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علی گلافشانی ،1محمد صالحی*2
تاریخ دریافت 1398/01/21 :
تاریخ پذیرش 1398/03/21 :

چکیده
زمینه و هدف :برای اینکه دانشگاهها بتوانند به استقالل دست یابند نیازمند رهبرانی بصیر و اثربخش
هستند؛ چرا که رهبری بصیر چشمانداز و دورنمای سازمان را ترسیم میکند .لذا هدف کلی از پژوهش حاضر،
ارائه مدلی جهت تبیین تأثیر رهبری بصیر بر استقالل دانشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه یک
آمایشی سالمت کشور میباشد.
ش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری کلی ه اعضای هیات علمی
روش بررسی :روش پژوه 
دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه یک به تعداد  1851نفر که بر اساس فرمول کوکران ،تعداد  320نفر
با روش نمون ه گیری تصادفی طبق ه ای انتخاب شدند .جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته
رهبری بصیر با  90سوال و  2بعد و  6مولفه و پرسشنامه محقق ساخته استقالل دانشگاهی با 60سوال و  2بعد و 7
ن معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزارهای
مولفه استفاده شده است .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمو 
 SPSS20و  PLSبکارگرفته شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که رهبری بصیر با بار عاملی  0/580بر استقالل دانشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی
کالن منطقه یک تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین مدل ارائه شده نیز دارای برازش مناسب میباشد.
نتیجه گیری :رهبری بصیر به عنوان یکی از عوامل مهم در بهبود ارتقای کیفیت اثر بخشی آموزشی و استقالل
دانشگاهی محسوب میشود .در حوزه استقالل آکادمیک از دانشگاههای علوم پزشکی انتظار میرود که به
مدیریت باثبات و پایدار پایبند باشند .پژوهش فوق میتواند چشمانداز جدیدی در راستای تغییر سیاستهای
کلی مدیران و مسئوالن دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه در راستای بازبینی برنامهها بسته های تحول
و نوآوری ،ایجاد کند.
کلمات کلیدی :رهبری بصیر ،استقالل دانشگاهی ،آموزش علوم پزشکی ،نظام سالمت

 .1دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایرانadel.golafshani58@gmail.com .
 .*2نویسنده مسئول،دانشیار دانشکده علوم انسانی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایرانdrsalehi@ iausari.ac.ir .

علی گلافشانی و همکاران

مقدمه
اساسیترین عامل برای ایجاد شرایط مطلوب جهت
تحقق هدفهای آموزشی ادارهکنندگان نظام آموزشی
با رهبری پویای خویش و ایجاد یک محیط مناسب با
بهر ه گیری از امکانات مادی و انسانی ،زمینه شکوفایی
استعدادهای نسلهای آینده را فراهم سازند ( .)2شیوهی
رهبری از اساسیترین عناصر مدیریتی مؤثر بر ارائه
خدمات است( .)3راههای جدید مدیریت و حکمرانی در
دانشگاهها ،نتیجه آنی تغییر الگوهای حکمرانی است.
استقالل دانشگاهی به دلیل کاهش تنظیمات و پذیرش
سیستمهای پاسخگوئی کارآمد افزایش یافته است()4
.فصل مشترك همه تعاریفی که از استقالل سازمانی و
خودگردانی دانشگاه ها ارائه شده مبتنی بر اداره دانشگاه
بدون مداخله خارجی یا عدم مداخله در زندگی داخلی
دانشگاهها است .موضوع استقالل سازمانی و خودگردانی
به نهاد دانشگاه یا مؤسسه مربوط میشود( .)5عمد ه ترین
کارکردهای استقالل دانشگاهی با مراجعه به منابع نظری،
میتوان در چهار مورد استقالل سازمانی (مدیریتی)
استقالل مالی ،استقالل کارکنان و استقالل حقیقی
جستجو نمود( .)6در تعاریف متداول ،دانشگاهی مستقل
محسوب میشود که بتواند با استفاده از اساسنامه داخلی
خود بخش وسیعی از تصمیمات را در زمینه های هدف
گذاری و تعیین اولویت ها ،آموزش ،پژوهش ،برنامه های
درسی و اعتبار مدارك ،جذب و تخصیص منابع به مصارف
مختلف ،استخدام هیأت علمی و کارکنان و همچنین
گزینش دانشجو ،اتخاذ کند(« .)5استقالل دانشگاه»
سنگ بنای نظام دانشگاهی محسوب شده و بدین معنا
است که دانشگاهها در تعیین اهداف و اولویتهای خود و
اجرای آنها آزاد گذاشته شوند( .)7به زعم آلتباخ (،)2009

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیاز خاصی به استقالل
دارند تا بتوانند در مورد امور علمی ،تصمیمات خود
را اتخاذ کنند و آینده خود را در جهت رشد نقاط قوت
خود هدایت نمایند ( .)8اصول شناخته شده و مبرهنی
چون آزادی علمی و استقالل دانشگاهی از الزامات بقا
در آموزش عالی نوین است .استقالل دانشگاهی زمینه
ت پذیری و پاسخ گویی بیشتر در مدیریت
ساز مسؤولی 
دانشگاهی است( .)9نظام سالمت کنونی از مشکالت و
شکاف بزرگی در حوزه شایستگی های مدیریت و رهبری
رنج میبرد .شناسایی و توسعه مدیران بالقوه (بصیر) برای
تربیت رهبران موفق آینده میتواند این شکاف را از بین
ببرد(.)10رهبری بصیر از دهه  80میالدی به عنوان یک
مفهوم مهم در ادبیات رهبری مطرح گردید( .)11رهبران
بصیر تصویر قدرتمندی از چشمانداز را جهت تغییر و بهتر
شدن در دانشگ اهها و مؤسسات آموزش عالی برای اعضاء
هیأت علمی ،معاونان ،رئیسان دانشکدهها ،مدیران گروه
و کارکنان فراهم میکنند تا آنها با کمال میل مسیر رسیدن
به چشمانداز را بپذیرند و امیدها و رویاهای خود را تسهیم
کنند(.)12رهبری بصیر ابتدا باید چشمانداز ایجاد کند و
سپس این چشمانداز را به اشتراک بگذارد و باعث تحول
در بخشهای عمومی و تحول در سازمان شود و در این
مسیر به سواالتی که ایجاد میشود پاسخ دهد( .)13با
توجه به تأکید اعضای هیئتعلمی و دانشجویان برای
کارآمد بودن یک رهبر پزشکی و همچنین لزوم آشنایی
اساتید و دانشجویان پزشکی با مفاهیم رهبری و تربیت
آنها بهعنوان رهبران بصیر کارآمد امری ضروری و منجر
به توانمندسازی میشود .افزایش پیچیدگی در سیستم
های خدمات سالمت نیاز به رهبران پزشکی کارآمد برای
تصمیمگیری در سازمان را بیشتر میکند ،ولی تعداد کمی
از پزشکان برای کار بهعنوان یک رهبر مؤثر آموزش دیده
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یعنی مدیران و رهبران هستند( .)1مدیران میتوانند
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اند( .)14فرآیند رهبری و مدیریت اثری مستقیم بر توانایی

در دانشگاههاست( .)5شفافیت در واگذاری اختیارات به

های آموزشی ،پژوهشی و بالطّبع درمانی در دانشگاههای

دانشگاهها به ویژه دانشگاههای توانمند ،حفظ موقعیت و

جو مطلوب سازمانی و نهایت ًا
علوم پزشکی کشور در ایجاد ّ
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موفقیت آنها دارد(.)15بنابراین نقش مدیران بصیر برای
ّ
سازمانها امری ضروری محسوب میشود که حتی رشته

صیانت هیأتعلمی و استقالل آکادمیک ،استقالل اداری و
مالی و آموزشی ،تقویت ساختار هیأت امناء متناسـب بـا
جـو آزادی علمـی و جایگـاه آن در توسـعه دانشـگاهی از

های دانشگاهی برای پرورش و آمادهسازی مدیران برای

جملـه مؤلفه هایی هستند که مورد توجـه بـوده اسـت(.)18

کمک به بهبود سازمان ،منطقه ،کشور و حتی جهان دایر

به طور خالصه با توجه به مطالعات صورت گرفته از منظر

شده است .دانشگاه کالفلین نمونهای از این دانشگاها

پژوهشگران ،مهمترین ابعاد استقالل دانشگاهها عبارتند

میباشد که در مؤسسه رهبری بصیر خود ،دوره لیسانس

از :مدیریت سازمانی ،کنترل مالی ،تأمین نیروی انسانی،

رشته رهبری بصیر را دایر نموده است .آنها معتقد هستند

انتخاب دانشجو ،برنامه درسی و سنجش است .در این

که رهبری بصیر را میتوان از طریق دور ه های دانشگاهی

میان مدیریت سازمانی با توجه به مطالب مطروحه اهمیت

آموزش داد و آموخت ( .)16استقالل دانشگاهی ،زمینه

بسزایی دارد یعنی مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش

رشد خالقیت و نوآوری و به كارگیری سبك های متنوع

عالی میبایست در اداره امور دانشگاهها و تصمیمگیری

مدیریتی را ایجاد میكند و از این رهگذر امكان تجربه

های مدیریتی مستقل بوده و از آزادی عمل کافی برخوردار

اندوزی در مدیریت نوین دانشگاهی را در سطح ملی و

باشند .بررسی یافت ه های حاصل از مطالعات نظریهپردازان

ی آورد(.)9
بهینه كاوی الگوهای برتر را در آینده فراهم م 

ابتدا در مورد رهبری بصیر و سپس استقالل دانشگاهی

برای تحقق این اهداف ،وجود حداقل سه نوع استقالل

نشان داد :در مطالعهای که توسط ،گالفشانی و همکاران

آموزش عالی در مدیریت و سیاستگذاری دانشگاهها،

( ،)14حقوردی طاقانکی ( ،)19ودادی و همکاران

یعنی استقالل سازمانی ،استقالل آکادمیک و استقالل

( ،)20کورس ( ،)21ونوس و همکاران ( ، )12بنایکو و

استخدامی ضروری است .تحقق استقالل دانشگاهی

همکاران( )11و دامیکا (.)22که به طور همسو انجام شد

مستلزم حاکمیت یک الگوی حکمرانی مناسب می

مهمترین مولف ه های رهبری بصیر شناسایی و پس از

باشد( .)17اعطای استقالل به دانشگاهها سیاستی اصولی

مطالعه دیدگاههای موجود ،مطالب دستهبندی و به طور

برای افزایش مسئولیتپذیری ،پاسخگویی و ایجاد ثبات

خالصه در شکل ذیل ترسیم شده است(نک .شکل.)1

مؤلفه های رهبر بصیر

مدیریت استراتژیک

مدیریت تغییر و
نوآوری

حل مسأله

ویژگی ها و مهارتها و
رفتارها

تجزیه و تحلیل و

تشخیص سازمان

علی گلافشانی و همکاران

محلی و همکاران ،نشان دادند که؛ ابعاد استقالل

علمی نیز میتوانند پیشبینی کننده مناسبی برای رتبه

دانشگاهی از دیدگاه خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی

بندی دانشگاههای اروپایی باشند( .)25میکاویال و

به ترتیب اولویت ،آزادی علمی ،استقالل حقیقی،

مارتینز ( ،)2018در پژوهشی با عنوان «تعالی دانشگاه

استقالل مالی ،استقالل سازمانی و استقالل کارکنان می

ها در برابر استقالل ،سرمایهگذاری و پاسخگویی» به

باشد .و از دیدگاه خبرگان دانشگاه علوم پزشکی بابل به

ارائه نتایج مرتبط با تعالی و استقالل از طریق داده های

ترتیب اولویت ،استقالل مالی ،استقالل حقیقی ،استقالل

رتبهبندی علمی دانشگاههای جهانی دانشگاه شانگهای

سازمانی ،آزادی علمی و استقالل کارکنان میباشد(.)23

و شاخصهای توسعه انجمن دانشگاههای اروپا برای

یافتههای پژوهش خلیلی و همکاران نشان میدهد ،نهاد

چهار نوع استقالل دانشگاهی یعنی سازمانی ،علمی،

دولت از طریق عوامل متنابهی بر هر چهار نوع استقالل

کارکنان و مالی پرداختند و نشان دادند که؛ یکی از بدترین

دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران تاثیر میگذارد.

مخاطراتی که دانشگاهها با آن مواجهاند کوتاه مدتگرایی

این عوامل به سه دسته «نظارتی و کنترلی»« ،اداری

و وجود قوانین عملیاتی یا ساختارهای سازمانی است که

و حقوقی» ،و «مالی و آموزشی» تقسیم و طبقهبندی

خالقیت آنها را محدود میکند( .)26ردینگ ( ،)2017در

شدهاند( .)24در مطالعهای که تحت عنوان « نقش و جایگاه

پژوهشی با عنوان «تفکر انتقادی ،استقالل دانشگاهی،

دولت در استقالل دانشگاه» انجام شد مشخص گردید که

و سیر تکاملی اجتماع؛ افکار در یک برنامه تحقیقاتی»

چهار ُبعد استقالل سازمانی ،مالی ،علمی و استخدامی به

چهارچوبی را ارائه داد که در آن ،دانشگاهها بر اساس

عنوان ابعاد اصلی استقالل دانشگاه ،بیشترین اشتراک

میزان نقش سازمانی خود و یا به عبارت دیگر بر اساس

نظر را داشته اند( .)7یافته های کریمیان و همکاران در

ظرفیت خود برای پذیرش محققان قدرتمند و فعال طبقه

بررسی وضعیت استقالل و آزادی علمی در دانشگاه علوم

بندی میشوند .تشخیص وضعیت آنها بر اساس چهار

پزشکی شیراز از دیدگاه اعضای هیأتعلمی نشان داد

معیار میباشد -1 :درجه استقالل استراتژیک -2.استخدام

که حیطه های اصلی شامل استقالل دانشگاهها ،تأثیر

کارکنان -3جذب دانشجو  -4قابلیتهای مدیریتی(.)27

سیاستهای خارجی و آزادی علمی بود .در بین گویهها

کوری ( ،)2016در پژوهشی با عنوان «چالشهای آزادی

عدم استقالل مالی دانشگاه و وابستگی به بودجه دولتی،

علمی و استقالل نهادی در دانشگاههای آفریقای جنوبی»

تأثیر روابط سیاسی بر روابط علمی بینالمللی ،تأثیر

نشان داد که؛ استقالل زمانی که با احساس مسئولیت و

نگرشهای سیاسی مدیران دانشگاهی بر فضای علمی،

پاسخگویی همراه شود ،الزاما به برتری در مدیریت علمی،

تغییر مداوم برنامهها بعد از تغییرات مدیریتی از جمله

حکومتی و مالی موسسات منجر خواهد شد( .)28آقین و

مواردی بودند که بیشترین میانگین مشکالت را به خود

همکاران( )2007در پژوهشی نتیجه گرفتند که استقالل

اختصاص دادند( .)9اسدی ،در پژوهشی با عنوان «نقش

دانشگاه نه تنها با کیفیت تحقیقات دانشگاه ،بلکه با

عوامل استقالل دانشگاهی در رتبهبندی دانشگاههای

استفاده کارآمدتر از منابع مالی دانشگاه بستگی دارد.

اروپایی»به این نتایج دست یافت که؛ عالوه بر استقالل

از جمله عوامل اصلی رتبه باالی دانشگاه ها را شیوه
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از جمله در همین راستا یافته های پژوهش آقامیرزایی

در تامین نیرو ،عوامل استقالل استقالل مالی و استقالل
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حکمرانی و تأمین مالی دانشگاه تشخیص دادند و پایین

اهداف تعیین شده نیز بسیار حیاتی است و انتظار میرود

بودن رتبه دانشگاه های اروپایی را نسبت به دانشگاه های

با توجه به وجود رهبران بصیر ،تنفیذ اختیار به دانشگاهها

آمریکایی حاصل حکمرانی ضعیف ،استقالل ناکافی و

و تمرکززدایی که از سیاستهای جدی در وزارت بهداشت

برخی از عوامل دیگر بیان کردند(.)29

بر اساس رویکرد بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم

اکثر تحقیقات انجام شده ،نشان از فقدان توجه و

پزشكی مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سالمت است

یا شکاف وضعیت موجود استقالل دانشگاهها و مراکز

دانشگاههای کالن منطقه آمایشی سالمت کشور بتوانند در

آموزش عالی دارد و در آن تنها به برخی از جنبه های

تصمیمسازیهای نقش ایفا کنند و ظرفیتها در دانشگاه

استقالل دانشگاهی پرداخته شده اما تاکنون پژوهشی

های کالن مناطق آمایشی توسعه یابد .بر پایة آنچه گفته

در زمینه تأثیر رهبری بصیر بر استقالل دانشگاهی

شد میتوان مدل مفهومی زیر که تببین کننده چارچوب

انجام نشده است .لذا ترسیم یک چشمانداز راهبردی

نظری است ارائه و مبنای پژوهش قرار داد (نک:شکل .)2

و مدیریتی و طراحی فرایند مناسب برای دستیابی به
تبیین تأثیر رهبری بصیر بر استقالل دانشگاهی

فلسفه مدل

حفظ رسالت و اهداف آموزش عالی سالمت ،نهادینه کردن برنامه راهبردی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی
(رویکرد بسته های تحول و نوآوری آموزش پزشکی

چشمانداز

مدل تأثیر رهبری بصیر بر استقالل دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کالن منطقه یک آمایشی سالمت کشور
چگونه است؟

سوال اساسی

چارچوب نظری

بعد دلیلگرا

ابعاد رهبری بصیر

استقالل علمی ،فکری،
حقیقی و استقالل
روابط ملی و فراملی

استقالل

دانشگاهی
بعد سازمانی

بعد فردی

بعد علت گرا

مولفه ها (نقش

مولفه ها

استقالل سازمانی ،مالی

نقش ماتریک رهبران

و استقالل در تأمین

تماتیک ،شماتیک و
بصیر در سازمان)

منابع انسانی

شکل  :2مدل مفهومی تحقیق

(ویژگیها ،مهارتها
و رفتارهای رهبران
بصیر)

چارچوب نظری

118

ارائه مدلی جهت تبیین تأثیر رهبری بصیر بر استقالل دانشگاهی ...

119

علی گلافشانی و همکاران

بنابراین هدف از مطالعه حاضر ،ارائه مدلی جهت
تبیین تأثیر رهبری بصیر بر استقالل دانشگاهی دانشگاه
های علوم پزشکی کالن منطقه یک آمایشی سالمت کشور
شده است :مدل تأثیر رهبری بصیر بر استقالل دانشگاهی
دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه یک آمایشی
سالمت کشور چگونه است؟

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاریردی و از نظر روش
توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری آن را کلیه
اساتید هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه
یک آمایش آموزش عالی بخش سالمت کشور به تعداد1851
نفر تشکیل میدهند که بر اساس فرمول کوکران ،تعداد 320
نفر با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای براساس واحد
دانشگاهی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

جدول  -1تعداد جامعه و نمونه آماری به تفکیک دانشگاه
دانشگاه

جامعه

نمونه

درصد

بابل

360

62

19/45

سمنان

205

35

11/08

308

53

16/64

شاهرود

130

گیالن

443

گلستان

مازندران
جمع

405

1851

22
77
70

320

7/02

23/93
21/88
100

جهت جمعآوری داد ه ها از پرسشنامه محقق ساخته

ابزارها به تایید متخصصان رسید و پایایی آنها نیز با استفاده

رهبری بصیر با  90سوال و  2بعد «فردی و سازمانی» و 6

از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری بصیر 0/92

مولفه «ویژگیهای رهبران بصیر ،مهارتهای رهبران بصیر،

و پرسشنامه استقالل دانشگاهی  0/89محاسبه شد .که از

رفتارهای رهبران بصیر ،نقش تماتیک رهبران بصیر در

لحاظ آماری معنادار و مورد تایید میباشند .جهت تجزیه

سازمان ،نقش شماتیک رهبران بصیر در سازمان و نقش
ماتریک رهبران بصیر در سازمان» و پرسشنامه محقق
ساخته استقالل دانشگاهی با 60سوال و  2بعد «دلیلگرا
و علت گرا» و  7مولفه «استقالل علمی ،استقالل فکری،
استقالل حقیقی ،استقالل در روابط ملی و فراملی،
استقالل سازمانی ،استقالل مالی و استقالل در تامین
منابع انسانی» استفاده شده است .روایی صوری و محتوایی

ن معادالت ساختاری با استفاده از
و تحلیل داده ها از آزمو 
نرم افزارهای  SPSS20و  PLSاستفاده شد.
ه های رهبری بصیر:
بررسی توصیفی ابعاد و مؤلف 

در این قسمت ابعاد و مؤلف ه های رهبری بصیر مورد
بررسی قرار گرفت .در جدول شماره -2کمترین مقدار،
بیشترین مقدار ،میانگین و انحراف معیار ،برای هر متغیر
ارائه شده است.
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میباشد .که در راستای این هدف کلی سوال زیر مطرح

روش بررسی
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جدول  -2بررسی توصیفی ابعاد و مؤلفههای رهبری بصیر
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متغیر

کد متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

مقدار

مقدار

میانگین

انحراف
معیار

سطح

معناداری

آزمون t

رهبری بصیر

SS1

320

1/79

4/71

3/708

0/443

0/000

فردی

SA1

320

1/36

4/67

3/715

0/600

0/000

سازمانی

SA2

320

1/97

5

3/701

0/487

0/000

ویژگیهای رهبران بصیر

AA

320

1/27

5

3/600

0/655

0/000

مهارتهای رهبران بصیر

AB

320

1

4/89

3/659

0/868

0/000

رفتارهای رهبران بصیر

AC

320

1/11

5

3/963

0/686

0/000

نقش تماتیک رهبران بصیر در سازمان

AD

320

1/82

5

3/551

0/741

0/000

نقش شماتیک رهبران بصیر در سازمان

AE

320

1/55

5

3/845

0/749

0/000

نقش ماتریک رهبران بصیر در سازمان

AF

320

1

5

3/668

0/672

0/000

3/964

4/000
3/900

3/846

3/669

3/702

3/660

3/716

3/709

3/700

3/600

3/551

3/800

3/600
3/500
3/400

AF

AE

AD

AC

AB

AA

SA2

SA1

نمودار  -1میانگین نمرات ابعاد و مؤلفههای رهبری بصیر
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بصیر با انحراف معیار  0/686و کمترین میانگین ()3/551

نتایج جدول  2و نمودار  1نشان میدهد که :متغیر

رهبری بصیر دارای میانگین  3/709و انحراف معیار 0/444

مربوط به مؤلفه نقش تماتیک رهبران بصیر در سازمان با

بین ابعاد رهبری بصیر ،میانگین بیشتر ( )3/716مربوط به

ه های استقالل دانشگاهی
بررسی توصیفی ابعاد و مؤلف 

مربوط به بعد سازمانی با انحراف معیار  0/488میباشد .در

مورد بررسی قرار گرفت .در جدول شماره  15-4کمترین

انحراف معیار  0/741میباشد.

و بیشترین مقدار  4/71و کمترین مقدار  1/79میباشد .در

بعد فردی با انحراف معیار 0/601و میانگین کمتر ()3/702

مقدار ،بیشترین مقدار ،میانگین و انحراف معیار ،برای هر

بینمؤلفههایرهبریبصیربارویکردپسانوینگرایی،بیش

متغیر ارائه شده است.

ترین میانگین ( )3/964مربوط به مؤلفه رفتارهای رهبران

جدول  - 3بررسی توصیفی ابعاد و مؤلفه های استقالل دانشگاهی
متغیر

استقالل دانشگاهی

دلیل گرا
علت گرا

استقالل علمی

استقالل فکری

استقالل حقیقی

استقالل در روابط ملی و فراملی
استقالل سازمانی
استقالل مالی

استقالل در تامین منابع انسانی

کد متغیر

تعداد

SS3

320

SC1
SC2
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG

320

320
320
320
320
320
320
320
320

کمترین

بیشترین

1/97

4/86

مقدار

2

1/93
1/42
1/25
1/75
1/43
1/40
1/13
1/14

مقدار

5

4/71
5
5
5
5
5
5
5

میانگین

3/682

3/630

3/734
3/645

3/522
3/678
3/675
3/685

3/914
3/603

نمودار  -2میانگین نمرات ابعاد و مؤلفههای استقالل دانشگاهی

انحراف

سطح معناداری

0/529

0/000

معیار

0/623

0/559
0/769
0/864
0/633

0/777
0/767

0/780
0/671

آزمون t

0/000

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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نتایج جدول  3و نمودار  -2نشان میدهد که :متغیر

در متغیر جنسیت 36/9 :درصد از نمونه آماری را زنان

استقالل دانشگاهی دارای میانگین  3/683و انحراف معیار

و  63/1درصد را مردان تشکیل میدهند .در متغیر سن:

باشد.در بین ابعاد استقالل دانشگاهی ،میانگین بیشتر

 60/6درصد در گروه سنی  40تا  50سال و  25/9درصد

 0/529و بیشترین مقدار  4/86و کمترین مقدار  1/97می

 13/5درصد از نمونه آماری در گروه سنی کمتر از  40سال،
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( )3/735مربوط به بعد علتگرا با انحراف معیار 0/559و

در گروه سنی باالی  50سال قرار دارند .در متغیر سابقه

معیار  0/623میباشد .در بین مؤلفه های استقالل

از  10سال 56/3 ،درصد دارای  10تا  20سال و 22/8

میانگین کمتر ( )3/630مربوط به بعد دلیلگرا با انحراف
دانشگاهی ،بیشترین میانگین ( )3/915مربوط به مؤلفه

استقالل مالی با انحراف معیار  0/780و کمترین میانگین

( )3/522مربوط به مؤلفه استقالل فکری با انحراف معیار

 0/864میباشد.

کاری 20/9 :درصداز نمونه آماری دارای سابقه کاری کمتر

درصد دارای سابقه کاری باالی  20سال میباشند .در

متغیر مرتبه علمی 10/9 :درصد از نمونه آماری را مربی،
 64/1درصد استادیار 19/1 ،درصد دانشیار و  5/9درصد

را استاد تشکیل میدهند .میزان اثرگذاری رهبری بصیر

بر استقالل دانشگاهی به همراه ارائه الگوی یکپارچه و

یافتهها

در ابتدا به طور خالصه بخشی از خصوصیات جمعیت

شناختی پاسخگویان به صورت تفکیک شده بیان گردید:
استقالل
فکری

متعادل براساس روابط بین متغیرها از آزمون معادالت

ساختاری و با استفاده از نرم افزار  plsمحاسبه شد که
نتایج در نمودارهای  1و  2و جدول  2ارائه شده است.
ویژگیهای
رهبران بصیر

استقالل
علمی

استقالل
حقیقی

مهارتهای
رهبران بصیر

رفتارهای
رهبران بصیر

استقالل
در روابط ملی و
فراملی

فردی

دلیلگرا

استقالل
دانشگاهی

رهبری
بصیر

سازمانی

علت گرا

استقالل
سازمانی

استقالل
مالی

استقالل
در تامین منابع
انسانی

نقش
ماتریک رهبران
بصیر در سازمان

نمودار  -3مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد ضرایب مسیر

نقش
شماتیک
رهبران بصیر در
سازمان

نقش
تماتیک رهبران
بصیر در سازمان
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استقالل
فکری

ویژگیهای
رهبران بصیر

استقالل
علمی

رفتارهای
رهبران بصیر

استقالل
در روابط ملی و
فراملی

فردی

دلیلگرا

استقالل
دانشگاهی

رهبری
بصیر

سازمانی

علت گرا

استقالل
سازمانی

استقالل
مالی

نقش
تماتیک رهبران
بصیر در سازمان

نقش
ماتریک رهبران
بصیر در سازمان

استقالل
در تامین منابع
انسانی

نقش
شماتیک
رهبران بصیر در
سازمان

نمودار  -4مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد ضرایب مسیر

ه های تحلیل مسیر
جدول  -4نتایج حاصل از یافت 
متغیرها

تاثیر رهبری بصیر بر استقالل دانشگاهی

آماره t

ضریب استاندارد

10/076

0/580

نمودارهای 3و  4و نتایج تحلیل مسیر مندرج در جدول

 99%تاثیر رهبری بصیر بر استقالل دانشگاهی معنیدار

 4نشان میدهند که ،بین متغیر مکنون برونزا (رهبری

شده است .لذا میتوان نتیجه گرفت که :تاثیر رهبری

بصیر) با متغیر مکنون درونزا (استقالل دانشگاهی)،

بصیر بر استقالل دانشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی

براساس ضرایب مسیر بار عاملی  0/580برقرار است،

کالن منطقه یک مثبت و معنادار میباشد.برای تعیین

همچنین به دلیل اینکه مقدار  )10/076( t-valueدر

درجه تناسب مدل از شاخص  GOFاستفاده شد .این

خارج باز ه ( 2/58و  )-2/58قرار دارد در سطح اطمینان

شاخص را با سه مقدار ( 0/01ضعیف)( 0/15 ،متوسط)
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استقالل
حقیقی

مهارتهای
رهبران بصیر
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و ( 0/35قوی) مقایسه مینمایند.


= GOF

یافته های این پژوهش نشان داد که تاثیر رهبری بصیر
= 0/625

مقدار شاخص  0/625 ،GOFمحاسبه شد .با توجه به
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اینکه این مقدار باالی  0/15محاسبه شد ،لذا مدل دارای
برازش مناسب میباشد .در تبیین این یافته باید اذعان
نمود که :تاثیر رهبری بصیر بر استقالل دانشگاهی دارای
پشتوانه نظری محکمی است و تحقیقات متعددی تأثیر
رهبری بصیر را بر متغیرهای متعددی مورد تأیید قرار
دادند ،لذا شناسایی دقیق ابعاد رهبری بصیر و طراحی
مناسب مدل براساس پشتوانه نظری و تعیین اهداف
منطقی منجر به تأیید مدل و برازش آن شده است .چون
تاکنون پژوهشی مشابه تحقیق اخیر انجام نشده و مدل
پژوهش حاضر برای اولین ارایه شده است ،لذا مقایسه
انجام نشده است.
بحث
بطور كلی ،ایجاد تغییر در مؤسسات آموزشی و
دانشگاهها بستگی به سطح شایستگی مؤسسه و نحوه
رهبری و مدیریت آن دارد .مدیریت ضعیف در سیستم
های بهداشتی درمانی همانند یک سلول سرطانی در
حال پیشرفت باعث ایجاد مسمومیت در سیستم شده
است(.)15چرا که رهبری بصیر به عنوان یکی از عوامل
مهم در بهبود ارتقای کیفیت اثر بخشی آموزشی و
استقالل دانشگاهی محسوب میشود .مطالعات انجام
شده ،نشان از عدم توجه به استقالل دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی سالمت دارد و تاکنون نقش آن در رهبری
بصیر مورد توجه قرار نگرفته است .لذا یافته های همسوی
در این پژوهش وجود ندارد .بنابراین در این پژوهش
تاثیر رهبری بصیر بر استقالل دانشگاهی دانشگاههای
علوم پزشکی کالن منطقه یک مورد بررسی قرار گرفت.

بر استقالل دانشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی کالن
منطقه یک مثبت و معنادار میباشد .در تبیین این یافته
میتوان گفت که؛ استقالل دانشگاهی و آزادی علمی از
ملزومات بهبود کیفیت درونی دانشگاه میباشند .دانشگاه
برای برطرف نمودن نیازها و تقاضاهای در حال تحول
جامعه و ذینفعان و از سوی دیگر برای محقق نمودن
رسالتها و ماموریتهای خود نیازمند انعطافپذیری و
برخورداری از استقالل سازمانی میباشد .این امر منجر به
کارآمدی دانشگاهها و مراکز علمی خواهد شد تا بتوانند
از تمامی منابع خود از جمله منابع مالی ،به بهترین نحو
استفاده نموده و به اهداف خود دست یابند .از طرفی
استقالل دانشگاه مخصوصا در ارتباط با رویکرد علمی،
نیروی انسانی ،تصمیمگیری داخلی ،و شیوههای مالی در
ترکیب با بودجه مناسب ،دانشگاه را قادر میسازد تا فارغ
التحصیالنی با شایستگی بهتر داشته و کمیت و کیفیت
خروجی پژوهش را ارتقا دهد .خروجی پژوهش دانشگاهی
و بهبود شایستگیهای فارغ التحصیالن نیز به نوبه خود،
موجب بهرهوری نیروی کار و نوآوری اقتصادی و توسعه
سازمان میگردد .استقالل دانشگاهی به درجه باالیی
از خودتنظیمی و استقالل مدیریتی با توجه به پذیرش
دانشجویان ،برنامه درسی ،روشهای تدریس و ارزیابی،
تحقیق ،ایجاد قوانین علمی و مدیریت داخلی منابع تولید
شده از منابع عمومی و خصوصی ،اطالق میشود .که این
امر نشان دهنده آن است برای اینکه دانشگاهها بتوانند
به استقالل دست یابند نیازمند رهبرانی بصیر و اثربخش
هستند؛ چرا که رهبری بصیر چشمانداز و دورنمای
سازمان را ترسیم میکند.
با توجه به یافته های پژوهش ،پیشنهاداتی به شرح
زیر ارائه میشود:
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ای نمایند و با استفاده از مهارتهای اساسی این سبک

و یا رویکرد مدیریتی باشد ،یک ارزش بنیادین است برای

رهبری ،دانشگاه ،کارکنان و دانشجویان را رهبری و

این کار توجه به استقالل و آزادی علمی در دانشگاههای

هدایت کنند.

علوم پزشکی ،حمایت هر چه بیشتر وزارت متبوع از

 سیستم پاسخگویی در دانشگاه راهاندازی شود؛ چراکه پاسخگویی الزمه استقالل در دانشگاههاست.

د به جای دخالت در تصمیمات
دانشگاههای توانمن 
آنها مدیریت علمی دانشگاه به جای مدیریت سیاسی

 -دولت باید بستری را فراهم نماید که دانشگاه بتوانند

نیازمند توجه از سوی مسؤوالن و سیاستگذاران آموزش

ضمن تبعیت از آرمانهای اساسی نظام ،امکان تعامل آزاد

عالی سالمت میباشد .استقالل دانشگاهی متضمن این

علمی با محیطهای علمی و پژوهشی بینالمللی را داشته و

مسئله است که دانشگاهها در تعیین اهداف و اولویتهای

در حقیقت استقالل الزم در ارتباطات علمی و بینالمللی

خود و اجرای آنها آزاد گذاشته شوند.در حوزه استقالل

به آنان واگذار شود.

آکادمیک از دانشگاههای علوم پزشکی انتظار میرود که

 -دانشگاهها در جذب مدیران ،به شایستگی و

به مدیریت باثبات و پایدار پایبند باشند چرا که دانشگاهها

توانمندی آنان توجه نمایند؛ چرا که برای حفظ و ایجاد

محیطی علمی هستند و نباید با سیاست دست و پنجه

استقالل دانشگاهی ،دانشگاهها میبایست مدیران

نرم کنند و با تغییر یک وزیر ساختار آنها نیز متحول شود.

شایسته و حرفهای داشته باشند.

باید اجازه داد استادان ما مستقال و با احساس امنیت

 دوره های آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی وتخصصی اساتید هیات علمی برگزار نمایند.
نتیجهگیری
جمعبندی مطالب مربوط به رهبر بصیر کار دشواری
است .علت این مسأله هم گستردگی و نو بودن این تئوری
است .مهارت واقعی یک رهبر در توانایی او در تعامل
مثبت با پیروان در مسیر رسیدن به مأموریتهای دانشگاه
و تأمین یک آینده خوب برای آنهاست با توجه به اینکه
مراکز آموزش عالی سالمت ،یکی از مهمترین متولیان
یادگیری در نظام آموزشی کشور میباشند ،لذا برخورداری
این مراکز از رهبران بصیر ،ضروری است .بنابراین
دانشگاه و مراکز آموزش عالی به عنوان یکی از نهادهای
آموزشی کشور برای اینکه در صحنه بینالمللی نقشآفرینی
نمایند .باید از سیستم رهبری و مدیریتی قوی برخوردار

شغلی در عرصه جستجوگری های آکادمیک و پژوهشهای
ملی و بین المللی ورود پیدا کنند .انتظار بجا و بحق این
است که استاد ایرانی برای نقد قدرت و تنقید کژکارکردی
های احتمالی نهادهای جامعه (اعم از سنتی و مدرن) از
تضمین آزادیهای علمی الزم و تامین امنیت حرفهای و
شغلی کافی برخوردار باشد .استاد دانشگاه باید این حق
را داشته باشد ،چه درسی را با چه سرفصل و محتوایی و با
چه روشی آموزش دهد .چرا که الزمه توسعه دانشگاهی،
استقالل دانشـگاهی اسـت .نتیجه چنین امری نیز
ظهور کارکردها و رویکردها استقالل دانشگاهی در قالب
استقالل مدیریتی ،استقالل کارکنان ،استقالل مالی و
استقالل حقیقی و استقالل آزادی علمی است .منابع
انسانی غنی ،امکانات ،ظرفیت علمی و موفقیتهایی که
دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سالهای اخیر به دست
آورده ،شرایط مطلوبی را برای تبدیل شدن به یک مرکز
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 -مدیران دانشگاه به مفهوم رهبری بصیر توجه ویژه

باشند .استقالل دانشگاهی قبل از اینکه یک امر سیاستی
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بینالمللی تاثیرگذار فراهم میکند .از مهمترین محدودیت

و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند .امیدواریم با بهره

های پژوهش حاضر ،مشکل برقراری ارتباط با برخی از

برداری از این شبکه عظیم شاهد تحول در حوزه آموزش

اساتید دانشگاه و تعیین زمان الزم برای انجام مصاحبه و

علوم پزشکی کشور باشیم.
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دقت پایین برخی از آزمودنیها در مطالعه سوالها و پاسخ
به آنها میتوان بر شمرد .جهت اجــرای موفـق برنام ه ها
منطبق بر بسته های تحــول و نوآوری آموزش پزشکی،
رهبران بصیر دانشگاهی بایستی تدابیـــر الزم برای ایجاد
ساز و کارهای حمایتــی در قسمتهای مختلف دانشگاه به
ن سازی
ویژه دانشکدهها و مراکز آموزشی و درمانی گفتما 
استقالل دانشگاهی را سرلوحه کار خود قرار دهند .در
این راستا ،بازنگری ساختاری و استراتژیک از سوی
وزارت متبوع به دانشگاههای علوم پزشکی کالن مناطق
کشور و مهندسی مجدد در بهبود شیوه ها و سبکهای
مدیریت و رهبری امری ضروری به نظر میرسد .پژوهش
فوق میتواند چشمانداز جدیدی در راستای تغییر
سیاستهای کلی مدیران و مسئوالن دانشگاههای علوم
پزشکی کالن منطقه بویژه کالن مناطقه یک چشماندازی
صحیح ،واقعگرا و الهام بخش ایجاد کند .تا با تکیه بر این
موضوع ،مدیرانی توانمند ،دارای بهر ه وری باال ،متعهد

تشکر و قدردانی
پژوهشگران وظیفه خود میدانند از تمامی اعضای
هیات علمی که با صبر و حوصله فراوان در زمینه تکمیل
پرسشنامه های این پژوهش همکاری کرده اند ،کمال
تشکر و قدردانی را به عمل آورند .حقوق مادی و معنوی
و بایدها و نبایدهای مالکیت فکری محققان بر اساس
قانون کپی رایت و با ذکر منابع محفوط مانده است .این
پرسشنامه ها بدون نام بود و در تکمیل آنها اجباری در
میان نبوده است .نتایج این پژوهش با منافع هیچ سازمان
و یا افرادی تعارض ندارند .منابع مالی تمام منابع مالی
این پژوهش را محققین آن تهیه و مصرف کرده اند .این
مقاله با شناسه اخالقی 1397.032.IR.IAU.SARI.REC
از رساله دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ساری استخراج شده است.
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Abstract
Background and objective:  For universities to be able to achieve independence, they need sophisticated and

effective leaders, because visionary leadership portrays the vision and outlook of the organization. Therefore, the
general objective of the present research is to provide a model for explaining the effect of visionary leadership on
the independence of the Macro Medical Universities of Iran in Region 1 Health Scheme.
Methods and Materials: The study was conducted using a descriptive survey approach as its methodology.

The statistical population comprised 1851 faculty members of the region 1 macro medical universities of Iran 320
of whom were selected as the study sample using the stratified random sampling method according to Cochran’s
formula. To collect data, a researcher-made questionnaire on visionary leadership consisting of 90 questions
(with 2 dimensions and 6 components), and a researcher-made questionnaire on universities independence  with
60 questions (2 dimensions and 8 components) were used. To analyze the data, the structural equation test was
performed using SPSS20 and PLS software.
Results: The results revealed that visionary leadership had a significant positive impact on the independence of

the Iran’s region 1 macro medical universities with the factorial load of 0.666. The model also had an appropriate
goodness of fit.
Conclusion: Visionary leadership is considered as one of the important factors in improving the quality of

educational effectiveness and university independence. This research can create a new perspective in order to
change the general policies of managers and authorities of the macro medical universities of region 1 in order to
revise the transformation and innovation scheme.
Keywords: Visionary leadership, independence, medical education, health system
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