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ها به منظور ارائه چارچوب مناسب  اي روساي دانشگاه بررسي استانداردهاي حرفه

  1براي ارتقاي كيفي مديريت آموزش عالي

  2مهدي زيرك

  3حسينعلي كوهستاني

  4غالمرضا خوي نژاد

  5محمدرضا آهنچيان

  چكيده 

به ( روساي دانشگاهها اي حرفهپژوهش حاضر به منظور بررسي استانداردهاي 

و به منظور ارائه چارچوب مناسب براي ارتقاي كيفي مديريت ) در حوزه آموزش ژه وي

يادي مورد بررسي دراين مطالعه سه سئوال بن. آموزش عالي انجام گرفته است

  :قرارگرفته است

  روساي دانشگاهها كدام است ؟ اي حرفهاستانداردهاي -1

  دانشگاهها كدام است ؟ساي ؤر اي حرفهالگوي مناسب براي ارتقاي استانداردهاي -2

  ؟نظر متخصصان آموزش عالي كدام استاز  پيشنهاديدرجه تناسب الگوي -3

ستفاده اپيمايشي  اين پژوهش از نوع توصيفي است و براي اجراي آن از روش

فردوسي : كليه اعضاي هيات علمي دانشگاههايجامعه آماري پژوهش را . شده است

بيرجند و سبزوار تشكيل ، )خراسان( 9منطقه واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي ، مشهد

نفر  1500، 1386اساس آمار اخذ شده در تاريخ مهرماه  كه تعداد كل آنها بر، دهند مي

  . نفر انتخاب شدند 97نسبي تعداد  –اي  گيري طبقه كه از طريق نمونه، باشد مي

                                        
1
 .باشد اين مقاله برگرفته از رساله دوره دكتري مي 

2
 .حقيقات تهرانواحد علوم و ت دانشگاه آزاد اسالمي دانش آموخته دكتري مديريت آموزشي 

3
 .استاد دانشگاه فردوسي مشهد 

4
 .استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد 

5
 .استاديار دانشگاه فردوسي مشهد 

  تربيتي پژوهشنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

 88 تابستان – نوزدهمشماره 
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ك ي( اي و پرسشنامه محقق ساخته آوري اطالعات از روش كتابخانه براي جمع

) ليكرتبا طيف بسته پاسخ  از طريق فن دلفي و دو پرسشنامه سخپرسشنامه بازپا

گرفته  در اختيار نمونه آماري قرار ئيو پايا ئياستفاده شده است كه پس از تعيين روا

  . است

ها در بخش توصيفي از جدول توزيع فراواني و درصد  براي تحليل اطالعات و داده

گيري شده  كي دو فريدمن و نسبت بهره، همبسته tهاي  و در بخش استنباطي از آزمون

افزار  و نرم Minitabو  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده. است

Lisrel انجام گرفته است . 

  :كه اين، از جمله نتايج پژوهش حاضر 

) شگراي و و نگرش اييتوان، مهارت دانش(اي  حرفهوضعيت موجود استانداردهاي -1

  .ي مورد مطالعه در حد مطلوبي نيستها روساي دانشگاه

اي در  حرفه از نظر برخورداري روساي دانشگاههاي مورد بررسي از استانداردهاي-2

بعد از آن در رتبه دوم مولفه ، داراي رتبه اول، هاي مهارت و توانايي مولفه، وضع موجود

  . قرارگرفته استو در درجه سوم مولفه دانش  دارد نگرش و گرايش قرار

مولفه ، روساي دانشگاهها اي حرفهاز نظر وضع مطلوب و مورد انتظار استانداردهاي -3

مولفه مهارت و توانايي در درجه دوم و مولفه ، گرايش داراي بيشترين اهميت نگرش و

  . دانش در رده سوم قرارگرفته است

  

  كليد واژه ها

آموزش ، تخصصان آموزش عاليم، ي دانشگاههاروسا، اي استانداردهاي حرفه 

  .مديريت آموزش عالي، عالي
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  مقدمه 

هاي بسياري روبرو  و كاستيها  مديريت در دانشگاههاي كشور با چالش

، ارتباطات، نحوه انتخاب رئيس دانشگاه، مشاركت، تغيير ساختار. است

توسعه مديريت و ساير ، مشكالت مالي، ارزيابي نظام اداري، ريزي برنامه

كه نيروهاي انساني رشد نيابند مديريت در دانشگاهها نيز  تا زماني.... ا ه موضوع

ريزان آموزش عالي همواره منابع مالي خود را به  برنامه. متحول نخواهد شد

اند و توجه اندكي به  گسترش فيزيكي دانشگاهها و وسايل رفاهي اختصاص داده

، نشگاهها به آن نياز استآنچه در دا. اند رشد و توسعه منابع انساني خود كرده

مديريتي كه بايد آغازگر . آن هم به صورت توانمند است، تولد دوباره مديريت

. هاي اجتماعي باشد اي براي احياي استانداردهاي مطلوب و مسئوليت برنامه

پرورش  بلكه با كسب تجارب نظري و عملي، شوند مدير متولد نمي، مديران

  .)1380، آراسته( يابند مي

هاي تخصصي است كه اداره  يكي از حوزه، زش عالي در دنياي امروزآمو 

اين اداره هاي  ها و شايستگي آن نيازمند به كارگيري مديراني است كه توانايي

در مديريت و ، كشورهاي توسعه يافته و پيشرو هامروز. سازمان را داشته باشند

كنند كه  مي رهبري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي از نيروهايي استفاده

مورد نياز را براي پيشبرد  اي حرفهها و استانداردهاي  صالحيت، ها شايستگي

اند كه  آنها به اين امر پي برده. هاي اين مراكز داشته باشند اهداف و رسالت

نقشي ارزنده در تحول همه جانبه آموزش  دانشگاهها اي حرفهروساي شايسته و 

در سايه ، توسعه كيفي آموزش عالي، رسد مي در كشور ما نيز به نظر. عالي دارند

داشته بهره گيري از مديراني است كه شرايط الزم را براي رهبري دانشگاهها 

هاي مورد مطالعه در اين پژوهش تا چه ميزان  كه روساي فعلي دانشگاه اين. باشند

هاي  كشورهاي پيشرفته و در نظام اغلب كه گونه اي را آن استانداردهاي حرفه
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موضوعي است مهم  هستند گيرد دارا مي ق آموزش عالي دنيا مورد توجه قرارموف

  . گيرد و اسامي كه مورد بررسي قرار مي

هاي الزم جهت  استاندارد كردن مهارت كاركنان يعني تعيين دانش و مهارت

توان نوعي از  استاندارد مهارت كاركنان را مي. اي مشخص انجام كار يا وظيفه

داد تلقي كرد كه به موجب آن شرط ورود و اشتغال فرد در شغل استاندارد درون 

هاي الزم جهت انجام آن وظايف و  اطالعات و مهارت، مورد نظر از لحاظ دانش

  .)1382، پرداخت چي( شود تكاليف محوله آن نقش تعيين مي

بر تمامي ، با توجه به تاثيري كه عملكرد نظام آموزشي و آموزش عالي

هاي اجتماعي و كل جامعه دارد تدوين استاندارد براي اين دو ها و نهاد سازمان

، امروزه و در هزاره سوم. باشد ها مي تر از ساير سازمان ضروري تر و مهم، نظام

كه  بيش از پيش اهميت يافته به طورينقش و جايگاه موسسات آموزش عالي 

ره چنين رهبري و ادا. نام برد توان از آن به عنوان محور توسعه پايدار مي

هايي نيازمند به كارگماري مديراني است كه شايستگي هدايت اين  سازمان

مديريت و اداره دانشگاهها و . هايش داشته باشند سازمانها را با تمام پيچيدگي

، ها در سايه گزينش مديراني است كه از شايستگي، موسسات آموزش عالي

جريان آموزش و پژوهش  الزم جهت اداره اي حرفهها و استانداردهاي  صالحيت

در . برخوردار باشند، هاي مراكز آموزش عالي هستند ترين رسالت كه از اساسي

در انجام وظايف ، هاي مديران و رهبران آموزشي ها و مهارت صالحيت، واقع

  :كند طريق ايفاي دو نقش بروز ميخطيرشان روي هم رفته از 

و به نظر . )1383، ندعالقه ب( نقش رهبري - 2 نقش اداري و سرپرستي -1

توان به تدوين  ري از اين دو نقش مهم و اساسي است كه ميگي رسد با بهره مي

راكز رهبران آموزشي بطور اعم و مديران دانشگاهها و م اي حرفهاستانداردهاي 

  .آموزش عالي بطور اخص پرداخت
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لزوم هماهنگي ميان رشته ، موضوع ديگري كه بايد مورد توجه قرارداد

 در حالي. ي رئيس دانشگاه با گروههاي عمده آموزشي آن دانشگاه استتحصيل

آمار (، كنند هاي علوم انساني تحصيل مي درصد از دانشجويان در رشته 92/41كه 

آخرين مدرك ، درصد از روساي دانشگاهها 4/18فقط ) 1377، آموزش عالي ايران

روساي . اند تحصيلي خود را در گروه آموزشي علوم انساني كسب كرده

) %2/55( دانشگاهها با مدارك تحصيلي در گروههاي علوم پايه و فني و مهندسي

به نظر . منبع اصلي تامين كننده پست مديريت در دانشگاههاي كشور هستند

رسد كه حاكميت گروههاي فني و مهندسي و علوم پايه در سطوح مديريت كالن  مي

  . استدانشگاهها را نيز تحت تاثير قرارداده ، كشور

درصد روساي دانشگاهها در ايالت متحده  6/81الزم به ذكر است كه  

، اند و در اين ميان هاي علوم انساني آمريكا داراي مدرك تحصيلي در گروه

درصد باالترين رقم را به خود اختصاص داده  4/42هاي تعليم و تربيت با  گرايش

اري و گزينش مديران از طرف ديگر به منظور به كارگم. )1380، آراسته( است

الزم براي  اي حرفهاستانداردهاي  چارچوبي كه در برگيرنده تمامي، دانشگاهها

حرفه  اين احراز اين پست باشد تا بدان وسيله بتوان شايسته ترين افراد را براي

، ژيكي تكنولو، تغيير و تحوالت گسترده و وسيع اجتماعي. وجود ندارد، برگزيد

رات يها سعي كنند همراه با اين تغي شده كه سازماناقتصادي و آموزشي سبب 

چنين ، هاي آموزش عالي و دانشگاهها چنانچه سازمان. خود را متحول سازند

چنين . توانند به موجوديت خود ادامه دهند نمي، تحولي را در خود ايجاد نكنند

  . تحولي مستلزم رهبري و مديريتي با فلسفه جديد است

يك حوزه تخصصي بوده و ، وزش عالي و مديريت آنكه آم با عنايت به اين

تا در كنار رشد كمي به ، لذا بايد كوشش شود، اي است داراي ادبيات سازمان يافته

ترين عوامل  سيتوسعه كيفي نيز توجه ويژه مبذول نمايد و دراين راه يكي از اسا

دانشگاهها مديران  اي حرفهاهتمام به مديريت و تدوين استانداردهاي ، توسعه كيفي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

 

 88تابستان   - 19شماره   -سال پنجم 

 ... دانشگاهها  روساي اي حرفهبررسي استانداردهاي  

  
100 

شايد ذكر . گيرد موضوعات گوناگوني را در بر مي ، بطور كلي استاندارد. باشد مي

قابل استاندارد ، انگيز باشد كه هر چيزي در حيطه فكر و عمل انسان اين نكته تعجب

  .) 1372، يگانه( كردن است

، 2و استاندارد سازي 1ددر كشور بحث نظري استاندار هاي اخير در سال

تا حدودي مورد ، همانند آموزش و پرورش، هاي ديگر صنعت در حوزه عالوه بر

اولين همايش استاندارد و  1383كه در سال  تا جائي، توجه قرارگرفته است

استاندارد سازي در آموزش و پرورش به اهتمام دفتر بهبود كيفيت وزارت 

زش در عين حال بحث استانداردسازي در آمو ، آموزش و پرورش برگزار گرديد

ا ر خورد جاي خود كه در صنعت و خدمات به چشم مي چنان و آموزش عالي آن

  . باز نكرده است

در حال ، اين پژوهش بر آن است كه تعيين كند، موارد مطرح شده بنابر 

اي از چه وضعيتي  هاي حرفهوساي دانشگاهها از نظر استانداردحاضر ر

نتخاب روساي دانشگاههاي اي الزم براي ا برخوردارند و استانداردهاي حرفه

  . ه بتوان الگويي مناسب ارائه نمودتا بدان وسيل، هايي است كشور شامل چه مولفه

 به بررسي معيارهاي انتخاب روساي) نشده منتشر(رئوفي در تحقيقي 

نويسنده در اين . پرداخته است) مطالعه تطبيقي(ي ايران و انگلستان دانشگاهها

  :ه استپژوهش به نتايج زيردست يافت

اي و اجرايي در اثربخشي رفتار  روساي دانشگاهها به معيارهاي رهبري حرفه -1

  . رهبران آموزشي كامالً اعتقاد دارند

توانايي ايجاد ، استتدبير و سي، كارداني، ترين اين معيارها شامل رهبري مهم -2

ن خود بود و باالخره عاشق كار) سازماندهي(قدرت اجرايي ، ارتباط با ديگران

  . باشد و تعهد داشتن به اهداف سازمان مي

                                        
1
- Standard 

2
 Standardization 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تربي

تي
  

  88تابستان  - 19شماره  –سال پنجم 

 تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    پژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامه

    
101 

بين ديدگاههاي روساي دانشگاههاي ايران و روساي دانشگاههاي انگلستان  -3

، رئوفي(اب عموماً اتفاق نظر وجود دارد معيارهاي گزينش و انتخ درباره

1385(.  

بندي در شش گروه  هاي مديريتي را در يك جمع شايستگي، )1379( غفاريان

  . استجاي داده 

خصوصاً در بعد انساني و ادراكي براي مدير ( اي دانش و معلومات حرفه -1

  ) آموزشي

  ) مهارتهاي رفتاري و مهارتهاي فكري( ها مهارت -2

  ) ...برون گرايي و ، اعتماد به نفس( هاي شخصيتي ويژگي -3

  .كه در آموزش بسيار مهم است ) ...اصول گرايي و ، ها ارزش( نگرش و بينش - 4

  ) ...اي و  قدرت حرفه، ارتباطات قوي رسمي( اي اعتبار حرفه - 5

، غفاريان) (...شهرت عمومي و ، ارتباطات قوي غيررسمي( اعتبار عمومي - 6

1379 (.  

به طور كلي ) 1385(دوزي سرخابي  يمني هاي پژوهشي نورشاهي و يافته

ه به تقويت اي فردي و برانگيزندگي ذهني و نيز توج ضرورت تقويت ابعاد مالحظه

 هاي مورد مطالعه گرا را در ميان روساي دانشگاه شهودي و كل سبك شناختي

در برخي تحقيقات به . )1385، نورشاهي و يمني دوزي سرخابي( نشان داده است

) 1384(الهيجانيان . آموزش عالي اشاره شده است در 1مديريت دانشاهميت 

استخراج ، در نظام آموزش عاليهاي زير را جهت ايجاد مدل مديريت دانش  مولفه

  :كرده است

                                        
1
 knowledge Management 
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ديدگاه انسان گرايانه كه در آن مديريت دانش به منظور اشتراك دانش بر  -1

، اين ديدگاه بر سه عنصر دانش. شناسي تاكيد دارد منابع و روش، تجارب دانش

  .بينش و مهارت استوار است

هوم توسعه يافته آوري اطالعات و ارتباطات كه مديريت دانش مف ديدگاه فن -2

هاي مديريت اطالعات است كه بر مديريت انتزاعي اطالعات و دانش و  سيستم

  ).1384، الهيجانيان( ردارتباطات داخلي بين منابع اطالعاتي تكيه دا

هاي الزم براي  شايستگي«: اي تحت عنوان در مقاله، )1387( نورشاهي

حب نظران آموزش عالي نظر صارياست دانشگاه و ميزان اهميت نسبي آنها از 

هاي رئيس دانشگاه را بر اساس نظر صاحب  اي از شايستگي مجموعه» ايران

براساس اولويت عبارتند  كهمورد تقسيم نموده است  18نظران آموزش عالي به 

  :از

مجرب بودن در آموزش عالي )3هدايت تغيير)2پايبندي به اصول اخالقي  )1

نمايندگي و سخن گو )6و طرفه و متقابل ايجاد اعتماد د) 5انسجام رفتاري) 4

 مذاكره)11ارزياب )10مديريت بحران )9خالقيت ) 8برجسته بودن از نظر علمي )7

كننده  برقرار) 14ناظر بر اجراي قوانين )13توانايي اخذ و دريافت منابع مالي )12

برنامه ريزي ) 17حل تضاد) 16 مهارت بين فردي و ارتباطي) 15ارتباط 

هاي شناسايي شده در دو دسته  زني ودر نهايت شايستگي چانه) 18 استراتژيك

، نورشاهي( اند بندي شده اصلي به ترتيب رهبري علمي و مديريت اجرايي دسته

1387(.  

هايي براي تنظيم نظام مديريت آموزش عالي  حل در بررسي ديگري راه

  :ند ازترين آنها عبارت پيشنهاد شده است كه مهم

  .)ارزيابي دروني و بيروني( يي نظام آموزش عاليافزايش پاسخگو -1

  .تدوين و تدقيق فلسفه نظام آموزش عالي كشور -2
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انسجام بخشي به نظام آموزش عالي و به سرانجام رساندن بحث تمركز  -3

  .زدايي

  .توسعه و آموزش مديران بر مبناي رويكرد عدم تمركز  - 4

   .شايسته گزيني بر مبناي مرجعيت علمي - 5

  .سترش مشاركت مردم ساالري در نظام دانشگاهي گ - 6

  .ايجاد احساس اعتماد در دانشگاهها و دانشگاهيان  -7

  .حركت به سوي تضمين استقالل و آزادي علمي در نظام دانشگاهي  -8

  .ايجاد نظام حقوقي مناسب -9

حاكميت بخشيدن به مرجعيت علمي به جاي مرجعيت سلسله مراتبي و ديوان  - 10

   .ساالر

استفاده بهينه از سرمايه هاي انساني و درك نقش اين سرمايه ها در فرآيند  - 11

  .توسعه 

   .كاهش تصدي گري و ديوان ساالري در امور دانشگاهي - 12

   .تلقي محيط بين المللي به مثابه فرصت - 13

  .تامين و تخصيص منابع مالي مناسب - 14

  .) 1387، جاوداني( مشاركت واقعي بخش خصوصي -15 

هاي مديران  بررسي صالحيت«در پژوهشي تحت عنوان ) 1386( لبادي

» مللي وارائه چارچوب ادراكي مناسبهاي بين ال آموزش عالي با عنايت به شاخص

، هاي شخصيتي صالحيت: هاي ر مولفههاي مديران آموزش عالي را د صالحيت

، آفرينيكار، بازاريابي، صاد دانشاقت، آموزش و پژوهش، مديريت آموزش عالي

آوري اطالعات و  فن، خدمات دانشگاهي، ارتباطي، ريزي گذاري و برنامه تسياس

و  2انگليش 1 هولي. )1386، لبادي( مشاوره و سياسي تفكيك نموده است، ارتباطات

                                        
1
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2
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هايي براي رهبري موفق موسسات آموزشي در  در كتاب مهارت) 1998( 1استفي

  :اند ال و عالي مديران تعيين كردهاستانداردهايي براي عملكردهاي با، 21قرن 

ارتباطات و روابط -3ياست و اداره نمودن ـس - 2بري آگاهانه ـره -1

مديريت آموزشي  -6ريزي آموزشي  توسعه برنامه- 5مديريت سازماني -4رسمي 

، تحقيق -9پيشرفت و توسعه كاركنان  -8 ارزيابي كاركنان و مديريت پرسنل -7

  .ريزي ارزيابي و برنامه

  . )1383، محمودي( ارزشها و اصول اخالقي رهبري -2

ها  شايستگي، ها مسئوليت، با توجه به بررسي و مطالعه در خصوص وظايف

  :اطالعات زير بدست آمد، هاي دنياهاي روسا و مديران برخي از دانشگاه و نقش

  : دانشگاه كالگاري 

عملكرد  بر گيرريزي نهادين و نظارت فرا مدت و برنامه رهبري در آموزش دراز-1

  .علمي 

  . هاي مختلف دانشگاه با هم هماهنگي معاونت-2

به عنوان مثال توسعه و ( آكادميكهاي  مديريت استراتژيك و اجراي برنامه-3

  ) ساله تجاري و تهيه گزارش ساالنه تنظيم برنامه چهار

  .نقش فعال در توسعه و اجراي بودجه دانشگاه - 4

گاه و هدايت كيفيت تجارب آموزشي محوري در دانش ترويج دانشجو- 5

  .دانشجويان 

هاي استخدامي و ابقاي اعضاي هيات علمي داراي  گسترش سياست- 6

  . هاي باال شايستگي

  . ريزي استراتژيك نقش فعال در برنامه-7

                                        
1
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هاي  هايي براي توسعه برنامه حمايت واحدهاي آموزشي در آماده سازي طرح-8

  .آموزشي 

  . هاي آموزشي ن و مديران گروهارتباط منظم با رئيسا-9

  .هاي گوناگون  ارتباط با صاحب منصبان وزارتخانه- 10

اينترنتي سايت ( تقويت روابط دانشگاه با اجتماع و موسسات مختلف اجتماعي- 11

  ).2003، دانشگاه كالگاري

  1دانشگاه ايالتي ايداهو

  .تر توانايي در ارتقاي دانشگاه به مراتب عالي-1

  .هاي دانشگاه  تعالي خدمات و برنامه رهبري در جهت-2

  .آموزشي  –پيشينه مرتبط يا علم كافي براي رهبري يك موسسه پژوهشي -3

  .هايي براي مديريت و هدايت يك مجموعه دانشگاهي فعال  تجربه و مهارت- 4

  . تجربه مديريت مالي- 5

  .تجربه قابل اثبات و رهبري در ارتقاي بودجه دانشگاه - 6

  .كار موثر با هيات دولت  درياسي هاي س مهارت-7

اي و دولتي و با اعضاي هيات  توانايي جانبداري از دانشگاه در يك سطح منطقه-8

  . علمي

سايت اينترنتي ( كار مشاركتي با ديگر موسسات آموزش عالي در ايالت-9

  )2005، دانشگاه ايالتي ايداهو

هاي  كه يكي از كميسيون) CIHE(كميسيون موسسات آموزش عالي 

استاندارد را براي اثربخشي  11، اعتباربخشي آموزش عالي در آمريكاست

  : كند آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي امريكا مطرح مي

                                        
1
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سازماندهي و  -3 ريزي و ارزشيابي برنامه -2 افها و اهد ماموريت -1

 - 7 خدمات دانشجويي -6اعضاي هيات علمي  - 5هاي آموزشي  برنامه - 4 حاكميت

بازتاب  -10منابع مالي  -9منابع فيزيكي  -8كتابخانه و منابع اطالع رساني 

  .) CIHE ،2001( ييكپارچگ، عمومي

استراتژي آموزش عالي ايالت فيالدلفيادر بهبود عملكرد مديران در سال 

2000  

) 5خدمات مشتري مداري ) 4 رشد مداوم) 3 تفكر مفهومي) 2 تفكر تحليلي) 1

درك ) 9 آغازگري و نوآوري) 8 و نفوذ ثيرأت) 7 انطباق) 6 رشد خود و ديگران

و سائل هاي پيشرفته حل م ها و رويه راه) 11مديريت ريسك) 10روابط بين فردي

  .) 1386، لبادي( سنجش عملكرد) 12ها  تعارض

دهد كه اعضاي هيات علمي دانشگاهها و  تحقيق ديگري در آمريكا نشان مي

  :باشند صياتش قايلند كه داراي اين خصوها براي رهبراني ارز دانشكده

 قدرشناسي از عملكرد -3 داشتن مديريت مشاركتي -2 تغيير تاكيد بر -1

 - 6مشاركت در تحقيق و تدريس  -5 ريزي درسي تخصص در تدريس و برنامه - 4

 اصفهاني و نصر( گوش دادن به سخنان كاركنان -7مديريت منابع و اكتساب آن 

  ) .1383، ديگران

اي زير را  هاي حرفه صالحيت 2005يتو شايستگي در آمريكا در سال انست

  : نموده است ارائه 

  1 هاي دانش شايستگي-1

  اي  هاي عملي حرفه شايستگي-2

  2 فرايند و كاركرد اداري-3

   1دمديريت خو- 4

                                        

1-Knowledge Competencies     

2- Managerial Function and Process  
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  ارتباط - 5

  .) 1386، لبادي( مديريت افراد و وظايف- 6

شگاه وزشي براي مديران دانبرنامه آم 13 2006دانشگاه اتاوا در سال 

  :طراحي كرده كه عبارتند از 

  رهبري و مديريت بنيادي -1

  مديريتي و مديريت زمان  دخو-2

  گري و رشد ديگران  مربي-3

  مديريت پروژه- 4

  ها  رهبري تيم- 5

  مديريت تغيير و حفظ انگيزه كاركنان - 6

  همكاري موثر-7

  هاي عمومي سخن گفتن و نفوذ در ديگران مهارت-8

  حسن ارتباط و تعادل با ذينفعان بيروني -9

هاي سازمان  د ساختن نسبت به هدفهاي مذاكره و متقاع ها و مهارت توانائي- 10

  . )1386، لبادي(

درصد اعضاي هيات علمي  75، دهد نشان مي) 1994( 2لتباخمطالعه آ

 اند كه مديريت دانشگاه اغلب داشته دانشگاههاي استراليا و انگلستان اظهار

ها و  داراي شايستگي، اند كه مديران سطح باال درصد عقيده داشته 50مستبدانه و 

  .) 1997، رمزدن( هاي رهبري نيستند صالحيت

هاي يك رئيس دانشگاه را در موارد زير  ويژگي، به نقل از گيپ 3بويت

  : خالصه كرده است 

                                                                                                 
1
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  استقالل و عدم وابستگي ، پذيري انعطاف -1

  ايي حل مساله برخورداري از توان -2

  توانايي تصوير سازي  -3

، توانايي ريسك كردن، شم سياسي برخورداري از، سخت كوشي - 4

  .) 1996، بويت(توانايي هدايت تغيير و توانايي ايجاد شبكه 

نيرويي كه رهبر به گفتار خود عمل ( انسجام رفتاري، )2001( 1پوندر

ه و اعضاي هيات علمي و كادر را براي اعتماد متقابل ميان رئيس دانشگا) كند مي

رئيس ، دهند داند و معتقد است كه استادان ترجيح مي اداري الزم و ضروري مي

برانگيزنده و مشوق ، كننده ارتباط برقرار، هايي چون مدافع ايفاگر نقش دانشگاه

ارزياب و استخدام كننده و به ، سرپرست، ناظر، هايي مانند مجري باشد تا نقش

هاي مديريتي  هاي رهبري تا نقش يات علمي بيشتر بر ايفاي نقشزعم او اعضاي ه

  .) 1387، نورشاهي( از جانب رئيس دانشگاه تاكيد دارند

هاي سازماني و اصول  توانايي تصريح و تثبيت ارزش، )2002( 2رانتز

اخالقي و ايفاي نقش به عنوان يك مدير اخالقي از طريق توانايي مقيد ساختن افراد 

ارزش قايل شدن ، ايجاد تعهد و وفاداري در كاركنان، و استانداردهاها  به ارزش

، ارتباط دهنده، هاي متوازن كننده ها و بطور خالصه ايفاي نقش براي انسان

انشگاه در عصر جديد ديپلمات و مديريت تضاد را از ساير الزامات رياست د

  .) 1387، نورشاهي(دانسته است 

مديران ، كه اعضاي هيات علمي دانشگاه معتقدند) 2003( 4و شرمان 3رولي

آوري الزم و نيز تسهيل  تسهيالت و فن، مين كننده به موقع منابعأدانشگاهي را ت
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دانند و معتقدند كه رئيس دانشگاه از  هاي تدريس و تحقيق مي كننده امور و فرايند

  :طريق موارد زير قادر است امور ياد شده را انجام دهد 

  . ها گيري ذينفعان در تصميم مشاركت دادن مناسب-

  .هاي فردي با استادان  برخورد متفاوت مبتني بر تفاوت-

  .رو برو شدن با حقايق سياسي پرديس دانشگاهي -

  .سازماني و نيازهاي مطلوب استادانايجاد پيوند مناسب بين نيازهاي -

  .) 1387، نورشاهي( ايجاد اعتماد دو طرفه از طريق درستكاري و رعايت احترام-

ترين خدمت يك رئيس دانشگاه را در حال  مهم) 2005( 2و ماريون 1مارتين

دانسته  حاضر تقويت محيط پردازش دانش و تبديل دانشگاه به سازمان يادگيرنده

حداقل شامل شش حوزه ، و معتقدند كه مديريت و رهبري در سازمان دانشگاه

، مديريت شبكه، انشگاهمديريت د :ه عبارتند ازكليدي يا شش مهارت اصلي است ك

سازي و پرورش  آماده، مديريت بحران، ها گذاري ها و سياست مديريت سياست

  ).2005، و ماريون مارتين( مديران آينده سازمان و مديريت دانش

 هاي علمي  معتقدند كه براي موفق شدن در محيط، )2006( 4و هوگي 3اسميت

بايد داراي شناخت شهود گرايانه روسا يا مديران ارشد ، آموزشي نظير دانشگاهها

  .) 1387، نورشاهي( مبتني بر تجربيات باشند

توانايي ، به سه فرامهارت معناسازي و ايجاد تصوير) 2004( 5استوري

  ) 1387، نورشاهي( .كند ايجاد تغيير و نمايندگي درون سازماني اشاره مي

                                        
1
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و رفتاري و  هاي اجتماعي شناختي به نقل از هالپين از مهارت 2هال و 1لرد

انعطاف پذيري ، تحمل ابهام، هاي عمومي نظير پذيرنده بودن برخي ديگر از قابليت

  .) 1387، نورشاهي( اند و مهارت ارتباطي نام برده

لي اثربخشي معادل در چهار گروه اصها را  اين قابليت 4و كلبرگ 3وايس

فردي  ياثربخش كه در آن، دهند مي ارتباطات و تفكر قرار، مديريت ديگران، فردي

يريت مد، رسيدن به نتايج از طريق ديگران و خود كنترلي، شامل خودآگاهي

ارتباطات شامل ، كارگروهي و ارائه طريق، هاي اجراي ديگران شامل مهارت

گذاري بر ديگران و آگاهي سياسي و تفكر   تاثير و نفوذ، هاي بين فردي حساسيت

  .) 1387، اهينورش( شامل تفكر استراتژيك و انسجام است

بايد از يك دانش ، 21رهبر آموزشي قرن «، معتقد است، )1384( قورچيان

تجربه يادگيري كه حاصل مطالعه  5از اين رو ، بنيادي رهبري برخوردار باشد

  :شود توصيه مي، هاي مختلف رهبري و تجارب ميداني است سبك

درك  -4ها  دهي سازمان شكل -3گيري از پژوهش  بهره -2درك خود  -1

  .) 1384، قورچيان( »درك محيط - 5خود 

رهبري دانشگاهها اهميت زيادي در اعتقاد دارد آنچه كه ) 2003( 5استفن

  .) 2003، استفن( دارد فهم ادراكي در سطح باالست

بلكه يك رهبر با انديشه ، امروزه رئيس دانشگاه فقط يك مدير اداري نيست

كند و با توجه به شناختي كه از  ميهاي متعالي را دنبال  و تفكر است كه هدف

ساختار دانشگاه را شكل ، مجموعه خود دارد و با استفاده از خرد ساختاري

                                        
1
 Lord 
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 كند فردي را به خردساختاري تبديل ميرد در حقيقت يك رئيس موفق خ. دهد مي

  .) 1384، قورچيان(

هبري دانشگاهي را چهار مسئوليت ر) ابراهيم، هترجمه نو، 1380( 1رمزدن

  :ن كرده استعنوا

  .ريزي و مديريت منابع برنامه، عمل راهبردي، بينش-1

  .انگيزه دادن و رهبري، الهام دادن، توانمند كردن-2

   .انگيزه دادن و رهبري، الهام دادن، قدرشناسي-3

   .يادگيري رهبري و بهبود رهبري دانشگاهي- 4

م تعدادي از اصول رهبري دانشگاهي را بدين شرح اعال) 1997( رمزدن

  : كرده است 

 -4بودن عمليات  يچند سطح -3برنامه مبتني بر پيامدها و نتايج  -2 فرايند پويا-1

ترجمه نوه ، زدنرم( تحول آفريني-6يادگيري رهبري - 5بودن رهبري  يياقتضا

  .) 1380، ابراهيم

، نوه ابراهيم و همكاران( در كتاب يادگيري رهبري در آموزش عالي رمزدن

طي ؟ كنند رهبران دانشگاهي برجسته چه مي: المللي تحت عنوان تحقيقي بين) 1380

رئيس گروه در  100براساس اين پژوهش از . انجام داده است 1996سال 

هنگ كنگ و استراليا سئواالتي در مورد رهبري ، سنگاپور، هاي بريتانيا دانشگاه

  :ها بدين شرح هستند  دانشگاهي پرسيده شده است كه برخي از پاسخ

رهبري ، طور مرتبه طرح نظرات خوب ب، اده از قوه تخيل و خالقيتاستف

، دنبال كردن باالترين كيفيت، تعيين استانداردهاي شخصي باال، سرمشق گونه

عدالت در رفتار با كاركنان و ، احترام به همكاران، پيشقدم شدن در كارها

هاي دشوار  هميشه كالس، اي هستند معلم برجسته، محول كردن كارها، دانشجويان

                                        
1
 Remzden 
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تشخيص نقاط ، هاي ديگران گوش دادن به صحبت، كنند پايه اول را تدريس مي

استخدام بهترين ، خطرپذيري و دورانديشي، قوت و ضعف كاركنان

كردن افراد موفق و سخت  يتحما، شجاعت و اعتماد به نفس، التحصيالن فارغ

دادن ديگران  قرار تحت تاثير، ايجاد احساس مسئوليت و مشاركت گروهي، كوش

  .) ترجمه نوه ابراهيم و همكاران، 1380رمزدن ( ...در جلسات و 

ها و رهبران  ساي دانشگاهؤهاي جديدي براي ر نقش) 2001( 1شاپيرو

  :كند  آموزشي بيان مي

قدرت ، قدرت قانوني: تا با چهار منبع قدرت آشنا شوند رهبري پيش كنشي-

  .ها قدرت مديران گروه، قدرت علمي، سياسي

  قدرت و استراتژي، 2جمع افزايي-

  .پيچيدگي شغل رئيس دانشگاه با دشواري وظيفه-

  .هاي تازه براي عمل نياز دارند ها به ساختار ذهني و رهنمود روساي دانشگاه-

   .درك فرهنگ دانشگاه قبل از تالش براي تغيير آن-

  .اي آنان ارزش گذاري به اعضاي هيات علمي و ارتقاي حرفه-

   .همكاري و نه گزينش گريافزايش -

   .را فهرست كارها را ديكته كند و نه فرامين-

، قورچيان( از ابزارهاي سلسله مراتبي براي تسهيل و نه ايجاد مانع استفاده كنند-

1383 (.  

اي ترتيب  رهبر دانشگاهي مصاحبه 20در تحقيق ديگري با ) 1997(رمزدن 

چه كارهايي ، هبران دانشگاهي خوبر، خواهد تا مشخص كنند دهد و از آنها مي مي

  :برخي نتايج عبارتند از . دهند انجام مي

                                        
1
 Shapiro 
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تبديل دانشكده و گروه به يك قدرت ، ريزي براي تغيير خالق بودن و برنامه

مثل ( هاي مقدس بتدادن  ال قرارؤمورد س، كيد بر دانشجويانأتمركز و ت، مهم

، د براي ايجاد نظريات جديدآزادي و اختيار دادن به افرا، )هاي تدريس سنتي روش

از منابع خوب ، نمونه بودن براي همكاران، تغيير روش مديريتي در هنگام لزوم

، تر اطالعات داشته باشد راهبردي باشد و در مورد سيستم وسيع استفاده كند

ريزي و داشتن حس قوي از  ترغيب افراد به انجام كارها مهارت خوب در برنامه

 العمل نشان كه فقط عكس ريزي كند نه اين آينده برنامهدر مورد مسايل ، مسير

كمك به يادگيري و پيشرفت كاركنان ، تقدير از كار افراد، سازي افراد توانمند، دهد

  .) ترجمه نوه ابراهيم و همكاران) 1380( رمزدن(

برخي از صاحب نظران براين باورند كه مديريت دانشگاه پرورش دادن در 

 خدمتكار. هستند گر امور ها تسهيل روساي دانشگاه. تمقابل اداره كردن اس

هاي آموزشي و كمك به  ند و كارشان اجراي سياستا استادان و دانشجويان

  .است  يادگيري دانشجويان

 2رو كانگ 1توسط كانينگو 1996كتاب ابعاد اخالقي رهبري كه در سال  در

رين از منظر مقايسه دو نوع رهبري سودگرانه و تحول آف، ليف شده استأت

، منشاء قدرت، هاي شناختي به كارگيري روش، اهداف رفتاري رهبر، راهبردها

نگرش و سرانجام كاركردهاي آنها مورد بررسي قرارگرفته  فرايند و آثار تغيير

، ازگلي(دهد  جدول زير فرايند اين دو نوع رهبري را به روشني نشان مي. است

1380 ( .  

  

                                        
1
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  وذ رهبري سودگرانه و رهبري تحول آفرينمقايسه فرايند نف -1جدول 

  ) 1383، به نقل از گلي، 1996، كانينگو و كانگر( 

  رهبري تحول آفرين  رهبري سودگرانه  فرايند نفوذ رهبري

  توانمند سازي  كنترل  راهبردها

  هدف رهبري در 

  قالب نتايج رفتاري
  تاكيد بر رفتار مطيع بودن

  باورها ، تاكيد برتغييرنگرش

  ي انساني پيروانو ارزشها

  به كارگيري 

  روشهاي روانشناختي
  مبادله اجتماعي منابع ارزشمند

  افزايش باور اثربخش بودن

  خود و اراده داشتن 

  قدرت تخصص و مرجعيت  قانون و پاداش، اجبار، قدرت  منشاء قدرت

  فرآيند و آثار

  تغييرنگرش 

موجب اطاعت مي شود اما تحت كنترل 

ب ارزش تخصصي اغلب بر تخري، فزاينده

پيروان مي انجامدو نقش آنان را تا حد يك 

  ربات برنامه ريزي شده پايين مي آورد

هويت بخشي و درون سازي 

كه به رشد شخصي پيروان مي 

انجامد و نقش آنان را به عنوان 

  افرادي مقتدر ارتقا مي بخشد

  اخالقي  غيراخالقي  كاركرد

  :مديران ارائه داده است ده نقش مديريتي براي ، )1973( 1ينتزبرگم 

  س تشريفاتي ـرئي-1

  رـبـره -2

  طـراب -3

  رـاظـن - 4

  وزيع گرــت - 5

  كارآفرين -7 سخنگو - 6

  حالل مشكالت -8

  گر منابع تخصيص -9

  .) 1973، مينتزبرگ( مذاكره گر - 10

                                        
1
 Mintzberg 
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مديران ) 1994، و كاتز 1994، گريفين( هاي مديريتي براساس تئوري مهارت

  :هاي خاصي باشند كه عبارتند از ارتبايد داراي مه ديريتي ميبراي انجام وظايف م

مهارت  - 5 مهارت ارتباطي - 4مهارت فني -3مهارت انساني  -2مهارت ادراكي -1

  . )1994گريفين و كاتز( مهارت مديريت زمان -7گيري  مهارت تصميم -6تشخيصي 

بران درباره ره مبناي تحقيقي توصيفي بر، )1978( 1جيمز مك گرگور برنز

نقش يا وظيفه ، از منظر وي. نظريه رهبري تحول آفرين را تدوين كرد، سياسي

افرايش آگاهي پيروان نسبت به موارد اخالقي و كمك آنان در جهت ، اوليه رهبري

داند كه در  رهبري تحول آفرين را فرايندي مي، برنز. هاي متعارض است حل ارزش

معنويت و انگيزش ارتقاء ، االتر اخالقآن رهبران و پيروان يكديگر را به سطوح ب

  . ) 1385، ازگلي( دهند مي

، ليف از ديد گرين. مفهوم رهبري خدمتگذار را مطرح كرد) 1970( 2ليفگرين 

مسئوليت نخستين رهبران و عصاره و اساس رهبري اخالقي ، خدمت به پيروان

زي آنان است دفاع از ايشان و توانمند سا، مديريت عبارت از پرورش پيروان. است

  .) 1385، ازگلي(

                                        
1
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هاي رهبري موثر در آموزش عالي را در جدول  صالحيت) 2007( 2ماريون

  : زير خالصه كرده است 

  

  هاي الزم براي رهبري موثر در آموزش عالي صالحيت - 2جدول 

  نگرش

  آنچه رهبران ( 

  ) خوب هستند

  دانش

  آنچه رهبران خوب( 

  ) مي دانند 

  رفتار

  وب آنچه رهبران خ( 

  ) انجام مي دهند

  آگاهدخو

 منعطف

 رك

 صادق

 متمايز

 در دسترس

 نصيحت پذير، اشتباه پذير

 حامي

حساس به نقطه نظرات 

  ديگران

اطالع و آگاهي از زندگي 

دانشگاهي و محيط 

  دانشگاه

درك اينكه يك سيستم 

دانشگاهي چگونه كار مي 

 كند

درك و فهم از فرآيندهاي 

  آكادميكي

  و رتبه آكادميكي اقدام براي حفظ شان

 عمل كردن به عنوان الگوهاي نقش

 راهبردي و همه جانبه بودن تفكر

 قاطي شدن با مردم

 مشورت كردن با ديگران

 مذاكره و گفتگو كردن

 .شفاف و روشن ) ارتباطات( داشتن روابط

 نماينده سازمان بودن

 انگيزه در ديگران يجادا

 عمل كردن همانند يك معلم و راهنما

  تيم سازي

  ) 2007( ماريون: منبع 

  

  روش 

جامعه . تحقيق حاضر از جمله تحقيقات توصيفي و از نوع پيمايشي است

واحدهاي ، فردوسي مشهد: كليه اعضاي هيات علمي دانشگاههايآماري شامل 

تعداد كل جامعه . بيرجند و سبزوار است، )خراسان( دانشگاه آزاد اسالمي 9منطقه 

از اين . باشد نفر مي 1500، 1386ه در تاريخ مهرماه اساس آمار اخذ شد آماري بر

صورت تصادفي ه نفر ب 97نسبي  –اي  گيري طبقه تعداد با استفاده از روش نمونه

  . به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند
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  : باشد  ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش شامل سه پرسشنامه مي

متخصصان آموزش علي و بصورت  نفر از 35كه بين ) 1(پرسشنامه شماره -1

پاسخ توزيع شد و در آن از نمونه منتخب خواسته شد كه استانداردهاي  باز

نگرش و گرايش و مهارت و ، لفه دانشؤاي روساي دانشگاهها را در سه م حرفه

  . ارائه كنند توانايي

و در دو سطح وضع ليكرت ال با طيف ؤس 60شامل ) 2(پرسشنامه شماره -2

اعضاي ( گويي به نمونه آماري كه براي پاسخ، ع مورد انتظار استموجود و وض

  . تكميل كنندتا داده شده ) ت علميأهي

 30جهت سنجش ميزان تناسب الگوي پيشنهادي كه به ) 3(پرسشنامه شماره -3

  . نفر از متخصصان آموزش عالي كشور ارائه شد تا نظرات خود را مطرح كنند

رويت پس از تهيه و بررسي مقدماتي به ، اه پرسشنامه، براي سنجش روايي

تعدادي از صاحب نظران آموزش عالي رسيد و پس از ويرايش الزم و تعويض 

تر و با تائيد اساتيد  االت مناسبؤپرسشنامه و جايگزيني با ساالت ؤبرخي از س

، براي تعيين پايايي) روايي محتوا(مشاور مورد استفاده قرار گرفت  راهنما و

محاسبه شد كه نتايج در د آلفاي كرونباخ براي هريك از سئواالت ضريب اعتما

  :جدول زير قابل مالحظه است 

  

  آلفاي كرونباخ ضريب اعتماد -3جدول 

  تعداد سئوال  مولفه  رديف
  وضعيت مورد انتظار

  ) ضريب آلفا( 

  وضعيت موجود

  ) ضريب آلفا( 

  %86  %79  16  دانش  1

  %91  %83  27  مهارت و توانايي  2

  %93  %73  17  رش و گرايشنگ  3

ضرايب آلفاي كرونباخ بدست آمده نسبتاً باال و قابل ، با توجه به جدول باال

  . قبول است
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  ها   يافته

هاي مربوطه  در اين بخش به تحليل سئواالت اساسي پژوهش و فرضيه

  .پردازيم مي

  اي روساي دانشگاهها كدام است؟ استانداردهاي حرفه: 1سوال

  :اند گرفته هاي زير مورد آزمون قرار سئوال فرضيهبراي تحليل اين 

  .»ها مطلوب است وضعيت موجود دانش نزد روساي دانشگاه« -1فرضيه 

  

  براي مولفه دانش ي استودنت tنتايج آزمون  - 4جدول 

  آزمون سطح معني داري  tآماره   انحراف معيار  ميانگين

17/3  67/0  77/1  042/0  

داري  شود چون سطح معني  مالحظه ميهمانطور كه از نتايج جدول باال

يعني . كنيم فرض صفر را رد نميα = 05/0است لذا در سطح  042/0معادل 

  . باشد وضعيت دانش نزد روساي دانشگاه داراي وضعيت مطلوب نمي

ي نزد روساي دانشگاهها وضعيت موجود مهارت و تواناي« -2فرضيه 

  »مطلوب است

  

  ت براي متغير مهارت و تواناييي استودنtنتايج آزمون  - 5جدول 

  سطح معني داري آزمون tآماره   انحراف معيار  ميانگين

12/3  67/0  18/1  12/0  

 12/0داري  گردد چون سطح معني همانطور كه در جدول باال مالحظه مي

يعني وضعيت مهارت و . كنيم فرض صفر را رد نمي α =50/0است لذا در سطح 

  .راي وضعيت مطلوب نيستانشگاه داتوانايي نزد روساي د

در وضعيت موجود نگرش و گرايش نزد روساي دانشگاهها  – 3فرضيه 

  » .مطلوب است
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  ي استودنت براي متغير نگرش و گرايش tنتايج آزمون  -6جدول 

  سطح معني داري آزمون  tآماره   انحراف معيار  ميانگين

20/3  66/0  5/1  047/0  

داري  چون سطح معني، شود مالحظه مي 4همانطور كه از نتايج جدول 

يعني . كنيم فرض صفر را رد نمي α= 05/0لذا در سطح ، است 047/0معادل 

  . مطلوب نيست ساي دانشگاههاؤنزد ر، وضعيت نگرش و گرايش

نزد ، مهارت و نگرش از نظر وضعيت موجود، عوامل دانش« -4فرضيه 

  .»اي دانشگاهها داراي اولويت هستندروس

  

  ها براي وضعيت موجود عوامل سه گانه تبهميانگين ر -7جدول 

  ها ميانگين رتبه  عوامل

  65/1  دانش 

  18/2  مهارت و توانايي

  16/2  نگرش و گرايش 

  

  آزمون كي دو فريدمن براي آزمون فرضيه هاي تحقيق – 8جدول 

  مقدار  آماره

  53/9  كي دو فريدمن 

  2  درجه آزادي

  008/0  داري  سطح معني

فرض صفر را رد ، ها آزمون كي دو فريدمن و ميانگين رتبه با توجه به نتايج

با توجه به جدول . يعني اولويت بين عوامل وجود دارد، پذيريم و فرض يك را مي

نگرش و ، مهارت و توانايي از باالترين وضعيت برخوردار است، ها ميانگين رتبه

  . گرايش در مرحله دوم و دانش در رتبه سوم قراردارد
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اي  ارچوب ادراكي مناسب براي ارتقاي استانداردهاي حرفهچ -2سئوال 

زير مورد  هاي براي تحليل اين سئوال فرضيه؟ روساي دانشگاهها كدام است

  :آزمون قرارگرفته است

داشتن دانش براي روساي دانشگاهها از اهميت الزم برخوردار « -1فرضيه 

 ».است
 

  نشي استودنت براي متغير دا tنتايج آزمون  -9جدول 

  سطح معني داري آزمون tآماره   انحراف معيار  ميانگين

  تقريباً صفر  03/29  45/0  42/3

داري معادل  چون سطح معني، شود همانگونه كه در جدول باال مالحظه مي

يعني . پذيريم فرض صفر را رد و فرض يك را مي α=05/0لذا در سطح ، صفر است

  . بااليي برخوردار استساي دانشگاهها از اهميت ؤداشتن دانش براي ر

داشتن مهارت و توانايي براي روساي دانشگاهها از اهميت « -2فرضيه 

 ».الزم برخوردار است

  

  .ي استودنت براي متغير مهارت و توانايي t هاي نتايج آزمون - 10جدول 

  سطح معني داري آزمون  tآماره   انحراف معيار  ميانگين

  تقريباً صفر  71/30  42/0  42/4

داري  چون سطح معني، گردد نه كه از نتايج جدول باال مالحظه ميگو همان

فرض صفر را رد و فرض يك را  α= 05/0است لذا در سطح  معادل صفر

يعني داشتن مهارت و توانايي براي روساي دانشگاهها از اهميت بااليي . پذيريم مي

  . برخورداراست

از اهميت الزم  داشتن نگرش و گرايش براي روساي دانشگاهها« - 3فرضيه 

  ».برخوردار است
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  ي استودنت براي متغير نگرش و گرايشtنتايج آزمون  -11جدول 

  سطح معني داري آزمون  tآماره   انحراف معيار  ميانگين

  تقريباً صفر  84/8  95/0  03/4

داري  چون سطح معني، گردد همانگونه كه از نتايج جدول باال مالحظه مي

فرض صفر را رد و فرض يك را  α= 05/0است لذا در سطح  معادل صفر

ها از اهميت بااليي يعني داشتن نگرش و گرايش براي روساي دانشگاه. پذيريم مي

  .برخوردار است

ز لحاظ مهارت و توانايي و نگرش و گرايش ا، عوامل دانش« - 4فرضيه 

  ».اهميت داراي اولويت هستند

پارامتري فريدمن  يربايست از آزمون غ عامل مي 3براي تعيين اولويت اين  

  .كند  استفاده نمود كه براساس رتبه بندي عوامل عمل مي

  

  مهارت و توانايي و نگرش و گرايش، ها براي عوامل دانش ميانگين رتبه - 12جدول 

  ميانگين رتبه ها  عوامل

  63/1  دانش

  95/1  مهارت و توانايي

  42/2  نگرش و گرايش

  

  ضيه هاي آزمونآزمون كي دو فريدمن براي فر -13جدول 

  مقدار  آماره

  45/32  كي دو فريدمن

  2  درجه آزادي

  تقريباً صفر  سطح معني داري

لذا فرض صفر را رد و ، داري آزمون معادل صفر است چون سطح معني

با توجه به جدول . بندي وجود دارد پذيريم يعني بين عوامل اولويت فرض يك را مي
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ر نگرش و گرايش از اهميت باالتر و مهارت ها در وضعيت مورد انتظا ميانگين رتبه

  .و توانايي در رتبه دوم و دانش در رتبه سوم قراردارد 

  

  اي روساي دانشگاهها چارچوب پيشنهادي استانداردهاي حرفه -1شكل 

  
ي از ديدگاه متخصصين آموزش درجه تناسب الگوي پيشنهاد -3سوال

  عالي كدام است؟

نفر از  30مربوط به الگوي پيشنهادي به مولفه  4ابتدا اطالعات حاصل از 

آوري  متخصصين آموزش عالي كشور جهت ارزيابي داده شد و پس از جمع

چارچوب  -2فلسفه و اهداف الگو  -1: هاي چهارگانه نتايج مولفه ها پرسشنامه

مراحل اجرايي چارچوب  -3) مهارت و توانايي و نگرش و گرايش، دانش(ادراكي 

، وارد شد Lisrelافزار  ارزشيابي و مهندسي مجدد به نرمنظام  - 4پيشنهادي و 

  :آزمون شد هاي زير سپس مدل براي نرم افزار معرفي گرديد و در آن فرض

  :H0 اطالعات با مدل سازگاري ندارد 
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   : H1 اطالعات با مدل سازگاري دارد

و سطح  29و درجه آزادي  chi-square=  72/12مقدار ، در نهايت

رازش اطالعات با مدل پيشنهادي پدست آمد كه حاكي از ه صفر ب يباًداري تقر معني

  . است

همچنين با توجه به سوال آخر پرسشنامه كه نظر متخصصان آموزش عالي 

  :راجع به كل چارچوب پرسيده شده بود اطالعات زير بدست آمد

  

  نظر متخصصان آموزش عالي راجع به كل چارچوب پيشنهادي -14جدول 

  درصد  يفراوان  گزينه

  3/3  1  نامناسب

  20  6  تا حدودي مناسب

  3/53  16  مناسب

  3/23  7  كامال مناسب

  100  30  جمع

  : به ترتيب زير خالصه گرديد 13در نهايت اطالعات جدول  و
 

  نظر متخصصان آموزش عالي راجع به كل چارچوب - 15جدول 

  درصد  فراواني  گزينه

  3/23  7  نامناسب

  7/76  23  مناسب

  100  30  جمع

از طريق آزمون نسبت اطالعات جدول باال را مورد تحليل قرار داده و 

 .كنيم هاي زير آزمون مي فرض
Ho: r < ½ 

H1:r > ½ 
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 7نفر چارچوب را مناسب ارزيابي كرده و  23نفر پاسخ دهنده  30از تعداد 

يعني نسبت افرادي كه  p%= 77بنابراين چون . اند نفر مناسب تشخيص نداده

اند به دست آمده است و سطح معني داري  مناسب تشخيص داده چارچوب را

يعني . پذيريم است لذا فرض صفر را رد و فرض يك را مي، 006/0آزمون معادل 

  .اند افراد نمونه چارچوب پيشنهادي را مناسب تشخيص داده

روساي دانشگاهها  اي حرفهبا هدف بررسي استانداردهاي ، پژوهش حاضر

  :سوال اصلي زير انجام شده است 3يي به و به منظور پاسخ گو

  روساي دانشگاهها در حال حاضر كدام است؟ اي حرفهاستانداردهاي -1

روساي  اي حرفهچارچوب ادراكي مناسب براي ارتقاي استانداردهاي -2

 ها كدام است؟  دانشگاه

درجه تناسب چارچوب ادراكي پيشنهادي از نظر متخصصان آموزش عالي -3

 ؟كشور كدام است

ال پژوهش است و ؤترين س ترين و اساسي در مورد سوال اول كه شايد مهم

پژوهشگر ابتدا ، ها نيز مربوط به اين سوال است بيشترين حجم اطالعات و تحليل

هايي كه  ها و مهارت شايستگي، استانداردها، ها به منظور درك درستي از كيفيت

را انجام داد كه بدين منظور  مطالعات وسيعي، يك رئيس دانشگاه بايد داشته باشد

و ) داخلي و خارجي(هاي انجام شده در ارتباط با موضوع  ضمن بررسي پژوهش

با برخي از دانشگاههاي كشورهاي مختلف و درخواست  E-Mailمكاتبه از طريق 

گماري روساي دانشگاههاي آن كشورها و  وضعيت و شرايط جذب و به كار

باز پاسخ با ( اي پرسشنامه ز طريق فني دلفيهاي مورد نظر ا شرايط و ويژگيهاي

تدوين و به گروهي از متخصصان مديريت و مديريت آموزش عالي ) يك سوال

 اي حرفههاي مختلف استانداردهاي  هاي آنها را در مورد حوزه ارسال و ديدگاه

  . ها جويا شد روساي دانشگاه
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را  اي حرفهردهاي استاندا، هاي ذكر شده در نهايت با توجه به انجام فعاليت

  .مهارت و توانايي و نگرش و گرايش تقسيم نمود، سطح دانش 3در 

مهارت ، نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه هيچ يك از سه مولفه دانش

هاي مورد مطالعه از  در ميان روساي دانشگاه، و توانايي و نگرش و گرايش

هاي مورد مطالعه  هوضعيت مطلوبي برخوردار نيست و در واقع روساي دانشگا

كه . باشند مالكهاي مورد نظر را دارا نمي، هنگام جذب و انتصاب، در اين پژوهش

را مورد تائيد قرار ) 1380(و آراسته ) 1994(اين موضوع نتايج پژوهش آلتباخ 

  .دهد مي

مديراني مورد اي،  حرفهجاي بسي تامل دارد كه در يك سازمان  اين مسئله

ارا نبوده و احتماال الزم را د اي حرفهكه استانداردهاي ، دگيرن استفاده قرار مي

بر اساس  گيري از آزمايش و خطا و صرفاً با بهره اي و احياناً حرفهتصميمات غير

ناپذيري  هاي جبران كنند كه اين موضوع زيان اتخاذ مي، كسب تجربه در طول سالها

  .براي آموزش عالي كشور در پي خواهد داشت

نگر اين نكته نيز هست كه با وجود فقدان استانداردهاي اين پژوهش بيا

به ميزان الزم در ميان روساي دانشگاهها مولفه مهارت و توانايي از  اي حرفه

ها و بعد از آن نگرش و گرايش و در  وضعيت مناسب تري نسبت به ساير مولفه

من ض احتماال بايستي، با توجه به اين موضوع. نهايت مولفه دانش قرار دارد

توجه بيشتري ، حوزه ياد شده 3در  اي حرفهدهاي راتوسعه و ارتقاي كليه استاند

يا با ، گماري آنان به عمل آورد هنگام جذب و به كار، به دانش روساي دانشگاهها

  .ها را باال برد لفهؤسطح اين م، هاي آموزشي الزم برگزاري دوره

لمي در وضعيت از ديدگاه افراد نمونه در اين پژوهش اعضاي هيات ع

نگرش و گرايش رئيس ، مهم ترين مولفه استانداردها، مطلوب و مورد انتظار

مسئوليت پذيري و تعهد به حرفه از ساير ، پاسخگويي: دانشگاه است كه زير مولفه

شايد علت اين امر اين . كيد بيشتري قرار گرفته استأتر است و مورد ت موارد مهم
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پاسخگو بودن و حس ، هر حرفه و شغلينكته باشد كه براي پرداختن به 

دست آمده در اين ه نتيجه ب. پذيري و تعهد داراي اهميت به سزايي است مسئوليت

  . باشند و مويد همديگر مي، هم جهت بوده) 1385( با پژوهش رئوفي، بخش

مهارت و ، لفه دوم از لحاظ اهميت در وضعيت مورد انتظار و مطلوبؤم

بيني و  زير مولفه برخورداري از قدرت پيش، انتوانايي است كه در اين مي

بدين معني كه ، اي يافته است اهميت ويژه، نسبت به ساير موارد نگري آينده

نگري  آينده، بيش از پرداختن به مسايل جاري دانشگاه، روساي دانشگاهها بايستي

مدت اي بلند  بتوانند برنامه، را پيشه كار خود ساخته و با يك ديد و بصيرت جامع

  . و راهبردي را به خوبي مديريت نمايند

در زمينه مولفه دانش نيز كه از نظر وضعيت مورد انتظار و مطلوب در رتبه 

صحيح و به ، تصميم گيري بر پايه اطالعات دقيق زير مولفه، سوم قرار گرفته است

 كيد را نسبتأبيشترين ت، كه از ديدگاه افراد پاسخ دهنده، خورد به چشم مي هنگام

نيازمند مديراني هستند كه با ، ها سازمان. به ساير موارد اين حوزه داشته است

بهترين و ، دقيق و به روز، درك و شناخت وسيع به دانش و اطالعات صحيح

  . مناسب ترين تصميمات ممكنه را اتخاذ نمايند
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  كتابنامه

، ت علومهاي وابسته به وزار مديريت در دانشگاه، )1380( ،رضاحميد، آراسته -

ريزي در  فصلنامه پژوهش و برنامه، ها ها و كاستي چالش  :تحقيقات و فناوري

  22و  21شماره ، آموزش عالي

دانشنامه آموزش ، رهبري و مديريت آموزش عالي، )1382(، حميدرضا، آراسته -

 .جلد اول ، عالي

ام دانشگاه ام، درآمدي بر رويكردهاي رهبري اخالقي) 1385( ،محمد، از گلي -

 .63شماره ، مجله دانشكده علوم انساني، حسين

اجتناب  تحليل استاندارد به عنوان ضرورتي، )1382( ،محمد حسن، پرداخت چي -

مجموعه مقاالت اولين همايش استاندارد و ، ناپذير در كليه امور سازماني

 .وزارت آموزش و پرورش، استانداردسازي در آموزش و پرورش

يادگيري رهبري در آموزش ، ترجمه نوه ابراهيم، )1380( ،پال و ديگران، رمزدن -

دانشگاه علوم پايه دامغان با همكاري موسسه پژوهش و برنامه ريزي ، عالي

 .آموزش عالي 

بررسي وضعيت مديرت نظام آموزشي ايران ، )1387( ،حميد و ديگران، جاوداني -

وهشي برنامه ريزي فصلنامه پژ گذشته و حال و آينده  :از ديدگاه مديران عالي

 . 48در آموزش عالي شماره 

معيارهاي انتخاب روساي دانشگاههاي ايارن ) 1385( ،محمد حسين، رئوفي-

 .تحقيق منتشر نشده ، )مطالعه تطبيقي(وانگلستان 

 .نشر روان ، مقدمات مديريت آموزشي، )1383( ،علي، عالقه بند -

 .سازمان مديريت صنعتي، تهران ،هاي مديريتي شايستگي، )1379(، وفا، غفاريان -

، دانشنامه آموزش عالي، ظهور دانشگاههاي جديد) 1382(، نادرقلي، قورچيان -

 .بنياد دانشنامه بزرگ زبان فارسي
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مديرت دانش در نظام آموزش عالي و  مطالعه، )1384( ،اكرم الملوك، الهيجانيان -

 .انواحد علوم تحقيقات تهر، رساله دكتري، ارائه مدل مناسب

ترجمه ابوالحسن ، سازمان دهي پنج الگوي كارساز، )1373( ،هنري، مينتزبرگ -

 .مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ دوم، فقيهي و حسن وزيري سابقي

ارزشيابي و بهبود عملكرد مديران ، )1383( ،احمدرضا و ديگران، نصر اصفهاني -

آموزش عالي و مجموعه مقاالت همايش ، گروههاي آموزشي دانشگاه اصفهان

 .توسعه پايدار

شايستگي هاي الزم براي رياست دانشگاه و ميزان ، )1387( ،نسرين، نورشاهي -

فصلنامه پژوهش و ، اهميت نسبي آنها از نظر صاحبنظران آموزش عالي ايران

  . 48شماره پياپي ، برنامه ريزي در آموزش عالي

بررسي رابطه سبك ، )1385(، نسرين و يمني دوزي سرخابي محمد، نورشاهي -

، شناختي و سبك رهبري در ميان روساي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

 .41شماره پياپي ، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

مركز آموزش و تحقيقات ، استاندارد و استاندارد كردن، )1379(  ،مهرداد، يگانه _

  .صنعتي ايران
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