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Abstract 
The aim of this study was to identify the factors affecting the effectiveness of leadership of 
Farhangian University campus managers. In terms of applied purpose, this type of data was 
qualitatively exploratory and the method of content analysis was research. Data were 
collected through semi-structured interviews and literature and background study, and its 
validation was done by verification method. Participants were selected by purposive 
sampling method based on the rule and the principle of theoretical saturation. Content 
analysis was performed in three stages of open, axial and selective coding using MAXQDA 
qualitative data analysis software, extraction and analysis. According to the findings, 
categories and main and sub-factors affecting the promotion of leadership effectiveness of 
Farhangian University campus managers were identified and classified from the perspective 
of participants in interviews and other study sources, which include: 1. Internal 
organizational factors Campus (5 categories, campus organizational characteristics, campus 
manager capabilities, staff capabilities, faculty and students); 2. External organizational 
factors at the local level (2 categories, cultural and political factors of the local environment, 
socio-economic factors of the local community), 3. External organizational factors at the 
national level (4 categories, policies and general philosophy of the system towards 
Farhangian University, rules and regulations Higher Education, Laws of the Ministry of 
Education, Farhangian University Headquarters); 4. Extra-organizational factor at the 
international level (1 category, international missions of the university), 5. Underlying factors 
(facilitator) (3 categories, preparation and provision of infrastructure, geographical location, 
independence of the university campus ) Is. 
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های شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس

 فرهنگیان )مطالعة کیفی( دانشگاه

 4افسانه زمانی مقدم، 3پریوش جعفری، 2نادرقلی قورچیان، 1محمود میدانی

 ،ایرانتهران، ، دانشگاه آزاد اسالمی، تحقیقات و علومواحد ، آموزشی مدیریت ، گروهموزشیآدانشجوی دکتری مدیریت . 1

 ایرانتهران، ه آزاد اسالمی، ، دانشگاتحقیقات و علوم، واحد آموزشی مدیریت گروه ،استاد. 2

 ایرانتهران، ، دانشگاه آزاد اسالمی، تحقیقات و علوم، واحد آموزشی مدیریت دانشیار، گروه. 3

  ایرانتهران، ، دانشگاه آزاد اسالمی، تحقیقات و علوم، واحد آموزشی مدیریت دانشیار، گروه. 4

 (16/08/1399؛ تاریخ پذیرش: 30/09/1398)تاریخ دریافت: 

 کیدهچ

 نظر های دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش ازشناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس پژوهش حاضرهدف 
ساختمند و مطالعة ادبیات نیمه ها از طریق مصاحبةبود. داده محتوا پژوهش تحلیل شیوة از نوع اکتشافی و کیفی هاداده کاربردی، نوع هدف

 روش نفر با 23 نظری اشباع اصل و قاعده اساس بر کنندگانمشارکت .پذیرفت صورت تأییدپذیری روش آن از اعتبار و گردآوریو پیشینه، 
های کیفی تحلیل داده افزارتحلیل محتوا طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به کمک نرم شدند. انتخاب هدفمند گیرینمونه

MAXQDA مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران  فرعی و اصلی عوامل ها وها، مقولهیافته طبقانجام شد.  و تحلیل، استخراج
شامل:               بندی شد کهطبقه و و سایر منابع مطالعاتی تشخیص هامصاحبه در کنندگانمشارکت نگاه های دانشگاه فرهنگیان ازپردیس

های کارکنان، استادان های مدیر پردیس، قابلیتهای سازمانی پردیس، قابلیتمقوله، ویژگی 5سازمانی پردیس دانشگاهی )درون. عوامل 1
اجتماعی  –مقوله، عوامل فرهنگی و سیاسی محیط محلی، عوامل اقتصادی  2سازمانی درسطح محلی ). عوامل برون2و دانشجویان(؛ 
ها و فلسفة کلی نظام در قبال دانشگاه فرهنگیان، قوانین و مقررات مقوله، سیاست 4سازمانی سطح ملی ). عوامل برون3جامعة محلی(، 

مقوله،  1المللی )سازمانی در سطح بین. عامل برون4آموزش عالی، قوانین وزارت آموزش و پرورش، حوزة ستادی دانشگاه فرهنگیان(؛ 
ها، وضعیت جغرافیای محل استقرار، هید و تأمین زیرساختمقوله، تم 3گر( )ای )تسهیل. عوامل زمینه5المللی دانشگاه(، های بینمأموریت

 استقالل پردیس دانشگاهی( است.

 اثربخشی رهبری، دانشگاه فرهنگیان، رهبر، مدیران.  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 دارد، از هانظام که با دیگر تشابهاتی رغم پیچیده، به 1اجتماعی نظام عنوان یک به دانشگاه سازمان

به عنوان یکی از  2دانشگاهی نظام (.1395محمدخانی، )هاست از آن متفاوت نیز زیادی بسیار جهات

های نظاممتأثر از سایر ، بنابرین، است اجتماعی نظامو  3عالی آموزش نظامزیرمجموعه و جزء ، هانظام

عی و های سیاسی، اقتصادی، اجتمانظامهای پیرامونی نظیر نظامکشور و آموزشینظام عالی، آموزش

 (. 1392ثمری و همکاران، فرهنگی است )

، 4یونسکو)اند شده ترپیچیده اخیر هایدهه مواجهند، در هاآن با هادانشگاه که بیرونی هایمحیط

ای، شامل سطوح منطقه دانشگاهی را نظاممحیط ( در پژوهشی، 1392. ثمری و همکاران )(2019

 کههایی در بستر محدودیت دهد نظام دانشگاهیان می(، که نش1)شکل  دانندمی 5المللیملی و بین

 .کندکار می بیرونیأ سازمانی دارند و هم منش أهم منش

 
 (1392. محیط نظام دانشگاهی )ثمری و همکاران، 1شکل 

                                                           
1. Social system 

2. Academic system 

3. Higher education 

4. UNESCO 

5. Local, national and international levels 
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ای برخوردار ها، از جایگاه ویژهتای آن و نوع فعالیّدر دانشگاه به دلیل سطح حرفه 1مدیریت

مراکزی که دارای چنین است، نگرش  و نتقال علم و دانش، تخصص، بینشاست. دانشگاه مرکز ا

مدیریت این مراکز بنابراین، کشور باشند،  ةتوانند قلب تپندرسالت و مأموریت مهمی هستند، می

 (.1397؛ پیرزاد، ساکی و کریمی، 2019 ،2رایر، ریچو و وردیئر) ای داردالعادهاهمیت فوق

)عالمه و همکاران،  از وظایف ضروری مدیران است 3رهبریشی، در هر سازمان و نظام آموز

روزه در حال افزایش است و اثربخشی عملکرد (. به دالیل متعدد، انتظارات از مدیران همه1395

مدیران به طور مداوم تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، رهبران دانشگاهی نیز این موضوع مستثنا 

 با مواجهه استراتژی، هنگام انتخاب در هادانشگاه موفقیت گونگیچ (.2007، 4)موریلنیستند 

 هایرهبری، رویه به وابسته بسیار تواندعمومی، می هایسیاست در تغییر و خارجی فشارهای

 پارامترها سازی(. از طرفی، جهانی2020، 5باشد )کروشر و لیسی ارزیابی و گیری، ارتباطاتتصمیم

، 6است )جیل و گرنوالد کرده ایجاد رهبری مؤثر اقدام و تعریف رهبری در را هاییچالش و پیچیده را

 سازیمفهوم برای زیادیهای تالش و است چندبعدی ساختاری همچنان رهبری اثربخشی ( و2020

 عامل چندین به آن گیریاندازه و رهبری اثربخشی است. موضوع نشده انجام سطح این درها مدل

 گسترده طور به که است رهبری اثربخشی مدل هر دربارة آشکار اجماع از عمان و است وابسته مستقل

( اثربخشی را 1394میرسپاسی )در همین راستا، (. 2020و همکاران،  7است )الحمدی شده پذیرفته

 (1397) 8داند و رابینزمیزان موفقیت در زمینة بازدهی و نتایج کاری که به فرد محول شده است، می

 و دانسته دشواری کار تعریف برای اثربخشی را یک ارائه خصوص در جمعی فقاثربخشی را توا

                                                           
1. Management 

2. Royer, Recho & Verdier 

3. Leadership 

4. Morrill 

5. Croucher & Lacy 

6. Geil & Greenwald 

7. Alhammadi, Tham & Azam 

8. Robbins 
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 ایمالحظه قابل مشکالت دهد، بامی معنا اثربخشی آنچه بر توافق خصوص در دانشگاهیان»: گویدمی

 هایشایستگی کارکرد عنوان به را رهبری ( نیز اثربخشی1967) 1دراکر؛ همچنین، «اندبوده مواجه

زمان،  مدیریت شامل که کندمی بیان هافعالیت از ایپیچیده مجموعة بر لط شخصیتس برای مدیر

 های اثربخشتصمیم اتخاذ و محدود مهم، اماهای حوزه بر ها، تمرکزقوت بر نتایج، تکیه بر تمرکز

ی از نظر مدیران و دانشمندان رشتة مدیریت، اثربخشکه  (.1391، آذر و شیرزادی،  فردشود )داناییمی

اثربخشی رهبر به عملکرد (. 1397، 2موضوع پیچیده، چندوجهی و ظریفی است )هوی و میسکل

(. 2016، 3)دابک های وی در تحقق اهداف اشاره داردیک رهبر در هدایت و تأثیرگذاری بر فعالیت

 است فردی بین و شخصی رفتارهای برخی ،سازمانی مختلف شرایط از تابعی رهبر اثربخشی

 (. 2020، 4و آدیگوزل )سونمزساکیر

 صحیح ترکیب به نیاز و شده منعکس سازمانی و تیمی عملکرد در رهبری اثربخشی

 اثربخشی ارزیابی برای .آوردمی فراهم را گروه فرایندهای و نیازها درک امکان که دارد هاییاستراتژی

 آید، وجودمی ودبه وج رهبری نتیجه در که سازمانی و گروهی عملکرد بر تمرکز به رهبری، نیاز

 محیط و گروه درون در رهبران هایفعالیت و اقدامات پیامدهای و نتایج به رهبری اثربخشی .دارد

هستند  مهم موقعیتی عوامل عنوان به اندازه همان به محیطی زیست مالحظات .دارد بستگی سازمانی

 (.2020)الحمدی و همکاران، 

نیز بر اثربخشی  6، عوامل موقعیتی5اثربخشرهبری  در همین زمینه، در اثربخشی رهبر عالوه بر

شوند در سه می 7های رهبری اثربخشها و مهارتمتغیرهایی که مربوط به ویژگیرهبری مؤثرند. 

های فرد رهبر اند از شخصیت، انگیزش و مهارتاند. این سه گروه عبارتبندی شدهگروه دسته

 (.2009، 8)جاج، پیکولو و کوزاالکا

                                                           
1. Draker 

2. Hoy &Miskel 

3. Dabke 

4. Sonmez Cakir & Adiguzel 

5. Effective leadership 

6. Situational factors 

7. Effective leadership skills 

8. Judge, Piccolo & Kosalaka 
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 (1397های مرتبط با رهبری اثربخش )هوی و میسکل، ها و مهارتویژگی. 1 جدول

 هامهارت انگیزش شخصیت

 فنی فردینیازهای کاری و بین اعتماد به نفس

 فردیبین گیری موفقیتجهت قدرت تحمل تنش

 نیازهای مربوط به قدرت بلوغ عاطفی

 انتظارات یکپارچگی و انسجام مفهومی

 خودکارآمدیاحساس  گراییبرون

کنندة موقعیت رهبری هستند، نیز به شرح جدول متغیرهای اثرگذار بر اثربخشی رهبری که تعیین

 اشاره شده است. 2
 

 (1397عوامل موقعیتی در رهبری آموزشی )هوی و میسکل،  .2 جدول

 محیط بیرونی محیط درونی زیردست نقش سازمانی

 ماعیاجت جوّ  شخصیت نوع و دشواری وظیفه اندازه

 اقتصادی فرهنگ انگیزش قوانین مراتبسلسله

   هاتوانایی محتوا و عملکرد سازیرسمی

    قدرت نقش رهبری
 

ها و به ویژه ، موضوع اثربخشی دانشگاه1امروزه با توجه به محدودیت منابع و انتظارات ذینفعان

ن نیز به عنوان یک نظام مدیران آن بسیار با اهمیت است. بر همین اساس، از دانشگاه فرهنگیا

های مختلف از اثربخشی باالیی رود کارکردهایش در حوزهدانشگاهی مهم و راهبردی، انتظار می

تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی  و به منظور 1391برخوردار باشد. این دانشگاه در سال 

علم نافع مورد نیاز آموزش وزارت آموزش و پرورش، پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج 

، توانمند در 3محورو تخصصی تربیت 2ایهای حرفهو پرورش، سرآمد در آموزش و شایستگی

                                                           
1. Stakeholders 

2. Professional qualifications 

3. Education-centered 
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، مبتنی بر معیارهای نظام 1هاهای نوین آموزشی و تربیتی در انجام مأموریتگیری از فناوریبهره

گیری هویت یکپارچه شکلو  2سازی برای شکوفایی فطرت، استعدادهااسالمی، توانمند در زمینه

 (.1391، وزارت آموزش و پرورش)تأسیس شد  انقالبی -ایرانی -اسالمی

ها باید ضمن داشتن آگاهی الزم از تغییرات مستمر در مدیریت و رهبری در این پردیس

انتظارات وردن آدر بر، 4های تدریس، سبک3یادگیری-رویکردهای آموزشی و فرایندهای یاددهی 

های آموزشی آن، انتظارات اعضای هیأت علمی و کارکنان، تأمین منابع مالی مان و شیوهجامعه از معل

های کردن امکانات الزم در خصوص فناوریدر فضای فیزیکی آموزشی، فراهم 5و رعایت استانداردها

ز های دانشگاه فرهنگیان با مسائل مهّمی انو و در اختیار قراردادن آن، هّمت گمارد. مدیران پردیس

 سوی از فزاینده عالی، انتظارات و فشارهای آموزش در محیط ناپذیر و اجتناب مهم تغییرات جمله:

 بودجة اختصاص میزان منابع، کاهش سر بر هادانشجویان، رقابت سایر دانشگاه و دولت، کارکنان

 یهایادگیری، ورود تکنولوژی -یاددهی جدید هایروش شدنمطرح از حاصل هایچالش، عمومی

 رو هستند.روبهالتحصیالن بیشتر فارغ برای شایستگی جدید یادگیری، نیازهای برای جدید

 -های شناختی و انگیزشیتوانایی) عوامل شناختی ندنشان داد( 2018) 6بیتسون، برگ و اسمیت

شِمیر (. 2018، و همکاران 7ممیال) را تبیین کنند رهبر درصد پیشرفت شخصی 17توانند می (هیجانی

 ةمرحل، یسازمان طیند از محاعبارت را بر رهبری مدیر مؤثر دانستند که ییرهایمتغ( 2018) 8هاول و

 طیسطح رهبر در سازمان و شرا نیاهداف، ساختار و فرهنگ، و همچنف، یوظا، یتکنولوژات، یح

 و کندیم فایا یرهبر یدر اثربخش ینقش مهم یجانیهوش ه( نشان داد: 2016دبکه ) او. نانیاطم

ی، کل هوش هیجانیو  یرهبر یاز اثربخش ییربنایادراکات ز نیب یمثبت و معنادار یهمبستگ

رفتار اثربخش مدیران  ندنشان داد( 1397پیرزاد، ساکی و کریمی )وجود دارد.  یو تجرب کیاستراتژ

، آموزشی -خدمت، حمایتگری علمی ةآفرینی، تفکر راهبردی، انگیزبخشی، تحولالهام ةشامل ده مؤلف
                                                           
1. Missions 

2. Talents 

3. Teaching-learning processes 

4. Teaching styles 

5. Standards 

6. Beatson, Berg &Smith 

7. Milam, Cohen & Muellersalles 

8. Shamir & Howell 
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که بیشترین  های بودق حرفهالابط انسانی، توانمندسازی، توان اجرایی و اختربیتی، رو –تفکر فرهنگی 

که مهمترین  ندنشان داد( 1397. کرمی و همکاران )مدیران دانشگاه فرهنگیان داشتند را بر رفتار تأثیر

از دیدگاه نخبگان و هیجانی مؤثر بر کارآمدی مدیران آموزشی  -های شناختی و انگیزشیتوانایی

قیت، تفکر القانه، تفکر واگرا، خالمدیران کارآمد سازمانی عبارت از منبع کنترل درونی، تفکر خ

سیستمی، تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی، تفکر راهبردی، توانایی یادگیری مستمر، خودکارآمدی، ایمان، 

هویت توفیق، ثبات هیجانی، مدیریت مثبت، خودآگاهی،  ةمدار، خودپندارای مسئلهراهبردهای مقابله

موفقیت سازمانی  (1396) مادوانی نظریان و چیانکوزه، مختاری دینانیبر خویشتن و همدلی است. 

هوش هیجانی، هوش سازمانی و هوش فرهنگی دارای بیشترین  ، کهدر گرو رهبری اثربخش است

که بین سبک رهبری شی نشان دادند ( در پژوه1395اغنیا و مهدوی )ثیر بر اثربخشی رهبری بودند. أت

های رفتار کمال گرایانه، نفوذ کمال گرایانه، روحیه ایجاد انگیزش، ترغیب به تالش لفهؤگرا و متحول

حال با عنایت به موضوعات  .های فردی رابطه مثبت معنی داری وجود داردفکری و توجه به تفاوت

ت و قصد بررسی آن را دارد که عوامل تأثیرگذار و مطالب مطروحه، پژوهشگر با این مسأله روبرو اس

لذا سؤال پژوهش به ی دانشگاه فرهنگیان چه هستند؟ هابر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس

 شود.صورت زیر طرح می

های دانشگاه فرهنگیان عوامل مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس پژوهش: سوال

 کدامند؟

 از و یفیکها داده یآورجمع نظر از یکاربرد هدف نظر از حاضر پژوهشش: شناسی پژوهروش

 و نظرصاحب افرادجامعة مورد مطالعه شامل الف(  است. محتوا لیتحل توصیفی و اجرا وةیش نظر

های پردیس مسائل به نسبت یشتریب یآگاه که یو ب( صاحبنظران عالیآموزش  حوزة رهبری در خبره

اند. ج( مدیران کل، های دانشگاه فرهنگیان مسئولیت داشتهدر پردیس و نیز داشته دانشگاه فرهنگیان

 یریگنمونه روش از استفاده با معاونین ایشان و کارشناسان سازمان دانشگاه فرهنگیان بودند که

. دارابودن کرسی 1شدند. معیار انتخاب افراد دارابودن حداقل یکی از شرایط  ییشناسا برفیگلوله

  های رهبری؛. دارابودن تألیف یا پژوهش در زمینة تئوری2عالی؛ س در زمینة رهبری آموزشتدری

های . افرادی که مسئول مستقیم مدیران پردیس4داشتن تجربة مدیریت پردیس دانشگاه فرهنگیان؛  .3
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دانشگاه دانشگاهی بوده و ارتباط مستقیم با این مدیران دارند )افراد حوزة ستادی در سازمان مرکزی 

 شدند. انتخاب 3برابر جدول  کهفرهنگیان( 
 

 . جامعة مورد مطالعه 3جدول 

 مدرک تحصیلی و درجة علمی تعداد شوندگانمصاحبه

 نفر 3 عضو هیأت علمی
 نفر 1 دانشیار -دکتری
 نفر 2 استادیار -دکتری

 نفر 8 رشناسی ارشددکتری و کا نفر 8 مدیران کل، معاونین و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه
 نفر 12 دکتری  نفر 12  های دانشگاه فرهنگیان مدیران قدیم و جدید پردیس

 مراجعه حضوری ای تماس تلفنی قیطر از که بود بیترت نیا به مصاحبه جلسات یسامانده حوةن

ا گرفته، در تاریخ و زمان تعیین شده، سؤاالت پژوهش ر صورت هیاول یهماهنگ شوندگانمصاحبه با

 محقق که رفت شیپ ییجا تا هامصاحبه صورت نیها انجام شد. بدبا ایشان مطرح کرده و مصاحبه

 کرد. ینم ارائه را دییجد شتر، اطالعاتیب هایو مصاحبه دیرس نفر 23 تعداد به نظری اشباع به

 مصاحبهمتون، از نظرات صاحبنظران به روش  و منابع مطالعة و نهیشیپ یبررس عالوه بر

 توسط یبررس یهاروش ، ازپژوهش ییروا از نانیاطم برای شد. استفاده ساختمندهنیم

 توسط یبررس در شد. همکاران استفاده توسط ینیبازب و هاداده ی)اعضا(، همسوساز کنندگانمشارکت

 ینیبازب را آمده به دست یهامقوله ای لیتحل ندیفرا تا شد خواسته شوندگانمصاحبه یبرخ از اعضا

 یاز همسوساز ییروا شتریب نین، برای تضمیهمچن کنند. ابراز هاآن با ارتباط در را خود نظر و هکرد

اطالعات  یآورجمع الف( شامل متعدد منابع از حاضر پژوهش منظور، در نیبد شد. استفاده هاداده

 و نخبرگا نظرات حوزه، ب( نیا در شده انجام قاتیتحق و پژوهش ریمتغ به مربوط ینظریمبان

های دانشگاه فرهنگیان و مدیران کل و مدیران پردیس ج( و عالیصاحبنظران حوزة رهبری آموزش

 یترقیعم و ترجامع یهاداده تا شد استفاده معاونان ایشان و کارشناسان سازمان دانشگاه فرهنگیان

  ارتقای اثربخشی رهبری مدیران دانشگاه فرهنگیان حاصل شود. عوامل خصوص در

 1افزار مکس کیو دی ایاستفاده از نرم تحلیل محتوا و با روش از اطالعات تحلیل و تجزیه برای
                                                           
1. MAXQDA 
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1محتوا تحلیل روششد.  استفاده

 و اصلی عوامل و هامفاهیم، مقوله پژوهشی شامل یتکنیک مثابه به 

 محوری و باز، کدگذاری از کدگذاری اندعبارت رویکرد این در 2کدگذاری مرحله سه است. فرعی

کد باز بود که پس از پاالیش و کاهش  92باز،  تحلیل کدگذاری نتایجدگذاری انتخابی)گزینشی(. ک

بندی صورت کد باز گزارش شد. پس از آن مقوله 60کدهای باز که همپوشی داشتند. در نهایت، 

بندی مجدد در های پژوهش که پس از مقولهکد محوری در قالب مؤلفه 15پذیرفت. که حاصل آن 

عامل اثرگذار برای کد گزینشی ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس دانشگاه فرهنگیان  5 قالب

 شناسایی و تعیین شدند. 

 های پژوهشیافته

و  اکتشافی و عمیق هایمصاحبه از مطالعه ادبیات و پیشینه، و حاصل کیفی هایداده تحلیل اساس بر

، طبق نظر نظری مبانی با هاآن مطابقت حال نعی در وها مصاحبه متن محتوای تحلیل و کدگذاری

های دانشگاه فرهنگیان در ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیسعوامل مؤثر بر  کنندگانمشارکت

 شاخص به شرح زیر شناسایی شد. 60و مؤلفه  15عامل،  5قالب 

 سازمانی پردیس دانشگاهی های درونعوامل و شاخص. 1

سازمانی پردیس درونعامل  در مقوله 5داد که  نشان هامقوله حتوایم تحلیل و کدگذاری نتایج

ها، فّناوری، اندازه های سازمانی پردیس شامل )اهداف و مأموریتویژگی .1تأثیرگذارند.  دانشگاهی

ای و تخصصی، های حرفههای مدیر پردیس شامل )قابلیت. قابلیت2و ساختار و فرهنگ سازمانی(، 

های داوری و های ارتباطی، قابلیتهای رهبری، قابلیتاتژیک، قابلیتهای استرتوانمندی

گیری، قابلیت مدیریت افراد، قابلیت مدیریت منابع مالی و دیگر منابع، قابلیت ارائه نتایج، تصمیم

های حرفه ای، انگیزه ها و تخصصهای استادان شامل )مهارت. قابلیت3قابلیت اثربخشی فردی( و 

های . قابلیت4ها( گیری و آزادی عمل، ارزشرفه، شرایط کار، استقالل در تصمیمو اشتیاق به ح

                                                           
1. Content analysis 

 هاداده ها و ابعادها، مشخصهمقوله کشف برای( 1385) کوربین و اشتراوس توسط که ستا مندنظام ایکدگذاری، رویه. 2

 است. شده داده توسعه
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های پردیس( گیری و فعالیتدانشجویان شامل )تالش و پشتکار، شوق معلمی، مشارکت در تصمیم

رشد و بلوغ، مفاهیم نقش و های کارکنان شامل )محل و منشأ کنترل، مهارت ارتباطی، . قابلیت5

های های ویژگی( بودند. در میان شاخص، هنجارهای گروه، انگیزه و اشتیاق به حرفهبودن نقشروشن

و فنّاوری  بیشترین درصد فراوانی درصد دارای 44/44سازمانی پردیس، شاخص فرهنگ سازمانی با 

های مدیر، شاخص های قابلیتدرصد دارای کمترین درصد فراوانی، در میان شاخص 11/11با 

 88/3درصد بیشرین درصد فراوانی و شاخص قابلیت ارائة نتایج با  12/29ی با های رهبرقابلیت

های استادان، شاخص انگیزه و های قابلیتدرصد دارای کمترین درصد فراوانی، در میان شاخص

ها با های شرایط کار و ارزشدرصد دارای بیشترین درصد فراوانی و شاخص 30اشتیاق به حرفه با 

های دانشجویان، شاخص های قابلیتترین درصد فراوانی، در میان شاخصدرصد دارای کم 15

گیری و دارای بیشترین درصد فراوانی و شاخص مشارکت در تصمیم 46/38تالش و پشتکار با 

های کارکنان، های قابلیتکمترین درصد فراوانی، در میان شاخص 07/23های پردیس با فعالیت

رصد باالترین درصد فراوانی و شاخص محل و منشأ، کنترل با د 80/23شاخص هنجارهای گروه با 

سازمانی پردیس، مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری کمترین درصد فراوانی در عوامل درون 52/9

 (.8و  7، 6، 5، 4های اند )جدولهای دانشگاه فرهنگیان گزارش شدهمدیران پردیس
 

 سازمان پردیس –سازمانی پردیسهای درونمصاحبه، عوامل و شاخص. فراوانی مفاهیم در ادبیات، پیشینه و 4جدول 

 عامل
 )مقولة اصلی(

 مقولة فرعی
 ها()مؤلفه

 مفاهیم
 ها()شاخص

 مأخذ کد
 فراوانی

درصد 
 مصاحبه ادبیات و پیشینه فراوانی

ون
در

ل 
وام

ع
هی

گا
نش

 دا
س

ردی
ی پ

مان
ساز

 

س
ردی

ن پ
زما

سا
 

 

اهداف و 
 هامأموریت

 51/18 5 21، م15، م4م (1394یرسپاسی )(، م1932لیکرت )

 فناوری
(، میرسپاسی 1932لیکرت )

 (1397(، هوی و میسکل )9413)
-- 3 11/11 

اندازه و 
 ساختار

، نقل از 1967فیدلر )
(، رووم و یتان 1394رضائیان،

(، 1395نقل از عالقه بند 1973)
(، هوی و میسکل 1932لیکرت )

(1397) 

 92/25 7 21، م19، م7م

فرهنگ 
 سازمانی

، نقل 1970مارتین، ایوانز و هاوس )
لیکرت  (،1989ازگریفین و مورهد، 

 (1397(، هوی و میسکل )1932)

، 10، م9، م2، م1م
، 21، م18، م14م

 22م
12 44/44 

 100 27 جمع
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 های مدیرقابلیت -شگاهیهای درون سازمانی پردیس دان. فراوانی مفاهیم در ادبیات، پیشینه و مصاحبه، عوامل و شاخص5جدول 

 عامل
 )مقولة اصلی(

 مقولة فرعی
 ها()مؤلفه

 مفاهیم
 ها()شاخص

 مأخذ کد
 فراوانی

درصد 
 مصاحبه ادبیات و پیشینه فراوانی

هی
گا

نش
 دا

س
ردی

ی پ
مان

ساز
ن 

رو
ل د

وام
ع

 

ت
بلی

قا
س

ردی
ر پ

دی
ی م

ها
 

های قابلیت
ای و حرفه

 تخصصی

(، 1392زادگان )(، عباس1985رابیز )
(، 2009جاج، پیکولو و کوزاالکا )

(، هوی 1388یوکل )و  (2002یوکل )
 2004( مک کافری )1397و میسکل )

 (2018و 

، 6، م2، م1، م
، 14، م8، م7م

 20، م19م
16 53/15 

 هاتوانمندی
 ی استراتژیک

نقل ازگریفین و  1985رابینز )
، نقل 1932(، لیکرت )1989مورهد

و (، هوی 1989ازگریفین و مورهد
و  2004(، مک کافری )1397میسکل )

(، 1397(، پیرزاد و همکاران )2018
 (1397کرمی و همکاران )

---- 6 82/5 

های قابلیت
 رهبری

نقل  1940(، اوهایو )1394رابینز )
، میشیگان 1989ازگریفین و مورهد

، نقل ازگریفین و 1995)
(، تحقیقات اسکاندیناوی 1989مورهد

(، فیدلر 1394نقل از رابینز،  1967)
(، 1394، نقل از رضائیان،1967)

(، گرائن 1387هرسی و بالنچارد )
(، مارتین، 1394، نقل از رابینز، 1995)

، نقل ازگریفین 1970ایوانز و هاوس )
، 1973(، رووم و یتان )1989و مورهد

(، لیکرت 1395بند، نقل از عالقه
، نقل ازگریفین و مورهد، 1932)

، نقل از 1981(، ،استاگدیل )1989
(، یوکل 1397هوی و میسکل، 

(، 1397(، هوی و میسکل )1388)
(، پیرزاد و 2018و  2004مک کافری )
(، کرمی و همکاران 1397همکاران )

(1397) 

، 3، م2، م1م
، 10، م3، م6م
 ،12، م11، م7م

، 18، م14م
 21، م19، م20م

30 12/29 
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 عامل
 )مقولة اصلی(

 مقولة فرعی
 ها()مؤلفه

 مفاهیم
 ها()شاخص

 مأخذ کد
 فراوانی

درصد 
 مصاحبه ادبیات و پیشینه فراوانی

های قابلیت

 ارتباطی

 ، نقل ازگریفین و1932لیکرت )

مک کنا و مایستر  (،1989مورهد، 

(، 1395نقل از محمدخانی 2002)

(، مک 1395پورکریمی و همکاران )

 (2018و  2004کافری )

، 6، م2، م1م 

، 6، م5، م8م

، 14، م10، م9م

 ،13م

، 19، م15م

 23، م22، م20م

19 44/18 

های قابلیت

داوری و 

 گیریتصمیم

، نقل ازگریفین و 1932لیکرت )

و  2004(، مک کافری )1989مورهد، 

2018) 

 88/3 4 20، م10م

های قابلیت

مدیریت 

 افراد

(، پیرزاد 1395پورکریمی و همکاران )

(، مختاردینانی و 1397و همکاران )

زادگان (، عباس1396همکاران )

یوکل و  (2002یوکل )(، 1392)

 (2018و  2004(، مک کافری )1388)

، 12، م18، م7م

 20م
10 70/9 

یت قابل

مدیریت 

منابع مالی و 

 دیگر منابع

، 2009اسکات کواتس و اندرسون )

(، مک 1395نقل از محمدخانی، 

 (2018و  2004کافری )

، 12، م3، م4م

 14م
6 82/5 

قابلیت ارائة 

 نتایج
 91/2 3 18، م12م (2018و  2004مک کافری )

های قابلیت

اثربخشی 

 فردی

، 1930(، کرت لوین )1394رابینز )

(، اسکات 1394از رضائیان، نقل

ن، قل از 2009کواتس و اندرسون )

(، مک کافری 1395محمدخانی، 

 (2018و  2004)

، 11، م7، م6م

 21، م17م
9 73/8 

 100 103 جمع
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 -سازمانی پردیس دانشگاهیهای درون. فراوانی مفاهیم در ادبیات، پیشینه و مصاحبه، عوامل و شاخص 6جدول 

 نهای استاداقابلیت

 عامل
 )مقولة اصلی(

 مقولة فرعی
 ها()مؤلفه

 مفاهیم
 ها()شاخص

 مأخذ کد
 فراوانی

درصد 
 مصاحبه ادبیات و پیشینه فراوانی

ون
در

ل 
وام

ع
هی

گا
نش

 دا
س

ردی
ی پ

مان
ساز

 

ت
بلی

قا
دان

ستا
ی ا

ها
 

ها و مهارت
 ایهای حرفهتخصص

، 1970مارتین، ایوانز و هاوس )
 (1989نقل ازگریفین و مورهد

، 14، م8م
 18م

4 20 

انگیزه و اشتیاق به 
 حرفه

(، رووم 1387هرسی و بالنچارد )
بند، ، نقل از عالقه1973و یتان )

، نقل از 1932(، لیکرت )1395
 (1989گریفین و مورهد، 

، 15، م8م
 21م

6 30 

 ---- شرایط کار
، 4، م1م

 11م
3 15 

استقالل در 
گیری و آزادی تصمیم

 عمل
---- 

، 5، م2م
 21، م11م

4 20 

 ---- هاارزش
، 17، م8م

 21م
3 15 

 100 20 جمع

 
های قابلیت -های درون سازمانی پردیس : فراوانی مفاهیم در ادبیات، پیشینه و مصاحبه، عوامل و شاخص 7جدول

 دانشجویان

 عامل
 )مقولة اصلی(

 مقولة فرعی
 ها()مؤلفه

 مفاهیم

 ها()شاخص

 مأخذ کد

 فراوانی
درصد 

 مصاحبه ادبیات و پیشینه یفراوان

س 
ردی

ی پ
مان

ساز
ن 

رو
ل د

وام
ع

هی
گا

نش
دا

 

ت
بلی

قا
ان

وی
شج

دان
ی 

ها
 

 ---- تالش و پشتکار
، 19، م15، م11، م6م

 21م
5 46/38 

 46/37 5 19، م11، م8، م4، م3م ---- شوق معلمی

گیری و مشارکت در تصمیم

 های پردیسفعالیت
 07/23 3 18، م7، م2م ----

 100 13 جمع
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 های کارکنانقابلیت -سازمانی پردیس های درون. فراوانی مفاهیم در ادبیات، پیشینه و مصاحبه، عوامل و شاخص8جدول 

 عامل
 )مقولة اصلی(

 مقولة فرعی
 ها()مؤلفه

 مفاهیم
 ها()شاخص

 مأخذ کد
 فراوانی

درصد 
 مصاحبه ادبیات و پیشینه فراوانی

رد
ی پ

مان
ساز

ن 
رو

ل د
وام
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هی
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س

ی
 

ت
بلی
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ی
ها

 

محل و منشأ 
 کنترل

، نقل 1970مارتین، ایوانز و هاوس )
(، لیکرت 1989ازگریفین و مورهد، 

 (1989، نقل ازگریفین و مورهد، 1932)
---- 2 52/9 

های مهارت
 ارتباطی

 
، 10، م8م

 17م
3 28/14 

 رشد و بلوغ
(، رووم و یتان 1387هرسی و بالنچارد )

 (،1395بند ، نقل از عالقه1973)
 28/14 3 8م

مفاهیم نقش و 
بودن روشن

 نقش

(، 1394، نقل از رضائیان،1967فیدلر )
، نقل 1970مارتین، ایوانز و هاوس )

(، رووم و یتان 1989ازگریفین و مورهد
(، لیکرت 1395بند، ، نقل از عالقه1973)
 (،1989، نقل ازگریفین و مورهد، 1932)

---- 4 04/91 

انگیزه و 
اشتیاق به 

 حرفه

(، رووم و یتان 1387هرسی و بالنچارد )
(، لیکرت 1395بند، ، نقل از عالقه1973)
 (،1989، نقل ازگریفین و مورهد، 1932)

 04/19 4 8م

هنجارهای 
 گروه

( 1394، نقل از رضائیان، 1967فیدلر )
، نقل 1970مارتین، ایوانز و هاوس )

(، لیکرت 1989ازگریفین و مورهد، 
(، 1989، نقل ازگریفین و مورهد، 1932)

 (، 1397هوی و میسکل )

 80/23 5 8م

 100 21 جمع

 و است ابهام مفهومی دارای هنوز ها، مفهوم اثربخشیمصاحبه در کنندگانمشارکت دیدگاه از

ربخشی، اث مفهومی بحث در کنندگانمشارکت عقیدة به نگرند.می مقوله این به خاصی ذهنیت با هریک

به اثربخشی در نتایج، محصول  توجه بر است تأکید مشترک که چیزی آن ولی است. متفاوت هاتلقی

عالی، اثربخشی برای مثال، یکی از استادن در حوزة رهبری آموزش .التحصیالن استیا همان فارغ

یر، کارکنان، التحصیالن )نومعلمان(، رضایت در فرد مدمیزان شایستگی در فارغ»مدیران پردیس را 
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های های مختلف فعالیتاعضای هیأت علمی و دانشجویان و دستیابی و تأمین نظر دانشگاه در حوزه

رهبری مدیر پردیس را »گوید: (. فرد دیگری در تعریف اثربخشی می16.ش 1)م« دانددانشگاه می

تفاده کند، منظور از خوبی اسگوییم که از تمام منابع موجود در پردیس بتواند بهزمانی اثربخش می

(. فرد دیگری از 8)م.ش « تمام منابع موجود، منابع داخل پردیس و منابع خارج از پردیس است

با یک نگاه کالن، مبانی نظری » کندشوندگان دربارة اثربخشی رهبری مدیر چنین بیان میمصاحبه

نامه ادین و اساستحول بنیادین در آموزش و پرورش، نقشة جامع علمی کشور و سند تحول بنی

اندازی را برای نظام تعلیم و تربیت کشور معین کرده، به نظرم اثربخشی دانشگاه فرهنگیان یک چشم

رهبری مدیر پردیس به میزان دستیابی دانشجو معلمان که محصول نهایی هستند به آن اهدافی که در 

شدن، معلمی که دارای لم شایستهشود؛ یا در نهایت، منجر به یک معاسناد باالدستی آمده اطالق می

شده در اسناد باالدستی برای اجرای سند تحول در مدرسه ای اشارههای حرفهها و صالحیتشایستگی

شوندگان، در تعریف اثربخشی رهبری مدیر (. فرد دیگری از مصاحبه5)م.ش« شوداست، گفته می

بخش است که اهداف آموزشی، رهبری مدیر پردیس زمانی اثر»دارد که پردیس چنین بیان می

(. فرد دیگری در مصاحبة اثربخشی رهبری 9)م.ش « پژوهشی و فرهنگی دانشگاه را تحقق بخشد

. دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین 1اثربخشی رهبری مدیر پردیس »کند مدیر را چنین تعریف می

هر استان برای پاسخ به  . رفع نیازهای آموزش و پرورش و تغییرات محیطی2و گام دوم انقالب 

 (.10)م.ش « است« بوم برای بوم»

های اثربخشی رهبری مدیر پردیس زمانی است که فعالیت»در تعریفی فرد دیگری آمده است که 

(. در مصاحبة 4)م.ش « اش منجر به ایجاد مهارت در دانشجومعلمان گردداو و همکاران زیرمجموعه

محور بودن دانشگاه فرهنگیان، اثربخشی در محور و تربیتتبا توجه به مأموری»...دیگر آمده است

های معلمی تربیت معلم اثرگذار و ایفاکنندة نقش تحولی در آموزش و پرورش و دارابودن مهارت

شوندة دیگری، اثربخشی رهبری مدیران پردیس (. فرد مصاحبه3)م.ش « باشددر نومعلمان می

                                                           

 ها بسندهمصاحبه تعداد محدودی از به مقوله هر ها، درمصاحبه به مربوط بسیار حجم دلیل به. شونده مصاحبه ةشمارش:  . مصاحبه :. م1

 .است شده
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الوه بر تربیت معلم شایسته، به توسعة کمی و کیفی رسیدن به اهداف سازمانی به طوری که ع»

 (.7)م.ش « دانشگاه برابر اهداف دانشگاه نیز دست یابد

 سازمانی پردیس دانشگاهی در سطح محلیبرونهای عوامل و شاخص. 2

سازمانی پردیس دانشگاهی برونعامل  در مقوله 2داد  نشان هامقوله محتوای تحلیل و کدگذاری نتایج

های پیشین، عوامل کنندگان و نتایج پژوهشمشارکت نگاه تأثیرگذارند. از محلیدر سطح 

فرهنگ تعامل و . ظرفیت فرهنگی و سیاسی محیط محلی شامل )1سازمانی در سطح محلی برون

زدگی مشارکت مسئولین محلی، عزم و انگیزة مسئولین محلی برای توسعة پردیس، عدم سیاست

. 2(، دیریت علمی، انتظارات مسئولین محلی از کیفیت خدمات پردیسمسئولین محلی و استقرار م

برخورداری از نیروی انسانی متخصص و بومی، اجتماعی محیط محلی شامل ) –ظرفیت اقتصادی 

قابلیت ، های تقویت فرهنگ وقف و فعالیت خیرین در توسعة فیزیکی و تجهیزاتی پردیسزمینه

های عوامل برون سازمانی (؛ در این میان، در بین شاخصسمنطقه در اختصاص منابع مالی به پردی

درصد دارای بیشترین  25در سطح محلی، شاخص فرهنگ تعامل و مشارکت مسئولین محلی با 

درصد دارای کمترین  55/5درصد فراوانی و انتظارات مسئولین محلی از کیفیت خدمات پردیس با 

ازمانی در سطح محلی، مؤثر بر ارتقای اثربخشی سهای عوامل بروندرصد فراوانی، در میان شاخص

 (.9 اند )جدولهای دانشگاه فرهنگیان گزارش شدهرهبری مدیران پردیس
 

 سازمانی سطح محلیهای برون. فراوانی مفاهیم در ادبیات، پیشینه و مصاحبه، عوامل و شاخص9جدول 

 عامل

 )مقولة اصلی(

 مقولة فرعی

 ها()مؤلفه

 مفاهیم

 ها()شاخص

 أخذ کدم
 فراوانی

درصد 

 مصاحبه ادبیات و پیشینه فراوانی
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فرهنگ تعامل و مشارکت 

 مسئولین محلی
---- 

، 9، م8، م6، م2، م1م

 21، م18، م16، م10م
9 25 

عزم و انگیزة مسئولین محلی 

 برای توسعة پردیس
 11/11 4 22، م18، م11، م9م ----

زدگی مسئولین عدم سیاست

 محلی و استقرار مدیرت علمی
---- 

، 11، م9، م5، م3، م1م

 22، م20، م19، م14م
9 25 

انتظارات مسئولین محلی از 

 کیفیت خدمات پردیس
 55/5 2 17، م14م ----
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 عامل

 )مقولة اصلی(

 مقولة فرعی

 ها()مؤلفه

 مفاهیم

 ها()شاخص

 أخذ کدم
 فراوانی

درصد 

 مصاحبه ادبیات و پیشینه فراوانی

ی 
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 اقت
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رفی
ظ
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ة 
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جت
ا لی

مح
 

برخورداری از نیروی انسانی 

 صص و بومیمتخ
---- 

، 20، م19، م17، م14م

 23م
5 88/13 

های تقویت فرهنگ وقف زمینه

و فعالیت خیرین در توسعة 

 فیزیکی و تجهیزاتی پردیس

 11/11 4 21، م20، م19، م14م ----

قابلیت منطقه در اختصاص منابع 

 مالی به پردیس
 33/8 3 21، م16، م9م ----

 100 36 جمع

ای در اثربخشی ای یا محلی سهم عمدهکنندگان در مصاحبة عوامل منطقهاز دیدگاه مشارکت

های دانشگاه فرهنگیان دارد. در همین زمینه، برای مثال یکی از رهبری مدیران پردیس

تواند ارتباطاتی را با مسئولین شهرستانی یک مدیر پردیس می»دارند شوندگان چنین بیان میمصاحبه

ت دانشجو معلمان ما. در هر شهرستان نهادهای مختلفی در حال فعالیت هستند؛ برقرار کند به نفع تربی

مانند شهرداری، اعضای شورای شهر، دانشگاه و مراکز آموزش عالی، جهاد دانشگاهی، فدراسیون و 

ای کل فنی و حرفهکل جوانان و تربیت بدنی، سازمان تبلیغات اسالمی و ادارههای ورزشی، ادارههیأت

ای از زمانشان به فعالیتی اشتغال ز طرفی دانشجویان، به خصوص افراد خوابگاهی بخش عمدهو ... ا

های یادشده را به عنوان مکمل آموزش در نظر گرفته و توانیم ظرفیتنداشته و بیکار هستند و ما می

ندگان شو(. یکی دیگر از مصاحبه8)م.ش « ها جهت دهیمدانشجویان را به سمت استفاده از آن ظرفیت

تواند بر حمایت مسئولین شهرستانی یا استانی که پردیس در آن قرار دارد می»دارند چنین بیان می

 (.10)م.ش « اثربخشی رهبری او اثرگذار باشد

مدیر پردیس باید توانایی تعامل و ارتباط مؤثر »ای دیگر در این خصوص آمده که در مصاحبه

سازمانی، مانند ها محدود باشد، باید از نهادهای برونتداشته باشد. درون پردیس ممکن است ظرفی

(. 6)م.ش « کل نوسازی، استاندار به عنوان رئیس شورای آموزش استان و ... نیز استفاده نموداداره

یکی از عوامل مؤثر منفی بر اثربخشی رهبری مدیر، نفوذ »ای دیگر آمده است در بخشی از مصاحبه
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« محلی در معرفی افراد به پردیس بدون رعایت اصل شایستگی استمدیران ارشد و یا مسئولین 

ارتباط با مسئولین و مدیران محلی در خصوص »(. در بخشی از یک مصاحبه آمده است که 7)م.ش 

گردد، فرصت از راهگشایی از مسائل پردیس هم فرصت و هم تهدید برای آن پردیس محسوب می

ها و های موجود را پوشش داده و با ظرفیتبه کاستیهای مربوط توانند خالءاین حیث که می

امکاناتشان به کمک ما بیایند و در نتیجه دانشجو، استاد و همکاران از آن خدمات منتفع شوند. تهدید 

آید که این انتظارات اگر در بحث از آن لحاظ که معموالً در قبال همکاری انتظاراتی هم پدید می

های پردیس باشد، مانعی نداشته ولی گاهی سفارشاتی را در ظرفیتهمکاری مشترک و استفاده از 

کارگیری در کارگیری برخی افراد برای تدریس و یا معرفی افرادی دیگر به منظور بههای بهزمینه

کادر اداری یا مواردی از این قبیل است که در بسیاری از موارد برای اثربخشی تهدید محسوب 

 (.17)م.ش « شودمی

 سازمانی در سطح ملیهای برونمل و شاخصعوا. 4

سازمانی پردیس برونعامل  در مقوله 4داد  نشان هامقوله ایطبقه محتوای تحلیل و کدگذاری نتایج

های پیشین، عوامل کنندگان و نتایج پژوهشمشارکت نگاه در سطح ملی تأثیرگذارند. از دانشگاهی

لسفة کلی نظام در قبال دانشگاه فرهنگیان شامل ها و و ف. سیاست1سازمانی در سطح ملی برون

های دانشگاهی آن در اسناد باالدستی )نقشة جامع علمی کشور، جایگاه دانشگاه فرهنگیان و پردیس)

. قوانین و مقررات آموزش عالی شامل 2(، سند آمایش، سند تحول بنیادین و...(، مالحظات دولت

ربیت نیروی انسانی نظام تعلیم و تربیت کشور، توزیع درک جایگاه ویژة دانشگاه فرهنگیان در ت)

های جذب و نامهها، تدوین و اصالح آیینعادالنة منابع مالی میان دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه

محوری و ارتقای اعضای هیأت علمی ویژة دانشگاه فرهنگیان )با عنایت به رسالت مهارت

. قوانین و 3(، های جدید و توسعة تحصیالت تکمیلیتهمحوری آن(، همراهی در ایجاد رشتربیت

های ادامه تحصیل نومعلمان، تدوین ساز وکارهای نامهاصالح آیینمقرارت آموزش و پرورش شامل )

انداز و برنامة مدون های دانشگاهی، تدوین چشماجرایی و شفاف همکاری و تعامل آ.پ با پردیس

اختصاص عادالنه و متناسب منابع ستادی دانشگاه شامل ) .حوزة4(، آموزپذیرش دانشجو و مهارت
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ها و منابع انسانی، ارتقای کیفیت برنامة درسی، اصالح و بهبود مستمر و اعتبارات مالی به پردیس

سرفصل دروس، تدوین سازوکارهای اجرایی ارتباط دانشگاه فرهنگیان با سازمان پژوهش در 

دمات رفاهی به استادان، کارکنان و دانشجومعلمان، خصوص تجمیع و تألیف کتب درسی، توسعة خ

تمرکززدایی، ترسیم و تدوین نقشة جامع توسعة دانشگاه فرهنگیان با رویکرد آمایش استانی، 

یکپارچگی و تعیین وضعیت هیأت علمی پیمانی، تطبیقی و مدرسان، تدوین ساز وکارهای مشارکت 

سازمانی در سطح ملی، های عوامل برونشاخص (؛ در این میان، در بینگیریذینفعان در تصمیم

 16/12ها و منابع انسانی با شاخص اختصاص عادالنه و متناسب منابع مالی و اعتبارات به پردیس

درصد کمترین  70/2نامه ادامة تحصیل نومعلمان با درصد بیشترین درصد فراوانی و اصالح آیین

ازمانی در سطح ملی، مؤثر بر ارتقای اثربخشی سهای عوامل بروندرصد فراوانی، در میان شاخص

 (.10 اند )جدولهای دانشگاه فرهنگیان گزارش شدهرهبری مدیران پردیس
 

 سازمانی سطح ملیهای برون. فراوانی مفاهیم در ادبیات، پیشینه و مصاحبه، عوامل و شاخص10جدول 

 عامل
)مقولة 
 اصلی(

 مقولة فرعی
 ها()مؤلفه

 مفاهیم
 ها()شاخص

 أخذ کدم

 فراوانی
درصد 
 مصاحبه فراوانی

ون
 بر

مل
عوا

نی
زما

سا
 

لی
ح م

سط
 

ت
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سی
ی 

 کل
فة

لس
و ف

ها 
اه 

شگ
دان

ل 
قبا

در 
ام 

نظ
ان

گی
رهن

ف
 

های دانشگاهی آن جایگاه دانشگاه فرهنگیان و پردیس
در اسناد باالدستی )نقشة جامع علمی کشور، سند 

 آمایش، سند تحول بنیادین و...(

، 14، م9م
 17م

3 05/4 

 مالحظات دولت
، 9، م2م
 20، م15م

4 40/5 

قوانین و 
مقررات 
آموزش 

 عالی

درک جایگاه ویژة دانشگاه فرهنگیان در تربیت نیروی 
 انسانی نظام تعلیم و تربیت کشور

، 20، م17م
 23م

3 05/4 

توزیع عادالنة منابع مالی میان دانشگاه فرهنگیان و سایر 
 هادانشگاه

، 9، م2، م1م
، 21، م14م
 23، م20م

7 45/9 

های جذب و ارتقای اعضای نامهتدوین و اصالح آیین
هیأت علمی ویژة دانشگاه فرهنگیان )با عنایت به 

 محوری آن(محوری و تربیتمهارت

، 9، م5م
، 15، م13م

 18م
5 75/6 

های جدید و توسعة تحصیالت همراهی در ایجاد رشته
 تکمیلی

، 14، م7م
 19م

3 05/4 
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 عامل
)مقولة 
 اصلی(

 مقولة فرعی
 ها()مؤلفه

 مفاهیم
 ها()شاخص

 أخذ کدم

 فراوانی
درصد 
 مصاحبه فراوانی

و 
ش 

وز
 آم

ت
زار

 و
ین

وان
ق

ش
ور

پر
 

 70/2 2 21، م18م های ادامة تحصیل نو معلماننامهاصالح آیین
تدوین ساز وکارهای اجرایی و شفاف همکاری و 

 تعامل آ.پ با پردیس دانشگاهی
، 18، م6م

 19م
3 05/4 

انداز و برنامة مدون پذیرش دانشجو و تدوین چشم
 آموزمهارت

، 10، م5م
، 18، م7م
 22، م21م

6 10/8 

ان
گی

رهن
ه ف

گا
نش

 دا
ی

تاد
 س

زة
حو

 

اختصاص عادالنه و متناسب منابع و اعتبارات مالی به 
 ها و منابع انسانیپردیس

، 5، م4، م3م
، 9، م7م
، 12، م11م
 20، م19م

9 16/12 

ارتقای کیفیت برنامة درسی، اصالح و بهبود مستمر 
 سرفصل دروس

، 5، م3م
 19، م17م

4 40/5 

ین سازوکارهای اجرایی ارتباط دانشگاه فرهنگیان تدو 
با سازمان پژوهش در خصوص تجمیع و تألیف کتب 

 درسی

، 12، م5م
 21، م17م

4 40/5 

توسعة خدمات رفاهی به استادان، کارکنان و 
 دانشجومعلمان

، 20، م15م
 21م

3 05/4 

 تمرکززدایی
، 9، م7، م5م
، 19، م17م

 20م
6 10/8 

ن نقشة جامع توسعة دانشگاه فرهنگیان با ترسیم و تدوی
 رویکردآمایش استانی

، 10، م5م
، 19، م14م

 20م
5 75/6 

یکپارچگی و تعیین وضعیت هیأت علمی پیمانی، 
 تطبیقی و مدرسان

، 3، م1م
 19، م14م

4 40/5 

 گیریتدوین ساز وکارهای مشارکت ذینفعان در تصمیم
، 16، م15م

 21م
3 05/4 

 100 74 جمع

سازمانی در سطح ملی سهم زیادی در کنندگان در مصاحبة عوامل برونز دیدگاه مشارکتا

برخی »ها آمده است های دانشگاه فرهنگیان دارد، در یکی از مصاحبهاثربخشی رهبری مدیران پردیس

از عواملی که بر اثربخشی رهبری مدیران پردیس تأثیرگذارند؛ در سطح ملی است. به طور مثال، 
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ها یکی از این موارد است مورد دیگر، برخی ط درست و مناسب حوزة ستادی دانشگاه با پردیسارتبا

های برنامة درسی متناسب با اقتضائات روز نیست و باید مورد بازبینی قرار گیرد؛ ارتباط از بخش

 بین مؤلفان کتب درسی آموزش و پرورش در مقاطع مختلف و دانشگاه فرهنگیان باید مورد مطالعه

عدالتی نسبت قرار گیرد؛ سبک وسیاق مدیران ستادی بر رهبری مدیریت پردیس اثرگذار است؛ بی

ها )چه دانشجوی خوابگاهی و چه دانشجوی ترددی( بدون استدالل به دانشجویان در کسر هزینه

پذیری دانشجومعلمان و بر اثربخشی منطقی و در برخی موارد به صورت تحکمی بر روحیة منطق

آموزان )نداشتن مدیر مؤثر است. عدم برنامة مدون در بخش پذیرش دانشجو و مهارترهبری 

...« گذارد و انداز نیروی انسانی( از ناحیة آموزش و پرورش بر اثربخشی رهبری مدیر تأثیر میچشم

 (. 5)م.ش 

اد های آن در اسنجایگاه دانشگاه فرهنگیان و به خصوص پردیس»ای دیگر آمده است در مصاحبه

و قوانین باالدستی، نگاه دولت، مجلس، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، 

زدگی در انتصابات، ها و... به ضرورت تربیت معلم در کشور و دانشگاه فرهنگیان، سیاستروزنامه

زمانی، گیری، قوانین وزارت علوم به عنوان نهادهای فراساوجود تمرکز، عدم استقالل در تصمیم

« ها تأثیر بسیار زیادی داردشرایط اقتصادی جامعه و دانشگاه نیز بر اثربخشی رهبری مدیران پردیس

ای دیگر )از عوامل مؤثر بر رهبری مدیر پردیس، استقالل مدیر، حمایت ( و در مصاحبه9)م.ش 

د دانشجو و انداز مشخصی از تعداها چشماندازهای دانشگاه است. پردیسمسئولین و تعیین چشم

 (.10)م.ش « های آتی ندارندرشته

یکی از موانع اختصاصی دانشگاه »نظر یکی دیگر از افراد خبره در مورد این عامل چنین است 

شود ولی زمانی گرابودن آن است؛ درست است که آن یک فرصت محسوب میفرهنگیان مأموریت

آموز در هر سال مشخص نیست، تکه به صورت مدون و دقیق تعداد پذیرش دانشجو و حتی مهار

این بر رهبری مدیر اثرگذار است. اگر آموزش و پرورش برنامة مدون در خصوص جذب دانشجو 

ارائه نکند مدیر پردیس هرسال با چالش رو به روست. چه در بحث اسکان و خدمات آموزشی و 

یندگان و یا مسئولین چه در بحث تأمین استاد و.... . عامل دیگر نفوذ مدیران ارشد و گاهی نما
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هاست. نسبت استاد به دانشجو هم بر آموزش و پرورش در معرفی افراد جهت ورود به پردیس

 (.7)م.ش « های دانشگاه تأثیرگذار استکیفیت خروجی

 المللیسازمانی در سطح بینعوامل برون

سازمانی پردیس برونعامل  در مقوله 1داد  نشان هامقوله ایطبقه محتوای تحلیل و کدگذاری نتایج

های پیشین، کنندگان و نتایج پژوهشمشارکت نگاه تأثیرگذارند. ازالملل دانشگاهی در سطح بین

ارتباط با مراکز شامل ) المللی دانشگاههای بینمأموریتالمللی، سازمانی در سطح بینعوامل برون

المللی به صورت های بینتها و مأموریهای مشترک پژوهشی، رسالتالمللی، همکاریعلمی بین

المللی، سازمانی در سطح بینهای عوامل برون( بودند. در این میان، در بین شاخصعملیاتی و شفاف

درصد  44/44المللی به صورت عملیاتی و شفاف با های بینها و مأموریتشاخص تعریف رسالت

درصد دارای کمترین  22/22دارای بیشترین درصد فراوانی و شاخص همکاری مشترک پژوهشی با 

المللی، مؤثر بر ارتقای سازمانی در سطح بینهای عوامل بروندرصد فراوانی در میان شاخص

 (.11 اند )جدولهای دانشگاه فرهنگیان گزارش شدهاثربخشی رهبری مدیران پردیس
 

 مانی سطح بین المللیسازبرونهای . فراوانی مفاهیم در ادبیات، پیشینه و مصاحبه، عوامل و شاخص11جدول 
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 33/33 3 14، م7، م1م ---- المللیارتباط با مراکز علمی بین

 22/22 2 18، م14م ---- های مشترک پژوهشیهمکاری

های ها و مأموریتتعریف رسالت

المللی به صورت عملیاتی و بین

 شفاف

---- 
، 13، م1م

 21، م14م
4 44/44 

 100 9 جمع

المللی به واسطة تأثیرشان های بینکنندگان در پژوهش حاضر، سازماناز دیدگاه برخی مشارکت

های آموزشی های مختلف و به ویژه سازمانها در سازمانشدن برنامهالمللیتلف بر بینبر جوامع مخ

های آن از این عالی تأثیرگذار هستند، که دانشگاه فرهنگیان و پردیسهای آموزشنظام و در رأس آن
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نی، بر سازماتواند به عنوان یک عامل برونالمللی میقاعده مستثنا نیستند و بنابراین، عامل بین

ها تأثیر این عامل را به دالیل اثربخشی رهبری مدیر پردیس اثرگذار باشد. البته در بسیاری از مصاحبه

اند، ها بسیار کمرنگ دانستهآموزشی کشور و به ویژه در پردیسمختلف فرهنگی و سیاسی در نظام

عالی و حث آموزششوندگان و افراد خبره در بو این در صورتی است که برخی دیگر از مصاحبه

 سازوکارهای و پژوهشی مشترک هایالمللی، همکاریبین علمی مراکز با دانشگاه فرهنگیان، ارتباط

 کردنو روشن علم و دانش مرزهای وگسترش شدنالمللیبین به مربوط دانشجو، عوامل و تبادل استاد

 اند.دانسته دانشگاه المللیبین هایمأموریت مشخص عوامل را از دانشگاه المللیبین هایمأموریت

های جدید، آینده وجود فنّاوری»دارد که شوندگان چنین بیان میدر همین زمینه، یکی از مصاحبه

های های جهانی، جذب اعتبارات و منابع مختلف از سازمانپژوهشی آموزشی و حضور در رقابت

ص در دنیا در امر تعلیم و تربیت، های برتر و شاخجهانی و رقابت برای قرارگرفتن در جمع دانشگاه

گذاری و انتشار آن، برای دانشگاه فرهنگیان ضروی های علمی و اشتراکمندی از آخرین یافتهبهره

های دانشگاه فرهنگیان باید برای ارتقای توان کارکنان و بوده، لذا مدیران ارشد و مدیران پردیس

صراحت ها و انتظارات دانشگاه را بهه و مأموریتریزی داشتاعضای هیأت علمی در این زمینة برنامه

 (.21)م.ش « و به صورت عملیاتی اعالم نمایند

 گر( ای )تسهیلزمینههای . عوامل و شاخص5

گر( ای )تسهیلزمینهعامل  در مقوله 3داد  نشان هامقوله ایطبقه محتوای تحلیل و کدگذاری نتایج

تمهید و  .1های پیشین، کنندگان و نتایج پژوهشمشارکت نگاه تأثیرگذارند. از پردیس دانشگاهی

های تأمین و تجهیز امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی، توجه به پایگاهها شامل )تأمین زیرساخت

اطالعاتی و تسهیل دسترسی به آن، تأمین منابع انسانی با صالحیت و شایسته )اعضای هیأت علمی 

ارتقای کیفیت فضای فیزیکی محل استقرار پردیس شامل ). وضعیت جغرافیای 2(، و کارکنان(

استقالل اداری، . استقالل پردیس دانشگاهی شامل )3( و پردیس، فضا و جغرافیای منطقه و محل

های مقولة تمهید و تأمین ( بودند. در این میان، در بین شاخصمالی و آموزشی از مدیریت استانی

درصد دارای  43/32نات آموزشی، پژوهشی و رفاهی با ، شاخص تأمین و تجهیز امکاهازیرساخت
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درصد دارای کمترین  40/5فضا و جغرافیای منطقه و محل با شاخص بیشترین درصد فراوانی و 

مؤثر بر ارتقای گر( پردیس دانشگاهی، ای )تسهیلزمینههای عامل در میان شاخصدرصد فراوانی 

 (.12 اند )جدولنگیان گزارش شدههای دانشگاه فرهاثربخشی رهبری مدیران پردیس
 

 گر(ای )تسهیل. فراوانی مفاهیم در ادبیات، پیشینه و مصاحبه، عوامل زمینه12جدول 

 عامل

 )مقولة اصلی(

 مقولة فرعی

 ها()مؤلفه

 مفاهیم

 ها()شاخص

 مأخذ کد
 فراوانی

درصد 

 مصاحبه ادبیات و پیشینه فراوانی

ینه
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ل 
وام

ع
ی

ا
 

یل
سه

)ت
ر(

گ
 

د و تمهی

تأمین 

 هازیرساخت

تأمین و تجهیز امکانات 

 آموزشی، پژوهشی و رفاهی
---- 

، 10، م9، م8، م6، م5، م4، م3م

 21، م20، م17، م16، م14م
12 43/32 

های اطالعاتی توجه به پایگاه

 و تسهیل دسترسی 
 40/5 2 20، م17م ----

تأمین منابع انسانی با 

صالحیت و شایسته )اعضای 

 می و کارکنان(هیأت عل

 81/10 4 19، م14، م12، م11م ----

وضعیت 

جغرافیای 

محل استقرار 

 پردیس

ارتقای کیفیت فضای فیزیکی 

 پردیس
---- 

، 19، م17، م14، م10، م7، م4م

 21، م20م
8 62/21 

فضا و جغرافیای منطقه و 

 محل
 40/5 2 20، م17م ----

استقالل 

پردیس 

 دانشگاهی

ی و استقالل اداری، مال

 آموزشی از مدیریت استانی
---- 

، 17، م16، م14، م10، م7، م3م

 22، م21، م19م
9 32/24 

 100 37 جمع

کنندگان در این پژوهش یکی از عوامل بسیار با توجه به نتایج مصاحبه از افراد خبره و مشارکت

ها، جغرافیای ای در ابعاد تأمین زیرساختمهم در ارتقای اثربخشی رهبری مدیران، عوامل زمینه

شوندگان بر پردیس و استقالل پردیس دانشگاهی بیان شده است. در این زمینه بسیاری از مصاحبه

ها، رنگ و شادابی فضاهای داخلی، مساحت پردیس، کیفیت فضاهای فیزیکی از جمله ظاهر ساختمان

روز و مجهز، وجود فضای سبز، امکانات آموزشی، تجهیزات الزم آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه به

های علمی و اطالعاتی، خوابگاه و سرای سالن مطالعه، سایت کامپیوتر مناسب با دسترسی به پایگاه
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دانشجویی مناسب همچنین کارکنان و اعضای هیأت علمی با انگیزه، خالق و توانمند، استقالل 

هنگ محیطی و کیفیت ها، فضایی که پردیس در آن قرارگرفته از لحاظ جغرافیای شهری، فرپردیس

اند. در همین زمینه، در یکی آب و هوا در آن جغرافیا را بر ارتقای رهبری مدیر پردیس مؤثر دانسته

از جمله عوامل مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران، استفاده اثربخش »ها آمده است از مصاحبه

فضا، تجهیزات، لوازم آزمایشگاهی و افزاری مانند امکانات، از منابع است از آن جمله: منابع سخت

افزاری )منابع انسانی و کادر هیأت علمی( و تر است، منابع نرمامکانات آموزشی و چیزی که مهم

با ارتقای کیفیت »ها آمده است (. در یکی دیگر از مصاحبه8)م.ش « منابع درسی و آموزشی است

ها، آزمایشگاه، کتابخانه، شرایط اد کالسفضای فیزیکی )کالبدی( و سراهای دانشجویی، افزایش تعد

(. در مصاحبة 6)م.ش « کارگیری استادان توانمند اثربخشی مدیر افزایش خواهد یافتها و بهکالس

عواملی چون: فضای فیزیکی، امکانات رفاهی و آموزشی )کالس و سایت مناسب( نیروی »دیگر 

یر، داشتن برنامه، داشتن تفکر جهادی و کیفیت انسانی کارآمد )کارکنان و استادان(، نگرش تربیتی مد

» شوندگان(. یکی دیگر از مصاحبه4)م.ش « در اجرا بر افزایش اثربخشی رهبری مدیر تأثیر دارد

امکانات و تجهیزات، وضعیت هیأت علمی و مدرسان را بر اثربخشی رهبری مدیر پردیس مؤثر 

ها کم شده گیری پردیسقدرت اجرایی و تصمیمدارد که با مدیریت استانی دانسته و چنین بیان می

های استانی در مجموع است از طرفی با توجه به کمبود نیرو در دانشگاه در بخش اداری، مدیریت

شان ها، نیروی زیادی را در خود جای داده ضمن آنکه حجم کار قابل توجهی هم برایتمام استان

 (.3)م.ش « ابت آن در حال پرداخت استمنظور نشده و از طرفی منابع مالی زیادی نیز ب

. انتخاب و انتصاب فرد مدیر خیلی 1عوامل تأثیرگذار بر نتایج »ای دیگر آمده است: در مصاحبه

مهم است، در واقع، باید مهره را سرجای خود بگذاریم. اگر بتوانیم این کار را درست انجام دهیم 

کند؟ کارکنان اداری، اعضای با چه کسانی کار می. منابع انسانی، مدیر 2خیلی از مشکالت حل است، 

ها و فرایندها، سازوکارهایی که حوزة ستادی تعریف کرده و .روش3هیأت علمی، دانشجویان و... 

تواند یا خود مدیر تعریف کرده و در سازمان در حال اجراست؛ که اگر بد تعریف شده باشد، می

. یک مانع اختصاصی که ما 4کند. ی از اهداف دور میمانع هم باشد. اگر بد چسبیده شده باشد، حت
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هاست. بعد از منابع تواند مانع ایجاد کند فضای فیزیکی و کالبدی پردیسدر دانشگاه داریم و می

تواند تأثیرگذار باشد. ساختار دانشگاه انسانی، فضای فیزیکی و کالبدی و بعد از آن منابع مالی می

یابی به اهداف و رهبری مدیر است، مانند مدیریت استانی؛ این ساختار هم یک عامل بازدارنده در دست

شناسد، رئیس دانشگاه، با ساختار دانشگاهی هماهنگ نیست. هیچ دانشگاهی مدیریت استانی را نمی

 (.7)م.ش « رئیس دانشکده و...

ی هاعوامل مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس در پاسخ به این پرسش است که

های ارتقای اثربخشی رهبری مدیران ها و شاخصدانشگاه فرهنگیان کدامند؟ عوامل، مؤلفه

شاخص شناسایی شد. در این میان  60و مؤلفه  15عامل،  5های دانشگاه فرهنگیان در قالب پردیس

. عوامل 1مصاحبه، و اخذ نظرات صاحبنظران از طریق  متون و منابع مطالعة و نهیشیپمطابق با 

 76/21سازمانی در سطح ملی با . عوامل برون2درصد  11/54سازمانی پردیس فرهنگیان با ندرو

درصد و 58/10سازمانی در سطح محلی با . عوامل برون4درصد  88/10ای با . عوامل زمینه3درصد 

بر ارتقای اثربخشی رهبری درصد به ترتیب  64/2المللی با سازمانی در سطح بین. عوامل برون5

  (.13اند )جدول های دانشگاه فرهنگیان مؤثر گزارش شدهران پردیسمدی
 

های های ازتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس. فراوانی مفاهیم در ادبیات، پیشینه و مصاحبه، عوامل و شاخص13جدول 

 دانشگاه فرهنگیان

 عوامل 
 های اصلی()مقوله

 فروانی  عوامل فرعی )مقوله های فرعی(
تجمیع 

 وانیفرا
 درصد 

 سازمانیعوامل درون

 27 سازمان پردیس

184 11/54 
 103 های مدیرقابلیت
 20 های استادانقابیت
 13 های دانشجویانقابلیت

 21 های کارکنانقابلیت
 -سازمانیعوامل برون

 سطح محلی
 24 سیاسی محیط محلی -ظرفیت فرهنگی

36 58/10 
 12 محیط محلی اجتماعی -ظرفیت اقتصادی

 -سازمانیعوامل برون
 سطح ملی

 7 ها و فلسفة کلی نظام در قبال دانشگاه فرهنگیانسیاست

74 76/21 
 15 قوانین و مقررات آموزش عالی

 11 قوانین و مقررات آموزش و پرورش

 38 حوزة ستادی دانشگاه فرهنگیان
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 عوامل 

 های اصلی()مقوله
 فروانی  عوامل فرعی )مقوله های فرعی(

تجمیع 
 وانیفرا

 درصد 

 -سازمانیعوامل برون

 المللیسطح بین
 64/2 9 9 المللی دانشگاه فرهنگیانهای بینمأموریت

 ایعوامل زمینه

 18 های پردیستمهید و تأمین زیرساخت

 10 وضعیت جغرافیای محل پردیس 88/10 37

 9 استقالل پردیس 

 100 340 340 جمع

ارتقای های های باز، محوری و گزینشی که در قالب عوامل و شاخصدر ادامه، همة کدگذاری

از منظر خبرگان استخراج شده، توسط نرم های دانشگاه فرهنگیان ربخشی رهبری مدیران پردیساث

 به شکل زیر ارائه شد. MAXQDAافزار 

 
 های اصلی )عوامل( مؤثر بر ارتقای رهبری مدیران پردیس دانشگاه فرهنگیان. مقوله1شکل 



   419               )مطالعة کیفی(های دانشگاه فرهنگیان شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس

 

 

 

 
 ران پردیس دانشگاه فرهنگیانهای اصلی و فرعی مؤثر بر ارتقای رهبری مدی. مقوله2شکل 

 

 
 های مؤثر بر ارتقای رهبری مدیران پردیس دانشگاه فرهنگیانهای اصلی، فرعی و شاخص. مقوله3شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

 تکامل درک اند.یافته توسعه و شده مندی، سازماندهیارزش اصول با مطابق هاسال طی هادانشگاه

 دست به روشن تصویری نیز آینده از و رساندمی یاری کنونی یتوضع فهم به دانشگاه عملی و نظری

ها در هر سازمانی از ضروریات آن سازمان به مطالعه اثربخشی فعالیتدهد. در همین راستا، می

کند. گرچه تعیین آید؛ زیرا میزان دستیابی و حصول به اهداف آن سازمان را تعیین میحساب می

انشگاه و به ویژه پردیس دانشگاه فرهنگیان که رسالت آن تربیت نیروی اثربخشی در سازمانی با نام د

های موجود در آن بسیار سخت محور است، به دلیل پیچیدگیمحور یا به عبارتی تربیتانسانی مهارت

ها تأثیرگذارند و تعیین ها، از طریق مطالعه عواملی که بر عملکردپیچیدگی این کند. اما با مهارمی

توان میزان اثربخشی را ارتقا و یا از طریق برای سنجش هریک از آن عوامل می هاییشاخص

تحقیق،  این الزم اقدام کند. تغییرات انجام دوراندیش، برای و رهبری نوآورانه بلندمدتِ ریزیبرنامه

های دانشگاه مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس هایمقوله و عوامل شناسایی هدف با

 نخست، شناخت نگاه کار، در این برای و گرفت صورت اکتشافی نوع از کیفی روش با نگیانفره

مختلف  هایدیدگاه و دانشگاه سیستم پیچیدگی و سیستمی تفکر از دیدگاه آن و بررسی دانشگاه سیستم

 نو خبرگا مطلعین با اکتشافی و عمیق هایمصاحبه رویکرد این با و گرفت قرار توجه مورد اثربخشی

 به ویژه دانشگاه و عالیریزی آموزشبرنامه و مدیریت در ارزشمند تجارب دارای که نظر صاحب

کنندگان، مشارکت نظر تحقیق، طبق نتایج اساس شد. بر تحلیل و تجزیه و فرهنگیان دارند، انجام

 های دانشگاهاثربخشی رهبری مدیران پردیس در دارای اهمیت فرعی و اصلی عوامل و هامقوله

 عوامل بندی کرد.گذاری و طبقهفرعی نام عامل 15 و اصلی عامل و مقوله 5 در توانمی را فرهنگیان

عامل  2) محلی سطح محیطی عوامل .2عامل فرعی(؛  5دانشگاهی )درون . عوامل1 اند ازعبارت اصلی

 فرعی(و عامل 1المللی )بین محیطی .عوامل4عامل فرعی(؛  4) ملی سطح محیطی .عوامل3 فرعی(؛

 از که را فرعی و اصلی عوامل از هر یک 13 جدول عامل فرعی(. 3گر( )ای )تسهیلزمینه عوامل .5

زمینة  در مختلفی در خارج از کشور مطالعاتدهد. می است، نشان شده مفهومی استخراج کدهای

خته شده، در های رهبر اثربخش پرداویژگی به بیشتر که گرفته صورت هااثربخشی رهبری در دانشگاه

 پرداختهرفتار اثربخش مدیران دانشگاه به  های داخل کشور نیز همین رویه وجود داشته وپژوهش
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 های دانشگاه فرهنگیانو به طور خاص، پردیس دانشگاه در بحث ارتقای اثربخشی اما است. شده

 سه در مدیران اساسیاثربخشی رهبری هایعامل و بر این اساس، عناصر وسیع است. هایجنبه دارای

 دانشگاهیدرون سطح در .شدند شناسایی ایدانشگاهی و زمینهبروندانشگاهی، درون محیطی سطح

. 2های سازمانی پردیس ویژگی .1تأثیرگذارند.  سازمانی پردیس دانشگاهیدرونعامل  در مقوله 5

های کارکنان قابلیت .5های دانشجویان . قابلیت4های استادان . قابلیت3های مدیر پردیس قابلیت

 یرهبر یبر ظهور و اثربخش یانهیو زم یسازمان راتیتأث( 2018شِمیرو هاول ) بودند. مطالعات

اهداف، ساختار ف، یوظا، یتکنولوژات، یح ةمرحل، یسازمان طیمحرا تحت تأثیر عوامل  کیزماتیکار

ی جانیهوش ه( 2016که )دب .داندمی نانیاطم طیسطح رهبر در سازمان و شرا نیو فرهنگ، و همچن

رفتار اثربخش ( نیز 1397پیرزاد، ساکی و کریمی ) داند.می یرهبر یدر اثربخش ینقش مهمرا دارای 

خدمت، حمایتگری  ةآفرینی، تفکر راهبردی، انگیزبخشی، تحولالهام ةشامل ده مؤلفرا مدیران 

ق ال، توان اجرایی و اخابط انسانی، توانمندسازیتربیتی، رو –آموزشی، تفکر فرهنگی  -علمی

 ای، سطحمنطقه و محلی سطوح در مرتبط هایمقوله به دانشگاهیبرون محیط دانند. عواملای میحرفه

تواند در سطح محلی بر اثربخشی شدند. از جمله عواملی که می بندیطبقه المللیبین سطح و ملی

. ظرفیت اقتصادی 2محیط محلی،  . ظرفیت فرهنگی و سیاسی1رهبری مدیر پردیس تأثیرگذار باشد: 

سازمانی مؤثر بر رهبری مدیر پردیس در سطح اجتماعی محیط محلی؛ همچنین از عوامل برون –

. قوانین و مقررات آموزش 2ها و و فلسفه کلی نظام در قبال دانشگاه فرهنگیان، . سیاست1ملی 

 از شدهانجام تحقیق ه بودند.. حوزةستادی دانشگا4. قوانین و مقرارت آموزش و پرورش، 3عالی، 

را تحت تأثیر عوامل مختلفی  کیزماتیکار یرهبر یظهور اثربخش ةنیزم( 2018شِمیرو هاول )سوی 

همچنین، ثمری و  .داندمی )محیط بیرونی( نانیاطم طیشرا، سازمان(ی )درونسازمان طیمحاز 

سازمانی، های درونیطعوامل مؤثر بر توسعة دانشگاهی تحت تأثیر مح ( نیز1392همکاران )

 و جزء الزامات هاآن وجود که عواملی عنوان به ایزمینه عواملدانند. ای میسازمانی و زمینهبیرون

است به عنوان یکی از عوامل اصلی  فرایند این گرهیلتس واقع و در اثربخشی سازمان بوده شرایط

توان به می بری مدیر پردیس دانشگاهیگر( مؤثر بر رهای )تسهیلزمینهاز جمله عوامل مطرح است. 

. استقالل پردیس 3. وضعیت جغرافیای محل استقرار پردیس و 2ها، تمهید و تأمین زیرساخت .1
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یکی از عوامل مؤثر بر توسعة  ( نیز1392ثمری و همکاران )دانشگاهی اشاره کرد، که در تحقیق 

شده مؤثر بر ارتقای رهبری شناسایی هایعوامل و مؤلفهای منظور شده است. دانشگاهی عامل زمینه

های دانشگاه پردیس حاضر حال وضعیت به توجه تحقیق، با این مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان در

تری تر و ویژهجامع هایمؤلفه شدهشناسایی هایعوامل و مؤلفه رسدمی نظر به باشد؛فرهنگیان می

 هاییمؤلفه به کنندگانمشارکت که استنباط کرد توانمی و بوده شدههای انجامنسبت به سایر پژوهش
های دانشگاه فرهنگیان توجه ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس برای که اندکرده تأکید و اشاره

 است. نشده اشارهها مؤلفه این بیشتر به گرفته صورت تحقیقات دارد که در ضرورت هابه آن

 پذیرفتن با پردیس دانشگاه فرهنگیان مدیریتگرفت،  نتیجه چنینتوان می شد بیان آنچه به توجه با

درک شرایط محیطی در درون  پی در دائم طور به زنده، باید سیستمی حکم در های موجودپیچیدگی

 بهبود بیشتر موفقیت و اثربخشی جهت آن، در به توجه با را خود وضعیت بتواند تا باشد و بیرون

ها، پیشنهادی زیر به سیاستگذاران و مدیران چالش با و مواجهه روشدنهروب برای دلیل این به بخشد.

 تفکر های به کارگرفته، فرهنگ و جوّ درون پردیسساختار، فناوری شود: درعالی دانشگاه توصیه می

ور نگه داشته، از طریق مجدد کرده، آتش شوق و انگیزه را در کارمندان، استادان و دانشجویان شعله

ها و را درک و در مسیر اثربخشی رهنمون نماییم. دولت، مجلس، رسانه آن ازی، پیچیدگیتوانمندس

های دانشگاه ها و مشکالت دانشگاه فرهنگیان و به ویژه پردیسهای اثرگذار چالشسایر دستگاه

مسئولین محلی  ها اقدامی عملی کنند.شان قرار داده و برای حل آنهایفرهنگیان را در صدر برنامه

ها را به مشارکت ها، آگاهی داده و تمام دستگاهرا بیش از پیش نسبت به رسالت مهم پردیس

هایی که انجام داده، کیفیت را مد نظر قرار داده، فراخوانیم. حوزة ستادی دانشگاه نیز علیرغم تالش

ند؛ نسبت به انتخاب مدیران شایسته و علمی به جای مدیران سیاسی، بسیار دقیق و حساس عمل ک

های احتمالی موجود، افزایش خدمات عدالتیو از طریق تدوین نقشة جامع توسعة دانشگاه و رفع بی

ها، تهیه و توزیع تجهیزات و امکانات الزم و ها و سرفصلروزکردن برنامهمناسب و متناسب، به

 که ایران گاهیدانش آموزشی نظاموری را در دانشگاه ارتقا بخشد. ها، بهرههمچنین، استقالل پردیس

 ابعاد باشد، باید منطقه در فناوری و علم اول است، رتبة قرار دیگر سال 6 یعنی 1404 اندازچشم در

 دهد. قرار ویژه توجه مورد را اثربخشی و کیفیت مهم
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