فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمیواحدگرمسار

سال دوازدهم ،شماره  ،2تابستان 7931
صص 9- 23

بررسی مقایسهای عملکرد مدیران دانشگاههای استان گلستان

کامبیز اسماعیلنیا شیروانی ،1کیومرث نیازآذری ،2مریم تقوایی یزدی

3

چکیده
هدف این پژوهش بررسی مقایسهای عملکرد مدیران دانشگاههای استان گلستان بود .این مطالعه ترکیبی(کیفی و
کمی) و از نوع پیمایشی بود .جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی استان گلستان بودند که  51نفر از
آنها با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی مدیران و معاونان دانشگاههای استان گلستان (593
نفر) در سال  396 1بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد  391نفر آنها با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
انتخاب شدند .با مطالعه پیشینه نظری و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی با روش گراند تئوری پرسشنامه عملکرد
مدیران ( 53گویه) طراحی شد .روایی صوری و محتوایی ابزار با نظر متخصصان تأیید و پایایی با روش آلفای
کرونباخ برای عملکرد مدیران  0/47محاسبه شد .دادهها با روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل واریانس با

نرمافزار  SPSS-19تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که عملکرد مدیران پنج بعد فردی ،آموزشی و دانشجویی،
پژوهشی ،بهداشتی و اداری و مالی داشت .همچنین عملکرد مدیران دانشگاه علوم پزشکی در مقایسه با عملکرد
مدیران سایر دانشگاهها بهتر بود.
کلید واژهها :عملکرد ،عملکرد آموزشی ،عملکرد پژوهشی.
دریافت مقاله1397 /3/51 :

پذیرش مقاله1397 /6/32 :

 -1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.

kambiz1353@yahoo.com

 -2دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران( .نویسنده مسئول)

k.niazazari@gmail.com

 -3استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.

m_taghvaeeyazdi@yahoo.com
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مقدمه
قبخش اهداف آموزشی است و آموزش
تها و تحق 
امروزه مدیریت آموزشی مرکز ثقل فعالی 
یشود و مدیران آن فاتح عصر علم و تمدن و گردانندگان اصلی
کلید توسعه جوامع محسوب م 
یباشند که عملکرد آنها کل نظام آموزشی را تحت تأثیر قرار میدهد
سازمانهای آموزشی م 
(غالمی و یارمحمدزاده .)5 39 1 ،سازمانها از شالوده اصلی اجتماعی امروزی هستند و مدیریت
مهمترین عامل در حیات ،رشد و بالندگی یا نابودی سازمانها است .میان عملکرد سازمان و
سبک مدیریتی رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ به طوری که موفقیت یا شکست یک نظام را به
یدهند .از این رو مساله مدیریت در نظام ارزش و اهمیت قابل توجهی دارد.
مدیریت آن نسبت م 
شهای مدیران در رفتار و عملکرد
بنظران علم مدیریت معتقدند باورها و نگر 
بسیاری از صاح 
آنان تأثیر مستقیم داشته و رفتار و عملکرد آنها نیز تأثیر بسزایی در عملکرد گروههای درون یک
نظام دارد .همچنین مدیریت هنر به دست آوردن حداکثر نتایج با حداقل تالش بوده و وظیفه
اصلی مدیران طراحی ،ساخت و برنامهریزی در محیطی است که بتواند دستیابی به اهداف تعیین
شده را امکانپذیر سازد (منصوریان ،حسینی و خسروان .) 1393 ،آموزش عالی یکی از عناصر
یرود .مشخصه مهم آموزش عالی در چهار دهه
کلیدی توسعه انسانی در هر کشور به شمار م 
گذشته گسترش سریع مؤسسات آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران
بوده است .در واقع آموزش عالی معرف سرمایهگذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوردن
و ارتقا بخشیدن دانش ،مهارت و نگرش مورد نیاز در نیروی انسانی به توسعه همهجانبه کشور
یکند .بنابراین آموزش عالی نقش غیرقابل انکاری در پیشرفت جوامع به خصوص رشد
کمک م 
و توسعه سازمانها دارد (سیادت ،شمس ،همایی و غریبی .) 84 31 ،نظام آموزش عالی مسئول
آمادهسازی و تأمین نیروی انسانی دیگر نهادهای تولیدی و خدماتی در جامعه است و با توجه به
نقش و اهمیت این نظام بهویژه در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ضروری است تا
در جهت ارتقای کیفیت این نظام گامهایی برداشت و از هدر رفتن سرمایه انسانی و مادی
جلوگیری شود (وربک ،باگوزی و بلشاک .) 2016 ،1مهمترین عامل در بهرهوری سازمانهای

آموزشی و در نهایت کل جامعه ،منابع انسانی است و به این سبب است که مسئوالن سازمانهای

1. Verbeke, Bagozzi & Belschak
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آموزشی با یاری متخصصان توجه خاصی به عملکرد دارند .عملکرد شغلی در سازمانهای
یکند که درک کنیم
زیادی مورد بررسی قرار گرفته است ،اما این متغیر زمانی معنا پیدا م 

موفقیت و شکست سازمان به عللکرد کارکنان آن بستگی دارد (لئو ،هانگ و فان.) 2018 ،1

تهای فرد است و
تهایی است که به طور معمول بخشی از شغل و فعالی 
عملکرد به معنای فعالی 
باید آن را انجام داد .زندگی در جوامع مبتنی بر دانش چالشهای جدیدی را برای نیروی کار و

سازمانها ایجاد کرده است (کلیر.) 2017 ،2

بررسی موضوع عملکرد در سازمانها سابقهای طوالنی دارد و تمرکز مطالعات بر سبک رهبری و
تها و شایستگیها و عملکرد رهبران بوده است .زیرا سبک رهبری مورد استفاده و
مهار 
یگذارد و نقش مهمی در
تصمیمات اتخاذشده به وسیله مدیران بر عملکرد سازمان تأثیر م 

موفقیت یا شکست سازمان دارد (بلتون .) 2011 ،3اگرچه مفهوم مدیریت عملکرد مفهوم جدیدی

ثانگیزترین خدمات
به حساب میآید ،اما ارزشیابی عملکرد طی چند دهه گذشته از جمه بح 
یتوان گفت که مدیریت عملکرد با مطرح ساختن
تهای مدیریتی بوده است و م 
پرسنلی و فعالی 
تها و
مجموعهای از دیدگاهها و برانگیختن احساسات گوناگون یکی از پیچیدهترین فعالی 
فرایندهای مدیریت منابع انسانی است .در بسیاری از سازمانها ارزشیابی عملکرد بخش
جداییناپذیر برنامههای مدیریت منابع انسانی و ابزار بسیار کارآمد در توسعه حرفهای محسوب
یشود و برای مقاصد متعددی مورد استفاده قرار م 
م 
یگیرد (برناردین .)9002 ،4اظالعات حاصل

از اندازهگیری عملکرد به طور گستردهای برای جبران خدمت ،بهبود عملکرد و مستندسازی
یتوان از آن در تصمیمات مربوط به کارکنان نظیر ارتقا ،انتقال ،اخراج و
یرود .همچنین م 
بکار م 
انفصال از خدمت ،تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی ،توسعه کارکنان و تحقیق و ارزشیابی برنامه
استفاده نمود .اهداف ارزشیابی کارکنان را میتوان در توسعه کارکنان ،ایجاد انگیزه ،برنامهریزی
نیروی انسانی و استخدام و ایجاد ارتباطات مؤثر بین کارکنان و مدیران برشمرد (الدا ،اندریو و
سارتو.) 2017 ،5

1. Liu, Huang & Fan
2. Clare
3. Belton
4. Bernardin
5. Alda, Andreu & Sarto
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عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد و
فترین تعریف عملکرد توسط نیلی 1در سال  5002ارائه شده است .عملکرد به معنای
معرو 

یباشد .بر اساس این تعریف عملکرد به
فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته م 
دو جزء تقسیم میشود .یکی کارایی که توصیفکننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در
فکننده درجه نیل به اهداف سازانی
تولید خدمات و محصوالت و دیگری اثربخشی که توصی 
است (نیلی .)5002 ،همچنین عملکرد اثربخش یک شغل عبارت است از حصول نتایج خاص در
نشده برای شغل مانند درآمد از طریق انجام اقداماتی خاص به
دستیابی به نتایج از پیش تعیی 
تها ،رویهها و شرایط محیط سازمانی باشد .عملکرد سازمانی به
طوری که مطابق با سیاس 
تهای سازمانی و نتایج حاصل از انجام آنها اطالق
تها ،وظایف و فعالی 
چگونگی انجام مأموری 

یشود (السون و وو .) 2010 ،2یکی از فرایندهای مورد نیاز در نظامها برای تضمین کیفیت
م 

مراقبت ،ارزیابی عملکرد است .ارزیابی عملکرد ضمن اطالع از وضع موجود و تطابق
تهای حرفهای و تقویت روابط میان کارکنان ،تعیین شیوه آموزش و
استانداردها در ارتقاء فعالی 
یها ،شیخی ،شوکتی
یباشد (خوین 
نیازهای آموزشی آنان و بازدهی بیشتر سازمان مؤثر م 
مهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانها از سه خواستگاه
احمدآباد و محمدپوراصل .)5 39 1 ،سیست 
تمرکز بر کیفیت ،تمرکز بر برنامهریزی استراتژیک و استفاده از فنون تحقیق بر عملیات نشأت
میگیرند (جیانگ و هولبرن .) 2018 ،3پژوهشگران به تدوین مدلی جهت ارتباط رهبری

دانشگاهها با عملکرد آنها بر اساس الگوی  360درجه پرداختند که مهمترین عناصر و مولفههای
یباشند .عنصر امور پژوهشی شامل مولفههای قراردادهای پژوهشی داخلی و
آنها به شرح زیر م 
خارجی ،انتشارات پژوهشی دانشگاه شامل کتاب ،مقاله و مجله ،میزان کتاب در دانشگاه ،مراکز
یباشند .عنصر امور
شها ،اختراع و اکتشاف و مسابقات پژوهشی م 
تحقیقاتی ،سمینارها و همای 
فرهنگی شامل مولفههای افزایش اخالق در دانشگاه ،انتشارات فرهنگی مثل کتاب ،مقاله و مجله،
یباشند .عنصر امور مالی شامل مولفههای
شهای فرهنگی و اعیاد م 
برگزاری مسابقات و همای 
برنامهریزی مالی ،کسب درآمد (شهریه ،هدایا و غیره) و انجام هزینههای جاری و عمرانی

1. Neely
2. Olson & Wu
3. Jiang & Holburn
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یباشند .عنصر امور دانشجویی شامل مولفههای خدمات به دانشجو ،خدمات ،تجهیزات و
م 
امکانات رفاهی ،پاسخگویی به نیازهای رفاهی ،حوزه ورزش و تغذیه و توسعه آن و حوزه
یباشند .عنصر امر آموزشی شامل مولفههای کیفیت آموزشی مثل ساعات
بهداشتی و درمانی م 
تدریس ،سطح اساتید و غیره ،کیفیت آموزش شامل خدمات آموزشی ،تعداد رشته و غیره و
یباشند .عنصر امور اداری شامل مولفههای تعداد
میزان بکارگیری تکنولوژی در تدریس م 
یباشند .عنصر امور
کارکنان و جنسیت و تحصیالت آنان و فرایندهای توسعه منابع انسانی م 
بهداشتی شامل مولفههای سالمت اجتماعی ،بهداشت و نظام سالمت ،بهداشت فیزیکی و
یخانی ،حقخواه و حسنزاده.) 88 31 ،
یباشند (موس 
بهداشت کار م 
برای اینکه سازمانی به اهدافش دسترسی پیدا کند ،باد کارکنان کارهای خود را در سطح قابل
قبولی از کارایی انجام دهند .این مساله برای سازمانهای که عملکرد ضعیفشان زمینه را برای
یآورد ،امری حیاتی و
شکست در انجام خدمات عمومی و نیز زمینه ورشکستگی آنها را فراهم م 

ضروری است (شانکر ،بهانوگوپان ،وندرهیجدن و فارل .) 2018 ،1سیدجوادین ( )5 39 1عوامل
مؤثر بر عملکرد را به چهار طبقه محیطی ،سازمانی ،شغلی و فردی تقسیم کرد .عوامل محیطی
دارای مولفههای شرایط اقتصادی ،فناوری ،فرهنگ اجتماعی ،سازمانهای کارگری و
کارفرمایی ،رقبا ،وضعیت جغرافیایی ،مقررات حکومتی و مالحظات سیاسی و بینالمللی است.
کهای رهبری،
عوامل سازمانی دارای مولفههای برنامههای سازمان ،جو و فرهنگ سازمانی ،سب 
یباشد .عوامل شغلی را با عنوان ساختار کار نام برد .منظور
توانایی پرداخت و ساختار سازمانی م 
یباشد .مشاغلی که
از ساختار کار میزان نظم و ساختی است که برای انجام شغل مورد نیاز م 
یشناسد تأثیر
لهای مشخصی برای مجریان دارد با مشاغلی که چارچوب خاصی نم 
دستورالعم 
یگذارد؛ به گونهای که مشاغل ساختارنیافته ممکن است موجب ابهام
متفاوتی بر شاغالن م 
مها ارزشیابی و
شاغالن و بالتکلیفی آنها گردند .با شناسایی این عوامل و بکارگیری آن در سیست 
یشوند .عوامل فردی دارای مولفههای نگرش،
طبقهبندی مشاغل اولویت ربتههای شغل معین م 
شهای فردی و شخصیت است .مهداد ( ) 89 31گزارش کرد که
انگیزش ،رضایت شغلی ،ارز 
شبینی عملکرد را در بیشتر مشاغل دارد و هر چه شغلی نیازمند
توانایی شناختی توانمندی پی 

1. Shanker, Bhanugopan, VanderHeijden & Farrell
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یشود .به عبارت
یتر م 
توانایی ذهنی باالتری باشد ،ارتباط بین توانایی شغلی و عملکرد شغلی قو 
تهای ذهنی هستند مثل مهندسی مهمتر است
دیگر توانایی شناختی برای مشاغلی که نیازمند فعالی 

تا مشاغل سادهتر مثل دفترداری .از نظر هی ،چن ،رن ،لی و لئو ) 2018 ( 1اکثر پژوهشها حاکی

یکنند سبک مدیریت اثربخش در واقع همان سبک
از آن است که مدیران مرد و زن اظهار م 
یدهد .بر مبنای نظر
مردانه است که این مساله تفکر قالبی مدیران و رهبران سازمانها را نشان م 

یانگ ،یو و چن ) 2017 ( 2رهبران سازمانها برای تحقق دیدگاه سازمان باید دیدگاهها ،باورها و
شهای خود و سایر کارکنان را درک کنند .همچنین باید متوجه باشند که فقدان تناسب بین
ارز 
یشود .ویگودا
شها یا عوامل دیگر منجر به تنش در میان سازمان م 
طرز دیدگاهها ،باورها و ارز 

3

( )1002معتقد است عمدهترین پیامدی که برای سازمان مهم است ،افزایش عملکرد کارکنان و
یباشد .دلیل اینکه محققان عوامل ایجاد کننده رفتارهای شهروندی سازمانی
اثربخشی سازمان م 
یکنند این است که در تحقیقات گذشته مشخص شده که در سازمانهایی که
را مطالعه م 
کارکنان آنها رفتارهای شهروندی سازمانی زیادی دارند ،عملکرد فردی و سازمانی و بر اساس
یباشد .زنان در مقایسه با مردان رفتارهای با فضیلت بیشتری از خود
آن اثربخشی سازمان باال م 
نشان میدهند ،اما تفاوت معناداری میان آنان در رفتارهای نوع دوستانه وجود ندارد (به نقل از
قنبری ارباستان .) 89 31 ،زندیپور (  ) 1392معتقد است که تفاوتهای جنسیتی در عالئق شغلی و
شهای جنسیتی در مورد هر دو جنس تأیید شده
عملکرد شغلی و همین طور جامعهشناسی نق 
است ،لذا توجه به آنها چه در مورد زنان و چه در مورد مردان از الزامات شغلی است که هدفش
توانمندسازی و افزایش کارآمدی و عزت نفس باشد .نتایج پژوهش صفاریان ،صالحی و کاظمی
ملک محمودی (  ) 1392که با هدف امکانسنجی اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم
پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیأت علمی انجام شد حاکی از آن بود که قابلیت اجرای
مدیریت عملکرد و ابعاد آن شامل هیأت علمی ،ارزیابی عملکرد گروهها ،پیشتیبانی عملکرد و
اعضای هیأت علمی ،پشتیبانی عملکرد گروهها ،مقایسه و رتبهبندی اعضای هیأت علمی ،مقایسه
و رتبهبندی گروهها و مدیریت گروه در دانشگاه در سطح قابل قبولی قرار داشت .تعامل گروه

1. He, Chen, Ren, Li & Liu
2. Yang, Yu & Chen
3. Vigoda
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آموزشی ،مرتبه علمی و جنسیت تأثیر معناداری در بعد پشتیبانی و بهبود عملکرد گروه بر حسب
گروه آموزشی و بعد ارزیابی عملکرد گروه بر حسب مرتبه علمی در دانشگاه نداشت .آنان بیان
کردند که از نظر اعضای هیأت علمی مدیریت عملکرد در شرایط کنونی دانشگاه قابل اجرا
یباشد .بهروزی و صمیمی ( )5 39 1ضمن پژوهشی با عنوان نقش کارت امتیازی متوازن در
م 
ارزیابی عملکرد مدیران گزارش کردند که عملکرد مدیران دارای چهار مؤلفه حفظ
شاخصهای مالی سازمان ،حفظ و بقا مشتریان سازمان ،فرایندهای داخلی سازمان و فرایندهای
یباشد.
رشد و یادگیری سازمان م 
از یک سو عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان
کهای مهم کارایی نظام
صها و مال 
یدهند و از آنجایی که عملکرد مدیران یکی از شاخ 
م 
آموزشی است و با توجه به اینکه در شرایط انتخاب و گزینش مدیران مالک معتبری برای
شبینی نشده است .بنابراین بررسی عملکرد مدیران و تحلیل عوامل
تهای مورد نیاز آنان پی 
مهار 
یرود (غالمی و
مربوط به آن از اساسیترین موضوعات پژوهش در نظامهای آموزشی به شمار م 
شها
یارمحمدزاده )5 39 1 ،و از سوی دیگر آموزش عالی در ایران در طی دو دهه گذشته با چال 
و مسائل متعددی مواجه بوده است .گسترش کمی دانشگاهها ،کثرت مؤسسات آموزشی،
شآموخته بیکار از جمله چالشهایی هستند که
افزایش تعداد دانشجویان و وجود خیل عظیم دان 
نظام آموزش عالی ایران را با مشکالت عدیدهای مواجه نموده است .گسترش کمی نظام
تهای موجود و توان بافت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
آموزش عالی بدون توجه به ظرفی 
جامعه کاهش کیفیت نظام آموزش عالی را نیز به دنبال خواهد داشت .همچنین با توجه به نقش و
اهمیت عملکرد مدیران در پیشبرد اهداف سازمان در پژوهش حاضر تالش شده تا ابعاد و
مولفههای عملکرد مدیران در دانشگاه شناسایی شود و با کمک آنها راهکارها و برنامههایی
راهگشا برای برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت در دانشگاه جهت بهبود عملکرد مدیران
طراحی و اجرا کرد .عالوه بر آن جنسیت متغیر مهمی است که عملکرد شغلی و دیگر متغیرهای
تهای جنسی در عالیق و عملکرد شغلی
سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد .بدون تردید تفاو 
وجود دارد ،لذا توجه به آن در مورد مدیران مرد و زن از الزامات شغلی است .در نتیجه هدف
کلی این پژوهش بررسی مقایسهای عملکرد مدیران در دانشگاههای استان گلستان بود.
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سؤاالت تحقیق
 -1ابعاد و مولفههای عملکرد مدیران دانشگاهها چیست؟
 -2عملکرد مدیران دانشگاه علوم پزشکی در مقایسه با عملکرد مدیران سایر دانشگاهها چگونه
است؟
 -3عملکرد مدیران زن دانشگاه علوم پزشکی در مقایسه با عملکرد مدیران زن سایر دانشگاهها
چگونه است؟
روش تحقیق
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا ترکیبی (کیفی و کمی) بود .در رویکرد کیفی
از روش تحلیل محتوی و در رویکرد کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد .این
پژوهش با دو هدف ساخت پرسشنامه سنجش عملکرد مدیران دانشگاه و مقایسه عملکرد مدیران
دانشگاهها با توجه به ابزار ساخته شده انجام شد .جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان
دانشگاهی استان گلستان بودند که  51نفر از آنها با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و در
بخش کمی مدیران و معاونان دانشگاههای استان گلستان شامل مدیر گروههای رشتههای
تحصیالت تکمیلی ،روسای دانشکدهها ،معاوان و روسای دانشگاه به تعداد  593نفر در سال
 396 1بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد  391نفر آنها با روش نمونهگیری تصادفی
قساخته عملکرد مدیران
خوشهای انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محق 
استفاده شد .برای تهیه آن پس از مرور منابع کتابخانهای ،اینترنتی ،بررسی مدلها و نظریههای
بنظران و خبرگان در زمینه عملکرد مدیران به
عملکرد مدیران و مصاحبه با تعدادی از صاح 
کمک روش گراند تئوری مولفههای مهم شناسایی و فهرست شد و از پاسخگویان خواسته شد تا
تکنندگان در پژوهش پس از آگاهی از اهمیت و ضرورت
اهمیت آنها را ارزیابی کنند .شرک 
قساخته عملکرد مدیران دارای  53گویه و پنج
پژوهش به پرسشنامه پاسخ دادند .پرسشنامه محق 
بعد شامل ابعاد فردی ،آموزشی و دانشجویی ،پژوهشی ،بهداشتی و اداری و مالی (هر بعد 7
گویه) بود .پرسشنامه عملکرد مدیران با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت از یک تا پنج
یشود .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه عملکرد مدیران توسط متخصصان تأیید
نمرهگذاری م 
و پایایی پرسشنامههای عملکرد مدیران با روش آلفای کرونباخ  0/47محاسبه شد .دادههای
بخش کیفی با روش تحلیل محتوا تحلیل شدند .نخستین مرحله این روش کدگذاری است که
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خود شامل سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است .هنگام
تجزیه و تحلیل دقیق دادههای بخش کیفی ،مفاهیم از طریق کدگذاری به طور مستقیم از
رونوشت مصاحبه شرکتکنندگان و با توجه به موارد مشترک انجام شد .رونوشت مصاحبهها
برای یافته مقولههای اصلی و فرعی و میزان اهمیت و اولویت این مقولهها به طور منظم مورد
بررسی قرار گرفتند .دادهها در سطح جمله و عبارت برای هر یک از مصاحبهها مورد بررسی
قرار گرفت و کدهای مفهومی از رونوشت مصاحبهها استخراج شدند که گاهی اوقات به بیش از
یشدند .با استخراج کدهای مفهومی مشترک و با پاالیش یا حذف موارد
یک مفهوم مربوط م 
تکراری با بهرهگیری از مبانی نظری و تطبیق برخی از کدهای مفهومی ،مفاهیم شناسایی و
مشخص و با انجام پاالیش و عمل کاهش این مفاهیم در قالب مقولههای فرعی (ابعاد یا مؤلفه)
شهای تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل
سازماندهی شدند .همچنین دادههای بخش کمی با رو 
واریانس با نرمافزار  SPSS-19تحلیل شدند.
يافتهها
تکنندگان در بخش کیفی  51نفر از خبرگان دانشگاهی بودند که نحوه توزیع آنها بر
شرک 
یباشد.
اساس نوع دانشگاه و جنسیت به شرح زیر م 
جدول  .1نحوه توزیع خبرگان دانشگاهی به تفکیک نوع دانشگاه و جنسیت
نوع دانشگاه

جنسیت

مجموع

مرد

زن

علوم پزشکی

2

2

4

دولتی

3

0

3

آزاد

3

1

4

پیام نور

0

1

1

غیرانتفاعی

2

1

3

مجموع

8

7

51

طبق نتایج جدول فوق از دانشگاه علوم پزشکی  2مرد و  2زن (مجموعًاًا  4نفر) ،از دانشگاه دولتی
فقط  3مرد ،از دانشگاه آزاد  3مرد و  1زن (مجموعًاًا  4نفر) ،از دانشگاه پیام نور فقط  1زن و از
دانشگاه غیرانتفاعی  2مرد و  1زن (مجموعًاًا  3نفر) انتخاب شد .به عبارت دیگر از میان  51نفر 8
مرد (  35/ 33درصد) و  7نفر زن (  46 / 77درصد) بودند .همچنین در بخش کمی  391نفر از
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مدیران و معاونان دانشگاهها بودند که نحوه توزیع آنها بر نوع دانشگاه و جنسیت به شرح زیر
یباشد.
م 
جدول  .2نحوه توزیع مدیران و معاونان دانشگاهها به تفکیک نوع دانشگاه و جنسیت
جنسیت

نوع دانشگاه

مرد

مجموع

زن

علوم پزشکی

27

13

40

دولتی

83

1

39

آزاد

63

3

66

پیام نور

6

2

8

غیرانتفاعی

27

13

40

مجموع

161

23

391

طبق نتایج جدول فوق از دانشگاه علوم پزشکی  27مرد و  13زن (مجموعًاًا  40نفر) ،از دانشگاه
دولتی  83مرد و  1زن (مجموعًاًا  39نفر) ،از دانشگاه آزاد  63مرد و  3زن (مجموعًاًا  66نفر) ،از
دانشگاه پیام نور  6مرد و  2زن (مجموعًاًا  8نفر) و از دانشگاه غیرانتفاعی  27مرد و  13زن
(مجموعًاًا  40نفر) انتخاب شد .به عبارت دیگر ا زمیان  391نفر  161نفر مرد (  38/ 42درصد) و
 23نفر زن (  61/ 58درصد) انتخاب شده بودند .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی ابعاد
یباشد.
عملکرد مدیران و تعداد گویهها و بار عاملی هر یک از آنها به شرح زیر م 
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی ابعاد عملکرد مدیران و تعداد گویهها و بار عاملی هر یک از آنها
متغیر

عملکرد مدیران

تعداد گویهها

بار عاملی

فردی

7

0/ 70

ابعاد
آموزشی و دانشجویی

7

0/47

پژوهشی

7

0/ 58

بهداشتی

7

0/ 62

اداری و مالی

7

0/ 68

طبق نتایج جدول فوق عملکرد مدیران شامل پنج بعد فردی ،آموزشی و دانشجویی ،پژوهشی،
بهداشتی و اداری و مالی بود که بار عاملی همه آنها بیشتر از  0/ 50بودند و تأثیر همه آنها تأیید
شد .در عملکرد مدیران بعد آموزشی و دانشجویی با بار عاملی  0/47دارای بیشترین تأثیر و بعد
بهداشتی با بار عاملی  0/ 62دارای کمترین تأثیر بود .نتایج شاخصهای توصیفی عملکرد مدیران
دانشگاههای مختلف و نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه عملکرد مدیران دانشگاه علوم پزشکی
یباشد.
با عملکرد مدیران سایر دانشگاهها به شرح زیر م 
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جدول  .4نتایج شاخصهای توصیفی عملکرد مدیران دانشگاههای مختلف
نوع دانشگاه

تعداد

علوم پزشکی

40

میانگین

انحراف معیار

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

حد پایین

حد باال

4/ 06

0/ 56

2/ 96

4/ 98

3/ 88

4/ 24

دولتی

39

4/00

0/ 54

3

4/ 97

3/ 82

4/ 17

آزاد

66

3/ 39

0/ 88

2/ 02

4/ 95

3/ 18

3/16

پیام نور

8

3/ 08

0/ 26

2/ 93

3/ 59

2/ 86

3/ 30

غیرانتفاعی

40

2/ 63

0/ 82

1/ 22

3/ 71

2/ 36

2/ 89

جدول  .5نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه عملکرد مدیران دانشگاه علوم پزشکی با عملکرد مدیران سایر دانشگاهها
منبع اثر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

نگروهی
بی 

54 / 96

4

13 /47

درونگروهی

001/ 37

188

0/35

کل

551/ 33

291

آماره F

معناداری

25 / 73

0/001

طبق نتایج جدولهای فوق بین عملکرد مدیران دانشگاه علوم پزشکی با عملکرد مدیران سایر
دانشگاهها تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر عملکرد مدیران دانشگاه علوم پزشکی
در مقایسه با عملکرد مدیران سایر دانشگاهها بهتر بود (.)F= 25 / 73 p,>0/100

بحث و نتیجهگیری
نظام آموزش عالی مسئول آمادهسازی و تأمین نیروی انسانی دیگر نهادهای تولیدی و خدماتی
در جامعه است و بررسی موضوع رهبری و مدیریت در سازمانها و تأثیر آن بر عملکرد سابقهای
یتواند نتایج مفیدی بهویژه در زمینه اثربخشی سازمان
طوالنی دارد .بررسی عملکرد مدیران م 
داشته باشد .در نتیجه در این پژوهش تالش شد تا ضمن ساخت پرسشنامه عملکرد مدیران ،به
بررسی مولفههای آن و مقایسه آن بین مدیران دانشگاهها پرداخته شود .بنابراین هدف پژوهش
حاضر بررسی مقایسهای عملکرد مدیران دانشگاههای استان گلستان بود.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که عملکرد مدیران شامل پنج بعد فردی ،آموزشی و
دانشجویی ،پژوهشی ،بهداشتی و اداری و مالی بود .همچنین عملکرد مدیران دانشگاه علوم
پزشکی در مقایسه با عملکرد مدیران سایر دانشگاهها بهتر بود .نتایج این پژوهش از جهاتی با
نتایج یافتههای هی و همکاران (  ،) 2018یانگ و همکاران (  ،) 2017بهروزی و صمیمی (،)5 39 1
سیدجوادین ( ،)5 39 1صفاریان و همکاران (  ) 1392و مهداد ( ) 89 31همسو بود .برای مثال نتایج
پژوهش هی و همکاران (  ) 2018حاکی از آن بود که مدیران مرد و زن سبک مدیریت اثربخش
یدانند .همچنین یانگ و همکاران (  ) 2017ضمن
و عملکرد مؤثر مدیران را همان سبک مردانه م 
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پژوهشی گزارش کردند که رهبران سازمانها برای تحقق دیدگاه سازمان باید دیدگاهها ،باورها
شهای خود و سایر کارکنان را درک کنند .همچنین باید متوجه باشند که فقدان تناسب
و ارز 
یشود.
شها یا عوامل دیگر منجر به تنش در میان سازمان م 
بین طرز دیدگاهها ،باورها و ارز 
بهروزی و صمیمی ( )5 39 1ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عملکرد مدیران دارای چهار
مؤلفه حفظ شاخصهای مالی سازمان ،حفظ و بقا مشتریان سازمان ،فرایندهای داخلی سازمان و
یباشد .سیدجوادین ( )5 39 1عوامل مؤثر بر عملکرد را به
فرایندهای رشد و یادگیری سازمان م 
چهار طبقه محیطی ،سازمانی ،شغلی و فردی تقسیم کرد .عوامل محیطی دارای مولفههای شرایط
اقتصادی ،فناوری ،فرهنگ اجتماعی ،سازمانهای کارگری و کارفرمایی ،رقبا ،وضعیت
جغرافیایی ،مقررات حکومتی و مالحظات سیاسی و بینالمللی است .عوامل سازمانی دارای
کهای رهبری ،توانایی پرداخت و
مولفههای برنامههای سازمان ،جو و فرهنگ سازمانی ،سب 
یباشد .عوامل شغلی را با عنوان ساختار کار نام برد .منظور از ساختار کار
ساختار سازمانی م 
لهای
یباشد .مشاغلی که دستورالعم 
میزان نظم و ساختی است که برای انجام شغل مورد نیاز م 
یشناسد تأثیر متفاوتی بر شاغالن
مشخصی برای مجریان دارد با مشاغلی که چارچوب خاصی نم 
یگذارد؛ به گونهای که مشاغل ساختارنیافته ممکن است موجب ابهام شاغالن و بالتکلیفی آنها
م 
گردند .با شناسایی این عوامل و بکارگیری آن در سیستمها ارزشیابی و طبقهبندی مشاغل اولویت
یشوند .عوامل فردی دارای مولفههای نگرش ،انگیزش ،رضایت شغلی،
ربتههای شغل معین م 
شهای فردی و شخصیت است .نتایج پژوهش صفاریان و همکاران (  ) 1392حاکی از آن بود
ارز 
که قابلیت اجرای مدیریت عملکرد و ابعاد آن شامل هیأت علمی ،ارزیابی عملکرد گروهها،
پیشتیبانی عملکرد و اعضای هیأت علمی ،پشتیبانی عملکرد گروهها ،مقایسه و رتبهبندی اعضای
هیأت علمی ،مقایسه و رتبهبندی گروهها و مدیریت گروه در دانشگاه در سطح قابل قبولی قرار
تهای ذهنی
داشت .مهداد ( ) 89 31گزارش کرد توانایی شناختی برای مشاغلی که نیازمند فعالی 
هستند مثل مهندسی مهمتر است تا مشاغل سادهتر مثل دفترداری .بنابراین با تغییر رویکرد رفتاری
رهبران سطوح مختلف دانشگاهها از حالت سنتی و موجود و اصالح ساختار سازمانی و تغییر آن
به مشارکت و همکاری و همچنین توجه به تأثیر نیروهای بیرونی سازمان سرانجام تغییر باورها و
شهای کلیه
نگرشهای مدیران از حالت فردی به جمعی و توجه به شخصیت ،دیدگاهها و ارز 
یتوان باعث بهبود توانمندی عملکرد مدیران
افراد اعم از هیأت علمی و کارکنان ،مرد یا زن م 
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به صورت کلی و در هر یک از مولفههای آن شد .پس ارتقای سطح عملکردی مدیران دانشگاه
در سطوح مختلف و توجه به آموزش و آشنایی بیشتر آنان با چگونگی مدیریت و تأثیر آن بر
عملکرد مؤثر ضروری است.
یتوان نتیجه گرفت که نظام آموزش عالی و
با توجه به نتایج حاصل از یافتههای پژوهش حاضر م 
مانداز  1404سند تحول بنیادین قرار است
دانشگاهی کشور ما در الگوی اسالمی – ایرانی چش 

که رتبه اول علم و فناوری در منطقه باشد .بنابراین الزم است ابعاد مهم عملکرد مدیریت دانشگاه
که به طور حتم در عملکرد و توانمندسازی دانشگاههای کشور و در توسعه و سازگاری آنها
مؤثر هستند را مد نظر قرار دهند .بر این اساس آموزش عالی و نظام دانشگاهی ما نیازمند
تهای خود در فرایند توسعه
مرحلهای دیگر با عنوان بازتعریف و سازماندهی در نقش و مأموری 
با رویکردی علمی و با مشارکت اجتماعات علمی است تا با ارزیابی مجدد از وضعیت خود
بتواند تغییرات الزم را برای سازماندهی و برنامهریزی دانش نظری و عملی در دانشگاهها مهیا
تهای توسعه مدیریت در دانشگاهها به منظور
یشود همزمان با فعالی 
سازد .همچنین پیشنهاد م 
افزایش و ارتقای عملکرد و کیفیت آموزش ،الگوبرداری مناسب از دیگر مؤسسات آموزش
عالی در جهان صورت پذیرد .عالوه بر موارد فوق برای بهبود عملکرد مدیران دانشگاهها در بعد
یتوان اقدام به افزایش توانایی متخصصان ،برگزاری کارگروههای تخصصی با
عملکرد فردی م 
محوریت انتقال تجربیات مؤثر در ارتقای عملکرد ،وضوح و شفافیت و توجه به ارزیابی شخصی
یتوان اقدام به ارتقای طراحی و
و ارزیابی محیط بیرونی کرد .در بعد آموزشی و دانشجویی م 
تهای
برنامهریزی آموزشی ،اهتمام به گسترش رشتههای تحصیلی و بهبود امور فرهنگی و فعالی 
یتوان اقدام به کمک در انتشار
تهای مشاورهای و غیره کرد .در بعد پژوهشی م 
فوق برنامه ،فعالی 
تهای پژوهشی
کتاب و مقاله ،افزایش همکاری با مراکز رشد و کارآفرینی و هدایت فعالی 
یتوان اقدام به جلسات آموزش بهداشت ،برگزاری
دانشجویان کرد .در بعد بهداشتی م 
یتوان
کارگاههای خصوصی و گروهی درباره مسائل جنسی و غیره کرد .در بعد اداری و مالی م 
یفایده کرد.
اقدام به رعایت عدالت در پرداختها و حذف مراحل اداری زائد و ب 
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