25
فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال هشتم ،شماره ،4زمستان  ،96پياپي32
شاپا الکترونيکي723-2423 X :
شاپا چاپي2008-6369:
http://jedu.miau.ac.ir

شناسايي و رتبهبندی وظايف کليدی رهبران فناوری اطالعات در
آموزش عالي
محمد خادمی کُلهلو ، *1محبوبه عارفی 2،علی رضائیان 3،اباصلت خراسانی
تاریخ دریافت95/12/20:

صص52-25

4

تاریخ پذیرش96/03/07 :

چکيده
این پژوهش باهدف شناسایی و رتبه بندی وظایف کلیدی رهبران فنااوری االععااد در مراکام زماو ش
عالی و به روش زمیخته اکتشافی انجام شد .در بخش کیفی شرح شغل مدیران ارشاد فنااوری االععااد 50
دانشگاه برتر زمریکایی در سال  2014 -2015و در بخش کمی نیم مدیران و معاونین مراکم فناوری االععاد
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیرکبیر جامعه پاژوهش ااضار را
تشکیل دادهاند .در هر دو بخش کیفی و کمی نمونهگیری بهصورد هدفمند صورد گرفت .دادههای کیفی به
روش تحلیل محتوا و با اتکا به الگوی چهار قاب رهبری بولمن و دیل ( )1991ااصل شد و تحلیل اساناد باا
رسیدن به مقصود (اشباع نظری) پایان یافت .در بخش کمی نیم نمونهگیری به شیوه سرشماری انجام شد .بر
مبنای یافتههای کیفی پرسشنامهای  46سؤالی ساخته شد ،روایی پرسشنامه ا سوی صاابنظاران تائیاد و
پایایی زن نیم با استفاده ا روش زلفای کرونباخ  0/88برزورد شد و سپس میان  53نفر ا مدیران و معااونین
مراکم فناوری االععاد دانشگاههای منتخب بخش کمی تو یع گردید .همچناین دادههاای ااصال ا بخاش
کمی با استفاده ا زمار توصیفی (درصد و میانگین) و استنباالی (ز مون  Tتک گروهای و ز ماون فریادمن)
تجمیهوتحلیل شد .بر اساس یافتههای پژوهش در مجموع  13وظیفه کلیدی و  46خرده وظیفاه مرباوب باه
رهبران فناوری االععاد در م راکم زمو ش عالی شناسایی شد که در ایان میاان بعاد نماادین باا دو وظیفاه
 1دانشجوی دکتری مدیریت زمو ش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،
ایران
 2دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 3استاد دانشکده اسابداری و مدیریت ،گروه مدیریت فناوری االععاد ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 4دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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کلیدی الهام بخشی و فرهنگ سا ی؛ بعد سیاسی با سه وظیفه کلیدی شابکهساا ی ،رقابات و ماذاکره؛ بعاد
ساختاری با چهار وظیفه کلیدی برنامه ریمی استراتژیست ،نظارد و ار یابی و سیاساتگاذاری و بعاد مناابع
انسانی با چهار وظیفه کلیدی برنامه ریمی منابع انسانی ،توسعه منابع انسانی ،انگیمش منابع انسانی و ار یاابی
عملکرد به ترتیب در اولویتهای اول تا چهارم مهم ترین وظایف کلیدی رهبران فنااوری االععااد در مراکام
زمو ش عالی قرار گرفتند ،همچنین اهمیت تمامی وظایف کلیدی باالتر ا متوسط ار یابی شد.
کليد واژهها :رهبری فناوری االععاد ،زمو ش عالی ،دانشگاهCIO ،

مقدمه
تافلر ( )Toffler, 1984در کتاب موج سوم ا نفاو فنااوری االععااد در ابعااد مختلاف ایااد
فردی ،سا مانی و نهادی بهعنوان "انقاعب دیجیتاال" یااد مایکناد و کااربرد زن را در ااو ههاای
گوناگون ا جمله نظام های زمو ش و یادگیری اجتنابناپذیر میداند .اجتنابناپذیریی که شاید ریشه
زن را بتوان در "جنبش جبرگرایی" فناوری دانست که افرادی چون مارشال ماک لوهاان و هاارلود
اینس در اوایل دهه  1950زن را یادزور شده بودند ،جنبشی که موجاب شاده اسات تاا نظاامهاای
زمو شی مدرن با تحوالد زنی فنااوری تغییار شاکل دهناد ( .)Büyükbaykal, 2015بادون تردیاد
دانشگاهها و دیگر مؤسساد زمو ش عالی نیم که در مره مهمترین پرچمداران توسعة علم و فنااوری
به شمار می زیند خواسته یا ناخواساته تحات تار یر ایان جنابش و انقاعب فنااوری قرارگرفتاهاناد
( .)Dahmani & Tahib, 2014; Glenn, 2008; Oliver, 2001بهگونهای که ظهور ترمینکننادگان و
عرضه کنندگان جدید زمو ش عالی (محرک رقابت) ،عرضه شکل جدیدی ا زمو ش عاالی (محارک
نوزوری) و همچنین تقاضای برای زن (محرک تقاضا) ،نظامهای زمو ش عالی را بر زن داشته است تا
توسعه و مدیریت فناوری االععاد را در دستور کار خود قرار دهد .در همین راستا گامارش یونساکو
( )UNESCO, 2009ااکی ا زن است که الی  10تا  15سال گذشته استفاده ا فناوری االععاد و
ارتباالاد در زمو ش و پژوهشهای دانشگاهی چه در کشورهای دراالتوساعه و چاه در کشاورهای
توسعهیافته رشد مداوم و پیوسته ای را داشته است و به شیوههای بسایار متناوعی در درون و میاان
دانشگاه ها مورداستفاده قرار میگیرد .بهعبارتیدیگر فناوری االععاد با تااروپود نادگی دانشاگاهی
درزمیخته و جنبههای مختلف مدیریت دانشگاهها را تحت تر یر قرار داده است ).)Glenn, 2008
مروری بر تاریخچه کاربست فناوری االععاد در زمو ش عالی نمایانگر زن اسات کاه اساتفاده ا
این قبیل فناوریها در دانشگاهها و دیگر مؤسساد زمو ش عالی به اوایل دهه  1950باا میگاردد و
ظهور کامپیوتر سرزغا این امار باوده اسات ( & Vaught, 1989; Hawkins, 1989; Jones, Kirkup
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 ،)Kirkwood,1993اما بااین وجود گرایش جدی باه اساتفاده ا فنااوری االععااد در زماو شهاای
دانشگاهی و بهویژه مدیریت مراکم زمو ش عالی عمدتاً ا ابتادای  1970زغاا شاد ( ;Weiss, 2011
 .)Brown, 2008; Penrod, Dolence & Douglas, 1990هامراساتا باا گارایش جهاانی مؤسسااد
زمو ش عالی به فناوری االععاد ،در دانشگاههای ایران نیم ا اوایل دهه  1340مراکمی ایجاد شادند
که به نوعی مسئولیت توسعه ،کاربست و اداره امور مربوب به فناوری االععاد را بر عهده داشاتهاناد.
برای مثال مرکم کامپیوتر دانشگاه شیرا 1344 ،؛ دانشگاه تهران1345 ،؛ مرکام محاساباد دانشاگاه
صنعتی شریف1347،؛ دانشاگاه تبریام1350 ،؛ دانشاگاه اصافهان1355 ،؛ مرکام کاامپیوتر ،زماار و
االععاد دانشگاه فردوسی مشهد 1353 ،و مرکم خدماد ماشاینی دانشاگاه شاهید بهشاتی1353 ،
ا جمله این مراکم بودند و هدف ا ترسیس این مراکم پاسخگوی باه نیا هاای محاساباتی مادیران و
ارائه خدماد ماشینی به اساتید ،دانشجویان و کارکنان بود.
با گذر مان و گرایش رو افمون مؤسساد زمو ش عالی به کاربسات فنااوری االععااد در ابعااد
مختلف زمو شی ،پژوهشی و مدیریتی نظام زماو ش عاالی ،مقولاه مادیریت فنااوری االععااد نیام
بهواسطه نقشی که در توسعه هدفمند و سامانمند فناوری در این او ه داشات ااائم اهمیات جلاوه
کرد .لذا این اهمیت موجب شد تا ا اوایل  1980یک پست ارشد اداری که مسئولیت اصلی راهبری
و اداره امور مربوب به فناوری االععاد در دانشگاه را بر عهده داشت و اغلب در سطح معااون ریاس
دانشگاه نیم منظور میشد ظهور پیدا کند ( Nicolet, 2011; Weiss, 2011; Brown, 2008; Penrod
 .)et al, 1990این پست مدیریتی نوظهور در ابتدا وظایف و مسائولیتهاای ا قبیال ارائاه خادماد
رسانه ای ،خدماد مربوب به پستهای الکترونیکی ،انجام محاسباد رایانهای ،افظ االععااد زمااری
مربوب به داراییهای مالی ،کالبدی و انسانی و همچنین برخی ا اماور مرباوب باه کتابخاناه کاه در
مره یرساختهای منابع االععاتی قرار میگرفت را بر عهده داشت؛ اما در الول ماان و باهواساطه
نقش محسوسی که فناوری االععاد در تحقق مرموریت دانشاگاههاا ،بهباود نظاام تصامیمگیاری و
کیفیت زمو ش و پژوهشهای دانشگاهی ایفا کرد ،اهمیت این پست مدیریتی نیم نمود بیشتری پیدا
کرد و همین امر نیم موجب شده تا ا متصدیان این پست سا مانی با عنوان مدیران ارشاد االععااد1
( )CIOیا مدیران فناوری االععاد در دانشگاهها یااد کنناد (.)Penrod et al, 1990; Becker, 1999
در اال ااضر نیم بهواسطه پررنگ شدن نقش این مادیران در رهباری اساتراتژیک مراکام زماو ش
عالی عمدتاً ا زنهاا باهعناوان رهباران فنااوری االععااد یااد مایکنناد ( ;EDUCAUSE2, 2015
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 .)Mishra, 2014; Clark, 2012; Brown, 2010; Katz & Salaway, 2004درواقاع نقاش مادیران
ارشد فناوری االععاد در تاریخ کوتاه خود ا یک اقتدار فنی و مادیریتی باه رهباران ساا مانی کاه
تدوین گران استراتژیها و سیاستهای او ه فناوری در مراکم زمو ش عالی هستند تغییریافته است
( .)Drabier, 2003; Penrod, 2003; Brown, 2004; Hawkins, 2004; Weiss, 2011راهباری
فناوری االععاد در زمو ش عالی ایران نیم چندان بیتر یر ا جریان گذار بهساوی رهباری فنااوری
االععاد نبوده است .بهگونه ای که ا اواسط دهه  1370گسترش نقش فناوری االععاد در مدیریت
دانشگاه های کشور و همچنین پیدایی شایوه هاای ناوین اساتفاده ا ایان فنااوریهاا در زماو ش و
پژوهشهای دانشگاهی موجب شد تا اکثر این مراکم بهمنظور ساا گاری بیشاتر باا تغییاراد ملای و
بین المللی او ه فناوری و ارائه خدماد نوین در دانشگاهها به مرکم یا معاونت فناوری االععااد و یاا
عناوینی شبیه زن تغییر نام دهند (دانشگاه تهران1375 ،؛ دانشگاه فردوسی1378 ،؛ دانشگاه شایرا ،
1380؛ دانشگاه شهید بهشتی1383 ،؛ دانشگاه اصفهان1379 ،؛ دانشگاه تبریام )1384،و متصادیان
راهبری این مراکم نیم در مره تیم رهبری دانشگاه قرار گیرند .بدیهی است گذار ا مدیریت فنااوری
االععاد به سوی رهبری فناوری االععاد در مراکم زمو ش عالی نیا مناد فهام جدیادی ا وظاایف
رهبران این او ه است و بدون تردید در نظام زمو ش عالی ما نیم مراکم فعلی فنااوری االععااد در
مقایسه با همان مراکم در دهه  1340تغییراد یادی داشتهاند و انتظار میرود رهبران این او ه نیم
با تغییراد عمده ای در وظایف خود مواجه شده باشند که عدم زگاهی و ناتوانی در سا گاری باا ایان
تغییراد میتواند مانع استفاده بهینه ا این فناوریها در دانشگاه یا دیگر مراکم زمو ش عالی شود .ا
همین رو مطالعه رهبری فناوری االععاد در دانشگاه یکی ا موضوعاد و مسائل درخور توجه نظاام
زمو ش عالی کشور به شمار زید و ضرورد پرداختن به این مقوله مهم مینه انجام پژوهش ااضر را
فراهم زورده است.

ادبيات پژوهش
عنوان مدیر ارشد االععاد ( )CIOعمدتاً به رهبر ارشد فناوری یا بلندپایهترین مقام ساا مان در
او ه فناوری االععاد االعق میشود ( Brown, 2004; Moberg et al, 2000; Synnott & Gruber,
 .)1981این مدیران ا ابتدای دهه  1980به تیم مدیریتی دانشگاهها پیوساتند ( )Hawkins, 2004و
بهعنوان یک عضو کلیدی ا تیم مدیریتی دانشگاه الیف گستردهای ا نقشها ،وظایف و مسئولیتها
را بر عهده دارند .در بدو ورود فناوری االععاد به مراکم زمو ش عالی استفاده ا این فناوری عمدتاً به
مواردی ا قبیل پذیرش و بات االع عااد مرباوب باه دانشاجویان ،نتاایو مرباوب باه ز ماونهاای
دانشگاهی ،پایگاههای االععاد مالی و پایگاههای دادههای مربوب به منابع انسانی محدود مایشاد و
مدیران این بخش عمدتاً به انجام امور رو مارهای چاون بودجاهبنادی ،اساتقرار ،افاظ و نگهاداری
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فناوری ،ارائه خدماد و همچنین ترمین امنیت این سیستمها در دانشگاه میپرداختند ،اما با افمایش
تعداد دانشجویان ،اعضای هیئتعلمی و کارکناان و همچناین پیادایی شایوههاای ناوین زماو ش و
پژوهش های دانشگاهی فناوری االععاد نیم کاربردهای گستردهتر و متنوعتری پیدا کرد ،بهگوناهای
که امرو ه رهبران دانشگاهی ا این فناوریهای بهعنوان یکراه ال یاد میکنند که توانسته است به
برنامه ریمی بهتر ،تعین و تنظیم استاندارها ،ایجاد تغییاراد و درمجماوع مادیریت بهتار دانشاگاهی
کمک کند ( .)UNESCO, 2009توسعه فناوری االععاد در دانشگاهها تغییراتی را نیام در رابطاه باا
وظایف مدیر ان ارشد فناوری االععاد به همراه داشته است و موجب شد که مادیران عاالی فنااوری
به جای ترکید بر انجام امور رو مره ،عمده مان خود را به مواردی چون تدوین سیاستهاای مرباوب
به او ه فناوری االععاد ،برنامهریمی استراتژیک منابع االععاتی ،تصمیمگیریهاای مهام در میناة
فناوری االععاد و ارائاه راهاالهاا در رابطاه باا مساائل مرباوب باه ایان ااو ه اختصاا دهناد
(  .)Kirkwood, 2014; Dlamini, 2011; Nicolet, 2011; Zastrocky & Schlier, 2000درنهایات
نیم تغییر در نقش و جایگاه مدیران ارشد فناوری االععاد در نظام زمو ش عالی موجب شاده اسات
تا در دهه فعلی ا این مدیران یا بهعبارتیدیگر باالترین مقاام ساا مان در ااو ه فنااوری االععااد
باهعناوان رهباران فنااوری االععااد یااد کنناد ( ;Mishra, 2014;Weiss, 2011; Chester, 2006
.)Jackson, 2004; Katz & Salaway, 2004; Katz et al, 2004
در عصر دیجیتال مدیران ارشد فناوری االععاد مؤسساد زمو ش عالی در یک محیط بهسرعت
در اال تغییر کار میکنند و با چالش های متعدد و متنوعی چون محدودیت مالی ،فرهنگساا مانی
منحصربهفرد ،ساختار اداری متفاود ،تهدید اریمهای خصوصی و نگرانیهای امنیتی ،جاو سیاسای
متغیر ،انتظاراد باال ،رویکردهای نامطلوب مدیریت فناوری االععاد ،سن یاد و پیاری سیساتمهاا،
ساختار پیچیده مدیریت و تصمیمگیری ،فمونای مسائولیتهاای اساتراتژیک و تغییار اولویاتهاای
زمو ش عالی مواجاه هساتند ( Schaffer, 2004; Hawkins, 2004; Penrod, 2001; Moberg et al,
 )2000; Applegate & Elam, 1992که باه عام ویاس ( )Weiss, 2011و چساتر ()Chester, 2006
دانشگاهها و دیگر مؤسساد زمو ش عالی بهمنظور رویارویی با چالشهاای موجاود نیا مناد رهباری
ا ربخش فناوری االععاد میباشند .به عم کوتر ( )Kotter, 2001نیم تغییاراد پرسارعت فنااوری و
رقابتهای بین المللی ا جمله دالیل اهمیت بیشا پیش این رهبری اسات چراکاه تغییاراد بیشاتر
همیشه رهبری و راهبران بیشتری را اللب میکند؛ اما علیرغم اهمیت که رهبری فناوری االععااد
در دهه اخیر پیداکرده است ( )EDUCAUSE, 2015پژوهشهای این او ه غالباً بر مقوله مادیریت
فناوری االععاد در زماو ش عاالی متمرکام باودهاناد .بارای مثاال پنارود ( )Penrod, 2001اولیاور
( )Oliver,2001و لنیمن ( )Lineman, 2005به بررسی نقشهای مادیریتی مادیران ارشاد فنااوری
االععاد در زمو ش عالی پرداختاهاناد .همچناین باارون ( )Brown, 2004, 2007, 2008ا ربخشای
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مدیران فناوری االععاد؛ زلیسون ( )Allison, 2010مهاردها و شایستگیهای کلیدی مدیران ارشاد
فناوری االععاد؛ دالمینای ( )Dlamini, 2011ار یاابی نقاش اجرایای مادیران فنااوری االععااد و
کعرک ( )Clark, 2012جایگاه نان بهعنوان مادیران ارشاد فنااوری االععااد در زماو ش عاالی را
موردمطالعه قرار دادهاند.
کوتر ( )Kotter, 2001در تمایم میان مقوله رهبری و مدیریت ،این دو مفهوم را بهواسطه تفااود
در اهداف و روشها ا یکدیگر متمایم میکند و معتقد است هدف مادیریت رویاارویی باا مواجاه باا
پیچیدگیها است دراالی که هدف رهبری رویارویی با تغییراد است ،همچنین صاابنظرانی چاون
الننبااور( ( )Lunenburg, 2011گلداساامید ،بالاادونی و مااک زرتااور ( & Goldsmith, Baldoni
)McArthur, 2010؛ زرمسترانگ ()Armstrong, 2009؛ کراوفورد ()Crawford, 2003؛ بولمن و دیال
( )Bolman & Deal, 1994در تمایم میان این دو مفهوم ،رهبری را بهواسطه اقاداماتی کاه ااامی و
مدافع تغییر است ا مدیریت که اامی باد ،نظم و سا گاری است متمایم میکنند .لذا با توجاه باه
ماهیت همواره در اال تغییر فنااوری االععااد و ضارورد رهباری ا اربخش زن ( EDUCAUSE,
 )2015; Weiss, 2011; Katz, 2004پرداختن به مقوله رهبری فناوری االععاد اائم اهمیت به نظر
می رسد .ا همین رو پژوهش ااضر متمرکم بر شناسایی وظایف کلیادی رهباران فنااوری االععااد
بوده است و بهمنظور دستیابی به این مهم ا الگوی چهار قاب رهبری1بولمن و دیال ( & Bolman
 )Deal, 1991بهمنظور شناسایی وظایف کلیدی رهبران فناوری االععاد استفادهشده است .انتخااب
این الگاو باا توجاه باه ماهیات پویاای وااادهای فنااوری االععااد در دانشاگاه صاورد گرفات و
پژوهشهای متعددی نیم نشان دادهاند که الگوی چهار قاب رهبری بولمن و دیل ( )1991تاا انادا ه
یادی توانسته است برای مطالعه رهبری در محایطهاای پویاا مفیاد واقاع شاود ( ;Cianca, 2016
.)Sullivan, 2010;Sasnett & Ross, 2007; Trees, 2006; Rice & Harris, 2003
چهار قاب رهبری الگویی منحصربه فرد است که چهار بعد مهم رهبری را در یک قاب به تصاویر
کشیده است و سعی دارد با نگاهی کل نگر تصویری واقعای ،جاامع و غنای را ا رهباری ارائاه دهاد
( .)Bolman & Deal, 2013این رویکرد کلنگر کاه باولمن و دیال ا زن باهعناوان نقشاه ،تصاویر،
الرحواره ،لنم و فیلتر یاد میکنند بهخوبی با شرایط مختلاف ساا گاری دارد و بیانش عمیقای را در
رابطه با زنچه در سا مان اتفاق میافتد به دست مایدهاد ( ;Bolman & Deal, 2008;Trees, 2006
 .)Bolman & Deal, 1991شکل ( )1الگوی چهار قاب رهبری بولمن و دیل را تشریح کرده است.

Four-Frame Model of Leadership
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شکل .1الگوی چهار قاب رهبری ()Bolman & Deal, 2013; 2008; 2003;1991

جامعیت الگوی چهار قااب رهباری موجاب شاده اسات تاا پاژوهشهاای متعاددی ایان الگاو
را مبنای مطالعاه مقولاه رهباری در مؤسسااد زماو ش عاالی قارار دهناد .بارای مثاال بنسایمون
( )Bensimon,1990و تامپسااون ( )Thompson,2000بااا بررساای عملکاارد رهبااران دانشااگاهی
دریافتنااد زن دسااته ا رهبراناای کااه باایش ا سااه بعااد الگااوی رهبااری بااولمن و دیاال ( )1991را
مدنظر قرار مای دهناد در مقایساه باا رهبرانای کاه بار یاک یاا دو بعاد متمرکام هساتند عملکارد
بهتااری را ا خااود نشااان دادهانااد .ساساانت و راس ( )Sasnett & Ross, 2007نیاام ادراک
ماادیران برنامااههااای زمااو ش پمشااکی در خصااو چهااار قاااب رهبااری را موردمطالعااه قاارار
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دادهانااد .یافتااههااای زنهااا نشااان داد کااه رهبااری کارزمااد محصااول برقااراری تااوا ن میااان ابعاااد
چهارگانااه رهبااری اساات ،امااا بااااینوجااود کارزماادی ماادیران عماادتاً ناشاای ا ترکیااد باار دو بعااد
ساااختاری و منااابع انسااانی اساات ،دراااالیکااه رهبااران کارزمااد بیشااتر باار دو بعااد سیاساای و
نمااادین ترکیددارنااد .چانااگ ( )Chang,2004نیاام ضاامن تحقیقاای نشااان داد کااه ساابک رهبااری
ماادیران گااروههااای زمو شاای ،میاامان اسااتفاده اساااتید ا فناااوریهااای زمو شاای در فراینااد
تدریس را تحت تر یر قرار مای دهاد و مادیرانی کاه ا ابعااد چهارگاناه رهباری اساتفاده کاردهاناد
امایتهاای فنای و مادیریتی بیشاتری را ا کاربسات فنااوریهاای زمو شای در تادریس اسااتید
باه عمالزوردهاناد .همچناین مابال ،تاای و چااوو ( )Mabel, Tie & Chua, 2014باهواساطه یاک
مطالعه میدانی نشان میدهناد کاه روساای دانشاگاهیهاای غیردولتای ماالمی عمادتاً بار دو بعاد
ساااختاری و منااابع انسااانی الگااوی رهبااری بااولمن و دیاال ( )1991ترکیااد داشااتهانااد و دو بعااد
سیاساای و نمااادین را چناادان موردتوجااه قاارار ناادادهانااد ،عااعوه باار ایاان زنهااا دریافتنااد کااه
رهبااران ا ااربخش اااداقل سااه بعااد ا چهااار بعااد الگااوی چهااار قاااب رهبااری را موردتوجااه قاارار
ماایدهنااد .سااینکا ( )Cianca, 2016نیاام نشااان ماایدهااد کااه میاامان اتکااا رهبااران زمو شاای بااه
چهاار قاااب مطاارحشااده ا سااوی بااولمن و دیاال ( )1991نقااش بساامایی را در باارو ابتکااار عماال
در اعضااای هیئااتعلماای دارد و لناام چندجانبااه مطاارحشااده در الگااوی چهااار قاااب رهبااری ایان
امکااان را بااه رهبااران مؤسساااد زمااو ش عااالی ماایدهااد تااا بتواننااد بااا درک درساات ا نظااام
زماو ش عاالی تغییااراد ساا مانی را جهات دهنااد .باه عام سااالیوان ( )Sullivan, 2010نیام اتکااا
به الگوی چهار قااب رهباری ،رهباران دانشاگاهی را قاادر مایساا د تاا باا تغییاراد شاگرفی کاه
پدیااده جهااانیشاادن و انفجاااری فناااوری باارای زمااو ش عااالی در پاای داشااته اساات بااهخااوبی
مواجه شوند .در همین راساتا پاژوهش ااضار نیام درصادد اسات باا اتکاا باه الگاوی چهاار قااب
رهبااری بااولمن و دیاال ( )1991مهاامتاارین وظااایف رهبااران فناااوری االععاااد در مؤسساااد
زمو ش عالی را شناسایی کناد و تصاویری جاامع نسابت باه وظاایف کلیادی ایان پسات مهام در
نظام زمو ش عالی ارائه دهد .لذا همسو باهدف پژوهش سؤالهایی شرح یل مطرح شد:
 وظااایف کلیاادی رهبااران فناااوری االععاااد در زمااو ش عااالی باار مبنااای الگااوی چهااار
قاب رهبری بولمن و دیل کدام است؟
 ماادیران مراکاام فناااوری االععاااد در دانشااگاههااا هریااک ا وظااایف کلیاادی را تااا چااه
اندا ه اائم اهمیت میدانند؟
 زیااا ا دیاادگاه ماادیران تفاااوتی در میاامان اهمیاات هریااک ا وظااایف کلیاادی رهبااران
فناوری االععاد در مراکم زمو ش عالی وجود دارد؟
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روششناسي پژوهش
به منظور تحقق هدف پژوهش ،این مطالعه به روش زمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) انجاام شاد.
در بخش کیفی ا روش تحلیل محتوا استفاده شده است .جامعه زماری بخش کیفی (اساناد) شاامل
شرح شغل رهبران مراکم فناوری االععاد  50دانشگاه برتر زمریکا در سال ( )2014 -2015بود کاه
باار اساااس رتبااهبناادی موسسااه URAP1در سااال  2015در مااره  100دانشااگاه برتاار جهااان نیاام
قرارگرفتهاند .انتخاب دانشگاههای زمریکا و مراکم فناوری االععاد این دانشگاه ا یکسو بدینجهات
بود که  44درصد ا  100دانشگاه برتر جهان در سال ( )2015-2014متعلق بهنظام زماو ش عاالی
این کشور بوده اسات ( )URAP,2015;QS2,2015و ا ساوی دیگار مطالعاه ادبیااد ااو ه فنااوری
االععاد در زم و ش عالی ااکی ا زن است که سرزغا ورود فناوری االععاد به این نظام عمدتاً باه
اوایل دهه  1950برمیگردد و ا همین رو ا ابتدای  1970نیام مراکامی باا عناوان واااد فنااوری
االععاد در دانشگاه های زمریکا شکل گرفت و ا ابتدای همین دهه نیم پست مدیران ارشد فنااوری
االععاد در مراکم دانشگاهی این کشور به وجود زمد (انجمن مدیریت فناوری االععاد زمو ش عالی
زمریکا .)1990 ،بهمنظور جمعزوری دادههای موردنیا بخش کیفای (شارح شاغل مادیران فنااوری
االععاد دانشگاههای زمریکاا) ابتادا فهرساتی ا  50دانشاگاه برتار زمریکاا در ساال 2014-2015
استخراج گردید و سپس با همکاری اساتید راهنما و مشاور نامهای غیررسمی مبنای بار درخواسات
شرح شغل تهیه و به پست الکترونیکی مدیران ارشد مراکم فناوری االععاد  50دانشگاه موردمطالعه
ارسال شد .ععوه بر این و در راستای دستیابی به شارح شاغل مادیران ،باه پایگااه اینترنتای مرکام
مدیریت فناوری االععاد دانشگاههای هدف نیم رجوع شد که درمجماوع  21شارح شاغل ( 7شارح
شغل ا الریق پست الکترونیکی و  14شرح شغل ا الریق رجوع به وبسایت دانشگاه) ااصل شاد.
درنهایت  18سند ا  21سند ااصل شده که قابلیت تحلیل را داشتند مورد تائیاد اسااتید راهنماا و
مشاور قرار گرفت و فرایند تحلیل کیفی زغا شد .ا زنجاییکه در پژوهشهای کیفای اشاباع نظاری
یکی ا عناصر اصلی و تعیینکننده اجم نمونه است در این پژوهش نیم چون دادهها پس ا تحلیال
 15سند یا شرح شغل به اشباع رسید و تحلیل شرح شغلهای دیگر داده جدیدی به دست نمایداد
لذا کار مطالعه نمونهها با تحلیل  15شرح شغل مدیران ارشد فناوری االععاد به اتمام رسید .لیست
دانشگاه های که شرح شغل رهبران ارشد فناوری االععاد زنها مورد تحلیال قارار گرفات براساب
رتبهبندی کشوری و جهانی در جدول شماره ( )1زمده است.

University Ranking by Academic Performance
QS World University Ranking

1
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جدول  .1لیست دانشگاههای موردمطالعه بخش کیفی
کد
دانشگاه
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15

نام دانشگاه
جان هاپکینم)) Johns Hopkins
استنفورد()Stanford
کالیفرنیا برکلی()California Berkeley
موسسه فناوری ماساچوست ( Massachusetts
)Institute of Technology
میشیگان()University of Michigan
ییل()Yale University
دوک()Duke university
کرنل ()Cornell university
کالیفرنیا ،دیویس
()University of California Davis
فلوریدا ()University of Florida
واشینگتن ()University of Washington
نیویورک ()New York University
دانشگاه تگماس زستین ( (University of Texas at
Austin
دانشگاه وندربیلت ()Vanderbilt University
مریلند ،کالو پارک ( University of Maryland,
)College Park

رتبه

رتبه

طبقهبندی

کشوری

جهاني

جهاني

2
3
4

4
7
8

A++
A++
A++

5

9

A++

6
14
15
16

10
21
23
24

A++
A++
A++
A++

21

36

A++

25
27
28

45
54
65

A++
A++
A++

29

66

A++

32

75

A++

38

91

A++

دادهها با استفاده ا نرمافامار  NVIVOو باه روش تحلیال محتاوای کیفای (کدگاذاری اولیاه و
انویه) و با مبنا قرار دادن الگوی چهار قاب رهبری بو رلمن و دیل ( )Bolman & Deal, 1991جهت
استخراج مفاهیم و مقولهها و ااصای وظایف کلیدی رهبران فناوری االععاد تحلیال شاد .جریاان
تحلیل دادههای کیفی الی سه مراله زماده سا ی ،کدگذاری و خلق معانی و مفاهیم انجام شاد کاه
به شرح یل است:
مراله اول :زمادهسا ی داده
در این پژوهش پس ا دستیابی به اسناد جدولی تهیه شد و سپس اسناد بهدستزمده به کمک
نرم افمار و متناسب با چهار سطح رهبری بولمن و دیل ( )1991و بر اساس این جدول تحلیل شدند.
جدول شماره ( )2نمونه جدول مورداستفاده در تحلیل محتوا است.
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جدول  .2نمونه جدول تحلیل محتوای کیفی
کد سند

گمارهها

مفاهیم کدگذاری با

مفاهیم کدگذاری محوری

*کد سند :کدی ا  U1تا U15؛
* گمارهها :متن سند در پاسخ به سؤالها؛
* کدگذاری اولیه :خرده وظایف مدیران فناوری االععاد؛
* کدگذاری انویه :تبدیل چند خرده وظیفه به وظایف کلیتر؛
مرحله دوم :کدگذاری
در این مراله به هر سند کدی ا U1تاا  U15کاه عادد زن نشااندهنادهی شاماره ساند اسات
اختصا پیدا کرد .در کدگذاری اولیه ،مفاهیم کلیدی سند در پاسخ به ساؤالهاا مادنظر باود و در
کدگذاری انویه عنوانی به مجموعهای ا مفاهیم مشترک بیانشده تعلق گرفت.
مرحله سوم :خلق معاني و مفاهيم
در این مراله ا جمعبندی مفاهیم مشترکی که در سند و در پاسخ به سؤالها مطرحشده باود،
جدولی جامع به دست زمد که بیانگر مؤلفهها و وظایف کلیدی رهباران ارشاد فنااوری االععااد در
زمو ش عالی بود.
در بخش کمی نیم بر اساس نتایو بخش کیفی ابماری کمی (پرسشنامه  46سؤالی) ساخته شد و
به روش پیمایشی (غیرز مایشی) به اجرا درزمد .در این بخش بهمنظور قرابت جامعه کمی با جامعاه
موردمطالعه در بخش کیفی ،انتخاب دانشگاهها باهصاورد هدفمناد انجاام شاد .ا هماین رو چهاار
دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،شهید بهشتی و صنعتی امیرکبیر که در سال  2016و بر اساس نظام
رتبهبندی جهانی  QSدر مره دانشگاههای برتر جهان قرارگرفته بودند1بهعنوان جامعه بخاش کمای
پژوهش انتخاب شد .لذا مدیران و معاونین مراکم فناوری االععاد و ارتباالاد دانشاگاههاای ماذکور
که در با ه مانی  1380تا  1395سمت مدیر یا معاون بخشهای مختلف مرکم فنااوری االععااد و
ارتباالاد در دانشگاههای موردمطالعه را بر عهده داشتهاند بهعنوان جامعاه پاژوهش در نظار گرفتاه
 . 1در سال  2016تنها  5دانشگاه ،شریف ،تهران ،امیرکبیر ،شهید بهشتی و علم و صنعت ایاران ا مجماوع دانشاگاه ایرانای در باین
دانشگاه های برتر جهان و درنظام رتبهبندی جهانی  QSاضورداشته اند .مستثنا کردن دانشگاه علم و صانعت ا جامعاه موردمطالعاه
این پژوهش نیم به این دلیل صورد گرفت که در دانشگاه مذکور واادی بهصورد متمرکم مدیریت فناوری االععاد در دانشگاه را بار
عهده نداشت و مرکم رشد دانشگاه تااندا ه ای این مسئولیت را بر عهده دارد که زن هم عمدتاً متمرکم بر مشارکت و خادماددهای باه
بنگاه های بیرونی است و چندان به خدماد فناوری االععاد در دانشگاه نمیپردا د.
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شدند .ا زنجاییکه تعداد اعضای جامعه محدود باود نموناهگیاری باه شایوه سرشاماری و ا الریاق
انتخاب تمام اعضای جامعه به عنوان نمونه پژوهش انجام شد ،به این صورد که ابتدا باا مراجعاه باه
مراکم فناوری االععاد در دانشگاههای منتخب فهرستی ا اعضای نمونه پژوهش که مجموعاً شاامل
 53نفر بودند تهیه شد و سپس ابمار کمی پژوهش باه دو صاورد دساتی و ارساال ا الریاق پسات
الکترونیکی در اختیار تمامی اعضا قرار گرفت کاه درنهایات  44پرسشانامه عاودد داده شاد (نارخ
مشارکت=  .)%80همچنین ال م به کر اسات  52درصاد ( 23نفار) شارکت کننادگان در پاژوهش
تحصیعد خود را دکتری و  47/77درصد ( 21نفر) نیم تحصایعد خاود را فاوق لیساانس اعاعم
داشته اند .روایی ابمار کمی با استفاده ا نظر متخصصان تائید؛ پایایی ابمار نیم به روش زلفای کرونباخ
 0/88برزورد گردید .دادههای گردزوریشده نیم برمبنای سؤالهاای پاژوهش و باا اساتفاده ا زماار
توصیفی (درصد و میانگین) و استنباالی (ز مون Tتک گروهی و ز مون فریادمن) تجمیاه و تحلیال
شد.

يافتههای پژوهش
نتایو ااصل ا تحلیل کیفی دادهها در قالب شناسایی مؤلفهها اصالی (وظیفاههاای کلیادی) و
مقولهها (خرده وظایف) بر اساس هر یک ا ابعاد چهارگانه رهباری باولمن و دیال در قالاب جادول
زمده است.
سؤال  :1وظایف کلیدی رهبران فناوری االععاد در زمو ش عالی بر مبناای الگاوی چهاار قااب
رهبری بولمن و دیل کداماند؟
بهمنظور پاسخگویی به این سؤال پژوهش اسناد به روش کیفی تحلیال محتاوا شادند و وظاایف
رهبران در چهار بعد استخراج شد .جدول شماره ( 3تا  )6یافتههای ااصل ا تحلیل کیفی در پاسخ
به سؤال  1پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .3نتایو ااصل ا تحلیل کیفی شرح شغلها بر اساس بعد ساختاری الگوی رهبری بولمن و دیل
وظايف کليدی

خرده وظايف

بعد ساختاری

استراتژیست

تدوین چشماندا و مرموریت
تدوین استراتژیهای او ه فناوری االععاد
همسوسا ی استراتژیهای فناوری االععاد با استراتژیهای کعن دانشگاه
توسعه استراتژیهای او ه کسبوکار

سیاستگذاری

تدوین سیاستها
تدوین خط مشیها ،قوانین و مقرراد
تجدیدنظر در سیاستهای فعلی
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جدول  .3نتایو ااصل ا تحلیل کیفی شرح شغلها بر اساس بعد ساختاری الگوی رهبری بولمن و دیل
وظايف کليدی

خرده وظايف
ادغام سیاستهای او ه فناوری االععاد باسیاستهای کعن دانشگاه

برنامهریمی

برنامهریمی بلندمدد و کوتاهمدد او ه فناوری االععاد
تدوین و اجرای برنامه استراتژیک فناوری االععاد
تحلیل همینه – فایده و ا ربخشی همینهها
تدوین اولویتهای سرمایهگذاری
تدوین برنامه بودجه

نظارد و ار یابی

تدوین استانداردهای ار یابی عملکرد
ار یابی عملکرد وااد
تضمین کیفیت خدماد
نظارد بر اجرای برنامه استراتژیک

در قاب ساختاری رهبری ،بولمن و دیل ( )Bolman & Deal, 2013استعاره شرکت یا ماشاین را
برای توصیف سا مان به کار میبرند و ا نقشها ،اهداف ،سیاستها ،استراتژیها ،فنااوری و محایط
به عنوان مفاهیم محوری ساختار سا مانی یاد میکنند .رهباری در قااب سااختاری ناوعی معمااری
اجتماعی است که وظیفه خطیر شکلدهی به ساختار را بار عهاده دارد و در ایان میناه باا چاالش
اساسی پیوند دن ساختار به وظایف ،فناوری و محیط روباهرو اسات ( .)Bolman & Deal, 2003در
خصو با این بعد مجموعاً چهار وظیفه کلیدی و  17خارده وظیفاة رهباران فنااوری االععااد در
مراکم زمو ش عالی شناسایی شد .در همین رابطه یافته های بخش کیفی ااکی ا زن بود که تدوین
استراتژی یکی ا مهامتاری ن وظاایف کلیادی رهباران فنااوری االععااد شامار مایزیاد و تادوین
جهتگیریهای استراتژیک او ه فناوری االععاد ( ،)U1ادغام استراتژیهای وااد فناوری االععاد
با استراتژیهای کعن دانشگاه ( ،)U12تدوین چشماندا سا گار باا اهاداف و مرموریاتهاای دانشاگاه
( )U5و تعیین جهتگیریهای استراتژیک در او ه کسبوکار ( )U2ا جمله وظایف رهبران فنااوری
االععاد در مقامم یک استراتژیست به شمار می زید .همچنین اعمال رهبری اندیشه در میناة ارتقاا
سیستم سیاست گذاری ( ،)U3هدفگذاری خرد و کاعن ( ،)U6ایجااد سااختار مناساب مادیریتی و
مشارکت در تیم برنامهریمی دانشگاه ( ،)U5تادوین سیاساتهاا ،رویاههاا ،اساتانداردها و نقشاه راه
فناوری االععاد دانشگاه ( ،)U4پیگیری و نظارد مستمر بر اجرای برنامه استراتژیک ( ،)U11تادوین
بودجه مربوب به وااد فناوری االععاد و نظارد بر زن ( ،)U1ار یابی عملکرد مرکم فناوری االععاد
بر مبنای استانداردها و تدوین اولویتهای سرمایهگذاری در او ه فنااوری االععااد ( ،)U15تحلیال
همینه – فایده و توسعه سیاست های او ه فناوری االععاد ،ترمین و تضمین امنیات سیساتمهاای
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االععاتی ،)U13( ،تدوین برنامههای بلندمادد و کوتااهمادد ساا مانی ،تضامین کیفیات خادماد و
رسیدگی به شکایاد ( )U3و تجدیدنظر در قاوانین و مقارراد فعلای ااو ه فنااوری االععااد ()U7
ا جمله دیگر خرده وظایفی بودند که یل سیاستگذاری ،برنامهریمی و نظارد و ار یاابی باهعناوان
وظایف کلیدی رهبران فناوری االععاد در بعد ساختاری قرارگرفتهاند.
جدول  .4نتایو ااصل ا تحلیل کیفی شرح شغلها بر اساس بعد منابع انسانی الگوی رهبری بولمن و دیل
وظايف کليدی

خرده وظايف
سیاستگذاری نیروی انسانی با توجه به سیاستهای دانشگاه

برنامهریمی منابع انسانی

شناسایی نیا مندیهای نیروی انسانی
جذب ،استخدام و نگهداری نیروی انسانی
مربیگری

بعد منابع انسانی

توسعه منابع انسانی

شناسایی نیا های زمو شی کارکنان
برنامهریمی زمو ش کارکنان
توسعه ارفهای کارکنان

ار یابی عملکرد

تعریف استانداردهای عملکرد کارکنان
ار یابی عملکرد کارکنان
بررسی وضعیت انگیمشی کارکنان

انگیمش منابع انسانی

پاداش دهی به کارکنان
رسیدگی به شکایاد و رفع اختعفاد کارکنان
توسعه مهاردهای خود انگیمه بخشی کارکنان

بولمن و دیال ( )Bolman & Deal, 2013ا اساتعاره خاانواده بارای توصایف مناابع انساانی در
سا مان و الگوی رهبری پیشنهادی خود استفاده مایکنناد و ا نیا منادیهاا ،مهااردهاا و رواباط
به عنوان مفاهیم محوری این بعد نام می برند .در الگوی پیشنهادی بولمن ودیل رهبری در بعد منابع
انسانی مترادف با توانمندسا ی است و نقش مهمی را در تعالی منابع انسانی سا مان ایفاا مایکناد.
عام باولمن و دیال ( )Bolman & Deal, 2003همساو کاردن مناابع انساانی باا ساا مان ا جملاه
چالش های اساسی است که رهبران در بعد منابع انساانی باا زن مواجاه هساتند .اسات .یافتاههاای
پژوهش ااضر (جدول شماره  ) 4در خصو بعد منابع انسانی الگوی چهار قاب رهبری ااکی ا زن
است که درمجموع چهار وظیفه کلیدی و  13خرده وظیفه در این بعاد ا وظاایف رهباران فنااوری
االععاد در مراکم زمو ش عالی شناساییشده است .در همین رابطه نتایو ااصل ا مطالعه کیفای و
تحلیل اسناد بر مبنای الگوی چهار قاب رهبری ااکی ا زن بود که شناسایی نیا مندیهای نیاروی
انسانی ( ،) U13ار یابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان ،استقرار نظام انگیمشی باا ترکیاد بار خاود
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انگیمه بخشی و توسعه مشارکت کارکنان در تصامیمگیاریهاای ساا مانی ( ،)U3زماو ش و انگیامه
بخشی به کارکنان ا الریق مربیگری ،ایجاد زگاهی و تعهد در کارکناان نسابت باه مرموریاتهاای
وااد فناوری االععاد ( )U2توسعه سیستم منابع انسانی ( ،)U7مدیریت و رهبری مستقیم کارکنان،
فراهم کردن فرصت های زمو ش و بهسا ی منابع انساانی و همچناین توساعه ارفاهای کارکناان ا
الریق همکاری با دیگر سا مانها و انجمنهای ارفهای ( )U1همچنین جذب ،استخدام و نگهاداری
کارکنان همراستا باسیاستهای منابع انسانی دانشگاه ( )U5ا جمله وظایف رهبران فناوری االععااد
در او ه منابع انسانی منظور شده است.

جدول  .5نتایو ااصل ا تحلیل کیفی شرح شغلها بر اساس بعد سیاسی الگوی رهبری بولمن و دیل
وظايف کليدی

خرده وظايف
مذاکره با ترمینکنندگان منابع مالی

مذاکره و مشاوره

مذاکره با دریافتکنندگان خدماد
مشاوره با ینفعان بهمنظور سیستمهای جدید موردنیا

بعد سیاسی

ارائه خدماد مشاورهای به مدیران ارشد دانشگاه
شناسایی فرصتهای مناسب سرمایهگذاری فناوری االععاد
رقابت

رصد مستمر گرایشهای جدید فناوری االععاد
پیشبینی و اندا هگیری نیا های زتی او ه فناوری االععاد
برقراری ارتباب استراتژیک با مؤسساد زمو ش عالی ملی و منطقهای

شبکهسا ی

برقراری ارتباب استراتژیک میان موجودیتهای داخلی و منابع خارجی (ا جمله
دولت ،سا مانها و انجمنها)

بولمن و دیل ( )Bolman & Deal, 2013به لحاظ سیاسی سا مان را به جنگل تشبیه میکنناد
و بر این باورند که مفاهیمی ا قبیل قدرد ،تعارض ،رقابت و سیاست محاور بعاد سیاسای ساا مان
هستند .همچنین معتقدند در این بعد رهبران وکیل مدافع سا مان محساوب مایشاوند و فراسات
سیاسی ا جمله بار ترین مشخصههای زنها به شمار میزید ( .)Bolman & Deal, 2003یافتاههاای
این پژوهش در خصو بعد سیاسی ااکی ا زن است که مجموعاً سه وظیفاه کلیادی و  9خارده
وظیفااه در رابطااه بااا بعااد سیاساای وظااایف رهبااران فناااوری االععاااد در مراکاام زمااو ش عااالی
شناسایی شده است .در همین رابطاه تحلیال اساناد موردمطالعاه نشاان داد کاه رهباران فنااوری
االععاد در مقام مذاکره کننده یا مشاور وظایفی ا قبیل مذاکره با ترمینکننادگان نیا منادیهاای
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وااد فناوری االععاد دانشگاه ( ،)U13مذاکره با ینفعان و کاربران (اساتید ،دانشجویان ،کارکناان و
مدیران) وااد فناوری االععاد ( )U3و ارائه خدماد مشاوره ای به مدیران ارشاد دانشاگاه در ااو ه
فناوری االععاد ( )U12را بر عهده دارند .همچنین هماراه کاردن نظاام فنااوری االععااد فعلای باا
گرایشهای زتی فناوری ( ،)U1شناسایی فرصتهای سارمایهگاذاری و ایجااد تمایمهاای رقاابتی در
او ه فناوری االععاد ( )U5و رصد دائمی روندهای رو فناوری االععاد در زمو ش عاالی ( )U12ا
دیگر وظایف بعد سیاسی است که رهبران فناوری االععاد در رقابت با رقبای خود میبایست به زن
اهتمام ور ند .ععوه بر این شبکه سا ی نیام ا جملاه دیگار وظاایف بعاد سیاسای رهباری فنااوری
االععاد در زمو ش عالی است و رهباران در ایان خصاو وظاایفی ا قبیال برقاراری ارتبااب باا
هم ردیفان درون و برون دانشگاهی ( )U2توسعه کانالهای ارتبااالی باا ینفعاان و کااربران ( )U3و
همکاری با سا مانهای ملی و بینالمللی ( )U5را بر عهدهدارند.

جدول  .6نتایو ااصل ا تحلیل کیفی شرح شغلها بر اساس بعد نمادین الگوی رهبری بولمن و دیل
وظايف کليدی

خرده وظايف
خلق فرهنگ مشارکت

بعد نمادین

فرهنگسا ی

ترویو فرهنگ کارایی و ا ربخشی در سا مان
ترویو فرهنگ پاسخگویی
تیم سا ی و ترکید بر کار تیمی

الهام بخشی

اعمال رهبری اندیشه در ارتقا وااد فناوری االععاد
عمل کردن بهعنوان عامل تغییر

کارناوال ،تئاتر و معبد ا جمله استعارههایی هستند که بولمن و دیال ()Bolman & Deal, 2013
برای توصیف بعد نمادین سا مان به کار میگیرند و معتقدند مفاهیمی پایهای چون فرهناگ ،معناا،
استعاره ،جشنها ،تشریفاد ،داستانها و قهرمانان بعد نمادین سا مان را شکل میدهند .در این بعاد
مشخصه اصلی رهبران الهام بخشی است و باید نقش محوری را در خلق باورها ،یبااییهاا و معاانی
ایفا کنند .در همین راستا جدول شماره ( ) 6بیانگر زن است که با توجه به تحلیل محتوای اسناد بار
مبنای بعد نمادین الگوی چهار قاب رهبری درمجماوع  2وظیفاه کلیادی و  6خارده وظیفاه بارای
رهبران فناوری االععاد مراکم زمو ش عالی شناساییشده اسات ( .)Bolman & Dal, 2003درواقاع
یافته های بخش کیفی نشان داد که فرهنگسا ی و الهام بخشی میتواند ا جمله مهمتارین وظاایف
نمادین رهبران فناوری االععاد به شمار زیاد .در هماین رابطاه وظاایفی ا قبیال نهادیناه کاردن
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فرهنگ مشارکت میان کارکناان ( ،)U7و توساعه کارهاای تیمای ( ،)U1اعماال رهباری اندیشاه در
سیاست گذاری و ارتقا وااد فناوری االععاد ( ،)U3ترغیب کارکنان و مدیران وااد فناوری االععاد
اضور در تیمهای درون و بارونساا مانی ( ،)U4االمیناان بخشای نسابت باه انعکااس ار شهاا در
فرهنگ وااد فناوری االععاد ( ،)U13خلق فضایی پاسخگو ،قابلاالمینان و خدمت گارا در ساا مان
( ،)U7تبدیل کارایی بهعنوان بخشی ا فرهناگ ساا مانی واااد فنااوری االععااد ( ،)U10متاولی و
مجری بودن در تغییراد سا مان ( )U5در مره وظایف نمادین رهبران فناوری االععاد در مؤسساد
زمو ش عالی قرارگرفته است.
سؤال  . 2مادیران فنااوری االععااد در مراکام زماو ش عاالی هریاک ا وظاایف رهباری را تاا
چه اندا ه اائم اهمیت میدانند؟
به منظور پاسخگویی باه ایان ساوال پاژوهش ا ز ماون  Tتاک گروهای اساتفادهشاده اسات.
جدول شماره  7نتایو این ااصل ا اجرای ز مون را نشان میدهد.
جدول  .7نتایو ز مون  Tتک گروهی مربوب به اهمیت وظایف کلیدی رهبران فناوری االععاد

ابعاد /وظايف

وظایف
کلیدی

وظایف
کلیدی

وظایف
کلیدی

t

درجه
آزادی

سطح
معناداری دو

تفاوت
ميانگين

فاصله اطمينان
%95
کمینه

بیشینه

بعد ساختاری
استراتژیست
سیاستگذاری
برنامهریمی
نظارد و ار یابی

32/946
31/464
22/494
31/341
28/325

43
43
43
43
43

/000
/000
/000
/000
/000

1/32
1/50
1/15
1/43
1/21

1/242
1/403
1/047
1/338
1/126

1/404
1/596
1/253
1/522
1/298

بعد منابع انسانی
برنامهریمی منابع
انسانی
توسعه منابع انسانی
ار یابی عملکرد
انگیمش منابع انسانی

24/528

43

/000

1/39

1/280

1/509

24/322

43

/000

1/46

1/345

1/588

20/061
24/819
11/523

43
43
43

/000
/000
/000

1/41
1/40
1/30

1/270
1/286
1/072

1/554
1/513
1/527

بعد سیاسی
مذاکره و مشاوره
رقابت
شبکهسا ی

36/844
14/818
28/620
21/558

43
43
43
43

/000
/000
/000
/000

1/305
1/15
1/46
1/30

1/234
0/993
1/363
1/178

1/377
1/306
1/569
1/421

دامنه
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وظایف
کلیدی

بعد نمادین
فرهنگسا ی
الهام بخشی

14/954
16/626
13/618

43
43
43

1/266
1/13
1/40

/000
/000
/000

1/096
0/996
1/192

1/437
1/270
1/607

داده های جدول شماره ( ) 7در پاسخ به سوال دوم پژوهش ااکی ا زن است کاه باا توجاه باه
مقدار  Tتک گروهی ااصلشده در رابطه با هریک ا وظایف کلیدی رهباران فنااوری االععااد در
مراکم زمو ش عالی و همچنین سطح معناداری  0/000بهدستزمده ،با االمینان  95درصد و خطای
کمتر ا  0/05می توان بیان داشات کاه باین میاانگین واقعای و میاانگین نظاری ( )3دیادگاههاای
شرکتکنندگان در پژوهش در رابطه با میمان اهمیت هریک ا وظایف تفاود معناداری وجود دارد و
در همه موارد اختعف میانگین مشاهدهشده مثبت بوده و میانگین واقعی بیشاتر ا میاانگین نظاری
است .بهعبارتیدیگر تفاود مشاهدهشده به این معنی است که شرکتکنندگان در پاژوهش اهمیات
تمامی وظایف شناسایی شده مربوب به رهبران فناوری االععاد در مراکم زماو ش عاالی را بااالتر ا
متوسط ار یابی کرده اند.
سااؤال  .3زیااا بااین میاامان اهمیاات هریااک ا وظااایف کلیاادی رهبااران فناااوری االععاااد در
مراکم زمو ش عالی تفاود معنادار وجود دارد؟
در راسااتای پاسااخگااویی بااه سااوال سااوم پااژوهش و رتبااهبناادی هریااک ا ابعاااد و وظااایف
کلیدی رهباران فنااوری االععااد مراکام زماو ش عاالی ا ز ماون فریادمن اساتفادهشاده اسات.
نتایو این ز مون در جدول شماره ( )8زمده است.
جدول  . 8نتایو ز مون فریدمن جهت رتبهبندی میمان اهمیت وظایف کلیدی رهبران فناوری االععاد
ابعاد /وظايف
بعد نمادين
الهام بخشی
وظايف
فرهنگسا ی
کليدی
بعد سياسي
شبکهسا ی
وظايف
رقابت
کليدی
مذاکره و مشاوره
بعد ساختاری
برنامهریمی
وظايف
استراتژیست
کليدی
نظارد و ار یابی

ميانگين رتبه
3/10
1/70
1/30
2/50
2/10
2
1/90
2/30
3/30
3/10
1/90

رتبه
اول
1
2
دوم
1
2
3
سوم
1
2
3

خي دو

درجه آزادی

سطح معناداری

9

3

0/003

1/2

3

0/549

75

3

0/000
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سیاستگذاری
بعد منابع انساني
برنامهریمی منابع
انسانی
توسعه منابع انسانی
وظايف
انگیمش منابع
کليدی
انسانی
ار یابی عملکرد
خی دو (ابعاد)
18/900

1/70
2/10

4
چهارم

2/60

1

2/60

2

2/50

3

2/30
درجه ز ادی (ابعاد)
3

4

2/793

3

0/425

سطح معناداری (ابعاد)
0/000

داده های جدول ( )8تفااود رتباه بنادی مرباوب باه هریاک ا ابعااد چهارگاناه مادل رهباری
بااولمن و دیاال و همچنااین تفاااود در رتبااهبناادی وظااایف کلیاادی مربااوب بااه هاار بعااد را نشااان
میدهد .مقادار خایدو ( )18/900باهدساتزماده در جادول شاماره  8اااکی ا زن اسات کاه باا
خطااای کمتاار ا  ،0/05سااطح معناااداری  0/000و االمینااان  95درصااد میاامان اهمیاات هری اک
ا وظااایف چهارگانااه رهبااران فناااوری االععاااد در زمااو ش عااالی ا سااوی شاارکتکنناادگان در
پااژوهش متفاااود ار یااابیشااده اساات .در واقااع یافتااههااای ااصاال ا ایاان ز مااون بیااانگر ایاان
موضااوع اساات کااه نمونااة پااژوهش وظااایف نمااادین و سیاساای رهبااران فناااوری االععاااد در
زمااو ش عااالی را اااائم اهمیااتتاار ا وظااایف س ااختاری و منااابع انسااانی دانسااته انااد .همچنااین
تفاااود دیاادگاههااا در رابطااه بااا میاامان اهمیاات هریااک ا وظااایف کلیاادی یرمجموعااه دو بعااد
نمادین و ساختاری معنادار مشااهده شاد .درواقاع نتاایو ز ماون فریادمن نشاان دادکاه باا توجاه
به خی دو ( )9بهدسات زماده مرباوب باه وظاایف کلیادی بعاد نماادین رهباری فنااوری االععااد
و همچنااین سااطح معناااداری مشاااهدهشااده ( ،)0/003بااا االمینااان  95درصااد ماایتااوان بیااان
داشاات کااه شاارکتکنناادگان در پااژوهش وظیفااه الهااام بخشاای رهبااران را تااناادا های مهمتاار ا
فرهنگ سا ی دانساته اناد .در رابطاه باا میامان اهمیات وظاایف کلیادی بعاد سااختاری رهباران
فناوری االععاد نیم نتاایو ااصال ا ز ماون فریادمن بیاانگر زن اسات کاه باا توجاه باه خای دو
( )75بهدست زماده و ساطح معنااداری  ،0/000باا االمیناان  95درصاد میاان تاوان بیاان داشات
که تفااود در میامان اهمیات هریاک ا وظاایف مرباوب باه بعاد سااختاری معناادار اسات و ایان
تفاااود بااه گونااه ای اساات کااه شاارکتکنناادگان در پااژوهش وظیفااه کلیاادی برنامااهریاامی را
مهمتاار ا سااه وظیفااه کلیاادی دیگاار مربااوب بااه ایاان بعااد دانسااته انااد .میااان میاامان اهمیاات
وظایف کلیدی مربوب به دو بعد سیاسی و منابع انسانی تفاود معناداری مشاهده نشد.
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بحث و نتيجهگيری
در شرایطی که فناوری االععاد تصمیماد مدیریتی و دیگار تصامیماد مرباوب باه مؤسسااد
زمو ش عالی را تحت تر یر قرار داده است فهم این موضوع که رهبران ارشد فناوری االععاد چگونه
بر این فرایند تر یر میگذراند مهم به نظر میرسد .چراکه فناوری االععااد باهواساطه مااهیتی کاه
داراست او های به سرعت در اال تغییر است و همین امر نیم باعث شده اسات باهکاارگیری زن در
مؤسساد زمو ش عالی با پیچیدگیها و دشواریهایی روبهرو شود .باه اعتقااد جکساون ( Jackson,
 )2004مدیران و رهبران ارشد فناوری االععاد در دهههای زتای باا چهاار چاالش اساسای روباهرو
هستند که برخی ا این چالشها نیم ا ابتدای  1990با این مدیران همراه بوده است .به اعتقااد وی
مواردی چون امایت ا ساختار متمرکم مدیریتی ،خلق مقیاسهاای اقتصاادی باهمنظاور ار یاابی،
ایجاد استانداردهای فنی و همچنین فضای بهسرعت در اال تغییر فناوری در زمو ش عالی ا جملاه
این چالشها به شمار می زیند که درواقع ناشی ا نقش استراتژیکی اسات کاه فنااوری االععااد در
زمو ش عالی پیداکرده است .چستر ( )Chester, 2006نیم با استناد باه چاالشهاای مطارحشاده ا
سوی جکسون ( )Jackson, 2004استدالل میکند که تنها رهبران فناوری االععاد هستند که توان
رویارویی با این چالش ها رادارند ،لذا ضرورد رویارویی با این چالشها موجب شده اسات کاه نقاش
مدیران ارشد االععاد ا تکنسین های فناوری به رهبران فناوری االععاد تحول پیدا کناد .باه عام
کاتم و دیگاران ( )Katz et al,2004نیام نقاش سانتی مراکام کاامپیتور و کتابخاناههاا و همچناین
متخصصانی که وظیفه رهبری و مدیریت این مراکم را در مؤسساد زمو ش عاالی دارناد چنادان باا
تغییراد زمو ش عالی سا گار نیست ،ا همین رو شکل جدیدی ا رهبری با نقاشهاا ،قابلیاتهاا و
جهتگیریهای جدید نیا است .نقاشهاا و جهاتگیاریهاای کاه باه عام اساتاروکی و اساکیلر
( )Zastrocky & Schlier, 2000ال مه نظمبخشی به دانشگاهها و دیگر مراکم زمو ش عالی در دنیای
زشفته فناوری االععاد است .تحول نقش و گذار مدیران فناوری االععاد ا پستی با اختیاراد فنی
به رهبران سا مانی موردتوجه پژوهشهای متعددی بوده است ( ;Hawkins, 2004; Chester, 2006
 )Brown, 2008; Nicolet, 2011; Weiss, 2011; EDUCASE, 2015و در ااال ااضار ایان امار
موجب شده است این گروه ا رهبران به واسطه نقشی که در تحقق مرموریاتهاای مراکام زماو ش
عالی و همچنین مسئولیتی که در خلق استراتژیها و سیاستهای او ه فناوری االععاد دارناد باه
عنوان یک عضو ابت تیم رهبری دانشاگاه باه شامار مایزیناد ( ;Hawkins, 2007; Brown, 2008
 .)Allison, 2010بدیهی است یکی ا عوامل مو ر در موفقیات رهباران ارشاد زگااهی ا نقاشهاا و
وظایفی است که ا این رهبران انتظاار مایرود ا هماین رو در راساتای شاکلگیاری ایان زگااهی
پژوهش ااضر نیم بر مبنای دو ضرورد شکل گرفت .ضرورد اول گاذار مراکام کاامپیوتر باه مراکام
فناوری االععاد و همچنین گذار مدیران فناوری االععاد ا یک اقتادار فنای باه رهباری فنااوری
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االععاد در مراکم زمو ش عالی بود که به عم چساتر ( )Chester, 2006شخصای کاه ایان پسات و
سمت سا مانی را دریافت میکند نیا مند الماماد متعددی اسات و صارف داشاتن شاعور فنااوری و
تمایل به بر عهده گرفتن مسئولیت در این مینه برای یک رهبار فنااوری االععااد کاافی نیسات.
ضرورد دوم تفاوتی است که میان این پست در مراکم زمو ش عالی و دیگر مراکم صنعتی ،تجااری و
خدماتی وجود دارد و پژوهشگرانی چون ویس ()Weiss, 2011؛ لنیمن ()Lineman, 2007؛ پنارود و
دیگران ( )Penrod et al, 1990این تفاود را خاالرنشان شدهاند .در نتیجه انتظارمی رود تحت تار یر
دو ضرورد یادشده وظایف رهبران فناوری االععاد نیم با تغییراد و تحوالتی همراه شاده باشاد .در
پژوهش ااضر به واسطه تحلیل کیفی اسناد و باهدف شناسایی وظایف کلیدی رهبران ارشد فناوری
االععاد در زمو ش عالی در مجموع  13وظیفه کلیدی (مقوله) و  46خرده وظیفه (مؤلفه) بر اساس
چهار بعد ساختاری ،منابع انسانی ،سیاسی و نمادین الگوی چهار قاب رهبری استخراج گردید .شکل
شماره ( )2وظایف کلیدی رهبران فناوری االععاد در زمو ش عالی را نشان میدهد.

شکل  .2مدل مفهومی وظایف کلیدی رهبران فناوری االععاد در زمو ش عالی

همانگونه که پیش ا این و در بیان مسئله پژوهش نیم خاالرنشان شاد ،مقولاه رهباری فنااوری
االع عاد و وظایف کلیدی این رهبران چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است و عمده پژوهشگران باه
مطالعه مدیریت فناوری االععاد و شناسایی وظایف مدیران پرداخته اند برای مثال سینود و گروبار
( )Synnott & Gruber, 1981در مره نخستین کسانی بودند که باه مطالعاه پسات مادیران ارشاد
فناوری االععاد پرداختند .زنها در نتیجه پژوهشهای خود پیشنهاد میکنند که یک مادیر ارشاد
فناوری االععاد در مجموع مایبایسات  9نقاش را ایفاا کناد کاه عباارداناد ا  .)1 :مادیریت.)2 ،
برنامهریم استراتژیک .)3 ،عامل تغییر .)4 ،کنشگری فعاالی .)5 ،سیاساتمدار .)6 ،ادغاام کنناده.)7 ،
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کنترلکننده االععاد .)8 ،گمینش گر ارفهای کارکنان و  .)9زینده پژوه ،به اعتقاد سینود و گروبار
اتکا به این نقشها ال مه ا ربخشی مادیران ارشاد االععااد اسات .باروان ( )Brown, 2007نیام در
پژوهش کمی که به منظور بررسی ا ربخشی مدیران ارشد فناوری االععاد انجاام داده اسات شاش
نقش کلی .)1 ،شریک تجاری .)2 ،ترمینکننده یرساختهای فناوری االععااد .)3 ،راباط بیرونای،
 .)4استراتژیست او ه فناوری االععااد .)5 ،ادغاام کنناده و  .)6مربای فنااوری االععااد را بارای
مدیران ارشد فناوری االععاد برمیشمرد .همچنین استاروکی و اساکیلر ( Zastrocky & Schlier,
 )2000نیم در تعریف مدیران ارشد فناوری االععاد قرن  21نقاشهاای چاون  .)1سیاساتمداری و
رابط بودن .)2،ترمین منابع مالی .)3 ،با اریابی ،عضویت تیم اجرایای ،استراتژیسات و  .)4شانونده و
گوینده فعال بودن را ا جملاه مهامتارین نقاشهاا و وظاایف ایان مادیران برمایشامارد .لنایمن
( )Lineman, 2005در مطالعه تفاود میان نقش مدیران ارشد فناوری االععااد در زماو ش عاالی و
دیگر صنایع بیان میدارد که در او ه کسب وکار وظیفه اصلی رهبران فناوری االععاد خلاق ار ش
برای سهامداران و کسب سود برای شرکت است دراالیکاه در مراکام زماو ش عاالی ایان رهباران
کم ک به بهبود سیستم زمو ش ،پژوهش ،تدریس و یادگیری و همچنین بهبود سیستم مادیریتی را
مهمترین وظیفه خود میدانند .کاتم و دیگران ( )Katz, 2004نیم دریافتند کاه در مقایساه باا دیگار
صنایع مربیگری به عنوان یکی ا وظایف کلیدی رهبران فناوری االععاد در زمو ش عالی محساوب
میشود و نقش مهمی نیم در موفقیت زنها دارد .همچنین نتایو پژوهش لنیمن ()Lineman, 2007
نشان میدهد که عنصر تعامل به عنوان یکی ا وظایف کلیدی رهبران فناوری االععااد در زماو ش
عالی در مقایسه با دیگر بخش اهمیت یادی در موفقیت این رهبران دارد.
همچنین نتایو پژوهش در پاسخ به سوال  2نیم بیانگر زن بود که مدیران مراکم فناوری االععاد
اهمیت چهار بعد رهبری ساختاری ،منابع انسانی ،سیاسی و نمادین و وظایف مربوب باه ایان چهاار
بعد در موسساد زمو ش عالی را باالتر ا متوسط ار یاابی کارده اناد .عاعوه باراین پاساخ ساوال 3
پژوهش نیم ااکی ا زن ب ود کاه چهاار بعاد رهباری فنااوری االععااد در مقایساه باا یکادیگر در
اولویت های متفاوتی قرار دارند .به گونه ای که مدیران دو بعاد نماادین و سیاسای رهباری فنااوری
االععاد را در مقایسه با بعد ساختاری و منابع انسانی مهمتر دانسته اناد .باهعباارتیدیگار مادیران
معتقد بوده اند وظای فی ا قبیل اعمال رهبری اندیشه ،عمل کردن به عنوان عامل تغییر ،تیم ساا ی
و تاکید برکارتیمی ،خلق فرهنگ مشارکت و همچنین وظاایفی چاون رصاد مساتمر گارایش هاای
جدید فناوری ،پیشبینی نیا های زتی او ه  ،ITشبکه سا ی و برقراری ارتباالاد استراتژیک درونای
و بیرونی در مقایسه با وظایف ساختاری و منابع انسانی برای موفقیت رهباران فنااوری االععااد در
زمو ش عالی اایم اهمیتتر هستند .کوتر ( )Kotter, 2001عاملیت تغییر را وجاه تماایم رهباری ا
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مدیریت می داند و معتقد است که رهبران عامعن و متولیان تغییر به شامار مایزیناد ،درااالیکاه
مدیران بیشتر به دنبال باد هستند .ا همین رو رهبران فناوری االععاد به واسطه ماهیت پویاای
و همواره در تغییر  ITباید عامعن و رصدگران تغییراد باشند تاا بتوانناد ا اربخش واقاع شاوند .در
همین رابطه نتایو ااصل ا پژوهش بولمن و دیل ( )Bolman & Deal, 1991که بر روی ساه گاروه
ا مدیران مراکم زمو شی ( 150مدیر مرکم زمو ش عالی زمریکا 63 ،مدیر مدرسه در فلوریادا و 220
مدیر مدرسه دولتی در سنگاپور) انجام دادند نشان داد که وظایف بعد ساختاری رهباری ()F= 0.85
در هر سه گروه مورد مطالعه به یک اندا ه مورد توجه بوده اسات .در رابطاه باا بعاد مناابع انساانی
( )F=59.43مدارس در مقایسه باا مراکام زماو ش عاالی توجاه بیشاتری را باه ایان بعاد معطاوف
میداشتند ،بعد سیاسی ( )F=56.69در مراکم زمو ش عالی به مراتاب بیشاتر ا مادارس موردتوجاه
قرارگرفته است .بعد نمادین ( )F=4.88در مراکم زمو ش عالی مورد توجه بوده است اما با این وجاود
بعد نمادی ن رهبری در میان هر سه گروه در اولویت چهارم توجهاد بوده است .نتایو پژوهش بوردن
( )Borden, 2000نیم نشان داد که بعد ساختاری ( ،)%57سیاسی ()%55؛ انساانی ( )%53و نماادین
( )52%به ترتیب در اولویت توجه مدیران قرار داشتهاند .همچنین نتایو ااصل ا پژوهشی کمی کاه
تریس ( )Trees, 2006در رابطه با جهتگیریهای  220مدیر ارشد در زمو ش عالی انجام داد ااکی
ا زن بود که این مدیران ارشد به ترتیب ابعاد منابع انسانی ( ،)76%ساختاری ( ،)57%نمادین ()55%
و سیاسی ( )52%را موردتوجه قرار دادهاند.
در مراکم زمو ش عالی ایران نیام بعاد ا گاذار وااادهای متاولی فنااوری ا مراکام کاامپیوتر و
خدماد ماشینی به مراکم فناوری االععاد ،مدیران ارشد یا در واقع همان رهبران فنااوری االععااد
در مره تیم رهبری دانشگاه ها و دیگر مراکم زمو ش عالی قرارگرفتهاند و ضروری اسات باه صاورد
ا ربخشی باا دیگار رهباران و مادیران وارد تع امال شاوند تاا ا یکساو بتوانناد در تحقاق اهاداف و
مرموریتهای دانشگاه ها مو ر واقع شوند و ا سوی دیگر نیم بتوانند امایت دیگر رهبران دانشاگاهی
را در راستای توسعه و تعالی واادهای فناوری االععاد فراهم زورند .بیتردید این امر مانی ااصال
خواهد شد که رهبران فناوری االععاد درک درستی نسبت به وظایف و مسئولیتهای خود داشاته
باشند و قادر باشند دیگران را نیم نسبت به این وظایف زگاه سا ند .علیرغم اینکه فنااوری االععااد
در اال ااضر نقش محسوسی را در پیشبرد اهداف و مرموریتهای دانشگاه و دیگار مراکام زماو ش
عالی ایفا میکند اما رهبری فناوری االععاد که یکی ا مهمترین ارکان کاربست فنااوری االععااد
در عصر زمو ش عالی دیجیتال است چندان مورد توجه پژوهشاگران و دانشاگاهیان نباوده اسات و
انتظار می رود متناسب بااهمیت این امر پژوهش و پژوهشگران بیشتری توجه خود را مقوله رهباری
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 امید میرود که نتایو این پژوهش به عناوان گاامی.فناوری االععاد در زمو ش عالی معطوف دارند
.هرچند کوچک در رهبری ا ربخش فناوری االععاد در زمو ش عالی مو ر واقع شود
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