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Abstract: The purpose of this study was, at first,
to review the components of knowledge
leadership and then to investigate the status quo
with regards to these components at the
departments of Ferdowsi University of Mashhad,
Iran. In doing so, case study research method was
used. From a total of 54 department heads, 15
were selected as key informants through
purposive sampling technique. Semi-structured
interviews were conducted with the selected
participants. At first, the major components of
knowledge leadership were identified and
extracted by systematic
review. These
components include learning leadership, change
leadership, collaboration, coaching, knowledge
sharing, shared outlook, knowledge development,
network collaboration, creative problem-solving,
conflict management and trust-building. Second,
analyzing the status quo of knowledge leadership
at departments indicated that mediation in conflict
resolution, atmosphere of trust, knowledge
acquisition, creating learning opportunities,
lawful orientation of the department, collaborative
decision-making, respecting others, interorganizational
interactions,
interdisciplinary
approach and young faculty members are
considered as categories related to knowledge
leadership at the departments under study.
Overall, results revealed that there is a big gap
between the status quo of knowledge leadership at
departments and the ideal situation.
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محمدرضا آهنچیان
، هدف اصلي از اجرای این پژوهش:چکیده
بازخواني مؤلفههای رهبری دانش و بررسي وضعیت
 برای دستیابي.گروههای آموزشي بر مبنای آن بود
 از روش پژوهش اسنادی و موردی،به این هدف
 مهمترین مؤلفههای رهبری، نخست.بهره گرفته شد
دانش با تحلیل محتوای آثار علمي معتبر در ادبیات
 با رجوع،پژوهش شناسایي و استخراج شدند سپس
به تجارب زیسته پانزده تن از مدیران گروههای
آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد بهعنوان مطلعان
كلیدی كه به شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب
 وضعیت موجود رهبری دانش مورد بررسي،شدند
 تحلیل نتایج به دست آمده از مصاحبهها.قرار گرفت
 ایجاد جو،نشان داد كه میانجيگری در حل تعارض
 ایجاد فرصتهای، دانشافزایي اعضای گروه،اعتماد
 تصمیمگیری، جهتگیری قانوني گروه،یادگیری
، تعامالت فراسازماني، رعایت احترام،مشاركتي
رویکرد میانرشتهای و استادان جوان منشأ تغییر از
مقولههای معطوف به رهبری دانش در گروههای
، بهطور كلي.آموزشي مورد مطالعه به شمار ميروند
شواهد به دست آمده از وجود شکاف بین وضعیت
موجود و مطلوب رهبری دانش در گروههای
.آموزشي حکایت دارد
، رهبری دانش، مدیریت دانش:واژگان کلیدی
 گروههای آموزشي دانشگاه فردوسي،آموزش عالي
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مقدمه
بحث درباره سازمانهای دانشمحور اساساً بر توانایي آنها در بازسازی ،یادگیری و
نوآوری متمركز است .لزوم توجه به هدفهای مهم ،ماداميكه مدیران بخواهند
سازمانشان را توسعه دهند و تعریف فرایندهای سازماني و خلق دانش جدید آنگاه كه
مدیران در آن درگیر شده و بخواهند پاسخگو باشند و نیز اهمیت توسعه
شایستگيهای سازماني از ضرورتهای نقشآفریني رهبران در فرایند مدیریت دانش
سازماني به شمار ميآیند (ویتاال .)2004 1،رهبران دانشي با نظارت بر سیستمهای
مدیریت دانش و ایجاد محیط كاری حمایتكننده توسعه دانش بین نقش مدیران و
رهبران پل ارتباطي برقرار ميكنند (سیورت ،كاولری و لي .)2005 2،نقش رهبری در
فرایند مدیریت دانش ،كمک به بهبود یادگیری مؤثر از طریق حمایت مدیریت ارشد،
ساختار سازماني ،انگیزه برای تشویق افراد به اشتراک دانش و استراتژی مدیریت دانش
است (مچوكا .)2014 3،از اینرو ،ميتوان گفت رهبری دانش به عنصری مهم برای
هدایت طرحهای مدیریت دانش تبدیل شده است (بزدوان .)2013 4،اسکایرم
( 5)2000برای نخستین بار اصطالح رهبری دانش را به كار برد و براین باور بود كه
در مقایسه با مدیریت دانش ،رهبری دانش به بهسازی مداوم و نوآورانه در منابع
اطالعاتي ،مهارتهای فردی و شبکههای دانش و یادگیری اشاره دارد (به نقل از
ویتاال .)2004 ،از نظر ویتاال ( )2004رهبری دانش ،نوعي از رهبری است كه یادگیری
را ارتقا مي دهد ،رهبر به همراه زیردستانش مسیر توسعه را مشخص ميكند ،فضایي را
ایجاد ميكند كه باعث افزایش یادگیری ميشود و از فرایندهای یادگیری چه در سطح
فردی و چه در سطح گروهي حمایت ميكند و رهبر بهعنوان یک الگو عمل كرده و
زیردستانش را به توسعه شخصي مداوم ترغیب ميكند.
درباره جایگاه رهبری دانش در سازمانهای آموزشي ،مطالعات صورت گرفته با
تأكید بر دانش بهمثابه یک استراتژی كسبوكار ،اهمیت نقش متخصصان و فرایندهای
انساني برای اشتراک دانش و نیز اهمیت مدیریت منابع انساني و نقش واسط سرمایه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجتماعي در فرایند اشتراک دانش در سازمان ،نشاندهنده آن است كه بیشتر
ویژگيهای مهم برای موفقیت آینده از مدیریت دانش بهسوی رهبری دانش تغییر
خواهد كرد .فرایند اشتراک دانش ،متضمن روابط بین فردی ،تعامالت اجتماعي،
همکاری برای ایجاد یک هدف مشترک و اعتماد بین طراحان برای كمک به بازسازی
دانش فردیشان است (اسکایرم2000 ،؛ ویتاال2004 ،؛ میبي و همکاران2012 1،؛
4
یانگ ،هانگ و هسا2014 2،؛ زهانگ و چنگ2015 3،؛ بزدوان .)2013 ،ویلیامز
( ) 2012نیز با این استدالل كه عوامل اجتماعي و ارتباطي در یادگیری و مدیریت
دانش مهماند و برای اینکه این عوامل نقش خود را بهطور اثربخش اجرا كنند ،رهبری
دانش ،نقشي كلیدی در فعالیتهای مربوط به مدیریت دانش از جمله ترویج یک
هدف مشترک  ،ایجاد یک فرهنگ مشترک ،تشویق كارگروهي و تسهیل استراتژیهای
یادگیری و مدیریت دانش ایفا ميكند .بنابراین ،چنین به نظر ميرسد در یادگیری و
مدیریت دانش به رویکردهایي نیاز است كه روی عمل و نوآوری تمركز داشته باشد.
رویکردهای رهبری توزیعي و مشاركتي و اهمیت كارگروهي بسیار مولد است و
بهترین سبک برای مدیریت دانش در سازمانها سبک تفویض اختیار و رهبری
تحولگرا به شمار ميرود و مدیران بهعنوان رهبران دانشي در نظر گرفته ميشوند كه
در سطح زیادی با شفافیت ،انتقادپذیری و میانجيگری ،ایفای نقش مشاور و تشویق
به اشتراک دانش برای دستیابي به هدفها به كارگرفته ميشوند (سینگ2008 5،؛
ویلیامز2012 ،؛ دونیت و دی پابلو .)2015 6،بنابراین ،رهبری در سازمانهای دانشي از
این نظر دارای اهمیت است كه در این سازمانها اغلب با كاركناني سروكار داریم كه
از دانش و تخصص برخوردارند .بنابراین ،رهبری این افراد تنها از طریق قدرت
فکری ،باور راسخ ،اقناع و گفتگوی تعاملي امکانپذیر است (دونیت و دیپابلو،
.)2015
طرح موضوع رهبری دانش بهعنوان یک الگوی مؤثر مدیریت آموزشي در فضای
آموزش عالي بهویژه دانشگاه فردوسي مشهد ناظر به شکاف بین وظایف و كاركردهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رهبری گروه توسط مدیران گروههای آموزشي در وضع مطلوب و موجود است؛
نظربه شواهد موجود ،بهرغم نقش كلیدی مدیران گروههای آموزشي در رهبری
جریانهای یادگیری و تأكید بر كیفیتهای رهبری در وضع مطلوب از منظر آنان ،در
وضع موجود مدیران گروهها بیشتر بر وظایف مدیریتي تأكید ميورزند و وظایف
مدیریت گروه را با گرایش به كاركردهای مدیریتي ادراک ميكنند (آهنچیان ،بابادی و
قائدی .)1390 ،این درحالي است كه از دیدگاه اعضای هیئت علمي ،مدیران گروهها و
دانشکدهها ،كاركرد رهبری بهویژه الگوی رهبری توزیعي در رأس كاركردهای مدیر
گروه در رهبری تیم قرار دارد (آهنچیان و بابادی1392 ،؛ ترشیزی فاروجي ،زیرک،
مؤمني مهمویي و حسینزاده .)1398 ،نتایج مطالعه دیگری در تأیید این ادعا
نشاندهنده برخوردار نبودن مدیران گروههای آموزشي از مهارت تیمسازی و كارتیمي
است (نادی ،آهنچیان و نوغاني دخت بهمني .)1396 ،با توجه به مراتب فوق ،مبني بر
ضرورت توجه به رهبری دانش بهمثابه یکي از مهمترین شایستگيهای مدیران
گروههای آموزشي (عابدیان اول ،)1390 ،هدف اصلي از اجرای این پژوهش ،بررسي
وضعیت موجود رهبری دانش ،ضمن بازخواني مؤلفههای اصلي آن در ادبیات پژوهش
با توجه به نبود یک چارچوب نظری معتبر و مشخص ،در بین مدیران گروههای
آموزشي مورد مطالعه در دانشگاه فردوسي مشهد بود.
رهبری دانش و نقش آن در توسعه گروههای آموزشی دانشگاهی
اسکایرم ( )2000با طرح ایده «رهبری دانش» براین باور بود كه در مقابل مدیریت
دانش ،رهبری دانش به بهسازی مداوم و نوآورانه منابع اطالعاتي ،مهارتهای فردی و
خطوط ارتباطي دانش و یادگیری اشاره دارد (ویتاال .)2004 ،بهزعم ویتاال ()2004
رهبری دانش معطوف به یادگیری و توسعه یادگیری در سطح فردی و گروهي است.
چنانکه میبي و همکاران ( )2012نیز رهبری دانش را هرگونه رویکرد معطوف به
خلق ،اشتراک و كاربرد دانش تعریف كردهاند .از دیدگاه یانگ و همکاران (،)2014
رهبری دانش ارتقای یک جهتگیری مثبت به سمت كسب دانش و اشتراک دانش
است ،جایي كه ارزش یادگیری مداوم است و تجربه و تخصص و سلسلهمراتب
نوآوری جایگزین ميشود .هانگ و چنگ ( )2015نیز اشتراک دانش اثربخش برای
توسعه یک بینش مشترک و ارتقای یک محیط همکاری توأم با اعتماد برای طراحان را
وابسته به رهبری دانش دانستهاند.
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براساس مطالعات صورت گرفته ،دو عامل اصلي ،فرهنگ سازماني و رهبری ،در
اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش بهشمار ميروند .در این میان ،رهبری بر فرهنگ
سازماني اولویت ميیابد و بهعنوان راه حلي برای ایجاد یک فرهنگ مبتني بر اعتماد و
بهترین راهبرد برای تکامل و تحول فرهنگي در سازمان محسوب ميشود (ریبر و
سیتار .)2003 1،بسیاری از پژوهشگران ،نقش رهبری در مدیریت دانش از طریق تغییر
فرهنگ سازماني و ایجاد ظرفیتهای یادگیری در سازمان را تأیید كردهاند (سینگ،
2008؛ ویلیامز2012 ،؛ دونیت و دیپابلو2015 ،؛ ونكروگ ،نوناكا و ریچاشتاینر2012 2،؛
ریبر و سیتار2003 ،؛ كوک2003 3،؛ فولوود ،رولي ،دلبریج2013 4،؛ بلدتین ،دییر ،هوپز
و هریس2004 5،؛ بارتول و الک2006 6،؛ مچوكا2014 ،؛ مارتین و ماریون.)2005 ،
ماداميكه سازمانها بهعنوان سیستمهای یادگیری تلقي شوند ،نقش مدیران بهمثابه
رهبران دانشي مستلزم درگیر شدن آنها در فرایند یادگیری است .ایجاد زمینه تبدیل
یادگیری فردی به یادگیری سازماني ،فرهنگ خالق و شرایط یادگیری اثربخش از
وظایف رهبران در سازمان یادگیرنده به شمار ميرود .سازمان یادگیرنده سازماني
متخصص در خلق ،كسب و انتقال دانش است و ميتواند رفتارهای خود را بهمنظور
انطباق با شرایط مختلف تغییر دهد .خلق دانش آنگاه به وقوع ميپیوندد كه یادگیری و
فرهنگ بهعنوان عناصر كلیدی برای تحقق رهبری قلمداد شوند؛ حركت از دانش به
یادگیری ،نخستین گام و رفتن از یادگیری به فرهنگ ،دومین گام در راه تحقق رهبری
است .یادگیری ،توانایي انطباق با تغییرات محیطي ،انعطافپذیری و واكنش سریع و
درنتیجه كنترل تغییرات دروني سازمان است .فرهنگ نیز تعیین ميكند كه افراد چگونه در
درون سازمان شناسایي ميشوند و چگونه از تجارب قبلي خود ميآموزند .بر این اساس،
رهبران دانش باید از مهارتهای توسعه فردی و سازماني و نیز مهارتهای تغییر فرهنگي
و تسهیل انتقال و اشتراک دانش در سازمان برخوردار باشند .نقش رهبران در سازمانهای
یادگیرنده بهعنوان مربي ،تسهیلكننده ،معلم ،رهبر یادگیری و توسعهدهنده مورد تأكید
قرارگرفته است (ویتاال2004ٍ ،؛ اسکایرم2000 ،؛ میبي و همکاران2012 ،؛ زهانگ و چنگ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2015؛ یانگ و همکاران2014 ،؛ الكشمن2005 ،؛ اردالن ،اسکندری و گیالني1391 ،؛
قنبری و اسکندری1391 ،؛ الكشمن2007 ، 2008 ،؛ سیورت و همکاران2005 ،؛ بزدوان،
2013؛ سینگ.)2008 ،
هوفميیر و همکاران ( )2015در مطالعهای با عنوان «رهبری در یادگیری و
آموزش در آموزش عالي» نشان دادند كه رهبری یادگیری با تسهیل تغییر فرهنگي،
اشتراک نوآوریها ،نفوذ در فرهنگ ،ارتباطات و گفتگوها ،ارتقای تجربیات آموزشي
باكیفیت ،نظارت همکاران در آموزش و یادگیری و رهبری مشاركتي محقق ميشود.
همچنین ،كواینالن ( )2014در مطالعه دیگری با عنوان «رهبری برای آموزش و
یادگیری دانشجویان در آموزش عالي» رهبری در آموزش عالي را وابسته به زمینه و
تابع الگوی رهبری توزیعي و همچنین توسعه سازماني را به توسعه رهبران مربوط
ميداند .در این خصوص ميتوان به مطالعه سارت ( )2014با عنوان «مدل جدید
رهبری برای مدیریت دانشگاه برای نوآوری و كارآفریني» اشاره كرد كه برمبنای آن
رهبری تحولگرا تأثیر بسزایي در آموزش عالي در قالب یادگیری و آموزش از طریق
دموكراسي مشاركتي و همکاری با مدیران و تشویق به نوآوری و ایدههای نوآورانه،
دارد.
1
سیادت ،هویدا ،عباسزاده و مقتدایي ( )2012در پژوهشي با عنوان «خلق دانش در
دانشگاهها و بعضي عوامل مرتبط با آن» با تأیید نسبت میان سرمایه اجتماعي و فرهنگ
سازماني با خلق دانش به این نتیجه دست یافتند كه فرهنگ سازماني با معرفي انگیزههای
مناسب به كاركنان و تسهیل تعامالت اجتماعي و سرمایه اجتماعي از طریق اعتماد،
مشاركت داوطلبانه و حمایتهای اجتماعي ،خلق دانش را موجب ميشوند .جنتل و
كلیفتون )2017( 2نیز در مطالعهای با عنوان «بهسازی رهبری چگونه به دانشگاهها
كمک ميكند تا تبدیل به سازمانهای یادگیرنده شوند؟» با هدف در نظرگرفتن نقطه
نظرات مدیران ،كاركنان و منافع اجتماعي در خصوص مؤسسات آموزش عالي
بهعنوان سازمانهای یادگیرنده نشان دادند كساني كه در مؤسسات آموزش عالي كار
ميكنند ميتوانند تمهیدات مناسبتری را در زمینه جوّ یادگیرنده و ساختارهای
یادگیری بیندیشند .ویژگيهایي كه برای جنبههای جو یادگیری و ساختار یادگیری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شناسایي شدند عبارتاند از -1 :جو یادگیری :جوّی برای یادگیری طبیعي شامل
تحمل پذیرش شکست ،فضا و زمان الزم برای تجربه كردن و تأمل كردن ،فرایندهای
تسهیلكننده كه توسط عوامل تغییر ،مدلسازی ميشوند ،رویکردهای ملموس به تغییر
و ایجاد یک فرهنگ سازماني پویا و  -2ساختار یادگیری :رهبری تیم-محور و
توزیعي ،واگذاری و مالکیت تصمیمگیری ،توسعه رویکرد راهبردی مشترک و
پشتیباني از گروهها در سرتاسر مؤسسه.
مهمترین نقطه اتصال و پیوند جوهری رهبری دانش با كاركردهای مدیران
گروههای آموزشي ،مدیریت یادگیری و توسعه فرهنگ یادگیری است .مروری بر
نقش و مسئولیتهای مدیران گروههای آموزشي نیز نشان ميدهد كه مدیر گروه ،نقطه
پیوند ساختار سازماني مركزی دانشگاه و دانشکده است .این ارتباط از طریق مدیر
گروه و در یک تعامل دوطرفه صورت ميگیرد .مدیر گروه باید بتواند اعضای هیئت
علمي ،رئ یس دانشکده ،و سایر مدیران دانشکده را متقاعد كند كه چه چیزی هم به
نفع گروه و هم به نفع دانشگاه است (نورمور و براكس .)2014 ،بیشتر امور
دانشکدهها و دانشگاهها در سطح گروههای آموزشي اجرا ميشود .مدیران گروههای
آموزشي با طیف وسیعي از وظایف و چالشها روبرو هستند بااینحال ،بیشتر
مؤسسات آموزشي ،توجه اندكي به آمادهسازی رهبران گروههای آموزشي یا انتخاب
جانشین در این پستها ميكنند (والورتون ،اكرمن و هالت .)2005 1،هرچند مدیر
گروه در یک جایگاه مهم رهبری قرار دارد ،اما اختیارات تمام و كمالي هم ندارد؛
ائتالف تعداد قابلتوجهي از اعضای هیئت علمي ميتواند توانایي مدیر گروه برای
رهبری را به شدت كاهش دهد .این درحالي است كه رئیس دانشکده و مدیریت ارشد
دانشگاه از مدیر گروه انتظار دارند عامل اصلي تغییر در سیاستها ،روندهای اداری و
مأموریتهای نهادی باشند .مدیر گروه درنهایت مسئول برنامهریزی درسي ،بهرهوری
پژوهش و فرایندهای ثبتنام ،مسائل بودجهای و مدیریت اعضای هیئت علمي است.
افرادی كه این نقشها را دارند ،مسئول رهبری دانشگاهها هستند .این افراد معمو ًال
نقش های گوناگوني را در آن واحد انجام ميدهند .از جمله اینکه مدیر گروه باید به
انتظارات و تمایالت دانشجویان ،بیم و امیدهای فردی و حرفهای اعضای هیئت
علمي ،هدفها و اولویتهای رئیس دانشکده ،اولویتهای بعضاً متفاوت مدیریت
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مركزی دانشگاه ،دیدگاههای بعضاً سادهانگارانه فارغالتحصیالن و روالهای اداری
توجه كند .مدیران اندكي ميتوانند یکتنه با این خواستههای متناقض روبرو شوند و
راهحلي برای تمام مشکالت پیدا كنند .بااینحال ،مدیر گروه باید همه طرفها را وادار
كند تا با هم همکاری كنند و مشکالتي كه خودشان درست ميكنند را حل كنند (بران،
پئوس ،فری و كنیپفر2016 1،؛ نورمور و براكس .)2014 ،بر اساس مطالعات انجام
گرفته ،وظایف مدیران گروه به دو نوع وظایف رهبری و اداری تقسیم شده است .كار
واقعي مدیران گروههای آموزشي ،نیازمند طیف وسیعي از توانمندیهای رهبری از
قبیل مهارتهای ارتباطي خوب ،مهارتهای حل مسئله ،مهارتهای حل تضاد،
مهارتهای مدیریت فرهنگي ،مهارتهای هدایتي است (والورتون و همکاران،
 .)2005قدرت و تأثیرگذاری فردی ،بهترین ابزار برای مدیران گروه آموزشي است.
مدیر گروهي كه مورد احترام بوده و دیدگاهي باز و صادقانه دارد ،احتماالً همکاری
مناسبي را از سوی اعضای دانشکده دریافت خواهد كرد .این قدرت فردی ،اكتسابي
است .این قدرت بر مبنای سطح باالیي از اعتماد بین اعضای هیئت علمي ،رئیس
دانشکده و سایر مدیران ،سابقه خوب در حیطه علمي موردنظر و توانایي اثبات شده
برای دریافت منابع به نفع گروه است (نورمور و براكس.)2014 ،
روش پژوهش
در این پژوهش از روش مطالعه موردی 2با رویکرد كیفي استفاده شد .پژوهش موردی
عبارت است از مطالعه عمیق روی نمونههایي از یک پدیده در محیط طبیعي و
همچنین از دیدگاه افرادی كه در آن پدیده مشاركت دارند (گال ،بورگ و گال2007 ،؛
ترجمه نصر و همکاران .)1391 ،یکي از دالیل عمده استفاده از این روش ،نبود
چارچوب نظری مشخص و ابزاری معتبر برای سنجش رهبری دانش در محیطهای
دانشگاهي است .قلمرو مو ضوعي این پژوهش مربوط به بررسي وضعیت رهبری
دانش است .واحد تحلیل را گروههای آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد تشکیل دادند.
برای این منظور ،مدیران گروههای آموزشي ،بهعنوان مطلعان كلیدی مورد مطالعه قرار
گرفتند .از مجموع  54گروه آموزشي در دانشگاه فردوسي مشهد ،با پانزده مدیر گروه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Braun, Peus, Frey & Knipfer
. case study

1
2

بازخوانی مؤلفههای رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروههای آموزشی

137

به شیوه نمونهگیری هدفمند و با درنظرگرفتن سه معیار اندازه ،جامعیت و قدمت گروه
آموزشي در چهار گروه علوم انساني ،علوم پایه ،فني و مهندسي ،كشاورزی و
دامپزشکي ،بهعنوان مطلعان كلیدی مصاحبه شد.
در این پژوهش ،با توجه به هدف اول پژوهش مبني بر بازخواني مؤلفههای رهبری
دانش ،با مراجعه به پایگاههای علمي معتبر از جمله گوگل اسکالر ،الزویر ،اریک،
امرالد و ابسکو 1منابع موردنظر شناسایي و مطالعه شدند .بدین ترتیب ،ضمن تحلیل
محتوای منابع گردآوری شده ،نکات كلیدی و سپس مفاهیم اصلي ،شناسایي و
استخراج شدند .در مرحله سوم ،مفاهیم براساس مضامین مشترک مقولهبندی شدند.
مقوله مستخرج از منابع علمي معتبر بهعنوان مؤلفههای رهبری دانش معرفي شدند .در
ادامه ،بهمنظور سنجش وضعیت رهبری دانش براساس مؤلفههای استخراجشده ،از
مصاحبه نیمهساختیافته با مدیران گروههای آموزشي منتخب استفاده شد .برای
تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها از روش تحلیل تفسیری استفاده شد .تحلیل
تفسیری ،فرایندی برای بررسي دقیق دادههای پژوهش موردی است كه هدف اصلي
آن یافتن سازهها ،مقولهها و الگوهایي برای توصیف و تبیین پدیده مورد پژوهش
است .مراحل این روش شامل تشکیل پایگاه اطالعاتي و سپس تدوین مقولهها و
نشانهگذاری هر یک از بخشها و گروهبندی بخشهای مقولهها است .برای تأمین
اعتبار نتایج حاصل از تحلیل مصاحبهها نیز معیارهای چهارگانه لینکن و گوبا ()1985
قابلیت اعتبار 2،انتقالپذیری 3،تأییدپذیری و تعمیمپذیری در پژوهشهای كیفي مدنظر
قرار گرفت (گال و همکاران2007 ،؛ ترجمه نصر و همکاران .)1391 ،با نظر به
تعمیمناپذیری نتایج مطالعات موردی به نظر ميرسد با عنایت به ساختار سازماني
متمركز نظام آموزش عالي بهویژه در سطح مأموریت و كاركردهای گروههای آموزشي
در دانشگاههای ایران (آییننامه سازماندهي و تشکیالت دانشگاهها و مؤسسات
آموزشعالي و پژوهشي1394 ،؛ غفراني .)1382 ،ميتوان یافتهها را با احتیاط كامل
تعمیم داد.
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یافتهها
پرسش اول پژوهش :مؤلفههای رهبری دانش کداماند؟
برای پاسخ به این پرسش ،با جستجو در پایگاههای اطالعاتي معتبر حدود  40مقاله
علمي پژوهشي مرتبط با موضوع ،شناسایي و تحلیل شدند .سپس با استفاده از روش
كدگذاری ،مفاهیم و مقولههای رهبری دانش استخراج شدند .درنتیجه این تحلیل،
مهمترین مؤلفههای رهبری دانش ناظر به مقولههای مستخرج از ادبیات پژوهش
عبارتاند از :رهبری یادگیری ،رهبری تغییر ،تشریکمساعي ،مربيگری ،اشتراک
دانش ،چشمانداز مشترک ،توسعه دانش ،تعامل شبکهای ،حل مسئله خالق ،مدیریت
تعارض ،اعتمادآفریني .نتایج به دست آمده از تحلیل منابع مورد مطالعه و مؤلفههای
مستخرج از آن بهطور خالصه در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول ( )1مفاهیم و مقولههای رهبری دانش مستخرج از ادبیات پژوهش
مقولهها
رهبری
یادگیری

رهبری تغییر

تشریک
مساعی

مفاهیم
جهتدهي به یادگیری
توسعه مدیریت دانش شخصي
بهسازی و توسعه حرفهای
خودآگاهي و خودسازماندهي
تسهیل تغییر فرهنگي
استراتژی تغییر
حمایت از فرهنگ تغییر
به چالش كشیدن وضع موجود
ریسکپذیری
پاداشها و تشویقها
جو همکاری و همیاری
همکاریهای بین رشتهای
تلقي كاركنان بهعنوان
دارایيهای سازمان
درگیری اعضا در وظایف
رهبری گروه
فناوری اطالعات

منابع
ویتاال ( ،)2004الكشـمن ( ،)2005ویلیـامز ( ،)2012سـاواج و
همکــاران ( ،)2015بیلدســتین ،گلــدنبرگ و تجیتــرا،)2012(1
بـــزدوان ( ،)2013اســـکایرم ( ،)2000فولـــوود و همکـــاران
( ،)2013ریلي و روسل ( ،)2013كوک ()2003
هوفمیر و همکـاران ( ،)2015ویتـاال ( ،)2004نورمـور ،مـاری
( ،)2010كــوک ( ،)2003مــس ( ،)2014بــلدتین و همکــاران
( ،)2004ســاواج و همکــاران ( ،)2015یانــگ و همکــاران
( ،)2014والورتــون و همکــاران ( ،)2005هلوپیــک و امــار
( ،)2016آمیـــدون و مکنمـــارا ،)2004(2الكشـــمن (،)2009
ویلیامز ( ،)2012ریبر و سیتار ()2003
ساواج و همکاران ( ،)2015میبي و همکاران ( ،)2012یانگ و
همکاران ( ،)2014الكشـمن ( ،)2009ریبـر و سـیتار (،)2003
ویلیــامز ( ،)2012ســارت ( ،)2014والورتــون و همکـــاران
( ،)2005هــوفمیر و همکــاران ( ،)2015فولــوود و همکــاران
( ،)2013هلوپیــک و امــار ( ،)2016جانســون ( ،)2016كــوک
3
( ،)2003آنانتاتموال ( ،)2008كارملي ،گلبـارد و ریتـر-پـالمون
( )2013بیلدستین و همکاران ()2012

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Bildstein, Gueldenberg & Tjitra
. Amidon & Macnamara
3
. Carmeli, Gelbard & Reiter‐Palmon
2

بازخوانی مؤلفههای رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروههای آموزشی
مقولهها
مربیگری

اشتراک
دانش

چشمانداز
مشترک

توسعه دانش

تعامل
شبکهای

حل مسئله
خالق
مدیریت
تعارض

اعتمادآفرینی

مفاهیم
الگوبودن و مشوق یادگیری
مربيگری

تشکیل اجتماعات كاری
اشتراک دانش و اطالعات

اشتراک ارزشهای سازمان
بینش مشترک
توجه به فعالیتها و مسائل
ارزشمند
تبدیل تجربه یادگیری به دانش
جدید
خلق دانش جدید از راه تجربه
تولید دانش
یکپارچهسازی دانش و نوآوری
تسهیل انتقال دانش از طریق
ایجاد تعامل
هنر گفتگوی هدفمند و
ساختیافته
ایجاد كانالهای ارتباطي
شبکهسازی
استفاده از فناوری اطالعات
ترویج توانایي حل مسئله بهطور
خالقانه
توانایي حل مسئله
توانایي عقبنشیني متناسب با
موقعیت
مدیریت تضاد
اعتمادآفریني
اعتماد بین اعضا

139

منابع
ویتـاال ( ،)2004بـزدوان ( ،)2013یانـگ و همکــاران (،)2014
آمیدون و مکنمارا ( ،)2004سارت ( ،)2014والکر و كارلي
ویتاال ( ،)2004الكشمن ( ،)2009كارملي و همکاران (،)2013
الكشــمن ( ،)2007زهانــگ و چنــگ ( ،)2015ریبــر و ســیتار
( ،)2003ونكــروگ و همکــاران ( ،)2012اســکایرم (،)2000
سیادت و همکاران ( )2012گیلسـ ،،مـن ،ویرینـگ (،)2012
چانــگ ،جکســون ،جیانــگ ( ،)2016كــارملي و همکــاران
( ،)2013بیلدســتین و همکــاران ( )2012گرداســکین ،ســاوان،
ویسین ( ،)2012ساربیا ()2007
الكشمن ( ،)2007والکر و كـارلي ( ،)2012میبـي و همکـاران
( ،)2012زهانــگ و چنــگ ( ،)2015ســینگ ( ،)2008ریبــر و
سیتار ()2003
سیورت و همکاران ( ،)2005هـوفميیر و همکـاران (،)2015
سائرابیا ( ،)2007میبـي ،كـولیچ ،سـولدی ( ،)2012زهانـگ و
چنــگ ( ،)2015ســینگ ( ،)2008اســکایرم ( ،)2000ســارت
( ،)2014هــوفمیر ،شــیفگر ،كالپــر و وارلنــد ( ،)2015بــران،
پئوس ،فری و گی،فر ()2016
یانــگ و همکــاران ( ،)2014آمیــدون و مکنمــارا (،)2004
الكشمن ( ،)2009ویلیامز ( ،)2012اسکایرم ( ،)2000كواینلن
( ،)2014هوفميیر و همکـاران ( ،)2015بـران ،پئـوس ،فـری
كنیـــــ،فر ( ،)2016گریتـــــي ( ،)2010گرداســـــگین و
ساوانویسین ( ،)2012میبـي و همکـاران ( ،)2012الكشـمن
( ،)2007گیلس ،و همکاران ()2010
كارملي و همکاران ()2013

بیلدستین و همکاران ( ،)2012والورتون و همکـاران (،)2005
بلدتین ،هوپز و هریس ()2004
ریبر و سیتار ( ،)2003ونكروگ ،نوناكا و ریچاشتاینر (،)2012
زهانگ و چنگ ( ،)2015یانگ و همکاران ( ،)2014سیادت و
همکــاران ( ،)2012آمیــدون و مکنمــارا ( )2004گیلســ ،و
همکاران ( ،)2010آنانتاتموال

140

نامۀ آموزش عالی

پرسش دوم :وضعیت رهبری دانش در گروههای آموزشی مورد مطالعه چگونه است؟
برای پاسخ به این پرسش پژوهش ،براساس مؤلفههای رهبری دانش مستخرج از
ادبیات پژوهش ،وضعیت رهبری دانش در بین گروههای آموزشي مورد مطالعه با
استفاده از مصاحبه نیمهساختیافته بررسي شد .در نتیجه كدگذاری دادهها در دو
مرحله كدگذاری باز و محوری ،بیستویک مقوله استخراج شد كه عبارتاند از:
میانجيگری در حل تعارض ،جو اعتماد ،دانشافزایي اعضا ،ایجاد فرصتهای
یادگیری ،جهتگیری قانوني گروه ،تصمیمگیری مشاركتي ،رعایت احترام ،تعامالت
فراسازماني ،رویکرد میانرشتهای ،استادان جوان منشأ تغییر ،حجم باالی وظایف
اعضای گروه ،كمبود مشوقهای سازماني ،نداشتن نگرش حرفهای به نقش مدیران،
ضعف انگیزه توسعه دانش در بین اعضای گروه ،وجود مقاومت بیشتر در برابر
تغییرات از سوی اعضای مسن گروه ،نبود چشمانداز مشترک ،رواج محافظهكاری
شدید در بین اعضای گروههای آموزشي ،ضعف در اشتراک دانش ،جهتگیریهای
شخصي در روابط میان فردی ،نبود روحیه كار تیمي ،نبود سیستم ارزشیابي عملکرد.
براساس نتایج به دست آمده مبني بر وضعیت رهبری دانش در گروههای آموزشي
مورد مطالعه و انطباق آنها با مؤلفههای رهبری دانش ،این وضعیت را برحسب نقاط
قوت و ضعف معطوف به رهبری دانش ميتوان تفکیک كرد .چنانکه در جدول ()2
نشان داده شده است ،شکاف اصلي بین وضعیت موجود گروههای آموزشي با رهبری
دانش را ميتوان به نقاط ضعف آنها به نبود چشمانداز مشترک ،حجم باالی وظایف
اعضای گروه ،نداشتن نگرش حرفهای به نقش مدیران ،ضعف انگیزه توسعه دانش در
بین اعضای گروه ،وجود مقاومت بیشتر در برابر تغییرات از سوی اعضای مسن ،نبود
روحیه كار تیمي ،نبود سیستم ارزشیابي عملکرد گروه ،كمبود مشوقهای سازماني،
رواج محافظهكاری شدید در بین اعضای گروههای آموزشي ،ضعف در اشتراک دانش
و جهتگیریهای شخصي در روابط میان فردی نسبت داد.
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جدول ( )2وضعیت رهبری دانش در گروههای آموزشی مورد مطالعه برحسب مؤلفههای اصلی
مؤلفههای رهبری دانش

نقاط قوت و

وضعیت رهبری دانش در گروههای آموزشی

ضعف

میانجيگری در حل تعارض
جو اعتماد
دانشافزایي اعضا
ایجاد فرصتهای یادگیری
نقاط قوت
رهبری یادگیری

تصمیمگیری مشاركتي
رعایت احترام

رهبری تغییر

تعامالت فراسازماني

تشریکمساعي

رویکرد میانرشتهای

مربيگری

استادان جوان ،منشأ تغییر

اشتراک دانش

كمبود مشوقهای سازماني

چشمانداز مشترک

حجم باالی وظایف اعضای گروه

توسعه دانش

نداشتن نگرش حرفهای به نقش مدیران

تعامل شبکهای

ضعف انگیزه توسعه دانش در بین اعضای گروه

حل مسئله خالق

وجود مقاومت بیشتر در برابر تغییـرات از سـوی اعضـای

مدیریت تعارض
اعتمادآفریني

جهتگیری قانوني گروه

مسن
نقاط ضعف

نبود روحیه كارتیمي
نبود سیستم ارزشیابي عملکرد گروه
نبود چشمانداز مشترک
رواج محافظــهكاری شــدید در بــین اعضــای گروههــای
آموزشي
ضعف در اشتراک دانش
جهتگیریهای شخصي در روابط میان فردی

چنانکه در جدولهای ( )3و ( )4دیده ميشود ،مفاهیم و مقولههای مستخرج از
مصاحبهها مبني بر وضعیت رهبری دانش در گروههای آموزشي مورد مطالعه به
تفکیک نقاط قوت و ضعف اشاره شدند .با نظر به حجم گسترده نتایج به دست آمده
از مصاحبهها ،نتایج مربوط به نقاط قوت رهبری دانش بهطور خالصه اشاره ميشود:
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 .1میانجیگری :بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبهها ،چنین به نظر ميرسد
كه در جریان اختالف نظرهای علمي كه بین اعضای گروه رخ ميدهد ،مدیر گروه
اغلب طرف مشورت قرار ميگیرد و با متقاعدسازی اعضای مخالف و میانجيگری
با واسطه متخصصان موضوعي یا اعضای پیشکسوت سعي بر حل منطقي و
عقالني تعارضات دارد .در این میان ،مدیران گروه ميكوشند با رعایت عدالت در
توزیع درسها یا داوری پایاننامهها از دامن زدن به اختالفات جلوگیری كنند و در
صورت وقوع آن مقاومتها را از بین ببرند .چنانكه یکي از مدیران گروه
دراینباره چنین اذعان داشت كه« :تز اصلي من این است كه حتياالمکان

تعارض ها حل شود و بروز پیدا نکند و در گروه با صحبت و عقالنیت حل شود».
(كد « .)19-13كاری كه من خودم بهعنوان مدیر گروه كردم اینكه اوالً اختالفها
را دامن نزدم ،با هم سر موضوعي اختالفنظر داریم دیگه دامن زده نميشود و
تشدید نميشود( ».كد .)14-4
 .2جو اعتماد :به نظر ميرسد فضای حاكم بر گروههای آموزشي ،نشاندهنده
وجود اعتماد است و تعامال ت اعضا بیشتر بر اساس فضای تعامالت دوستانه و
مبتني بر اعتماد و روابط عمومي قوی شکل ميگیرد .مدیر گروه همواره ميكوشد
تا با اعضای گروه رفتاری عادالنه داشته باشد كه اعضا دچار سوء برداشت از
كارها و فعالیت های یکدیگر نشوند .چنانکه یکي از مدیران گروه دراینباره اظهار
داشت« :سطح اعتماد باالست با توجه به تصمیمگیریهایي كه ميشود و نظراتي

كه داده ميشود .اینها بر اساس اعتمادی است كه ما نسبت به یکدیگر و
برداشتمون از كارای یکدیگر داریم انتقاد یا پیشنهادی دارن یا به خود من ميگن یا
اگر جنبه عمومي داشته باشه در گروه مطرح ميشود و اینها همش برميگرده به
اعتماد » (كد .)6-1
 .3دانشافزایی اعضا :مدیر گروه ميتواند در فرایند دانشافزایي و ارتقای علمي
اعضا نقش داشته باشد .اما آنچه این امر را در گروههای آموزشي با كندی مواجه
كرده این است كه این روند چندان در اختیار گروه نیست و برخي از مقررات
موجود در دانشگاه این امر را با مشکالتي مواجه كرده است .چنانکه بدان اشاره
شد« :برای دانشافزایي و ارتقای سطح علمي درصورتي كه لزومي داشته باشد ،یا

به صورت كالسهای داخل دانشگاه یا به صورت خارج دانشکده اقدام ميكنیم»
(كد .)3-1
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 .4ایجاد فرصتهای یادگیری :كنشگران كلیدی از ایجاد فرصتهایي برای
یادگیری یاد كردند كه به صورتهای مختلف ازجمله استفاده از تخصص و
تجربیات دیگر اعضا و شروع همکاریهای تخصصي با یکدیگر صورت ميگیرد.
مصاحبهشوندگان در حال حاضر تنها فرصتهای یادگیری موجود را منوط به
داوری و هدایت پایاننامهها و ایجاد جلساتي برای ارزیابي مقالهها و سایر
همکاریهای علمي -پژوهشي عنوان كردند .یکي از مصاحبهشوندگان در این
خصوص چنین بیان كرد« :پروپوزالي كه من هدایت ميكنم قبل از اینکه به

تصویب نهایي برسه حتما باید همکار من بخونه و روش نظر نهایي بده همین
خوندن پروپوزالها توی یادگیری خیلي تأثیر ميگذارد .فرض كنین من در این
حوزه كار نميكنم و همکارام كار ميكنن وقتي در اختیار من اون پروپوزال قرار
ميگیره و ميخونیم من دانشي را خوب كسب ميكنم همین در اختیار گذاشتن
پروپوزالها یا طرحهای پژوهشي باعث ميشه كه من بدونم همکارم چکار میکنه
و در یادگیری من اثر بذاره» (كد.)7-3
 .5جهتگیری قانونی گروه :تعامل و مشاركت بین اعضای گروه فقط در قالب
وظایف و قوانین از پیش تعیین شده انجام ميشود .محدود بودن حوزه اختیارات
مدیران گروه و وجود برخي قوانین كلي موجب شده تا آنها قدرت چنداني در
اعمال سیاستهای موردنظر خود جهت ارتقای وضعیت رهبری دانش نداشته
باشند .این امر موجب شده تا گروههای آموزشي بیشتر درگیر مسائل اداری و
دستوركارهای دیکته شده از باال باشند و نتوانند متناسب با موقعیت كاری خود
گامهای بهتری در هدایت جریان یادگیری در دانشکدهها بردارند و صرفاً تعامالت
خود را محدود به قوانین و مقررات از پیش تعیینشدهای كنند كه چندان تناسبي با
موقعیت فعلي آنها ندارد .یکي از مدیران گروه بیان كرد« :تاكنون حتي یک مورد

یک حركتي كه خارج از دیسیپلین باشه و نظام اداری و كاری باشه نداشتیم و
استاد من بوده و خودش هم میدونه من هم میدونم چه قدر براش احترام قائل
بودم .بسیار بسیار تعامل مبتني بر دیسپلین داریم علي رغم سالها من شاگردش
بودم و دوست بودیم هنوز ميخواد یک نامه بنویسه به من میگه شما بنویسین شما
رئیس هستین .اون نظام سلسلهمراتبي رعایت ميشه» (كد .)3-13
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 .6تصمیمگیری مشارکتی :تصمیمات اعضا بیشتر برمبنای مشاركت حداكثری آنها
و استقبال از نقطه نظرات و پیشنهادها صورت ميگیرد«.حتي در برگزاری همایش

در گروه اگر همکاری پیشنهادی ایدهای داشته باشد همکار دیگه استقبال ميكند.
تقاضای سمینار تخصصي داشته باشد گروه همکاری ميكند چون نگاه گروه علمي
است» (كد .)18-8
 .7رعایت احترام :رعایت احترام به یکدیگر در بین اعضای گروه ،امری الزم و
ضروری است تا افراد با یکدیگر دچار تعارض نشوند و از سوی دیگر ،با اتخاذ
تصمیمات منطقي و خردمندانه منافع بلندمدت گروه آموزشي تضمین شود .مهم
این است كه اعضای گروه با رعایت احترام به یکدیگر بتوانند در جهت بهبود
عملکرد فردی و گروهي تالش كنند .به مسائل اخالقي به وجود آمده رویکردی
مسئله محور داشته باشند .یکي از مدیران گروه در اینباره اذعان داشت« :خیلي

جاها من از حقم گذشتم كوتاه اومدم گفتم تو نفر اول باش ولي كار مشتركه را با
هم انجام بدیم ...اینه كه همان ارتباط است كه شما االن دنبال هستید این كه اون
ارتباط به دنبالش هستم كه برقرار شود و از نظر من هم همیشه ارتباط برقرار شده
است» (كد .)15-5
 .8تعامالت فراسازمانی :مدیران گروه بر این موضوع توافق داشتند كه گسترش
این تعامالت فرا سازماني موجب ارتقا و توسعه علمي اعضا خواهد شد ولي آنچه
وجود داشت این بود كه تعداد كمي از افراد در گروههای آموزشي وارد این نوع
تعامالت ميشدند .یکي از مصاحبهشوندگان اذعان كرد « :ارتباط بینالمللي گروه

مطلبي دیگری است كه به شدت دنبال آن هستیم كه زیاد شود و همکاران هم
خیلي دارند همکاری ميكنند و به این سمت كشیده شدهاند .یعني گروه رفته و
اینکه گروه را از چارچوب دانشگاه فردوسي و كشور خودمون خارج كنیم و بشود
بینالمللي و این استراتژی است گروه است به سمت خروج ازدیوارهایي كه وجود
دارد» (كد .)10-4
 .9رویکرد میانرشتهای :یکي از مهمترین راههای پیشرفت و موفقیت برای
آموزش عالي ،توسعه و تقویت انجام فعالیتهای میانرشتهای با هدف
مسئلهگشایيهای دانشبنیان و كارآفریني علمي در دانشکدهها با رهبری درست
دانش در بین مدیران گروه است .براساس نتایج به دست آمده ،رشد همکاریهای
بینرشتهای چندان در گروههای آموزشي محسوس و قابل توجه نیست و صرفاً به
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موارد خاصي محدود ميشود .همچنین هنوز برداشت درستي از همکاری
بینرشتهای و ماهیت درست آن در بین گروههای آموزشي وجود ندارد .آنچنانكه
برخي از مدیران گروه در مصاحبه خود بیان داشتند« :همکاری بینرشتهایمان هم

قوی هست مثالً وقتي ما جلسات دفاع داریم اساتید داورمون از دانشکده ادبیات
میان ،داریم از دانشکده مهندسي میان ،از دانشکده علوم میان ،گاهي از علومتربیتي
میان ( »..كد « .)13-1در گذشته شاید كمتر ولي االن به نظرم بله بیشتر و ما با
گروههای تاریخ ،جغرافیا ،زبان انگلیسي زبان فرانسه برنامههای مشتركي را داریم.
و پیگیری میکنیم كه اجرا كنیم» (.)11-4
 .10استادان جوان ،منشأ تغییر :وجود نیروهای جوان در دانشگاه كه دارای
ظرفیتهای بالقوه باالیي هستند بهعنوان نقطه قوتي در رهبری بهتر دانش است.
استادان جوانتر ،پرانرژیتر و بهروزتر و فعالترند ،هرچند تجارب استادان
پیشکسوت را ندارند .چنانكه نتایج تحلیل یافتهها نشان داد ،اعضای جوانتر در
گروههای آموزشي ،شور و پویایي الزم برای استقبال از استراتژیهای رهبری
دانش را بیشتر دارند و تحولپذیر هستند .یکي از مصاحبهشوندگان بیان داشت:

«چیزی كه پیش آمده و اتفاقي كه در این چند مدت به وجود آمده است اعضای
هیئتعلمي جدیدتر و جوانتر و حس همکاری و كمک به یکدیگر و همکاری
دارن .حس نو بودن و حس نزدیکي به دانشجو را نسبت به گذشته بیشتر دارن و
لذا این رهبری دانش كه شما ميگین در آینده یک شکل منسجمتر و بهتری بگیره
اما االن اینکه ما یک برنامه دقیق و مشخصي داشته باشیم و یک چشماندازی
ترسیم كرده باشیم نه وجود نداره» (كد .)4-4
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جدول ( )3نتایج مربوط به نقاط قوت رهبری دانش در گروههای آموزشی مورد مطالعه
مفاهیم

مقوله

اعتماد باالی بین اعضای گروه

جو اعتماد

دانشافزایي در دانشگاه

دانشافزایی
اعضا

همکاری در چارچوب وظایف
رعایت قوانین و مقررات
پایین بودن حوزه اختیارات مدیر گروه
تصمیمگیریها در چارچوب گروه
وجود تعادل مناسب در گروه
رعایت سلسلهمراتب كاری

سعي برحل منطقي و عقالني تعارضات
به چالش كشیدن اعضا
مدیر گروه بهعنوان طرف مشورت
بیان اختالف نظرهای علمي در گروه

جهتگیری قانونی گروه

توافق اعضا در مواقع چالشانگیز
همکاریهای تخصصي
همکاری در هدایت پایاننامهها
همکاریهای علمي -پژوهشي
تشویق به كارگروهي
تصمیم به ایجاد جلساتي منظم برای
ارزیابي مقالهها
بررسي پروپوزال بهعنوان یک فرصت
یادگیری
تبادل دانش در فرایند داوری پایاننامه
یادگیری در فرایند داوری علمي
برنامههای علمي و پژوهشي مشترک
تعامل در قالب جلسات بررسي پایاننامه
برگزاری نشستهای علمي در دانشکده
انتقال تجربیات در جلسات دفاعیه
پایاننامه
انتقال تجربیات در خالل جلسات رسمي

ایجاد فرصتهای یادگیری

سعي بر اعمال قوانین و مقررات برای
همه اعضا
مشاركت در قالب وظایف سازماني و
مسائل اداری
اولویت دستوركارهای سازماني
وجود تعامالت كاری دیسیپلینمحور
تغییرات مبتني بر برنامههای راهبردی

از بین بردن مقاومتها
متقاعدسازی اعضای مخالف
عدم انتقامگیری در مواقع تعارض

میانجیگری در حل تعارض

الگوسازی برای اعتمادآفریني
حس نزدیکي و صمیمیت
روابط عمومي قوی
ابراز صریح نظرات بهدلیل اعتماد به مدیر
گروه
اعتماد شرط موفقیت مدیریت گروه
وجود مفاهمه بین اعضا
فضای تعامل دوستانه و مبتني بر اعتماد
اعضا
رعایت عدالت و انصاف
سطح باالی اعتماد در گروه
اقدام به دانشافزایي و ارتقای علمي

مفاهیم
حل اختالفات علمي با واسطه متخصصان
موضوعي
حل تعارض باواسطه اعضای پیشکسوت
عدالت در داوری پایاننامه
حل اختالفات اجرایي
دامن نزدن به اختالفات

مقوله

بازخوانی مؤلفههای رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروههای آموزشی
مفاهیم

تشکیل كارگروهها
گفتگو در جلسات شورا
شركت استادان پیشکسوت در جلسات
گروه
استقبال از پیشنهادهای اعضا
حل مسئله از سوی خود اعضا
بيتفاوت نبودن نسبت به مشکالت گروه
همکاریهای پژوهشي بینرشتهای

كوشش برای تقویت روابط اعضا
برنامهریزی كارگاههای بینالمللي و بین
دانشگاهي

همکاریهای آموزشي بینرشتهای

بازنگری رشتههای بینرشتهای
موفق در بهروزكردن برنامههای درسي
تمایل به سمت كاربردی شدن رشتهها

رویکرد میانرشتهای

قصد بر ایجاد درسهای بینرشتهای

همکاری در طرحهای بروندانشگاهي
همکاریهای برونكشوری
موفقیت در تعامالت بین گروهي و بین
دانشگاهي
توسعه حرفهای از طریق همکاریهای
بروندانشگاهي
همکاری در قالب سمینارهای علمي

تعامالت فراسازمانی

همکاری بینرشتهای در مشاورههای
پایاننامهها
عضویت پیوسته در گروههای دیگر
قصد همکاری بینرشتهای بین
دانشجویان دكتری

همگام شدن استادان جوان با تغییر
همکاری باالی استادان جوان
شركت استادان جوان در كارگاههای
آموزشي دانشگاه
اعضای جوانتر منشأ همکاری و نوآوری
تعامالت پررنگتر در اعضای
همسنوسال
یادگیری استادان جوان از استادان مجرب
سعي بر نوآوری در موضوع رسالهها
تغییر جهتگیریهای اساتید در
فعالیتهای علمي
حفظ حرمت اعضای گروه
وجود تعارفات علمي و حرفهای
رعایت مالحظات اخالقي در حل
اختالفات گروه

مقوله

اساتید جوان ،منشأ تغییر

تشکیل جلسات موردی

تصمیمگیری مشارکتی

تصمیمگیری با مشاركت حداكثری
تصمیمگیری با رای اكثریت اعضا
انرژی و نشاط در جلسات تصمیمگیری
گروه
مشاركت فعال در جلسات گروه

مقوله

مفاهیم
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جدول ( )4نتایج مربوط به نقاط ضعف رهبری دانش در گروههای آموزشی مورد مطالعه
مفاهیم

مقوله

مفاهیم

ضعف تعامالت بین استادان

تمایل نداشتن استادان جوان به

به دلیل وجود بدبیني

اظهار نظر در جلسات

تعامالت دوستانه كم

موفقي نبودن در انتقال تجربیات

پیگیری نکردن علت عدم

اثر جایگاه علمي اعضا در ابراز

حضور همکاران

نظرها

فردی
بیان نظرات
وجود اختالفات و
ناهمگوني از نظر سن و
جنسیت
وجود حسادت و
خودخواهي

جهتگیری در روابط میان فردی

تفاوت شخصیتي اعضا در

دخالت ارتباطات شخصي

ضعف آیندهنگری اعضای هیئت
علمي جوان
مراقبت در انتقال ندادن دانش
علمي
احتیاط در اظهارنظر درباره مسائل
وابسته به آینده كاری افراد
اجرای طرحهای پژوهشي انفرادی

در قبول پایاننامهها
محدود بودن تعامالت اعضا

ضعف تعامل بین اعضای جدید و

به مصالحه

قدیم گروه

جهتگیری فردی در

بياعتمادی به كار مشترک

تمایل به دگرچالشي
بهروز نکردن اطالعات و

تمایل به تصمیمگیری شخصي

تجربههای علمي

روابط دوستانه
مشکالت فرهنگي
نداشتن روحیه همکاری و

ضعف در اشتراک دانش

انتقال دانش علمي صرفاً در

دشواری متقاعدسازی
جهتگیری نسبت به رفتارها
وجود ذهنیت منفي
همکاری ضعیف در هدایت

تعامل مشترک بین اعضا

پایاننامهها

تمایل بسپار به كار فردی

همکاری ضعیف به دلیل تفاوت

ضعف روحیه کارگروهی

تمایل به انجام كارفردی

همکاریهای بین رشتهای

همکاری مشترک محدود

محافظهکاری

ماهیت سیاسي تعامالت میان

نگراني از ابراز دیدگاه مخالف

مقوله

بازخوانی مؤلفههای رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروههای آموزشی
مفاهیم

مقوله

مفاهیم

مقوله

سالیق
استقبال نکردن از نقد و
حذف تشویق مقالهها

بررسي در جلسات مشترک

فاصله گرفتن از دانش روز

اختیار نداشتن مدیر گروه در

دنیا

سیستم پاداشدهي

احساس نیاز نکردن به

كمرنگ شدن امتیاز شركت در

شركت در كارگاههای

كنفرانسها

آموزشي

ایجاد تعامالت سازنده

برای ارزیابي كالس

استادتمام به حضور در
جلسات گروه
ضعف احساس مسئولیت
نسبت به ارتقای علمي گروه

ضعف انگیزه توسعه دانش

بينتیجه ماندن تالشها برای

تمایل نداشتن به دعوت از همکار

ابهام در روش ارزشیابي آموزشي
استادان

عملکرد

وضع موجود

همکاری اعضا

ضعف سیستم ارزیابی

ضعف در به چالش كشیدن

نبود سیستم ارزیابي تعامل و

احساس نیاز نکردن

سازمانی

ضعف در انجام كار مشترک

تضعیف انگیزهها

ضعف مشوقهای

گروه

نظارت نداشتن بر عملکرد اعضا
در ایفای نقش خود در تیم

احساس نیاز نکردن به

رونق نداشتن فضای یادگیری

همکاریهای بین رشتهای

درگروه

عدم اطالع از سایر رشتهها
چالشي

در جلسات

اشتیاق نداشتن به شركت در

نبود وقت كافي برای

جلسات علمي

همکاریهای علمي مشترک

نبود ارتباطات بینرشتهای

وجود مشغلههای كاری باالی

برنامهریزی شده و هدفمند

اعضای هیئت علمي

تداوم نداشتن تعامالت بین

گرفتاریهای كاری مانع اصلي

دانشگاهي

كار علمي و مشترک

تمایل نداشتن به تولید دانش

ترجیح بر حل گرفتاریهای

جدید

روزمره

حجم باالی وظایف اعضای گروه

استقبال كم از بحثهای

كمبود وقت استادان برای حضور
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مفاهیم

مقوله

مفاهیم

نگاه ابزارگرایانه به علم

درگیریهای اجرایي اعضا

نبود انگیزه كافي برای

نبود فرصت همافزایي و همگرایي

مقوله

حضور در جلسات توسعه
دانش
تولید دانش بهعنوان وظیفه

عدم جهتدهي به یادگیری

شغلي

یکدیگر به دلیل محدودیت زمان

ضعف تنوع انگیزههای

نبود استراتژی مشخص برای

روزآمدسازی اطالعات

تغییر و تحول

علمي

تنوع هدفهای اعضای گروه
نبود برنامه منسجم در انتخاب

مدیریت فرایندهای اداری

مدیر گروه

درباره مسائل اداری

برنامهریزیهای گروه

حركت در چهارچوب نظام

مشخص نبودن نتایج مورد انتظار

كاری و اداری

برای اعمال تغییر

ساماندهي وظایف آموزشي

نبود استمرار در هدفمند كردن

و پژوهشي
گرفتاری مدیران گروه در

دور افتادن مدیران از
نقشهای اصلي مدیریت

اختیار ناكافي مدیران

برنامههای پژوهشي
احساس ضعف جسمي و روحي
در پذیرش تغییرات جدید از
سوی استادان پیشکسوت
استقبال نکردن اعضای مسن از
انتظارات جدید
باالرفتن سن دلیلي بر نپذیرفتن
تغییرات
همکاری نکردن استادان
پیشکسوت با استادان جوان در
ایجاد تغییر
نپذیرفتن قوانین وضع شده گروه
از سوی اعضای پیشکسوت
تعامالت ضعیف به دلیل تفاوت
سني بین اعضا

مقاومت استادان پیشکسوت در برابر تغییر

روزمرگي

عدم نگرش حرفهای به نقش مدیران

مدیریت جلسات و گفتگو

نارضایتي اعضا در

نبود چشمانداز مشترک

عدم تدوین برنامه منسجم
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نتیجهگیری
در این پژوهش ،با استناد به مؤلفههای رهبری دانش مستخرج از ادبیات پژوهش،
وضعیت رهبری دانش در گروههای آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد مورد مطالعه
قرار گرفت .بهطوركلي ،نتایج نشان داد ایفای نقش مدیران گروههای آموزشي در
میانجيگری در حل تعارض ،ایجاد جو اعتماد ،ارتقای دانشافزایي اعضا ،ایجاد
فرصتهای یادگیری ،جهتگیری قانوني گروه ،تصمیمگیری مشاركتي ،رعایت احترام،
تعامالت فراسازماني ،رویکرد میانرشتهای و ویژگي استادان جوان در پذیرش تغییر،
گروههای آموزشي را در مسیر تحقق هدفهای رهبری دانش هدایت ميكند .این در
حالي است كه ضعفهایي مانند كمبود مشوقهای سازماني ،حجم باالی وظایف
اعضای گروه ،نداشتن نگرش حرفهای به نقش مدیران ،ضعف انگیزه توسعه دانش در
بین اعضای گروه ،وجود مقاومت بیشتر در برابر تغییرات از سوی اعضای پیشکسوت
گروه ،نبود چشمانداز مشترک ،رواج محافظهكاری شدید در بین اعضای گروههای
آموزشي ،ضعف در اشتراک دانش ،جهتگیریهای شخصي در روابط میان فردی،
نبود روحیه كار تیمي و نبود سیستم ارزشیابي عملکرد از وجود شکاف بین وضعیت
موجود و مطلوب رهبری دانش در گروههای آموزشي حکایت دارد.
مطلعان كلیدی در این پژوهش ،به استفاده از تخصص سایر افراد ،همکاریهای
تخصصي ،همکاری در هدایت پایاننامهها ،تشویق به كارگروهي ،تصمیم به ایجاد
جلساتي منظم برای ارزیابي مقالهها ،برگزاری برنامههای علمي و پژوهشي مشترک،
برگزاری نشستهای علمي در دانشکده بهعنوان فرصتهای یادگیری موجود برای
اعضای گروه اشاره داشتند ،اما اینکه فرصتهای یادگیری تنها منوط به این موارد
محدود باشد خود مانعي بزرگ در توسعه اعضای گروه است .ایجاد فرصتهای
یادگیری و رویکرد میانرشتهای را ميتوان بهعنوان نقاط قوت گروههای آموزشي به
مؤلفه رهبری یادگیری نسبت داد .نتایج تحلیل یافتههای پژوهش نشان داد مدیران
گروهای آموزشي در مدیریت تعارضهایي كه در گروه به وجود ميآید بهعنوان یک
میانجيگر ،عملکرد قابل قبولي دارند .هنگامي كه تضاد در گروه به وجود ميآید آنها
سعي ميكنند به نحو مطلوب با بهرهگیری از متخصصان موضوعي ،استفاده از استادان
پیشکسوت ،متقاعدسازی اعضای مخالف ،ایجاد فرصتهایي برای بیان اختالف
نظرهای علمي درگروه و مشورت عقالني و منطقي دادن به افراد تعارضات را
مدیریت كنند .مدیریت تعارض از مؤلفههای ضروری شناسایي شده در رهبری دانش
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است كه در جلب نظر پیروان/اعضای گروه تأثیر بسیاری دارد .مدیران در فرایند
رهبری دانش بهمنظور مدیریت تعارضهای به وجود آمده باید توانایي عقبنشیني
متناسب با موقعیت و مدیریت تضاد را داشته باشند ،چراكه اثربخشي ادراک شده
پیروان از سبک رهبری به میزان زیادی بستگي به مطابقت آن با انتظارات و توقعات
آنان دارد (بیلدستین و همکاران .)2012 ،از دیگر نقاط قوت شناسایي شده در بررسي
وضعیت توصیفگر رهبری دانش در بین مدیران گروههای آموزشي دانشگاه فردوسي
مشهد وجود تصمیمگیری مشاركتي ،رعایت احترام ،رویکرد میانرشتهای و جو اعتماد
در بین مدیران گروه است .این امور به ایجاد یک محیط امن ،حمایتي ،گسترش
همکاری و همیاری توصیف گر تشریکمساعي در رهبری دانش است كمک ميكند
(ساواج و همکاران .)2015 ،مدیران گروه در رهبری دانش با كمک فرهنگ نانوشته
اما قدرتمند همکاری ميتوانند پویایي را در سازمان و مجموعههای آن ترویج كنند
(میبي و همکاران2012 ،؛ ریبر و سیتار .)2003 ،رهبران با تحت تأثیر قرار دادن سایر
افراد جریان دانش را تسریع (بیلدستین و همکاران )2012 ،و با متمركزكردن انرژی
گروهي افراد ،توانایي هدایت فرایند تصمیمگیری و وادار كردن سایر منابع انساني به
سوی هماهنگي با یکدیگر در جهت عملکرد اثربخش را دارند (نورمور و براكس،
.)2014
بررسي وضعیت موجود در گروههای آموزشي نشان داد كه مدیران گروه از لحاظ
اعتمادسازی بین اعضا عملکرد قابل قبولي دارند .شایان ذكر است كه اعتمادسازی در
فرایند مربيگری ،از ابزارهای دستیابي به موفقیت در محیطهای سازماني است.
مربيگری افراد را تشویق ميكند به جای توجه به نقاط ضعف و كمبودهایي كه دارند،
بر نقاط قوت خود متمركز شوند .مدیران گروه با تأكید بر مربيگری بهعنوان الگو و
الهامبخش در سازمان عمل ميكنند كه ميتوانند اعضای گروه را به سمت توسعه
شخصي مستمر هدایت و ترغیب كنند (ویتاال .)2004 ،نتایج مطالعه آمیدون و
مکنمارا ( )2004نیز نشان داد كه اعضای گروههای آموزشي بر تصمیمگیری مشاركتي
در گروه و جلسات تأكید بسیاری دارند و ميكوشند با گسترش تعامالت فراسازماني
و اتخاذ رویکرد میانرشتهای شبکه ارتباطي وسیعتری به وجود آورند .ایجاد تعامل
هنر گفتگوی هدفمند و ساختیافته ،ایجاد كانالهای ارتباطي ،شبکهسازی ،استفاده از
فناوری اطالعات شناسایي شده حول محور تعامل شبکهای قرار ميگیرند.
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بررسي وضعیت موجود گروههای آموزشي مورد مطالعه نشان ميدهد كه به دلیل
كمبود مشوقهای سازماني ،ضعف انگیزه توسعه دانش در بین اعضای گروه ،وجود
مقاومت بیشتر در برابر تغییرات از سوی اعضای پیشکسوت گروه ،رواج محافظهكاری
شدید در بین اعضای گروههای آموزشي در گروه چندان از ایجاد تغییرات جدید
استقبال نميشود .این درحالي است كه بهزعم كوک ( 80 ،)2003درصد مدیریت
دانش تغییر فرهنگ است و رهبری دانش عامل این تغییرات تلقي ميشود .بنابراین
رهبری تغییر در حوزه رهبری دانش ميتواند بهعنوان یک نقش كلیدی مدیران
گروههای آموزشي ،در ارتباط با خلق فرصتهایي برای ایجاد نوآوری در نظر گرفته
شود كه مدیران از طریق آن عملکرد منابع انساني را در جهت تبدیل شدن به سازمان
یادگیرنده ،هدایت و راهبری ميكنند .رهبری تغییر بهعنوان یکي از مؤلفههای شناخته
شده در رهبری دانش است كه مدیران گروه از طریق آن ميتوانند فرهنگ مناسب و
انگیزاننده تغییر ،نوآوری ،افزایش فضای اعتماد ،ترویج ریسکپذیری ،به چالش
كشیدن وضع موجود و ترویج روشهایي برای بهبود و اثربخش عملکرد كاركنان
دانشي را داشته باشند (آمیدون و مکنمارا2004 ،؛ هوفميیر و همکاران2015 ،؛ ریبر
و سیتار.)2003 ،
از نقاط ضعف شناسایي شده ،نبود چشمانداز مشترک بین گروههای آموزشي بود
كه دلیل آن را ميتوان نداشتن برنامهریزیهای منسجم و دورنمای مشخص از آینده
تمایل و موفقیت كمي در ارتقای رهبری دانش دانست .در این خصوص ،نتایج
پژوهش میبي و همکاران ( )2012نیز بیانگر آن است كه رهبری دانش موفقیتآمیز
موجب شکلگیری افکار و چشمانداز مشترک بین افراد گروه ميشود كه به موجب آن
شاهد افزایش آستانه بردباری افراد در شنیدن آراء مخالف ،ایجاد فضای باز و تبادل
بدون حدومرز دانش بین آنها ميشود و در این حال رقابت بین افراد ،گروه را به
سمت تولید دانش هدایت ميكند و درنتیجه شاهد شکلگیری شبکه اجتماعي
گستردهای در سازمان خواهیم بود .چشمانداز و آرمانها ،معموالً زاییده فکر و
خالقیت مدیران گروههای آموزشي در دانشکده بوده و در ابعاد مختلفي با توجه به
نیازها و هدفهای گروههای آموزشي به تصویر كشیده ميشوند .از سوی دیگر،
رهبران دانش با ایجاد سرمایه اجتماعي ،قادر به خلق چشمانداز مشترک برای گروه و
توسعه شبکه اجتماعي بین آنها خواهند بود (زهانگ و چانگ.)2015 ،
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وضعیت رهبری دانش در گروههای مورد مطالعه در دانشگاه فردوسي مشهد،
نشاندهنده آن بود كه یکي از بزرگترین چالشهایي كه مدیران گروه برای توسعه
رهبری دانش به آن اشاره داشتند ضعف در توسعه دانش است .آنها ضعف در توسعه
دانش در بین اعضا را ناشي از فرهنگ نامناسب ،نبود انگیزه توسعه و اخالق كار
حرفهای و نداشتن احساس نیاز به بسیاری از مباحث جدید دانشي ،انس گرفتن به
وضعیت موجود و به چالش نکشیدن وضع موجود ،ضعف در انجام كار مشترک،
بينتیجه ماندن تالشها برای ایجاد تعامالت سازنده بیان كردند .تالش دانشگاه در
زمینه فرهنگسازی درست و ایجاد زیرساختهای انگیزشي الزم برای توجه اعضای
گروههای آموزشي به امر توسعه دانش در موفقیت رهبری دانش نقش بسزایي دارد.
رهبران برای رهبری دانش باید بتوانند بهطور مؤثری تجارب یادگیری را به دانش
جمعي تبدیل كنند اما این كار مستلزم جستوجوی راه حلهای نو و بدیع و انجام
كارا و اثربخش فعالیتها و امور است .همچنین در راستای توسعه دانش ،برای توسعه
تجارب یادگیری كاركنان خود باید محیطهای یادگیری را تدارک ببینند كه در آن با
تجربه كردن ،دانش جدید تولید كنند (سیورت و همکاران .)2005 ،رهبران در توسعه
دانش با بهرهگیری از استراتژی فردی و سازماني ميتوانند به خلق ،اشتراکگذاری و
استفاده از دانش جدید بپردازند تا درنهایت تغییراتي در طرز تفکر و نتایج جمعي به
وجود آید (میبي و همکاران .)2012 ،
رهبران دانش ميتوانند از اجتماعات كاری برای تسهیل یادگیری ،اثربخش كردن
یادگیری در انتقال دانش و اشتراک ارزشهای سازمان استفاده كنند (ویتاال2004 ،؛
الكشمن .)2009 ،با توجه به سه بعد شایستگيهای مربوط به مهارتهای رهبری،
همکاری و اعتمادآفریني و یکپارچهسازی دانش و نوآوری ،رهبر دانش ميتواند به
اشتراکگذاری دانش با ایفای نقش واسطگری در سرمایه اجتماعي كمک كند .وجود
شرایط مطرح برای پیادهسازی رهبری دانش در دانشگاه فردوسي مشهد در بستر
اعتمادسازی ،ایجاد تعامل و كانالهای ارتباطي ،شکلگیری گفتگوی هدفمند و
ساختیافته ،تغییر و تسهیل فرهنگ ،شبکهسازی ،استفاده از فناوری اطالعات صورت
ميگیرد .چنانچه ضعف در این موارد موجود باشد ،به موفقیت در راهبردهای
اتخاذشده در رهبری دانش لطمه وارد ميسازد .نبود روحیه كار تیمي ،ضعف در
اشتراک دانش و جهتگیریهای شخصي در روابط میان فردی از جمله عواملي بود
كه جریان اشتراک دانش در بین گروههای آموزشي را مختل كرده بود .نتایج مطالعات
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لي و همکاران ( )2010نشان داد كه با افزایش تخصص در گروه ،رهبران تمایل اعضا
برای اتکا به گروه و در میان گذاشتن اطالعات در گروه را افزایش ميدهند ،كه به نوبه
خود اشتراکگذاری دانش را ارتقا ميدهد .اشتراکگذاری دانش در گروه ،بهطور
معنيداری نمرهدهي رهبران و مدیران برای عملکرد تیمي را پیشبیني ميكرد .تشکیل
اجتماعات كاری ،اشتراک دانش و اطالعات عواملي است كه به اشتراک دانش در
وضعیت مطلوب رهبری دانش سرعت خواهد بخشید.
رفتارهای حمایتي از سوی رهبران بهطور مستقیم و غیرمستقیم از راه
اشتراکگذاری داخلي و خارجي دانش با ظرفیت حل مسئله كاركنان در ارتباط
مستقیم قرار دارد .رهبران دانش با تسهیل اشتراکگذاری دانش بین اعضای سازمان و
افراد خارج از سازمان ،ظرفیت كاركنان برای حل خالقانه مسائل را ارتقا ميدهند
(كارملي و همکاران .) 2013 ،مدیران گروه همواره باید به این اصل مهم توجه داشته
باشند كه هر سبک رهبری برای هر نوع موقعیت و بافت فرهنگي مناسب نیست.
مدیران در رهبری دانش باید توانایي عقبنشیني متناسب با موقعیت و مدیریت تضاد
را داشته باشند .اثربخشي ادراکشده پیروان از سبک رهبری به میزان زیادی بستگي به
مطابقت آن با انتظارات و توقعات پیروان دارد (بیلدستین و همکاران .)2012 ،رهبراني
كه قادر به اعتمادآفریني در بین پیروان خود هستند ،اشتراک دانش را تسهیل كرده و به
اثربخشي عملکرد تیم كمک شایاني خواهند كرد .به زعم گریتي )2010( 1رهبران
توانمند و قابل اعتماد كه به هنگام تشویق نیروی كار ،از گفتوگو كردن ،مهارتهای
تسهیلسازی و یادگیری استفاده ميكنند ،بهتر ميتوانند حمایت سازماني و توجه
مشتریان را در مسائل مربوط به سازمانهای مطبوعشان ،جلب كنند .رهبراني كه در
اعتمادآفریني بین منابع انساني و مشتریان خود موفقتر عمل ميكنند .گرایشهای
جدید به سمت رهبری توزیع شده نشان ميدهد كه فرایندهای رهبری ميتواند در
سطوح و موقعیتهای مختلف در دانشگاه صورت گیرد .چنین تأكیدی بر شرایط
اجتماعي و فرهنگي و بهویژه بر اخالق مشترک ،نشاندهنده تعهد و عمل متجانس در
دانشگاهها است (كواینالن.)2014 ،
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مدیریت سرمایه فکری .فصلنامه مدیریت دولتي.112-89 .)12(4 ،
گال ،مردیت؛ بورگ ،والتر و گال ،جویس ( .)2007روشهای تحقیق كمي و كیفي
درعلوم تربیتي و روانشناسي؛ ترجمه احمدرضا نصر و دیگران ( .)1391تهران:
سمت.
نادی ،مجتبي؛ آهنچیان ،محمدرضا؛ و نوغاني دخت بهمني ،محسن ( .)1396مطالعه
كیفي وضعیت تیمسازی و كارتیمي در دانشگاههای دولتي ایران .مطالعات رفتار
سازماني.120-81 ،)1(6 ،
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( .)1394آییننامه سازماندهي و تشکیالت
دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و پژوهشي.
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