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 :چکیده

های شایستگی مدیران در دانشگاه آینده به منظور ارائه یک مدل مناسب برای پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه

از تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی ( کیفی)در فاز اول . انجام شد اکتشافی آمیخته دانشگاه آزاد اسالمی ایران به روش

 در 251  تا 222 یمعتبر در گسترة زمان یعلم یهای اطالعاتبانکمحیط پژوهش آن شامل منابع دسته اول . استفاده شد

محور مالک هدفمند رییگنمونه آوری مضامین اولیه، به روشجهت جمع. های مدیران آینده بودشایستگی مطالعات حوزه

به اشباع خارجی مورد مطالعه قرارگرفت که با این تعداد محقق -عنوان مقاله و کتاب داخلی 597تعداد به روش متوالی 

با . ی انجام شدو کمیفی دو روش کمضمون اولیه، روایی محتوایی آن به  522بندی پس از کدگذاری و دسته. دیرس ینظر

مضمون  3مضمون فراگیر،  9شبکه مضامین مشتمل بر . آورد شدبر 51/2استفاده از ضریب هولستی، پایایی مضامین 

-دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا هیشامل کل، محیط پژوهش (کمی)در فازدوم . پایه ترسیم گردیدمضمون 3 دهنده و سازمان

روش  بهنفر به عنوان حجم نمونه  919نفر که با استفاده از فرمول کوکران  55117به تعداد  ران،یجامع ا یآزاد اسالم یها

روایی صوری و بود و ای محقق ساخته گویه 522ابزارپژوهش سیاهه . انتخاب شدند غیرتصادفی در دسترس یریگنمونه

شد، روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی، و سنجش پایایی آن بااستفاده از آلفای  دییتوسط متخصصان تامحتوایی آن 

که نشان  ندگزارش شد 11/2 باالتر از نیمضام یکرونباخ برا یآلفا بیمربوط به برآورد ضر ریمقاد. دکرونباخ انجام ش

های برازش مدل، مدل پژوهش از برازش با توجه به شاخص. است هیپا نیمضام هایمعرفی باال در درون یدهنده همبستگ

 از بیشترین ترتیب به 2/ 3و  37/2، 31/2بار عاملی  پیشران با گرا وتعالی آفرین،های ارزششایستگی. مطلوبی برخوردار بود
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 مقدمه

 اجتماعی اقتصادی، توسعه و رشد در واالیی هایرسالت و مهم وظایف انسانی، سرمایه متولی در مقام عالی آموزش

 علمی بنیادی، هایپژوهش انجام همچون مشخصی و کلی اهداف کشورها تمام در بیش و کم و دارد کشور هر فرهنگی و

 مورد و کارآمد متخصص ماهر، انسانی نیروی تامین و تربیت جامعه، در دانش و علم گسترش پیشرفت منظور به کاریردی و

 از دانش اصلی تولید سه ماموریت(. 259 ، 5فیشر، اوگت و کاوالوک)نماید می دنبال را جامعه مختلف هایبخش نیاز

 کارکردهای عنوان به اجتماعی خدمات ارائه طریق از دانش بکارگیری و آموزش طریق از دانش اشاعه پژوهش، طریق

 آن به دستیابی پی در الزامات خود و شرایط و فرهنگی هایویژگی چارچوب در ایجامعه هر کهاست  عالی آموزش اصلی

 در تغییر متعاقبا و تغییرات فناوری (.251 ،  فاتکولیا، موروزکینا و سلیمانوا)است  مطلوب سطح در کارکردها و اهداف

 دلیل به که نهادهای موجود و جوامع تمرکززدایی کشورها، متقابل روزافزون وابستگی افزایش زندگی، هایجنبه دیگر

 و قومی ویژگیهای ملی، حفظ همراه به شدن جهانی به روزافزون تمایل یافته است، بیشتری شتاب اطالعات فناوری گسترش

 و مردم هاسازمان کارها، و کسب ها،دولت برای را «آینده» و «تغییرات»درک بهتر از  لزوم دیگر، عوامل بسیاری و فرهنگی

 با که اندآینده به توجه به ناگزیر خود بقای افزایش برای جدید عصر هایدانشگاهلذا (. 221 ، 9کورنیش)کند می ایجاب

 با همسو گذشته، دهه دو در همین راستا از. نمایند ترسیم را آینده از برانگیز چالش بینش حال، زمان موثر راهبردهای ارائه

 عالی نیز ضرورتآموزش در اندیشیآینده دانشگاهی، نظام سیاستگذاری و آینده شناخت منظور به و جامعه تحوالت

 سازگار مستمر طور به اجتماعی و علمی هایمحیط با پیشنهادی راهبردهای وسیله به باید دانشگاهی نظام .است پیداکرده

و پرورش  تربیتنیازمند  کارآمد و موثر مدیریتی نظام داشتن .باشد پویا تعامل در دائما تغییر، حال در جامعه با و شده

 مدیران اثربخش و صحیح پرورش و انتخاب با تا است نیازمند کامل و جامع است که به چارچوبی شایسته و مقتدر مدیرانی

  .بپوشاند عمل جامه هـای سازمان اسـتراتژی و اهداف به

 

 مبانی نظری

 نسل مختلف چهار با متناظراجرائی  ساختارهای و رویکردها اساس بر توان،بدو پیدایش می مدرن را از دانشگاه

 تحوالت مبتنی بر کهدوم،  نسل پژوهش محور هایدانشگاه ،اول نسلآموزش محور  مدرن هایدانشگاه. توصیف کرد

پورعزت، فتحی، و ) هستند (دولت، دانشگاه صنعت،ارتباط بین ) نوآوری ملی هایسیستم در اصلی روابط در تغییر و جهانی

 توسعه در مشارکت و دانشگاهی کارآفرینی همان شد و آن نهاده ها دانشگاه عهده به نیز سومی رسالت و (5931قاسمی، 

پیرامونی  محیط با تعامل در نظام یافته و علمی رویکرد های نسل سوم بااست که در دانشگاه جوامع اجتماعی و اقتصادی

 ایگونه به پژوهش قبیل آموزش، از اعضا هایفعالیت ها تمامدر نسل سوم دانشگاه(. 225 ، 7اتزکوویتز)ایجاد شده است 

 فعالیتها این گیریجهت یعنی. تلقی گردد اقتصادی شرکتی شبه یا نهاد عنوان به دانشگاه که گرددمی اجرا و اداره مدیریت،

نهایت یک  و در(. 251 ، 1دابیک، گونزالز لوریرو و دایم)باشد  اقتصادی رقابتی مزیتهای کسب نیز و سوددهی جهت در

                                                       
1 Fischer, Oget, & Cavalluc 
2 Fatkullina, Morozkina, & Suleimanova 
3 Cornish 
4 Etzkowitz 
5 Dabic, Gonzalez-Loureiro, & Daim 
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المللی ایجاد شد به ها در ادبیات بینها پدید آمد و مفهوم نسل چهارم دانشگاهای فراتر از نسل سوم دانشگاهکارکرد ویژه

های دقیق آن در مرحله اولیه به سر می برد، و نیاز به بررسی بیشتر دارد زیرا در تعریف دقیق عنوان دانشگاه آینده که ویژگی

 مواجه جهانی رقابت با مدرن هایدانشگاه امروزه که دارد اشاره واقعیت این به مفهوم این. ود نداردآن توافق علمی وج

 .بگذارند تأثیر دارند، قرار آن در که ایمنطقه اقتصادی و اجتماعی فرایندهای روند بر فعاالنه طور به بتوانند باید و هستند

 مناطق در متنوع مقیاس در غیرمستقیم و مستقیم پیچیده هایسیستم وسیله به حوزه رقابت در توانندمی اثرات و فرآیندها این

های نسل چهارم به این سواالت پاسخ عملکرد دانشگاه .تحت تاثیر قرار بگیرند یافتگیتوسعه مختلف سطوح گوناگون با

 خود را جهانی حضور و پیداکنند تکامل محلی صورت به بتوانند تا باشند داشته باید شرایطی چه هادانشگاه "دهند که می

توانند بطور فعال در توسعه اقتصادی محلی در مناطق کمتر توسعه یافته تاثیر ها میچگونه دانشگاه"و  "نمایند؟ حفظ و ایجاد

 توانندمی و هستند توجه قابل بسیار استراتژیک رویکرد دارای ها دانشگاه این که است این تفاوت مهمترین. "گذار باشند؟

هدفمند  سازمانی هایبسترسازی رهگذر از پیشرو، هایدانشگاه در(. 223 ، 5پائولووسکی)دهند  شکل فعاالنه را خود محیط

 و دانشگاهیان بهترین مدارکیفیت جذب المللی، رویکردبین و ایمنطقه ملی، هایعرصه در تنگاتنگ رقابت یک در و

 خالق و ماهر مستعد، افراد که شود چرامی پیگیری دانشگاه نهاد بخش هویت و اصلی هایعنوان سرمایه به دانشجویان

کنند ایفا میها و موسسات فناوری از تریکلیدی افراد نقش جوامع، پیشرفت در و ملی هستند اقتصاد موفقیت کلیدی عناصر

 و و موجب بلوغ فکری توسعه و رشد سازها زمینهدانشگاه و عالی آموزش نظام. (5935حبیبی رضائی و سیاه منصوری، )

 نیازمند آن، خطیر هایرسالت به توجه با دانشگاهی مناصب تصدی که است طبیعی .است انسانی هایظرفیت تحقق

 مقصود منزل سر به را جامعه ها،ظرفیت از مناسب برداریبهره با بتواند که است هاییتوانایی و هاشایستگی از برخورداری

 آن و مشروعیت مقبولیت قوام، باعث کشور هر در ساالرینظام شایسته وجود .(5931عیسی خانی،  قربان نژاد و) برساند

 از در این راستا یکی. است برخوردار اهمیت خاصی از دانشگاه رأس در شایسته گزینش مدیران و انتخاب لذا شد، خواهد

-توسط مک بار اولین که است، شایستگی مفهومبه  توجه شده، عرضه مدیریت دنیای اخیر در هایدر دهه که رویکردهایی

 کنار برای مدیران توانمند کردن منظور به. ( 593رنجبر، خائف الهی، دانایی فرد، و فانی، )شد  مطرح 5319 سال در  کللند

الزم،  هایمهارت مدیران باید به و ایجاد شود باید مختلف سطوح در تغییراتی معاصر، پیچیده و بعدی چند شرایط با آمدن

ها به شوند، چرا که امروزه اهمیت توسعه شایستگی مجهز معاصر تحوالت راستای در جدیدی هایشایستگی و هاتوانایی

دلیل تقاضای مستمر در رقابت جهانی، فشارهای اقتصاد جهانی، تغییرات سریع فناوری و نیز نیاز مشتری که بخشی از توسعه 

 (. 223 ، 9موهد نور و دوال)افزایش یافته است دهد، بسیار دانشگاه را تشکیل می

به  .شوندمی شغل یک در برتر یا اثربخش عملکرد موجب علّی بصورت که است هاییویژگی منزله شایستگی به

 فردی هایویژگی دیگر و رفتارها ها،توانایی مهارت، دانش، از گیریاندازه قابل الگوی یک عنوان به شایستگی عبارتی

در (. 257 ، 7اوت، باکا، سینروس و بیتس)شود تعریف می موفق شغلی عملکردهای یا کاری هاینقش انجام برای نیاز مورد

 های واال، نتایج و دستاوردهای مطلوب درارزش ایجاد باعث است که فردمنحصربه شخصی قابلیت یک حقیقت شایستگی

                                                       
1 Pawłowski 
2 McClelland 
3 Mohd Noor & Dola 
4 Ott, Baca, Cisneros, & Bates 
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 برای نیاز مورد شایستگی (.251 ، 5عربها، زاندیالک و باراسود)کند متمایز می خود را از رقبای سازمان و شودسازمان می

سازمانی،  فرهنگ کار،وکسبمحیط  و ماهیت اجتماعی، فرهنگ جمله زا زیادی عوامل به بستگی بخصوص کار یک

 و مافوق انگیزه همکاران، و نگرش داده، اختصاص هایفعالیت و فرآیندها ماهیت مسئولیت، و وظایف ساختارسازمانی،

های در موقعیت های شغلینتیجه شایستگی در زمان تغییر کنند با گذر است ممکن عوامل این از برخی .داردزیردستان 

 گزینش نحوة توسعه، حال در کشورهای جدی معضالت از جمله(. 251 ،  شارما)سازمان هم نیازمند تغییر است  در مشابه

 نیز و ارزشمند توفیقات توانندمی دارند که جایگاهی سبب به مدیران .است گزینش این حاکم بر معیارهای و مدیران

 شایستگى بر مبتنی رویکرد مدیریت بنیان نهادن وجودآورند، بنابراین به خویش مدیریت تحت برای سامانه را هاییناکامی

 مبتنی رویکرد از نگاه تغییر ری،شایسته ساال استقرار فرایندهای مدیران، و کارکنان سطح در شایستگان بکارگیری طریق از

 نیاز ضرورت نظام آموزش عالی کشور، سامانة در شایسته رهبران پرورش به و توجه شایستگی بر مبتنی رویکرد به شغل بر

کند می تقویتآینده دانشگاه  بویژه آموزش عالی مدیریت عرصة در را شایستگی بر مبتنی جامع مدیریت الگوى یک به

 جامعه، در آن نقش لحاظ از بنیادین تحوالت دستخوش عالی نیز چراکه آموزش (.5931فاتح، اردالن و محمدیالوانی، )

 طور ها بهدانشگاه بنابراین مدیریت. هاستارزش و ها، فرهنگ، تکنولوژیاقتصادی، سیاستگذاری ساختار و عمل نحوه

مشکالت بیشتری نسبت به قبل  و ها فرصت سهامداران، ذینفعان،است، و دربرگیرنده  برانگیز شدهو چالش پیچیده فزاینده

 مدیران جدید با نگاه به آینده پدیدآمده انتخاب هایمولفه در شگرفی تغییرات مهمی چنین به توجه با(.  25 ، 9هایر)است 

. گیردمی قرار ارزیابی مورد نیز کاری، میزان شایستگی آنانتخصص و تجربه هایشاخص بر عالوه آن براساس است، که

مدیریتی در  هایشایستگی "ثبات و آکنده از عدم قطعیتاساساً در شرایط بی که شودمی مطرح مهم سؤال این حال

 با نگاه به آینده دانشگاه به سطح آنان تا عملکرد باشند برخودار هاییقابلیت چه از باید ما مدیران و "کدامند؟آینده دانشگاه 

 . یابد ارتقاء عالی و خوب
 

  اهداف تحقیق

( رانیا یآزاد اسالم هایدانشگاه: یمورد کاو) آینده در دانشگاه رانیمد هاییستگیشاها و صالحیت هایمولفه .5

 کدام است؟

 یآزاد اسالم هایدانشگاه: یمورد کاو) آیندهدر دانشگاه  رانیمد هاییستگیشاها و صالحیت هایمدل مولفه . 

 کدام است؟( رانیا

 

 روش پژوهش 

با استفاده از رویکرد طرح اکتشافی  7پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی است و به روش ترکیبی

استفاده ، 9استرلینگ-اترایدبه روش تحلیل مضمون مدل فاز اول، از روش کیفی در . با طرح تدوین مدل انجام شد 1متوالی

                                                       
1 Arabha, Zandilak, & Barasoud 
2 Sharma 
3 Heijer 

  Mix Method 
5 Sequential Exploratory Design 
6 Attride-Stirling 
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معتبر در گسترة  یعلم یهای اطالعاتو بانک ینترنتیا هایگاهیپامحیط پژوهش در فاز شامل منابع دسته اول . شد

 به منظور جمع آوری مضامین اولیه، به روش. های مدیران آینده بودشایستگی مطالعات حوزه در 251  تا 222 یزمان

مقاله   59مقاله خارجی  75مورد مقوالت به تفکیک شامل  597تعداد  به روش متوالیمالک محور  هدفمند رییگنمونه

مضمون  522بندی پس از کدگذاری و دسته. دیرس یبه اشباع نظرکه با این تعداد نمونه محقق .کتاب بوده است 1داخلی و 

بررسی میزان توافق )ی و کم (پژوهنفر از متخصصان مدیریت و آینده 51نظر )یفی ک ،دو روشاولیه، روایی محتوایی آن به 

. برآورد شد 51/2با استفاده از ضریب هولستی، پایایی مضامین . انجام شد( ییمحتوا ییروا بیضرهر مضمون با استفاده از 

مضمون پایه  3 مضمون سازمان دهنده و  3و ( آفرینگرا، پیشران و ارزشتعالی)مضمون فراگیر  9شبکه مضامین مشتمل بر 

ی اول مطالعه، محقق در مرحلهگیری در بخش کمی جهت نمونهدر فاز کمی محیط پژوهش پس از آن . ترسیم گردید

دانشگاه جامع   9گیری تصادفی تعداد گیری با استفاده از روش نمونهنمونهگانه 51مناطق ها در بندی دانشگاهمطابق تقسیم

سپس به . نفر بود 55117آزاد اسالمی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند تعداد اعضای هیئت علمی این نمونه آماری 

 دیگرد نیینفر تع 919، تعداد بر اساس جدول کرجسی و مورگاندر دسترس حجم نمونه  یتصادفریغگیری روش نمونه

در این پژوهش با توجه به گستردگی جغرافیایی، از . آوری و تحلیل گردیدپاسخنامه جمع 11 که از این تعداد در نهایت، 

-گویه 522ابزار پژوهش سیاهه . درصد بوده است 55ه پرسشنامه برخط استفاده گردید و نرخ بازگشت پذیری این پرسشنام

. به صورت کامال موافقم تنظیم شد 1به معنای کامالً مخالفم تا  5ای لیکرت از  گزینه 1بر اساس طیف ای محقق ساخته 

ی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل دیگرد دییپژوهش توسط متخصصان تا نیدر اروایی صوری و محتوایی سیاهه 

 یآلفا بیمربوط به برآورد ضر ریمقاد. کرونباخ استفاده شدمورد بررسی قرار گرفت، جهت سنجش پایایی آن از آلفای

. است هیپا نیمضام هایمعرفی باال در درون یکه نشان دهنده همبستگ ندگزارش شد11/2 باالتر از نیمضام یکرونباخ برا

 لیاز روش تحلهای آماری توصیفی در تحلیل کمی و در بخش استنباطی از روشبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات 

 .محور استفاده شد انسیکووار یمعادله ساختار یمدل ساز کردیو رو یدییتا یعامل

 

 های پژوهشیافته

 گردآوری، مضمون با روش براون و کالرک لیتحل وةیاز ش رییگپژوهش با بهره نیبرای ا ازیهای مورد نداده

به روش استقرایی  شایستگی موضوع با مرتبط( مقاالت، پایان نامه کتب،) علمی متون ابتدا. شدند لیو تحل کدگذاری

 پایان در و شد استخراج اولیه مفاهیم و تحلیل و تجزیه های مدیرانشایستگی موضوع نظری مبانی. شد بندیطبقه و شناسایی

چارچوب مدل مفهومی  (2001) نگیاسترل نیمضام ةروش شبکاز  رییگعالوه بر آن، با بهره. گرفت صورت کدگذاری

-جمع یکوشد به نوعیها مبه داده میشود که با مراجعه مستقیشمرده م ییعمدتاً استقرا یفیک یمحتوا لیتحل. استخراج شد

در متون، مقاالت   یمشابه و تکرار نیاقدام شد و مضامها داده صیکند، پس از آن به تلخ دایاز آن ها دست پ ینظر یبند

های پژوهش یدر بررس. آنها بدست آمد یشده و فراوان قیتلف گریکدیموضوع پژوهش بوده با  باها که مرتبط دانشگاه

 : شودیم انیب 5توسط پژوهشگر به شرح جدول  ،آیندههای مدیران در دانشگاه شایستگیحاوی  نیمختلف، مضام
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 در منابع هیپا نیمضام یفراوان 5جدول 
 فراوانی عنوان مضمون پایه کد مضمون فراوانی عنوان مضمون پایه کد مضمون

 90 گیر فعالتصمیم 59 101 نگرسیستماتیک 5

 86 متمرکز بر ذینفعان درونی 51 93 گرای سیستمیاقدام  

 53 نفعان بیرونیمتمرکز بر ذی 55 91 رسالت مدار 9

 104 گرارقابت 53 51 گرا منطق 7

 108 با فراست در حل مسأله 2  104 گرادانش 1

 112 یادگیرنده پویا 5  86 مدیریت هزینه 9

 115 نوآور و مبدع    65 گذار پیشروسیاست 1

 111 گراتحول 9  54 سازشبکه 5

 114 چابک 7  50 استراتژیست 3

 78 گراعمل 1  78 استانداردگرا 52

 98 رهبر اخالقی 9  50 گرابصیرت 55

 78 آفریننقش 1  91 باسواد هزاره سوم  5

 86 مدارفرهنگ 5  76 پایدارگرا 59

 522 گرتسهیم 3  71 ریز عملیاتیبرنامه 57

 715  جمع کل  57 ناظر و ممیز 51

 

. تحلیل آنها استخراج شدمضمون پایه پس از کد گذاری و  91مضمون اولیه با  599با تلخیص و حذف موارد مشابه 

مضمون  3 مضمون اولیه با  522پژوهی، به تعداد با بررسی روایی صوری و محتوای آن توسط متخصصان مدیریت و آینده

دهنده متفکر سیستمی، مدیریت عالمانه و رهبر ، با سه مضمون سازمانگراتعالیمضمون فراگیر  9سپس در . پایه تقلیل یافت

ریز پیشرو و مضمون فراگیر نگر و برنامهمدار، آیندهدهنده مسئله، با سه مضمون سازمانپیشرانگیر تغییر، و مضمون فرا

 .مشاهده شد  گرا، مطابق جدول دهنده مشتری مداری، معمار منابع انسانی و معنویت، با سه مضمون سازمانارزش آفرین

 

 فراگیردسته بندی مضامین به تفکیک پایه، سازمان دهنده و   جدول 
 مضامین پایه دهندهمضامین سازمان مضمون فراگیر مفهوم 

گی
ست
شای

اه 
شگ

دان
در 

ن 
یرا
مد
ی 

ها
ده
آین

 

 نگرسیستماتیک متفکر سیستمی گرا تعالی -5

 گرای سیستمی اقدام

 رسالت مدار مدیریت عالمانه

 منطق گرا 

 گرا دانش

 مدیریت هزینه 

 گرا تحول رهبر تغییر

 چابک 

 گرا عمل

 گذار پیشرو سیاست نگرآینده پیشران  - 
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 ساز شبکه

 استراتژیست 

 استانداردگرا 

 گرا بصیرت

 باسواد هزاره سوم 

 پایدارگرا ریز پیشروبرنامه

 ریز عملیاتی برنامه

 ناظر و ممیز 

 گیر فعال تصمیم

 با فراست در حل مسأله  مدارمسأله

 یادگیرنده پویا 

 نوآور و مبدع 

 متمرکز بر ذینفعان درونی  مدارمشتری آفرینارزش -9

 نفعان بیرونی متمرکز بر ذی

 گرا رقابت

 رهبر اخالقی  گرا معنویت

 آفرین نقش

 مدار فرهنگ معمار منابع انسانی 

 گر تسهیم 

 

 .مورد استفاده قرار گرفت 5در تنظیم سیاهه، طرح شبکه مضامین به شرح شکل 
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 شایستگی های مدیران نیطرح شبکه مضام 5شکل 

 

 گرامضمون فراگیر تعالی

شود میانگین کسب شده های مدیران در دانشگاه آینده چنانچه مشاهده میگرا، در شایستگیدر توصیف مولفه تعالی

گرا مدیران باالتراز دهد که شایستگی تعالیاین نتیجه نشان می. است 9باشد که باالتر از سطح میانگین شاخص می 77/7

گرایی هستند که برمدار تعالی مستمر، در خدمت توسعه ، مدیران تعالیآیندهدانشگاه مدیران . حدمیانگین عمل نموده است

 . های این مولفه عبارتند از متفکر سیستمی، مدیریت عالمانه و رهبر تغییرعامل. و پیشرفت جوامع خود باشند
 

 گراهای ارزیابی مدل عاملی مضمون فراگیر تعالی شاخص  9 جدول

 درجه شاخص

 آزادی

کای اسکوئر 

 نسبی

شاخص برازش 

 تطبیقی

شاخص برازش تطبیقی 

 مقتصد

ریشه دوم میانگین مربعات 

 خطای برآورد

 هُلتر

 571 21/2 91/2 31/2  /31 1  مقدار

 

. ها به مدل برقرار استدادهدر مجموع بیانگر این است که برازش 9جدولهای ارزیابی کلیت مدل عاملی شاخص

ها داللت بر مطلوبیت های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب مربوط به این شاخصهمه شاخص

 (. شکل )دارند  «گراتعالی»مدل عاملی مضمون فراگیر 
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 "گراتعالی"مدل عاملی مرتبه دوم مرتبط با مضمون فراگیر   شکل 

 مضمون فراگیر پیشران

شود میانگین کسب شده های مدیران در دانشگاه آینده چنانچه مشاهده میدر توصیف مولفه پیشران، در شایستگی

دهد که شایستگی پیشران در مدیران باالتر این نتیجه نشان می. است 9باشد که باالتر از سطح میانگین شاخص می 95/7

مدیران دانشگاه آینده، دانشگاه را بستر عوامل اثرگذار بر روندها، رویدادها و اقدامات و . استازحد میانگین عمل نموده

های این مولفه عامل. کنندد و نیروی مکانیکی را به نیروی رانش تبدیل میآورنای متمایز پدید کنند که آیندهتصاویری می

 . مدارریز پیشرو، و مسئلهنگر، برنامهعبارتند از آینده
 

 های ارزیابی مدل عاملی مضمون فراگیر پیشران شاخص 7جدول

 درجه شاخص

 آزادی

کای اسکوئر 

 نسبی

شاخص برازش 

 تطبیقی

شاخص برازش 

 تطبیقی مقتصد

دوم میانگین مربعات  ریشه

 خطای برآورد

 هُلتر

 575 21/2 11/2 31/2  /77  9 مقدار
 

. ها به مدل برقرار استدادهدر مجموع بیانگر این است که برازش 7 جدولهای ارزیابی کلیت مدل عاملی شاخص

ها داللت بر مطلوبیت های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب مربوط به این شاخصهمه شاخص

 (.9شکل )دارند  «پیشران»مدل عاملی مضمون فراگیر 
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 "پیشران"عاملی مرتبه دوم مرتبط با مضمون   9شکل 

 آفرینمضمون فراگیر ارزش

شود میانگین کسب های مدیران در دانشگاه آینده چنانچه مشاهده میدر توصیف مولفه ارزش آفرین، در شایستگی

آفرین در مدیران دهد که شایستگی ارزشاین نتیجه نشان می. است 9باشد که باالتر از سطح میانگین شاخص می 75/7شده 

آفرین، مشتریان و ذینفعان درونی و بیرونی را محور در دانشگاه آینده مدیران ارزش. باالتر ازحد میانگین عمل نموده است

شود تامین کنند تا خدماتی که ارائه میشگاه را به نحوی مهندسی میدهند و دانها و فرایندهای خود قرار میهمه فعالیت

ها و های غیرارزش آفرین را حذف کرده و زنجیره فعالیتای که فعالیتبه گونه. های آنان باشدکننده نیازها و خواسته

های این عامل. ان استگیرد که شروع آن با مشتریان و ذینفعان و پایان آن رضایت و خشنودی ایشفرایندهایی شکل می

 . گرا، و معمار منابع انسانیمولفه عبارتند از مشتری مداری، معنویت
 

 آفرینهای ارزیابی مدل عاملی مضمون فراگیر ارزش شاخص 1جدول

 درجه شاخص

 آزادی

کای اسکوئر 

 نسبی

شاخص برازش 

 تطبیقی

شاخص برازش تطبیقی 

 مقتصد

ریشه دوم میانگین مربعات 

 خطای برآورد

 هُلتر

 3 5 21/2 15/2 35/2  /52 55 مقدار
 

همه . ها به مدل برقرار استدر مجموع بیانگر این است که برازش داده 1جدولهای ارزیابی کلیت مدل عاملی شاخص

ها داللت بر مطلوبیت مدل های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب مربوط به این شاخصشاخص

 (.7شکل )دارند  «آفرینارزش»عاملی مضمون فراگیر 
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 "ارزش آفرین"مدل عاملی مرتبه دوم مرتبط با مضمون فراگیر  7شکل 

 

 های مدیران در دانشگاه آیندهشایستگی

به صورت مدل سه عاملی مرتبه دوم تدوین گردید، « های مدیران در دانشگاه آیندهشایستگی»مدل عاملی مفهوم 

 1در شکل ( بارهای عاملی این مفهوم)های کلی برازش و پارامترهای اصلی شامل شاخصبرآوردهای مربوط به این مدل 

 : گزارش شده است

 
 

 
 های مدیران در دانشگاه آیندهمدل سه عاملی مرتبه دوم مفهوم شایستگی  7شکل 
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 های نیکویی برازش مدل ساختاری شاخص  9جدول 

 درجه شاخص

 آزادی

کای اسکوئر 

 نسبی

شاخص برازش 

 تطبیقی

شاخص برازش تطبیقی 

 مقتصد

ریشه دوم میانگین مربعات 

 خطای برآورد

 هُلتر

 593  29/2 2/ 9 39/2  /32 7  مقدار
 

. ها به مدل برقرار استدر مجموع بیانگر این است که برازش داده 9جدولهای ارزیابی کلیت مدل عاملی شاخص

ها داللت بر مطلوبیت های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب مربوط به این شاخصهمه شاخص

 . دارند« آینده های مدیران در دانشگاهها و شایستگیصالحیت»مدل عاملی مفهوم 
 

 گیریبحث و نتیجه

 بعد شایستگی های سه های آزاد ایران دردر دانشگاه مدیران موردنیاز هایشایستگی دهدمی این پژوهش نشان نتایج

متفکر سیستمی، مدیریت  اول سه مؤلفة بعد. دارند قرار ارزش آفرین هایشایستگی و پیشران هایشایستگی گرا،تعالی

مشتری مدار،  مؤلفة سه سوم و بعد آینده نگر، برنامه ریز پیشرو و مساله مدار  مؤلفة سه دوم بعد عالمانه و رهبر تغییر،

، 31/2بار عاملی  پیشران با تعالی گرا و شایستگی های ارزش آفرین، میان، این در. را دارند گرا و معمار منابع انسانیمعنویت

 .بوده اند برخوردار الگو این در تبیین کنندگی اثر از بیشترین ترتیب به 2/ 3و  37/2

 تیرا آشفته و ماه شرایط، محیطدر  یدگیچیو پ تیقطعرشد از نوسان، عدمروند روبه کی هادانشگاهاز  یاریدر بس

 ، ینوسان یجهان) 5کلمه مخفف جهان ووکا کیآن از  یگذارنام یاست که برا یطیشرا نیا. دهدیم رییرقابت را تغ

 جادی، منجر به ادانشگاه طیدر مح یمداوم انیجر نیچن. دشویاستفاده م( 1، و مبهم7دهیچیپ ،9تیسرشار از عدم قطع

را همراه با  انیجر نیهم وجود دارد که ا ییهاینیبالبته خوش. شودیم رانیرهبران و مد یبرا یشماریب یهایدشوار

دست  زین ییاهبه فرصت انیجر نیتوان از دل ایم ران،یمد نشیو معتقد است در صورت فراست و ب ندیبیفرصت م

 یبه سوکه  دارد راتییتغ نیبا ا یدر هماهنگ ایشان ییبه توانا یبستگ رانیمد تیو موفق اترییتغ تیرینقش مد .کرددایپ

 ،نقش دیبا رانیمد نیبنابرا. کنندیکمترحرکت م یمراتبتر، و با سلسلهچابک رتر،یپذبا ساختار انعطاف دانشگاه کی

 هایستگیشااین  .دهند رییتغ یتفکر و عمل در سطح جهان ،ی، سازگارینیبشیپ یبرا اخود ر یهاتیقابلو  هایستگیشا

 .نباشد سریم یبه آن به سادگ یابیحال دست نیرا فراهم سازند و درع رقبابر  یکارساز خواهند بود که اسباب برتر هنگامی

گرایی قادرند در نسل آینده دانشگاه بر مدار تعالی مستمر بر اساس نتایج این پژوهش مدیران با شایستگی تعالی

دانشگاه و  یکل یبه منظور درک نما. کنندکنند و با هدف توسعه، پیشرفت و تعالی جوامع فرایندها را تنظیم حرکت 

 یکه به روشن یو معلول ترا همراه با روابط عل جیمتوازن از نتا یامجموعه بلند مدت و کوتاه مدت، یهاتیاولو صیتشخ

بخشد و یرا توسعه و بهبود م ندهایفرا جینتا ستمیس یابیمشتمل بر ارز کیستماتیس یکردیبا رو. ردیگیشده، بکار م فیتعر

                                                       
1 VUCA world  
2 Volatility 
3 Uncertainty 
4 Complexity 
5 Ambiguity 
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 ،ویسنار هیبر پا یزیربرنامه ی بررا مبتن ماتیتصم. دهدیو توسعه م ییدانشگاه را جهت تحقق اهداف شناسا یهاتیقابل

رهبران و  یادراک هایتیشناخت و درک محدود یرابروش  نیا. کنداخذ میمختلف  یهاندهیهنگام تفکر درباره آ

 .شودیواقع م دیمف ک،یاستراتژ یریگمیتصم تایهاو ن لیبد یهاندهیتفکر درباره آ ،یرامونیپ طیشناخت مح جهت رانیمد

از  کپارچهیشفاف و  یامجموعه قیاز طررا سازمان  یهاها، اهداف و برنامهیها، استراتژیمشمندخطنظام یاز اجرا نانیاطم

-هیپا گرامدیران تعالی .بخشدیو همواره بهبود م تیریمد ی،سازیموثر جار یارا به گونه اندهیفرا. کندیم نیتضم ندهایفرا

ارزشمند  یدستاوردها دهند و بایم لیدانشگاه را تشک ستمیس یو فرهنگ ،یاجتماع ،یرشد و توسعه اقتصاد یاصل یها

است  نگونهیکنند، بدیم بیترغ یتعال ریها هستند و آنها را به حرکت در مسسازمان افراد و سایر یبخش و الگوخود، الهام

 یهایریگجهت نییگرا با تعیتعال رانیمد .شودیفراهم منیز جامعه  یرشد و تعال یهانهیزم ،یمتعال دانشگاهکه با درخشش 

را  یو خارج یو همکاران داخل یدینفعان کلیذ ،تحقق اهداف دانشگاه یکشند و برایم ریرا به تصو ندهیسازمان، آ یکل

ناشی از  میمستق ریو غ میموانع حرکت و اثرات مستقی، علروابط ،هاتیدرک اولو ی وریپذکند و با انعطافیم میسه

به  یابیدستو  داریپاتیحفظ مز یبرا و کندیرا به موقع اتخاذ م یمناسب ماتیتصم ی،آموزش عال ستمیبر ستعامالت 

 ،یدانشگاه را بازنگر یهایریگمنعطف است در صورت لزوم جهت ع،یسر یریادگی تیو قابل یبا چابک دار،یپا تیموفق

  .کندیو مجددا همسو م لیتعد

-شایستگی پیشران، عاملی اثرگذار بر روندها، رویدادها، اقدامات و تصاویری هستند که ممکن است آیندهمدیران با 

کنند یعمل م زوریبه عنوان کاتال شرانیپ رانیمد. کنندهای متمایزی پدید آورند و نیروی مکانیکی را به نیروی رانش تبدیل 

 یدر سطوح عال یستگذاریسا یبرا یمناسب یوالگوها وهیشاز . شوندیم دانشگاهکارکنان و کل  یورو موجب بهره

و هم  تیو عقالن یعلم یکه هم استانداردها یابه گونهکند، استفاده می یربو ره یطراح در ندهآیبری مبتن یریگمیتصم

 ییمانند نکو یداریکه از منطق موجه و پا. دهدیجامعه را مورد توجه قرار م یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس طیشرا

 تیقابل ،یکپارچگی ،یوستگیرفتار کنشگران، پ ینیبشیپ تیظرف ،یالمللنیو ب طیخالق با تحوالت مح یبرازش، سازگار

ی مطلوب اجتماع ریو تاث تیفیتوافق و ک دیها، و تولبخش تعارض تیضارحل  ییتوانا ی،اثربخش ی،کارآمد ،ییاجرا

تبیین تعیین و  به فراست با، مدیران آوری که دانشگاه را احاطه کرده استشگفت تغییراتبنابراین با این . برخوردار باشد

از اینرو پیشرو بودن در . های خود را به ثمر برسانندپردازند تا بتوانند برنامههای سازمان در دراز مدت میاهداف و ماموریت

الزم را  یهمواره آمادگ دیبا رانیمد. انشگاه مطرح استناپذیر برای مدیران دریزی به عنوان یک ضرورت اجتناببرنامه

. باشد خود داشته یهاتیبلندمدت و موفق یبقا نیرا به منظور تضم رینامطمئن و به شدت متغ طیمح کیبا  یهماهنگ یبرا

 وعاحتمال وق زانیآنها م یتوان برایاند و نمفتادهیکه هنوز اتفاق ن یابه عنوان عوامل ناشناخته ،هاتیقطعلذا مواجه با عدم

انتظار پیشرو در  رانیمد. اندشدهی جامع هایزیرموضوعات در برنامه نیتراز مهم یکیبه  لیکرد، تبد ینیبشیرا پ یخاص

با  .کنندنمیمنتقل  ندهیرا به آ یزیرو فکر برنامه روندمیخود به استقبال آن  ماتیو تصم یکار طیبلکه در مح نیستند ندهیآ

است را به زمان حال منتقل  ندهیکه حاصل توجه ژرف به آ ینگرو کالن یطیاز تحوالت شتابنده مح قینگرش عم داشتن

به  یابیمسئله و عارضه صیبه تشخ یو هوش سازمان یبر خرد جمع هیبا تک .5شوندیم فیکرده و مانع از ارائه عملکرد ضع

                                                       
1 Proper Prior Planning Prevents Poor Performance 
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 هدانشگاه به منظور اقدام درست، مناسب و کمک ب یتوسعه و بهساز ،تحول یمهم برا یقدرتمند و عامل یعنوان ابزار

 .پردازندی میتیریحذف نقاط کور مد

دهنده پایبندی آنان به محوریت مشتریان و ذینفعان درونی و آفرینی در مدیران، شایستگی است که نشانارزش

های کنند که نیازها و خواستها به نحوی مهندسی میدانشگاه ر. ها و فرایندهای دانشگاه آینده  استبیرونی در همه فعالیت

ها و شود و زنجیره فعالیتآفرین حذف میهای غیرارزششود، فعالیتمشتریان و ذینفعان درونی و بیرونی تامین می

مدارند و  یمشتر. گیرد که شروع آن با مشتریان و ذینفعان و پایان آن به رضایت و خشنودی آنان باشدفرایندهایی شکل می

در  "برنده-برنده"رابطه  کیهمواره  ،ییدارا نیحفظ ا یداند و برایم کیاستراتژ ییدارا کیرا  یرونیو ب درونی نفعانیذ

ها ارزش یسازیو به غن استو استمرار  یداریپا مبتنی بر نیآفرارزش رانیمدبرای  تبادل ارزش نیا. کندیم جادیدانشگاه ا

 نفعانیذ یمحور یهایستگیها و شاتیها و اطالعات مرتبط با قابلداده. ددارن دیتاک ی شدهزیربرنامه وبصورت مستمر 

-اخالق .کندیم لیکنند، تحلیدانشگاه را کامل م یهاتیکه چگونه آنها قابل نیو بالقوه را به منظور درک ا یفعل یدرون

دهد و از وجود انصاف یتوسعه م تیو شفاف اصول اخالقیساالری، رعایت ، شایستهبر عدالت یرا مبتن ندهایفرامدار است، 

و  یعلم ئتیه یخالقانه و نوآور، اعضا کردیکند و با رویحاصل م نانیاطم هابرنامه یبرابر در تمام یهافرصت جادیو ا

 .کندیم میها تسهها و برنامهیاستراتژ یکارکنان را در توسعه و بازنگر

اثرات  و اندفکر جوامع یبخش و برج فرماندهیمحرکه آگاهیرویها نگرفت که دانشگاه جهینت توانیم تیدر نها

فکری  ةساز رشد و توسعزمینهدارد،  یاسیاقتصادی و س ،یفرهنگ ،یهای اجتماعجامعه و حوزه کرةیبر پ رییگسترده چشمگ

 .دانش است تیریدر حوزه خلق و مد یاجتماع ینهادها نیتریاز محوری، انسان هایتیساز بلوغ و تحقق ظرفنهیو زم

ها یستگیشا برخورداری از ازمندیآن، ن حال و آینده ریهای خطبا توجه به رسالت یاست که تصدی مناصب دانشگاه یعیطب

انتخاب و . ترین آینده ممکن را محقق سازدمطلوب ،هاتیبرداری مناسب از ظرفاست که بتواند با بهره ییهاییو توانا

محدود کرد، بلکه برخوداری از ی و تجرب یهای علمییتوان به صرف برخورداری از توانایرا نم یدانشگاه رانیمدانتصاب 

ی آینده، کارا، نیبشیپ رقابلیمتحول و غ طیاتا در شر شودیتری محسوب مکامل اریو مع کردیهای خاص، رویستگیشا

 .سازدیخود توانمند م فیرا در انجام مطلوب وظا مدیرانکه  یانیبن هایهمشخصاثربخش و منعطف عمل کنند، 
 

 پیشنهادات

-مدل شایستگیشود که پیشنهاد می -5

 .ها مورد آزمون قرار گیردپذیری از سوی دانشگاههای مدیران در دانشگاه آینده به منظور بهبود تعمیم

رویکرد آزمون  های مستخرج از مطالعه، پژوهشی باهای و عاملبر اساس مولفهشود که پیشنهاد می - 

 .فرضیه صورت پذیرد و اثر این متغیرها بر عملکرد مدیران تعیین گردد

مورد  یهایستگیو سطوح شا یستگیشا یاستانداردهامعیارهای ارزیابی و سنجش شود که پیشنهاد می -9

 .در دانشگاه آینده مورد مطالعه قرار گیردانتظار 

های حوزه رانیمد یشغل فیوظا تیبه تفاوت ماه های مدیران با توجهشایستگیشود که پیشنهاد می -7

 در دانشگاه آینده مورد بررسی قرار گیردمختلف  هایهیگوناگون و در ال

 



                  .....شایستگی مدیران در دانشگاه آینده به منظور ارائه یک مدل شناسایی مولفه های           5931تابستان 

66 

 
 

 

 منابع                                                    

 فارسیمنابع 

مناسب شایستگی های مدیران و فرماندهان در طراحى و تدوین الگوی (. 5931. )، و محمدی فاتح، ا.، اردالن، ا.الوانی، س

فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع . (مد ظله العالی)ا با بهره گیری از دیدگاه امام خامنه ای .ا.سازمان ارتش ج

 .5-92، (9 )5، (ع)انسانی دانشگاه جامع امام حسین

ای تعالی گرا و دانش مبنا در امتداد توسعه تصویرپردازی از کتابخانه ه(. 5931. )، و قاسمی، ف.، فتحی، ف.پورعزت، ع

 .91-59، (7)15فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی، . نسل های جدید دانشگاه

نشاء . تحقق دانشگاه های نسل سوم از رهگذر توسعه مراکز رشد دانشگاهی(. 35. )، و سیاه منصوری، ی.حبیبی رضائی، م

 .73-79، (5)9علم، 

: ارزیابی الگوی شایستگی های مدیران بخش سالمت(.  593. )، و فانی، ع.، دانایی فرد، ح.، خائف الهی ، ا.م رنجبر،

 .559-527، (523)9 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، . رویکرد مدل سازی معادالت ساختاری

مطالعه : هی بر اساس الگوهای اسالمیطراحی مدل شایستگی مدیران دانشگا(. 5931. )، و عیسی خانی، ا.قربان نژاد، پ

 .75-91، (5)1مدیریت در دانشگاه اسالمی، . تطبیقی

 

 منابع انگلیسی

 

 Arabha, A., Zandilak, M . & , Barasoud, M.)2015 ( A Comparative Study on 

Different Management Competency Theories Based on Behavioral Aims .

Management and Administrative Sciences Review577-568;.(3)4 

 ATTRIDE-STIRLING, J .(2011) .Thematic networks: an analytic tool for 

qualitative research . Qualitative Research , - 405-385,(3)1.. 

 Cornish , E ( . 002 .) Futuring: The Exploration of the Future . World Future 

Society. 

 Dabic, M., Gonzalez-Loureiro, M . & , Daim, T.(2015).Unraveling the attitudes 

on entrepreneurial universities: The case of Croatian and Spanish 

universities . Technology in Society.178-167,42. 

 Etzkowitz, H ..(2008).The Triple Helix: University-Industry-Government 

Innovation in Action .New York: Routledge. 

 Fatkullina, F., Morozkina, E . & , Suleimanova, A  .. (2015). Modern higher 

education: problems and perspectives . Procedia-Social and Behavioral 

Sciences577-571,(214). 

 Fischer, S., Oget, D . & , Cavalluc, D .(2016). .The evaluation of creativity 

from the perspective of subject matter and training in higher education: 

Issues, constraints and limitations .Thinking Skills and Creativity ,123- 

135(19). 



 5931 تابستان                                        ( 15مسلسل ) سوم، شماره سیزدهمسال / فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 

17 

 Heijer, A.(2012) Managing the university campus: Exploring future models 

and supporting today’s decisions . Delft University of Technolog .Netherlands: 

OECD. 

 Mohd Noor, K . & , Dola, K .(2009) .Job Competencies for Malaysian 

Managers in Higher Education Institution .Asian Journal of Management and 

Humanity Sciences .240-226. 

 Ott, M., Baca, E., Cisneros, J . & , Bates, E .(2014). .A competency-based 

approach to the master’s degree preparation of higher education 

professionals .Journal of Case Studies in Accreditation and Assessment  .. 4. 

 Pawłowski , K  ). 2009) .)The  ‘ Fourth Generation University ’as a Creator of 

the Local and Regional Development . Higher Education in Europe . 

 51(1)34-64. 

 Sharma, E .(2015) .Role of Higher Education Institutions towards developing 

the Human Capital of the world through competency mapping . Journal of 

Business Economics and Management Sciences9-1m(1)2. 

 
 
 

 


