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چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی شایستگیهای تخصصی رؤسای دانشکدههای دانشگاه تهران و ارائه دورههای آموزشی
مبتنی بر آن انجام شده است .رویکرد پژوهش کیفی و از دو روش تحلیل محتوا و مرور نظاممند استفاده شده است .ابتدا با
کدگذاری کیفی شرح وظایف رؤسای دانشکدههای دانشگاه تهران ،شایستگیهای مربوطه استخراج شدند؛ سپس با مرور
نظاممند مطالعات پیشین شایستگیهای به دست آمده تکمیل و اصالح شدند .درنهایت اعتبار یافتههای پژوهش با روش تحلیل
و ب ازبینی نخبگان و همکاران مورد تأیید قرار گرفت .بر اساس یافتههای پژوهش ،الگوی سه الیه شایستگیهای تخصصی رؤسای
دانشکدهها شامل  9شایستگی تخصصی و  17زیرشایستگی در قالب سه دستهبندی کلّی است .این دستهبندیها شامل
شایستگیهای ارتباطی و حمایتی (توانایی نمایندگی مؤثر و دفاع از دانشکده و توانایی برقراری تعامل مؤثر) ،شایستگیهای
آموزشی ،پژوهشی و تخصصی (رهبری و مقبولیت علمی ،توانمندی ارائه خدمات تخصصی دانشکده به جامعه ،توانمندی ارتقاء
فرآیندهای یاددهی  -یادگیری دانشکده ،توانایی ارتقاء فرآیندهای پژوهشی دانشکده و آگاهی از سیاستها ،قوانین و برنامههای
مربوط به دانشکده) و شایستگیهای مدیریت سرمایه انسانی (توانایی ارتقاء برنامههای کارکنان و دانشجویان دانشکده و توانایی
جذب و توسعه مؤثر اعضای هیأت علمی دانشکده) میباشد .همچنین بر پایه الگوی شایستگیهای تخصصی طراحی شده و با
استفاده از نظر خبرگان به منظور توسعه و ارتقاء شایستگیهای رؤسای دانشکدهها ،عناوین دورههای آموزشی به همراه
سرفصلهای آموزشی شان پیشنهاد شدهاند.
کلیدواژهها :شایستگی ،شایستگیهای تخصصی ،دوره آموزشی ،رئیس دانشکده ،دانشگاه تهران

 1این مقاله برگرفته از بخشی از نتایج طرح پژوهشی "تدوین الگوی شایستگیهای مدیران دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران" در قالب هسته  19چهارمین
دوره طرح شهید احمدیروشن و تحت حمایت بنیاد م لّی نخبگان میباشد.
 2دان شیییار ،مهند سییی صینایع ،دان شییکده مهند سییی صیینایع ،پییردیس دان شییکده هییای ف نییی ،دان شییگاه ت هییران ،ت هییران ،ا ییران( .نوی سیینده م سی ول:
)alibozorgi@ut.ac.ir
 3دانشجوی دکتری تخصصی ،مدیریت آموزش عالی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 4دانشجوی دکتری تخصصی ،مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
در دنیای مدرن امروزی هر جامعهای برای افزایش ظرفیت حکمرانی خود نیازمند مدیران و کارکنان
شایسته است .در محیط سازمانی نیز مدیران ناچارند پیوسته قابلیتها و شایستگیهای خود را توسعه
دهند ،تا بتوانند پا سخگوی شرایط متغیر و متفاوت محیطی باشند .دانشگاهها و مؤسسههای آموزش
عالی نیز مانند سایر سازمانها ناگزیر از سازگاری مداوم برای بقا هستند .اگر سطح نگاه از این نیز باالتر
رود ،این نکته هویدا خواهد شد که فارغ از رقابتهای جهانی و پاسخگویی به نیازهای محیطی ،انسان به
خودی خود محتاج رشد و توسعه مداوم است ،تاجایی که حضرت امام کاظم (ع) دراینباره میفرمایند:
«هرکه دو روزش یکسان باشد ضرر کرده است  .) 1 ( »1این حدیث نورانی و گرانقدر از امام هفتم (ع)
بیش از هرچیز دیگری اهمیت و ضرورت تو سعه آحاد جامعه را نمایان میسازد (  .) 2همچنین با تتبع
در کالم معصومین میتوان پی برد که آنچه در سعادت جامعه نقشی اساسی دارد ،شایستگی و جامع -
الشرایط بودن مدیران و کارگزاران آن جامعه است ( ) 3؛ که در این بین برای مدیران دانشگاهی به خاطر
نقش حساس و پررنگی که در رهبری و اداره جریان عظیم تربیت سرمایه انسانی کشور دارند ،بسیار
ضروریتر بهنظر میرسد.
توجه روزافزون به آموزش مدیران و اهمیتی که صاحبنظران مدیریت برای آن قائل هستند ،بر این
فرض استوار است که برنامههای اثربخش آموزشی به افزایش دانش ،مهارت و اصالح رفتار مدیران منجر
میگردد و درنهایت بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی سازمانی را در پی خواهد داشت؛ که البته به قول
دیویس  ) 1992 (2استفاده از مدلهای شایستگی به عنوان مبنای نظام آموزش و توسعه به اجتناب از
دید کوتاه مدت یا پیروی از یك رسم زودگذر کمك میکند و موجب اطمینان خاطر از این نکته می
شود که نظام آموزش بیشتر بر آینده تمرکز دارد تا به موارد پیشین(  .) 4درنتیجه قطعاً شایستگیها می-
توانند نقش پررنگی را در طرحریزی آموزش سرمایه انسانی در سازمانها ایفا نمایند.
به طور کلی نهادهای آموزش عالی برای تحقق مأموریت و چشمانداز خود (  ) 5دستیابی به اهداف
راهبردی ( ،) 6ارتقاء کیفیت در تصمیمگیری و گسترش مهارتها و تجارب الزم (  ،) 7مقابله مؤثر و
فعاالنه با مشکالت مختلف نظام اداری و انجام وظایف و نقشها به نحو احسن (  ) 8نیازمند ارتقاء
شایستگیهای مدیران خود می باشد؛ درنتیجه الزم است مدیران بر اساس یك مدل بومی و سازگار با
شرایط و فرهنگ کشور و سازمانشان توانمند شوند.

 1من اِستوَی یوَماه فهَوُ مَ غَبوُن
Davis
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در تمام نظامهای آموزش عالی جهان ،تالش زیادی به منظور شناخت مهارتها و شایستگیهای رؤسای
دانشگاه ها با الهام از ادبیات مدیریت عمومی و مدیریت آموزش عالی و در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی خاص هر جامعه صرف میشود (  .) 9در این بین غالباً شایستگیهای
رؤسای دانشکدهها مورد غفلت واقع شده و یا هم پایه شایستگیهای رؤسای دانشگاهها در نظر گرفته
میشود .این در حالی است که رؤسای دانشکدهها همچون پلی بین ریاست دانشگاه و مدیران گروههای
آموزشی می توانند نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف دانشگاه داشته باشند (  .) 10به بیان دیگر آنها
هماهنگ کننده بدنه ستادی و صفی دانشگاه بوده ،قادرند تحوالت اجرایی و تخصصی قابل توجهی را در
دانشکده ها رقم زده و نقش منحصربه فرد و متمایزی را نسبت به رؤسای دانشگاهها ایفا نمایند .از این
رو پژوهش حاضر سعی دارد به صورت متمرکز به طراحی الگوی شایستگیهای تخصصی رؤسای
دانشکده ها و ارائه یك برنامه آموزشی جهت توانمندسازی ایشان ،بپردازد.
مبانی نظری پژوهش
مفهو شایستگی از زمانی که اولین بار توسط مكکلی لند  1در سال  1973تعریف شد ،تا به ا مییروز
توسط رشتههای مختلف روانشناسی ،مییدیریت م نییابع ان سییانی ،سی سییتم هییای اطال عییاتی و آ مییوزش بییه
روش های مختلفی تعریف شده است و این بحث همچنان ادامه دارد (  .) 11نگاهی به جدول شییماره 1
میتواند بخشی از این تنوع را نشان دهد.
جدول . 1تعاریف شایستگی ( 12، 11و )13
پژوهشگران
مک کلیلند ()1973
کلمپ )1993( 3
اسپنسر و اسپنسر )1993( 5
بارترام و همکاران )2003( 6
مارتینا و همکاران )2012( 7

تعاریف
ویژگی

شخصی 2

یا مجموعهای از عادات فرد که منجر به عملکرد بییاالتر ییا تاثیر گییذارتر او

در کار می شود.
مشخصه اساسی  4فرد که منجر به عملکرد باالتر یا مؤثرتر او در کار می شود.
مهارتها و تواناییهایی که فرد می توا نیید ان جییام د هیید ییا از طر ییق تجر بییه کییاری ،تجر بییه
زندگی ،مطالعه یا تمرین به دست آورد.
مجموعه ای از رفتارها کییه ا بییزاری بییرای ن ییل بییه ن تییایج ییا پیا مییدهای مط لییوب و دل خییواه
هستند.
ظرفیت و تواناییهای الزم جهت انجام یك فعالیت خاص ،دارا بودن مهارت هییا و ویژ گییی -
1

. McClelland
. Personal trait
. Klemp
4
. Underlying characteristic
5
. Spencer & Spencer
6
. Bartram et al.
7
. Martina et al.
2
3
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تعاریف
های عام و واجد شرایط بودن نسبت به بخش مورد نظر.

اسکورکوا )2016( 1

توانایی فردی جهت انجام فعالیتی مشخص یا کیف ییت ،م هییارت و توا نییایی ان جییام کار هییای
درست.
خوشهای از ویژگیهای تسهیلگر شامل دانش ،م هییارت هییا ،توانم نییدی هییا ییا خصو صیییات

هوآنگ وو )2017( 2

فردی که به سازمان در پیاده سازی موفقیتآم ییز راهبرد هییایش در م حیییط ر قییابتی ک مییك
میکند.

براون و همکاران )2018( 3

توانایی بسیج کردن ،یکپارچه سازی و انتقال دانش ،مهارت و منابع به من ظییور ر سیییدن بییه
عملکرد برنامه ریزی شده و افزودن ارزش اجتماعی و اقتصادی به سازمان و افراد.

قلیپور ،سیدجوادین و

مجموعهای از دانش تخصصی ،تواناییها ،مهارتها ،صفات درونی ،انگ ییزه هییا ،ن گییرش هییا و
ارزشهای اساسی برای توسعه فردی و مشارکت موفقیتآمیز هر فرد در یك سازمان

اسدیفرد ،خائف الهی و

اندوخ تییه هییا و من شییأ رف تییار ان سییانی ه سییتند ،هییر فییردی ترک ییب منح صییر بییه فییردی از

روزبهان ()1397
رضائیان ()1390

شایستگیها را دارد که او را قادر می سازد تا در سطح معینی از تبحر عمل نماید.

با مرور تعاریف جدول شماره  ،1میتوان به وضوح دریافت کییه هییر ییك از پژوه شییگران ،جیینس
شایستگی را به مفاهیم مختلفی اعم از شناختی ،رفتاری ،مهارتی و شخصیتی نسبت دادهاند .بر ه مییین
اساس ،در پژوهش حاضر ن یز ابعاد گوناگون دانشی ،مهارتی و رفتاری در طرا حییی ال گییوی شای سییتگی هییا
مورد توجه قرار گرفته است.
از نگاهی دیگر ،دو د سییته پییژوهش در حییوزه شای سییتگی و جییود دارد .د سییتهای از آن هییا بییر روی
شایستگیهای خاص یك شغل تمرکز داشته و بخشی از آنها نیز در مییورد شای سییتگی هییای ع مییومی و
مشترک صحبت می کنند .به طور مثال مهارت حل مس له جزء شایستگیهای عمومی دسته بندی می -
شود .سیسون و آدامز  ) 2013 ( 4نیز نشان دادهاند که بیش از  80درصد پژوهشهای مربوط به مدلهای
شایستگی ،از جنس شایستگیهای عمومی هستند (  .) 14این نتیجهگیری بیانگر آن است که در اغل ب
پژوهشها جای خالی شایستگیهای تخصصی مشاغل احساس شده و صرفاً شایستگیهای عمومی مورد
تأکید قرار میگیرد.
قابل ذکر است که شایستگیهای تخصصی مجموعه شایستگیهایی را در بر میگیرند که با تأکید
بر مهارت های شغلی ،کارکردهای خاص و تخصصی افراد را متناسب با م شییاغل و شییرح و ظییایف آن هییا

1

. Skorkova
. Hovang Vu
. Brown et al.
4 . Sisson and Adams
2
3
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متبلور میسازند .این شایستگیها از طریق تحلیلهای وظیفهای ،آنچه را کییه ا فییراد سییازمان با یید در
نقشهای ویژه خود قادر به انجام آن باشند ،مشخص میکنند ( .) 15
پیشینه تجربی پژوهش
تاکنون در مقایسه با سایر پستهای دانشگاهی پژوهشهای زیادی پیرامون شا یستگیهای رؤسای
دانشکده ها صورت نگرفته است .شاید یکی از دالیل آن همپا دانستن وظایف و شایستگیهای این پست
با رؤسای دانشگاه ها باشد؛ این در حالی است کییه شییرح و ظییایف ،انت ظییارات و م سی ولیت هییای رؤ سییای
دانشکدهها کامال متفاوت است .با این وجود در جدول شییماره  2بییه بر خییی از پییژوهش هییای داخ لییی و
خارجی این حوزه اشاره شده است.
جدول . 2خالصه ای از پیشینه تجربی پژوهش (مطالعات نگارندگان)
نام
عنوان پژوهش

پژوهشگر/

یافته های پژوهش

روش پژوهش

زمان
ک شییف شای سییتگی هییای

رویکرد ترکیبی و مجمو عییه -

نوزده شایستگی کلیدی مدیران میانی آ مییوزش

فااام ،ن قاای ،

کلیدی مییدیران م ییانی

ییل

عالی (از جمله رؤ سییای دان شییکده هییا) در قا لییب

نگوی  ،ماای و

عییالی در

محتوا ،م صییاحبه گییروه هییای
کانونی و زمینهیابی

پیینج حییوزه ا صییلی ره بییری و مییدیریت ،اداره
کردن ،مشاوره دادن ،مدیریت م نییابع ان سییانی و

توسعه ره بییران :ن قییش
شای سییتگی هییا در

شییناختی
روش پدیدار
هرمونوتیك و مصاحبه نی مییه

نتایج به دست آ مییده ،شای سییتگی هییای ره بییران
دانشکدهها را در شییش د سیته کلّییی حر فییهای -

سییاختارمند بییا رؤ سییا و

گرایی ،دفاع و حمایت از دان شییکده ،هم کییاری،

معاو نییان دان شییکده هییای

ارتباطات ،مدیریت منابع و استراتژی سییازمانی

تران )2019( 1

آ مییوزش
ویتنام

ای از روش هییای تحل

خود مدیریتی به دست آمده است (.)16

دانشکدههای محلی

ادی )2013( 2

لییی (جمع
مح
زیر30000نفر) آمریکا
مونتز ،ولورتن
و ژی

ما

نقش هییا و چییالش هییای

تحل ییل عییاملی اکت شییافی و

شایستگیهای رؤسای دان شییکده هییا دربردار نییده

رؤسای دانشکدهها

تأی ییدی ،جام عییه آ مییاری
پییژوهش شییامل رؤ سییای

روابط خارجی و سیاسی ،فراهم ن مییودن زمی نییه
بییورس تح صیییلی خصو صییی ،ره بییری مییؤثر،

دان شییکده هییای ع مییومی و

مدیریت منابع ،بهرهوری داخلی و ا مییور مر بییوط

خصوصی آمریکا

به کارکنان است (.)18

رؤ سییای دان شییکده هییا:

روش توصیفی و پیمای شییی و

ن تییایج پییژوهش ،و ظییایف و شای سییتگی هییای

چارچوب هییای ره بییری

جامعه آماری شامل رؤ سییای

مختلفی را اعم از حفظ محیط کاری سییودمند،

3

()2003
رو
( )2000

سا

4

ییت

قرار میدهد (.)17

1

. Pham, Nghiem, Nguyen, Mai, & Tran

2

. Eddy
. Montez, Wolverton & Gmelch
4
. Russel
3
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نام
پژوهشگر/

عنوان پژوهش

یافته های پژوهش

روش پژوهش

زمان
و استرس

علمی دان شییکده هییای ع ضییو
انج میین آمری کییایی دان شییکده

پروردن تدریس خوب ،ح فییظ ارت بییاط مییؤثر در
عرض تقسیم کار ،نمای نییدگی کییردن دان شییکده

ها 1

از جانب ریا سییت و برنا مییهر ییزی مییالی و تهیّییه
بودجه ،برای رؤسای دان شییکده هییا ارا ئییه ن مییوده
است (.)19

ماای،

کری

ر جااایی پااور و
نااوه ا بااراهی
()1396

ا

سااماعیلی

()1395

شییرح و ظییایف ر ئیییس

روش پییژوهش تو صیییفی بییا

و ظییایف رؤ سییای دان شییکده هییا بییا  29مول فییه در

دانشکده ،مبنایی بییرای

رویکرد کیفی ،پس از ان جییام

قا لییب ه فییت مقو لییه ا صییلی ره بییری ،مییدیریت

ارا ئییه ال گییوی ارز شیییابی
وظیفهمدار

مطال عییات کتابخا نییهای از
طریق تحلیل محتوا طی سه

اجرا ییی ،ارت قییای کیف ییت ،تغی ییر و روزآ مییدی،
حمایت و پشتیبانی ،تعامل و ک سییب و تقو ییت

مرحله کدگذاری مفهومی

توانمندیها دستهبندی شدهاند (.)20

شنا سییایی ال گییوی
رؤ سییای دان شییکده هییای

روش کی
پدیدارشنا

نییوع
بییزار

مطابق با یافتههای پژوهش رؤ سییای دان شییکده -
ها سه وظیفه ا صییلی خییود را در قا لییب برنا مییه -

فییی از
سییی و ا

دولتی شهر تهران

م صییاحبه نی مییه سییاختارمند؛

ر ییزی ،ن ظییارت و ه مییاهنگی ،در چ هییار ب عیید

جامعه پژوهش شییامل کل ییه

آموزشی ،پژوه شییی ،فرهن گییی و اداری  -مییالی و

رؤسای دان شییکده هییای ع لییوم
انسانی دان شییگاه هییای دول تییی

بییا سییه م هییارت ا صییلی ارت بییاط سییازمانی ،حیلّ
مسائل سییازمانی و چا نییهز نییی ان جییام میییده نیید

تهران

(.)10

همانطور که در جدول شماره  2قابل مالحظه است ،الف) کییم تییر پژوه شییی بییر شای سییتگی هییای
تخصصی رؤسای دانشکدهها تمرکز کرده است؛ ب) هیچ کدام از پژوهشها اهتمامی نسبت بییه تحل ییل
شرح وظایف رؤسای دانشکدهها به منظور استخراج شایستگیهایشان نداشتهاند؛ ج) در بین پژوهشهای
داخلی مرتبط نیز تحت عنوان مفاهیم مشابهی همچون ویژگیهای عملکردی به شایستگیهای رؤسای
دانشکدهها پرداخته شده است .همین کمبودها میتواند به روشنی بیانگر نوآوری و تمایز پژوهش حاضر
باشد.
روش پژوهش
رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و دو روش تحلیل محتوا و مرور نظاممندِ پییژوهش هییای مییرتبط
مورد استفاده قرار گرفته است .ابتدا به منظور استخراج شایستگیهای تخصصی از محتوای شرح وظایف
). American Association of Community Colleges (AACC

1
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رؤسای دانشکده های دانشگاه تهران ،از شیوه «تحلیل مح تییوا» ا سییتفاده شییده ا سییت کییه از ییك رو ییه
استقرایی تبعیت میکند.
به منظور تحلیل محتوا ابتدا از متن شرح وظایف ،یك الگوی کلی (کُدها (زیرشایستگی) و تِم هییا
(شایستگی)) بدست آمد .به این صورت که ) 1 ( :پژوهشگر ابتدا زیر جمالت و یا کلمات مع نییادار خییط
میکشد؛ (  ) 2به هر بخشِ معنادار یك برچسب با عنوان «کُد» اختصاص داد میشود بییه گو نییهای کییه
معنای آن بخش توصیف شود؛ (  ) 3کُدها در یك دسته بزرگتر با عنوان «تِم» گروه بندی میشوند .این
رویه توسط کالرک و کرسول  ) 2014 ( 1برای تحلیل مطالعات کیفی ارائه شدهاست (  .) 21جدول ( ،) 3
نمونه ای از این رویه کدگذاری را برای دو بند از بندهای شرح وظایف رؤ سییای دان شییکده هییای دان شییگاه
تهران نشان میدهد.
جدول  . 3مراح کدگذاری بخشی از بندهای شرح وظایف رؤسای دانشکده های دانشگاه تهران (نحلی
نگارندگان)
متن شرح
وظیفه
نظارت بر حسن
ا جییرای و ظییایف
آموز
پژوه

شییی،
شییی و

فرهنگی اع ضییای
هی ییت عل مییی
دانشکده

مفاه ی معنادار

کدها (زیرشایستگیها)

ت ها (شایستگیها)

ن ظییارت بییر عمل کییرد

ارز ییابی عمل کییرد اع ضییای هی ییت

توا نییایی جییذب و تو سییعه مییؤثر اع ضییای

اعضای هی ت علمی

علمی

هی ت علمی

توانایی ارتقاء فرآی نییدهای آموز شییی

آ شیینایی بییا ا سییتانداردها و ا صییول ارت قییاء

و یاددهی -یادگیری دانشکده

کیفیت خدمات آموزشی

توانایی ارتقاء فرآی نییدهای آموز شییی
و یاددهی -یادگیری دانشکده

توا نییایی و ت سییلط بییر فرآی نیید ییاددهی -
یادگیری مؤثر

ن ظییارت بییر ح سیین
ا جییرای و ظییایف
آموزشی
ن ظییارت بییر ح سیین
و ظییایف پژوه شییی و
فرهنگی

ارز ییابی کییار
ساالنه دان شییکده

گزارشد هییی

و گزارش آن بییه

رئیس دانشگاه

بییه

توانایی ارتقاء فرآی نییدهای پژوه شییی
دانشکده

هدایت و آگاهی از فعالیتهای پژوهشی

بر قییراری ارت بییاط بییین دان شییکده و

توا نییایی نمای نییدگی مییؤثر و د فییاع از

دانشگاه

دانشکده

رئیس دانشگاه

به منظور اعتبار یابی یافتههای مستخرج از کدگذاری شرح وظایف ،کدها و تمهای شناساییشده،
توسط صاحبنظران ،مدیران دانشگاهی و همکاران  2مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفتند .این فرآیند

1

. Clark and Creswell
Member checking

2
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مجدداً پس از استخراج یافتههای مرور نظام مند نیز اجرا شد که توضیحات آن پس از جدول شماره ،5
قید ش ده است.
عالوه بر تحلیل محتوای شرح وظایف رؤسای دانشکدههای دانشگاه تهران ،جستجوی نظاممند در
پژوهشهای مربوطه با هدف تکمیل شایستگیهای تخصصی این حوزه انجام شد .در گام اول به تنظیم
سوال اصلی پژوهش اهتمام شد؛ شایستگیهای تخصصی رؤسای دانشکدهها دربردارنده چه مؤلفهها و
ابعادی است؟
سپس ساختار کلمات کلیدی برای جستجوی نظام مند در منابع فارسی و انگلیسی تدوین شد که
در جدول شماره  4قابل مالحظه است.
جدول  . 4ساختار کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی در جستجوی نظاممند پژوهش حاضر
یا

یا

یا

یا

موضوع1

موضوع2

موضوع3

موضوع 4

مدل

شایستگی

مدیران

آموزش عالی

چارچوب

صالحیت

رؤسا

دانشگاه

الگو

توسعه حرفهای

رئیس

دانشکده

مولفهها

عملکرد

مس ولین

وظایف
Model
Framework
Pattern

و

Competency
Skill
Ability

و

Provost
Dean
Boss

Components
Factors

Duties
Tasks

Chief
Head

Items

Performance

Manager

Proficiency

Academic vice

و

Faculty
Collage
Academic
affairs
University

Professional
development

کلمات کلیدی موجود در جدول شماره  3در پایگاههای علمی مختلفی از جمله پایگاه مرکز
اطال عات علمی جهاد دانشگاهی  ،1بانك اطالعات نشریات کشور  ،2پایگاه اطالعات علمی ایران  ،3پایگاه
علمی اسکوپوس  4و پروکوئست  5با استفاده از موتورهای جستجویی مانند گوگل اسکالر  6و علم

نت 7

1.

https://www.sid.ir/
. https://www.magiran.com/
3
. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/
4
. https://www.scopus.com/
5
. https://search.proquest.com/
6
. https://scholar.google.com/schhp?hl=fa
7
. https://elmnet.ir/
2

طراحی الگوی شایستگی های تخصصی رؤسای دانشکدهها  /...علی بزرگی امیری ،زهرا احتشام و ایمان شکر

217

مورد جستجو قرار گرفت .درنهایت با توجه به معیارهای مختلفی که برای ورود و خروج مقاالت در نظر
گرفته شده بود ،درنهایت  13پژوهش مبنای کار قرار گرفتند .نحوه کدگذاری یافتههای حاصل از این
پژوهشها در جدول شماره  5قابل مالحظه است.
جدول . 5کدها و منابع دستهبندی سهگانه و شایستگی های نهگانه رؤسای دانشکده ها (یافتههای
نگارندگان)
مقوله

مفاهی
(شایستگیها)

شایستگی های ارتباطی و حمایتی

توا نییایی نمای نییدگی
مییؤثر و د فییاع از
دانشکده

پژوهشگران ،زمان و منابع

کدها

تییر )2016 ،1

د فییاع و حما ییت از دان شییکده در م جییامع،

ادی () 17( )2013؛ (اوتنری

وکا لییت دان شییکده ،نمای نییدگی کییردن
دانشکده از جانب ریاست ،روابط خییارجی

() 22؛ مییونتز ،و لییورتن و ی مییل ()2003
() 18؛ روسل ()19( )2000

و سیا سییی از جا نییب دان شییکده ،بر قییراری
ارت بییاط بییین دان شییکده و دان شییگاه،
گزارشدهی به رئیس دانشگاه

توانایی تعامل مؤثر

لییورلی ،2

) 23( )2016؛ ادی ()2013؛

تیم سازی ،همکاری ،روابط بین فییردی و

(ک

مهارتهای ارتباطی ،ح فییظ ارت بییاط مییؤثر

اوتنری تییر () 2016؛ (رو سییر ،جون سییرود و
هییك ،3

در عییرض تق سیییم کییار ،حما ییت و
پ شییتیبانی ،تعا مییل ،ارت بییاط بییا مرا کییز

) 24( ) 2003؛ رو سییل ()2000؛
کری مییی و هم کییاران ( )1396؛ ( ثییاقبی،

مختلف در دانشگاه ،تقویت روابط انسانی

فییری و

) 25( )1395؛ (مظ

هم کییاران) 26 ( )1383،؛ ( کییوزه چ ییان،
)27( ) 1378

شایستگی های مدیریت سرمایه

جییذب و

ارز ییابی عمل کییرد اع ضییای هی ییت عل مییی،
آموزش و تو سییعه اع ضییای ه ییأت عل مییی،

توسعه موثر اع ضییای

انت خییاب و ا سییتخدام ن ییروی تییازه بییرای

هی ت علمی

ه ییأت عل مییی ،بییورس هییای تح صیییلی و

توا نییایی

(ا تییارا ) 28( )2015، 4؛ رو سییل ()2000؛
کریمی و همکاران ( )1396

فرصتهای مطالعاتی
توانایی ارتقاء برنا مییه

پییروردن روا بییط بییین فییارغالتح صیییالن،

هییای مییرتبط بییا

ارتقاء کیفیت ز نییدگی تح صیییلی و کییاری

دان
کارکنان

شییجویان و

روسل ()2000

دانشجویان و کارکنان

1

. Ottenritter
. Cleverley
3. Rosser VJ, Johnsrud LK, Heck
4
. Otara
2
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مقوله

مفاهی
(شایستگیها)
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کدها

پژوهشگران ،زمان و منابع

و ارت قییاء کیف ییت آ مییوزش در دان شییکده، ،

روسر ،جونسرود و هییك () 2003؛ رو سییل

شایستگی های آموزشی ،پژوهشی و تخصصی

توا نییایی ارت قییاء
فرآیندهای آموزشی

پروردن تدریس خییوب ،طرا حییی و ظییایف
برای اساتید راهنما و مییدیران گییروه هییای

و یاددهی -یادگیری

آموزشی ،ارزیابی یادگیرندگان ،تسلط بییر

دانشکده

فناوریهای آموز شییی ،ن ظییارت بییر ح سیین

() 2000؛

(روبیالرد ،1

)29( )2000

اجرای وظایف آموزشی
تالشهای پژوهشی ،توانایی برنا مییهر ییزی

ا تییارا () 2015؛ رو سییر ،جون سییرود و هییك

پژوه شییی ،فییراهم ن مییودن زمی نییه بییورس

()2003؛

مییونتز ،و لییورتن و ی مییل

تح صیییلی خصو صییی ،ن ظییارت بییر ح سیین
وظایف پژوهشی و فرهنگی

()2003؛ ا سییماعیلی () 1395؛ مظ فیری و
همکاران ()1383

توانم نییدی ارا ئییه

تقویت فعالیت هییای تخص صییی دان شییکده،

رو سییل ()2000؛ مظ فییری و هم کییاران

خییدمات تخص صییی
دانشکده به جامعه

ج مییعآوری و ت نییوعبخ شییی م نییابع مییالی
دانشکده،

() 1383؛ کوزه چیان ()1378

توا نییایی ره بییری و

آگاهی از رشتههای مو جییود در دان شییکده،

روبیالرد ()2000؛ ثاقبی ()1395

مقبول ییت عل مییی در

جایگاه رهبری آموزشی در دانشکده

آگاهی از سیا سییت -

دا نییش ن سییبت بییه مأمور ییت ،فل سییفه و

ادی () 2013؛ اوتنری تییر ()2016؛ رو سییر،

ها ،قوانین و برنامه -

تییاریخ ،تییدوین چ شییما نییداز دان شییکده،

جون سییرود و هییك () 2003؛ رو بیییالرد

توا نییایی ارت
فرآی

قییاء
نییدهای

پژوهشی دانشکده

دانشکده

های مربوطه

مهارت در استراتژی سازمانی دانشکده

()2000

پس از بررسی و جمع بندی نتایج عنوان شده در جدول شماره  5و تلفیق آنها با نتایج برآمده از
تحلیل شرح وظایف رؤسای دانشکدههای دانشگاه تهران بهمنظور بررسی اعتبار یافتهها از روش بازبینی
نخبگان کمك گرفته شدهاست .در روش ب ازبینی ،از نخبگان حاذق در موضوع مورد مطالعه د عییوت بییه
عمل می آید تا با نظارت بر تمام مراحل پژوهش کیفی ،فرآیند و نتایج مطالعه را مورد تأیید قرار ده نیید
(  .) 30در پژوهش حاضر نیز از تأیید یك عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ،یك از مس ولین حوزه منابع
انسانی دانشگاه تهرا ن ،سه دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و یك دانشآموخته دکتری دانشگاه شییهید
بهشتی استفاده شده است .همچنین با بکارگیری ابعاد تکرارشده در پژوهشهای گذشته و وارد کییردن
آنها در مدل شایستگیهای تخصصی رؤسای دانشکدهها سعی شده است اعتبار بیشتری بییرای ن تییایج
پژوهش حاصل آ ید.

Robillard

1
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یافتههای پژوهش
همانطور که در بخش روش شناسی پژوهش توضیح داده شد ،بر پایه تحلیل شرح وظایف رؤ سییای
دانشکدههای دانشگاه تهران و مرور نظاممند پژوهشهای مربوطه درنهایت الگویی سه الیهای شییامل 9
شایستگی تخصصی و  17زیرشایستگی در قالب سه دسته بندی کلی به دست آمد .یافتههای پییژوهش
دربردارنده شایستگی های ارتباطی و حمایتی (توانایی نمای نییدگی مییؤثر و د فییاع از دان شییکده و توا نییایی
برقراری تعامل مؤثر) ،شایستگی های آموزشی ،پژوهشی و تخصصی (رهبری و مقبولیت علمی ،توانمندی
ارائه خدمات تخصصی دانشکده به جامعه ،توانمندی ارتقاء فرآی نییدهای ییاددهی  -ییادگیری دان شییکده،
توانایی ارتقاء فرآیندهای پژوهشی دانشکده و آگاهی از سیا سییت هییا ،قییوانین و برنا مییه هییای مر بییوط بییه
دانشکده) و شایستگیهای مدیریت سرمایه انسانی (توانایی ارتقاء برنا مییه هییای کارک نییان و دان شییجویان
دانشکده و توانایی جذب و توسعه مؤثر اعضای هیأ ت علمی دانشکده) است .شکل شماره  1ال گییوی بییه
دست آمده در پژوهش و ابعاد جزئی شایستگیهای احصا شده را نشان میدهد .براساس شرح و ظییایف
رؤسای دانشکده و پژوهش های مورد مطالعه به منظور فهم بهتر الگوی پژوهش (شکل شماره  ) 1بییرای
هر یك از شایستگیهای تخصصی تعاریفی در نظر گرفته شده که در جدول شییماره  6قا بییل مالح ظییه
است.
ردیف

جدول . 6تعاریف شایستگی های تخصصی 9گانه رؤسای دانشکده ها (یافته های نگارندگان)

4

شایستگیهای مدیریت سرمایه انسانی

3

ارتباطی و حمایتی

2

بندی

شایستگیهای

1

دسته

عنوان شایستگی

تعریف

توانایی نمایندگی مییؤثر و

توانمندی رئیس دانشکده در هماهنگی هر چه بی شییتر دان شییکده و دان شییگاه ،و

دفاع از دانشکده

حمایت و دفاع از برنامهها و اعضای دانشکده در مجامع مختلف.
توانایی رئیس دانشکده در برقراری ارتباط مؤثر با/بین اع ضییای هی ییت عل مییی،

توانایی تعامل مؤثر

گروه های آموزشی ،دانشکدههای داخل و خارج از ک شییور ،ت بییادل اطال عییات و
نظرات و دریافت کمك از آن ها.

توا نییایی جییذب و تو سییعه

مهارت و توانایی رئیس دان شییکده در جییذب اع ضییای هی ییت عل مییی شای سییته،

مییوثر اع ضییای هی ییت

ارزیابی اثربخشی آنان و فراهم ساختن زمینه مناسب ج هییت تو سییعه و ارت قییاء

علمی

روزافزون آنها

توانایی ارتقاء برنامه هییای

توا نییایی ر ئیییس دان شییکده در به بییود مجمو عییه برنا مییههای مییرتبط بییا فییارغ

مییرتبط بییا دان شییجویان و

التحصیالن ،دانشجویان در حال تح صیییل و کارک نییان ،کییه مو جییب گ سییترش

کارکنان

روابط بین آن ها ،تضمین کیفیت زندگی و ارتقاء عملکردشان میگردد.

ردیف
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دسته

عنوان شایستگی

تعریف

توانایی ارتقاء فرآی نییدهای

مجمو عییه آ گییاهی هییا ،م هییارت هییا و نگرش هییای ر ئیییس دان شییکده در ارت قییاء

ییاددهی -

روزا فییزون کیف ییت خییدمات آموز شییی خییود و دان شییکده ،به بییود فرآی نییدهای

بندی

آموز شییی و

5

یادگیری دانشکده

7

8

شایستگی های آموزشی ،پ ژوهشی و تخصصی

6

یاددهی و یادگیری و توسعه آموزشهای کاربردی میگردد.

توانایی ارتقاء فرآی نییدهای
پژوهشی دانشکده
توانم نییدی ارا ئییه خییدمات
تخص صییی دان شییکده بییه
جامعه
توا

نییایی ره

بییری و

ییت عل

مییی در

مقبول
دانشکده

آ گییاهی از سیا سییت هییا،
9
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قییوانین و برنا مییه هییای
مربوطه

مجمو عییه دا نییش ،م هییارت و ن گییرش ر ئیییس دان شییکده کییه مو جییب ر شیید
فعالیتهای پژوهشی خود ،اعضای هی ت علمی و گییروه هییای آموز شییی مییی -
شود.
توانمندی رئیس در شناسایی ظرفیتها و ارت قییاء کیف ییت خییدمات تخص صیی
دانشکده و ارائه این خدمات به سازمانهای حرفهای و جامعه.
توانمندی رئیس دانشکده در تسلط علمی بر مجموعه دا نییش هییای مییرتبط بییا
رشته و مقبولیت علمی وی نزد سایر اساتید.
آگاهی از تمامی سیاستهای کلی آموزش عالی ،ا سییناد باالد سییتی ،قییوانین و
مقررات آموزشی وزارت عتف و برنامههای توسعه دانشگاه و دانشکده
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شک  . 1الگوی سه الیه ای پیشنهادی پژوهش برای شایستگی های تخصصی رؤسای دانشکدهها

سازمانهای مختلف به منظور ارتقاء شایستگیهای مدیران و کارکنان خود اقدام به برگزاری انواع
دوره های آموزشی از قبیل آموزش قبل از خدمت ،آموزش بدو خدمت و آ مییوزش ضییمن خییدمت مییی -
نمایند .به طور مثال آموزش ضمن خدمت یکی از انواع آموزشهای نظاممند و م سی له محورا سییت کییه
کارکنان در مسیر شغلی خود میگذرانند .سازمانها به دالیل مختلفی هم چییون بییه روز شییدن م سییتمر
شایستگی های نیروی انسانی و منطبق شدن با نیازهای خاص سازمان به این نوع آموزش توجه ز ییادی
دارند ( .) 31
در پژوهش حاضر نیز الگوی شایستگیهای تخصصی رؤسای دانشکدهها مبنایی برای تعیین شکاف
وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار گرفته و برای ارتقاء هر یك از آنان به کمك متخصصین این امر
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دورههای آموزشی پیشنهاد شده است .مشابه این فرآیند در پژوهشهایی مان نیید مح مییدی زنجیرا نییی و
اشتیاقیان (  ،) 1391کرمی ،صالحی عمران و خشنودیفر(  ) 1391و رضائی میرقائد ،احمدی کهنعلی و
کوشکی جهرمی( ) 1396نیز انجام شده است (  33 ،32و  .) 34عناوین دورههای آموزشی پیشنهادی و
ارتباط آنها با زیرشایستگیهای مربوطه به همراه سرفصلهای آموزشی پی شیینهادی بییرای هییر ییك از
دورهها در جدول شماره  7ارائه شده است.
ردیف

جدول . 7جزئیات دوره های آموزشی پیشنهادی مبتنی بر الگوی شایستگی های تخصصی رؤسای دانشکدهها
عنوان دوره

زیرشایستگی -
های مربوطه
توا نییایی د فییاع و

1

آ شیینایی بییا
بییانی و
میز

ییت از
حما
دانشکده؛ توانایی

ییت از

بر قییراری ارت بییاط

حما

بییین دان شییکده و

دانشکده

سرفص های آموزشی پیشنهادی
−

دانشکده در مجامع مختلف
−

آداب میزبانی از مهمانان مختلف در دانشکده

−

حضور مییؤثر در م جییامع عل مییی و تخص صییی مربو طییه بییه نمای نییدگی از
دانشکده

−

دانشگاه

2

آ شیینایی بییا
ایزوها و نظام -
های ت عییالی در
آموزش عالی

روشهای ه مییاهنگی دان شییکده بییا دان شییگاه ( گییزارشگ ییری کارآ میید از
بدنه دان شییکده ،گییزارشد هییی میینظم و مییؤثر بییه دان شییگاه ،ه مییاهنگی
برنامهای دانشکده با دانشگاه و غیره)

−

مبانی کیفیت و اصول ارتقاء آن در دانشگاه

−

انواع مدلهای تعالی سازمانی (مالکوم بالدریج EFQM ،و غیره)

−

مشارکت دانشکدهها و دانشگاهها در جایزه تعالی سازمانی

آ شیینایی بییا
سیا سییت هییا،

−

مقررات ،ا صییول و

−

ا

تعریف و الزامات ن قییش ر ئیییس دان شییکده بییه ع نییوان نمای نییده و سییفیر

محیطهای آموزشی

سییتانداردهای

پیشنیازها ،الزامات و شرایط پ ییاده سییازی ا سییتانداردهای آموز شییی در
دانشکدهها و دانشگاهها

−

آموزشی

کییاربرد و متنا سییب سییازی مییدل هییای ت عییالی سییازمانی در دان شییگاه و

آشنایی با استانداردهای  ، IWA 2آشنایی بییا  ،ISO 10015آ شیینایی
با ISO 29993

−

آسیب شناسی و خألشنا سییی مییدل هییای ت عییالی و ا سییتانداردهای را ییج
آموزشی برای دانشگاههای کشور

ارت قییاء خییدمات

3

تنوعبخشی بییه

تخص
دان

منابع درآ مییدی

توانمندی ت نییوع -

دانشکده

بخشی بییه م نییابع
درآ
دانشکده

صییی
شییکده؛

مییدی

−

اقتصاد مقاومتی و نقشآفرینی دانشگاه در تحقق آن

−

آشنایی با مدل جامع درآمدزایی آموزش عالی وزارت عتف ()1397

−

شناسایی سازمانها و نهادهای دولتی و خصو صیی در ج هییت هم کییاری
تخصصی و پژوهشی با دانشگاه و نحوه شروع همکاری با هییر ییك آن -
ها

−

الزامات و سازوکارهای انجام پژوهش هییای کییاربردی در ج هییت تقو ییت
صنعت و تحقق اقتصاد مقاومتی
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عنوان دوره

زیرشایستگی -

سرفص های آموزشی پیشنهادی

های مربوطه
−

سازوکارهای راهاندازی کسب و کارهای نوپا (استارتاپها)

−

نحوه ایجاد مراکز رشد از طریق همکاریهای بین دانشکدهای

−

ا سییتفاده از ظرف ی ت خی ّیرین ،فییارغالتح صیییالن و سییرمایه واق فییین
دانشکده در جهت تأمین مالی

−

جذب شهریههای دانشجوهای بینالمللی

−

کمك به استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی در دانشکده

−

انواع روشهای صرفه جویی در هزینههای دانشکده

−

آ سیی ب شنا سییی روش هییای ناکارآ میید بییرای ای جییاد درآ میید در دان شییگاه
( جییذب فزای نییده دان شییجوهای نو بییت دوم ،گ سییترش بیی حیید و ح صییر
دانشجویان مجازی شهریهای و غیره)

−

آشنایی با ظرف ی ت هییر ییك از دان شییکده در ج هییت ان جییام پرو ه هییای
مشترک با سایر سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی

آ
4

شیینایی

ظرف ییت هییای
تخص صییی و
ر

قییابتی

دانشکده

−

آشنایی با ظرفی ت دانشکده برای حل مشکالت تولید و خدمات

−

توان دانشکده در ارائه نشریات و مجالت معتبر علمی و تخصصی

توانم نییدی ارت قییاء

−

توان دانشکده در رهبری انجمنهای عل میی و تخص صیی م لیی و بیین -

خییدمات
صییی

−

تخص

المللی

دانشکده

توان نقشآفرینی دانشکده در پیشبرد اقدامات ملی ( تییدوین و ت صییوی ب
سیاستها و اسناد ،مشاوره به مراجع سیاستگذاری و غیره)

−

موانع بهرهمندی از ظرفی تهای تخصصی دانشکدهها

−

ایجاد شبکههای علمی و تخصصی بین دانشکدهای

−

راهکارهای ت سییهیل ب هییره بییرداری حییداکثری از ظرف ی ت هییای عل میی و
تخصصی دانشکده

آ شیینایی بییا
صییول و
ا
5

ترف

نییدهای

تعامل مؤثر در
دانشکده

−

آشنایی با تحلیل رفتار متقابل

−

آشنایی با انواع مدلهای ارتباطی

توا نییایی تعا مییل
مییؤثر بییا اع ضییای

−

آشنایی با انواع محیطهای ارتباطی

−

آشنایی با فیلترهای ادراکی

ه ییأت عل مییی؛

−

آشنایی با پیامهای پنهان و اثرات آن

توا نییایی تعا مییل

−

آشنایی با مهارتهای ارتباطی در محیط دانشگاه

مؤثر با گروه هییای
آموزشی

−

آشنایی با روش هییای ارت بییاط مییؤثر ،محترما نییه و م شییارکتی بییا اع ضییای
هیأت علمی

−

آشنایی با نحوه برقراری ارتباط و ا سییتفاده حییداکثری از ظرف ییت هییای
گروههای آموزشی

6

آ شیینایی بییا

آ

گییاهی از

−

اهمیت و نقش سیاستها ،اسناد باالدستی و قییوانین آ مییوزش عییالی در

ردیف
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عنوان دوره

زیرشایستگی -

سرفص های آموزشی پیشنهادی

های مربوطه

سیا سییت هییا و
قییوانین حییوزه
آموزش عالی و

آموز

سیا سییت هییا،
قوانین و م قییررات

−

سیاستهای کلی نظام در حوزه آموزش عالی

شییی و

−

اسناد باالدستی حوزه آموزش عالی

هییای

−

آییننامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

دانشکده

برنا

تو سییعه وزارت
ع تییف ،دان شییگاه و

−

آئیننامههای داخلی دانشگاه در ارتباط با اداره دانشکدهها

مییه
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پیشبرد اهداف دانشکده

دانشکده
−

آشنایی با ت سییهیالت الزم ج هییت ت بییادل دان شییجو بییین دان شییکده هییای
مختلف

−

ن حییوه ب هییرهگ ییری از دوره هییای ک هییاد بییرای تقو ییت ارتبا طییات بییین
دانشکدهای

−

7

چ گییونگی تعر ییف پییرو ه هییای م شییترک پژوه شییی بییین دان شییکده هییای
مختلف

آ شیینایی بییا

توانمندی تعا مییل

فر صییت هییای

و هم کییاری بییا

−

هم کییاری بییا
سییایر

دان شییکده هییای
یمیرتبط دا خییل و

−

نحوه تقویت انجمنهای علمی مشترک بین دانشکدههای مختلف

دانشکدهها

خارج

−

نحوه برگزاری رویدادهای علمی مشترک بین دانشکدههای مختلف

−

هم کییاری هییای بییین دان شییکدهای در را سییتای کییارآفرینی ،راها نییدازی

آشنایی فرصت هییای مو جییود بییرای ت بییادل ا سییتاد بییین دان شییکده هییای
مختلف

استارتاپهای دانشجویی و مراکز کارآفرینی
−

ن حییوه هم کییاری هییای بییین دان شییکدهای در را سییتای تقو ییت و پو ییایی
فرهنگی (ارتباطگیری با دانشکدههای مشابه در ج هییان ا سییالم ،مییراوده
فرهنگی با اساتید دانشکدههای مختلف و غیره)

−

نقش کیفیت زندگی تحصیلی و کاری دان شییجویان و کارک نییان در ب هییره
وری دانشگاه

−

8

کیفیت زندگی
دان شییجویان و
کارک
دانشکده

نییان

آشنایی با ابعاد و عوامل مییؤثر بییر کیف ییت ز نییدگی تح صیییلی و کییاری

توا نییایی ارت قییاء

دانشگاهیان (اعضای هیأت علمی ،برنامه در سییی ،ا مییور ر فییاهی ،سییبك
مدیریت و غیره)

برنا مییه هییای
بییا
مییرتبط

−

آسیب شناسی کیفیت زندگی تحصیلی و کاری دانشگاهیان

شییجویان و

−

استراتژی ها و برنامه هییای به بییود کیف ییت ز نییدگی تح صیییلی و کییاری

دان

دانشگاهیان

کارکنان
−

بهبود کیفیت ز نییدگی دان شییگاهیان در سییایه ر شیید و ت عییالی اخال قییی و
معنوی

−

اهمیت و نقش رئیس دانشکده در به بییود کیف ییت ز نییدگی تح صیییلی و
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عنوان دوره

زیرشایستگی -

سرفص های آموزشی پیشنهادی

های مربوطه

کاری اعضای دانشکده
−

کلیات و معرفی فرآیند مدیریت عملکرد

−

پیشنیازهای مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی

−

شاخصهای کلیدی و شایستگیهای عملکردی اعضای هیأت علمی

عل مییی شای سییته؛
توا نییایی ارز ییابی

−

روشهای ارزیابی مؤثر و مشارکتی عملکرد اعضای هیأت علمی

−

آشنایی با نقش رؤسای دانشکدهها در مدیریت عملکرد اع ضییای ه ییأت

عمل کییرد اع ضییای

−

توا نییایی جییذب
مییدیریت
9

کییرد
عمل
اع ضییای ه ییأت
علمی

اع ضییای ه ییأت

هیأت علمی

علمی
آشنایی با روشهای ار ئییه بازخورد هییای محترما نییه ،شییفاف و مییداوم بییه
اعضای هیأت علمی
−

نحوه تدوین برنامه های بهبود در را سییتای آ مییوزش ،انگ ییزش ،ارت قییاء و
یا پاالیش اعضای هیأت علمی و بهبود مستمر دانشکده

مییدیریت و
10

ب هییرهم نییدی از
فییارغ -
التحصیالن

توا نییایی ارت قییاء
برنا

مییه
مییرتبط

هیای
بییا

دان شییجویان و
کارکنان

−

نحوه پیمایش و رصد وضعیت فارغالتحصیالن

−

راهکار هییای ای جییاد تع لییق و و فییاداری در فییارغالتح صیییالن ن سییبت بییه
دانشکده

−

ایجاد شبکههای فارغالتحصیلی

−

تقویت و بهرهمندی از ظرفیتهای انجمنهای فارغالتحصیالن

−

نحوه تعریف نقش برای فارغالتح صیییالن مو فییق در راه بییری و مییدیریت
دانشکده

−

انواع ظرفیت هییای ا سییتفاده از فییارغالتح صیییالن بییرای به بییود و ارت قییاء
وضعیت دانشکده

11

م هییارت هییای

آگاهی و هییدایت

پژوهشی مییورد
ن ییاز ر ئیییس

فعال ییت هییای
شییی
پژوه

دانشکده

دانشکده

−

نحوه تدوین برنامه بهبود وضعیت فارغالتحصیالن کمتر موفق

−

کلیات ،جهانبینیها ،رویکردها و روشهای پژوهش مورد نیاز

−

خألها و بنبستهای موجود در روش شناسی پژوهش

−

نرمافزارهای پژوهشی پرکاربرد

−
−

ورنالهای معتبر در هر یك از حوزههای تخصصی
مهارتهای تشکیل هستههای پژوهشی و ق طییب هییای عل مییی (دا خییل و
خارج از دانشکده)

−

آشنایی با پژوهشهای میانرشتهای

−

آسیب شناسی فرآیندهای پژوهشی دانشکدهها

−

تسهیالت الزم جهت بهبود و ارتقاء فعالیتهای پژوهشی دانشکدهها

−

شناسایی فرصتهای پژوه شییی کییاربردی در دان شییکده (ظرف ییت هییای
ارتباط پژوهشی دانشکده با جامعه)

12

آ شیینایی بییا

هییدایت و ت سییلط

−

آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL
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های مربوطه
بییر فرآی نیید
ییاددهی -
یادگیری مؤثر
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−

ابزارهای عمومی فناوری اطالعات در آموزش (وبینار هییا ،کتابخا نییه هییای
مجازی ،شبکههای اجتماعی علمی و تخصصی و غیره)

−

آشنایی با یادگیری الکترونیك و روشهای آن

−

آشنایی با سامانه یادگیری الکترونیك در دانشگاه

−

کالسهای هو شییمند در دان شییگاه (الزا مییات ،کاربرد هییا ،موا نییع و ن حییوه
استفاده)

−

ایجاد شبکههای بین دانشکدهای و بین دان شییگاهی (دا خییل و خییارج از
کشور) در بستر فناوری اطالعات

−

موانع کاربرد فناوریهای آموزشی در دانشگاه و راهکارهای رفع آنها

−

آ سیییب شنا سییی ا سییتفاده از ف نییاوری هییای آموز شییی و راهکار هییای بییه
حداقل رساندن آنها

−

آشنایی با مفاهیم هوش تجاری و روش هییای بهره بییرداری از پایگاه هییای
داده

−

آشنایی با سیستمهای اطالعاتی یکپارچه

−

ضرورت تسلط رئیس دانشکده بر رشته هییای مییرتبط (ک سییب اعت بییار و
وجهه در دانشکده ،درک فضای علمی همه گروه هییای آموز شییی ،ای جییاد

13

14

15

فرصتهای پژوهشی و بهسازی برای همه گروهها و غیره)

آشنایی ن ظییری

آگاهی از دا نییش -

بییا دا نییش هییای

هییای مییرتبط بییا

−

نوین مرتبط با

ر شییته تخص صییی

دانشکده

خود

−

آ شیینایی بییا

توانایی هییدایت و

هییای

تسلط بر فرآی نیید

نییوین ییاددهی

ییاددهی -

روش

دانشکده

−

آشنایی با رشتههای ترکیبی و میانرشتهای مرتبط با دانشکده

−

ایجاد شبکههای بین رشتهای در داخل و خارج از دانشکده

−

مفاهیم و کلیات یاددهی -یادگیری

−

تهیه سناریو تدریس

−

آشنایی بییا ا نییواع روش هییای ییاددهی  -ییادگیری ( ییادگیری مع نییادار و
کاربردی ،مبتنی بر مس له ،مبتنی بییر شای سییتگی ،مبت نییی بییر شییواهد،
مشارکتی ،الکترونیك ،تجربی ،عملکردی و غیره)

و یادگیری

آ شیینایی بییا
شیییوه هییای

ییت در
مقبول
سییطح دان شییگاه و

−

دانشکده

−

ک

آشنایی با مبانی ،کاربردها و ظرفیتهای پژوه شییی هییر ییك از ر شییته -
های موجود در دانشکده

یادگیری مؤثر

سییب

آشنایی اجمالی با ت فییاوت هییای روش شییناختی ر شییته هییای مو جییود در

−

روشهای نوین رصد و ارزیابی یادگیری دانشجویان

−

آشنایی با منابع و محتوای به روز در فرآیند یاددهی -یادگیری

−

اهمیت و مفهوم شناسی مقبولیت دانشگاهی
محبوبیت و مقبولیت رئیس و رهبر از منظر فرهنگ اسالمی
رئیس دانشکده به منزله الگو و نماد دانشکده
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عنوان دوره
مقبول
آکادمیك

ییت

زیرشایستگی -

سرفص های آموزشی پیشنهادی

های مربوطه
−

راه هییای ک سییب اعت بییار عل مییی و اجت مییاعی در دان شییکده (تخ صییص،
مهارتهای اجتماعی و غیره)

−

کاریزما داشتن در رهبری دانشکده

بحث و نتیجهگیری
ارتقاء شایستگیها و توسعه سرمایههای انسانی سازمانها چه در فرهنگ دی نییی و چییه بییه ل حییا
مطابقت و پویایی در محیط متغیر و متحول امروزی ضروری به ن ظیر میییر سیید .در ا یین بییین مییدیران
دانشگاه ها به خاطر رسالت خطیر خود در تربیت سرمایه انسانی جامعه نقش پررنگتری دارند .رؤ سییای
دانشکده ها نیز به عنوان پلی بین نیروهای ستاد و نیروهای صف دانشگاهها جای گییاه ب سییزایی در ارت قییاء
کیفیت و توسعه روزافزون فرآیندهای مختلف دانشگاه دارند .هرچند متأسفانه کمتر به صورت متمر کییز
به شایستگیهای تخصصی آنها پرداخته شده و غالباً آموزش و توسعهشان هم پایه رؤسای دانشگاهها در
نظر گرفته شده است .این در حالی است که این دو پست میتوانند تفاوتهای قابل توجهی در جیینس
مأموریتها و جایگاه خود داشته باشند.
از این رو در پژوهش حاضر به صورت متمرکز الگوی شایستگیهای تخصصی رؤسای دان شییکده هییا
مورد بررسی قرار گرفت .اهمیت این موضوع در پژوهشهایی همچون فام و همکاران  ،) 2019 ( 1کلورلی
و همکاران  ،) 2016( 2اتارا  ،) 2015 ( 3ادی  ،) 2013 ( 4کریمی و همکاران ( ،) 1396اسماعیلی (  ) 1395و
ثاقبی (  ) 1395نیز مورد تاکید قرار گرفته است .نکته قابل توجه این است که در سایر پژوهشها غالباً
جنس شایستگیهای مطرح شده از نوع عمومی و مشترک بوده و کمتر بر شرح وظایف خاص این پست
و از نگاه تخصصی نگریسته شده بود.
در پژوهش حاضر یا تمرکز بر شرح وظای ف رؤسای دانشکدههای دان شییگاه ت هییران و پییژوهش هییای
خاص این حوزه ،الگویی سه الیهای مشتمل بر  17زیرشایستگی تخصصی 9 ،شایستگی تخصصی شامل
توانایی نما یندگی مؤثر و دفاع از دانشکده ،توانایی تعامل مؤثر ،توا نییایی جییذب و تو سییعه مییوثر اع ضییای
هی ت علمی ،توانایی ارتقاء برنامه های مرتبط بییا دان شییجویان و کارک نییان ،توا نییا یی ارت قییاء فرآی نییدهای
آموزشی و یاددهی -یادگیری دانشکده ،توانا یی ارتقاء فرآی نییدهای پژوه شیی دان شییکده ،توانم نییدی ارا ئییه
Pham et al
Cleverley et al
3
Otara
4
Eddy
1
2
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خدمات تخصصی دانشکده به جامعه ،توانایی رهبری و مقبولیت علمی در دانشکده و آگاهی از سیاست -
ها ،قوانین و برنامههای مربوطه ،در قالب سییه د سییته ب نییدی ک لییی شای سییتگی هییا ارت بییاطی و ح مییایتی،
شایستگیهای آموزشی ،پژوهشی و تخصصی و شایستگیهای مدیریت سرمایه انسانی تدوین شد.
همچنین بر پایه شایستگیهای احصا شده عناوین دورههای آموز شییی و سرف صییل هییای آموز شییی
متناسب با آنها پیشنهاد شد که امید میرود با کاربست درست و به جای آنها در دانشگاهها روند قابل
قبولی در توسعه و ارتقای شایستگیهای تخصصی رؤسای دانشکدهها اتفاق افتد.
پیشنهاد می شود سایر پژوهشگران از طریق مصاحبه با رؤسای دانشکدهها و ا سییناد باالد سییتی بییه
تکمیل و تدقیق الگوی پژوهش حاضر بپردازن د .هییمچ نییین ابزار هییایی را بییه من ظییور سیینجش و ضییعیت
شایستگیهای احصا شده و بررسی اثربخشی دورههای پیشنهادی طراحی نمای نیید .عییالوه بییر ا یین الزم
است طی تحقیقاتی پیمایشی ،وضعیت شایستگیهای به دست آمده در پژوهش حاضر در دانشکدههای
مختلف کشور سنجیده شده و فرآیند نیازسنجی و تعیین شکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود
به منظور اولویت بندی برگزاری دوره های آموزشی پیشنهادی صورت پذیرد .درنهایت پیشنهاد می شییود
در جهت تکمیل ارائه دورههای آموزشی در پژوهش حاضر ،فرآیند چهار مرحلهای برنامهریزی آموز شییی
شامل نیازسنجی آموزشی ،طراحی آموزشی ،اجرای آموزشی و ارزیابی آموزشی در مراکز آموزش ضییمن
خدمت دانشگاهها یا معاونتهای توسعه سرمایه انسانی دانشگاهها عملیاتی شود.
قدردانی
نویسندگان بر خود الزم می دانند ابتدا از بنیاد ملی نخبگان نام برده و تشکر کن نیید کییه پییرو ه تییدوین
الگوی شایستگیهای مدیران دانش گاهی جمهوری اسالمی ا ییران ،در قا لییب ه سییته  19چ هییارمین دوره
طرح شهید احمدیروشن و تحت حمایت این سازمان به سرانجام رسید و مطالب این مقاله از یافتههای
آن طرح پژوهشی است .همکاران طرح به صورت غیرمستقیم در نگارش بخشهایی از این مقاله سهیم
بودهاند که به ترتیب الفبا از آنان نام برده و صمیمانه سپاسگزاری میشود :خانم فاطمه حیدری ،خییانم
دکتر فاطمه صبوحی ،خانم ریحانه عزیزی ،خانم دکتر پرستو علیخانی ،آقای امید قاسمی ،آ قییای ع لییی
قوامی فر ،آقای سعید محمودی ،خانم فاطمه مدنی و آقای مجتبی مهدوی.
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