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چكيده

ه ها  هدف از اين پژوهش شناسايي و مطالعه نقش مديريت تحول گرا و كارآمد در تمامي عرص               

، تادانفاسـازي اسـتعدادهاي بـالقوه اسـ       ، شكو تادانايي سازمان، توانمندسـازي اسـ      كار ياز جمله  ارتقا   

خـشنود و اثـربخش و در نهايـت تـرويج     تادان ،  پرورش اس  در تحقق اهداف سازمان    تادانركت اس مشا

 روش .اه آزاد اسـالمي مازنـدران مـي باشـد     و در سطح واحـدهاي دانـشگ      ستادانروحيه همكاري در ا   

جامعه آماري تحقيق شامل كليه اعـضاي هيـأت علمـي تمـام             . استوصيفي از نوع زمينه يابي      تحقيق ت 

278وقت و نيمه وقت واحدهاي بسيار بزرگ دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران هـستند كـه تعـداد         

بـراي  . ند شـد  نفر به عنوان نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري تـصادفي خوشـه اي انتخـاب                 

روايي صوري و محتوايي پرسش نامه مورد     . پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد     گردآوري داده ها از     

 آلفـاي كرونبـاخ    ضريب پايايي آن با استفاده از روش       و تاييد متخصصان و استادان مربوطه قرار گرفت      

 و روش هـاي   spssبراي تجزيه و تحليل داده هـاي تحقيـق حاضـر از نـرم افـزار     . به دست آمد/. 96

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيه هـا نـشان داد    . شدتوصيفي و استنباطي استفاده     آماري در سطح    

فاسـازي اسـتعدادهاي    ، شكو تادان كارايي سـازمان، توانمندسـازي اسـ       ي ارتقا كه مديريت تحول گرا بر    

 خـشنود و اثـربخش و در   تادان، پـرورش اسـ  مان در تحقق اهداف ساز تادان، مشاركت اس  تادانبالقوه اس 

. در دانشگاه ها موثر بوده استتاداننهايت ترويج روحيه همكاري در اس

تادان، توانمندسازي اس كارايي سازمانيمديريت تحول گرا، ارتقا: كليد واژه ها

مقدمه 
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 به عبارت   .و هنري است كه از طريق درك و فهم علمي قابل پيشرفت است             فن   ،مديريت

، بع مـادي و انـساني در برنامـه ريـزي          كـارگيري مـؤثر و كارآمـد منـا        ه   مديريت فرايند ب   ،ديگر

 كه براي دستيابي به اهـداف  ، كنترل و نظارت است    ، هدايت ،، بسيج منابع و امكانات    سازماندهي

 مطالعـه مـنظم مـديريت و    .معه مورد قبول صورت مـي گيـرد   سازمان بر اساس نظام ارزشي جا     

ـ        . پديده قرن بيستم است    ،توسعه تئوري هاي سازمان و مديريت      ا ايـن    از جمله نهادهـايي كـه ب

.هـستند آمـوزش عـالي و دانـشگاه هـا          ،، نهاد آموزش و پـرورش     تحوالت ارتباط مستقيم دارد   

هاد اجتماعي برآمده از مـتن جامعـه و   ترين سازمان و ن مهم،آموزش و پرورش يا آموزش عالي    

 ملـي و پيـشرفت و   تـاثير بـسزايي در توسـعه    كه  در عين حال سازنده و تكامل دهنده آن است          

 مديريت تا آن اندازه اهميت دارد كه هنر اداره كـردن را از مشخـصه                ،امروزه. ترقي جامعه دارد  

، زيـرا ؛تـر اسـت  ريت ها مهمزشي از ساير مدي مديريت آمو. اندكردهعمده تمدن معاصر اعالم     

 مـديريت  ،ثانيـاً .  ها سروكار دارد در اين نوع مديريت بيش از مديريت هر سازماني با انسان   اوالً

. مـد  تمـدن و پويـايي جامعـه مـي انجا          ،صحيح آموزش و پرورش در نهايت به رشـد فرهنـگ          

)3ص . 1371، عالقه بند. ( پيچيده، تخصصي و علمي است، ظريف،مديريت آموزشي

، بـه   هاي آنان به دانش و مهارت، موفقيت و اثربخشي مديران آموزشي دقيقاً    تحول گرايي 

هـا و   عملكرد فردي و حرفه اي مديران آموزشي در چالش براي رفع مشكالت و تحقق هدف              

)1382زمرديان، . ( درجه آگاهي آنان بستگي دارد به ميزان درك وكارايي سازماني مستقيماً

ريـان زنـدگي، هـر روز       تغييرات و تنوع ابـزار مـورد اسـتفاده در ج          در عصر حاضر روند     

پايـدار بـراي    جهان فضايي به شدت نا    رقابت جهاني و اطالعاتي رو به رشد در       . بيشتر مي شود  

جهت مقابله بـا ايـن محـيط    .ه است، سازمان هاي آموزشي ايجاد كرد    تمامي عرصه ها خصوصاً   

بـديهي  . در نقش مدير به شدت احـساس مـي شـود         ي  مطمئن و تغييرات مستمر، نياز به افراد      نا

است كه رهبري و مديريت سنتي در هزاره سوم ادامه حيات نخواهـد يافـت و جهـان نيازمنـد                     

اقـدامات مـديريت تحـول گـرا ايـن امكـان را بـه               . بري و مديريت تحول گرا خواهـد بـود        ره

،ش بينـي   غير قابل پـي    هاي آموزشي مي دهد تا به هنگام رقابت در يك محيط متالطم و            سازمان

سـاير   مـديريت تحـول گـرا بـه عنـوان مكمـل              يهنگامي كه اجزا  . عملكرد خود را ارتقا دهند    

 رقـابتي بـراي سـازمان هـاي         ، مـي توانـد بـه يـك منبـع مزيـت            اقدامات مديريتي به كـار رود     
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گرا مـي توانـد از معمـولي    مديريت صحيح و كارآمد و تحول  . تبديل شود ) هادانشگاه(آموزشي

،هـا را متمركـز و متـشكل كنـد         ، قوي ترين ملت را بسازد و مدير مي تواند قـدرت           ين ملت تر

 ها بـه وديعـه نهـاده اسـت،          سازمان بخشد و استعدادهاي نهفته اي كه خداوند در وجود انسان          

مديريت تحول گرا مي تواند شكوفايي شخصيت و اعـتالي هـستي همـه      . بارور و شكوفا سازد   

، دانشگاه ها و مراكـز آمـوزش   نوجوانان و جوانان كه در مدارس  ،ودكاناقشار جامعه از جمله ك    

. وه آنان را به فعل نزديك مي سـازد        ، ياري مي رسانند و نيروهاي ذاتي بالق       عالي مشغول هستند  

) 1381، فرنچ وندال(

 نقـش مـديريت يـك    . سالمت هر جامعه با فرهنگ آن جامعه بستگي مستقيم دارد         تحقيقاً

عنوان هماهنگ كننده پرسنل تحت امر و تنظيم برنامه هاي         ه  مثل دانشگاه نيز ب   سازمان آموزشي   

ترين عامل تلقي   عنوان مهم ه  ، بلكه بايد اذعان كرد كه مدير ب       مربوطه را نمي توان ناديده گرفت     

، قابـل ، مـديريت در رأس هـرم قـرار دارد   صورت هرمي فرض كنيمه اگر دانشگاه را ب. شودمي

 بي نياز بـه يـك      ،، شركت يا سازمان و اداره مجتمع اند       ه در يك مؤسسه   ذكر است هر جمعي ك    

 پژوهـشگر را    ، اهميت اين موضوع   .سرپرست و گرداننده كار نيستند    عنوان مدير مسئول،    ه  نفر ب 

 كارايي سـازمان در دانـشگاه هـاي         يبه اين امر واداشت تا نقش مديريت تحول گرا را در ارتقا           

هاي  مديريت تحول گرا بر همه جنبه      ،مع الوصف . رسي قرار دهد  رگ مازندران مورد بر   بسيار بز 

.ها سازمان هـايي را اداره مـي كننـد كـه توليداتـشان انـسان اسـت       آن. نشگاه تاثير مي گذارد  دا

 يعنـي دانـشجويان و كاركنـان    ، مديران تحول گرا بيشترين تاثير را بر اهـداف دانـشگاه       ،بنابراين

، مولفـه هـاي مـوثر در كـارايي     ، در ايـن پـژوهش  ن تحول گرا با توجه به نقش مديرا .گذاردمي

. گرفته اندسازمان مورد بررسي قرار

كه است  نمندسازي  ، توا پژوهش حاضر شامل مديريت تحول گرا، كارايي       كليد واژه هاي    

فرايند نفوذ آگاهانـه در افـراد يـا گـروه           «،  النچارد و ديويي مديريت تحول گرا     ، ب از نظر هرسي  

عنوان يك  ه  و كاركردهاي سازمان ب   ) وضع موجود (تغيير ناپيوسته در موقعيت فعلي      براي ايجاد   

كه در مديريت تحول گرا تاكيد بر فرايند ايجاد و تقويت تعهد و سرسپردگي پيروان                و اين  »كل

 كارايي، كارها را درست انجـام   . آنان در رسيدن به اين اهداف است       به اهداف سازمان و تقويت    

 يـك   كارايي عبارت است از ميزان استفاده از منـابع بـراي دسـتيابي بـه              .) دراكر پيتر(است  دادن  



89898989تابستان تابستان تابستان تابستان –چهارم چهارم چهارم چهارم  شماره  شماره  شماره  شماره ----مديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيتحقيقات تحقيقات تحقيقات تحقيقات  پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي ----علميعلميعلميعلميفصلنامة فصلنامة فصلنامة فصلنامة  168

، عبارت است از ياد دادن چيزهايي به افراد         توانمندسازي). 1371عالقه بند،   (واحد از برون داد     

توانند انجام دهند تا كمتر به ديگران متكي باشند و به معني شناخت افراد و سهمي اسـت    كه مي 

).97، ص 1381بالنچارد و راندولف، ( در انجام امور داشته باشند نندكه مي توا

پيشينه تحقيق 

:تحقيقات مرتبط با اين موضوع عبارتند از

تحت عنوان مدير در نقش رهبر تحـول گـرا          ) 1386(تحقيقي توسط محمد اسماعيل انصاري    -

هبري تحـول گـرا و      ، محدوده و فرايند توسعه ر     ، رهبري تحول گرا    در اين تحقيق   .انجام گرفت 

 در پايان مقايسه اي بـين اقـدامات رهبـري تحـول گـرا در        .اجزاي آن مورد بررسي قرار گرفت     

. ه سوم و رهبري سنتي انجام پذيرفتهزار

تحت عنوان  تأثير سـبك رهبـري تحـول گـرا و             ) 1385(تحقيقي ديگر توسط رضا افتخاري      -

ان دانـشگاه هـاي آزاد اسـالمي غـرب          رهبري مراوده اي بر رضايت شـغلي اسـتادان و كارمنـد           

هبـري  نتايج حاصله از يافته هاي پژوهشي نشان داد كه بـين نـوع سـبك ر               .  شد مازندران انجام 

كنـان تفـاوت معنـي داري    ، بر رضايت شـغلي اسـتادان و كار     تحول گرا و عامل سنوات خدمت     

.وجود ندارد

ين و فرهنـگ  تحـت عنـوان  رهبـري تحـول آفـر        ) 1386(پژوهش حـسن عابـدي جعفـري        -

، رهبـران تحـول      مطالعه موردي در وزارت رفاه و تامين اجتمـاعي نـشان داد كـه اوالً               ،سازماني

آفرين انقالبي در سازمان هايي وارد عمل مي شوند كه در محيط هاي با ناپايداري باال فعاليـت                   

البـي در  ، رهبران تحـول آفـرين انق      رجه بااليي از پذيرش دارند و دوم      مي كنند و اعضاي آنها د     

 فعاليـت مـي كننـد و    پـايين سازمان هايي وارد عمل مي شوند كه در محيط هاي بـا ناپايـداري              

در سازمان هايي ، رهبران تحول آفرين تكاملي رجه پاييني از پذيرش دارند و سوم      اعضاي آنها د  

وارد عمل مي شوند كه در محيط هاي با ناپايداري كم فعاليت مي كنند و اعـضاي آنهـا درجـه                     

اليي از پذيرش را دارا هستند و در آخر رهبران تحول آفرين تهاجمي در سـازمان هـايي وارد               با

ه پـاييني  عمل مي شوند كه در محيط هاي با ناپايداري كم فعاليت مي كنند و اعضاي آنها درجـ             

.از پذيرش را دارا هستند
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بيان اهميـت   به ولمديريت و رهبري تح   ، با عنوان    )1385 (فريبا مويدنيا تحقيقي ديگر توسط    -

صر عوامـل تـسهيل كننـده تغييـر و     ، به بيـان مختـ  و ضرورت مديريت تحول در روزگار كنوني      

هـا و موانـع موجـود بـر سـر راه ايجـاد        ها و راهكارهاي غلبه بر مقاومـت      سازي در سازمان  به

.پردازد مي هاي سازمانيتحوالت و نوآوري

تحـت عنـوان طراحـي و تبيـين     ) 1381(ي نتيجه تحقيق انجام شده توسـط مجتبـي اسـكندر        -

، هـاي حـج جمهـوري اسـالمي ايـران         ، بررسي موردي مديران كـاروان     وانمندي سازي مديران  ت

سازمان حج و زيارت سه هدف كلي و ده هدف جزئي را در بر داشته كه نشان مي دهد رابطـه                     

ن كاروان هـاي حـج       مديرا  و توانمندسازي  اي، ساختاري، زمينه  معناداري ميان متغيرهاي رفتاري   

. مـورد رد و سـه مـورد تاييـد شـده اسـت        هفـت     ،از مجموعه ده فرضـيه تحقيـق      . وجود دارد 

سبك رهبري مديران   ،  اروان هاي حج  ، شخصيت مديران ك   هاي مربوط به توانايي، نگرش    يهفرض

، سيستم پاداش مديران كاروان هـاي حـج و جوسـازي    ارشد سازمان حج، نوع ساختار سازماني    

، طراحـي شـغل   هاي مديران كاروان هـاي حـج  كاروان هاي حج رد شده اند و مهارت     حاكم بر   

. شده استمديران ارشد سازمان حج و فرهنگ سازماني حاكم بر كاروان هاي حج تاييد 

نمندسـازي كاركنـان    تحت عنوان ارزيابي راه هـاي توا       ) 1380(نتيجه تحقيق محمد محمدي     -

 بـه صـورت روشـن و واضـح موجبـات            فـويض اختيـار   دانشگاه بيرجند، نشان مي دهـد كـه ت        

 بــه تقويــت فراينــد ،، پــاداش مبتنــي بــر عملكــردندســازي كاركنــان را فــراهم مــي آوردتوانم

 غني سازي شغلي موجبات به فعليت رسيدن ظرفيت ها و           .نان كمك مي كند   توانمندسازي كارك 

مندسازي كاركنـان را  ايند توانتوانايي هاي بالقوه افراد را فراهم مي آورد و مديريت مشاركتي فر     

.تسهيل مي كند

با عنوان ارزيابي قابليت تواناسـازي نيـروي انـساني در           ) 1382(تحقيقات اميد بابا نيا منصور      -

بررسي رابطه بـين  ) 1384(سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و تحقيق مريم عليرضايي        

تـدايي شهرسـتان سـاري و تحقيـق         ع اب دانش تخصصي مديران با توانمندسازي معلمان زن مقط       

ـ    ) 2002(سويت  . د. كارل عنـوان يـك ابـزار جهـت افـزايش رقابـت            ه  با عنوان توانمندسازي ب

 بـا    اسـتراتژي جهـت توانمندسـازي كاركنـان        10با عنوان   ) 2004(سازماني و تحقيق بيل لمپرز      

.فرضيه اول ارتباط دارند
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 ضــمن معرفــي برخــي از )1386(دم تحقيــق انجــام شــده توســط بابــك علــوي و كــاوه مقــ-

هاي به دست آمده در تحقيقـات بـين المللـي و اسـتفاده از رويكـردي مقايـسه اي و                 شايستگي

توسعه انجمن مديران منـابع     «ريت منابع انساني در دو چارچوب       تلفيقي، حرفه اي گري در مدي     

بـاط اسـتاندارد   مـورد توجـه قـرار گرفتـه و ارت    » هافرآيند هاي كسب و كار شركت    «و  » انساني

گويي نظـري   شايستگي هاي مديران منابع انساني با اين رويكرد هاي حرفه اي گري در قالب ال              

 پيشنهاد شده است كه استاندارد شايستگي مي تواند در          ،در اين مقاله  . مورد بحث قرار مي گيرد    

سـعه  قالب چهار گروه شايستگي هاي فردي، فني، راهبردي سازماني، و دانش كـسب و كـار تو             

 ارائه شده است كه شـامل       هاييبه عالوه، براي توسعه اين استاندارد در ايران پيشنهاد        . داده شود 

نامه هـاي شايـستگي و      توسعه الگوي شايستگي، ايجاد نظام سنجش شايستگي ها، ارائه گواهي         

توسعه نظام توسعه و ارتقـاي شايـستگي هـاي مـديران و كارشناسـان مـديريت منـابع انـساني                 

.ر قالب استاندارد مربوطه مي باشدها دسازمان

بررسي مفاهيم كليدي مـديريت     ،  )2007(نتيجه تحقيق انجام شده توسط دراگانديس فوتيس        -

هـاي  شايستگي و ارائه چارچوبي براي توسعه روش شايستگي است كه بـدين منظـور ويژگـي      

دگيري بررسـي    سيستم مديريت يا   18 سيستم مديريت شايستگي و      22مديريت شايستگي را از     

، )XMLازجملـه   (يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه زمينه هاي اسـتاندارد بـاز               . مي كند 

. شايـستگي هـستند   هاي در حال ايفاي يك نقش مهم در تكامل سيستم هاي مـديريت            فناوري

هـاي خـصوصي و دولتـي تاكيـد         هاي سودمند مديريت يادگيري براي سازمان     مقاله بر ويژگي  

.دارد

وردي بانـك   مطالعـه مـ   ) 1386(، سـعيد جرفـي      تحقيق قاسم ظهوري، صـادق رضـايي      ه  نتيج-

، با عنوان بررسي اثرات تصميم گيري مشاركتي بـر رضـايت شـغلي              كشاورزي استان خوزستان  

 مشاركتي و رضايت شغلي وجـود       كاركنان حاكي از آن است كه رابطه بااليي بين تصميم گيري          

.دارد

بـا عنـوان ارزيـابي      ) 1381(، محمد امين شعرباف     مرتضي خاكزار ،  تحقيق محمد صالح اولياء   -

بـا طراحـي نظـام      :  دانشگاه يزد به شرح زير مي باشـد        ميزان رضايت و سطح مشاركت كاركنان     

پيشنهادها در دانشگاه يزد، به منظور دستيابي به ايده هـاي مناسـب بـراي تـصميم گيـري بهتـر                     
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جـو سازماني دانشگاه و سـطح مـشاركت موجـود از            اين نظام، ميزان رضـايت افـراد از        ةدربار

،در ايـن مقالـه    . كارمندان، مورد بررسي قرار گرفـت    طريق نظرسنجي از اعضاي هيأت عملي و        

هاي ات اعضاي هيأت علمي و كارمندان در دانشكده       يها و تفاوت هاي موجود بين نظر      شباهت

بـا  . زمند بهبود مشخص شده اسـت     تـرين نواحي نيا  مختلف مـورد تحليـل قـرار گرفتـه و مهم      

سـپس  .  غير ضروري از تحليل حذف شده اسـت        يكي از شاخص هاي   استفاده از تحليل پايايي   

مـشاركت پـذيري   «  شـاخص بـاقي مانـده بـه دو متغيـر         9عاملي  و تحليل   وسيله فن تجزيه    ه  ب

هـاي تحليـل واريـانس   آزمـون . ده اسـت  دسـته بنـدي ش »مشاركت پذيري فردي  « و   »سازماني

هـاي مختلــف دانـشـگاه و       متوسـط مـشاركت پـذيري فــردي در بخـش          نشان مي دهد كـه      

 اما مشاركت پذيري سازماني از ديـدگاه اعـضاي هيـأت     است؛هاي مختلـف بـاهم برابـر     شـغل

.از ميانگين باالتري برخوردار استعلمي نسبت به كارمندان 

در ،  ركتي حاكي از آن است كه     ديريت مشا تحت عنوان م  ) 1388(نتيجه تحقيق محمد صفري     -

تسلط كافي داشته باشند تا بر اساس     » روابط انساني « مديران بايد در زمينه مسايل       ، آموزشي نظام

آن بتوانند افراد ديگر را به خوبي درك نموده و با مردم ارتباط مؤثر برقـرار سـازند و در مقابـل            

 چنـين   ،بـه عبـارتي   . شـته باشـند   تضادها و برخوردهاي افراد ديگر نيز نقـش هـدايت كننـده دا            

بـه  اي   و از آنها نتايج مفيد و سـازنده        كنندبرخوردهايي را نيز در جهت مثبت و مناسب تشويق          

مديران در اين نظام بايد بتوانند از افراد گروه خود، بهترين نظريات و عقايد را بـه         .دست آورند 

ها، كمبودهـا و  گذاري كنند و ضعفبايد بدانند كه چگونه بر روي كاركنان سرمايه . دست آورند 

 تا بين منافع سازمان و منافع كاركنـان، تعـادل مناسـبي برقـرار               كندهاي آنان را بر طرف      ناتواني

.شود

. براي ايجاد تغييرات در كارخانه توليد لباس دست بـه تغييراتـي زدنـد             ) 1958(كوك و فرنچ    -

راد انجام دادند كه به صـورت       افاز   سه دسته     اين تغيير را در    .قسمتي از ماشين ها را تغيير دادند      

، مشاركتي بود و نتيجه گرفتند كه آن دسته از افرادي كه بـا آنـان مـشورت شـده بـود،                      تحميلي

ر در افزايش توليد و تقليل تغيي. ( است آنها كمتر و عملكردشان بهتر شده  ي، استعفا درصد انتقال 

)هزينه
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تحقيق خود دو روش تغيير را با هم مقايـسه كـرد و   م در دانشگاه آيوا در      ) 1958(كرت لوين -

 سخنراني  صرفاًروش  به اين نتيجه رسيد كه براي ايجاد تغيير، روش مشاركت گروهي بيشتر از              

.تحقيق تعميم پذير بودنتيجه. موثر است

به بررسي عوامل موثر بـر مـديريت اثـربخش كـالس از ديـدگاه               ) 1386(تحقيق ايوب فالح    -

 ارائه  تادان از ديدگاه اس   اه آزاد اسالمي استان مازندران پرداخت و نتيجه گرفت كه          دانشگ تاداناس

، نظارت و ارزشيابي، شيوه كالسداري و آشنايي با الگوهاي جديد تدريس از عوامل             طرح درس 

با عنـوان   ) 1386(تحقيق سيد محمد مقيمي، حسين خنيفر       . استمهم در مديريت كالس درس      

 و رينانه مديران و اثربخشي سازماني در كـسب و كـار هـاي كوچـك         بررسي مهارت هاي كارآف   

، در خصوص نتايج حاصل از بررسي مهارت هـاي كارآفرينانـه   متوسط به اين نتيجه رسيدند كه     

مديران و اثربخشي سازماني، رابطه اي قوي بـين دو متغيـر وجـود دارد و نيـز بـين تـك تـك                        

 هاي ارتباطي مشاهده    فرايندي و مهارت  هاي  شاخص ها ارتباط قوي بين شاخص هاي مهارت       

.است هاي شخصي ترين ارتباط نيز مربوط به شاخص مهارتضعيف. شد

با عنوان بهداشت رواني كاركنان سـازمان هـا بـدين شـرح             ) 1387(نتيجه تحقيق زهرا كرمي     -

نتايج تحقيقات گوناگون همبستگي بين سبك هاي مديريت با بهداشـت روانـي كاركنـان               : است

 اي را مورد تائيد قرارداده است و نشان مي دهد كه سبك هاي مديريت مشاركت جويانـه    حرفه

، خالقيت وكاهش ميزان پرخاشگري در بين كاركنـان  به بهبود بهداشت رواني، افزايش همكاري   

آموزشـي و غيـر     اين تحقيقات تاثير روانشناختي مشاركت را در سـازمان هـاي            . منجر مي شود  

 همه مديران بايد با توجه به موقعيت و سطح نيروي انساني در      ، بنابراين .آموزشي نشان مي دهد   

انتخاب روش مديريتي خود تامل و دقت نظر كافي به عمل آورند و زمينـه هـاي الزم را بـراي                

.م آورندمشاركت كاركنان در اداره امور سازمان فراه

رايي به ايـن نتيجـه رسـيد    ايش كاهاي افز با عنوان راه  ) 1387(تحقيق بهزاد جعفري قوشچي     -

تواناسـازي  آموزش، چرخش شغلي، غني سازي شغلي و         چون    و گوناگوني   متفاوت عوامل،  كه

.  موثرند كارايي در افزايشكاركنان

بـا عنـوان نقـش و تـاثير فنـاوري           ) 1388(تحقيق محمد حسن شكي و سيد موسي حـسيني          -

 كـه فنـاوري اطالعـات بـر روي كـارايي در             اطالعات در كارآيي كاركنان به اين نتيجه رسيدند       
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،  سبب افزايش در سرعت عمل كاركنان      شركت شكيبا شمال تاثيرات بسيار خوبي داشته است و        

العـات  ، دقـت و كيفيـت اط   مديران ارشد و باعث افزايش سـرعت      گيري به سرعت در گزارش  

. شده است

فـزايش كـارايي شـوراهاي      با عنوان روش هاي عملـي ا      ) 1380(تحقيق آقاي مسعود ميعادفر     -

آموزش و پرورش نيز روش هاي كاربردي و عملي را مورد بررسي قرار داد كه باعـث افـزايش         

، چكيـده مقـاالت     پژوهـشكده تعلـيم و تربيـت      (ي شوند   كارايي شوراهاي آموزش و پرورش م     

).وآوري در سازمان و مديريت آموزشيهمايش تغيير و ن

 كـارآيي  يهدف از اين تحقيق شناسايي و مطالعـه نقـش مـديريت تحـول گـرا در ارتقـا          

بـر همـين    . د اسالمي استان مازندران مـي باشـد       سازماني در واحدهاي بسيار بزرگ دانشگاه آزا      

: تحقيق به شرح ذيل تدوين شده استاساس فرضيه هاي

. گاه رابطه وجود دارد دانشتادان اس با توانمند سازي بين نقش مدير يت تحول گرا-1

.رابطه وجود دارداستادانبين نقش مدير يت تحول گرا با شكوفا سازي استعدادهاي بالقوه-2

 در تحقق اهـداف سـازمان رابطـه وجـود      استادان با مشاركت     بين نقش مدير يت تحول گرا      -3

.دارد

.  وجود دارد خشنود و اثربخش رابطهاستادان با پرورش  بين نقش مدير يت تحول گرا-4

. رابطه وجود دارداستادان روحيه همكاري در  بين نقش مدير يت تحول گرا با ترويج-5

روش شناسي 

جامعـه آمـاري مـورد      . اسـت ) پيمايـشي (حاضر توصيفي از نوع زمينه يابي       روش تحقيق   

اه آزاد اسـالمي  تحقيق شامل كليه اعضاي هيأت علمي واحدهاي بسيار بزرگ در سـطح دانـشگ          

س جدول كرجـسي و  ه بر اسا   ك است) ساري، قائم شهر، بابل، تنكابن، چالوس     (ان مازندران   است

حجم نمونه از حجم جامعه استخراج  شد و تعداد نمونـه آمـاري              ) 1382،  حسن زاده (مورگان  

وشه اي مورد   ، خ ه بر اساس روش نمونه گيري تصادفي       نفر از اعضاي هيأت علمي ك      278برابر  

ر اساس  جهت جمع آوري اطالعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته كه ب           . استفاده قرار گرفتند  

تنظيم شده است، استفاده ) خيلي زياد، زياد، تا حدي، كم، خيلي كم ( گزينه اي ليكرت     5مقياس  
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. ربوطه مورد تاييـد قـرار گرفتـه اسـت      م استادانروايي پرسش نامه توسط متخصصان و       . گرديد

بـراي  . به دسـت آمـد   %  96 كرونباخ برابر  از فرمول ضريب آلفاي  پايايي پرسش نامه با استفاده    

ي آمـاري در سـطح   هـا  و روشSPSSنرم افزار آزمون فرضيه هاي تحقيق و تحليل داده ها از        

امل ، نمـودار و جـدول فراوانـي و آمـار اسـتنباطي شـ              ريانس، وا توصيفي شامل درصد، ميانگين   

.آزمون خي دو استفاده شده است

پژوهش يافته هاي 

.دانشگاه رابطه وجود دارداستادان با توانمند سازيبين نقش مديريت تحول گرا: فرضيه اول

توانمندسازي كاركنان دانشگاه رابطه بين نقش مديريت تحول گرا و وجود بررسي .1جدول

مقدار احتمالسطح معني داري جدولخي دودرجه آزادي مشاهده شدهخي دو

281/141381/705/0000/0

 جـدول بـا   خـي دو ، از مقـدار    281/141 مشاهده شده معادل     خي دو كه مقدار   يياز آنجا 

 درصـد اطمينـان   95 بيشتر اسـت، بـا   81/7، معادل 05/0 و در سطح معني داري 3درجه آزادي  

توانمندسازي كاركنان دانشگاه  نقش مديريت تحول گرا و       بين  بنابراين ؛فرض صفر رد مي شود    

فراواني ها نيز مالحظه مي شود بيشترين درصد افـراد ارتبـاط بـين              با مقايسه   . رد دا رابطه وجود 

.  را خيلي زياد بيان كردندتوانمندسازي كاركنان دانشگاهنقش مديريت تحول گرا و 
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 رابطـه   اسـتادان ي بـالقوه    با شكوفا سازي استعدادها   بين نقش مدير يت تحول گرا       : فرضيه دوم 

.وجود دارد

شكوفاسازي استعدادهاي بالقوه كاركنان رابطه بين نقش مديريت تحول گرا و وجود بررسي .2جدول 

مقدار احتمالسطح معني داري جدولخي دودرجه آزادي مشاهده شدهخي دو

525/210448/905/0000/0

 جـدول بـا   خـي دو ، از مقـدار    525/210 مشاهده شده معادل     خي دو كه مقدار   يياز آنجا 

 درصـد اطمينـان   95 بيشتر اسـت، بـا   48/9، معادل 05/0 و در سطح معني داري 4ادي درجه آز 

شكوفاسـازي اسـتعدادهاي    نقش مديريت تحـول گـرا و        ، بين  بنابراين .فرض صفر رد مي شود    

فراواني ها نيز مالحظه مي شود بيشترين درصد افراد    با مقايسه   . رابطه وجود دارد  بالقوه كاركنان 

 را زيـاد بيـان   شكوفاسازي اسـتعدادهاي بـالقوه كاركنـان   ريت تحول گرا و ارتباط بين نقش مدي 

.كردند

قق اهداف سازمان رابطـه      در تح  استادانبا مشاركت   يت تحول گرا    بين نقش مدير  .فرضيه سوم 

.وجود دارد

مشاركت كاركنان در تحقق اهداف سازمان رابطه بين نقش مديريت تحول گرا و وجود بررسي .3جدول 

مقدار احتمالسطح معني داري جدولخي دودرجه آزاديمشاهده شدهخي دو

892/171448/905/0000/0

 جـدول بـا   خـي دو ، از مقـدار    892/171 مشاهده شده معادل     خي دو كه مقدار   يياز آنجا 

 درصـد اطمينـان   95 بيشتر اسـت، بـا   48/9، معادل 05/0 و در سطح معني داري 4درجه آزادي  

مشاركت كاركنـان در تحقـق      نقش مديريت تحول گرا و      بين  ، بنابراين .ودفرض صفر رد مي ش    

فراواني ها نيز مالحظه مـي شـود بيـشترين درصـد            با مقايسه   . داردرابطه وجود   اهداف سازمان 

 را زيـاد    مشاركت كاركنان در تحقق اهداف سازمان     افراد ارتباط بين نقش مديريت تحول گرا و         

.و خيلي زياد بيان كردند
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 خـشنود و اثـربخش رابطـه    اسـتادان  بـا پـرورش       بين نقش مدير يت تحول گرا      :يه چهارم فرض

. وجود دارد

پرورش كاركنان خشنود و اثربخش رابطه بين نقش مديريت تحول گرا و وجودبررسي .4جدول 

مقدار احتمالسطح معني داري جدولخي دودرجه آزادي مشاهده شدهخي دو

554/214448/905/0000/0

 جـدول بـا   خـي دو ، از مقـدار    554/214 مشاهده شده معادل     خي دو كه مقدار   يياز آنجا 

 درصـد اطمينـان   95 بيشتر اسـت، بـا   48/9، معادل 05/0 و در سطح معني داري 4درجه آزادي  

پـرورش كاركنـان خـشنود و       نقش مديريت تحول گرا و      بين  ، بنابراين .فرض صفر رد مي شود    

فراواني ها نيز مالحظه مـي شـود بيـشترين درصـد افـراد              با مقايسه   .  دارد رابطه وجود اثربخش

 را خيلـي زيـاد بيـان     پرورش كاركنان خشنود و اثربخش    ارتباط بين نقش مديريت تحول گرا و        

.كردند

 رابطه وجـود    استادانروحيه همكاري در    بين نقش مدير يت تحول گرا با ترويج         : فرضيه پنجم 

.دارد

ترويج روحيه همكاري در افرادبطه بين نقش مديريت تحول گرا و  راوجود بررسي :5جدول 

مقدار احتمالسطح معني داري جدولخي دودرجه آزادي مشاهده شدهخي دو

676/201448/905/0000/0

 جـدول بـا   خـي دو ، از مقـدار    676/201 مشاهده شده معادل     خي دو كه مقدار   يياز آنجا 

 درصـد اطمينـان   95 بيشتر اسـت، بـا   48/9، معادل 05/0ي  و در سطح معني دار4درجه آزادي  

تـرويج روحيـه همكـاري در       نقش مديريت تحول گرا و      ، بين  بنابراين .فرض صفر رد مي شود    

فراواني ها نيز مالحظه مي شود بيشترين درصد افـراد ارتبـاط            با مقايسه   . رابطه وجود دارد  افراد

. را خيلي زياد بيان كردندري در افرادترويج روحيه همكابين نقش مديريت تحول گرا و 
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بحث و نتيجه گيري

نتيجه نشان مي دهد كه بين نقش مـديريت تحـول گـرا بـا توانمنـد                 ،   در مورد فرضيه اول    -1

 نتيجه تحقيق انجـام شـده توسـط مجتبـي اسـكندري             . دانشگاه رابطه وجود دارد    استادانسازي  

، بررسـي مـوردي مـديران    زي مـديران حـي و تبيـين توانمنـدي سـا    تحـت عنـوان طرا  ) 1381(

، سازمان حـج و زيـارت سـه هـدف كلـي و ده هـدف       هاي حج جمهوري اسالمي ايراناروانك

، سـاختاري،  جزئي را در بر داشته كه نشان مي دهد رابطـه معنـاداري ميـان متغيرهـاي رفتـاري              

ه تحقيـق  ز مجموعـه ده فرضـي   ا. و توانمندسازي مديران كاروان هاي حـج وجـود دارد   ايزمينه

فرضـيات مربـوط بـه توانـايي، نگـرش، شخـصيت       . ييد شده است  هفت مورد رد و سه مورد تا      

، نوع ساختار سازماني، سيستم سبك رهبري مديران ارشد سازمان حج   ،  مديران كاروان هاي حج   

پاداش مديران كـاروان هـاي حـج و جوسـازي حـاكم بـر كـاروان هـاي حـج رد شـده انـد و                  

، طراحـي شـغل مـديران ارشـد سـازمان حـج و فرهنـگ        ن هاي حـج  هاي مديران كاروا  مهارت

) 1380(نتيجـه تحقيـق محمـد محمـدي         . تاييد شده اسـت   بر كاروان هاي حج     سازماني حاكم   

، نشان مي دهد كه تفـويض       نمندسازي كاركنان دانشگاه بيرجند   تحت عنوان ارزيابي راه هاي توا     

 پـاداش   .وردكاركنان را فراهم مي آ    اختيارات به صورت روشن و واضح موجبات توانمندسازي         

 غنـي سـازي شـغلي    . توانمندسازي كاركنان كمـك مـي كنـد   مبتني بر عملكرد به تقويت فرايند    

موجبات به فعليت رسيدن ظرفيت ها و توانايي هاي بالقوه افراد را فراهم مـي آورد و مـديريت        

ميـد بابـا نيـا منـصور        مشاركتي فرايند توانمندسازي كاركنان را تـسهيل مـي كنـد و تحقيقـات ا              

با عنوان ارزيابي قابليت تواناسازي نيروي انساني در سازمان آموزش و پرورش اسـتان              ) 1382(

بررسي رابطه بين دانش تخصصي مديران با توانمندسازي        ) 1384(مازندران  و مريم عليرضايي      

سـويت  . د.  تحقيقات خارج از كشور توسـط كـارل  معلمان زن مقطع ابتدايي شهرستان ساري و    

، بيـل لمپـرز      ابزار جهت افزايش رقابـت سـازماني       عنوان يك ه  با عنوان توانمندسازي ب   ) 2002(

.كنان  با فرضيه اول ارتباط دارند استراتژي جهت توانمندسازي كار10با عنوان ) 2004(

نتيجه نشان مي دهد كه بين نقش مدير يـت تحـول گـرا بـا شـكوفا                  ،   در مورد فرضيه دوم    -2

سيد بابك علـوي    تحقيق انجام شده توسط     .  رابطه وجود دارد   استادانادهاي بالقوه سازي استعد 

 ضمن معرفي برخـي از شايـستگي هـاي بـه دسـت آمـده در تحقيقـات                   )1386(و كاوه مقدم    
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ريت منابع انساني   المللي و استفاده از رويكردي مقايسه اي و تلفيقي، حرفه اي گري در مدي             بين

» هـا فرآيند هاي كسب و كار شـركت «و  » منابع انساني من مديران   توسعه انج «در دو چارچوب    

مورد توجه قـرار گرفتـه و ارتبـاط اسـتاندارد شايـستگي هـاي مـديران منـابع انـساني بـا ايـن                         

،در ايـن مقالـه    . گويي نظري مورد بحث قرار مـي گيـرد        هاي حرفه اي گري در قالب ال      رويكرد

تواند در قالب چهار گروه شايستگي هاي فردي،        پيشنهاد شده است كه استاندارد شايستگي مي        

بـه عـالوه، بـراي توسـعه ايـن      . و دانش كسب و كار توسعه داده شـود فني، راهبردي سازماني،   

 ارائه شده است كه شامل توسعه الگوي شايستگي، ايجـاد نظـام             هايياستاندارد در ايران پيشنهاد   

وسـعه نظـام توسـعه و ارتقـاي         نامـه هـاي شايـستگي و ت       سنجش شايستگي ها، ارائـه گـواهي      

هاي مديران و كارشناسان مديريت منابع انساني سازمان ها در قالب استاندارد مربوطه             شايستگي

بررسي مفاهيم كليـدي    ،  )2007( نتيجه تحقيق انجام شده توسط دراگانديس فوتيس         ومي باشد   

 منظـور   مديريت شايستگي و ارائه چارچوبي بـراي توسـعه روش شايـستگي اسـت كـه بـدين                 

 سيـستم مـديريت     18 سيـستم مـديريت شايـستگي و         22هاي مديريت شايـستگي را از       ويژگي

يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كـه زمينـه هـاي اسـتاندارد بـاز                 . يادگيري بررسي مي كند   

هاي در حال ايفاي يك نقش مهم در تكامل سيستم هـاي مـديريت             ، فناوري )XMLازجمله  (

هاي خـصوصي   هاي سودمند مديريت يادگيري براي سازمان     بر ويژگي مقاله  . شايستگي هستند 

.و دولتي تاكيد دارد

بـا مـشاركت    هد كه بين نقش مدير يت تحول گرا          نتيجه نشان مي د    ، در مورد فرضيه سوم    -3

، نتيجه تحقيق قاسم ظهوري، صادق رضايي. د دارد  در تحقق اهداف سازمان رابطه وجو    استادان

، با عنـوان بررسـي اثـرات    وردي بانك كشاورزي استان خوزستانطالعه مم) 1386(سعيد جرفي  

تصميم گيري مشاركتي بر رضايت شغلي كاركنـان حـاكي از آن اسـت كـه رابطـه بـااليي بـين                      

تحقيـق محمـد صـالح اوليـاء، مرتـضي          .  مشاركتي و رضايت شـغلي وجـود دارد        تصميم گيري 

بي ميزان رضايت و سطح مشاركت كاركنان      با عنوان ارزيا  ) 1381(، محمد امين شعرباف     خاكزار

با طراحي نظام پيشنهادها در دانشگاه يزد، به منظور دستيابي          : دانشگاه يزد به شرح زير مي باشد      

 اين نظـام، ميـزان رضــايت افــراد از جــو      ةبه ايده هاي مناسب براي تصميم گيري بهتر دربار 
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جي از اعـضاي هيـأت عملـي و         سازماني دانشگاه و سطح مـشاركت موجـود از طريـق نظرسـن            

. كارمندان، مورد بررسي قرار گرفـت

 با پـرورش    دهد كه بين نقش مدير يت تحول گرا        نتيجه نشان مي     ،در مورد فرضيه چهارم   -4

، )1386(نتايج اين پژوهش با پژوهش ايوب فالح   .  خشنود و اثربخش رابطه وجود دارد      استادان

.رابطه دارد) 1386(حسين خنيفر 

دهد كه بين نقش مدير يـت تحـول گـرا بـا تـرويج                نتيجه نشان مي     ،مورد فرضيه پنجم  در  . 5

نتايج اين پژوهش با نتايج پـژوهش زهـرا كرمـي    .  رابطه وجود دارداستادانمكاري در   روحيه ه 

.رابطه دارد) 1387(

پيشنهادات 

نـشگاه هـا    ل گـراي دا    ذيل به مديران و رؤساي تحـو       هاي، پيشنهاد بر اساس يافته هاي پژوهش    

:ارائه مي شوند

استادان تاثير مستقيم دارد، ، چون مديريت تحول گرا  بر توانمند سازي          بر اساس فرضيه اول   * 

:لذا پيشنهاد مي شود

.كنندطور مطلوب و مؤثر استفاده خود باستادانمديران از توانمندي هاي-1

.دكننبود شغلي در سازمان ايجاد مديران فرصت رشد شخصي و به-2

.آمد و كارشناسان خبره اقدام كنند، كار متخصصاستادان مديران در جذب -3

را فراهم استادان، تحقيق و پژوهش تحصيلييمساعد و مطلوب جهت ارتقا   مديران شرايط   -4

.كنند

بـه نگـرش مـديران      از آنجا كه توانمندسازي يك حركت فرهنگي است كه آغاز آن بستگي             -5

هـاي الزم بـراي     ش كافي و مناسب مديران جهـت ايجـاد زيرسـاخت          ، آموز عالي سازمان دارد  

ش توانمنـدي آنـان    و اعضاي هيأت علمي دانشگاه و در نتيجـه افـزاي        استادانايجاد انگيزش در    

.پيشنهاد مي گردد
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اسـتادان  بـالقوه  بر شكوفاسازي استعدادهاي ، چون مديريت تحول گرا     بر اساس فرضيه دوم   * 

: پيشنهاد مي شودتاثير مستقيم دارد، لذا

. مديران دانشگاه در ايجاد دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت تالش كنند-1

.كنندطور موثر استفاده ه  باستادانمديران دانشگاه از ظرفيت هاي بالقوه و منحصر به فرد -2

قق  اهـداف سـازماني      در جهت تح   استادانمديران و رؤساي دانشگاه از تخصص و مهارت         -3

.بهره مند شوند

و اعـضاي هيـأت علمـي صـورت         استادانبسترسازي مناسب جهت موفقيت ها و توفيقات      -4

.استعدادهاي دانشجويان به عمل آيدگيرد و تالش در جهت شكوفا سازي 

اي هيـأت   و اعـض استادانمناسب است كه مديريت تحول گرا برخوردي شفاف و صريح با            -5

 برقراري ارتباط مثبت و اثربخش با آنها مي تواند زمينـه را بـراي      ، لذا علمي دانشگاه داشته باشد   

.وعه دانشگاه را افزايش دهدشكوفاسازي استعدادهاي بالقوه آنان و دلبستگي و تعهد به مجم

 اهـداف   در تحقـق  اسـتادان  بـر مـشاركت    ، چون مديريت تحول گـرا     بر اساس فرضيه سوم   * 

:مي شودسازمان تاثير مستقيم دارد، لذا پيشنهاد 

مديران تحول گرا بايد با مفاهيم و اصول مديريت آموزشي آشنايي كافي داشته تا بتوانند در                -1

.و كارآمد مهارت كافي داشته باشندبرقراري ارتباط موثر و مديريت صحيح 

. خود توجه و عمل كنداستادانمديريت دانشگاه به انتقاد و پيشنهاد-2

ريت در بخـش هـاي مختلـف دانـشگاه در جهـت افـزايش             شايسته است كه برخـورد مـدي      -3

 را در جهـت حـل مـشكالت          و اعضاي هيأت علمـي و زمينـه مـشاركت آنهـا            استادانرضايت  

.افزايش دهد

 و اعضاي هيأت علمي دانشگاه عنايـت  استادانبه درخواست ها و مطالبات منطقي و قانوني  -4

كـاري و   جهـت تـرويج  روحيـه هم   شود و توجه به نيازها و خواسـته هـاي بـه حـق آنـان در          

.مشاركت در افراد موثر است

ضـوعاتي كـه بـا     و اعضاي هيأت علمي در تصميم گيري بر سر مو        استادانمشاركت بخشي   -5

.آن در ارتباط هستند
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 و اعضاي هيأت علمي در روش هاي    استادانشفاف سازي تصميمات اخذ شده و مشاركت        -6

. شودي پروژه هاي كاري پيشنهاد مياجراي

 خـشنود و اثـربخش   اسـتادان ، چون مديريت تحول گرا  بر پرورش   بر اساس فرضيه چهارم   * 

: لذا پيشنهاد مي شود.قيم داردتاثير مست

.كند شرايط مطلوبي فراهم استادان مديريت دانشگاه در برقراري آرامش محيط كار براي -1

.كند مديريت دانشگاه براي محيط كاري مفرح و شاد كوشش-2

.كند تالش استاداننيت شغلي براي مديريت دانشگاه در ايجاد ام-3

ركنـان خـشنود و      شايسته است كه مـديريت دانـشگاه بـستر مناسـب را جهـت پـرورش كا                 -4

.اثربخش فراهم آورد

 تاثير استادان، چون مديريت تحول گرا  بر ترويج روحيه همكاري در       بر اساس فرضيه پنجم   * 

:نهاد مي شود لذا پيش.ستقيم داردم

. كند هاي كاري در دانشگاه ايجاد مديريت دانشگاه هماهنگي و ارتباط الزم را بين گروه-1

.كنداركت جويانه و اثربخش كوشش مديريت دانشگاه در ايجاد محيط سازماني مش-2

ات يـ مديريت دانشگاه در انجام نظرسنجي هاي مستمر و اطالع از ديـدگاه هـا و نقطـه نظر                 -3

. كنداي هيأت علمي دانشگاه تالش و اعضاستادان
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