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چکیده
را بـا اسـتفاده یعلمئـتیهاین پژوهش فرایند رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 

در عرصـه گذاراناسـتیسنفـر از 21از داده بنیاد کاوش نموده است. براي این منظور ۀینظردار از طرح نظام
تحقیـق ۀ نـیدرزمیعلمئـتیه، مدیران دانشگاهی، خبرگان حـوزه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي یعالآموزش

ها طی سه مرحله، کدگـذاري بـاز، شد. نتایج تحلیل دادهها استخراج ها از مصاحبهمصاحبه به عمل آمد و داده
محوري و انتخابی حاکی از دوازده مقوله کلی بود که در قالب مدل پـارادایمی شـامل: شـرایط علّـی (عوامـل 

مـدیران يهـايتوانمنـد، یعلمئـتیهفردي: نگرش مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضـاي 
، قـوانین و مقـررات، سـاختار یسـازمانفرهنگان دانشگاهی و عوامل سازمانی: مدیريهامهارتدانشگاهی و 

سازمانی و منابع مالی و کالبدي)؛ مقوله کانونی (رویکرد مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي 
در يسـاالرستهیشاتوجه بـه "سطح خرد: (یدانشگاه)؛ راهبردهاي بهبود رویکرد مدیران یعلمئتیهاعضاي 

و سطح کـالن: "مدیران دانشگاه نسبت به آموزش و بهسازي و تفویض اختیاريسازآگاه، یدانشگاهمدیریت 
تسهیم تجارب مـدیران دانشـگاهی، اسـتقالل دانشـگاهی و بـازنگري و پـاالیش قـوانین و مقـررات)، زمینـه 

گـر (عوامـل ط مداخله)؛ شراییعلمئتیهو کنش گري اعضاي یعالآموزشکالن يگذاراستیس(مدیریت و 
رضایتمندي و بـاال "محیطی: نقش دولت، عوامل اجتماعی فرهنگی و عوامل اقتصادي) و پیامدها (پیامد فردي:

و اثربخشی، بهبـود پاسـخگویی و اعتبـار و ییکاراو پیامد سازمانی: بهبود "یعلمئتیهرفتن انگیزش اعضاي 
و روابـط یعلمئتیهسبت به آموزش و بهسازي اعضاي شهرت سازمانی)، فرایند رویکرد مدیران دانشگاهی ن

.نمایندبین ابعاد مختلف آن را منعکس می
، رویکرد مدیران دانشگاهی، نظریه داده بنیادیعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي : واژگان کلیدي

ریزي توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بشتی استاین مقاله برگرفته از رساله دکتري در رشته برنامه.1
ریزي توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بشتیبرنامهدانشجوي دکتراي *

** استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
برنامه ریزي آموزش عالی*** استادیار موسسه پژوهش و 

**** استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
19/9/92تاریخ پذیرش: 22/8/91تاریخ دریافت:
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مقدمه
دارد و تحـوالت علـم و افتـهیشـتابي، رشـدیطـیرات محییـتغیمتالطم کنونيایدر دن
رات ییـامـروز تغيایمشخصه دننیترمهمدامن زده است. شدتبهرات یین تغیبر ايفناور

يریادگیـیاتیـد به نقش حیباین چالشیمواجهه با چنمنظوربههاسازمان. باشدیممستمر 
هاسـازمانکـه کنـدیماین شرایط ایجاب درواقعباشند. خودآگاهو توسعه در رشد و بقاء 

نـدینماتوجه شیازپشیبنان خود کارکو توسعه بینش و نگرش اهمهارتبه توسعه دانش، 
یـکو دارایـیهین سـرمایتـرمهمیامروزه منابع انسان).2011، 3؛ جانسون2002، 2نوالن(

). در 1388؛ حجـازي و همکـاران، 4،2012جیانگ و همکـارانگردد (یمحسوب سازمان م
و نیترمتعـارفاز یمنـابع انسـان، توسـعه یت منـابع انسـانیریمتنوع مديهاتیفعالان یم

ت شـامل یـن فعالیـ. ادیـآیمـحسـاببهیت منـابع انسـانیریمديهاتیفعالنیترنهیپرهز
انجـام مـؤثريهاروشموجود و رفتارها و يهامهارتد، بهبود یجديهامهارتيریفراگ

مرتبط هاسازماندر یانسانيهاتیفعالبه آموزش و توسعه یار است. توسعه منابع انسانک
ه در آن کـننـد کجـاد یرا ایخاصـیط فرهنگـیتا شـراکندیمکمکهاسازماناست و به 

ن یـابنـد و در ایدسـت هاسـازمانشدن از افراد و مندبهرهيل بالقوه براینان به پتانسکارک
راسـتا یکبا توسعه سازمان در یکنزدیلیخصورتبهخود را یحالت توسعه منابع انسان

). یـک 2005، 5؛ اسـکولر و جاکسـون1389سید جـوادین و همکـاران،(نندیبیمهماهنگ 
براي دسـتیابی ازیموردنبه تعمیق دانش، مهارت و نگرش 6برنامه جامع آموزش و بهسازي

). 1993، 7پتـرافکنـد (یمبه اهداف سازمانی و همچنین ایجاد مزیت رقابتی کمک شایانی 
یست و یکـم مـدیران منـابع انسـانی بـر ایـن باورنـد کـه یکـی از ، با شروع قرن بدرواقع
اسـت مـرتبط بـا آمـوزش و بهسـازي يهـاچالشانـدمواجهعمده کـه بـا آن يهاچالش

).2004، 8استاورو، بریوستر و چارلمبز(
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آمـوزش و بهسـازي نقـش ازجملـهسازمانی يهاتیفعالآگاهی و حمایت مدیران از کلیه 
عملکـرد انـدازهبههیچ عاملی ترروشندارد. به عبارت هاتیفعالبسیار مهمی در اثربخشی 

بـدین ).2008، 1دراکـر و مکیاریـلندارد (مدیران در موفقیت و یا شکست سازمانی نقش 
هر شکستی نیز شکسـت حالنیدرعموفقیت سازمانی، توفیق مدیران و هرگونهمعنا که 

در ارتباط با آموزش و بهسازي منابع انسانی منجر بـه ژهیوبهاست. عملکرد مدیران آنان
، اینکه مـدیران بـه چـه شودیمدر رابطه با آموزش یسازمانفرهنگمحیط یا يریگشکل

و نسبت به آن رندیپذتیمسئول، در قبال آن دهندیممیزان به آموزش و بهسازي اهمیت 
).1391فتحی واجارگاه،کنند (یمتعهد عملی دارند، فرهنگ آموزش در سازمان را تعیین 

که مدیران در ایجاد محیط یادگیري مشـارکت فعـال داشـته رودیمبر این اساس انتظار 
منبـع آن نیترمهمیعالآموزشدر هر موسسه یعلمئتیه). اعضاي 2007، 2رائوباشند (

، 3که نقش پیشگام را در توسـعه و تغییـر دارنـد (برادلـی و همکـاراندشویممحسوب 
درواقـع). 6،2012؛ بروتکیویسز52000؛ کانگ و میلر2008، 4؛ کاباکسی و اودباسی2006

افرادي هستند که قادرند جوامع انسانی را متحـول نمـوده ویعلمئتیهاعضاي درواقع
). 2009، 7دي و دالــی(کننــدتوســعه علمــی، فرهنگــی و اجتمــاعی جوامــع را تســریع 

یک اصل اساسـی در پـرورش و عنوانبهباید یعلمئتیه، بهسازي اعضاي بیترتنیابه
؛ اسـتیپ، 2006برادلـی و همکـاران، شـود (حمایت این منابع ارزشمند در نظـر گرفتـه 

بایـد یعـالآموزشيهـانظام). 2010، 8؛ ساري کایـا و همکـاران2012روبرتز و کارتر، 
بـاارزشپایـداري را بـراي ایـن منـابع بلندمدتیعلمئتیهسازي اعضاي استراتژي به

طوربـهدر حـال تغییـر اسـت سرعتبهکه یعالآموزشتدوین کنند تا بتواند در محیط 
).2012، 9نصـرین و میـرزاکنـد (فعالیت کرده و اهداف دانشگاهی نیز تحقق پیـدا مؤثر
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یک جزء ضروري براي موفقیت دانشـگاهی عنوانبهیعلمئتیهبهسازي اعضاي درواقع
، 1گویگلیلمـو و همکـاران(دیآیمحساببههادانشگاهو هم یعلمئتیههم براي اعضاي 

بهسـازي اعضـاي يهابرنامهکه نیاز به کنندیم) عنوان 2009(2). بویسی و همکاران2011
و نفعـانيذ، تقاضاي درونی و بیرونـی یعالآموزشبه دلیل افزایش پیچیدگی یعلمئتیه

ضــرورت تعــادل در آمــوزش، پــژوهش، خــدمات و پاســخگویی اهمیــت بســیاري دارد. 
بـراي یعلمئـتیهویـژه در انطبـاق اعضـاي طوربهیعلمئتیهتوسعه اعضاي يهابرنامه
سـاري کایـا و اسـت (درسی مهـم ۀبرنامراتییتغدر حال تغییرشان در هدایت يهانقش

).2010ن، همکارا
در رابطـه بـا بهسـازي هادانشگاه) نگرش و تجارب روساي 2003(3مکنینونزعمبه

هـم هرقـدر، یعلمئـتیهبهسازي مهم است. هیچ برنامه آموزش ویعلمئتیهاعضاي 
باشد بدون حمایت رسمی سازمان موفق نخواهد بـود. شدهیطراحکه ضروري و خوب 

، مگـر اینکـه بـا تهیـه و رسـندینمکافی به نظر خوديخودبهدستورات حمایتی درواقع
تدارك منابع الزم، هماهنگی داشـته باشـند. حمایـت سـازمانی داراي اهمیـت عملـی و 

). این حمایت مستلزم تدارك منـابع مـالی و انسـانی 1373حسینی نسب، است (نمادین 
کـه يهانهیگزباید طیف وسیعی از هادانشگاه. باشدیمیعلمئتیهبراي توسعه اعضاي 

توسـعه پایـدار منظوربـههسـتند را دسترسقابلمبتنی بر اهداف و منابع مالی و انسانی 
). نمــاد ایــن 2007، 4بــرودي و شــولردهنــد (قــرار یموردبررســیعلمئــتیهاعضــاي 

نمـود پیـدا هـاتیفعالنه در گفتار بلکه در منابع و تخصیص آن بـراي انجـام هاتیحما
تمایـل بـه تغییـر داشـته یعلمئـتیه). حتی اگر اعضـاي 1373حسینی نسب، کند (یم

بنابراین حمایـت از ؛ باشند، اغلب در یک سردرگمی هستند که چگونه باید اقدام نمایند
. عقیـده بـر ایـن اسـت کـه یـک موسسـه )1998، 5میلـز و کاتـلاست (ضروري هاآن

حمایت کند یعلمئتیهید اعضاي از یادگیري مداوم و جدتواندیمباید و یعالآموزش
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مـک دارنـد (قـرار یعلمئـتیهتوسعه اعضـاي يهابرنامهکه اساتید در قلب ياگونهبه
بـراي موفقیـت هـاکالجو هادانشـگاه). حمایت مدیران عـالی 2004، 1آلپین و سارویان

بـه چنـد هـاتیحماحیاتی است. این یعلمئتیهبهسازي اعضاي آموزش ويهابرنامه
؛ گـرددیمـیعلمئـتیهدلیل ضروري است: اول اینکه موجب ایجاد انگیزه در اعضـاي 

ثانیاً بـه شناسـایی و توسـعه قابلیـت هـدایت رهبـران دانشـگاهی بـراي اجـراي موفـق 
کمک به نهادینـه کـردن تیدرنها؛ و کندیمکمک یعلمئتیهتوسعه اعضاي يهابرنامه

). 2007بـرودي و شـولر،شـود (یمـر در زمان مناسب فرایندهایی است که منجر به تغیی
بایـد از سـوي همکـاران دانشـگاهی یعلمئتیه) توسعه اعضاي 2000(2مورايزعمبه

توجـه بـه عوامـل مختلـف در اگرچهقرار گیرد. همچنین وي معتقد است رشیموردپذ
ب مهم هستند ولی فقدان رهبري دانشگاهی مناسیعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي 

باعث اخـتالل در آن گردیـده و از اثربخشـی آن بکاهـد. تواندیمو عدم پشتیبانی از آن 
زیآمتیـموفقزمینـه و بسـتر الزم را بـراي اجـراي توانـدیمـاین حمایـت و پشـتیبانی 

فراهم آورد. بـر ایـن اسـاس، رویکردهـایی کـه یعلمئتیهبهسازي اعضاي يهابرنامه
آمـوزش و يهابرنامهنقش اساسی در موفقیت و تداوم کنندیممدیران دانشگاهی اتخاذ 

. در داخـل کشـور تـاکنون دیـنمایمـایفـا هادانشـگاهدر یعلمئـتیهبهسازي اعضاي 
پژوهشی در خصوص شناسایی و بررسـی رویکردهـاي مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه 

این امر نقش کهیدرصورتصورت نگرفته است. یعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي 
هادانشـگاهیعلمئـتیهآموزش و بهسازي يهابرنامهبسیار مهمی در اثربخشی و تداوم 

. کنندیمدارد، اینکه مدیران دانشگاهی چه رویکردي را در برخورد با این امر مهم اتخاذ 
این پژوهش به دنبال شناسایی و بررسی رویکردهاي مدیران دانشـگاهی بـه آمـوزش و 

، اینکه چه نگرشی باشدیمجامع دولتی شهر تهران يهااهدانشگدر یعلمئتیهبهسازي 
در برخـورد بـا ایـن هاآننسبت به این موضوع در بین مدیران دانشگاهی وجود دارد و 

.دهدیماصلی پژوهش حاضر را تشکیل مسئله، کنندیمموضوع چه رویکردي را اتخاذ 

1. McAlpine & Saroyan
2. Murry
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)؛ الینگـر و 2006(3کواتزر)؛ 2007(2)؛ الینگر و کسی2008(1پژوهشگرانی نظیر امی
عنوانبـهدر مطالعات خود بـه نقـش مـدیران )2011(5هوآنگولین)؛2002(4بوسترم

که حمایت مـدیران اندنمودهو عنوان اندکردهبهسازي کارکنان اشاره عامل درنیترمهم
یـادگیري کنندهلیتسـهو تعهد مدیران نقش مهمی در ایجـاد محـیط یـادگیري فعـال و 

.کندیمنان ایفا کارک
مـدیریتی در محـیط کـار: يهـاتیحما"با عنوان )2012(6که الستورميامطالعهدر 

بررسی وي نشان داد کـه فهـم انجام داد. نتایج"بررسی کیفی حمایت مدیران عملیاتی
مدیریتی براي بهسازي و یادگیري در محیط کار تا حد زیـادي بسـتگی بـه يهاتیحما

مدیر دارد.عنوانبهرسالتشانچگونگی درك مدیران از وظایف و 
و ) روساي دانشـگاه نقـش مهمـی در رشـد، تشـویق2010(7برگ کوئیستزعمبه
آنهـا براي تحـرك و پویـایی بیشـتر دارنـد.یعلمئتیهکردن کار اعضاي زیبرانگچالش

و سـایر یعلمئـتیهاعضـاي مدنظراز طریق گوش دادن به مسائل این امر راتوانندیم
و فراهم آوري قائل استیعلمئتیههمکاران، ایجاد احترامی که دانشگاه براي اعضاي 

یـا جسـتجوي یعلمئـتیهحمایت مالی و دیگر منابع براي کمک به ماندگاري اعضاي 
یادگیري، انجام دهند.آموزش و برايجدیديهاراه

معتقدند )2002(10) و بالنسا2002(9) واتس و همونز2002) موراي (2003(8والین
و امیـدوار انداختهیعلمئتیهرا به دوش اعضاي هاتیمسئولیسادگبهکه مدیران نباید 

. بر این اساس مدیران بایستی نقشی فعـال افتدیماتفاق خوديخودبهباشند که بهسازي 
بهسازي داشته باشند.يهافرصتو ایجاد يزیربودجهدر 

1.Amy
2. Ellinger & Cseh
3. Coetzer
4. Ellinger&Bostorm
5. Lin& Huang
6. Ellstrom
7. Bergquist
8. Wallin
9.Watts & Hammons
10. Bellanca
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) با عنوان ادراك مدیران و روساي دانشگاه نسبت 2003(نونیکدر پژوهشی که مک 
در دانشکده داروسازي انجام داد نتایج بیانگر آن بـود کـه یعلمئتیهبه توسعه اعضاي 
تعهد آشـکار از سـوي مـدیران و گونهچیهمتناسب با شرایط و نیز وهیچ گفتمان واحد

وجود ندارد.هاآنو ارشادگري یعلمئتیهنسبت به توسعه اعضاي ساي دانشگاهیؤر
با عنـوان شناسـایی نیز پژوهشی را)1390زاده (عیشفاجتهادي، قورچیان، جعفري و 

در دانشـگاه آزاد انجـام دادنـد کـه نتـایج یعلمئتیهبهسازي اعضاي يهامؤلفهابعاد و 
در دانشـگاه آزاد یعلمئـتیهنشـان داد کـه وضـعیت موجـود بهسـازي هاآنوهش پژ

اسالمی مطلـوب نیسـت. همچنـین نتـایج پـژوهش نشـان داد کـه توجـه بـه نیازهـا و 
بهسازي، حمایـت يهابرنامه، اختیاري بودن شرکت در یعلمئتیهاعضاي يهاتیاولو
الزم، تقویـت فرهنـگ يهامشـوقو هـاپاداشمدیریت ارشد دانشگاه، ارائـه جانبههمه

بهسازي، آگـاهی بخشـی دربـاره يابرنامه، متنوع ساختن العمرمادامآموزش و یادگیري 
عوامـل نیتـرمهماز نامـهنییآو تصـویب قـوانین و هـاتیفعالنقش یادگیري در بهبود 

.باشدیمیعلمئتیهبهسازي اعضاي يهابرنامهدر اثربخشی کنندهلیتسه
) بـا عنـوان طراحـی الگـوي بهسـازي اعضـاي 1388(یمیپـورکرکه در پژوهشی

که براي بهسازي دادنشان وي پژوهشيهاافتهیجهاد دانشگاهی انجام داد.یعلمئتیه
هامؤلفـهبه سه مؤلفه اساسـی توجـه نمـود. ایـن ستیبایمحداقل یعلمئتیهاعضاي 
همچنـین نتـایج .بهسـازي فـردي، بهسـازي سـازمانی و ياحرفهاز بهسازي اندعبارت

منـابع، داشـتن برنامـه، نیتـأمپژوهش نشان داد کـه عوامـل نظیـر قـوانین و مقـررات، 
، ساختار و فراینـد، مشـارکت اعضـاء و نگـرش مـدیران بـر اثربخشـی یسازمانفرهنگ
مستقیم دارد.ریتأثیعلمئتیهبهسازي اعضاي يهابرنامه

یعلمئـتیهبالنـدگیالگويعنوان طراحی) با 1392زادگان (در پژوهشی که محب 
تهران انجام داد، نتایج این بررسی نشان داد که پشـتیبانی مـدیریت شهريهادانشگاهدر

بـر فراینـد مـؤثريانـهیزمعوامـل نیتـرمهمعنوانبهرهبري دانشگاهی ویعالآموزش
است.یعلمئتیهبالندگی اعضاي 

اساس، هدف این پژوهش، کـاوش رویکـرد مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه نیبر ا
از دیــد مــدیران دانشــگاهی، هادانشــگاهدر یعلمئــتیهآمــوزش و بهســازي اعضــاي 
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یعلمئـتیهعالی، متخصصین آموزش و بهسازي اعضاي عرصه آموزشگذاراناستیس
بـا توجـه بـه اهـداف داده بنیـاد پیرامـون آن بـود. ۀ یـنظرخلق منظوربهتحقیق ۀنیدرزم

هاي زیر طراحی شدند:پژوهش، پرسش
رویکـرد مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي الف. الگوي

ست؟یدر دانشگاه چیعلمئتیه
گـر، مداخلـهطیشـرانـه،یزم،یعلّـطیشـرا،یاصـل(مقولـۀدهندهلیتشکب. عناصر

اند؟دامکامدها) این الگو یپومتقابلنشکيراهبردها
روش

نسبت بـه شوندگانمصاحبهكاز تجارب، نگرش و ادرایبه توصیفی غنیابیدستمنظوربه
از یعلمئـتیهابعاد رویکرد مدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي 

2اشـتراس و کـوربین1ادیـۀ داده بنیخاص از راهبرد نظرطوربهو یفکیپژوهش يهاروش

صـورتبهه کـی اسـت یهادادهيبرمبناه یمبتنی بر نظریداده بنیاد روشۀینظراستفاده شد. 
اي اسـت کـه و مقصـود آن، سـاختن و پـرداختن نظریـهاندشـدهلیتحلو يمنظم گردآور

؛ )2010، 3هـالتون؛1385صادق و روشنگر باشد (اشتراس و کـوربین، موردمطالعهۀنیدرزم
ــابرا ــن در ایبن ــژوهش ی ــکین پ ــایف ــرح نظاميبرمبن ــدط ــنظر4من ــۀ داده بنی كاد ادرای

رامون چگونگی، علل، راهبردها، زمینـه و پیامـدهاي رویکـرد مـدیران یپشوندگانمصاحبه
کاوش شد.یعلمئتیهدانشگاهی دانشگاه نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 

اند:واحد تحلیل این پژوهش، در سه گروه به شرح ذیل دسته شده
، روســا و معــاونین هادانشــگاهروســا و معــاونین (یدانشــگاهگــروه اول: مــدیران 

)هاگروهو مدیران هادانشکده
یعلمئتیهگروه دوم: متخصصین آموزش و بهسازي اعضاي 

یعالآموزشو هادانشگاهدر سطح کالن گذاراناستیسگروه سوم: 
يبرمبنـادهنـد و شوندگان پژوهش را سه گـروه فـوق تشـکیل مـیبنابراین مصاحبه

1. Grounded Theory
2. Strauss & Corbin
3. Holton
4. The Systematic Design
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ینـوع،ينظـريریـگاسـت. نمونـهشـدهانتخابهاآنگیري نظري، نمونه از بین نمونه
ارتبـاطهکیمیمفاهایهینظرشفکایخلقدرراپژوهشگرهکاستهدفمنديریگنمونه

نـد. الزم بـه ذکـر اسـت کیمياریاست،شدهاثباتنیوکتحالدرۀینظرباهاآنينظر
است.شدهاستفادهگلوله برفی نیز يریگنمونههدفمند از يریگنمونهعالوه بر 

ۀنـیدرزمهـاي فـوق بودنـد نفر از افـراد کـه در گروه21ها از طریق مصاحبه با داده
میـانگین طوربهفردي انجام شد و زمان آنها صورتبههامصاحبهتحقیق گردآوري شد. 

دقیقه بود.45
اشـباعازمقصـودافـت؛یادامـه ينظـراشباعبههامقولهدنیرستاينظريریگنمونه

روابـطودیایندیپدمقولهبادر ارتباطيدیجديهادادهآندرهکاست يامرحلهينظر
). سـؤاالت مصـاحبه از 1385،است (اشتراس و کـوربیندشدهییتأو برقرارهامقولهنیب

یابعـاد) اصـلمقوالت (اي مواردي مانند نوع بازپاسخ بوده و بر اساس ابعاد نظریه زمینه
، یعلمئـتیهده رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت بـه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي یپد

عوامـل گر (مداخلهط یبستر) و شرا(نهیزمده رویکرد مدیران دانشگاهی، یپدیط علیشرا
رویکـرد مـدیران يده رویکرد مدیران دانشـگاهی، راهبردهـایو بازدارنده) پدبرندهشیپ

ده رویکـرد مـدیران دانشـگاهی را یـمورد انتظـار پديامدهایدانشگاهی و بروندادها و پ
هـا، شوندگان پدیـده روشـن شـود. مصـاحبهداد تا از زبان مصاحبهمورد کاوش قرار می

ضبط و سپس پیاده شد.
داده بنیـاد ◌ٔ هیـنظردار طریـق فراینـد کدگـذاري و مبتنـی بـر طـرح نظـامها ازداده

هاي پیـاده ) تحلیل شدند. در طی کدگذاري باز، متن مصاحبه1385،(اشتراس و کوربین
هـاي تکـراري شـناخته شـد. مفـاهیم گذاري و ایدهعالمت1شده با استفاده کدهاي زنده

را در هـاآنهاي و ایدهشوندگانمصاحبههاي بود که تجربهیهایها و عبارتشامل کلمه
را یعلمئتیهخصوص رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 

نمود. کدگذاري و بررسی مفاهیم تکرار شده تا رسیدن به اشباع، وقتی هـیچ منعکس می
ري هـاي خـام یافـت، ادامـه یافـت. در مرحلـه کدگـذاتوان در دادهموضوع جدید نمی

1. In-vivo
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ن رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت ییدر تبآمدهدستبهم یمحوري با توجه به نقش مفاه
دةی(علل پدیعلّطی، این مفاهیم در قالب: شرایعلمئتیهبه آموزش و بهسازي اعضاي 

ط ی(شرانهیزمشوند)،یمانجامیاصلدةیپدبهپاسخدرهک(راهبردهایی راهبردها)،یاصل
وبـر راهبردهـا)مـؤثرعامطیگر (شرامداخلهطیشراراهبردها)،برمؤثرخاصبسترساز

هـم بـهیمیق مـدل پـارادایاز طرينظرصورتبهراهبردها) بستنارکبهنتایج(امدها یپ
رویکـرد مـدیران دانشـگاهی دربـارةپژوهشۀینظر،یانتخابيدگذارکدر .مرتبط شدند

،یانتخـابيدگـذارکاست.شدهتیروایعلمئتیهنسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 
دهد.یپژوهش ارائه مداستانریسپژوهش وندیفراازیانیب

هـا بـراي یـافتن مـدلی جدیـد یـا مصاحبهةشدادهیپدر طی تحلیل، چندین بار متن 
شـدهارائهيارهـایمعبـر اسـاسن یهمچنـ. گرفـتقراريموردبازنگراصالح مدل قبلی 

رسـول کر انجام شـد (یپژوهش اقدامات زییاز روانان یحصول اطميرسول براکتوسط 
:)127-125، ص. 2000، 1لریو م

مرحلـۀ نخسـت ییشـوندگان گـزارش نهـامصاحبهنفـر از3: 2ق توسط اعضاءیتطب
در هــاآنيشــنهادهایردنــد. پکینیرا بــازبآمدهدســتبهيهــال و مقولــهیــنــد تحلیفرآ

اعمال شد.يمحورهاي باز ويکدگذار
، یعـالآموزشرشـته يتـرکان دینفر از دانشجو2د و ینفر از اسات4: 3ارکهمیبررس

ار کن مدل به یدر تدوهاآننمودند و نظرات یرا بررسيباز و محوريم کدگذاریپارادا
رفت.
هایافته

يدگـذارکم یپـارادايهـامؤلفـهو 1باز در قالب جـدول يدگذارکحاصل از يهاافتهی
ر یو سـآمدهدسـتبهها م و سـازهیاز مفاهیک. سپس هراندشدهارائه1ل کدر شيمحور

ح شده است.یف و تشریپژوهش توص

1. Miller
2. Member Checking
3. Peer debriefing
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ها (نتایج کدگذاري باز). چارچوب کدگذاري در تحلیل مصاحبه1جدول 
هایژگیو ویفرعيهامقولههامقولهیلکمقوله 

. عوامل 1
فردي

نگرش مدیران به 
آموزش و بهسازي

، یعلمئتیهدانشگاهی به آموزش و بهسازي اعضاي مدیرانباور 
، یعلمئتیهبهسازي اعضاي داشتن تفکر استراتژیک نسبت به

یعلمئتیهبهسازي اعضاي يهابرنامهبه يانهیهزنداشتن نگاه 
مدیران يهايتوانمند

دانشگاهی
برخورداري از دانش مدیریتی، داشتن تجربه مدیریتی، دانش مربوط به 

یعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي 
مدیران يهامهارت

دانشگاهی
، ایجاد انگیزه در ياعتمادساز، یعلمئتیهبا اعضاي مؤثرارتباط 

یعلمئتیهاعضاي 

. عوامل 2
سازمانی

، جو مطلوب براي یسازمانفرهنگندگی فرهنگ توسعه و یادگیري، بالیسازمانفرهنگ
آموزش و بهسازي

، میزان شفافیت قوانین و یعلمئتیهارتقا و ترفیع اعضاي نامهنییآقوانین و مقررات
روح، بروکراسی و قواعد خشک و بیهادستورالعمل

بودن ساختارهاي دانشگاهی، پیچیدگی و رسمیت روزبهپویایی و ساختار سازمانی
ساختار سازمانیيریپذانعطافامور، میزان 

بودجه مشخص و مستمر، تجهیزات و امکانات محیطی براي اجراي منابع مالی و کالبدي
اي آموزش و بهسازيهبرنامه

رویکرد .4
مدیران 
دانشگاهی

رویکرد حمایتی

، یعلمئتیهداشتن نگاه و باور مثبت به آموزش و بهسازي اعضاي 
، یعلمئتیهتعهد و احساس مسئولیت در قبال توسعه اعضاي داشتن

فراهم آوردن امکانات و منابع براي آموزش و بهسازي، نگاه به توسعه 
یک فرصت یادگیريعنوانبهیعلمئتیهاعضاي 

رویکرد غیر حمایتی

، داشتن نگاه یعلمئتیهداشتن نگاه کمی به توسعه دانشگاه و اعضاي 
، هزینه نکردن یعلمئتیهو باور منفی به آموزش و بهسازي اعضاي 

، عدم اولویت آموزش و یعلمئتیهبراي آموزش و بهسازي اعضاي 
براي مدیرانیعلمئتیهبهسازي اعضاي 

یخنثکردیرو
يبرمبناتماشاچی بودن نسبت به تحوالت دانشگاه، مدیریت 

بودن به آموزش و بهسازي تفاوتیب، يریپذسکیر، عدم وخطاآزمون
یعلمئتیهاعضاي 

رویکرد اقتضایی
، تدارك امکانات و منابع یعلمئتیهشناسایی نیازهاي واقعی اعضاي 

ياهیسرماالزم با توجه به شرایط و اقتضاي زمانی و موضوعی، نگاه 
بااليریپذسکیر، قدرت یعلمئتیهبه آموزش و بهسازي اعضاي 
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مدیریت و .6
گذاراستیس

کالن ي
یعالآموزش

نگرش متولیان و 
گذاراناستیس

یعالآموزش

توسعه دانشگاه، توجه منزلهبهیعلمئتیهنگاه به توسعه اعضاي 
آگاهی و شناخت بجاي توسعه کمی،هادانشگاهبیشتر به توسعه کیفی 

کارکردهاي دانشگاه
يزیربرنامهمدیریت و 

دانشگاهی
سازمان یادگیرنده،عنوانبههادانشگاهکردنعلمی،يگذاراستیس

یعالآموزشهمگامی با تغییر و تحوالت 

. کنش گري 7
اعضاي 

یعلمئتیه

مشارکت اعضاي 
یعلمئتیه

و هايریگمیتصمو هايزیربرنامهدریعلمئتیهورود اعضاي 
ینیآفرنقش، بازي گري و یعلمئتیهتوسعه اعضاي يهاشاخص

یعلمئتیهبهسازي اعضاي يهابرنامهدر یعلمئتیهاعضاي 

نگرش اعضاي 
یعلمئتیه

نگاه مثبت به آموزش و بهسازي،یعلمئتیهاحساس نیاز اعضاي 
آموزش و بهسازي اعضاي يهابرنامهبه یعلمئتیهاعضاي 

یعلمئتیه

. عوامل 8
محیطی

نقش دولت
انعکاس نگاه از سوي دولت،یعالآموزشداشتن احساس تملک به 
مالی يهاتیحماوزارت علوم، يهااستیسحاکمیتی دولت در قالب 

دولت
- عوامل اجتماعی

فرهنگی
، فرهنگ ییگرااخالق، ییگراجمعاصالت دادن به خرد جمعی و

همکاري و مشارکت
یعالآموزشرشد و توسعه اقتصادي، افزایش بودجه عوامل اقتصادي

خرد . سطح 9
دانشگاه)(

توجه به 
در يساالرستهیشا

مدیریت دانشگاهی

يهامالكبازنگري ، تخصص و تجربه کافی،بادانشتوجه به مدیران 
انتخاب مدیران دانشگاهی

مدیران يسازآگاه
دانشگاهی

و اهمیت آموزش و بهسازي با مفهومهادانشگاهآشنا نمودن روساي 
و هادانشگاه، تغییر توجه مدیران به توسعه کیفی یعلمئتیهاعضاي 

ترغیب مدیران براي استقرار مراکز آموزش و ،یعلمئتیهاعضاي 
هادانشگاهبهسازي در 

تفویض اختیار
دادن ،هادانشگاهاز سوي روساي ترنییپادادن اختیارات به مدیران 

آموزش و بهسازي به خود يهابرنامهو طراحی يزیربرنامهاختیارات 
،یعلمئتیهاعضاي 

. سطح10
کالن 

)یعالآموزش(

تسهیم تجارب مدیران 
دانشگاهی

توسعه اعضاي يهابرنامهدر خصوص هادانشگاهتسهیم تجارب 
مختلف در خصوص يهادانشگاه، انتقال تجارب روساي یعلمئتیه

بهسازي ۀنیدرزمياندوزتجربه، یعلمئتیهراهبردهاي توسعه اعضاي 
هادانشگاهعاملی براي در تغییر نگاه روساي عنوانبهیعلمئتیه

گذاري از حالت یمشخطو يگذاراستیسخارج ساختن فرایند استقالل دانشگاهی
تمرکز، به رسمیت شناختن آزادي علمی

بازنگري و پاالیش 
قوانین و مقررات

، هادانشگاهمدیریت يهادستورالعملو هانامهنییآاصالح و بهبود 
تدوین قوانین و مقررات حمایتی در وزارت علوم و شوراي عالی 
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فیع اعضاي ارتقا و ترنامهنییآانقالب فرهنگی، منطبق ساختن 
یعلمئتیهبا آموزش و بهسازي اعضاي یعلمئتیه

يامدهایپ. 11
فردي

اعضاي يمندتیرضا
یعلمئتیه

احساس تعلق ،یعلمئتیهباال رفتن توانمندي علمی اعضاي 
یعلمئتیهسازمانی، بهبود کیفیت زندگی کاري اعضاي 

باال رفتن انگیزش 
یعلمئتیهاعضاي 

، استقبال و تعهد اعضاي یعلمئتیهباال رفتن انگیزش شغلی اعضاي 
آموزش و بهسازييهابرنامهبراي مشارکت در یعلمئتیه

. پیامدهاي 12
سازمانی

و ییکارابهبود 
اثربخشی

و خدمات، افزایش پویایی علمی، باال رفتن کیفیت آموزش، پژوهش
آمدن نشاط دانشگاهیبه وجود

تربیت نیروي ،یعالآموزشانایی پاسخگویی به نیازهاي مشتریان توپاسخگویی
جامعهازیموردنانسانی متخصص 

اعتبار و شهرت 
سازمانی

، یالمللنیبو وجه علمی دانشگاه در سطح ملی و باال رفتن اعتبار
رقابت آفرین) در سطح ملی ودانش (در تولید و توسعه مؤثرنقش 

یالمللنیبر سطح ملی و، توانایی رقابت دیالمللنیب
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. مدل کیفی پژوهش؛ رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 1شکل
بنیاد)بر اساس طرح نظامند نظریۀ داده(یعلمئتیه

بر رویکرد مدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي مؤثر: عوامل یط علّیشرا
بر رویکرد مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه مؤثردر خصوص عوامل یعلمئتیهاعضاي 

دو مقولـه شـوندگان،بر اسـاس دیـدگاه مصاحبهیعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي 
عوامل فردي (نگـرش مـدیران -شامل: الف؛ کهکلی یا عامل اساسی تشخیص داده شد

مـدیران يهـامهارتمدیران دانشگاهی، يهايتوانمنددانشگاهی به آموزش و بهسازي،
، قوانین و مقررات، ساختار سـازمانی، یسازمانفرهنگ(یسازمانعوامل -دانشگاهی) ب

باشندیممنابع مالی و کالبدي)
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بر رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي مؤثریعوامل علّ.2جدول
در دانشگاهیعلمئتیه

نگرش مدیران به آموزش و بهسازيعوامل فردي
مدیران دانشگاهیيهايتوانمند

مدیران دانشگاهیيهامهارت
یسازمانفرهنگ. عوامل سازمانی2

قوانین و مقررات
ساختار سازمانی

منابع مالی و کالبدي

عوامل فردي: نگرش مدیران نسبت به آموزش و بهسازي
است نگرشی است کـه مـدیران نسـبت مؤثریکی از عواملی که در نوع رویکرد مدیران 

در پـژوهش ایـن کنندگانشـرکتدارند. اکثر یعلمئتیهبه آموزش و بهسازي اعضاي 
بر رویکـرد مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه رگذاریتأثیک عامل مهم و عنوانبهعامل را 

که یکی از آگاهان کلیـدي در ایـن زمینـه عنـوان ياگونهبه. دانندیمآموزش و بهسازي 
مود که:ن

خیلـی یعلمئـتیهنسبت به آموزش و بهسـازي اعضـاي یعالآموزشباور مدیران "
باید توسعه پیدا کنند یا نه؟ واقعیت این اسـت کـه یعلمئتیهمهم است اینکه آیا اعضاي 

ها یـا وجـود نـدارد یـا اگـر دارد عمومیـت در دانشگاهیعلمئتیهنگاه به توسعه اعضاي 
گونه نیست کـه مـدیران خواسته و یک باور تبدیل نشده است. لذا اینیعنی به یک ؛ ندارد

داشـته یعلمئـتیهدانشگاه یک باور عمیق و فراگیر نسبت بـه بحـث بهسـازي اعضـاي 
وسیع و عمومی نهادینه نشده است. وقتـی ایـن صورتبهبنابراین این باور و تلقی ؛ باشند

يزیربرنامـهدیران دانشگاهی بـراي آن باور و تلقی نسبت به آموزش و بهسازي پیدا شد م
".کنندیم

از سـوي مـدیران یعلمئـتیهبـه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي يانهیهزداشتن نگاه 
آمـوزش و يهابرنامهنسبت به هاآنيریگجهتو يریگمیتصممهمی در ریتأثدانشگاهی 

در پژوهش:کنندگانمشارکتیکی از زعمبهدارد. یعلمئتیهبهسازي اعضاي 
کننـدیمنگاه يانهیهزیک مقوله عنوانبهبه آموزش و بهسازي کالًبرخی از مدیران "
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داراي بار مالی است و اولویتی بـراي آن یعلمئتیهو معتقدند آموزش و بهسازي اعضاي 
اولین جایی که بودجه آن را قطـع دیآیمپیش يابودجهبنابراین وقتی مشکل ؛ قائل نیستند

بخش آموزش است و باورشان این است کـه آمـوزش و بهسـازي بـراي سـازمان ندکنیم
"است و آورده ملموسی براي سازمان ندارد.برنهیهز

یکی یعلمئتیهآن توسعه اعضاي تبعبهوجود تفکر استراتژیک نسبت به توسعه دانشگاه و 
مهم دیگري است که در رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي يهامؤلفهاز 

در پژوهش بر این باور بودند که کنندگانمشارکتبسزایی دارد. اغلب ریتأثیعلمئتیهاعضاي 
وجود یعلمئتیهباید یک تفکر استراتژیک نسبت به موضوع آموزش و بهسازي اعضاي 

در پژوهش:کنندگانکتمشارداشته باشد. به گفته یکی از 
مدیران دانشگاهی و مدیران سطح عالی باید تفکـر اسـتراتژیک نسـبت بـه توسـعه "

داشـته باشـند آمـوزش و بهسـازي اعضـاي کیتفکر اسـتراتژدانشگاه داشته باشد. اگر 
ــهرا یعلمئــتیه ــا بگــوییم توســعه ننــدیبیمــاســتراتژي عنوانب ، اســتراتژي توســعه ی

يهابرنامـهیـک راهبـرد اسـتراتژیک در عنوانبـهیعلمئـتیهياحرفـهيهاتیصالح
من بایستی مدیران عالی دانشگاه که مـدیر . از دیدگاهکندیماستراتژیک خود تجلی پیدا 
دهنـد، را باید جزء راهبردهایشان قراریعلمئتیهيو بهسازاستراتژیک هستند آموزش 

"براي آن برنامه و نقشه راه داشته باشد.

مدیران دانشگاهیيهايتوانمندي: عوامل فرد
دیگر در رویکـرد مـدیران رگذاریتأثمدیران دانشگاهی یکی از عوامل يهايتوانمند

در هـايتوانمنـداست. ایـن یعلمئتیهدانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 
دانش و تجربه مدیریتی متبلور است. برخـورداري از دانـش مـدیریتی و مؤلفهقالب دو 

. مـدیرانی کـه کنـدیمـتن تجربه مدیریت نقش مهمی در اتخاذ رویکرد مدیران ایفا داش
داراي دانش و تجربه مـدیریتی بـاال هسـتند رویکـرد مناسـب و مطلـوبی را نسـبت بـه 

فرایندهاي دانشگاهی دارند. در همین راستا یکی مدیران دانشگاهی عنوان نمود که:
کـه در حـوزه مـدیریت ياسـالهچندین باسابقهیک مدیر دانشگاهی عنوانبهبنده "

که داشتن دانش و تجربه مدیریتی نقش مهمی در امدهیرسبه این نتیجه امداشتهدانشگاه 
دارد. در برخی موارد شاهد هستیم که مدیران دانشگاهی نه بر اساس هادانشگاهراهبري 
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ایـن امـر رندیگیمقرار دانش و تجربه بلکه بر اساس رابطه در جایگاه مدیریت دانشگاه
رگـذاریتأثو امـور دانشـگاهی هـاتیفعالقطعاً در رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت بـه 

"خواهد بود.

هـاآننگاه یعلمئتیهمفهوم آموزش و بهسازي اعضاي آگاهی و آشنایی مدیران با
ته کـه حمایـت جـدي از آن داشـشودیمرا نسبت به این مقوله مهم تغییر داده و باعث 

باشـدیمـنیـز یعالآموزشحوزه گذراناستیسکه از کنندگانمشارکتباشند. یکی از 
بر این باور است که:

شوند، نسـبت ها منصوب میروساي دانشگاهعنوانبهاز موارد افرادي که ياپارهدر "
آگاهی ندارند و آگاهی بخشی بـه ایـن یعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي مسئلهبه 

-اي نرسیدیم که باور کنیم زمانی که مـییعنی هنوز به درجه؛ گیردافراد هم صورت نمی

برخورد شود کـه مسئلهباید با این ياگونهبهخواهیم یک رئیس دانشگاه انتخاب نماییم 
شود که ه مینگاگونهنیامسئلهبه این عمدتاًخود مدیریت دانشگاه یک تخصص است. 

شود کـه ایـن تر است و خیلی به این اهمیت داده نمیتخصصی قويازلحاظچه فردي 
هاي مـدیریت و اهمیـت ایـن مباحـث (بهسـازي و توسـعه فرد چقدر با دانشگاه، دوره

.") آشناستیعلمئتیهاعضاي 
مدیران دانشگاهیيهامهارتعوامل فردي: 
دانشگاهی نقـش بسـیار يهاطیمحبراي مدیریت در ازیموردنيهامهارتبرخورداري از 

مهمـی در ریتـأثهـامهارتدانشـگاهی دارد لـذا ایـن يهابرنامـهاهداف و مهمی در پیشبرد
در رویکرد مدیران دانشگاهی نسـبت بـه مؤثرچگونگی رویکرد مدیران دارد. یکی از عوامل 

. باشـدیمـمـدیریتی يهـامهـارتنیز برخورداري از یعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي 
:دیگویمکه یکی از مدیران دانشگاهی در این زمینه ياگونهبه

يمـؤثرارتبـاط یعلمئـتیهیک رئیس دانشگاه باید بتوانم با اعضـاي عنوانبهمن "
...و هادانشـکدهچـه روسـاي کـالًو یعلمئـتیهداشته باشم. هر زمان که با اعضـاي 

مـدنظرمبه اهـداف دنیدررسامداشتهبا احترامی توأمکارکنان دانشگاه ارتباط دوستانه و 
و چـه روسـاي هادانشـگاهو معتقـدم مـدیران دانشـگاهی چـه روسـاي امبودهترموفق

یعلمئـتیهباید بتوانند بـا اعضـاي شانیهاتیمسئولبراي پیشبرد و راهبري هادانشکده
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"داشته باشنديمؤثرارتباط پویا و هستنديانخبهکه افراد 

که:کندیمدر این خصوص عنوان یعلمئتیهیکی دیگر از اعضاي 
براي مشـارکت یعلمئتیهمدیران دانشگاهی باید بتوانند انگیزه الزم را در اعضاي "

را هـاآنکـه ياگونـهبهایجاد کنند یعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي يهابرنامهدر 
یعلمئـتیهآمـوزش و بهسـازي اعضـاي يهابرنامـهو طراحی هايریگمیتصمباید در 

را هـاآنشکل دیگري چه به لحـاظ معنـوي و مـادي بایـد بتواننـد مشارکت دهند یا به
"بودن ایجاد کنند.مؤثرو نفساعتمادبهحس هاآنتشویق نمایند و در 

همچنین یکی از مدیران دانشگاهی بر این باور است که:
با اعتماد را در دانشگاه ایجاد نماینـد. انتظـارات توأمیران دانشگاهی باید فضاي مد"

برایشـان ياگونـهبهاین بوده اسـت کـه شـرایط حالتابهاز مدیران یعلمئتیهاعضاي 
باید از طریق ياعتمادسازفراهم شود که بتوانند در جهت ارتقاء خود تالش نمایند. این 

دادن بـه اعضـاي اظهارنظرن و اجازه حضور، مشارکت و شخصیت دادن، احترام گذاشت
رئیس دانشگاه این است که بتواند یـک جـو مبتنـی بـر کیهنرایجاد شود. یعلمئتیه

کنـدیمـمجموعه یک سازمان ایجاد کند. بر این اساس فرد فکر نیبرااعتماد و دوستی 
و مفیـد بــودن را بــراي اعضــاي نفساعتمادبــهبـه ســازمان تعلــق دارد. ایـن احســاس، 

."نمایددر دانشگاه ایجاد مییعلمئتیه
یسازمانفرهنگعوامل سازمانی:

بـر رویکـرد مـدیران دانشـگاهی مـؤثریک عامل سـازمانی عنوانبهیسازمانفرهنگ
دانشگاهی یکی از عـواملی اسـت يهاطیمحاست. وجود فرهنگ توسعه و یادگیري در 

است. یکـی مؤثریعلمئتیهسبت به آموزش و بهسازي اعضاي که بر رویکرد مدیران ن
:دیگویمدر این خصوص یعلمئتیهاز اعضاي 

وقتی در دانشگاه فرهنگ توسعه و یادگیري حاکم باشد مدیران دانشـگاهی تحـت "
و ناچارند که از این فرهنـگ تبعیـت نمـوده و زمینـه و رندیگیماین فرهنگ قرار ریتأث

کارکنـان دانشـگاه یطورکلبـهو یعلمئـتیهبستر الزم را براي رشد و توسعه اعضـاي 
."فراهم آورند

مهمی بر رویکرد مدیران دانشگاهی ریتأثنیز یسازمانفرهنگمیزان بالندگی و پویایی 
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رد. یکی از آگاهـان کلیـدي بـر ایـن دایعلمئتیهبه آموزش و بهسازي اعضاي نسبت
باور است که:

یعنـی تمـام ؛ فرهنگ) بالنده باشدفضا (باشد که این ياگونهبهفضاي سازمان باید "
و کارکنان) به یکدیگر کمک نماینـد یعلمئتیهمجموعه نیروي انسانی بتوانند (اعضاي 

کـار، یکـدیگر را دارند از یکدیگر دریغ ننموده و در جهت پیشـرفت و توسـعهآنچهو 
کـه یـک فرهنـگ بالنـده و پویـایی در شـودیمـاین امر سبب تیدرنهایاري نمایند و 
يهـايتوانمنـدشود که افراد در چنین فضایی به دنبال یادگیري و بهبـود سازمان ایجاد 

وجود ندارد و تضـادي وجـود یعالآموزشاین فرهنگ در حال حاضر در باشند (خود 
هاي حوزه بهسازي و تحول مـا دارد که همه تمایل به رشد فردي دارند و یکی از آسیب

"است).

قوانین و مقرراتعوامل سازمانی:
عامل سازمانی دیگري که بر رویکرد مدیران دانشگاه نسبت بـه آمـوزش و بهسـازي 

است قوانین و مقررات اسـت. قـوانین و مقـررات در دانشـگاه رگذاریتأثهیئتاعضاي 
و یــا بهبــود فراینــدهاي دانشــگاهی کمــک نمــودهو بــهبــودهکنندهلیتســهتوانــدیمــ

بوده و مانعی براي اجراي تصـمیمات مـدیران دانشـگاهی باشـد. یکـی از محدودکننده
:دیگویمدر پژوهش در این زمینه کنندگانمشارکت

در راسـتاي اصالًاست شدهفیتعریعلمئتیهکه براي ارتقاء اعضاي اينامهآئین"
بالندگی نیست. موارد مختلفی شامل آموزشـی، پژوهشـی و فرهنگـی دارد و بعضـی از 

هـا بـر و بهتـرین تـدریسISIچندین مقاله باوجودموارد آن وتویی است. براي مثال فرد 
شـود. ایـن دیـدگاه کار فرهنگـی وتـو مـیاساس استانداردهاي جهانی اما به دلیل نداشتن 

نمایـد را در جهت بالندگی درك نکرده و بیشتر سعی مـینامهشود فرد روح آئینسبب می
منطبق نماید وقتی چنین باشـد مـدیران دانشـگاهی نامهخود را با امتیازات موجود در آئین

".نندداینممسئول یعلمئتیههم خود را در قبال آموزش و بهسازي اعضاي 

عالوه بر مورد فوق میزان شفافیت قـوانین و مقـررات در حـوزه آمـوزش و بهسـازي 
. یکـی از دهـدیمـقـرار ریتـأثاست که تصمیمات مـدیران را تحـت یعلمئتیهاعضاي 
که:کندیمدر این زمینه عنوان یعلمئتیهاعضاي 
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داراي شـودیموضع یعلمئتیهاي که در حوزه آموزش و بهسازي اعضاي نامهآئین"
نیسـت. کنندهتیحمادرگیر بروکراسی و قواعد خشک اداري بوده و ینوعبهابهام است و 

در بعضی موارد قوانین و مقررات جوري هستند که از شـفافیت الزم برخـوردار نیسـت و 
تصمیمات درستی بگیرند که این امر نیـز توانندینمو مدیران بنددیمدست و پاي مدیر را 

زیـادي ریتـأثیعلمئـتیهبهسـازي اعضـاي ت مدیران نسـبت بـه آمـوزش وبر تصمیما
".گذاردیم

ساختار سازمانیعوامل سازمانی:
عامل سازمانی دیگري که بر رویکرد مدیران دانشـگاه نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي 

است ساختار سازمانی است. میزان پیچیدگی و رسـمیت امـور در رگذاریتأثهیئتاعضاي 
یعلمئـتیهروي تصمیمات مـدیران نسـب بـه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي دانشگاه بر

:دیگویمباشد یکی از آگاهان کلیدي در ابن زمینه چنین رگذاریتأثتواندیم
که مدیران تصمیمات درسـتی نگیرنـد رسـمیت امـور شودیمپیچیدگی امور باعث "

باعث شده است که مدیران دانشگاهی تصمیمات حمـایتی نداشـته باشـند یکـی از مـوارد 
هادانشـگاهزیادي بر تصمیمات مدیران دانشگاهی دارد متمرکـز بـودن اداره ریتأثدیگر که 

ی پیـروي کننـد کـه برخورد) که مجبورند از مقامات باالدستجورکی(یک ساختار خاصی 
روسـاي يریگمیتصـمکه بر روي هاستدانشگاهاین خود مانع بزرگی بر سر راه استقالل 

استقالل چنـدانی بـراي هـدایتهاآنگذاشته است و باعث شده است که ریتأثهادانشگاه
"است نداشته باشند.یعلمئتیهتوسعه اعضاي هاآنامور دانشگاهی که یکی از 

بودن ساختار سازمانی نیز از عواملی است که بر تصـمیمات مـدیران زروبهپویایی و 
رگـذاریتأثهادانشـگاهدر یعلمئـتیهدانشگاهی نسبت به آموزش و بهسـازي اعضـاي 

که:کندیمبیان گونهنیااست. یکی از مدیران دانشگاهی این موضوع را
-ساختار سخت مـیاگر ساختار به دو بخش سخت و نرم شکافته شود در حالت "

روز نیسـتند. یـک سـاختار سـازمانی پویـا ها پویـا و بـهتوان گفت ساختارهاي دانشگاه
است ولـی در سـاختار کنندهکمکمتناسب با نیاز وجود ندارد. ساختار یکی از ابزارهاي 

وجـود نـدارد. يطورجدبهیعلمئتیهکشور ما آموزش و بهسازي اعضاي شدهفیتعر
را نـداریم. فقـط یـک توسـعه مسـیر شـغلی یعلمئـتیهعضـاي بالندگی و پیشـرفت ا
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امتیاز است و به عبـارتی تنهـا ارتقـاء وجـود دارد و هـیچ بعـد برحسبکه شدهفیتعر
عنوانبـهنیبـراعالوهبنابراین باید ساختار اصالح شود. ؛ اي ملموسی وجود نداردتوسعه

مـدیریت دانـش در یک ساختار سخت، در مدیریت دانش هم ضـعف داریـم. اسـتقرار 
"ها ضروري است.حوزه دانشگاه

منابع مالی و کالبديعوامل سازمانی:
در ایـن پـژوهش بـر آن صـحه کنندگانمشـارکتیکی از عوامل سازمانی که کلیـه 

بر رویکردي که مدیران دانشگاهی نسـبت بـه گذاشتند و باور قوي داشتند که این عامل
اسـت وجـود کننـدهنییتعبسـیار کننـدیماتخاذ یعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي 
در سـطح یعلمئـتیهبـراي آمـوزش و بهسـازي اعضـاي بودجه مشـخص و مسـتمر

است. یکی از مدیران دانشگاهی که تجربه چندین سـال ریاسـت دانشـگاه را هادانشگاه
دارد در این خصوص معتقد است که:

وجود داشـته باشـد یعلمتئیهاگر بودجه مستمر براي آموزش و بهسازي اعضاي "
یک رئیس دانشگاه عنوانبهباشد بنده شدهفیتعرو یک ردیف اعتباري بودجه براي آن 

در دانشـگاه یعلمئـتیهآزادي عمل بیشتري براي هزینه کردن بـراي توسـعه اعضـاي 
دیگـر بـزنم و بـراي آمـوزش اعضـاي يهـابخشخودم دارم و مجبور نیستم از بودجه 

دانشگاه چون بودجه الزم را نـدارد دنبـال ایـن مینیبیمبنابراین ؛ کنمهزینهیعلمئتیه
خاصی بـراي آمـوزش و بهسـازي اعضـاي يابودجهنیست. لذا باید یک ردیف مسئله

"در نظر گرفته شود.یعلمئتیه

تیحماعـدموجود تجهیزات و امکانات محیطی نیـز نقـش مهمـی در حمایـت یـا 
در یعلمئـتیهدارد یکـی از اعضـاي یعلمئتیهمدیران از آموزش و بهسازي اعضاي 

:دیگویماین زمینه چنین 
هاي خارج از کشور وجود دارد کـه در دانشگاههایعلمئتیهمراکزي براي توسعه "

در آن امکانات و تجهیزات فناوري و آزمایشـگاهی بـه بـاالترین کیفیـت وجـود دارد و 
آمـوزش و بهسـازي بـراي يهـادورهانشگاهی براي برگزاري کارگـاه و دست مدیران د

ایران چنین مراکز و امکاناتی يهادانشگاهدر متأسفانهباز است ولی یعلمئتیهاعضاي 
بـر توانـدیمـوجود ندارد خوب ایـن امـر یعلمئتیهبراي آموزش و بهسازي اعضاي 
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"بگذارد.ریتأثیعلمئتیهرویکرد مدیران در حمایت از آموزش و بهسازي اعضاي

مقوله محوري پژوهش: رویکرد مدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي 
یعلمئتیهاعضاي 

نتـایج مـوردپژوهشموضـوع ۀنـیدرزمپـژوهش کنندگانشـرکتبا توجه به تجربه 
نشان داد که سه رویکرد عمـده نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي شدهانجاميهامصاحبه
وجود دارد این سه رویکرد شامل: رویکرد حمایتی، غیر حمـایتی و یعلمئتیهاعضاي 

است.شدهاشارههاآنبه 3که در جدول باشدیمخنثی 
: رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي يمقوله محور.3جدول 

یعلمئتیه

رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و 
یعلمئتیهبهسازي اعضاي 

رویکرد حمایتی
رویکرد غیر حمایتی

رویکرد خنثی
رویکرد اقتضایی

رویکرد حمایتی:
رویکـرد یعلمئـتیهیکی از رویکردهاي مدیران دانشگاه نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 

در ایـن کنندگانمشـارکتزعمبـهحمایتی است مدیرانی که داراي چنینـی رویکـردي هسـتند 
اهمیـت زیـادي قائـل هادانشگاهپژوهش داراي بینش و تفکر تحول و توسعه بوده و به کیفیت 

یکی از مدیران دانشگاهی در این زمینه عنوان نمود که بـراي مـن توسـعه مثالعنوانبه"هستند.
بـاور و نگـاه . مدیران با رویکـرد حمـایتی"از توسعه کمی استترمهممراتببهکیفی دانشگاه 

یعلمئـتیهدارند و در قبـال توسـعه اعضـاي یعلمئتیهمثبت به آموزش و بهسازي اعضاي 
. داننـدیمـمتعهـد یعلمئـتیهنسبت بـه توسـعه اعضـاي احساس مسئولیت داشته و خود را

مدیرانی با چنین رویکرد امکانات و منابع الزم از قبیل بودجه، فضا، تجهیزات را بـراي آمـوزش 
یـک عنوانبـهیعلمئـتیهفراهم نموده و بـه توسـعه اعضـاي یعلمئتیهزي اعضاي و بهسا

.کنندیمفرصت یادگیري نگاه 
رویکرد غیر حمایتی:

دارد رویکرد وجودیعلمئتیهدیگر رویکردي نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 
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در این پژوهش مـدیرانی کـه داراي چنـین کنندگانمشارکتغیر حمایتی است. به باور 
نگاه کمی دارنـد و بـه دنبـال یعلمئتیهتوسعه دانشگاه و اعضاي رویکردي هستند به

هادانشـگاههسـتند و بـراي کیفیـت یعلمئتیهتوسعه فیزیکی و افزایش تعداد اعضاي 
ضـاي اهمیت زیادي قائل نیستند. تصور مدیران با رویکرد غیر حمایتی این است کـه اع

همـین دراز آموزش و بهسازي هستند.ازینیبچون افراد متخصصی هستند یعلمئتیه
یعلمئـتیهبر این باور بود کـه اعضـاي هادانشگاهیکی از روساي مثالعنوانبه"راستا 

بـه آمـوزش و چنـین مـدیرانی نسـبت"خودشان باید به دنبال توسعه خودشان باشـند.
یعلمئـتیهو بهسازي اعضـاي و آموزشنگاه منفی دارند یعلمئتیهبهسازي اعضاي 

دلیل حاضر نیستند براي داراي اولویت نیست. به همینهاآنو براي دانندیمبرنهیهزرا 
کنند.يانهیهزیعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي 

رویکرد خنثی:
وجـود دارد یعلمئـتیهرویکرد سومی که نسبت به آمـوزش و بهسـازي اعضـاي 

در این پژوهش چنین مدیرانی نسـبت بـه کنندگانمشارکتزعمبهرویکرد خنثی است. 
کننـدیمـتحوالت دانشگاه تماشاچی هستند و در مدیریت به ساختار وزارت علوم نگاه 

هانامـهنییآ، هانامـهبخشاز طریق هابرنامه. تنها به ابالغ کنندیمو بر اساس آن مدیریت 
مدیران با رویکرد خنثـی غـرق در روزمرگـی هسـتند و بـه .کندیمو دستورالعمل اکتفا 

یکـی از آگاهـان "مثـال عنوانبـهتوجهی ندارند. یعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي 
غرق در امور روزمره هستند که فرصتی قدرآنکلیدي عنوان نمود که مدیران دانشگاهی 
يبرمبنـا.  ایـن مـدیران "ندارنـدیعلمئـتیهبراي اندیشـیدن دربـاره توسـعه اعضـاي 

هسـتند توجـهیبـهادانشگاهو نسبت به نیروي انسانی در کنندیممدیریت وخطاآزمون
بـوده و نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي يریپذسکیراین مدیران فاقد روحیه 

خودشـان یعلمئتیهو بر این باورند که اعضاي کنندیمبرخورد تفاوتیبیعلمئتیه
عه و بهبود هستند.به دنبال توس

رویکرد اقتضایی:
در پژوهش مـدیران دانشـگاهی کـه کنندگانمشارکتو نظرات هادگاهیدبا توجه به 

یـک عنوانبـهرا یعلمئـتیهداراي چنین رویکردي هستند آموزش و بهسازي اعضاي 
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قائل ياژهیوجایگاه یعلمئتیهاعضاي . چنین مدیرانی برايرندیگیمضرورت در نظر 
شیدورانـددارنـد. مـدیران اقتضـایی یعلمئـتیهبـه اعضـاي ياهیسرماهستند و نگاه 

هستند. لذا با توجه به شرایط زمانی و موضـوعی منـابع الزم را بـراي بهبـود توانمنـدي 
چون بر این باورند که اگر براي آمـوزش و بهسـازي کنندیمفراهم یعلمئتیهاعضاي 

را بـه دنبـال دارد. مـدیران يریناپـذجبراننـد خسـارات نیروي انسانی خـود هزینـه نک
باالیی دارند. در يریپذسکیرقدرت کنندیمو عمل شندیاندیمدانشگاهی که اقتضایی 

انداز و برنامه استراتژیک براي چشمکیزمان در اختیار مدیر است و داراي این رویکرد
مـدیران نیازهـاي اسـت. ایـنگراعمـلبـوده و یعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي 

و بر آن اسـاس اقـدام کندیمرا شناسایی یعلمئتیهواقعی آموزش و بهسازي اعضاي 
.کنندیمبراي رفع آنها ییهابرنامهبه طراحی 

بهبود رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضـاي يراهبردها-
یعلمئتیه

زعمبــه، مــوردپژوهشر خصــوص موضــوع دگرفتــهانجاميهامصــاحبهبــا تحلیــل 
در پژوهش راهبردهاي بهبود رویکـرد مـدیران نسـبت بـه آمـوزش و کنندگانمشارکت

مطـرح نمـود. تـوانیمی) کلرا در دو سطح (خرد و کالنیعلمئتیهبهسازي اعضاي 
مدیران دانشـگاهی، تفـویض يسازآگاهدر مدیریت دانشگاهی، يساالرستهیشاتوجه به 

اختیار راهبردهایی هستند که در سطح خـرد بـراي بهبـود رویکـرد مـدیران دانشـگاهی 
. در ســطح اندشــدهمطرحیعلمئــتیهنســبت بــه آمــوزش و بهســازي اعضــاي 

که براي بهبود رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسـازي ییراهبردهاکالن
شامل: تسـهیم تجـارب مـدیران دانشـگاهی، اسـتقالل اندشدهمطرحیعلمئتیهاعضاي 

4. ایـن راهبردهـا در جـدول باشدیمدانشگاهی و بازنگري و پاالیش قوانین و مقررات 
است.شدهانیب

بهبود رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي يراهبردها. 4جدول 
یعلمئتیه

دانشگاه)خرد (سطح 
ي در مدیریت دانشگاهیساالرستهیشاتوجه به 

ي مدیران دانشگاهیسازآگاه
تفویض اختیار
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)یعالآموزشکالن (سطح
تسهیم تجارب مدیران دانشگاهی

استقالل دانشگاهی
بازنگري و پاالیش قوانین و مقررات

در مدیریت دانشگاهیيساالرستهیشادانشگاه): توجه به خرد (راهبردهاي سطح 
در مدیریت دانشگاهی یکی از راهبردهـایی بـود کـه همـه يساالرستهیشاتوجه به 

در پژوهش براي بهبود رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و کنندگانمشارکت
بر این عقیده بودند که: مـا کنندگانمشارکتعنوان نمودند. یعلمئتیهبهسازي اعضاي 

ربه کافی هستند بـراي مـدیریت دانشـگاه اسـتفاده باید از مدیرانی که داراي دانش و تج
:دیگویمدر این زمینه چنین کنندگانمشارکتیکی از مثالعنوانبهکنیم 
سیستمی و نـه فـردي در میـان مـدیران مـا صورتبهمدیریت جانشین پروري نه "

شود. گفتمـانی هـم ترتیـب داده وجود ندارد و براي آن آموزشی هم در نظر گرفته نمی
شود که هم در بعد دانش و هم شود. لذا از دانش و تجربه تهی هستند! نتیجه آن میینم

گیرند و همین افراد در جایگاه مـدیر علم نمیدر بعد تجربه افراد نسبت به این موضوع
بنـابراین اگـر ؛ گیرنـدگروه، مدیر دانشکده، معاونت دانشگاه، مدیر دانشگاه و... قرار می

در معرض ایـن اطالعـات دائماًدر نظر بگیریم که افراد مانیهابرنامهاین دو عامل را در 
پـروري حرکـت نماینـد، در حوزه دانشی باشند و براي کسب تجربه در مسیر جانشـین

مؤثریعلمئتیهتواند در بهبود رویکرد مدیران نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي می
"باشد.

مـدیران دانشـگاهی کـهنیابا توجه بـه شودیممورد دیگري که در این زمینه مطرح 
انتخاب مدیران دانشگاهی توجه جـدي شـود. يهامالكهستند باید به ياحرفهمدیران 

در پژوهش بر این باور است که:کنندگانمشارکتمثال یکی از طوربه
قـرار يموردبازنگردقتبهانتخاب مدیران دانشگاهی باید يهامالكو هاشاخصه"
کـه مـدیران مینیبیمنباید با مالحظات سیاسی انتخاب شوند ولی ياحرفهمدیران گیرد.
هم از ایـن هادانشگاهو اینجا روساي شوندیمهم با مالحظات سیاسی انتخاب ياحرفه
شـدهانتخابمستثنی نیستند و فرد یا رئیس دانشگاهی که بـا مالحظـات سیاسـی قاعده
ن جهت فکري مناسب را پیدا کند و بیشتر با مالحظات آممکن است نتواند بازهماست 
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".کندیمسیاسی حرکت 

مدیران دانشگاهیيسازآگاه(دانشگاه): راهبردهاي سطح خرد
در پـژوهش بـراي بهبـود رویکـرد مـدیران کنندگانمشارکتراهبرد دیگري که اکثر 

يسـازاهآگدانسـتند مـؤثریعلمئـتیهبهسازي اعضـاي دانشگاهی نسبت به آموزش و
نمونـه عنوانبـهبود. یعلمئتیهمدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 

یعـالآموزشدر حـوزه گذاراناستیسو باسابقهکه از مدیران کنندگانمشارکتیکی از 
:بود کهاست بر این عقیده 

شـود کـه ایـنخیلی به این اهمیت داده نمیشودیموقتی رئیس دانشگاه انتخاب "
هاي مـدیریت و اهمیـت ایـن مباحـث (بهسـازي و توسـعه فرد چقدر با دانشگاه، دوره

ــتیهاعضــاي  ــدیریتیعلمئ ــارتی م ــه عب ــت. ب ــدیریت ) آشناس ــک م ــا ی ــاه يبرمبن
تـرین و مبتنی بر آگاهی و دانش و اطالعات از پیش نیسـت. لـذا مهـموخطاستآزمون

اسـت. اگـر یعلمئتیهاي عامل عدم آگاهی از اهمیت موضوع آموزش و بهسازي اعض
اي خواهد منصـوب شـود، ابتـدا بـراي خـود آن فـرد بایـد دورهیک رئیس دانشگاه می

از قبیـل آمـوزش و تیـبااهمگذاشته شود و نهاد دانشـگاه، شـیوه کـارکرد آن، مسـائل 
"براي وي توضیح داده شود.یعلمئتیهبهسازي اعضاي 

انجام داد تغییـر توانیمیران دانشگاهی مديسازآگاهۀنیدرزمیکی از موارد دیگر که 
است. یکـی از یعلمئتیهو اعضاي هادانشگاهتوجه مدیران دانشگاهی به توسعه کیفی 

:دیگویمدر این زمینه چنین یعلمئتیهاعضاي 
یعالآموزش، توسعه میدهیمرا به چه منظوري توسعه یعالآموزشما باید ببینیم "

بـه توسـعه دانشـگاه نگـاه يبعدتکاست. ما نباید یعلمئتیهراهنماي توسعه اعضاي 
توسعه کمی و تولید انبوه توجه کنیم هست. مدیران دانشگاهی نباید نگاهکنیم و فقط به
توجه کننـد بلکـه هادانشگاهداشته باشند و فقط به توسعه کمی يبعدتکانبوه نگري و 

براي رقابت بـا سـایر بازارهـا بـا هند ورا نیز مدنظر قرار دهادانشگاهباید توسعه کیفی 
رکن نیترمهمکه یعلمئتیهباید به توسعه اعضاي قطعاًسایر اقتصادهاهاآموزشسایر 

"دانشگاه هستند توجه جدي داشته باشند.

همچنین باید مدیران دانشگاهی را ترغیـب نمـود کـه مراکـزي را بـراي آمـوزش و 
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ــاي  ــازي اعض ــتیهبهس ــد. یعلمئ ــاد نماین ــگاه ایج ــهدر دانش ــی از طورب ــال یک مث
در این پژوهش بر این باور است که:کنندگانمشارکت

یعلمئـتیهآموزش و بهسـازي اعضـاي يسازنهینهادما باید ساختاري را براي "
ما مرکـزي بـراي آمـوزش و بهسـازي اعضـاي ،هادانشگاهایجاد کنیم. در هادانشگاهدر 

باید ترغیب شوند که در این زمینه اقدامی عملـی هادانشگاهم. روساي ندارییعلمئتیه
"انجام دهند.یعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي براي

دانشگاه): تفویض اختیارخرد (راهبردهاي سطح 
تفـویض اختیـار نیـز یکـی دیگـر از راهبردهـا در سـطح کنندگانمشـارکتبه باور 

جلـب مشـارکت اعضـاي منظوربـهتوانـدیمـاست کـه مـدیران دانشـگاهی هادانشگاه
و اختیــارات تــدوین و طراحــی مشــارکت دادههــايریگمیتصــمدر هــاآنیعلمئــتیه

واگـذار نمایـد. یکـی از یعلمئـتیهآموزش و بهسازي را به خـود اعضـاي يهابرنامه
در این زمینه معتقد است که:یعلمئتیهاعضاي 

مدیران دانشگاهی حمایت خود را نشان دهند بایـد کهنیااین باورم براي بنده بر "
مربـوط بـه آمـوزش و  بهسـازي مشـارکت يهايریگمیتصمرا در یعلمئتیهاعضاي 

آمـوزش و بهسـازي را يزیربرنامهبخواهند که طراحی و یعلمئتیهدهند و از اعضاي 
خـود را متعهـد بـه یعلمئـتیهخودشان انجام دهند. اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد اعضـاي 

و بـراي همکـاري بـا مـدیران دانشـگاهی عالقـه دانندیمآموزش و بهسازي يهابرنامه
".دهندیمبیشتري نشان 

تسهیم تجارب مدیران دانشگاهی):یعالآموزشکالن (راهبردهاي سطح 
در کنندگانمشـارکتیکی از راهبردهاي سـطح کـالن تسـهیم تجـارب مـدیران اسـت کـه 

پژوهش براي بهبود رویکـرد مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي 
در ایـن پـژوهش کـه از کنندگانمشـارکتمثـال یکـی از طوربهعنوان نمودند. یعلمئتیه

نمود که:بیانگونهنیامدیران دانشگاهی است
در هـر هاپژوهشـگاهو هادانشـگاهروسـاي يهانشستدر تواندیموزارت علوم "
که فصلی یا سالی دو سه بار هست، یکی از دسـتور جلسـات رو گذاردیمکه يابرنامه

مفهـومی صـورتبهنسبت به این موضوع دارد دعوت کنـد يادغدغههمین بگذارد اگر 
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یـا جلسـات هانشسـتصحبت شـود و در یعلمئتیهدر مورد اهمیت توسعه اعضاي 
هـم ندارنـد و فـارغ از کـار يادغدغـهد نجا همـه هسـتنآبعدي گزارش بخواهد چون 

دستور جلسه مطرح کند بحث توسـعه عنوانبهاگر وزیر این موضوع را قطعاً. اندییاجرا
الزم را و پیگیريشودیمو روساي آنها هادانشگاهيهادغدغهجزء یعلمئتیهاعضاي 

ۀنـیدرزممختلف يهادانشگاهنیز داشته باشد تا در جلسات بعدي تجربه افراد و روساي 
"آموزش و بهسازي منتقل شود.

استقالل دانشگاهی):یعالآموزشکالن (راهبردهاي سطح 
در ســطح کــالن بــراي بهبــود رویکــرد مــدیران کنندگانمشــارکتدیگـر راهبــردي کــه 

مطـرح نمودنـد اسـتقالل یعلمئـتیهدانشگاهی نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي 
از مدیران دانشگاهی در این خصوص معتقد است که:یکیدانشگاهی بود.

پیشـرفته داشـته باشـد سیسـتم يهادانشـگاهتوانـدیمندرتبهخیلی متمرکزسیستم "
حـال درتا چه حـد پیشـرفته هسـتند؟شانیهادانشگاهمتمرکز مظهرش روسیه است. روسیه 

بـراي میخـواهیمـیشـه رو قبول نـدارد وقتـی مـا همهادانشگاهحاضر کشور ما عمدتاً این 
تصمیم بگیرند و تعیین تکلیف کنند هـیچ هاآنهادانشگاهدانشگاه قیم بگذاریم که براي همه 

اختیارات بیشـتر داده هادانشگاهپیشرفتی نخواهیم داشت. بنده اعتقادم بر این است که اگر به 
عتبـاراتی کـه بـه آنهـا هم از نیروي انسانی بهتر استفاده خواهند کرد و هم اینکـه اهاآنشود 

هـاآنکـه یکـی از هادانشـگاهبه شکل بهینه در راستاي توسـعه کیفـی توانندیمرا دهندیم
"است استفاده کنند.یعلمئتیهبهسازي اعضاي 

بازنگري و پاالیش قوانین و مقررات):یعالآموزشکالن (راهبردهاي سطح 
در ســطح کــالن بــراي بهبــود رویکــرد مــدیران کنندگانمشــارکتراهبـرد دیگــري کــه 

بـازنگري و داننـدیمـمـؤثریعلمئـتیهدانشگاهی نسبت به آمـوزش و بهسـازي اعضـاي 
بر این عقیده است که:کنندگانمشارکتمثال یکی از طوربهپاالیش قوانین و مقررات است. 

مـانیدانشگاهپیشرفته و مترقی باشد باید مدیریت مانیهادانشگاهمیخواهیمما اگر "
دانشگاهی در کشور مـا رشـد و توسـعه يزیربرنامهمدیریت و متأسفانهنیز پیشرفته باشد 

نیـز هادانشـگاهمـدیریت يهادستورالعملو هانامهنییآکافی نداشته است. به همین خاطر 
و منطبـق بـا شدهاصالحهادانشگاهریت مدیيهادستورالعملو هانامهنییآکهنه است. باید 
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"پیشرفته باشد.يهادانشگاهيهادستورالعملو هانامهنییآ

بازنگري و پاالیش قـوانین و مقـررات، تـدوین قـوانین و ۀنیدرزمیکی از موارد دیگر 
آمـوزش و ۀ نـیدرزممقررات حمایتی در وزارت علوم و شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی 

:دیگویماست. یکی از مدیران دانشگاهی در این زمینه چنین یعلمئتیهبهسازي اعضاي 
وزارت علوم و شوراي انقالب فرهنگـی نقـش تعیـین قـوانین و مقـررات را بـراي "

یک سري قـوانین و مقـررات حمـایتی را بـراي تواندیمدارند. وزارت علوم یعالآموزش
وضع کند و یک کارکرد تعریف کنـد کـه موضـوعیعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي 

اگـر دهـدیمـجـواب درازمدترا پیگیري کند که این امر در یعلمئتیهتوسعه اعضاي 
در ارتقاء سطح نگرش مـدیران نسـبت قطعاًیک دفتري را تعریف کند ياتهیکمبتواند یک 

سـاختار خواهـد بـود چـون مـدیرانرگـذاریتأثیعلمئتیهبه آموزش و بهسازي اعضاي 
".کنندیمو مدیریت کنندیموزارت علوم را نگاه 

را نیز منطبق با آمـوزش یعلمئتیهارتقاء اعضاي يهانامهنییآتوانیمدر همین راستا 
معتقد است که:کنندگانمشارکتتدوین نمود. یکی از یعلمئتیهو بهسازي اعضاي 

نیست. این ارتقـاء یـا شـرایط یعلمئتیهسیستم ارتقاء در راستاي بالندگی اعضاي "
ها است که از این طریق افراد ممکن است مثـال بـا نامهها و آئینهمان قوانین، دستورالعمل

اي منجـر نامـهها، ارائه دروسی یا راهنمایی پایاننوشتن مقاالت یا کتابی یا شرکت در دوره
وارد کـل کمـک مجموعـه در سیستم ارتقاء دانشـگاه هـارمثالعنوانبهبه ارتقاء فرد شود. 

توسـعه پیـدا کنـد. منتهـی در اشیشـغلکمک به ارتقـاء فـرد اسـت کـه فـرد در مسـیر 
شـود و بیشـتر کمـی اسـت و کیفی نگاه نمـیصورتبههاي ما براي ارتقاء خیلی دانشگاه

"گیرد.قرار میموردسنجشها تعداد مقاالت و یا کتاب

بستر)(يانهیزمعوامل 
موضوع پژوهش، ۀنیدرزمبا آگاهان کلیدي شدهانجامهاي مصاحبهبا توجه به تحلیل 

ــه کلــی: الــف) مــدیریت و عوامــل زمینــه کــالن يگذاراســتیساي در قالــب دو مقول
هسـتند. ایـن عوامـل یبررسـقابل، یعلمئـتیهو ب) کنش گري اعضاي یعالآموزش

است.شدهانیب5در جدول يانهیزم
بر رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي مؤثريانهیزمعوامل .5جدول
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یعلمئتیهاعضاي 

بر رویکـرد مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و مؤثريانهیزمیکی از عوامل 
اسـت. ایـن یعـالآموزشکالن يگذاراستیس، مدیریت و یعلمئتیهبهسازي اعضاي 

ــان و  ــرش متولی ــکل نگ ــه دو ش ــل ب ــتیسعام ــالآموزشگذاراناس ــدیریت و یع و م
ــه ــگاهی يزیربرنام ــدیران دانش ــرد م ــگاهی در رویک ــذاریتأثدانش ــر رگ ــت. اکث اس

را بــر یعــالآموزشگذاراناســتیسدر پــژوهش نگــرش متولیــان و کنندگانمشــارکت
مـؤثریعلمئـتیهرویکرد مدیران دانشگاهی نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي 

مثال یکی از مدیران دانشگاهی در این زمینه عنوان نمود که:طوربه. دانندیم
دارنـد خیلـی مهـم از دانشـگاهیعالآموزشارانگذاستیسبرداشتی که متولیان و "

یعلمئـتیهرکن یک دانشگاهنیترمهمباشد مدنظراست. اگر اعتالء و توسعه دانشگاه 
باید هم در حوزه بینش هم در حـوزه دانـش و هـم در یعلمئتیهآن است. پس عضو 

مهـارتی بایـد از کفایـت و يهـاحوزهحوزه متدولوژي (روش) و بـه عبـارتی هـم در 
کـه حـوزه رودیمـین چیزي باشد امیـد نشایستگی باالیی برخوردار باشد اگر یک همچ

بنـابراین ؛ در دانشگاه هسـتندرگذاریتأثافرادي یعلمئتیهدانشگاه خوب شود. اعضاي 
توسـعه خـود دانشـگاه اسـت و متولیـان و منزلـهبهیعلمئـتیهنگاه به توسعه اعضاي 

"باید چنین نگاهی داشته باشند.یعالآموزشرانگذااستیس

دیگري نیز بیان نمود که:کنندهمشارکت
توجـه هادانشـگاهباید به بحـث کیفیـت در یعالآموزشگذاراناستیسمتولیان و "

ها بحث کیفیت اسـت. ترین بحث دانشگاهبیشتري نسبت بحث کمیت داشته باشند. مهم
بـاال و دانـش تیـفیباکاي آموختـهدر جهـت تربیـت و تحویـل دانـشکارهاتمامیعنی 

ترین عنصـري کـه روي کیفیـت تـأثیر هاي روز است. مهمها و بینشتخصصی، مهارت
تـر از آزمایشـگاه، کارگـاه و مهـمیعلمئتیهیعنی کیفیت ؛ استیعلمئتیهگذارد، می

کالن يگذاراستیسمدیریت و 
یعالآموزش

یعالآموزشگذاراناستیسنگرش متولیان و 
دانشگاهیيزیربرنامهمدیریت و 

یعلمئتیهکنش گري اعضاي 
یعلمئتیهمشارکت اعضاي 
یعلمئتیهنگرش اعضاي 
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ــت ــالت اس ــه در ؛ مج ــترك هم ــه مش ــابراین دغدغ ــالآموزشبن ــثیع ــت بح کیفی
"هستند.یعلمئتیهترین عنصر کیفیت، اعضاي باشد و مهمآموختگاندانش

یکی از روساي دانشگاه در این زمینه معتقد است که:
گذاراناسـتیسباید درك روشنی از دانشگاه و کارکردهاي آن در بین متولیـان و "

افتـدیمـدر آن وجود داشته باشد. دانشگاه چه جور جایی است چه اتفاقییعالآموزش
یا قرار هست در آن بیافتد کارخانه مدرك سازي است محیطی است براي توسعه علمـی 

محیطی است به اعتباري که امام گفتند کارخانـه آدم سـازي هسـت توأمانو رشد عقلی 
تعریف همانما مییگویمدر غرب چیست و ما چه هستیم ما چه هاستنیااز کیکدام

هر نوع گام گذاردن در این مسیر وابسته است بـه یا تعریف دیگري داریممیخواهیمرا 
تعریف دانشگاه، نقشی که دانشگاه در جامعه دارد و وابسته است در یک مـدل بزرگتـر 

وجـود هـاآرمانن هـدفی کـه در آن جامعه دارد هدف عملیاتی نـه آبه هدفی است که 
"دارد.

دیگـري اسـت کـه بـر رویکـرد يانهیزمامل دانشگاهی نیز عيزیربرنامهمدیریت و 
معتقد است:یعلمئتیهاست. یکی از اعضاي رگذاریتأثمدیران 

المللی و جهانی رقابت کننـد بایـد بتواننـد سطح بیندرما براي اینکه يهادانشگاه"
رشد و توسعه پیـدا کننـد و نبایـد حالـت ،همگام و متناسب با تغییرات و تحوالت روز

نند و مانند یک آب راکد باشند باید حرکـت داشـته باشـند و متناسـب بـا سکون پیدا ک
تغییـر صـورت روزروزبـهشـود، تغییرات و تحوالت حرکت نمایند. کسی منتظر ما نمی

با تغیر و تحوالت پیش برویم نیاز به تغیـر و تحـوالت در گیرد و براي اینکه همگاممی
"دانشگاهی است.يزیربرنامهحوزه مدیریت و 

بر این باور است که:کنندگانمشارکتدر همین خصوص یکی از 
مـا در ایـن يهادانشـگاهضـعف هسـتیم. دچـارعلمی يگذاراستیسۀنیدرزمما "

علمی عامل مهمی هسـتند يهايگذاراستیسخصوص پیشرفت و رشدي نداشته است
شـما هـا اگـر مشـخص نباشـد هسـتند ایـن پالیسـیرگذاریتأثکه بر تصمیمات مدیران 

شـما باالدسـتعنوانبـهباید بکنید چون مـن کارچهنید ادن مشخص نیست نمیاتکلیفت
مشخصـی بـراي يهااسـتیسیعلمئتیهدر بحث توسعه اعضاي مثالًمشخص نکردم 
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باشـد مـدیران خـود را مسـئول گونـهنیااسـت وقتـی نشـدهنیتدومدیران دانشگاهی 
هادانشـگاهطراحی برنامه اسـتراتژیک در داخـل هاستياستراتژبعدي مسئله. دانندینم

اجرا هاياستراتژاصولی شکل گیرد و بعد در قالب مدیریت استراتژیک، این طوربهباید 
"شود.

:دیگویمدر پژوهش نیز چنین کنندهمشارکتیعلمئتیهیک از اعضاي 
کـهیدرحـالکننـدینمـسـازمان یادگیرنـده عمـل عنوانبههادانشگاهدر حال حاضر "

بـه دنبـال رشـد یعلمئـتیهرا فراهم آوردند که اعضـاي يانهیزممدیران دانشگاهی باید 
خودشان باشند در مدیریت دانش هم ضعف داریـم. اسـتقرار مـدیریت دانـش در حـوزه 

ها و تولیـدات) ها متفاوت است. براي مثال یک دانش آشکار داریم (مانند کتابخانهدانشگاه
و هـایدرس گروهـدر قالـب ینوعبـه) یعلمئـتیهان (تجربیات اعضاي اما از دانش پنه

"ها در راستاي بهسازي استفاده نکردیم.همایش

بر رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضـاي مؤثريانهیزمعامل 
اسـت. ایـن عامـل بـه دو شـکل مشـارکت یعلمئـتیه، کنش گري اعضاي یعلمئتیه

نسبت بـه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي یعلمئتیهو نگرش اعضاي یعلمئتیهاعضاي 
معتقدنـد کنندگانمشـارکتاست. اکثر رگذاریتأثبر رویکرد مدیران دانشگاهی یعلمئتیه

بـر رویکـرد هیئـتنسبت به آموزش و بهسـازي اعضـاي یعلمئتیهکه نگرش اعضاي 
:دیگویمن دانشگاهی چنین یکی از مدیرامثالعنوانبهمهمی دارد ریتأثمدیران 

منفـی اسـت ویعلمئـتیهنسبت به توسعه اعضـاي یعلمئتیهدید خود اعضاي "
امتناع یعلمئتیهما در بالندگی اعضاي این باید برجسته شود مشکلشودینماستقبالی 
آموزش و بهسازي است. دالیل مختلـف يهابرنامهبراي شرکت در یعلمئتیهاعضاي 

ازشانینوموردپسندمحتواي دورهکهنیامشارکت ندارند، یکی کهنیاوجود دارد یکی 
".دانندیماز آموزش و بهسازي ازینیبنیست و خودشان را با داشتن مدرك دکترا 

يهاشـاخصو هايریگمیتصمدر یعلمئتیهعالوه بر عامل فوق مشارکت اعضاي 
در فرایند طراحی و اجـراي هاآنینیآفرنقشو بازي گري و یعلمئتیهتوسعه اعضاي 

آموزش و بهسازي نیز بر رویکرد مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و يهابرنامه
در یعلمئـتیهمثال یکی از اعضاي طوربهاست رگذاریتأثیعلمئتیهبهسازي اعضاي 
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این خصوص معتقد است که:
ــاي " ــتیهاعض ــمدر یعلمئ ــايریگمیتص ــدوین ه ــوند و در ت ــارکت داده ش مش

باید درگیر شوند. براي اینکه بهسـازي اعضـاي یعلمئتیهتوسعه اعضاي يهاشاخص
موفق باشد باید مکانیزم انگیزشی داشته باشیم بـراي مجـري حمایـت مـالی یعلمئتیه

) امتیاز اداري و حتی مالی. زمـان دوره یعلمئتیهاعضاي کننده (مشارکتمناسب براي 
باشد یعلمئتیهو مشارکت اعضاي ینظرخواهمحتواي دوره حتی مجري دوره باید با 

خـودش جـزء عوامـل انگیزشـی اصـالًبخواهند، مشارکت یعلمئتیهیعنی از اعضاي 
آموزشـی و بهسـازي باشـد يهابرنامـهمشارکت باید از نیازسنجی تا اجراي نیااست.

احساس تعلق و تعهد داشته باشند و چون خودشان در فراینـد یعلمئتیهی اعضاي یعن
پـس شـرکت داننـدیمـپس انگیـزه مشـارکت دارنـد و خـود را متعهـد اندبودهبرنامه 

".کنندیم

گرط مداخلهیشرا-
ط یمختلـف شـرايهـاتـوان مقولـهیپژوهش نشان داد که مـیفیکيهاافتهیل یتحل
برشمرد: این عوامل محیطی شـامل نقـش عوامل محیطییک دسته کلیگر را در مداخله

فرهنگی و عوامـل اقتصـادي اسـت کـه بـر رویکـرد مـدیران -دولت، عوامل اجتماعی 
ریتـأثمیرمسـتقیغطوربـهیعلمئـتیهدانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضـاي 

است.شدهدادهنشان 6. این عوامل در جدول گذاردیم

بر رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي مؤثرعوامل محیطی .6جدول
یعلمئتیهاعضاي 

عوامل محیطی
نقش دولت

فرهنگی- عوامل اجتماعی
عوامل اقتصادي
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یکی از این عوامل محیطی که بر رویکرد مدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و 
. یکی از مدیران دانشگاهی باشدیماست، نقش دولت مؤثریعلمئتیهبهسازي اعضاي 

در این زمینه معتقد است که:
یعـالآموزشمشـتري درواقـعبدانـد و یعـالآموزشدولت نباید خود را صاحب "

تواند به دانشگاه سـفارش نیـروي متخصـص خـوب دهـد. زمـانی کـه است. دولت می
هاي دولت باشد ممکن اسـت شـاید نگـرش دیگـري بـه موضـوع مدیري تابع سیاست

-ها نباشد اما به دلیل تابع بودن آن سیاست را اجـرا مـیداشته باشد و موافق آن سیاست

کنار بکشد و بگـذارد کـه هادانشگاهدر يریگمیتصمنماید. دولت باید خود را از حوزه 
را شــانیهابرنامهرا انجــام بدهنــد شــانیهايزیربرنامــهرا و شــانیهایطراحــخودشــان 

را ایجاد کنند و دولت یـک هارشتهان بر اساس نیاز جامعه خودشان تدوین کنند خودش
"کالن نه اینکه وارد جزئیات شوند.کامالًنظارت عالیه داشته باشد در سطح 

دیگري عنوان نمود که:کنندهمشارکتدر همین خصوص 
وزارت يهااسـتیسکه نگاه حاکمیتی دولت در قالـب مینیبیمما در برخی موارد "

رویکـرد مـدیران امربـرکـه ایـن شودیمتحمیل هادانشگاهبر وشودیمعلوم منعکس 
"استرگذاریتأثدانشگاهی نسبت به امور دانشگاهی 

:دیگویمچنین یعلمئتیههمچنین یکی از اعضاي 
نیتـأمتوسط دولـت هاآنما دولتی هستند و بودجه يهادانشگاهکهنیابا توجه به "

باشـد و رگـذاریتأثهادانشـگاهبر سیستم مـدیریت تواندیم. دولت از این طریق شودیم
از کنـدیمـنیتـأمرا هادانشـگاهتحمیل کند چون بودجه هادانشگاهرا بر ياکتهیدیک 

طوربـهکنـدیمخودش استفاده يهابرنامهابزاري براي پیشبرد اهداف و عنوانبهبودجه 
يهـاآموزشرا وادار کنـد تـا هـاآنتوانـدیمـمثال چون ابزار بودجه را در اختیار دارد 

"فرهنگی و بینشی خاصی را دنبال کنند.

عامل محیطی دیگري که بر رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسـازي 
فرهنگـی اسـت. یکـی از -اسـت، عامـل اجتمـاعی مـؤثرتواندیمیعلمئتیهاعضاي 
در این زمینه معتقد است که:کنندگانمشارکت

روزروزبـهیک ایراد بنیـادي کـه در جامعـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه متأسفانه"
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فرد هست شما هر مدیري کـه مسئلهجمع مطرح نیست مسئلهاصالًمیشویمفردگراتر 
عمدتاً به فکر خودش به فکر ارتقاء خـودش هسـت و نگـران موقعیـت و دیکنیمنگاه 

جمعـی کـار گروهـی در کمـال کارییگراجمعجایگاه خودش است. فرهنگ و نگرش 
تأسـفباکمـالکه قلب و مرکز و جایگاه اندیشه هستند در جامعه هادانشگاهدر تأسف

مالحظـاتبیشـتر دیکنیمعلمی را هم وقتی دارید نگاه يهاگروهاین وضع وجود دارد 
سیاسی به معنـی سیاسـتی کـه مبتنـی بـر حـوائج و شودیمفردي و سیاسی وارد قضیه 

"هست.انتظارکمتر هست خیلی بیش از این یلیختا گروه رد هستنیازهاي ف

:کندیمنیز در این زمینه چنین عنوان یعلمئتیهیکی از اعضاي 
صـورت گیـرد، رویکـرد یعـالآموزشترین کاري که نیاز دارد در نظام شاید مهم"
چیـزي نیـاز داریـم. در حـال نیچنـنیاگرایی است. ما به گرایی و رویکرد اخالققانون

شـود کنیم و تابع قوانین نیستیم و جایی هم که قانون عمل مـیاي عمل میحاضر سلیقه
کنیم و در یک موقعیت و در مورد فـردي قـانون را عمـل اخالقیات عمل نمیبر اساس

نماییم. اخالقیـات ماننـد چتـري بـر روي نماییم و در مورد موقعیت دیگر عمل نمیمی
توان کشورمان را روي فرم اندازد. فقط در این حالت است که میقوانین سایه میاجراي 

اي اجـرا سـلیقهصورتبهآورد و انتظار رشد و حرکت داشته باشیم. تا زمانی که قوانین 
نخواهیم رسـید. بایـد دنبـال ییجابهشود و اخالق در عملکردها ساري و جاري نباشد 

"جامعه بود.يهابخشه در کلیاخالقی-رویکردي قانونی

عامل محیطی دیگري که بر رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسـازي 
است، عامل اقتصادي است. یکی از مدیران دانشگاهی مؤثرتواندیمیعلمئتیهاعضاي 

:دیگویمدر این زمینه 
يهـابخشرشد و توسعه اقتصادي کشور به دنبال خود افـزایش بودجـه مـالی دیگـر"

. از کنـدیمـنیز افزایش پیـدا یعالآموزشآن نیز بودجه بخش تبعبهجامعه را به دنبال دارد و 
آزادي عمـل بیشـتري بـراي رشـد و توسـعه کمـی و کیفـی هادانشـگاهاین طریق مـدیران 

یعلمئـتیهبحـث آمـوزش و بهسـازي اعضـاي هابرنامـهدارند که یکی از ایـن هادانشگاه
".باشدیم

امدهاي بهبود رویکرد مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي یپ- 
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یعلمئتیه
در پژوهش بهبـود رویکـرد مـدیران دانشـگاهی کنندگانمشارکتبا توجه به نظرات 

پیامـدهایی را بـه دنبـال دارد کـه ایـن یعلمئتیهنسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 
يمندتیرضاي فردي و سازمانی تقسیم نمود که به دو بخش پیامدهاتوانیمپیامدها را 

جزء پیامدهاي فردي بهبـود یعلمئتیهو باال رفتن انگیزش اعضاي یعلمئتیهاعضاي 
اسـت و یعلمئـتیهرویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آمـوزش و بهسـازي اعضـاي 

و اثربخشـی، پاسـخگویی و اعتبـار و شـهرت ییکـاراپیامدهاي سازمانی شامل: بهبـود 
است.شدهاشاره7سازمانی است. به این پیامدها در جدول 

بهبود رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي يامدهایپ.7جدول
یعلمئتیه

یعلمئتیهي اعضاي مندتیرضاي فرديامدهایپ.3

یعلمئتیهباال رفتن انگیزش اعضاي 

یی و اثربخشیکارابهبود پیامدهاي سازمانی.4
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پاسخگویی
اعتبار و شهرت سازمانی

ــل  ــه تحلی ــا توجــه ب ــژوهش کنندگانشــرکت، همــه شــدهانجاميهامصــاحبهب در پ
عنوانبـهرا یعلمئـتیهو باال رفـتن انگیـزش اعضـاي یعلمئتیهاعضاي يمندتیرضا
پیامد فردي بهبود رویکـرد مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي نیترمهم

کلیدي در این زمینـه چنـین از آگاهانمثال یکی طوربهعنوان نمودند. یعلمئتیهاعضاي 
:دیگویم
توسعه کارگر در یـک صـنعت یـا کارمنـد در یـک سـازمان یعلمئتیهتوسعه اعضاي "

نیروي انسانی متخصـص را بـر عهـده دارد کـه رسالت تربیتیعلمئتیهنیست. اعضاي 
از سـوي مـدیران توجـه یعلمئـتیهرسالت خیلی بزرگی است وقتی به توسعه اعضـاي 

کـه آمـوزش، پـژوهش و شـانیدانشگاهوظایف ۀ نیدرزمیعلمئتیهجدي شود اعضاي 
"ترندموفقخدمات است 

:دیگویمچنین یعلمئتیهدر همین زمینه یکی از اعضاي 
به توسعه من اهمیـت دانشگاهببینم مدیریت کهیوقتیعلمئتیهعضو عنوانبهبنده "

مثـال زمینـه طوربـهندیبیممختلفی را براي بهبود و ارتقاء من تدارك يهابرنامهو دهدیم
یعلمئـتیه، بـراي اعضـاي آوردیمبه وجودمطالعاتی براي من يهافرصتالزم را براي 

درواقـعوجـود نـدارد یعلمئـتیهخود ارزش قائل است و نگاه ابزاري نسبت به عضـو 
و ایـن دانـمیمـو خود را متعلق به دانشـگاه دیآیمبه وجودنوعی تعلق سازمانی در من 

کنم از اینکه به این سـازمان تعلـق و احساس غرور میبراي من احساس ارزشمندي است
"کند.و مفید بودن را در من ایجاد مینفساعتمادبهدارم. این احساس، 

پیامد فردي دیگري است کـه بهبـود رویکـرد یعلمئتیهباال رفتن انگیزش اعضاي 
طوربهبه دنبال دارد. یعلمئتیهمدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 

کلیدي بر این باور است:از آگاهانمثال یکی 
(البتـه حمایت کننـدیعلمئتیهوقتی مدیران دانشگاهی از آموزش و بهسازي اعضاي "

نه در حد شعار باید این حمایت یک حمایت جدي و عملـی باشـد) و بـه توسـعه اعضـاي 
، یـادگیري را شـودیمـمنـدعالقهبه محیط خودش یعلمئتیهبها دهند اعضاي یعلمئتیه
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وجـود دارد همـواره خـودش را مهیـا يریادگیـفرهنـگ دهدیمجزء ملزومات کارش قرار 
که توسعه دهد چون امید دارد به محیطش، چون اطمینـان دارد بـه محـیطش، عالقـه کندیم

بـه راشابـراز وجـودش کننـدینمـدارد به محیطش چون همواره دستوري با وي برخـورد 
مـدیریت ظـاهراًیکنـیمکه فکر حالنیدرعمطرح است وقتی این شکلی است بسیار سیاله 

وقتـی بـه شـودیمـدنبال دداربامعناو نیپلیسیدکارها نظامند قوي و با شدتبهنیست ولی 
"فکور هست و داراي برنامهکامالًيشویمدر این محیط نزدیک یعلمئتیهیک عنصر 

و اثربخشـی، پاسـخگویی، ییکـارا، بهبـود شدهانجاميهامصاحبهبا توجه به تحلیل 
فرعـی پیامـد سـازمانی بهبـود يهامؤلفـهعنوانبـهتـوانیماعتبار و شهرت سازمانی را 

مطرح نمود. یعلمئتیهرویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 
کلیدي در ایـن زمینـه از آگاهانمثال یکی طوربهو اثربخشی ییکارادر خصوص بهبود 

:دیگویمچنین 
براي یک رئیس دانشگاه داراي اولویت باشد من یعلمئتیهوقتی بهسازي اعضاي "

کـنمیمـدر قبال دانشجویان خـودم احسـاس مسـئولیت یعلمئتیهیک عضو عنوانبه
و تیـفیباکمطالـب کـنمیمـسـعی دهمیماختصاص هاآنزمان بیشتري براي آموزش 

علمی بـاال يهاتیباقابلن دانشجویان آتبعبهرا به دانشجویان خود ارائه دهم و يروزبه
ۀنـیدرزمنیز باالتر اسـت. دهمیمکه به دانشجویان ییهامشاوره. کیفیت شوندیمتربیت 

اصـیل و کـاربردي کـه راهگشـاي يهاپژوهشپژوهش هم وضع به همین منوال است 
".شودیممشکالت است بیشتر انجام 

معتقد است که:یعلمئتیهاین زمینه یکی از اعضاي در
بـه دنبـال یعلمئـتیهکـه همـه اعضـاي شـودیمـیک فضایی در دانشگاه ایجاد "

. شـودیمـیادگیري و خودشکوفایی هستند. به دنبال چنین فضایی، پویایی علمی ایجـاد 
علمـی بـه دنبـال يهـاگروهکـه افـراد و شـودیمـیکی فضاي مبتنی بر اعتمـاد ایجـاد 

تعامـل دارنـد و مشـارکت فعـال بـاهمیادگیري ۀنیدرزمیادگیري هستند و يهافرصت
دیـده شـود و یخوببـهاگـر یعلمئـتیهآمـوزش و بهسـازي اعضـاي درواقـعدارند. 
"فرصت یادگیري است.مثابهبهشود يزیربرنامه

نشگاهی نسـبت بـه پاسخگویی یکی دیگر از پیامد سازمانی بهبود رویکرد مدیران دا
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خصـوص پاسـخگویی یکـی ازمطرح نمود. دریعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي 
آگاهان کلیدي بر این باور است که:

را در یعلمئـتیهبه اعتقاد بنده اگر مدیران دانشگاهی نظـام آمـوزش و بهسـازي "
روز رشـد روزبهاست ویعلمئتیهدانشگاه مستقر سازند، اولین سودش متوجه اعضاي 

. اثـر بعـدي آوردیمـبـه دسـتو موقعیت خود را در جامعه علمی کندیمو تعالی پیدا 
تربیـت هادانشـگاهکه یکی از وظایف اصـلی شودیماست. گفته آموختگاندانشروي 

شـودیمـمختلف جامعه است. این امر باعـث يهابخشنیروي انسانی متخصص براي 
و وارد شـدهتیتربباشـدیمـمختلـف يهـابخشازیموردنکه تیفیباکآموختگاندانش

پاسخگوي مشـتریان خـود بـوده و تقاضـاي تواندیمدانشگاه بیترتنیابهشوند. جامعه 
"براي نیروي انسانی متخصص را به شکل مطلوبی پاسخ دهد. 

سومین پیامـد سـازمانی رویکـرد مطلـوب مـدیران عنوانبهاعتبار و شهرت سازمانی 
اسـت. در ایـن خصـوص یعلمئـتیهبه آموزش و بهسازي اعضـاي دانشگاهی نسب 

:دیگویمنیچننیاکلیدي از آگاهانمثال یکی طوربه
اهداف سیسـتم نیتریعالیکی از عنوانبهنقش داشتن در گسترش مرزهاي دانش "

از یعلمئـتیه. توجه به آموزش و بهسـازي اعضـاي شودیمآمورش عالی ما محسوب 
يمـؤثرنقـش یالمللنیبما در سطح ملی و يهادانشگاهکه شودیمسوي مدیران باعث 

"توسعه دانش داشته باشند.در تولید و

معتقد است که:یعلمئتیههمین زمینه یکی از اعضاي در
در حوزه علم و فناوري یک جایگاه رقـابتی بـراي خودمـان اندازچشمما در سند "

اهمیـت بـدهیم خـوب ایـن باعـث یعلمئـتیهه توسعه اعضاي تعریف کردیم وقتی ب
و جهانی نقش و حضـور يامنطقهعلمی ملی، يهارقابتما در يهادانشگاهکه شودیم

با جامعه علمی جهانی داشته باشديمؤثرهمکاري توانندیممستمري داشته و همچنین 
ایـران در يهادانشـگاهجـه وواعتبار، شهرت کهشودیماین حضور و همکاري باعث 

"برود.سطح منطقه و جهانی باال

گیرينتیجهبحث و 
نقـش اساسـی در موفقیـت و تـداوم کننـدیمـرویکردهایی که مدیران دانشگاهی اتخاذ 
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. نتـایج دیـنمایمـایفـا هادانشـگاهدر یعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي يهابرنامه
انگر آن اسـت یـبیفـکیهاي بخـش افتـهیل یـو تحلشـدهانجاميهامصـاحبهيکدگذار

در یعلمئـتیهرویکردي که مدیران دانشگاهی نسبت به آمـوزش و بهسـازي اعضـاي 
در مـؤثر. عوامل فردي باشدیماز دو عامل اساسی فردي و سازمانی متأثردانشگاه دارند 

سازي شامل یعلمئتیهرویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 
ــاي  ــازي اعض ــوزش و بهس ــه آم ــبت ب ــگاهی نس ــدیران دانش ــرش م ــتیهنگ ، یعلمئ

مدیران دانشگاهی است. عوامل سـازمانی يهامهارتمدیران دانشگاهی و يهايتوانمند
بر رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي مؤثرنیز دومین عامل 

، قـوانین و مقـررات، سـاختار یسـازمانفرهنگاست. این عوامل نیز شـاملیعلمئتیه
باشـد. بـر ایـن اسـاس بـا توجـه بـه نتـایج تحلیـل سازمانی و منابع مالی و کالبدي می

یعلمئـتیهچهار رویکرد نسبت به آموزش و بهسازي اعضـاي شدهانجاميهامصاحبه
د وجود دارد این چهار رویکرد شامل رویکرد حمایتی، رویکـرد غیـر حمـایتی، رویکـر

خنثی و اقتضایی است. براي بهبود رویکـرد مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و 
تـوانیمـآمدهدسـتبهدو راهبرد عمده را با توجه به نتایج یعلمئتیهبهسازي اعضاي 

و در سطح کالن یعنـی نظـام هادانشگاهمطرح نمود. این دو راهبرد در سطح خرد یعنی 
است شـامل توجـه شدهمطرحراهبرد در سطح خرد وانعنبه. آنچه باشدیمیعالآموزش

مدیران دانشگاه نسبت بـه آمـوزش يسازآگاه، یدانشگاهدر مدیریت يساالرستهیشابه 
. در سطح کالن، تسهیم تجارب مدیران دانشـگاهی، باشدیمو بهسازي و تفویض اختیار 

در بهبـود رویکـرد توانـدیماستقالل دانشگاهی و بازنگري و پاالیش قوانین و مقررات
کننـدهفراهمباشـد. بسـتر مؤثریعلمئتیهمدیران نسبت به آموزش و بهسازي اعضاي 

یعلمئـتیهو کنش گري اعضـاي یعالآموزشيگذاراستیساین راهبردها مدیریت و 
، نگـرش متولیـان و سیاسـت گـذران یعـالآموزشيگذاراستیساست. در مدیریت و 

بـر بهبـود رویکـرد مـدیران توانـدیمـدانشگاهی يزیرمهبرناو مدیریت و یعالآموزش
از طریق نگـرش مثبـت تواندیمیعلمئتیهبوده و کنش گري اعضاي مؤثردانشگاهی 

در یعلمئـتیهياعضـانسبت به آموزش و بهسـازي و مشـارکت یعلمئتیهاعضاي 
یعلمئـتیهمربوط به آموزش و بهسـازي اعضـاي يهايزیربرنامهو هايریگتصمیمی 
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ط یاز شـرامتـأثرخـرد و کـالن مطـرح شـد دو سطح. راهبردهایی که در ابدییمتحقق 
نقـش رنـدهیدربرگگري تحت عنوان عوامل محیطی است. ایـن عوامـل محیطـی مداخله

پژوهش نشـان داد يهاافتهیفرهنگی و عوامل اقتصادي است. -دولت، عوامل اجتماعی 
دو یعلمئتیهنسبت به آموزش و بهسازي اعضاي که بهبود رویکرد مدیران دانشگاهی 

در پیامد فـردي، رضـایتمندي و بـاال رفـتن پیامد عمده فردي و سازمانی را در پی دارد
را به دنبال دارد و در پیامد سازمانی موجب بهبود کارائی و یعلمئتیهانگیزش اعضاي 

آمدهدستبهيهاؤلفه. مگرددیماثربخشی، بهبود پاسخگویی و اعتبار و شهرت سازمانی 
تـوان در قالـب یرا مـهـاآنن یو روابـط بـیو انتخـابيمحـوريدگذارکمیپارادایط

ر خالصه نمود:یز1يایقضا
عوامل فردي (نگرش مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي 

مـدیران دانشـگاهی) و يهـامهارتمـدیران دانشـگاهی و يهـايتوانمنـد، یعلمئتیه
، قوانین و مقررات، ساختار سازمانی و منابع مـالی و کالبـدي) یسازمانفرهنگ(یسازمان

بر رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازي است.مؤثرشرایط علّی 
محور اصلی رویکـرد مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي اعضـاي 

است که مشتمل بـر چهـار رویکـرد اصـلی شـامل رویکـرد حمـایتی، غیـر یعلمئتیه
حمایتی، خنثی و اقتضایی است.

ــرد ــدهمطرحدو راهب ــرد (در ســطح ش ــه خ ــه ب ــاالرستهیشاتوج ــدیریت يس در م
مدیران دانشگاه نسبت به آموزش و بهسازي و تفویض اختیـار) و يسازآگاه، یدانشگاه
هی، اسـتقالل دانشـگاهی و بـازنگري و پـاالیش تسهیم تجارب مـدیران دانشـگاکالن (

اقداماتی براي بهبود رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت بـه آمـوزش و قوانین و مقررات)
هستند.یعلمئتیهبهسازي اعضاي 

زمینه یعلمئتیهو کنش گري اعضاي یعالآموزشکالن يگذاراستیسمدیریت و 
گاهی نسـبت بـه آمـوزش و بهسـازي و بستري خاص براي بهبود رویکرد مدیران دانش

آورند.فراهم مییعلمئتیهاعضاي 

1. Proposition
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گر حاصل از عوامل محیطی (نقش دولت، عوامل اجتماعی فرهنگی و شرایط مداخله
بهبود رویکـرد مـدیران دانشـگاهی نسـبت بـه آمـوزش و عوامل اقتصادي) بستري عام

آورند.پدید مییعلمئتیهبهسازي اعضاي 
رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آمـوزش و بهسـازي اعضـاي بهبودراهبردهاي 

يسـازآگاه، یدانشـگاهدر مدیریت يساالرستهیشاتوجه به خرد (در سطح یعلمئتیه
مدیران دانشگاه نسبت به آموزش و بهسازي و تفویض اختیار) و در سطح کالن (تسهیم 

الیش قوانین و مقـررات) تجارب مدیران دانشگاهی، استقالل دانشگاهی و بازنگري و پا
و کـنش گـري یعالآموزشکالن يگذاراستیساي (مدیریت و تحت تأثیر عوامل زمینه

عوامل محیطی: نقش دولت، عوامل اجتمـاعی (گر ) و شرایط مداخلهیعلمئتیهاعضاي 
فرهنگی و عوامل اقتصادي)، پیامد فردي (رضایتمندي و باال رفـتن انگیـزش اعضـاي -
و اثربخشی، بهبود پاسخگویی و اعتبار و شـهرت ییکارابهبود (یازمانس) و یعلمئتیه

سازمانی) را به همراه خواهند داشت.
رگذار بر رویکرد مدیران دانشگاهی نسـبت بـه یتأثيرهاین متغیفوق رابطۀ بيایقضا

ند.ینمایس مکمنعیعلمئتیهآموزش و بهسازي اعضاي 
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