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چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفههای شایستگی مدیران در دانشگاه آینده به منظور ارائه یک مدل مناسب برای
دانشگاه آزاد اسالمی ایران به روش آمیخته اکتشافی انجام شد .در فاز اول (کیفی) از تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی
استفاده شد .محیط پژوهش آن شامل منابع دسته اول بانکهای اطالعاتی علمی معتبر در گسترة زمانی 222تا  251در
حوزه مطالعات شایستگیهای مدیران آینده بود .جهت جمعآوری مضامین اولیه ،به روش نمونهگیری هدفمند مالکمحور
به روش متوالی تعداد  597عنوان مقاله و کتاب داخلی-خارجی مورد مطالعه قرارگرفت که با این تعداد محقق به اشباع
نظری رسید .پس از کدگذاری و دستهبندی  522مضمون اولیه ،روایی محتوایی آن به دو روش کیفی و کمی انجام شد .با
استفاده از ضریب هولستی ،پایایی مضامین  2/51برآورد شد .شبکه مضامین مشتمل بر  9مضمون فراگیر 3 ،مضمون
سازماندهنده و  3مضمونپایه ترسیم گردید .در فازدوم (کمی) ،محیط پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه-
های آزاد اسالمی جامع ایران ،به تعداد  55117نفر که با استفاده از فرمول کوکران  919نفر به عنوان حجم نمونه به روش
نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند .ابزارپژوهش سیاهه  522گویهای محقق ساخته بود و روایی صوری و
محتوایی آن توسط متخصصان تایید شد ،روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی ،و سنجش پایایی آن بااستفاده از آلفای
کرونباخ انجام شد .مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ برای مضامین باالتر از  2/11گزارش شدند که نشان
دهنده همبستگی درونی باال در معرفهای مضامین پایه است .با توجه به شاخصهای برازش مدل ،مدل پژوهش از برازش
مطلوبی برخوردار بود .شایستگیهای ارزشآفرین ،تعالیگرا و پیشران با بار عاملی  2/37 ،2/31و  2/3به ترتیب از بیشترین
اثر تبیینکنندگی در این الگو برخوردار بودهاند.
واژگانکلیدی :شایستگیهایمدیران ،دانشگاهآینده ،ارزشآفرین ،تعالیگرا ،پیشران
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مقدمه
آموزش عالی در مقام متولی سرمایه انسانی ،وظایف مهم و رسالتهای واالیی در رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی هر کشور دارد و کم و بیش در تمام کشورها اهداف کلی و مشخصی همچون انجام پژوهشهای بنیادی ،علمی
و کاریردی به منظور پیشرفت گسترش علم و دانش در جامعه ،تربیت و تامین نیروی انسانی ماهر ،متخصص و کارآمد مورد
نیاز بخشهای مختلف جامعه را دنبال مینماید (فیشر ،اوگت و کاوالوک .) 259 ،5سه ماموریت اصلی تولید دانش از
طریق پژوهش ،اشاعه دانش از طریق آموزش و بکارگیری دانش از طریق ارائه خدمات اجتماعی به عنوان کارکردهای
اصلی آموزش عالی است که هر جامعهای در چارچوب ویژگیهای فرهنگی و شرایط و الزامات خود در پی دستیابی به آن
اهداف و کارکردها در سطح مطلوب است (فاتکولیا ،موروزکینا و سلیمانوا  .) 251 ،تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در
دیگر جنبههای زندگی ،افزایش روزافزون وابستگی متقابل کشورها ،تمرکززدایی جوامع و نهادهای موجود که به دلیل
گسترش فناوری اطالعات شتاب بیشتری یافته است ،تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی ،قومی و
فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر ،لزوم درک بهتر از «تغییرات» و «آینده» را برای دولتها ،کسب و کارها ،سازمانها و مردم
ایجاب میکند (کورنیش .) 221 ،9لذا دانشگاههای عصر جدید برای افزایش بقای خود ناگزیر به توجه به آیندهاند که با
ارائه راهبردهای موثر زمان حال ،بینش چالش برانگیز از آینده را ترسیم نمایند .در همین راستا از دو دهه گذشته ،همسو با
تحوالت جامعه و به منظور شناخت آینده و سیاستگذاری نظام دانشگاهی ،آیندهاندیشی در آموزشعالی نیز ضرورت
پیداکرده است .نظام دانشگاهی باید به وسیله راهبردهای پیشنهادی با محیطهای علمی و اجتماعی به طور مستمر سازگار
شده و با جامعه در حال تغییر ،دائما در تعامل پویا باشد .داشتن نظام مدیریتی موثر و کارآمد نیازمند تربیت و پرورش
مدیرانی مقتدر و شایسته است که به چارچوبی جامع و کامل نیازمند است تا با انتخاب و پرورش صحیح و اثربخش مدیران
به اهداف و اسـتراتژی هـای سازمان جامه عمل بپوشاند.
مبانی نظری
دانشگاه مدرن را از بدو پیدایش میتوان ،بر اساس رویکردها و ساختارهای اجرائی متناظر با چهار نسل مختلف
توصیف کرد .دانشگاههای مدرن آموزش محور نسل اول ،دانشگاههای پژوهش محور نسل دوم ،که مبتنی بر تحوالت
جهانی و تغییر در روابط اصلی در سیستمهای ملی نوآوری (ارتباط بین صنعت ،دولت ،دانشگاه) هستند (پورعزت ،فتحی ،و
قاسمی )5931 ،و رسالت سومی نیز به عهده دانشگاه ها نهاده شد و آن همان کارآفرینی دانشگاهی و مشارکت در توسعه
اقتصادی و اجتماعی جوامع است که در دانشگاههای نسل سوم با رویکرد علمی و نظام یافته در تعامل با محیط پیرامونی
ایجاد شده است (اتزکوویتز .) 225 ،7در نسل سوم دانشگاهها تمام فعالیتهای اعضا از قبیل آموزش ،پژوهش به گونهای
مدیریت ،اداره و اجرا میگردد که دانشگاه به عنوان نهاد یا شبه شرکتی اقتصادی تلقی گردد .یعنی جهتگیری این فعالیتها
در جهت سوددهی و نیز کسب مزیتهای رقابتی اقتصادی باشد (دابیک ،گونزالز لوریرو و دایم .) 251 ،1و در نهایت یک
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کارکرد ویژهای فراتر از نسل سوم دانشگاهها پدید آمد و مفهوم نسل چهارم دانشگاهها در ادبیات بینالمللی ایجاد شد به
عنوان دانشگاه آینده که ویژگیهای دقیق آن در مرحله اولیه به سر می برد ،و نیاز به بررسی بیشتر دارد زیرا در تعریف دقیق
آن توافق علمی وجود ندارد .این مفهوم به این واقعیت اشاره دارد که امروزه دانشگاههای مدرن با رقابت جهانی مواجه
هستند و باید بتوانند به طور فعاالنه بر روند فرایندهای اجتماعی و اقتصادی منطقهای که در آن قرار دارند ،تأثیر بگذارند.
این فرآیندها و اثرات میتوانند در حوزه رقابت به وسیله سیستمهای پیچیده مستقیم و غیرمستقیم در مقیاس متنوع در مناطق
گوناگون با سطوح مختلف توسعهیافتگی تحت تاثیر قرار بگیرند .عملکرد دانشگاههای نسل چهارم به این سواالت پاسخ
میدهند که " دانشگاهها چه شرایطی باید داشته باشند تا بتوانند به صورت محلی تکامل پیداکنند و حضور جهانی خود را
ایجاد و حفظ نمایند؟" و "چگونه دانشگاهها میتوانند بطور فعال در توسعه اقتصادی محلی در مناطق کمتر توسعه یافته تاثیر
گذار باشند؟" .مهمترین تفاوت این است که این دانشگاه ها دارای رویکرد استراتژیک بسیار قابل توجه هستند و میتوانند
محیط خود را فعاالنه شکل دهند (پائولووسکی .) 223 ،5در دانشگاههای پیشرو ،از رهگذر بسترسازیهای سازمانی هدفمند
و در یک رقابت تنگاتنگ در عرصههای ملی ،منطقهای و بینالمللی ،رویکرد جذب کیفیتمدار بهترین دانشگاهیان و
دانشجویان به عنوان سرمایههای اصلی و هویت بخش نهاد دانشگاه پیگیری میشود چرا که افراد مستعد ،ماهر و خالق
عناصر کلیدی موفقیت اقتصاد ملی هستند و در پیشرفت جوامع ،افراد نقش کلیدیتری از فناوریها و موسسات ایفا میکنند
(حبیبی رضائی و سیاه منصوری .)5935 ،نظام آموزش عالی و دانشگاهها زمینهساز رشد و توسعه فکری و موجب بلوغ و
تحقق ظرفیتهای انسانی است .طبیعی است که تصدی مناصب دانشگاهی با توجه به رسالتهای خطیر آن ،نیازمند
برخورداری از شایستگیها و تواناییهایی است که بتواند با بهرهبرداری مناسب از ظرفیتها ،جامعه را به سر منزل مقصود
برساند (قربان نژاد و عیسی خانی .)5931 ،وجود نظام شایستهساالری در هر کشور باعث قوام ،مقبولیت و مشروعیت آن
خواهد شد ،لذا انتخاب و گزینش مدیران شایسته در رأس دانشگاه از اهمیت خاصی برخوردار است .در این راستا یکی از
رویکردهایی که در دهههای اخیر در دنیای مدیریت عرضه شده ،توجه به مفهوم شایستگی است ،که اولین بار توسط مک-
کللند در سال  5319مطرح شد (رنجبر ،خائف الهی ،دانایی فرد ،و فانی .)593 ،به منظور توانمند کردن مدیران برای کنار
آمدن با شرایط چند بعدی و پیچیده معاصر ،تغییراتی در سطوح مختلف باید ایجاد شود و مدیران باید به مهارتهای الزم،
تواناییها و شایستگیهای جدیدی در راستای تحوالت معاصر مجهز شوند ،چرا که امروزه اهمیت توسعه شایستگیها به
دلیل تقاضای مستمر در رقابت جهانی ،فشارهای اقتصاد جهانی ،تغییرات سریع فناوری و نیز نیاز مشتری که بخشی از توسعه
دانشگاه را تشکیل میدهد ،بسیار افزایش یافته است (موهد نور و دوال.) 223 ،9
شایستگی به منزله ویژگیهایی است که بصورت علّی موجب عملکرد اثربخش یا برتر در یک شغل میشوند .به
عبارتی شایستگی به عنوان یک الگوی قابل اندازهگیری از دانش ،مهارت ،تواناییها ،رفتارها و دیگر ویژگیهای فردی
مورد نیاز برای انجام نقشهای کاری یا عملکردهای شغلی موفق تعریف میشود (اوت ،باکا ،سینروس و بیتس .) 257 ،7در
حقیقت شایستگی یک قابلیت شخصی منحصربهفرد است که باعث ایجاد ارزشهای واال ،نتایج و دستاوردهای مطلوب در
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سازمان میشود و سازمان را از رقبای خود متمایز میکند (عربها ،زاندیالک و باراسود .) 251 ،5شایستگی مورد نیاز برای
یک کار بخصوص بستگی به عوامل زیادی از جمله فرهنگ اجتماعی ،ماهیت و محیط کسبوکار ،فرهنگ سازمانی،
ساختارسازمانی ،وظایف و مسئولیت ،ماهیت فرآیندها و فعالیتهای اختصاص داده ،نگرش و انگیزه همکاران ،مافوق و
زیردستان دارد .برخی از این عوامل ممکن است با گذر زمان تغییر کنند در نتیجه شایستگیهای شغلی در موقعیتهای
مشابه در سازمان هم نیازمند تغییر است (شارما  .) 251 ،از جمله معضالت جدی کشورهای در حال توسعه ،نحوة گزینش
مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش است .مدیران به سبب جایگاهی که دارند میتوانند توفیقات ارزشمند و نیز
ناکامیهایی را برای سامانه تحت مدیریت خویش به وجودآورند ،بنابراین بنیان نهادن رویکرد مدیریت مبتنی بر شایستگى
از طریق بکارگیری شایستگان در سطح کارکنان و مدیران ،استقرار فرایندهای شایسته ساالری ،تغییر نگاه از رویکرد مبتنی
بر شغل به رویکرد مبتنی بر شایستگی و توجه به پرورش رهبران شایسته در سامانة نظام آموزش عالی کشور ،ضرورت نیاز
به یک الگوى جامع مدیریت مبتنی بر شایستگی را در عرصة مدیریت آموزش عالی بویژه دانشگاه آینده تقویت میکند
(الوانی ،اردالن و محمدیفاتح .)5931 ،چراکه آموزش عالی نیز دستخوش تحوالت بنیادین از لحاظ نقش آن در جامعه،
نحوه عمل و ساختار اقتصادی ،سیاستگذاریها ،فرهنگ ،تکنولوژی و ارزشهاست .بنابراین مدیریت دانشگاهها به طور
فزاینده پیچیده و چالشبرانگیز شده است ،و دربرگیرنده ذینفعان ،سهامداران ،فرصت ها و مشکالت بیشتری نسبت به قبل
است (هایر .) 25 ،9با توجه به چنین مهمی تغییرات شگرفی در مولفههای انتخاب مدیران جدید با نگاه به آینده پدیدآمده
است ،که براساس آن عالوه بر شاخصهای تخصص و تجربهکاری ،میزان شایستگی آنان نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.
حال این سؤال مهم مطرح میشود که اساساً در شرایط بیثبات و آکنده از عدم قطعیت" شایستگیهای مدیریتی در
دانشگاه آینده کدامند؟" و مدیران ما باید از چه قابلیتهایی برخودار باشند تا عملکرد آنان با نگاه به آینده دانشگاه به سطح
خوب و عالی ارتقاء یابد.
اهداف تحقیق
 .5مولفههای صالحیتها و شایستگیهای مدیران در دانشگاه آینده (مورد کاوی :دانشگاههای آزاد اسالمی ایران)
کدام است؟
 .مدل مولفههای صالحیتها و شایستگیهای مدیران در دانشگاه آینده (مورد کاوی :دانشگاههای آزاد اسالمی
ایران) کدام است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی است و به روش ترکیبی 7با استفاده از رویکرد طرح اکتشافی
متوالی 1با طرح تدوین مدل انجام شد .در فاز اول ،از روش کیفی به روش تحلیل مضمون مدل اتراید-استرلینگ ،9استفاده
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شد .محیط پژوهش در فاز شامل منابع دسته اول پایگاههای اینترنتی و بانکهای اطالعاتی علمی معتبر در گسترة
زمانی 222تا  251در حوزه مطالعات شایستگیهای مدیران آینده بود .به منظور جمع آوری مضامین اولیه ،به روش
نمونهگیری هدفمند مالک محور به روش متوالی تعداد  597مورد مقوالت به تفکیک شامل  75مقاله خارجی  59مقاله
داخلی و  1کتاب بوده است.که با این تعداد نمونه محقق به اشباع نظری رسید .پس از کدگذاری و دستهبندی  522مضمون
اولیه ،روایی محتوایی آن به دو روش ،کیفی (نظر  51نفر از متخصصان مدیریت و آیندهپژوه) و کمی (بررسی میزان توافق
هر مضمون با استفاده از ضریب روایی محتوایی) انجام شد .با استفاده از ضریب هولستی ،پایایی مضامین  2/51برآورد شد.
شبکه مضامین مشتمل بر  9مضمون فراگیر (تعالیگرا ،پیشران و ارزشآفرین) و  3مضمون سازمان دهنده و  3مضمون پایه
ترسیم گردید .پس از آن در فاز کمی محیط پژوهش جهت نمونهگیری در بخش کمی مطالعه ،محقق در مرحلهی اول
مطابق تقسیمبندی دانشگاهها در مناطق 51گانه نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی تعداد  9دانشگاه جامع
آزاد اسالمی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند تعداد اعضای هیئت علمی این نمونه آماری  55117نفر بود .سپس به
روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  919نفر تعیین گردید
که از این تعداد در نهایت 11 ،پاسخنامه جمعآوری و تحلیل گردید .در این پژوهش با توجه به گستردگی جغرافیایی ،از
پرسشنامه برخط استفاده گردید و نرخ بازگشت پذیری این پرسشنامه  55درصد بوده است .ابزار پژوهش سیاهه  522گویه-
ای محقق ساخته بر اساس طیف  1گزینهای لیکرت از  5به معنای کامالً مخالفم تا  1به صورت کامال موافقم تنظیم شد.
روایی صوری و محتوایی سیاهه در این پژوهش توسط متخصصان تایید گردید و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی
مورد بررسی قرار گرفت ،جهت سنجش پایایی آن از آلفایکرونباخ استفاده شد .مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای
کرونباخ برای مضامین باالتر از 2/11گزارش شدند که نشان دهنده همبستگی درونی باال در معرفهای مضامین پایه است.
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهای آماری توصیفی در تحلیل کمی و در بخش استنباطی از روش تحلیل
عاملی تاییدی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور استفاده شد.
یافتههای پژوهش
دادههای مورد نیاز برای این پژوهش با بهرهگیری از شیوة تحلیل مضمون با روش براون و کالرک گردآوری،
کدگذاری و تحلیل شدند .ابتدا متون علمی (کتب ،مقاالت ،پایان نامه) مرتبط با موضوع شایستگی به روش استقرایی
شناسایی و طبقهبندی شد .مبانی نظری موضوع شایستگیهای مدیران تجزیه و تحلیل و مفاهیم اولیه استخراج شد و در پایان
کدگذاری صورت گرفت .عالوه بر آن ،با بهرهگیری از روش شبکة مضامین استرلینگ ) (2001چارچوب مدل مفهومی
استخراج شد .تحلیل محتوای کیفی عمدتاً استقرایی شمرده میشود که با مراجعه مستقیم به دادهها میکوشد به نوعی جمع-
بندی نظری از آن ها دست پیدا کند ،پس از آن به تلخیص دادهها اقدام شد و مضامین مشابه و تکراری در متون ،مقاالت
دانشگاهها که مرتبط با موضوع پژوهش بوده با یکدیگر تلفیق شده و فراوانی آنها بدست آمد .در بررسی پژوهشهای
مختلف ،مضامین حاوی شایستگیهای مدیران در دانشگاه آینده ،توسط پژوهشگر به شرح جدول  5بیان میشود:
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جدول  5فراوانی مضامین پایه در منابع
کد مضمون

عنوان مضمون پایه

فراوانی

کد مضمون

عنوان مضمون پایه

فراوانی

5

سیستماتیکنگر

101

59

تصمیمگیر فعال

90

اقدامگرای سیستمی

93

51

متمرکز بر ذینفعان درونی

86

9

رسالت مدار

91

55

متمرکز بر ذینفعان بیرونی

53

7

منطق گرا

51

53

رقابتگرا

104

1

دانشگرا

104

2

با فراست در حل مسأله

108

9

مدیریت هزینه

86

5

یادگیرنده پویا

112

1

سیاستگذار پیشرو

65

نوآور و مبدع

115

5

شبکهساز

54

9

تحولگرا

111

3

استراتژیست

50

7

چابک

114

52

استانداردگرا

78

1

عملگرا

78

55

بصیرتگرا

50

9

رهبر اخالقی

98

5

باسواد هزاره سوم

91

1

نقشآفرین

78

59

پایدارگرا

76

5

فرهنگمدار

86

57

برنامهریز عملیاتی

71

3

تسهیمگر

522

51

ناظر و ممیز

57

جمع کل

715

با تلخیص و حذف موارد مشابه  599مضمون اولیه با  91مضمون پایه پس از کد گذاری و تحلیل آنها استخراج شد.
با بررسی روایی صوری و محتوای آن توسط متخصصان مدیریت و آیندهپژوهی ،به تعداد  522مضمون اولیه با  3مضمون
پایه تقلیل یافت .سپس در  9مضمون فراگیر تعالیگرا ،با سه مضمون سازماندهنده متفکر سیستمی ،مدیریت عالمانه و رهبر
تغییر ،و مضمون فراگیر پیشران ،با سه مضمون سازماندهنده مسئلهمدار ،آیندهنگر و برنامهریز پیشرو و مضمون فراگیر
ارزش آفرین ،با سه مضمون سازماندهنده مشتری مداری ،معمار منابع انسانی و معنویتگرا ،مطابق جدول مشاهده شد.
جدول دسته بندی مضامین به تفکیک پایه ،سازمان دهنده و فراگیر
مفهوم

مضمون فراگیر

 - 5تعالیگرا

مضامین سازماندهنده

متفکر سیستمی

مضامین پایه

سیستماتیکنگر

شایستگیهای مدیران در دانشگاه آینده

اقدامگرای سیستمی
مدیریت عالمانه

رسالت مدار
منطق گرا
دانشگرا
مدیریت هزینه

رهبر تغییر

تحولگرا
چابک
عملگرا

 -پیشران

آیندهنگر

97

سیاستگذار پیشرو
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شبکهساز
استراتژیست
استانداردگرا
بصیرتگرا
باسواد هزاره سوم
برنامهریز پیشرو

پایدارگرا
برنامهریز عملیاتی
ناظر و ممیز
تصمیمگیر فعال

مسألهمدار

با فراست در حل مسأله
یادگیرنده پویا
نوآور و مبدع

 - 9ارزشآفرین

مشتریمدار

متمرکز بر ذینفعان درونی
متمرکز بر ذینفعان بیرونی
رقابتگرا

معنویتگرا

رهبر اخالقی
نقشآفرین

معمار منابع انسانی فرهنگمدار
تسهیمگر

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

مضمون فراگیر تعالیگرا
در توصیف مولفه تعالیگرا ،در شایستگیهای مدیران در دانشگاه آینده چنانچه مشاهده میشود میانگین کسب شده
 7/77میباشد که باالتر از سطح میانگین شاخص  9است .این نتیجه نشان میدهد که شایستگی تعالیگرا مدیران باالتراز
حدمیانگین عمل نموده است .مدیران دانشگاه آینده ،مدیران تعالیگرایی هستند که برمدار تعالی مستمر ،در خدمت توسعه
و پیشرفت جوامع خود باشند .عاملهای این مولفه عبارتند از متفکر سیستمی ،مدیریت عالمانه و رهبر تغییر.
جدول  9شاخصهای ارزیابی مدل عاملی مضمون فراگیر تعالیگرا
شاخص
مقدار

درجه

کای اسکوئر

شاخص برازش

شاخص برازش تطبیقی

ریشه دوم میانگین مربعات

آزادی

نسبی

تطبیقی

مقتصد

خطای برآورد

1

/31

2/31

2/91

2/21

هُلتر
571

شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی جدول 9در مجموع بیانگر این است که برازشدادهها به مدل برقرار است.
همه شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب مربوط به این شاخصها داللت بر مطلوبیت
مدل عاملی مضمون فراگیر «تعالیگرا» دارند (شکل ).
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شکل مدل عاملی مرتبه دوم مرتبط با مضمون فراگیر "تعالیگرا"
مضمون فراگیر پیشران
در توصیف مولفه پیشران ،در شایستگیهای مدیران در دانشگاه آینده چنانچه مشاهده میشود میانگین کسب شده
 7/95میباشد که باالتر از سطح میانگین شاخص  9است .این نتیجه نشان میدهد که شایستگی پیشران در مدیران باالتر
ازحد میانگین عمل نمودهاست .مدیران دانشگاه آینده ،دانشگاه را بستر عوامل اثرگذار بر روندها ،رویدادها و اقدامات و
تصاویری میکنند که آیندهای متمایز پدید آورند و نیروی مکانیکی را به نیروی رانش تبدیل میکنند .عاملهای این مولفه
عبارتند از آیندهنگر ،برنامهریز پیشرو ،و مسئلهمدار.
جدول 7شاخصهای ارزیابی مدل عاملی مضمون فراگیر پیشران
شاخص
مقدار

درجه

کای اسکوئر

شاخص برازش

شاخص برازش

ریشه دوم میانگین مربعات

آزادی

نسبی

تطبیقی

تطبیقی مقتصد

خطای برآورد

9

/77

2/31

2/11

2/21

هُلتر
575

شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی جدول  7در مجموع بیانگر این است که برازشدادهها به مدل برقرار است.
همه شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب مربوط به این شاخصها داللت بر مطلوبیت
مدل عاملی مضمون فراگیر «پیشران» دارند (شکل .)9
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شکل  9عاملی مرتبه دوم مرتبط با مضمون "پیشران"
مضمون فراگیر ارزشآفرین
در توصیف مولفه ارزش آفرین ،در شایستگیهای مدیران در دانشگاه آینده چنانچه مشاهده میشود میانگین کسب
شده  7/75میباشد که باالتر از سطح میانگین شاخص  9است .این نتیجه نشان میدهد که شایستگی ارزشآفرین در مدیران
باالتر ازحد میانگین عمل نموده است .در دانشگاه آینده مدیران ارزشآفرین ،مشتریان و ذینفعان درونی و بیرونی را محور
همه فعالیتها و فرایندهای خود قرار میدهند و دانشگاه را به نحوی مهندسی میکنند تا خدماتی که ارائه میشود تامین
کننده نیازها و خواستههای آنان باشد .به گونهای که فعالیتهای غیرارزش آفرین را حذف کرده و زنجیره فعالیتها و
فرایندهایی شکل میگیرد که شروع آن با مشتریان و ذینفعان و پایان آن رضایت و خشنودی ایشان است .عاملهای این
مولفه عبارتند از مشتری مداری ،معنویتگرا ،و معمار منابع انسانی.
جدول 1شاخصهای ارزیابی مدل عاملی مضمون فراگیر ارزشآفرین
شاخص
مقدار

درجه

کای اسکوئر

شاخص برازش

شاخص برازش تطبیقی

ریشه دوم میانگین مربعات

آزادی

نسبی

تطبیقی

مقتصد

خطای برآورد

55

/52

2/35

2/15

2/21

هُلتر
5 3

شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی جدول 1در مجموع بیانگر این است که برازش دادهها به مدل برقرار است .همه
شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب مربوط به این شاخصها داللت بر مطلوبیت مدل
عاملی مضمون فراگیر «ارزشآفرین» دارند (شکل .)7
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شکل  7مدل عاملی مرتبه دوم مرتبط با مضمون فراگیر "ارزش آفرین"
شایستگیهای مدیران در دانشگاه آینده
مدل عاملی مفهوم «شایستگیهای مدیران در دانشگاه آینده» به صورت مدل سه عاملی مرتبه دوم تدوین گردید،
برآوردهای مربوط به این مدل شامل شاخصهای کلی برازش و پارامترهای اصلی (بارهای عاملی این مفهوم) در شکل 1
گزارش شده است:

شکل  7مدل سه عاملی مرتبه دوم مفهوم شایستگیهای مدیران در دانشگاه آینده
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جدول  9شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری
شاخص
مقدار

درجه

کای اسکوئر

شاخص برازش

شاخص برازش تطبیقی

ریشه دوم میانگین مربعات

آزادی

نسبی

تطبیقی

مقتصد

خطای برآورد

7

/32

2/39

2/9

2/29

هُلتر
593

شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی جدول 9در مجموع بیانگر این است که برازش دادهها به مدل برقرار است.
همه شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب مربوط به این شاخصها داللت بر مطلوبیت
مدل عاملی مفهوم «صالحیتها و شایستگیهای مدیران در دانشگاه آینده» دارند.
بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان میدهد شایستگیهای موردنیاز مدیران در دانشگاههای آزاد ایران در سه بعد شایستگی های
تعالیگرا ،شایستگیهای پیشران و شایستگیهای ارزش آفرین قرار دارند .بعد اول سه مؤلفة متفکر سیستمی ،مدیریت
عالمانه و رهبر تغییر ،بعد دوم سه مؤلفة آینده نگر ،برنامه ریز پیشرو و مساله مدار و بعد سوم سه مؤلفة مشتری مدار،
معنویتگرا و معمار منابع انسانی را دارند .در این میان ،شایستگی های ارزش آفرین ،تعالی گرا و پیشران با بار عاملی ،2/31
 2/37و  2/3به ترتیب از بیشترین اثر تبیین کنندگی در این الگو برخوردار بوده اند.
در بسیاری از دانشگاهها یک روند روبهرشد از نوسان ،عدمقطعیت و پیچیدگی در محیط ،شرایط را آشفته و ماهیت
رقابت را تغییر میدهد .این شرایطی است که برای نامگذاری آن از یک کلمه مخفف جهان ووکا( 5جهانی نوسانی ،
سرشار از عدم قطعیت ،9پیچیده ،7و مبهم )1استفاده میشود .چنین جریان مداومی در محیط دانشگاه ،منجر به ایجاد
دشواریهای بیشماری برای رهبران و مدیران میشود .البته خوشبینیهایی هم وجود دارد که این جریان را همراه با
فرصت میبیند و معتقد است در صورت فراست و بینش مدیران ،میتوان از دل این جریان به فرصتهایی نیز دست
پیداکرد .نقش مدیریت تغییرات و موفقیت مدیران بستگی به توانایی ایشان در هماهنگی با این تغییرات دارد که به سوی
یک دانشگاه با ساختار انعطافپذیرتر ،چابکتر ،و با سلسلهمراتبی کمترحرکت میکنند .بنابراین مدیران باید نقش،
شایستگیها و قابلیتهای خود را برای پیشبینی ،سازگاری ،تفکر و عمل در سطح جهانی تغییر دهند .این شایستگیها
هنگامی کارساز خواهند بود که اسباب برتری بر رقبا را فراهم سازند و درعین حال دستیابی به آن به سادگی میسر نباشد.
بر اساس نتایج این پژوهش مدیران با شایستگی تعالیگرایی قادرند در نسل آینده دانشگاه بر مدار تعالی مستمر
حرکت کنند و با هدف توسعه ،پیشرفت و تعالی جوامع فرایندها را تنظیم کنند .به منظور درک نمای کلی دانشگاه و
تشخیص اولویتهای بلند مدت و کوتاه مدت ،مجموعهای متوازن از نتایج را همراه با روابط علت و معلولی که به روشنی
تعریف شده ،بکار میگیرد .با رویکردی سیستماتیک مشتمل بر ارزیابی سیستم نتایج فرایندها را توسعه و بهبود میبخشد و
1
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3
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4
Complexity
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قابلیتهای دانشگاه را جهت تحقق اهداف شناسایی و توسعه میدهد .تصمیمات را مبتنی بر برنامهریزی بر پایه سناریو،
هنگام تفکر درباره آیندههای مختلف اخذ میکند .این روش برای شناخت و درک محدودیتهای ادراکی رهبران و
مدیران جهت شناخت محیط پیرامونی ،تفکر درباره آیندههای بدیل و نهایتا تصمیمگیری استراتژیک ،مفید واقع میشود.
اطمینان از اجرای نظاممندخطمشیها ،استراتژیها ،اهداف و برنامههای سازمان را از طریق مجموعهای شفاف و یکپارچه از
فرایندها تضمین میکند .فرایندها را به گونهای موثر جاریسازی ،مدیریت و همواره بهبود میبخشد .مدیران تعالیگرا پایه-
های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی سیستم دانشگاه را تشکیل میدهند و با دستاوردهای ارزشمند
خود ،الهامبخش و الگوی افراد و سایر سازمانها هستند و آنها را به حرکت در مسیر تعالی ترغیب میکنند ،بدینگونه است
که با درخشش دانشگاه متعالی ،زمینههای رشد و تعالی جامعه نیز فراهم میشود .مدیران تعالیگرا با تعیین جهتگیریهای
کلی سازمان ،آینده را به تصویر میکشند و برای تحقق اهداف دانشگاه ،ذینفعان کلیدی و همکاران داخلی و خارجی را
سهیم میکند و با انعطافپذیری و درک اولویتها ،روابطعلی ،موانع حرکت و اثرات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از
تعامالت بر سیستم آموزش عالی ،تصمیمات مناسبی را به موقع اتخاذ میکند و برای حفظ مزیتپایدار و دستیابی به
موفقیت پایدار ،با چابکی و قابلیت یادگیری سریع ،منعطف است در صورت لزوم جهتگیریهای دانشگاه را بازنگری،
تعدیل و مجددا همسو میکند.
مدیران با شایستگی پیشران ،عاملی اثرگذار بر روندها ،رویدادها ،اقدامات و تصاویری هستند که ممکن است آینده-
های متمایزی پدید آورند و نیروی مکانیکی را به نیروی رانش تبدیل کنند .مدیران پیشران به عنوان کاتالیزور عمل میکنند
و موجب بهرهوری کارکنان و کل دانشگاه میشوند .از شیوه والگوهای مناسبی برای سایستگذاری در سطوح عالی
تصمیمگیری مبتنی برآینده در طراحی و رهبری استفاده میکند ،به گونهای که هم استانداردهای علمی و عقالنیت و هم
شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه را مورد توجه قرار میدهد .که از منطق موجه و پایداری مانند نکویی
برازش ،سازگاری خالق با تحوالت محیط و بینالمللی ،ظرفیت پیشبینی رفتار کنشگران ،پیوستگی ،یکپارچگی ،قابلیت
اجرایی ،کارآمدی ،اثربخشی ،توانایی حل رضایت بخش تعارضها ،و تولید توافق و کیفیت و تاثیر مطلوب اجتماعی
برخوردار باشد .بنابراین با این تغییرات شگفتآوری که دانشگاه را احاطه کرده است ،مدیران با فراست به تعیین و تبیین
اهداف و ماموریتهای سازمان در دراز مدت میپردازند تا بتوانند برنامههای خود را به ثمر برسانند .از اینرو پیشرو بودن در
برنامهریزی به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر برای مدیران دانشگاه مطرح است .مدیران باید همواره آمادگی الزم را
برای هماهنگی با یک محیط نامطمئن و به شدت متغیر را به منظور تضمین بقای بلندمدت و موفقیتهای خود داشته باشد.
لذا مواجه با عدمقطعیتها ،به عنوان عوامل ناشناختهای که هنوز اتفاق نیفتادهاند و نمیتوان برای آنها میزان احتمال وقوع
خاصی را پیشبینی کرد ،تبدیل به یکی از مهمترین موضوعات در برنامهریزیهای جامع شدهاند .مدیران پیشرو در انتظار
آینده نیستند بلکه در محیط کاری و تصمیمات خود به استقبال آن میروند و فکر برنامهریزی را به آینده منتقل نمیکنند .با
داشتن نگرش عمیق از تحوالت شتابنده محیطی و کالننگری که حاصل توجه ژرف به آینده است را به زمان حال منتقل
کرده و مانع از ارائه عملکرد ضعیف میشوند .5با تکیه بر خرد جمعی و هوش سازمانی به تشخیص مسئله و عارضهیابی به

Proper Prior Planning Prevents Poor Performance

66

1

تابستان 5931

فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی  /سال سیزدهم ،شماره سوم (مسلسل )15

عنوان ابزاری قدرتمند و عاملی مهم برای تحول ،توسعه و بهسازی دانشگاه به منظور اقدام درست ،مناسب و کمک به
حذف نقاط کور مدیریتی میپردازند.
ارزشآفرینی در مدیران ،شایستگی است که نشاندهنده پایبندی آنان به محوریت مشتریان و ذینفعان درونی و
بیرونی در همه فعالیتها و فرایندهای دانشگاه آینده است .دانشگاه را به نحوی مهندسی میکنند که نیازها و خواستههای
مشتریان و ذینفعان درونی و بیرونی تامین میشود ،فعالیتهای غیرارزشآفرین حذف میشود و زنجیره فعالیتها و
فرایندهایی شکل میگیرد که شروع آن با مشتریان و ذینفعان و پایان آن به رضایت و خشنودی آنان باشد .مشتری مدارند و
ذینفعان درونی و بیرونی را یک دارایی استراتژیک میداند و برای حفظ این دارایی ،همواره یک رابطه "برنده-برنده" در
دانشگاه ایجاد میکند .این تبادل ارزش برای مدیران ارزشآفرین مبتنی بر پایداری و استمرار است و به غنیسازی ارزشها
بصورت مستمر و برنامهریزی شده تاکید دارند .دادهها و اطالعات مرتبط با قابلیتها و شایستگیهای محوری ذینفعان
درونی فعلی و بالقوه را به منظور درک این که چگونه آنها قابلیتهای دانشگاه را کامل میکنند ،تحلیل میکند .اخالق-
مدار است ،فرایندها را مبتنی بر عدالت ،شایستهساالری ،رعایت اصول اخالقی و شفافیت توسعه میدهد و از وجود انصاف
و ایجاد فرصتهای برابر در تمامی برنامهها اطمینان حاصل میکند و با رویکرد خالقانه و نوآور ،اعضای هیئت علمی و
کارکنان را در توسعه و بازنگری استراتژیها و برنامهها تسهیم میکند.
در نهایت میتوان نتیجه گرفت که دانشگاهها نیرویمحرکه آگاهیبخش و برج فرماندهی فکر جوامعاند و اثرات
گسترده چشمگیری بر پیکرة جامعه و حوزههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی دارد ،زمینهساز رشد و توسعة فکری
و زمینهساز بلوغ و تحقق ظرفیتهای انسانی ،از محوریترین نهادهای اجتماعی در حوزه خلق و مدیریت دانش است.
طبیعی است که تصدی مناصب دانشگاهی با توجه به رسالتهای خطیر حال و آینده آن ،نیازمند برخورداری از شایستگیها
و تواناییهایی است که بتواند با بهرهبرداری مناسب از ظرفیتها ،مطلوبترین آینده ممکن را محقق سازد .انتخاب و
انتصاب مدیران دانشگاهی را نمیتوان به صرف برخورداری از تواناییهای علمی و تجربی محدود کرد ،بلکه برخوداری از
شایستگیهای خاص ،رویکرد و معیار کاملتری محسوب میشود تا در شرایط متحول و غیرقابل پیشبینی آینده ،کارا،
اثربخش و منعطف عمل کنند ،مشخصههای بنیانی که مدیران را در انجام مطلوب وظایف خود توانمند میسازد.
پیشنهادات
پیشنهاد میشود که مدل شایستگی-

- 5

های مدیران در دانشگاه آینده به منظور بهبود تعمیمپذیری از سوی دانشگاهها مورد آزمون قرار گیرد.
-

پیشنهاد میشود که بر اساس مولفههای و عاملهای مستخرج از مطالعه ،پژوهشی با رویکرد آزمون

فرضیه صورت پذیرد و اثر این متغیرها بر عملکرد مدیران تعیین گردد.
- 9

پیشنهاد میشود که معیارهای ارزیابی و سنجش استانداردهای شایستگی و سطوح شایستگیهای مورد

انتظار در دانشگاه آینده مورد مطالعه قرار گیرد.
- 7

پیشنهاد میشود که شایستگیهای مدیران با توجه به تفاوت ماهیت وظایف شغلی مدیران حوزههای

گوناگون و در الیههای مختلف در دانشگاه آینده مورد بررسی قرار گیرد
1
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