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مهارت های راهبردی در مدیریت دانشگاهی
فاطمه سلیماني ،5فريبا عدلي ،2گلنار مهران

3

چکیده
امروزه عملکرد سازمان ها را در برنامه راهبردی مديران آن جست وجو مي کنند .راهبردهای قوی ،سازمان ها را مي سازند و
راهبردهای ضعیف سازمان ها را از بین مي برند .لذا ،ضروری است مهارت های اساسي برای خلق راهبردهای اثربخش
شناسايي شوند .بر اين اساس ،اين پژوهش با هدف شناسايي مهارت های راهبردی مديران دانشگاه انجام شد .روش پژوهش
کیفي با رويکرد پديدار نگاری بود .شرکت کنندگان پژوهش ،مديران دانشگاه های دولتي شهر تهران و مديران مراکز ارزيابي و
نظارت بر عملکرد دانشگاه بودند .با روش نمونه گیری شدت ،مديران دانشگاه های الزهرا (س) ،تهران ،شهید بهشتي ،عالمه
طباطبايي ،تربیت مدرس و خوارزمي در اين پژوهش شرکت داشتند .ابزار گردآوری داده ها ،مصاحبه های نیمه ساختار يافته
بود .داده ها ی پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفي بررسي شدند .يافته های پژوهش نشان مي دهد مديران راهبردی
دانشگاه ها افزون بر مهارت های عمومي مديريت ،به مهارت های راهبردی شامل :مهارت تفکر و شم راهبردی ،سیاستگذاری
راهبردی ،هنر اداره سرمايه راهبردی ،ارتباطات و اخالق راهبردی نیازمند هستند .ضروری است در جهت تدوين و اجرای
اثربخش برنامه راهبردی دانشگاه ،دوره های مهارت آموزی راهبردی برای مديران آموزش عالي طراحي و برگزار شود.
واژگان کلیدی :مدیریت راهبردی ،مدیران دانشگاه ،مهارت آموزی

تاريخ دريافت مقاله79/01/59 :
تاريخ پذيرش مقاله79/50/03 :

 .5کارشناس ارشد مديريت آموزشي ،دانشگاه الزهرا(س).
 .2استاديار مديريت آموزشي دانشگاه الزهرا(س) (نويسنده مسئول)faradli@alzahr.ac.ir .
 .3استاد مديريت آموزشي دانشگاه الزهرا (س)
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مقدمه
امروزه بیش از گذشته ،دانشگاهها موضوع توجه ،عالقه و هدف ملتها ،دولتها و مؤسسات بینالمللي شدهاند و نقش اصلي و
مهم آنها ،در دستیابي به جامعه دانشبنیان بازشناسي و تعريفشده است و برای درگیری گستردهتر و مستقیمتر در مسائل
مختلف جامعه فراخوانده شدهاند .در حال حاضر گفتمان غالب ،نقش راهبردی دانشگاهها در جامعه دانشبنیان است(عدلي،
 .)5379در اين ارتباط دياکو ،هیوز و مک کلوی )2052( 5ميگويند :دانشگاهها در برابر جريانهای مالي ،تأمین بودجه،
پاسخدهي به خطمشيهای ملي و فشارهای بیروني به عمل راهبردی فراخوانده شدند و به موازاتي که بر نقش دانشگاهها در
رشد و توسعه اقتصادی و نوآوری به شکل روزافزون تأکید ميشود ،فشارها نیز بر دانشگاهها بیشتر شده است .از دانشگاهها
انتظار ميرود به شیوه راهبردی در سطوح ملي ،منطقهای و جهاني با هدف کسب منابع برای فعالیتهای خود ،عمل کنند و
نسبت به شرکا و سهامداران به ويژه در بخش دولتي پاسخگو باشند .اين تغییرات جديد در اداره و بودجه دانشگاه و سازمانهای
پژوهشي ،گذر به وضع راهبردی درک و تفسیر ميشود .در اين ارتباط ،بنوکروسي و دارايو ،)2009( 2نظريه دانشگاهها
بهعنوان واحد راهبردی را طرح کردهاند .در اين نظريه ،بهجای تکیه بر نظريههای اقتصادی که با طبیعت دانشگاهها سازگار
نیستند؛ راهبرد دانشگاه را بر اساس مفاهیم عمومي توضیح ميدهند .آنها در تعريف راهبرد دانشگاه ميگويند« :راهبرد
دانشگاه ،الگو نوظهور پیکربندی بروندادهای دانشگاه است که به تصمیمگیریهای نسبتاً مستقل دانشگاه وابسته است و با
ترکیب مناسب درون دادها يا منابع حمايت ميشود» .بر اين اساس ،راهبردهای دانشگاه نوظهور هستند نه از پیش تعیینشده
و پیشبینيشده و بهواسطه موقعیتيابي منابع در فضای چندبعدی بیروني تعريف و اندازهگیری ميشوند .تفکر راهبردی
دانشگاه ،تفکری بلندمدت و تا حدودی با برگشتناپذير منابع موقعیتيابي شده در فضای بیروني همراه است و تشخیص
احتمالي بهترين کاربرد منابع موجود در طي زمان است .دانشگاه ،بايد به عوامل بیروني نظیر اجتماعات علمي يا تقاضا برای
آموزش عالي پاسخ دهد.
3
توجه به موضوع مديريت راهبردی در آموزش عالي در اواخر دهه  ،5790با انتشار کتاب کلر با عنوان «راهبرد آموزشي:
انقالب مديريت در آموزش عالي» آغاز شد .در  ،5793کاربرد مديريت راهبردی در حوزه های مختلف آموزش عالي گسترش
يافت .پیترسون 4و کپ 1از اولین نويسندگاني بودند که در حوزه برنامه ريزی راهبردی در آموزش عالي مطالبي را منتشر
کردند(قهرماني .)5373 ،با افزايش تعداد دانشجويان ،کاهش در سطح تمرکززدايي ،کنترل دولتي و ايالتي در مؤسسات آموزش
عالي ظهور کرد و با اصالحات گسترده و فرايندهای کیفیتمحور آشکار شد که توانايي دانشگاهها در تدوين و اجرای راهبرد،
يک شرط حیاتي برای آينده دانشگاه است .در ايران نیز ،مديريت راهبردی در سال های اخیر در دانشگاه ها و مراکز آموزش
عالي به شکل جدی مطرح شده است(کارگر .)5373 ،دانشگاه ها مانند سازمان های ديگر ،برای بقا و پیشرفت ،نیازمند برنامه
ريزی و مديريت راهبردی هستند و تدوين راهبرد در حوزه های مختلف به ويژه حوزه های آموزش و پژوهش که از فعالیت
های اصلي دانشگاه به شمار مي رود ،اجتناب ناپذير است(قهرماني .)5373 ،مديريت راهبردی در دانشگاه ها و مراکز آموزش
عالي مي تواند تسهیل گر فراگیری دانش های جديد ،مهارت ها و توانايي ها شود(فتح اللهي .)5399 ،میدل و
دولومبي ،) 5779(1درباره مديريت راهبردی در دانشکده ها و مدارس بررسي وسیعي انجام داده اند و دريافتند مديريت
راهبردی در دانشگاه به الف .کل سازمان ،ب .هدف اصلي سازمان ،ت .جهت سازمان ،پ .جايگاه سازمان در محیط مربوط مي
شود و عامل بسیار مهمي در مديريت آموزش عالي به شمار مي رود(شهاب فر ،عرب مختاری و رجايي پور .)5399 ،مديريت
راهبردی به موسسات آموزش عالي ک مک مي کند تا با محیط و سیاست های کالن آموزش منطبق شوند و به منظور دست
يابي به هدف ها ،دانشگاه را هدايت مي کند(مهرگان و دهقان نیری .)5399 ،هدف اصلي مديريت راهبردی در دانشگاه ها،
خلق قابلیت های راهبردی به واسطه تضمین اين نکته است که سازمان از کارکنان ماهر ،متعهد و با انگیزه برای تالش در
1. Deiaco, Hughes & McKelvey
2. Bonaccorsi & Daraio
3. keller
4. peterson
5. cope
6. Midland dolombi
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راستای دست يابي به موفقیت پايدار برخوردار است(بهرامي ،رجايي پور ،يارمحمديان و کاظمي .)5397 ،مديريت راهبردی
شرطي مهم برای استقالل سازماني و شايستگي اصلي برای موسسات آموزش عالي است که خود را به عنوان بازيگر مستقل مي
دانند .مديري ت راهبردی ايده و ابزارهايي برای برنامه ريزی ،اجرا و کنترل در اختیار مديران قرار مي دهد که مناسب شرايط
خاص موسسات آموزش عالي است .راهبرد آموزش عالي بايد به چهار پرسش پاسخ دهد .5 :کدام يک از مهارت های اصلي مي
توانند فعالیت ها را در  1تا  50سال آينده ايجاد کند؟  .2چگونه مي توانیم با ساير موسسات رقابت کنیم؟  .3در کدام زمینه
های ايجاد شده يا جديد ما مي خواهیم در  1تا  50سال آينده موفقیت سازماني کسب کنیم؟  .4چگونه ما مسولیت اجتماعي
خود را در اين قلمروها انجام مي دهیم (نیکل.)2055 ،5
به اين ترتیب متخصصان راهبردی ،مديريت راهبردی را برای دانشگاه حیاتي مي دانند و بیان مي کنند که مديريت راهبردی
بايد مهمترين موضوعي باشد که دانشگاه ها انجام مي دهند .زيرا ،امکان تحقق هدف ها و فعالیت های اصلي آن ها را فراهم
مي کند (استوکالیوا .)2054،2اداره راهبردی دانشگاه ها ،از جمله وظايف مديران سطح عالي است .اين مديران سطح عالي،
هدف ها و راهبردها را تعیین و تدوين مي کنند و برنامه ريزی جامع را طراحي و عملکرد کلي واحدهای مختلف را ارزيابي مي
3
کنند و بیشتر وقت خود را با افراد خارج سازمان سپری مي کنند(فتح اللهي .)5399 ،همان گونه که بنوکروسي و دارايو
( )2009مي گويند :بديهي است رفتار راهبردی دانشگاه مستلزم تصمیمگیریهای دروني با قدرتي آزاد و مستقل است .در
برابر نگاه سنتي که راهبرد دانشگاه ،واکنش به فشارهای محیط و انطباق با آنها تعريف شده ،در حال حاضر مفهوم راهبرد،
موضوع شايستگيها و مهارتهای ناشي از وابستگي منابع را منعکس مي کند .زيرا ،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي سازمان
هايي هستند که به طور همزمان با يکديگر رقابت مي کنند و با تهديدهای محیطي مختلف روبه رو مي شوند که در مواجه با
اين تهديدها بايد از مهارت راهبردی استفاده کنند .کلر ،معتقد است هدف اصلي راهبرد ،موفقیت دانشگاه در تحقق رسالت
خود است .راهبرد ،سازمان را با تغییرات پیش بیني نشده محیط پیوند مي دهد ،به طوری که سرعت تامین منابع سريع تر از
هزينه منابع باشد(شجاعي ،ابراهیمي و سلیلي .) 5371 ،بر اين پايه ،موفقیت مديريت دانشگاه و تحقق عملکرد عالي يک رخداد
تصادفي نیست بلکه ،حاصل تصمیم ها و اقدامات مبتني بر فرايند مديريت و رهبری راهبردی است .مدير و رهبر راهبردی ،با
تکیه بر چشم انداز راهبردی به تغییرات محیط پاسخ مي دهد و با پیش بیني اين موضوع که در آينده چه تغییراتي رخ مي
دهد ،سازمان را هدايت مي کند  .رهبری راهبردی ،مجموعه باورهايي را پايه گذاری مي کند که اعضا بر پايه و در جهت آن ها
فعالیت مي کنند .رهبری راهبردی ،رسالت و هدف های دانشگاه را شکل مي دهد و گام های نهايي را در جهت اجرا و ارزيابي
راهبردها برمي دارد(سلماني و فضائلي .)5375 ،در واقع ،مديران راهبردی مسئول موفقیت يا شکست سازمان ها هستند به باور
فرای ،سری و استوا  ، 4مديران راهبردی سه مسئولیت اصلي به عهده دارند :ايجاد زمینه تغییر ،ايجاد تعهد و مالکیت ،ايجاد
توازن بین ثبات و نوآوری .نقش اصلي مدير راهبردی اين است که فرآيند يادگیری سازماني و تغییرات را به شکل پايدار
تسهیل کنند(پارسائیان و اعرابي ) 99 ،5370 ،و برجنبه های کلیدی نظیر تعیین هدف ها ،ارتباطات و نظارت برعملکرد تکیه
کنند(سیمس .) 2051 ،1مديران راهبردی افرادی پويا و منعطف هستند و شرايط مبهم را تحمل کرده و خود را با آن تطبیق
مي دهند .لذا ،مدير راهبردی بايد برنامه ريزی و کنترل کند و دارای تفکر راهبردی باشد(پهلوانیان.) 99 ،5391 ،
با توجه به اين که مديران آموزش عالي با وظايف و فعالیت های پیچیده و مختلفي روبه رو هستند؛ گستردگي وظايف مديران
از يک طرف ،اهمیت و ضرورت رسالت دانشگاه ها از طرف ديگر ،ايجاب مي کند که مديران دانشگاه افزون بر مهارت های
عمومي از مهارت های مديريت راهبردی در تدوين و عملیاتي کردن برنامه راهبردی برخوردار باشند .صالحیت و شايستگي
مديران از نظر مهارت های راهبردی يکي از عوامل پايداری موفقیت دانشگاه ها است .بنابراين ،مديران اثربخش ،نیازمند مهارت
های راهبردی هستند(مبیني و عباس پور .) 5373 ،به رغم اينکه بیش از پنج دهه از زماني مي گذرد که کلر ،بحث راهبرد در
آموزش عالي را طرح کرد ،به نظر مي رسد موج انقالب مديريتي او در دانشگاه های جهان فراگیر نشده است و با وجود اهمیت
1. Nickel
2. Stukaliwa
3. Bonaccorsi & Daraio
4. Frye, Series & Staya
5. Sims
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موضوع مديريت راهبردی در دان شگاه ها و فضای آموزشي کشور و اهمیت شايستگي ها و مهارت های راهبردی مديران،
پژوهش درخور توجه ای در اين قلمرو انجام نشده است و با وجود اينکه اهمیت مهارت راهبردی در ادبیات موسسات آموزش
عالي بارها به کار رفته است اما ،تالش کمي برای عملیاتي کردن اين مفهوم انجام شده است.
به رغم اينکه مديريت راهبردی از دهه ، 5390در دانشگاه ها طرح شد اما ،کمتر به مهارت های اساسي مديران آموزش عالي
برای مديريت راهبردی توجه شده است .مديران راهبردی آموزش عالي برای اينکه بازيگران راهبردی باشند ،به مهارت های
راهبردی نیازمند هستند تا بتوانند عملکرد خود را بهبود بخشند و سبب افزايش اثربخشي دانشگاه ها شوند .موضوع مهارت
های مديريتي از جمله موضوعاتي است که از ابتدای پیدايش مديريت تا به امروز توجه شده و به شیوه های مختلفي بررسي
شده است(روغني ،بهرافراده ،منفردی راز .)5399 ،با توجه به اهمیت موضوع مهارت های مديريتي ،سازمان های موفق بايد
مديراني را انتخاب کنند که از مهارت ها و ويژگي های مورد نیاز سازمان برخوردار باشند(ال بای .)2004 ،5مديريت راهبردی
در دانشگاه بايد با توجه به خواسته های اجتماع باشد و با استانداردهای راهبردی جهاني سازگار باشد .مدير راهبردی بايد
شرايط دروني و بیروني دانشگاه را در نظر بگیرد و با توجه به آن راهبرد تعیین کند (لمپیرني ،دنیسو و ديمیتريس .)2054 ،2بر
اين پايه ،مدير راهبردی مي تواند رفتار دانشجويان و کارکنان را پیش بیني کند .لذا ،ضروری است مديران دانشگاه در زمینه
راهبردی تخصص داشته باشند(فرای ) 2051 ،3يا دوره های آموزشي الزم را گذرانده باشد تا اين مهارت ها را برای رسیدن به
وضعیت مطلوب به کار گیرند .با توجه به اهمیت اين موضوع ،اين پژوهش درصدد شناسايي مهارت های راهبردی مديران
دانشگاه است تا با به کارگیری اين مهارت ها ،فرايند مدي ريت راهبردی در دانشگاه ها بهبود يابد و به توسعه مباني نظری
مديريت راهبردی در دانشگاه ها کمک شود .پرسش های پژوهش عبارتند از:
 .5تجربه زيسته مديران دانشگاه ها از اجرا مديريت راهبردی چگونه بود؟
 .2مديران دانشگاه ها به چه مهارت های راهبردی نیاز دارند؟
روش تحقیق
با توجه به هدف و پرسش های پژوهش ،اين پژوهش به روش کیفي(فلیک )5375،4انجام شد زيرا ،پژوهشگران درصدد کشف
مهارت های راهبردی مديران آموزش عالي در میدان مطالعه يا دانشگاه بودند .با توجه به اينکه بیش از يک دهه است مديران
به رفتار راهبردی از جمله تدوين برنامه راهبردی فراخوانده شده اند ،پژوهشگران درصدد بازتاب تجربه زيسته مديران درگیر
فعالیت های راهبردی دانشگاه بودند .ونیز کشف و شناخت معنا و مفهوم مهارت های راهبردی که درذهن مديران راهبردی
دانشگاهي که آن را تجربه کرده اند چگونه است .بر اين اساس ،پژوهش با رويکرد پديدارنگاری( 1فلیک )5375،انجام شد .از
آنجايي که برنامه راهبردی در برخي دانشگاه ها اجرا شده لذا ،با استفاده از روش نمونه گیری شدت ،شرکت کنندگان پژوهش
مديران دانشگاه های دولتي شهر تهران بودند .افزون بر اين مديران ،با مديران پیشین دانشگاه ها نیز به دلیل داشتن تجربه
های غني در تدوين ،اجرا و ارزيابي برنامه راهبردی در دوره مديريت خود همچنین ،مديران مراکز نظارت و ارزيابي عملکرد
دانشگاه ها که مستقیم در تدوين و اجرای برنامه راهبردی نقش داشتند مصاحبه انجام شد .به اين ترتیب ،با مديران دانشگاه
های :الزهرا (س) ،خوارزمي ،تهران ،تربیت مدرس ،شهید بهشتي و عالمه طباطبايي(جدول )5 ،مصاحبه انجام شد .مصاحبه ها
حضوری با میانگین  10دقیقه ،با تعیین وقت و انتخاب محل مصاحبه از طرف شرکت کنندگان انجام شد.
برای تحلیل داده ها ،از تحلیل محتوای کیفي استفاده شد که روشي برای تفسیر ذهني محتوا دادههای متني از طريق
فرايندهای طبقهبندی نظـام منـد و خلق تم است .بر اين اساس ،ابتدا ،مصاحبهها پیاده و به متن تبديل شدند .سپس ،با توجه
به اينکه واحد تحلیل عبارت و جمله بود ،عبارات و جمله هايي که ارتباط چنداني با پرسش های پژوهش نداشتند حذف شدند
و به اين ترتیب ،مقوله ها ظاهر شدند و در نهايت ،عبارات و جمالت مشابه ،بر اساس معیارهای قابل فهم بودن و تفسیرپذيری،
1.El bay
2.Lampyrne, Danceo, Dimitrios
3.Frey
4.Flick
5.Phenomenography
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دسته بندی و خالصه شدند و الگو درون داده ها يا مضمون ها آشکار شدند .برای تعیین اعتبار داده ها ،از باورپذيری  ،اعتماد
پذيری و تايید پذيری استفاده شد.
جدول ( )۱اطالعات جمعیتشناسی شرکت کنندگان

کد

رشته تحصیلي

سابقه مديريت

مرتبه
علمي

5

ادبیات عرب

رئیس دانشگاه

دانشیار

2

فیزيک

رئیس دانشگاه

استاد

3

جغرافیای سیاسي

رئیس دانشگاه

استاد

4

روان شناسي
سالمت

معاون برنامه ريزی راهبردی دانشگاه

دانشیار

1

حقوق بین الملل

رئیس پیشین و رئیس مرکز ارزيابي
عملکرد دانشگاه

استاديار

1

مهندسي عمران

رئیس پیشین دانشگاه

استاد

9

علم اطالعات و
دانش شناسي

رئیس مرکز ارزيابي عملکرد دانشگاه

استاد

9

مهندسي صنايع

رئیس مرکز ارزيابي عملکرد دانشگاه

استاديار

7

ادبیات فارسي

رئیس پیشین دانشگاه

استاد

50

رياضي

رئیس پیشین دانشگاه

استاد

55

رياضي

رئیس مرکز ارزيابي عملکرد

استاد

52

اقتصاد

رئیس دانشگاه

دانشیار

یافته های تحقیق
در ارتباط با پرسش اول ،تجربه زيسته مديران دانشگاه ها از اجرا مديريت راهبردی چگونه بود؟ مديران دانشگاه ،اولین تجربه
راهبردی خود را با تدوين برنامه راهبردی به دستور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری شروع کردند و برای اجرای آن ،در هیچ
دوره آموزشي شرکت نکردند .از نظر آن ها ويژگي های اين فعالیت ها عبارتند از :برنامه و دستورالعمل راهبردی ،عمل گرايي و
شاخص های آماری راهبردی (شکل .)5
مديريت راهبردی در دانشگاه

برنامه و دستورالعمل راهبردی

عمل گرايي

شاخص های آماری راهبردی

شکل( )۱تجربه زیسته مدیران آموزش عالی در اجرای مدیریت راهبردی

مديران دانشگاه در ابتدا ،شورای راهبردی دانشگاه را شکل دادند و برنامه راهبردی دانشگاه را با توجه به ارزش ها و آرمان های
جامعه تدوين کردند .افزون بر تدوين برنامه بلندمدت راهبردی ،برنامه های عملیاتي را نیز تدوين کردند تا در سطوح ديگر،
مطابق با رسالت و هدف های دانشگاه عمل کنند .برنامه راهبردی در دانشگاه ها بر اساس هدف های دانشگاه و اسناد موجود از
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جمله سند چشم انداز  5404تدوين شد و در دانشگاه ها به عنوان يک دستورالعمل برای اجرای برنامه راهبردی تعريف شد .بر
اساس اين دستورالعمل ،مديران ،آينده دانشگاه پیش بیني کرده و تعیین شد میزان پیشرفت دانشگاه را بر اين اساس اندازه
گیری کنند .مدير کد  ،5در اين باره مي گويد « :مساله راهبردی يکي از مهمترين مساله های کنوني دانشگاه ها است زيرا من
معتقدم که حتي اگر برنامه راهبردی غلط باشد با برنامه پیش رفتن خیلي به نفع ما است تا بدون برنامه راهبردی عمل کردن
و اينکه تقدير برای ما مقدر کند .لذا برنامه راهبردی خود را مطابق با اسناد ويژه مانند سند  5404تدوين کرديم تا بتوان اين
سیستم راهبردی را به صورت عملیاتي در آورد  .بنابراين شورای راهبردی اين سند را در قالب برنامه راهبردی و دستورالعمل
ر اهبردی به تمامي بخش ها اعالم کردند تا مطابق با آن عمل نمايند و به اهداف دانشگاه دست يابند».
اصالت عمل يا عمل گرايي برنامه های راهبردی ،برای مديران راهبردی آموزش عالي بسیار اهمیت داشت .مدير کد  ،1در اين
باره مي گويد:
«مديريت راهبردی به اين موضوع برميگرد د که اگر ما صرفاً تئورتیکال و نظری و آرماني به قضیه نگاه کنیم نميتوانیم
گام هايي را برداريم که بشود گفت اين مديريت راهبردی است .بنابراين ،مديريت راهبردی يک مديريت عملگرايانه است نه يک
مديريت آرماني .يک مدير راهبردی بايد ديدگاه کنش گرا داشته باشد در دانشگا ه هر عمل و فعالیت بايد متناسب با واقعیت و
در عمل اتفاق بیفتد .بدون توجه به واقعیت و تنها نوشتن برنامه ،در حد آرمان باقي ميماند که اين بيفايده است .نبايد برای
تمامي بخش های دانشگاه مثال به ويژه بخش درآمد و منابع مالي آرماني صحبت کنیم .بايد برای تمام ابعاد دانشگاه ديدگاه
کنشي داشته باشیم».
مديران شرکت کننده بر اين باور بودند عملیاتي شدن مديريت راهبردی بايد با توجه به شاخص های آماری مشخص انجام
شود .هر چقدر شاخص های راهبردی شفاف و مشخص باشد ،وضعیت موجود بهتر شناسايي مي شود و وضعیت مطلوب نیز
بهتر طراحي مي شود .مدير کد  ،4مي گويد:
«به نظر مي رسد وزارت علوم خیلي راهبرد مشخص و معلومي را پیگیری نميکند .يعني اگر اآلن شما از من بپرسید که  3تا
از راهبردی اصلي وزارت علوم را بیان کن طي ده يا پنج سال گذشته که بايد به آن ميرسیديم ،نميدونم راهبردهای وزارت
علوم چي هستن د .ما در حال مشق کردن برنامه راهبردی هستیم .اگر برای برنامه راهبردی شاخصهای کمي و کیفي در نظر
گرفتیم که اين شاخصها تصوير روشنتری از موقعیت و شرايط به ما دهد و سبب ميشود طبق شاخصها اثربخشتر و کارآتر
عمل کنیم .مشکلي که در وزارت علوم هست که اکثر شاخصها کیفي است و ما شاخص آماری کمي داريم اگر هم هست خود
اون تعريف گنگ و مبهم است که به نظر مي رسد وزارت علوم خیلي پاسخ دقیق و مشخصي برايش ندارد .در واقع برنامهريزی
راهبردی قبل از هر چیزی نیاز دارد که شما شاخصهايتان را مشخص کنید و آمار خوبي داشته باشید و تعريف دقیقي از
آمارها و دادههای خود داشته باشید».
در ارتباط با پرسش دوم ،مديران دانشگاه ها به چه مهارت های راهبردی نیاز دارند؟ مديران بر اساس تجربه خود در اجرای
برنامه راهبردی ،مهارت های را پیشنهاد دادند .پس از تحلیل داده ها ،مهارت های راهبردی مديران دانشگاه شامل :مهارت
تفکر و شم راهبردی ،سیاستگذاری راهبردی ،هنر اداره سرمايه راهبردی ،ارتباطات و اخالق راهبردی(جدول )2 ،است.
جدول( )۲مهارت های راهبردی مدیران دانشگاه از نظر مصاحبه شوندگان

نمونه داده ها

زير مقوله ها

«مدير بايد دارای نبوغ و خالقیت
فردی باشد تا از طريق اين نبوغ به
اهداف راهبردی خود برسد»(کد.)1

نبوغ و خالقیت ،بلوغ مديريتي،
سیر هدفمند ،پیادهسازی هدف

هدف نويسي راهبردی

«مدير بايد ابزارشناس باشد يعني
تکنیک ها و ابزارهای الزم برای تدوين
برنامه را بشناسد و طبق آن برنامه را
تدوين نمايد» (کد.)9

ابزارشناسي ،برنامهنويسي ،انعطاف
پذيری

برنامهريزی راهبردی

مدار،

آيندهنگری راهبردی

«مدير بايد بتواند وضعیت مطلوب و

دورانديش،

مقوله ها

سیاست
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آينده را پیش بیني کند و آينده نگار
باشد»(کد.)2

ارزيابکننده ،هماهنگ کننده،
آيندهنگار

«مدير عالوه برتصمیم گیری بايد
بتواند آن تصمیم را تجزيه و تحلیل
کند و تحلیل گر باشد»(کد.)52

واگرا،
تفکر
انسانساز،
سیاستگذار علمي ،گذشتهنگر،
آزمايشگر ،آتشنشان ،ناظر،
تحلیل گر ،آسیبشناس

تصمیمگیری راهبردی

«مدير بايد برنامه و تصمیمات
راهبردی را اجرا نمايد و توانايي
عملیاتي کردن آن را داشته
باشد»(کد.)9

سیاستگذار ،دوری از سیاست
زدگي ،مجری گری

راهبرد در عمل

«مدير بايد گوش شنوا باشد و بتواند
تمامي نظرات ديگران را بشنود و به
کار بگیرد» (کد.)1

نگرش
پیگیر،
دموکرات،
سیستمي ،گوش شنوا ،خرد
جمعي

مشورت در عمل جمعي

«مدير بايد توانايي رقابت با ديگران را
داشته باشد تا بتواند به مزيت رقابتي
دست يابد»(کد.)3

شجاع ،مشوق ،گروهگرا

«مدير بايد از خصوصیات برجسته
اخالقي مثل فداکاری و صبوری
برخوردار باشد زيرا ،زيردستان نیز با
توجه به اخالق مدير با آن رفتار مي
کنند»(کد.)2

متعهد ،انطباقپذير ،صعهی صدر،
متوکل ،فداکار ،مسئولیتپذير،
قانونمدار ،منظم

اخالق راهبردی

مدير ضمن برقراری روابط رسمي از
روابط غیر رسمي میان خود و پرسنل
برخوردار باشد»(کد.)4

صمیمي ،مذاکره گر

ارتباط راهبردی

«مدير راهبردی از تفکر واگرا برخوردار
است يعني ضمن توجه به مسائل
روزمره به آينده هم توجه مي
کند»(کد.)50

جامعنگری،
مثبت،
ديد
سنگ محک،
سختکوشي،
سرمايهگذار ،شم مديريتي ،خلق
فراديد روشن

تفکر راهبردی

«مدير بايد برش مديريتي الزم را
داشته باشد تا بتواند به صورت
اثربخش عمل کند»(کد.)9

پرسشگر ،متفکر ،قاطع ،حل
کننده مسئله ،دارای قدرت
استدالل ،استیالطلب ،زيرک،
پژوهشگر ،فره مند ،توان جسمي
و علمي ،پیشبینيکننده ،رهبر،
عاطفي،
هوش
جامعنگر،
معرفتشناس ،خودآگاه

شخصیت راهبردی

ثروت
پشتیبان

روحیه هماوردطلبي

آفرين،
مالي،

«مدير بايد کار آفرين باشد وبتواند
درامد زايي برای دانشگاه داشته
باشد»(کد.)55

اقتصاددان،
کارآفرين،
حسابدار

«مدير بايد برای بحث های آماری
بتواند شاخص های کمي و کیفي برای
دانشگاه ها تدوين و طراحي
نمايد»(کد.)9

آمار ،بودجهبندی ،چشمانداز
رقابتي

ارتباطات و اخالق
راهبردی

تفکر و شم راهبردی

ارزش آفرين

آماردان
هنر اداره سرمايه
راهبردی
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«مدير بايد سرمايه نیروی انساني را
کارامد نگه دارد تا بتواند به اهداف
سازماني دست يابد»(کد.)52

کارآ کردن سرمايه انساني ،بهرهور

اداره سرمايه هوشي

«مدير بايد عمل گرا و واقع گرا باشد
يعني با توجه به واقعیت های موجود
عمل کند تا به وضعیت مطلوب دست
يابد»(کد.)5

نگرش عملیاتي ،برنامه عملیاتي،
عملگرايي ،واقعگرايي

دانش در عمل

«مدير بايد از مجموعه توانايي سخت
افرازی و نرم افزاری برخوردار باشد که
مهارت نرم افزاری برای مديران ارشد
بیشتر مورد توجه است»(کد.)1

سختافزاری،
نفوذپذيری ،استقالل

نرمافزاری،

تخصص راهبردی

«مدير آموزش عالي بايد از برنامه
ريزی آموزشي اطالع و آگاهي داشته
باشد تا بتواند برنامه ها را مطابق با
اهداف آموزشي طراحي نمايد»(کد.)7

مديريت،
هنر
سواد
آموزشي،
متخصص

برنامهريزی
مديريتي،

دانش مديريت درعمل

بحث و نتیجه گیری
هدف از اين پژوهش شناسايي مهارت های راهبردی مديران دانشگاه بود .بر پايه تجربه مديران ،مديريت راهبردی در دانشگاه
ها با تدوين برنامه راهبردی به دستور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری شکل گرفت .اين برنامه راهبردی که برای دست يافتن
به رسالت و هدف های دانشگاه تدوين شده ،ويژگي های :برنامه و دستورالعمل های راهبردی ،عمل گرايي و شاخص های
آماری راهبردی را دارد .مهارت های راهبردی مديران دانشگاه عبارتند از :مهارت تفکر و شم راهبردی ،سیاستگذاری راهبردی،
هنر اداره سرمايه راهبردی ،ارتباطات و اخالق راهبردی.
مديران راهبردی دانشگاه ها به مهارت تفکر و شم5راهبردی در تعیین فراديد و چشم انداز دانشگاه و هدف گذاری نیازمند
هستند .مینتزبرگ 2و همکاران( ،)5779ديدگاه مديريت بر پايه مجموعه قوانین جهانشمول را بررسي کرده و بر اين باور
هستند که مديريت بر بنیان قوانین جهانشمول قرار ندارد؛ بلکه ،بهواسطه عمل مدبرانه مديران ،در اداره مسائل خاصي است
که سازمان ها با آن مواجه ميشوند .آن ها معتقدند که منبع مزيت رقابتي يا موفقیت مستمر ،توانايي برای تدوين برنامه
تحلیلي جامع و دقیق نیست؛ بلکه ،توانايي انطباق پیاپي با تغییرات دائمي در عمل است .در اين ديدگاه ،مديريت بیشتر هنر و
حرفه تعريف مي شود تا علم؛ زيرا بر اساس بینش ،فراديد ،شم و تجربه قرار دارد .برای فراديد نويسي دانش عقالني ،دانش
شهودی و دانش هیجاني همچنین ،حفظ گشودگي ذهن ضروری است .در سال های اخیر برای نوآوری و خالقیت ،بر کاربرد
منطقي تواناييهای غیرعقالني ذهن و د انش مستتر نظیر عواطف ،هیجانات و شهود تاکید شده است .اين موضوع با
4

پژوهش های متعددی نظیر :نظريه منطقي شم و ناخودآگاه جمعي3حمايتشده است (عدلي .)5379 ،در اين ارتباط ويرزبیکي
( ) 2009مي گويد :تفسیر جديدی از قدرت و نقش شم در مطالعات سازمان و مديريت ارائهشده است .شم ،منبع مطمئن
دروني برای درک ماهیت مفاهیم اساسي است که در تولید ايدههای جديد و عقايد نوآورانه دخالت دارد .پژوهش نادری،
بازرگاني ،صفری و شوقي( ) 5373نیز نشان مي دهد مديران برای تصمیم گیری در محیط متالطم و پیچیده نیازمند شم
راهبردی هستند .مدير راهبردی با مهارت های تفکر و حل مساله ،فرصت طلبي ،آينده نگری و مشورت با ساير اعضا مي تواند
تصمیم های اثربخش بگیرد و فعالیت های دانشگاه را در جهت هدف ها و رسالت آن هدايت کند .همچنین پژوهش جواهری
1. Intuition
2. Mintzberg
3. Collective Unconscious
4. Wierzbicki
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زاده و چرمیان( ،) 5399بر ضرورت مهارت های تشخیص ،تطابق ،الهام و تجربه و تفکر راهبردی مديران تاکید دارد .فتح اللهي
( )5399و شعباني ( ) 5373نیز مهارت های آينده نگری و تفکر راهبردی را به عنوان مهارت های الزم برای مديريت راهبردی
مديران دانشگاه معرفي مي کنند .به اين ترتیب ،درک شهودی از ويژگي های مهم مديران راهبردی دانشگاه ها است .زيرا،
دانشگاه ها در محیط هايي فعالیت مي کنند که سرشار از پیچیدگي و عدم قطعیت است.
مديران راهبردی دانشگاه ها بايد مهارت سیاستگذاری راهبردی داشته باشند زيرا ،برای رسیدن به فراديد و چشم انداز سازمان
خود بايد سیاستگذاری کنند و اين مهارت را در خود تقويت کنند .سیاستگذاری راهبردی مستلزم مهارت های شناسايي
مسايل پیش روی دانشگاه و بررسي راه حل ،تدوين ،اجرا ،ارزيابي و تغییر سیاست يا خط مشي ها است .لذا ،مديران راهبردی
دانشگاه ها بايد ابزارشناس باشند و فنون پیاده سازی سیاست ها را در عمل بدانند .با در نظرگرفتن شرايط و وضع موجود
دانشگاه با نگرش واقع گرايي و مشورت با استادان برنامه را تدوين و اجرا کنند .پژوهش قهرماني( )5373نشان مي دهد برنامه
ريزان و مديران دانشگاه بايد در تدوين سیاست ها ضمن توجه به مسائل روزمره از آينده نیز غافل نباشند ،از طريق
سیاستگذاری علمي و جذب منابع مالي بودجه خود را افزايش دهند و با ارتباطات برون سازماني بخش خصوصي را متقاعد
کنند که با نیروی های متخصص دانشگاهي همکاری کنند .پژوهش آلريچ )2004( 5نیز نشان مي دهد مديران آموزش عالي با
داشتن توانايي هدف گذاری مي توانند سیاست های خود را بهبود بخشند و عملکرد قوی تری داشته باشند.
مديران راهبردی دانشگاه بايد از هنر اداره سرمايه راهبردی برخوردار باشد .امروزه ،يگانه سرمايه سازمان ،سرمايه فکری و
هوشي آن است که با دانش ،توانايي ،تجربه کارکنان و مشتريان پیوند دارد (عدلي .)5379 ،مديران با مهارت های نرم افزاری
خود بايد به توانند در نگرش و رفتار استادان تغییر مثبت ايجاد کنند .مهارت های نرم افزاری شامل مهارت تفکر تحلیلي ،حل
مساله ،ارتباطات ،کار تیمي ،يادگیری مادام العمر ،مديريت اطالعات ،توسعه و ساخت نوآوری و مهارت حرفه ای است .پژوهش
وال آفا ،سااواني ،تنگ کیو )2051( 2،نشان مي دهد اين مهارت ها در اثربخشي و کارايي عملکرد سازمان موثر است .پژوهش
مطلبي ورکاني ( ) 5371نیز نشان مي دهد در يک سیستم مديريت راهبردی مناسب ،زمینه مديريت سرمايه انساني فراهم مي
شود در چنین شرايطي مي توان عملکرد مناسب سرمايه انساني را انتظار داشت.
مهارت برقر اری ارتباطات و اخالق راهبردی برای مديران راهبردی دانشگاه در موفقیت برنامه راهبردی ضروری است .مديران
راهبردی با توان علمي و جسمي خود و با به کارگیری هوش راهبردی سعي در اثربخشي فعالیت های خود دارد .آنها بايد با
اعضای سازمان و محیط های نزديک و دور يا با سازما ن ها يا دانشگاه های ملي و بین المللي ارتباط برقرار کنند .لذا ،ضروری
است فنون ارتباط اثربخش را بیاموزند .يافته های پژوهش ال بای( )2004نشان مي دهند برای رسیدن به هدف ها و پاسخ به
نیازهای متغیر سازمان ،توانايي مدير در برقراری ارتباطات و اخالق حرفه ای ضروری است.
با توجه اينکه از يک طرف ،تصمیم های راهبردی دانشگاه ماهیت برگشت ناپذير دارند و از طرف ديگر ،تدوين راهبرد و برنامه
راهبردی دانشگاه ها بر اساس دستورالعمل وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بوده نه الزامات دانشگاه در عمل به عبارت ديگر،
تصمیمي از باال به پايین بوده و برای اجرای آن به آمادگي و آموزش مديران دانشگاه توجه نشده است .لذا ،بر پايه يافتههای
پژوهش پیشنهاد مي شود:
پیشنهاد کاربردی
 دورههای مهارتآموزی برای توانمندسازی مديران و معاونین دانشگاه برای تدوين و اجرای برنامه راهبردی برگزار شود. عملکرد مديران دانشگاه بر پايه میزان برخوداری از مهارت های راهبردی ارزيابي شود. با توجه به اهمیت آموزش مهارت های راهبردی ،سرفصل واحد مديريت آموزشي و آموزش عالي بازنويسي شود.پیشنهاد پژوهشی
 مطالعه تطبیقي شناسايي مهارت های راهبردی مديران آموزش عالي درکشورهای منتخب مطالعه و مقايسه ديدگاه متخصصصان واعضای شورای راهبردی درباره نقش مديريت راهبردی در دانشگاه ها1. Alrich
2 Wahafa, Saavani,Tangqiu
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