فصلنامه آينده پژوهي مديريت
سال سي ام /شماره  / 118پايیز 1398

ارائه مدلی برای توسعه توانمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی با
توجه به تغییرات بنیادی نظام آموزش عالی در آینده

افسانه زمانی مقدم
دانشیار مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

علی تقی پور ظهیر
دانشیار مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران

ژیال دادگرپناه (مسئول مکاتبات)
دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد علوم و تحقیقات تهران
zhila.dadgar@yahoo.com
تاریخ دریافت97/06/14 :

تاریخ پذیرش97/08/15 :

چکیده
این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای توسعه توانمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی با توجه به تغییرات بنیادی نظام
آموزش عالی در اینده اجرا شده است .جامعه آماری شامل  200نفر از دانشجویان دکتری و ارشد دانشگاه آزاد اسالمی تهران
که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب جدول مورگان انتخاب شدند.ابزار گرداوری داده هاپرسشنامه محقق
ساخته می باشد که جهت روایی صوری پرسشنامه از نظرات خبرگان و صاحبنظران استفاده گردید و پایایی پرسشنامه ها
نیزبااستفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد.تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی ونرم افزار های
 PLS ،spssبا استفاده از رویکرد کمی انجام گرفت .روش پژوهش ،پیمایشی میباشد.براساس مبانی نظری توانمندی های
دانشجویان با تلفیقی از  4رویکرد (ارتباطی،شناختی،ساختاری ،انگیزشی) و ترکیب دو مدل(اسپریتز و کتل،هورن،کرول )
دوبعد مدیریتی و آموزشی با 12مولفه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد
اسالمی از نظر توانمندیهای مدیریتی و آموزشی پایین تر از سطح مطلوب قرار دارند .مدل توسعه توانمندی های مدیریتی
و آموزشی می تواند تفکر تحلیلی و خرد انتقادی و توسعه فراشناختی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی واعضای هیئت علمی
که از چالش های دانشگاه است را بهبود بخشد.
واژگان کلیدی :توانمندهای مدیریتی ،توانمندهای آموزشی ،دانشجویان مدیریت آموزشی،آینده نگری آموزش عالی
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مقدمه :
ازآنجاکه جایگاه و نقش آموزش عالی در توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور تعیینکننده است
و رسالت آموزش ،انسانسازی و تأمین ابزار الزم برای
نسل آینده است .لذا تقویت و توسعه این بخش ،زیربنای
توسعه سایر بخشها خواهد بود(وان .)2016 ،اقدام در
جهت شناسایی مهارتها و توانمندیهای آنها بهعنوان
رکن اساسی آموزش عالی ضروری است و شناخت
توانمندیهای دانشجویان امری کلیدی و حیاتی در
راسـتای بالنـدگی دانشگاهها مطـرح اسـت .در عرصه
پیشرفت و توسعه ،دانشگگاه های موفق بودهاند که
توانسته اند با درك صحیحی از محیط و تحوالت آن و
ارزیابی دقیق و واقع گرایانه از توانمندیهای داخلی،
استراتژی های مؤثری را بر اساس مأموریت خود تدوین
نموده و بستر مناسب برای اجرای آنها را فراهم
آورند(رضایی )2011 ،ازاین رو نظام آموزش عالی به
عنوان یکی از بزرگترین نظام های درون هر جامعه با
تحوالت زیادی روبه رو شده است وبه عنوان نهاد
فرهنگی اجتماعی ،نقش اساسی و بی بدیل در تربیت
نیروی انسانی و تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی و در
فرایند رشد و تعالی کشور ایفا می کند به گونه ای که
آینده کشور در آئینه آموزش عالی امروز قابل مشاهده
است لذا باید به آینده اندیشی و آینده پژوهی و آینده
نگاری دست بزنند و با سازگاری فعال در اندیشه،
تعریف مجدد جایگاه و سهم خود در آیندة این جهان
در توسعه ملی کشور نقش خود را ایفا نماید .جوامع اگر
بخواهند از فرصت های ناشی از تحوالت به نفع خود
سودجویند و از عهده چالش های
احتمالی برآیند باید جامعه آینده مطلوب خود را
پیشبینی کرده و برای رسیدن به آن بسترسازی کنند
لذا نیازمند شفاف سازی و شناسایی توانمندی های
دانشجویان می باشد.چالشی که اکنون در آموزش عالی
وجود دارد و منجر به عدم انگیزه و مدركگرایی در
دانشجویان شده است از دو جنبه موردتوجه قرار خواهد
گرفت:
 .1متأسفانه نظام آموزشی در سیستم آموزش عالی،
نتوانسته درزمینه شناسایی توانمندیها و دادن انگیزه به

دانشجویان به نحوی مطلوب عمل کند .بهگونهای که
بسیاری از دانشجویان با اتمام تحصیل و اخذ مدارك علمی
باال ،قادر به استفاده از تواناییهای خود و بهرهوری در رشته
تحصیلی نبوده و کارایی الزم را در این زمینه ندارند (دنیس
کنیال.)2012،
 .2کم انگیزگی دانشجویان در دانشگاه و ضعف روحیه
گروهی و نداشتن شور و شوق علمی از نارساییهای درونی
نظام آموزشی کشور و مشکل جدی در دانشگاهها است.
یکی از علل عقبماندگی کشورهای درحالتوسعه عدم
توجه کافی به توانایی دانشجویان در دانشگاهها میباشد.
در حقیقت بدون اصالح و بهبود کیفیت دانشگاهها،
پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ناممکن است (پل وارویک،
 .)2017در قرن بیست ویک محیط آموزش عالی با چالش
ها و نیاز و شرایط خاصی روبه رو گشته که تغییر و انعطاف
پذیری گسترده در مسئولیت ها و وظایف و ساختار
ونگرش دانشجویان و مدیران امری ضروری برای تغییرات
بنیادی می باشداز این رو مدیران آموزشی مهمترین عامل
در تواناسازی دانشجویان هستند ،با پرورش دانشجویان
باانگیزه و توانا می توانند در برابر پویایی محیط رقابتی از
خود عکسالعمل سریع و مناسبتر انجام دهند ازآنجاکه
نقش مدیران آموزشی فکر پروری ،خردورزی و بصیرت
دانشجویان و کمک به دانشجویان در جهت بهبود
اعتمادبهنفس و چیرگی بر احساس ناتوانی است که
نیازمند بسیج انگیزههای درونی است .موفقیت در چنین
فرآیندی میتواند کلید بازگشایی در قفلشده ،اشتغال در
تغییرات سریع و غیرقابلپیشبینی در ساختارهای اقتصاد
و اشتغال باشد (زکی  .)2016،دانشجویان زمانی میتوانند
بهخوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت ،دانش،
توانایی و انگیزه الزم برخوردار باشند .ابزاری که میتواند
در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرآیند توانمندسازی
است (و تن و کمرون  2001به نقل از مدهوشی.)1394،
لذا بررسی مشکالت و نیازهای آموزشی دانشجویان
مدیریت آموزشی در دانشگاه و تعیین سازوکارهای توسعه
و تقویت سطوح توانمندی از الویت ها است(روهک کول،
 .)2017انتظار میرود که فرآیند توانمندسازی به توسعه
کیفی دانشگاه و افزایش تواناییها در زندگی شخصی
فارغالتحصیالن درنهایت  ،افزایش بهره وری ،ایجاد قدرت
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و مزیت رقابتی در دانشگاهها منجر گردد .مطالعات صورت
گرفته در کشور نشان می دهد که در حال حاضر نظام
مدیریت منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش و آموزش
عالی فاقد چارچوبی مناسب برای توانمندسازی می باشد
عدم شناسایی توانمندی های دانشجویان تحصیالت
تکمیلی ضرورت پژوهش رادر دانشگاه آزاد اسالمی تهران
ایجاد کرد باتوجه به اهمیت موضوع ،مدلی جهت توسعه
توانمندی های مدیریتی و آموزشی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه آزاد تهران ارائه گردید.
ادبیات پژوهش:
دانشجویان مهمترین نقش را در فرایند توسعه و تحول
یک جامعه دارند.نیروی اصلی پیش برنده توسعه در
دانشگاهها دانشجویان هستند.توسعه دانشگاهها مستلزم
آمادگی درونی  ،همراهی فکری و همکاری رفتاری آنان
است و درنهایت آن آمادگی ،همراهی و همکاری جز
آموزش و تربیت میسر نمیشود .از همین رو توسعه یافتن
یا عقبماندگی یک کشورمستقیما به باور و نگرش یک ملت
مربوط است .نهادهای آموزشی اساساً" نهادی نگرش سازی
است و میتواند ملتی را به جریان توسعهیافتگی نزدیک یا
دور کند(کاشانی  .)1392،لزوم پرورش دانشجویان که
دارای توانایی خود مدیریتی باشند باعث شده که توسعه
دانشگاه بهعنوان یک پارادیم جدید توجه بسیاری از
صاحبنظران مدیریت را بهسوی خود جلب کند(توماس
یالتوس  .)1990،چراکه مدیران دریافتهاند که تواناسازی
دانشگاهها و دانشجویان موجب افزایش مبنای قدرت و
منزلت در کشور است .توانمندسازی با پرورش دانشجویان
باانگیزه و توانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی
محیط رقابتی از خود عکسالعمل سریع و مناسبتر دهند.
وتن و کمرون ( )2011معتقدند که احساس اطمینان که
افراد توانمند مطمئن هستند که با آنان منصفانه و صادقانه
رفتار خواهد شد و اطمینان خاطر دارند که صاحبان قدرت
و اختیار با آنان بیطرفانه رفتار خواهند کرد .باقدرت
بخشیدن و کمک به افراد است احساس اعتمادبهنفس خود
را بهبود میبخشند .فوك و براین تن ()2011
توانمندسازی در روانشناختی از خودشکوفایی ،کاریزما،
خودباوری ،توانا ساز یا هم نیروزایی استفاده میشود .در
واقع به مجموعهای از دستاوردها (مهارتها ،آگاهیها و

خصوصیات فردی) که باعث میشود فارغالتحصیالن شانس
بیشتری برای پیدا کردن شغل و موفقیت در آن بیابند تا
در نهایت عالوه بر فارغالتحصیالن ،نیروی کار ،اجتماع و
اقتصاد نیز ارتقاء یابد (ضیاءالدینی .)1395،توانمندی
مدیریتی فرآیندی است اجتماعی که با بهکارگیری
مهارتهای علمی ،فنی و هنری کلیه نیروهای انسانی و
مادی را سازماندهی و هماهنگی نموده و شناسایی
توانمندسازیها میتواند تصویری روشن بهمنظور
برنامهریزی و جلوگیری از هدر رفتن منابع انسانی را در
سطح مدیران عالی و تصمیم گیران ارائه کند(چانگ و
همکاران .) 2010 ،یکی از توانمندی های مدیران آموزشی
شکل بخشیدن و ایجاد هویت تازهای در فرد تحصیلکرده
به نام هویت علمی و هویت گروهی است(آراسته
1395،مطلبی فرد به نقل از بوربور .)1988،دانشگاه منشأ
حس هویت گروهی و  ،اخالق و منش انسان آکادمیک است
و مهمترین کارکرد آن تعیین نوعی هویت خاص برای
انسان دانشگاهی است (سهالم.)2014،
برای دستیابی به این توانمندی ها در دانشجویان
دیدگاههای مختلفی وجود دارد عبارتند از:
 -1دیدگاه عقالنی  :تسهیم قدرت با زیردستان (منظور
از قدرت اختیار سازمانی است نه قدرت شخصی) تأکید بر
مدیریت مشارکتی ،چرخههای کیفیت گروههای خودگردان
و هدفگذاری دوطرفه بهشرط تمایل پیرو و در مشارکت و
قبول مسئولیت است.
 -2دیدگاه انگیزش :داشتن قدرت برای نفوذ و کنترل
دیگران .
 -3دیدگاه فوق انگیزش  :ایجاد انگیزه درونی و
آمادهسازی محیط و ایجاد مجرای انتقال برای احساس خود
اثربخشی و انرژی بیشتر.
-4دیدگاه سیستمی (الگوی سهبعدی توانمندسازی)
افزار تحلیلی سهبعدی ساختاری ،رفتاری و زمینهای ریشه
در دیدگاه سیستمی دارد(.اسکندری.)1392،
در سال  ،1988کانگر و کاننگو برای تجزیهوتحلیل
مفهوم توانمندسازی ،رویکردهای توانمندسازی را شناسایی
نمودند .این رویکردها شامل :رویکردهای ارتباطی،
انگیزشی و شناختی است .
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رویکرد ارتباطی :فرایندی است که از طریق آنیک
رهبر یا رویکرد انگیزشی :فرایند تقویت شایستگی افراد
سازمان از طریق شناسایی و حذف شرایطی که باعث
احساس بیقدرتی در آنها میشودرویکرد شناختی،
توانمندسازی ،فرایند «افزایش انگیزش درونی برای انجام
وظایف محوله» است( .طبرسا و آهنگر 1387 ،؛ضیاءالدین
.)1395
مدیریت دانشگاه مسئول توانمندسازی دانشجویان بر
اساس رویکردهای مختلف ازجمله رویکرد ساختاری
میباشد .او تعیینکننده میزان ،ابعاد ،نحوه ایجاد و استقرار
توانمندسازی دانشجویان در دانشگاه میباشد .بسیاری از
نظریهپردازان مدیریت توانمندسازی را معادل تفویض
اختیار و عدم تمرکز در تصمیمگیری میدانند که حاصل
آن تأکید بر تکنیکهای مدیریت مشارکتی ،مدیریت تغییر
و مدیریت استراتژیک  ،مدیریت چرخههای کیفیت
یادگیری ،تیمهای خود مدیریتی و هدفگذاری دوطرفه
است (دانهکار .)1393،دررویکرد نوظهور توانمندی ها،
نیازمند رویکردی هستیم که بتواند توانایی ها را تشخیص
و توسعه دهد نظریه جامع" کتل-هورن-کرول(" )CHC
نظریه جامعی که هم توانمندی شناختی و هم توانمندی
آموزشی را در بر می گیردو قادر به تمایز این دو مفهوم
است(داون –فلنگان-ساموئل-وین سنت .)2014،
در این پژوهش سعی بر این است که بر اساس رویکرد
ها و تلفیق آنها در جهت توسعه توانمندی های دانشجویان
گامی در راستای بهبود توسعه کیفی دانشگاه برداشت .لذا
دانشجویان نیز باید در طول تحصیل درك کنند که دانشگاه
چه انتظاراتی از فارغالتحصیالن دارند بر پایه آن برنامهریزی
کنند .دانشجویان باید بیاموزند به بهترین نحو از تجربیات
و فرصتهایی که دانشگاه ارائه میدهد بهره بگیرند،
اعتمادبهنفس کسب کنند پس نیازمند شناسایی الزاماتی
برای توانمندسازی میباشند که شامل .1 :ارزشها.2،
ساختارها .3،مشخص بودن اهداف ،مسئولیتها و اختیارات
در سازمان .4،رهبری .5،فرآیندها .6،توزیع اطالعات. 7،
همکاریها . 8 ،پرورش شایستگیها . 9،نظارت .10،اعتماد،
صمیمیت و صداقت .11،پاداشها .12،غنیسازی مشاغل و
ارتقای شغلی کارکنان (امیرکبیـری و فتحـی.)1393 ،
امروزه رقابت جهانی و محیطهای دانشگاهی تغییرات

اساسی را برای پاسخ به فشارهای فزاینده درزمینه بهبود
کارایی و عملکرد ،اجتنابناپذیر کرده است .تحقیقات نشان
داده است که دانشگاههایی که توانمندسازی دانشجویان را
در پیشگرفتهاند،به مزایای متعددی دستیافته اند که
شامل افزایش سطح عملکرد و بهرهوری،افزایش کیفیت
آموزشی و افزایش سطح دانش شغلی افزایش مهارت و
تعهد ،احساس مثبت داشتن دانشجویان است
(حرآبادی .)1385،دانشجویانی که خودشان را توانمند می
دانند تضاد و ابهام در نقش کمتری را گزارش میدهند و
در محیط خودکنترل بیشتری را بر محیط تجربه میکنند
و این امر باعث کاهش محدودیتهای عاطفی میشود
(میرکمالی.)1390،
ابعاد مختلفی از دیدگاه پژوهشگران برای توانمند
سازی ارائه شده است که به مهمترین و کاربردی ترین
ابعاد مورد استفاده در این پژوهش پرداخته می شود.پنج
بُعد کلیدی توانمندسازی اسپریتزر ،میشرا ( )1992به نقل
از قنبری ( )1394عبارت است از .1:احساس خود اثربخشی
یا شایستگی  :احساس شایستگی به این معنا است که
کارکنان اعتقاددارند مهارت و توانایی الزم را برای انجام
کارهای خوددارند( .آمیچائی ،کاتلین و ساموئل؛.)2008
 .2احساس خودسامانی،خود کارآمدی  :هنگامی که
افراد بهجای اینکه با اجبار در کاری درگیر شوند یا دست
از آن کار بکشند ،خود داوطلبانه در وظایف خویش درگیر
شوند ،احساس خودسامانی میکنند(کایو.)2010،
 .3پذیرفتن شخصی نتیجه  :افراد توانمند احساس
کنترل شخصی بر نتایج دارند .آنان بر این باورند که
میتوانند تحت تأثیر قرار دادن محیطی که در آن کار
میکنند ،یا نتایجی که تولید میشود ،تغییر ایجاد کنند.
(ساسیادك.)2006،
 .4معنیدار بودن  :کارمندان برای مقصود و یا اهداف
فعالیتی که به آن اشتغال دارند ،ارزش قائل میشوند و
استانداردهای ذهنیشان را با آنچه که در شغل خود در
متجانس
هستند،
دادن
انجام
حال
میکنند(گرسلی.)2004،
 .5اعتماد :سرانجام افراد توانمند دارای حسی به نام
اعتماد هستند و مطمئن هستند که با آنان منصفانه و
یکسان رفتار خواهد شد( فاك .)2011،
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در این تحقیق به شماری از مدل های توانمندسازی
که پیشینه تحقیق فوق محسوب می شوند ،در زیر به برخی
از آنها اشاره می شود.
.1مورال سامویل (:)2016در مدل نظری توانمندسازی
روانشناختی در این مدل سامویل سه جزه مورد بررسی
قرارگرفت:جز درون فردی (اعتماد به نفس -کارامدی-
رهبری موثر)جزء رفتاری (رفتار رهبری موثر – مشارکت
اجتماعی -مشارکت آموزشی) جزء تعاملی (استاد برجسته
– منابع مناسب -بکارگیری تجهیزات و منابع)
سه جزء تئوری توانمندسازی در این مدل نشان دهد
که یک جامعه توانمند شامل اجزاء درون سازمانی ،تعاملی
و رفتاری است .مولفه های درون سازمانی شامل روابط
اجتماعی میان افراد مشابه مولفه های ارتباطی است .مولفه
تعاملی در سطح جامعه تجزیه و تحلیل شامل سرمایه
اجتماعی و کنترل اجتماعی و منابع اجتماعی مشترك برای
حفظ ارتباطات مثبت اجتماعی در محله یا جامعه است.
کلید مولفه رفتاری ،ماهیت همکاری اقدامات اجتماعی
برای بهبود دانشگاه ،تاثیر سیاست ها یا به سادگی ایجاد
آموزش های فراگیر و حمایتی است (آیر.)2015،
 .2مدل کتل هورن کارول(:)2015
جامع ترین و به لحاظ تجربی مورد حمایت ترین
نظریه در مورد ساختار توانایی های شناختی تا به امروز
بوده است (رینولد ،وینست و فیلچر جانزن)2013،این
نظریه یک الگوی سه الیه ای مطرح می کند؛ در الیه پایین
تر توانایی های جزئی ،در الیه میانی توانایی های گسترده
تر و در باالترین الیه نیز یک عامل عمومی معرفی شده
است.نظریه کتل– هورن – کرول یک نظریه جامع است
که هم توانمندی های شناختی و هم توانایی های تحصیلی
را در بر می گیرد و قادر به تمایز میان این دو مفهوم است
(دان ،فلنگان ،ساموئل ،وین سنت وهمکاران.) 2006 ،
.3مدل الگس کرایو( :)2013
مدیریت آموزشی در مراکز آموزشی اجرا میشود .در
مفهوم کلی و عام ،از دیدگاههای متفاوتی تعریف شده است.
به عبارتی ،مدیر هماهنگکننده و کنترلکننده فعالیتهای
دستهجمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان با
حداکثر کارآیی است .که توانایی ها و شایستگی های
دانشجویان را باید با توجه به استعداد های شان شناسایی

و تقویت کرد شناسایی استعداد ،کسب توسعه واستقرار
توانمندی های دانشجویان در دانشگاه ها امری ضروری
است(کرایوپیشن.)2013،
.4مدل یاهیا ملهم:
براساس این الگوی یاهیا ملهم
()2004
جدول شماره ( :)1یا هیا ملهم
دانش و مهارت
توانمندی کارکنان

اعتماد
ارتباطات
انگیزه

براساس مدل ملهم به وجود آوردن حس کنترل بر
انجام کارها و فعالیتها ،آگاهی از بافت و ساختارهایی که
در آن کار انجام میشود ،مسئولیت و پاسخگویی در کار،
سهیم بودن در مسئولیت برای اجرای فعالیتهای سازمانی
و انصاف و عدالت در دادن پاداشها بر اساس عملکرد فردی
و گروهی منجر به بهبود توانمندسازی و بهره وری کارکنان
میشوند.
عوامل موثر بر توانمندسازی عبارتنداز:
 .1دانش و مهارت کارکنان :ارتقای مهارت و دانش
کارکنان که رابطه مستقیمی با کارآفرینی و اثربخشی
کارکنان .2 .اعتماد  :رهبران ،نیازمند اعتماد و انتشار
قدرت و پذیرش ایدههای جدیدی هستند.
 .3ارتباطات دو جانبه :وسیلهای است که دانش
کارکنان را در مجاری ارتباطی سازمان برای خدمت بهتر
به مشتریان گسترش خواهد داد .کانالهای ارتباطی و
اطالعاتی در سازمانها موجب ارتقای دانش و اعتماد
سازمانی نیزمیشود.4 .انگیزه  :توجه به نیازها و انگیزههای
دانشجویان و پرداخت پاداش بر اساس عملکرد در این مدل
مورد نظر است و پاداشهای معنوی (غیرمادی) نسبت به
پاداشهای مادی از اهمیت بیشتر برخوردارند.
بررسی پیشینه پژوهش های انجام شده در این حوزه
نشان می دهد که مشارکت و توانمندی دانشجویان نشان
داد که همکاری می تواند  ،یادگیری محتوا و عالقه را
افزایش دهد ،اما بستگی به سطح باالیی از مشارکت دانش
جویان دارد .این تحقیق تأثیر استراتژی مشارکتی را بر روی
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خودمختاری و افزایش توانمندی مطرح ساخت که حمایت
و درگیر شدن دانشجویان در طی بحث های مشارکتی
رانشان میدهد .یافته های این پژوهش مشخص کننده
استراتژی های طراحی و برنامه ریزی بر عهده اساتید است
که تأثیر قابل توجهی بر مشارکت دانشجویان دارد(.
باکراتزو  .)2017،رالف گ .برکت ( )2017معتقد است که
 :خود هدایتی در یادگیری به دو ابعاد متمایز ،اما مرتبط
با هم اشاره دارد :به عنوان یک فرآیند آموزشی که در آن
یادگیرنده مسئولیت اصلی را برای فرایند یادگیری می
پذیردو به عنوان ویژگی با میل یا اولویت یادگیرنده برای
پذیرش مسئولیت یادگیری و خود ارزیابی را به عهده دارد.
کیان تانگ ()2017در کتاب خود با عنوان توسعه پایدار در
آموزش بیان می کند که  :برای رسیدن به اهداف ،چشم
انداز  2030همه باید نقش داشته باشند خصوصا" آموزش
و پرورش مسئولیت ویژه ای دارد و نیاز به تحول عمیق در
مورد چگونگی تفکر و دانش ،مهارت ها ،ارزش ها و نگرش
هاو یادگیری مادام العمر دارند یادگیری خودگردان،
مشارکت و همکاری،بینش مسئله گرا ،فراگیری دروس
بین رشته ای ،یادگیری رسمی و غیررسمی و آموزش
شهروندی از الزامات آموزشی می باشد .اسمارتی
()2014در تحقیق خود با عنوان تحول در دانشگاه معتقد
است که خلق ایده ها و طرح های جدید جهت مقابله با
فشارهای محیطی و تحوالت می باشند که شرط الزم آن
انگیزه و عالقه به یادگیری و نوآوری های جهانی است.
استعداد و سوق دادن به خود شکوفایی و فراشناختی را
فراهم می سازدو تحرك و تنوع خدمات در دانشگاه را
افزایش داده و هزینه ها و ضایعات و اتالف منابع را کاهش
داده و موجب توسعه سطح رضایت شغلی دانشجویان و در
نتیجه باعث افزایش بهره وری و رشد و بالندگی خواهد شد.
با توجه به مطالعات و بررسی های انجامشده هیچ
پژوهش مستقلی در خصوص ارتقاء توانمندی مدیریتی و
آموزشی دانشجویان مدیریت آموزشی آموزش عالی صورت
در ایران صورت نگرفته است بااینحال مطالعات چندی در
مورد توانمندی در سازمانها صورت گرفته که به اختصار
بیان میشود:
رامین غریب زاده در سال ()1396در مقاله ای با عنوان
مدل یابی بین معنویت در محیط کار و با نقش میانجی

گری توانمندسازی روانشناختی بیان می داردتوانمندسازی
را فرایندی می داند که به وسیله آن مشارکت کنندگان
محیط آموزشی شایستگی های خود را بهبود میب خشند
و رشد حرفه ای خود را ارتقا می دهنداستفاده بهینه از
توانایی ها منجر به استقالل و آزادی عمل می شود.
غالمرضا شمس در سال ( )1396در مقاله ای با عنوان
آسیب شناسی و اثر بخشی انتقال آموزش به محیط کار
چنین بیان می کند که مهمترین کار جهت آماده سازی
منابع انسانی استفاده از آموزش است آسیب در زمینه
عوامل آموزشی به محیط کار را مورد بررسی قراردادند
مدیران آموزشی به عنوان الگو باید آموخته های خود را به
محیط انتقال به دهند.
سعید صفایی موحد در سال ( )1396در مقاله ای با
عنوان زیر پوست دانشگاه واکاوی پدیده استثمار آکادمیک
در نظام آموزش عالی ایران که بر روی  40دانشجوی
دکتری و  12استاد دانشگاه انجام شد امروزه پیش از
گذشته نیاز به مشخص نمودن نقش و سهم دانشجویان در
تولید آثار پژوهشی حس می شود لذا وجود سازوکارهایی
قانونی ضروری به نظر می رسد در گیر بودن مسئوالن
دانشگاه و پذیرش بی رویه دانشجو فقدان سیستم نظارتی
مناسب افول کیفیت اموزش و پرورش منجر به واقعیت
نامطلوب در دانشگاه می شود.
پژوهشگر در این پژوهش جهت شناسایی و توسعه
توانمندی دانشجویان با توجه به مبانی نظری و ادبیات
پژوهش براساس تلفیقی از  4رویکرد(ارتباطی  ،انگیزشی،
شناختی ،ساختاری)و ترکیب دو مدل (اسپریتز و کتل
هورن کارول ) دو بعد و  12مولفه مورد بررسی قرار
میگیرد :بعد مدیریتی و بعدآموزشی.
مواردی از مهارت ها و توانمندی هایی مدیران
آموزشی را از نظر ابعاد مدیریت آموزشی ،شامل:ایجاد
هویت علمی ،مدیریت مشارکتی ،مدیریت کیفیت یادگیری
جامع ،مدیریت توسعه انسانی ،مدیریت استراتژیک،
مدیریت تعارض ،مدیریت تغییر .مواردی از مهارت ها و
توانمندی هایی مدیران آموزشی را از نظر ابعاد آموزشی
شامل :تفکر انتقادی ،فراشناختی و خود کارآمدی ،تسهیم
دانش ،نوجویی وخالقیت ،فکرپروری و خرد ورزی ،تقویت
نفس که شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت .
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سؤاالت پژوهش:
سوال اصلی  :چه مدلی برای توسعه توانمندی های
دانشجویان تحصیالت تکمیلی با توجه به تغییرات بنیادی
نظام آموزش عالی در آینده مناسب است؟
سواالت ویژه:
.1

.2

.3
.4

ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای توانمندی مدیریتی و
آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مدیریت
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران کدامند؟
وضعیت موجود توانمندی مدیریتی و آموزشی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران با استفاده از چارچوب
تدوینشده چگونه است؟
رویکردهای تغییرات بنیادین در آموزش عالی
کدامند؟
میزان تناسب مدل پیشنهادی با استفاده از دیدگاه
اساتید و صاحبنظران چه اندازه قابلقبول است؟
روش پژوهش:

با استفاده از مبانی نظری و پیشینه ،ابعاد و مولفه های
توانمندی های بنیادین دانشجویان در دو بعد مدیریتی و
آموزشی با 12مولفه و  80شاخص در زمینه توانمندی های
دانشجویان شناسائی و تعیین گردید .ابزار گرداوری داده
هاپرسشنامه محقق ساخته می باشد که جهت روایی
صوری پرسشنامه از نظرات خبرگان و صاحبنظران استفاده
گردید و پایایی پرسشنامه ها نیزبااستفاده از آزمون آلفای
کرونباخ سنجیده شدروش پژوهش پیمایشی می باشد.
جامعه آماری پژوهش شامل  200نفر از دانشجویان دکتری
و ارشد دانشگاه آزاد اسالمی تهران که با استفاده از نمونه
گیری تصادفی طبقه ای برحسب جدول مورگان انتخاب
شدند .تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل عاملی
اکتشافی ونرم افزار های  PLS ،spssبا استفاده از
رویکرد کمی انجام گرفت.
یافته های پژوهش:
جهت تببین و پیشنهاد مدل توانمندی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد تهران

نظریات و مدل های مختلفی گردآوری و مورد بحث و
نتیجه گیری قرار گرفت .بر این اساس محقق تعداد
متعددی از نظریات و مدل های معروف وکاربردی
توانمندی مدیریتی و آموزشی دانشجویان را مورد قیاس
قرار داده که تلفیقی از مدل های اسپریتز()1997
،کتل،هورن،کرول ( )2014و بر اساس رویکردهای
شناختی ،ارتباطی ،انگیزشی طبرسا ( ،)1391با رویکرد
شناختی ضیاء الدین و کتل،هورن،کرول ( )1395و رویکرد
ساختاری دانه کار( )1393مدل پیشنهادی تنظیم شده
است .برای ترسیم مدل توانمندی بنیادین دانشجویان
دانشگاه های آزاد با توجه به نبود الگوی داخلی و یا خارجی
در این زمینه ،با استفاده از ادبیات پژوهش در حوزه های
مرتبط به بررسی ارتباط و جایگاه هر یک از ابعاد دوازده
گانه پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل پرداخته شد تا
در نهایت مدل مناسب برای توانمندی بنیادین دانشجویان
مدیریت آموزشی دانشگاه های آزاد ترسیم شد .برای توسعه
توانمندی مدیریتی و آموزشی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران
به شناسایی ابعاد و مولفه های در این پژوهش پرداخته شد.
در بعد آموزشی :تفکر انتقادی ،تقویت نفس نوجویی،
تسهیم دانش و در بعد مدیریتی :مدیریت تغییر ،مدیریت
استراتژیک ،مدیریت کیفیت یادگیری جامع ،مدیریت
توسعه انسانی ،مدیریت مشارکتی مورد بررسی قرار گرفت
که بر اساس رویکردهای انگیزشی و ارتباطی و ساختاری
تنظیم شده است مولفهها و شاخصهای هریک شناسایی
شد و با مدل اسپریتزهم راستا میباشد.
بر اساس ساختار تواناییهای شناختی در بعد
آموزشی :فراشناختی وخود کارآمدی ،خود پنداری و
خردورزی ،در بعد مدیریتی :ایجاد هویت علمی مولفهها و
شاخصها مورد بررسی قرار گرفت .وبا مدل کتل ،هورن،
کرول ( )2014هم سو میباشد .در این پژوهش 12مؤلفه
اصلی دو بعد کلی برای بررسی جهت توانمندی مدیریتی و
آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مدیریت آموزشی
در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شناسایی گردید
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جدول شماره ( :)2ابعاد ومولفه وشاخصهای توانمندی بنیادین دانشجویان تحصیالت تکمیلی
بعد مدیریتی توانمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
ابعاد

توانمندی
دانشجویان
تحصیالت
تگمیلی از
بعد
مدیریتی

مولفه ها

رویکرد

تئوری پرداز

سال

شاخص

مدیریت
تغییر

ساختاری
دانه کار
1393

طبیبی

2018

زمانی

1392

ت شخیص زمینههای بهبود و پی شرفت م سئولیت
پذیر ،انعطاف پذیر
پذیرش تغییر و عدم مقاومت درمقابل تغییر

مدیریت
استراتژیک

ساختاری
دانه کار
1393

2015

داشتن هدف و بررسی دقیق اهداف
 .شناسایی نقاط قوت و ضعف
 .شناسایی فرصت و تهدیدها
ارزیابی دقیق را ههای انتخابی

مدیریت
کیفیت
یادگیری
جامع

ساختاری
دانه کار
1393

مدیریت
توسعه
انسانی

انگیزشی
طبرسا
1391

سوزان هارت
ابراهیمی

1396

استفاده مطلوب از امکانات
شناسایی نیازهای دانشجویان
توجه بیشتر برکیفیت آموزشی
ایجاد محیط قابل اعتماد

توماس

2017

اسمارتی

2017

آکاما
بهرامی

2016
1390

رعایت عدالت و انصاف ،مسئولیت پذیر
باور و احترام گذاشتن به دانشجویان
جلب مشارکت و بهبود روحیه گروهی
بهبودمهارت ارتباطی بین گروه

مدیریت
مشارکتی

ارتباطی
طبرسا
1391

کیانتانگ
باکراتزو
نورمن

2017
2017
2017

جلب مشارکت در مباحث علمی
کار گروهی ،حمایت و پشتیبانی
اعتماد داشتن به همکاران

ایجاد
هویت
علمی

شناختی ضیاالدین
1395
کت .ه .کرول2014

باکراتزو
تانک وا

2017

درك ضرورت جهانی شدن آموزش
ترغیب به نوآوری و فضای پژوهشی
مشخص بودن اهداف دوره آموزشی

2010

بعد آموزشی توانمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
ابعاد

توانمندی
دانشجویان
تحصیالت
تگمیلی از
بعد

مولفه ها

رویکرد

تئوری پرداز

سال

شاخص

فراشناختی
وخود
کارآمدی

شناختی
ضیاالدین
1395
کتل هورن کرول2014

نووافال
اسمارتی
کایو

2018
2017
2010

توانایی حل مشکالت ،خود ارزیابی
بررسی ،حل و کنار آمدن با مشکالت
مهارت الزم در برنامه ریزی
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

تفکر
انتقادی

ارتباطی
طبرسا
1391

کیان تانگ
ورکر
غفاریان

آموزشی

2017
2014
1396

تقویت
نفس

انگیزشی
طبرسا
1391

استین اوتهیم

خود
پنداری و
خردورزی

شناختی
ضیاالدین
1395
کتل هورن کرول2014

ورکر
سامویل

2014
2016

نوجویی

ساختاری
دانه کار

استین اوتیم
جهرمی

2017
1394

م هارت اســـتن باطی ،توا نایی ارز یابی و تحل یل،
انتخاب بهترین راه حل
داشتن انگیزه و نگرش مثبت برای یادگیری
توانایی تصمیم گیری در امور

2017

عدم قضاوت قاطعانه درباره دیگران
متکی به خود ،احســـاس خوشـــنودی احســـاس
ارزشمندبودن
توانایی تصمیم گیری در موقع مشکل
داشتن استقالل کافی در انجام کارها
خلق ایدههای جدید و محیط خالق
توانایی خالقیت و نوآوری
استقالل و جدیت در کار
ایجاد محیط خالق ،قدرت ابتکار عمل
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1393
تسهیم
دانش

ارتباطی
طبرسا
1391

قدرت پردازش و خلق ایدههای جدید
نورمن
شمس
مهارلویی
صیف

با عنایت به یافتهها ،شاخصهای معنی دار و قابل قبول
هر یک از ابعاد و مؤلفههای توانمندی مدیریتی و آموزشی
تحصیالت تکمیلی مدیریت آموزشی در واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمی از دیدگاه گروه خبرگان تعیین شدند ،در
نهایت بعد مدیریتی با مولفههای (مدیریت تغییر ،مدیریت
استراتژیک ،مدیریت کیفیت یادگیری جامع ،مدیریت
توسعه انسانی ،مدیریت مشارکتی ،ایجاد هویت علمی) و
بعد آموزشی با مولفههای (فراشناختی وخود کارآمدی،
تفکر انتقادی ،تقویت نفس ،خود پنداری و خردورزی،
نوجویی ،تسهیم دانش) مجموعا"با  12مولفه و  80شاخص
را مورد سنجش قرار گرفت.
بررسی این نتایج نشان میدهد که خود پنداری و
خردورزی با میانگین  9/66مهمترین مؤلفه در بحث
توانمندی آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاهها است .با توجه اجماع نظر خبرگان مولفههای
خود پنداری و خردورزی با میانگین ( )9/66مهمترین
مؤلفه مورد قبول بوده و دارای اهمیت بیشتری است و باید
بیشتر به آن توجه شود و با مؤلفههای اظهار شده درمطالب
(داگالس2013 ،به نقل از مورال سامویل2016 ،؛ ورکر،
2014؛ عامری1388 ،؛ پکیورینا)2017 ،مطابقت دارد.
دومین مولفه مورد از نظر میزان میانگین به دست آمده
اهمیت نوجویی وخالقیت با میانگین  9/625که با مطالعات
(جهرمی  ،1396به نقل از اسمارتی2017 ،؛ شفائی
مبصّری1389 ،؛ سوکوال2015 ،؛پاوت ،بیسنت 2005 ،به
نقل از هاشم زاده1393 ،؛ هورسبی2016 ،؛ لوستر تارو،
)2016مطابقت دارد .سومین مولفه مورد از نظر میزان
میانگین به دست آمده تقویت نفس با میانگین 9/33که با
یافتههای (گمینیان1394 ،؛ قلی فر 1390 ،به نقل از
اریسن)2009 ،مطابقت دارد .چهارمین مولفه مورد از نظر
میزان میانگین به دست آمده تسهیم دانش با میانگین
9/125که با یافتههای (مهار لویی ،صیف1394 ،؛آرانی،
،2011گاروین1992 ،؛ نادلر1989 ،؛شمس1396 ،؛زنگنه،

2017
1396
1396
1394

توانایی تولید و خلق دانش
اشتراك گذاری دانش آموخته شده ایجادهمفزایی
علمی باانتقال اطالعات
انتقال دانش آموخته شده به دیگران

1393به نقل ازهیکز2007 ،؛ صالحی عمرانی،
)1391مطابقت دارد .پنچمین مولفه مورد از نظر میزان
میانگین به دست آمده تفکر انتقادی با میانگین  5/3که با
مطالعات (کیان تانگ2017 ،؛ مونروی2015 ،؛ استین
اوتهیم2017 ،؛ زایمرمن 2011 ،به نقل از ساموئل،
)2016تطابق دارد .ششمین مولفه مورد از نظر میزان
میانگین به دست آمده فراشناختی و خود کارآمدی با
میانگین  764 .6که با مطالعات (بناب1391 ،؛ نوافله،
2018؛ رالف گ .برکت2017 ،؛ باکراتزو ،؛اسمارتی2014 ،؛
قمی )2017 ،مطابقت دارد.
در بعد مدیریتی نتایج به دست آمده از میانگینها در
هر مولفه مورد بررسی قرار گرفت .ایجاد هویت علمی با
میانگین  9/67که مهمترین مؤلفه در بحث توانمندی
مدیریتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاهها است.
مهمترین مؤلفه مورد قبول بوده و دارای اهمیت بیشتری
است و باید بیشتر به آن توجه شود با مطالعات (موحد،
1396؛ مارینا2015 ،؛ مباشری1396 ،؛ مطلبی فرد،
آراسته)1395 ،مطابقت دارد.
دومین مولفه مورد از نظر میزان میانگین به دست آمده
مدیریت توسعه انسانی با میانگین 9/6که با مطالعات
(اسمارتی2017 ،؛ ادوینسون2000 ،؛ بوزبور ا2004 ،؛ چن
و همکاران 2004 ،به نقل از بهرامی1390 ،؛ نوریزان ،آکاما،
 2016؛ بوزبور ا2004 ،؛ بوینتیس2009 ،؛ بهرامی،
1390؛دانه کار )1393 ،مطابقت دارد.
سومین مولفه مورد از نظر میزان میانگین به دست
آمده مدیریت کیفیت یادگیری جامع با میانگین 9/5که با
مطالعات (سازمان ملل متحد2017 ،؛ جهرمی1394 ،؛
توماس2017 ،؛ پور جعفری1389 ،؛فانگ )2010 ،مطابقت
دارد.
چهارمین مولفه مورد از نظر میزان میانگین به دست
آمده مدیریت مشارکتی با میانگین  9/2که با مطالعات
(نورمن2017 ،؛ مباشری)1396 ،مطابقت دارد.
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مدل کمک کرده است .و تحلیل عاملی در  77شاخص
مجددا مورد بررسی قرار گرفت

پنجمین مولفه مورد از نظر میزان میانگین به دست
آمده مدیریت استراتژیک با میانگین 9/166مهمترین
مؤلفه در بحث توانمندی مدیریتی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاهها است که با مطالعات (کافمن و هرمن،
1374؛ ابراهیمی1396 ،؛سوزان هارت )2015 ،در یک
راستا قرار دارد.
ششمین مولفه مورد از نظر میزان میانگین به دست
آمده مدیریت تغییر با میانگین  8/875که با مطالعات
(اکبری 1385 ،؛ زمانی1392 ،؛ طبیبی )2018 ،مطابقت
دارد.
با انجام تحلیل عاملی اکتشافی در هر روش برآورد ،و
نیز در قبل و بعد از دوران (روش دوران واریماکس انتخاب
شد) میباید اشتراکات بارهای عاملی بزرگ بر روی هریک
از مؤلفهها و از سوی دیگر بررسی همداشتهای مؤلفهها و
ماتریس ماندههای همبستگی نمونه مورد تحلیل و ارزیابی
قرار گرفتند .مقایسه نتایج بار عاملی گویه نشان میدهد
که برخی از بارهای عاملی ضعیف تر ارتقا یافتهاند و از تعداد
عوامل با بار عاملی بین  0/3تا  0/5کمتر شده است .و این
به این معنی است که حذف عوامل ضعیف به بهبود کیفیت

وضعیت مولفهها ی بعد آموزشی:
در بعد آموزشی ،شش مولفه شناسائی و مورد ازمون
قرار گرفته است .مولفه خود پنداری و خردورزی در
وضعیت موجود با میانگین  7/27بیشترین میانگین را
بدست آورده و مولفه فراشناختی وخود کارآمدی با میانگین
 6/76کمترین میانگین را دارد .در وضعیت مطلوب ،مولفه
تفکر انتقادی با میانگین  9/71بیشترین میانگین را دارد
که نشان می دهد از نظر پاسخگویان در بعد آموزشی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی باید دارای تفکر انتقادی
باشند و مولفه تقویت نفس با میانگین  9/24کمترین
میانگین را بدست آورده است .بیشترین اختالف میانگین
وضعیت موجود و مطلوب مربوط به مولفه فراشناختی وخود
کارآمدی به میزان  2/79و کمترین اختالف میانگین مربوط
به مولفه تقویت نفس به میزان  2/09می باشد .که نشان
می دهد در زمینه فراشناختی و خود کارآمدی بیشترین
شکاف وجود دارد.در جدول  1وضعیت میانگین مولفه های
ابعاد آموزشی نشان داده شده است.

جدول شماره( :)3وضعیت میانگین مولفههای بعد آموزشی
بعد

مولفه

وضعیت

میانگین

فراشناختی وخود
کارآمدی

موجود

6/764

مطلوب

9/552

موجود

7/008

مطلوب

9/707

موجود

7/145

مطلوب

9/238

موجود

7/269

تفکر انتقادی
تقویت نفس
آموزشی

خود پنداری و
خردورزی
نوجویی
تسهیم دانش
بعد آموزشی

مطلوب

9/610

موجود

7/247

مطلوب

9/483

موجود

7/246

مطلوب

9/381

مطلوب

9/50

اختالف

حد

میانگین

پایین

2/788
2/699
2/093
2/341
2/236
2/134
----

حد باال

انحراف
معیار

واریانس

4

10

1/587

2/519

5

10

0/600

0/360

4

10

1/558

2/427

7

10

0/396

0/157

2

10

1/610

2/591

2

10

1/309

1/714

4

10

1/460

2/130

8

10

0/414

0/172

5

10

1/504

2/261

8

10

0/452

0/204

5

10

1/509

2/279

8

10

0/531

0/291

4

10

0/456

0/208

در جدول  2میانگین مولفه های ابعاد مدیریتی نشان داده شده است.
موجود با میانگین  7/31بیشترین میانگین را بدست آورده
وضعیت مولفهها بعد مدیریتی:
و مولفه مدیریت توسعه انسانی با میانگین  7/14کمتیرین
در بعد مدیریتی ،شش مولفه شناسائی و مورد آزمون
میانگین را دارد .در وضعیت مطلوب ،مولفه مدیریت توسعه
قرار گرفته است .مولفه مدیریت استراتژیک در وضعیت
ارائه مدلي برای توسعه توانمندی دانشجويان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي با توجه به تغییرات بنیادی نظام آموزش عالي در آينده
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انسانی  9/55بیشترین میانگین را دارد که نشان می دهد
از نظر پاسخگویان در بعد مدیریتی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی باید به بحث توسعه انسانی اهمیت بیشتری بدهند
و مولفه مدیریت تغییر با میانگین  9/34کمترین میانگین
را بدست آورده است .بیشترین اختالف میانگین وضعیت

موجود و مطلوب مربوط به مولفه مدیریت توسعه انسانی
به میزان  2/41و کمترین اختالف میانگین مربوط به مولفه
مدیریت تغییر به میزان  2/06می باشد .که نشان می
دهد در زمینه مدیریت توسعه انسانی بیشترین شکاف
وجود دارد.

جدول شماره( :)4وضعیت میانگین مولفههای بعد مدیریتی
بعد

مولفه
مدیریت تغییر
مدیریت استراتژیک
مدیریت کیفیت
یادگیری جامع

مدیریتی

مدیریت توسعه
انسانی
مدیریت مشارکتی
ایجاد هویت علمی
بعد مدیریتی

وضعیت

میانگین

موجود

7/28

مطلوب

9/34

موجود

7/31

مطلوب

9/45

موجود

7/23

مطلوب

9/52

موجود

7/14

مطلوب

9/55

موجود

7/18

مطلوب

9/43

موجود

7/15

مطلوب

9/54

مطلوب

47/9

اختالف

حد

میانگین

پایین

2/058
2/147
2/285
2/408
2/252
2/396
-----

حد باال

انحراف معیار

واریانس

4

10

1/498

2/229

8

10

0/512

0/269

4

10

1/620

2/624

8

10

0/456

2/504

4

10

1/545

0/216

8

10

0/468

2/386

4

10

1/516

0/219

8

10

0/477

2/298

4

10

1/491

0/228

8

10

0/477

2/223

5

10

1/491

0/189

8

10

0/435

0/153

4

10

0/391

2/229

نمودار شماره( : )1مدل آماری پژوهش (رابطه مولفهها با ابعاد و رابطه ابعاد با متغیر وابسته)
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در این پژوهش ابتدا مدل مفهومی اولیه پژوهش که
برگرفته از مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه
توانمندی مدیریتی و آموزشی دانشجویان مدیریت
آموزشی بود ارائه شد و سپس با تحلیل داده ها و مشخص
شدن ابعاد ،شاخص ها،مؤلفه ها ،رویکردها و عوامل اثرگذار
بر توانمندی مدیریتی و آموزشی دانشجویان مدل های
نهایی پژوهش در شکل زیر ارائه شده است .تهیه مدل
توسعه بنیادین دانشجویان به دانشگاهها کمک خواهد کرد
که یک ارزیابی دقیق و بهتری از وضعیت مؤلفههای
توانمندی مدیریتی وآموزشی دانشجویان داشته باشند و
بتوانند نقشه وضعیت فعلی دانشگاه را از منظر مدیران
آموزشی دانشگاه های آزاد ترسیم کنند .مدل طراحی شده
در راستای مدل های پژوهشگران قنبری (1394؛ میشرا
1992،؛ زیمرمن 1990،؛ طالبیان 1382،؛کتل هورن
کارول2014،؛ مورال سامویل2016،؛ الگس کرایو2013،؛
یاهیا ملهم 2004،؛ رابینز 2002،؛ مک الگان و نل ،؛
اسپرتنزر 1995،؛توماس وولتهاوس 1990،؛کانگر و کاننگو
 )2006،می باشد .این مدل ازتلفیقی از مدل های اسپریتز،
کتل،هورن،کرول ( )2014و بر اساس رویکردهای طبرسا
( ،)1391ضیاء الدین( )1395و دانه کار( )1393تنظیم
شده است .در واقع رویکردهای مختلف و دیدگاه های
مختلف توانمندی (ارتباطی  ،انگیزشی ،شناختی و
ساختاری) میتواند رهبران ،مدیران و ذینفعان دانشگاه را
برای پذیرش و باور اهمیت بکار گیری توسعه بنیادین
توانمندی مدیریتی و آموزشی دانشجویان در دانشگاه اقناع
نماید.
بهمنظور ارائه مدل با استفاده ادبیات پژوهش و
نتایج وضعیت دانشگاههای آزاد تهران از نظر ابعاد و
مؤلفههای توانمندی بنیادین مدیریتی و اموزشی مدل
نهایی پژوهش در  8بخش طراحی و آماده گردید.

بخشهای هشتگانه مدل عبارتند از:اهداف ،رویکردها،
الزامات ،فرایند و درجه تناسب سازو کارهای آموزشی و
درجه تناسب سازو کارهای مدیریتی ،پیشنهادات ،و بخش
مدل آماری که میزان تأثیر هر یک از ابعاد توانمندی
مدیریتی و آموزشی را نشان میدهد .در مرحله بعدی
پژوهش ،مدل احصا شده برای تعیین درجه تناسب مدل و
همچنین دریافت نظرات و پیشنهادات به متخصصان
مرتبط با موضوع ارائه گردید؛ بدین منظور نظرات  30نفر
از متخصصان در قالب پرسشنامه درجه تناسب مدل
دریافت گردید .پیشنهادات و نقطه نظرات ارائه شده برای
هر بخش مدل توسط متخصصان بررسی شد و با توجه به
دریافت نکات و پیشنهادات ارزشمند ،در بخشهای از مدل
اصالحات جزئی اعمال گردید .در این مرحله بهمنظور
تعیین درجه تناسب مدل با استفاده آزمون  tتک نمونهای،
اطالعات جمعآوری شده از متخصصان مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .نتایج این آزمون نشان میدهد تفاوت
میانگین مدل ارائه شده در کلیه بخشها با میانگین مورد
انتظار در سطح خطای  1درصد معنیدار است (.)P<0/01
بنابراین مدل ارائه شده در بخشهای اهداف ،رویکردها،
الزامات ،فرایند و درجه تناسب سازو کارهای آموزشی و
درجه تناسب سازو کارهای مدیریتی ،پیشنهادات ،و بخش
مدل آماری با اطمینان  99درصد از نظر متخصصان مورد
تایید قرار گرفت است .بنابراین با توجه به نتایج به دست
آمده از تحقیق حاضر وتأیید نتایج آن توسط تحقیقات قبلی
و نظریه های موجود می توان نتیجه گرفت که مدل
پیشنهادی از یک پشتوانه ی نظری و تجربی واعتبار کافی
برخوردار است وطراحی این مدل می تواند گام مؤثری در
جهت توانمندسازی مدیران دانشگاه آزاد اسالمی باشد.

ارائه مدلي برای توسعه توانمندی دانشجويان تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي با توجه به تغییرات بنیادی نظام آموزش عالي در آينده

 / 233فصلنامه آينده پژوهي مديريت ،شماره  ،118پايیز 1398

شکل شماره ( :)1مدل توسعه توانمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به تغییرات بنیادی نظام
آموزش عالی.

نتیجه گیری :
از آنجا که منابع مهمترین سرمایه ایجاد کننده
قابلیتهای اساسی هر سازمانی به شمار میآید ،از
مؤثرترین راههای دستیابی به مزیت رقابتی در دانشگاه،
کارآمد تر کردن دانشجویان است با توجه به جهانیشدن و
نیاز به رقابت ،سازمانها باید مدیریت خود را باسیاستهای
جدید تغییر دهند تا بتوانند قدرت رقابتی خود را توسعه

دهند .برای این منظور ،دانشجویانی خالق و توانمند الزم
است که با عملکرد موردنظر بتوانند در پیشبرد رونق
سازماندهی دانشگاهها کمک کنند .بنابراین توانمندسازی
بهعنوان فناوری مؤثر و پیشرفته با ابزارهای الزم فرصت
مناسبی را برای مدیران برتر بهمنظور استفاده بهتر از
مهارت ،تجارب ،انگیزه برای رسیدن به اهداف سازمان
میسر میسازد .با توجه به نقش کلیدی دانشجو در دانشگاه،
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داشتن آگاهی و دانستن دانش و مشارکت آنها در امور،
باعث میشود که کار آیی و کیفیت آموزشی افزایش یابد.
از طریق مدل ارائه شده میتوان یک فرهنگ مدیریتی
دردانشگاه ایجاد کرد .بهره گیری مناسب و اجرایی شدن
این مدل میتواند پاسخگوی چالش هایی نظیر جهانی
سازی آموزش عالی ،ایجاد هویت علمی و نوجویی  ،تغییر
ارزش دانش دانشگاهی ،ایجاد مدیریت کیفیت جامع با
برنامه ریزی استراتژیک و رقابت با دانشگاه های آزاد باشد.
از طرف دیگر توسعه توانمندیهای مدیریتی و آموزشی بر
اساس مدل ارائه شده میتواند تفکر تحلیلی و خرد انتقادی
و توسعه فراشناختی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی و
همچنین دانشگاهیان اعم از اعضای هیئت علمی که از
چالشهای دانشگاه است را بهبود دهد .درنهایت می توان
گفت پیاده سازی این مدل میتواند در دانشگاههای داخل
کشور منجر به همسو سازی فکری اساتید و دانشجویان و
افزایش انگیزه و اعتماد به نفس و مشارکت تیمی بیشتر و
توسعه کیفیت آموزشی دانشگاه ها شده و راه گشای مسائل
و دغدغه هایی نظیر ارش آفرینی ،مزیت رقابتی ،دانش
محوری ،و بین المللی شدن؛ پژوهشی ،آموزشی؛ بهره وری
اعضای هیئت علمی باشد .لذا شناسایی و توسعه
توانمندیهای دانشجویان دارای اهمیت ویژه ای میباشد
به همین دلیل مدل ارائه شده در این پژوهش بر اساس
ساز و کارهای اجرایی ارائه شده امید است منجر به توسعه
کیفیت آموزشی و مدیریتی در دانشگاههای آزاد اسالمی
استان تهران شود .توسعه توانمندیهای بنیادین در آموزش
عالی یک حوزه نسبتاً جدید و نوظهور در عرصه تحقیق
محسوب میشود .به این ترتیب ،از پژوهشگران و محققین
توانمندی در آموزش عالی درخواست شده تا پژوهشهای
بیشتری را در زمینههای دیگر توانمندیهای دانشجویان
مدیریت آموزشی در دانشگاه انجام دهند .بر اساس یافته
های این پژوهش جهت توسعه بنیادین آموزش عالی در
آینده پیشنهادهایی به شرح ذیل را می توان نام برد:
 برای رسیدن به توسعه بنیادین بسترسازی و
تأمین زیرساخت های الزم برای طراحی ،تدوین،
اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی بر اساس
الگوی جهت گیری قرن بیست ویک

 بازنگری و اصالح مداوم و مستمر برنامه های
درسی آموزش عالی بر اساس شایستگی و مهارت
های دانشجویان و نوآوری های جدید
 برگزاری جلسات و سمینارهای علمی با توجه به
حضور سیاستگذاران و دست اندرکاران عملی در
رشته های مختلف تحصیلی جهت تبیین جایگاه
علمی برنامه های درسی آموزش عالی در کشور
و درك اهمیت جایگاه آن در پاسخگویی به نیازها
و مقتضیات محیطی
 تغییرات ساختاری در دانشگاه ها و مؤسسات
آموزش عالی متناسب با رسالت ،مأموریت،چشم
اندازها و اهداف جدید
 نیازسنجی دقیق به منظور شناسایی اطالعات،
دانش و مهارت های موردنیاز یادگیرندگان
باتوجه به تحوالت محیطی در جهت تدوین
برنامه های درسی کارآمد و پاسخگو.
آموزش عالی در تمامیابعاد توسعه نقش اساسی داردو
از طریق مدیران و دانشجویان مأموریتها و وظایف
دانشجویان در راستای تحقق توسعه پایدار عملیاتی می
شود .از این منظر ،نظام آموزش عالی نیازمند دانشگاههایی
است که از نظر ساختار سازمانی ،سرمایه انسانی،
فرایندهای آموزشی و پژوهشی و غیره زمینهساز توسعه
توانمندیها ی دانشجویان بهطور اخص و توسعه پایدار
بهطور اعم باشند .بنابراین ،آموزش و افزایش توانایی و
مهارت ،در واقع به منزله سرمایههایی است که مانند هر
سرمایه فیزیکی دیگر بازدهی اقتصادی دارد .لذا،
پیشنهادمی شود فرصت الزم جهت ارتقـای دانـش،
مهـارت ویـادگیری مسـتمربـه منظورانجام وظایف کاری
جدید دراختیار دانشجویان قراردهند تا بتوانند ،ازمهارت
وتواناییهای خـود در زمینه کارهای تخصصی استفاده
نمایندو به مدیران آموزشی و اساتید جهت توسعه
توانمندیهای دانشجویان در راستای اهداف دانشگاه
اقدامات زیر پیشنهادمی شود:
)1شــناســایی و بهکار بســتن اســتعدادهای اصــلی
دانشجویان
جلوگیری از واردکردن صدمههای اح سا سی و درونی
به دانشجویان ،ارج نهادن و احترام گذاشتن به دانشجویان
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)2کســـب مهارتهای رهبری ،روابط انســـانی ،روابط
گروهی و ارزشیابی توسط مدیران آموزشی
)3تقویت باور انجام دادن کار و مسئولیت بهینه سازی
دانشگاه در اساتید
)4فراهم ساز زمینه مشورت و تبادل نظر علمی توسط
مدیران آموزشی
)5بهرهگیری از نظام مدیریت مشارکتی برای موفقیت
مدیران در توانمندسازی اساتید
)6اجرای برنامههای تخصـــصـــی برای اســـاتید برای
افزایش اعت ماد بهنفس رشـــد حر فهای توســـط مدیران
آموزشی
)7فراهم کردن محیط ســـالم برای اســـات ید ج هت
اح ساس امنیت و آزادی در ت صمیمگیریها و فعالیتهای
صمیمانه توسط مدیران آموزشی
)8برگزاری دوره های تخصــصــی ارتباط و تعامل در
دانشــگاهها تا درك نیازهای دانشــجویان و منافع ذینفعان
دان شگاه در همه حال حفظ شود و بازتاب عملکردها یا به
عبارتی " شناخت علمی " به آنان داده شود .
)9اشتراك گذاردن وتسهیم دانش و گسترش فرهنگ
برای ترویج این مقوله ضـــمن اهتمام در الویت گذاشـــتن
برنامه های دانشگاه ،فراهم کردن زمینه های مناسب برای
خالقیت و نوجویی ایجاد هویت علمی پیشنهاد می گردد.
)10فعال سازی نظام م ستند سازی توانمندی ها در
دانشــگاهها ،قوانین و مقررات شــفاف تر و در دســترس در
اخت یار دانشـــجو یان قرار گیرد ،ا یده ها و پیشـــن هادات
دانشــجویان ارزش گذاری وحمایت شــود و به عنوان یک
برنامه عملیاتی در دانشگاهها مورد پیگیری قرار گیرد.
)11شکل گیری نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی
در دانشـــ گاه ها از اعضـــای ه یات علمی که ن یاز های
دانشــجویان را بیش از دیگران درك می کنند این امر می
تواند درتشکیل کارگروههای تخصصی و یا در نشست های
گروه های آموزشــی با حضــور نماینده دانشــجویان محقق
شود.
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