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چکیده
هدف پژوهش تعیین شایستگیهای مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه با تکنیک دلفی بود .این
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی  -تحلیلی بود که در آن از تکنیک دلفی استفاده شد.
جامعه پژوهش  61نفر از خبرگان علمی و اجرایی در حوزههای مدیریتی و فرهنگی در دانشگاههای آزاد اسالمی
استان گیالن (  870نفر) در سال تحصیلی  396 1- 97بودند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .تحلیل
صهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار ،ضریب توافقی کندال و آزمون تی انجام شد .در
دادهها با استفاده از شاخ 
این پژوهش ابتدا بر اساس ادبیات نظری و پژوهشی موجود  36مؤلفه شناسایی و خبرگان آنها را بر اساس مقیاس پنج
درجهای لیکرت ارزیابی کردند و در نهایت پس از سه دور استفاده از دلفی  22مؤلفه مؤثر در ارتقاء چابکی
فرهنگی مدیران دانشگاه شناسایی شد .مولفههای شناسایی شده شامل هوش فرهنگی ،هوش عاطفی ،پذیرش ایدهها،
خال ،یدمآراکدوخ ،یگنهرف یهاگآ ،کیتامتسیس رکفت ،یمیت راک و یتکراشم تیریدم ،ارگاو رکفت و تیق
مدیریت تعارض ،یادگیرنده بودن ،خودکنترلی ،مینیمالیسم فرهنگی ،اعتماد به نفس ،چابکی ،یکپارچگی فرهنگی،
تفکر انتقادی ،اخذ چشمانداز از دیدگاههای دیگران ،انطباق فرهنگی ،تحمل ابهام ،تأثیر و نفوذ ،مدیریت ارتباطات
و شایستگی علمی بودند که همگی باالتر از حد متوسط بودند.
کلید واژهها :چابکی فرهنگی ،مدیران دانشگاه ،تکنیک دلفی.
دریافت مقاله1397 /3/ 17 :

پذیرش مقاله1397 /6/ 14 :

 -1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

m.karimikoma@srbiau.ac.ir

 -2دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده

مسئول) m_szamani@iautmu.ac.ir

 -3استاد ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

n.ghourchian@srbiau.ac.ir
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مقدمه
گوناگونی فرهنگی از جمله مسائلی است که جوامع معاصر با آن مواجه شدهاند .ایران نیز یک
جامعه چندفرهنگی است (علیپور و علیپور .)5 39 1 ،از بعد فرهنگی وضعیت دانشگاه با سایر
نهادها و سازمانها متفاوت است .از سویی وجود رشتهها ،دانشجویان ،کارمندان و اعضای هیأت
یشود و از سوی دیگر وجود خرده
علمی در آن موجب ایجاد خرده فرهنگهای متنوع م 
یکند
فرهنگهای مختلف قومی ،جنسیتی ،مذهبی و منطقه جغرافیایی تنوع فرهنگی را ایجاد م 
تهای
که لزوم نیاز به مدیرانی شایسته جهت اداره این تنوعات جهت تسریع در تحقق رسال 
یآورد (لبادی .) 88 31 ،حفظ و بهرهبرداری از تنوع فرهنگی نیاز به مدیریتی
دانشگاه را بوجود م 
نفرهنگی موجب افزایش صالحیت و اثربخشی
یهای فرهنگی و بی 
صحیح دارد و داشتن شایستگ 
افراد را فراهم ساخته و چابکی فرهنگی 1آنها را نیز فراهم میسازد (ارلی و انگ.)3002 ،2
یرسد در محیط چندفرهنگی دانشگاه به
چابکی فرهنگی نوعی چابکی است که به نظر م 
یتوانند
یکند .افرادی که از چابکی فرهنگی برخوردارند م 
فپذیری پاسخگویی کمک م 
انعطا 
خهای مناسبی
در محیطهای چندفرهنگی و با افرادی از سایر فرهنگها به راحتی کار کرده و پاس 
تها بدهند (کالیگیوری .) 2012 ،3چابکی یک استراتژی کسب و کار هدفمند
به مسائل و موقعی 

یهایش برای موفقیت در محیط رقابتی امروز آماده
است که شرکت را با توجه به توانمند 
یتبار .) 1397 ،در تعریفی دیگر چابکی به معنای توانایی موفقیت در
میسازد (مدهوشی و هاد 

یباشد (یوچ .) 2015 ،4چابکی دارای اهمیت
شبینی م 
محیط رقابتی با تغییرات ثابت و غیرقابل پی 

یها نشان داده است که مؤسسات چابک در بهرهوری  35درصد ،در
زیادی است .نتایج بررس 
فکنندگان  3درصد رشد و
رضایت کارکنان  83درصد و در رضایتمندی مشتریان یا مصر 
افزایش داشتهاند (مهدیپور ،سواری و جلیلوند .) 396 1 ،سازمان چابک ،سازمانی است که به
دنبال تأمین رضایت مشتریان و کارکنانش بوده و الزم است توانایی پاسخگویی به تغییرات
مداوم در محیط کسب و کار را داشته باشد و همچنین به دنبال استفاده از فرصت بالقوه و ایجاد

1. cultural agility
2. Earley & Ang
3. Caligiuri
4. Yauch
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یها و نوآوریهای خود باشد (ابراهیمیان 2011 ،؛ به نقل از میرکمالی
شرایط باثبات برای توانمند 
یفر.)5 39 1 ،
و فتاح 

یدهد و
هوش فرهنگی 1موانع ارتباطی را کاهش و به افراد توانایی مدیریت تنوع فرهنگی م 

تهای چندفرهنگی افزایش میدهد (لیومور 2011 ،2؛ به نقل از
اثربخشی افراد را در موقعی 
خیراندیش و لطیفی جلیسه .) 396 1 ،هوش فرهنگی برای درک افرادی که فرهنگ متفاوت
دارند ،الزم است .جمعآوری اطال تیلباق ساسا نیا رب .دراد دارفا اب یگنهامه هب زاین تاع
منیا ،مرتضوی و دالرام،
یباشد (رحی 
سازگاری افرادی که هوش فرهنگی دارند بسیار باال م 
تهای فرهنگی
 .) 88 31هوش فرهنگی توانایی فرد برای انجام وظیفه به طور اثربخش در موقعی 

متفاوت میباشد (لی ،موبلی و کلی .)1026 ،3هوش فرهنگی رهبران را قادر میسازد تا در

فرهنگهای مختلف به نحو اثربخشی ایفای نقش کنند (کاپوتو ،ایوکو و امو .) 2018 ،4فرهنگ

شها ،گفتارها ،مصنوعات
یتوان الگوی معانی نهفته در صور نمادین از جمله کن 
دانشگاهی را م 
و تمامی مقوالت معناداری دانست که افراد دانشگاهی به کمک آن با هم ارتباط برقرار کرده و
یشوند (فاضلی .) 82 31 ،به طور
در تجارت ،دریافتها و باورهای مشترک با یکدیگر سهیم م 
کلی چهار نوع فرهنگ وجود دارد که شامل فرهنگ دانشگاهی ،فرهنگ مدیریتی ،فرهنگ
یباشد (امیری ،زارعی متین و ذوالفقارزاده .) 89 31 ،پیشرفت و
توسعهای و فرهنگ مذاکرهای م 
توسعه اجتماعی در هر جامعهای به توسعه آموزش عالی آن جامعه وابسته است و توسعه آموزش
تهای راهبردی مدون در زمینههای مختلف از جمله مباحث چندفرهنگی،
عالی نیز مستلزم سیاس 
یباشد (عراقیه و فتحی واجارگاه.) 1391 ،
تها م 
نژاد و قومی 
تهای
تهای الزم برای موفقیت در تفاو 
افراد از دامنهای اصطالحات برای توصیف دانش و مهار 
یتوان به هوش فرهنگی ،شایستگی فرهنگی ،پاسخگویی
فرهنگی استفاده میکنند که از جمله م 
فرهنگی ،جابکی فرهنگی و غیره اشاره کرد .اصطالح چابکی فرهنگی نسبت به سایر
اصطالحات ترجیح داده شده است .زیرا به طور ضمنی این واقعیت را که تفاوتهیا فرهنگی
تهای
تآمیزی تفاو 
یشناسد ،به آن احترام میگذارد و به طور موفقی 
وجود دارد به رسمیت م 
1. cultural intelligence
2. Livermore
3. Li, Mobley & Kelly
4. Caputo, Ayoko & Amoo
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فرهنگی را هدایت میکند (کالیگیوری .)3 201 ،چابکی فرهنگی یک شایستگی کالن است که

یسازد (وگا.) 2012 ،1
تهای میانفرهنگی قادر م 
افراد حرفهای را به عملکرد موفق در موقعی 

یباشد .شایستگی به هر گونه دانش،
یهای شامل سه بخش دانش ،مهارت و توانایی م 
شایستگ 
تدهی
مهارت ،توانایی یا کیفیت شخصی که از طریق رفتار نشان داده شده و منجر به تعالی خدم 
یهای فرهنگی بهعنوان
یخانی .) 139 5 ،شایستگ 
یگردد (قرباننژاد و عیس 
شود ،اطالق م 
مجموعهای از نگرشهای موافق ،دانش و رفتارهای حرفهای است که توانایی کار مؤثر در

شرایط متفاوت را بوجود م 
یآورد (کوپلی .) 2016 ،2سه عنصر کلیدی برای شایستگی فرهنگی

یکنیم ،پیچیدگی شناختی یعنی مشاهده از
شامل کنجکاوی یعنی جستجوی آنچه که درک نم 
کهای فرهنگی مختلف
طریق بسیاری از دیدگاهها و همدلی یعنی انطباق و سازگاری با سب 
کگراس.)3 201 ،3
یباشد (دیالو و م 
م 

تنوع فرهنگی از جمله مسائل عمدهای است که مدیران حاضر با آن مواجه هستند .درک
گهای مختلف
یدهد در زمان برقراری ارتباط با فرهن 
نفرهنگی به مدیران امکان م 
تفاوتهای بی 
مگیری
یهای زبانی ،فرهنگی ،آداب و رسوم آنها را در نظر داشته و با آگاهی از آنها تصمی 
ویژگ 
یزاده ،کشتیآرای و سهرابی رنانی .) 1390 ،رهبرانی که از لحاظ فرهنگی چابک
کنند (قل 
هستند ،قادر به پاسخگویی در زمینههای متنوع و غیرقابل شناخت فرهنگی هستند .آنها با
یگیرند و همکاری مؤثر را ترویج
موفقیت با توجه به تنوع دیدگاهها ،فرایندهای جدید را یادم 

م 
یکنند (پودار و روتروی.) 2018 ،4

شهایی درباره الگوها و مدلهای شایستگی و چابکی فرهنگی انجام شده ،اما هیچ اجماعی
پژوه 

در مورد اجزای آنها وجود ندارد .علیزاده و چاوان ) 2016 ( 5سه عنصر اصلی شایستگی فرهنگی

تهای فرهنگی معرفی کردند .همچنین اجزای
را شامل آگاهی فرهنگی ،دانش فرهنگی و مهار 
یباشند .براونل
دیگری نیز ذکر کردند که شامل تمایل ،انگیزه و برخورد و تعامل فرهنگی م 

6

( )8002شایستگی مدیران سطح باال را به دو سطح مهارت و توانایی تقسیم کرد که مولفههای
1. Vega
2. Cupelli
3. Diallo & McGrath
4. Potdar & Routroy
5. Alizadeh & Chavan
6. Brownell
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مهارت شامل رهبری ،شنود مؤثر و هدایت کارکنان و مولفههای توانایی شامل صداقت ،نگرش

نفرهنگی ،ارتباط
مثبت ،قابلیت اعتماد ،تالش و پشتکار بود .بنت ) 2016 ( 1مدل ارتباط بی 
نفرهنگی افراد را از طریق
فرهنگی افراد با دیگر فرهنگها را تبیین کرد .این مدل حساسیت بی 
دو مرحله قوممداری (شامل انکار ،دفاع و تحقیرسازی) و خویشاوندمداری (شامل پذیرش،
یدهد .طرفداران تفکر قوممداری برخالف طرفداران
سازگاری و تعامل) رشد و توسعه م 
تهای
خویشاوندمداری فرهنگ خود را مهم و مرکز واقعیت دانسته و از طرح بحث تفاو 
تهای یادشده را انکار کرده و با طرح این گونه
نفرهنگی اجتناب میکند ،وجود تفاو 
بی 
یشمارد.
تها را ناچیز و کوچک م 
یکند و به طور کلی این گونه تفاو 
تفاوتها مقابله م 
کامپینها-باکوت )9002( 2شایستگی فرهنگی را فرایند مداومی تعریف کرد که فرد به طور

پیوسته در تالش برای رسیدن به توانایی و دسترسی مؤثر به کار در چارچوب بافت فرهنگی
استفاده میکند .در این مدل چهار مؤلفه یکپارچهسازی تمایل فرهنگی ،دانش فرهنگی ،مهارت
فرهنگی و برخورد فرهنگی پیشنهاد شده است .از کالیگیوری (  ) 2012تئوری چابکی فرهنگی از
تعدادی مؤلفه یا شایستگی کلیدی شامل مینیمالیسم فرهنگی ،انطباق فرهنگی ،یکپارچگی
فرهنگی ،صالحیتهای مؤثر بر سهولت روانی افراد ،تحمل ابهام ،خودکارآمدی مناسب،
نفرهنگی ،ارزش
تهای مؤثر بر تعامالت بی 
کنجکاوی فرهنگی و تمایل به یادگیری ،صالحی 
مانداز ،صالحیتهای مؤثر بر تصمیمات در زمینه
نهادن به تنوع ،قابلیت ایجاد رابطه ،اتخاذ چش 
نالمللی/فرهنگی ،پذیرش و اتخاذ ایدههای متنوع و تفکر و
فرهنگی ،دانش و ادغام مسائل بی 
یشود .تیموری (  ) 1394ضمن بررسی چابکی فرهنگی اعضای هیأت
خالقیت واگرا تشکیل م 
علمی دانشگاهها گزارش کرد که رویکردهای مینیمالیسم فرهنگی ،انطباق فرهنگی ،یکپارچگی
فرهنگی بهعنوان یک شایستگی اصلی بهعنوان رویکردهای چابکی فرهنگی و سه شایستگی
اصلی علمی ،عمومی و تجارب مثبت میانفرهنگی بهعنوان شایستگیهای مؤثر بر چابکی
فرهنگی اعضای هیأت علمی شناسایی شدند .زارعی متین ،رحمتی ،موسوی و ودادی ( ) 1393
مدل شایستگی مدیران سازمانهای فرهنگی را بررسی کردند و نتایج پژوهش آنان حاکی از آن
بود که سه شایستگی محوری شامل منش فرهنگی ،انگیزه فرهنگی و هوش فرهنگی ،هشت
1. Bennett
2. Campinha-Bacote
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شایستگی اصلی و بیست و سه شایستگی فرعی وجود دارد .خدایی انارکی (  ) 1392ضمن بررسی
یهای مدیریت را شامل تنوع فرهنگی،
تهای فرهنگی مورد نیاز مدیران ،شایستگ 
دانش و مهار 
تفکر استراتژیک ،هوش فرهنگی ،رهبری فرهنگی ،مدیریت جهانی فرهنگ در بعد ملی ،تحلیل
فرهنگی ،انسجامسازی فرهنگی ،کسب و کار فرهنگی ،استفاده از فن و تکنولوژی و فضاسازی
فرهنگی معرفی کرد.
داشتن چابکی فرهنگی در یک بازار جهانی یک مزیت قطعی در مذاکرات و عامل ارائه نتایج
مطلوب در حوزههای متفاوت است (موکرجی .) 2014 ،1مدیران دانشگاه یکی از منابع مهم و

یهای
یباشند .لذا تجهیز مدیران به شایستگ 
تهای دانشگاهی م 
ارزشمند دانشگاه برای انجام رسال 
تهای دانشگاهی
یتواند نقش موثری در تحقق رسال 
گها م 
الزم در برخورد درست با فرهن 
داشته باشد .در نتیجه ضرورت بررسی و کاوش عوامل ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه
یباشد .بنابراین پژوهش
خأل پژوهشی احساس شده پژوهشگر و از نیازهای مهم آموزش عالی م 
یهای مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه با تکنیک
حاضر با هدف تعیین شایستگ 
دلفی انجام شد.
سؤاالت تحقیق
یهای مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه کدام هستند؟
 -1شایستگ 
یهای مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه چگونه است؟
 -2وضعیت شایستگ 
روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی  -تحلیلی بود که در آن از

تکنیک دلفی 2استفاده شد .دلفی یک روش پژوهش کیفی و رویکردی سیستماتیک در پژوهش
برای استخراج نظرات از یک گروه متخصصان در مورد یک موضوع است .به عبارت دیگر
رسیدن به توافق یا اجماع گروهی از طریق یک سری مراحل پرسشنامهای با حفظ گمنامی
پاسخدهندگان و بازخورد نظرات به اعضای گروه است .جامعه پژوهش  61نفر از خبرگان علمی
و اجرایی در حوزههای مدیریتی و فرهنگی در دانشگاههای آزاد اسالمی استان گیالن (  870نفر)
در سال تحصیلی  396 1- 97بودند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .در این روش
1. Mukerjee
2. Delphi
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نمونهگیری هدف پژوهشگر انتخاب مواردی است که با توجه به هدف دارای بیشترین اطالعات
باشند .در این پژوهش ابتدا بر اساس ادبیات نظری و پژوهشی موجود  36شایستگی یا مؤلفه مؤثر
بر ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران شناسایی و به صورت شاخصهای فرعی درآورده شد که
خبرگان اهمیت آنها را از لحاظ تأثیر بر ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه بر اساس مقیاس
پنج درجهای لیکرت مشخص کردند .همچنین در انتها تعدادی سؤال باز پاسخ نیز جهت ارائه
بنظران از
نظرات تکمیلی قرار داده شد .برای مشخص شدن میزان توافق یا هماهنگی صاح 
ضریب توافقی کندال استفاده شد و در نهایت پس از سه دور استفاده از دلفی و بررسی نظرهای
یها یا مولفهها توسط خبرگان علمی و اجرایی در حوزههای مدیریتی و
و اصالح برخی شایستگ 
فرهنگی در دانشگاهها 22 ،شایستگی یا مؤلفه مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه
تأیید شد .تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار و ضریب
توافقی کندال و با کمک نرمافزار  SPSSنسخه بیست و دوم انجام شد.
يافتهها
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال بودند که شایستگیها یا مولفههای مؤثر در ارتقاء چابکی
فرهنگی مدیران دانشگاهها کدامند؟ پس از بررسی ادبیات نظری و پژوهشی موجود 36
شبینی،
شایستگی یا مؤلفه شناسایی شد که شامل تأثیر و نفوذ ،اعتماد به نفس ،خو 
مانداز از
فپذیری ،انتقادپذیری ،شوخطبعی ،تحمل ابهام ،خودکارآمدی مناسب ،اخذ چش 
انعطا 
دیدگاههای دیگران ،چارچوب گریزی ،خال هعس نتشاد ،ندوب هدنریگدای ،ارگاو رکفت و تیق
گهای دیگر ،خودارزشیابی ،خودکنترلی ،تفکر انتقادی ،تفکر سیستمی،
صدر و مدارا با فرهن 
توانایی درک احساسات دیگران (هوش عاطفی) ،تجربه و تحصیالت دانشگاهی مرتبط ،آشنایی
تهای علمی کشور ،آشنایی با مدیریت نظام میان رشته ،آشنایی با
با برنامهها و سیاس 
استانداردهای اخالق حرفهای ،مینیمالیسم فرهنگی ،یکپارچگی فرهنگی ،هوش فرهنگی ،آگاهی
فرهنگی ،پذیرش ایدههای گوناگون ،تحلیل فرهنگی ،مدیریت مشارکتی ،شایستگی کار تیمی،
مدیریت ارتباطات ،مدیرتی تعارض ،پاسخگویی سریع ،آموزش مؤثر به کارکنان و مهارت
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بودند.
خبرگان علمی و اجرایی در حوزههای مدیریتی و فرهنگی در دانشگاهها نظرات خود را درباره
یها بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت بیان و در صورتی که میانگین نظرات آنها
شایستگ 
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کمتر در یک شایستگی کمتر از چهار بود ،آن شایستگی حذف و یا اصالح میشد .نتایج دور
یها کمتر از چهاب بودند .همچنین آزمون در
اول دلفی نشان داد که میانگین برخی شایستگ 
سطح  0/100معنادار بود و ضریب کندال دور اول  0/495بود که مفهوم آن میزان توافق متوسط
یهای با میانگین کمتر از چهار بهعنوان بازخورد
یباشد ،لذا دور دوم دلفی انجام شد و شایستگ 
م 
کنترلشده مجدد در نظر گرفته شدند و مجددًاًا فرم نظرخواهی در اختیار خبرگان قرار گرفت.
خطبعی ،چارچوب گریزی ،داشتن سعه
نتایج دور دوم دلفی باعث حذف شش شایستگی شو 
گهای دیگر ،خودارزشیابی ،آشنایی با مدیریت نظام میان رشته و تحلیل
صدر و مدارا با فرهن 
خهای خبرگان در
فرهنگی به دلیل وجود میانگین کمتر از چهار شد .عالوه بر آن بر اساس پاس 
یهای چون
یها به دلیل همپوشانی با هم ادغام شدند .شایستگ 
پرسشهای باز برخی از شایستگ 
شبینی و انتقادپذیری زیر گروه اعتماد به نفس قرار گرفتند .شایستگیهای مهارت استفاده از
خو 
تهای علمی کشور ،آشنایی با
فناوری اطالعات و ارتباطات ،آشنایی با برنامهها و سیاس 
استانداردهای اخالقی حرفهای و مهارت علمی تحت عنوان شایستگی علمی ادغام شدند.
یهای مدیریت مشارکتی و شایستگی کارهای تیمی تحت عنوان شایستگی مدیریت
شایستگ 
مشارکتی و تیمی ادغام شد و یک شایستگی به نام سرعت اضافه شد که این شاخص به همراه
فپذیری ،پاسخگویی سریع و آموزش کارکنان تحت عنوان شایستگی
یهای انعطا 
شایستگ 
یها اضافه شد .همچنین آزمون در سطح  0/100معنادار بود و
چابکی قرار گرفت و به شایستگ 
یباشد ،لذا دور سوم
ضریب کندال دور دوم  0/ 575بود که مفهوم آن میزان توافق متوسط م 
دلفی انجام شد .نتایج دور سوم دلفی بر اساس نظر خبرگان نشان داد که  22شایستگی یا مؤلفه
مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه وجود دارد .شایستگیها یا مولفههای شناسایی
شده شامل هوش فرهنگی ،هوش عاطفی ،پذیرش ایدهها ،خالقیت و تفکر واگرا ،مدیریت
مشارکتی و کار تیمی ،تفکر سیستماتیک ،آگاهی فرهنگی ،خودکارآمدی ،مدیریت تعارض،
یادگیرنده بودن ،خودکنترلی ،مینیمالیسم فرهنگی ،اعتماد به نفس ،چابکی ،یکپارچگی فرهنگی،
تفکر انتقادی ،اخذ چشمانداز از دیدگاههای دیگران ،انطباق فرهنگی ،تحمل ابهام ،تأثیر و نفوذ،
مدیریت ارتباطات و شایستگی علمی بودند .در جدول  1نتایج میانگین ،انحراف معیار و آزمون
یها یا مولفههای مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاهها با
تی میزان اهمیت شایستگ 
تکنیک دلفی بر اساس نظر خبرگان گزارش شده است.
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یها یا مولفههای مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی
جدول  .1نتایج میانگین ،انحراف معیار و آزمون تی میزان اهمیت شایستگ 
مدیران دانشگاهها با تکنیک دلفی بر اساس نظر خبرگان

شماره

شایستگی یا مؤلفه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

معناداری

1

تأثیر و نفوذ

61

4/ 88

0/ 42 3

27 / 34

0/100

2

اعتماد به نفس

61

4/ 13

0/ 42 3

26 / 46

0/100

3

تحمل ابهام

61

4/ 88

0/ 42 3

27 / 34

0/100

4

خودکارآمدی

61

4/ 06

0/ 250

26 / 06

0/100

5

مانداز از دیدگاههای دیگران
اخذ چش 

61

4/ 94

0/ 250

29 / 67

0/100

6

خالقیت و تفکر واگرا

61

4/ 94

0/304

29 / 67

0/100

7

یادگیرنده بودن

61

4/ 81

0/304

27 / 12

0/100

8

خودکنترلی

61

4/ 81

0/304

27 / 12

0/100

9

تفکر انتقادی

61

4/ 19

0/ 834

26 / 75

0/100

10

تفکر سیستماتیک

61

4/ 94

0/ 250

29 / 67

0/100

11

هوش عاطفی

61

4/ 06

0/ 250

26 / 06

0/100

12

شایستگی علمی

61

4/ 94

0/ 250

29 / 67

0/100

13

مینیمالیسم فرهنگی

61

4/ 13

0/ 42 3

26 / 46

0/100

14

انطباق فرهنگی

61

4/ 06

0/ 250

26 / 06

0/100

51

یکپارچگی فرهنگی

61

4/ 25

0/744

26 / 90

0/100

61

هوش فرهنگی

61

4/ 81

0/304

27 / 12

0/100

17

آگاهی فرهنگی

61

4/ 88

0/ 42 3

27 / 34

0/100

18

پذیرش ایدهها

61

4/ 88

0/ 42 3

27/ 34

0/100

19

مدیریت مشارکتی و کار تیمی

61

4/ 81

0/304

27 / 12

0/100

20

مدیریت ارتباطات

61

4/ 94

0/ 250

29 / 67

0/100

21

مدیریت تعارض

61

4/ 88

0/ 42 3

27 / 34

0/100

22

چابکی

61

4/ 88

0/ 42 3

27 / 34

0/100

در جدول  1نتایج میانگین ،انحراف معیار و آزمون تی میزان اهمیت شایستگیها یا مولفههای
مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاهها با تکنیک دلفی بر اساس نظر خبرگان گزارش
شده است .بر اساس نظر خبرگان  22شایستگی یا مؤلفه مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران
یها یا مولفهها باالتر از چهار
دانشگاهها وجود دارد .میانگین نظرات خبرگان درباره همه شایستگ 
است .همچنین آزمون در سطح  0/100معنادار بود و ضریب کندال دور سوم  0/ 655بود که
یباشد ،لذا در همین مرحله نظرخواهی از
یباشد و مفهوم آن میزان توافق مناسب م 
نزدیک  0/7م 
خبرگان متوقف شد .با توجه به نمرهگذاری پنج درجهای لیکرت ،میانگین همه شایستگیها یا
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مولفهها با عدد  3مقایسه شد و نتایج آزمون تی نشان داد که وضعیت همه آنها به طور معناداری
باالتر از حد متوسط بود.
بحث و نتیجهگیری
وضعیت دانشگاه با سایر نهادها و سازمانها از نظر فرهنگی متفاوت است .وجود رشتهها،
دانشجویان ،کارمندان و اعضای هیأت علمی در آن موجب ایجاد خرده فرهنگهای متنوع
یشود و وجود خرده فرهنگهای مختلف قومی ،جنسیتی ،مذهبی و منطقه جغرافیایی تنوع
م 
یکند که لزوم نیاز به مدیرانی شایسته جهت اداره این تنوعات جهت تسریع
فرهنگی را ایجاد م 
یآورد و برای تحقق این امر نیاز به مدیرانی با چابکی
در تحقق رسالتهای دانشگاه را بوجود م 
یباشد .مدیران دانشگاه یکی از منابع مهم و ارزشمند دانشگاه برای انجام
فرهنگی باال م 
یهای الزم در برخورد درست با
یباشند .لذا تجهیز مدیران به شایستگ 
رسالتهای دانشگاهی م 
تهای دانشگاهی داشته باشد .در نتیجه پژوهش
یتواند نقش موثری در تحقق رسال 
فرهنگها م 
یهای مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه با تکنیک
حاضر با هدف تعیین شایستگ 
دلفی انجام شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که بر اساس نظر خبرگان علمی و اجرایی در حوزههای مدیریتی و
فرهنگی در دانشگاهها  22شایستگی یا مؤلفه مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی در مدیران
دانشگاهها وجود دارد که شامل هوش فرهنگی ،هوش عاطفی ،پذیرش ایدهها ،خالقیت و تفکر
واگرا ،مدیریت مشارکتی و کار تیمی ،تفکر سیستماتیک ،آگاهی فرهنگی ،خودکارآمدی،
مدیریت تعارض ،یادگیرنده بودن ،خودکنترلی ،مینیمالیسم فرهنگی ،اعتماد به نفس ،چابکی،
یکپارچگی فرهنگی ،تفکر انتقادی ،اخذ چشمانداز از دیدگاههای دیگران ،انطباق فرهنگی،
تحمل ابهام ،تأثیر و نفوذ ،مدیریت ارتباطات و شایستگی علمی بودند .این نتایج با نتایج
شهای علیزاده و چاوان (  ،) 2016کالیگیوری (  ،) 2012براونل ( ،)8002تیموری ( ،) 1394
پژوه 
زارعی متین و همکاران (  ) 1393و خدایی انارکی (  ) 1392همسو بود .برای مثال علیزاده و چاوان
تهای
(  ) 2016سه عنصر اصلی شایستگی فرهنگی را آگاهی فرهنگی ،دانش فرهنگی و مهار 
یکنند .از نظر کالیگیوری (  ) 2012شایستگیهای مؤثر در چابکی فرهنگی
فرهنگی معرفی م 
شامل مینیمالیسم فرهنگی ،انطباق فرهنگی ،یکپارچگی فرهنگی ،صالحیتهای مؤثر بر سهولت
روانی افراد ،تحمل ابهام ،خودکارآمدی مناسب ،کنجکاوی فرهنگی و تمایل به یادگیری،
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نفرهنگی ،ارزش نهادن به تنوع ،قابلیت ایجاد رابطه ،اتخاذ
صالحیتهای مؤثر بر تعامالت بی 
مانداز ،صالحیتهای مؤثر بر تصمیمات در زمینه فرهنگی ،دانش و ادغام مسائل
چش 
بینالمللی/فرهنگی ،پذیرش و اتخاذ ایدههای متنوع و تفکر و خالقیت واگرا هستند .همچنین
تیموری (  ) 1394شایستگیهای چابکی فرهنگی را شامل مینیمالیسم فرهنگی ،انطباق فرهنگی،
یکپارچگی فرهنگی بهعنوان یک شایستگی اصلی بهعنوان رویکردهای چابکی فرهنگی و سه
شایستگی اصلی علمی ،عمومی و تجارب مثبت میانفرهنگی معرفی کرد .از نظر خدایی انارکی
(  ) 1392شایستگیهای فرهنگی مورد نیاز مدیران مدیریت تنوع فرهنگی ،تفکر استراتژیک،
هوش فرهنگی ،رهبری فرهنگی ،مدیریت جهانی فرهنگ در بعد ملی ،تحلیل فرهنگی،
انسجامسازی فرهنگی ،کسب و کار فرهنگی ،استفاده از فن و تکنولوژی و فضاسازی فرهنگی
هستند.
یکی از مسائلی که امروزه رفتار سازمانها را تحت تأثیر قرار داده است ،تنوع فرهنگی است.
عدم درک فرهنگهای مختلف و تفسیر نامناسب و نادرست از مسائل فرهنگی ،ارتباطات افراد و
شهای بین اعضای یک سازمان،
سازمانها را تحت تأثیر قرار داده و موجب ایجاد کشمک 
سازمان و مشتریان یا سازمان و سازمانهای دیگر خواهد شد و باعث اخذف تصمیمات نادرست
و کاهش بازده کاری خواهد شد .دانشگاهها نیز یکی از سازمانها یا مراکزی هستند که در
یباشند و عالوه بر آن در ارتباط با افراد و سازمانهایی با
گهای مختلف م 
کانون تالقی فرهن 
فرهنگهای مختلف بوده و نیاز به اداره صحیح چنین تنوعاتی در برخورد با افراد و سازمانها
یباشد .با توجه به وجود
جهت ایجاد باال بردن افزایش کمیت و کیفیت کار ضروری م 
تهای
فرهنگهای مختلف در دانشگاهها نیاز به مدیریت آنها جهت ارتقاء کیفیت و تسریع رسال 
دانشگاهها نیاز به چابکی در امور فرهنگی است .چابکی فرهنگی یک شایستگی کالن است و
مدیران دارای چابکی فرهنگی این توانایی را خواهند داشت که ضمن تأثیر بر تحول امور
کسازی فرهنگی در دانشگاه تدارک ببینند و یک
دانشگاهها ،برنامههای موثری جهت چاب 
یشود مسئوالن و برنامهریزان دانش و مهارت
مزیت رقابتی ایجاد نمایند .همچنین پیشنهاد م 
چابکی سازمانی خود و مدیران را توسعه دهند و از این طریق سطح کمی و کیفی دانشگاه را
یها یا مولفههایی شناسایی شده در این
یشود از شایستگ 
ارتقاء بخشند .عالوه بر آن پیشنهاد م 
پژوهش برای شناسایی ،جذب ،ارزیابی عملکرد و نظام تشویق مدیران دانشگاهها استفاده شود.
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پیشنهاد دیگر استفاده از برنامههای آموزشی و کارگاهی ضمن خدمت با هدف آموزش در زمینه
یباشد.
شناخت فرهنگی و چگونگی برخورد با فرهنگها م 
منابع
امیری ،علینقی ،زارعی متین ،حسن و ذوالفقارزاده ،محمدمهدی .) 89 31( .پیچیدگیهای فرهنگ و گونهشناسي
مطالعات آن درآموزش عالی .فصلنامه راهبرد فرهنگ.7- 40 ،) 10 - 11 (3 ،
تیموری ،میترا .) 1394 ( .طراحی مدل چابکی فرهنگی در آموزش عالی ایران با تأکید بر نقش اعضای
هیأت علمی دانشگاهها .پایاننامه دکتری مدیریت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه مازندران.
خدایی انارکی ،سارا .) 1392 ( .بررسی دانش و مهارتهای فرهنگی مورد نیاز مدیران دولتی در مراکز
فرهنگی .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه پیام نور تهران.
شهاي هوش فرهنگی در
خیراندیش ،مهدی و لطیفی جلیسه ،سلیمه .) 396 1( .مطالعهاي در زمینه فراتحلیل پژوه 
سازمان .فصلنامه مطالعات میان فرهنگی. 41 - 65 ،) 31 ( 12 ،
منیا ،فریبرز؛ مرتضوی ،سعید و دالرام ،طوبی .) 88 31( .بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفهای
رحی 
مدیران (موردمطالعه :شعب بانک اقتصاد نوین استان تهران) .فصلنامه مدیریت فردا. 68 - 78 ،)32(8 ،
زارعی متین ،حسن؛ رحمتی ،محمدحسین؛ موسوی ،سیدمهدی و ودادی ،احمد .) 1393 ( .طراحی مدل شایستگی
نهای دولتی. 19 - 36 ،)4(2 ،
مدیران در سازمانهای فرهنگی کشور .فصلنامه مدیریت سازما 
عراقیه ،علیرضا و فتحی واجارگاه ،کورش .) 1391 ( .جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسهای و آموزش عالی.
فصلنامه راهبرد فرهنگی. 187 -402 ،) 17 - 18 (5 ،
علیپور ،نسرین و علیپور ،لیال .)5 39 1( .آموزش چندفرهنگی و قومیت در برنامه درسی .فصلنامه مطالعات
روانشناسی و علوم تربیتی. 168 - 182 ، 11 ،
نشناسی،)3(1 ،
تاهلل .) 82 31( .بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا .فصلنامه نامه انسا 
فاضلی ،نعم 
. 93 - 132
قرباننژاد ،پریسا و عیسیخانی ،احمد .)5 39 1( .طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی بر اساس الگوهاي
اسالمی :مطالعهای تطبیقی .فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسالمی. 37 - 48 ،)1(5 ،
یآرای و سهرابی رنانی ،مریم .) 1390 ( .مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی پاسخی به
قلیزاده ،آذر؛ نرگس ،کشت 
تهای قومی و مذهبی .فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،)2(2 ،
شآموزان اقلی 
مطالبات دان 
. 131 - 154
مدهوشی ،مهرداد و هادیتبار ،جواد .) 1397 ( .تدوین چارچوب بومی چابکی در شرکتهای دانش بنیان با رویکرد
مدلسازی ساختاری -تفسیر  .ISMفصلنامه مدیریت و بهرهوری.7- 34 ،) 44 ( 11 ،

171

 کریمی کما/... یهای مؤثر در ارتقاء چابکی
 تعیین شایستگ

 بررسی رابطه توانمندسازی با چابکی سازمانی دبیران مقطع.)5 39 1( . فاطمه، سیدمحمد و فتاحیفر،میرکمالی
، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی.متوسطه دوره دوم مدارس دخترانه دولتی شهرستان شهریار
. 123 - 138 ،)2( 10
. ملی و دانشگاهی، صالحیتهای فرهنگی مدیران آموزش عالی در سه حوزه فرهنگ جهانی.) 88 31( . زهرا،لبادی
. 143 - 163 ،)2(1 ،فصلنامه علوم رفتاری
 بررسی و ارزیابی ابعاد چابکی سازمانی (مطالعه.) 396 1( . جمشید، فاطمه و جلیلوند، عبدالرحمن؛ سواری،مهدیپور
شهای فیزیولوژی و مدیریت در
  فصلنامه پژوه.)موردی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان
.521- 36 1 ،)1(9 ،ورزش
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