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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی دانشگاههای ایران و همگرایی آنها با مؤلفههای دانشگاه سازگار شوند است که به طور موردی دانشگاه
عالمه طباطبایی را مورد بررسی قرار گرفته  .روش پژوهش کمّی از نوع پیمایشی است .جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ اعضاء
هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی که در سال تحصیلی  3131-30مشغول به خدمت بودهاند و تعداد آنها برابر با  055نفر بود،
است که با اسفاده از روش نمونه گیری تصادفی  355نفر به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامۀ
محقق ساختهای بود که محقق پس از استخراج مؤلفههای دانشگاه سازگار شونده آن را در  04گویه بسته پاسخ بر اساس طیف 0
درجه ای لیکرت از کامالً موافق تا کامالً مخالف تدوین کرده است .برای تعیین صحت روایی این ابزار از نظرات متخصصین و
خبرگان در این زمینه استفاده شده است .و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است:
که نتایج بدست آمده برای گویهها  5/08گزارش شده است .برای تحلیل داهها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده
است .در قسمت آمار توصیفی از آمارههایی از قبیل میانگین ،انحراف استاندارد و فراوانی استفاده و در سطح آمار استنباطی از
آزمون Tتک نمونهای برای پاسخ به سؤاالت پژوهش و از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی ) (HSDبرای
مقایسـۀ متغیّرهای دموگرافیکی استفاده شد .طبق یافتههای تحقیق هر شش مؤلفۀ دانشگاه سازگارشونده در دانشگاه عالمه
طباطبایی بیشتر از حد وسط گزارش شدهاند .یعنی اینکه وضعیّت موجود دانشگاه عالمه طباطبایی از نظر همگرایی با مؤلفههای
دانشگاه سازگار شونده نسبتاً خوب است.
واژههای کلیدی :دانشگاه ،دانشگاههای ایران ،دانشگاه سازگارشونده.
مقدمه
مطالعات آموزش عالی نشان میدهد که محیط بیرونی
دانشگاه و همچنین سیستمهای دانشگاهی با چالشها و
پیچیدگی فراوانی از جمله تغییر در سیستمهای آموزش
عالی ،تغییرات و پویایی فراوانی در بازاریابی آموزش عالی،

اقتصاد آموزش عالی روبه رو شده است (تاشیلر .)3550 ،3از
طرفی ،از سیستمهای سنتی سازماندهی و مدیریت دانشگاه
ها به عنوان سازماندهی پیچیده و پویا انتظار میرود که
منطق این پیچیدگیها را درک کند و برای حفظ و
1.Teichler
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ماندگاری و موفّقّیت در این محیط متغیّر به سیستمهایی که
نواقص و کارآمدیهای سیستمهای سنتی را نداشته باشند
یا به حدأقل برسانند روی بیاورند؛ به عبارت دیگر دانشگاه
برای همنوایی با محیط بیرونی الزم است مدلهای مدیریتی
که ویژگی عصر کوانتم را داشته باشند ،و ابزارهای مناسبی
برای ماندگاری و موفّقّیت در عصر تغییرات و پیچدگیها
هستند را مورد استفاده قرار دهد (میرکمالی و فرهادی،
.)3133
دانشگاه یکی از مهمّترین سازمانهای هر کشوری است که
ارتباط تنگاتنگی با سایر ابعاد جامعه از قبیل اقتصاد،
تکنولوژی ،سیاست و ...دارد .از دانشگاهها انتظار میرود که از
طریق ایجاد بسترهای الزم به خلق دانایی و توزیع و انتشار
آن ،مبادرت نموده و راهگشای توسعۀ همه جانبۀ کشور
باشند .در هزارۀ سوم سازمانها و مؤسسات آموزش عالی با
چالشها ،تغییرات و پویاییهای غیرقابل پیشبینی و بنیادی
مواجه شدهاند که نه تنها ممکن است نتواند انتظارات را
برآورده کنند بلکه بقاء و ماندگاری خود را نیز در خطر
میبینند؛ بنابراین اندیشمندان آموزش عالی تالشهای
فراوانی انجام دادهاند که با تغییر در ساختار ،فرایندهاو
سیستمهای دانشگاهی ،بتوانند آن را با شرایط جدید سازگار
کنند (اسپورن .)3553 ،3امید میرود که دانشگاهها با به کار
گیری اصول نوین بتوانند با محیط بیرونی پر چالش آینده
سازگار شوند و به رسالتهای خود ،جامه عمل بپوشانند.
ایدههایی از قبیل مدیریت پست مدرنیستی ،سازمانهای
ارگانیک و استعارۀ سازمان کوانتمی (سازمان پویا و انعطاف
پذیر) هم بیانگر این هستند که محیط بیرونی ،محیط
احتماالت گوناگون و تنوع در نیازهای و خواستههاست و
دانشگاهها نمیتوانند بر اساس قوانین پارادایم نیوتنی
(سازمانهای ایستا و غیرقابل انعطاف) به برنامهریزی
بلندمدت ،کنترل دقیق و پیشبینی شرایط بپردازند و یا
ساختارها و فرایندهای ثابت داشته باشند .بنابراین الزم است
ساختارها ،فرایندها ،ابزارها و مهارتهای نوینی در این دنیای
متغیّر داشته باشند .امّا چه مدلها ،ابزارها و مهارتهای
2 . Sporn, Barbara

نوینی میتواند به ماندگاری و پویایی دانشگاهها کمک کنند؟
(میرکمالی ،فرهادی راد.)3135،
امروزه دانشگاه واژهای چند معنایی است :محل آموزش،
محل ارائۀ درس ،محل تربیت کارشناسان مورد نیاز
سازمانها ،محل پژوهش ،محل انتقاد از سیستمهای
اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،محل اندیشه ورزی و خالقیت و
نوآوری و ،...همۀ این کارکردهای متنوع و متضاد در
موقعیتهایی تحقق میپذیرند یا انتظار میرود تحقق یابند،
دانشگاه نامیده میشوند؛ بنابراین واژۀ دانشگاه ،معانی و
مفاهیم متنوعی را در برمیگیرد و توجّه به تنوع معانی و
مفاهیم دانشگاهها از طریق کارکردهایی که میتوانند داشته
باشند ،امری اساسی است (یمنی.)3103 ،
یکی از کارکردهای اساسی دانشگاه کارکرد سازگاری است
(یمنی .)3100 ،سازگاری دانشگاه با محیط بیرونی الزمۀ
حیات ،فعالیّت و تکامل دانشگاه است .مارچ )3330( 1اعتقاد
دارد که سازگاری پایه و اساس ماندگاری و بقاء
سازمانهاست و سازمانهایی که توان سازگاری با محیط
بیرونی را نداشته باشند ،محکوم به فنا هستند .سازمانها
برای اینکه بتوانند به گونهای مناسب با محیط بیرونی
سازگاری پیدا کنند ،ابتدا باید تحلیل درست و منطقی از
محیط بیرونی داشته باشند .بر اساس نظریۀ پیچیدگی
میتوان گفت محیط بیرونی دانشگاه پیچیده است و
متغیّرهای فراوانی در آن وجود دارد که بر دانشگاه تأثیر
گذاشته و از آن تأثیر میپذیرند .نظریۀ آشوب بیانگر این
است که محیط به طور کلی جهان ،نظامی آشوبناک،
غیرخطی ،غیرقابل پیشبینی و به هم وابسته است که
پیوسته در حال تحوّل است ولی در کلیّت الگوی نظم غایی
بر جهان حاکم است .به عبارتی ،چنانچه بتوانیم از یک افق
دید گستردهتر به جهان بنگریم ،در کلیّت خواهیم دید جهان
از یک نظم غایی برخوردار است.
یمنی ( )3100برای اولین بار در کشور ایران در پژوهشی،
مفهوم دانشگاه سازگارشونده را مورد بررسی قرار داد :ایشان
تغییر را جزء ماهیت وجودی سازمان میداند .دانشگاه برای
3 . March
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بقاء خود نیازمند پاسخگویی به ذینفعان مختلف است و
برای این کار تغییر در ساختارها و کارکردهای خود را
ضروری میداند .سیستمهای دانشگاه سازگار شونده ،ضرورتاً
باید با درک پیچدگی درون و بیرون دانشگاه صورت گیرد؛
به این دلیل الزم است اعضاء دانشگاهها اندیشه سیستمی را
در تصمیمگیریها و اقدامات خود مبنا قرار دهند؛ و مالک
کیفیت دانشگاههای سازگار شونده را ،توان درک
موقعیتهای واقعی محیطی و سازگاری فعالیّتهای خود در
جهت پاسخگویی نظری و عملی به مسائل و نیازهای درونی
و بیرونی از طریق ایجاد تغییرات در ساختار و کارکردهایشان
بدانند.
این مفهوم توسط محققین با عبارات و مفاهیم مختلفی طرح
و بررسی شده است .محققین مختلف در بسیاری از نظریهها
و تئوریهای خود تالش نمودهاند تا سازگاری دانشگاه با
محیط پیرامون خود و دور نماندن از تحوّالت پرشتاب محیط
را به عنوان یک ضرورت تبیین نمایند .آنها با توجّه به
ضرورت تغییر در ساختارها ،فرایندها و سایر ابعاد سازمانی
دانشگاه ،محققان آموزش عالی تالش زیادی برای ایجاد
سازگاری بین دانشگاه به عنوان یک سازمان و محیط بیرونی
انجام دادهاند از جمله میتوان به دانشگاه سازگار اسپورن
( ،)3333دانشگاه کارآفرین کالرک ،)3330( 0دانشگاه
یادگیرنده داک 0و دیگران ( )3330اشاره کرد.
کالوین )3550( 4از طرفی نظریۀ سیستمهای باز وابستگی به
منبع ،به هموابستگی سازمانها و محیط را بیان میکند به
این معنی که حیات سازمانها بدون توجّه به محیط بیرونی
معنیدار نیست .هوی و میسکل )3553( 8به طور کلی در
نظریههای علمی نوین استدالل میکنند که از این طرف
محیط بیرونی دانشگاه پیچیده و ناپایدار است ،غیرقابل پیش
بینی و احتمالی است و فقط میتوان بر آن کنترل محدودی
داشت و از طرفی دیگر ارتباط بین دانشگاه و محیط بیرونی
4 .Clark
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غیرقابل اجتناب است و دانشگاه برای دستیابی به منابع و
اطالعات ،مجبور است با محیط بیرونی تعامل داشته باشد و
سازگار شود؛ بنابراین این سؤال مطرح میشود چه متغیّرها و
عواملی بر سازگاری دانشگاه و محیط بیرونی تأثیر میگذارند
و میزان سازگاری دانشگاه با محیط بیرونی را تعییین می
کنند؟
به طور کلی به زعم تام پیترز )3551( 0اندیشمندان به این
نتیجه رسیدهاند که سازمانهای قرن  35برای دوران صنعتی
طراحی شدهاند و با آنها نمیتوان در قرن  33به موفّقیّت
رسید (رضایی .)3180 ،لذا سازمانها برای فعالیّت در چنین
محیطی باید در ابعاد مختلف بازآفرینی شوند .دانشگاههای
قرن  33نیازمند ساختار ،فرایندها و کارکنانی هستند که
هوشمند ،انطباقپذیر و منعطف بوده و در برابر تغییرات پویا،
توان سازگاری داشته باشند .در حالی که سیستمهای زنده
نوعاً دارای این ویژگیها هستند ،رهبران کنونی به استفاده از
مدلهای نیوتنی و غیرهزنده برای طراحی سازمانها،
ارتباطات بین اعضاء سازمان ،تعامالت و ادراکات دربارۀ
آشوب و تغییر ،ادامه میدهند .در حقیقت دانشگاههای امروز
تالش میکنند که از طریق مجموعهای از تالشهای
مستقلی مانند پیادهسازی دستورات ،کنترل و همچنین با
استفاده از مدلهای ذهنی که ساختارها و فرایندهای
انطباقی برای تحوّل سازنده را نشان نمیدهند ،متحوّل
سازند .این روش نیوتنی منسوخ ،تالش برای تغییرات مثبت
را بیاثر میکند (دیردورف ،ویلیامز.)3554 ،3
ضرورت پژوهش حاضر از اینجا ناشی میشود که با توجّه به
مسائل فوق از یک طرف میزان عدم اطمینان محیط
دانشگاهی به عنوان یک سازمان افزایش یافته است ،به
طوری که در حال حاضر محیط بیرونی دانشگاه ثبات و
یکنواختی گذشته را ندارد .بسیاری از خواستهها و انتظارات
جامعه از دانشگاه ،دانشجو و دانشآموخته دانشگاه فرق کرده
است .از طرفی دیگر ،وضعیّت اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی،
تکنولوژیکی جامعۀ ما نیز در حال تغییر و متفاوت از گذشته
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است .خود دانشگاه نیز بر این عوامل تأثیر دارد و از این
عوامل تأثیر میپذیرد .یکی از ایدههایی که در مطالعات
سازمان و مدیریت مورد توجّه قرار گرفته و اخیراً در
مطالعات آموزش عالی نیز مورد استفاده قرار گرفته است،
استعارۀ سازمان کوانتمی است .سازمان کوانتمی که محیط
بیرونی را متغیّر ،آشوبی ،احتمالی و پیچیده میپندارد ،برای
سازگاری با آن بهرهگیری از الگوی سیستمهای باز و زنده را
پیشنهاد میکند؛ بنابراین با توجّه به ضرورت سازگاری
دانشگاه با محیط بیرونی ،شناسایی پارادایمهای وضعیّت
مدیریتی (اعضاء هیأت علمی ،کارمندان و  )...موجود دانشگاه
عالمه طباطبایی و مقایسۀ آنها با مؤلفههای دانشگاه سازگار
شونده و بازآفرینی در ساختارها و فرایندها امری بسیار مهم
است .هدف اصلی پژوهش هم این است که مشخص کند
دانشگاههای کشور با وجود تحوّالت و تغییرات قرن جدید که
در حوزههای مختلف فناوری ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
صورت میگیرد تا چه اندازه با شاخصههای دانشگاه سازگار
شونده همگرایی دارند و برای حرکت به سمت دانشگاه
سازگارشونده چه اقداماتی باید انجام دهند؟ که در این
تحقیق به صورت موردی دانشگاه عالمه طباطبائی مورد
مطالعه قرار می گیرد بنابراین در پژوهش حاضر اهداف ذیل
دنبال میشود:
 -1شناسایی وضعیّت کنونی دانشگاه عالمه طباطبایی در
زمینۀ رهبری متعهد.
 -3شناسایی وضعیّت موجود دانشگاه عالمه طباطبایی در
زمینۀ ادارۀ اشتراکی.
 -1شناسایی وضعیّت کنونی دانشگاه عالمه طباطبایی در
زمینۀ مدیریت حرفهای.
 -0شناسایی وضعیّت کنونی دانشگاه عالمه طباطبایی در
زمینۀ بینش و مأموریت شخصی.
 -0شناسایی وضعیّت کنونی دانشگاه عالمه طباطبایی در
زمینۀ ساختار متمایز.
 -4شناسایی وضعیّت موجود دانشگاه عالمه طباطبایی در
زمینۀ فرهنگ کارآفرینانه.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
بطور کلی تحقیقات و مطالعات اندکی در خصوص موضوع
دانشگاه سازگارشونده چه در داخل کشور و چه در تحقیقاتی
که در خارج از کشور صورت گرفته وجود دارد .اما این
موضوع در قالب مفاهیم و عبارات دیگری بدان پرداخته شده
است که در این بخش به آنها اشاره شده است.
طباطبایی ( )3550سیستمهای سازگارشونده را اینگونه
تعریف میکند« :سیستمی که توانایی تغییر خود و یا
محیطش به منظور بقاء در یک سیستم را داشته باشد
سیستم سازگارشونده نامیده میشود» .از دیدگاه علوم
اجتماعی «سازگاری سازمانی عبارت است از توانایی یک
سازمان برای تغییر خود و یا راههای انجام کار در سازمان ،به
منظور بقاء در محیط متغیّر ،که این تغییرات به هیچ وجه در
زمان طراحی پیشبینی نشده بودند» (هاتن .)3558 ،35به
طور کلی از دیدگاه هاتن ( )3558و بر مبنای تئوریهای
سازمانی ،سازگاری سازمانی را از سه دیدگاه میتوان مورد
بررسی قرار داد :رویکرد اجبار ،که در آن فرض میشود که
تغییرات سازمان تحت تأثیر فشار محیطی است ،رویکرد
محافظت و رویکرد انتخاب ،تأکید این رویکرد بر انتخاب
محیط سازمان است .ویک و لئون سازمان یادگیرنده را
سازمانی میدانند که به طور مستمر از طریق خلق و پرورش
سریع قابلیتهای مورد نیاز جهت دستیابی به موقعیّتهای
آتی توسعه مییابد (ویک و لئون.)3330 ، 33
شواهد و تحقیقات بسیاری نشان میدهند که سازمان و
مدیریت سنتی دانشگاهها در این دنیای متغیّر با مشکل
مواجه شده و الزم است که در مبانی زیر بنایی سازمان و
مدیریت در آموزش عالی بازنگری شود .فلیپ آلتباخ ()3333
نشان می دهد که آموزش عالی در آغاز قرن  33با تغییرات
محیطی پرشتاب ،جهانی سازی ،رقابت گسترده ،محدودیت
منابع ،افزایش و تنوع درخواستهای ذینفعان و ...مواجه
است و نگاه سنتی به مدیریت و سازمان آموزشعالی،
پاسخگوی مسائل آن نیست و الزم است مبانی فکری
10 .Hutten
11 .Whck & Leon
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متناسب با این ویژگیهای محیطی نوین ،به کار گرفته شود
(آلتباخ.)3333 ،33

خود را مشخص میکند .این بعُد ،با مؤلفۀ «ادارۀ اشتراکی»
اسپورن همخوانی دارد.

کنداکی و بروک  )3553(31در تحقیق خود به این نتایج
رسیدند که سازمان آموزشعالی نمیتواند تمام ابعاد تغییر را
شناسایی کند ،بنابراین یا با مشکالت پیشبینی نشده مواجه
میشود یا فرصتهای مناسبی را به واسطه عدم شناخت
محیط از دست میدهد .هانا  )3551(30معتقد است آموزش
عالی در قرن  33وارد شبکهای بینالملّلی شده که بر مبنای
اقتصاد دانشمحور ،ظرفیتهای افراد و سازمانها برای
استفاده از فناوریهای نوین ،مشارکت افراد و ...بنیان
گذاشته شده است .ترک زاده ( )3100در تحقیقی به این
نتیجه رسیده است که مجموعۀ مدیریت دانشگاهها با مبانی
توسعۀ سازمانی آشنایی کافی ندارند و ساختار موجود در
دانشگاهها از کفایت الزم برای توسعۀ سازمانی برخوردار
نیستند .دلانگیز و همکاران ( )3100معتقدند که در آغاز
قرن  33تحوّالت بنیادینی در فرایندها و محصوالت آموزش
عالی در جهان صورت گرفته است .انفجار اطالعات ،توسعۀ
ارتباطات ،تحوّل در نظامهای ادارۀ حکومت بروکراسی،
تمرکز ،سیاسی شدن و محافظه کاری در مدیریت دانشگاهها
باعث شده تا فرهنگ و ارزشهای سازمانی برای سازگاری با
تغییرات در دانشگاههای علوم پزشکی ایران ضعیف شده
باشد (بیگ مرادی.)3553 ،

 -3دانشگاه میباید به نیازهای متنوعی پاسخ گوید .در برابر
ذینفعان متعددی قرار گیرد و دارای کارکردهای مختلفی
باشد .این بعُد با بعُد «ساختار متمایز» اسپورن مطابقت
میکند.

یمنی دوزی سرخابی ( )3100در مقالهای تحت عنوان
"دانشگاه سازگار شونده یک فرایند پیچیده" ابعاد و
پیچیدگیهای دانشگاههای سازگار شونده را ذکر کرد که
مطابقت ابعاد ارائه شده توسط ایشان با مؤلفههای ذکر شده
توسط اسپورن ()3333عبارتند از:
 -3دانشگاه روابط متعددی با محیط خود دارد .ولی این
روابط و خدماتی که دانشگاه برای جامعه انجام میدهد ،در
بطن بازی عوامل مختلف دخیل در سازمان دانشگاه ،وضعیّت

12 .Altbach
13 .Kondakei & Broek
14 .Hanna

 -1دانشگاه از انواع مختلف منابع (انسانی ،مالی ،فضاها )...
به میزانهای مختلفی بهره میبرد و این بهرهگیری دقیق،
قابل شناسایی نیست .این بعُد با مؤلفۀ «رهبری متعهد»
اسپورن همخوانی دارد
 -0کارکردهای دانشگاه محصوالت متنوعی را به وجود
میآورد که کمّیّت و کیفیّت برخی از آنها قابل محاسبه
نیستند .این بعُد ،با بعُد «فرهنگ کارآفرینانه» اسپورن
همخوانی دارد.
 -0دانشگاه ساختارهای سازمانی مختلفی را توسعه میدهد
و تصمیمات مختلف که گاه مبهم و گاه بیثبات هستند در
آن گرفته میشوند .این بعُد ،با مؤلفۀ «مدیریت حرفهای»
اسپورن همخوانی دارد
 -4هر مؤسسه دانشگاهی به مانند یک نهاد ویژه ،اصیل،
خاص و بیهمتا است .هر دانشگاهی شخصیت خاص خود را
دارد .این بعُد ،با بعُد «بینش و مأموریت مشخص» اسپورن
همخوانی دارد.
مفهوم دیگری که از لحاظ معنایی نزدیکی بسیار زیادی با
مفهوم دانشگاه سازگار شونده دارد ،دانشگاه به مثابۀ سازمان
یادگیرنده است .دمیرچی ( )3103در پژوهشی تحت عنوان
"بررسی وضعیّت دانشگاه شهید بهشتی بر اساس اصول
سازمان یادگیرنده «پیترسنج» از دیدگاه اعضاء هیأت علمی
دانشگاه شهید بهشتی" ،دانشگاه شهید بهشتی را از نظر دارا
بودن اصول سازمان یادگیرنده که توسط پیتر سنج مطرح
شده است مورد مطالعه قرار داده است .این پنج اصل عبارتند
از تسلط فردی ،مدلهای ذهنی ،یادگیری تیمی ،بینش
مشترک و تفکر سیستمی .میرقاسمی ( )3100در تحقیقی
تحت عنوان "ارزشیابی عملکرد آموزشی مجتمع آموزشی
مفید به عنوان سازمان یادگیرنده در سال تحصیلی -00
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 "3100به بررسی تفاوت وضعیّت موجود مجتمع آموزشی
مفید با وضعیّت مطلوب آن از نظر داشتن ابعاد سازمان
یادگیرنده پرداخته است .در این تحقیق ویژگیهای سازمان
یادگیرنده بر مبنای مدل ویک و لئون بر اساس پنج مؤلفۀ
کلیدی رهبری ،برنامه و ارزیابی ،اطالعات ،نوآوری و ابتکار
در نظر گرفته شده است .پرداختچی ،قهرمانی و نوری
( )3108در تحقیقی تحت عنوان "مطالعۀ دانشگاه ارومیه بر
اساس ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضاء هیأت علمی
دانشگاه" در این تحقیق ویژگیهای سازمان یادگیرنده بر
اساس پنج مؤلفۀ –فرا رهبری ،برنامه و ارزیابی ،اطالعات،
نوآوری و ابتکار ،اجرا -در نظر گرفته شده است .رئال جان
سی 30و لئال ،آنتونیو )3554( 34در پژوهشی تحت عنوان
" تکنولوژی اطالعات بعنوان عاملی در یادگیری سازمانی و
قابلیتهای خاص تکنولوژیکی" در این پژوهش سازمان
یادگیرنده بر اساس پنج بعُد؛ رهبری دارای چشم انداز،
برنامه -ارزیابی ،اطالعات ،نوآوری و ابتکار و اجرا مورد
بررسی قرار داده شده است.
اسپورن( )3333در تحقیق خود دربارۀ ساختار دانشگاه
سازگارشونده ،چارچوبی مفهومی برای مطالعۀ سازگاری
آموزش عالی با نیروهای محیط بیرونی و ارتباط ساختار
دانشگاه با محیط ،فراهم آورد .اسپورن در مدل خود سه بعُد
اساسی _ اداره ،مدیریت و رهبری_ و این که آنها چگونه
بین ساختار دانشگاه و محیط ،سازگاری ایجاد میکنند  ،را
مورد توجّه قرار داده است .اداره در مدل اسپورن ،به معنی
فرایندها و ساختارهای تصمیمگیری است؛ مدیریت به
ساختارها و فرایندهای اجرای تصمیمات برمیگردد؛ و
رهبری به فرایندها و ساختارهایی که از طریق آن ،افراد در
جستجوی تصمیمات کارآمد هستند بر میگردد .اسپورن
عوامل تأثیرگذار بر دانشگاه با محیط اجتماعی – اقتصادی
متغیّر را این گونه معرفی می نماید:
رهبری متعهد :این مؤلفه به این ایده اشاره دارد که برای
اجرای درست سیاستها و استراتژیها ،رهبران باید نسبت

15 . Real.j.c
16. Antinio

به نیازها متقاعد شوند و منابع مورد نیاز برای اجرای
برنامهها ،در اختیارشان قرار گیرد.
ادارۀ اشتراکی :ادارۀ اشتراکی بر اهمّیّت درگیر شدن همۀ
اعضاء دانشکده در فرایند تغییر تأکید دارد .چیزی که
کالرک از آن به عنوان «منطقه حیاتی آکادمیک» یاد
میکند و معتقد است که همان طوری که مدیران دانشگاه
نسبت به تغییر در سازمان متقاعد شدهاند ،برای ایجاد یک
دانشگاه کارآفرین الزم است هیأت علمی (منطقه حیاتی) نیز
متقاعد شوند که در فرایند تغییر باید مشارکت کنند.
مدیریت حرفهای :تصمیماتی را که توسط رهبران و
دانشکده اتخاذ شده است اجرا میکند.
بینش و مأموریت مشخص :برای تمرکز بر مؤسسه و
حرکت در جهت اهداف مطلوب ،تدوین مأموریت و بینش
مشترک ،ضروری است.
ساختار متمایز :پاسخی است به فشارهای محیطی متنوع
که از جهات مختلف بر سازمان وارد میآید و سازمان را برای
پاسخگویی به ذینفعان متعدد ،منعطف و توانمند میسازد.
فرهنگ کارآفرینانه :اهمیت ارزشها و هنجارهایی که
فعالیّتهای دانشگاه را فراتر از تحقیق و تدریس میبرد و هم
به افراد و هم به سازمان کمک میکند.
به طور کلی با توجّه به مدل اسپورن سازگاری دانشگاه با
محیط بیرونی ،منوط به توانایی سازمان برای جایگزینی و
اصالح خود ،هنگام مواجهه با تغییرات بیرونی است .به طور
کلی تحقیقات فوق لزوم بازنگری در سازمان و مدیریت
آموزشعالی به منظور غلبه بر نواقص سیستمهای پیشین و
یا آمادگی برای بهرهگیری از فرصتهای آینده را گوشزد
میکند .تحقیق حاضر نیز با توجّه به مسائل ذکر شده ،بر
مبنای مؤلفههای دانشگاه سازگارشونده اسپورن -به این
دلیل که از یک سو تمامی مؤلفههای سازگاری سازمانی که
در دیگر تحقیقات ذکر شدهاند را در برمیگیرد و از سوی
دیگر کامل کننده تحقیقات دیگر است و نسبت به آنها
جامعتر است  -میزان همگرایی دانشگاههای ایران را با
شاخصههای دانشگاه سازگارشونده مورد واکاوی قرار داده که
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به طور نمونه موردی دانشگاه عالمه طباطبایی که بزرگترین
دانشگاه در زمینه علوم انسانی است و قسمت عمدهای از

نیروی انسانی کشور را پرورش می دهد مورد تأکید قرار داده
است.
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شکل شماره  .1مدل دانشگاه سازگار شونده اسپورن ()1111

روششناسی پژوهش
هر یک از مطالعات فرعی به مقتضای اهدافی که دنبال
میکنند  ،روش خاصی را انتخاب میکنند .پژوهش حاضر بر
حسب هدف کاربردی و از نظر روش شناختی به شیوه کمّی
با روش توصیفی – پیمایشی به اجرا در آمده است .جامعۀ
آماری تحقیق حاضر را تمامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه
عالمه طباطبایی که در سال تحصیلی  3131-30مشغول به
خدمت بودند ،تشکیل دادهاند .بر اساس آماری که از وب
سایت رسمی دانشگاه گرفته شد ،مشخص شد  000نفر در
دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان عضو هیأت علمی به
صورت تمام وقت مشغول به کار هستند .به منظور تعیین
حجم نمونه از فرمول کوکران تعداد  355نفر از آنها به
عنوان نمونه پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب
شدند .برای جمعآوری دادههای این پژوهش از پرسشنامۀ
محققساخته استفاده شده است.

شیوۀ ساخت ابزار به این صورت بود که محقق بعد از
استخراج مؤلفههای دانشگاه سازگارشونده ،از طریق تحلیل
اسناد و مصاحبه با صاحبنظران  04گویه بسته پاسخ را بر
اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً
مخالفم را به عنوان پرسشنامۀ نهایی تنظیم کرده است.
میتوان گفت با توجّه به مبانی نظری و دیدگاه متخصصین و
خبرگان در این زمینه و همچنین با در نظر گرفتن تعاریف
عملیاتی متغیّرها در تدوین پرسشنامه تا حد زیادی خصیصۀ
روایی پرسشنامه افزایش یافته است .برای اطمینان از اعتبار
پرسشنامه از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده
است :که نتایج بدست آمده برای گویهها  5/08گزارش شده
است .برای تحلیل دادهها از هر دو بخش آمار استنباطی و
توصیفی استفاده شده است .در سطح آمار توصیفی از
میانگین ،انحراف استاندارد ،فراوانی برای توصیف شرایط
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موجود استفاده گردید .در سطح آمار استنباطی جهت تعمیم
صفات نمونه به جامعه از آزمون تی تک نمونهای برای پاسخ
به سؤاالت پژوهش و از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و
آزمون تعقیبی توکی ) (HSDبرای مقایسـۀ متغیّرهای
دموگرافیکی استفاده شد .برای توصیف و تجزیه و تحلیل
دادهها از نرم افزاز  SPSS20استفاده شده است.
یافته های پژوهش
بر اساس یافتههای پژوهش  85نفر (معادل  85درصد) از
پاسخگویان مرد و  15نفر (معادل  15درصد) زن بودهاند0 .
نفر از پاسخگویان (معادل  0درصد) درای رتبۀ علمی مربی،
 43نفر (معادل  43درصد) استادیار 30 ،نفر (معادل 30
درصد) دانشیار و  35نفر (معادل  35درصد) استاد تمام
بودهاند 33 .درصد از پاسخگویان یک تا پنج سال سابقۀ
خدمت30 ،درصد شش تا ده سال سابقۀ خدمت 33 ،درصد
یازده تا پانزده سال 8 ،درصد شانزده تا بیست سال31 ،
درصد بیست و یک تا بیست و پنج سال 33 ،درصد بیست و
شش تا سی سال 1 ،درصد سی و یک تا سی و پنج سال،
0درصد سی وشش تا چهل سال سابقۀ خدمت داشتند10 .
درصد از پاسخگویان فاقد سابقۀ مدیریت بودهاند  35 .درصد
سه تا یازده سال 33 ،درصد چهار تا هفت سال 31 ،درصد
هشت تا یازده سال 1 ،درصد دوازده تا پانزده سال و 8
درصد شانزده تا بیست سال سابقۀ مدیریت داشتهاند33 .
درصد از پاسخگویان متعلق به دانشکدۀ روانشناسی و علوم
تربیتی 33 ،درصد به دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی4 ،
درصد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری 30 ،درصد به دانشکدۀ
ادبیات و زبانهای خارجی 4 ،درصد دانشکدۀ اقتصاد0 ،
درصد دانشکدۀ آمار و علوم ریاضی 3 ،درصد دانشکدۀ تربیت
بدنی 0 ،درصد دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی 4 ،درصد
به مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو 35 ،درصد به دانشکدۀ
علوم اجتماعی تعلق داشتند.
همانطور که در جدول شمارۀ  3مشاهده میشود میانگین و
انحراف معیار مؤلفۀ رهبری متعهد به ترتیب  /43و ،5/43
ادارۀ اشتراکی  1/00و  ،5/84مدیریت حرفهای  1/40و
 ،5/84بینش و مأموریت شخصی  1/83و  ،5/40ساختار

متمایز  1/08و  5/8و فرهنگ کارآفرینی  1/34و  5/41بوده
است.
قبل از بررسی میزان همگرایی دانشگاههای ایران با
مؤلفههای دانشگاه سازگار شونده که به طور موردی اساتید
دانشگاه عالمه طباطبایی انتخاب شده است .مفروضۀ نرمال
بودن در هر شش مؤلفۀ دانشگاه سازگارشونده با آزمون
کولموگروف اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت و با سطح
معناداری بزرگتر از  5/50تأیید شد.
طبق مقادیر موجود در جدول شمارۀ  3هر شش مؤلفۀ
دانشگاه سازگارشونده با سطح معناداری  5/553و در سطح
 33درصد اطمینان تفاوت معناداری با حد وسط ( )1دارند.
( .)p<0/01تفاوت میانگین هر شش مؤلفۀ مثبت است که
نشان میدهد هر شش مؤلفه میانگین بیشتری از عدد 1
دارند در نتیجه وضعیّت مؤلفههای دانشگاه سازگارشونده
دانشگاه عالمه طباطبایی بیشتر از حد وسط است .برای
بررسی تفاوت بین میزان همگرایی در دانشکدههای مختلف
دانشگاه عالمه و با سابقۀ خدمت مختلف از آزمون تحلیل
واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .قبل از
انجام این آزمون مفر وضۀ همگنی واریانس بین گروه در هر
شش مؤلفه مورد بررسی قرار گرفت و با سطح معناداری
بزرگتر از  5/50تأیید شد.
همانطور که در جدول شمارۀ 1مالجظه میکنید براساس
نتایج تحلیل واریانس یک راهه ،بین نظر اساتید
دانشکدههای مختلف دانشگاه عالمه طباطبایی در بارۀ میزان
همگرایی دانشگاه عالمه طباطبایی با مؤلفههای دانشگاه
سازگارشونده در مؤلفههای رهبری متعهد ،ادراک اشتراکی و
بینش و مأموریت شخصی با سطح معناداری بزرگتر از
 5/50تفاوت معنادار وجود نداشت .)p>0/05( .در مؤلفۀ
مدیریت حرفهای  ،ساختار متمایز و فرهنگ کارآفرینانه با
 30درصد اطمینان حداقل بین نظر اساتید دو دانشکدۀ
مختلف تفاوت معنادار وجود دارد .)p<0/05( .برای مقایسۀ
میانگینهای چندگانه از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد
که براساس نتایج این آزمون ،در مؤلفۀ مدیریت حرفهای بین
نظر اساتید دانشکدۀ روانشاسی با دانشکدۀ اقتصاد در سـطح
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 30درصد اطمینان تفاوت معنادار وجود داشت .در مؤلفۀ
ساختار متمایز بین نظر اساتید دانشکدههای تربیت بدنی و
ادبیات در سطح  30درصد اطمینان تفاوت معنادار وجود
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داشت .در مؤلفۀ فرهنگ کارآفرینانه بین نگرش اساتید
دانشکدۀ الهیات با دانشکدههای علوم اجتماعی و ادبیات در
سطح  30درصد اطمینان تفاوت معنادار وجود داشت.

جدول ( .)1میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای دانشگاه سازگارشونده
متغیّر

میانگین

انحراف استاندارد

رهبری متعهد

1/43

5/43

اداره اشتراکی

1/00

5/84

مدیریت حرفه ای

1/40

5/84

بینش و مأموریت شخصی

1/83

5/40

ساختار متمایز

1/08

5/81

فرهنگ کارآفرینیانه

1/34

5/41

جدول ( .)2نتایج آزمون تی تک نمونهای برای بررسی وضعیّت مؤلفههای دانشگاه سازگار شونده
متغیّر ها

درجه آزادی

تفاوت میانگین

 Tمحاسبه شده

سطح معناداری

حد پایین

حدباال

رهبری متعهد

33

5/43

3/30

5/553

5/00

5/03

اداره اشتراکی

33

5/00

0/01

5/553

5/33

5/03

مدیریت حرفه ای

33

5/40

0/30

5/553

5/01

5/01

بینش و مأموریت شخصی

33

5/83

35/30

5/553

5/00

5/00

ساختار متمایز

33

5/08

8/84

5/553

5/03

5/83

فرهنگ کارآفرینیانه

33

/34

0/30

5/553

5/31

5/13
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جدول ( .)3نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسۀ تفاوت بین نظر اساتید دانشکدههای مختلف دربارۀ میزان همگرایی
متغیّرها

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

رهبری متعهد

بین گروهی

8/33

3

درون گروهی

05/01

35

کل

08/04

33

بین گروهی

3/00

3

درون گروهی

00/53

35

کل

08/00

33

بین گروهی

35/31

3

درون گروهی

08/53

35

کل

08/30

33

بین گروهی

4/41

3

ادراک اشتراکی

مدیریت حرفه ای

بینش و مأموریت شخصی

ساختار متمایز

فرهنگ کارآفرینانه

درون گروهی

10/43

35

کل

03/13

33

بین گروهی

35/33

3

درون گروهی

01/53

35

کل

00/53

33

بین گروهی

8/40

3

درون گروهی

13/03

35

F

3/84

3/34

3/38

3/04

3/01

3/14

سطح معناداری

5/508

5/501

5/513

5/540

5/533

5/533
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کل

05/30

03

33

جدول ( .)4نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسۀ تفاوت بین نظر اساتید با سوابق خدمت مختلف دربارۀ میزان همگرایی
متغیّرها

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

رهبری متعهد

بین گروهی

4/44

8

3/30

5/508

درون گروهی

05/03

33

کل

08/04

33

بین گروهی

8/10

8

درون گروهی

05/30

33

کل

08/00

33

بین گروهی

8/15

8

درون گروهی

03/30

33

کل

08/30

33

بین گروهی

4/34

8

درون گروهی

14/34

33

کل

03/13

33

بین گروهی

33/30

8

درون گروهی

03/84

33

کل

00/53

33

ادراک اشتراکی

مدیریت حرفه ای

بینش و مأموریت شخصی

ساختار متمایز

3/31

3/33

3/31

1/00

5/581

5/580

5/510

5/553

45
فرهنگ کارآفرینانه
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بین گروهی

35/30

8

درون گروهی

33/33

33

کل

05/30

33

براساس نتایج جدول شمارۀ  0در مؤلفههای ادراۀ اشتراکی و
مدیریت حرفهای با سطح معناداری بزرگتر از  5/50تفاوت
معناداری بین اساتید با سوابق خدمت مختلف وجود نداشت.
در مؤلفههای رهبری متعهد و بینش و مأموریت مشخص در
سطح  30درصد اطمینان و بین مؤلفههای ساختار متمایز و
فرهنگ کارآفرینانه در سطح  33درصد اطمینان بین نظر
اساتید با سابقۀ خدمت مختلف تفاوت معنادار وجود داشت.
برای مقایسۀ میانگینهای چندگانه از آزمون تعقیبی توکی
استفاده شد که براساس نتایج این آزمون ،در مؤلفۀ رهبری
متعهد و بینش و مأموریت شخصی هیچ کدام از گروهها به
صورت معناداری با هم تفاوت نداشتند ( .براساس این آزمون
تشخیص داده نشدند) .در مؤلفۀ ساختار متمایز اساتیدی که
 33تا  30سال سابقه داشتند با اساتیدی که  4تا  35سال و
 34تا  15سال سابقه خدمت داشتند نظرشان تفاوت معنادار
داشت .در مؤلفۀ فرهنگ کارآفرینانه نظر اساتیدی که  33تا
 30سال سابقۀ خدمت داشتند با نظر اساتیدی که  3تا 0
سال 4 ،تا  35سال و  34تا  15سال سابقه داشتند از لحاظ
آماری تفاوت معنادار وجود داشت.
بحث و نتیجهگیری
تغییرات فراوان و روز به روز در جوامع و ارتباطات آن با هم
و روند رو به گسترش جهانی شدن باعث شده است که یکی
از موضوعات و چالشهای پیش روی نظام آموزش عالی
هماهنگی نظام با تغییرات پویا و دینامیک جامعۀ داخلی و
جامعۀ جهانی باشد .به روزرسانی مدیریت دانشگاهی و
سیستمهای آموزشی در مراکز آموزش عالی برای جلوگیری
از بروز شکاف میان حوزۀ تجربی و حوزۀ نظری (جامعه و
دانشگاه) امری غیر قابل انکار است .عدم توازن و ارتباط دو
سویه بین دانشگاه و جامعه موجبات بیتعادلی و آشفتگی را

0/00

5/553

برای هر دو به بار خواهد آورد .مدیریت مؤسسات آموزش
عالی مهمترین و پیچیدهترین موضوع در سیاستگذاری
آموزش عالی است .در جهانی که با سرعت در حال تغییر و
تحوّل است و منابع رو به تقلیل می روند ،آموزش عالی را به
سادگی نمیتوان اداره کرد .آموزش عالی باید به نحوی اداره
شود که بتواند به طور مداوم خود را با محیط اجتماعی و
علمی جدید تطبیق دهد ،بدون آنکه مسئولیّت خود را
فراموش کند (رجبی و اشرفی.)3103 ،
تعامل دانشگاه با محیط بیرونی حداقل از دو جهت قابل
توجّه و بررسی است؛ از طرفی انتظار میرود که دانشگاهها با
ایجاد بسترهای الزم ،به خلق دانایی و توزیع و انتشار آن،
مبادرت نموده و راهگشای توسعۀ همه جانبۀ کشور باشند؛ از
طرف دیگر خود سازمانها و مؤسسات آموزش عالی با
چالشها ،تغییرات و پویاییهای غیرقابل پیشبینی و بنیادی
مواجه شدهاند که نه تنها ممکن است نتوانند انتظارات را
برآورده کنند ،بلکه بقا و ماندگاری خود را نیز در خطر می
بینند .از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان
همگرایی دانشگاههای ایران با مؤلفههای دانشگاه
سازگارشونده اجرا شد که به طور موردی دانشگاه عالمه
طباطبایی را ،که یکی از بزرگترین دانشگاههای ایران در
زمینۀ علوم انسانی است و بخش عمدهای از نیروی انسانی را
که در خود پروش میدهد مورد بررسی قرار داد .این پژوهش
بر اساس مؤلفههایی که باربارا اسپورن ( )3333در پژوهشی
عنوان کرده بود اجرا شده است .باربارا مؤلفه های دانشگاه
سازگار شونده را در شش مورد بیان کرده است که عبارتند
از :رهبری متعهد ،مدیریت حرفهای ،ساختار متمایز ،فرهنگ
کارآفرینانه ،بینش و مأموریت مشخص و ادارۀ اشتراکی .این
پژوهش با روش کمّی توصیفی – پیمایشی اجرا شده است.
طبق یافتههای پژوهش  85نفر (معادل  85درصد) از
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پاسخگویان مرد و  15نفر (معادل  15درصد) زن بودهاند0 .
نفر از پاسخگویان (معادل  0درصد) درای رتبۀ علمی مربی،
 43نفر (معادل  43درصد) استادیار 30 ،نفر (معادل 30
درصد) دانشیار و  35نفر (معادل  35درصد) استاد تمام
بودند .در این پژوهش میانگین و انحراف معیار مؤلفههای
دانشگاه سازگارشونده در دانشگاه عالمه طباطبایی به این
شکل محاسبه شدند :میانگین و انحراف معیار مؤلفۀ رهبری
متعهد به ترتیب  /43و  ،5/43ادارۀ اشتراکی  1/00و ،5/84
مدیریت حرفهای  1/40و  ،5/84بینش و مأموریت شخصی
 1/83و  ،5/40ساختار متمایز  1/08و  5/8و فرهنگ
کارآفرینانه  1/34و  5/41بوده است .بر اساس نگرش اعضاء
هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی هر شش مؤلفۀ
دانشگاه سازگارشونده در این دانشگاه با سطح معناداری
 5/53و در سطح  33درصد اطمینان تفاوت معناداری با حد
وسط ( )1دارند .)p<0/01( .یعنی تفاوت میانگین هر شش
مؤلفۀ مثبت است که نشان میدهد هر شش مؤلفه میانگین
بیشتری از عدد  1دارند در نتیجه وضعیّت مؤلفههای
دانشگاه سازگارشونده دانشگاه عالمه طباطبایی بیشتر از
حد وسط است.
با توجّه به یافتههای پژوهش مدیریت دانشگاه را با نگاهی
کالن و جامع به همۀ عناصر و ارتباطات آنها با محیط
درونی و بیرون دنبال نمود .به عبارتی با درک همۀ عناصر
سیستم ،ارتباطات آنها با یکدیگر و گوناگونیها و
پیچیدگیهای موجود بدنبال ارائۀ یک عملکرد یا رفتار واحد
از دانشگاه خواهد بود .مدیر دانشگاه با شناخت کافی از
دیدگاهها ،نگرشها و رفتارهای دانشجویان ،استادان ،کارکنان و
سایر کارگزاران دانشگاه و همچنین نهادها و دستگاههای حاضر
در سیستم دانشگاه که خود خرده سیستمهایی اثرگذار به حساب
میآیند تصمیمگیری مینماید و میداند در پس هر بینظمی
یا آشفتگی که حاصل عدم تعادل است نقاط ضعف و قوتی نهفته
است که باید بر آنها شناخت و احاطۀ کافی داشته باشد .این
شناخت نیازمند تفکری کالن نگر و با اصطالح سیستمی است.
البته بایستی اذعان داشت که شناخت دانشگاه ،در حکم
سیستمی زنده  ،همیشه نسبی و برحسب تعریف موقتی خواهد
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بود .بنابراین مدیریت دانشگاهی باید بتواند به طور دائم در پی
درک حاالتی باشد که دانشگاه به خود گیرد تا بتواند وضعیت آن
را با توجّه به مشکالت پیرامونی و امکانات موجود بهبود ببخشند.
به نظر میرسد که برای این کار الزم است رهبران دانشگاهی
بتوانند تشخیص مسائل و کشف پدیدههای حادث شده در
دانشگاه را جزء هستۀ اصلی مدیریت خود قرار دهند .در این
صورت ،مدیران دانشگاهی هم باید به مسائل موجود و هم به
نوپیداییها در حیطۀ مسائل که متأثر از محیط است توجّه کنند.
سخن آخر اینکه نمیتوان دانشگاه را به عنوان یک سیستم مجزا
و جدا از سایر سیستمهای اداری و فرهنگی جامعه در نظر گرفت،
تفکر سیستمی و به صورت سیستمی دیدن دانشگاه و محیط
اطراف آن میتواند مهمّترین ویژگی سازمانهای آموزش عالی
محسوب شود .دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان جزئی از نظام
آموزش عالی کشور باید با نظامهای سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی -فرهنگی ،به طور کلی محیط اطراف ارتباط تنگاتنگی
داشته باشد .بر این اساس بایستی به روابط متقابل بین این جزء
نظامها توجّه داشت .به هر حال اگر بخواهیم اصالحاتی در نظام
آموزشی و دانشگاهها صورت گیرد بدون اصالح نظامهای سیاسی
و اداری تأثیرگذار بر آن ممکن نخواهد بود .پیاده کردن مباحثی
از قبیل تواناسازی ،غیرمتمرکز کردن ساختار سازمانی ،تفویض
اختیار ،مدیریت مشارکتی ،تغییر فرهنگ سازمانی حاکم بر
دانشگاه ،نهادینه کردن کارآفرینی در دانشگاهها ،تشویق خالقیت
در دانشگاهها ،پذیرش فرهنگ نقدپذیری ،انعطافپذیری در شیوۀ
مدیریت دانشگاهها ،حس مسئولیتپذیری مدیران دانشگاه،
داشتن تفکر استراتژیک ،خودسازماندهی دانشگاه و دیدن
هدفمند ،توانایی مدیران دانشگاهها و ...که همگی راهکارهایی برای
گسترش ارتباط دانشگاه با محیط اطراف هستند بدون تغییر در
شیوۀ نگرش و بینش مسئوالن و مدیران رده باال و تحوّل در
ساختار سیاسی و اداری حاکم بر کشور امری دشوار است .البته
باید توجّه داشت که این اصالحات و تحوّالت یک فرایند
بلندمدت است که باید با انجام پژوهشها و مطالعات درست،
نارساییها و کاستیهای نظام اداری کشور را و در بین آنها
مؤسسات آموزشی و دانشگاهها ،تشخیص داده شود و در مسیر
اصالحات و تحوّالت مثبت گام برداشته شود.
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