارت و    گیري  یمتصم
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 کنتـرل ، نظارت و شود یمی اجتماعي و ساختار شامل دو نوع که کنترلمؤلفه نظارت و   

 تیوضعی از اجتماع کنترلی نظارت و ولی است، مطلوب نسبتاً تیوضعي داراي ساختار

، سلـسله   ونـدها یپی، سه مؤلفـه     خاصبه طور    وصف و    نیابا  . ستینی برخوردار   مطلوب

 و بهبود تیتقوي  برای  ستیبا بوده و دانشگاه     فیضع دانشگاه،   نیامراتب و تعامالت در     

  .  اعمال نمایداي هژیو و تالش دهیشیاندي ریتداب ها مؤلفه نیا

ي افزایش اثربخشی و نقـش مـدیران گـروه          ها  روشتحقیقات دیگر در خصوص     

در زمینـه افـزایش     .  سـایر کـشورها دارد     حاضـر در   پـژوهش ع  نشان از توجه به موضو    

 در 1 مـسئولیت کیجلـی  بـا کـارگروهی   2001 آموزشی، در سـال   گروهانریمداثربخشی  

 افـزایش اثـر   در موضـوع ي خـود را  هـا  یبررسـ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تشکیل و نتایج    

  : کرده استدانشگاه ارائهعلمی  به ترتیب ذیل به شوراي ها  گروهانریمدبخشی 

دیگـر منـابع    ها باید اختیار و قدرت کنترل بیـشتري در منـابع مـالی و        دانشگاه ) 1

آنها باید بودجه بیـشتري در اختیـار داشـته     . ها بدهند   گروه انمربوط به گروه را به مدیر     

 باید درهم ها   گروه  و سال به سال تقویت شوند     باشند، هم چنین آنها در این زمینه باید       

  .  بیشتري براي استفاده مطلوب در گروه اعمال نماینداي هه جویی بودجاین زمینه صرف

هاي بیشتري را قبل از قبول مـسئولیت توسـط مـدیران        ها باید آموزش    دانشگاه ) 2

ها باید شرایطی را  همچنین دانشگاه. هاي آموزشی و پس از آن برایشان فراهم کنند     گروه

ها را با بیشترین فرصت، منابع و زمان  هاي تخصصی، مدیر گروه فراهم کنند که کارگروه   

  . حضور در دانشگاه پشتیبانی نمایند

هـا    گـروه انها باید بیشترین امکان دسترسی به اطالعـات را بـه مـدیر             دانشگاه ) 3

هاي آنان افزایش یابد، از جمله اطالعات مربوط بـه اهـداف و               بدهند تا اثربخشی گروه   

ها را در اشتراك اطالعاتی در حلقه رؤسا و   گروه انبودجه که رهبري دانشگاه باید مدیر     

  .  معاونین قرار دهد

                                                
1. Jackie Kegley 
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) 2002 (1ي مدیر گروه را به نقـل از بـومن  ها  نقشدر تحقیق خود    ) 2006 (ادوارد

 صیمانند تخـص  شامل مواردي    )1999 (4پتتیت) 1994 (3مینتزبرگ) 1999 (2کرامت  گیل

د، آمـوزش دهنـده، مـذاکره    ، استخدام کننده عضو جدیعلمی   هیأت،  ابط، ر دهنده منابع 

همچنین او مسئولیت برنامه ریزي و کارهاي . دشمار  میکننده و انگیزه دهنده به افراد بر     

ي مناسـب افـراد در اجـراي تکـالیف          ریکـارگ   بـه درسی، راهنمایی مسیر حرکت گروه،      

گروهی، تعریف اهداف مـشترك و کلـی گـروه، روابـط دانـشجویی و توزیـع مناسـب              

 ,Bowman, 2002 دانـد  یماز وظایف مدیر گروه را علمی  هیأتضاي امکانات براي اع

Gillett-Karam, et al., 1999; Hamilton, 2000).( 

    

  مبانی و چارچوب نظري تحقیق

  : ـ اثربخشی1

، تیریمـد  سازمان، فالسـفه  پردازان  هینظر مورد عالقه    از گذشته ی  اثربخشموضوع  

قـرار  یـی  اجرا رانیمـد ، و نیمـشاور ، تیریمـد  نیمحققي و اقتصادی و مال گران   لیتحل

را ) 1776 ( رساله ثروت ملـل که تیاسماز زمان آدام   ع   که این موضو   اي  ه؛ به گون  داشته

 نمـود، قابـل   ذکـر  کـار  میتقـس  و کـردن ی تخصص جهینتیی را کارامنتشر نمود و در آن   

 کیی در خصوص ارائه جمعتوافق  ) 1386  (زنیراب). 17،  1375 :کاظمی (مشاهده است 

 کـه  در خصوص توافق بر آنچه       انیدانشگاه«: دیگو یمي دانسته و    دشوار کار را   فیتعر

 با این وجود همه آنها ،اند بوده مواجه اي ه قابل مالحظمشکالت با دهد یمی معنا اثربخش

در این امر که اثربخشی موضوعی مهم در تئوري سـازمان اسـت، اتفـاق نظـر داشـته و          

اثربخـشی را چنـین     ) 1373 (شـیرازي ). 47،  1386:رابینـز  (ننـد ک  صراحتاً آن را تائید می    

اثربخشی در فرهنگ لغت یعنی اندازه اثر که در مورد اشخاص و اعمال «: کند تعریف می

                                                
1. Bowman 
2. Gillett-Karam 
3. Mintzberg 
4. Pettitt 
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  اثربخشی بـه معنـاي توانـایی تولیـد محـصول، نفـوذ، شایـستگی، قـوي         . به کارمی رود 

اثربخشی به معنـاي انجـام   «: گوید می وي درجایی دیگر  . » نیز معنی شده است    ...و بودن

 :محمـدخانی  (»دادن کارهاي درست است و الزاماً ارتباطی با میزان فعالیت زیاد ندارنـد    

1383 ،99(. 

هم اثربخشی را میزان موفقیت در زمینه بازدهی و نتایج کاري           ) 1380 (میرسپاسی

یک معتقد است اثربخشی واقعی     ) 1964 (1اتزیونی. داند  که به وي محول شده است می      

یابـد، تعیـین    وسیله درجه و میزانی که سازمان به اهدافش دسـت مـی   سازمان خاص به 

اثر بخشی سازمانی را به عنـوان توانـایی       )1967 (2 و نهایتاً اوچمن و سی شور      ،شود  می

محیط براي کسب منابع نادر و ارزشمند جهت تـداوم کـارکرد تعریـف             بهره برداري از  

 . نمایند می

 :  ها  گروهانریمدی در اثربخش و نقش آنها ها مؤلفهها،  دانشگاهـ الگوهاي اداره 2

اعتقاد ) 1987 (جیبالدرو ) 1991 (یکارت مک بائوم، رنیز ببه نقل ا) 1383 (آراسته

ي از وی شده اسـت،  طراحی گوناگوني الگوهاها،  ي شناخت بهتر اداره دانشگاه  برادارد  

 ج و مـر  هـرج يالگـو  ، 5یاسـ ی سيالگو،  4ی مشارکتيالگو، 3يساالر وانیدي الگوپنج 

یی ها یژگیوي  دارا کدام هر   که برد یم نام   7 سایبرنتیک   و الگوي  6سازمان یافته ) آنارشی(

 سـاالري   به استثناي الگوي پنجم، چهـار الگـوي دیگـر یعنـی الگوهـاي دیـوان               . هستند

هاي  هیافته، براي توصیف دیدگا ، مشارکتی، سیاسی و هرج و مرج سازمان      )بوروکراتیک(

، مـورد اسـتفاده   شـوند  یمها چگونه سازماندهی و اداره       که دانشگاه   درباره این  گوناگون

  .اند قرارگرفته

                                                
1. Etzioni, A 
2. Yuchtman.& Seashore 
3. Bureaucratic 
4. Collegiality 
5. Political 
6. Anarchical 
7. Cybernetic  
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  ي ساالر وانیدي الگو: الف

 يسـاالر  وانیـ دي  الگـو هـا را بـا         دانـشگاه  کـه  اند  کرده شنهادیپی از محققان    برخ

ــ) بوروکراســی( ــوان اداره بهترم ــردی ت  .Scott et. al,1996. Baldridge,1991. (.ک

Stroup,1996. Plowman,1998( کـه  اند کرده ذکرها  ي دانشگاهبرای ژگیو نیچند، آنها 

و علمـی    هیأت رانیمد (مسئوالن و متخصصان  : ی دارند خوان الگو هم  نیاي  ها یژگیوبا  

ی رسـم ی بـا اسـتخدام   شـغل  تیامن ،شوند یمي مقامات باال منصوب   از سو ) کارشناسان

ی ذهن و مشغله    ذکر و   فکر ، است و احترام مورد تأیید   علمی   هگایجا ، شده است  نیتضم

 و نیقوان بر اساس ایمزاو مسئوالن، حول و حوش دانشگاه است؛ حقوق و علمی  هیأت

ی از هـم    سـازمان و   يفردي  ها  تیمالک ،شود یمي مشخص مصوب پرداخت     ها  شاخص

ی همگـ  مـسئوالن،  ریساها و   گروهانریمد،  ها  دانشکدهي  رؤسا معاونان،   ،اند  شده کیتفک

ي اسـت و  کـشور ی از نظـام  نظام ریز که است دهیچیپی سازمان دانشگاه  ، ساالرند وانید

 فیوظـا  لهیوسـ  بـه    هـا   بخش نی ا  که  دارد گوناگوني  ها  ا بخش ی ب رسمسلسله مراتب   

 انیمي  قوي  وندهایپ وجود   ، در ارتباطند  گریکد با ی  نیقوان از   اي  ه شده و مجموع   فیتعر

 میتعمـ ی را در سراسـر سـازمان        فرودسـت ی و   فرادسـت  موضوع   که ،گوناگوني  ها  بخش

ـ فعال بیـشتر ، فیوظـا ی و شرح  رسم نیقوان،  ها  استیس  و دهند یم ي دانـشگاه را  هـا  تی

هر  گاهیجا و خرد،  کالن شامل رسالت، اهداف     ها  استیس و   نیقوان نیا. کنند یم تیهدا

مقابل،  در. یی استدانشجوي ها انجمني ها تیفعالی نحوه حتی و انساني روهاین از کی

 دانشگاه را  هدایت توان تنهایی بوروکراتیک، به  ي الگو که دارند اعتقاد الگو این منتقدان

  ). 565 :1383، آراسته (دندار

 

  ی اسیسي الگو: ب

ی عال آموزش   شتریبي شناخت   برای را   عیوس اطالعات   کیبوروکراتي  الگواگرچه  

 در کهی اراتیاختو ) Howlett, 1991 (تضاد و قدرت دلیل، اما بدهد یر م ما قرااریاختدر 

ي سـاالر  وانیـ دي  الگو کنار در   تواند یمی  اسیسي  الگوی وجود دارد    عال آموزش   مراکز
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ـ تک نفـع  يذي ها گروه نسبت به  شتریب الگو بر شناخت     نیا.  باشد گشاتر  راه  دارد و بـه  هی

 از اهـداف و     اي  ه سازمان به مجموعـ    کردني و متعهد    گذار استی س يندهایفرآی  طراح

 تواننـد  یمـ  و شـوند  یمـ ی تلقـ  الگو مهم   نیای در   اسیس ماتیتصم. شدیاند یمراهبردها  

  . زنندب دانشگاه را رقم ندهیآ

ها نشان دهنده این موضوع اسـت         ي مدل سیاسی در اداره دانشگاه     ها یژگیومرور  

دیریت و ي مـ هـا  نقشها و همچنین   گروهان با توجه به وظایف رسمی مدیر      توان یمکه  

ي ایـن مـدل در افـزایش اثربخـشی     هـا   از مؤلفـه ،ها رهبري آنان در اداره اثربخش گروه    

هـا    گـروه رانیمـد  کـه  اسـت  اي ه مدل به گونـ نیاي ها یژگیو.  بهره برد  ها   گروه انریمد

ع  و اختـصاص منـاب     کـسب ی نسبت بـه     دانشگاهي  ها  بخش ریسا در تعامل با     توانند یم

ـ با کهی  عامل به عنوان     گروه ریمد تیموقع. ندینما قداماي گروه    برا يشتریب ـ ب دی  از  شتری

 گـروه بـه مفهـوم نفـوذ بـه          ریمـد  که کند یم جابیا دینماي استفاده   رهبري  ها  مشخصه

ي برخـوردار اسـت توجـه    شتریـ ت بیاهمفرد از علمی   تیمرجع کهیی  جاخصوص در   

ـ  توانـد  یمـ  کننـده  مـذاکره  واسطه و ک گروه در نقش ی  ریمد نیهمچن. دینما  منـافع  نیب

ساالر  وانیدبر خالف رهبران . دینماتوازن برقرار علمی  هیأت التیو تماي ادار ستمیس

ي بـرا  نفـع  يذي هـا  گروه انیدر می اسیسی قرار دارند، رهبران     سازماني هرم   در باال  که

  ). 566 :1383، آراسته (کنند یم تیفعالي آنها نظرها و جلب ائتالف جادیا، مذاکره

  

   یشارکتمي الگو: ج 

 سلـسله   گـاه یجای بـر    مبتنـ  دینبای  دانشگاه گیري  تصمیمی  مشارکتي  الگو بر طبق 

 نـد یفرآ کـه ي است نحوی به   عال آموزش   مراکز تیماه). Levinson,1989 (دی باش مراتب

متـون  . )Green, 1998 (ردیـ گصورت علمی  هیأت مشارکت  بادیبا در آن گیري تصمیم

 تیحما) یمشارکت (عي اجما الگوی به شدت از     الع آموزش   مراکزمربوط به نحوه اداره     

  ). Hellawell, 2001. Kezar, 1999. Hexter, 1998 (کنند یم
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 گیـري  تصمیمیی و فرصت توانا دیبا افراد متخصص    که شود یم دیتأک الگو   نیادر  

 یاجمـاع ي  الگـو در مجمـوع    . برخـوردار باشـند   علمـی   ي  آزاد از   ژهیوداشته باشند به    

بـه  .  شـده اسـت  هیتوصی عال نظام آموزش ک روش اداره ی  نیبهتران  به عنو ) یمشارکت(

   :کرد در دو محور خالصه توان یم الگو را نیااختصار 

 ی بر اجماعمبتن گیري تصمیم  

  علمی  هیأت اریاختقدرت و  

 هیـأت  فعـال   شـوراي :از عبارتند این الگو يها خصیصه نیتر  مهمدر جمع بندي،    

 هـاي    بحث ،علمی هیأت محبوب عضو دانشگاه ئیس ر ،دانشگاه رئیس ریاست بهعلمی  

 ،مراتـب  سلـسله  نبودن  مهم ،درسی واحدهاي بهبود دربارهعلمی   هیأت شوراي مستمر

 ،یکـدیگر  دانستن برابر دموکراتیک یا  و  برابرطلب ،تعامالت از بسیاري غیررسمی بودن 

 هـاي  نگرش به  توجه ،موضوعات باره در بحث براي فرصت و حق از همه برخورداري

 ،مـذاکره  و دقت بر زیاد  تاکید ،و دانشجویان  کارکنان مانندعلمی   هیأت عضو غیر افراد

 طریـق توافـق    از معمـوالً  تـصمیمات   اتخـاذ  ،مهم تصمیمات سر بر توافق کشیدن طول

 نـه  شخـصی  خـصوصیات  دلیـل  بـه  افراد برخی بیشتر قدرت و  نفوذ ،دستور نه جمعی

 بـه  نـسبت  ارشـد علمـی    هیأت يها  دیدگاه یشترب  تاثیر ،آنان رسمی حقوقی یا  موقعیت

 و نمادهـا، آداب   بـا  هماهنـگ  و قـوي  فرهنگـی   برخورداري از  ،سابقه کمعلمی   هیأت

 و  احساسات،طوالنی و مستمر  تعامالت،مشترك يها پیشینه دلیل به متمایز يها  اسطوره

 و کـارگروهی  در  متعهـد  ،سـازمان  کلـی  هـدف  چون اموري درباره مشترك هاي  ارزش

  .دانشگاه منشور مورد در توافق

  

  طلب ومرج هرجالگوي :د 

 مدل که به مدل آشفته و آنارشی سازمان یافته نیز معروف است ابتـدا توسـط               نیا

نیـز بـه نقـل از       ) 1998 (بـائوم  بیـرن . معرفی شـد  و  ی  طراح  3 و اولسن  2، مارچ 1کوهن

                                                
1. Cohen 
2. March 
3. Olsen 
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را ایـن   طلـب  جو مـر  هـرج  يها  ستمیس  يها یژگی و نیتر  مهم) 1974 (2و مارچ 1کوهن

 در.  5بی ثبات  مشارکت و4نامشخص  فنّاوري،3نامعلوم اهداف:گونه مطرح نموده است 

از  اي  همجموعـ ،  تعلیم و تربیت   در منسجم فلسفه یک ي جا الگو معموالً اهداف، به    این

بـه  مـدل   این   چنین اظهار کرد که      توان یم ها یژگیودر تطبیق   . هستند متغیر يها  اندیشه

ـ ،  دهیچیپي  ها  طیمح در   گیري  تصمیمي  برایی  الگو  ارائه دنبال  .ی ثبـات و مـبهم اسـت       ب

ایـن مـدل    ي  هـا    و مؤلفـه   ها  یژگیو کهباشد   می نیا انگریبي مدل   نظري  ها  انیبنی  بررس

کـاربرد  ي دارای عال آموزش  مراکزها و     ی دانشگاه عالی و   انیم تیریمد در سطوح    عمدتاً

 کمتـر مـصداق   است داراي ثبات معموالًهاي آموزشی که    و در محیط کاري گروه     است

  .داشته باشد

  

  الگوي سایبرنتیک-ه 

 بیـرن  (دباشـ  ی مـ بائوم بیرن دگاهی از دالگوي سایبرنتیک در آموزش عالی برگرفته   

 بر خـود، تعریـف   نظارت از طریق را هدایت ي سایبرنتیکالگووي  ) 189،  1382 :بائوم

 و  نظـارت : از سـایبرنتیک عبارتنـد    ي الگـو  يهـا  یژگیوو   ي اصلی ها  مؤلفه. است کرده

کنترل


گیـري  ، تـصمیم 8، تعـامالت 7 و سـخت   سست يوندهایپ،  


ـ  ، سلـسله  بمرات
 و 

   . 11يرهبر

 )بازخوردي يها حلقه و دماپا (نظارت . 1

                                                
1. Cohen 
2. March 
3. Problematic goals 
4. Unclear technology 
5. Fluid participation 
6. Control 
7. Tight and Loose Coupling 
8. Interaction 
9. Decision Making 
10. Hierarchy 
11. Leadership 



   

  

  

  

 225  . . .    ها الگوي ارتقاي اثربخشی مدیران گروه

ي بازخوردي سـازمانی هـستند کـه نـسبت بـه      ها منظور از نظارت و کنترل، حلقه  

ـ . باشـند  عوامـل انتخـاب شـده در محـیط، حـساس مـی        الگــوي بـر  مبتنـی  شگاهدر دان

و  )ساختاري کنترل (عمودي ي بازخورديها از طریق حلقه  و کنترل  سایبرنتیک، نظارت 

 داراي سـایبرنتیک  دانـشگاه . شود  انجام می ) اجتماعی کنترل (افقی بازخوردي يها  حلقه

اگـر  . گیـرد  قرار قبول قابل اي  هدر محدود  باید آنها   به دستیابی که است اهداف تعدادي

 فعـال  در دانـشگاه   هـایی   یـا گـروه    گیرند، افـراد   قرار طیف از آن  خارج آنها   از هر یک 

 دو نـوع  . برسـانند  خواهند  می خودشان که سطحی را به  کوشند دانشگاه   می شوند که   می

 :داد تمییز هم از توان می ها فعالیت آشکار براي تنظیم کنترلی سیستم

 توسـط  کـه  عمـودي  خورديبـاز  يهـا   یا حلقه  آشکار ساختاري  هاي  نترل ک -الف  

هـا،    در دسـتورالعمل   کنترلـی  سیـستم  این. اند  شده یا تقویت  ایجاد ساختار دانشگاه 

 . یابد می تجلی و ساختارها قوانین

 ریـشه  دانشگاه اجتماعی در سیستم  که افقی يها  یا حلقه  اجتماعی هاي  کنترل -ب  

رویکردهـا و    سـوي  بهو آنها را     ها رشد کرده    تعامل افراد و گروه    از طریق و  دارند  

 . دنده می وحدت گروه، سوق به مشترك و ناظر يها دغدغه

   1سایبرنتیک هاي سیستم سخت در و سست پیوندهاي . 2

ها اشاره    مشترك زیاد و مهم در زیرسیستم      پیوند سخت به وجود عناصر و اجزاي      

. اهد شد که تغییر در یک زیرسیستم، موجب بروز تغییراتی در بقیه خو  اي  هدارد ، به گون   

 هر چه واحد سازمانی و هسته تخصصی این کهسست اشاره دارد به      در حالی که پیوند   

تر و ارتباط با محیط،  هاي مدیریتی باید سست   تر باشد، ارتباطات میان زیرسیستم      با ثبات 

  . تر باشد و معموالً واحدهاي فرعی، پیوند سست با یکدیگر دارند محکم

  

                                                
1. Tight and Loose Coupling  in Cybernetic Systems 
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 : 1سایبرنتیک ايه سیستم در تعاملی يها حلقه . 3

شود  می آغاز  این فرایند زمانی.کند  ی عمل می  فرایند سایبرنتیک به مثابه مداري علّ     

ارزش  که منجر شود  سازمانی واکنشی به و خارجی  داخلی در محیط  تغییرات برخی که

 غیررسـمی  و رسمی هاي  گروه متغیر، برخی  اگر بر آن  . کند  می اصالح را متغیرها برخی

متغیـر از    آن شـود کـه    موجـب  و تغییـر در ارزش     کننـد  نظـارت ) تیواحدهاي نظـار  (

از  یـا برخـی    (مـدیریت  کرد که  خواهد تالش شود، گروه  خارج مقبول هاي  محدودیت

 طیف متغیر به  که منظور تغییر واکنش سازمانی، تا زمانی      به را) کننده نظارت واحدهاي

 فقـط  سـازمانی  همـاهنگی  همسئل. وادارد گیري موضع شود، به  داده برگشت قبولی قابل

  . برگردد قبولی قابل وضعیت به متغیر که رسد می پایان به زمانی

  

 گیري تصمیم . 4

) 1382 (مبـائو  بیـرن  دیـدگاه  از سـایبرنتیک  يالگـو در   گیـري   تصمیم يها یژگیو

 یـا  تـدریجی  گیـري   گیـري، تـصمیم     تـصمیم  متعـدد  و مراجـع    وجود منـابع   :از عبارتند

  پرهیـز  وهـا  تیفعال درستی معیار به عنوان مشخصی طیف یا ، تعیین محدوده2اي  همرحل

 ، ضـمن  )1981 (3برونـر  نیز بـه نقـل از اسـتین        )2000 (کاتلر. تکانشی و سریع اقدام از

 يهـا  یژگـ یوگیـري، بـه       در تصمیم  و شناختی  تحلیلی، سایبرنتیک  پارادایم سه به اشاره

در  مراتبـی  سلـسله ن  سـازما بـه     ویژه  به طور  و در آن   پرداخته سایبرنتیک گیري  تصمیم

 ,Cutler( تاسـ  کـرده  تاکیـد  اي همرحلـ  گیـري  و تصمیم با محیط گیري، تعامل تصمیم

و  کننـد  ی مـ  عمـل  پیچیـده  در دنیایی  ها  است دانشگاه  معتقد) 1382 (بیرن بائوم . )2000

 از یکـی . کننـد  را ساده  کنند باید این پیچیدگی    عمل يمؤثرطور   به بتوانند که این يبرا

 تـصمیم  کـه هـر    ي نحـو  است، به  گیران  تعداد تصمیم  کار، افزایش  این انجام يها روش

                                                
1. Loops of Interaction in Cybernetic Systrms 
2. Incremental 
3. John D. Steinbruner 
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 يهـا   که واکنشيریتأثباشد و  تمرکز داشته محدود ابعاد بعداً بتواند بر برخی اي  هگیرند

. گیـرد  قـرار  مداقـه  مـورد  گیران سایر تصمیم وسیله ، بهکند یمابعاد ایجاد   در سایر  يو

 منقـسم  و خـاص  جزیی لئاز مسا يادیزتعداد  طرحی، بهچنین  در سایه ل پیچیده ئمسا

  . دنگرد ی ممطرح گوناگون گیران توسط تصمیم  که هر یکشود یم

  

  مراتبی سلسله و شده تقسیم سیستم . 5

 آن فرعـی  هاي  سیستم کند، با مشاهده    کار می  چگونه دانشگاه یک که این شناخت

 دانـشگاه  است الزم بنابراین. است پذیر تر، امکان   بزرگ هاي  سیستم تشکیل و چگونگی 

 بـه  گـویی  پاسخ. شود تقسیم گوناگون و متضاد، به اجزاء    چندگانه اهداف به پاسخ براي

 سازمانی فرعی هاي  بخش به گوناگوناجزاء   تقسیم اساس و متضاد، بر   چندگانه اهداف

 دهند، صـورت   بازخوردها تغییر می   به و رفتار خود را در پاسخ      واکنش که پیوند سست

   .پذیرد می

 
  رهبري . 6

 با اتخاذ توانند ی مدر رهبري اثربخش سایبرنتیک معتقد است که مدیران بیرن بائوم

کـارکرد خـود را    سایبرنتیک و سازگار با اصول    متناسب يرهبرو   مدیریت يکردهایرو

 مـؤثر در دانـشگاه   ي رهبـر يها یژگی و برخی. )76: 1382بیرون بائوم،    (نمایند اثربخش

در سـازمان،    و پویـایی   تغییـر و اصـالحات     اهمیـت  بـه   آگاهی :ند از عبارت 1سایبرنتیک

ـ  فعال از مجموعـه   دانـشگاه، حمایـت    يها  تیفعالو   سازمان شناخت ي دانـشگاه،  هـا   تی

 بـه  هوشـمندانه  يهـا  دانشگاه، مداخله يرهبرو  در مدیریت اعضاء  ری سا دادن مشارکت

سازمانی، پرهیز از    يکردهاکارتغییر در    ایجاد ي برا فراوان يها  تالشدر   ي مشارکت جا

 ،بـائوم  بیـرن  (ارتبـاطی  يهـا   ستمی س و ایجاد  ي مورد ي، تأکید بر مدیریت   ادی بن تغییرات

 خود را نسبت   باید حساسیت  مدیران که کنند یمپیشنهاد   اصول این. )194-193 :1382

                                                
1. Effective Leadership in Cybernetic University 
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 که ییها ستمیساز طریق  مهم دهند، بر موضوعات افزایش سازمان نظارتی يها ستمیه سب

، کنند ی مایجاد تعامل يبرارا  و میدانی  و عرصهدهند ی م و گزارش  يآور جمعا   ر ها  دهدا

 يهـا  ستمیـ  سو ایجـاد تعـادل    هماهنگی سایبرنتیک مدیریت عمده کارکرد. نمایند توجه

 امـر  ایـن . مدیر اسـت  يها   ارزش ي ساز بهینهت  در جه  حرکت منظور به درون سازمان 

 يهـا   و فرایندها هی، رو1اي همرحل و   تدریجی گیري  ي و تصمیم   سازگار  از طریق  تواند یم

ـ آور یبه وجود مـ   را   ییها  تی محدود که اهدافی مدیریتی، تبیین  و تأکیـد بـر عناصـر        دن

 خـاص  اصـول  کـارکرد رهبـران، بـه      اثربخـشی . انجـام شـود    سـازمانی  زندگی منتخب

 شناسایی بها  آنه. کنند  می توجه اشتباهات به سایبرنتیک رهبران. دارد بستگی سایبرنتیک

 بـه  پاسـخ  صـرف  شـان  وقت عمده اهتمام دارند و بخش و معضالت ها ضعف و حذف 

 مناسب هاي اصالحی   واکنش داند که   رهبر سایبرنتیک، می  . شود  ساختار می  ها در   اختالل

از فعـال    اسـت  عبـارت  مـسئله  بنابراین. موجودند سازمان فعلی هاي  در سیستم  احتماالً

 ابزارهاي که شود  می رهبر سایبرنتیک مطمئن  . مناسب يها  لقهح کردن فعال غیر یا کردن

 ناظران مورد بررسی   این شوند توسط   تولید می  که موجودند و اطالعاتی   مناسب نظارتی

در فرآینـد   اعـضاء  تعداد دادن افزایش در صورت توانند می رهبران. قرار خواهند گرفت  

تأثیر  را تحت اعضاء، سازمان مور بهاز ا مقدار محدودي مسئولیت ارزیابی، با اعطاء نظام

 و یابد می شود، افزایش باید بر آنها نظارت که لیئکار، تعداد مسا این با انجام. قرار دهند

 و گمـاردن  از شناسایی پس. یابد می افزایش مهم تغییرات به در نتیجه، حساسیت نسبت  

 مهـم  نـشانگرهاي  افـت دری تعیین منظور را به  هایی ارتباطی   سیستم باید ناظران، رهبران 

 یـا راه   لئمـسا  بـه  سـایبرنتیک  دانـشگاه ). 210-211 :1382،  بیـرن بـائوم    (نمایند ایجاد

 يدیـ  جد لئکـار بـروز مـسا      که نتیجه  وقتی ،دهد ی م نشان واکنش مدت کوتاه يها  حل

معرفی مفهوم ) 1382 (مبیرن بائو. کند ی منرم و پنجه دست طور متناوب باشد، با آنها به   

                                                
1. Incremental 
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 از اي هسپس مجموع؛ و کند یمیبرنتیک را براي ترکیب این چهار الگو فراهم   ادانشگاه س 

  :کند یمیبرنتیک ارائه ا را براي مدیریت مؤثر در دانشگاه سشنهادهایپ

آن؛ مدیران  » تیریمد«در سازمان است نه     »  مناسب  توازن جادیا« رهبران   تیمسئول

ـ  ابنـد گرا و فعال وقوف ی     ي تحول رهبر تیاهم به   دیبا ـ باان  ؛ آن ي را در  رهبـر  ظهـور    دی

 را شـان  ییوانا تدیباها    سازمان پرورش دهند؛ مدیران دانشگاه     گوناگونی  فرعي  ها  بخش

باال ببرنـد؛   د  ی بنگرن گوناگوني  ها   و اطرافشان را از پنجره     طیمح که نکته نیابا آموختن   

 کهي  ندیناخوشای نشده و    نیب شیپ جینتا نسبت به احتمال وقوع      دیباها    ي دانشگاه رؤسا

 تجربـه  کـسب  کهی حالها در    ي دانشگاه رؤسا است، حساس باشند؛     رفتار آنان ی از   ناش

 دیباي بشناسند، متعددي ها دگاهیدي مجرا تا سازمان خود را از       شوند یم و قادر    کنند یم

فکـر   کـردن  عمـل  کـه  دهند  صیتشخ دیباها    ي دانشگاه رؤسا؛  کنند هیتکبر شهود خود    

 کننـد و یی شناسای متداول را  شناختي  خطاها منابع   دیبا ها  هدانشگاي  رؤسا است؛   کردن

توسعه دهنـد؛  را ،  برد یم سئوال   ریز آنها را    ریتفاسی و   اطالعات منابع   کهي  ا يفکرعادت  

 دیبا رانیمد دهند؛   جارو خود   کارکنان انیم را در    دهیعق اختالف   دیباها    ي دانشگاه رؤسا

ي بـا  رهـا یمتغ نـسبت بـه   که حضور دارند    یی از سازمان  جا ناظران در    کهمطمئن باشند   

ي شـده، بـه   آوري جمـع  هـا   دادهکـه  مطمئن شوند    دیبا رانیمد حساس هستند؛    تیاهم

 دیبا رانیمد؛  شوند یم کاربرده  به است   ریمد در نظر    کهی  موضوعیی از   ها  شاخصعنوان  

؛ ، داشـته باشـند  شـود  یمـ  آنها اطالعات منتـشر    قیطر از   کهیی  ندهایفرآي به   ادیزتوجه  

؛ مـدیران   کننـد ی برگـزار    دانـشگاه ي  زگردهـا یم بـه تعـامالت،      کمکي  برا دیبا رانیمد

ي رؤسـا ی باشـند؛  خـوب ي ها بروکرات خود را بشناسند؛ آنان باید روانیپ دیباها   دانشگاه

ي الزم ریپذ ارزش قائل شوند؛ در عین استقامت از انعطاف     ها  تناقضي  برا دیبادانشگاه  

 . ی پرهیز نمایندطیتفری و افراط تیریمدبرخوردار باشند و از 

ـ نظر کـه  دهـد  یمـ ي شـده نـشان    آور جمع   اتینظري  رو بر   قیعمي  ها یبررس  هی

ی که الگویی تلفیقـی از الگوهـاي مـشارکتی، سیاسـی،            عال آموزش   کیبرنتیسا تیریمد

 آنارشی سازمان یافته و همچنین واجد نکات مهمـی از سـایر نظریـات و                 ،بوروکراتیک
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 شیپ نیبنابرا.  برخوردار استاتینظر ریسایی نسبت به باال تیجامع از ،باشد یم ها مدل

 گـروه در آمـوزش   تیریمـد  پژوهش در حـوزه  نیاي  رهایمتغ، عوامل و    ها  مؤلفه سینو

 و عوامل   ها  مؤلفهی  بانیپشتی و   عال آموزش   کیبرنتیسا تیریمد هینظر تیمحوری بر   عال

 بـه  کـه  به هدف    لینی  اثربخش کردیروها به خصوص      و مدل  اتینظر ریساي  رهایمتغو  

ـ بن باشـند  یمـ ي برخوردار محور هینظر انطباق الزم با   تیقابلی از   قیتطبلحاظ    نهـاده  انی

  .شده است

  

  ها دادهروش پژوهش و ابزار گردآوري 

.  اسـت  2یشیـ مایپي و شـیوه انجـام آن        ا  توسعه  و 1يکاربرد از نظر هدف،   پژوهش   نیا

ران و متخصصان آموزش عالی و در مرحلـه دوم،          ي در مرحله اول صاحبنظ    آمارجامعه  

ی منطقه هشت شـامل     اسالمتمام وقت در واحدهاي دانشگاه آزاد       علمی  اعضاي هیأت   

 شـهرري، شـهر   ، تهران مرکز، تهران جنوب، تهران شرق، تهران غرب  ،علوم و تحقیقات  

. ندباشـ  میقدس، اسالم شهر، فیروزکوه، رودهن، پردیس، علوم دارویی و علوم پزشکی       

در سازمان مرکزي دانـشگاه آزاد  علمی   هیأت شده از دفتر     گرفتهکه بر اساس اطالعات     

 انتخاب نمونه در مرحله     .باشند یم نفر   5417اسالمی در زمان انجام این پژوهش حدود        

در مرحله دوم، با توجه به مشخص بـودن تعـداد           . اول به صورت هدفمند انجام گرفت     

 نمونه از جدول کرجسی و مورگان اسـتفاده و تعـداد          اعضاي جامعه، براي تعیین حجم    

براي نمونه گیري در این مرحله از پـژوهش از روش           . نفر برآورد شد   359ه  حجم نمون 

ي واحـدها در هر یـک از  علمی  نسبت تعداد اعضاي هیأت  بر حسب ي،  ا  طبقهتصادفی  

ه شده و در هر دانشکده استفاد   علمی  دانشگاهی و بر اساس نسبت تعداد اعضاي هیأت         

در مرحله اجرا با هدف افزایش سطح اعتبـار پـژوهش سـعی گردیـد سـطح نمونـه تـا           

ي ابزار گـردآور  در این پژوهش .موجود در هر دانشکده نیز تعمیم یابد علمی  ي  ها  گروه

                                                
1. Applied Reserch 
2. Survey Reserch 
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و ي آن گـردآوري،     هـا   و داده  دو مورد پرسشنامه بود که در دو مرحلـه طراحـی             ها  داده

ي اصـلی و  هـا  مؤلفـه  بـا    هـا  یهگوه مرحله اول تناسب     در پرسشنام .  شد لیو تحل  هیتجز

. ی بدست آمـد عالآموزش ن  با نظرخواهی از متخصصان و صاحب نظرا       )نظري(عوامل  

اثربخشی مدیر گروه بود که براي تعیین اعتبـار         ) متغیر( گویه   100این پرسشنامه حاوي    

نامه نهـایی از    پرسش 2براي سنجش پایایی  .  استفاده شده است   1 روایی محتوا  از روش آن  

  . دهد یمیی بدست آمده را نشان ای پا زیر جدول کهدشضریب آلفاي کرونباخ استفاده 

 
 هاي آموزشی بر اساس آلفاي کرونباخ گروه انهاي اثربخشی مدیر پایایی مؤلفه

 آلفاي کرونباخ  انحراف معیار  واریانس  میانگین  تعداد سؤاالت

100  2/530  40/2280  574/47  979/0  

  

 و متغیرهـاي رهبـري و   هـا  مؤلفـه ي حاو سؤال  70پرسشنامه مرحله دوم با تعداد      

ایـن پرسـشنامه   . ي آموزشی نهایی شد   ها  گروهی در سطح    عالمدیریت اثربخش آموزش    

ی و تعیین سـطح   آموزشي  ها  در گروه ی  اثربخش موجود   تیوضعامکان سنجش همزمان    

 به صورت حضوري در اختیـار        امهپرسشناین   .مطلوب هر کدام از عوامل را فراهم کرد       

در  - باشند یمتمام وقت  علمی   هیأت اعضاي   - قیتحقنمونه در دسترس جامعه هدف      

 گروه آموزشی در واحدهاي دانـشگاه آزاد اسـالمی منطقـه            134 دانشکده و    80از  بیش  

حدود ( پرسشنامه 228ي تحقیق نهایتاً تعداد ها تیمحدودهشت قرارگرفته و با توجه به 

تجزیـه و تحلیـل     در ایـن تحقیـق بـراي      . دریافت و تجزیه و تحلیل شـد      )  درصد 5/63

، واریانس نیانگیم درصد، ،ها یفراواني جمعیت شناختی از آمار توصیفی مانند ها یژگیو

 و کـاي  4، آزمـون بارتلـت  KMO 3و انحراف معیار، براي پاسخ به سؤال اول از معیـار          

                                                
1. Content  validity 
2. Reliability 
3. Kaiser – Meyer - Olkin 
4. Brtlett's Test 
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 و عوامـل  هـا  مؤلفـه املی و بـراي تعیـین    براي مناسب بودن اجراي تحلیـل عـ      1اسکوئر

 بـا چـرخش وریمـاکس       2ي آموزشی از روش تحلیـل عـاملی       ها  گروه اناثربخشی مدیر 

ـ مبراي تعیین وضعیت موجود و مطلوب و مقایسه         .برداري شد   هرهب 3)متعامد(  هـا   نیانگی

 از 4 اسـمیرنوف – از آزمـون کولمـوگروف   ،پس از بررسی نرمال بودن توزیـع متغیرهـا        

از تکنیـک  .  استفاده شـد 7 و آنالیز واریانس یک طرفه6 زوجی t 5 یک طرفه،  tهاي   آزمون

 براي تعیین میزان تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغیـر وابـسته   Enter به روش   8تحلیل مسیر 

  ي آموزشی و تهیه الگوي پیشنهادي و از معادله تناسـب           ها  گروه انمیزان اثربخشی مدیر  

)2 df   /X2 ( گیري شد ناسب الگوي پیشنهادي بهره براي تعیین ت.  

  

  هاي پژوهش یافته

 228مجموع از تعداد     درکه  ي جمعیت شناختی پاسخگویان نشان داد       ها یژگیوبررسی  

 درصد در مرتبـه اسـتادي،       2/5.  درصد مرد بودند   6/62 درصد زن و     4/37پاسخگو   نفر

 درصـد در  5/27  درصد در مرتبـه اسـتاد یـاري و      2/59 درصد در مرتبه دانشیاري،      1/8

پاسخگو، داراي مدرك علمی  هیأت درصد از اعضاي 76. مربی قرار داشتندعلمی مرتبه 

بیشترین فراوانـی رشـته     .  درصد آنان داراي مدرك کارشناسی ارشد هستند       34دکتري و 

درصـد، و کمتـرین فراوانـی     6/42تحصیلی پاسخگویان مربوط به رشته علوم انسانی با     

 درصـد داراي   95نزدیـک بـه     . باشـد    درصـد مـی    5/1بـا   زشکی  مربوط به رشته علوم پ    

اعضاي تمام وقت، کمی . اند وضعیت استخدامی رسمی و آزمایشی و بقیه قراردادي بوده

                                                
1. Che-square Test 
2. Factor Analysis 
3. Varimax rotation metod 
4. Kolomogoroff -Smirnoss Test 
5. One -Samples T-test 
6. Paired-Samples T-test 
7. One -Way ANOVA Test 
8. Path Analysis 
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گویـان، سـابقه     درصد از پاسـخ 93. اند  درصد و بقیه نیمه وقت گزارش شده93بیش از  

قه تـصدي مـدیریت    درصد بیش از ده سال سـاب 3/1عملکرد مدیریت گروه را نداشته و     

  . اند گروه داشته

  

سـطح مـدیران     هـاي رهبـري و مـدیریت اثـربخش در           مؤلفـه :  سؤال اول  -1

  هاي آموزشی کدامند؟ گروه

الزام اولیـه اسـتفاده از   . گویی به این سؤال از تحلیل عاملی استفاده شد    براي پاسخ 

ن برابـر نتـایج   نتیجه این آزمو. آزمون بارتلت است  وKMOاین روش استفاده از معیار     

هـا بـراي انجـام تکنیـک          تناسب بـاالي داده     مثبت بوده و بیانگر    2اخذ شده در جدول     

توجه به حـداقل   با. است KMO ، 810/0 مقدار محاسبه شده براي   . تحلیل عاملی است  

طـرف   از. دارد سطح خیلی خوب قرار  در KMO]شده[و حداکثر مقدار آزمون، مقدار 

، )=795/8276Approx. Chi – Square (براي آزمون بارتلـت دیگر، مقدار محاسبه شده 

تـوان چنـین نتیجـه      بنـابراین مـی  ) .P = 000/0 ( استدار معنا  P 001/0سطح  نیز در 

هـاي بررسـی شـده از تناسـب بـاالیی جهـت اجـراي تحلیـل عـاملی           گرفـت کـه داده  

ثربخـشی از   بـراي تعیـین عوامـل ا       KMOپس از اطمینان از نتایج آزمون       . برخوردارند  

اساس نتایج آن،    استفاده و بر  ) چرخش یافته  (1تحلیل عاملی به روش وریماکس متعامد     

ایـن نتیجـه بـا الگـوي     . بنـدي شـد   طبقـه   عامل شناسـایی و   15هاي پرسشنامه در      گویه

گرفتـه شـده و بـه معـرض داوري       بندي نظري که براي تدوین پرسشنامه در نظـر          طبقه

ذاشته شده، از لحاظ تعداد عامل، کامالً منطبق بوده         متخصصان مدیریت آموزش عالی گ    

 15و14هاي  همچنین در عامل. ها در موارد اندکی متفاوت بود ولی از لحاظ چینش گویه

 و یـا منفـی بـوده اسـت، بـه همـین دلیـل        1/0از  ها عمدتاً کمتـر  میزان بار عاملی گویه   

 به باال بوده 3/0عاملی آنها از که بار را هاي این دو عامل  پژوهشگر تعداد اندکی از گویه

                                                
1. Varimax 
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قـرار داده   هـا  طیف سایر عامـل   را در  ندا ها انطباق داشته    و به لحاظ نظري با سایر عامل      

  :ها قطعی شد  سیزده عنوان زیر براي عاملباالمجموع با انجام عملیات آماري  در. است

  

اي منطقه  آموزشی در واحدههاي  گروهانها و عوامل اثربخشی مدیر  مؤلفه-2جدول 

  هشت دانشگاه آزاد اسالمی

مؤل

  فه
 ها سؤال  عامل

 بار

 یعامل

 .  همواره بهبود فرایند تدریس در گروه را مد نظر دارد، مدیر گروه .1

 و متفـاوت اعـضاء در   گونـاگون  عقایـد  و از ارائـه آراء   گروه مدیر .15

 .کند میجلسات شوراي گروه استقبال 
  

 جدید ارتقاي کیفیت و توانمند هاي شیوهمدیر گروه همواره به دنبال     . 4

 .سازي اعضاي گروه است


 و متـون درسـی  متناسـب بـا       هـا   سرفصلمدیر گروه به روز رسانی      . 2

را در مباحـث اصـلی شـوراي گـروه قـرار        علمـی    هاي  پیشرفتآخرین  

 .دهد می

  

ي
رهبر

  

حول
ت

 
گرا

  

گروه بـا هـدف افـزایش    علمی  هیأتاصالح شیوه ارزشیابی اعضاي  . 3

 . اصلی مدیر گروه استهاي دغدغهاثربخشی اعضاي گروه از 


 پژوهشی مورد هاي طرح نظرات اعضاي گروه را  در ارائه گروه مدیر. 9

   .توجه قرارمی دهد
  

 گـروه   اعـضاي  از یک هر مدیر گروه تمهیداتی اندیشیده است که         .10

رشــته علمــی  هــاي پیــشرفت مشخــصی را در کــسب اطالعــات نقــش

    .دن داشته باشعهده برتخصصی گروه 



 از اعـضاي گـروه    یـک  هرمدیر گروه تمهیداتی اندیشیده است که       . 11

 عملکرد برکه ) محیط درونی و بیرونی گروه(نسبت به تغییرات محیطی 

   .دهند میگروه مؤثر است حساسیت نشان 



ي
رهبر

ی  
شارکت

م
  

جدیـد   علمـی   هیأت جذب در نظرات اعضاي گروه را        گروه مدیر  .8

   .دهد مورد توجه قرارمی
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 آکادمیک و دانشگاهی را در رفتار خـود بـه   هاي  ارزش مدیر گروه     .28

 بین خود اي فاصله که اعضاي گروه    اي   گونه  به دهد  میعنوان الگو نشان    

   .کنند نمیو وي احساس 

  

 پژوهـشی اعـضاي گـروه را یـاري     هاي طرحمدیر گروه در اجراي    . 16

   .دهد می
  

 ارتقاء، اعـضاي گـروه را در    هاي  فرصت با فراهم کردن     گروه مدیر. 17

   .کند می فردي حمایت توانمندسازي ومسیر توسعه کیفی 
  

     .کند می تک تک اعضاي گروه حمایت منافع ازمدیر گروه . 12

ي
رهبر

  

ح
ت

مای
  

 تقـدیر  گونـاگون  از زحمات اعـضاي گـروه در مقـاطع     گروه مدیر. 13

   .کند می
  

 هـاي  فعالیـت  داراي شناخت کلی نسبت بـه سـازمان و           گروه مدیر. 18

   .دانشگاه است
  

     . دانشکده آگاهی کافی داردهاي فعالیتمدیر گروه از وظایف و . 19

 خود شـناخت دقیـق      هاي  مسئولیتمدیر گروه نسبت به وظایف و       . 20

   .دارد
  

 و افق فکري اعضاي گروه آشنایی کافی        خصوصیات بامدیر گروه   . 21

   .دارد
  

      . مشترك گروه استتعهدات و ها ارزشمدیر گروه متعهد به حفظ . 27

 و ها خواسته ها، دغدغهانعکاس مدیر گروه از توانایی الزم در بیان و .22

    .انتظارات اعضاي گروه برخوردار است
  

ي
رهبر

ت  
خ

شنا
  

 هیـأت مدیر گروه قادر است مابین انتظـارات دانـشکده و توقعـات            .23

     .کند برقرارتوازن علمی 
  

 انعطاف ازمدیر گروه در عین استقامت و پایداري در انجام وظایف       .25

   .اقع ضروري برخوردار استپذیري الزم در مو
  

     .شود میمدیر گروه در انجام وظایف کمتر دچار افراط و تفریط . 26

ي
رهبر

  

الگو
  

      .مدیر گروه در یادگیري و افزایش دانش تخصصی الگو است. 24
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      .کند می استقبال اعضاء همواره  از نظرات اصالحی گروه مدیر.30

مدیر گروه در مباحث شوراي گروه به دنبال کشف حقیقت است تا  .29

   . فردي خودهاي دیدگاهاثبات 
  

     .کند می مثبت گروه تأکید هاي فعالیتمدیر گروه بر تداوم . 33

 گروه اهتمام معایب و نقایص رفع ومدیر گروه نسبت به شناسایی       .31

    .دارد
  

 نظـرات اعـضاي گـروه را  در بهبـود فراینـد ارزشـیابی             گـروه  دیرم. 7

   .دهد یهمکاران مورد توجه قرارم
  

 گـروه  هـاي  اولویـت  تعیـین  و تبادل اطالعـات   منظور به گروه مدیر.52

    .دهد می مرتب تشکیل طور بهجلسات شوراي گروه را 
  

      .کند میی پرهیز  افراطاصالحات و مدیر گروه از تغییرات عمده 32

 نظرات اعضاي گروه را در بهبـود فراینـد تـدریس مـورد      گروه مدیر. 6

    .دهد توجه قرارمی
  

ي
رهبر

  

ي مداوم
بازساز

  

 دنبال به ،قوانین مغایر با منافع جمعی اعضاي گروهدرباره مدیر گروه  .5

    .اصالح آن از طریق مجاري قانونی است
  

یـستمی را طراحــی کــرده اسـت کــه بازخوردهــاي   مـدیر گــروه س  .35

 قابـل قبـول قـوانین و        محـدوده  در) درستی یا نادرسـتی    (هایش  فعالیت

   .مقررات به سرعت به وي منعکس شود

  

 اعضاي گروه را    هاي  فعالیتمدیر گروه همواره درستی یا نادرستی        .36

   .کند می به آنان منعکس مقررات ومبتنی بر قوانین 
  

 و قـوانین   هـا،   دسـتورالعمل مدیر گروه همواره اعضاي گـروه را از         . 37

   .سازد می جدید آگاه مصوبات
  

 معیارها از استفاده با را ها برنامهمدیر گروه سنجش موفقیت  اجراي     .39

   .کند می مبتنی بر قوانین و مقررات ابالغی کنترل هاي شاخص و
  

کنترل
ي  

ختار
سا

  

 گروه را مبتنی بر قوانین و مقررات        هاي  برنامهداف و   گروه اه  مدیر. 38

    .کند می ابالغی تهیه هاي مشیو خط 
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 بررا علمی  هیأت آموزشی و پژوهشی وظایفمدیر گروه ارزشیابی  .40

     .دهد می قوانین و مقررات انجام اساس


و و رفتاري اقناعی گپاسخعلمی  هیأت انتقادات برابر در گروه مدیر. 44

   .دارد
  

ـ مدیر گـروه از بازخوردهـاي دانـشجویان در        . 42 اره کیفیـت تـدریس    ب

 کرده و در    استقبال دانشجویی   هاي   مشاوره  و  و متون  ها  سرفصلاعضاء،  

   .کند می را فراهم عملکردهاموارد لزوم زمینه اصالح 

  

اعـضاي گـروه منتـسب       گروه را  به جمع       هاي  موفقیتمدیر گروه   . 43

  .کند می
  

ی
جتماع

ا
  

اعضاي گروه به صیانت از منافع جمعی گروه توسـط مـدیر گـروه          .14

   .اطمینان دارند
  

 کوتاه مدت براي حل مشکالت مرتبط با هاي حل به راه   گروه مدیر .45

   .حوزه وظایف گروه توجه دارد
  

 منظـور بـه   ( براي گفتگوهاي غیـر رسـمی        مدیر گروه فرصت الزم   . 53

 اجتمـاعی ماننـد اردوهـاي    هـاي   فعالیـت  ضـمن  در -)  اطالعـات  تبادل

   .نماید می را براي اعضاي گروه فراهم -تفریحی

  

 مدیر گروه با    ،لئ جاري براي حل مسا    هاي  روشدر صورت فقدان     .46

   .کند میمداخله موردي مشکل را حل 
  

گروه نقش گروه را در اجراي اهداف کلی دانشکده و دانشگاه مدیر . 34

   .کند میبراي اعضاي گروه ترسیم 
  

 مطالعاتی در موفقیت گروه توسط مدیر مورد هاي پروژهپیامد اجراي .48

    .گیرد میبررسی قرار 
  

 هـاي  برنامه اصالح و دانشکده را در تهیه هاي مشیمدیر گروه خط   .50

  .دهد میه مورد توجه قرار گرو
  

ی
خط

غیر
  

رشته تخصـصی گـروه در اصـالح     علمی   هاي  پیشرفت آخرین   تأثیر.49

    .گیرد می و متون درسی مورد توجه مدیر گروه قرار ها سرفصل
  

ت
ال

تعام
  

يخط
  

   را ایجاد کرده است که اعضاء با هـدف افـزایش   اي زمینهمدیر گروه   .51
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حیح وظـایف گـروه راجمـع      مربوط به انجـام صـ      هاي  چالش ،اثربخشی

  تحلیل و در تعامل با یکدیگر براي حل آن اقدام کنند   ،آوري

 هـاي  برنامه مستمر بازخوردهاي تحقق اهداف و طور بهمدیر گروه   . 41

   دهد می را مورد توجه قرار  شود می ارائه اعضاءگروه که توسط 
  

 دانـشکده را  مـسئولین ایت مدیر گروه در اعمال وظایف اداري رض     . 70

   دهد میترجیح 


 کـه در  هـایی  شـاخص  اسـاس  بر راگیري خود     مدیر گروه تصمیم    .59

   کند می متمرکز اند کردهتجربیات گذشته اثربخشی خود را ثابت 
  

 درسـتی قـرار نـدارد    رمـسی  گروه در هاي فعالیت وزمانی که کارها   . 60

   کند میگیري براي اقدام سریع و تکانشی پرهیز  مدیر گروه از تصمیم
  

 مـذاکره و ایجـاد       مبنـاي  بـر  مـدیر گـروه بیـشتر        هـاي   گیري  تصمیم.61

  جدید توجه براي اعضاي گروه است  هاي کانون
  

فی تغییرات  منتأثیرات در مورد پرهیز از    گیري  تصمیم در گروه مدیر.54

دهـد کـه بـراي       واکـنش نـشان مـی   هـا و اطالعـاتی    محرك به   ،محیطی

 معتبري دریافت شـده  منابع از اهمیت بوده و یا    دارايهاي گروه     فعالیت

 د  نباش

  

مدیر گروه تصمیمات خـود را در محـدوده قابـل قبـول قـوانین و               . 58

گیـري    تـصمیم  محدوده فوق مبناي میزان انحـراف در         ،گیرد  میمقررات  

 مدیر است  

  

) روهگ ،انشکدهد ،دانشگاه(مدیر گروه براي درك بیشتر اهداف کلی  .56

 را که باعث افزایش    ها  آنرده و برخی از     ک) تجزیه( را ساده سازي     ها  آن

: مثـال  (.دهـد  می در اولویت اعضاي گروه قرار       دنشو  میاثربخشی گروه   

ات تحـصیلی دانـشجویان از میـان        تمرکز بر متغیر افزایش میانگین نمـر      

 )متغیرهاي هدف افزایش کیفیت تحصیلی دانشجویان

  

 کـه  نـد ک مـی گیري   تصمیماي گونه بهل مهم ئمدیر گروه درباره مسا    .57

  زمان الزم براي اقدام از دست نرود  
  

صمیم
ت

 
ي

گیر
  

صمیم
ع، معیار و شیوه ت

مناب
 

ي
گیر

  

 و دانـشجویان    ،علمی هیأتمدیر گروه در نقش میانجی اختالفات       . 55

   .کند میاداري دانشکده عمل  هاي بخش
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 ، خـوب  یسـطح  از ، دیگـر  هـاي   گروه با مدیران    گروه مدیرارتباط  . 66

   .استبرخوردار  قوي وحکم م ،برخوردار
  

 را در ها دانشکده و ها گروهمدیر گروه برقراري ارتباط اعضا با سایر      .64

   .دکن میراستاي اهداف گروه تشویق 
  

 هـاي  توانمنـدي  مـستقالً  از اعضاي گروه را که  دسته آنمدیر گروه    .65

   .دهد می مورد تقدیر قرار دهند میفردي خود را  به طور مستمر افزایش 
  

 تعامـل  ر دروس بيامحتو و ها  سرفصل بهینه   اصالح درمدیر گروه    .63

   .شکده تأکید دارد در سطح دانها گروه سایر با گروه اعضاي مؤثر
  

 و  هـا   گـروه  سـایر  بـا   یکـدیگر و      بـا  اعـضاء مدیر گروه بر تعامل      .47

   . براي مواجهه با تغییرات محیطی تأکید داردها دانشکده
  

ظرات همه اعضاي ن تحقیق، و ساعات تدریس تنظیم در گروه مدیر .68

   .کند میگروه را لحاظ 
  

ت
س

س
  

 درعلمـی   هیأت فضایی را ایجاد کرده است که اعضاي      مدیر گروه  .62

 گروهی، در انجام وظایف خود مستقل از یکدیگر عمل  هاي فعالیت کنار

     .کنند می

  

 در را نظـرات آنـان   ، در ارزشیابی ساالنه اعضاي گـروه   ،مدیر گروه  .67

   .نماید میمورد یکدیگر به طور مؤثر لحاظ 


ی
ستم

ي سی
پیوندها

  

ت
خ

س
 

 مطالعـاتی نظـرات     هـاي   فرصتگروه در اختصاص بورس و      مدیر  . 69

   .نماید میهمه اعضاي گروه را لحاظ 
  

  

هاي   هاي آموزشی بر اساس مؤلفه      وضعیت موجود مدیران گروه   :  سؤال دوم  -2

  مدیریت و رهبري اثربخش چگونه است؟

تفاده هاي تأیید شده در سؤال اول اسـ  براي پاسخ دادن به این سؤال از منطق عامل 

بـا توجـه بـه طیـف     . گردیده و میانگین وضعیت موجود و متوسط طیـف مقایـسه شـد     

 معـادل بیـشترین سـطح عملکـرد     5 معادل کمترین سطح عملکرد و  1 (ها  گانه گویه   پنج

. نظر گرفته شـد   در3ارزش متوسط براي مقایسه عملکرد عدد  ) مدیر گروه در آن متغیر    
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هاي آموزشی در منطقـه   ل اثربخشی مدیران گروهاساس نتایج بدست آمده، میانگین ک   بر

بیشتر از سطح متوسـط طیـف   + 23/0 است که 23/3هشت دانشگاه آزاد اسالمی معادل  

  ). P   05/0 (شود ي، نتیجه بدست آمده تأیید میدار معنابوده و با توجه به سطح 

جـه  ها، بـه سـطح مقایـسه عوامـل پرداختـه و نتی              در ادامه بررسی مقایسه میانگین    

جمـع بنـدي   .  ارائه شده اسـت 3گانه در جدول  حاصل از مقایسه میانگین عوامل سیزده   

هاي آموزشی، به اسـتثناي       دهد که عملکرد مدیران گروه      ها، نیز نشان می     مقایسه میانگین 

. عوامل نـسبت بـه میـانگین طیـف،  مثبـت بـوده اسـت                عامل تعامالت خطی در سایر    

 شناخت رهبري و کمترین میزان مربوط بـه عامـل         بیشترین سطح تفاضل در عامل ابعاد     

  .باشد از سطح متوسط می تعامالت خطی است که کمتر

  

  هاي آموزشی با میانگین طیف  مقایسه میانگین عوامل  اثربخشی موجود مدیران گروه-3جدول 

  عامل  مؤلفه
تعداد 

  گویه
  میانگین

انحراف 

  معیار

میانگین 

خطاي 

  معیار

میزان 

 از تفاضل

متوسط 

  فطی

t df 
سطح 

 معناداري

  007/0  227  70/2  14/0  054/0  828/0  14/3  5  گرا تحول

  488/0 227 69/0  04/0  059/0  896/0  04/3  5 مشارکت

  092/0 227 69/1  11/0  065/0  990/0  11/3  4 حمایت

  000/0 227 57/9 52/0  054/0  824/0  52/3  7  شناخت

  000/0 227 50/5  33/0  061/0  926/0  33/3  3  الگو

  رهبري

  000/0 227 52/6 36/0  056/0  846/0  36/3  9  بازسازي مداوم

  000/0 227 59/3 20/0  056/0  858/0  20/3  6  ساختاري
  کنترل

  000/0 227 48/6  38/0  059/0  903/0  38/3  4  اجتماعی
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  016/0 227 42/2  13/0  054/0  818/0  13/3  7  غیرخطی
  تعامالت

  044/0 227 -02/2  -09/0  046/0  707/0  90/2 3  خطی

  گیري تصمیم
 معیار، منابع و

  گیري تصمیم یوهش
8  25/3  840/0  055/0  25/0  64/4 227 000/0  

  000/0 227 40/4  26/0  059/0  895/0  26/3  7  سست
  پیوندها

  597/0 227 52/0  03/0  066/0  00/1  03/3  2  سخت

p  05/0 

  

اي آموزشـی   ه  چه الگویی براي افزایش اثربخشی مدیران گروه      :  سؤال سوم  -3

  توان ارائه کرد؟ می

پاسخ به این سؤال، نیازمند مشخص شدن سطح مطلوبیت هـر کـدام از عوامـل و      

بر این اساس، تجزیه   . گروه است  تعیین میزان تأثیر هر کدام از عوامل بر اثربخشی مدیر         

و تحلیل آماري در دو بخشِ محاسـبه سـطح مطلـوبِ عوامـل و مقایـسه آن بـا سـطح                

 زوجـی و همچنـین   tها در وضعیت موجود با اسـتفاده از آزمـون     گروهانعملکرد مدیر 

هـا   استفاده از تکنیک تحلیل مسیر براي مشخص نمودن میزان تأثیر هـر کـدام از عامـل                

تجزیـه و    ها، نتایج بدست آمـده از       در بخش اول با توجه به سطح نرمال داده        .انجام شد 

هـاي    گـروه انسطح عملکرد مـدیر دهد که   نشان می4 زوجی درجدول t تحلیل آزمون   

. آموزشی در وضعیت موجود در تمام عوامل در مقایسه با وضعیت مطلوب منفی اسـت     

  ).P  05/0 (. بوددار معنااین تفاوت در همه عوامل 
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هاي آموزشی با میانگین   مقایسه میانگین عوامل اثربخشی موجود مدیران گروه-4جدول 

   منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمیتمام وقتعلمی  هیأتاساس نظر اعضاي  مطلوب بر

میانگین 

  عامل  مؤلفه  اثربخشی
تعداد 

  گویه
  مطلوب  موجود

میزان تفاضل 

  میانگین
t  df 

سطح 

 داري معنا

  000/0  227  82/18  19/1  34/4  14/3  5  گرا تحول

 000/0 227  18/17  12/1  16/4  04/3  5 مشارکت

 000/0 227  17/16  13/1  24/4  11/3  4 حمایت

 000/0 227  73/15  87/0  39/4  52/3  7  شناخت

 000/0 227  54/15  96/0  30/4  33/3  3  الگو

 رهبري

  000/0  227  44/16  97/0  34/4  36/3  9  بازسازي مداوم

ي ها کنترل

  ساختاري
6  20/3  22/4  02/1  39/16  227 000/0 

 کنترل
ي ها کنترل

  اجتماعی
4  38/3  36/4  97/0  31/15  227 000/0 

 000/0 227  34/17  03/1  16/4  13/3  7  غیرخطی
 تعامالت

 000/0 227  03/20  35/1  25/4  90/2  3  خطی

 گیري تصمیم
 اریمع نوع ،منابع

  گیري تصمیم
8  25/3  20/4  94/0  04/16  227 000/0 

 000/0 227  47/15  98/0  24/4  26/3  7  سیستمی سست
 پیوندها

 000/0 227  97/14  10/1  14/4  03/3  2  سیستمی سخت

  000/0  227  85/18  02/1  26/4  23/3  70  کل

p 05/0  
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ها، نتیجه بدست آمده از جـدول،         در بررسی نهاییِِِ تفاضل میانگین براي کل عامل       

در سـطح  علمـی   هیـأت هـا از نظـر اعـضاي      گروهانآن است که میزان اثر بخشی مدیر 

باشـد کـه    مـی  -02/1بر میزان تفاضل میانگین کل برا  . مطلوب مورد نظر آنان قرار ندارد     

  .میزان قابل توجهی است

 اسـتفاده  Enterدر بخش دوم پاسخ به این سؤال، از تکنیک تحلیل مسیر به روش     

 در)  عوامـل تمام (تحلیل شد، نتایج حاصل حاکی از این بود که متغیرهاي وارد شده در     

گـروه    قادر به تبیین تغییرات متغیـر وابـسته یعنـی میـزان اثربخـشی مـدیر                99/0سطح  

گـروه،   در بررسی میزان تأثیر عوامل مستقل بر متغیر وابـسته اثربخـشی مـدیر     . باشند  می

، 125/0گیـري     ، تـصمیم  147/0بیشترین سطح را عوامل بازسازي مداوم با ضـریب بتـا            

 105/0 و تعامالت غیرخطـی بـا        111/0، کنترل ساختاري    115/0پیوند سیستمی سست    

گیریم که با افـزایش میـزان    بت تغییرات، چنین نتیجه می    با توجه به عالمت مث    . اند  داشته

 نیز افـزایش یـا کـاهش خواهـد     ها  گروهان  تغییرات مثبت یا منفی، میزان اثربخشی مدیر      

دهد که عامل تغییرات خطی در افـزایش اثربخـشی بـه        همچنین بررسی نشان می   . یافت

 عوامل، بر اثربخشی مـدیر مستقل، تأثیر مستقیمی نداشته و تحت تأثیر سایر  عنوان متغیر 

البته باید توجه داشت، ضریب منفـی محاسـبه شـده، نـشانه تـأثیر      . گذارد گروه تأثیر می  

یعنی به میزان افزایش آن متغیر مـستقل،         . معکوس احتمالی این عامل بر اثربخشی است      

  .گروه به عنوان متغیر وابسته خواهیم بود شاهد کاهش میزان اثربخشی مدیر

، نـشان  )1نمـودار  ( راحل بعدي الگوي بدست آمده از تحلیل مـسیر همچنین در م 

، هنگامی که خـود بـه       Bداد که عامل بازسازي مداوم، به عنوان دارنده باالترین ضریب           

بودن  گیرد، تحت تأثیر سه عامل تحول گرایی، الگو        عنوان متغیر وابسته مفروض قرارمی    

ین میزان تـأثیر را بـر بازسـازي مـداوم     گیري قرار داشته و این سه عامل باالتر     و تصمیم 

شود که در صـورت ایجـاد تغییـرات کیفـی مثبـت در مـدیران              چنین استنباط می  . دارند

کـرده و   ، عامل بازسازي مداوم نیز تغییرات کیفـی مثبـت پیـدا      باالها در سه عامل       گروه

  .دگذار گروه تأثیر می تغییرات کیفی آن به طور مستقیم بر افزایش اثربخشی مدیر
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 هاي آموزشی   تحلیل مسیر عوامل اثربخشی مدیر گروه-1نمودار 

  

هـاي   میزان تناسـب الگـو الگـوي پیـشنهادي مـدیر گـروه           :  سؤال چهارم    -4

  آموزشی چگونه است؟

براي بررسی تناسب الگوي پیشنهادي، از دو روش جداگانه استفاده شد که نتـایج    

باشد، در روش اول با استفاده از  یر میهر دو روش مؤید تناسب باالي الگوي تحلیل مس

طبق .  است 99/0 مشخص گردید که نتیجه حاصل برابر با         R2ضریب تعیین چندگانه یا     

تر باشد،نشان دهنده تناسب بیشتر   نزدیک1  محاسبه شده به    R2معیار این روش هر چه      
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لگـوي  همچنین در روش دوم نیز نتیجه حاصل شده، تأییدکننده تناسـب ا     . باشد  مدل می 

 2تـر از        کوچـک   x2/dfاساس این روش چنانچه حاصل معادلـه         بر. تحلیل مسیر است  

باشد، نشان دهنده تأیید تناسب مدل است، نتیجه بدست آمده از ایـن روش نیـز بـراي                  

  . بود2همه عوامل کمتر از 

  

  گیري نتیجه

هـاي    این پژوهش با بررسی اولیه و تأیید موضوع پایین بودن اثربخـشی مـدیران گـروه               

آموزشی توسط   صاحب نظران مدیریت آموزش عالی با هدف آرمانیِ پیشبرد مطالعات     

مدیریت آموزش عالی،  تقویت و توسعه ادبیات موضوع و افزایش کیفیت و اثربخـشی               

همچنین اهـداف کلـی ایـن تحقیـق شـامل          . در مدیریت آموزش عالی انجام شده است      

هـاي آموزشـی، بررسـی        شی مـدیران گـروه    شناخت عوامل تأثیر گذار بر افزایش اثربخ      

وضعیت موجود اثربخشی در حال حاضر، تعیین سطح مطلوبیـت عوامـل و متغیرهـاي               

.  آموزشی بـوده اسـت  هاي اثربخشی و ارائه الگویی براي افزایش اثربخشی مدیران گروه  

هدف کاربردي تحقیق نیز ارائه پیـشنهاداتی بـراي کاربـست الگـو در سـطح مـدیریت                  

دانـشگاه آزاد   منطقه هشت   آموزشی به منظور افزایش اثربخشی در واحدهاي        هاي    گروه

هـاي آموزشـی در     گـروه انبر اساس نتایج تحقیق عوامل اثربخشی مـدیر  . اسالمی است 

 عاملِ رهبري تحول گـرا، رهبـريِ مـشارکتی، رهبـريِ حمایـت کننـده، ابعـاد               13قالب  

هاي  هاي ساختاري، کنترل روه، کنترل شناختیِ رهبر، الگو بودنِ رهبر، باز سازي مداوم گ        

گیـري، پیونـدهاي سیـستمی      اجتماعی، تعامالت غیر خطی، تعـامالت خطـی،  تـصمیم          

میانگین کـل اثربخـشی   . سست و پیوندهاي سیستمی سخت شناسایی و گروه بندي شد 

سطح  ( و در وضعیت مطلوبM = 23/3هاي آموزشی در وضعیت موجود   گروهانمدیر

فاصـله میـانگین کـل اثربخـشی در وضـعیت          .  بدست آمد  M  = 26/4) ها  اهمیت عامل 

ترین سطح عملکـرد مـدیران     همچنین پایین . محاسبه گردید  - 028/1موجود و مطلوب    
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 اسـت ایـن میـزان از    M = 90/2هاي آموزشی در عامل تعامالت خطی با میانگین       گروه

طح موجود مربـوط  باالترین میزان عملکرد نیز در س  . سطح متوسط طیف نیز کمتر است     

کمتـرین میـزان اهمیـت در سـطح     .باشد  میM = 52/3به عامل ابعاد شناخت رهبري با      

 و باالترین آن در عامـل کنتـرل   M = 14/4مطلوب براي عامل پیوند سیستمی سخت با      

 مربوط به عامل باالکمترین میزان فاصله در عوامل .   شناخته شدM = 36/4 اجتماعی با 

 35/1مربوط به تعامالت خطی برابر بـا        و بیشترین فاصله میانگین    87/0شناخت برابر با    

 و همچنـین نتیجـه معادلـه     R2الگوي تحلیل مسیر از طریـق محاسـبه ضـریب     . باشد  می

x2/df  نشان داد که الگو از تناسب برخوردار است. 

 گانه در وضـع مطلـوب       هاي محاسبه شده متغیرها و عوامل سیزده        بررسی میانگین 

هـاي نظریـه مـدیریت       نشان داد کـه چـارچوب     ) سطح اهمیت توسط پاسخگویان   بیان  (

سایبرنتیک در آموزش عالی که عمدتاً در سطح مدیران عالی و میانی دانـشگاهی داراي               

 .کارگیري دارد  نیز قابلیت تعمیم و بهها کاربرد است در سطح مدیران گروه

 توجـه بـه متغیرهـایی    هاي پاسـخگویان را بـا     ي جانبی پژوهش که نگرش    ها  یافته

سابقه مدیریت گـروه و      ، مدرك تحصیلی، رشته تحصیلی، تصدي و      علمی   مرتبه   :مانند

هاي مدیریتی، نوع همکاري و وضعیت استخدامی، نوع جنسیت و تأهـل در      سایر بخش 

 هـا در وضـعیت موجـود و مطلـوب سـنجیده و              گـروه  خصوص عوامل اثربخشی مدیر   

 در ،دهـد   ویان را نـشان مـی     هاي یکسان پاسخگ    گرشبه طور عمده ن   مقایسه کرده است    

واقع با توجه به تأیید سطح تعمیم پذیري عوامل اثربخـشی مـدیر گـروه بـر محوریـت              

ها از  نظریه مدیریت سایبرنتیک آموزش عالی در سؤاالت اصلی، عدم تأثیر پذیري پاسخ        

 .افزاید متغیرهاي جمعیت شناختی بر اطمینان از تعمیم نظریه می
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  ابع من

 آمـوزش   المعـارف   دائره ،»اثربخشی در آموزش عالی   « ،)1383 (.درضای، حم آراسته -

 .بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی:  تهرانجلد اول،. یعال

 ،ي وابـسته بـه وزارت علـوم       هـا   دانـشگاه  در   تیریمد «،)1380 (.درضای، حم آراسته -

ریـزي در    و برنامه صلنامه پژوهش    ف ،»ها یو کاست  ها  چالش: يو فناور  قاتیتحق

 . ریزي در آموزش عالیو برنامهؤسسه پژوهش م: تهران ،آموزش عالی

 ، عـالی کـشور   در مراکز آمـوزش    تیریو مد هبري   ر ،)1379 (.ادرضی، حم آراسته -

 . بازرگانو نشرچاپ : تهران

 هـا   دانـشگاه  در اداره  کیبرنتیسـا ي  الگـو  گاهیجا «،)1386 (.یمجتببذرافشان مقدم،    -

ـ یترب مطالعـات  هینشر،  »شهدی مـ  فردوسانشگاه  د: مورد ، دوره یو روانـشناس ی ت

 .انشگاه فردوسید:  مشهد ،ماره اول، شهشتم

و علمـی    سـازمان    ،کننـد  یم چگونه کار    ها  دانشگاه« ،)1382 (.تابر، ر بیرن بائوم  -

 مؤسـسه : هـران   ، ت  حمیـد رضـا آراسـته      : ترجمه ،»ي آن از منظر سایبرنتیک    رهبر

 .پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی

در اداره  علمی   هیأت   ي نظرات اعضا  یبررس« ،)1382 (.نو دیگرا  ي، حبیب اله  رویپ -

مجلـه   ،» تهـران یبهـشت  دیشـه دانـشگاه   ی در دانشکده پزشکی آموزشيها گروه

دانـشگاه شـهید بهـشتی، ویـژه نامـه هفتمـین            :  تهران ،آموزش در علوم پزشکی   

  .همایش کشوري آموزش پزشکی

  .نتشارات جهاد دانشگاهیا: مشهد ،» آموزشیدیریتم« ،)1373 (.شیرازي، علی -

ي آمـوزش عـالی در   هـا  چالش ،»نینودانشگاه  «،)1381 (.سی و رودت اچ   فرانک -

  .)ع(انشگاه امام حسین د: هران ت وارثی، محسن:ترجمه ،مهزاره سو

 يزی بر برنامه ر   ی درون یابی ارز ندی فرآ ری تاث یبررس «،)1387 (. مقصود ،فراست خواه  -

 از نظر اجـرا  يا سهی مقایلی؛ تحلی دانشگاهیآموزش يها  گروهتیفی بهبود کيبرا
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صلنامه پژوهش و برنامـه ریـزي در آمـوزش    ف. »یدرون یابی ارزي عدم اجراای

 .مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی: تهران ،14شماره عالی، 

بط عمومی  اداره کل روا  : تهران  ،  »عالیش  یژه نامه آموز  و «،)1377 (.تقبادیان، برا  -

 .وزارت فرهنگ و آموزش عالی

طراحی الگوهاي اثربخشی سازمانی بـا تاکیـد بـر     « ،)1375 (.کاظمی، سـیدعباس   -

  .دانشگاه تربیت مدرس: هرانت، ایان نامه دکتريپ ،»معیارهاي فرهنگ سازمانی

رائه مدل مدیریتی مبتنی بـر هـوش عـاطفی جهـت       ا« ،)1388 (.محمدخانی، کامران  -

. پایان نامـه دکتـري   ،»دانشگاه آزاد اسالمی علمی  اعضاي هیأت   ی  ارتقاء اثربخش 

  . واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسالمی: تهران

 ،»دیریت استراتژیک منابع انـسانی و روابـط کـار      م «،)1380 (.ی، ناصـر   سپاس ریم -

 .انتشارات میر: تهران

ي هـا  گـروه ان  ارزشیابی و بهبود عملکرد مـدیر      «،)1383 (.ی، احمدرضا اصفهاننصر   -

مجموعه مقاالت همایش آموزش عـالی و توسـعه     ،»آموزشی دانشگاه اصـفهان   

  .یعالي آموزش زیر و برنامهمؤسسه پژوهش :  تهران جلد دوم،،پایدار

. »مي آمـوزش عـالی در هـزاره سـو         هـا   چـالش بررسـی   « ،)1381 (.وارثی، محـسن   -

ـ گـ ، ي آموزش عالی در هـزاره سـوم       ها  چالشمجموعه مقاالت    ، رجمینروه مت

 ).ع(دانشگاه امام حسین : تهران
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