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چکیده
هدف :هدف اصلي اين پژوهش ،موردكاوی شايستايهای اخالقي مديران دانشااهي در نظام آموزش عالي بوده
است .روش :پژوهش حاضر مبتني بر رويکرد كيفي و با روش مطالعة موردی كيفي است .در اين راستا ،با استفاده از
رويکرد هدفمند و به كارگيری معيار اشبار نظری ،با  46نفر از مديران ،معاونان و رؤسای دانشااهها و دانشکدههای
دولتي در ارتباط با پديدۀ «شايستايهای اخالقي مديران دانشااهي» مصاحبة عميق نيمهساختمند به عمل آمد.
یافتهها :بر اساس يافتههای به دست آمده ،شبکة مضامينر شايستايهای اخالقي مديران دانشااهي(مضمون فراگير)،
شامل پنج بُعد شايستايهای مديريتي -رهبری ،ارتباطي -تعاملي ،شخصيتي -رفتاری ،ارزشي -اعتقادی و دانشي-

تحليلي(مضامين سازمان دهنده) است كه هر يک نيز دارای مؤلفههای گوناگون(مضامين پايه) بودند .نتیجهگیری:
يافتههای اين مطالعه مي تواند در سياستاذاریر انتخاب و گزينش شايستة مديران و رؤسای دانشااهها و مراكز آموزش
عالي و برنامههای بهسازیر علمي -اخالقي مديران دانشااهي ،مورد توجه جدی قرار گيرد.
واژگان کلیدی :اخالق ،شايستايهای اخالقي ،مديران دانشااهي ،آموزش عالي ،مطالعة موردی.

 دريافت مقاله  32/64/63؛ تصويب نهايي .32/13/42
*اين مقاله برگرفته از رساله دكتري در دانشگاه شيراز میباشد.
 .0دكتراي مديريت آموزش عالی  ،استاديار گروه مديريت و برنامهريزي آموزشی ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه
شيراز(نويسنده مسئول)  /نشانی :شيراز ،ميدان ارم ،دانشگاه شيراز ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی /نمابر /41042133
Email: Salimi.Shu@gmail.com
 .2دكتراي برنامه ريزي درسی ،دانشيار گروه مديريت و برنامهريزي آموزشی ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه شيراز.
 .4دكتراي علوم قرآن و حديث ،دانشيار گروه علوم قران و فقه ،دانشکده الهيات و معارف اسالمی ،دانشگاه شيراز.
 .2دكتراي مديريت آموزشی ،دانشيار گروه مديريت و برنامهريزي آموزشی ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه شيراز.
 .3دانشجوي دكتري مديريت آموزشی ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه شيراز.
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الف) مقدمه
دانشااهها و مؤسسات آموزش عالي به مثابة يک نظام توليد دانش ،دانش جديد را ميآفرينند ،آن را از
منابع مختلف به دست ميآورند و در محيطهای آموزشي به كار

ميگيرند(ادهيکاری4161 6،

 .)33از اين رو،

دانشااهها در هر جامعه ،معرّف باالترين سطح از تفکر و علم آن جامعه محسوب شده ،اصول جهانبيني و
نظام اعتقادی و ارزشي جامعه را در خود متجلي ميسازند .همچنين با تربيت متفکران ،دانشمندان و مديران
آينده ،در جهتبخشي به حركتهای گوناگون فکری ،اعتقادی ،فرهناي و سياسي جامعه مؤثر واقع
ميشوند .لذا احيای هويت تمدني و پيشرفت جمهوری اسالمي ،مستلزم رشد متوازن و همهجانبة ابعاد
علمي ،فرهناي ،سياسي و اجتماعي كشور است كه در مسير تعالي آن ،آموزش عالي نقش پيشران و موتور
محركه را بر عهده خواهد داشت(.سند اسالمي شدن دانشااهها)0-3 6434 ،

مطالعات نشان داده است كه مديريت در موفقيت و شکست سازمان نقش حياتي دارد .واقعيت آن است
كه سازمانها به منظور نيل به اهدافي ايجاد شدهاند و ميزان موفقيت در نيل به اهداف سازماني ،با نحوۀ
عملکرد نيروهای انساني و به ويژه مديران ،ارتباط مستقيم

دارد(جنتي و همکاران4164 ،

 .)4در محيط كار كنوني

به مديراني نياز است كه بتوانند درست تصميم بايرند ،راه حلهای خالقانهای برای مسائل ارائه كنند و در
قبال كار خود پاسخاو باشند .عالوه بر اين ،گسترش همهجانبة سازمانهای آموزشي ،لزوم برخورداری از
مديران ماهر ،توانمند و اخالقمدار را در به كارگيری دانش ،تعهد و تجربة تخصصي دوچندان كرده
است(.طاهر)4110 ،

همة مديران الزم است شايستايها و توانمندیهای ويژهای كه آنها را قادر ميسازد وظايفشان را به
بهترين نحو انجام دهند ،داشته باشند(پيلي .)4 4113 4،اما در اينکه شايستاي چيست ،ديدگاههای مختلفي وجود
دارد .برای مثال ،شايستاي از نظر مکكللند ،4به مثابة ويژگيهايي توصيف ميشود كه بر عملکرد برتر
تأكيد

دارند(سواژن كيآو4113 2،

 .)01بوياتزيس ،2شايستاي را به عنوان ويژگيهای زمينهای يک فرد توصيف

ميكند كه به صورت علّي ،به عملکرد شغلي اثربخش مربوط

ميشود(دراگانيديس و همکاران4111 1،

 .)24در اين

راستا ،يافتههای پژوهشي نشان ميدهد كه مديران دانشااهها ميبايست عالوه بر دارا بودن شايستايهای
علمي و فني ،از شايستايهای اخالقي نيز برخوردار باشند .شايستايهای اخالقي مديران ،به معني انطباق

1. Adhikari
2. Pillay
3. McClelland
4. Xuejun Qiao
5. Boyatzis
6. Draganidis & et al.
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رفتار و كنش مديران دانشااه با باورهای ديني و اخالق اسالمي ،باور به حضور خداوند در همه حال،
پاسخاويي به خداوند در قبال اعمال درست و نادرست ،توكل به او در همه حال و رعايت اصول اخالقير
اسالمي از قبيل امانتداری ،صداقت ،وفای به عهد و...

است(محمودی و همکاران6436 ،

 .)643مديريت بر مبنای

شايستاي نيز رويکردی منسجم و هماهنگ برای ادارۀ سرمايههای انساني ،مادی ،مالي ،فکری و...در
بلندمدت است(سيکانيمي .)4113 6،با توجه به اهميّت موضور اخالق ،شايستايهای اخالقي مديريت در محافل
دانشااهي و آموزش عالي در كانون توجه اين مقاله بوده است .گفتني است آنچه در اين مقاله پژوهشي در
ارتباط با شايستايهای اخالقي مديريت در محيطهای دانشااهي آمده ،صرفاً يکي از تبيينها و نااههای
محتمل به موضور و مسئلة پژوهش است و قطعاً در آينده از دريچههای دياری نيز ميتوان به آن ناريست.
با اين وجود ،ناارندگان سعي كردهاند با كمک راهبرد پژوهشي مطالعه موردی كيفي ،با پشت سرگذاشتن
مراحل مختلف مفهومپردازی ،افقهای جديدی در زمينه شايستايهای اخالقي مديريت در دانشااهها،
سياستاذاری و برنامهريزی مديران آموزش عالي ترسيم كنند.

ب) بیان مسئله
در قرن  46با افزايش نقش دانشااهها برای تحقق رسالتها و كاركردهايي كه جامعه از آنها انتظار دارد ،بايد
بتوان از حداكثر توان و ظرفيت آموزش عالي استفاده كرد .از اهمّ ظرفيتهای قابل استفاده در دانشااهها كه
به نحوی ب ر سايرين اشراف دارد ،ظرفيت و توان مديريت و رهبری آن

است(نورشاهي6433 ،

 .)603مديريت،

چيزی جز شناخت موانع و راهکارها برای برنامهريزی ،گسترش عدالت ،شايستهساالری ،ارزشمحوری و
اخالقمداری

نيست(غالمي6433 ،

 .)11همچنين مديريت ،فرايند طراحي و حفظ محيطي است كه در آن افراد

با يکديار كار ميكنند و اهداف تعيين شده را به صورت كارا انجام

ميدهند(كنتز و ويريچ4113 4،

 .)2امروزه

اهميت و نقش مديران به عنوان طراحان ،هدايتاران و ادارهكنندگان سازمانها بر كسي پوشيده نيست و به
كارگيری افراد مؤثر ،انتخاب ،جذب ،ناهداری ،ارزيابي و توسعة آنها از جايااه ويژهای برخوردار است.
ارتقای كيفيت عملکرد علمي ،اخالقي ،حرفهای دانشااه در گرو وجود مديران توانمند و شايسته است .از
اين رو ،ارزيابي شايستاي مديران گروههای آموزشي ،يکي از مسئوليتهای مهم مديران و مسئوالن
دانشااهي برای توسعة حرفهای و حفظ آموزش عالي است(عزتي.)4164 ،
از سوی ديار ،اهميت و حساسيت موضور اخالق در مديريت و در عرصههای دانشااهي به اين جهت
است كه دانشااهها رسالتهای مختلفي را بر عهده دارند .برخي از اين رسالتها شامل رسالتهای آموزشي،
1. Siikaniemi
2. Kocntz & Weihrich
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پژوهشي ،خدماتي ،ايجاد فهم ،انتقال دانش و نقد آن ،توسعة مهارتها و توانمندیها ،بالندگي اشخاص،
افزايش شناختها و پاسخ به نيازهای جامعه

است(يمني6436 ،

 .)01در اين ميان ،مديران دانشااهها برای تصدی

پست حساس و تأثيرگذار مديريت ،بايد از صالحيتها و شايستايهای احراز آن برخوردار بوده ،متخلق به
اخالق و ارزشهای اخالقي باشند .اخالقيات با ارزشها رابطة تنااتناي دارند و به عنوان ابزاری ناريسته
ميشوند كه ارزشها را به عمل تبديل ميكنند .به قول آير« 6اخالق بيش از مباحث ديار با ارزشها سر و
كار

دارد»(آير4114 ،

 .)622در كنارۀ بينالمللي اخالق در آموزش ،واژۀ اخالق چنين تعريف شده است

«الاوی رفتار ارتباطي درونشخصي و برونشخصي مبتني بر رعايت حقوق طرف ارتباط»(كناره بينالمللي اخالق
در

آموزش .)4164 4،از آنجا كه شايستاي عبارت است از تركيبي از انايزهها ،ويژگيها ،خودانااریها،

نارشها ،ارزشها ،دانش محتوايي يا مهارتهای رفتاری شناختي و ويژگيهای فردی كه به طور قابل اعتماد،
قابل اندازهگيری است ،ميتواند برای تمايز قائل شدن بين كاركنان عالي و متوسط ،به كار گرفته
شود(زوک4111 4،

 .)4تلفيق شايستاي و اخالق و كاربرد آن به عنوان پديدۀ شايستاي اخالقي در حوزۀ

مديريت ميتواند موضوعي جذّاب به ويژه در مطالعات دانشااهي باشد.
تاكنون در زمينههای شايستاي ،شايستاي مديران ،اخالق ،اخالق مديريت ،اخالق حرفهای و...
پژوهشهای مختلفي صورت گرفته است .در زمينة شايستاي مديران ميتوان به پژوهشهای والورتون و
همکاران( ،)4112محمودی و همکاران( ،)6436شمس موركاني و همکاران( ،)6434ترکزاده و محمدی(،)6432
اسالميفرد و همکاران( ،)6431قربانينژاد و عيسيخاني()6431؛ در زمينة مدلهای شايستاي به

كوكران)4113(2
1

و فانگ و همکاران()4161؛ در حوزۀ اخالق و اخالق مديريت به التن ،)4112(2منستر و وان واسنهو (،)4113
كردی و طايفه سيفي( ،)6434ربيپور و صمدیوندی( ،)6433خنيفر و همکاران( ،)6432گراوس و
الروكا)4166(0؛ در موضور رهبری اخالقي به پژوهش ريتامن()6432؛ اخالق سازماني الواني و
همکاران()6433؛ در زمينة اخالق كار به پژوهش ذوالفقاری و

محبي()6434

و سرانجام در زمينة اخالق

حرفهای به پژوهشهای هدايتي و همکاران( )6431و ايمانيپور( )6436اشاره كرد.
از آنجا كه بروز و ظهور رفتارهای غيراخالقي در حوزههای مختلف آموزشي به ويژه در مديريت اين
سازمانها ،از مهمترين معضالت آموزشي در عصر فعلي است ،سازمانهای آموزشي و به ويژه دانشااهها و
مراكز آموزش عالي ،به لحاظ تقدّس رسالت خودكه تعالي انسانهاست ،بينياز از مباحث اخالقي نيستند و
1. Ayer
2. International Congress of Ethical in Education
3. Zook
4. Cochran
5. Lawton
6. Menestrel & Van Wassenhov
7. Groves & Larocca
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در قبال محيط داخلي و خارجي مسئوليتهای اخالقي دارند .پيشايری از اين رفتارها و حل معضالت،
ضرورت نيازمندی اين نور سازمانها به اخالق را متجلي

ميسازد(شالباف6433 ،

 .)34با توجه به مباني نظری و

پيشينة پژوهش حاضر ،اگر چه مطالعات متعددی دربارۀ اخالق ،شايستاي ،شايستاي مديران دانشااهي،
رهبری اخالقي و ...صورت گرفته ،اما در بعد شايستاي اخالقي مديران ،كاوشي از اين پديده سازماني و
ابعاد محوری آن صورت نارفته و اغلب به صورت موردی و پراكنده در مطالعاتي به آن پرداخته شده
است .همچنين عوامل و شاخصهای شايستاي اخالقي با نيازها و ويژگيهای كشورهای خاصي متناسب
است و بوميسازی متناسب با سيستم اسالمي -ايراني صورت نارفته است .لذا با توجه به شکافهای موجود و
اينکه شايستاي اخالقي به عنوان حلقة مفقودهای در سيستم آموزشي و به ويژه دانشااههای كشور ما از اهميت
زيادی برخوردار است ،پژوهش حاضر به دنبال كاوش شايستايهای اخالقي مديران دانشااهي است.

ج) مباني نظری پژوهش
 .2الگوها ،ابعاد و مؤلفههای شایستگي مدیران
الاوی شايستاي ،به عنوان مجموعهای از مهارتها و خصلتهايي كه كاركنان برای مؤثر بودن در يک شغل به
آن نياز دارند ،تعريف

ميشود(اوشين4114 6،

 .)42پاندر 4،مؤلفههای شايستايهای رهبری نوين دانشااه را

چنين مطرح ميكند برانايختن الهامبخش ،يکپارچاي ،نوآوری ،مديريت احساس ،توجه فردی و
برانايختن

عقاليي(پاندر6333 ،

 .)434از نظر ويسنيوزكي( ،)6333هفت شايستاي برای رهبران دانشااهي مورد

نياز است كه عبارتند از توسعة يک مجموعه اصلي از ارزشها و چشماندازها ،ارتباطات اثربخش ،انعکاس و
تجزيه و تحليل اطالعات ،ايجاد جوّ مثبت ،ايجاد تسهيالت و همکاری ،حل مشکل و خطرپذيری ،ثبات قدم
و

پشتکار(وينسي يافسکي4112 4،

 .)4برمن ،نشان داد كه در كار واقعي پستهای مديريت دانشااه ،به مجموعة

متنوعي از توانايي های رهبری همچون مهارتهای ارتباط خوب برقرار كردن ،حل مسئله ،حل تضاد،
مديريت فرهناي ،مربياری و مهارتهای انتقال نياز است(.والورتون 2و همکاران)443 4112 ،

كي و مونکارز )4110(2دريافتند كه موفقيت مديران در پستهای مديريتي به شايستايهايي نظير دانش
مديريت مالي ،روابط فردی ،ارتباطات ،رهبری ،مديريت منابع انساني و ديار جوانب موقعيتي شغل بستاي

1. Oshins
2. Pounder
3. Wisniewski
4. Wolverton
5. Kay & Moccarz
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دارد .كانلي و مکكينگ )4111(6مطالعهای را در رابطه با شايستايهای مديريتي در يکي از صنايع ايرلند
انجام دادند و به عواملي نظير مهارتهای تصميمگيری و حل مسئله رسيدند.

برونل)4113(4

شايستايهای

مديران سطوح باال را به دو بعد تفکيک كردند مهارتها و تواناييها /ويژگيها .در بعد مهارتها ،سه
شايستاي اصلي به ترتيب عبارت بودند از رهبری ،شنود مؤثر و هدايت كاركنان .در بُعد تواناييها/
ويژگيها مهمترين شايستايها عبارت بودند از صداقت ،نارش مثبت ،قابليت اعتماد ،تالش و پشتکار .در
نهايت ،بر اساس آييننامة مديريت دانشااه بررسي مهارتها ،نقشها و شايستايهای مورد نياز برای رياست
دانشااه در ايران ،صورت پذيرفته است.
 .1اخالق در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

3

اخالق در آموزش عالي از علم اخالق نشئت ميگيرد و به بايدها و نبايدها در تصميمات و رفتارهای جامعه
دانشااهي ميپردازد و اين تصميمات و عملکردها را در مسير خير و نيکي هدايت ميكند .همچنين به
مشخص كردن حدود و ثغور رفتارهای مناسب و نامناسب و هدايت مديران و هيئت علمي در اجرای
مسئوليتهای فردی ،اجتماعي و حرفهای

ميانجامد(نعمتي و محسني6433 ،

 .)62ضوابط اخالقي در دانشااه را

ميتوان به شرح ذيل دستهبندی كرد
یک) اخالق مدیریتي :اخالق مديريت عبارت است از ملکات نفساني ،از آن جهت كه ادارۀ امور
جمعي از انسانها را برای نيل به هدفهايي معيّن عهدهدار است و بر آن است تا نيازها و آسيبهای اخالقي و
معنوی رؤسا و زمامداران را باز شناسد و به راههای تأمين نيازها و مصونيت از آسيبها دست

يابد(واثقي4112 ،

 .)61در اين راستا برخي از معيارهای اخالق مديريتي عبارتند از مشاركت فعاالنه در تصميمگيری ،در نظر
گرفتن آمادگي حرفهای و شايستاي خود و زيردستان در پذيرش مسئوليتها ،امانتداری در استفاده از منابع
و امکانات دانشااه ،ارزيابي به موقع و تشويق بر اساس شايستاي ،رازداری و جلوگيری از تبعيض و شايعه
پراكني

و(...احمدی هدايت و همکاران6432 ،

 .)2همچنين اخالق در مديريتِ مسائل دانشااهي به مسائل و تنشهای

طبيعي در فرايند تصميمگيری در سطح مؤسسات و در ارتباط با مسائلي از قبيل آزادی علمي ،مديريت
مشاركتي ،امانتداری در استخدام ،فرايند حفظ و ناهداری كارمندان و اساتيد در دانشااه
ميپردازد(مارمليير .)4111 2،مديريت اخالقي نيز موجب پاسخاويي مديريت و سازمان به ذینفعان و كاركنان
و موفق بودن در رقابت و موقعيت سازماني ميشود(.وينستون)4110 2،

1. Connoly & McGing
2. Brownell
3. Ethics of Higher Education
4. Mormolejo
5. Winston
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دو) اخالق آموزشي :هم اكنون چالشهای آموزشي بسياری پيش روی مديران و اعضای هيئت علمي
قرار دارد .چالشهايي در ارتباط با روشهای تدريس ،كفايت تکنولوژی ،رعايت عدالت و اخالقيات در
تدريس ،ارزيابي و غيره ،ذهن آنها را مشغول كرده است(كوايلي .)4113 6،به طور كلي اخالق آموزشي اساتيد،
شاخهای از اخالق كاربردی است كه شامل در نظر گرفتن موضوعات مربوط به تنبيه و مديريت رفتار،
فرايندهای مربوط به نظم ،آزادی اخالقي ،حقوقي و مسئوليتها ،استقالل فکری و قابليتهای اعتماد
ميشود(شاپيرو و استوكويچ4112 4،؛ دوياان .)4111 4،رعايت اخالق آموزشي ،تضمينكنندۀ سالمت فرايند ياددهي-
يادگيری در دانشااه است(.احمدی هدايت و همکاران)1 6432 ،

سه) اخالق پژوهشي :اخالق پژوهشي شامل رعايت هنجارها و ارزشهايي است كه بايد در فرايند
طراحي و اجرای پژوهش و بهرهمندی از نتايج پژوهش رعايت شوند .تخلفهای پژوهشي شامل جعل،
دستکاری يا سرقت هناام اجرای پژوهش يا گزارش يافتههای پژوهش است .رعايت معيارهای پژوهشي
ذيل برای مديران جامعة دانشااهي شايسته است انجام تالشهای پژوهشي بر اساس ضوابط دانشااه ،رعايت
حقوق آزمودنيها ،همکاری خالقانه با افراد جهت بسترسازی برای نوآوری و پيشرفت علمي ،بالندگي
علمي و به روز ناه داشتن مهارتها ،رعايت حقوق مالکيت معنوی در انجام پژوهش ،انجام پژوهش با هدف
كمک به بهبود زندگي مردم و (. ...احمدی هدايت و همکاران)1-0 6432 ،

چهار) اخالق دانشجویي :دانشجويان ،نيروهای كار آيندۀ جامعهاند .بنابر اين ،دانشااه بايد تجربيات
اخالقي دست اول را برای آنها فراهم آورد تا در زمينة مسائل اخالقي كسب تجربه كنند(پاي.)4116 2،
همچنين معيارها و ضوابط اخالق دانشجويي ،حافظ حقوق فردی و گروهي و شأن فراگيران علم و دانش
است .برخي ضوابط كه الزم است مديران دانشااهي برای اصالح نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت
دانشجويان رعايت كنند ،عبارتند از حفظ حريم شخصي و آزادی علمي دانشجويان ،پاسخاو بودن
دانشجو نسبت به تصميم ها و رفتارهای خود در برابر جامعة دانشااهي ،توجه به نظم و آراستاي و پوشش
مناسب عُرف ،سالمت رابطة علمي و آموزشي استاد و دانشجو ،حمايت از دانشجوها در برابر تبعيضها،
ارزشيابيهای نادرست و(. ...احمدی هدايت و همکاران)0 6432 ،

پنج) اخالق حرفهای :اخالق حرفهای به چاوناي رفتار ،ادب و عمل شخص هناام انجام كار
حرفهای ميپردازد .در واقع؛ اخالق حرفهای مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است كه
رفتار افراد و گروهها را در ساختار حرفهای تعيين ميكند؛ همچنين فرايند تفکر عقالني با هدف تعيين
1. Quayle
2. Shapiro & Stefkovich
3. Duignan
4. Peggy
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ارزشهای سازمان است .به عبارت ديار؛ مجموعه قوانين اخالقي كه از ماهيت حرفه يا شغل به دست آمده،
اخالق حرفهای نام

دارد(آراسته و جاهد6431 ،

 .)44اخالق حرفهای در دانشااه ،به مشخص كردن حدود و ثغور

رفتارهای مناسب يا نامناسب و هدايت اعضای هيئت علمي در اجرای مسئوليتهای حرفهای ميانجامد(.نعمتي و
محسني 62 6433 ،و)61

شش) اخالق اسالمي :اخالق اسالمي يک اخالق انتزاعي ،خشک و بيارتباط با سلسله نيازهای طبيعي
و فطری انسان نيست .از اين رو ،نه فقط ناظر به تنظيم مناسبات انسان با خدا و عالم ماوراء است؛ بلکه به
صورتي چشمگيرتر ،بر روابط انسان با خود ،طبيعت و با ديار انسانها تأثير ميگذارد و موجبات طراوت،
شادابي ،بالندگي ،پويايي ،سالمت و پايايي همة عرصهها و قلمروهای زيست بشری را فراهم ميسازد(قراملکي
و نوچه فالح6430 ،

 .)642از جمله شيوههای مطلوب اخالقي مورد تأكيد اسالم در مديريت سازمان عبارتند از

نظم و انضباط كاری ،مهرورزی ،دادورزی ،حسن خلق و معاشرت ،تواضع ،فروتني ،وفای به عهد،
خدمتازاری به مردم ،تکريم ارباب رجور ،خويشتن داری و مدارا با ناماليمات روزگار(انصاری رناني .)6433 ،با
اتکا به اصول اخالقي ،مديران قادر ميشوند تصميم بايرند كه چه چيزی خوب و چه چيزی بد است؛ چه
كسي در سازمان به راه درست ميرود و چه كسي راه نادرست را ميپيمايد .بنابر اين ،مديران در انجام
وظايف خود نظير تصميمگيری ،ارزشيابي ،نظارت ،تشويق و تنبيه ،بدون وجود يک نظام اخالقي در
سازمان نميتوانند با قاطعيت عمل كنند(.غالمي)01 6433 ،

د) پیشینة پژوهش
با توجه به بررسي های به عمل آمده ،پژوهشهای متعددی در زمينة شايستاي مديران دانشااهي ،اخالق،
اخالق حرفهای ،اخالق مديريت ،رهبری اخالقي و ...به انجام رسيده است ،اما به شايستاي اخالقي مديران
دانشااه كمتر توجه شده و به صورت منسجم پرداخته نشده است .در ادامه به مرتبطترين پژوهشها در زمينة
شايستاي اخالقي مديران به ترتيب موضوعي ميپردازيم.
داناييفرد و همکاران(/6433الف) در پژوهشي با عنوان «تبيين نقش شايستاي اخالقي -اسالمي و فرهنگ
خدمتازاری در ارتقای پاسخاويي عمومي بيمارستانهای دولتي» به اين نتيجه دست يافتند كه بين شايستاي
اخالقي -اسالمي مديران (از قبيل احترام به افکار دياران ،وفای به عهد ،پرهيز از استبداد ،شفافسازی،
رفق و مدارا ،عدالتورزی ،رازداری ،امانتداری ،وفاداری ،صداقت ،كار تيمي ،احترام به دياران ،اعتماد،
مناسبات صحيح) و پاسخاويي عمومي(پاسخاويي اخالقي ،قانوني ،دموكراتيک ،مالي ،عملکردی و
سياسي) رابطة معنادار مثبت وجود دارد و فرهنگ خدمتازاری(سعة صدر ،سختکوشي و خادميت) ،تأثير
شايستاي اخالقي -اسالمي را بر پاسخاويي عمومي افزايش ميدهد.
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نتايج پژوهش شيری و همکاران( )6434با عنوان «بررسي رابطة بين شايستاي اخالقي -اسالمي با ابعاد
بيتفاوتي سازماني در دانشااه ايالم» نشان داد كه رابطة معکوس معناداری بين شايستاي اخالقي -اسالمي
و ابعاد بيتفاوتي سازماني وجود دارد و بيتفاوتي سازماني در كاركنان واجد شايستاي اخالقي -اسالمي،
كمتر مشاهده ميشود.
والورتون و همکاران در پژوهشي در خصوص «الاوسازی شايستايهای مديريتي مديران دانشااه»
به اين نتيجه رسيدند كه مديران آموزش عالي به منظور هدايت اثربخش دانشااه ،شديداً به شايستايهای
ذيل نيازمندند مديريت مالي و بودجهريزی ،ارزيابي و نظارت اعضای هيئت علمي ،مديريت زمان ،ساختن
جامعه ،ايجاد توازن ميان خواستهها و اهداف سازمان ،قانونگرايي ،مديريت تعارض و مديريت
ارتباطات(.والورتون و همکاران)444 4112 ،

نتايج پژوهش محمودی و همکاران( )6436با عنوان «شناسايي و تبيين شايستاي مديران دانشااه» نشان
داد كه مديران دانشااه بايد دارای شايستايهای مديريتي ،اجتماعي و فردی باشند .شايستايهای مديريتي
شامل شايستايهای ادراكي ،رهبری ،تصميمگيری و اجرايي؛ شايستايهای اجتماعي شامل شايستايهای
ارتباطي ،كار تيمي ،مديريت افراد و دانشجومحوری و شايستايهای فردی شامل شايستايهای شخصيتي،
اخالقي و اختصاصي است.
در پژوهش شمس موركاني و همکاران( )6434با عنوان «تدوين مؤلفههای شايستاي مديران گروههای
آموزشي مطالعة كيفي» ،شايستايهای مديران گروه آموزشي در سه بُعد اصلي شامل شايستايهای
مديريتي(با مؤلفههای ادراكي ،رهبری ،تصميمگيری ،اجرايي) ،شايستايهای اجتماعي(با مؤلفههای
ارتباطي ،كار تيمي ،مديريت افراد) و شايستايهای فردی(با مؤلفههای ويژگيهای شخصيتي و ويژگيهای
اخالقي) طبقهبندی شده است ،كه ويژگيهای اخالقي در اين پژوهش شامل رعايت كرامت انساني ،تعهد
ديني ،صداقت ،حفظ اسرار ،وجدان كاری ،بيطرفي در مباحث و عدالت بودند.
نتايج پژوهش دهقاني سلطاني و همکاران( )6432با عنوان «شناسايي عوامل مؤثر بر شايستايهای مديران
ايراني اسالمي در سازمانهای دولتي» حاكي از اين بود كه شايستايهای مديران شامل ارتباطات سازنده،
خدمتازاری ،مهارت مديريت استرس ،مردمي بودن ،مهارت مديريتي ،اسالمي و ديني بودن ،مهارت حل
اثربخش مسئله و شايستايهای هوشي است كه از ميان اين عوامل ،مردمي بودن ،بيشترين ميزان اهميت را
در طراحي الاو از ديدگاه مديران داشته است.
نتايج پژوهش قربانينژاد و عيسيخاني( )6431با عنوان «الاوی شايستاي مديران بر اساس نهجالبالغه»
بيانار اين بود كه الاوی شايستاي مديران در قالب پنج شايستاي تقوامداری ،امانتداری ،عدالتورزی و
انصاف ،تصميمگيری و رفتاری -اخالقي قابل ارائه است.

  444فرهنگ در دانشگاه اسالمی 12

كوكران )4113(6در «مطالعة توسعة شايستاي در دانشااه ايالت اوهايو توسعة يک مدل شايستاي برای
بسط و گسترش سازمان در قرن  62 ،»46مورد از شايستايهای محوری را شناسايي كرد كه عبارت بودند
از ارتباطات ،يادگيری مستمر ،خدمات به مشتری ،تنور ،انعطافپذيری و تغيير ،روابط بين فردی ،دانش
توسعه ،تخصصگرايي ،مديريت منابع انساني ،كار گروهي و رهبری ،كاربرد فنّاوری و سازگاری با آن،
تفکر و حل مسئله ،درک و فهم دياران و جامعه و خودفرماني.
فانگ و

همکاران)4161(4

در پژوهشي با عنوان «توسعة شايستاي در بين مديران بهداشت تايوان»،

شايستايهای شخصيت ،برنامهريزی ،مديريت ،تواناييهای حرفهای و تواناييهای ميان فردی را الزم
دانستند .نتايج پژوهش كردی و طايفه سيفي( )6434با عنوان «مديريت اخالق سازماني» ،بيانار اين بود كه
اخالقي بودن يا نبودن رفتارها و عملکردها ميتواند موجب بروز پيامدهای مثبت يا منفي در سطح سازمان
شود .بسياری از رفتارها و تصميمهای مديران و كاركنان در سازمانهای امروزی ،تحت تأثير ارزشهای
اخالقي آنهاست .اخالق كار ميتواند از راه تنظيم بهتر روابط ،كاهش اختالف و تعارض ،و افزايش جوّ
تفاهم و همکاری و نيز كاهش هزينههای ناشي از كنترل ،عملکرد را تحت تأثير قرار دهد .همچنين رعايت
اخالقيات در برخورد با ذینفعان داخلي و خارجي باعث افزايش مشروعيت اقدامات سازمان و بهبود
سودآوری و مزيت رقابتي ميشود .ربيپور و صمدیوندی( )6433نيز در پژوهشي با عنوان «اخالق مديريت
از منظر آيات و روايات» به بررسي اخالق مديران ،رفتارهای درون و برونسازماني و كيفيت كاربرد فنون
مديريت مانند رايزني ،فروتني ،وفای به عهد و محترم داشتن سنتهای پسنديدۀ گذشتاان پرداختند و تأثير
اين رفتارها را بر عوامل سازماني سنجش و بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه توفيق در مديريت،
مستلزم داشتن صالحيتهای علمي و اخالقي پيشگفته است.
وو و همکاران )4162(4طي پژوهشي كه در شركتهای داخلي چين انجام دادند ،نتيجه گرفتند كه رهبری
اخالقي مدير از طريق فرهنگ اخالقي سازماني بر مسئوليتپذيری اجتماعي افراد تأثير مثبتي دارد .الواني و
همکاران( )6433در پژوهشي با عنوان «تحليل اخالق سازماني كاركنان با استفاده از الاوی دايرۀ اخالق» به
اين نتيجه رسيدند كه با توجه به گرايش كاركنان به نظرية گرايش جمعي ،مديران دانشااه بايد آن را مد
نظر قرار داده و در اين راستا اقداماتي نظير طراحي منشور اخالقي مناسب ،نظام پاداش مناسب و ...انجام
دهند .در پژوهشي ديار كه توسط ايمانيپور( )6436با موضور «اصول اخالق حرفهای در آموزش» به انجام
رسيد ،نتايج حاكي از اين بود كه يک استاد بايد خود را در دو بُعد ملزم به رعايت اصول اخالقي بداند؛
اول ،به جهت جايااه تأثيرگذاری كه بر رفتار و افکار فراگيران دارد ،بايد خود را به فضايل اخالقي آراسته
1. Cochran
2. Fang et al.
3. Wu et al.
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كند و بداند مؤثرترين روش در انتقال ارزشهای اخالقي مثبت ،آشکار شدن آنها در رفتار واقعي مدرس
است .دوم ،به جهت وظيفهای كه در قبال برآوردن نيازهای آموزشي دانشجويان دارد ،بايد با رعايت حداكثری
اصول اخالقي در انجام وظايف حرفهای ،مسئوليتهای آموزشي خود را به بهترين نحو به انجام برساند.

هـ) روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،كيفي و به طور ويژه «مطالعة موردی كيفي» است؛ روشي كه امکان بررسي عميق
موضور و كشف ابعاد پنهان را فراهم ميآورد و در صدد موردكاوی شايستايهای اخالقي مديران
دانشااهي در نظام آموزش عالي كشور است .در اين پژوهش ،آگاهي و تجارب مديران دانشااهي از
شايستاي اخالقي مديران و كاركنان ،حائز اهميت است كه ميتوان به ماهيت و وضع مطلوب شايستاي
اخالقي دست يافت.
ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبههای عميق نيمهساختمند بوده است تا به شركتكنندگان اجازه دهد
آزادانه به توصيف تجارب و ديدگاه خود بپردازند .صاحبنظران روششناسي پژوهش بر اين باورند كه
مصاحبه ،بهترين روش برای واردشدن به دنيای تجربيات انسانهاست(ونمنن .)642 4111 6،در پژوهش كنوني در
طي مصاحبه ،از شركتكنندگان سؤاالتي در ارتباط با پديدۀ مورد بررسي ،در مدت زمان تقريبي بين  41تا
 21دقيقه پرسيده شد .مصاحبهشوندگان پژوهش بر اساس نمونهگيری هدفمند انتخاب شدند ،كه از نور
نمونهبرداری قضاوتي است .به بيان ديار؛ مديراني با تجربة كار در محيطهای دانشااهي انتخاب شدند كه
بهترين شرايط را برای عرضة اطالعات مورد نياز داشتند و شخصاً فرايندها و مسائل مديريتي را تجربه كرده
بودند(سکاران6436 ،

 .)461وجه مشترک تمام شركتكنندگان ،تجربة پنج سال به باالی مديريتي آنان در

محيط های آموزش عالي بود و اينکه تمايل به شركت در مصاحبه را ابراز كردند .تعداد مصاحبهها تا زمان
اشبار اطالعاتي ادامه يافت .اشبار اطالعاتي يا نظری بدين معني است كه ديار دادۀ جديدی از مصاحبهها به
دست نميآيد و دادهها ،تکراری ميشوند .با توجه به ماهيت كيفي پژوهش ،لزومي به مشخص كردن تعداد
نمونه به صورت پيشفرض وجود نداشته و تکرار دادههای مشخصشدۀ قبل ،مشخصكننده نمونههاست .در
واقع؛ اشبار نظری مالک خاتمة نمونهگيری است(مُرس .)6332 4،در پژوهش حاضر ،با  46نفر مصاحبه شد.
نکتة مهم اين است كه با توجه به محدوديت تعداد نمونه و غير تصادفي بودن نمونهها (كه از ويژگيهای
پژوهشهای كيفي است) ،پژوهش حاضر ادعای تعميمپذيری ندارد .همچنانکه اشاره شد ،مشاركتكنندگان
پژوهش ،رؤسا و معاونان دانشااههای دولتي استان فارس و رؤسای دانشکدههای دانشااههای دولتي استان
1. Van Mannen
2. Morse
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فارس با بيش از پنج سال سابقة مديريت در رشتههای مديريت آموزشي ،برنامهريزی آموزشي ،فلسفة تعليم
و تربيت ،روانشناسي تربيتي ،حقوق و علوم سياسي ،الهيات ،پرستاری ،اقتصاد ،جامعهشناسي و فقه و حقوق
اسالمي در سال تحصيلي  32-32بودند .برای گردآوری اطالعات از مديران ،چند سؤال اساسي مطرح شد
تصور شما از اخالقر مديريت در دانشااه وآموزش عالي چيست؟ ديدگاه و تجربة شما در ارتباط با اينکه
چاونه ميتوان سياستهای اخالقي را در مديريت ،تصميمگيری و تصميمسازی در محيطهای دانشااهي
اِعمال نمود ،چيست؟ چه پيشنيازها ،بايستايها و شايستايهای اخالقي را برای مديران دانشااهي
ضروری ميدانيد؟ اگر به دوران قبل از مديريت خود برگرديد ،سعي ميكنيد چه ويژگيها و تواناييهايي
را در خود تقويت كنيد؟ البته زماني كه نياز به روشنسازی اطالعات در زمينهای خاص بود ،از سؤاالت
دقيقتری استفاده ميشد .متن مصاحبه ضبط و در همان روز برگردان شد .سپس دادههای گردآوری شده از
طريق فن تحليل مضمون 6و تشکيل شبکة مضامين كه يکي از روشهای پايه و كارامد تحليل كيفي است،
تحليل شد .اين روش فرايندی است كه دادههای پراكنده را به دادههای غني و تفصيلي تبديل ميكند(براون و

كالرک . )4111 ،هر مصاحبه ،قبل از انجام مصاحبة بعدی كدگذاری و تجزيه و تحليل شد و ابعاد و مؤلفههای
مرتبط با يکديار در يک طبقه قرار گرفتند .در اين مطالعه برای بررسي اعتبار شبکة مضامين به دست آمده،
از معيارهای اعتبارسنجي كيفي قابل قبول بودن 4و قابل اعتماد بودن 4استفاده شد .قابليت اعتبار بدين
معناست كه تا چه حدی ساختار و معني پديدۀ مورد نظر به نحو مناسب و مطلوبي بازنمايي
كوبا6332 2،

ميشود(لينکلن و

 .)32قابليت اعتماد به انسجام فرايندهای دروني و نحوۀ بررسي شرايط متغيّر پديده به دست

پژوهشار داللت

ميكند(همان

 .)30برای بررسي معيار «قابل قبول بودن شبکة مضامين» از روشهای

همسوسازی دادهها كه با جمعآوری دادههای كافي از منابع متعدد از جمله رؤسا و معاونان دانشااهها و
دانشکدهها ،منابع ،مقاالت و متون اسالمي ،پيشينههای نظری و پژوهشي ،خودبازبيني محقق و كنترل اعضا و
برای بررسي معيار «قابل اعتماد بودن شبکة مضامين» نيز كلية فرايندها و مراحل طي شده زير نظر و با هدايت
و كنترل اعضای كميتة پژوهش صورت پذيرفت و در پايان ،كدها تعديل ،اصالح و نهايي شد و شبکة
مضامين تدوين شد.

1. Thematic Analysis
2 . Credibility
3. Dependability
4. Lincoln & Guba
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و) یافتههای پژوهش
به منظور كاوش پيرامون شايستايهای اخالقي مديران دانشااهي ،از مطالعة موردی كيفي و برای تحليل
داده های به دست آمده ،از تحليل مضمون و تشکيل شبکة مضامين استفاده شد .بر اين اساس ،در گام
نخست ،داده ها طي فرايند مصاحبه گردآوری شد .سپس متون مصاحبة مکتوب ،به دفعات مطالعه و بازبيني
و فهرستي از كدهای اوليه ايجاد شد .در اين مرحله 12 ،كد اوليه شناسايي شد .در گامهای بعد ،كدهای به
دست آمده در گروههای مشابه و منسجمي دستهبندی و شبکة مضامين چندين بار تحليل و بازبيني شد و در
نهايت برای شايستايهای اخالقي مديران آموزش عالي به عنوان مضمون فراگير ،پنج مضمون
سازماندهنده شامل شايستايهای مديريتي -رهبری ،ارتباطي -تعاملي ،شخصيتي -رفتاری ،ارزشي-
اعتقادی و دانشي -تحليلي و  20مضمون پايه شناسايي و شبکة مضامين استخراج شد(.جدول )6
جدول  :2شبکة مضامین شایستگيهای اخالقي مدیران دانشگاهي
مضمون فراگیر

مضامین پایه

مضامین سازماندهنده
حرفهای گرايي

مديريت مشاركتي در امور دانشااه
توانايي مديريت زمان

شایستگيهای اخالقي مدیران دانشگاه

شایستگيهای مدیریتي -رهبری

توانايي مديريت تعارض
توانايي هدايتاری
توانايي مديريت بحران
سرعت عمل در تصميمگيری
ريسک پذيری در اتخاذ تصميمات
روحيه آينده ناری
توانايي كارآفريني
برنامهريزی بهسازی منابع انساني
توانايي ايجاد تغيير مطلوب سازماني

تعاملي

شایستگيهای ارتباطي-

توانايي برقراری تعامالت سازنده در دانشااه
صالحيت رازداری
ظرفيت انتقادپذيری
قدرت جاذبه و دافعه
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در دسترس بودن
پاسخاويي در قبال مسائل و تصميمات
روحيه همدلي
صداقت در كار
روحيه مسئوليت پذيری
عامل به نظم و انضباط
تواضع و فروتني
روحيه مشورت پذيری

شایستگيهای شخصیتي -رفتاری

روحيه حق طلبي
امانتداری
سعه صدر و تحمل پذيری
گذشت و بخشش
خالقيت و نوآوری
نمونه و الاو بودن
قانون گرايي
روحيه قاطعيت
حُسن سابقه و خوشنامي

شایستگيهای ارزشي -اعتقادی

تعهد و وفاداری
اخالص در انجام امور
عدالت محوری
خدامحوری
قائل به حفظ كرامت انساني
روحيه خدمتازاری

تحلیلي

شایستگيهای دانشي-

شناخت مسائل جاری دانشااه
موقعيت شناسي
واجد قدرت نقد و تحليل وقايع
شناخت سيستم و منابع سازماني
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شناخت ذینفعان سازماني
به روز بودن
تجربه وكارداني
دانشر مديريتي

با توجه به نتايج به دست آمده؛ در بُعد شايستايهای اخالقي ،مديران آموزش عالي بايد از ويژگيها و
شايستايهای مديريتي -رهبری ،ارتباطي -تعاملي ،شخصيتي -رفتاری ،ارزشي -اعتقادی و دانشي-
تحليلي برخوردار باشند .در اين راستا ،مديران دانشااهها بايد با توجه به شاخصهها و مالكهايي انتخاب
شوند كه اين دانشها ،مهارتها و توانمندیها را به صورت يکجا داشته و بتوانند در عمل ،اجرا و پياده كنند .به
نظر ميرسد چارچوب شايستايهای اخالقي مديران دانشااهي زماني محقق ميشود كه پنج بُعد
شايستاي های اخالقي مديران به صورت همزمان در مديران و در محيط دانشااه و آموزش عالي ترويج و
گسترش يابد .در اين رابطه ،شبکة مضامين مستخرج از مصاحبهها ،در قالب شکل  6قابل مشاهده است.

سرعت در تصميمگيري

ريسک پذیری

روحيه آينده نگري

توانايی كارافرينی

توانايی

صالحيت

برقراري

رازداري

قدرت جاذبه و

ظرفيت

دافعه

انتقادپذيري

در دسترس

تعامالت

بودن

سازنده

توانايی مديريت بحران
برنامهريزيِ بهسازي منابع انسانی

پاسخگويی

شايستگیهاي

شايستگیهاي

مديريتی-رهبري

توانايی هدايتگري

ارتباطی-تعاملی
توانايی ايجاد تغيير مطلوب سازمانی

روحيه
شايستگیهاي اخالقی

توانايی مديريت تعارض

توانايی مديريت زمان

حرفهاي گرايی
مديريت مشاركتی در امور
دانشگاه

در كار

موقعيت
شناسی

عالی

روحيه
مسئوليت-
پذيري
اخالص در

قدرت نقد و

انجام امور

تحليل
شناخت سيستم و

شايستگیهاي

منابع سازمان

دانشی-تحليلی

مديران دانشگاهها
صداقت

شناخت مسائل جاري آموزش

شناخت

عدالت

ذينفعان

محوري

حسن
شايستگیهاي ارزشی-

سابقه و

انضباط

اعتقادي

خوشنامی

تعهد و
وفاداري

روحيه

خدامحوري
تجربه و

دانش

كاردانی

مديريتی

عامل به
نظم و

سازمان
به روز بودن

همدلی

خدمتگزاري
حفظ
كرامت

روحيه

شايستگیهاي

قاطعيت

شخصيتی-رفتاري

تواضع و
فروتنی

روحيه
مشورت-
پذيري

روحيه
حقطلبی

قانون
گرايی
سعه صدر
نمونه و الگو

انسانی
شکل  :2مدل شبکه مضامین شایستگي های اخالقي مدیران دانشگاهي

بودن

خالقيت
و نوآوري

گذشت و
بخشش

امانت داري
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ز) بحث و نتیجهگیری
موضور اخالق و شايستايهای اخالقي مديريت در محافل دانشااهي ،كانون توجه اين مقاله بود .گر چه
مطالعات متعددی دربارۀ اخالق ،شايستاي ،شايستاي مديران دانشااهي وآموزش عالي ،رهبری اخالقي
و ...صورت گرفته ،اما در بعد شايستاي اخالقي مديران ،كاوشي از اين پديدۀ سازماني و ابعاد محوری آن
صورت نارفته و اغلب به طور موردی و پراكنده در مطالعاتي به آن پرداخته شده است .تلفيق شايستاي و
اخالق و كاربرد آن به عنوان پديدۀ شايستاي اخالقي در حوزۀ مديريت دانشااهي ،به عنوان موضوعي
جذّاب ،به ويژه در مطالعات آموزش عالي ،نويسندگان اين مقاله را متقاعد كرد تا كشف اين پديده را ،در
كانون توجه يک «رسالة دوره دكتری» قرار دهند .لذا هدف مطالعة كنوني ،موردكاوی شايستايهای
اخالقي مديران دانشااهي در نظام آموزش عالي بوده است .شبکة مضامين مستخرج از مصاحبه با مديران
دانشااهي شامل پنج مضمون سازماندهنده(شايستايهای مديريتي -رهبری ،ارتباطي -تعاملي ،شخصيتي-
رفتاری ،ارزشي -اعتقادی و دانشي -تحليلي) و  20مضمون پايه بود.
يافتههای مطالعه نشان داد كه اولين مضمون سازماندهنده ،شايستايهای مديريتي -رهبری است.
شايستايهای مديريتي -رهبری ،مجموعة دانش ،نارش ،مهارت و توانمندیهای مديريتير مديران در
تصميمگيریها ،سياستاذاریها ،برنامهريزی ،حل مشکل و ...برای پيشبرد و تحقق اهداف دانشااه و
آموزش عالي بوده و شامل  64مضمون پايه است .نخستين مضمون پايه كه از دل مصاحبههای عميق با
مشاركتكنندگان به دست آمد ،حرفهایگرايي است .اين يافتة پژوهشي ،با نتايج پژوهش كوكران( )4113كه
تخصص و حرفهایگرايي را جزء  62مورد از شايستايهای محوری مدير شناسايي كرد و فانگ و
همکاران( ،)4161كه شايستايهای حرفهای را برای مدير امری الزم و ضروری ميدانستند ،همسو است.
مديريت مشاركتي به عنوان دومين مضمون پايه ،با پژوهشهای مارملي( )4111و ريتامن( )6432همخواني دارد؛
زيرا اين انديشمندان معتقدند مديريت دانشااهي به مسائل و تنشهای طبيعي در فرايند تصميمگيری و
مديريت مشاركتي ميپردازد .مضامين توانايي مديريت زمان ،مديريت تعارض و هدايتاری نيز با نتايج
پژوهش والورتون و همکاران( )4112در يک راستاست .آنها بر اين باورند كه مديران دانشااهها به منظور
هدايت اثربخش دانشااه ،شديداً به اين شايستايها نيازمندند .سرعت عمل در تصميمگيری ،يکي ديار از
مضامين مهم در محيط كار كنوني است؛ زيرا در اين محيط به مديراني نياز است كه بتوانند سريع تصميم
بايرند .اين مورد با نتايج پژوهش

طاهر()4110

در يک راستاست .كانلي و

مکكينگ()4111

نيز مهارت

تصميمگيری را در شايستايهای مديران مهم دانستند و در نهايت ،محمودی و همکاران(،)6436
شايستايهای مديريتي را شامل شايستايهای ادراكي ،رهبری و تصميمگيری دانستند .از آيندهناری و
چشمانداز وسيع داشتن نيز به عنوان يکي از شيوههای مناسب مديريت در مؤسسات آموزشي ياد شده است
كه نتايج پژوهش تدبيری( )6433اين يافته را تأييد ميكند.
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دومين مضمون سازماندهنده ،شايستايهای ارتباطي -تعاملي؛ به معنای توان برقراری ارتباطات مثبت
فردی ،سازماني و فراسازماني به صورت رسمي و غير رسمي و در نتيجة اين ارتباط ،شناخت مسائل و
مشکالت افراد و سازمان و حل مشکالت به صورت صميمانه ،همراه با محبت و حفظ شأن و حرمت افراد
است كه متشکّل از هشت مضمون پايه ميباشد .اولين مضمون پايه ،توانايي برقراری تعامالت سازنده در
دانشااه است كه با نتايج پژوهش كي و مونکارز( )4110كه موفقيت مديران را وابسته به شايستايهايي نظير
روابط فردی ،بين فردی و ارتباطات سازماني ميدانند ،در يک راستاست .همچنين در تأييد اين يافته،
دهقاني سلطاني و

همکاران()6432

عوامل مؤثر بر شايستاي مديران ايراني را شامل ارتباطات سازماني و

شايستايهای اجتماعي از قبيل شايستايهای ارتباطي ميدانند .صالحيت رازداری از ديار ويژگيهای
الزم برای يک مدير شايسته است .رازداری به عنوان يکي از شايستايهای اخالقي -اسالمي مديران ،با
پاسخاويي و فرهنگ خدمتازاری رابطة مثبت معنادار دارد .يافتههای پژوهش داناييفرد و

همکاران()6433

مؤيد اين واقعيت است .پاسخاويي در قبال مسائل و تصميمات نيز با يافتههای پژوهش طاهر(،)4110
اسالميفرد و همکاران( )6431و ايزدیفرد و كاويار( )6433همخواني دارد؛ زيرا معتقدند مديران شايسته بايد در
قبال كار خود پاسخاو باشند و عنصر اصلي پاسخاويي ،مسئوليتپذيری است كه به معنای اصالت دادن به
حقوق دياران است .در نهايت ،صداقت و صراحت در كار نيز با يافتههای پژوهش برونل( )4113همخواني
دارد؛ به اين دليل كه در بعد تواناييها و ويژگيها ،مهمترين شايستاي را صداقت دانستهاند و معتقدند كه
مديران بايد در سازمان نسبت به وظايف اخالقي خود از جمله صداقت و صراحت ،متعهد باشند.
سومين مضمون سازماندهنده ،شايستايهای شخصيتي -رفتاری است كه اشاره به مجموعه ويژگيها و
مهارتهای ذاتي و دروني مديران در تعامالت ،تصميمگيریها ،منش و برخورد با كاركنان در سازمان و
جامعه دارد و مشتمل بر 64مضمون پايه است .روحية مسئوليتپذيری به عنوان اولين مضمون پايه ،با
يافتههای شيری و همکاران( )6434و اسالميفرد و همکاران( )6431همخواني دارد؛ زيرا مسئوليتپذيری از نظر
آنها جزء پنج شايستاي مديران دولتي عنوان شده است و رهبری اخالقي نيز رابطة مثبت معناداری با
مسئوليتپذيری دارد .همچنين رابطة معکوس معناداری بين ابعاد بيتفاوتي سازماني(عدم مسئوليتپذيری)
و شايستاي اخالقي -اسالمي وجود داشت .نظم و انضباط ،مضموني است كه توجه به آن را جزء ضوابط
الزم برای مديران دانشااهي جهت اصالح نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت ميدانند و در جايي ديار ،نظم
و انضباط و آراستاي را جزء شيوههای مطلوب اخالقي مورد تأكيد اسالم در مديريت سازمانها برشمردهاند.
نتايج يافتههای شاپيرو و استوكويچ( ،)4112دوياان( ،)4111احمدی هدايت و

همکاران()6432

و انصاری

رناني( )6433اين موارد را تأييد ميكند .مضمون ديار ،تواضع و فروتني است كه يکي از شيوههای مديريت
آموزشي در رويکرد اسالمي است .همچنين يکي از لوازم توفيق در مديريت را ،تواضع و فروتني مديران در
رفتارهای درون و برونسازماني و كيفيت كاربرد اين فن دانستهاند كه نتايج پژوهشهای تدبيری( )6433و
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ربيپور و

صمدیوندی()6433

مؤيد اين واقعيت است .مشورتپذيری و رايزني نيز جزء فنون مديريت

محسوب ميشود و مديران بايد گرايش جمعي و مشورتپذيری را مد نظر قرار دهند .همچنين مشورت با
كاركنان و مردم در امور سازمان و جامعه ،از جمله اصول انساندوستي است كه دولتمردان بايد به آن توجه
داشته باشند .اين موارد با يافتههای ربيپور و صمدیوندی( )6433و الواني و همکاران( )6433همخواني دارد.
امانتداری ،يکي ديار از شايستايهای اخالقي -اسالمي مديران است و به عنوان يکي از پنج مورد
شايستايهای اصلي در الاوی شايستاي مديران قابل ارائه است .يافتههای پژوهش داناييفرد و
همکاران( )6433و قربانينژاد و

عيسيخاني()6431

تأييدكنندۀ اين واقعيت ميباشند .يکي ديار از شيوههای

مناسب مديريت در مؤسسات آموزشي در رويکرد اسالمي ،سعة صدر و تحملپذيری است كه با يافتههای
تدبيری()6433

همخواني دارد .نمونه و الاو بودن مدير ،موضور بسيار مهمي است كه با نتايج پژوهش

ايمانيپور( )6436همسو است .آنها معتقدند كه رهبری اخالقي با ايفای نقش اخالقي برای كاركنان و الاو
بودن ،ميتواند بر فضای اخالقي سازمان تأثير باذارد.
چهارمين مضمون سازماندهنده ،شايستايهای ارزشي -اعتقادی است كه به مجموعه باورهای اخالقي
و انساني مديران ،معنويتگرايي ،مداومت در اعمال و نيات خيرخواهانه با اعتقاد و يقين قلبي آنان اشاره
دارد و منجر به حفظ كرامت انساني ،در نظرگرفتن حقوق دياران و محوريت خداوند در انجام تمامي امور
ميشود .اين مضمون سازماندهنده ،مشتمل بر شش مضمون پايه است .در زمينة تعهد و وفاداری پژوهشهای
متعددی صورت گرفته است .در همين راستا ،ميشلمور و رولي( )4113بر اين باورند كه دانشااهها و مراكز
آموزش عالي بايد بکوشند تا شايسته ترين و متعهدترين افراد را برای خدمت در دستااههای دولتي به كار
بامارند .اخالص در انجام امور نيز جزء شيوههای مناسب مديريت در مؤسسات آموزشي در رويکرد
اسالمي است كه ميتوان در رفتار و كردار مدير در سازمان مشاهده كرد .پژوهش تدبيری( )6433گواه اين
واقعيت است .مضمون عدالتمحوری هم به لحاظ اهميت ،پژوهشهای متعددی را به خود اختصاص داده
است .نتايج يافتههای همسو با اين مضمون ،رفتار منصفانه و عادالنه را جزء معيارهای اخالق مديريتي
ميدانند(احمدی هدايت و همکاران .)6432 ،همچنين ترکزاده و محمدی( ،)6432در بُعد ارزشي -منشي ،يکي از
شايستايهای مديران دانشااهي را عدالت برشمردند .قربانينژاد و

عيسيخاني()6431

هم عدالتورزی و

انصاف را جزء يکي از پنج ويژگي اصلي الاوی شايستاي مديران قلمداد كردند .نتايج يافتههای محمودی
و همکاران( )6436نيز تأييدكنندۀ مضمون خدامحوری است؛ زيرا بر اين باورند كه شايستاي اخالقي مديران
به معني انطباق رفتار و كنش مديران دانشااه با باورهای ديني و اخالق اسالمي ،باور به حضور خداوند در
همه ح ال ،پاسخاويي به خداوند در قبال اعمال درست و نادرست و توكل به او در همه حال است .حفظ
كرامت انساني بسيار با اهميت است؛ زيرا آن را جزء ويژگيهای اخالقي مديران در بُعد شايستايهای
فردی دانستهاند(شمس موركاني و همکاران .)6434 ،نتايج يافتههای دهقاني سلطاني و همکاران( )6432بيانار اين است

  444فرهنگ در دانشگاه اسالمی 12

كه مردمي بودن و حفظ شأن و حرمت انسانها دارای بيشترين اهميت از ديدگاه مديران است .در نهايت،
روحية خدمتازاری با پژوهشهای داناييفرد و همکاران( )6433و اسالميفرد و همکاران( )6431كه معتقد بودند
فرهنگ خدمتازاری از قبيل سعة صدر ،سختکوشي و خادميّت ،تأثير شايستاي اخالقي -اسالمي را بر
پاسخاويي عمومي افزايش ميدهد و خدمتازاری ،جزء يکي از پنج شايستاي اصلي مورد نياز مديران
دولتي است ،در يک راستاست.
پنجمين مضمون سازماندهنده ،شايستايهای دانشي -تحليلي است و منظور از آن ،برخورداری از
دانش ،مرجعيت علمي و توان شناخت سيستم ،منابع و ظرفيتها ،قدرت نقد و تحليل مسائل مبتالبه نظام
دانشااهها و نظام آموزش عالي در جهت ارائة راهکارهای سازنده و حل مشکل است كه متشکّل از هشت
مضمون پايه ميباشد .در زمينة شناخت مسائل جاری دانشااهها ،نتايج پژوهش ترکزاده و

محمدی()6432

نشان داد كه در بُعد دانشي -بينشي ،آگاهي از حدود و اختيارات شغلي و شناخت وضعيت دروني و بروني
سازمان مربوطه ،در ارزيابي شايستاي مديران مهم است؛ كه با اين مضمون همخواني دارد .قدرت نقد و
تحليل وقايع با يافتههای وينسي يافسکي( )4112كه هفت شايستاي را برای رهبران آموزش عالي الزم دانست
و يکي از اين شايستايها ،انعکاس و تجزيه و تحليل اطالعات سازمان بود ،در يک راستاست .در زمينة
شناخت سيستم و منابع سازماني نيز پژوهشهايي صورت گرفته كه در آييننامة جامع مديريت دانشااه(،)6433
يکي از شرايط انتخاب رئيس دانشااه ،آشنا بودن او به امور دانشااه و سازمان و اعتقاد به جايااه و منزلت
رفيع آن عنوان شده است .شناخت ذینفع سازماني ،از اهميت ويژهای برخوردار است؛ زيرا جامعة
دانشااهي ،تنها با درک صحيح از فعاليتهای حرفهای خويش ،فلسفة وجودی اين فعاليتها و مسئوليت
حرفهای در قبال مردم و جامعه است كه به ادراک اخالقي عميق در حوزۀ آموزش عالي نايل ميشوند و در
مناسبات با همکاران ،دانشجويان و ساير ذینفع اجتماعي به نوعي تعهد به ارزشهای اخالقي دست مييابند.
اين موارد با يافتههای نعمتي و محسني( )6433همخواني دارد .يکي ديار از معيارهای مهم شايستاي مديران،
به روز بودن آنهاست .در تأييد اين مضمون ،پژوهش كوكران( )4113و احمدی هدايت و

همکاران()6432

حاكي از اين است كه يادگيری مستمر جهت به روزآوری اطالعات شغلي مديران ،جزء شايستايهای
محوری محسوب ميشود و رعايت معيارهای پژوهشي ،از قبيل بالندگي علمي و به روز ناه داشتن مهارتها
را برای مديران جامعه دانشااهي شايسته ميداند .در پايان اذعان ميدارد هدف مطالعة كنوني ،موردكاوی
شايستاي های اخالقي مديران دانشااهي بوده است .هر نااه متفاوت و هر نقد راهاشايي كه به بازشناسي
ابعاد ديار مسئله و شناخت عميقتر موضور بينجامد ،بيشک مبيّن پويايي پديدههای مورد مطالعه در بستر
آموزش عالي و حامي توسعة مفهوم شايستايهای اخالقي مديران و سرانجام ،توسعة نظام دانشااهي
خواهد بود .اميد است ديار پژوهشاران با ايدههای نو در مطالعة «مفهوم شايستايهای اخالقي مديران
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دانشااهي» به سوی افقهای جديد اين حوزۀ مطالعاتي ميانرشتهای گام نهند و عرصههای ناپيموده را
بپيمايند.
در ادامه ،پيشنهادهايي در راستای توسعه و نهادينهسازی شايستاي اخالقي مديران دانشااهي با رويکرد
سياستاذاری مطرح ميشود




ترسيم چشمانداز علمي مبتني بر اخالق در دانشااهها و مراكز آموزش عالي؛
طراحي و استقرار مركز ارزيابي و توسعة شايستايهای اخالقي و حرفهای مديران در دانشااه؛
تدوين نظامنامة اخالق مديريت در آموزش عالي توسط شورای عالي انقالب فرهناي و متعهد

ساختن هيئت امنای دانشااهي به اجرای آن؛


طراحي و اجرای دورۀ دانشافزايي مديران دانشااهي با توجه به شايستايهای پنجگانة اخالقي

در دانشااههای كشور؛


استقرار نظام جامع ارزيابي برای شايستهساالری(شايستهسنجي ،شايستهگزيني ،شايستهپروری و

شايستهگماری) در مديريت دانشااهها.
با توجه به گسترۀ حوزۀ مطالعاتير شايستاي اخالقي مديران دانشااهي ،پيشنهادهای پژوهشي ذيل برای
پژوهشاران آتي ارائه ميشود


مطالعة مضامين مديريتي -رهبری و دانشي -تحليلي با رويکرد مطالعه تطبيقي شيوههای مديريتي

در دانشااههای جهان؛


مطالعة جامع در زمينة ارزيابي شايستايهای پنجگانة اخالقي مديران دانشااهي در دانشااههای

كشور؛
مطالعه در زمينة ارتباط بين وجود شايستايهای پنجگانة اخالقي در مديران دانشااهي و كيفيت
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