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 چکیده
ش ی آزاد اسالمی به روهادانشگاههای محوری مدیران هدف از پژوهش حاضر شناسایی صالحیت

های اطالعاتی علمی معتبر در گسترۀ شامل منابع دسته اول بانک، تحلیل مضمون است. محیط پژوهش
گیری هدفمند به روش نمونه، های مدیران استدر حوزه مطالعات شایستگی 9469تا  9431 یزمان

آن به  روایی محتوایی، مضمون اولیه 911بندی عنوان انتخاب شد. پس از کدگذاری و دسته 943تعداد 
پژوه( و کمی )بررسی میزان توافق هر نفر از متخصصان مدیریت و آینده 11کیفی )نظر ، دو روش

پایایی ، ( انجام شد. با استفاده از ضریب هولستیCVRمضمون با استفاده از ضریب روایی محتوایی 
پیشران و ، راگمضمون فراگیر )تعالی 4برآورد شد. پس از آن شبکه مضامین مشتمل بر  31/1مضامین 

مضمون پایه ترسیم شد. با توجه به اهمیت نقش مدیران  16مضمون سازمان دهنده و  6آفرین( و ارزش
و نیز اهمیت شایستگی آنان به عنوان ، المللیو بینملی، ایدر پیشبرد اهداف جامعه در سطح منطقه

های ارائه شده در رگیری مالکخود؛ توجه و بکا یتمأموردر انجام  هادانشگاهعاملی مهم در موفقیت 
گیرندگان و مشاوران شغلی در انتخاب مدیران با برای تصمیم، های مدیرانمدل پیشنهادی صالحیت

 ی آزاد اسالمی آینده باشد.هادانشگاههای بهبود کیفی مدیریت در تواند یکی از راهنگاه به آینده می

 دانشگاه آینده، های مدیرانشایستگی ،گراتعالی، پیشران، آفرین: ارزشی کلیدیهاواژه
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 مقدمه
نحوه ، تحوالت بنیادین از لحاظ نقش آنها در جامعه یرتأثامروزه آموزش عالی تحت 

ها و های آتی با چالشاست. و در سال شانیاقتصادو ساختار و ارزش ، عمل
دهد و قرار می یرتأثهای درس را تحت و کالس هادانشگاهاند که هایی مواجهفرصت

، ی آینده سخن گفت. چالش عمده تغییراتهادانشگاهتوان از بدون پرداختن به آن نمی
تغییرات سریع و ، بینی استگریزناپذیری است. یعنی آنچه در دو دهه اخیر قابل پیش

علم و جمعیت ، اجتناب ناپذیر در همه جوانب از جمله تغییرات سریع تکنولوژی
بیشتر برای خدمات آموزشی متنوع و به روز است. از دانشجویی فعال با انتظارات 

که بیش از همه  هادانشگاهمدیریت و هدایت ، جمله ابزار مهم در برخورد با تحوالت
باید مورد توجه آموزش عالی باشد. رهبران و مدیران دانشگاهی به عنوان یک عامل 

باید ، پیش بینی نشدهپیش بینی شده و ، مزیت رقابتی در برخورد با این تغییرات مستمر
های آموزش عالی داشته هایی جهت کسب موفقیت و رسیدن به آرمانچه شایستگی

ها و به منظور شناسایی شایستگی باشند. لذا هدف از این پژوهش مطالعه گسترده
ی آینده به عنوان یک نیروی اصلی در هادانشگاههای محوری مدیران در صالحیت

و محلی در دانشگاه آزاد اسالمی ایران و ارائه مدل  آموزش عالی در سطح جهانی
 مفهومی انجام شده است.

وجاهت ملی و حقانیت آن ، ساالری در هر کشور باعث استواریوجود نظام شایسته
ای لذا گزینش و تعیین مدیران عالی شایسته در رأس سازمان از اهمیت ویژه، است

های اخیر در دنیای ایی که در دههبرخوردار است. در این راستا یکی از رویکرده
در  9کللندکه اولین بار توسط مک، توجه به مفهوم شایستگی است، مدیریت عرضه شده

 (.9461، مطرح شد )رنجبر و همکاران 9614سال 
ی است که بصورت علّی موجب عملکرد اثربخش یا هایویژگیشایستگی به منزله 
گیری گی به عنوان یک الگوی قابل اندازهشوند. به عبارتی شایستبرتر در یک شغل می

فردی مورد نیاز برای انجام  هایویژگیرفتارها و دیگر ، هاتوانایی، مهارت، از دانش
(. 1193، شود )اوت و همکاراننقشهای کاری یا عملکردهای شغلی موفق تعریف می

در حقیقت شایستگی یک قابلیت شخصی منحصر به فرد است که باعث ایجاد 

                                                                                                                                        
1. McClelland 
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شود و دانشگاه را از رقبای نتایج و دستاوردهای مطلوب در دانشگاه می، های واالارزش
شایستگی را تانلوت و تامسوک  (.1191، و همکاران هاعربکند )خود متمایز می

تواند افراد را جهت انجام وظایف مطابق با معیارها دانند که میویژگی درونی فردی می
شایستگی مورد نیاز برای یک کار بخصوص دهد.  و ایفای عملکرد برتر در شغل سوق

ماهیت کسب و ، بستگی به عوامل زیادی دارد. این عوامل عبارتند از: فرهنگ اجتماعی
، ساختار سازمانی، محیط کار، فرهنگ سازمانی دانشگاه، محیط کسب و کار، کار

یزه نگرش و انگ، های اختصاص دادهماهیت فرآیندها و فعالیت، وظایف و مسئولیت
کند در مافوق و زیردستان است. برخی از این عوامل با گذر زمان تغییر می، همکاران

های مشابه در دانشگاه هم نیازمند تغییر است های شغلی در موقعیتنتیجه شایستگی
(. به منظور توانمند کردن مدیران برای کنار آمدن با شرایط چند بعدی و 1191، )شارما

های ی در سطوح مختلف باید ایجاد شود و مدیران باید به مهارتتغییرات، پیچیده آینده
چرا که ، های جدیدی در راستای تحوالت آینده مجهز شوندها و شایستگیتوانایی، الزم

فشارهای ، ها به دلیل تقاضای مستمر در رقابت جهانیامروزه اهمیت توسعه شایستگی
مشتری که بخشی از توسعه سازمان را تغییرات سریع فناوری و نیز نیاز ، اقتصاد جهانی

از جمله معضالت (. 1116، بسیار افزایش یافته است )موهدنور و دوال، دهدتشکیل می
نحوۀ گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این ، جدی کشورهای در حال توسعه

توانند توفیقات ارزشمند و نیز گزینش است. مدیران به سبب جایگاهی که دارند می
بنابراین بنیان نهادن ، هایی را برای سامانه تحت مدیریت خویش به وجود آورندناکامی

رویکرد مدیریت مبتنی بر شایستگى از طریق بکارگیری شایستگان در سطح کارکنان و 
تغییر نگاه از رویکرد مبتنی بر شغل به ، استقرار فرایندهای شایسته ساالری، مدیران

به پرورش رهبران شایسته در فرایندهای رویکرد مبتنی بر شایستگی و توجه 
ضرورت نیاز به یک الگوى جامع مدیریت مبتنی بر ، ی آزاد اسالمیهادانشگاه

چرا که  (9461، کند )الوانی و همکارانشایستگی را در عرصۀ مدیریت تقویت می
نحوه عمل و ساختار ، دستخوش تحوالت بنیادین از لحاظ نقش آن در جامعه هادانشگاه

هاست. بنابراین مدیریت تکنولوژی و ارزش، فرهنگ، هاسیاستگذاری، ادیاقتص
، و دربرگیرنده ذینفعان، برانگیز شده استبه طور فزاینده پیچیده و چالش هادانشگاه

(. نظام 1191، ها و مشکالت بیشتری نسبت به قبل است )هایرفرصت، سهامداران
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های متنوعی جهت پاسخ د رسالتآموزش عالی در سراسر جهان در مسیر تکاملی خو
توان آنها را براساس به شرایط محیطی همان زمان بر عهده داشته است. لذا می

رویکردها و ساختارهای اجرایی متناظر با رویکردهای محیطی به سه نسل تقسیم بندی 
 .9جدول ، کرد

 مختلف دانشگاه یهانسل هایویژگی .1جدول 

 هادانشگاهنسل سوم  هادانشگاهنسل دوم  هادانشگاهنسل اول  هدف

 آموزش و پژوهش آموزش نقش
 آموزش و پژوهش و 
 بهره برداری از دانش

 هاارزشخلق  کشف طبیعت دفاع از حقیقت روش
های توسعه سرمایه
 انسانی

 یارشتهن علم میا علم انحصاری 9اسکوالستیک

 ها و دانشمندانایحرفه هاایحرفه گرایش
دانشمندان و ، هاایحرفه

 کارآفرینان
 جهانی ملی همگانی سازمان
 و مراکز آموزشی عالی مؤسسات هادانشکده هاکالج مدیریت
 ایمدیران حرفه های پاره وقتدانشکده باالترین مقام ارشد هدف

فرایندی حلزونی ، های باالتراز نسل اول به نسلمند نهاد دانشگاه دگردیسی نظام
های جدید نه تنها موجب بروز کاستی در تاکید کمی و بوده و برخورداری از قابلیت

بلکه به عنوان یک ضرورت ، شودبویژه کیفی در سلسله مراتب آموزش و پژوهش نمی
، همکاران)پورعزت و شود ترغیب و تقویت می، و در یک روند پویا و هدفمند مؤکد
های ملی به عنوان دارایی ها، دانشگاه. از سوی دیگر در عصر جهانی شدن(9461

های سراسر جهان آنها را به عنوان منابع حیاتی دانش جدید و شوند. دولتمحسوب می
همکاران ، های معتبرکنندگان نیروی کار ماهر با اعطای گواهینامهتربیت، تفکر نوآورانه

های کسب و و سرمایه گذاری المللیبینجذب کننده استعدادهای ، در ایجاد نوآوری
کار در یک منطقه و به عنوان عوامل عدالت اجتماعی و پویایی در نظر دارند. و 

حرکت  های دولتاز مرز تا مرکز برنامه هادانشگاهاگر بیان شود که ، آور نیستتعجب

                                                                                                                                        
1. Scholastic 
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 ها، دانشگاهیرات در ابعاد مختلف(. به موازات این تغی1199، کنند )بولتن و لوکاسمی
، های دولتیحمایت، های تهدید کنندهنیز باید آمادگی الزم برای رویارویی با عامل

اقتصادی و آموزشی از جمله رقابت ، فشارهای سیاسی، های عملیاتیماموریت
، مشکالت روبه رشد درآمدها )همانطور که در گذشته هم وجود داشته است(، اقتصادی
در  احتماالًحمالت سیاسی فعلی و ، های بشردوستانه و دولتسبی حمایتکاهش ن
ها سال ی قدیمی تدریس و یادگیری که برای صدهاروشبرخی از ها، دانشگاهآینده به 

اند را داشته باشد. اما در این میان عوامل مهمی هم از جمله بدون تغییر بوده
 9های بزرگمختلف )که به عنوان دادهکمیت علوم ، اینترنت، های تکنولوژیکیپیشرفت

بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر اطالعات را ، اند( و انقالب کامپیوتریشناخته شده
، (. این تهدید نه تنها در تکنولوژی1194، اند )کینگ و سنتغییر داده یاگستردهبطور 

دگان جدید جهت پاسخگویی به نیاز یادگیرن، بله در ایجاد خدمات آموزشی جایگزین
یک ویژگی برجسته ، نیز نهفته است و از سوی دیگر با عناصر کلیدی یا توانمندسازها

(. وی 1199، شوند )کریستینسن و همکارانبرای آینده آموزش عالی محسوب می
های جدید منسوخ ها توسط فنآوریکند که فرایندهای معمول سازمانبینی میپیش
دهد )لفرتی و کنند را تغییر میها در آن کار مینشود و کل پارادایمی که سازمامی

با  هادانشگاهرا برای  یابالقوه یهاچالشمنافع و ، (. این تغییرات1113، ادواردز
باید بتوانند در عصر  هادانشگاهایجاد کرده است. و لذا ، و حتی سنتی، خدمات فعلی

دیریت دانشگاهی را های نوین متحول شوند و نیز نقش سنتی ماینترنت و فناوری
(. بنابراین 1191، توسعه دهند و منافع همه ذینفعان را به حداکثر برسانند )احمد

ها و نیازهای جامعه ی مدرن امروزی در حرکت به سوی آینده باید خواستههادانشگاه
ی معتبر مدرن به طور انحصاری به اقتصاد هادانشگاهمبتنی بر دانش را برآورده کنند. 

و روزانه با نقش آفرینان محلی ارتباط دارند )لوکوویکس و  شوندیمل محلی متص
انجام  هادانشگاه(. با این رویکرد تحقیقات وسیعی مبتنی بر تغییر نقش 1194، زوتی

به عنوان یک مدل  هادانشگاهگرفته است و در آن بازیگران جدید به دنبال جدا کردن 
(. و لذا یک کارکرد 1191، ستند )سوریشکسب و کار با راهکارهای جدید و پایدار ه

در  هادانشگاهپدید آمد و مفهوم نسل چهارم  هادانشگاهای فراتر از نسل سوم ویژه

                                                                                                                                        
1. Big Data 
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دقیق آن در مرحله  هایویژگیایجاد شد به عنوان دانشگاه آینده که  المللیبینادبیات 
چهارم درست در  ی نسلهادانشگاهو نیاز به بررسی بیشتر دارد. برد، یماولیه به سر 

و مهمترین وجه تمایز این نسل در ، قرار دارند هادانشگاهمسیر پیشرفت و توسعه 
توانند محیط خود را فعاالنه شکل رویکرد استراتژیک بسیار قابل توجه آن است که می

مطابق با نیازهای ، این نسل به دنبال تغییرات اقتصادی و اجتماعی در سطح محلی، دهند
 هادانشگاه(. مفهوم نسل چهارم 1199، بر دانش است )لوکوویکس و زوتی جامعه مبتنی

با منطق نسل سوم آن متفاوت است. این مفهوم به این واقعیت اشاره دارد که امروزه 
ی مدرن با رقابت جهانی مواجه هستند و باید بتوانند به طور فعاالنه بر روند هادانشگاه

تأثیر بگذارند. این ، ای که در آن قرار دارندفرایندهای اجتماعی و اقتصادی منطقه
های پیچیده مستقیم و توانند در حوزه رقابت به وسیله سیستمفرآیندها و اثرات می

غیرمستقیم در مقیاس متنوع در مناطق گوناگون با سطوح مختلف توسعه یافتگی تحت 
دهند که اسخ میپ سؤاالتی نسل چهارم به این هادانشگاهقرار بگیرند. عملکرد  یرتأث
چه شرایطی باید داشته باشند تا بتوانند به صورت محلی تکامل پیدا کنند و  هادانشگاه"

توانند بطور می هادانشگاهچگونه "و  "حضور جهانی خود را ایجاد و حفظ نمایند؟
 "فعال در توسعه اقتصادی محلی در مناطق کمتر توسعه یافته تاثیرگذار باشند؟

، اقتصادی و تکنولوژیکی، فرهنگی، (. عوامل زیادی از جمله سیاسی1116، )پاولوفسکی
در ایجاد تغییرات در آموزش عالی نسل چهارم سهیم هستند. که هر یک در حوزه خود 

ها و ای از فعالیتبر هر جنبه هاآن اند و بر آموزش عالی بسیار تاثیرگذار هستند.جهانی
در آینده به  هادانشگاهآنچه که ، قرار دارد محیطی که دانشگاه در آن، خدمات دانشگاه

مالی آنها اثرگذارند )مرکز  ینتأمو بر چگونگی ساختار دانشگاه و ، آن نیاز دارند
باید  هادانشگاه( نیز بیان کرد که در آینده 1116(. هاوس )1191، ی انگلستانهادانشگاه

ها و رایشای از گچراکه بخش عمده، در یک ساختار چندسطحی طراحی شوند
های اجتماعی و اقتصادی در سیستم هادانشگاهالمللی هستند و بین ذاتاًنیروهای محرک 

 اند.تعبیه شده ترگسترده

کنند که روندهایی مانند تبیین می (1199) هادانشگاهریزی کالج و انجمن برنامه
های ریزینامهبر بر، هاها و فنآوریو به دنبال آن سیاست، اجتماعی، تغییرات جمعیتی

تبیین روندهای آموزش عالی برای آینده جهت شناسایی ، آموزش عالی تاثیرگذارند
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نیروهای تکاملی بسیار ضروری است. این انجمن آینده آموزش عالی را هم در دانشگاه 
 :استبخش  1اند که بر و هم در کل جامعه تمرکز در نظر گرفته

نزدیکی و ، ت دانشجویان از آموزش عالیکشف نیازها و انتظارا از منظر اجتماعی:
، داشتن تجارب یادگیری جذاب همراه با یادگیری تعاملی، قابل دسترس بودن دانشگاه

ایجاد ، ی ارزیابی دانشجویانهاروشتغییر ، های الزم در یادگیریبکارگیری فناوری
زایش اف، های عملی بیشتر از تئوریافزایش آموزش، کارآفرینی و تشویق به نوآوری

 پذیریها و انعطافو مهارت، هوش هیجانی، خالقیت
بکارگیری منابع الکترونیکی و تولید ، های مجازیاز منظر فناوری: استفاده از آموزش

ایجاد ، خلق مسیرهای یادگیری، ظهور مهندسان آموزش، استفاده از یادگیری فعال، آنها
تجزیه ، یادگیرنده سازگاری دارندهای یادگیری فناوری که با تعامالت و عملکرد حلراه

حمایت اعضای هیئت علمی از بکارگیری ، های بیشترو تحلیل افراد برای یافتن انطباق
 ، فنآوری در دانشگاه

استفاده از تجزیه ، ها پس از فارغ التحصیلی و اشتغالاز منظر اقتصاد: پرداخت هزینه
انتقادپذیری ، خدمات آموزشی پذیریسفارش، هاها در تدوین استراتژیو تحلیل داده

های دانشجویان بر اقتصاد کاهش اثر بدهی، به منظور افزایش بهبود مستمر کیفیت
خدمات ارائه شده از سوی دانشگاه ، بودجه و امنیت غذایی دانشجویان ینتأم، دانشگاه

 انعطاف پذیری.، باید مرقون به صرفه باش

طراحی یک اکوسیستم ، از منظر محیط زیست: طراحی مدیریت کسب و کار
طراحی  یرتأثگیری اندازه، همکاری و مشارکت با شهرهای هوشمند، یادگیری آنالین

و  هاینوآورحمایت از ، ایجاد توسعه پایدار، کالس درس در جذب دانشجویان
 ، های از راه دورریزیهای یادگیری با برنامهایجاد ارتباط نظریه، اختراعات

های پذیری در سیاستانعطاف، یم خصوصی دانشجویاناز منظر سیاسی: حفظ حر
 گذاری بیشتر بر آموزشسرمایه، های دانشگاهصرفه بودن هزینهمقرون به، دانشگاه

های انتخاب مدیران جدید با نگاه با توجه به چنین مهمی تغییرات شگرفی در مولفه 
های تخصص و که بر اساس آن عالوه بر شاخص، به شرایط متغیر پدید خواهد آمد

گیرد. حال این سؤال مهم میزان شایستگی آنان نیز مورد ارزیابی قرار می، کاریتجربه
های محوری مدیران در صالحیت "شود که اساساً در ایران اسالمیمطرح می
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هایی برخودار و مدیران ما باید از چه قابلیت "ی آزاد اسالمی آینده کدامند؟هادانشگاه
 به سطح خوب و عالی ارتقاء یابد. هادانشگاهان با نگاه به آینده باشند تا عملکرد آن

 روش
کیفی است. محیط پژوهش این ، هااین پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده

، المللی الزویرهای بینی مقاالت خارجی مندرج در پایگاهعبارت است از کلیه، مطالعه
تا  1111های ی زمانی سالپرینگر در فاصلهپروکوئست واش، ساینس دایرکت، امرالد
که در حوزه مطالعات  9469تا  9431های و مقاالت داخلی در فاصله زمانی سال 1191

، های مدیران در دانشگاه آینده و آموزش عالی نمایه شده است. بر این اساسشایستگی
داخلی و  مقاله 39مقاله خارجی  39مورد مقوالت به تفکیک شامل  943محیط پژوهش 

مقاالت و مطالب مرتبط موجود ، ای )مطالعه کتبکتاب بوده است. به روش کتابخانه 1
ها به منظور تجزیه و توصیف متون و ایجاد مضامین در اینترنت( جهت گردآوری داده

گیری هدفمند عنوان مقاله و کتاب به روش نمونه 943در حجم نمونه به تعداد ، اولیه
یابد تا ای انتخاب یک نمونه ثابت حجم نمونه آنقدر افزایش میبه روش متوالی )به ج

زمانی که دیگر کافی باشد( انجام شد. که پژوهشگر با این تعداد مقوله در جمع آوری 
مضامین اولیه به اشباع نظری رسید. الزم به ذکر است که شناسایی مضمون مورد مطالعه 

یعنی ابتدا در متن و واحدهای تحلیل  در متن و به روش استقرایی انجام پذیرفته است.
مربوط به شایستگی  یهامؤلفهصورت پذیرفته و  هاداده)جمالت( استنباط تکرارپذیری 

، هاها و متون موجود استخراج و طبقه بندی شده و پس از تلخیص دادهمدیران از مدل
با  مضامین مشابه و تکراری در متون و مقاالت که مرتبط با موضوع پژوهش بوده

های شایستگی مدیران ها بدست آمد و ابعاد و مولفهیکدیگر تلفیق و فراوانی آن
، ساده و کارآمد برای شناسایی، شناسایی شد. تحلیل مضمون روشی انعطاف پذیر

های متنی که های کیفی است برای تحلیل دادهتحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده
، کند )کلرک و برانهایی غنی و تفضیلی تبدیل میادههای پراکنده و متنوع را به دداده

روایی محتوایی آن به دو ، مضمون اولیه 911بندی (. پس از کدگذاری و دسته1194
پژوه( و کمی )بررسی میزان نفر از متخصصان مدیریت و آینده 11کیفی )نظر ، روش

. با استفاده از ( انجام شدCVRتوافق هر مضمون با استفاده از ضریب روایی محتوایی 
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برآورد شد. پس از آن شبکه مضامین مشتمل بر  31/1پایایی مضامین ، ضریب هولستی
 16مضمون سازمان دهنده و  6آفرین( و پیشران و ارزش، گرامضمون فراگیر )تعالی 4

بر اساس مضمون ، مضمون پایه ترسیم شد. مجموعه مضامین پایه استخراج شده
دهنده براساس مین سازمان دهنده ایجاد شد. مضامین سازمانبندی و مضادسته، محتوایی

گیری واحد شان تفسیر و تجمیع شد و یک مضمون فراگیر یا یک نتیجهمضامین پایه
صورت ها ترسیم شد. شبکه مضامین به ی مضامین شایستگیتشکیل شد و شبکه
سلسله مراتبی را  شوند تا هر نوع مفهومهای تور مانند ارائه میگرافیکی مانند شبکه

به مضامین روانی و نرمی ببخشند و در کل شبکه روی ارتباط داخلی تأکید ، حذف کنند
ها تنها ابزاری برای تحلیل هستند نه خود تحلیل. حال مهم است که شبکهکنند. بااینمی

عنوان یک اصل سازمان دهنده و یک ابزار به، شودی مضمون ساخته میوقتی یک شبکه
آشکارسازی را برای پژوهشگر و فهم ، هنده در تفسیر متن عمل خواهد کرددنمایش

 .(1119، استرلینگ-کند )اترایدموضوع را برای خواننده ساده می

 هایافته
گیری از شیوۀ تحلیل مضمون با روش های مورد نیاز برای این پژوهش با بهرهداده

منبع  36متون علمی ) 943ا کدگذاری و تحلیل شدند. ابتد، براون و کالرک گردآوری
بندی شد. منبع انگلیسی( مرتبط با موضوع شایستگی را شناسایی و طبقه 31فارسی و 

های مربوطه انجام گرفت و مبانی نظری عبارات و پاراگراف، فیشبرداری از جمالت
های محوری مدیران تجزیه و تحلیل و مفاهیم اولیه استخراج شد و موضوع صالحیت

 در متخصصان نظر از محتوایی روایی ارزیابی برایگذاری صورت گرفت. در پایان کد

 این برای شد. استفاده، هدف پژوهش با گیریاندازه ابزار محتوای هماهنگی میزان مورد

 از پژوهشگر، محتوا کیفی بررسی شد. در گرفته نظر در کمی و کیفی روش دو منظور

 براساس که دهند ارائه ابزار با ارتباط در را الزم بازخورد تا نمود درخواست متخصصان

 نسبی از ضریب، کمی شکل به محتوایی روایی بررسی اصالح شدند. برای موارد آن

 تا درخواست شد تعیین این ضریب از متخصصان محتوایی استفاده گردید برای روایی

 اگر بررسی نمایند.« مخالف»و « اصالح»، «موافق»قسمتی  سه طیف براساس را هرگویه
در جدول  36/1از مقدار  نفر 91مقدار محاسبه شده مطابق جدول ضریب توافق برای 
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شود. با توجه به محاسبه مقدار ضریب بزرگتر باشد اعتبار محتوای آن گویه پذیرفته می
تر بودن از مقدار گویه به دلیل پایین 96، برای تک تک گویه ها نسبی روایی محتوایی

گویه کاهش یافت  911به  943ایت تعداد گویه ها از حذف گردیدند و در نه، 36/1
 (.1جدول )

 هاضریب نسبی روایی محتوایی گویه .2جدول 

ره
ما

ش
 

 گویه ها
تعداد 
 موافق

تعداد 
 مخالفین

ضریب 
نسبی روایی 

 محتوایی

 14/1 1 94 داشتن نگرش جامع و بلند مدت 9

 9 1 91 هادانشگاهبر  هادولتشناسایی و مدیریت اثر  1

4 
توانایی درک اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تعامالت 

 هادانشگاهبا سایر 
94 1 14/1 

3 
پیچیده مانند  هاییستمستوانایی درک رفتارها در 

 موانع حرکت و نقاط اوج، روابط علیها، یتاولو
93 9 39/1 

1 

داخلی و  هاییهمکارانایی ایجاد هماهنگی برای تو
پیچیده  هاییستمسجهت تجزیه و تحلیل  المللیبین

 آموزش عالی

91 4 9/1 

9 
در فرایندها به منظور  "مهندسی مجدد"پذیرفتن و اجرا 

 بهبود مستمر کیفیت سیستم
99 3 9/1 

1 
درون دانشگاه متناسب با  هاییچیدگیپتنظیم تنوع و 

 ای محیط بیرونیهپیچیدگی
94 1 14/1 

3 
هدایت گر دانشگاه در زمینه کارکردهای چندگانه )مانند 

 تجاری سازی دانشگاه...(، کارآفرینی
93 9 39/1 

 9 1 91 ها و وظایف دانشگاه در آیندهنگری ماموریتتوانایی پیش 6

 14/1 1 94 گذاری بر آنهاها و باورهای جدید و سرمایهخلق ارزش 91

99 
اجتماعی ، اقتصادیتقاد به نقش مهم دانشگاه در تغییراتاع

 و فرهنگی
94 1 14/1 

91 
کسب ، در سه بخش )دولت یارشتهدارای چشم انداز چند 

 جامعه مدنی( جهت تغییر سیستم، و کار
94 1 14/1 

 39/1 9 93ایجاد تعادل معقول بین استدالل و عاطفه و پرهیز از  94
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ره
ما

ش
 

 گویه ها
تعداد 
 موافق

تعداد 
 مخالفین

ضریب 
نسبی روایی 

 محتوایی

 قضاوت شتابزده

93 
ظم گرایی جمعی در دانشگاه با خودنظمی و ایجاد مروج ن

 رفتارهای نظم گرا
91 4 9/1 

 9 1 91 تضمین کننده منافع فرد و دانشگاه از طریق قانون گرایی 91

 39/1 9 93 مختلف هاییدهپدپرهیز از جزم اندیشی در برخورد با  99

91 
سازی دانش و یکپارچهتاکید بر بکارگیری مدیریت

 های دانشگاهبنیان کردن فعالیتمنظور دانشاطالعات به 
94 1 14/1 

93 
پنهان و کاوی جهت کشف دانشتاکید بر بکارگیری داده

 استخراج دانش جدید
91 1 9 

96 
تاکید بر دانش گرایی و شایسته ساالری مبتنی بر اخالق 

 در انتصاب و ارتقای زیردستان یاحرفه
94 1 14/1 

11 
های مالی و تحلیل، مایه گذاریداشتن سواد مالی جهت سر

 بازگشت سرمایه
91 4 9/1 

19 
تاکید بر کوتاه نمودن فرایندهای اداری و حذف فرایندهای 

 ئدزا
94 1 14/1 

11 
ها قبل از انجام فعالیت« هزینه یابی برمبنای هدف»تاکید بر 

 و خدمات هزینه بر
91 4 9/1 

14 
وجود در های بازدارنده متاکید بر شناسایی محدودیت

 سیستم
94 1 14/1 

13 
، مدار است بطوری که زیردستان احساس معنابینش

 کنندیمهدفمندی و اهمیت 
91 1 44/1 

11 
قدرتمندی برانگیزه و  یرتأثمدار خود با رفتارهای ارزش

 گذاردکارایی زیردستان می
91 4 9/1 

19 
در تغییر آفرینی خود ، بجای برخورد انفعالی در مقابل تغییر

 کندیمپیشرو عمل 
94 1 14/1 

 9/1 4 91 داشتن میزان تاب آوری باال در مقابل تغییرات غیر منتظره 11

13 
مختار برای ایجاد -های خودای از تیمتاکید بر تشکیل شبکه

 تغییرات کارآمد
94 1 14/1 
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ره
ما

ش
 

 گویه ها
تعداد 
 موافق

تعداد 
 مخالفین

ضریب 
نسبی روایی 

 محتوایی

16 
های یزرگ به عنوان های اطالعاتی و دادهتاکید بر سیستم

 گاهمحرک اصلی انعطاف دانش
94 1 14/1 

41 
واکنش افراد در برابر تغییر را کنترل و ، با تفکر پیش دستانه

 نمایدیمدر آنان ایجاد اعتماد و اطمینان 
94 1 14/1 

 39/1 9 93 ها و وظایف دانشگاه در آیندهنگری ماموریتتوانایی پیش 49

41 
برنده در مذاکره اصولی رسمی و -استفاده از راهبرد برنده

 می )تعامالت دو جانبه(غیر رس
93 9 39/1 

44 
با ارزیابی مستمر و دقیق میزان پیشرفت و اثربخشی 

 کندیمتغییرات را بررسی 
91 4 9/1 

43 
ای خود مسئولیت اجتماعی اثرات ناشی از تصمیمات حرفه

 پذیردیمرا بر جامعه 
91 1 1 

41 
های داشتن بصیرت در طراحی و رهبری سیاستگذاری

 یندهمبتنی بر آ
93 9 39/1 

49 
گذاری و مشینگاری در نظام خطنهادینه کردن آینده

 ها به صورت یکپارچهگیریتصمیم
94 1 14/1 

41 
ها و ریزیبرنامه، هافعالیت، پذیری در ساختارهاانعطاف

 هاسیاستگذاری
91 4 9/1 

 9/1 4 91 تاکید بر سیاستگذاری مبتنی بر توسعه پایدار 43

46 
تحدان راهبردی داخلی و خارجی و سرمایه شناسایی م

 گذاری روی آنها
91 4 9/1 

 14/1 1 94 ایجاد رصدخانه اطالعاتی منسجم در دانشگاه 31

 14/1 1 94 ایجاد شرایط الزم برای تیم سازی بین ذینفعان 39

31 
های ضعیف تغییر و رویدادهای بالقوه در توجه به نشانک

 یندههای معطوف به آتدوین استراتژی
91 4 9/1 

34 
بنیان برای استفاده از تحقیق و توسعه در اقتصاد دانش

 هاگذارییهسرماانتخاب 
93 9 39/1 

33 
نگری و ابزار پس، نویسیریزی سناریواستفاده از برنامه

بینی آینده و تجزیه و تحلیل اطالعات در پیش
91 4 9/1 
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 محتوایی

 هاگیریتصمیم
 9/1 4 91 اسالمی -تاکید بر استانداردهای ایرانی 31
 14/1 9 93 توسعه دهنده استانداردهای مدیریتی 39

 14/1 1 94 در جهان امروز هایچیدگیپدرک فرا  31

 9/1 4 91 در عصر فراپیچیدگی "اقدام پیش دستانه"داشتن بصیرت  33
 39/1 9 93 دارای خودتنظیم کنندگی پویاست 36

 9/1 4 91 یارسانهدارای سواد  11
 14/1 1 94 رای سواد دیجیتالیدا 19

11 
پژوهشی و  -آموزشی یهابرنامهمشوق تجاری سازی 

 خدمات اجتماعی دانشگاه
94 1 14/1 

 9/1 4 91 دارای سواد زیست محیطی/پایداری 14

13 
و ایجاد یک نظریه  هایهنظربکارگیری متاتئوری )تجمیع 

 ترکیبی( بجای تئوری
93 9 39/1 

 39/1 9 93 یامنطقهتحقیقاتی ملی و  یهاوژهپرمشارکت فعال در  11

 9/1 4 91 المللیبینزمینه ساز برای جذب دانشمندان  19

11 
عملیاتی به ذینفعان و کارکنان  یهابرنامهشناساندن اهمیت 

 به منظور ایجاد ضمانت اجرایی در آنان
91 4 9/1 

13 
تاکید بر تنظیم واقع بینانه ابزار مناسب اجرای عملیات 

 (منابع ...، زمان)
94 1 14/1 

16 
منسجم عملیاتی برای جلوگیری از  یهابرنامهطراح 

 مهاجرت و فرار مغزها
91 4 9/1 

91 
توجه به عملکرد افراد به منظور یافتن استعدادها با بیشترین 

 توان بالقوه در دانشگاه
91 4 9/1 

99 
ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر نقش آفرینی "تاکید بر 

 در فرایند یادگیری سازمانی "فعاالنه آنان
93 9 39/1 

91 
برای جلوگیری از ، تاکید بر بکارگیری منابع خارجی

 ذهنیت گرایی در تصمیمات
93 9 39/1 

 39/1 9 93تاکید بر آزاداندیشی در تصمیمات گروهی به منظور  94
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 "همرنگ جماعت شدن"جلوگیری از پدیده 

93 
های گیری از جمله مدلمیمبکارگیری ابزار مختلف تص

 با توجه به شرابط حاکم، گیریریاضی و ماتریس تصمیم
94 1 14/1 

91 
برای بهبود و یا طراحی  هاچالشقادر به تعریف مجدد 

 مجدد خدمات است
91 4 9/1 

99 
استفاده از خرد جمعی و تجارب نخبگان به منظور ارتقا 

 اندیشه جمعی و رشد راهکارهای حل مسئله
93 9 39/1 

91 
دانشگاه و ذینفعان  "پویای یهاچالش"مراقبه و مدیریت 

 سیستم
91 1 9 

 9 1 91 هاستیتقطعقادر به شناسایی عدم  93
 9/1 4 91 در تولید دانش و ایجاد خزانه استعدادها توانمند است 96

11 
های درونی و بیرونی افزایی در همکاریقادر به ایجاد هم

 دانشگاه است
93 9 39/1 

19 
ایجاد کننده زمینه رشد و ارتقای سطح تخصص و 

 های انسانیمهارتهای منابع و سرمایه
91 4 9/1 

11 
دانشگاه متناسب با تحوالت  هاییتظرفافزایش دهنده 

 علمی و اجتماعی
93 9 39/1 

14 
تاکید بر ارتقا هوش سازمانی جهت تسریع و دقت در 

 تجزیه و تحلیل اطالعات محیطی
91 4 9/1 

 9/1 4 91 داشتن روحیه نوآوری و پیروی از تفکر ثابت نشده 13

11 
به ریسک پذیری و حمایت از آنان در هنگام  هایمتترغیب 

 بروز خطا
94 1 14/1 

19 
های کارآفرینان و موسسان شرکت، حمایت از محققان

 دانش بنیان و مراکز تحقیق و توسعه
91 4 9/1 

11 
ان شرکای فرایند ایجاد دانش و کارمندان و اساتید را به عنو

 ها در ارائه خدمات بهتر دانشگاه در نظر داردخلق ارزش
93 9 39/1 

13 
به زیردستان به عنوان سهامدارانی برای رسیدن به یک 

 نگردیمهدف مشترک 
91 4 9/1 
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 39/1 9 93 توجه بر تناسب هیئت علمی تمام وقت به تعداد دانشجو 16

31 
ندی منافع و یا ضررهای ذینفعان بشناسایی و اولویت

 درونی دانشگاه
93 9 39/1 

39 
دانشگاه )به طور  یرتأثذینفعان بیرونی اثرگذار و تحت 

 شناسدیممستقیم یا غیر مستقیم( را ، مثبت و منفی
91 4 9/1 

31 
های اثربخش تجاری برای همکاری هایشاخصشناسایی 

 با خارج از دانشگاه
93 9 39/1 

34 
های خارجی در گذاریها و سرمایهاز مشارکتاستقبال 

 دانشگاه
93 9 39/1 

33 
دانش مشتریان در ایجاد مزیت رقابتی تاکید بر مدیریت

 برای دانشگاه
91 4 9/1 

31 
رویکرد "پذیری دانشگاه با توجه به ارتقاء توان رقابت

 "مبتنی بر شایستگی
94 1 14/1 

39 
ی رقیب و هاگاهدانشنقاط قوت و ضعف ، هارصد قابلیت

 اطالعات مرتبط با آنها )هوشمندی رقابتی(
91 4 9/1 

 14/1 1 94 در عین حرفه گرایی بر استانداردهای اخالقی تاکید دارد 31

33 
هنگام تصمیم گیری یا ، در رعایت استانداردهای اخالقی

 کندعمل با زیردستان مصالحه یا سازش نمی
94 1 14/1 

36 
کیفیت زندگی کاری زیردستان  ا باسالمت روان دانشگاه ر

 بخشدیمبهبود 
91 4 9/1 

 39/1 9 93 داشتن هوش اخالقی باال 61

69 
افزایش احساس عدالت و تعهد به دانشگاه در زیردستان 

 با رعایت انصاف در رفتار با آنان
91 4 9/1 

61 
ها بین گروه، توانایی کنترل تعارضات و اختالفات بین افراد

 و درون گروهی
93 9 39/1 

 1 1 91 ترغیب زیردستان به خود آغازگری و خود تنظیمی 64

63 
استقبال از تکثرگرایی به عنوان الزمه تعامل فرهنگی در 

 افزایی فرهنگیعصر جهانی شردن و هم
93 9 39/1 
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 9/1 4 91 9برای ماندن در وضعیت موجود مقابله با نابینایی سازمانی 61

69 
اداری و رفتارهای نامطلوب ، علمی جلوگیری از بروز فساد

 1با تاکید بر میثاق سالمت
91 4 9/1 

 14/1 1 94 اعتقاد به فرهنگ عدالت جنسیتی در دانشگاه 61

63 
جلب اعتماد زیردستان در به اشتراک گذاری دانش پنهان 

 خود
94 1 14/1 

66 
وری از بینش و جهت بهره "محوری-تیم"حمایت از 

 پرورش هوش جمعی
93 9 39/1 

911 
های چندگانه افراد جهت توسعه تاکید بر افزایش قابلیت

 مسیر شغلی
91 4 9/1 

مفهوم شایستگی از زوایای متفاوتی مورد بررسی ، در مقاالت و کتب مختلف
مضامین مدل بدست آمد. ، عنوان 943قرارگرفته بود. با بررسی هر یک از منابع به تعداد 

، های مختلفاشباع نظری رسید. در بررسی پژوهش پژوهشگر با این تعداد مقوله به
بیان  4جدول توسط پژوهشگر به شرح ، های محوری مدیرانمضامین حاوی صالحیت

 شود:می

 فراوانی مضامین پایه در منابع .3جدول 

 فراوانی عنوان مضمون پایه کد مضمون
 41 نگرسیستماتیک 9
 41 گرای سیستمیاقدام 1
 44 رسالت مدار 4
 41 منطق گرا 3
 31 گرادانش 1
 99 مدیریت هزینه 9

                                                                                                                                        
 .هنگامی كه افراد باور دارند عمل فعلی بهترین رفتار است. 1

 یک سوگندنامه الزم االجرا در سازمانهاست، بطوری كه افراد رشوه ندهند و رشوه نگیرند.. 2
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 فراوانی عنوان مضمون پایه کد مضمون

 36 گذار پیشروسیاست 1
 33 سازشبکه 3
 43 استراتژیست 6
 93 استانداردگرا 91
 41 گرابصیرت 99
 16 باسواد هزاره سوم 91
 13 پایدارگرا 94
 11 یز عملیاتیربرنامه 93
 93 ناظر و ممیز 91
 99 گیر فعالتصمیم 99
 31 متمرکز بر ذینفعان درونی 91
 13 نفعان بیرونیمتمرکز بر ذی 93
 41 گرارقابت 96
 19 با فراست در حل مسأله 11
 61 یادگیرنده پویا 19
 33 نوآور و مبدع 11
 31 گراتحول 14
 11 چابک 13
 11 گراعمل 11
 41 ر اخالقیرهب 19
 33 آفریننقش 11
 19 مدارفرهنگ 13
 31 گرتسهیم 16

 9141 جمع کل 

گرا؛ متشکل از مضمون . تعالی9مضمون فراگیر،  4مضامین شناسایی شده در 
. پیشران؛ با دو 1دهنده )متفکر سیستمی، مدیریت عالمانه و رهبر تغییر(، و سازمان

. ارزش آفرین؛ 4ریز پیشرو( و نگر و برنامهآیندهمحور، و دهنده )مسئلهمضمون سازمان
گرا(، مطابق مداری، معمار منابع انسانی، معنویتدهنده )مشتریبا دو مضمون سازمان

 دسته بندی شد. 4جدول 
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 سازمان دهنده و پایه، دسته بندی مضامین به فراگیر .3جدول 

 مضامین پایه دهندهمضامین سازمان مضامین فراگیر مفهوم

ش
گی

ست
ای

ده
آین

اه 
شگ

دان
در 

ن 
یرا

مد
ی 

ها
 

 گراتعالی

 متفکر سیستمی
 نگرسیستماتیک

 گرای سیستمیاقدام

 مدیریت عالمانه

 رسالت مدار
 منطق گرا

 گرادانش
 مدیریت هزینه

 رهبر تغییر
 گراتحول

 چابک
 گراعمل

 پیشران

 نگرآینده

 گذار پیشروسیاست
 ازسشبکه

 استراتژیست
 استانداردگرا

 گرابصیرت
 باسواد هزاره سوم

 ریز پیشروبرنامه

 پایدارگرا
 ریز عملیاتیبرنامه

 ناظر و ممیز
 گیر فعالتصمیم

 مدارمسأله
 با فراست در حل مسأله

 یادگیرنده پویا
 نوآور و مبدع

 آفرینارزش

 مدارمشتری
 رکز بر ذینفعان درونیمتم

 متمرکز بر ذینفعان بیرونی
 گرارقابت

 گرامعنویت
 رهبر اخالقی

 آفریننقش

 معمار منابع انسانی
 مدارفرهنگ
 گرتسهیم
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نفر از متخصصان مدیریت  91مدل تدوین شدۀ مورد نظر در قالب پرسشنامه به 
، درصد از خبرگان 31اجماع بیش از  عرضه شد و پس از دو راند رفت و برگشت و

گیری از روش شبکۀ مضامین با بهره 9شکل مدل نهایی شبکه مضامین صورت گرفت 
 چارچوب مدل مفهومی استخراج شد. (1119)استرلینگ 

 گیریبحث و نتیجه
کنند. اثر مدیران ایفا می هادانشگاهمدیران همواره نقش مهم و حیاتی در مدیریت 

امروزه به خوبی در بسیاری از ، های گستردهها و موفقیتبرجسته در کسب توانمندی
ی پیشرو نمایان است و از سوی دیگر پاسخ سریع به تهدیدها و فرصتهای هادانشگاه

مطرح  هادانشگاهمدیر را بعنوان منبعی کلیدی در حل مسائل پیش روی ، عصر حاضر
است که بر این اساس نیاز آنها به مدیران شایسته بیش از پیش اهمیت یافته ساخته 

های محوری مدیریت یکی از های توسعه صالحیتاست. لذا طراحی برنامه
 ی آزاد اسالمی آینده است.هادانشگاهرویکردهای کاریردی و مهم در 

 

 

 دیران دردانشگاه های آزاد اسالمی آیندههای محوری مشبکه مضامین صالحیت .1شکل 
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در ، گرایی هستند که بر مدار تعالی مستمرمدیران تعالی، مدیران دانشگاه آینده
عبارتند از متفکر  مؤلفههای این خدمت توسعه و پیشرفت جوامع خود باشند. عامل

 مدیریت عالمانه و رهبر تغییر.، سیستمی
ی آینده هادانشگاهگرا در مدیریت ن تعالیهایی مهمی که مدیرااز جمله شایستگی

جو فکری موجود را به ، داشتن تفکر سیستمی است. متفکران سیستمی، بدان نیاز دارند
-دهند و اعتبار و کاربرد عام تفکر تحلیلی تجزیه مدار را نحوی اثربخش تغییر می

ند. از جمله برمی سؤالزیر  -شدگرفته میآنگونه که در فیزیک تکامل یافته و بکار
الزم در برابر  یهامعرفتصالحیتی است که به مدیر کمک خواهد کرد تا با شناخت 

دهد تا بتواند در و به وی بینش و دانشی می، امور دانشگاه بطور منطقی عمل کند
خود محوری و یک جانبه نگری مصون بماند. ، برخورد با مسائل دانشگاه از تنگ نظری

توانند افق زمانی و مکانی نگرش خود را گسترش ستمی میمدیران با ویژگی تفکرسی
 ها و رفتارهای خود را ببینند.دهند و اثرات دورتر تصمیم

گرا باید با مدیریت عالمانه به انجام همچنین باید توجه داشت که مدیران تعالی
یی های دانشگاه اهتمام ورزند. از آنجا که کارایی کل یک مرکز آموزشی از کاراماموریت

الزم است مدیریت دانشگاه نگاهی ، شودیکایک واحدهای تحت پوشش آن ناشی می
عالمانه و پیوسته به وضعیت کلیه واحدهای تحت پوشش خود از منظر کارایی داشته 

 باشد و چگونگی مصرف منابع در واحدها را مورد توجه و موشکافی قرار دهد.
، آن است هایویژگیترین ماز مه، اطمیناندر عصری که تغییر مداوم و عدم

لذا ، ای از جنس آینده روبرو هستندنیز هر روز با مسائل جدید و ناشناخته هادانشگاه
مدیران باید خود عامالن تغییر باشند. نقش مدیران به عنوان رهبران تغییر بسیار برجسته 

نده شوند. با توانند به افراد کمک کنند تا در بازی در شرایط نامطمئن برمی هاآناست. 
آورند و باعث تفکرات منحصر به فرد خود مزیت رقابتی را برای دانشگاه به ارمغان می

طراح و ، شوند. رهبران تغییر در عصر جدید به عنوان معلمعملکرد بهتر دانشگاه 
کنند. مدیران یابند و هویت جدیدی از خود خلق میخدمتگذار به طور مستمر تغییر می

رویدادها و اقدامات و ، دانشگاه را بستر عوامل اثرگذار بر روندها ،دانشگاه آینده
آورند و نیروی مکانیکی را به نیروی رانش ای متمایز پدید کنند که آیندهتصاویری می

مدار. و مسئله، ریز پیشروبرنامه، نگرعبارتند از آینده مؤلفههای این کنند. عاملتبدیل می
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که مدیران پیشران در مدیریت دانشگاه آینده بدان نیاز  هایی مهمیاز جمله شایستگی
مند برای نگاه به آینده نگری تالشی نظامداشتن ویژگی آینده نگری است. آینده، دارند

محیط زیست و جامعه است ، اقتصاد، فنآوری، های مختلف دانشبلند مدت در حوزه
گیرد که در صورت می هاییهای نوظهور و تعیین حوزهکه با هدف شناسایی فناوری

، نگری در کسب دانش و معرفتآینده از اهمیت بیشتری برخوردارند. اهمیت آینده
دستانه است و انسان را از عامالنه و پیش، ای آگاهانهشکل بخشیدن به آینده به شیوه

آور محافظت های سرسامغافلگیری در برابر طوفان سهمگین تغییرات و پیشرفت
ای مطلوب را برای دانشگاه و توانند آیندهنگری است که مدیران میکند. با آیندهمی

جامعه خود ترسیم کنند و از آن به عنوان عاملی برای رشد و تکامل خود بهره برداری 
کاربرد مناسب ، های جدید تحقیقنگر بودن منجر به تشخیص حوزهکنند. آینده

شود و موجب کاهش ریسک یهای جدید مها و شبکهایجاد شراکت، تحقیقات موجود
تسریع ، مشارکت در توسعه تفکر بلند مدت، گذاریگیری بهتر در سرمایهو تصمیم
آموزش عالی و درگیر شدن  مؤسساتهای مرتبط بین های بیشتر در فعالیتهمکاری

 ذینفعان در تصمیم گیری خواهد بود.
ریز ان برنامهمدیر به عنو، "پیشران"همچنین باید توجه داشت که در شایستگی 

های دانشگاه و در صحنه رقابت و چالش با موضوعات در انجام ماموریت، پیشرو
کند. ها یاری میکند و دانشگاه را در دستیابی به موفقیتسازمانی پیشرو عمل می

پیشگام بودن در شناسایی مسائل و مشکالت و نیازهای سازمان در آینده نقش حیاتی 
نگری باالیی در کار خویش برخوردار هستند. بنا وشیاری و آیندههمواره از ه هاآندارد. 

 4و خودکنترلی 1خود تشخیصی، 9یاتوسعهخود  هاآن. گذارندینمرا بر بقاء یا رشد 

 هاآنجویند. یعنی افزایش توانمندی در رقم زدن و کنترل سرنوشت خود را می
عمل ، رسدوز بهترین به نظر میکنند که در آینده بهتر از آنچه که امرریزی میبرنامه

اما ، دانند هرگز قابل دسترسی نخواهند بودکنند که میهایی را دنبال میکنند. آرمان
ها و طراحی شد. بنابراین نزد آنان تعیین آرمان تریکنزد هاآنتوان به می مستمراً

هایی گام بلکه، هایی بیهوده در رسیدن به ناکجا آباد نیستکوشش، های آرمانیآینده

                                                                                                                                        
1. Self – Development 
2. Self – Realization 
3. Self – Control 
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ها همچون های بلندمدت برای توسعه مستمر. با آرمانگیریاست ضروری در سمت
)اهداف نهایی که جمع بندی آنها وابسته است به دانش امروز ما و  9نسبی یهامطلق

باید در پرتو  هاآرمان. بنابراین کنندیمدرکی که از خود و محیط خود داریم( برخورد 
های فزاینده بازنگری شوند. به خاطر نرخ، آموزیممی هاآنآنچه که از برخورد با 

طراحی کنند  یاگونهها را به کنند که سیستمسعی می، تغییرات تکنولوژیک و اجتماعی
که توانمندی آموختن و انطباق سریع آنها افزایش یابد. معتقدند که دیگر تجربه بهترین 

بسیار کم دقت است. بنابراین آنها  بسیار مبهم و، آموزگار نیست. تجربه بسیار کند
سعی  هاآنکنند که هر جا ممکن باشد آزمایش را جانشین تجربه کنند. تالش می

کنند که اجرای هر تصمیم را همچون یک آزمایش طراحی کنند تا ثمربخشی آن می
 تصمیم و فرایند تحقق آن را بیازمایند.

بودن تاکید دارند. با توجه به اهمیت مدار بر مسئله، در دانشگاه آینده مدیران پیشرو
های سازی طرحبجای تالش برای عملی رسدیمبه نظر ، نگری در آموزش عالیآینده

، های مختلف و اقدام شتابزده در حل هر گونه مسئله پیشنهادیمختلف در زمینه
های آموزش عالی مطابق با ضروریست به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه

سازی  المللیبینسازی و تجاریها، دانشگاهاصل دانش بنیان بودن ، دانشگاههای رسالت
های مصرفی در اجرای تحقیقات و حل دانشگاه و نیز اثربخش بودن انرژی و هزینه

نخست با استفاده از متخصصین هر ، های مطرح شده از سوی افراد بیرون دانشگاهمسئله
مهم و چالش برانگیز در  سؤالطرح شوند. های دارای ضرورت و الزام ممسئله، حوزه

 ترعقبیک گام به ، ی یک مسئلهآموزش عالی اینست که چرا نباید بجای حل شتابزده
های دارای ضرورت پرداخت؟ چرا نباید قبل از هر رفت و به طرح مناسب مسئله

 هایتنها به طرح چندین مسئله موجود در سازمان فکر کرد. زیرا طرح مسئله، اقدامی
در کنار یکدیگر خود  هاآنگرفتن مختلف که یک سازمان با آنها مواجه است و قرار

تواند مسئله دارای اولویت و ضرورت را نمایان سازد. به بیان ساده مدیران به منظور می
اساس دیدگاه مثبت و ها و دستیابی به اهداف آموزش عالی براستفاده بهینه از سرمایه
های سازمان پرداخته و با توجه به رکز مجدد در کلیه بخشپیشرو از آینده به تم

های مورد نظر و دارای ضرورت را با استفاده از نخست مسئله، های آتیارزش

                                                                                                                                        
1. Relative Absolutes 
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و در گام بعد با در اختیار  کندیممتخصصین درون و بیرون سازمان را شناسایی و طرح 
دد حل آن لمی در صعمطابق با اصول ، قرار دادن و سفارش آن به نخبگان و محققین

 برآیند.
مشتریان و ذینفعان ، در دانشگاه آینده مدیران ارزش آفرین. مضمون فراگیر ارزش آفرین

دهند و دانشگاه را ها و فرایندهای خود قرار میدرونی و بیرونی را محور همه فعالیت
های استهکننده نیازها و خو ینتأمکنند کنند تا خدماتی که ارائه میبه نحوی مهندسی می

ها های غیرارزش آفرین را حذف کرده و زنجیره فعالیتای که فعالیتآنان باشد. به گونه
گیرد که شروع آن با مشتریان و ذینفعان و پایان آن رضایت و و فرایندهایی شکل می

و ، گرامعنویت، عبارتند از مشتری مداری مؤلفههای این خشنودی ایشان است. عامل
 انی.معمار منابع انس

در مدیریت دانشگاه آینده  "ارزش آفرین"هایی مهمی که مدیران از جمله شایستگی
است. شرایط پرشتاب و پرآشوب  "مشتری مداری"داشتن ویژگی ، بدان نیاز دارند

آموزش عالی  مؤسساتحیطه کسب و کار در عصر جدید باعث گردیده که بسیاری از 
اند برخوردار بوده و در موقعیتی قرار گرفته ایدر محدوده فعالیت خود از جایگاه ویژه

های جایگزین و رقبایی از دورترین نقاط دنیا که همان که ضمن تهدید از سوی سازمان
حیات آنها را مورد ، آموزشی تازه وارد است مؤسساتتهدید ناشی از جابجایی و 

آموزشی در دهد. صاحبنظران علوم مدیریت در پی یافتن تشریح شرایط تهدید قرار می
این حیطه متحول و پر ریسک و ارائه راهکارهایی برای بهبود مستمر موقعیت رقابتی 

، های جدیدآموزشی هستند و بدین منظور دست به خلق ایده مؤسساتسازمانها و 
 "مدیریت ارتباط با مشتری"زنند. از جمله این مفاهیم تلفیق و بهبود مفاهیم موجود می

است که برای نیل به هدف نهایی رسیدن به کسب و کار  "ساخت در کالس جهانی"و 
موفق در حیطه جهانی نیازمند داشتن نگرش صحیح بعنوان یکی از فاکتورهای مهم در 

بر این  "مشتری مداری". مدیران با شایستگی ویژه استخصوص ارتباط با مشتری 
 کند و دیگر حدی برایتصاعدی رشد می، باورند که نقش و اهمیت مشتری

سازی خلق ارزش برتر و آینده، مداری وجود ندارد و قلب استراتژی دانشگاه رامشتری
مدار به دنبال ارزش طول عمر مشتری بوده و دانند. مدیران مشتریبرای مشتریان می
های بازاریابی در بخش مشتریان با ارزش باال به منظور پیشبرد و متمرکز بر تالش



 9317 بهار/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در        395

دهند و او را تبدیل به کاتالیزور را در مرکز قرار می هدایت سود هستند. آنان مشتری
 کنند.)نرخ بازگشت سرمایه( بسیار بزرگ می

در مدیریت دانشگاه آینده بدان  "ارزش آفرین"مهم دیگری که مدیران  شایستگی
است. مدیران با ویژگی معماری منابع  "معمار منابع انسانی"داشتن ویژگی، نیاز دارند

پردازند. مفاهیمی چون ه و تعیین معماری وضع موجود منابع انسانی میانسانی به مطالع
« دانش»و ، «یادگیری»، «های اصلیقابلیت»، «های اصلیشایستگی»، «منبع محوری»

مفاهیمی پرکاربرد و آشنایی هستند به طوری که با ترکیب همه آنها معماری منابع 
افراد اهمیت استراتژیک دارند و ، نسانیآید. در دیدگاه معماری منابع اانسانی بوجود می

های آنها را نیز تنظیم نمود. افراد به رفتارها و فعالیت، باید همراستا با استراتژی سازمان
گذاری قرارگیرند شوند که باید مبنای سرمایهانسانی دانشگاه محسوب میعنوان سرمایه

و کارکنان منابع دانشی های کلیدی دانشگاه را بوجود آوردند تا بتوانند شایستگی
آفرینی و دانش استراتژیک و دانشگاه هستند و نوع رابطه آنها با دانشگاه بر مبنای ارزش

 شود.منحصر به فردی آنها تعیین می
در مدیریت دانشگاه آینده  "ارزش آفرین"سومین ویژگی مدیران  "گرامعنویت"

مسئله سازگاری و رفتار حلاست. مدیران با ویژگی معنویت گرایی دربردارنده نوعی 
بین ، هیجانی، اخالقی، های مختلف شناختیهستند که باالترین سطوح رشد را در حیطه

های اطرافش و شود و ایشان را در جهت هماهنگی با پدیدهفردی و... شامل می
گرا که مدیران معنویتنماید. از آنجاییدستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می

پذیراتر و به دنبال هدف و معنا برای سازمان خود ، نسبت به تغییر، اه معنوی دارنددیدگ
آزادی و عدالت تاکید دارند. هویت ، درستی، های اخالقی مثل صداقتهستند. بر ارزش

ها کنند و بین آناخالقی کارکنان خود را بهبود داده و تعهد عمیقی در آنان ایجاد می
، گرایی بر توسعه فردیسازند. مدیران با ویژگی معنویتروابط سازنده را حاکم می

گیری مشترک و کمک به خودشکوفایی تاکید دارد. و به جای هدایت شدن تصمیم
 کند.خودش موقعیت را خلق و هدایت می، توسط موقعیت

توان نتیجه در نهایت می. آزاد اسالمی یهادانشگاههای محوری مدیران صالحیت
بخش و اثرات گسترده چشمگیری بر پیکرۀ محرکه آگاهینیروی هادانشگاهگرفت که 

اقتصادی و سیاسی دارد. طبیعی است که تصدی ، فرهنگی، های اجتماعیجامعه و حوزه
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نیازمند برخورداری از ، های خطیر حال و آینده آنبا توجه به رسالت هادانشگاهمناصب 
، هابرداری مناسب از ظرفیترههایی است که بتواند با بهها و تواناییشایستگی

توان ترین آینده ممکن را محقق سازد. انتخاب و انتصاب مدیران دانشگاه را نمیمطلوب
بلکه برخوداری از ، های علمی و تجربی محدود کردبه صرف برخورداری از توانایی

شود تا در شرایط متحول تری محسوب میرویکرد و معیار کامل، های خاصشایستگی
های مشخصه، اثربخش و منعطف عمل کنند، کارا، بینی آیندهوز و غیرقابل پیشامر

 سازد.بنیانی که مدیران را در انجام مطلوب وظایف خود توانمند می
ی هادانشگاهمورد نیاز مدیران در  هایویژگیدر این پژوهش به طور ویژه مجموعۀ 

ی محوری مدیران صورت هاآزاد اسالمی ایران با هدف شناسایی ابعاد و صالحیت
ی هادانشگاههای موردنیاز مدیران در دهد صالحیتبندی شده است. نتایج نشان می

ارزش آفرین و ، گراهای محوری تعالیآزاد اسالمی ایران در سه بعد صالحیت
بعد دوم سه ، گرا قرار دارند. بعد اول دو مؤلفۀ مدیریت عالمانه و رهبر تغییرمعنویت

و ، انسان محوریو بعد سوم دو مؤلفۀ  مدار و مساله مدارمشتری، گرمؤلفۀ آینده ن
 را دارند. خواهیعدالت

قطعیت و پیچیدگی در عدم، رشد از نوسانیک روند روبه هادانشگاهدر بسیاری از 
هایی هم وجود بینیدهد. البته خوششرایط را آشفته و ماهیت رقابت را تغییر می، محیط

بیند و معتقد است در صورت فراست و بینش را همراه با فرصت میدارد که این جریان 
هایی نیز دست پیدا کرد. نقش مدیریت توان از دل این جریان به فرصتمی، مدیران

تغییرات و موفقیت مدیران بستگی به توانایی ایشان در هماهنگی با این تغییرات دارد 
مراتبی کمتر و با سلسله، ترچابک، پذیرترکه به سوی یک دانشگاه با ساختار انعطاف

های خود را برای ها و قابلیتشایستگی، کنند. بنابراین مدیران باید نقشحرکت می
ها هنگامی تفکر و عمل در سطح جهانی تغییر دهند. این شایستگی، سازگاری، بینیپیش

یابی به کارساز خواهند بود که اسباب برتری بر رقبا را فراهم سازند و درعین حال دست
پیشنهاداتی به  توانیمآن به سادگی میسر نباشد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش 

 ارائه داد:ی آزاد اسالمی ایران هادانشگاهمدیران و معاونین 
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نقش حیاتی  با توجه به اینکه مدیران شایسته به عنوان یکی از عوامل توسعه دانشگاه
محوری نظام شایسته، ر انتخاب و ارتقاء مدیرانشود که دپیشنهاد می، کندرا ایفا می

 مورد توجه قرار گیرد.
شود که پیشنهاد می 9313انداز ایران به منظور دستیابی به اهداف سند چشم

نظام آموزش مدیران بر اساس الگوی ، برای افزایش کارایی و اثربخشیها، دانشگاه
 شایستگی طراحی و اجرا گردد.

توان فقط به فهرست نمی هادانشگاههای مدیران در یستگیهای شادر تدوین مولفه
شود که لذا پیشنهاد می، ها بسنده کردها و زیر مؤلفهای از مؤلفهکردن مجموعه

 "معیارهای عملکرد"دهنده استاندارد را نیز در حکم ای از رفتارهای نشانمجموعه
حقق استانداردها را در عملکرد تدوین و ارائه کرد ترا بر اساس آن معیارها بهتر بتوان ت

 ارزیرابی و قرضاوت کررد.، دانشگاهی مدیران

هایی از جمله محدود بودن مطالعات و سوابق قبلی در انجام این پژوهش محدودیت
امکان مقایسۀ نتایج این پژوهش را با مطالعات ، های مدیران در آیندهدر مورد شایستگی

 پیشین محدود ساخته است.
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