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 ده يچك

در عصر حاضر موسسات آموزشي و پژوهشي و در راس آنها دانشگاه ها نقش بسيار مهمي در پيشرفت و توسعه جوامع 

. ي پر چالش بسر برده و تغييرات داخلي و خارجي گسترده اي برآنها تاثير داشته استهمواره دانشگاه ها در محيط ها. دارد

در ا ين فرآيند رهبري نقش . فرآيند توسعه سازماني دانشگاه ها درجهت بهره گيري و پيش بيني از تغييرات موجود مي باشد

در اين مقاله به بررسي نظرات محققان . هدايت نمايد عمده دارد كه تغييرات را مديريت و آنها را در مسير مناسب  به نفع سازمان

همچنين وظايف و فرآيندهاي رهبري . در زمينه توسعه سازماني دانشگاه ها و نقش رهبري در تحقق اين امر پرداخته شده  است

ماني دانشگاه ها را در محيط هاي دانشگاهي تشريح نموده و به بيان چالش هاي  غير قابل اجتناب رهبري در اجراي توسعه ساز

سرانجام بر مبناي چالش ها و تنشهاي موجود در فرآيند رهبري دانشگاه ها نوعي رهبري دگرگون كننده كه .  پرداخته مي شود

 .مسئوليتهاي رهبر در سرتاسر سازمان توزيع شده است، توضيح داده مي شود

 

 ريي، دانشگاه ، تغ ي، رهبر مديريت،  يتوسعه سازمان :يديكل يواژه ها
  

 
 مقدمه -1

 يعصر حاضر را به عصر جهان ييايجغراف ين رفتن مرز هايبه اطالعات و از ب يهمگان يو دسترس يع و گسترده فناوريرشد سر

گر يو از طرف دفوق ده يك طرف با پدين عرصه از يدانشگاه ها در ا. ل نموده استيد دانش تبديشدن و عصر انقالب اطالعات و تول

همواره در حال  يطين محييجهت رشد و بقاء در چن ين جهت موسسات آموزش عاليبه هم. روبروست ارات گوناگون با انتظ يجامعه ا

و  يايپاسخ به پو يمات است برايدها و ناماليرات ، بحرانها ، تهدييپر از تغ يطيدانشگاه ها مح يط كنونيمح.رقابت و تالش هستند

د توجه داشت كه يبا. ده شوديشيدر عرصه سازمان و اداره  دانشگاه اند يخاص يها يد نوآوريت بايو موفق يطين محيياقتضائات چن

ن امر در دانشگاه ها كه يمد است كه اآكار يانسان يرويه كه در هر سازمان وجود دارد نين سرماين و ماندگارتريارزش تر ن و بايمهمتر
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از محور  يكيخوب  يه ماليمناسب و سرما يشرفته ، فضايپ يلوژت است عالوه بر تكنويشتر حائز اهميهستند ب برتر يك مركز خدماتي

گر يط ديار متفاوت از محيدانشگاه ها بس يط داخليمح. باشد يم يانسان يروين يو دانشگاه يت در مراكز آموزشيموفق ياصل يها

مطالبات  انتظارات و ارد كه هر كدام وجود د) انيكاركنان و دانشجو ،استاد (يكار در دانشگاه ها افراد متفاوت ازنظر. سازمانها است

،  يبصورت مجاز يآموزش يدورها يبرگزار ،يد در دانشگاه ها و ارائه خدمات مجازيجد يها ينفوذ فناور. خاص خود را دارند

ط متفاوت يمحعالوه بر  .دانشگاه هستند يلر گذار داخينفعان از عوامل تاث يو باال رفتن توقعات ذ يداخل يندهاينمودن فرآ يكيالكترون

،  ياجتماع،  ي، اقتصاد ياسيس يگر سازمانهاست و همواره دانشگاه ها با چالش هايز متفاوت از ديدانشگاه ها ن يط خارجي، مح يداخل

كمبود منابع شتر جوامع با آن روبرو هستنديدر ب يامروز يكه دانشگاه ها ين چالشهاياز مهمتر .بوده اند مواجه يپژوهش يو علم يفرهنگ

آنها در  يف جدياز وظا يكيد شده يتول ينمودن دانش و پژوهش ها يكاربرد يدرآمد زا بودن دانشگاه ها و به نوع است و لذا يلما

ند و رهبران دانشگاه يرا انتخاب نما ياز رهبر يمناسب يد الگوير باييط متغين محيمقابله با چن ين دانشگاه ها برايبنابرا .حال حاضر است 

 .دارند ياتيت دانشگاه نقش حيموفق  ين عوامل در راستايا ينيش بيو پ ييها جهت شناسا

د بطور مستمر در يموثر با ين اثربخشيت خود و همچنيو حفظ وضع يط كنونيمح يبه درخواستها ييپاسخگو يدانشگاه ها برا

 يبرا نر رهبرايند خلق تغيفرآ در انجام  .]1[ ر در دانشگاه استييجاد خلق تغيند اين عمل مستلزم فرآيبوجود آورد وا ينيخود بازآفر

ر را در اصطالح به چالش بكشند و راه حل مناسب را از ييو هر گونه تغ زده يد دست به نوآوريو برخود با عوامل همواره با ينيش بيپ

 يانجام توسعه سازمان يابر. رديصورت گ 1يد در دانشگاه ها توسعه سازمانير باييند خلق تغيان شدن فرآينما يبرا. ندين نماييش تعيپ

يا  ها دانشكده يوسادانشگاه، رن ي، معاونرئيس معموال  يرهبران دانشگاه. است ستها و رهبران سازمان يتژان نقش بر عهده استريمهمتر

الكيت و ايجاد تعهد و احساس م -2ايجاد يك بستر مناسب براي تغيير،  -1: عمدهد ديگري هستند كه در درون سازمان سه مسئوليت افرا

 .ر در دانشگاه استييتغ يبرا يرهبران فراهم نمودن بستر يتهاين مسئولياز مهمتر يكيلذا  .دارند ايجاد توازن بين ثبات و نوآوري -3

 

 چالش هاي فراروي آموزش عالي -2

. را طرح مي كنند در محيط كنوني دانشگاه ها با چالش هاي متعددي روبرو هستند و براي برخورد با آنها استراتژي هاي خاصي

پديده جهاني شدن آموزش عالي ، ايجاد رشته ها و مراكز مشترك در كشورهاي مختلف ، تبادل استاد و دانشجو ، تالش براي جذب 

دانشجويان خارجي ، رقابت در بازار براي تامين بودجه و نگاه تجاري به آموزش عالي مي طلبد كه موسسات آموزش عالي با تغييرات 

مون چه در داخل و چه در خارج از كشور هماهنگ شده و براي تداوم حيات ، از شيوه هاي نوين مديريتي و رهبري بهره محيط پيرا

رشد و گسترش موسسات آموزش عالي ، انجان تحقيقات علمي توسط موسسات مختلف و توليد علم خارج از سيستم هاي . گيرند

لم در انحصار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي نيست و بسياري از كارهاي علمي  دانشگاهي ، همه نشان دهنده اين است كه امروزه ع

در چنين شرايطي آموزش عالي در صورتي مي تواند . پژوهشي و آموزش نيروي انساني خارج از سيستم آموزش عالي انجام مي شود

هوش جمعي تيم هاي خود ، حفظ همسويي ، ايجاد انرژي در پايدار ، پيشرو وبرنده بماند كه رهبران آن بتوانند در توليد دانش ، پرورش 

از نظر لوك اي وبر چالش هاي آموزش عالي را مي توان موارد زير نام . ] 9[اعضاء و تالش براي خشنودي ارباب رجوع موفق باشند

 :  ]20[برد

                                                 
�
  Organizational development 
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هستند و تمام فرآيندهاي كار محيط هاي داخلي و خارجي دانشگاه هاي امروزي در حال دگرگون شدن : محيط در حال تغيير .1

 : متحول شده است دو عنصر زير از عوامل بسيار تاثير گذار بر روي محيط بشمار مي آيند

 جهاني شدن •

 تاثير فناوري •

و دانشگاه . با توجه به محيط رقابتي در حال تغيير رسالت دانشگاه ها براي خدمات به ذي نفعان در حال تغيير است : رسالت ها .2

ر حال تجديد رسالت و نوسازي ماموريتهاي خود مي شوند در زير عناصر تاثيرگذار در زمينه رسالت ها بيان شده هاي كنوني د

 . است

 پاسخگو ومسئول •

 الگوي پژوهش محوري •

 ظهور رقبايي براي دانشگاه هاي سنتي •

ده است و با توجه به وجود با توجه به تغييرات محيط انتظارات و مطالبات دانشجويان هم متفاوت ش: آموزش  و دانشجويان .3

مقوله آموزش در دانشگاه . رقبا توجه به كيفيت و خواسته هاي دانشجويان در محيط هاي دانشگاهي بيش از پيش اهميت دارد

ها بايد بگونه اي باشد كه هميشگي و مستمر ادامه داشته باشد و جامعه امروزي تمام امور بر اساس اصول علمي و دانشي است 

 .د آموزش افراد بعد از اتمام دوره دانشگاه به خاتمه برسد بلكه بايد بمنزله باز شدن در از درها باشدوليكن نباي

اساتيد و محققين دانشگاه از بزرگترين منبع نيروي انساني فرآيند آموزش و پژوهش محسوب مي شوند براي : حرفه علمي  .4

مام تالش و دقت الزم را بعمل آورده تا نيروي مناسب را جذب انتخاب و گزينش اين نيروي ارزشمند رهبران دانشگاه بايد ت

بنابراين براي . كنند نتيجه اين عمل باعث آفرينش خالقيت و كارايي در دانشگاه ها در زمينه آموزش و پژوهش خواهد شد

 : دستيابي به اين امر سه مسال زير بايد توجه شود

 نقش در حال تغيير اساتيد •

 نوع استخدام ها •

 نسل جديد براي كادر آموزشيپرورش  •

يكي از دغدغه هاي رهبران و مديران دانشگاه تامين بودجه دانشگاه و اضافه نمودن آن است : تامين مالي آموزش عالي .5

دانشگاه هايي كه متكي به بودجه هاي دولتي باشند در صورت كسري بودجه دولت بودجه آنها نيز كمتر خواهد شد و 

نه بايد برگشت سرمايه خود را در نظر داشته باشند بنابراين در اين راستا دو مساله زير قابل بخشهاي خصوصي هم براي هزي

 : توجه است

 حفظ درآمد •

 كاهش هزينه ها •

در دنيايي كه به سرعت درحال تغييراست و منابع آن ثابت و يا درحال كاهش است دانشگاه ها نبايد صرفا : اداره امور دانشگاه .6

د داشته باشند بلكه به اداره امور هم توجه شود بطوريكه دائماً با محيط علمي و اجتماعي سازگار شود بر مسائل اجرايي تاكي

روند كنوني اداره امور در اكثر دانشگاه ها بصورت مشاركتي است اين روش در . بدون اينكه از مسئوليت خود غافل بماند
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ت ولي در زمان فشار يا محدوديت و تغيير سريع نواقص شرايط ثابت و در زمان افزايش منابع بسيار خوب و مناسب اس

 .آشكاري دارد كه اين نواقص بعنوان چالش اساسي براي آموزش عالي مي باشد

 

 دانشگاه  يتوسعه سازمان -3

ر در ييتغ "ك فرصتيك ضرورت است نه يو دانشگاه ها  يآموزش عال ير براييامروزه تغ"معتقدند كه  ]2[و همكاران يراول

توسعه . شود يند و راه حل در امور ميك فرآيو خلق  ياد شده كه منجر به نوآورتفكر خالق افر يريو بكار گ ييباعث شكوفا عوامل

. ر است ييجاد تغيا ين مركز توسعه سازمانيبنابرا. كند يت ميت و تقوي، حما يير و عوامل آن را شناسايياست كه تغ ينديفرآ يسازمان

 : ف نموديتعر نيچنن يا وسعه سازماني دانشگاه ها رات]1[ترك زاده و همكارانش 

و با  يبر علوم رفتار يكوشد مبتن يستم است كه مي، نظام مند و مستمر در گستره س يكاربرد يندي، تالش و فرآ يتوسعه سازمان

ت نمود كه يجاد و هدايا يگونه ادانشگاه را به  ينديفرآ يو ساختار ي، فرهنگ يرات شناختييها و فنون آن ، تغ ياز استراتژ يريبهره گ

اثربخش متناسب با  يخالق و خودنوساز ييكارآمد، مشكل گشا يراهبرد يها يريجهت گ يدانشگاه برا يمنجر به توانمندساز

 .و سالمت دانشگاه گردد  ين و بهبود اثربخشيتضم يط در راستاينده محيرات و اقتضائات حال و آييتغ

ن يمقابله با ا ينه ها خود مواجه هستند و براين هزيشدن و تام يده جهانيكا با پديروپا هم در آمراز دانشگاه ها هم در ا ياريبس

 يو برا ستده اشخود ارائه  يمطابق با خواسته ها يرات فرهنگيين توسعه در جهت تغيا.  زده اند يده ها دست به توسعه سازمانيپد

برقرار نموده و  يياستاندارها و توجه به بازار جهت درآمدزا ،ك يآكادم ين ارزشهايب يك تعادلي) نه هايهز(ن وجه يمقابله با مشكل تام

ان نمود كه در دانشگاه دو نوع يرا ب يمدل 2000در سال  ]3[موون .نمودند يمعرف 1يبيترك يسازمانها را بصورت) دانشگاه(سازمان 

به دانشگا ها  ييو بازار گرا يدگاه تجاريمدرن كه د ك فرهنگيك دارد و يدگاه آكادميكه د يك فرهنگ سنتيفرهنگ وجود دارد 

ر قابل ير و هم غيهم اجتناب پذ ين دو فرهنگ وجود دارد كه از منظر آموزش عاليان يب يك تعارض جديان نمود كه ياو ب.دارد

له يدو نوع فرهنگ بوسن يا يو هماهنگ يستيهمز يشتر دانشگاه ها وجود دارد و براين دو نوع فرهنگ در بيبهرحال ا. اجتناب است

 يآموزش عال يآن را برااز ن مدل و استفاده ياو توسعه ا. در دانشگاه ممكن خواهد بود يمحور يتهايش مجدد و توسعه فعاليآرا

را از منظر  يتوسعه سازمان 2001در سال  ]4[نينوود و لويگر .شنهاد نموديپ ،برخوردار هستند  يكمتر يت دولتيكه از حما ييكشورها

و  يريادگيند يفرآ يشتر برويان نموده اند كه در آموزش و پرورش بينموده اند آنان ب يبررس يزش و پرورش و از منظر آموزش عالآمو

دگاه ين دو محقق از ديا .د شده است يت امور تاكيريقات و مديدر تحق يدموكراس يشتر رويآموزش ودر دانشگاه ها ب ييعمل گرا

.  تمركز شود "چگونه دانستن  " يشنهاد نمودن كه بهتر است رويانتقاد نموده و پ "چه دانستن  "بر  يحاكم بر دانشگاه ها مبن

نقطه آغازين . مدلي را جهت توسعه سازماني دانشگاه ها ارائه داد ير در آموزش عاليياز تغ ياز دو مطالعه مورد 1990در سال ]5[يرلاه

و توسعه سازماني مستخرج از اين مدل را بعنوان يك . خروجي قرار داد -ت وروديخود را مدل استانداردي از توسعه سازماني را بصور

در سال ] 6[وس و سورنسون يگر. سيستم تحت تاثير تركيبي از برنامه ريزي استراتژيك ، عامل تغيير و فرآيندهاي سازماني معرفي نمود

ن يدر ا. ارائه دادند يسالمت سازمان يرا برا يك مدلي يتيريمد يقدر دانشگاه ها را با الهام گرفتن از چرخه انطبا يتوسعه سازمان 1999

اطالعات  ير شكل خود بدون اثر مخرب برخود، جمع آورييق و تغي، تطب يطير محيياحساس تغ ييتوانا: همچون يبر اصول يستميمدل س

د شده بود ير تاكييج تغيست آوردن بازخور از نتااز آنها و بد يگاه مناسب ، خالصه كردن اطالعات و بهره برداريبه جا يابيبه منظور دست

                                                 
� Hybrid organizations 
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 يرا برا يدين موانع كليهمچن. م نموديرات بهتر است سازمان را به چند بخش تقسييانجام تغ يان نمودند كه برايب يدر توسعه سازمانآنها .

سطح اختيار  –گرايش به انتقاد  –تفرقه  فرهنگ -شخصيت  -اختيار -اعتماد سازماني : ان نمودند كه عبارتند ازير در مطالعه خود بييتغ

در سال ] 1[ترك زاده و همكاران. دانشگاه به نظرات مشاوران يران عاليعدم توجه مد –تعارض بين گروه ها  –جهت تصميم گيري 

 يستميستلزم سدانشگاه م يان نمودند كه توسعه سازمانيدر دانشگاه ها پرداخته اند  و ب يتوسعه سازمان يبه بررس يقيدر تحق 1387

 يك رهبريو با  يراهبرد يكرديتواند در متن رو ين سه بعد مياست ا  "يعملكرد"و  "يساختار"،  "يمفهوم"متشكل از سه بعد 

          .ان شده استيب 1ك در شكل شمارهين ابعاد بصورت شماتيا. در دانشگاه باشد ياقدام توسعه سازمان يمناسب مبنا

      يسازمان يندهايت فرآيو انتخاب سبك مناسب جهت هدا يدانشگاه ها رهبر يه در توسعه سازمانن قلب و مركز توجيبنابرا

ت و يريمطلوب مد يبصورت يطيرات محيين تغيرات استوار است چنانچه اييدرست تغ يدر دانشگاه ها بر رهبر يتوسعه سازمان. باشد يم

 . خواهد شد يت نشوند باعث شكست مركز آموزش عاليهدا

 

 
 

 

 ت در دانشگاه ها يريو مد يرهبر -4

درصد  90تا  70از آنجا كه در سازمانها رهبران باعث و باني  . همه سازمان ها به هم متفاوت است مديريت و رهبري درند يفرآ

رهبران اغلب . م استدرصد در اين امر دخيلند، پس تمايز قائل شدن ميان اين دو مه 30تا  10تغييرات موفقيت آميز هستند و مديران تنها 

مي    هاي بلند مدت توجه دارند و در درون سازمان نقشهاي مهمي كه بار ارزشي دارند بر عهده ها و برنامه بر كل سازمان، استراتژي

بيشتر بر بيني است، توجه دارند و  در مقابل، مديران بيشتر بر برنامه هاي كوتاه مدت يا ميان مدت و كارهاي روزمره كه قابل پيش. گيرند

كنند كارهاي خود را با كارايي هر چه بهتر انجام دهند و موجب  معموالً مديران سعي مي. اجراي بهتر وظايف مشخص تأكيد دارند

در مقايسه رهبري و مديريت موارد ذيل قابل ذكر . ارزش افزوده در سازمان شوند، ولي توجه اندكي به دور نماي آينده سازمان دارند

 :] 7[است

به عبارت ديگر، رهبران باعث .ي با ايجاد تغيير سروكار دارد، ولي مديريت براي برخورد با پيچيدگي هاسترهبر .1

 .شوند ايجاد تغيير مي شوند، ولي مديران موجب ثبات مي

 .مديران كارها را درست انجام مي دهند، رهبران كارهاي درست انجام مي دهند .2

 ]1[ابعاد توسعه سازماني دانشگاه : 1شكل شماره 
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 .ست، ولي رهبري برقراراي يك رابطه نفوذي و انگيزشي استمديريت برقراري يك رابطه اقتدارگرايانه ا .3

رهبران از طريق ايجاد چشم انداز نسبت به آينده جهت را مشخص مي كنند، اما مديران دست به برنامه ريزيهاي  .4

 .زنند رسمي و طراحي ساختارهاي سازماني خشك مي

غير شخصي، اگر نگوييم انفعالي نسبت به  رهبران نگرش شخصي و فعال نسبت به هدفها دارند، ولي مديران نگرش .5

 .هدفها دارند

 .رهبران مي توانند هدفهاي گوناگوني داشته باشند، اما در مديريت اولويت با هدفهاي سازماني است .6

رهبران به طريق ابتكاري و القايي با كاركنان مرتبط مي شوند، اما مديران با افراد از طريق نقشي كه در توالي  .7

 .رايند تصميم گيري ايفا مي كنند مرتبط مي شوندرخدادها يا ف

هر كس بتواند بر تصميم گيري ديگري اثر بگذارد او رهبر است و آنكه اثر . در رهبري سلسله مراتب مطرح نيست .8

پذيرفته، پيرو محسوب مي شود، ولي در مديريت سلسله مراتب مطرح است و ابزارهاي نفوذ به طور سلسله مراتبي در اختيار 

 .ران قرار داده مي شودمدي

رهبر مي تواند فردي خارج از سازمان باشد و بر افراد سازمان نفوذ داشته باشد، . در رهبري عضويت ضرورت ندارد .9

 .اما در مديريت عضويت شرط است

كنند  شنهاد ميهم اكنون اغلب كارشناسان بر اين باورند كه بيشتر سازمانها، كمتر هدايت شده و بيش از حد مديريت مي شوند و پي

رهبري در سازمانها بشود، زيرا مسئوالن امروزي سازمانها، بيش از اندازه بر حفظ جداول زمان بندي و عمال كه بايد تمركز بيشتري بر ا

 .]7[عدم عدول از بودجه تأكيد دارند و تالش مي كنند كاري را كه روز قبل صورت پذيرفته اندكي بهبود بخشند

او  يكار يندهايدر دانشگاه كه فرآ يو هر عنوان شغل. ن و روسا دانشكده ها هستندييمعموال روسا و معاون در دانشگاه ها رهبران

از نظر سلسله . نديگو يرا برعهده داشته باشد را رهبر م يختن كاركنان دانشگاهيو برانگ يريم گيت ، اداره ، توسعه ، تصميشامل حما

ن سطح ين ترييپا يآموزش يران گروه هاين سطح و مديس دانشگاه باالتريدانشگاه رئ در يرهبر يكار يندهايمراتب بر اساس فر آ

و  يفرهنگ. هركدام متفاوت است  يمتفاوت موجود در دانشگاه رهبر يندهايان شده بر اساس فرآيهمانگونه كه ب. را دارند يرهبر

توان  يمنظرن يااز  ان نموده انديب يو اقتصاد ي، فرهنگ ي، پژوهش يآموزش بعد 4در دانشگاه ها را بصورت  يابعاد رهبر] 8[ همكاران

 :ان نموديبر را يز يكار يتهايفعالهركدام  يبرا

ند يمربوط به فرآ يت ها يه فعالين گره كليفه دانشگاه ها آموزش است و رهبران اين وظيتر ياصل: يآموزش يرهبر -1

، فراهم نمودن امكانات و ملزومات و  يآموزش يابي، ارز يسدر يزي، برنامه ر يآموزش يزيآموزش كه معموال شامل برنامه ر

 يسه دانشگاه ، شورايات رئي، ه يات علميه يرا اعضا ين بخش از رهبريا يتهايانجام فعال. را برعهده دارند يآموزش يفضا

 .بر عهده دارند يابينظارت وارز يو شورا يآموزش

و فراهم نمودن بستر مناسب ان يد و دانشجوياسات يعلمن بخش ارتقاء سطح يفه ايوظ: يپژوهش و فناور يرهبر -2

 يبه مرزها يدسترس يمناسب و برقرار ياز اعم از منابع علميو ملزومات مورد ن يه فناوريجهت پژوهش در دانشگاه و ته

هاي اين بخش انجام فعاليت .ن دسته از رهبران استيق امر پژوهش بر عهده اين نامه ارتقا و تشويين آين تدويهمچن. دانش است

 .ره برعهده دارندي، كتابخانه ها و غ يپژوهش ي، شوراها يليالت تكميان تحصياز رهبري را اعضاي هيات علمي، دانشجو



 

 				

فه آگاه ين بخش وظيدانشگاه است كه رهبران ا يف اصلياز وظا يكيتوجه به مقوله فرهنگ : يفرهنگ يرهبر -3

 ين و اجراي، تدو يو ارزش يفرهنگ يت مبانياحزاب ، تقو يژگي، و يسايس يدگاه هاي، ديان به مكاتب فلسفيدانشجو يساز

مشكالت  يو بررس ييدانشجو ي، امور رفاه يو هنر يفرهنگ يدوره ها و اردوها ي، برگزار يو پرورش يفرهنگ يبرنامه ها

 .ان را برعهده دارديدانشجو

 ير هستند الزم است كه رهبران دانشگاهيگكه دانشگاه ها با آن در يت منابع ماليل محدوديبدل: ياقتصاد يرهبر -4

منابع در دسترس خود بعمل آورد نه با راند مان باال ين استفاده بهيمختلف و همچن ين منابع از راههاياقدامات مناسب جهت تام

 .دانشگاه را برعهده دارند ت بودجهيريها و مددرآمد ، يينه ها ، صرفه جويهز ين رهبران ، رهبريفه ايوظ. 

 -2     يو سازمان يادار يتهايفعال-1: ت مجزا وجود دارد كه عبارتند ازيدو نوع فعال يكار يهادنيت فرآينشگاه ها از نظر ماهدادر 

امور  ين رهبريد بنابرايآ يبوجود م يتضاد ها ياز اوقات جهت هماهنگ يبا توجه به نوع كار در بعض . يو پژوهش يآموزش يت هايفعال

ن افراد در يران هستند ايو مد يات علميه يدر دانشگاه ها رهبران معموال از اعضا. ده استيچيار مبهم و پيبس يدر دانشگاه ها كار

اد يتعداد ز. رنديپذ ير ميشوند و از آنها تاث يط مواجه ميمتفاوت از مح يرا برعهده دارند لذا با جنبه ها يمتفاوت يدانشگاه نقش ها

در امور . دانشگاه جدا شده اند ير بخشهايران از سايساخته كه در آن مد يادار يطيشگاه محدر سطوح مختلف از دان يتيريمد يشغلها

به  يطين محيدر تعارض است كه اداره چن  يادار يندهايفرآشود كه با  ياتخاذ م يماتيبعضا تصم يدانشكده ا يو پژوهش يآموزش

 . از داردين يسبك خاص رهبر

. شود يم ينيش بيسازمان پ يمقامات باال يت ها ، از سويفعال يل ، نظارت و هماهنگكنتر يسازمان، برا يتيريارات مدياخت

 ييار نه تنها متفاوتند بلكه تضادهاين دو منبع اختيا. شود يم ينيش بيپ " يدانش فرد "و  "يخود مختار " يبر مبنا يارات حرفه اياخت

جاد شده كه يبرعهده دارند تعارض ا ران دانش يه تاميثانو يتيحما يت هايفعالكاركنان صف  يتجار يز با هم دارند در سازمانهاين

اما در دانشگاه ها حل . شود يت حل و فصل ميريقدرت مد ياست با قبول برتر يو حرفه ا يتيريارات مدياخت يمعلول ناسازگار

كنند و  يبندند ، حفظ م يند ، بكار مكن يد ميهستند كه دانش را تول يمتخصصان ين سازمانها دارايا. ده تر است يچيار پيمعضالت بس

 يرهبران دانشگاه يريعمل و انعطاف پذ يآزاد ياديعوامل ز برخوردارند ييعمل باال يشان از آزاديكه در كارها.دهند يآنرا انتقال م

نظارت  : د شاملهستن يطيكه معروف به عوامل مح ين عوامل خارجياز ا يبرخ. هستند يا خارجي ين عوامل داخليكنند ا يرا محدود م

ان ، يرش اقتدار دانشگاهي، عدم پذ يف آموزش عاليت و وظايد در خصوص اهمين و مقررات ، بودجه دولت ، ترديشتر دولت ، قوانيب

مطلوب هستند  يكه موانع اعمال رهبر ياز عوامل درون. باشد يم... رو يگر رقبا وغيت ديت ، وضعيان واجد صالحيتعداد اندك دانشجو

، اهداف مبهم ، عدم  يكالن دانشگاه ، نبود مذاكرات جمع يها يريم گيدر تصم يا علميه يتوان عدم مشاركت و دخالت اعضا يم

با  يسيت ماتريري، تضاد مد يدانشگاه يتهايستم دوگانه قدرت ، ساختار متفاوت در فعالي، س يران دانشگاهياز مد يتخصص بعض

م يتصم يالگوها .است يريم گيتصممناسب  يانتخاب الگو يف رهبران دانشگاهين وظايمهمتراز  يكي .] 9[را نام برد... و يعمود

 ::] 8[عبارتند از يريگ

توسط  يطوالن يمات پس از طرح در شورا و بعد از بحث و گفتگوهايتصم) :يتوافق جمع(  ييشورا يريم گيتصم يالگو -1

 يادار ياعمال نظر هاندارد  يوسسه قدرت چندانس مين الگو رئيدر ا. رديگ يصورت م يريم گياعضاء شورا تصم

 .دهد يرا ارائه م يتداركات يبانيت عموما پشتيريف است و مديعموماضع



 

 





ان ، كاركنان ، ادارات ياستادان ، دانشجو يعنينفعان يان ذيم يدائم يمات از گفتگوهايتصم: ياسيس يريم گيتصم يالگو -2

چده تر ينه باشد و پير و پرهزين الگو ممكن است گفتگوها وقت گيدر ا. گردد يه ها اتخاذ مي، جامعه ، صنعت و اتحاد يدولت

 .عمل افراد كم است يآزاد يسازمان مشخص است ول يكل ينكه هدفهايبا توجه به ا. از حالت اول است

د در مورد ياك ين دولتي، قوان يآموزش عال يبرا ير مليك نظام فراگين الگو يدر ا) : كيبوروكرات( يوانساالريد يالگو -3

برخوردار  ييقه ها از قدرت باالياعمال سل يرت برايمد.وجود دارد يدرس يو برنامه ها يحقوق ياستخدام ، ارتقاء ، ساختارها

 .ابراز ابتكار وجود ندارد يبرا ياديز ياست ، جا

ن يشود در ا يگرفته م ريتوسط مد يريم گين و خودگردان است و تصمين الگو كه سازمان كارآفريدر ا:  ينيكارآفر يالگو -4

ان ، يژه دانشجويان خود بوياز را از مشتريمنابع مورد ن. شود يعرضه م يو مشاوره ا يو پژوهش يموسسات خدمات آموزش

 . نه ها حساس هستنديو نسبت به هز ين مراكز رقابتيا. شود يره كسب ميدولت ، شركتها ، انجمن ها و غ

ق يا تلفيفوق  يازالگوها يكيتواند بصورت  يم يريم گيرهبران تصم يلك يط مشاست وخيبنابه س يآموزش عال ك موسسهيدر

. برخوردار است  يت بسزائيان نموده اند و از اهميب يدانشگاه ين در خصوص رهبريكه كمتر محقق يار مهمينكته بس .ازچندالگو باشد

در  ير گذارند اما سمت رسميدانشگاه تاث يديات كلمينكه در تصميكه در ضمن ا يدانشگاه يافراد ، گروها ، تشكل ها و نهاد ها

. ران ارشد نفوذ دارنديمات مديشان در تصميت هايمسئول يهم داشته باشند ، ورا يا چنانچه سمتيدانشگاه ندارند و  يرهبر يسطوح باال

مات مربوط به ير تصمد ييدانشجو يو تشكل هاان يخود، دانشجو يو صنف  يدر مسائل آموزش يات علميه يبعنوان نمونه اعضا

و  ي، فرهنگ يو اجتماع ياسين سيمانند مسئول ين از عوامل خارجيو همچن ياسيو س ي، فرهنگ ي، رفاه ي، صنف ييموضوعات دانشجو

 يديعنصر كلن لحاظ يبد.رديد مورد توجه قرار گيكه از دانشگاه ها دارندكه با يخاض دانشگاه ها و انتظارات يهايژگيل ويبدل ياقتصاد

 . باشد يم ينانه و اقتضائيواقع ب يدانشگاه ها رهبر يسعه سازمانتو

 

 دانشگاه ها يدر توسعه سازمان ينقش رهبر -5

 يرات رهبرييك  تغيباعث تحر يو اجتماع ياسيرات سييتغ. رهبران هستند يدانشگاه يط هايرات در محييتغ يمحرك اصل

 يبا نگرش يو تجار يخصوص يد با الهام گرفتن از بخشهايبا يامروز ياه هادانشگ.  ] 10[شود يم يدانشگاه ها و موسسات آموزش عال

ر در عوامل بصورت خالقانه يينه شود هر نوع تغين نگرش در دانشگاه ها نهاديچنانچه ا .بروند ينيكارآفر يخالقانه به سمت چشم اندازها

ز و يدگاه چالش برانگيد ديبا يطين محيدگاه رهبران در چنيد .شود يم ير در جهت منافع دانشگاه بهره بردارييشود و از آن تغ يده ميد

ن يانجام شده است كه ا يقاتينه تحقين زميدر ا. شود يدگرگون كننده منجر م يبه رهبر ين نوع نگرش در رهبريمتحول گرا  باشد و ا

دند كه يجه رسين نتيبه ا يبا پژوهش 2002 در سال ]11[برون و همكاران .داننديد ميدانشگاه ها مف يتوسعه سازمان يرا برا ينوع رهبر

 ياست و هم در اثر بخش يآموزش يدانشكده ها يت روسايمورد رضا يدانشكده ا يدگرگون كننده در سطح بخش يرهبر يرفتارها

الزم است با در  يان نمود كه رهبران دانشگاهيدر مطالعه ب 2001در سال  ]12[پاندر. دانشگاه موثر است يادار يتهايسازمان و توسعه فعال

 يدگرگون كننده را نوع يرهبر 1998در سال  ]13[رمسدن. ندياستفاده نما يرهبر ينظر گرفتن دو بعد دگرگون كننده و محاوره ا

 يطهايان شده تنوع در محيهمانطور كه قبال ب. كند يم يش است معرفيع شده در سرتاسر سازمان كه بصورت درون انديتوز يرهبر

 ينه توسعه رهبريدر زم يجامعق يك تحقي 2001در سال  ]14[برون. ز متفاوت استيموثر ن يت و رهبريست و نوع هدااد ايز يدانشگاه
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 ياقتضاان نموده است كه يو ب .زنند انجام داده است يم يكه دست به توسعه سازمان يشتر دانشگاهيمورد استفاده در ب ياستراتژ بعنوان

 . دانشگاه ها ست يدگرگون كننده در جهت توسعه سازمان يرهبر ينوع يد دانشگاهيجد يط هايمح

ت كنند ، اعتماد و يتقو ينوآور يط ها را براير را به چالش بكشند، محيياست كه تغ يرانيازمند مديندانشگاه ها  يط كنونيمح

كل دانشگاه را بصورت موفق خود و در يخود ، بخشها يق كنند و آنان بتوانند خودشان ، سازندگان خود ، واحد هايرا تشو يريادگي

ط دانشگاه يكه مح ياز عوامل اساس يكيمتفاوت در دانشگا ها كه  ير هاييد توجه داشت عالوه بر متغين بايبنابرا. كنند ينده رهبريدر آ

از  يكينوان ودر ادامه بع. كنند يد آنان را رهبريبا ياست كه رهبران دانشگاه ييسازد تنوع گروه ها يز ميط ها متمايگر محيرا باد

 . شود يان ميب يو رهبر يدانشگاه يط هايمح يبحرانها
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ت يريو مد يگر سازمانها وجود ندارد لذا رهبرياست كه در د يمنحصر بفرد يچالشها يدارا يدانشگاه يط هايمح يرهبر

مستقل كه  يوجود بخش ها. كامل داشته باشند ييد با آنان آشنايبا يهستند كه رهبران دانشگاه مواجه يذات يتنشها يدانشگاه ها  با برخ

.  ار دشوار است يبس يآنها كار ياست رهبر  يكار يموارد وجود تناقص ها ياز هم و در برخ يمستقل و جدا يكار يندهايفرا يدارا

و  يرهبردر دانشگاه ها  ييدانشجو يو سازمانها يپژوهش يها، واحد  يآموزش ي، بخش ها يادار يبطور مثال وجود واحد ها

در سال  ]15[بنت . شود يمحسوب م يرهبر يك تنش برايدانشگاه دشوار است و بعنوان  يآنها درجهت اهداف سازمان يهماهنگ

و استقالل دانشكده  يادار ين تقاضاها  و كنترل واحد هايتوازن ب يرا برقرار يرهبران دانشگاه يش روياز تنشها و چالش پ يكي 1998

 ينقشها يدارا يدر جهت توسعه سازمان يامروز يان نمود كه رهبران دانشگاهيب يقيبا تحق 1997در سال ]16[كسونيار. كند يان ميها ب

ن يب يمبهم و عدم مرزبند يها ي، وفادار يريم گيمبهم تصم ين امر را وجود ساختارهايباشند او علت ا يمتضاد ، مبهم و متناقص م

ك مطالعه يدر  2003در سال  ]17[يكاالت. نمود كه رهبران با آنان روبرو هستند يمعرفدردانشگاه ها  يك و اداريآكادم يريم گيتصم

و دانشگاه ها  يامروز يآموزش عال يان نمود كه در سازمان هايب  يدر آموزش عال ير سازمانيينه تغيدر زم يجنوب يقايدر آفر يمورد

را  يدر سطح دانشگاه چارچوب يرهبر يتنشها يستيهمز يبرا يو. گر وجود دارديكدير در كنار يه و مبهم بصورت ناگزاهداف چند گان

ها  ياستراتژ ير در طراحييتوان با تغ يرا م  يتوسعه رهبر يان شده است كه چالش هايشنهاد او بيدر پ. شنهاد كرديدانشكده ها پ يبرا

  ين رهبريب يار مهميبس يك تفاوتهايآكادم ين امر توجه شود كه در رهبريد به ايبا. ش را رفع كردل نمود و تنيسازمان را تسه يرهبر

در سطح دانشكده كه معموال  يكار يندهايت فرآيبعلت ماه يبخش يوجود دارد رهبر يو سطح دانشگاه ي، سطح دانشكده ا يبخش

در يك يا چند زمينه خاص است و ديدگاه رهبران سطح دانشكده اي  است و مهارت مورد نياز براي رهبر، موقت و الزام آور  يتكرار

دگاه آنها يد. باشند برخورداردر صورتيكه رهبران دانشگاه بايد از مهارتهاي باال و چند گانه . بيشتر زمينه هاي آموزشي و پژوهشي است

دانشگاه  يو دانشكده ا ين بخش اداريجاد شده بيرفع تنش ا يبرا 2002در سال  ]11[برون و همكارن . نه ها استيع و در همه زميوس

د از آنها در تمام امور يخود برسند بلكه با يقاتيس كنند و به امور تحقيد انتظار داشت كه فقط تدريد از اساتيكند كه نبا يشنهاد ميپ

د يجلسات هم با يو فضا ت شركت داده شونديريدانشكده ها و مد يروسا يهم پا يريم گيو مشورت شده و در امر تصم ينظرخواه

 يگر از تنشهايد يكيكند كه  يان ميب 2001در سال   ]18[اندروپ. ندين نمايد خود را بيباشد كه افراد بدون ترس و واهمه عقا يبگونه ا

را و آزاد  يكرد ارزشيكاركنان رو يآموزش يط هايدر مح يبطور كل. نحوه برخورد با كاركنان دانشگاه ها است يرهبران دانشگاه

 . سازد  يمكاركنان را مرتفع  يازمندين نيشنهاد كرد كه رهبران دگرگون كننده اياندر پوپ. دهند يح ميترج
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 يرهبر يگر از تنشهايد يكي. شتر استيعمل ب  يدگرگون كننده دادن قدرت به كاركنان و آزاد يفعال رهبر ياز جنبه ها يكي

د رهبران افراد ين تنش بايرفع ا يكه قبال از رهبران دانشگاه بودند است برا يدياساتستها و ياز استراتژ يروبرو شدن با برخ يدانشگاه

ستها در ين استراتژيتوان از رهنمود ا يالبته م .شود يح اداره ميصح يتيريمتقاعد سازند كه دانشگاه با اصول مد يرا طور يدانشگاه

 .دانشگاه استفاده نمود يمشورت يشوراها

ار مهم يت آن بسيريوجود دارد كه نقش رهبران را در مد ييموارد مطرح شده فوق در دانشگاه ها تنشهادر كشور ما عالوه بر 

و اجتماعي است كه بعضا در نبود احزاب سياسي بنوعي دانشگاهيان درگير آن گرديده  ياسي، س ين تنشها مسائل فرهنگياز جمله ا. است

      .شوداند كه باعث مشكالتي در وظايف عادي دانشگاهي مي 
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باشد و چنانچه فرهنگ  ت سازمان به اهدافيدر جهت هدا يرهبر يندهايفرآ يار رهگشايتواند بس يفرهنگ حاكم بر سازمان م

ن مطلب هم ممكن يبرعكس ا يلشود و يرد كار رهبر آسان ميرات را بپذييعمل نموده و تغ يبراحت يتوسعه سازمان يحاكم در راستا

ن مورد نقش يشود و در ا يمواجه م يير آن با مقاومتهاييتغ يك فرهنگ غلط بر سازمان حاكم باشد كار رهبر برايخواهد بود چنانچه 

در سال ]19[تارنبول . ار وابسته هستنديبس يو فرهنگ يرهبر يتنشها يند توسعه سازمانيدر فرآ. خواهد بود ياتيار حيت رهبر بسيهدا

ان نموده ير بيدر تقابل هستند بصورت زهم  ن تنشها كه باياز ا يبرخ يتوسعه سازمان يبرا ينه توسعه رهبريدر زم يدر پژوهش 2005

 .است

 يدگاه تجاريدن به اهداف است ودر آن پژوهش منظور ديمنظور از زبان فرهنگ مشترك اعضا حاكم بر سازمان در رس :زبان

ان شده است كه يتارنبول ب ين مطالعه مورديدر ا. شود يان ميك تنش بيك به دانشگاه است كه بعنوان يكادمآ يدگاه سنتين و دينو

ن بسط داده ياز محقق ياريدگاه توسط بسين ديا. وجود ندارد يو فرهنگ مدرن تجار يك سنتين فرهنگ آكادميب يچگونه تعارضيه

 يكه ميخود هستند در حال يندهايو بازار بر فرآ يافتن به فرهنگ تجاريدست  يدر پ يشتر مراكز آموزش عاليشده و هم اكنون ب

 .خود را هم حفظ كنند يخواهند فرهنگ سنت

 يوجود دارد كه در برخ يمتعدد يمتفاوت در دانشگاه ساختارها يندهاينه با توجه به فرآين زميدر ا :در قبال ساختار يآزاد

و اعضا مي خواهند همواره از قيد بند هاي ساختار ها رها شده و آزادانه فعاليت كنند كه . دن ساختار ها با هم در تعارض هستنياز موارد ا

براي نمونه بيشتر رهبران دانشگاهي تمايل دارند فرآيندي خلق شود كه زمان وحضور اعضا . اين موضوع يك نوع تنش را مي آفريند

 . هيات علمي كنترل بيشتري صورت گيرد

 يشده هستند بصورت دانشكده ها ينكه دانشگاه ها بصورت بخشبنديبا توجه به ا :كپارچهينگ فرهنگ خرد در قبال فره

 ياز موارد موجب تنش برا يكپارچه نمودن فرهنگها در بعضي يجزء شده برخوردار هستند و برا يمجزا و لذا دانشكده ها از فرهنگ ها

 يدر رقابت هستند كه برا يتيريمد يبه مقام ومنصب و پست ها يابيدست  ينند افراد برايب ياعضا م ينمونه وقت يبرا. شود يرهبران م

 ياز چالشها يكيآنها  يين خرده فرهنگ ها و شناسايقدرت ا. ار مخرب خواهد بوديست بسيدن به اهداف سازمان كمك كننده نيرس

 . ديآ يرهبران بحساب م يدانشگاه ها برا يبرنامه توسعه سازمان يش رويپ

حاكم بر  يمحور يارزشها يدانشگاه يط هايبوجود آمده در مح يو فرهنگ يرهبر يگر از تنشهايد يكي : يمحور يارزشها

 يكه به آن اعتقاد دارند وارد م يو محور ياصل ياز ارزشها يك سريوندند با يپ يك سازمان ميبه  يمعموال افراد وقت. دانشگاه است
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 يافراد با ارزش محور يمثال وقت يبرا. شود يتنش م يجه منجر به نوعيو در نت. تار سخت و دشوار اسين باور كار بسير اييشوند و تغ

دگاه بازار و تجارت به يدر د يشود ول يده مين ارزش ديا يدگاه سنتيشوند در د يك دانشگاه ميوارد  "آموزش  يبرابر برا يفرصتها"

 . ستين عمل ممكن نيدانشگاه ا

ستم يك سين مسائل عبارتند از نبود يوجود دارد كه منجر به تنش شده است ا يفرهنگاز مسائل  يران بعضيا يدر دانشگاه ها

كاركنان ، فرهنگ  يبرا يو رفاه يمال ين هاي، عدم تام يه رسميق و تنبيتسم تشويمشخص ، عدم س يارهايبا مع يعملكرد قو يابيارز

 .نام بردتوان  يكاركنان را م يو عدم اشتراك دانش ذهن يعدم تعهد كار يكم كار
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بسياري از تنشهاي فرهنگي شناسايي شده در باال مستقيما مي توانند بر رهبري دانشگاه  تاثير گذارند در دانشگاه رهبران با دو نوع 

  .  ر برابر رهبري بخشي مي باشدتنش در رهبري مواجه هستند يكي رهبري ماتريسي در برابر رهبري عمودي و ديگري رهبري سازماني د

هستند اداره  يسيماتر يساختار يدارا يكار يندهاياز فرآ ياريدر دانشگاه بس :رهبري ماتريسي در برابر رهبري عمودي

. شود يم يطراح يسيبصورت ماتر يدانشگاه يدر بخشها يتخصص يتهايرا در بردارد فعال ييرهبران دانشگاه تنشها ين ساختارها برايا

افراد با  يسيماتر يتيريك پست مديت در يفعال. شود  يمواجه م يسلسله مراتب عمود يمات در سطح دانشكده در راستايتصم يبرخ اي

   .را تقبل كنند يگسترده ا يت هايد نقشها و مسئوليو افراد با رون در سطوح شناور هستنديروبرو هستند و از ب يخطوط متعدد سلسله مراتب

كه در دانشگاه ها وجود  يسازمان يبخش و رهبر يان شد رهبريهمانطور كه قبال ب :برابر رهبري بخشي رهبري سازماني در

از موارد با هم در تضاد  يخود را داردو دردگاه هر كدام متفاوت و در بعض يكار ينده هايگر متفاوت است و هركدام فرآيكديدارد با 

 .باشند يوانند رهبر مناسب سازمانت يدر دانشگاه نم يو معموال رهبران بخش. هم هست
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، دانش و مهارت باال ، وسعت نظر و  ي، تجربه كاف يت طلبيزه موفقيهمچون انگويژگي هاي د يبارهبران موفق در هدايت دانشگاه 

بتواند اعتماد  يزانه داشته باشد كه بنوعيل مسائل و تفكر خالق و چالش برانگيه و تحلي، هوش و استعداد باال ، قدرت تجز يبلوغ فكر

رهبران موفق پنج رفتار را دارندكه  ]21[از نظركوزيس و پوسنر. اعم از استاد ، دانشجو و كاركنان را بدست آورد يجامعه دانشگاه

 :عبارتند از

 به چالش گرفتن فرآيندها .1

 آزمايش مي كند،ريسك مي كند، يادگيري از اشتباهات •

 مشاركتي الهام دهنده بينش  .2

 بينش نيرويي است كه آينده را مي سازد •

 توانمندسازي كاركنان براي عمل  .3

 رهبران موثر پيروان را به رهبران تبديل مي كنند •

 الگو بودن .4

 مشوق رشادتها .5
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 . اين رفتار در موفقيت رهبران دانشگاهي نيز قابل پياده سازي است
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ط يدانشگاه ها بعلت مح يند توسعه سازمانيفرآ. دارند يدير نقش كلييو تغ يرهبر  ياصل دو عنصر يند توسعه سازمانيدر فرآ 

ر وجود ياجتناب ناپذ ييتنشها يند توسعه سازمانيدر فرآ.چده و دشوار است يپ ينديده و وجود عوامل متعدد در سر راه رهبران فرآيچيپ

و  يادار ين رهبريتنش ب: ن تنشها عبارتند از ياز ا يبرخ.نها وجود نداردامكان حذف آ يتوان تعداد آنها را كاهش داد ول يكه مدارند 

 يو كارها ييت گرايرين مدي، تنش ب يح عدم وجود رهبريدگرگون كننده و ترج يل به رهبرين مي، تنش ب يدانشكده ا يرهبر

ن استقالل يك ، تنش بيآكادم يها يادو آز ين منافع تجاري، تنش ب يبخش يو رهبر يسازمان ي، تنش رهبر ين دانشكده ايمشترك ب

 ين تشكل هاي، تنش ب ت اموريريقات و مديدر تحق يو دموكراس يريادگيدر  يين عمل گرايتنش ب ، يتيريدانشكده ها و كنترل مد

است كه ذكر شده واضح  يعالوه بر تنشها. بين انتظارات ذي نفعان رت منابع محدود و تنش توازان يتنش مد يدانشگاه ياسيمختلف س

در سرتاسر سازمان  يستيبا يرهبر يت هاياصل كه مسئول يرش ايسازمان وجود داشته باشد و پذ يد رهبر در بااليدر دانشگاه ها با

 . ع شود وجود داشته باشديتوز

توسعه  هرچند كه بصورت نهفته هستند اما پس از. شوند يم يناشدر درون دانشگاه ها  يفرهنگ ين تنشها عمدتاً از هنجارهايا

 .هستند ياسيرات سييد و تغي، مباحث جد ي، اجتماع ياقتصاد يه هايده از رويچيپ يك انعكاسين يآنها همچن. شوند يآشكار م يسازمان

رهبري دگرگون بنام  يرهبر يد نوعيبا يند توسعه سازمانيرات در فرآييدن تغيو به چالش كش يط ها دانشگاهير در محييخلق تغ يبرا

همانطور كه بيان شد قلب . كه هر نوع تغيير را حمايت و تدبير مورد نياز براي برخورد با آن را پيش بيني نمايد. شودكننده انتخاب 

فرآيند . ران ارشد و رهبران باشديت مديموفق خواهد بود كه مورد حما يزمان يتوسعه سازمان. فرآيند توسعه سازماني رهبري است

. مر باشد چون تغييرات محيطي هميشه وجود دارند و دانشگاه ها در محيطي پيچيده قرار دارندتوسعه سازماني در دانشگاه بايد مست

ت و يحما يرا در توسعه سازمان يتواتند رهبر يم دارند و فرهنگ حاكم بر سازمان ميرابطه مستق يرهبر يندهايو فرآ يفرهنگ سازمان

 . دهد ياري

 

  :   منابع
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