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شرح وظايف رئیس دانشکده ،مبنايي براي ارائه الگوي ارزشیابي وظیفه مدار
نازيال کريمي ،1سعيد رجايي پور ،2عبدالرحيم نوه ابراهيم

3

چکیده
هدف از اين مقاله شناسايي شرح وظايف روسای دانشکده های علوم انساني در دانشگاه های دولتي است تا بر مبنای
آن ،الگويي برای ارزشيابي از عملکرد رئيس دانشکده ارائه شود .روش پژوهش توصيفي با رويکرد کيفي بوده و با
استفاده از نظريه زمينهای با انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسي اسناد و مدارک موجود ،تالش شد تا شرح وظايف،
مسئوليت ها ،شايستگي ها و مهارت های مورد نياز در مسير اداره امور دانشکده ،به کمک نسخه  01نرم افزارتحليل
داده های کيفي مکس کيودی ای ،استخراج شود .بدين منظور کار تحليل محتوا طي سه مرحله کدگذاری باز ،محوری
و انتخابي انجام شد .تعداد  444کد باز استخراج شده و پس از آن در قالب 16مولفه (کدهای محوری) و 7مقوله های
اصلي( کدهای اختياری) دسته بندی شدند .بر اساس الگوی ارائه شده ،وظايف اصلي رئيس دانشکده عبارتند از رهبری،
مديريت اجرايي ،ارتقای کيفيت ،تغيير و روزآمدی ،حمايت و پشتيباني ،تعامل ،کسب و تقويت مهارت ها و توانمندی
ها .اجزای شناسايي شده در اين الگو مي تواند به عنوان مبنايي برای تدوين الگوی ارزشيابي وظيفه مدار از عملکرد و
اجرای خود ارزشيابي رئيس دانشکده مورد توجه قرار گرفته و استفاده شود.
واژگان کلیدي :رئیس دانشکده ،ارزشیابي عملکرد وظیفه مدار ،نظريه زمینه اي

تاريخ دريافت مقاله69/14/10 :
تاريخ پذيرش مقاله69/17/04 :
 -0دانشجوی دکتری مديريت آموزشي گروه علوم تربيتي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان
 -1دانشيار گروه علوم تربيتي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول:
 -3استاد مديريت آموزشي دانشگاه خوارزمي

)s.rajaeipour@edu.ui.ac.ir
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مقدمه

رئيس دانشکده به عنوان يکي از مديران دانشگاهي از جايگاهي ويژه در نظام آموزش عالي برخوردار است .سابقه
آموزشي و پژوهشي اين فرد قبل از پذيرش مسئوليت مديريت ،به عنوان عضو هيات علمي ،به او کمک مي کند تا درک
بهتری از گروه های آموزشي و اعضای هيات علمي داشته باشد و در تصميم گيری های خود ديدگاه های متنوع اعضای
هيات علمي و مديران گروه ها و نيز اهداف کالن دانشکده و دانشگاه را مورد توجه قرار دهد .احتمال اين که برای هر
عض و هيات علمي فرصت پذيرش اين مسئوليت پيش آيد ،وجود دارد ،از اين رو کسب مهارت های خاص و دانش الزم
در حوزه های مختلف مانند مديريت ،برنامه ريزی و امور مالي بر اساس شرح وظايف تعيين شده ،قبل از پذيرش نقش
اجرايي و مديريتي ضروری به نظر مي رسد .رئيس دانشکده به عنوان واسطه ای که از يک سو با رياست دانشگاه و از
سوی ديگر با مديران گروه های آموزشي در ارتباط است ،نقشي کليدی در جذب منابع و هدايت گروه های آموزشي،
کيفيت بخشي به گروه و جذب اعضای هيات علمي دارد .پرداختن به ارزشيابي از رئيس دانشکده در نظام آموزش عالي
به عنوان هدف پژوهش حاضر مطرح شده است .با توجه به رويکرد وظيفه گرايي که مورد نظر است ،کنکاشي عميق در
منابع و مراجع موجود و در دسترس ،پژوهش های داخلي و خارجي در اين زمينه ،کتاب ها و گزارش های منتشر شده
و قوانين و مصوبات موجود بررسي شد تا در نهايت چارچوبي برای شرح وظايف رئيس دانشکده ،با تکيه بر مباني نظری
پژوهش ،استخراج شده و مقدمات ارائه مدل اوليه ارزشيابي فراهم شود .بررسي پژوهش های داخلي انجام گرفته در اين
زمينه ،حاکي از آن است که پژوهش مستقيمي در مورد شرح وظايف روسای دانشکده های علوم انساني انجام نشده
است .دو پژوهش داخلي مرتبط با روسای دانشکده ،تحت عنوان بررسي رابطه بين پايگاههای قدرت با اثربخشي و
عملکرد روسای دانشکده ها و مديران گروههای تربيت بدني دانشگاه های دولتي کشوری (احمد نظری و
طبائيان )0343،و بررسي رهبری دانشگاهي تراز پنج کالينز 0روسای دانشکده(چم آسماني ،صباغيان ،صالح صديق پور،
 )0346اختصاص داشت.
پژوهش های خارجي از جمله آزمون تغييرات و نقش های چند وجهي و مسئوليت های رئيس دانشکده در دانشگاه
های استراليا ساروس و همکاران ،)0664(1بررسي چالش های شخصي دانشگاهيان در فرآيند رهبری دانشگاهي جي
ملچ )1111(3ارزيابي اثربخشي روسای دانشکده و مديران از دو منظر فردی و نهادی روسر ،جانسراد و هک.)1113(4
رابطه بين رشته تحصيلي و مهيا شدن رئيس دانشکده ها را برای پذيرش اين نقش دل فاورو ، )1119( 0شناخت نحوه
پذيرش نقش جديد توسط روسای دانشکده در دانشگاه های آلمان .اسکولکمان ،)1100(9توسعه رهبری برای روسای
دانشکده در دانشگاه های ايالت گاوتنگ 7آفريقای جنوبي سيل و کراس )1100( 4نيز هريک زوايای مختلفي به رئيس
دانشکده پرداخته اند .وجود ابهام در نقش و مشخص نبودن يا متنوع بودن وظايف ومسئوليت هايي که بر عهده يک
رئيس دانشکده قرار ميگيرد چالش برانگيز است .از اين رو به نظر مي رسد شناسايي شرح وظايف رئيس دانشکده به
عنوان هدف اين پژوهش ،ارزشمند بوده و مي تواند مبنايي برای ارزشيابي از رئيس در نظر گرفته شود .در اين پژوهش
مباني نظری و پيشينه ی پژوهشي مربوط به روسای دانشکده ها در دانشگاه های دولتي بررسي مي شود تا به سوال
پژوهش پاسخ داده شود که شرح وظايف رئيس دانشکده چيست؟

1- Collins
2- Sarros, Gmelch& Tanewski
3- Gmelch
4- Rosser,Johnsrud& Heck
5- Del Favero
6- Scholkmann
7- Gauteng
8- Seal& Cross
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مباني نظري و پیشینه تحقیق

رئيس دانشکده به عنوان باالترين مقام مديريتي در هر دانشکده جايگاهي ويژه داشته و مسئوليت های خاصي بر عهده
دارد .وی به عنوان رابط بين مديران گروه های آموزشي در دانشکده با رئيس دانشگاه ،عمل مي کند .هم چنين با
روسای ساير دانشکده ها در دانشگاه ،ارتباط دارد.دانشکده نهادی متشکل از حداقل سه رشته تحصيلي است که به
صورت مستقل يا وابسته به يک مرکز آموزش عالي و يا يک دستگاه اجرايي فعاليت ميکند (اکبرپورشيرازی و همکاران،
 ،1100ص . )10ولورتن ،جي ملچ  ،مونتز و نيس )1110( 0يادآور شده اند که وظايف رئيس دانشکده در طول ايام از
هدايت دانشجويان به فهرستي از نقش های مختلف از قبيل بودجه بندی ،جمع آوری کمک های مالي ،مديريت نيروها
و کارکنان و محيط کار ،نظارت برنامه ها و ارتباطات عمومي بيروني ،تغيير کرده است (ديفرونزو ،1111,1ص .)3کلمه
رئيس دانشکده از طريق واژة التين دکانوس 3وارد ادبيات انگليسي شده است و به فردی اشاره مي کند که مسئوليت
 01نفر را بر عهده دارد .با توسعه مديريت دانشکده ها و دانشگاه ها ،برای قرار دادن رئيس دانشکده در مسئوليت
نظارت بر رفتار و پيشرفت آموزشي دانشجويان در يک دانشکده ،روسای دانشکده ها ،اعضای هيات علمي منتخبي
شدند که راهنمايي های مديريتي و بصيرت الزم را فراهم مي کردند .در قرن بيستم ،روسای دانشکده ها در اياالت
متحده بيشتر به عنوان مديراني استخدام شدندکه پشتوانه آموزشي قوی داشتند .اين افراد بيشتر منصوب مي شدند تا
اين که انتخاب شوند ،زيرا به ميزان قابل توجهي استعداد يا توانايي مديريت اثربخش در دانشکده ها را از خود نشان
داده بودند (باللر ،1117 ،4ص.)1
مديران مسئول دانشگاهي در دانشگاه ها و دانشکده ها اسامي مختلفي دارند .تاکر و برايان )0660( 0از اين مسئوالن با
عنوان معاون آموزشي رئيس دانشگاه ،9قائم مقام ،7رئيس امور آموزشي 4و رئيس دانشکده6نام مي برند(01سنسينگ،00
 ،1113ص .) 0گولد )0694(01اظهار مي دارد دانشکده ها و دانشگاه های تقاضايي بيش از حد انتظار از يک رئيس
دانشکده دارند که بتواند بهترين های همه دنيا را فراهم کند .از رئيس دانشکده انتظار مي رود که يک پژوهشگر
برجسته و رهبر پژوهش گران باشد ،فردی که مسلط بر فناوری های مديريتي ،فرد محور در اطالعات مربوط به خط
مشي ،يک تصميم گيرنده خوب بوده و خود را به خاطر منافع گروه به خطر مي اندازد (سنسينگ،1113 ،ص .)4در
ايران ،دانشگاه تهران در سال 0303(0634شمسي) از اجتماع مدارس عالي تاسيس شد و مسئوليت آن بر عهده وزير
فرهنگ بود .از سال  0311(0643شمسي) اداره دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ منفک شد و رئيس دانشگاه از ميان
روسای دانشکده توسط شورای دانشگاه منصوب شده و روسای دانشکده ها توسط شورای دانشکده از ميان استادان هر
دانشکده انتخاب مي شدند .هر دانشکده نيز توسط هياتي متشکل از استادان و دانشياران اداره ميشد (دزنوخي،
،1111ص.)034
مسئولیت ها و وظايف رئیس دانشکده
مسئوليت های مختلف در هر نهاد به نيازهای موقعيتي ويژه بستگي دارد .به عنوان مثال تا زماني که دانشگاه هاروارد

1- Wolverton, Gmelch, Montez& Nies
2- Difronzo
3- decanus
4- Buller
5- Tucker & Bryan
6- academic vice chancellor
7- provost
8- dean of academic affairs
9- dean
 -10سه واژه  president ،chancellorو  vectorبه معنای رئيس دانشگاه هستند.
11- Sensing
12- Gould
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در سال  0461رياست امور دانشجويي را ايجاد کرد ،کار پرسنل و امور دانشجويي با نقش مديريت آموزشي و
آموزشگاهي مخلوط شده بود .از ابتدا نگرش های متفاوتي درباره دامنه نقش ها و مسئوليت های مورد انتظار از رئيس
دانشکده بر اساس اندازه نهاد ،تنوع تاريخي توسعه اداره و تفاوت سبک های حاکميت روسا ،در نهادهای يادگيری عالي
در سراسر کشور غالب شده است .درک و برداشت از نقش رئيس دانشکده به طور گسترده ای متفاوت است .وجود
تعارض ها در درک و فهم ،معضالتي را برای روسای دانشکده ها در حل مشکالت ايجاد مي کند .برخي از مسئوليت
های رئيس دانشکده در زمينه برنامه های پولي و مالي ،بودجهبندی ،روحيه و خواسته های اعضای هيات علمي،
امکانات کالس درس ،روحيات و خواسته های دانشجويان و کسب منابع است .اين فهرست بسته به پويايي نهاد مورد
نظر ،متفاوت مي شود (سنسينگ ،1113 ،ص.)9
تعیین هدف تحقیق
گلوتزباخ ،)1104( 0به روسای دانشکده توصيه مي کند تا در آغاز کار خود بر بهترين چيزی که برای گروه و دانشگاه
قابل تصوراست ،تمرکز کنند .رئيس دانشکده توسط ماموريت های دانشکده يا دانشگاه راهنمايي و هدايت مي شود و
همواره بايد ابتدا دانشگاه يا نهاد خود ،سپس ديگر افراد و در نهايت خود را ببيند .اگر به جای تمرکز بر کاراهه شغلي
خود بر ماموريت های نهاد تمرکز کند ،تصميماتي خواهد گرفت که باعث پيشرفت دانشکده يا دانشگاه خواهد شد .وی
نبايد فراموش کند عضو هيات علمي است .اگر اين امر را به خاطر داشته باشد مي تواند با استفاده از بارش فکری از هم
فکری ساير اعضای هيات علمي ،روسای ديگر دانشکده ها و همکاران بهره مند شود و همواره برای آن چه مي گويد
اهميت زيادی قائل باشد .کار مديريتي خوب بر اساس ارتباطات شکل مي گيرد و نه معامله ها .ارتباطات خوب بر اساس
اعتماد شکل مي گيرد و همکاری افراد را با يکديگر امکان پذير مي سازد .افراد بايد به اين باور برسند که مي توانند به
رئيس دانشکده درباره اطالعات بسيار حساس اعتماد کنند .رئيس دانشکده بايد خوش قول باشد و شهرتي بر اساس بي
طرفي ،صداقت ،ثبات و اعتماد فراهم کند .رئيس دانشکده مي تواند با ايجاد روابط اختالفات را پشت سر بگذارد .او بايد
با ديگران صبور و در برابر خود ناشکيبا باشد و به جايزالخطا بودن خود بينديشد .به ايده های بهتر که از سوی ديگران
مطرح مي شود توجه نمايد.
دفاع از دانشکده
روسای دانشکده ها مدافع دانشکده يا دانشگاه خواهند بود .اين امر بوسيله ايجاد و بسط روابط با گروه های مختلف و
افراد داخل يا خارج از دانشگاه عملي مي شود .از نظر کاپل و دجونزکا )0676(1اعضای هيات علمي و ساير مديران
تشخيص مي دهند که دفاع از ارزش ،بزرگ تر از ساير نگراني های نظارت است که وقت بيشتری را اشغال مي
کنند(سنسينگ ،1113 ،ص. )4
مديريت مالي و بودجه
روی )1104( 3اظهار مي دارد نقش ديگر يک رئيس دانشکده حل مساله هايي است که ديگران قادر به انجام آن
نيستند يا شرايط برای حل مساله توسط آن ها مناسب نيست .مديريت بودجه يکي از بخش های حساس مسئوليت
های رئيس دانشکده است .مسئول امور مالي مي تواند بهترين دوست يا بدترين دشمن رئيس دانشکده باشد .رئيس
دانشکده برای اطمينان از اين که گروه ها و اداره ها به طور مناسب بودجه خود را مديريت کنند مسئول است .تاريخچه
ای از مديريت خوب ،بودجه متناسب و متعادل زماني که رئيس دانشکده در جستجوی راه های افزايش بودجه است،
مي تواند بسيار کمک کننده باشد.
1- Glotzbach
2- Kaple&Dejnozka
3- Roy
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ساختن روابط خوب با مسئول امور مالي برای موفقيت در مديريت بودجه ها اهميت دارد .وقتي رئيس دانشکده به
دنبال افزودن بودجه يا دفاع بر عليه کاهش بودجه است ،استدالل های واضح و مختصر اغلب بهترين راه برای رسيدن
به خواسته ها هستند .بيشتر مسئوالن دانشکده بر خالف اعضای هيات علمي ،نمي خواهند در استدالل های توضيحات
طوالني غرق شوند(روی ،1104 ،ص.)9
مديريت منابع انساني
نقش مهم ديگر رئيس دانشکده نظارت بر فرآيند جذب بهترين افراد ممکن است .ابتدا رئيس دانشکده بايد تيمي قوی
از معاونان و افراد پشتيبان مديريت را تشکيل دهد .تيمي که بتواند به آن اعتماد کند و بدون هزينه در زمان های الزم
به آن ها تکيه کند .بيشتر مسئوليت های روزانه رئيس دانشکده شامل اعضای هيات علمي و کارکنان مي شود ولي
رئيس دانشکده بايد با دقت با روسای ساير دانشکده ،معاونان رئيس دانشگاه و رئيس دانشگاه کار کند .اين ارتباطات هم
چنين برای موفقيت رئيس دانشگاه ضروری و حياتي هستند .به ويژه يک ارتباط کاری خوب رئيس با دانشجويان مي
تواند به بر هم زدن مرزهای بين يادگيری در داخل يا خارج کالس های درس کمک کند .در مجموع رهبران ارشد بايد
رئيس دانشگاه را با حداقل تبليغات پشتيباني و محافظت کنند .روسای دانشکده هم چنين ،مربيان و طاليه داران
استعداد هستند و نياز دارند هيات علمي به ويژه مديران جديد گروه ها را برای توسعه مهارت های رهبری ضروری برای
موفقيت در اين شغل ،مربي گری کنند( بلينگ ،1104 ،ص.)9
مديريت تعارض
او هرگز تعارض مديريتي را به اعضای هيات علمي منعکس نميکند يا خود در کنار اعضای هيات علمي به عنوان گروه
مخالف در برابر رئيس دانشگاه قد علم نمي ک ند .هيچ رئيسي دانشگاهي چنين رفتاری را در دراز مدت تحمل نخواهد
کرد .رئيس دانشکده بايد در مديريت رئيس باالدست خود فعال باشد .اطالعاتي را که معموالً رئيس دانشگاه از رئيس
دانشکده مي خواهد بايد پيش بيني شده و قبل از طرح تقاضا از سوی رئيس مهيا شود .رئيس دانشکده نخستين کسي
است که اخبار بد را به اطالع رئيس دانشگاه مي رساند .او نبايد مساله ای را با رئيس دانشگاه مطرح کند مگر اين که
حداقل دو راه حل برای آن پيشنهاد نمايد .هم چنين نبايد رئيس دانشگاه را در حضور ديگران غافلگير کند (گلوتزباخ،
 ،1104ص .)09مهارت های ارتباطي بايد مهارت های مديريت تعارض را نيز شامل شود .بر اساس پژوهش تاکر و
بريان( )0660تعارض در بين گروه ها و درون آن ها زماني رخ مي دهد که رئيس دانشکده يک گروه جديد را اضافه مي
کند يا اين که به دليل تغيير به وجود آمده در جامعه و محدوديت منابع ،فعاليت های يک گروه قديمي را متوقف مي
کند (سنسينگ ،1113 ،ص. )4
تحقق چشم انداز دانشکده
مسئوليت ديگر رئيس دانشکده برای مديريت از ميانه آن است که راه های الزم برای متبلور ساختن ديدگاه و چشمانداز
دانشکده را بداند .رئيس دانشکده به عنوان مدير مياني با چشم اندازی که برای مسير آينده ی دانشگاه تعيين شده
است آشناست .اعضای هيات علمي نيز چشم اندازی دارند که بر اساس آن به امر آموزش و پژوهش مي پردازند .تحقق
هر يک از اين چشم اندازها بدون وجود ديدگاه رئيس دانشکده از ميانه محقق نخواهد شد .او فردی است که اهداف
دانشکده را با اهداف کالن هم سو مي سازد و به اعضای هيات علمي کمک مي کند تا جايگاه خود رادر تصوير بزرگي
که برای دانشگاه تصوير شده است بيايند و نقش خود را برای تحقق اولويت های نهادی بشناسند .شغل رئيس دانشکده
مي تواند برای خدمت کردن به عنوان يک عامل تسهيل کننده روشن گری اين ديدگاه ها و چشم اندازها باشد .رئيس
دانشکده نياز دارد تا تک تک افراد را درک کند .رئيس دانشکده فرصتي برای خدمت کردن به عنوان مدافع نيازهای
اعضای هيات علمي را داراست .او مي تواند کمک کند تا با پيدا کردن نقاط اتصال ،جايي که اهداف استراتژيک مي
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توانند نيازهای اعضای هيات علمي را توجيه کنند ،پلي ميان مديران باالدستي و اعضای هيات علمي ايجاد شود (باللر،
 ،1117ص. )4
هدايت فرهنگي دانشکده
مارتين )0663(0يک پژوهش مطالعه موردی را برای محقق کردن اين موضوع انجام داد که :نه آن چه که از روسای
دانشکده ها انتظار مي رود ،بلکه آن چه که انجام مي دهند ،آن ها را به رهبران موثر تبديل مي کند .اين پروژه به يک
نظريه اساسي 1در مورد روسای دانشگاهي موثر منجر شد .روسای دانشکده ها بايد موثر ،نماينده فرهنگي ،دارای توانايي
برقراری ارتباط ،مدير ،برنامه ريز ،تحليل گر و مدافع دانشکده باشند .نماينده فرهنگي يک دانشکده ايده آل ها و
ماموريت ها را مجسم مي کند .زماني که روسای دانشکده ها ارزش های فرهنگي نهاد را تقويت مي کنند ،از اعضای
هيات علمي و مديريت پشتيباني خواهند کرد .نکته بسيار مهم تر اين که نمايندگي فرهنگي ،با نمونه ها و مثال های
تاييد شده توسط درگير شدن در زندگي سازماني ،رهبری مي کند( سنسينگ ،1113 ،ص. )7
ارتباط و تعامل
عامل کليدی برای رهبری موثر از ارتباطات رئيس دانشکده مشتق مي شود .با تالش برای ساختارهای کارا و فراگير و
شبکه ها و فرآيندها ،روسای دانشکده ها مي توانند محيطي را برای گفتگو خلق کنند .اين جامعه دانشگاهي به صدای
مديريت و گروه های مخالف که در واحدهای دانشگاهي مديريت مي کنند ،احترام خواهند گذاشت .بخش عمده اين
محيط از طريق ابزار نمادی که رئيس دانشکده بکار مي گيرد و مرتبط با قابليت های اداره است ،ايجاد خواهد شد
(سنسينگ ،1113 ،ص .)7درک اين موضوع که روابط خوب برای موفقيت ضروری هستند ،اهميت دارد .از يک سو
روسای دانشکده قهرماناني برای اتحاديه ها ،گروه های دانشگاهي و به ويژه اعضای هيات علمي هستند .از سوی ديگر
آن ها صاحب منصبان مديريت هستند و بايد بهترين خواسته ها و عالقمندی های اعضای هيات علمي را به خاطر
بسپارند .توجه به کيفيت و تنظيم دقت مهارت های ارتباطي شفاهي و نوشتاری مي تواند به موفقيت منجر شود.
اعضای هيات علمي و کارکنان انتظار دارند با حداکثر شفافيت با آن ها برخورد شود .اگر چه برخي مسائل بر حسب
ضرورت محرمانه هستند ،رو راست بودن در برخورد سبب مي شود تا روابط کاری موثر و بر مبنای اعتماد ساخته شود.
چگونگي بيان مطالب اغلب اهميت دارد .متاسفانه ارتباطات الکترونيکي توانايي رساندن احساسات و نيات نهفته در
پشت کلمات را محدود کرده است .اين امر بيشتر اوقات باعث سوء تفاهم مي شود .بيشتر روسای موفق دانشکده ها
اعضای هيات علمي را به صحبت تلفني يا حضوری دعوت مي کنند تا اين که خود را درگير رد و بدل کردن ايميل های
طوالني نمايند .انتخاب نوع رسانه همانند سخناني که گفته يا نوشته مي شوند ،بايد با دقت انجام شود(روی،1104 ،
ص.)4
نقش رهبري
با حضور روسای دانشکدهها در حوزه های متفاوت از آموزش و انواع مختلف نهادهای دانشگاهي ،بيشترافراد رئيس
دانشکده را تنها با صفت رهبر بودن مي بينند .در درون اين نقش رهبری ،رئيس دانشکده نياز دارد به اجرای خدمات
پاسخ گو باشد و نقشي اخالقي را ايفا کند و به عنوان ي ک مباشر اجتماعات متنوعي را با اعتماد و همکاری و ترويج
تعالي برپا کند(ديفرونزو ،1111،3ص .)0روسای دانشکده در درجه نخست ،رهبران آموزشي هستند که برای شکل دادن
به برنامه درسي و فراهم ساختن فرصت هايي که با ماموريت ها و ارزش های دانشکده سازگار هستند ،با اعضای هيات

1- Martin
2- Substantive theory
3- Difronzo
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علمي کار مي کنند .روسای دانشکده نياز دارند در مورد يک چشم انداز فراگير ،با اعضای هيات علمي صحبت کنند.
بدون آن که بخواهند اين چشم انداز را به اعضای هيات علمي تحميل کنند .وجود اين چشم انداز در کنار ماموريت ها
و برنامه راهبردی دانشکده ،به تصميم گيری در مورد تغيير برنامه درسي ،استخدام اعضای هيات علمي و کارکنان و
بودجه بندی را کمک مي کند( بلينگ ،1104 ،ص. )4
نياز دانشکده به يک رهبر ،سبب مي شود تا عمالً درحين مديريت فعاليت های روزانه به تدبير امور آينده نيز بپردازد .او
همواره نياز دارد پيشاپيش به آينده بينديشد و در زمان حال نقش ايفا کند( ديفرونزو ،1111،ص .)4پژوهش های ديل
( ، )0641جي ملچ ،ولورتون ،ولورتون و ساروس )0660( 0نشان مي دهد که رياست يک نقش رهبری است با اليه
هايي که بيشتر از آن که سلسله مراتبي يا فني باشند ،سياسي و اجتماعي هستند( روسر ،جانسراد و هک ،1113
ص.)1
چم آسماني ،صباغيان و صالح صديق پور( )1101با معرفي مدل رهبری تراز پنج کالينز( )1110که طبق آن روسای
دانشکده بايد افرادی به شدت توانا ،کمک کننده به تيم ،مديران اليق ،رهبران اثربخش و دارای ويژگيهای شخصيتي
مطلوب باشند ،بر اساس مطالعات خود دريافتند روسای دانشکده ها دارای ويژگي های شخصيتي(انتخاب افراد شايسته
و اجرای هدف ،رويرويي با حقايق تلخ ،ساخت چشم انداز سازمان ،فرهنگ انضباط ،شتاب دهنده های فناوری ،تراکم
نيرو و جهش) رهبران تراز پنج دانشگاهي هستند ولي دارای ويژگي های حرفه ای رهبران نيستند وهمين امر سبب مي
شود اثربخشي آن ها کاهش يابد .اين مدل رهبری حاصل پژوهشي پنج ساله با هدف شناسايي اصول ناميرای مديريت
در سازمان های پيش رو و برجسته است.
انگو ،دی بوئر و اندرس )1104(1در پژوهش از نوع تجربي با استفاده از نظريه اقدام مستدل3در ترکيب با ارزش های
رقابتي چهارچوب رهب ری سازماني ،به اين موضوع پرداختند که چگونه روسای دانشکده در دانشگاه های اندونزی
اعضای هيات علمي دانشکده های خود را رهبری و مديريت مي کنند .در اين پژوهش از چهارچوب ارزش های رقابتي
که توسط کويين )0644(4ارائه شده ،استفاده شد .به نقل از کامرون و همکاران )1119(0اين چهارچوب يکي از41
چهارچوب مهم تاريخ کسب و کار شناخته شده است .مطالعات تجربي بسياری مانند کوپر و کويين ،)0663(9هوژبرگ و
پتراک )0663(7چارچوب ارزش های رقابتي را به عنوان يک ابزار قدرتمند و با ارزش برای ارزيابي رهبری و اثربخشي
سازماني ارزش گذاری کرده اند .انگو و دی بوئر و اندرس( )1104نقش های رهبری را در چهارچوب ارزش های رقابتي
ارائه کرده اند.
يافته های اين پژوهش نشان داد بر اساس ميانگين امتيازات هشت نقش اجرا شده توسط روسای دانشکده ها ،سبک
رياست کامل ،4سبک غالب در دانشگاه های اندونزی است .سبک کامل در حد زيادی تمام هشت نقش چهارچوب ارزش
های رقابتي را مي پذيرد .اين سبک بيشتر نقش های متفاوت مديريتي را به عنوان رهبران و مديران دانشکده ها تعريف
مي کند .در حد زيادی روسای دانشکده به عنوان تسهيل گران ،توليدکنندگان  ،هدايت گران ،هماهنگ کنندگان،
مربيان ،ناظران و در حد کمتری نوآوران و واسطه ها عمل مي کنند(انگو و همکاران ،1104 ،ص.)7
حمايت و پشتیباني
مديريت دقيق و توجه درخور به جزئيات برای تبديل شدن به يک رئيس موفق دانشکده مهم است .رئيس دانشکده بايد
1- Gmelch,, Wolverton, M., Wolverton ,M.L., Sarros, J.C.
2- Ngo, De Boer& Enders
3- Reasoned Action Theory
4- Quinn
5- Cameron et al
6- Cooper& Quinn
7- Hooijberg& Petrock
8- Master deanship style
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به روشني اظهارات خود را بازگو کند و اعضای هيات علمي و کارکنان را برای مسئوليتهای خوشان پاسخگو نگه دارد.
در همان زمان وی نياز دارد تک تک افراد را قدرتمند سازد تا وظايف خود را انجام دهند .مديران گروه ها به ويژه،
احساس مي کنند که قدرت و اثرگذاری بسيار اندکي دارند .اين احساس شغل آن ها را بسيار دشوار ميسازد .رئيس
دانشکده مي تو اند به تک تک اين افراد کمک کند تا تاثير کاری را که انجام مي دهند درک کنند .زماني که رئيس
دانشکده از تصميمات گرفته شده توسط مديران گروهها و معاونان پشتيباني ميکند ،به آن ها کمک مي کند تا رهبران
موثری باشند .مدير و رهبر موثر بودن مي طلبد که روسای دانشکده شنوندگان دقيق و جستجوکنندگان ديدگاه های
متعدد باشند .برخي از افراد برای اين که مورد توجه واقع شوند و نظرات يا صحبت های آن ها شنيده شود به رئيس
دانشکده مراجعه مي کنند .تقاضای آن ها حل مشکل نيست بلکه گوش دادن به نگراني های آن هاست تا با راهنمايي
رئيس دانشکده راه حل مناسب خود را پيدا کنند( روی ،1104 ،ص. )0
ترغیب و انگیزه بخشي
روسای دانشکده بايد با موفقيت با دامنه ای از عالقمندی ها ،افراد و گروه ها کار کنند .موريس )0640(0در اين زمينه
معتقد است که در اصل موفقيت روسای دانشکده اين گونه اندازه گرفته مي شود که حوزه ها چگونه ترغيب ،برانگيخته
و آماده شده و بر خط نگه داشته مي شوند .روسای دانشکده به دو گروه اصلي ،مديران ارشد و اعضای هيات علمي،
خدمت مي کنند و از آن ها انتظار مي رود بين دو ديدگاه اتصال ايجاد کنند .اگر چه اين متعادل سازی در زندگي
سازماني منحصر به فرد نيست ،خصوصياتي در مديران آموزشي مياني وجود دارد که جای ديگری مشاهده نمي
شوند(روسر و همکاران ،1113 ،ص .)1برگزاری مراسم تقدير از موفقيت ديگران ،دادن اعتبار به اعضای هيات علمي و
کارکنان بطور مستدل و انتقاد خصوصي از اعضای هيات علمي ،رئيس دانشکده را قادر ميسازد تا به طور فردی اعضای
هيات علمي را هدايت و راهنمايي کند و ارتباطي را بسازد که رياست موفق و قابل تقدير او را ممکن سازد(بلينگ،1
.)1104
پاسخگويي
پاسخ گويي به عنوان يک ارزش اجتماعي موثر و قوی ظهور نموده که کار روسای دانشکده را متحول ساخته است.
چشم انداز سابق رئيس دانشکده به عنوان يک رهبر علمي با يک تصوير اجرايي از رئيس دانشکده به عنوان يک دانای
اهل سياست و اقتصاد جابجا شده است(جي ملچ .)0666 ،برای مثال بالير )1111(3خاطر نشان مي سازد که روسای
دانشکده بسيار مشتاق هدايت تالش های دانشکده برای کسب منابع مالي بيروني هستند و مرکر )0667(4بيان مي
دارد فشار برای درگير شدن در توسعه ،نقش سنتي رئيس دانشکده را به عنوان تنظيم کننده سياست های دانشگاهي و
ارتباط بين استادان و مديريت ،به يک کارآفرين و سياست مدار تغيير داده است( روسر ،جانسراد و هد ،1113 ،ص.)1
مربیگري و پشتیباني
خوشبختانه کارگاه ها و سمينارهايي برای کمک به مديران گروه ها وجود دارند .روسای دانشکده بايد معاونان دانشکده
ها را نيز مربي گيری کنند زيرا امکان دارد اين افراد روزی به عنوان رئيس دانشکده معرفي شوند .گولد ()0694
عملياتي را توصيف مي کند که به احساس رضايت روسای دانشکده ها زماني که به شغل خود مي پردازند کمک مي
کند .اين عمليات همگي به زندگي دانشگاهي و آموزشي نهاد مرتبط مي شوند و شامل :کمک به استانداردهای
آموزشي ،توسعه برنامه درسي ،استخدام اعضای هيات علمي با کيفيت که به نهاد کمک مي کنند ،هستند .گولد هم
1- Morris
2- Behling
3- Blair
4- Mercer
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چنين يادآوری مي کند اينها اموری نيستند که رئيس دانشکده بيشتر وقت خود را صرف آن ها کند .بلکه وظايف
مديريتي شامل ارتباط با اعضای هيات علمي و روحيات آن ها ،کارهای کميسيوني و مشاوره دادن به دانشجويان ،روز او
را پر مي کند ( سنسيگ ،1113 ،ص. )7
مديريت شخصي
رئيس دانشکده بايد برنامه ساالنه نوشته شده از اهداف و پروژه های اصلي را فراهم کند و به پيشرفت خود در هر سال
دسترسي داشته باشد .او نبايد جسم خود را قرباني شغل خود کند .برخالف کار اعضای هيات علمي که در طول سال
بين ترم ها تقسيم مي شود و متنوع است ،کار رئيس دانشکده بي رحمانه و مداوم است .او بايد مراقب تغذيه و سالمتي
خود باشد و از فرصت تعطيالت خود استفاده کند .رئيس دانشکده نبايد ذهن و فکر خود را قرباني شغل خود کند .بلکه
بايد زماني را به برنامه ريزی و تدبر اختصاص دهد .به مطالعه نه فقط در ارتباط با شغل خود بپردازد .تدريس کند و
ارتب اط خود را با رشته تحصيلي از دست ندهد .بسيار اهميت دارد که اعضای هيات علمي برای ايده هايي که رئيس
دانشکده به بحث مي گذارد احترام قائل شوند .بنابراين او بايد به روز باشد .رئيس دانشکده نبايد روح خود را قرباني
شغل خود کند .مسائل خود را در جلسات مطرح کند ،چالش ها را بازگو نموده و موفقيت ها را نيز به اشتراک بگذارد.
رئيس دانشکده بايد هميشه به ياد داشته باشد که چرا وارد آموزش دانشگاهي شده است ،در وهله اول برای عشق به
يادگيری و ساير ارزش های ذاتي که در آن جا يافته است .دانشکده بايد مکاني برای پرورش زندگي مترقي ذهن و روح
باشد و موفقيت نهايي آن با توسعه آموزشي و فردی دانشجويان آن اندازه گيری مي شود(گلوتزباخ ،1104 ،ص.)04-09
قدرت و اختیار
رئيس دانشکده به دليل برخورداری از مسئوليت و جايگاه خاص خود در نظام آموزش عالي در معرض ابتال به بيماری
قدرت است .اختيارات و فرصت های ويژه به دليل در ارتباط بودن با رياست دانشگاه از يک سو و مديران گروه های
آموزشي و اعضای هيات علمي از سوی ديگر ،امکان دارد ضلع تاريک قدرت ،خود را در دفتر رئيس دانشکده نمايان
سازد .در همين زمينه بِدی يان ،1111(0ص )090طي مطالعات خود بيان مي دارد که داليل بروز بيماری در رئيس
دانشکده ،موضوع پژوهش های محدودی بوده است .مرور ادبيات روان شناسانه ،سه دليل برای چگونگي آن چه رئيس
دانشکده انجام مي دهد،آشکار مي سازد :ابتدا روسای دانشکده در مي يابند که مي توانند اعضای هيات علمي را به
دليل منابعي که کنترل مي کنند تحت تاثير قرار دهند .کنترل منابع زماني خود را نشان مي دهد که روسای دانشکده
اجبار و شدت پاداش را تمرين مي کنند .قدرت زور و اجبار با استفاده از تهديد زباني ،مواجهه وکارهای تنبيهي برای
انطباق نيروی اعضای هيات علمي خود را نشان مي دهد .دليل دوم برای بروز ناخوشي در روسای دانشکده بر دليل اول
مبتني است و در نتيجه قرارگرفتن به عنوان هدف چاپلوسي و گرفتار شدن در باتالق تملّق عالوه بر استراتژی ستايش
از سوی همکاران چاپلوس رخ مي دهد .روسای دانشکده کم کم باور مي کنند همان گونه که ديگران مي گويند افرادی
برگزيده و باهوش هستند .در يک جمله روسای دانشکده آن چه را که خود به عنوان خبر منتشر مي کنند ،باور مي
کنند .دليل سوم آن است که کنترل منابع ايجاب مي کند روسای دانشکده با اخالقي سازگار با قدرت مرتبط با اين
کنترل انطباق پيدا کنند.در مورد تقسيم قدرت و اقتدار بايد با ديد وسيع فکر کند و در برابر نمايندگي های سطح باالتر
از خود مقاومت کند(.گلوتزباخ ،1104 ،ص. )00
تفويض اختیار
يافته های مارتين ( )0663نشان ميدهد وظايف سادهتر به راحتي واگذار ميشود .روسای دانشکدهها با بيشترين
مهارتها درمديريت سازماني و درک خوب از محدوديتهای آنها ،قادر هستند روی ساير اولويت های موثرتر تمرکز
1- Bedian
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کنند .مهارت مدير ارتباط نزديکي با مهارت های برنامه ريزی و تجزيه و تحليل دارد .توانمندی شناختي سطح باالی
رئيس دانشکده برای مديريت نيروهای چندگانه ،تشخيص اولويت های رقابتي و مسائل بغرنج و اخذ شيوه های موثرتر
برای ارتقاء ماموريت های تدريس و پژوهش برای نهاد استفاده مي شود(سنسينگ .)1113 ،براگ )1111(0شش حوزه
دانش مرکزی و هسته ای را که برای يک رئيس دانشکده ضروری هستند شامل :دانش ماموريت ،فلسفه و تاريخچه
نهاد ،گرايش يادگيرنده محور ،رهبری آموزشي ،فناوری های اطالعات و آموزشي ،سنجش و پاسخ گويي و مهيا ساختن
مديريت مي داند .اين حوزه های دانشي نمي توانند ثابت باقي بمانند .آن ها نياز دارند با تکامل نهاد به تکامل خود
ادامه دهند .واکر )1111(1يادآور مي شود که تغيير در درون يک نهاد مي تواند نه تنها در خود نهاد بلکه در اعضای
هيات علمي ،کارکنان و بدنه دانشجويان تغيير ايجاد کند .رئيس دانشکده به عنوان يک رهبر بايد برای مديريت و کنار
آمدن با چنين تغييراتي خود را مجهز کند(ديفرونزو.)1111 ،
ارزشیابي عملکرد
اعضای هيات علمي ،مديران گروهها و روسای دانشکده ها در معرض ارزشيابي مستمر عملکرد هستند .هر زمان مسئول
مستقيم کارکنان تشخيص دهد که فردی انتظارات عملکردی را برآورده نکرده است ،فرد مذکور راجع به عملکرد غير
قابل قبول خود مورد سوال قرار مي گيرد و مستندات مربوط درپرونده ی وی قرار داده مي شود .رئيس دانشکده ساالنه
با فردی که بايد در مورد عملکرد ،اهداف مسير شغلي و هدف های عملياتي به وی گزارش دهد ،گفتگو مي کند .دفتر
امور دانشگاهي و پژوهشي قائم مقام بازبيني ساالنه روسای دانشکده ها مشاوره را توسط اعضای هيات علمي در
دانشکده های مربوطه هدايت مي کند(کتاب راهنمای دانشکده ،دانشگاه آرکانزاس ،1119 ،ص. )93
اگر چه عملکرد روسای دانشکده و مديران توسط بيشتر افراد به عنوان محوری برای موفقيت تک تک واحدها ديده
ميشوند ،ارزشيابي آن ها روندی کند و آهسته برای توسعه دارد و توسط شيوه های ارزيابي پايدار ،منظم ،قابل ارائه و
صحيح و دقيق انجام نميشوند( روسر و همکاران،1113 ،ص . )1طبق مطالعات جي ملچ و همکاران( )0660و
ماتزينسکي ،ليزلي و هابرمن )0640(3روسای دانشکده اغلب توسط ارزيابي های رسمي يا غير رسمي از سبک رهبری،
عملکرد وظايف ومسئوليت ها و برخي اوقات ويژگي های فردی يا کيفيت آن ها ،موثر يا غير موثر فرض مي شوند .درک
اين که چگونه روسای دانشکده توسط ديگران از جمله مديران ارشد ،اعضای هيات علمي و کارکنان ارزشيابي مي شوند
پديده ای نسبتاً جديد و مطالعه نشده است( روسر و همکاران ،1113 ،ص.)3
شرح وظايف رئیس دانشکده در ايران
بر اساس آييننامه جامع مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوری (مجموعه مصوبات شورای
عالي انقالب فرهنگي )0361 ،وظايف رئيس دانشکده عبارت از ايجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب
بين دانشجويان ،اساتيد و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده ،ابالغ کليه مصوبات ،مقررات و آييننامههای ابالغي از
سوی رئيس موسسه به مديران گروهها ،نظارت بر حسن اجرای مصوباتي که از طريق رئيس موسسه ابالغ ميشود،
ايجـاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي ،اداری و مالي و فرهـنگي ،نظارت بر حسن اجرای وظايف آموزشي،
پژوهشي و فرهنگي اعضای هيأت علمي ،پيشنهاد بودجه ساالنه ،ارزيابي کار ساالنه دانشکده و گزارش آن به رئيس
موسسه ،بررسي صالحيت معاونان گروهها و اظهارنظر درباره آنان است.
برخي از دانشگاه ها با افزودن بندهايي اين شرح وظيفه را کاملتر کردهاند .به عنوان مثال در دانشکده معماری و
دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه شهيد بهشتي ،ايجاد زمينه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصيلي

1- Bragg
2- Walkr
3- Matczynski, Lasley& Haberman
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دانشجويان و ارتقای آموزشي و پژوهشي اعضای هيات علمي ،تشکيل جلسات شوراهای مختلف دانشکده و نظارت بر
کار آنها ،شرکت و ارائه نظرات دانشکده در جلسات شورای دانشگاه ،ايجاد هماهنگي در امورآموزشي ،پژوهشي ،اداری و
مالي دانشکده ،تامين پرسنل مورد نياز دانشکده) اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي ( با هماهنگي واحدهای ذيربط،
پيشنهاد عزل و نصب معاونان و روسای گروه های آموزشي دانشکده ،تامين نيازهای آموزشي و کمک آموزشي دانشکده،
نظارت بر امور آموزشي و دانشجويي دانشکده نيز به عنوان وظايف رئيس دانشکده مورد تاکيد قرار گرفته است( دانشگاه
شهيد بهشتي.)0364 ،
هم چنين در دانشکده رياضي دانشگاه علم و صنعت ،ايجاد ارتباط و هماهنگي با معاونين دانشگاه جهت اجرای مقررت
و ضوابط مربوط در دانشکده ،نظارت بر عملکرد کادر غيرهيأت علمي دانشکده و ارزيابي فعاليت و رفتار آن ها با
مشارکت مديران واحدهای تابعه ،بررسي و برآورد نيازهای مالي ،استخدامي تجهيزاتي و پژوهشي دانشکده و اعالم آن به
مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه ،شرکت در شوراهای ذی ربط دانشگاه و انعکاس نتايج و گزارشات شوراها به
اعضای هيأت علمي و کارکنان و احياناً دانشجويان دانشکده در گردهمائيهای مربوط ،به مصوبه سال  0346اضافه شده
است ( دانشگاه علم و صنعت. )0364 ،ش رح وظايف رئيس دانشکده در دانشگاه شهيد رجايي همان شرح وظيفه مصوب
شورای عالي انقالب فرهنگي است و موردی به آن افزوده نشده است .در وب سايت ساير دانشگاه های دولتي داخل
کشور ،شرح وظيفه ای برای روسای دانشکده ها مشاهده نشد ( دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي. )0364 ،
روش تحقیق
هدف اين پژوهش استخراج شرح وظايف رئيس دانشکده از مباني نظری بود .از ايـن رو نـوع پـژوهش کيفـي بـوده و بـا
رويکرد نظريه زمينه ای با شيوه تحليل محتوا و سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابي به بررسـي مبـاني نظـری و
تحليل آن پرداخته شد .به منظور استخراج الگوی شرح وظايف از رويکـرد نظريـه زمينـه ای اسـتفاده شـد .منصـوريان
( )1119در بيان مزيت اين نظريه اظهار مي دارد که روش نظريه زمينه ای به جای ماندن در سطح نظريه های کـالن و
الزام پژوهشگر به استفاده از رويکرد نظری خاص ،به پژوهشگر کيفي امکان مي دهد تا نظريه را از درون مشاهدات خود
استخراج و در طول مراحل مختلف پژوهش در تکميل آن بکوشد .در ايـن رويکـرد ميـان مراحـل گـردآوری داده هـا و
تجزيه و تحليل آن ها نوعي واکنش متقابل برقرار مي شود"(عباس زاده و حسين پـور ،0361 ،ص. )046بـدين ترتيـب
جامعه آماری پژوهش اسناد و مدارک موجود در ارتباط با رئيس دانشکده بود .به دليل اسـتفاده از مقالـه هـای علمـي-
پژوهشي يا آی اس ای  ،همچنين مراجعه به آيين نامه ها و اسناد قانوني ،منابع مورد استفاده مورد تاييد بود .همانگونـه
که توضيح داده شد تا رسيدن به اشباع نظری کار جمع آوری ،کد گذاری و استخراج مولفه ها و مقوله ها ادامه يافت .به
دليل سازگاری نرم افزار تحليل داده های کيفي مکس کيو دی ای ،01در تحليل و کدگـذاری داده هـا ،ايـن نـرم افـزار
مورد استفاد قرار گرفت .بئين ترتيب 16سند بررسي شده در مباني نظری ،وارد نرم افزار شده و تحليل شد.
يافته هاي تحقیق
در جدول ،0مشخصات سندها همراه با تعداد کدهای استخراج شده مشاهده مي شود.
جدول( )1سندهاي بررسي شده در تحلیل محتوا و تعداد کدهاي استخراج شده
سند

نام پژوهشگر(سال)

کد باز

سند

نام پژوهشگر(سال)

کد باز

0

احمد نظری و طبائيان()0343

0

09

روسر  ،جانسراد و هک()1113

01

1

چم آسماني ،صباغيان و صالح صديق پور()0346

4

07

سنسينگ()1113

76

3

دانشکده معماری و تربيت بدني دانشگاه شهيد بهشتي()0364

01

04

کتاب راهنمای دانشگاه ايالتي آرکانزاس()1119

07

4

دانشگاه علم و صنعت ايران()0364

4

06

دل فاورو()1119

1

0

دانشگاه اصفهان()0364

1

11

باللر()1117

47
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کريستينا)0660(0

7

ساروس ،جي ملچ و تانوسکي ()0664
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3

4

10
11

0

داموتتا و بوالن)1114( 1

4
0

اسکولکمان()1100

4

تيم توسعه اريک ()0664

1

13

انگو ،دی بوئر و اندرس()1104

01

6

جي ملچ و همکاران ( )0666

1

14

بلينگ()1104

43

01

جي ملچ()1111

0

10

روی ()1104

0

11

9

00

روبيالرد ( )1111

9

19

شولز واستين ()1104

17

01

ولورتن ،جي ملچ ،مونتز و نيس ()1110

4

17

گلوتزباخ ()1104

44

03

بدی يان( )1111

09

14

وپنر  ،هنک ،کالرک جانسون و الول ()1104

3

04

وايلد()1111

3

16

سيل و کراس()1100

9

00

ديفرونزو()1111

13

تعداد  484کد باز از  92سند

7

در جدول 1مقولههای اصلي و مولفه های مرتبط با آن ها ارائه شده است .مقوله های اصلي کدهای اختياری و مولفه
های کدهای محوری حاصل از دسته بندی کدهای باز هستند 444 .کد باز استخراج شده در قالب  16کد محوری و 7
کد انتخابي يا مقوله اصلي دسته بندی شدند مقوله رهبری با  96درصد و مقوله تغيير و روزآمدی با  1779درصد به
ترتيب بيشترين و کمترين درصد از محتوای سندها را به خود اختصاص دادند.
جدول ( )9مقوله هاي اصلي و مولفه هاي شرح وظايف رئیس دانشکده در مباني پژوهش
رديف

مقوله های اصلي

مولفه ها

سندهای
مرتبط

0

رهبری دانشکده

رهبری ،برنامه ريزی راهبردی ،مديريت منابع انساني ،قدرت ،تصميم -گيری ،تعيين و
تنظيم هدف ،تاثير بر خط مشي ها

11

1

مديريت اجرايي

مديريت بودجه ،مديريت مواد و منابع و تجهيزات ،مديريت مياني،مديريت جلسات

04

3

تعامالت

ارتباطات ،مديريت تعارض ،مديريت جريان اطالعات ،مديريت جو دانشکده ،پرهيز از
تملق و چاپلوسي

04

4

کسب مهارت ها و
شايستگي ها

مهارت ها و توانمندی ها ،يادگيری مادام العمر ،کسب شناخت از مسئوليت ها

07

0

ارتقای کيفيت

نظارت و ارزشيابي ،مديريت آموزش ،مديريت پژوهش ،توجه به کارآيي و اثربخشي

04

9

حمايت و پشتيباني

مربي گری ،حل مسائل دانشکده ،دفاع از دانشکده ،پاسخگويي

01

7

تغيير و روزآمدی

مديريت تغيير ،مديريت فرصت ها ،فناوری اطالعات

4

در شکل ،0الگوی مفهومي حاصل از تحليل مباني نظری مربوط به شرح وظايف رئيس دانشکده ارائه شده است.

1- Cristina
2- Da Motta& Bolan
3- Sarros, Gmelch& Tanewski
4- Ed427627
5- Robillard
6- Scholz& Stein
7- Wepner, Henk, Clark Johnson & Lovell
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برون دادها

فرآيندها

درون دادها

 رهبری
 برنامه ريزی راهبردی
 مديريت منابع انساني
 قدرت
 تصميم گيری
 تعيين و تنظيم هدف
 تاثير بر خط مشي ها

رهبري

 مهارت ها و توانمندی ها

دانشکده

 يادگيری مادام العمر

 نظارت و ارزشيابي

 کسب شناخت از

 مديريت آموزش

مسئوليت ها
کسرررررب

ارتقاي

 مديريت پژوهش

کیفیت

 توجه به کارايي و اثربخشي

مهارتهرا و
شايسررتگي

 فناوری اطالعات

ها
 ارتباطات
 مديريت تعارض

 مديريت تغيير
تعامالت

 مديريت جريان اطالعات

حمايت و

تغییررررر و

پشتیباني

روزآمدي

 مديريت فرصت ها

 مديريت جو دانشکده
 پرهيز از تملق و اپلوسي

 مديريت مواد ،منابع و تجهيزات
 مديريت بودجه

مديريت

 مربيگری

اجرايي

 حل مسائل دانشکده
 دفاع از دانشکده

 مديريت مياني
 مديريت جلسات

پاسخگويي

شکل( )1الگوي مفهومي شرح وظايف رئیس دانشکده به عنوان مبناي ارزشیابي عملکرد وظیفه مدار

در اين الگو ،وظيفه رهبری دانشکده به عنوان بستری که ساير فعاليت ها را تحت تاثير خود قرار مي دهد ،نشان داده
شده است .اين مقوله شامل مولفه های رهبری ،برنامه ريزی راهبردی ،مديريت منابع انساني ،قدرت ،تصميم گيری،
تعيين و تنظيم هدف ،و تاثير بر خط مشي ها است .فرآي ند اصلي که هسته مرکزی آن انجام امور مرتبط با دانشکده
است ،با استفاده از مقوله های کسب مهارت ها و شايستگي ها و مقوله اصلي حمايت و پشتيباني که از سوی رئيس
دانشکده اعمال مي شود در کنار مقوله اصلي تعامالت سازنده زمينه ی مديريت اجرايي را فراهم مي آورند .برون دادها
در اين الگو عبارتند از ارتقای کيفيت ،تغيير و روزآمدی .بدين ترتيب رئيس دانشکده با کسب مهارت ها ،بکار گيری
تعامالت ،ضمن ايفای نقش رهبری ،مديريت اجرايي و حمايت و پشتيباني از همه اعضای دانشکده ،زمينه ی ارتقای
کيفيت و ايجاد تغيير و روزآمد ساختن دانشکده را فراهم مي آورد.
الگوی حاصل مبنايي برای اجرای ارزشيابي وظيفه مدار است .با جمع آوری ،تحليل و کدگذاری مستندات مربوط به
شرح وظايف رئيس دانشکده ،و با استفاده از رويکرد نظريه زمينه ای ،با هدف کيفيت بخشي به امور دانشکده ،تمام
وظايف رئيس دانشکده شناسايي شده است .اين امر موجب تسهيل در امر ارزشيابي از عملکرد رئيس دانشکده مي
شود .زيرا بر اساس نقش ها ،وظايف و مسئوليت هايي که برای رئيس دانشکده تعيين شده است ،عالوه بر رئيس
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دانشگاه ،اعضای هيات علمي ،مديران گروه های آموزشي ،روسای ساير دانشکده ها ،دانشجويان وکارکنان نيز به عنوان
ذی نفعان رئيس دانشکده مي توانند در ارزشيابي از عملکرد رئيس دانشکده مشارکت داشته باشند .همچنين با شيوه ی
خودارزشيابي ،رئيس دانشکده ،خود نيز در مقام ارزشيابي از خويش بر مي آيد .اين نوع از ارزشيابي مبتني بر شرح
وظايف يا ارزشيابي وظيفه مدار است و رويکردی منطقي نسبت به ارزشيابي از عملکرد به شمار مي رود.
بحث و نتیجه گیري
تجزيه و تحليل محتوای مباني نظری موجود در مورد شرح وظايف رئيس دانشکده با استفاده از نرم افزار تحليل داده
های کيفي ،منجر به شناسايي دقيق تر ابعاد شرح وظايف شد .مطابق با الگوی ارائه شده ،هفت مقوله ی اصلي شرح
وظايف عبارتند از رهبری دانشکده ،تعامالت ،ارتقا ی کيفيت ،مديريت اجرايي ،کسب شايستگي ها و مهارت ها ،حمايت
و پشتيباني ،تغيير و روزآمدی .مطابق با اطالعات درج شده در شکل ،0در  11سند بررسي شده امر رهبری واهميت اين
نقش برای رئيس دانشکده مورد تاکيد قرار گرفته است .رهبری دانشکده ابعاد وسيعي از مسئوليت ها را در بر مي گيرد.
ابعاد گسترده مولفه رهبری شامل رهبر آموزشي ،جلب اعتماد ،تاثير اجتماعي ،مشارکت طلبي ،تسهيل گری ،توجه به
روابط خوب انساني ،مديريت دانشکده،آينده نگری ،تاثيرپذيری از سياست دانشکده ،تقدير و تشويق ،پشتيباني،
نمايندگي ،انگيزه بخشي ،هماهنگي ،مذاکره کننده ،توليدکنندگي ،سياست مداری ،در دسترس بودن ،هدايت گری،
واسطه گری است .اهميت هر يک از اين وظايف در پيشبرد اهداف دانشکده بسيار کليدی است .رهبر دانشکده با جلب
اعتماد و توجه به روابط خوب انساني ،با درايت و مديريت توام با آينده نگری ،دانشکده تحت مسئوليت خود را به سمت
پيشرفت و موفقيت هدايت مي کند .رهبری دانشکده با هماهنگي ،تسهيل گری ،ايجاد انگيزه و اعتماد بين اعضای
دانشکده ،به عنوان واسطه ای توانمند ،ارتباط شايسته و موثر خود را با مديران سطوح مختلف حفظ کرده و تقويت مي
کند و با رعايت ضوابط و مقررات در جستجوی بهترين ها برای دانشکده خود است .اين روحيه رئيس دانشکده در سايه
درايت و روحيه مشارکت طلبي وی ،سبب جلب مشارکت مديران گروه ها و اعضای هيات علمي دانشکده شده و
دانشکده را در مسير اصلي که متناسب با اهداف دانشگاه و فراتر از آن اهداف کالن آموزش عالي است ،قرار مي دهد.
پژوهش های چم آسماني و همکاران( ،)0346ولورتن و همکاران ( ،)1110بدی يان( ،)1111ديفرونزو(،)1111
گلوتزباخ( ،)1104وپنر و همکاران ( ،)1104سيل وکراس ( )1100از جمله اسنادی هستند که به موضوع رهبری و
مولفه های آن به عنوان وظايف رئيس دانشکده پرداخته اند.
رهبری دانشکده با مديريت اجرايي کامل مي شود .در  04سند از منايع بررسي شده ،به نقش ها و مسئوليت های
رئيس دانشکده برای مديريت اجرايي اشاره شده است .مديريت بودجه ،مديريت مواد ،منابع و تجهيزاتي که در اختيار
گروه های دانشکده قرار داده مي شود ،ايفای نقش مدير مياني و مديريت جلسات از جمله وظايف رئيس دانشکده در
اين مقوله هستند .مديريت جلسات دانشکده ،امکان تعامل رو در روی مديران گروه ها و اعضای هيات علمي دانشکده را
فراهم مي سازد .تعاملي که با رعايت اصول اخالقي و در سايه روابط خوب انساني حاکم بر دانشکده موجب هم افزايي
انديشه ها شده و حال و آينده ی خوبي را برای دانشکده رقم مي زند .پژوهش روبيالرد ( ،)1111ولورتن و همکاران
( ،)1110باللر( ،)1117بلينگ( ،)1104روی( ،)1104شولز و استين ( )1104از جمله اسنادی هستند که وظيفه
مديريت اجرايي رئيس دانشکده پرداخته اند.
در  04سند مشخص شده در شکل ،0به امر تعامالت و ارتباطات و اهميت آن ها در شرح وظايف رئيس دانشکده
پرداخته شده است .رئيس دانشکده سکان دار کيفيت در دانشکده است .ارتقای کيفيت و پرداختن به تغيير و روزآمدی
از جمله وظايف مهم و ارزشمند رئيس دانشکده به شمار مي روند .ارتقای کيفيت و تغيير و روز آمدی نيز از جمله
مقوله های مهم وظايف رئيس دانشکده به شمار مي روند .پژوهش ساروس و همکاران ( ،)0664ولورتن و
همکاران( ،)1110سنسينگ( ،)1113باللر ( ، )1117از جمله اسنادی هستند که به برقرار تعامل و ارتباط به عنوان
وظيفه رئيس دانشکده پرداخته اند.
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در اين زمينه  04سند به ارتقای کيفيت و  4سند به مولفهها و گويههای تغيير و روزآمدی پرداخته است .به روز بوده،
از اهميت کاربرد فناوری ها در بهبود کيفيت تدريس و پژوهش،در معرفي دستاوردها و موفقيت ها دانشکده آگاه است و
تالش مي کند تا با بکارگيری به جا و مناسب از اين ابزارها دانشکده را به شايستگي معرفي نموده و به اعتالی کيفيت
آموزش و پژوهش در دانشکده کمک کند .رئيس دانشکده نقش مربيگری و جانشين پروری را فراموش نميکند .اين امر
به عنوان يکي از وظايف مهم وی تلقي مي شود .هدايت اعضای هيات علمي برای مشارکت در امور اجرايي و آشنا کردن
آن ها با امر مديريت گروه ها و تشويق مسئوليتپذيری آنها سبب ميشود تا اعضای هيات علمي در مسير شغلي خود
توانمندی پذيرفتن مسئوليت های اجرايي را کسب کنند .مستندسازی تجربيات ارزنده ،حفظ و نگهداری بانکهای
اطالعاتي مورد نياز دانشکده نيز از وظايف مهم رئيس دانشکده به شمار مي روند .پژوهش کريستينا(،)0660
روبيالرد( ،)1111ولورتن و همکاران( ،)1110بدی يان( ،)1111ديفرونزو( ،)1111باللر( )1117از جمله اسنادی
هستند که به مولفه های ارتقای کيفيت و تغيير و روزآمدی توجه کرده اند.
در  01سند بررسي شده موضوع حمايت و پشتيباني به عنوان وظيفه مهم رئيس دانشکده ذکر شده است .رئيس
دانشکده با کسب مهارت ها و توانمندی ها به مديريت خود پرداخته و تالش مي کند شايستگي سکان داری دانشکده را
کسب و حفظ کند .رئيس دانشکده از قدرت و اختيارات خود به نحوی شايسته و برای رشد و توسعه دانشکده استفاده
مي کند .همواره منافع جمع را بر منافع شخصي ترجيح داده و از قرار گرفتن در دام قدرت و گرفتار شدن در چاپلوسي
و تملق پرهيز مي کند .تال ش مهم رئيس دانشکده شناخت بهتر و بيشتر وظايف و مسئوليت هايي است که امر هدايت
امور دانشکده بر عهده ی وی گذاشته شده است .پژوهش جي ملچ و همکاران( ،)0666ديفرونزو( ،)1111روسر و
همکاران( ،)1113سنسينگ( ،)1113انگو و همکاران( ،)1104بلينگ( ،)1104روی( ،)1104شولز و استين ( )1104به
وظيفه حمايت و پشتيباني رئيس دانشکده پرداخته است.
در  07سند از منابع بررسي شده کسب شايستگي ها و مهارت ها از وظايف مهم رئيس دانشکده برشمرده شده و
اهميت آن بر تقويت توانمندی مديريت و رهبری رئيس دانشکده تاکيد شده است .پژوهش احمد نظری و
طبائيان( ،)0343تيم توسعه اريک( ،)0664جي ملچ ( ،)1111بدی يان( ،)1111دل فاور ( ،)1119داموتتا و
بوالن( ،)1114اسکولکمان ( ،)1100بلينگ( ،)1104سيل و کراس ( )1100از جمله مواردی هستند که کسب
شايستگي ها و مهارت ها را ارزشمند دانسته و به عنوان بخشي از وظايف رئيس دانشکده برشمرده اند .رئيس دانشکده
با کسب توانمندی ها ،و با استفاده از تعامالت و ارتباطات سازنده ،دانشکده را رهبری مي کند و با کمک گرفتن از توان
مديريت اجرايي خود و حمايت و پشتيباني از اعضای دانشکده ،موجبات ارتقای کيفيت و روزآمدی و تغيير را در
دانشکده فراهم مي آورد.
پيشنهاد مي شود مقوله های استخراج شده ازمباني نظری موجود در ارتباط با شرح وظايف رئيس دانشکده برای تدوين
مالک های ارزشيابي از عملکرد رئيس دانشکده به کار گرفته شود .با شناخت ذينفعان رئيس دانشکده ،مي توان به
صورت دقيق و نظام مند و متناسب با شرح وظايف و اختيارات تعريف شده برای ارزشيابي از رئيس دانشکده اقدام کرد.
از سوی ديگر به دليل روشن بودن شرح وظايف در اين الگو ابهامي در مورد روايي ارزشيابي و انتظارات ذی نفعان از
رئيس دانشکده وجود نخواهد داشت .گويه های مرتبط با شرح وظايف در اين الگو مي تواند به عنوان ابزاری برای
خودارزشيابي رئيس دانشکده نيز مورد استفاده قرار گيرد تا رئيس دانشکده با مقايسه وضع موجود و مطلوب ،خود به
شناسايي نقاط قوت و ضعف خويش پرداخته و با هدف افزايش کيفيت ،به رفع کاستي ها و بهبود توانمندی ها اقدام
نمايد.
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