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(تاریخ دریافت1395/11/28 :؛ تاریخ پذیرش)1396/09/25 :
چکيده
هدف اصلي این پژوهش ،طراحي برنامه های آموزشي مدیران دانشگاهي برمبنای رویکرد شایستگي است .برای دستيابي بهه
این هدف از روش پژوهش آميخته بهره گرفته شهد .بههمنظور گهردآوری دادهههای موردنيهاز از تيليهس اسهناد ،مههاحبه و
پرسشنامه استفاده شد .جمعيت موردمطالعه را كليه مدیران دانشگاه فردوسهي مشههد در سهطوا يهالي ،ميهاني و اجرایهي
تشکيس دادند .رویکرد موردنظر در طراحي الگوی شایستگي ،اقتباسي -طراحي است .با این توضيح كهه بها نظهر بهه شهواهد
نظری و پژوهشي فراوان و تجربيات معتبر در این زمينه ،فهرسهتي از شایسهتگيهای مهورد انتظهار مهدیران در ميي ههای
دانشگاهي و غيردانشگاهي شناسایي و استخراج شد .يالوه براین ،ضمن مهاحبه با خبرگان حهوزه مهدیریت منهابن انسهاني،
اسناد مرتب با جایگاه مدیران در دانشگاه مورد تيليس قرار گرفت .نتایج بهدسهتآمده از تيليهس منهابن اطاليهاتي مختله
حاكي از شناسایي  71شایستگي در پنج دسته شایستگي های سازماني ،ادراكي ،تغيير و نوآوری ،فردی و ميان فردی اسهت.
این مجمويه شامس  22شایستگي سازماني 12 ،شایستگي ميان فردی 6 ،شایستگي تغيير و نوآوری 7 ،شایستگي ادراكي ،و
 24شایستگي فردی است .همچنين ،یافتهها نشان داد شایستگيهای مدیران دانشگاه فردوسي مشهد برحسب تناسب آن با
نوع مسئوليت و سطح مدیریتي متفاوت است .لذا ،شایستگي ها برحسب این دو ویژگي در بهين پاسهخگویان بهه پرسشهنامه
شایستگيها رتبهبندی شدند .بهطوركلي ،نتایج حاكي از اختهاص باالترین رتبه به شایسهتگيهای سهازماني ،ميهان فهردی،
سپس ادراكي و تغيير و نوآوری است .در ادامه ،برمبنای مدل شایستگي پيشنهادی 34 ،ينوان برنامه آموزشي مفهومسهازی
شد و مخاطبان آن برمبنای نتایج رتبهبندی شایستگيها مشخص شدند .سرانجام با رجوع به تعری و شاخصهای رفتهاری
مرتب با هر یک از شایستگي ها ،مشخهات برنامه آموزشي موردنظر بر اساس چههارچو يناصهر طراحهي برنامهه آموزشهي
تدوین گردید.
واژههای كليدی :برنامه آموزشي ،شایستگيها ،مدیران ،دانشگاه فردوسي مشهد.
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 -1مقدمه
نظر به اینکه قلمرو فعاليت سازمانهای معاصر بسيار پویا و پيچيده توصي ميشود ،بقا و تعهالي در
چنين شرایطي ،شناسایي و توسعه شایستگيهای مهدیریتي بيشازپهيش ضهرورت یافتهه اسهت (زاريهي
متين ،رحمتي ،موسوی و ودادی)1393 ،؛ مسائلي چون ماهيهت پویهای ميهي رقهابتي ،مسهطح شهدن
سهاختارهای سههازماني ،و جهانيشههدن ،نيههاز سههازمانها بهه مههدیراني شایسههته و رویکردهههای جدیههد را
بيشازپيش آشکار ساخته است ( .)Nwokah & Ahiauzu, 2008بهبياندیگر ،مشهاغس مهدیریتي نويهاً
پيچيههده بههوده و انجههام موفقيههتآميز و اثههربخش آن در سههازمان نيازمنههد مجمويهههای از شایسههتگيها،
مهارتها ،توانایيها و ویژگيهای خاص است (رحيم نيا و هوشيار .)1391 ،در این ميان ،مراكهز آمهوزش
يالي و دانشگاهها بهينوان سازمانهای بزرگ و پيچيده كه بيش از سایر سازمانها با نيهروی انسهاني در
ارتباطاند و يهدهدار تربيت نيروی انساني متخهص و كارآمهد جامعهه ميباشهند ،از حساسهيت ویهژهای
برخوردارند (يابدیني .)1390،بهزيم پتهرو و اسهپندلو )2007 ( 1اساسهاً ماهيهت مهدیریت و رهبهری در
آموزش يالي مبهم و چالشبرانگيز است .لذا توجه به این امر كه توسعه انسانها در راستای همهاهنگي و
همخواني با تيوالت يظيم جامعه ،وظيفه اصلي نظام آموزش يالي است ،مستلزم برخورداری دانشهگاهها
از مدیراني با صالحيتهای الزم است (به نقس از صائميان .)1387 ،مدیران برای ارتقای سهطح كهارایي و
اثربخشي بيشتر به انواع مختلفي از شایستگي نياز دارند ( .)Farker & Nillson, 2010ازاینرو ،توسعه
قابليتهای آنان در سطوا مختل مدیریت ،مهمترین و ارزشمندترین هدف و رسالت سازمانها بههویژه
مدیران دانشگاهها ميسو ميشود (رحيم نيا و هوشيار.)1391 ،
رویکرد شایستگي به توسعه مدیران نقطه يط مهمي در تعيين ميزان موفقيت يملکرد و
شایستگي های موردنياز از طریق تعيين شکاف شایستگي به مفهوم فاصله موجود از سطح مطلو
شایستگيهای مورد انتظار به شمار مي آید .كاركرد مهم دیگر این رویکرد را ميتوان در یکپارچهسازی
استراتژی منابن انساني با استراتژی منابن سازمان و ایجاد ارزشافزوده بهواسطه هماهنگي و همترازی
يملکرد افراد با استراتژیها ،اهداف و ارزشهای سازماني موردنظر قرارداد ( Wickrama & Zoyza,
 .)2009شایستگي يموماً بهينوان مجمويه رفتارها یا فعاليتهای مرتب  ،انواع دانش ،مهارتها و
انگيزهها تعری ميشود كه پيشنيازهای رفتاری ،فني و انگيزشي برای يملکرد موفقيتآميز در یک
نقش یا شغس مشخص است (مير غفوری ،موسوی و صادقي آراني .)1392 ،بر اساس فرهنگ شایستگي
دانشگاه هاروارد ،شایستگيها به «چيزهایي» اشاره دارد كه یک فرد برای اثربخش بودن در شغس ،نقش،
كاركرد ،وظای و تکاليفش باید از آن برخوردار باشد .شایستگيها شامس رفتار متناسب با شغس،
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انگيزش و دانش/مهارتهای فني است .1اهميت طراحي مدل شایستگي بهينوان یک هسته مركزی
فرایند برنامهریزی ،سازماندهي ،یکپارچگي و بهبود همه جنبههای سيستم مدیریت منابن انساني
بهویژه درزم ينه ارزیابي و انتخا  ،ترفين ،آموزش و توسعه ،مدیریت يملکرد ،استخدام ،و توسعه و
برنامهریزی مسير شغلي فراوان است (Bissett, 2009؛ رحيم نيا و هوشيار .)1391 ،بنابراین ،از رویکرد
شایستگي ميتوان بهينوان یکي از رویکردهای نوین درزمينه طراحي برنامههای آموزشي مدیران نام برد
(رحيم نيا و هوشيار.)1391 ،
چنانکه اشاره شد ،با نظر به نقش و حساسيت ویژهای كه مدیران دانشگاهها و مراكهز آمهوزش يهالي
بهينوان رهبران جامعه مبتني بر دانایي در تيقق اهداف و سياستهای كالن توسعه اقتهادی ،اجتمايي
و فرهنگي جوامن دارند ،طراحي برنامه آموزشهي مهدیران دانشهگاهي بهر مبنهای رویکهرد شایسهتگي در
شرایطي كه با توجه به سطح تخهص مدیران دانشگاهي توجه كمتری به این موضوع ميشود ،رویهدادی
مهم قلمداد ميشود .نخستين گام در طراحي برنامههای توسعه مدیریت بهر مبنهای رویکهرد شایسهتگي
معطوف به مدلسازی شایستگي است (كرمي .)1385 ،چنانکه ،شهواهد موجهود در سهطح سهازمانهای
غير آموزشي حاكي از انواع الگوهای متنوع از شایستگي مدیران ارشهد و ميهاني اسهت .بنهابراین در ایهن
پژوهش ،در فرایند طراحي برنامه توسعه مدیران دانشگاهي ،طراحي مدل شایسهتگي مبتنهي بهر زمينهه
دانشگاهي و بهطور خاص در دانشگاه فردوسي مشهد بههينوان ههدف نخسهت موردتوجهه قهرار گرفهت.
رویکرد طراحي الگوی شایستگي در این پهژوهش ،اقتباسهي -طراحهي اسهت (ميهر غفهوری ،موسهوی و
صادقي آراني .)1392 ،با این توضيح كه ضمن مرور انواع الگوهای شایستگي موجود در پيشينه ،شهرای
زمينهای و ویژگي های دانشگاه موردمطالعه نيز لياظ گردید و الگوی پيشنهادی مبتنهي بهر ایهن زمينهه
خاص طراحي شد .بنابراین ،هدف اصلي این پژوهش معطوف به طراحي برنامه آموزشي مدیران دانشهگاه
فردوسي مشهد در سطوا مختل يالي ،مياني و اجرایي است .برای دستيابي بهه ایهن ههدف بهر مبنهای
رویکرد شایستگي ،هدفهای جزئي زیر تعری شدند:
• شناسایي شایستگيهای مدیران دانشگاه فردوسي مشهد بهتناسب سطح مدیریتي آنها
• تعری شایستگيها و شاخصهای رفتاری مرتب با آن
•

تعيين ميزان ضرورت و ارتباط هر یک از شایستگيها با يملکرد شغلي موفقيتآميز مدیران

•

مفهومسازی ينوان برنامههای آموزشي متناسب با شایستگيهای شناسایيشده

• تعری مشخهات برنامه آموزشي مدیران دانشگاه فردوسي مشهد به تفکيک سطوا مختل
مرور دیدگاههای مطراشده در این زمينه حاكي از تنهوع و تعهدد تعهاری ارائهشهده و فقهدان یهک
تعری واحد از شایستگي است .شایستگي اغلب به مفهوم «مجمويه ویژگيها ،دانش ،نگرش ،توانایيهها
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و الگوهای رفتاری كه با يملکرد برتر و اثربخش در یک شغس مرتب است و برای فرد و سهازمان مزیهت
رقابتي پایدار به ارمغان ميآورد ».تعری ميشود (به نقس از رحيم نيا و هوشيار .)1391 ،بهبياندیگر ،در
انتخا شایستهترینها ،بهزيم مرابيس و ریچارد ( ،)1997باید به توانایيها ،شاخصهای رفتاری ،باورهها،
ویژگيهای شخهيتي ،نگرشها و مهارتهای افراد توجه شود (به نقس از يریضهي .)1384 ،شایسهتگيها
فعاليتها و يملکرد شغلي را به سطح استانداردهای مورد انتظهار نزدیهک ميكنهد (یگهانگي .)1389 ،از
مجموع تعاری شایستگي چنين به نظر ميرسد شایستگي همانند چتری اسهت كهه ههر چيهزی را كهه
بهگونهای مستقيم یا غيرمستقيم بر روی يملکرد شغلي تأثير داشته باشد ،در برميگيرد .بههيبارتدیگر،
شایستگي تهویری از یک انسان رشد یافته را نشان ميدهد كه برای انجام یک شغس ،آمادگيهای كامس
را ازهرجهت داشته باشد .در حقيقت شایستگي نويي نگرش سيسهتمي بهه كاركنهان دارد كهه همهه آن
صفات ،ویژگيها ،مهارتها و نگرشها در ارتباط با اثربخشي در انجام وظهای و مسهئوليتهها را شهامس
ميشود (.)Odman & Campion, Fink, Ruggeberg, Carrlinda, Geneva, 2011
در معرفي شایستگيهای مدیریتي ،سه رویکرد رفتاری ،استاندارد ،و اقتضهایي مطراشهده اسهت .در
رویکرد رفتاری ،شایستگي بر اساس اصطالحات رفتاری تعری مهيشهود و يمهدتاً بهه معرفهي نهويي از
رفتارها ميپردازد كهه بها يملکهرد يهالي در ارتبهاط اسهت ( )Stuart & Lindsay, 1997و همچنهين
بهواسطه ویژگيهای اصلي شخهي (نظير يادات ،ویژگيهای شخهيتي ،دانش ،مهارت و انگيزههای فهرد
در كسهب و شهغس) تعریه مهيشهود (اكرامههي و رجهبزاده .)1390،در رویکهرد اسههتاندارد ،بهر اسههاس
تجزیه وتيليس وظای شغلي یا پست سازماني ،حداقس استانداردهای يملکهرد در پسهتههای مهدیریتي،
برای تضمين كيفيت معين در شغس معرفي ميشود (قرائي پور .)1382 ،ایهن رویکهرد اصهوالً بها تعریه
ميزان حداقس يملکرد قابسپذیرش در یک شغس یا موقعيت شغلي ارتباط دارد و در آن بر برونداد واقعهي
شغس ،تأكيد ميشود (بنيادی نائيني و تشکری .)1391 ،رویکرد اقتضایي ميتواند به شيوهههای مختله
بهينوان زیرمجمويه رویکرد رفتاری قرار گيرد ،اما تمركز آن بيشتر بررسي ایهن موضهوع اسهت كهه آیها
يوامس موقعيتي (اقتضایي) بر شایستگيهای فهردی موردنيهاز يملکهرد يهالي اثهر مهيگهذارد یها خيهر
( .)Iversen, 2000در این رویکرد ،يواملي كش ميشوند كه ممکن است بر شایستگي موردنيهاز تهأثير
بگذارند .فرهنگ ،ارزش ها و تغييرات ،ازجمله يوامس مذكور هستند .يوامس موقعيتي آنقدر زیاد هسهتند
كه ظاهراً تهيه فهرستي كلي از شایستگيهای مدیریتي كهه در اغلهب موقعيهتههای مهدیریتي كهاربرد
داشهته باشهند ،غيهرممکن اسهت .ههدف ایهن رویکهرد معرفهي ارتبهاط بهين يوامهس مهوقعيتي معههين و
شایستگيهای موردنياز يملکرد يالي مدیریتي است (اكرامي و رجبزاده.)1390 ،
بنابراین ،الگوهای متعددی از شایستگي قابستهورند كه برخهي بهر توانهایيههای يمهومي و كيفيهت
نيروی انساني و برخي دیگر بر مهارتهای فني شغلي نيروی انساني تأكيد ميورزند .مانسهفيلد ()1996
دو الگوی شایستگي مشاغس يام و خاص را معرفي ميكند .در الگوی نخست شایستگيها قابستعميم بهه
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سایر مشاغس نيز هستند درحاليكه در الگوی خاص شایستگيها منيهر بهه یهک شهغس خهاص بهوده و
قابستعميم به مشاغس دیگر نيست ( .)Newsome, Catane & Day, 2003بنابراین ،در تائيد این اديها
كه ماهيت مشاغس مختل  ،الگوی شایستگي متفاوت و متناسب با آن را ایجا ميكند ،ضرورت طراحي
یک الگوی متناسب با بافت دانشگاهي جهدا از بافتههای سهازماني غيردانشهگاهي بيشازپهيش اهميهت
ميیابد .در این خهوص ،صرفنظر از تنوع الگوهای شایستگي مدیران سازمانها ،الگوهای متعهددی بهه
معرفي شایستگيهای مهورد انتظهار مهدیران دانشهگاهي در سهطوا مختله پرداختهانهد كهه در ادامهه
بهتفهيس اشاره خواهند شد .با نظر به نوع رویکرد مدلسازی شایستگي بهویژه رویکرد اقتباسي -طراحي
(مير غفوری و همکاران )1392 ،موردنظر در این پژوهش ،نگاهي اجمهالي بهه الگوهها و طبقهبنهدیهای
موجود در خهوص شایستگيهای مدیران ضروری به نظر ميرسد .در جهدول ( )1و ( )2برخهي شهواهد
پژوهشي ناظر به شایستگيهای مدیران غيردانشگاهي و دانشگاهي بهطور خالصه اشاره شده است.
جدول  :1برخی شواهد پژوهشی مرتبط با شایستگیهای مدیران غيردانشگاهی
شایستگیهای مدیران غيردانشگاهی

منبع

شایستگي های مدیریتي (مدیریت بر خویشتن /برنامهریزی و مدیریت /ارتباطي /اقدام راهبردی/
تيم كاری /چند فرهنگي) .شایستگي های مدیران منابن انساني (ايتبار فردی /دانش كسبوكار/
فناوری منابن انساني /تغيير شایستگيهای هوش ياطفي /شناختي /اجتمايي).

حاج كریمي و
همکاران ()1390

حوزه فني ،حوزه مييطي ،حوزه مدیریتي و حوزه فردی :دانش يمومي ،دانش تخههي ،بازاریابي،
آگاهي از ميي  ،اداره كردن صييح شعبه ،مدیریت منابن انساني ،درون فردی و ميان فردی.

رحيم نيا و
هوشيار ()1391

مهارتهای ادراكي ،انساني ،فني .شایستگيهای دانشي ،ویژگيهای شخهيتي و رفتاری و
ویژگيهای فردی.

مظفری و
همکاران ()1392

مهارتهای ادراكي ،حس مسئله و تهميمگيری ،مهارتهای ارتباطي ،مدیریت افراد ،رهبری تغيير،
مدیریت يملکرد ،و مسئوليتپذیری و پاسخگویي

جمشيدی
كهساری ()1392

منش فرهنگي ( تخهص حرفهای ،شخهيت فرهنگي) ،انگيزه فرهنگي (رضایت كاری ،تعهد
كاری) ،هوش نرم ( هوش مدیریتي ،هوش فرهنگي ،هوش معنوی ،هوش ياطفي).
تهميم گيری استراتژیک ،ارتباطات ،هماهنگي ،ارزیابي شغلي ،نوآوری ،توانمندسازی و تسهيس
بخشي

زرايي متين و
همکاران ()1393
1
كيائو و یانگ
()2009

توسعه و شغلي و حرفهای ،شایستگي كسبوكار ،اصول و تئوریهای یادگيری ،شایستگي فردی و
بين فردی ،شایستگي توسعه منابن انساني ،دستیابي به آموزش ،مهارتهای تيقيق ،طراحي و
توسعه یادگيری ،شایستگي های ذهني و هوشي ،اجرای آموزش ،ارزیابي كيفيت ،تسهيس گری،
راهنمایي و حمایت و تيليس نيازها.

آراموس ،لودف و
همام )2010( 2

Kiao & Young
Aramos, Lodlf & Haman

12-
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ادامه جدول  :1برخی شواهد پژوهشی مرتبط با شایستگیهای مدیران غيردانشگاهی
شایستگیهای مدیران غيردانشگاهی

منبع

ویژگي های فردی (خودآگاهي ،مدیریت خود ،توسعه مستمر خود ،يمس همراه باصداقت)؛ كار با دیگران (ایجاد و
حفظ رواب  ،كار تيمي ،تشویق به همکاری و توسعه شبکهها)؛ خدمات مدیریتي (برنامهریزی ،مدیریت منابن،
مدیری ت افراد ،مدیریت يملکرد)؛ بهبود بخشي خدمات (توانمندسازی و نوآوری ،ارزیابي انتقادی)؛ شایستگي برای
تنظيم جهتگيریها (تهميمگيری ،كاربرد دانش و تغيير).

كالرک و
آرميت
1
()2010
2

حمایت ،مراقبت و نگهداری ،منه بودن ،خویشتنداری ،مسئول بودن ،آگاهي و بهيرت ،متواضن و مؤد بودن

وانگ
()2011

مدیریت كسب وكار (نوآوری ،تغيير و تفکر استراتژیک)؛ رهبری ،صداقت و پرورش ارتباطات باز؛ اثربخشي كاركنان
(تعهد برای كيفيت ،تمركز بر نيازهای مشتری ،بهبود سيستم ها و فرایندها)؛ مدیریت افراد (ایجاد رواب  ،كار تيمي،
پاداش و حقوق ،جذ و تو سعه استعداد)؛ اثربخشي فردی (توسعه خود ،نتيجه ميوری ،تأثيرگذاری بر دیگران و
اجرای مدیریت).

آكاتریني
()2011

مهارتهای ارتباطي و مهارتهای مذاكره ،شخص پویا با یک رویکرد فعال ،هدفگرا و حس هدف ،مهارتهای
تيليلي و مهارتهای تهميمگيری ،و تفکر سيستمي و فرایندگرا.

كونيگوا،
اوربانکوا و
4
فجفار
()2011

3

منبع( :مطالعات نگارندگان)
جدول  :2شواهد پژوهشی مرتبط با شایستگیهای مدیران دانشگاهی
شایستگیهای مدیران دانشگاهی

منبع

شایستگي های شخهيتي ،مدیریت در آموزش يالي ،آموزشي و پژوهشي ،اقتهاد دانش ،بازاریابي كارآفریني،
سياستگذاری و برنامهریزی ،جهاني -بينالمللي و منطقهای آموزش يالي ،فرهنگي ،صالحيتهای ارتباطي ،فناوری
اطاليات و ارتباطات ،مشاوره ،مدیریت خدمات دانشگاهي و سياسي.

لبادی ()1386

شایستگيهای مدیریتي (ادراكي ،رهبری ،تهميمگيری و اجرائي)؛ شایستگيهای اجتمايي (شایستگيهای ارتباطي،
كار تيمي ،مدیریت افراد و دانش جو ميوری)؛ شایستگيهای فردی (شایستگيهای شخهيتي ،اخالقي و اختهاصي).

ميمودی و
همکاران
()1391

شایستگيهای فني ( برنامهریزی آموزشي ،نگرش آكادميک ،دانش حرفهای) ،ادراكي (نوآوری ،خالقيت ،تفکر منطقي،
تفکر استراتژیک ،تفکر سيستمي) ،ارزشها (پاسخگو بودن ،تعهد سازماني ،شایستهساالری ،پایبندی به اخالق
حرفه ای ،تقيد يملي به اسالم)  ،ویژگيهای شخهيتي (الگو بودن ،مسئوليتپذیری ،تيزهوشي ،سعهصدر،
ايتمادبهنفس ،انتقادپذیری) ،ارتباطات (توانمندسازی ،مشاركتپذیری ،قاطعيت ،مذاكره ،مدیریت تعارض ،كار تيمي،
ايتمادآفریني) و دستيابي به فناوری (بهبود و پيشرفت مستمر ،حس مسئله ،مدیریت زمان ،مدیریت اطاليات،
برنامهریزی ،سازماندهي ،تهميمگيری)

اكرم يابدیان
()1390

خویشتنشناسي  ،هوشياری،كارآفریني فرهنگي ،ارتباطات ،مدیریت اجرایي ،رهبری و ارزشهای اسالمي حول مقوله
دانشگاه تمدن ساز.

چيتساز و
همکاران
()1391

1-

Clark & Armit
Wang
3- Acatrini
4- Königová, Urbancova & Fejfar
2-
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ادامه جدول  :2شواهد پژوهشی مرتبط با شایستگیهای مدیران دانشگاهی
شایستگي های رفتاری (ايتبار دانشگاهي ،تفکر استراتژیک ،گوش دادن به دیگران ،مشورت با دیگران ،مذاكره،
انگيزش ،مربيگری ،تيم سازی)؛ دانشي (دانش زندگي دانشگاهي ،درک فرایندهای آكادميک ،درک چگونگي كارهای
زندگي دانشگاهي)؛ نگرشي (خودآگاهي ،انعطافپذیری ،درستکاری و حمایت)
شایستگي ادراكي (تفکر استراتژیک و چشم انداز ،تيليس انتقادی و قضاوت ،نوآوری و توجه به تغيير)؛ شایستگي
تنظيم منابن و افراد (مدیریت منابن ،توانمندسازی و توسعه افراد ،توانایي تفکر و كنترل)؛ شایستگي واكنش متقابس
(تأثيرگذاری ،سازگاری ،مهارت ارتباطي ،تشویق ،نشان دادن هيجانات و احساسات)؛ شایستگيهای ایجادكننده
موفقيت (انگيزش ،خودآگاهي ،دستيابي به نتایج ،انعطافپذیری هيجاني ،وظيفهشناسي و پيروی از وجدان).
ارتباطات ،یادگيری مستمر ،يرضه خدمات به مشتری ،تنوع ،انعطاف پذیری و تغيير ،رواب بين فردی ،توسعه دانش،
تخهص گرایي ،مدیریت منابن ،كار گروهي و رهبری ،كاربرد فناوری و سازگاری با آن ،تفکر و حس مسئله ،درک و
فهم دیگران و جوامن ،خودفرماني
بهينوان توسعه دهنده (استخدام ،انتخا و ارزیابي ايضای هيئتيلمي ،توسعه حرفهای و اخالقي) ،بهينوان مدیر
(تهيه بودجه ،حفظ و نگهداری گزارشها ،تخهيص وظای  ،نظارت كاركنان و حفظ منابن مالي ،امکانات و تجهيزات)،
بهينوان رهبر (چشمانداز بلندمدت ،ایدههایي تهييج كننده برای بهبود ،برنامهریزی و ارزیابي توسعه برنامه درسي،
اداره جلسات ،رهبری گروهها بهمنظور هماهنگ كردن فعاليتهای دانشکده ،شركت در كميتههای دانشگاه) ،بهينوان
یک ميقق (ارتباط با آموزش و پژوهش)
مدیریت و كار با افراد ،مدیریت دانشکده و يملکرد افراد ،ترویج خودآگاهي ،تسهيس كار تيمي مؤثر ،مذاكره ،رفتار (یا
توافق) با افراد سختگير ،القای پاسخگویي ،مدیریت تعارض ،پيشبرد اهداف سازماني و بخشي ،هماهنگي اهداف
بخشي و سازماني ،پيشبرد اهداف بلندمدت ،مدیرت تغيير و تيول ،رهبری مبتني بردادهها ،بهبود تهميمگيری مالي،
تخهيص منابن استراتژیک ،پيشبيني تأثير مالي تهميمات ،و افزایش سرمایه
مدیریت شخهي ،ارتباط ،مدیریت اطاليات ،تيقيق و تجزیهوتيليس ،مدیریت پروژه و وظيفه ،كار تيمي ،تعهد به
كيفيت ،رفتار حرفهای ،مسئوليت اجتمايي ،یادگيری مداوم

اسپندالو 1

()2007

یانگ و
دالویکس 2

()2009
كوكران ،دانشگاه
ایالتي اوهایو 3
()2009

گيمچ و
مسکين 4
()2010

انورت )2011( 5

دانشگاه
ویکتوریا 6

()2011
دانشگاه

دانش و خدمات ،مهارتهای بين فردی ،مسائس اجتمايي ،مدیریت تيول و نوآوری ،مدیریت منابن
ارتباط ،تهميمگيری ،رهبری ،اصول اجتم اع ،حس مسئله ،بهبود كيفيت ،تمركز خدمات ،نظارت و مدیریت منابن،
برنامهریزی استراتژیک ،كار تيمي ،مدیریت افراد
ویژگي های فردی (رهبری خود) ،مهارت در ارتباط بين فردی (رهبری دیگران) و تجربه و شایستگي حرفهای رهبری
(رهبری موسسه)

منچستر 7

()2011
دیویس 8

یو
()2012

تومسي-آنکارا 9

()2013

1-

Spendlove
Young & Dulewicz
3- Cochran, Ohio State University
4- Gimech & Meskin
5- Enveart
6- University of Victoria
7- University of Manchester
8- Uc Davis
9- Twumasi-Ankarah
2-
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ادامه جدول  :2شواهد پژوهشی مرتبط با شایستگیهای مدیران دانشگاهی
مدیریت پروژه ،مدیریت يمليات ،رهبری ،مهارتهای نرمافزاری ،تيم ،مربيگری ،ارتباطات ،يملکرد متقابس،
ميان فرهنگي ،تفکر انتقادی ،خالقيت ،مهارت فني.
ارتباط ،تنوع و شمول ،تعهد كارمند ،نوآوری و مدیریت تغيير ،خبرگي شغلي و یادگيری مداوم ،مدیریت منابن،
نتيجه ميوری و اجرا ،تمركز خدمات ،كارتيمي و همکاری ،مدیریت افراد

سي-لونگ 1

()2013
دانشگاه

كاليفرنيا 2

()2014

ارتباط ،رهبری ،گزینش پرسنس ،برنامهریزی استراتژیک و سازماني و حس تعارض

كندی )2014( 3

ارتباطات ،یادگيری مستمر ،خدمت به مشتری ،تنوع ،انعطافپذیری و تغيير ،رواب بين فردی ،دانش مسئله،
درک و فهم دیگران و جامعه و خودفرماني.

كوچران )2009( 4

چشم انداز و اهداف ،رهبری يملي ،بهبود و یادگيری ،جزئيات كار و تهویر بزرگ.

بلک و

همکاران 5

()2011

منبع( :مطالعات نگارندگان)

برآیند مرور شواهد پژوهشي در دو حوزه دانشگاهي و غيردانشگاهي و نيز تيليس نتایج بهدستآمده
از مهاحبه با خبرگان و تيليس اسناد دانشگاه منتج به تدوین فهرست اوليههای از شایسهتگيهای مهورد
انتظار مدیران در دانشگاه گردید .در ادامه ،پس از پاالیشهای متعدد در مراحس مختل تنظيم و تدوین
فهرست شایستگيهای مدیران ،سرانجام نسخه نهایي فهرست شایستگيهای مدیران دانشهگاه فردوسهي
مشهد تدوین شد .بهراین اسهاس 22 ،شایسهتگي سهازماني 12 ،شایسهتگي ميهان فهردی 6 ،شایسهتگي
مدیریت تغيير و نوآوری 7 ،شایستگي ادراكي ،و  24شایستگي فردی اسهتخراج شهدند .فهرسهت نههایي
شایستگيهای دستهبندیشده در شکس ( )1نشان داده شده است.

1-

C- leung
University of California
Kennedy
4- Cochran
5- Black & et al
23-
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شایستگیهای میان

شایستگیهای

شایستگیهای تغییر

فردی

ادراکی

و نوآوری

شایستگیهای
تهميمگيری و حس
مسئله

ايتماد به نفس

كار تيمي

تفکر انتقادی

فناوری اطاليات و
ارتباطات

برنامهریزی يملياتي

امانت داری

ارتباط موثر

سازماندهي و هماهنگي

انتقادپذیری

تکریم انسان در
سازمان

مدیریتمالي و بودجه
ریزی

انعطاف پذیری

قدرت مذاكره و
متقايدسازی

سازمانی

شایستگیهای فردی

تفکر سيستمي و
جامن نگری

رهبری تغيير

تفکر استراتژیک
(فرمول بندی
استراتژی)

مدیریت اطاليات

تفکر تيليلي

مدیریت بيران

نظارت و ارزیابي برنامه

قدرت تيمس ابهام

مربي گری

ايتماد به نفس

كارآفریني

مدیریت پروژه

توسعه فردی (یادگيری
مداوم)

ايتماد آفریني و حفظ
جو كاری مناسب

امانت داری

ثبات قدم و پشتکار

مدیریت تعارض

انتقاد پذیری

كنترل هزینه
بينش و چشم انداز

ریسک پذیری

توسعه دیگران

ايتبار دانشگاهي

سعه صدر

حقوق شهروندی

بهبود سيستمها و
فرایندها

صداقت

نظارت و پایش
يملکرد

مدیریت جلسات اداری

قاطعيت

تشریک دانش و
اطاليات

نظم و انضباط كاری

قضاوت منطقي

سازماني

مکاتبات اداری

الگو/اسوه بودن

پاسخگویي (قانوني)

وجدان كاری

برنامهریزی آموزشي

هوش هيجاني

همکاری بين و
فراسازماني

ژرف نگری

تخهيص منابن
مستندسازی تجربيات
مدیریتي و سازماني

مدیریت زمان

سازگاری (انطباق
پذیری)

رفتار منهفانه
استقالل

دیپلماسي يلم و فناوری

حسن خلق

كيفيت ارائه خدمات

تعهد سازماني

تنظيم استاندارهای
تعالي

شنونده خو بودن

مسئوليت اجتمايي

ايتماد به دیگران
جسارت
توانایي نه گفتن در مواقن
ضروری

شکل  :1فهرست نهایی شایستگیهای محوری و مؤلفههای مرتبط با آن برای مدیران دانشگاهی
منبع( :یافتههای نگارندگان)
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 -2روش تحقيق
در این پژوهش بهمنظور طراحي برنامه آموزشي مدیران دانشگاه فردوسي مشهد بهر مبنهای رویکهرد
شایستگي از روش پژوهش آميخته 1بهره گرفته شد .این روش ناظر بر گردآوری ،تيليس و تفسهير داده-
های كيفي و كمّي در یک مطالعه یا درمجمويهای از مطالعاتي است كه یک پدیده خاص را موردمطالعه
قرار مي دهد .جمعيت موردمطالعه در این پهژوهش شهامس كليهه مهدیران دانشهگاه فردوسهي مشههد در
سطوا يالي ،مياني و يملياتي (رئيس دانشگاه و معاونين ،مدیران اداری ،روسای دانشکدهها و معهاونين،
مدیران گروههای آموزشي و معاونين ،و روسای اداری) ميباشند .مطلعان كليدی جهت انجام مهاحبه را
متخههان مدیریت منابن انساني تشکيس دادند .درمجموع ،با شش نفر از متخههان بها در نظهر گهرفتن
تجربه مدیریتي آنان در دانشگاه مهاحبه شد .بهمنظور گهردآوری دادهههای كمهي و كيفهي موردنيهاز از
مهاحبه ،تيليس اسناد (سند راهبردی دانشگاه فردوسي مشهد ،آیيننامهه جهامن مهدیریت دانشهگاهها و
مؤسسات آموزش يالي ،پژوهشي و فناوری و كتابچه طبقهبنهدی مشهاغس دانشهگاه فردوسهي مشههد) و
پرسشنامه ميقق ساخته استفاده شد .شایان ذكر است پرسشنامه موردنظر بر مبنای نتایج بهدسهتآمده
از شواهد پژوهشي ،تيليس اسناد و مهاحبه با خبرگان تدوین شد .با این هدف كه ميزان تناسب هر یک
از شایستگيها با اجرای موفقيتآميز يملکردشان در پست مدیریتي فعلي مشخص شود .ضهریب پایهایي
پرسشنامه شایستگيهای مدیران در ميورهای شایستگيهای سازماني ،ادراكي ،ميان فهردی و تغييهر و
نوآوری برابر با  0/913و در بعهد ویژگيههای فهردی برابهر بها  0/901مياسهبه شهد .تيليهس دادهههای
گردآوریشده در بخش كمّي با استفاده از شاخصهای آماری توصيفي و در بخهش دادهههای كيفهي بها
استفاده از روش كدگذاری باز و ميوری انجام شد.
بر اساس استعالم صورت گرفته ،در بازه زماني اجرای ایهن پهژوهش ،جامعهه آمهاری مهورد مطالعهه
مشتمس بر  196مهدیر در سهطوا مختله يهالي ،ميهاني و اجرایهي ميباشهند كهه تركيبهي از ايضهای
هيئتيلمي و ايضای غير هيئت يلمي را تشکيس ميدهند .پرسشنامه شایستگيهای مهدیران بهين 196
نفر از مدیران به شيوه سرشماری توزین شد .گردآوری دادهها به دو صورت طراحهي فهرم الکترونيکهي و
ارسال از طریق سيستم اتوماسيون اداری انجام گرفت و طي چنهد مرحلهه پيگيهری شهد .سهرانجام70 ،
نسخه پرسشنامه تکميسشده دریافت و تيليس شدند .سابقه مدیریتي مدیران موردمطالعه در پست فعلي
برابر با  5.35سال و در پستهای دیگر برابر با  7.44سال مياسبه شهد .ویژگيههای جمعيهت شهناختي
مدیران مورد مطالعه در جدول ( )3اشاره شده است .بدین ترتيب نسبت پرسشنامههای دریافت شده بها
سطوا مدیریتي نسبتاً منطقي به نظر ميرسد.

methods design

1-Mixed
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جدول  :3ویژگیهای جمعيت شناختی مدیران موردمطالعه
فراوانی

درصد

مولفهها
مرد

61

87/1

زن

9

12/9

ليسانس

1

1/4

فوقليسانس

3

4/3

دكتری

58

82/9

رئيس و معاونين دانشگاه
مدیران اداری

8
14

11/4
20

رئيس دانشکده/پژوهشکده

10

14/3

معاونين دانشکده/پژوهشکده

7

10

مدیر/معاون گروه آموزشي

21

30

روسای اداری

9

12

جمن

70

جنسيت

مدرک تيهيلي

سطوا مدیریت

سابقه مدیریت در پست فعلي

 5.35سال

سابقه مدیریتي در پستهای
منبع( :یافتههای دیگر
نگارندگان)

 7.44سال

 -3یافتههای پژوهش
بر اساس نتایج بهدستآمده از آزمون فریدمن ،شایستگيهای مورد انتظار مدیران دانشگاه فردوسهي
مشهد در سطوا مختل مدیریتي متفاوت است .نتایج كلي رتبهبنهدی شایسهتگيهای سهازماني ،ميهان
فردی ،ادراكي و تغيير و نهوآوری مهدیران دانشهگاه فردوسهي مشههد حهاكي از اولویهت شایسهتگيهای
سازماني و ميان فردی بيش از ادراكي و سپس تغيير و نوآوری است .چنانکهه از  44شایسهتگي فهرسهت
شده ،شایستگيهای تهميمگيری و حس مسئله ،تکریم انسان در سازمان ،نظم و انضباط كاری به ترتيب
در اولویتهای اول تا سوم قرار گرفتند .درحاليكه ،شایستگيهای كارآفریني ،دیپلماسي يلم و فنهاوری،
و مههدیریت مههالي و بودجهههریزی در اولویتهههای  43 ،44و  42قههرار گرفتنههد .نتههایج كلههي رتبهبنههدی
شایستگيهای مورد انتظار مدیران دانشگاه فردوسي مشهد در جدول ( )4نشان داده شده است .در ایهن
ميان ،شایستگيهای فردی و اخالقي مدیران با نظر به جهتگيری فردی و شخهي آنهها و ایهن فهرض
كه این دسته از شایستگيها بهویژه در مرحله شناسایي و انتخها مهدیران حهائز اهميتانهد و بههينوان
پيش بایست ورود به يرصه مدیریت مورد توجه قرار ميگيرد ،بهطور جداگانه تيليس و رتبهبندی شدند.
این نتایج در جدول ( )5نشان دادهشده است.
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جدول  :4نتایج كلی رتبهبندی شایستگیهای مورد انتظار مدیران دانشگاه فردوسی مشهد
ردیف

1

شایستگیهای
مورد انتظار
تهميمگيری و حس
مسئله

ميانگين

رتبه

ردیف

30/ 73

1

23

شایستگیهای
مورد انتظار
تنظيم
استانداردهای

ميانگين

رتبه

22/ 71

22

تعالي

2

تکریم انسان در
سازمان

30/ 13

2

24

مدیریت بيران

22/ 42

23

3

نظم و انضباط كاری

27/ 59

3

25

ايتبار دانشگاهي

22/ 13

24

4

برنامهریزی يملياتي

26/ 96

4

26

رهبری تغيير

21/ 03

25

26/ 53

5

27

توسعه دیگران

20/ 91

26

6

ارتباط مؤثر

26/ 44

6

28

20/ 89

27

7

نظارت و ارزیابي
برنامه

26/ 34

7

29

برنامهریزی
آموزشي

20/ 88

28

8

پاسخگویي (قانوني)

26/ 28

8

30

تفکر انتقادی

20/ 53

29

9

سازماندهي و
هماهنگي

26/ 05

9

31

همکاری بين و
فرا سازماني

20/ 20

30

10

مدیریت زمان

26/ 02

10

32

20/ 19

31

25/ 87

11

33

20/ 07

32

12

مسئوليت اجتمايي

25/ 78

11

34

مدیریت پروژه

19/66

33

13

كيفيت ارائه خدمات

25/ 68

12

35

سازگاری
(انطباقپذیری)

19/ 51

34

14

تفکر سيستمي و
جامننگری

25/66

13

36

كنترل هزینه

18/ 53

35

15

كار تيمي

25/ 60

14

37

مدیریت جلسات
اداری

18/ 09

36

16

تفکر تيليلي

24/ 56

15

38

مربيگری

17/ 78

37

17

مدیریت تعارض

24/ 16

16

39

مکاتبات اداری

17/ 74

38

18

بهبود سيستمها و
فرایندها

23/ 88

17

40

23/ 16

18

41

5

11

بينش و چشم انداز
سازماني

نظارت و پایش
يملکرد

تشریک دانش و
اطاليات

مدیریت
اطاليات
قدرت مذاكره و
متقايدسازی

مستندسازی
تجربيات
مدیریتي و

17/ 36

39

سازماني
19

ايتمادآفریني و حفظ
جو كاری مناسب

تخهيص منابن

17/ 17

40
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ادامه جدول  :4نتایج كلی رتبهبندی شایستگیهای مورد انتظار مدیران
ردیف

20

شایستگیهای
مورد انتظار
تفکر استراتژیک
(فرمولبندی

ميانگين

رتبه

ردیف

23/ 15

19

42

استراتژی)
21

تجربه كاری

23/ 10

20

43

22

فناوری اطاليات و
ارتباطات

22/ 76

21

44

شایستگیهای
مورد انتظار
مدیریت مالي و
بودجهریزی
دیپلماسي يلم و
فناوری
كارآفریني

ميانگين

رتبه

16/ 72

41

15/ 19

42

13/ 83

43

منبع( :محاسبات نگارندگان)

چنانکه در جدول ( )5مالحظه ميشود ،نتایج رتبهبندی شایستگيهای فردی و اخالقي نيز حاكي از
قرار گرفتن شایستگيهایي مانند وجدان كاری ،تعهد سهازماني ،و امانهتداری در اولویتههای نخسهت و
دريينحال ریسکپذیری ،ايتقادات مذهبي و خهوشبيني در پهایينترین سهطح از اولویتههای مهدیران
است.
با نظر به هدف اصلي پژوهش مبني بر طراحي برنامههای آموزشي مبتني بر شایستگيهای مهدیران،
در ادامه رتبهبندی شایستگيها به تفکيک پست های مدیریتي صورت گرفت تا بهر اسهاس ميهزان رتبهه
اختهاصیافته به هر یک از شایستگيها امکهان اولویتبنهدی شایسهتگيها بهرای ههر طبقهه از مشهاغس
مدیریتي موجود فراهم گردد .بدین ترتيهب ،بهر اسهاس نتهایج بهدسهتآمده درمجمهوع 44 ،شایسهتگي
(سازماني ،ادراكي ،ميان فردی و تغيير و نوآوری) فهرست شده ،در  28ردی رتبهبندی شهدند .در ایهن
ميان ،تهميمگيری و حس مسئله ،برنامهریزی يملياتي و پاسهخگویي (قهانوني) بههينوان شایسهتگيهای
مورد انتظهار رئهيس و معهاونين دانشهگاه رتبهه نخسهت را بهه خهود اختههاص دادنهد و شایسهتگيهای
كارآفریني ،مدیریت اطاليات و مستندسازی تجربيات مدیریتي و سهازماني آخهرین رتبههها یعنهي  26و
 27را به خود اختهاص دادند .نتایج رتبهبندی شایستگيهای روسای دانشکده/پژوهشکدهها نيهز در 37
ردی ارائه شد .بدین ترتيب ،تنظيم استانداردهای تعهالي و مهدیریت پهروژه در رتبهه نخسهت و نظهم و
انضباط كهاری و مهدیریت اطاليهات در رتبهه های آخهر قهرار گرفتنهد .يهالوه بهراین ،نتهایج رتبهبنهدی
شایستگيهای مدیران اداری بههينوان مهدیران ميهاني دانشهگاه حهاكي از اولویتبنهدی  44شایسهتگي
موردمطالعه در  40ردی است.
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جدول  :5رتبهبندی شایستگیهای فردی و اخالقی مدیران عالی ،ميانی و اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد
ردیف

شایستگیهای

ميانگين

رتبه

ردیف

1

وجدان كاری

18/83

1

15

2

تعهد سازماني

18/39

2

16

3

امانتداری

18/03

3

17

4

صداقت

17/92

4

18

5

ثبات قدم و پشتکار

17/14

5

19

6

قضاوت منطقي

16/91

6

20

7

حسن خلق

16/85

7

21

مورد انتظار

شایستگیهای
مورد انتظار
انعطافپذیری
روحيه ایثار و
ازخودگذشتگي

ميانگين

رتبه

14/47

15

14/25

16

توسعه فردی
(یادگيری

14/21

17

مداوم)
انتقادپذیری

14/31

18

استقالل

13/60

19

شنونده خو

13/51

20

12/45

21

8

ايتمادبهنفس

16/79

8

22

جسارت

12/16

22

9

رفتار منهفانه

16/18

9

23

الگو/اسوه بودن

11/90

23

16/14

10

24

هوش هيجاني

11/37

24

16/13

11

25

10/41

25

15/91

12

26

10/17

26

13

قاطعيت

14/90

13

27

9/19

27

14

ژرفنگری

14/77

14

28

9/10

28

10
11
12

تيمس فشارهای
يهبي
سعهصدر
توانایي نه گفتن در
مواقن ضروری

بودن
قدرت تيمس
ابهام

ايتماد به
دیگران
ریسکپذیری
ايتقادات
مذهبي
خوشبيني

منبع( :محاسبات نگارندگان)

برمبنای سطحبندی مشاغس مدیریتي در دانشگاه ،معاونين دانشکدهها و پژوهشهکدهها در سهطح
مدیران مياني دانشگاه قرار ميگيرند .بر اسهاس یافتهههای بهدسهتآمده ،شایسهتگيهای ایهن دسهته از
مدیران در هشت ردی رتبهبندی شدند .چنانکه ،شایسهتگيهای تههميمگيری و حهس مسهئله ،نظهم و
انضباط كاری ،سازماندهي و هماهنگي ،فناوری اطاليات و ارتباطات ،نظارت و پایش يملکرد ،مهدیریت
زمان ،تفکر تيليلي ،ايتبار دانشگاهي ،مدیریت اطاليات ،قهدرت مهذاكره و متقايدسهازی ،مستندسهازی

53

طراحي برنامه آموزشي مدیران دانشگاه / ... :رضوان حسين قليزاده ،يليه متاجي نيمور و اكبر امراهي

تجربيهات مهدیریتي و سهازماني ،و برنامههریزی آموزشهي رتبهه نخسهت را بهه خهود اختههاص دادنهد و
دیپلماسي يلم و فناوری در رتبه آخر یعني ردی هشت قرار گرفت .مدیران/معاونين گروههای آموزشهي
به ينوان آخرین دسته از مدیران مياني دانشگاه اساساً در ارتقای سطح كيفهي دانشهگاهها حهائز اهميهت
ویژهای هستند .شایستگيهای مورد انتظار این دسته از مدیران در  41ردی رتبهبندی شدند .بر اسهاس
نتایج بهدستآمده ،برنامه ریزی يملياتي رتبه نخست و رهبری تغييهر رتبهه آخهر یعنهي  41را بهه خهود
اختهاص داد .سرانجام ،برمبنای سهطحبندی مشهاغس مهدیریتي موجهود در دانشهگاه ،روسهای اداری در
سطح اجرایي و يملياتي قرار ميگيرند .نتایج رتبهبندی شایستگيهای مورد انتظار این دسته از مهدیران
حاكي از رتبهبندی شایستگيها در  41ردیه اسهت .در ادامهه ،بهر اسهاس نتهایج حاصهس از رتبهبنهدی
شایستگيهای مورد انتظار مدیران موردمطالعه در سطوا مختل  ،شایستگيهایي كه ده اولویت نخسهت
جداول را به خود اختهاص دادند ،مبنای طراحي برنامههای آموزشي قرار گرفتنهد .اولویتههای دهگانهه
شایستگيهای مدیران به تفکيک سطوا مختل در جهدول ( )6نشهان دادهشهده اسهت .در ایهن ميهان،
مجموع  44شایستگي رتبهبندی و اولویتبنهدی شهده بهه ردی ههای مختله  41،40 ،27و یها  37در
سطوا مهدیریتي مختله  ،تنهها در سهطح معهاونين دانشکده/پژوهشهکدهها ایهن مجمهوع در  8ردیه
رتبهبندی شد .با این تفسير كه مجموع  44شایستگي احها شده مشمول این دسهته از مهدیران ميهاني
دانشگاه ميشود .درنهایت ،برمبنای مدل اقتباسي -طراحيشده شایستگيهای مدیران دانشگاه فردوسي
مشهد و نتایج حاصس از رتبهبندی و اولویتبنهدی شایسهتگيها ،فهرسهت ينهاوین برنامهههای آموزشهي
موردنياز مدیران معرفي شد .جهدول ( )7ينهوان برنامهههای آموزشهي متناسهب بها سهطح و پسهتهای
مدیریتي مختل در دانشگاه فردوسي مشهد را نشهان ميدههد .درنهایهت 34 ،ينهوان برنامهه آموزشهي
معرفي شد .بدین ترتيب ،برنامههای آموزشي معطوف بهه شایسهتگيهای سهازماني يبارتانهد از :كهالن
نگری و تفکر استراتژیک ،آیين نگارش مکاتبات اداری ،برنامهریزی يملياتي ،برنامه ميوری ،پاسهخگویي
و مسئوليتپذیری ،تهميمگيری و استراتژیهای حس مسئله ،دیپلماسي يلم و فنهاوری ،سهازماندهي و
هماهنگي ،طراحي و برنامهریزی آموزشي ،مدیریت پروژه ،مدیریت زمان ،مدیریت جلسات اداری ،تعهالي
كيفيت در آموزش يالي ،مدیریت مالي و بودجهریزی ،مدیریت و بهبود فرایندها ،مستندسازی تجربيهات
مدیریتي ،نظارت و ارزیابي برنامه ،نظم و انضباط كاری؛ برنامههای آموزشي معطهوف بهه شایسهتگيهای
ميان فردی يبارتاند از :مهارتهای ارتبهاط مهؤثر ،اشهتراک و انتقهال دانهش سهازماني ،اصهول و فنهون
مذاكره ،ايتمادآفریني و حفظ جو كاری مناسب ،تکریم انسان در سهازمان ،توسهعه منهابن انسهاني ،كهار
تيمي اثربخش ،مدیریت و حس تعارضات ميهي كهاری ،نظهارت و ارزیهابي يملکهرد منهابن؛ برنامهههای
آموزشي معطوف به شایستگيهای تغيير و نهوآوری يبارتانهد از :رهبهری تغييهر اثهربخش ،مهارتههای
سازماني فناوری اطاليهات ،كهارآفریني سهازماني ،مهدیریت بيهران و برنامهههای آموزشهي معطهوف بهه
شایستگيهای ادراكي را تفکر انتقادی اخالق سازماني ،مدیریت استرس برنامههای آموزشي معطوف بهه
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شایستگيهای فردی تشکيس ميدهند .شایانذكر است كه با نظهر بهه همگرایهي برخهي شایسهتگيهای
مدیریتي در سطوا مدیریت مختله و متناسهب بها الزامهات سهازماني و فرهنگهي دانشهگاهها ،ينهاوین
برنامههای آموزشي پيشنهادی قابستلفيق ميباشهند چنانکهه در فراینهد طراحهي آموزشهي و بها در نظهر
گرفتن چهارچو پيشنهادی شکس ( )3نيازمند بازسازی است.
جدول  :6اولویتبندی شایستگیهای مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به تفکيك سطوح مختلف
فهرست شایستگیها

سطوح مدیریت

مدیران عالی

رئيس و معاونين دانشگاه

اولویت  :1تهميمگيری و حس مسئله ،برنامهریزی يملياتي ،پاسخگویي (قانوني)
اولویت  :2تفکر استراتژیک (فرمولبندی استراتژی) ،مدیریت مالي و بودجه ریزی ،قدرت مذاكره و متقايدسازی ،مدیریت
تعارض ،تفکر تيليلي
اولویت  :3بينش و چشمانداز سازماني ،بهبود سيستمها و فرایندها
اولویت  :4تجربه كاری
اولویت  :5نظارت و ارزیابي برنامه ،مسئوليت اجتمايي ،تفکر سيستمي و جامننگری
اولویت  :6تفکر انتقادی
اولویت  :7كار تيمي
اولویت  :8تخهيص منابن ،تنظيم استانداردهای تعالي
اولویت  :9ايتبار دانشگاهي
اولویت  :10مدیریت جلسات اداری
اولویت  :1تهميمگيری و حس مسئله
اولویت  :2برنامهریزی يملياتي

مدیران ادارات

اولویت  :3پاسخگویي (قانوني)
اولویت  :4مدیریت مالي و بودجهریزی
اولویت  :5قدرت مذاكره و متقايدسازی
اولویت  :6مدیریت تعارض
اولویت  :7تفکر تيليلي ،تفکر استراتژیک (فرمولبندی استراتژی)

مدیران ميانی

اولویت  :8بينش و چشمانداز سازماني
اولویت  :9بهبود سيستمها و فرایندها
اولویت  :10تجربه كاری

رئيس دانشکده/پژوهشکده

اولویت  :1تنظيم استانداردهای تعالي ،مدیریت پروژه
اولویت  :2تفکر استراتژیک (فرمولبندی استراتژی)
اولویت  :3پاسخگویي (قانوني)
اولویت  :4مدیریت مالي و بودجهریزی
اولویت  :5برنامهریزی يملياتي
اولویت  :6تفکر انتقادی ،قدرت مذاكره و متقايدسازی
اولویت  :7بينش و چشمانداز سازماني ،بهبود سيستمها و فرایندها
اولویت  :8تجربه كاری ،رهبری تغيير
اولویت  :9مدیریت تعارض
اولویت  :10مستندسازی تجربيات مدیریتي و سازماني ،كنترل هزینه
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اولویت  :1تهميمگيری و حس مسئله ،نظم و انضباط كاری ،سازماندهي و هماهنگي ،فناوری اطاليات و ارتباطات،
نظارت و پایش يملکرد ،مدیریت زمان ،تفکر تيليلي ،ايتبار دانشگاهي ،مدیریت اطاليات ،قدرت مذاكره و متقايدسازی،
مستندسازی تجربيات مدیریتي و سازماني ،برنامهریزی آموزشي

معاونين دانشکده/پژوهشکده

اولویت  :2تکریم انسان در سازمان ،برنامهریزی يملياتي ،بينش و چشمانداز سازماني ،كيفيت ارائه خدمات ،تفکر
سيستمي و جامننگری ،مسئوليت اجتمايي ،تفکر استراتژیک (فرمولبندی استراتژی) ،نظارت و ارزیابي برنامه،
پاسخگویي (قانوني) ،ايتمادآفریني و حفظ جو كاری مناسب ،كار تيمي ،توسعه دیگران ،مدیریت بيران ،مکاتبات اداری،
سازگاری (انطباقپذیری) ،رهبری تغيير ،كنترل هزینه ،مدیریت پروژه ،مربيگری ،تخهيص منابن ،مدیریت مالي و
بودجهریزی ،كارآفریني
اولویت  :3مدیریت تعارض
اولویت  :4تجربه كاری،
اولویت  :5تفکر انتقادی،
اولویت  :6تنظيم استاندارده ای تعالي ،بهبود سيستمها و فرایندها
اولویت  :7مدیریت جلسات اداری ،همکاری بين و فراسازماني ،ارتباط مؤثر ،تشریک دانش و اطاليات،
اولویت  :8دیپلماسي يلم و فناوری
اولویت  :1برنامهریزی يملياتي
اولویت  :2تنظيم استانداردهای تعالي

مدیر گروه

اولویت  :3تخهيص منابن
اولویت  :4تفکر انتقادی
اولویت  :5مدیریت مالي و بودجه¬ریزی
اولویت  :6دیپلماسي يلم و فناوری
اولویت  :7فناوری اطاليات و ارتباطات
اولویت  :8مدیریت تعارض ،مسئوليت اجتمايي
اولویت  :9قدرت مذاكره و متقايدسازی
اولویت  :10همکاری بين و فرا سازماني
اولویت  :1ارتباط مؤثر
اولویت  :2تکریم انسان در سازمان ،قدرت مذاكره و متقايدسازی

مدیران اجرایی

سرپرستان اداری

اولویت  :3كيفيت ارائه خدمات
اولویت  :4نظم و انضباط كاری
اولویت  :5تهميمگيری و حس مسئله
اولویت  :6فناوری اطاليات و ارتباطات
اولویت  :7سازماندهي و هماهنگي ،نظارت و پایش يملکرد
اولویت  :8كار تيمي
اولویت  :9مدیریت زمان
اولویت  :10مدیریت تعارض

منبع( :یافتههای نگارندگان)
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جدول  :7عنوان برنامه های آموزشی پيشنهادی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد برحسب سطوح مدیریتی
مدیران يالي
سطوا مدیریت
ينوان برنامه آموزشي

رئيس/
معاونين
دانشگاه

روسای
دانشکده/پژوهشکده

مدیران مياني
مدیران
اداری

معاون
دانشکده/پژوهشکده

مهارتهای ارتباط مؤثر

*

اشتراک و انتقال دانش سازماني

*

اصول و فنون مذاكره

*

مدیران

*

*

ايتمادآفریني و حفظ جو كاری
مناسب

اجرایي
مدیر/معاون
گروه
آموزشي

روسای
اداری
*

*

*

*
*

آیين نگارش مکاتبات اداری
برنامهریزی يملياتي
برنامه ميوری

*

*

*

*

*

*

پاسخگویي و مسئوليتپذیری

*

*

تهميمگيری و استراتژیهای حس
مسئله

*

*

تکریم انسان در سازمان

*

*

*

*

*

*

*

توسعه منابن انساني

*

دیپلماسي يلم و فناوری

*

رهبری تغيير اثربخش

*

سازماندهي و هماهنگي
مهارتهای سازماني فناوری اطاليات

*

طراحي و برنامهریزی آموزشي
كار تيمي اثربخش
كالن نگری و تفکر استراتژیک

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

كارآفریني سازماني

*
*

*
*

*

مدیریت بيران

*
*

مدیریت پروژه

*

*
*

مدیریت جلسات اداری

*

تعالي كيفيت در آموزش يالي

*

*

مدیریت مالي و بودجهریزی

مدیریت زمان

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

مدیریت و بهبود فرایندها

*

*

*

مدیریت و حس تعارضات ميي كاری

*

*

*

*

*

*

*

مستندسازی تجربيات مدیریتي
تفکر انتقادی

*

نظارت و ارزیابي برنامه

*

*

*

نظارت و ارزیابي يملکرد منابن انساني
نظم و انضباط كاری

*
*

*

*

*

*
*

*

*
*

اخالق سازماني

*

*

*

*

*

*

مدیریت استرس

*

*

*

*

*

*

منبع( :یافتههای نگارندگان)
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در ادامه ،برای هر یک از برنامههای آموزشي پيشنهادی ،مشخهات برنامه آموزشي با تأكيد بر
چهارچو پذیرفته شده طراحي برنامه آموزشي تدوین شد .يناصر اصلي این چهارچو را هدف كلي،
توانایي و شایستگيهای مورد انتظار ،سرفهسهای یادگيری ،روش/های یاددهي -یادگيری ،روش
ارزشيابي یادگيری ،روش ارزیابي اثربخشي رفتار ،تجهيزات و امکانات موردنياز برای ارائه ،فهرست منابن
پيشنهادی ،و مهم تر از آن نوع مخاطبان یا فراگيران موردنظر برنامه كه به استناد نتایج بهدستآمده از
تناسب شایستگي های با سطح و پست مدیریتي مدیران شناسایي شدند ،تشکيس ميدهند .بدین ترتيب،
هدف كلي مربوط به هر برنامه آموزشي برمبنای تعری شایستگي یا شایستگيهای مورد انتظار كه
مدیران بر اساس آن ميزان تناسب را ارزیابي نمودند ،مشخص شد .توانایي و شایستگيهای مورد انتظار
نيز به استناد شاخص های رفتاری مرتب با هر شایستگي كه انتظار ميرود در رفتار مدیران يينيت
یابد ،تعری شدند .روش/های یاددهي -یادگيری نيز به استناد راهبردهای یادگيری مندرج در ادبيات
توسعه مدیران و در نظر گرفتن ميزان اثربخشي آنها در تيقق اهداف یادگيری شایستگيهای مورد
انتظار مدیران پيشنهاد شدند .ارزشيابي یادگيری و سن جش اثربخشي رفتار فراگيران موضوع دیگری كه
با اتکا به چهارچو سنجش اثربخشي برنامه های آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد و با استناد به مدل
اثربخشي آموزشي پاتریک در مطالعه كرمي ( )1395پيشبينيشده است .چهارچو تدوین مشخهات
برنامههای آموزشي مدیران بهطور نمونه در شکس ( )2نشان دادهشده است.
مشخصات برنامه آموزشی
ينوان (فارسي):
ينوان (انگليسي):
فراگيران:
تعداد سايت..........:
زمان برگزاری..........:
مدرس/مجری برنامه.................:
هدف كلی:
توانایی و شایستگیهای مورد انتظار:
سرفصلهای یادگيری:
روش/های یاددهی -یادگيری:
□ كارگاهي
□ سخنراني
□ نمایش
□ بارش فکری

□ بازیهای مدیریتي
□ بيث گروهي
□ ایفای نقش
□ شبيهسازی □ سفرهای مأموریتي (بازدید)

□ مورد كاوی

□ تمرین شغس

روش ارزشيابی یادگيری:
□ آزمون تشریيي

□ آزمون مبتني بر كار گروهي

□ آزمون نگرش سنج

□ پروژه

□ ایفای نقش

روش ارزیابی اثربخشی رفتار:
□ گروه كانوني

□ پرسشنامه

□ مهاحبه

□ مشاهده

□ برنامهریزی اقدام

□ بررسي كار

□ مرور وقاین مهم

تجهيزات و امکانات موردنياز برای ارائه:
فهرست منابع پيشنهادی :

شکل  :2چهارچوب تدوین مشخصات برنامههای آموزشی مدیران .منبع( :یافتههای نگارندگان)
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 -4بحث و نتيجه گيری
در این پژوهش بهمنظور طراحي برنامه های آموزشي مدیران در دانشگاه فردوسي مشههد از رویکهرد
شایستگي بهره گرفته شد .رویکرد موردنظر در طراحي الگوی شایستگي ،اقتباسي -طراحي است .لذا ،بها
نظر به شواهد نظری و پژوهشي فراوان و تجربيات معتبر در این زمينه ،فهرستي از شایستگيهای مهورد
انتظار مدیران در ميي های دانشگاهي و غيردانشگاهي شناسایي و استخراج شد .بدیهي است الگوههای
موجود مبتني بر بافتهای متفاوت سهازماني قابليهت تعمهيم بهه سهایر سهازمانها بههویژه سهازمانهای
آموزشي چون دانشگاه فردوسي مشهد را ندارند .ازاینرو ،ضمن تيليس اسناد مرتب بها جایگهاه مهدیران
در دانشگاه از قبيس آیيننامه جامن مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش يهالي ،پژوهشهي و فنهاوری و
كتابچه طبقهبندی مشاغس دانشگاه فردوسي مشهد ،و بهرهمندی از دانش و تجربه متخهههان مهدیریت
منابن انساني ،سند راهبردی دانشگاه فردوسي مشهد بهينوان اولویت نخست این اسناد مورد تيليس قرار
گرفت .برای این منظور ،برنامه های يملياتي سند راهبردی دانشگاه بر مبنای اهداف دهگانه مورد واكاوی
يميق قرار گرفت.
نتایج بهدستآمده از تيليس منابن اطالياتي مختل حاكي از شناسایي  71شایستگي در پنج دسهته
شایستگي های سازماني ،ادراكي ،تغيير و نوآوری ،فردی و ميان فهردی اسهت .ایهن مجمويهه شهامس 22
شایستگي سازماني 12 ،شایستگي ميان فردی 6 ،شایستگي تغيير و نوآوری 7 ،شایستگي ادراكهي ،و 27
شایستگي فردی است .همچنين ،یافتهها نشهان داد شایسهتگيهای مهدیران دانشهگاه فردوسهي مشههد
برحسب تناسب آن با نوع مسئوليت و سطح مدیریتي متفاوت است .لذا ،در ادامه ،شایستگيها برحسهب
این دو ویژگي در بين پاسخگویان به پرسشنامه شایستگيها رتبهبندی شدند .بهطوركلي ،نتایج حاكي از
اختهاص باالترین رتبه به شایستگيهای سازماني ،ميان فردی ،سپس ادراكي و تغيير و نوآوری است .از
مجموع  44شایستگي فهرسهت شهده ،شایسهتگيهای تههميمگيری و حهس مسهئله ،تکهریم انسهان در
سههازمان ،نظههم و انضههباط كههاری بههه ترتيههب در اولویتهههای اول تهها سههوم قههرار گرفتنههد .درحاليكههه،
شایستگيهای كارآفریني ،دیپلماسي يلم و فناوری ،و مدیریت مالي و بودجههریزی در اولویتههای ،44
 43و  42قرار گرفتند .در ادامهه ،بهرم بنهای مهدل شایسهتگي پيشهنهادی 34 ،ينهوان برنامهه آموزشهي
مفهومسازی شد و مخاطبان آن برمبنای نتایج رتبهبندی شایستگيها مشخص شدند .سرانجام با رجهوع
به تعری و شاخصهای رفتاری مرتب با هر یک از شایستگيها ،مشخهات برنامه آموزشي موردنظر بهر
اساس چهارچو يناصر طراحي برنامه آموزشي تدوین گردید.
بنابراین ،بهرغم تأكيد فراوان بر اهميت تربيت مدیران بر مبنای شایسهتگيهای مهورد انتظهار ،نکتهه
حائز اهميت بهویژه با توجه به اولویت شایستگيهای سازماني در نتایج این پژوهش ،انتخها و انتهها
مدیران برمبنای معيارهای اوليه یعني تناسب تخهص با شغس مدیریتي آنان و وظای مورد انتظار است.
شایستگيهای سازماني اغلب ناظر به كاركردهای اوليه و مبتني بر حفظ وضهن موجهود مهدیریت اسهت.
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این در حالي است كه شرای و مقتضيات دانشگاهها در يهر حاضر نيازمند مهدیراني بها شایسهتگيهای
يالي چون شایستگيهای ادراكي و تغيير و نوآوری است .درنتيجه ،بر اساس یک تيليس ساده اقتههادی
ميتههوان كوشههشهای طراحههان برنامههه آموزشههي را معطههوف بههه شایسههتگيهای يههالي نمههود ،هرچنههد
شایستگيهای سازماني بهينوان شایستگيهای يمومي بهرای تربيهت مهدیران بههویژه مهدیران بهالقوه از
اهميت زیادی برخوردارند .تأكيد بر شایستگيهای ميان فردی بهينوان اولویت دوم مدیران نيز ميتوانهد
بر اهميت مهارتهای انساني در سطوا مختل مدیریت صيه بگذارد .ازاینرو ،ميتوان اولویهت طراحهي
برنامههای آموزشي را در درجه نخست به شایستگيهای سازماني بهينوان نياز آموزشي اوليهه مهدیران و
سپس شایستگي های ميان فردی ،ادراكي و تغيير و نوآوری به ترتيب اختهاص داد.
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