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 دانشگاههادر بررسي راهكارهاي دستيابي به تعالي
�و مؤسسات آموزش عالي

1 اكبر امين بيدختي علي

2 سيد مجتبي زرگر

3 نويد شريفي

 چكيده

و مؤسسات آموزش عالي از عمدهدانش و تربيت دانشجويان گاهها و فنّاوري و بانيان توليد دانش ترين نهادهاي علمي

و در راستاي تعالي جامعه فعاليت كنند مي هدف اين پژوهش، شناسايي: هدف.باشند؛ لذا همواره بايد در مسير تعالي بوده

د مهم و راهكارهاي مؤثّر بر دستيابي ميترين عوامل و مؤسسات آموزش عالي به تعالي سازماني است كه به انشگاهها توانند

و تعالي سازماني در راستاي ايجاد فرهنگ تعالي مورد اي براي پياده زمينه عنوان پيش سازي الگوهاي مديريت كيفيت جامع

و از حيث نحوة گردآوري اطالع:روش. توجه قرار گيرند ات، از نوع توصيفي پژوهش حاضر از حيث هدف، كاربردي

و تحقيقات به عمل آمده در خصوص الگوهاي. است)survey(پيمايشي در اين راستا پس از مطالعه مباني نظري موضوع

و گروهي، يادگيريتعالي سازماني، شش عامل فراهم كردن فرصتهاي  در فرايندهاي كاركنان دادن مشاركت فردي

و رفتارهاي خلّاقانه، برخي از امور به كاركنان، تشويق ايده، تفويض اختيار ريزي برنامهو گيري تصميم سازماندهي هاي نو

و منطبق كردن ويژگي مجدد زنجيره تأمين به عنوان عوامل كليدي كاركنان با قابليتهاي مورد نياز سازمانهاي نيرو

و با انجام مطالعه و تحليلاي تأثيرگذار بر دستيابي دانشگاهها به تعالي سازماني شناسايي ميداني، تأثير عوامل مذكور، بررسي

ها.شد و سطح معناداري از سطح خطا ها، آمارة كاي دو محاسبه شده از مقدار بحراني بزرگ براي تمامي فرضيه:يافته تر

مي95بنابر اين، در سطح اطمينان. تر است كوچك)05/0( در درصد و متغيرهاي مورد اشاره توان گفت كه تمامي عوامل

تمامي عوامل ذكر شده بر دستيابي دانشگاهها به: نتيجه گيري. اين تحقيق، در دستيابي دانشگاهها به تعالي سازماني مؤثّرند

و مؤسسات آموزش عالي قرار گيرند تعالي سازماني مؤثّر بوده، مي و مديران اجرايي دانشگاهها .بايست مورد توجه رؤسا

. هاي تعالي، دانشگاهتعالي سازماني، الگو:واژگان كليدي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
27/12/90: تاريخ پذيرش نهايي15/06/90: دريافت مقاله�

(ي مديريت، دانشيار دانشگاه سمنانادكتر.1 : نمـابر/ دانشـگاه سـمنان سمنان، ميـدان سـعدي، بلـوار مولـوي، دانشـكده گردشـگري: آدرس)/ نويسنده مسئول.
02313335405/aliaminbeidokhti@yahoo.com Email: 

و مدرس دانشگاه سمنانكارشناس ارشد مديريت باز.2  :mojtaba.zargar@gmail.com Email/ رگاني
و غيردولتي كومش سمنان.3  Email:navid_2468@yahoo.com/ مربي، عضو هيأت علمي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي
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 مقدمه�
دره مين اهداف سازمانيأتر سازماني صرف نظر از نوع فعاليت، اندازه، ساختار، بلوغ يا ميزان كاميابي

در خود، نياز دارد تا و ميزان موفقيت خود را و راهبردهاي كسب كار خويش مورد سنجش نيل به آرمانها

و مراك. گيري قرار دهد اندازهو و تأثيرگذار در جامعه، از دانشگاهها ز آموزش عالي به عنوان نهادهاي مهم

و مي و پرورش نيروي انساني خطير خودةبا توجه به وظيفبايست اين مقوله مستثنا نبوده در جهت آموزش

و مهارتهاي افراد جامعه،  درو ارتقاي دانش، بينش آنهاةكه از جملقرار دهند دستور كار خود اقداماتي را

ص 2006و همكاران،1كالوو مورا(.است جه به امر تعالي سازمانيتو ،55(

و سنج، تعالي سازمانيامروزه الگوهاي ميزان موفقيتش به عنوان چارچوبي براي ارزيابي عملكرد

و مديريت كيفيت جامع يا،سازمانها در استقرار سيستمهاي نوين مديريتي اين.نداهفتكاربردهاي روزافزوني

بالگو بةه عنوان يك زبان مشترك براي مقايسها و ميزان موفقيت سازمانها ميه عملكرد و به اين كار روند

و متعددي قرار گرفته لحاظ، مبناي طراحي جوايز به،در حال توسعه اند كه در كشورهاي پيشرفته

ص 1386حسيني،(.دشو سازمانهاي برتر اعطا مي ،12(

و مؤسس و ات آموزش عالي از مهمنظر به اينكه دانشگاهها ترين نهادهاي علمي در راه توليد دانش

و دانشمندان مي و تربيت دانشجويان با فنّاوري و باشند، اين سازمانها بايستي همواره در راه تعالي قدم نهاده

و تأثيرگذار خود را به بهترين شكل ممكن به انجام  بهبود در كيفيت ارائة خدمات، وظيفة خطير

و كالسجوا(رسانند ص ٢،2006سونسون ،56(.

را متأسفانه تاكنون دانشگاههاي كشور تمايل چنداني به حركت در مسير سرآمدي به صورت نظام مند

هاي به عمل آمده كه به صورت مصاحبه با مسئوالن طي بررسي. اند از طريق الگوهاي تعالي موجود نداشته

و نيز مراجعه به پايگاههاي اطالع و فنّاوري، سازمان مركزي وزارتاز رساني مربوط علوم، تحقيقات

و دانشگاه جامع علمي اي كاربردي، انجام گرفته است؛ هيچ سابقه-دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پيام نور

از طرفي، با رشد. در خصوص به كارگيري الگوهاي تعالي سازماني در دانشگاههاي داخلي يافت نشد

و همچنين افزايش روزافزون جمعيت دانشگاهي و كاركنان دانشگاهها كشور، اعم از دانشجويان، استادان

ظرفيت واحدهاي مختلف دانشگاهي، ضرورت وجود الگويي به منظور داشتن الگوي سرآمدي در 

و مقايسة واحدهاي دانشگاهي، بسيار ضروري به نظر  و معيار قرار گرفتن براي ارزيابي دانشگاهها

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Calvo-Mora 
2. Svensson & Klefsjo 
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و فنّاوري؛ دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه جامع علميعتارنماي اطال(.رسد مي كاربردي،-رساني وزارت علوم، تحقيقات

1389(

و معيارهاي كليدي مؤثّر بر دستيابي به بديهي است دستيابي به تعالي سازماني نيازمند توجه به عوامل

و توجه به اين عو مي امل پيشتعالي است كه اين امر ضرورت شناسايي هدف اصلي. سازد نياز را ضروري

و مؤسسات  و عوامل كليدي مؤثّر بر دستيابي به تعالي در دانشگاهها انجام اين تحقيق، شناسايي راهكارها

به آموزش عالي در راستاي ايجاد بستري مناسب جهت پذيرش الگو هاي تعالي سازماني با توجه

و  مؤسسات آموزش عالي است؛ كه به مفهوم ارائة يك دورنماي رويكردهاي اجرايي الگو در دانشگاهها

و مؤسسات آموزش عالي است و ارزيابي عملكرد در دانشگاهها اين. سيستمي براي درك فرهنگ متعالي

و استادان دانشگاهها مورد بررسي قرار گرفته است و نظرسنجي از خبرگان در. امر با انجام تحقيق ميداني

ك و ادبيات تحقيق، فرضيهادامه، پس از مروري و وتاه بر مباني نظري و پس از تجزيه و روش تحقيق بيان ها

و تحليل داده هاي حاصل از مطالعة ميداني، پيشنهادهاي كاربردي براي دستيابي دانشگاهها به تعالي

.سرآمدي ارائه شده است

 مباني نظري تحقيق�

 تعالي سازماني�

و توسعبه معناي تعهد سازم» تعالي سازماني« داةاني به رشد و و در جهت كسب رضايت مشتري سازمانميئپايدار

وو موفقيت سازمانافزايش مستمر سودآوري تعالي«.)4،ص 1386حسيني،(است كننده حمايت در يك محيط ملي فراگير

و رسيدن به شرايطي است كه تضمين» كسبو كار بعد كيفيت، نوآوري بهبود سيستم در كنندة فعاليتهاي رشد در سه

و ارتقاي سطح منافع ذي و بيروني سازمان از قبيل مشتريان، سرمايه جهت تأمين و جامعه نفعان دروني گذاران، كاركنان

ص 1388زاده، شفيع(است و.)2، و خارجي كسب  كار، تعالي سازماني تابع شرايط خاص، فرهنگ، محيط داخلي

؛دريك كالمو برگرفته رادر كه سازمان استو فرصتهاوتهديدهايي وضعفتنيروي انساني سازمان،نقاط قوهاي ويژگي

و )44،ص 1387ياسمن،(.گسترش موفقيت در يك سازمان است مسير برتريو تعالي سازماني، شناسايي، تشخيص، توسعه

ذي در محيط دنياي امروزي، تغييرات سريعي اتفاق مي و انتظار و نياز تغ افتد يير نفعان اغلب به سرعت

ذي. كند مي و انتظارات مي نفعان خود را اندازه سازمانهاي متعالي، نياز و آنها گيري كرده، از آن فراتر روند

ذي مي١را مشعوف و تصور نفعان را نسبت به خودشان برآورد كرده، عملكرد ديگر سازمانها كنند؛ تجارب

و بازنگري مي و ايزدي،(كنند را در اين خصوص مشاهده ص 1387ملكي در همواره متعالي، سازمانهاي).64،

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Delight 
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ي جدرا خارجيو داخلي كاوي بهينهد؛ هستن رانگديو خود عملكردو فعاليتهااز يادگيري حال

 همگانو گرفته كاربه سازمان سراسردر يادگيري كردن حداكثر منظوربهرا كاركنانشان دانشند؛ گير مي

مي بهرهآناز را به برايآنزا، كرده حفظرا خود فكري هاي سرمايه دقتبهآنها. كنند مند دستيابي

مي مناسب صورتبه سازماناهداف  و همكاران، ظرافت(دكنن استفاده ص 1387انگيز لنگرودي ،12(.

 تعالي سازمانيهايگولا�
و اعتقادات افراد انديشمند در يا تعالي سازماني،ي سرآمديهاگولا با ارتباط در واقع تركيبي از دانش

و آنچه در عمل اتفاق افتاده است، مي ص 1388رونق،(دنباش سرآمدي بنگاههاي مختلف هاي تعالي الگو.)15،

ها در سازمانهاي وكار به عنوان ابزاري قوي براي سنجش ميزان استقرار سيستم سازماني يا سرآمدي كسب

ب. شوند مختلف به كار گرفته مي درها الگوكارگيري اينه هر سازمان با ،ضمن اينكه ميزان موفقيت خودرا

مييم هاي بهبود،در مقاطع مختلف زماني ارزيابي اجراي برنامه تواند عملكرد خود را با ديگر سازمانها كند،

ص 1388زاده، شفيع(و به ويژه با بهترين آنها نيز مقايسه كند ،1(.

مي از معروف بنياد اروپايي مديريت٢مالكولم بالدريج،،١توان به الگوهاي دمينگ ترين اين الگوها

يها الگو البته. اند اشاره كرد؛ كه ساير الگوها بر اساس آنها شكل گرفته٤و كارت امتيازي متوازن٣كيفيت

و حتيو اگر بخواهيم آنها نداشته يكديگرباي تفاوتهاي ماهو مذكور اصوالً و معيارها را از لحاظ ساختار

.دتفاوت اصولي بين آنها وجود ندار،مقايسه كنيم ميزان بكارگيري با هم

اند، بر اساس يكي از الگوهاي اكثر الگوهايي كه در ساير كشورهاي جهان از جمله ايران شكل گرفته

همچنين ارزشهاي محوري كه در اكثر اين الگوها به عنوان فلسفة اوليه در طراحي آنها. باشند ياد شده مي

ا و وجوه مشترك بسيار مطرح بوده، از رويكرد لگوي بنياد اروپايي مديريت كيفيت نشئت گرفته است

به بررسي همين1جدول. معيارهاي به كار رفته در اين الگوها نيز شبيه به هم هستند. زيادي با هم دارند

.پردازد موضوع در سه الگوي بنياد اروپايي مديريت كيفيت، الگوي دمينگو الگوي مالكولم بالدريج مي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Deming Model 
2. Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 
3. European Foundation for Quality Management (EFQM) 
4. Balanced Score Card (BSC) 
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و الگوي بنياد اروپايي مديريت كيفيت:1جدول  ارزشهاي محوري در الگوهاي دمينگ، بالدريج

 الگوي بنياد اروپايي الگوي مالكولم بالدريج الگوي دمينگ

ي
شها

رز
ا

ي
ور
مح

دستيابي به نتايج متوازنرهبري آرمانگرامداريمشتري

داريممشتريمداريمشترينگرش سيستمي

و سازمانيبهبود مستمر و ثبات رأييادگيري فردي رهبري

و شركامسئوليت اجتماعي بارزشگذاري به كاركنان و فرايندهارمديريت مبناي واقعيات

و قابليت اطمينان و انعطافايمني و توسعة كاركنانپذيريچابكي مشاركت

و يادگيري مستمربهبودتمركز بر آيندهكنترل كيفيت آماري فرايند ، نوآوري

توسعة شراكتهامديريت نوآوريفرايندگرايي

مسئوليت اجتماعيمديريت بر مبناي واقعيات-

و شهروندي- -مسئوليت اجتماعي

و ايجاد ارزشنتيجه- -گرايي

و ديدگاه سيستمي- -نگرش

و بنياد اروپايي مديريت كيفيت دو الگوي اصلي مالكولم 1381تا 1378در ايران طي سالهاي  بالدريج

و معادن و تغييراتي كه برخي كشورهاي ديگر روي اين دو الگو صورت داده بودند، توسط وزارت صنايع

و بهره و مؤسسة مطالعات و اين وزارتخانه و وري منابع انساني، مقدمات جايزة ملي بهره به اجرا درآمد وري

از در طول دو دوره از جايزة ملي بهره.دريزي كردن تعالي سازماني را پي و تعالي سازماني، تعدادي وري

و تعداد محدودي از شركتهاي خصوصي اين الگو را دنبال كردند كه پس از طي  شركتهاي بزرگ دولتي

پ و صفري،(كردن خودارزيابي براي دريافت گواهينامه شدندر مرحلة خودارزيابي، موفق به ص 1384آذر ،14-

و مؤسسات آموزش عالي كشور به طورا بر اساس بررسيام.)13 هاي به عمل آمده، تا كنون دانشگاهها

و با وجود تالشهاي اوليه براي به كارگيري اين الگوها، هاي تعالي سازماني بهره نبرده مند از الگو نظام اند

به. ها قرار دارند همچنان در مراحل اولية به كارگيري اين الگو رشد روزافزون جمعيت لذا با توجه

و افزايش ظرفيت واحدهاي مختلف دانشگاهي، به كارگيري الگويي به منظور دستيابي به  دانشگاهي كشور
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و مقايسة واحدهاي دانشگاهي، بسيار مهم و معيار قرار گرفتن براي ارزيابي و تعالي در دانشگاهها سرآمدي

.رسدو ضروري به نظر مي

 تعالي سازماني در دانشگاه�

و مؤسسات آموزش عالي يكي از مهم و دانشگاهها و تأمين منابع انساني ترين نهادهاي آموزش، توسعه

و توسعة همه مي ركن اصلي پيشرفت و وظايف عمده. باشند جانبة هر كشوري اي اين نهاد داراي كاركردها

و به عنوان يك نهاد ساختارمند، نيازمند مالحظة و در راستاي توسعة پايدار است علمي تمام بخشها

و. هاي مختلف آن است جنبه و مؤسسات آموزش عالي همواره به عنوان باالترين مركز انديشه دانشگاهها

و فعاليت انديشمندانة متفكّران، دانش توليد علم محسوب مي و با حضور در شوند و دانشجويان پژوهان

و جهت بخشيدن به حركتهاي فكري، اعتقادي، فره و سياسي جامعه نقش اساسي اعتالي علمي نگي

ص 1383شوراي عالي انقالب فرهنگي،(دارند با توجه به جايگاه مذكور، روند تغييرات ساختاري در آموزش.)17،

و متوسطه،  عالي در چند دهة گذشته شروع شده است؛ افزايش جمعيت، گسترش آموزش همگاني ابتدايي

به. براي ورود به دانشگاه با نرخ رو به تزايدي افزوده است همراه با رشد طبقة متوسط، بر فراواني تقاضا

و اطالع خصوص گسترش روز افزون فنّاوري در زمينه رساني، جامعة بشري را با نيازهاي هاي ارتباطات

در اين شرايط، نقش مؤثّري از دانشگاه براي پاسخگويي به اين نيازها انتظار. رو كرده است جديدي روبه

و ابزار مناسب دانشگ. رود مي و ارتقاي خود، به الگو و پويايي اهها به منظور به انجام رساندن وظيفة خطير

و اطمينان كيفي از روند برنامه و اثربخشي فعاليتهايشان نياز براي ارزيابي و كارايي و فرايندهاي مربوط ها

ص 1382فراستخواه،(دارند با استفاده از الگوهاي تعالي بدين منظور، حركت به سوي تعالي سازماني.)121،

و كمك مي كه. كننده باشد تواند بسيار مفيد الگوهاي تعالي سازماني در قالب الگوهاي ارزيابي در صورتي

و ارزشهاي سازماني، تدوين به درستي به كار گرفته شوند، ابزارهاي كارامدي هستند كه مي توانند مفاهيم

و بهبود مداوم را در هاي راهبردي، به كارگيو اجراي برنامه ري روشهاي خودارزيابي، يادگيري سازماني

.سازمانها نهادينه كرده، امكان شناسايي بهترين فرايندها را فراهم كنند

و خارجي بسياري مواجه خواهند بود آنها. در آينده دانشگاهها براي بقا همواره با رقباي داخلي

م نظور كسب ارزش بيشتر، در ارائة خدمات با بهترين كيفيت مجبورند اين واقعيت را بپذيرند كه بايد به

و بهبود ارتباطات، امروزه انتظارات از دانشگاهها رشد. كوشا باشند به دليل افزايش رقابتهاي جهاني

و مؤسسات. چشمگيري داشته است بنابر اين، ضرورت دستيابي به شاخصهاي تعالي سازماني در دانشگاهها

مي آموزش عالي بيش از هر ص 1380ابيلي،(شود زمان ديگري احساس بنابر اين، آنچه مورد نظر اين.)11،
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و پژوهش است، گامي در همين راستا، به منظور تبيين عوامل مؤثّر بر دستيابي دانشگاهها به تعالي سازماني

و كاربردي در اين زمينه است كه مي سازيدهنيازي براي پيا تواند به عنوان پيش ارائة الگويي مناسب

و مؤسسات آموزشي مورد استفاده قرار گيرد و ايجاد فرهنگ تعالي در دانشگاهها .الگوهاي تعالي سازماني

و دستيابي به تعالي همان طور كه گفته شد، تا كنون الگوهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد سازمانها

و اصالحات با در كشور ما الگوي بنياد اروپايي مديريت. سازماني ارائه شده است كيفيت با برخي تغييرات

و فرهنگي جامعة اسالمي خط-لحاظ قرار دادن اصول اعتقادي و هاي مشي ايراني، همسويي با راهبردها

و تأكيد بر آنچه در نظام مديريت سازمانهاي ايراني  و رهنمودهاي مقام معظم رهبري نظام مديريتي كشور

و اولويت بيشتري برخوردار اس و تعالي سازماني مورد پذيرش ت، به عنوان جايزة ملي بهرهاز اهميت وري

و خصوصي مختلف دنبال مي و توسط سازمانهاي دولتي و تحقيقات به عمل. شود قرار گرفته تجربيات

و تركيه(آمده در برخي از كشورها  نشان داده كه از بين الگوهاي تعالي موجود،) نظير انگليس، اسپانيا

ميالگوي بنياد اروپ توان از آن با اعمال ايي مديريت كيفيت در كانون توجه دانشگاههاي معتبر جهان بوده،

تغييراتي جزيي، به عنوان الگويي مناسب براي ايجاد فرهنگ تعالي، امكان خودارزيابي هر واحد دانشگاهي 

.و مقايسة هر واحد دانشگاهي با ساير واحدها استفاده كرد

و اهداف كيفي: موضوعاتي چون هاي به عمل آمده، طي بررسي و استقرار مأموريت، خط مشي تدوين

در چارچوب نظامهاي مديريت كيفيت، جز در موارد نادر، در دانشگاههاي كشور عملياتي نشده كه به 

از سوي ديگر، با توجه به نقش. هاي تعالي تلقّي است مفهوم نداشتن زيرساختهاي الزم براي اجراي الگو

من تعيين و سرآمدي، توجه به پيشكنندة و راهكارهاي ابع انساني در دستيابي دانشگاهها به تعالي نيازها

و ضروري به نظر مي و ارزشهاي. رسد دستيابي به تعالي سازماني، امري الزم لذا اين مقاله با الهام از ابعاد

د محوري مهم و مفاهيم مطرح و پركاربردترين الگوهاي موجود تعالي سازماني ر مباحث ترين

و راهكارهايي را براي دستيابي به تعالي نيروي توانمندسازي نيروي انساني، سعي بر آن دارد تا شاخصها

و تعالي سازماني ارائه كند و در واقع؛ پيش از پياده. انساني و اجراي الگوي تعالي در دانشگاهها سازي

و فرهن ارزيابي عملكرد دانشگاه بر اساس آني، مي گ مناسب براي اجراي الگوهاي تعالي در بايست زمينه

در. دانشگاه فراهم آيد در اين راستا شاخصهايي چون ارتقاي يادگيري سازماني، مشاركت دادن كاركنان

و موارد مشابه مي و نوآوري خلّاقيت تواند به نوعي زمينة مساعد امور، تفويض اختيار به كاركنان، تشويق

در سازي الگو پياده و به. نهايت، دستيابي به تعالي سازماني را فراهم كندهاي تعالي لذا در اين مقاله با توجه

و مؤلّفه مطالعات كتابخانه و نظرخواهي از خبرگان دانشگاهي، عوامل و تجربي مي اي بر هايي كه توانند

و زمينه را براي اجراي الگوهاي تعا لي سازماني فراهم تعالي سازماني، به ويژه تعالي منابع انساني مؤثّر باشند
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گفتني است. قابل مشاهده است)1شكل(كنند، ارائه شده كه عوامل مذكور در الگوي مفهومي تحقيق

ي، تشويقو گروهبرخي از متغيرهاي مورد اشاره در اين الگو، نظير فراهم كردن فرصتهاي يادگيري فردي 

ف ايده خلّاقانه، مشاركت دادن كاركنان در و رفتارهاي و برنامه رايندهاي تصميمهاي نو ريزي، به طور گيري

) در معيار كاركنان(هاي معروف تعالي سازماني، مانند الگوي بنياد اروپايي مديريت كيفيت مستقيم در الگو

و برخي ديگر از عوامل مورد اشاره در الگوي مفهومي تحقيق، نظير تفويض اختيار مورد اشاره قرار گرفته

و سازمانده هاي تعالي سازماني از قبيل الگويي مجدد تأمين نيرو، به طور ضمني در ديگر الگوبه كاركنان

.دمينگو الگوي بنياد اروپايي مديريت كيفيت مورد توجه قرار گرفته است

و شاخصهاي مذكور را به نوعي مورد و سخنان بزرگان دين نيز مفاهيم از سوي ديگر، تعاليم اسالم

و تأكيد قرار داده و تعقّل در تمام.دان توجه يكي از مفاهيم مورد توجه در مكتب مترقّي اسالم، لزوم تفكّر

و اجتماعي است و. شئون زندگي فردي و تعقّل و عملي، مانند اسالم بر تفكّر هيچ يك از نظامهاي فكري

كه. اندخلّاقيت تأكيد نكرده و برانگيختن انسانها به تفكّر، در مكتب اسالم چنان است ساعتي تفكّر تأكيد

تفكّر خلّاق به عنوان يكي از محورهاي تفكّر، همواره مد نظر. شودمي بهتر از يك سال عبادت تلقّي

و دعوت ايشان بود)ص(پيامبر و عظمت انساني را به ميزان)ص(پيامبر.و محور آموزش اساس ارزش

و تعقّل دانسته، بهره رأيتُم الرّجل كَثير الصلوه، كَثير الصيام فَال تَباهواإذا«: فرمايندميمندي او از تفكّر خلّاق

و زياد روزه گرفتن كسي مباهات نكنيد؛ تا آنكه بنگريد»به حتي تَنظروا كيف عقله ؛ به افزوني نماز گزاردن

به. عقلش به چه ميزان است و مكرراً در قرآن كريم، هم صالح حيات وابسته به تفكّر صحيح معرفي شده

خلّ و بدون تفكّر پرهيز داده شده استتفكّر و هم از تبعيت كوركورانه ص 1387حسيني،(.اق دعوت فرموده ،

27-26(

و بهره)ص(پيامبر اكرم و صاحب تجربه مندي از نظرات همواره ضمن توجه به نظرات افراد انديشمند

و نوآورا خلّاقانه و استقبال از نظرات ميمشورتي آنها در ادارة امور، به تشويق آن نة افراد پرداختند كه نمونة

و توجه پيامبر اعظم به راهكار خلّاقانة سلمان فارسي در مورد حفر خندق براي)ص(را در جنگ خندق

و. توان مشاهده كرد مقابلة بهتر با دشمنان مي و شور در آيات قرآن كريم نيز موضوع اعتنا به آراي جمعي

و دانا براي تصم و بهبود اوضاع جامعه، مورد تأكيد قرار گرفته استيممشورت با افراد مطّلع به. گيري بهتر

حضرت.»و شاوِرهم في اَالمر«: چنين توصيه شده است)ص(طور نمونه، در قرآن كريم به پيامبر اكرم

و برنامه گيري نيز در خصوص لزوم مشورت با زيردستان در تصميم)ع(يعل ها براي دستيابي به رشد ريزي ها

ميو توس بِما استنبط الص«: فرمايند عه جا بهتر از مشاوره به دست راه حق از هيچ؛»هالمشور مثلِواب

ص(آيد نمي ميهمچنين.)30غرر الحكم، از عقل،آن كس كه با بزرگان مشورت كند«:دنفرماي در جاي ديگر

صهمان(»گيردو خرد آنان بهره مي مي.)32، با بدين ترتيب، و توان گفت كه مشورت و كاركنان زيردستان
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و تصميم ريزي مشاركت دادن آنها در برنامه و گيري ها خلّاق و و توجه به نظرات افراد توانمند هاي سازماني

و تعالي سازماني هموار كند تفويض اختيار برخي از امور به آنها، مي در. تواند زمينه را براي رشد لذا

ش .ده استالگوي مفهومي تحقيق، موارد مزبور لحاظ

و، موضوع شايسته)ع(و امام علي)ص(بعالوه در مكتب اسالم، به ويژه در سخنان پيامبر اكرم ساالري

و تعالي جامعة اسالمي مورد  و مديران، براي رشد و ارتقاي كارگزاران و عدالت در انتخاب رعايت انصاف

خط. تأكيد قرار گرفته است اعمال و نگهداري نيروهاي مشي ياد شده در گزينش نمونة بارز ، هدايت، حفظ

. تحت فرمان در اركان مختلف حكومتي در نامة معروف به عهدنامة مالك اشتر به تصوير كشيده شده است

و بدونمي گوشزد)ع(امام علي و استخدام كاركنان بدون طي كردن مراحل انتخاب كنند كه به كارگيري

ا و بررسي سوابق، نوعي خيانت ال«:ستتوجه به تحقيقات و فَاستَعملهم اختباراً ثُم اُنظُر في أمورِ عمالك

و الخياذه شُعبِ الْجورِ جِماع من فَانََََّهما و أثَرَه و»تَولَّهِم محاباه ؛ پس در كار انتخاب عامالن خود بينديش

و امتحان و)و تحقيق در صالحيت(تنها پس از آزمون و از روي هوا  بدونو هوس، آنها را به كار بگمار

و خيانت تركيبي عمل اين مگير؛ زيرا كارشانبه ديگران نظربه توجه و جور از اجزاي ظلم

و.)53البالغه، نامه نهج(است و نگهداري نيرو اين موضوع به نوعي استفاده از روشهاي مناسب براي جذب

و صالحيتهاي فرديگينيرو با توجه به شايست تأمينةسازماندهي مجدد زنجيرفراهم آوردن زمينة  ها

و ايجاد نظام مناسب براي جابه و منطبق كردن آنها كاركنان راي مورد نياز سازمانهابا قابليت جايي كاركنان

و تأكيد شده است خاطرنشان مي .كند كه در الگوي مفهومي تحقيق نيز به آنها توجه

و الگوي تحقيق فرضيه�  ها

همان. نمايش داده شده است1مفهومي تحقيق در قالب شكل با توجه به مطالب گفته شده، الگوي

و تحقيقات به عمل آمده در خصوص الگوهاي طور كه مالحظه مي شود، با مطالعة مباني نظري موضوع

سرآمدي يا تعالي سازماني، شش عامل ذيل به عنوان عوامل تأثيرگذار بر دستيابي دانشگاهها به تعالي 

از با توجه به الگوي ارائه شده، فرضيه. سازماني شناسايي شده است :هاي تحقيق به شرح ذيل عبارتند

و سازماني، بر دستيابي دانشگاهها به تعالي سازماني تأثير دارد يادگيريفراهم كردن فرصتهاي.1 .فردي، گروهي

و.2 ، بر انيهاي منابع انس ريزي برنامهو گيري در فرايندهاي تصميمحمايت از مشاركت كاركنان تشويق

.دستيابي دانشگاهها به تعالي سازماني تأثير دارد
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.تفويض اختيار برخي از امور به كاركنان، بر دستيابي دانشگاهها به تعالي سازماني تأثير دارد.3

خلّاقانه، بر دستيابي دانشگاهها به تعالي سازماني هاي تشويق ايده فراهم بودن زمينه.4 و رفتارهاي هاي نو

.دتأثير دار

.نيرو، بر دستيابي دانشگاهها به تعالي سازماني تأثير دارد تأمينةزنجير سازماندهي مجددفراهم بودن زمينة.5

، بر دستيابي دانشگاهها به تعالي سازمانيي مورد نياز سازمانهاكاركنان با قابليتهاي منطبق بودن ويژگي.6

.تأثير دارد

 الگوي مفهومي تحقيق:1شكل
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 تحقيق روش�

و از حيث نحوة گردآوري اطالعات، از نوع توصيفي پژوهش حاضر از حيث هدف، كاربردي

و رسمي(جامعة آماري تحقيق، تمامي اعضاي هيئت علمي. پيمايشي است دانشگاههاي استان) پيماني

مي 1190سمنان به تعداد  و. باشند نفر مورگان با توجه به محدود بودن جامعة آماري، از جدول كرجسي

نفر در نظر گرفته 291بدين ترتيب، حجم نمونة آماري، تعداد. براي تعيين حجم نمونه استفاده شده است

.اي متناسب با حجم است گيري به كار برده شده در اين تحقيق نيز روش طبقه روش نمونه. شده است

اي مقياس پنج گزينهبا سؤال42شامل ساخته پرسشنامة محقق طريقازها در پژوهش حاضر، داده

و نظرات خبرگان، ابتدا مهم. است شده آوري جمع ترين در اين راستا، با توجه به ادبيات موضوع، پيشينة تحقيق

و بدين هاي تشكيل عوامل مؤثّر بر تعالي در دانشگاهها به همراه مؤلّفه دهندة هر يك از اين عوامل، شناسايي

و از رو شدترتيب پرسشنامة اوليه طراحي در ابتدا.ش دلفي براي اطمينان از روايي پرسشنامه تحقيق استفاده

شد نفر از صاحب10اي از پرسشنامه طراحي شده در اختيار نمونه و از آنها خواسته نظران دانشگاهي قرار گرفت

و فرم تك و محتواي آنها از لحاظ قابل فهم بودن براي تا نظر خود را در رابطه با شكل تك سؤاالت

از اي از نظرات اخذ شده در باب سؤاالت پرسشنامه، جمع سپس مجموعه. دهندگان بيان كنند پاسخ و پس آوري

و در يك جمع شد اعمال آنها، پرسشنامة اصالح شده مجدداً براي آنان ارسال در مجموع،. بندي، اصالح نهايي

به سؤال به عنوان مؤلّفه 42 بندي شدند كه اين تعالي در شش طبقه كلي دستههاي تأثيرگذار بر دستيابي دانشگاهها

همچنين براي آزمون پايايي پرسشنامه، از روش آلفاي كرونباخ استفاده. اند نشان داده شده4شاخصها در جدول 

و مقدار آلفاي كرونباخ30بدين منظور، پرسشنامة طراحي شده در بين. شد نفر از اعضاي جامعة آماري توزيع

ميب84/0آن معادل  گفتني است در پژوهش. آيده دست آمد كه از لحاظ آماري، ضريب قابل قبولي به حساب

و تحليل فرضيه تحليل دادهو حاضر براي تجزيه  اسميرنوف،- ها، از آمار استنباطي شامل آزمون كولموگروف ها

و ضريب آماري كوهن استفاده شده است- آزمون كاي .دو، آزمون فريدمن

اه تحليل يافته�

شد-براي بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق از آزمون كولموگروف بر اساس. اسميرنوف استفاده

در. نتايج اين آزمون، تمامي متغيرهاي تحقيق، نرمال هستند همچنين به منظور شناسايي عوامل مؤثّر بر تعالي

شد)2χ(دانشگاهها، از مالك كوهن براي آزمون كاي دو  يك. استفاده اين مالكها براي تأثير كم، بين

از25تا10تا نُه درصد، تأثير متوسط  و تأثير زياد بيشتر و كرامر(.درصد است25درصد ص ١،2000هاويت ،25(

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Howitt & Cramer 
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تك هاي مربوط به هر كدام از فرضيه ها، ابتدا مؤلّفه براي آزمون فرضيه پس ها و تكو جداگانه آزمون شد

م شد ها، اندازة اثر براي هر يك از آماره ؤلّفهاز آزمون و مقايسه اندازة اثر، امكان. هاي مجذور كاي دو محاسبه

مي هاي مربوط به فرضيهو ميزان اهميت هر يك از مؤلّفه بندي رتبه :ذيل است شرحبه آزمون صورت.كند ها را معين

e

e

F
FF )( 02 −

∑=χ

و فراواني مشاهدهF0در اين فرمول، و درجة آزادي از طريق تعدادFeشده فراواني مورد انتظار است

مي)K-1(طبقات منهاي يك  بزرگتر2χمحاسبه شده از مقدار بحراني2χدر صورتيكه. شود محاسبه

فر95باشد، با  و درصد اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه تفاوت معني داري ميان اواني مشاهده شده

در صورت معني دار بودن تفاوت. مورد بحث وجود دارد) مؤلفه(فراواني مورد انتظار در مورد سؤال 

:مشاهده شده، ميزان تأثير توسط شاخص اندازه اثر كوهن به صورت زير اندازه گيري مي شود

n

2
2 χφ =

ش يك) مؤلفه هاي(اخص كوهن، براي تمامي سؤاالت اگر اندازه اثر محاسبه شده بر اساس مربوط به

 به دست آيد در اين صورت، فرضيه مزبور مورد تائيد قرار) در حد زياد(درصد25فرضيه، بزرگتر از 

و فرضيه هاي تحقيق، آزمون. مي گيرد در اين تحقيق، مطابق الگوي ذكر شده براي تك تك سؤاالت

و اندازه اثر محاسبه  .نمايش داده شده است2نتايج به دست آمده در جدول. گرديدكاي دو

 عوامل مؤثّر بر دستيابي به تعالي در دانشگاهها:2جدول

ها مؤلّفه
آمارة آزمون

)2χ(
سطح

 معناداري
اندازة
 اثر

 اولويت

و سازمانيمؤلّفه هاي مربوط به فراهم كردن فرصتهاي يادگيري فردي، گروهي
و تسهيالت آموزشيكنانمندي كاربهره.1 285/51000/0420/033تحقيقاتيواز امكانات

و تجهيزات براي.2 يها وريااستفاده از آخرين فنّفراهم كردن امكانات
100/85000/0541/017 فعاليتهاي سازماني موجود در

درآوردن شرايط توانمندسازي كاركنان از طريق شركتدبه وجو.3
و كارگاههاي آموزشي حين خدمت دوره 258/89000/0554/014 ها

و درك نيازهاي اطالعاتي اصلي سازمان.4 622/53000/0429/031و كاركنان توسط مديرتعيين
838/40000/0375/042بايست دارا باشندكاركنان ميدانشي كههاي افزايشفراهم كردن زمينه.5

وبوط بههاي مرمؤلّفه هاي منابعريزيبرنامهوگيريدر فرايندهاي تصميمحمايت از مشاركت كاركنانتشويق
انساني

وهاي مشاركت كاركنان در تصميمآوري زمينهفراهم.6 سازي
گيري به منظور افزايش كيفيت خدماتتصميم

330/178 000/0783/02

715/86000/0546/016هاي مربوط بهيريگهاي مشاركت كاركنان در تصميمايجاد زمينه.7
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و بيشتر چگونگي استفاده از مهارتهاي افراد در راستاي خدمت بهتر
هاي مشاركت كاركنان در كيفيت پيشرفت كاركنان ازفراهم كردن زمينه.8

سازي كاركردهاي سازمانيطريق مناسب
375/65000/0474/026

كفراهم كردن زمينه.9 اركنان در ترقّي اهداف شغلي ازهاي مشاركت
سازي كاركردهاي سازمانيطريق مناسب

808/59000/0453/027

بيني مسئلةهاي مشاركت كاركنان در امر پيشبه وجودآوردن زمينه.10
كمبود يا مازاد بالقوة نيروي كار سازمان

354/41000/0377/041

و بهبود ني.11 وروي كار انعطافمشاركت كاركنان در امر توسعه پذير
و حساسخوب آموزش ديده در مشاغل مهم

911/79000/0524/021

سازي بهترينهاي مشاركت كاركنان در امر فراهمفراهم كردن زمينه.12
زمينة استفاده از منابع انساني متخصص

409/125 000/0656/08

و نگهداريتشويق كاركنان به مشاركت در امر تنظيم برنامة حفظ.13
و راهبردهاي توسعة سازماني سازمان

550/94000/0570/011

هاي مربوط به تفويض اختيار برخي از امور به كاركنانمؤلّفه
918/107000/0609/09به كاركنانسازمانعملكردةاطالعات الزم دربارارائة.14
و مهارت الزم بهاجراي برنامه.15 كاركنان تا آنهاهايي براي آموزش دانش

براي تأمين هدفهاي سازمان نقشي فعال بر عهده گيرند
368/57000/0444/029

و بدين وسيلهبه زيردست آزادي عمل واقعي بدهدتمايل مدير به اينكه.16
و وظايف خود را به وي واگذار كندكارها

667/80000/0527/019

براي گرفتنقدرت به كاركنانهاي الزم براي دادنفراهم كردن زمينه.17
سازمانيتصميمات مهم

076/172 000/0769/03

و تحليل درست مدير در بررسي.18 عواملي چون فرهنگ سازمانيتجزيه
به منظور تفويض اختيار برخي از امور به كاركنان

522/82000/0533/018

و توا.19 و تحليل مدير در خصوص شرايط انجام كارها هايناييتجزيه
اي مناسبزيردستان به شيوه

948/78521/022

و رفتارهاي خلّاقانههاي تشويق ايدههاي مربوط به فراهم بودن زمينهمؤلّفه هاي نو
دهيروشهايي براي توجه، پاداشمديران به منظور شناساييجستجوي.20

خلّاقو تقدير از كاركنان
450/93000/0567/012

و استقبالمورد پذ.21 كايدهقرار گرفتنيرش 911/139000/0693/05اركنانهاي بهبود
و قابليتهاي كنونيسوق دادن.22 856/55000/0438/030نگاه كاركنان به وراي زمان حال
و استفادههاي فكري خوددقت سرمايهن كاركنان به حفظ باسوق داد.23
مناسبآن براي دستاوردهاي سازمان به صورتاز

189/59000/0451/028

جستجويبه منظوركاركنانتوسطشرايط فعليبه چالش كشيدن.24
و بهبود مستمر كه به ارزش افزوده بينجامد فرصتهاي نوآوري

024/127 000/0661/07

و شرايط الزم براي بروز زمينهبه وجود آوردن زمينه.25 هاي فكريها
ي محولهكاركنان راجع به نوع كارها

213/52000/0524/032

و فنون جديد.26 و شايستة كاركنان به لحاظ ارائة ابتكارات 591/72000/0499/024تشويق مناسب
و صاحب تجربه درداتلادخ.27 045/171000/0767/04سازمانيگيريهايتصميمدن كاركنان مبتكر
323/80000/0525/020تكيه بر شكوفايي استعدادهاسازي براي استقالل كاري كاركنان بازمينه.28
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و پرورش آنها
نيروتأمينةسازماندهي مجدد زنجيرهاي مربوط به فراهم بودن زمينةمؤلّفه

و تطبيق با تغييرات مورددهي مناسبسازمان.29 كاركنان به منظور مواجهه
و قابليتهاي فردي نياز عملياتي

808/69000/0490/025

124/88000/0550/015كاركنانهاي فكريسرمايهةاهميت فزاينددرك.30
811/188000/0806/01در جهت منافع سازمانگيري مناسب از دانش كاركنانبهره.31
واز طريق بهينه كردن شايستگيكاركنانتر برايايجاد ارزش افزون.32 ها

فرديصالحيتهاي
942/90000/0559/013

و پرورش.33 و آگاه كردن و سپردن اختيار به آنانكاركنانآموزش دادن
و سرپرستي ديگران و تهي از نظارت براي هدايت مستقل

643/97000/0579/010

495/50000/0417/035سازمانهاي فكريشناسايي افراد كليدي براي افزايش سهم دارايي.34
و ارزيا.35 196/47000/0403/037بي عملكرد كاركنانتقويت محرّكهاي سازماني
804/50000/0418/034جايي كاركنانايجاد نظام مناسب براي جابه.36

كاركنان با قابليتهاي مورد نياز سازمانهاي مربوط به منطبق بودنمؤلّفه
955/46000/0402/038روشن بودن اهميت وظايف شغلي كاركنان.37
و بيشتر باسازي بصيغني.38 رتهاي كاركنان در راستاي مقولة بازدهي بهتر

صرف وقت كمتر
966/43000/0389/039

811/138000/0691/06كمك به كاركنان به منظور به كارگيري قابليتهاي آنان.39
247/42000/0381/040و اثربخش امور از ناحية كاركنان،كه منطبق با اهداف سازمان باشدبازخور مناسب.40
و همكاران در راستاي.41 و برخورد مناسب كاركنان با ارباب رجوع رفتار

فعاليتهاي شغلي
832/72000/0500/023

و مهارتهاي شغلي كاركنان.42 742/48000/0409/036كوشش مديران در افزايش معلومات

پ2با توجه به نتايج حاصل از جدول تر رسشنامه طبق مالك كوهن، بزرگ، ميزان تأثير تمامي سؤاالت

و اين موضوع، تمامي فرضيه25از مي درصد به دست آمده است در ادامه، نتايج. كند هاي تحقيق را تأييد

مي آزمون كاي دو براي تمامي فرضيه .شود هاي تحقيق نشان داده

 هاي تحقيق نتايج آزمون كاي دو براي فرضيه:3جدول

كاي دوها فرضيه
ش دهمحاسبه

مقدار
2χبحراني

سطح
 نتيجه سطح خطا معناداري

پذيرش فرضيه031/216587/27000/005/0فرضيه اول
پذيرش فرضيه773/132587/27000/005/0فرضيه دوم
پذيرش فرضيه887/253587/27000/005/0فرضيه سوم
رش فرضيهپذي144/108410/31000/005/0فرضيه چهارم
پذيرش فرضيه220/110869/28000/005/0فرضيه پنجم
پذيرش فرضيه701/199587/27000/005/0فرضيه ششم
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مي3همان طور كه در جدول ها، آمارة كاي دو محاسبه شده از مقدار شود، براي تمامي فرضيه مالحظه

و سطح معناداري از سطح خطا بحراني بزرگ 95بنابر اين، در سطح اطمينان. استتر كوچك)05/0(تر

به درصد مي و متغيرهاي مورد اشاره در اين تحقيق، در دستيابي دانشگاهها توان گفت كه تمامي عوامل

.تعالي سازماني مؤثّرند

جدول زير. هاي تحقيق پرداخته شده است بندي فرضيه در ادامه با استفاده از آزمون فريدمن، به اولويت

ميت نتايج اولوي :دهد بندي متغيرهاي تحقيق با توجه به نظرات پاسخگويان را نشان

 هاي تحقيق بندي فرضيه نتايج رتبه:4جدول

اولويتميانگين رتبههافرضيه
وگيريدر فرايندهاي تصميمحمايت از مشاركت كاركنانوتشويق
هاي منابع انسانيريزيبرنامه

79/31

69/32به كاركنانتفويض اختيار برخي از امور
63/33نيروتأمينةسازماندهي مجدد زنجيرفراهم بودن زمينة
و رفتارهاي خلّاقانههاي تشويق ايدهفراهم بودن زمينه 55/34هاي نو

و سازماني 34/35فراهم كردن فرصتهاي يادگيري فردي، گروهي
99/26كاركنان با قابليتهاي مورد نياز سازمانمنطبق بودن

مي4نتايج جدول ودهد كه از نظر پاسخگويان، نشان در حمايت از مشاركت كاركنان تشويق

به) فرضية دوم( هاي منابع انساني ريزي برنامهو گيري فرايندهاي تصميم و تفويض اختيار برخي از امور

با. سازماني دارند، به ترتيب بيشترين تأثير را در دستيابي دانشگاهها به تعالي)فرضية سوم(كاركنان همچنين

بندي عوامل مؤثّر كه بيانگر نتايج حاصل از آزمون كوهن در مورد اولويت2توجه به ستون پنجم جدول 

هاي سي ويكم، توان گفت كه از نظر پاسخگويان، مؤلّفه در دستيابي دانشگاهها به تعالي سازماني است، مي

د و هفدهم پرسشنامه، بيشترين تأثير را .ر دستيابي دانشگاهها به تعالي سازماني دارندششم

و نتيجه�  گيري بحث

و و مؤسسات آموزشي و سرآمدي براي سازمانها، از جمله دانشگاهها  امروزه حركت در مسير تعالي

و ضرورتي اجتناب و داگالس(ناپذير است پژوهشي، نياز ص ١،2007ديويس امروزه چالشهاي ارتقاي.)74،

و توسعة  و غير قابل اجتناب استها ستميسكيفيت و مؤسسات آموزش عالي، امري مهم . در دانشگاهها

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Davies & Douglas 
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و در نتيجه، پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي، افزايش مخارج تحصيلي، تعدد شيوه و مراكز آموزشي ها

و دانش نوين، از جمله چالشهاي رقابتي امرو و نياز به انطباق با اطالعات ز افزايش رقابت اين مراكز

و نيازهاي. مؤسسات آموزش عالي است و نمايش انطباق با الزامات بنابر اين، دانشگاهها مكاني براي ظهور

ص ١،2008النگباتوم(شوند نوين تلقّي مي دانشگاههاي كشورمان بايستي توسعة كيفيت در فرايندها،.)31،

و ارتقاي شايستگي در محيط رقابت و امورشان را به منظور حفظ ي، به طور جدي مد نظر قرار دهند عمليات

و بهبود است .كه يكي از راهكارهاي مؤثّر در اين خصوص، قدم گذاشتن در مسير تعالي

و در اين راستا، الگو هاي تعالي سازماني با ارائة معيارهاي اصلي عملكرد ارزيابي سازمان در سطح كالن

و اي منطقي امكان برآورده خرد، به شيوه و حركت در جهت سازي نيازها مرتفع كردن مشكالت دانشگاهها

و تعالي سازماني را فراهم مي ص ٢،2007جوزي تاري(كنند بهبود كيفيت پر واضح است كه محور تمامي.)605،

و انسان سازماني با دارا بودن ويژگي مقوله هاي مذكور، عامل كليدي پايداري هاي مورد اشاره، انسان است

از. بودو تعالي سازمان خواهد خلّاقيت، و و مهارتهاي علمي چنين انساني ضمن دارا بودن دانش

و انگيزش كافي نيز برخوردار است مسئوليت .پذيري

و الگو از ابعاد سخت و مسير حركت سازمانها افزاري نيز روشها هاي مختلفي وجود دارد كه چارچوب

و سرآمدي مشخص مي در چنين الگوهايي. كنند را به سمت بهبود و تجربة تكرارپذير كه حاصل علم

و سازمانهاي مختلف بوده، با طرح و سپس الزام سازمانها به حركت و ارزشهاي بنيادين ريزي برخي اصول

در بهبود متوازن در مقوله و تعالي را مشخص كرده، سازمانها را و كليدي سازمان، مسير بهبود هاي اصلي

و بال و رشد ميدستيابي به عملكرد بهتر ص 2006همو،(.شوند ندگي، رهنمون ،48(

و از نسخه برداري البته براي رسيدن به تعالي بايد هر دانشگاهي مسير خاص بهبود خود را مشخص

و همچنين مفاهيم،. بپرهيزد در مسير دستيابي به عملكرد متعالي بايد موانع سنّتي، زباني، مقاومتها، چالشها

و روشهاي پياده و مديران دانشگاهي به خوبي درك شوند؛ سازي الگو اصول هاي تعالي توسط رهبران

و نگرش كيفي، به بهبود يادگيري، جلب رضايت  مديريتي كه بايد با به كارگيري فنون مديريت

و ديگر دست و بهبود دانشجويان، كاركنان، اعضاي هيئت علمي و نسبت به سنجش اندركاران بينديشد

. دانشگاه اقدام كند عملكردهاي مؤثّر در اثربخشي

و پيش و رهبران دانشگاهها به عوامل نيازهاي دستيابي به تعالي، با هدف در اين راستا، توجه مديران

مي تسهيل در پياده و ضروري به نظر از. رسد سازي الگوهاي تعالي، الزم همان طور كه در نتايج حاصل

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Longbottom 
2. Jose Tari 
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مي تحليل داده ر بر دستيابي دانشگاهها به تعالي سازماني، به ويژه شود، از جمله عوامل مؤثّ ها نيز مشاهده

وتعالي منابع انساني، هاي ريزي برنامهو گيري در فرايندهاي تصميمحمايت از مشاركت كاركنان تشويق

و بلوغ. است منابع انساني و مسئوالن دانشگاهها بايد با در نظر گرفتن سطح دانش، مهارتها لذا مديران

و برنامه گيري در تصميمكاركنان، آنها را  سخت هاي سازماني در حوزه ريزي ها و نرم هاي افزاري افزاري

را هاي آموزشي براي ارتقاي سطح دانشو مهارت كاركنان، زمينه مشاركت داده، با اجراي برنامه هاي الزم

به. براي قدرت دادن به كاركنان جهت گرفتن تصميمات مهم سازماني فراهم آورند گيريرهبديهي است

ميدر جهت منافع مناسب از دانش كاركنان  و كيفيت دانشگاه، در نهايت تواند منجر به افزايش كميت

و بهبود وضعيت نظام  و تعالي دانشگاهها خدمات ارائه شده توسط دانشگاه شده، موجبات سرآمدي

تواندمي هاي سازمانيريگي بعالوه از آنجا كه مشاركت افراد در تصميم. آموزش عالي كشور را فراهم كند

تا اندازة زيادي تضمين قابليت اجراي آنها را افزايش دهد، لذا اتخاذ روشي كه چنين امر مهمي را ممكن 

. كند، به سود دانشگاه است

و تفويض اختيار برخي از امور به آنها، بعالوه، ارائة اطالعات الزم دربارة عملكرد سازمان به كاركنان

و عم و سرآمدي، نقش مثبتي دارددر روحيه و در سوق دادن دانشگاهها به تعالي . لكرد كاركنان تأثير مثبت

و اجراي برنامه يادگيريبدين منظور، فراهم آوردن فرصتهاي و در سازمان هايي براي آموزش دانش

و كيفيت خدمات مي و ارتقاي كميت و تواند مفي مهارت الزم به كاركنان براي توانمندسازي آنها د

.كننده باشد كمك

و نوآوري الزمهمچنين با توجه به اينكه و تعاليو پيشهخلّاقيت و پيشرفت وهردرآمد توسعه سازمان

واي جامعه ميبوده و كيفيت خدمات، كاهش هزينهتواند به ارتقاي كم افزايش خلّاقيت از يت ها، جلوگيري

و  و بهرهاافزايش كار در نتيجه،اتالف منابع و ايجاد انگيزشو رضايت شغلي در كاركنان منجر يي شود، لذا وري

و نوآوري به وجود آوردن زمينه و شرايط الزم جهت بروز خلّاقيت قرار مورد پذيرشو استقبال،در كاركنانها

و صاحب تجربه در تصميم، هاي بهبود ايدهدادن  و تشويق هاي گيري دخيل كردن كاركنان مبتكر سازماني

و مسئوالن دانشگاه قرار گيردمناسب  و نوآور، بايد مورد توجه مديران .و شايستة كاركنان خلّاق

و فراهم آوردن زمينة عالوه بر اين، پياده و نگهداري نيرو سازي روشهاي مناسب براي جذب

ا نيرو با توجه به شايستگي تأمينةسازماندهي مجدد زنجير و صالحيتهاي فردي كاركنان، به همراه يجاد ها

و منطبق كردن آنها نظام مناسب براي جابه ميبا قابليتهاي مورد نياز سازمان جايي كاركنان را، تواند زمينه

و مؤسسات آموزش سازي الگو براي پذيرش تغييرات الزم به منظور پياده هاي تعالي سازماني در دانشگاهها

. پذير كند امكانعالي فراهم كرده، دستيابي دانشگاهها به تعالي سازماني را 
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و تعالي در دانشگاهها، بيش از همه مستلزم تعهد قوي از سوي رئـيس بديهي است دستيابي به سرآمدي

و به كارگيري مفـاهيم پـيش  وو مديران ارشد اجرايي دانشگاه نسبت به بررسي گفتـه متناسـب بـا فرهنـگ

و در واقع؛ با ايجاد تحول در سطح سيا. شرايط خاص آن دانشگاه است ستهاي كالن توسـط رهبـران عـالي

و مؤسسات آموزش عالي را بـه تعـالي سـازماني اجراي آنها مطابق برنامه، مي توان زمينة دستيابي دانشگاهها

و الگوبرداري صحيح از دانشگاههاي موفـق. فراهم كرد در اين راستا، استفاده از نتايج تحقيقات انجام شده

و عمليـاتي كـردن هـايو ممتاز جهـان در اجـراي برنامـه  و مـديريت كيفيـت بـراي بـومي تعـالي سـازماني

و همچنين برگزاري گردهمايي و تعالي در دانشگاههاي كشور در راهبردهاي ارتقاي كيفيت هاي تخصصي

.راستاي ايجاد فرهنگ تعالي، بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد
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