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چكيده
ع و كاملي در مورد رهبريدهد كه ادبيات و چارچوب نظري جام مي نشانها  بررسي ادبيات موجود رهبري در سازمان

لذا اين پژوهش با بهره گيري از رويكرد نظريه داده بنياد به. ي بومي كه مورد توافق همگان باشد وجود نداردهم افزا
به منظور. باشد مي ايرانهاي  ين ابعاد رهبري هم افزا در قالب الگويي نظام مند براي دانشگاهدنبال شناسايي و تبي

جامعه مخاطب پژوهش صاحب نظران آگاه و آشنا به .نيمه ساختار يافته استفاده شدي  هاز مصاحبها  جمع آوري داده
و به روش) نظري(ه گيري به صورت هدفمند نمون .بودندها  مديريتي در دانشگاه امور مديريتي و افراد داراي سابقه
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Abstract: 
A review of the existing leadership literature in organizations shows that there is no 
comprehensive theoretical framework for synergistic leadership that is generally 
agreed upon. Therefore, this study seeks to identify and explain the dimensions of 
synergistic leadership in the form of a systematic model for Iranian universities using 
the grounded theory. Semi-structured interviews were used to collect data. The target 
population of the study were knowledgeable management experts and people with 
management experience in universities. Purposeful (theoretical) sampling was 
performed using a network of experts (snowball). Interviews of 13 scholars and 
academic executives were analyzed using Strauss and Corbin's (1990) three-stage 
coding method. Validation was done through participant review and peer review and 
repeated study by the researcher herself. Totally, 506 open codes were extracted from 
the interviews, which, after axial and selective coding, identified 6 dimensions of 
paradigm model including Causal conditions (11 categories), synergistic leadership 
components (8 categories), context (12 categories), intervening conditions (7 
categories), strategies (13 categories) and consequences of implementing of 
synergistic leadership model (12 categories). Finally, a synergistic leadership 
paradigm model was designed and presented to Iranian universities. 

Keywords: Synergistic Leadership, University, University Leadership, grounded 
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مقدمه
اين فشارها با. امروزي تحت فشار قابل توجهي قرار دارندهاي  در محيط پيچيده سازمانها  دانشگاه

ها اين تغييرات باعث شده كه دانشگاه. گيرند مي توجه به تغييرات و تحوالت به طور مستمر فزوني
قرارها  كامال نامشخص و مبهم پيش روي آناي  مواجه شوند و آيندهاي  بي سابقههاي  با چالش

براي دستيابي به نتايج مطلوب درها  گيرد كه نياز به پاسخ جديدي از سوي رهبري دانشگاه
با تكيه بر رويكردهاي رهبري سنتيها  دانشگاه. آموزش، پژوهش و خدمات احساس شودي  هزمين
راي مسائل و نيازهاي كنوني، سبك و مدلب. توانند چيزي را كه الزم است فراهم كنند نمي ديگر

در پيشرفت و توسعه يكها  با توجه به نقش دانشگاه. رهبري متفاوت و جديدي مورد نياز است
توانند با انتخاب سبك رهبري مناسب و شناخت عوامل موثر در ها، مي كشور، رهبران دانشگاه

علمي دانشگاه به صورت مستقيم وسبك رهبري و مديريت دانشگاه، با كارمندان و اعضاي هيات 
كمي و كيفي، ارتباط اثر بخش برقرار كرده، بهرههاي  يا به صورت غير مستقيم از طريق برنامه

را برايها  وري مطلوب در كاركنان و اعضاي هيات علمي را ارتقاء داده، هماهنگي و همكاري آن
استاي اهداف فردي و سازماني گام برجلب كند و به صورت هم افزا در رها  اجراي اثر بخش برنامه

ها كنند، برنامه نمي بديهي است در سازمان هايي كه رهبران سبك رهبري مناسب را انتخاب. دارند
شوند و يا حداقل از مطلوبيت كمي در اجرا بر خوردار هستند، كاركنان نمي به درستي انتخاب

و كاركنان وجود ندارد،اختالف نظر رضايت خاطر كافي ندارند، هم دلي و هماهنگي ميان رهبر
اين پژوهش قصد دارد. كند مي وجود دارد و در نتيجه بهره وري سازمان به طور جدي كاهش پيدا

رهبري را تا بدينهاي  جديد كه دانش نظريهاي  با معرفي نظريه رهبري هم افزا به عنوان نظريه
معرفي نموده وها  ر در رهبري دانشگاهلحظه تكامل بخشيده و اين نظريه را براي اثر بخشي بيشت

بهها  به صورت عام و دانشگاهها  بدين وسيله در جهت تكامل سير ادبيات رهبري در سازمان
.صورت خاص قدمي برداشته باشد

پيش از بررسي مباني نظري پژوهش الزم است اين نكته ذكر شود كه بستر پژوهش موضوع
در بستر ديگرياي  چه بسا نظريه. يد مورد توجه قرار گيردمهمي در پژوهش كيفي است كه حتما با

بسياري صاحب نظران معتقدند پژوهش كيفي پويا بوده و. و ابعاد جديدي پيدا كندها  مؤلفه
نظريه رهبري هم]. 13[تكرار شوند "نمي توانند و نبايد"كيفيهاي  كنند كه مطالعه مي استدالل

باشد نمي پيشين و قديمي تر رهبريهاي  حذف نظريه پست مدرن است و حامياي  افزا، نظريه
رهبري وارد شوند و سير جديد در ادبيات و گفتمانهاي  بلكه حامي اين تفكر است كه نظريه
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نخستين نظريه رهبري1آيربي، براون، دافي و تروتمن]. 23[آن را شكل دهندي  هتكامل و توسع
هاي و ارتباط متقابل عوامل كليدي آن در سازمانقرن بيست و يك را با تأكيد بر رابطه سيستميك 

اگرچه اين نظريه در بستر و بافت مديريت آموزشي مطرح و توسعه يافته است. آموزشي ارائه دادند
مختلف به كار گرفته شود و مورد استفاده قرارهاي  اما اين قابليت و جامعيت را دارد كه در سازمان

رهبري سنتي و كالسيك درهاي  بررسي تدريس نظريه با1995توسعه نظريه در سال  .گيرد
].11[مديريت آغاز شدهاي  رشته

رهبري هم افزا به عنوان مدلي از رهبري اثر بخش ديدگاهي جامع و سيستمي به سازمان و
عملكرد آن دارد و مسائل فرهنگي اجتماعي و موقعيتي سازمان را به خوبي رصد كرده و به دنبال

هم راستا سازي ساختار سازمان، رفتار رهبري، نيروهاي محيطي و خارجي وهماهنگ نمودن و 
مهم تئوري رهبري هم افزا اين است كههاي  يكي از مزيت. باشد مي ها باورها و نگرشها،  ارزش

اين نظريه داراي ديدگاهي كالن نسبت به ارتباط و تعامل ميان چند بعد مهم در سازمان دارا
چنين. داردها  يدگاهي جامع ميان باورها، نيروهاي خارجي، افراد و سازماناين نظريه د. باشد مي

بولمن و]. 11[ياشد مي ضروري و الزمها  ديدگاهي جهت ايجاد تصويري كامل از واقعيت
بيان داشتند كه رهبران موفق از موقعيتي كه در آن مشغول به كار هستند چشم) 1997(2ديل

از زندگي افراد سازمان با ديدگاه اين نظريه، بينشي وسيع]. 15[اندازي وسيع و گسترده دارند
نظريه رهبري هم افزا شامل). 3،2015اوليويرا(آورد  مي متفاوت فراهمهاي  و فرهنگها  پيشينه
بيش از رهبري هم افزا].11[كند مي حمايتاي  چند گانههاي  باشد و از ديدگاه مي مؤلفهچهار 

تأكيد مؤلفهسازمان و رهبري، بر تعامالت پوياي چهار  ساخت دهي و طراحي مجدد مفاهيم
نيروهاي). 3، 5رفتار رهبري). 4،2باورها و ارزش هاها،  نگرش). 1:عبارتند ازها  اين مؤلفه. كند مي

با يكديگر روابطي چندگانه راها  در نظريه رهبري هم افزا اين مؤلفه. 7ساختار سازماني). 6،4خارجي
به .توان اظهار داشت كه كدام وجه و رابطه از ديگري قدرتش بيشتر است نمي دهند و مي شكل

توانند سهم يكساني در تحقق نهايي اثربخشي رهبري ايفا مي ها عبارت ديگر هر كدام از اين مؤلفه

1. Irby, Brown, Duffy, and Trautman
2. Bolman and Deal
3.Oliveira
4. values, attitudes, beliefs
5. leadership behavior
6. external forces
7. organizational structure
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و همان طور كه پيشتر اشاره شد هدف نظريه رهبري هم افزا اين نيست كه جايگزين] 15[كنند
رهبري راي  هيت و رهبري شود بلكه هدف آن اين است كه دانش پايپيشين مديرهاي  تئوري

.گسترش دهد
.شوند مي در ادامه هر كدام از ابعاد مدل رهبري هم افزا آيربي، براون، دافي و تروتمن تشريح

"باورها و ارزش هاها،  نگرش"در مدل رهبري هم افزاي براون، دافي و تروتمن مؤلفهاولين 

وولف و بال تصميمات و ادراكات فردي، گروهي و سازماني همه توسط باورها،باشد طبق نظر  مي
اقدامات و نوع عمل نمودن رهبر در انجام وظايفش،. گيرند مي قرار تأثير تحتها  و ارزشها  نگرش
اظهار داشت كه ارتباطات تنگاتنگي بين1دارش]. 2[نمايد  مي شخصيتي وي را منتقلهاي  ارزش
توانند هنگامي كه مي باورها. و باورها با رهبر، كارمندان و سازمان وجود داردا ه ارزشها،  نگرش

از ثباتها  و ارزشها  اطالعاتي جديد كسب و پردازش شود دچار تغيير شوند در حاليكه نگرش
].6،11[بيشتري برخوردار هستند

ته از ادبياتبه طور مستقيم نشأت گرف دومين عامل نظريه رهبري هم افزا، "رفتار رهبري"
به به صورت طيفي از رفتارهاي رهبري استبدادي تا پرورش مدارانه باشد و مي رفتارهاي رهبري

برخي از رفتارهاي رهبري بيشتر مربوط به مردان و برخي بيشتر مربوط. تصوير كشيده شده است
، استقالل،)زيجدا سا(مانند خود رأيي، تفكيك  طيفي از رفتارهاي رهبري. باشد مي به رهبران زن

شود، در حالي كه رفتارهايي چون وابستگي، تشريك مي و رقابت به رهبران مرد نسبت داده كنترل
بهها  مساعي و همكاري،گشودگي و قدرت پذيرش، ادغام، آگاهي از الگوها، در كليه امور و موقعيت

شود كه مي ز رهبرينظريه رهبري هم افزا شامل رفتارهايي ا]. 16[شود مي رهبران زن نسبت داده
كنند مانند قاطعيت، تسهيل سازي، چشم انداز داشتن، تيم مي حمايتها  از تغيير و تحول در سازمان

نظريه مؤلفهسومين ]. 1[سازي، ظرفيت سازي، انجمن سازي، تأمل مداوم و مديريت تعارض
گذاراني هستندكه تأثير آن دسته از باشد، نيروهاي خارجي مي "نيروهاي خارجي"رهبري هم افزا 

باشند و به طور ذاتي مي خارج از كنترل سازمان يا رهبري كه در تعامل با سازمان هست
آموزشي، نيروها ياهاي  در سيستم. دهند مي و باورها را شكلها  نگرشها،  از ارزشاي  مجموعه

ط دولتي،گذاران خارجي مهم، مرتبط با شرايط و جوامع بين المللي، ملي و محلي، ضواب تأثير
حقوقي،هاي  قوانين، فضاي سياسي، شرايط خانواده، نيازهاي جامعه، منابع محدود، چالش

1. Daresh
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نظريه رهبري هم افزا، عوامل وعناصر]. 10[باشند مي حزبي و عوامل جغرافياييهاي  سياست
شود مي خارجي و بيروني را به عنوان عوامل مهمي كه باعث پرورش موفقيت و تجربه رهبران

ساختار. باشد مي "ساختار سازماني"مؤلفه چهارم نظريه رهبري هم افزا ]. 13[كند  يم مطرح
و ارتقاء سطح پرورش اشاره داردها  و چگونگي عمل نمودن آنها  سازمانهاي  سازماني، به ويژگي

طبق]. 11[شود مي و ارزش گذاري اعضاي سازمان را شاملاي  و سرپرستي، پاداش به توسعه حرفه
از انواع مختلف باز تا كامال بسته و بوروكراتيك قراراي  برگسترهها  ساختار بري هم افزانظريه ره

بوروكراتيك شامل تقسيم كار، قوانين،سلسله مراتب اختيار، غير شخصي وهاي  سازمان .دارند
باز با اعمالي هم چون تصميم گيري مشاركتي،هاي  ، در حالي كه سيستم]14[شوند مي رقابت
].9،10،11[شوند مي چرخش رهبري، ارتقاي گروه و همكاري و تسهيم قدرت شناختهي ها سيستم

موردها  رهبري هم افزا در اين پژوهش به دليل اهميت فراوان آموزش عالي، در بستر دانشگاه
يكي از مهم ترين اركان بنيادين جهت هرگونه تغيير و تحولها  دانشگاه. بررسي قرار خواهد گرفت

مخاطب خود پويا و متناسب با نيازهاي واقعي بازار كار و محيطها  ت چنانچه دانشگاهو نوآوري اس
كه در آناي  باشد و بتواند رضايت مخاطبين خود را جلب كرده و براي محيط مخاطب و جامعه

توان گفت كه اهداف متعالي آموزش عالي مي حضور دارد دستاوردهاي رقابتي در پي داشته باشد،
بايد يادآوري كرد كه محقق شدن اهداف، مستلزم. ه جامعه در حال تحقق استبراي خدمت ب

همان طور كه پيشتر گفته شد با تأملي. توجه به سبك رهبري حاكم در مراكزآموزش عالي است
شود كه مهم ترين و حساس ترين عامل مي در متون و كتب مديرتي و سازماني اين گونه استباط

استراتژيك است و نوعاي  رهبري در هر سازمان نقطه. باشد مي "هبرير "ها  در پيشرفت سازمان
توان گفت مي باشد بنابراين مي رهبري تعيين كننده ميزان زيادي از اثر بخشي عملكرد سازماني

عملكرد اثربخش، خالق و با بهره وري باال در هر سازمان به شدت بستگي به نحوه عملكرد
را مادرها  توان آن مي آموزشي كه به نوعيهاي  موضوع در سازمان اين. رهبري در آن سازمان دارد

توان گفت نحوه مي باشد و در سطحي فراتر مي تعبير نمود اهميت بيشتري داراها  ديگر سازمان
به عنوان آخرين گام آموزش آكادميك به افراد جهت پرورش و آمادهها  عملكرد رهبري در دانشگاه

سبك رهبري. محيط و بازار كار از اهميت ويژه تري برخوردار است براي ورود بهها  سازي آن
تواند مي سبك رهبري مناسب. سازمان استهاي  تعيين كننده اصلي فرهنگ، جو و استراتژي

اساتيد، دانشجويان وهاي  و توانمنديها  فضاي كلي دانشگاه را پرنشاط و پويا نموده و استعداد
.كارمندان را متجلي سازد
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ن جا كه طبق مطالعات پژوهشگر تاكنون در مورد اين موضوع، پژوهشي در داخل كشوراز آ
و دراند  كشور مشخص نشدههاي  اين سبك رهبري در بستر دانشگاههاي  انجام نشده است، مؤلفه

نتيجه الگويي كاربردي ارائه نشده است و از طرفي مطالعات انجام شده در خارج از كشور نيز
و شناسايي بستر مناسب، عواملها  لذا قطعا نياز بود جهت تشخيص مؤلفه باشند مي محدود

انجام گردد تا بازدارنده، راهبردها و پيامدهاي اين سبك رهبري پژوهش كيفي با رويكرد داده بنياد
با. بومي ارائه نمودهاي  متناسب با ويژگيها  بدين وسيله بتوان الگوي رهبري هم افزا را در دانشگاه

باشند مي ها به اهميت وافر مراكز آموزش عالي، در اين پژوهش سازمان مورد نظر، دانشگاهتوجه 
در نهايت هدف اين. گيرد مي مورد پژوهش قرارها  گذار رهبري در آنتأثير كه مسأله مهم و بسيار

و شرايطها  را متناسب با ويژگيها  پژوهش آن است كه بتواند الگوي رهبري هم افزا در دانشگاه
آن درهاي  هرچند كه مدل نظريه رهبري هم افزا و مؤلفه. ايران ارائه نمايدهاي  دانشگاهاي  زمينه

خارج از كشور مطرح شده است اما دراين پژوهش با مصاحبه و مشورت با متخصصين و صاحب
اينهاي  آموزشي كشور، پژوهشگر در پي اكتشاف مؤلفههاي  نظران مديريت و رهبري در سازمان

داخل كشور بود و در طراحي اين الگوي رهبري،هاي  يه متناسب با شرايط و بوم دانشگاهنظر
آموزشي كشور باهاي  نظرات متخصصين و صاحب نظران مديريتي و رهبري داخلي در سازمان

داشته و الگويي متناسب با وضعيت فرهنگ،اي  لحاظ شرايط و بستر كشور نقش تعيين كننده
.داخلي طراحي گرديد كه قابليت به كارگيري داشته باشدهاي  هساختار و بوم دانشگا

با توجه به بديع بودن موضوع، پيشينه پژوهشي مرتبط با اين موضوع تاكنون در داخل كشور
در اين راستا در مطالعات خارجي پژوهشگر به مطالعات معدودي دست يافته. وجود نداشته است

نظريه رهبري"در مطالعه خود با عنوان ) 2001(ي و براونآيرب. است كه در ادامه آورده شده است
باشند كه تفاوت بين فرهنگي مياي  مدرنيسم عبور نموده و به دنبال نظريههاي  از تئوري "هم افزا 
براي آن مؤلفهكنند و چهار  مي نظريه رهبري هم افزا را معرفي، نظريه لحاظ شده باشد در آن

و باورها، ساختار سازماني وها  نگرشها،  رفتار رهبري، ارزش نمايند كه عبارتند از مي مشخص
اعتباريابي پرسش نامه اثربخشي"در پژوهشي تحت عنوان ) 2001(1هولتكام]. 9[نيروهاي خارجي

رهبري هم افزا پرداخته ،كه به اعتباريابي پرسش نامه مورد نظر براي سنجش"رهبري و سازماني 
به دست آمده از پرسش نامه اثربخشي رهبري وهاي  دادهاست به اين نتايج دست يافت كه 

1. Holtkamp
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الزم به ذكر است كه. سازماني، هم جهت و هماهنگ با چهار مؤلفه رهبري هم افزا بوده اند
پرسش نامه اثربخشي سازماني و رهبري برپايه چهار مؤلفه نظريه رهبري هم افزا شكل گرفته

تواند در مي ش نامه اثربخشي رهبري و سازمانيوي حاكي از اين بودند كه پرسهاي  يافته. است
بتوانند نقاط قوت و ضعف سازمانها  ارتباط با نظريه رهبري هم افزا براي مديران به كار رود تا آن

خود و رهبران سازمان خود را ارزيابي نمايند وچنانچه مشكلي در سازمان وجود داشته باشد، اين
يص داده شود كه آيا رفتار رهبري هم راستا با ساختارتواند اجرا شود تا تشخ مي پرسش نامه

اين هم چنين وي اظهارداشت كه. و باورهاي سازمان هست يا خيرها  و نگرشها  سازماني و ارزش
تواند به وسيله افراد سازمان براي تشخيص ميزان تناسبشان با سازمان مورد نظر مي پرسش نامه

].8[نيز به كار رود
مديريتهاي  جنسيتي درشيوههاي  تحليل تفاوت "پژوهشي با عنوان  رد) 2004(1تراسلو

انجام داده به اين نتيجه "تعارض سرپرستان مدارس دولتي در ارتباط با نظريه رهبري هم افزا
مديريت تعارض با توجه به توزيع جنسيتي كامال متفاوت است وهاي  رسيده است كه شيوه

مديريت تعارض تشخيصهاي  ري هم افزا و هر كدام از شيوهبين چهار عامل نظريه رهباي  رابطه
داده شد و سرپرستان زن و مرد، هر دو عوامل يكساني را به عنوان منشأ ناهم خواني با هر شيوه

هم چنين وي به اين نتيجه نهايي رسيد كه هر شيوه مديريت تعارضي. شناسايي نمودند تعارض
سيت به ناهم خواني و ناسازگاري ادراك شده ميانمربوط به جنس خاصي است در حالي كه جن

].22[عوامل نظريه رهبري هم افزا و تعارض درون هر شيوه مديريت تعارض ارتباطي ندارد
تحليلي بر ادراك سرپرستان و انجمن مدرسه"در رساله دكتري خود تحت عنوان، ) 2004(2هرناندز

سرپرستان و رؤساي).الف: شكيل داد شامل، سه گروه مقايسه ت"از عوامل نظريه رهبري هم افزا
از سرپرستان زن و رؤسايها  رؤساي انجمن).سرپرستان زن و سرپرستان مرد؛ ج). انجمن ها؛ ب

ازها  وي نشان داد كه ادراك سرپرستان و انجمنهاي  تحليل داده. از سرپرستان مردها  انجمن
مقايسه باهاي  ت معناداري در ادراك گروهعوامل نظريه رهبري هم افزا هم خواني دارد، اگرچه تفاو

هم چنين نتايج نشان داد كه با. رفتار رهبري هم افزا نشان داده شدهاي  زير مؤلفه در نظر گرفتن
ازها،  ريسك پذيري در پرسش نامه اثربخشي رهبري و سازماني، رؤساي انجمني  هگوي توجه به

1. Truslow
2. Hernandez
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حالي كه سرپرستان خود را اهل ريسكسرپرستشان برداشت يك ريسك كننده را نداشتند در
ها، هم چنين براي رؤساي انجمن. نمودند و اين اختالف منبعي براي تعارض شده بود مي ادراك
نيروهاي خارجي رهبري هم افزا عاملي مهم بود در حالي كه براي سرپرستان عامل مهميي  همؤلف

يافته ديگر اين پژوهش حاكي از آن .شد مي شد و مجددا اين اختالف نظر باعث تعارض نمي قلمداد
بود كه ادراك سرپرستان مرد از خودشان، عامل تغيير و تحول بود در حاليكه با ادراك رؤساي

در تناقض بود و يافته آخر نشان داد كه سرپرستان در هر دو جنس زن وها  انجمن هايشان از آن
ر نظر گرفته شده مختص زنانه ومرد، همگي بايكديگر هم نظر بودند كه طيفي از رفتارهاي د

].7[طيفي ديگر مردانه است
نظريه رهبري هم افزا و كاربرد: روايت شخصي"، در پژوهش خود تحت عنوان )2010(مانوئل

به اين نتيجه رسيد كه زماني كه سه بعد "آن در مديريت و رهبري مدارس متوسطه روستايي
شده و در يك جهت بوده و با هم متناسب باشند، دررهبري هم افزا با بعد رفتار رهبري هم راستا 

، در رساله دكتري خود تحت)2015(اوليويرا]. 15[باشند مي اثربخشي رفتار رهبر بسيار مؤثر
رهبران آموزشي منتخب دراي  كاربرد نظريه رهبري هم افزا، مطالعه موردي مقايسه ":عنوان

كه نظريه رهبري هم افزا بدون سازگاري به اين نتيجه رسيد "موسسات آموزش عالي در برزيل
تواند از قابليت اجرايي در موسسات آموزشي آن نمي موقعيتي و بافتي با فرهنگ خاص برزيل

هم چنين وي اظهار داشت كه شرايط اقتصادي و اجتماعي در تحقق اين نظريه و. برخوردار باشد
ايد اين شرايط را در به كار گيري اينآيد بنابراين حتما ب مي اجرايي شدن آن عامل مهمي به نظر

اند خود بيان داشت كه شركت كنندگان عموما بيان كردههاي  اوليويرا در يافته. نظريه لحاظ نمود
تواند در بافت و محيط برزيل و اموزش عالي آن بدون درنظرگرفتن نمي كه نظريه رهبري هم افزا

دي فرهنگ برزيل، قابليت كاربرد داشتهگسترده فرهنگي جهت بازتاب عناصر كليهاي  انطباق
هاي همچنين وي بيان داشت كه رهبران آموزش عالي برزيلي اعتقادي به مفهوم سبك. باشد

تجربه و ميزان حمايت خانوادگي كه دريافت در نتيجهها  و دانش آنها  رهبري ندارند زيرا مهارت
ديگر اين پژوهش اين بود كههاي  يافتهاز . كند مي كنند و نه درنتيجه آموزش رسمي، رشد پيدا مي

وضعيت اقتصادي اجتماعي به علت شكاف طبقاتي جامعه، نقش بزرگي در ادراك شركت كنندگان
اوليويرا همچنين دريافت كه شركت كنندگان. كند مي از مفهوم رهبري در آموزش عالي برزيل ايفا

به عنوان ابزاري ارزشمند جهتتواند  مي معتقدند كه پرسش نامه اثربخشي رهبري وسازماني
].18[رهبران آموزش عالي مورد استفاده قرار گيرداي  ارزيابي رشد حرفه
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كشور مطرح و مورد بررسيهاي  از آن جا كه اين موضوع رهبري براي اولين بار در دانشگاه
ته است وبه روش داده بنياد قرار گرفاي  واقع شده، به دليل بديع بودن موضوع مورد بررسي زمينه

از. داخلي ارائه دهدهاي  تالش داشته تا الگويي متفاوت، جامع و كاربردي تر براي بستر دانشگاه
طرفي پژوهشگر با استفاده از الگوي پارادايمي اشتراس و كوربين كه الگويي داده بنياد بوده و

مناسب، ، بررسي پديده محوري، بررسي بستر و زمينهعامل بررسي عوامل علّي 6تشكل از م
باشد سواالت پژوهش مي بررسي عوامل مداخله گر و بازدارنده، بررسي راهبردها و بررسي پيامدها

در. اشاره شده استها  خود را به شكل اين الگوي پارادايمي طراحي نموده است كه در ذيل بدان
طراحيها  آن بر اساسها  انتها مصاحبه با صاحب نظران، اكتشاف عوامل الگوي پارادايمي كه سوال

و الگوي پارادايمي رهبري هم افزا كه منطبق بر رويكرد داده بنياد شده بودند را به دنبال داشته
.اشتراس و كوربين است استخراج شده است

چيست؟ به عبارتيها  عوامل علي و ضرورت وجود الگوي رهبري هم افزا در دانشگاه .1
افزا رهبري هم: بررسي پديده محوري. 2چيست؟ ها  مشكالت فعلي رهبري و مديريت در دانشگاه

بستر يا زمينه مناسب جهت اجراي. 3تواند داشته باشد؟  مي هايي مؤلفهچه نوع رهبري است و چه 
عوامل باز دارنده يا مداخله گر به عبارتي نيروهاي .4تواند باشد؟  مي افزا در دانشگاه چه رهبري هم

.5افزا چه هستند؟ فرايند رهبري در دانشگاه، براي رهبري هم گذار برتأثير جي و حتي داخليخار
پيامدهاي اجراي الگوي رهبري. 6 تواند باشد؟ مي رهبري هم افزا چه راهبردهاي اجراي الگوي

هم افزا براي دانشگاه چيست؟

روش شناسي پژوهش
ياد انجام پذيرفتهداده بني  هباشد كه با بهره گيري از نظري مي پژوهش حاضر از نوع پژوهش كيفي

است كه مستقيما از داده هايي استخراج شده است كه دراي  داده بنياد، نظريهي  هنظري. است
تحليلها،  در اين روش، گردآوري داده. جريان پژوهش به صورت منظم گرد آمده و تحليل شده اند
اده بنياد دردي  هروش شناسي نظري. و نظريه نهايي با يكديگر در ارتباط تنگاتنگ هستند

از. داده بنياد مطرح شدي  هدر كتاب كشف نظري1ميالدي از سوي گالسر و اشتراوس 1967سال
تواند نقش مهمي مي پديدار شده از تجربه استاي  داده بنياد كه نظريهي  هنظر اين محققان، نظري

1. Glaser & Strauss
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ده بنياد، پژوهشدر نظريه دا]. 21[تجربي ايفا نمايدهاي  در پر كردن شكاف ميان نظريه و پژوهش
شود تا آنچه متناسب و مربوط به موضوع است خود مي از يك حوزه مطالعاتي شروع و فرصت داده

اينكه چرا از رويكرد داده بنياد]. 4[شود  مي را نشان دهد، بنابراين نوعي پژوهش اكتشافي نيزتلقي
هم بر اساس الگوياستفاده شده است به اين علت بوده كه پژوهش به دنبال طراحي الگو آن 

توانست مي اشتراوس و كوربين بوده است، اگر طراحي الگو مطرح نبود روش پديدار شناختي
داده بنياد، ساختني  هبه عبارتي جامع تر هدف اصلي از به كارگيري روش نظري.. استفاده شود
ينكه همه ابعادداده بنياد متضمن يك فرضيه اصلي است مبني بر اي  هاستفاده از نظري. نظريه است

تعريف شده در جامعهي  هيا حداقل ابعاد پديداند  مورد نظر هنوز مشخص نشدهي  همربوط به پديد
هنوز روابط بين مفاهيماند  مورد نظر، مشخص نيستند يا اگر مشخص شدهي  هيا مكان مورد مطالع

ده بنياد روشي است كهروش دا. يا از نظر مفهومي رشد كافي نيافته انداند  يا به خوبي درك نشده
هدف آن شناخت و درك تجارب افراد از رويدادها و وقايع در بستري خاص است و اين بستر

كندو به آن ارزش منحصري مي متفاوت و تجارب افراد است كه پژوهش را از نوع مشابه آن متمايز
].4[دهد مي

رهبري و اجرايي داراي جامعه مخاطب پژوهش، صاحب نظران آگاه و آشنا به امور مديريتي،
و مراكز آموزش عالي در كشور و هم چنين اعضاي هيات علمي باها  سابقه مديريتي در دانشگاه

و رهبري در سطح مديران رده باال و مياني. باشند مي مرتبط مديريتيهاي  تخصص در رشته
كهو به روش شب1)نظري(نمونه گيري به صورت هدفمند . دانشگاه مد نظر بوده است

قبل از انجام هر كاري مطالعه اسناد، مدارك، دانش نظري. انجام پذيرفت2)گلوله برفي(متخصصين
پس از مطالعه پيشينه و دانش نظري مربوط به موضوع. و ادبيات مربوط به پژوهش انجام گرفت

ها مصاحبه. مورد نياز از مصاحبه نيمه ساختار يافته استفاده شدهاي  پژوهش جهت گردآوري داده
هاي شود و داده نمي تاجايي ادامه يافت كه محقق دريافت كه اطالعات جديدي به پژوهش اضافه

14در اين پژوهش با . باشند بنابراين فرايند نمونه گيري را پايان داد مي قبلي درحال تكرار شدن
ا ازنفر از متخصصين و مديران صاحب نظر دانشگاهي كه يا سابقه مديريت و رهبري داشته و ي

اساتيد علوم مديريت و رهبري در دانشگاه بودند مصاحبه انجام شد كه البته انتخاب ايشان با بهره

1. Purposeful or Theoretical
2. Network/ Snowball
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13گيري از تكنيك گلوله برفي و معرفي صاحب نظران يكي پس از ديگري بود كه در عمل 
دهمصاحبه مورد تحليل قرار گرفتند و يك مصاحبه اطالعات مورد نياز اين پژوهش را فراهم نياور

.آمده است) 1(بود و از دور بررسي خارج شد كه اطالعات مصاحبه شوندگان در جدول 
اعتبارسنجي پژوهش از طريق بازبيني مشاركت كنندگان و بازبيني توسط دو همكار خبره صورت

را بازبيني نمايند، همها  از دو نفر از متخصصين خواسته شد متن مصاحبه و كد گذاري. پذيرفت
ضمنا متن. ارائه شد تا نظرات خودشان را اعالم نمايندها  به مشاركت كنندهها  ريچنين كدگذا

.توسط پژوهشگر مورد باز بيني و بررسي مجدد قرار گرفتها  مصاحبه

اطالعات جمعيت شناختي گروه مصاحبه شونده: 1جدول
جنسيت سمت مرتبه علمي محل خدمت

مرد  خارج دانشگاهمديريت داخل و استاديار دانشگاه شهيد بهشتي
مرد  مديريت داخل و خارج دانشگاه دانشيار دانشگاه خوارزمي
مرد  مديريت داخل و خارج دانشگاه دانشيار دانشگاه تهران

مرد  مديريت داخل دانشگاه دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
مرد  مديريت داخل دانشگاه استاديار دانشگاه تهران

مرد  ريت داخل دانشگاهمدي دانشيار دانشگاه اصفهان
مرد  مديريت داخل دانشگاه استاديار دانشگاه مازندران
مرد  مديريت داخل و خارج دانشگاه دانشيار دانشگاه باقرالعلوم
مرد  مديريت داخل دانشگاه استاد دانشگاه اصفهان
مرد  مديريت داخل و خارج دانشگاه استاديار دانشگاه اصفهان

مرد  مديريت داخل و خارج دانشگاه دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي
مرد  مديريت داخل دانشگاه دانشيار دانشگاه فرهنگيان تهران

مرد  مديريت داخل دانشگاه دانشيار دانشگاه اصفهان
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  :آورده شده است) 2(در يك نگاه مراحل انجام پژوهش در شكل
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  مراحل انجام پژوهش): 2(شكل
  

   ها يافته
داده بنياد اشتراوس و كوربين ي  هكيفي بر اساس رهيافت نظام مند نظريهاي  تجزيه و تحليل داده

در سه مرحله كد گذاري باز، كدگذاري محوري وكدگذاري انتخابي صورت پذيرفت كه بدين ترتيب 
رهبري هم افزا، بستر و زمينه مناسب، عوامل مداخله گر و بازدارنده، هاي  مؤلفهعوامل علّي، 

از  استقرايي بوده واي  به شيوهراهبردها و پيامدهاي اجراي الگوي رهبري هم افزا استخراج شدند 
در اين پژوهش . جزء به كل رسيده است و در نهايت الگوي پارادايمي رهبري هم افزا ارائه گرديد

به اند  خام مرحله قبل از خود استخراج شدههاي  مقوالت كد گذاري شده به طور استقرايي از داده
 بيرونها  مرحله به مرحله از دل داده نظريه استقرايي است چرا كهاي  عبارت ديگر نظريه زمينه

در . باشد مي گيرد و شكل كد گذاري آن نيز طبعا استقرايي مي آيد و در نهايت نظريه شكل مي
شود كه به ترتيب عبارتند  مي استفادهها  داده بنياد از سه مرحله كد بندي براي تحليل دادهي  هنظري

 يمبان يبررس
 ينظر

 
 يبررس

 نهيشيپ

دينظرات اسات
راهنما و 
 مشاور

 افتهيمه ساختارين سؤاالت مصاحبه نييتع

مراحل انجام 
 پژوهش

 يِل محتوايو تحليگذاركد
 هامصاحبه

 

رهبري هم افزا برايطراحي الگوي
 ها  دانشگاه

 ران يا يهم افزا در دانشگاه هايرهبريمؤلفه هاييبه منظور شناسا انجام مصاحبه
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كد گذاري فرايندي است كه طي آن. از كد گذاري باز، كدگذاري محوري و كد گذاري گزينشي
در اين فرايند واحد. پردازد مي ها محقق به جدا سازي، مفهوم بندي، ادغام و يكپارچه سازي داده

توان مي شود مي كدگذاري محسوبي  هلدر كدگذاري باز كه اولين مرح. بنيادين، مفهوم است
در مرحله بعد اين. را سطر به سطر يا به صورت پاراگرافي كدگذاري و مفهوم گذاري كردها  داده

مفاهيم را كنار هم گذاشته و بر اساس اشتراكات، تشابهات يا هم پوشي معنايي به صورت مقوالت
هسته ياي  هجديد به نام مقولي  همقولآيند و در نهايت مقوالت عمده را در يك  مي محوري در

.كنند مي قبلي قرار دارد يكپارچهي  هانتخابي كه در سطح انتزاعي تري نسبت به دو مرحلي  همقول
اين مفهوم استخراج شده نهايي.شود مي در اين مرحله مهم ترين تم يا موضوع پژوهش نيز انتخاب

در حدي باشد كه بتواند ديگر مقوالت را نيز دربايد داراي قدرت تحليلي بوده و شمول معنايي آن 
انجام اين سه مرحله از كد گذاري مستلزم دقت فراوان است،چرا كه اين مقوالت در. خود بگنجاند
گيرند و شرايط، تعامالت و مي گزينشي يا تم اصلي نظريه قراري  هنهايي حول مقولاي  مدل زمينه

مقولهي  هكدهاي باز استخراجي و نحو) 10(تا)2(هاي  جدول]. 4[كشد مي را به تصويرها  پديده
منظور از. دهد مي بندي محوري مربوط به هريك از عوامل مدل پارادايمي رهبري هم افزا را نشان

.باشد مي مصاحبه شونده) م(

نمونه استخراج كد باز از متن مصاحبه در عوامل علي:2جدول
كد باز مستخرجمتن

تأثيريتوانيم از آن بگذريم عوامل خارج از دانشگاه است كه بياز عوامل علّي كه نم
.نيست مثل نحوه سياست گذاري و برنامه ريزي كالن در سطح آموزش عالي

مثال سياست گذاري. گذشته داشتيمهاي  نامناسبي كه در دورههاي  سياست گذاري
).4م(كالن گسترش بي رويه آموزش عالي

زشنحوه سياست گذاري در سطح آمو
)4م(عالي 
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عوامل علّي در قالب) مفاهيم(دسته بندي كدهاي باز شناسايي شده: 3جدول
مقوله بندي محوري
:براي عوامل علّي) مفاهيم(كدهاي باز شناسايي شده مقوله بندي

محوري
نحوه سياست گذاري در سطح): 8م(نداشتن چشم انداز صحيح):8م(عدم تفكر استراتژيك در رهبري

)8م(عدم نظام مندي رهبري).: 8م(نداشتن تفكر سيستمي).: 4م(زش عالي آمو
عوامل راهبردي

عدم تناسب مديريت):9م(بومي نبودن دانش رهبري).11م(عدم رهبري و مديريت بومي دانشگاه
اعضاي هيأتهاي  عدم انطباق سبك مديريت و رهبري فعلي با ويژگي): 11م(بوروكراتيك با رهبري

مديريت و رهبري): 5م(عدم رابطه مداري و اخالق شايسته رهبري). 10م(نانعلمي و كارك
ندادن انگيزه الزم به اعضاي).: 4م(فقدان رهبري مشاركتي): 1م(عدم مديريت مشاركتي): 2م(انفرادي
).3م(فرصت مشاركت و همكاري براي افراد در اداره دانشگاه و تصميم گيري ها عدم):5م(سازمان

انتزاعي و فردي اعضايهاي  ، عدم استفاده از داشته)11م(ري كافي روي هيأت علميعدم سرمايه گذا
).1م(فردي و جمعي دانشگاههاي  و مزيتها  عدم شناسايي پتانسيل): 1م(هيات علمي به صورت موثر

عدم): 13م(عدم شفافيت): 5م(مسئوليت پذيري ناكافي): 5م(عدم شفافيت): 5م(عدم پاسخگويي
عدم توجه به مباني): 9م(تكيه بر دانش كالسيك مديريت ).:6م(ابعاد مختلف آن شناخت سازمان و

جديد در تماميهاي  عدم به كار گيري ايده): 1م(مديريتي به مديرانهاي  عدم آموزش): 12م(نظري
پررنگ بودن نقش مديريت ):2م(نداشتن دانش رهبري). 11م(رهبري و مديريت دانشگاهيهاي  نقش

نداشتن دانش تخصصي).: 4م(عدم دانش كافي براي مديريت و رهبري). 4م(نسبت به رهبري
، عدم انطباق سبك مديريت و رهبري)5م(عدم الگو بودن يا نمونه بودن رهبر): 4م(مديريت و رهبري 

):1م(نبود عدالت سازماني ). 10م(فعلي با ماهيت فعاليت دانشگاه به عنوان يك سازمان دانش بنيان
درگير شدن اجتناب ناپذير با مسائل): 2م(ر مالي و رفاهي بر امور آموزشي و پژوهشيتقدم انجام امو

عدم زمان كافي براي): 2م(فكري غير آموزشي و پژوهشيهاي  دغدغه): 2م(خرد، غير علمي و رفاهي
انساني رهبر، عدم وجودهاي  ضعف مهارت): 12م(تمركز بر منابع به علت كمبود منابع): 2م(مدير

)1م(توانمند سازي مديران و توسعه مديريت و رهبري برنامه 

عوامل مديريتي و
رهبري

وها  سيستمي مناسب براي ابراز و اجراي توانمنديهاينبود زمينه):3م(ساختار سلسله مراتبي
نظام سلطه بودن). 3م(فرهنگ ارباب رعيتي حاكم بر مديران  ،)1م(اعضاي هيات علميهاي  مزيت

):1م(ساختار مكانيكي).: 4م(نگاه دستور محور، وظيفه محور): 3م(ديريت دانشگاهنظام رهبري و م
نبود ).4م: (، نبود سازمان ياد دهنده)3م(و يادگيري جمعياي  فراهم نبودن بستر اجتماعات حرفه

سيطره نظام):2م(درگير بودن مدير با بوروكراسي دست و پا گير).: 4م(سازمان يادگيرنده 
).:6م(قوانين و بوروكراسي):9م(بوروكراسي

عوامل ساختاري
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، عدم انطباق سبك).10م(عدم برآورده سازي نيازهاي جامعه).10م(ارتباط ضعيف دانشگاه و صنعت
، عدم انطباق سبك مديريت و رهبري فعلي با شرابط).10م(مديريت و رهبري با بيانيه گام دوم
محيط). 11م(آورده شدن متناسب نيازهاي جامعه ، عدم بر).10م(سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي

هاي ، جايگاه و رنكينگ دانشگاه)1م(محيطهاي  عدم هم خواني فعاليت دانشگاه با نياز).: 12م(متغير
هاي عدم اثر بخشي فعاليت).: 11م(، عدم تناسب با نيازهاي روز دنيا)10م(فعلي در سطح جهاني

،)2م(انتظارات بيجاي محيط از مدير). 10م(ي براي جامعهآموزشي و پژوهشهاي  در حوزهها  دانشگاه
):12م(انتظارات باالي طيف وسيع جامعه از دانشگاه

عوامل مرتبط با عدم
تناسب با محيط

سالمت رواني پايين نيروهاي ):2م(عدم وجدان كاري، عدم مسئوليت پذيري، نداشتن تعهد كاري
نبود انگيزه براي انجام كار در نيروهاي تحت :)5م(عدم رضايتمندي كاركنان).: 4م(انساني
).:4م(باال در كنشگران دانشگاهي  هنبود انگيز): 2م(مديريت

عوامل مربوط به منابع
انساني

نداشتن ويژگي خود انتقادي رهبران،): 9م(نبود فضاي نقد):4م(فرهنگ سازماني مشاركتي پايين
).:6م(مشكالت فرهنگي

عوامل فرهنگي

، نبود سيستم)2م(عدم رعايت شايسته سنجي در گزينش كارمندان):3م(م استخدامي نادرستنظا
):13م(عدم انتخاب صحيح نيروها): 1م(علمي مبتني بر شايستگي براي انتخاب اساتيد

عوامل مربوط به نظام
استخدامي

غلبه رابطه ):1م(انسياسي و حزبي در انتخاب مديرهايداللت).:12م(نداشتن استقالل كافي رهبران
).4م(جناح بندي سياسي در پست گذاري ): 13م(غلبه سياست بر رهبري): 13م(بر قانون

عوامل سياسي

نبود ارتباط ارگانيك و مستمر ميان مديران و رهبران با سطوح مختلف دانشگاه، نبود هم افزايي بين
كنش گران دانشگاهي به علتعدم هماهنگي همه ): 1م(مديران و اعضاي هيات علمي يا كاركنان

).:4م(فقدان رهبري

عوامل ارتباطي

ضعف).: 7م(شود نمي نقش پشتيباني و خدمتگزاري رهبران ايفا):7م(درك مفهومي اشتباه از رهبري
):1م(ضعف رهبري).: 6م(عدم درك صحيح رهبري): 9م(فهم اشتباه از رهبري).4م(رهبري 

عوامل مربوط به درك
ي هاشتباه از وظيف
رهبري

كنترل كمي و): 1م(نظارت كمي، ارزيابي فردي به جاي ارزيابي جمعي).:4م(سيستم ارزشيابي خطي
).11م(مرحله به مرحله اعضاي هيأت علمي

عوامل مربوط به نظارت
و ارزيابي

هبري هم افزا را نشانرهاي  مؤلفهمقوله بندي محوري مربوط به ي  هبه ترتيب نحوه استخراج كد باز و نحو) 5(و ) 4(جدول 
.دهد مي
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هاي  مؤلفه(نمونه استخراج كد باز از متن مصاحبه در پديده محوري:4جدول
  )رهبري هم افزا

  كد باز مستخرج متن
يعني .پيش نياز رهبري هم افزا بنظر من مديريت استعداد و رهبري مبتني بر استعداد است

اصر انساني دانشگاه را بشناسيد ميدونيد توانايي شما وقتي استعدادهاي بالقوه و بالفعل عن
  ).1م(من چه چيزي است چه استعدادهايي وجود داره كه سينرژي ايجاد بشه

  )4م(مديريت استعداد 

  

رهبري هم هاي  مؤلفه) مفاهيم(دسته بندي كدهاي باز شناسايي شده: 5جدول
 افزا در قالب مقوله بندي محوري

 مقوله بندي محوري  براي مؤلفه ها)ممفاهي(كدهاي باز شناسايي شده
بهره ).: 3م(بهره مندي از تنوع جنسيتي ):8م(بهره بردن از همه منابع و هماهنگ نمودن آن ها:2

بهره ).: 3م(بهره مندي از تنوع سياسي).: 3م(بهره مندي از تنوع سني).: 3م(مندي از تنوع ديسيپليني
 ).:3م(مختلفهاي  بهره مندي از فرهنگ).: 3م(وت هابهره مندي از تفا).: 3م(مندي از تنوع قوميتي
): 1م(گشودگي داشتن، پذيراي نظرات متفاوت بودن). 10م(كاركنانهاي  بهره وري از پتانسيل

ذهني هاي  گشودگي).: 4م(حمايت از اختالف نظر).4م(متفاوت هاي  پذيرش و در نظر گرفتن نگاه
پذيرش ). 3م(ا به عبارتي مديريت و رهبري تنوع هايها  قدرت تلفيق و بهره گيري از تنوع: 2 )4م(

بهره بردن از تمامي عناصر ): 9م(بهره بردن از پتانسيل عموميت). 7م(نظرات مخالف و متفاوت
  ).:4م(ديدن اعضاي سازمان به عنوان سرمايه).: 6م(سازمان

استقبال كردن و بهره مندي
ها،  از تنوع فرهنگ

نيروها، منابع، و ها،  ظرفيت
 عدادهااست

نگرش بلند مدت و آينده ): 8م(داشتن برنامه استراتژيك :2):8م(داشتن افق راهبردي:2
رهبري نظام ). 11م(چشم انداز داشته باشد).: 11م(تفكر استراتژيكي باال داشته باشد). 10م(نگري
سيستم . )11م(ابعاد سازماني  هتوجه كافي به هم).11م: (تفكر سيستمي باال داشته باشد): 7م(مند

سيستمي عمل كردن ): 9م(توجه همزمان به كاركردهاي دروني و بيروني دانشگاه). 11م(محور بودن
ارزشيابي  ):9م(ارزيابي انتقادي): 12م(، ديدگاه سيستمي داشته باشد)6م( )پرهيز از نگاه جزيره اي(

وان تبيين اهداف ت): 9م(برنامه ريزي گفتماني): 9م(بازانديشي مستمر):1م(كل نگر و جامع داشتن
تبديل ).9م(فهم دقيق مسئوليت اجتماعي دانشگاه): 9م(فهم جهاني محلي):9م(دانشگاه براي عموم

دارا بودن هوش ). 4م(دارد ) دانشگاه متفكر(تالش در ايجاد دانشگاه باز).:4م(به فرصت هاها  چالش
  ).4م(دانشگاه هاي  تفكرات بسوي آرماني  هجهت دهي هم): 10م(استراتژيك

  
 داشتن تفكر راهبردي

رهبر ).: 6م(استفاده از اقتدار به جاي قدرت):7م(الهام گيرنده و الهام بخش).11م(كاريزما بودن
): 12م(نفوذ باال در پيروان): 12م(مقبوليت اجتماعي باال): 12م(رهبر صادق باشد): 12م(خيرخواه باشد

): 1م(هم دلي وهم دردي باال): 1م(را بودنبرون گ): 5م(هم دلي): 5م(نگاه احترام آميز به پيروان 
).: 4م(ايجاد باورهاي جديد ).: 4م(افراد ي  هايجاد احساس ارزشمندي در هم): 13م(ازخود گذشتگي

مستقل (عدم وابستگي به جناح خاصي). 4م(هم دلي ).: 4م(نفوذ بر جان و روح افراد ).: 4م(مدارا 
  ).10م) (بودن

شخصيتيهاي  داشتن ويژگي
 جامع
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دارا). 10م(دارا بودن بلوغ فكري): 10(اهميت به آموزش سيستمي و جامع).10م(اعتقاد به كار تيمي
انتقاد پذيري و ايجاد فرهنگ نقد). 10م(ريسك پذير بودن). 10م(بودن مهارت ادراكي باال

دانش: )12م(قابل پيش بيني بودن ).:4م(خالق و باز هاي  ذهن ،)12م(مهارت ادراكي باال) 7م(پذيري
).11م: (بتواند سيستم را تغيير دهد). 4م(تفكر انتقادي ):5م(انتقاد پذير). 10م(و تجربه رهبري كافي

رهبريي  هتجربه كافي در حوز): 2(آگاهي كامل به وظايف و عمل به آن ها): 11م(تحول گرا بودن
مجهز به دانش كافي ):9م(داشتن كاركرد اصيل و كارآمد). 9(خالقيت داشته باشد): 9م(آموزش عالي

رهبر: ،رهبر با ثبات باشد)12م(رهبريهاي  تسلط به مباني نظري سبك): 9م(رهبريي  هدر حوز
):5م(مهارت ايجاد شفافيت). 5م(مسئوليت پذير باشد): 12م(شايستگي و تخصص كافي را داشته باشد
فهم فرهنگي،). 11م(رهبري باالي معنوي داشتن ). 11م(علم و آگاهي كامل به روز داشته باشد

انتقاد پذير). 11م(خالق بودن). 10م(دارا بودن هوش اجتماعي)9م(تاريخي، اجتماعي داشته باشد
دارا بودن هوش). 10م(دارا بودن هوش سازماني) 4م(افراد دارد ي  هرفتار منصفانه با هم )11م(باشد

:2 :هوش مديريتي باال): 10م(انساني باالهاي  مهارت). 10م(، دارا بودن هوش فرهنگي)10م(سياسي
ايجاد جو): 7م(، ايجاد ظرفيت خود انگيختگي)4م(منتقد و انتقاد پذير). 4م(ايجاد تفكر خالق 
عدالت ):1م(، عدالت سازماني دارد)11م(كند مي سازمان يادگيرنده ايجاد): 12م(سازماني بلوغ يافته

جو دموكراتيك و منصفانه ايجاد): 13م(لحاظ منافع گروهي بر منافع فردي). 4م(اجتماعي دارد 
).4م(كند  مي

علمي وهاي  داشتن ويژگي
جامعاي  حرفه

افراد دري  هدرگير نمودن هم): 7م(دهد مي مناظره و مباحثه شكل):1م(تصميم گيري مشاركتي دارد
،)3م(تنوعمهاي  استفاده از توانمندي).: 7م(رهبري يادگيرنده است).: 4م(فرآيند بهبود، توسعه و ارتقا 

هم نوايي).: 3م(تجميع قابليت ها).: 7م(كند مي مربي گري). 11م(مشاوران كارشناس و متبحر دارد
، اعتماد)11م(ابعاد و منابع سازمان با يكديگري  هسازگار و هم جهت كردن هم): 2م(وهمكاري

):5م(مهارت تيم سازي): 5م(كند  مي متقابل ايجاد

مشاركت طلبي

كشف و هدايت استعدادهاي): 3م(مديريت استعدادها):4م(استعدادهاي متنوعكشف و جهت دهي
).1م(مديريت استعداد): 6م(موجود

مديريت استعداد

):7م(مجموعهي  همتقابل با همي  هتعامل پايدار و رابط).3م(تعامل).11م(ارتباط خوبي داشته باشد
مجهز: 2).: 4م(ديالوگ ).4م(امل و ارتباط تع): 5م(تعامل سازنده و پويا): 7م(تعامل فكري و عاطفي

هاي مهارت): 13م(ارتباط برقرار كردن): 5م(شبكه ارتباطي مناسب ):9م(ارتباطيهاي  به قابليت
گستردگي شبكه ارتباطات، داشتن سيستم): 2م(درك متقابل وجود داشته باشه): : 12م(ارتباطي باال

منابعي  هتعامل و پيوند ارگانيك هم):. 1م(طات پيوستهبرقراري ارتبا): 1م(ارتباطي و ارتباط سيستمي
هم راستايي): 5م(هماهنگي): 9م(منابع و امكاناتها،  نيروها، قابليتي  ه،تجميع هم)9م(سازمان
):13م(نيروها

برقراري تعامالت و ارتباطات
سيستمي

كاري و عاطفي پويا

خلق توانمندي با پذيرش).: 11م(د كمك كندبه خود شكوفايي افرا):5م(تالش در توانمند سازي افراد
، تاكيد بر ارتقاء و اعتالي زندگي سازماني و اجتماعي)4م)(توانمندسازي(استعدادهاي گوناگون 

مهارت رشد دادن).7م(، خلق و رشد ظرفيت خودآگاهي)7م(توانمندسازي خود و افراد): 9م(افراد
)5م(افراد

توانمندسازي سازماني و
اجتماعي افراد
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مقوله بندي محوري مربوط به بستر وي  هبه ترتيب نحوه استخراج كد باز و نحو) 7(و ) 6(جدول 
.دهد مي زمينه مناسب رهبري هم افزا را نشان

نمونه استخراج كد باز از متن مصاحبه در بستر و زمينه مناسب:6جدول
رهبري هم افزا

كد باز مستخرجمتن
اجرا كنيم اول از همه ساختار متناسب با رهبريوقتي ميخوايم رهبري هم افزا

يعني اگر ما ساختارمون بوروكراتيك بود قانون محوري زياد از حد داشت. هم افزا
تواند رهبري هم افزا اجرا نمي در اين ساختارها خيلي. سلسله مراتب افراطي داشت

.شود، ساختار بايدمشاركتي و مشورتي باشد

ساختار مشاركتي باشد

بستر و زمينه مناسب) مفاهيم(دسته بندي كدهاي باز شناسايي شده :7ولجد
در قالب مقوله بندي محوري

براي بستر و زمينه مناسب)مفاهيم(كدهاي باز شناسايي شده  مقوله بندي محوري

ساختار): 12م(ساختار سازماني موقعيتي). 10م(ساختار سازماني منعطف).:4م(ساختار مشاركتي
ساختار).: 11م(ساختار مشاركتي): 5م(ساختار سازماني مسطح باشد ). 6م(ح باشدسازماني مسط

)2م(ساختار عمودي و سلسله مراتبي نباشد).: 3م(فلت

وجود ساختار سازماني متناسب
و مشاركتي

ارزيابي صرفا). 11م. (قانون محوري بيش از حد حاكم نباشد).10م(فرايندهاي كاري منعطف
فرايندها ساده ونه): 5م(قوانين و مقررات به صورت خشك اعمال نشود . )11م(مالك نباشد
):5م(ماهيت كار و شغلي انعطاف پذير باشد).: :11م(پيچيده باشند

وجود فرايندهاي كاري
منعطف و در جهت هدف

فرهنگ غني در). 11م(فرهنگ دموكراتيك و روان حاكم باشد).10م(فرهنگ سازماني قوي
).:4م(خلق فرهنگ و هويت دانشگاهي ).: 6م(اشد سازمان حاكم ب

وجود فرهنگ سازماني غني

.مسئوليت پذير بودن). 11م(برون گرا باشد).10م(مدير مشروعيت و مقبوليت داشته باشد
هاي ويژگي).: 11م(هوش هيجاني بااليي داشتن ).:11م(هوش سازماني خوبي داشتن).11م(

):7م(كننده و پرسشگر رهبران سوال): 3م(شخصيتي رهبر

هايمتناسب بودن ويژگي
شخصيتي رهبر

نگاه مكملي و نه نگاه ).11م(تعامل اجتماعي باال ميان نيروهاي دانشگاه وجود داشته باشد
روابط وفضاي ،)3م(كاهش روابط سلطه).: 7م(اطالعاتي ارتباطيهاي  تمركزي به تكنولوژي
، توجه بيشتر به)12م(ارتباطات باز باشد).: 6م(منابع انسانيتوجه به  ):7م(انساني باال حاكم باشد 

):7م(شنود هم دالنه). 4م(حوزه مديريت منابع انساني 

برقرلري تعامل اجتماعي موثر
ميان سطوح دانشگاه با

يكديگر و نيز با رهبري

).10م(دارا بودن استراتژي مشخص): 2م(سازمان نظام مند).11م(ديدگاه بلند مدت داشتن
).:4م(دانشگاه يك سازمان يادگيرنده باشد ). 10م(مشخصهاي  جهت گيري

حاكم بودن نگرش راهبردي
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:نيروها) استعداد(دادن كار متناسب با ظرفيت):13م(مشاركت داشتن افراد در اداره سازمان
).3م(باشدها  كيفيتي  هفضايي كه مبتني بر توسع ).:4م(علمي و معنوي هاي  خلق ارزش ).11م(

جو).: 4م(امور و جوسازمان ي  هوجود روح هم افزايي در كلي): 7م(اخالق مداري و فرح افزايي
فضاي كاري مبتني بر). 11م(تفويض اختيار صورت پذيرد). 4م(سازماني مناسب موجود باشد 

محيط داراي): 12م(جو و فضاي داخلي دانشگاه همراه با اعتماد باشد ): 7م(اعتماد باشد
):7م(ي، ابهام، تالطم باشدپيچيدگ

هم افزا بودن جو سازمان

درگير بودن).: 4م(اعضاي دانشگاه در شكل گيري سند راهبردي دانشگاه يهدر گير بودن هم
).:3م(مديريت و رهبري مشاركتي).: 4م(ها  اعضاي سازمان در اجراي برنامهي  ههم

وجود رهبري مشاركتي

مشاركت داشتن كليه افراد در اداره): 5م(رايط جامعه لحاظ شودش):2م(مديريت سيستمي و جامع
)13م(امور سازمان

حاكم بودن ديدگاه كل نگر در
امر رهبري

اهميت بهسازي نيروي انساني دانشگاه): 4م(آموزش نيروي انساني دانشگاه اهميت دارد
قوي ازي  هشبك: ).4م(مديريت هاي  كاركردي  هتوجه ويژه به نقش رهبري در هم): 4م(دارد

).:4م(رهبري وجود دارد 

وجود جايگاه ويژه مديريت و
رهبري منابع انساني

مقدم). 4م(شود مي در گزينش نيروي انساني دانشگاه دقت،)12م: (شايسته گزيني حاكم باشد
داشته باشنداي  اعضاي هيأت علمي تعهد حرفه): 13م(داشتن منافع سازماني بر منافع فردي

):3م(

ارزش بودن شايسته گزيني در
انتصابات

خود هدايتگر ،)11م(افراد خود اتكا و خود هدايتگر باشند).10م(بلوغ فكري كاركنان و رهبري
).4م(اعضاي سازمان انگيزه بااليي دارند ). 4م(بودن اعضاي دانشگاه 

برخورداري افراد از بلوغ
فكري باال

مربوط به عوامل بازدارنده و مداخله گر در اجرايمقوله بندي محوري ي  هنحو) 8(جدول 
.دهد مي رهبري هم افزا را نشان

عوامل بازدارنده و) مفاهيم(دسته بندي كدهاي باز شناسايي شده: 8جدول
مداخله گر در قالب مقوله بندي محوري

براي عوامل بازدارنده و مداخله گرها)مفاهيم(كدهاي باز شناسايي شده  محوريمقوله بندي

):4م)(نگاه وظيفه مداري(نگاه استبدادي به مديريت):13م(نگاه باال به پايين به افراد
قوانين و).: 11م(اعمال بيش از حد قانون). 10م(، عوامل قانوني)8م(بوروكراسي 

).:6م(قوانين خشك): 3م(داخلي دانشگاههاي  عوامل و دستورالعمل).: : 4م(مقررات

راسيحاكميت بيش از حد بوروك

).10م(عوامل اجتماعي فرهنگي3م(انتظارات ناصحيح يا ناقص جامعه از دانشگاه
جامعه و): 12م(عوامل محيطي ):2م(، مشكالت بين المللي)10(عوامل اقتصادي
وضعيت بودجه(اقتصاديهاي  چالش ):1م(، مقتضيات محيط)12م(خواست هايش

).2م(شگاه بيجاي محيط خارج دانهاي  دخالت ).:4م) (دانشگاه ها

عوامل و اقتضائات محيطي
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):3م(نظام سياسي). 10م(عوامل سياسي). ):11م(حاكميت بيش از حد سياست
).:4م(عوامل سياسي ): 5م(،عوامل سياسي)12م(شرايط سياسي اقتصادي اجتماعي

):1م(روابط سياسي

سياسيهاي عوامل وجريان

يتي منفي مديران براي رهبريشخصهاي ويژگي).11م(جذب نيروهاي نا كارآمد
نيروهاي). 2م(مسئوليت پذير نبودن افراد سازمان در قبال وظايف خودشان ): 3م(

نداشتن رهبران با روحيه تحول): 13م(، عدم كارآمدي نيروها)12م(ناكارآمد
):5م(لحاظ غير منطقي مسائل جنسيتي): 1م(آفريني

نظام استخدامي و گزينش نامناسب

وجود نظام). 11م(ساختار فيزيكي و ساختار سازمان):3م(سلسله مراتبيوجود ساختار
فقدان سازو كار).: 6م(ساختار سلسله مراتبي): 7م(ساختارهاي بلند): 3م(متمركز

):3م(ارزشيابي كيفي

ساختارسازماني نامناسب

عدم انگيزه و رغبت اعضاي هيات ):3م(اعضاي هيأت علميايعدم تعهد حرفه
عدم). 4م(عدم انگيزه كافي مديران و ساير كنش گران ) :1م(مشاركت علمي براي
):8م(هدفمندي

ضعف انگيزه، تعهد و مسئوليت پذيري
كنش گران دانشگاه

سبك رهبري). 11م(نداشتن تجربه در حد الزم).4م(ضعف بنيادي در رهبري
اي نگاهنگاه مهندسي فني به آموزش به ج): 1م(عدم عدالت توزيعي).: 11م(ضعيف

).:7م(تاكيد بيش از حد بر تكنولوژي): 7م(مهندسي اجتماعي

به رهبري، ضعفاي  نگاه غير حرفه
دانش رهبري

مقوله بندي محوري مربوط به راهبردهاي اجراي رهبري هم افزا را نشاني  هنحو) 9(جدول
.دهد مي

البراهبردها در ق) مفاهيم(دسته بندي كدهاي باز شناسايي شده: 9جدول
مقوله بندي محوري

براي راهبردها) مفاهيم(كدهاي باز شناسايي شده  مقوله بندي محوري

ها، نگرشها،  بستر سازي و گسترش ارزش). 4م(شكل گيري فرهنگ سازمان مبتني بر هم افزايي
دميدن روح هم افزايي در تمامي عناصر). 4م(باورهاي مشترك مبتني بر اهداف سازمان

زمينه). 4م(توجه ويژه به مديريت منابع انساني). 4م(رويج مربي گري در كنار رهبريت). 4م(دانشگاه
در هرها  بهره گيري از پتانسيل تنوع). 6م(سازي براي ارزش تلقي كردن تحقق اهداف سازمان

).3م(زمينه اي

ترويج و استقرار فرهنگ
هم افزايي ميان كنشگران

دانشگاهي
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ايجاد مركز تغيير و توسعه). 10م(رشد و توسعه كاركنان):13م(ايجاد فضاي حمايتي و مشاركتي
در دانشگاه شكلاي  تعامالت بين رشته). 4م(كانونيهاي  توسعه گروه ):1م(سازماني
انگيزه دادن به افراد): 5م(شفاف سازي ):5م(تكريم كاركنان): 5(پاداش براساس معيار):3م(بگيرد

امكان نقد وجود داشته ):3م(ماعات يادگيري شكل بگيردو اجتاي  اجتماعات حرفه): 13م(سازمان
).4م(ايجاد فضاي نقد و نقد پذيري ):3م(باشد

به اقدامات اولويت دادن
بهسازي و توسعه افراد در

امور رهبري

وها  لحاظ چشم انداز و رسالت دانشگاه در مديريت سيستم):12م(داشتن استراتژي دانش بنيان
)1(كل نگر و جامع داشته باشند ديدگاه). 1م(ساختارها

مجهز شدن رهبران به
نگرش راهبردي

، ايجاد نظام شايسته)11م(انتخاب از پايين به باالي مديران).3م(تصحيح روند نظام استخدامي
شايسته ساالري، رابطه قدرت مبتني بر مشروعيت باشه نه مبتني بر كميت). 11م(ساالري
انتخاب بر اساس): 1م(انتخاب شايسته رهبر): 12م(گزينش صحيح مديران). 3م(جايگاه

).4م(شايستگي

لحاظ شدن اصل شايسته
وها  ساالري در انتخاب

انتصابات

نظرخواهي از). 2م(داشتن تيم قوي مشاوره به مدير ).10م(كار تيمي و گروهي اهميت داده شود
تيم سازي و مشورت  ):5م(تصميم گيري مشاركتي ).:6م(اعضاي سازمان براي تصميم گيري ها

).4م(برنامه ريزي هاي  تشكيل شورا و كميته): 13م(ايجاد تيم مديريتي): 5م(كردن با ديگران

تاكيد نمودن بر كار تيمي و
تصميم گيري مشاركتي در

زمينه هاي  ههم
تجديد نظر در اهداف).7م(معماري مجدد رفتار فردي مدير).11م: (باز مهندسي كل سازمان

فرهنگ ارباب رعيتي ميان مديران و): 1م(و ساختارهاها  مهندسي مجدد در سيستم ).:6م(رديراهب
ساختار). 3م(ساختار سلسله مراتبي از بين بره): 2م(اصالح و بهبود فرايندها). 3م(افراد از بين برود

).:6م(اختيارات يك رهبر وسيع و منعطف شود ).: 6م(فرآيندي شود

باز مهندسي كردن
ساختار سازمان وها،  سيستم

نقش رهبري

روان سازي ارتباطات). 11م(تعامل پويا با محيط).1م(برنامه ريزي شودهاارتباطات موثردر دانشگاه
،ارتباطات و)13م(، ارتباط كافي برقرار كردن تيم مديريتي با نيروها)2م(پايين به باال و باال به پايين

هم دلي و هم :)7م(تعامل چهره به چهره ).:4م(ديالوگ ايجاد فرهنگ).4م(هماهنگي بيشتر شوند 
).7م(دردي

برقراري تعامل پويا و
سازنده ميان افراد سازمان

با يكديگر و محيط

حركت از مديريت دستوري به خود هدايتگري افراد).10م(تفويض اختيارصورت بگيرد
ارتقاء اعتماد به). 4م(مجموعه ها ، مسئوليت دادن به زير)4م(،خودگردان نمودن افراد و نيروها)4م(

ايجاد عزت). 8م(تقويت اعتماد به افراد): 5م(ايجاد ظرفيت خود توسعه گري): 5م(نفس در افراد
).4م(توانمندسازي افراد در مسئوليت پذيري ): 5م(نفس در كاركنان 

توانمند شدن كنشگران
دانشگاهي در خودآگاهي،
خودهدايتگري و مسئوليت

پذيري
خود را برآوردهي  هنيازهاي سازمان و جامع).11م(حي الگوهاي بومي مديريت و رهبريطرا
):1م(نياز سنجي از سطح جامعه). 11م(كنيم

اولويت دادن به الگوهاي
بومي رهبري

):1م(آموزش و آگاهي دادن به رهبران): 5م(آموزش مديران):12م(مديرانآموزش رهبري به
)4م(و توسعه شايستگي آموزش).: 4م(آموزش مديران

تاكيد كردن بر آموزش در
به عنوانها  زمينهي  ههم

يك اصل
از هر استعدادي در). 6م(ديده نشدههاي  به فعليت رساندن ظرفيت):1م(استعداد سنجي انجام شود

)3م(جاي مناسب خود استفاده شود
كشف و رهبري كردن

هاي و استعدادها  ظرفيت
افراد
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هيات علمي به عنوان مهم ترين و حساس ترين نيروهايهايواستهاهميت دادن به خ
).3م(و هم دلي با افراد ، بهره بردن بيشتر از توان رهبري براي برقراري تعامل)13م(كارامد

توجه ويژه نمودن به منابع
انساني

زيابي برار).:4م. (براي ارزشيابياي  حرفههاي داشتن تيم).4م(درجه انجام شود360ارزشيابي
) :5م(مبناي معيار هم افزايي

اصالح سيستم ارزشيابي

مقوله بندي محوري مربوط به پيامدهاي اجراي رهبري هم افزا را نشاني  هنحو) 10(جدول
.دهد مي

پيامدها در قالب)مفاهيم(دسته بندي كدهاي باز شناسايي شده: 10جدول
مقوله بندي محوري

براي پيامدها) مفاهيم(كدهاي باز شناسايي شده  مقوله بندي محوري

بهبود فرايند ).8م(دست آوردهاي كمي نيستندكيفيت آموزش خيلي باال خواهد رفت و اينها
كيفيت تحصيل هم از سمت دانشجو و هم از سمت استاد هردو خيلي باال خواهد): 5م(يادگيري

بهبود كيفيت زندگي): 5م(يپيشرفت تحصيل): 3م(بهبود كيفيت بروندادهاي نظام آموزشي). 8م(رفت
):5م(كاري

ارتقاء كيفيت عملكردهاي
دانشگاه

افزايش). 10م(ارتقاء جذابيت سازماني). 10م(افزايش رضايت شغلي اعضاي هيأت علمي و كاركنان
).11م(رود مي درگيري شغلي، اشتياق شغلي باال).10م(تعلق سازماني اعضاي هيأت علمي و كاركنان

افزايش رضايت كنش). 11م.(شود مي رضايت شغلي بيشتر). 11م(و صميمت معنويت  باال رفتن
تعهد). 5م(ايجاد احترام باال ميان اعضاي سازمان). 7م(رضايت افراد سازمان ):3م(دانشگاهيهاي  گر

، بهبود جايگاه)13م(ارتقاء حس رضايت: افزايش همكاري ها). 5م(يابد مي سازماني و شغلي بهبود
).:6م(رضايت از كار): 5م(رضايت خاطر و ارزشمندي رهبر  ):5م(هيأت علمي كاركنان و اعضاي

ارتقاء رضايت كنش گران
دانشگاهي از عملكرد

دانشگاه

عملكرد مطلوب اعضاي). 10م(آموزشي و پژوهشيهايافزايش اثربخشي و بهره وري در حوزه
، عملكرد)13م(كارايي و كارامديارتقاء   ).11م(باال رفتن بهره وري نيروي انساني). 8م(سازمان

،بهره)13م(ارتقاء اثر بخشي ).8م(آموزشي ناكارآمد نخواهيم داشتهاي  دوره).7م(مطلوب سازمان
):5م(توانمندي و رضايتمندي اعضاي هيئت علمي): 5م(ايجاد بهره وري). 7م(وري باالي دانشگاه

بحث اشتغال): 7م(عملكرد باالكاري با هاي  سيستم). 4م(دانشگاههاي  تحقق اثربخش ماموريت
ارتقاء بهره ).8م(باالي فارغ التحصيالن و دانشجوهاي دانشگاهها اصال ديگه مسئله نخواهد بود

).2م( گذاري مثبت در روند اداره دانشگاه تأثير ،)13م(وري

افزايش اثربخشي و بهره
وري دانشگاه در

خودهاي  ماموريت

، مزيت)3م(افزايش سرعت رشد دانشگاه). 11م(ي خود دانشگاهپيشگام).10م(افزايش مزيت رقابتي
)10م(بين الملليهاي  ارتقاء جايگاه دانشگاه در رنكينگ): 7م(همتاهاي  آفريني نسبت به سازمان

افزايش مزيت رقابتي
دانشگاه

رنده ونيروها و سازمان يادگي). 11م(رود مي روحيه مربي گري باال).11م(باال رفتن روحيه كار تيمي
برقراري سيستم): 5م(افرادي  همسئوليت پذيري و دغدغه مندي هم). 11م(شوند مي ياد دهنده

).:4م(ايجاد جو هم دلي). 4م. (افراد از بودن و فعاليت در دانشگاه لذت ميبرند  ):1م(مديريت دانش

افزايش كاركردهاي مثبت و
كارهاي مزيتي  هروحي

آفرين
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ذيريتعهد و مسئوليت پ). 7م(تعهد سازماني).7م(، اشتياق شغلي)13م(عدم احساس فرسودگي
احساس تعلق به كار): 6م(روحيه شادابي و نشاط در منابع انساني). 7م(وفاداري سازماني). 11م(نيروها
).4م(كند  مي به توسعه فرهنگ جامعه كمك): 5م(اعتماد باالي اعضاي سازمان). 5م(شود مي بيشتر

،)13م(يش هم دليافزا).4م. (دهند مي افراد به يكديگر نيرو و انگيزه ،)13م(افزايش حس صميميت
، افراد)4م(بخشد  مي كنشگران دانشگاهي ارتقاءي  ه، انگيزه را در هم)13م(عدم حس تبعيض 
باالرفتن تعهد سازماني ).4م. (كند مي فرهنگ سازماني ارتقا پيدا). 4م. (كنند مي احساس صميميت

)6م(
).11م(شود مي شايعه پراكني كم). 11م. (شودميزيرآب زني كم).11م(شودميي كمسكوت سازمان وانفعاليهاي  كاهش واكنش

سازمانيهاي  بداخالقي
كنشگران دانشگاهي

ارتقاء مقبوليت). 10م(تأمين بهتر نيازها و انتظارات جامعه).11م(مقبوليت باال در جامعه
حل): 3م(جامعه خواهند بود هاي  دانشگاهي برطرف كننده نيازهاي  پژوهش): 3م(دانشگاه در جامعه

مقبوليت بيشتر): 5م(، گسترش سرمايه اجتماعي)5م(كردن مشكالت جامعه و در نتيجه مقبوليت آن
):5م(رهبر

 ارتقاء مقبوليت دانشگاه

در جامعه

مبتني برها  شكل گيري رابطه): 3م(در دانشگاهايتعامالت بين رشته).2م(تعامالت سازنده
شكل گيري رفتار سازماني مثبت). 4م(رشد باالي دانشگاه ) 1م(رويكرد جمع گرايانه و نه فردگرايانه

)1م(گرا بين مديران،اعضاي هيات علمي و كاركنان

شكل گيري و ترويج
تعامالت سازنده علمي و

فردي
هره مندي از تنوعب).: 6م(و استعدادها ي نهفته در جاي مناسبهابهره بردن از ظرفيت

)1م(استعدادها درجاي خود ارج گذاشته و مورد بهره برداري قرار خواهند گرفتي  ه، هم)3(استعدادها
به فعليت رساندن

و استعدادهايها  ظرفيت
نهفته دانشگاه

فرسودگي). 5م(يابد مي افسردگي در سازمان كاهش).5م(يابدميشغلي كاهشهايجابجايي
).5م(بديا مي شغلي كاهش

كاهش مصاديق
شغليهاي  نارضايتي

تربيت انسان هايي كه). 11م(روحيه كارآفرين محوري).4م(تربيت نيروي انساني اثربخش
).4م. (تربيت افرادي كه تفكرات انتقادي دارند). 4م. (كار آفريني دارندهاي  توانمندي

پرورش افراد كارآفرين
و انتقاد پذير

، دانشگاه توان مفهوم سازي و)4م رود مي ود هدايتگري افرادمديريت دستوري به سمت خ
توسعه پايدار فرهنگ هم). 4م(ايجاد دانشگاهي با تفكر خالق ). 4م(توليد علم خواهد داشت 

توسعه پايدار): 7م(اصالت فكر در سازمان). 4م(گفتگو دارندهاي  تربيت افرادي كه مهارت).4م(افزايي
خالقيت). 7م(ايجاد فضاي خالقيت و نوآوري آموزشي ).:4م(و تفكرايجاد ج). 4م(فرهنگ مشاركت

براي فعاليت بهتر جو). 4م(ايجاد جو ديالوگ) 5م(ايجاد جو مثبت و نشاط در دانشگاه): 1م(همگاني
براي تحقق اهداف دانشگاه جو همدالنه پديد). 4م(ايجاد جو هم افزايي).4م(آورد مي مشاركتي بوجود

خدمت رساني).4م. (كند كه افراد در آن سالمت روان بهتري برخوردارند مي يجادجوي ا). 4م(آورد مي
پرورش). 4م(كند مي به تحقق بيشتر هويت ايراني اسالمي كمك). 4م. (بيشتر دانشگاه به جامعه

).:4م(يابند  مي افراد به بلوغ سازماني باالتري دست). 4م. (افرادي كه مهارت تساهل و مدارا دارند
):1م(ي جمعي به جاي ارزيابي فرديارزياب

استقرار جو و فرهنگ
هم افزايي
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هر سوال به صورت جداگانهها  متن مصاحبهي  هو مرور چندبارها  در فرايند تحليل مصاحبه
مصاحبه شوندگان به صورت يك جا مورد بررسي قرار گرفت به عبارت ديگر ابتدا نظري  هبراي هم

د سوال اول سپس سوال دوم و به همين ترتيب تا سوال ششم درمشاركت كننده را در مور 14هر
88جدول مربوطه درج شد و جمله به جمله مفاهيم مرتبط استخراج گرديدند و به اين ترتيب تعداد 

كد 43كد باز براي بستر و زمينه مناسب، ، 67ها،  مؤلفهكد باز براي  132كد باز براي عوامل علي، 
كد باز براي براي پيامدها كه به طور 108كد باز براي راهبردها،  68ر، باز براي عوامل مداخله گ

بعد يعني كد گذاري محوري، اين كدهاي باز يا هماني  هدر مرحل. كد باز شناسايي شد 506 جمعي
به لحاظ مشابهت معنايي در مقوالت انتزاعي تر و كلي تريها  مفاهيم مستخرج از متن مصاحبه

هاي مؤلفهكد باز  132مقوله محوري، 11كدباز عوامل علّي در  88نهايت  دسته بندي شدند و در
43محوري،ي  همقول 12 كد باز بستر و زمينه مناسب در 67محوري ،ي  همقول 8رهبري هم افزا در 

ي همقول 13كد باز راهبردها در 68محوري، ي  همقول 7كدباز عوامل مداخله گر و بازدارنده در 
محوري طبقه بندي گرديدند كه در ابتداي بخشي  همقول 12پيامدها در كد باز  108محوري و

آخر رهيافت نظام مند اشتراوس و كوربين كه كد كدگذاريي  هدر مرحل. پرداخته شدها  بدان
الگوي پارادايميي  هگان6مقوالت محوري در قالب ابعاد ي  هشود سعي شد هم مي انتخابي ناميده

انتخابي جاي گذاري شوند كه اين مرحله همان فرايند يكپارچه سازي وبه نام مقوالت هسته يا كد 
براي يكپارچه سازي دو رويه وجود].21[پااليش نظريه و به عبارتي مرحله توليد نظريه يا الگو است

].20[دارد
نوشتن سير داستان يا روايت بر اساس مدل پارادايمي .1
.ارائه قضاياي نظري بر اساس مدل پارادايم .2

قضاياي نظري بيانگر روابط تعميم يافته بين يك طبقه و مفاهيم ان با طبقات معين است، به
نشانگر روابط سنجش پذيرها  عبارتي قضايا متضمن روابط مفهومي هستند در حالي كه فرضيه

از كند بنابراين استفاده مي باشند؛ از ان جايي كه رويكرد نظريه داده بنياد روابط مفهومي توليد مي
اصلي مورد بررسي قرارهاي  در قسمت قضايا رابطه ميان طبقه. اصطالح قضايا ترجيح دارد

كنند مي تبديلها  محققان براي تبديل پژوهش كيفي به پژوهش كمي قضايا را به فرضيه. گيرد مي
در نهايت مقوالت محوري حاصل از كدگذاري مرحله]. 5[فراهم گرددها  آزمون كمي آني  هتا زمين

مسائل و: يا كد انتخابي زير قرار گرفتنداي  مقوله هسته 6دوم يعني كد گذاري محوري در
الگوي رهبري همهاي  ، مؤلفه)عوامل علّي(ايرانهاي  موجود رهبري در دانشگاههاي  چالش
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، )بستر و زمينه مناسب(افزا هم رهبري اجراي براي مناسب بستر و ، شرايط)پديده محوري(افزا
 اجراي ، راهبردها واقدامات)عوامل مداخله گر و بازدارنده(افزا هم رهبري اجراي براي موانع موجود

در اين پژوهش براي ). پيامدها(افزا هم رهبري و پيامدهاي اجراي) راهبردها(افزا هم الگوي رهبري
  .گردد مي فرايند كد گذاري انتخابي شش قضيه نظري بر اساس الگوي پارادايمي ارائه

وامل راهبردي، عوامل مديريتي و رهبري، عوامل ساختاري، عوامل مرتبط با ع :قضيه اول
عدم تناسب با محيط، عوامل مربوط به منابع انساني، عوامل فرهنگي، عوامل مربوط به نظام 

رهبري، ي  هاستخدامي، عوامل سياسي، عوامل ارتباطي، عوامل مربوط به درك اشتباه از وظيف
كشور هاي  زيابي به عنوان عوامل علّي رهبري هم افزا در دانشگاهعوامل مربوط به نظارت و ار

  .شوند مي محسوب
نيروها، منابع، و ها،  ظرفيتها،  استقبال كردن و بهره مندي از تنوع فرهنگ: قضيه دوم

علمي و هاي  شخصيتي جامع،داشتن ويژگيهاي  استعدادها،داشتن تفكر راهبردي، داشتن ويژگي
طلبي، مديريت استعداد، برقراري تعامالت و ارتباطات سيستمي كاري و  جامع، مشاركتاي  حرفه

رهبري هم افزا يا هاي  مؤلفهفردي و اجتماعي افراد به عنوان  عاطفي پويا، توانمندسازي سازماني،
  .گردند مي كشور محسوبهاي  همان پديده محوري متناسب با فرهنگ و بوم سازماني دانشگاه

سازماني متناسب و مشاركتي،وجود فرايندهاي كاري منعطف، وجود ساختار : قضيه سوم
شخصيتي هاي  دقيق و در جهت هدف، وجود فرهنگ سازماني غني، متناسب بودن ويژگي

رهبر،برقراري تعامل اجتماعي موثر ميان سطوح دانشگاه با يكديگر و نيز با رهبري، حاكم بودن 
مشاركتي، حاكم بودن ديدگاه كل نگر در  نگرش راهبردي،هم افزا بودن جو سازمان،وجود رهبري

امر رهبري، وجود جايگاه ويژه مديريت و رهبري منابع انساني، ارزش بودن شايسته گزيني در 
بستر و زمينه مناسب جهت اجراي الگوي انتصابات، برخورداري افراد از بلوغ فكري باال به عنوان 

  .شوند مي كشور محسوبهاي  رهبري هم افزا در دانشگاه
عوامل و  عوامل و اقتضائات محيطي، حاكميت بيش از حد بوروكراسي، :قضيه چهارم

سياسي،نظام استخدامي و گزينش نامناسب،ساختارسازماني نامناسب،ضعف انگيزه، تعهد هاي  جريان
به رهبري، ضعف دانش رهبري از اي  و مسئوليت پذيري كنش گران دانشگاه، نگاه غير حرفه

  .روند مي كشور به شمارهاي  اجراي رهبري هم افزا در دانشگاهي  هازدارندعوامل مداخله گر و ب
ترويج و استقرار فرهنگ هم افزايي ميان كنشگران دانشگاهي، اولويت دادن : قضيه پنجم

به اقدامات بهسازي و توسعه افراد و سازمان در امور رهبري، مجهز شدن رهبران به نگرش 
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و انتصابات، تاكيد نمودن بر كار تيمي وها  االري در انتخابراهبردي، لحاظ شدن اصل شايسته س
ساختار سازمان و نقشها،  زمينه ها،باز مهندسي كردن سيستمي  هتصميم گيري مشاركتي در هم

رهبري، برقراري تعامل پويا و سازنده ميان افراد سازمان با يكديگر و محيط، توانمند شدن
هدايتگري و مسئوليت پذيري، اولويت دادن به الگوهايكنشگران دانشگاهي در خودآگاهي، خود

به عنوان يك اصل،كشف و رهبري كردنها  زمينهي  هبومي رهبري،تاكيد كردن بر آموزش در هم
افراد،توجه ويژه نمودن به منابع انساني، اصالح سيستم ارزشيابي به عنوانهاي  و استعدادها  ظرفيت

.شوند مي كشور محسوبهاي  دانشگاهراهبردهاي اجراي رهبري هم افزا در 
ارتقاء كيفيت عملكردهاي دانشگاه،ارتقاء رضايت كنش گران دانشگاهي از: قضيه ششم

خود،افزايش مزيتهاي  عملكرد دانشگاه، افزايش اثربخشي و بهره وري دانشگاه در ماموريت
هاي هش واكنشكارهاي مزيت آفرين،كاي  هرقابتي دانشگاه، افزايش كاركردهاي مثبت و روحي

سازماني كنشگران دانشگاهي،ارتقاء مقبوليت دانشگاه در جامعه،شكلهاي  و بداخالقي انفعالي
و استعدادهاي نهفتهها  گيري و ترويج تعامالت سازنده علمي و فردي، به فعليت رساندن ظرفيت

استقرار جو وشغلي،پرورش افراد كارآفرين و انتقاد پذير، هاي  دانشگاه،كاهش مصاديق نارضايتي
كشور محسوبهاي  پيامدهاي اجراي رهبري هم افزا در دانشگاهي  هفرهنگ هم افزايي؛ در زمر

كه به روشها  الگوي پاراديمي محصول اين مصاحبهبر اساس مطالبي كه بيان شد . شوند مي
.آورده شده است) 2(نظريه داده بنياد استخراج شده است در شكل
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ايرانهاي  ايمي رهبري هم افزا براي دانشگاهالگوي پاراد): 2(شكل

بحث و نتيجه گيري
كشور و باهاي  پژوهش كيفي حاضر با هدف طراحي الگوي پارادايمي رهبري هم افزا در دانشگاه

.بهره گيري از نظريه داده بنياد در قالب رهيافت نظام مند اشتراوس و كوربين انجام پذيرفت
نيمه ساختار يافته حاكي از آن است مشكالت فعليهاي  مصاحبه كيفي حاصل ازهاي  تحليل داده

ها كشوركه در واقع ضرورت وجود الگوي رهبري هم افزا را در دانشگاههاي  رهبري در دانشگاه
سازد در قالب عواملي چون عوامل راهبردي، عوامل مديريتي و رهبري، مي بيش از پيش مبين

تناسب با محيط، عوامل مربوط به منابع انساني، عواملعوامل ساختاري، عوامل مرتبط با عدم 
فرهنگي، عوامل مربوط به نظام استخدامي، عوامل سياسي، عوامل ارتباطي، عوامل مربوط به درك
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گيرند به عبارتي مسائلي مي رهبري، عوامل مربوط به نظارت و ارزيابي؛ قراري  هاشتباه از وظيف
ي، نداشتن چشم انداز متناسب با هدف آتي سازمان، نبودچون نداشتن تفكر استراتژيك در رهبر

تفكر سيستمي، بومي نبودن دانش مديريت و رهبري و در نتيجه متناسب نبودن آن با بوم سازمان،
مديريت بوروكراتيك، عدم رابطه مداري، عدم مديريت مشاركتي، عدم سرمايه گذاري بر هيات

نبود عدالتها،  ري مديريت و رهبري در سازمانعلمي، عدم شفافيت، عدم توجه به مباني نظ
سيستمي مناسبهاي  انساني رهبر، ساختار سلسله مراتبي، نبود زمينههاي  سازماني، ضعف مهارت

اعضاي هيات علمي، فرهنگ ارباب رعيتي حاكم برهاي  و مزيتها  براي ابراز و اجراي توانمندي
يادگيري جمعي، نبود سازمان ياد دهنده، نبود واي  مديران، فراهم نبودن بستر اجتماعات حرفه

سازمان يادگيرنده، سيطره نظام بوروكراسي،ارتباط ضعيف دانشگاه و صنعت، عدم برآورده سازي
نيازهاي جامعه، عدم تناسب با نيازهاي روز دنيا، عدم وجدان كاري، عدم مسئوليت پذيري، نداشتن

دانشگاه، فرهنگ سازماني مشاركتي پايين،نبود فضايباال در كنشگران ي  هتعهد كاري، نبود انگيز
نقد،نظارت كمي، ارزيابي فردي به جاي ارزيابي جمعي،كنترل كمي و مرحله به مرحله اعضاي

بيشتر احساسها  رهبري در دانشگاهي  هخأل تئوريك و عملياتي در زميناند  هيأت علمي؛ باعث شده
ابعادي  هديدگاه سيستمي و كل نگر نسبت به همشود و ضرورت پرداختن به مدلي از رهبري كه 

سازمان داشته و از هيچ جزئي فروگذار نكرده و همه را حتي كوچك ترين و به نظر كم اهميت
ترين مورد را مورد تامل قرار داده و به عبارتي سازمان و محيط آن را در ارتباط ناگسستني با

.سازد مي يكديگر ببيند، بيش از پيش آشكار
از عوامل علّي، دومين بعد از الگوي پارادايمي، پديده محوري است كه در اين پژوهش بهپس 

هاي ايراني و به طور خاص دانشگاههاي  خأل چارچوب نظري رهبري هم افزا در بوم سازمان دليل
طي مصاحبه با صاحب اين نوع از رهبري نامعلوم و كشف ناشده بودند كههاي  مؤلفهكشور، ابعاد و 

توان مي اين رهبري كشف گردند به عبارتيهاي  مؤلفهان و مديران دانشگاهي تالش شد تا نظر
بوده و يا زيرهاي  گفت يك رهبر يا رهبري سازمان در صورتي هم افزا است كه واجد ويژگي

آن مانند تنوعهاي  سازمان و تنوع منابعي  هاز هم: كاركردهاي ذكر شده رو بتواند محقق كند
مختلف حداكثر بهره راهاي  استعدادها و فرهنگها،  سيتي، ديسيپليني، سياسي،پتانسيلقوميتي، جن

رهبري هم افزا گشودگي نظر دارد، از. در پيشبرد اهداف سازمان استفاده نمايدها  ببرد و از آن
را دارد و تماميها  كند، قدرت تلفيق و تجميع آن مي نظرات متفاوت و حتي مخالف استقبال

رهبري هم افزا افق راهبردي را. داند مي سازماني  هزمان با هر طرز تفكري را سرماياعضاي سا
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كند كه توسط صاحب نظران و متخصصين بر روي آن كار كارشناسي انجام داده اند، مي دنبال
تفكر سيستمي و استراتژيك دارد، برنامه ريزي گفتماني دارد، مسئوليت اجتماعي دانشگاه را به

كند، هوش استراتژيك و اجتماعي بااليي دارد، اين نوع رهبري اقتدار مي هم و رصدصورت دقيق ف
را به جاي قدرت در دستور كار دارد، به جناح سياسي خاصي وابستگي ندارد،به تيمي كاركردن و

دهد، بر روح و جان افراد نفوذ بااليي دارد، ذهن مي ايجاد حس ارزشمندي در افراد اهميت زيادي
نتقاد پذير دارد، ظرفيت خودانگيختگي باال دارد، بر عدالت اجتماعي تاكيد دارد، مشاركتخالق و ا

توانمند سازي، نهد، مناظره و مباحثه، اعتماد متقابل، تعامل سازنده و پويا، درك متقابل مي را ارج
ي ه؛ كه همافراد سازمان، ارتقاء و اعتالي زندگي اجتماعي و سازماني افراد در دستور كار خود دارد

نيروها،ها،  ظرفيتها،  مقوله محوري استقبال كردن و بهره مندي از تنوع فرهنگ 8اين عوامل در 
هاي شخصيتي جامع،داشتن ويژگيهاي  منابع، و استعدادها،داشتن تفكر راهبردي، داشتن ويژگي

ات سيستميجامع، مشاركت طلبي، مديريت استعداد، برقراري تعامالت و ارتباطاي  علمي و حرفه
.فردي و اجتماعي طبقه بندي گرديد كاري و عاطفي پويا، توانمندسازي سازماني،

مناسب جهت اجراي رهبري هم افزاي  هدر مورد بعد سوم الگوي پاراديمي يعني بستر و زمين
ذكر شدههاي  متخصين دانشگاهي اين گونه ابراز داشتند كه براي اينكه رهبري هم افزا با مشخصه

د اجرايي شود بايد زمينه، شرايط و بستر مناسبي براي آن وجود داشته باشد كه رهبري هم افزابتوان
اين بستر مناسب را اين گونههاي  اين صاحب نظران ويزگي. بتواند در آن شكوفا شده و رشد نمايد

نباشد، قانو مي بيان داشتند كه ساختار سازماني دانشگاه منعطف، مسطح، موقعيتي و مشاركتي
محوري بيش از حد حاكم نيست و فرايندهاي كاري تا حد امكان منعطف هستند، فرهنگ سازماني

شخصيتي پرسشگري، انعطاف پذيري،هاي  باشد، رهبران از ويزگي مي قوي، دموكراتيك و روان
هوش باالي سازماني، اجتماعي و مسئوليت پذيري بااليي برخوردار هستند، تعامل بااليي ميان

شود، ديدگاه مي سازمان و سازمان با محيط برقرار است، به منابع انساني اهميت ويزه داده افراد و
مشاركت دارند، متناسب با استعداد و ظرفيت افرادها  سازمان بلند مدت است، افراد در تصميم گيري

شوند، روحيه هم افزايي، همكاري و اعنماد متقابل در سازمان جاري است، مي وظايف محول
گردد، شايسته گزيني بر روند مي يريت سيستماتيك است، آموزش و بهسازي افراد تاكيدمد

.انتخابات و انتصابات حاكم است، افراد سازمان خوداتكا و خود هدايت گر هستند
باشد كه منظور عواملي هستند كه مانع از تحقق مي بعد چهارم، عوامل مداخله گر و بازدارنده

توان به مي كنند كه مي جدي روبه روهاي  زا شده و همواره آن را با چالشبا كيفيت رهبري هم اف
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برخي موارد مانند نگاه استبدادي و از باال به پايين در مديريت، قوانين خشك و بوروكراسي، عوامل
دخالت و نفوذ عوامل و، بي مورد محيطهاي  دخالت، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي

ختار سلسله مراتبي، نيروهاي ناكارآمد، نظام متمركز، لحاظ غير منطقيسياسي، ساهاي  جريان
اعضاي هيأت علمي، عدم انگيزه و رغبت اعضاي هيات علمياي  مسائل جنسيتي، عدم تعهد حرفه

عدم انگيزه كافي مديران و ساير كنش گران،عدم هدفمندي، عدم عدالت توزيعي، براي مشاركت،
اين موارد چنانچه اصالح يا تعديل نگردند همواره سد. ي، اشاره نمودتاكيد بيش از حد بر تكنولوژ

.بزرگي در مقابل تحقق رهبري هم افزا خواهند بود
بعد پنجم الگوي پارادايمي بر راهبردهاي اجراي رهبري هم افزا تمركز دارد در اين بعد

افزا را تحقق و تسهيلدهند كه اجراي رهبري هم  مي متخصصان راهبردها و اقداماتي را پيشنهاد
نمايد به عبارتي براي اينكه رهبري هم افزا بتواند در دانشگاه اجرايي شود چه اقداماتي بايد صورت

فرهنگ سازمان مبتني بر: بگيرد كه اين راهبردها به گفته مديران و متخصصان بدين شرح بودند
ي بر اهداف سازمان بسترو باورهاي مشترك مبتنها  نگرشها،  هم افزايي شكل بگيرد، ارزش

بهرهاي  در هر زمينهها  سازي شود، مربي گري و روحيه هم افزايي ترويج يابد، از پتانسيل تنوع
كانوني توسعه يابند، شفاف سازي،هاي  گيري شود، فضاي سازمان حمايتي و مشاركتي باشد،گروه

قد پذيري در دستور كار قرارتكريم كاركنان، اجتماعات حرفه اي، تعامالت بين رشته اي، نقد و ن
گيرد، ديدگاه رهبري جامع و كل نگر باشد،شايسته ساالري حاكم شود، كار تيمي اهميت داده
شود،كل سازمان و امور مربوطه باز مهندسي شوند، فرهنگ ديالوگ، تعامالت سازنده با محيط

هاي بومي رهبري وحمايت شود، هم دلي، تفويض اختيار، توانمند سازي كاركنان، طراحي الگو
استعداد سنجي انجام. در صدر دستور كار قرار داده شوندها  مديريت، آموزش و توسعه شايستگي

گيرد و متناسب با ظرفيت و استعداد هر شخص وظايف به ايشان محول گردد، منابع انساني و
ي كه قشرخواسته هايشان اهميت ويژه داده شوند اين امر به خصوص در مورد اعضاي هيات علم

دارنداي  گذاري در دانشگاه هستند و در توسعه و موفقيت دانشگاه نقش تعيين كننده تأثير بسيار
معيار همها،  درجه صورت گيرد و مبناي ارزيابي 360ارزشيابي به صورت . بيشتر حائز اهميت است

صصين بود عملياتياگر اين موارد كه البته چند مورد از موارد اشاره شده توسط متخ. افزايي باشد
شوند و در دستور كار قرار گيرند رهبري هم افزا در مسير تحقق و عملياتي شدن در بسنر دانشگاه

.گيرد مي قرار
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پيامدها اشاره به نتايج و . باشد مي بعد ششم و آخر از الگوي پارادايمي، بعد پيامدها 
. آيند مي در سازمان پديد محصوالتي است كه در صورت عملياتي شدن و تحقق رهبري هم افزا

مديران و صاحب نظران مشاركت كننده چنين اظهار داشتند كه پيامدهاي حاصل از اجراي رهبري 
لثر بخشي و كار امدي زيادي براي سازمان به ارمغان خواهد اورد، سيستم ها  هم افزا در دانشگاه

 كرد جمع گرايانه شكلمبتني بر رويها  گيرد،رابطه مي مديريت دانش در بستر سازمان شكل
گيرد،  مي گيرند، تعامالت سازنده و پوا ميان سازمان با افرادش و سازمان با محيط صورت مي

بروندادهاي آموزشي و پژوهشي كيفيت بهتري پيدا خواهند كرد، انگيزه، مسئوليت پذيري، تعهد، 
فرهنگ . هد داشتبلوغ سازماني باال، احساس هم دلي، صميميت، جو ديالگوگ را به دنبال خوا

يابد، بهبود كيفيت زندگي كاري افراد،  مي يابد، خود هدايتگري افراد بروز بيشتري مي سازماني ارتقاء
هاي  بهبود فرايند يادگيري،كاهش فرسودگي شغلي، كاهش سكوت سازماني، كاهش جا به جايي

بهره بردن از  شغلي، حل كردن مشكالت و بر آوردن نيازهاي محيط در زمان مناسب و كارآمد،
هم چنين مواردي . و استعدادهاي نهفته در جاي مناسب را همچنين در پي خواهد داشتها  ظرفيت

ديگري را نيز به عنوان پيامدها ابراز داشتند كه عبارت بودند از مزيت آفريني دانشگاه نسبت به 
يش رضايت شغلي افراد بين المللي، افزاهاي  همتا، ارتقاء جايگاه دانشگاه در رنكينگهاي  سازمان

سازمان، ارتقاي روحيه كارآفرين محوري، حركت به سمت سازمان يادگيرنده و ياد دهنده، رشد 
دانشگاه و افراد آن؛ كه اين  مباني اخالقي و معنوي و در يك گزاره ارتقاء اثر بخشي و بهره وري

در دانشگاه خواهند  موارد به ظن صاحب نظران به عنوان محصوالت اجرايي شدن رهبري هم افزا
باشد اما تالش مضاعف، همت جمعي  نمي بود كه البته بسيار كمال گرايانه است هرچند غير ممكن

طلبد كه توجه دانشگاه و مديران، اعضاي هيات علمي، كارمندان، دانشجويان و  مي و سيستمي
ند بستر و خويش گردد و بتواني  هساير كنش گران دانشگاهي چنانچه معطوف به وظايف محول

موجود را برطرف نموده و اقدامات الزم را به هاي  زمينه مناسب را فراهم نموده، مشكالت و ضعف
خود هر كدام در نقش محوله عملياتي سازند و از طرفي محيط با تعديل و اصالح انتظارات، ي  هنوب

زيادي به بي جا و عوامل مداخله گر محيطي به اجراي ان كمك كند تا حد هاي  كاهش دخالت
درصدي موارد  50الي  20البته الزم به ذكر است تحقق. تحقق اين نوع رهبري كمك خواهد شد

ذكر شده نيز كمك شاياني در رهبري اثر بخش دانشگاه خواهد داشت و بايد مراقب بود كه ديدگاه 
ران كمال گرايانه و ديدن وضع موجود باعث نشود روحيه نااميدي بر كنش گران دانشگاهي و مدي

حاكم شود و راه خود را تا رسيدن به وضع مطلوب بسيار تلقي كنند و از ادامه مسير منصرف شوند 
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بلكه شروع و قدم گذاشتن در مسير خود نيمي از موفقيت است و بر همگان روشن است كه چنين
گيرد و مي در طول يك يا دو دهه و شايد هم بيشتر صورتاي  تغييرات و تحوالت كمال گرايانه

انتظار به نتيجه رسيدن زود هنگام جز حاكم كردن فضاي نا اميدي نتيجه ديگري در پي نخواهد
در مورد تحقق اين "مقصد بهانه است؛ رفتن رسيدن است"معروف ي  هاينجاست كه جمل. داشت

.كند مي نوع از رهبري بسيار صدق
اول بحث. تامل استبا توجه به مطالب ذكر شده نوآوري پژوهش حاضر، از سه جنبه قابل 

پژوهشگر پژوهشي در مورد رهبريهاي  باشد كه تا كنون و با توجه به بررسي مي محتوا و تئوريك
ديگر انجام نشده است و جنبه دوم بحث روشهاي  وحتي سازمان كشورهاي  هم افزا در دانشگاه

رهنگ و ساختارشناختي آن است كه با توجه به خأل تئوريك رهبري هم افزا متناسب با بوم، ف
ايران، اين پژوهش با رويكرد كيفي و روش داده بنياد متناسب با بوم و موقعيت وهاي  دانشگاه

كشور انجام شده است و بستر و زمينه را در پژوهش مهم تلقي كرده و باهاي  شرايط دانشگاه
مخاطبين نظريه رهبري هم افزا كه در بستر غرب توليد شده است متفاوت است چرا كه بستر و

ي هتوان گفت از جنب مي .متمايزند و سومين جنبه، ارائه مدل جامع مبتني بر عمل استها  آن
راه نيز دارد و به شكاف بين نظر و عملي  هعملكردي نيز بر مدل خارجي تفوق دارد چرا كه نقش

ت همسان وبا بستر مشابه و موقعيها  اميد است كه بتوان در ساير سازمان .نيز توجه داشته است
نيز الگوي پارادايمي طراحيها  لحاظ فاكتورهاي ديگر عملياتي شود و يا با روش داده بنياد براي آن

.گردد

حمايت مالي/ تعارض منافع
باشد و از حمايـت مـالي مي دكتري نويسنده اول در دانشگاه اصفهاني  هاين مقاله برگرفته از رسال

نتايج پژوهش حاضر بـا منـافع هـيچ ارگـان و سـازماني در دانشگاه اصفهان برخوردار بوده است و
.تعارض نيست
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