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چکيده
هدف از اجراي این پژوهش شناسایی نیازهاي مهارتی مدیران گروه هاي آموزشی دانشگاه
شهید بهشتی بر اساس نظریه وتن  ،کامرون و وودز بود .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع
پیمایشی بوده و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردي است .جامعه آماري پژوهش را همه
مدیران گروه هاي آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در سال  1396-1397جمعاً  113نفر تشکیل
می دادند .براي تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد  87نفر بهعنوان نمونه
انتخاب شدند که گزینش آنها با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی ساده صورت گرفت.
گردآوري اطالعات بر اساس پرسشنامه نظر سنجی استاندارد مهارتهاي مدیران وتن  ،کامرون و
وودز ( )2000صورت گرفت که ضریب آلفاي کرونباخ آن به میزان  0/87به دست آمد و روایی
صوري و محتوایی آنها با استفاده از نظر متخصصان تایید شد  .تجزیه و تحلیل دادهها به کمک
نرمافزار  SPSSو با استفاده ازآزمون هاي  tتک گروهی و فریدمن استفاده انجام شد .نتایج
پژوهش نشان داد:مهم ترین نیازهاي آموزشی شناسایی شده ي مدیران گروه هاي آموزشی
دانشگاه شهید بهشتی که پیشنهاد می گردد براي ارتقاي آن برنامه ریزي الزم انجام گردد  ،به
ترتیب اولویت عبارت اند از مهارت انگیزش اثر بخش  ،مهارت مدیریت تضاد  ،مهارت ارتباط
سازنده و مهارت مدیریت حل مساله .
کليد واژهها :شناسایی  ،نیاز هاي مهارتی  ،مدیران ،گروه هاي آموزشی
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مقدمه
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  ،موسساتی هستند که در جهت تعالی و سرآمدي به
ماموریت و اهداف خود عمل می کنند و در سطح وسیع تر رهبري قشر فرهیخته جامعه را بر
عهده دارندو به همین دلیل از ارکان توسعه و رفاه کشورها محسوب می شوند .در جوامع کنونی
ضرورت توجه به توسعه پایدار کشورها ،اثر بخشی و کارآمدي آموزش عالی را دستخوش
دگرگونی کرده است ) .(sabzipor , farajollahi , sarmadi , 2019بنابراین یکی از
سازمان هاي موجود در سطح جامعه که با محیط ارتباط پویا دارد دانشگاه است و اعضاي هیات
علمی نیز در این میان مسوولیت آموزش و اشاعه علم و دانش را در دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی برعهده دارند .تحقیق و بررسی کیفیت جوامع و همچنین توسعه دانش تا اندازه
زیادي به کیفیت محیط کار دانشگاه وابسته است .کیفیت محیط کار دانشگاه ها از جمله
مسائلی است که از یک سو بازخورد مناسب را براي تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی و تصمیم
گیري هاي اساسی و برنامه ریزي هاي استراتژیک توسط مسووالن و دست اندرکاران نظام
آموزش عالی فراهم می آورد و از سوي دیگر دانشگاه ها از کیفیت کار خود آگاهی می یابند و
می توانند به اصالح و بهبود آن اقدام کنند ( . )farahbakhsh ,Yousef vand,2018یکی
از اقدامات مربوط به بهسازي و بهبود کیفیت و کارآمدي محیط هاي دانشگاهی  ،اهمیت دادن به
نقش مدیران گروه ها و نیازهاي آموزشی آنان است  .مدیر گروه به عنوان مدیر و عضو هیات
علمی در جایگ اهی قرار دارد که مدیریت امور آن بسیار چالش برانگیز است  .تعامل با اعضاي
هیات علمی گروه  ،تامین نیازها و درخواست آن ها  ،نظارت بر عملکرد آموزشی و پژوهشی
اعضاي هیات علمی  ،حمایت از دانشجویان و نظارت بر آنان  ،پاسخگویی به مسوولیت هاي
مدیریتی و ارتباط با سایر مدیران گروه ها در دانشکده و تعامل موثر با رئیس دانشکده در کنار
وظایف متعدد و متنوعی که براي مدیر گروه آموزشی تعریف می شود  ،وي را به فردي موثر در
سیستم مدیریت دانشگاهی تبدیل می کند ( Karimi, rajaeepour, Navehebrahim ,
 . )2018دانشکده و مدیران ارشد با تکیه بر مدیر گروه ،دانشکده را تحت پوشش خود قرار می
دهند و زمانی که قرار است خط مشی ها  ،رویه ها و احکام دانشگاه تغییر کند  ،مدیر گروه عامل
اولیه در نظر گرفته می شود  .مدیر گروه همچنین در مورد برنامه درسی  ،برنامه ریزي  ،مسائل
بودجه و مدیریت کارکنان مسوولیت دارد  .مدیر گروه رابط بین مدیریت و اعضاي هیات علمی
است و ارتباطات از هر دو سو از طریق مدیر گروه جاري بوده و نقش ارزنده اي را در بهبود
تدریس اعضاي هیات علمی و ارتقاي مشارکت آنان بر عهده دارد Arkansas university of
) .)Arkansas,2019نقش مدیر گروه نه می تواند بدون زمینه اي که فعالیت هاي فردي در
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آن شکل می گیرد در نظر گرفته شود و نه این که به طور کامل به عنوان نقش عملیاتی بدون
توجه به کسانی که این فعالیت ها را انجام می دهند تلقی شود  .نقش مدیر گروه به عنوان
بازیگر و عامل در یک دانشگاه  ،در ادبیات رهبري آموزشی منحصر به فرد محسوب می گردد  .به
عنوان یک بازیگر ،مدیر گروه دانش ،دیدگاه  ،تجارب ،صالحیت ها و اهداف فردي خود را به کار
می گیرد ( ) Karimi et al,2018و به عنوان "عامل" در دانشگاه عمل می کند .در واقع
نقش اثر بخش و عاملیت مدیر گروه سبب هم افزایی در بین اعضاي هیات علمی دانشگاه می
گردد  .بدون تردید یکی از عوامل کلیدي و مهم در موفقیت موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها
عالوه بر مهارت هاي فنی  ،تخصصی و هنر تدریس اعضاي هیات علمی ؛ داشتن انگیزه  ،نشاط و
رضایت از محیط فیزیکی  ،روانی و اجتماعی و به طور کلی کیفیت زندگی کاري آنان در درون
سازمان است ( )farahbakhsh,Yousef vand,2018که مدیران گروه هاي آموزشی نقش
به سزایی در آن دارند.
از جمله مقوله هایی که سبب ارتقاي کیفیت کاري مدیران گروه ها در دانشگاه ها می
گردد ،شناسایی و تشخیص نیازهاي آموزشی آنان است ) .) Mohammadi et al,2012زیرا
داشتن اطالعات جدید و به روز شده در زمینه هاي قوانین ،فناوري اطالعات،خط مشی هاي
منابع انسانی یا خط مشی هاي برنامه درسی،سیستم هاي دانشکده و شاخص هاي خبرگی
اعضاي هیات علمی از جمله نیاز هاي آموزشی مدیران گروه هاست .مدیریت شخصی بعد از
دانش زیر بنایی  ،دومین مه ارتی است که شامل مدیریت زمان شخصی و فعالیت ها ،تجزیه و
تحلیل مسائل ،مدیریت تنش ها  ،ایجاد مکانیزم هایی براي یادگیري خود ،توسعه فرهنگ در
گروه و هنر گوش دادن بوده و مدیر گروه را در اجراي وظایف خود یاري می کند .مدیر گروه می
تواند با حمایت گري و پشتیبانی صریح  ،شناخت نیازها و تفاوت هاي اعضاي هیات علمی ،تغییر
فرهنگ کار و زندگی ،به حداقل رساندن امکان تخلف ،آگاهی از سیاست ها و تعامل با اعضاي
دانشکده در مسیر کار راهه شغلی اعضاي گروه ،تعادلی بین کار و زندگی همکاران خود به وجود
آورد ) ) Karimi et al,2018و این مولفه ها بدون توجه به نیازهاي آموزشی مدیران گروه ها
از کارایی الزم برخوردار نخواهد بود .ایفاي نقش هاي متنوع ،پیچیده و بین رشته اي اعضاي
هیات علمی نیازمند نگاه ها و رویکردهاي تازه اي است که بدون آموزش مداوم و اثر بخش آن ها
غیر قابل انجام است .تربیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان ،غنی سازي محیط یادگیري
دانشگاه و مدیریت ارتباط موثر دانشگاه با جامعه از جمله نقش هاي دیگري است که باید براي
انجام اثربخش آن ها برنامه هاي پرورش حرفه اي در ابعاد دانشی ،مهارتی و نگرشی براي اعضاي
هیات علمی ترویج شود .زیرا سیستم آموزش عالی براي انجام بهینه وظایف خود نیاز به
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هماهنگی باجامعه و بازار کار داشته و دانشجویان نیز به حمایت بیشتري براي موفقیت در
تحصیالت عالی خود نیاز دارند و آینده آموزش عالی در بسیاري از کشورها به ارتقاي کیفیت
بستگی دارد()(OECD1کارایی و اثر بخشی همه این نقش ها در سایه ي توجه به نیازهاي
آموزشی مدیران گروه ها در موسسات آموزش عالی می باشد) .) fetrat et al,2018زیرا توجه
به این نیازها وداشتن چشم انداز در انجام وظایف حرفه اي مدیران گروه ها تاثیر فراوانی را دارد
).(LeFebvre, LeFebvre and Anderson 2019یافته ها ي پژوهشی نیز به طور آشکار
بر نیازمندي مدیران گروه ها در جهت توسعه مهارت هاي بین فردي و توانایی هاي برنامه ریزي
و همچنین داشتن تدبیر قوي براي برنامه هاتاکید دارند).) Brinkley , Lane,2019
مدیران گروه ها می توانند با شناسایی موانع و اتخاذ راهکارهاي متناسب براي ارتقاي کیفیت
فعا لیت گروه هاي آموزشی ،در جهت فراهم کردن فرصت هاي همکاري ،مشارکت و رشد در بین
اعضاي هیات علمی ،تالش نموده و همچنین با ارائه مشاوره به دانشجویان  ،توصیه هایی براي
ارتقاي سطح فعالیت هاي پژوهشی داشته باشند Arkansas university of
))Arkansas,2019
بر این اساس مسال ه اصلی پژوهش حاضر شناسایی نیاز هاي مهارتی مدیران گروه هاي
آموزشی است.
روش تحقيق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش و ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی است.
جامعه آماري پژوهش را همه مدیران گروه هاي آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در سال -1397
 1396جمعاً  113نفر تشکیل می دادند .براي تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد
و تعداد  87نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آنها با استفاده از روش نمونه گیري
تصادفی ساده صورت گرفت .گردآوري اطالعات بر اساس پرسشنامه نظر سنجی استاندارد
مهارتهاي مدیران وتن ،کامرون و وودز ( )2000صورت گرفت که ضریب آلفاي کرونباخ آنها بر
اساس جدول شماره  1به میزان  0/87به دست آمد و روایی صوري و محتوایی آنها با استفاده
از نظر متخصصان تایید شد .این پرسشنامه داراي  72سوال با مقیاس شش گزینه اي ،نه مهارت
مدیریتی (مهارت خود آگاهی ،مدیریت استرس ،حل مساله ،ارتباط ،انگیزش ،مدیریت تضاد،
تفویض اختیار ،کار تیمی ،مدیریت اطالعات را مورد ارزیابی قرار داده است .تجزیه و تحلیل داده-
1Organisation for Economic Cooperation and Development
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ها به کمک نرمافزار  SPSSو با استفاده ازآزمون هاي  tتک گروهی و فریدمن استفاده انجام
شد.
جدول آلفاي کرونباخ براي مولفههاي پرسشنامه در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول  -1جدول الفاي کرونباخ براي مولفههاي پرسشنامه
بعد

مقدار آلفا

بعد

مقدار آلفا

مهارت خود آگاهی

0/85

مدیریت تضاد

0/91

مدیریت استرس

0/76

تفویض اختیار

0/88

حل مساله

0/68

کار تیمی

0/78

ارتباط

0/79

مدیریت اطالعات

0/84

انگیزش

0/89

کل مهارت هاي مدیریت

0/87

يافتهها
سوال اول :آیا مهارت خود آگاهی ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي
دانشگاه شهید بهشتی محسوب می گردد؟
جدول -2آزمون  tتک نمونهاي براي مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهارت خود
آگاهی

میانگین نظري =3/5
متغیر

مهارت
خود
آگاهی

میانگین

3/74

انحراف
استاندارد

0/829

t

2/70

درجه
آزادي

86

سطح
معناداري
(دودامنه)
0/008

تفاوت
از میانگین

0/24
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چون  tمحاسبه شده در جدول  2در متغیر مهارت خود آگاهی با مقدار  2/7براي آزمونهاي
دودامنه در سطح  ،0/05معنادار است ،بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تفاوت بین
میانگین نمونه و میانگین جامعه (نظري) رد می شود و با اطمینان  %95می توان گفت که
میانگین نمونه با میانگین جامعه تفاوت معناداري دارد .و چون میانگین تجربی بزرگ تر از
میانگین نظري است ،در نتیجه می توان چنین استنباط کرد که از نظر افراد نمونه مهارت خود
آگاهی ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکدههاي دانشگاه شهید بهشتی قلمداد می گردد.
سوال دوم :آیا مهارت مدیریت اطالعات ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي
دانشگاه شهید بهشتی محسوب می گردد؟
جدول  -3آزمون  tتک نمونهاي براي مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهارت
مدیریت اطالعات
میانگین نظري =3/5
متغیر

مهارت مدیریت اطالعات

میانگین

3/39

انحراف

t

استاندارد
1/160

-0/855

درجه
آزادي
86

سطح
معناداري
(دودامنه)
0/395

تفاوت
از میانگین
-0/10

چون  tمحاسبه شده (جدول  )3در متغیر مهارت مدیریت اطالعات با مقدار  0/855براي
آزمون هاي دودامنه در سطح  ،0/05معنادار نیست ،بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی بر
عدم تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین جامعه (نظري) تایید می شود و با اطمینان  %95می
توان گفت که میانگین نمونه با میانگین جامعه تفاوت معناداري ندارد .و چون میانگین تجربی با
میانگین نظري تفاوت معناداري ندارد ،در نتیجه می توان چنین استنباط کرد که از نظر افراد
نمونه مهارت مدیریت اطالعات ،در حد متوسط به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي
دانشگاه شهید بهشتی قلمداد می گردد.
سوال سوم :آیا مهارت مدیریت حل مساله ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي
دانشگاه شهید بهشتی محسوب می گردد؟
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جدول  -4آزمون  tتک نمونهاي براي مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهارت
مدیریت حل مساله
میانگین نظري =3/5
متغیر

مهارت مدیریت
حل مساله

میانگین

انحراف
استاندارد

t

درجه
آزادي

3/87

0/706

4/974

86

سطح
معناداري
(دودامنه)

تفاوت
از میانگین

0/000

0/37

چون  tمحاسبه شده (جدول  )4در متغیر مهارت مدیریت حل مساله با مقدار  4/974براي
آزمون هاي دودامنه در سطح  ،0/05معنادار است ،بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی بر
عدم تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین جامعه (نظري) رد می شود و با اطمینان  %95می توان
گفت که میانگین نمونه با میانگین جامعه تفاوت معناداري دارد .و چون میانگین تجربی بزرگ تر
از میانگین نظري است ،در نتیجه می توان چنین استنباط کرد که از نظر افراد نمونه مهارت
مدیریت حل مساله ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی
قلمداد می گردد.
سوال چهارم :آیا مهارت تفویض اختیار و توانمند سازي ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه
دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی محسوب می گردد؟
جدول  -5آزمون  tتک نمونهاي براي مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهارت
تفویض اختیار و توانمندسازي
میانگین نظري =3/5
متغیر

مهارت تفویض اختیار و
توانمند سازي

میانگین

3/82

انحراف
استاندارد

t

درجه
آزادي

0/945

3/174

86

سطح
معناداري
(دودامنه)
0/002

تفاوت از
میانگین

0/32
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چون  tمحاسبه شده جدول  5در متغیر مهارت تفویض اختیار و توانمند سازي با مقدار
 3/174براي آزمون هاي دودامنه در سطح  ،0/05معنادار است ،بنابراین فرض صفر در این آزمون
مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین جامعه (نظري) رد می شود و با اطمینان %95
می توان گفت که میانگین نمونه با میانگین جامعه تفاوت معناداري دارد .و چون میانگین تجربی
بزرگ تر از میانگین نظري است ،در نتیجه می توان چنین استنباط کرد که از نظر افراد نمونه
مهارت تفویض اختیار و توانمند سازي ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي
دانشگاه شهید بهشتی قلمداد می گردد.
سوال پنجم :آیا مهارت استرس ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه
شهید بهشتی محسوب می گردد؟
جدول  -6آزمون  tتک نمونهاي براي مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهارت استرس

میانگین نظري =3/5
متغیر

مهارت استرس

میانگین

انحراف
استاندارد

t

درجه
آزادي

3/72

0/807

2/621

86

سطح
معناداري
(دودامنه)
0/010

تفاوت
از میانگین
0/22

چون  tمحاسبه شده جدول  6در متغیر مهارت استرس با مقدار  2/621براي آزمون هاي
دودامنه در سطح  ،0/05معنادار است ،بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تفاوت بین
میانگین نمونه و میانگین جامعه (نظري) رد می شود و با اطمینان  %95می توان گفت که
میانگین نمونه با میانگین جامعه تفاوت معناداري دارد .و چون میانگین تجربی بزرگ تر از
میا نگین نظري است ،در نتیجه می توان چنین استنباط کرد که از نظر افراد نمونه مهارت
استرس ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی قلمداد می
گردد.
سوال ششم :آیا مهارت انگیزش اثربخش ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي
دانشگاه شهید بهشتی محسوب می گردد؟
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جدول  -7آزمون  tتک نمونهاي براي مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهارت
انگیزش اثر بخش
میانگین نظري =3/5
متغیر

مهارت انگیزش
اثر بخش

میانگین

انحراف
استاندارد

t

درجه
آزادي

3/96

0/598

7/300

86

سطح
معناداري
(دودامنه)
0/000

تفاوت از
میانگین

0/46

چون  tمحاسبه شده جدول  7در متغیر مهارت انگیزش اثر بخش با مقدار  7/3براي آزمونهاي
دودامنه در سطح  ،0/05معنادار است ،بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تفاوت بین
میانگین نمونه و میانگین جامعه (نظري) رد می شود و با اطمینان  %95می توان گفت که
میانگین نمونه با میانگین جامعه تفاوت معناداري دارد .و چون میانگین تجربی بزرگ تر از
میانگین نظري است ،در نتیجه می توان چنین استنباط کرد که از نظر افراد نمونه مهارت
انگیزش اثربخش ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی
قلمداد می گردد.
سوال هفتم :آیا مهارت ارتباط سازنده ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي
دانشگاه شهید بهشتی محسوب می گردد؟
جدول  -8آزمون  tتک نمونهاي براي مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهارت
ارتباط سازنده
میانگین نظري =3/5
متغیر

مهارت ارتباط
سازنده

میانگین

انحراف
استاندارد

t

درجه
آزادي

3/86

0/609

5/662

86

سطح
معناداري
(دودامنه)
0/000

تفاوت از
میانگین

0/36

261

شناسايي نيازهای مهارتي مديران گروه های آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي

چون  tمحاسبه شده جدول  8در متغیر مهارت ارتباط سازنده با مقدار  5/662براي آزمونهاي
دودامنه در سطح  ،0/05معنادار است ،بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تفاوت بین
میانگین نمونه و میانگین جامعه (نظري) رد می شود و با اطمینان  %95می توان گفت که
میانگین نمونه با میانگین جامعه تفاوت معناداري دارد .و چون میانگین تجربی بزرگ تر از
میانگین نظري است ،در نتیجه می توان چنین استنباط کرد که از نظر افراد نمونه مهارت ارتباط
سازنده ،در حد پایین به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی
قلمداد می گردد.
سوال هشتم :آیا مهارت مدیریت تضاد ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي
دانشگاه شهید بهشتی محسوب می گردد؟
جدول  -9آزمون  tتک نمونهاي براي مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهارت
مدیریت تضاد
میانگین نظري =3/5
متغیر

مهارت مدیریت
تضاد

میانگین

انحراف
استاندارد

t

درجه
آزادي

3/90

0/677

5/634

86

سطح
معناداري
(دودامنه)
0/000

تفاوت از
میانگین

0/40

چون  tمحاسبه شده جدول  9در متغیر مهارت مدیریت تضاد با مقدار  5/634براي آزمونهاي
دودامنه در سطح  ،0/05معنادار است ،بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تفاوت بین
میانگین نمونه و میانگین جامعه (نظري) رد می شود و با اطمینان  %95می توان گفت که
میانگین نمونه با میانگین جامعه تفاوت معناداري دارد .و چون میانگین تجربی بزرگ تر از
میانگین نظري است ،در نتیجه می توان چنین استنباط کرد که از نظر افراد نمونه مهارت
مدیریت تضاد ،در حد پایین به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید
بهشتی قلمداد می گردد.
سوال نهم :آیا مهارت کار تیمی ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه
شهید بهشتی محسوب می گردد؟
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جدول -10آزمون  tتک نمونهاي براي مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهارت کار
تیمی
میانگین نظري =3/5
متغیر

مهارت
کار تیمی

میانگین

انحراف
استاندارد

t

درجه
آزادي

3/59

1/152

0/756

86

سطح
معناداري
(دودامنه)
0/452

تفاوت از
میانگین

0/09

چون  tمحاسبه شده جدول  10در متغیر مهارت کار تیمی با مقدار  0/756براي آزمونهاي
دودامنه در سطح  ،0/05معنادار نیست ،بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تفاوت
بین میانگین نمونه و میانگین جامعه (نظري) تایید می شود و با اطمینان  %95می توان گفت که
میانگین نمونه با میانگین جامعه تفاوت معناداري ندارد و چون میانگین تجربی با میانگین نظري
تفاوت معناداري ندارد ،در نتیجه می توان چنین استنباط کرد که از نظر افراد نمونه مهارت کار
تیمی ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی قلمداد می گردد.
بحث و نتیجهگیري:
جامعه ما داراي دانشگاه ه اي متعدد و پتانسیل بسیار باال در بهره گیري از این منبع بالقوه
در جهت توسعه ملی است .یکی از مولفه هاي اثر بخش در بهره گیري از توان بالقوه دانشگاه ها،
نقش بی بدیل و کارایی مدیران گروه هاي آموزشی در تعامل با نخبگان و دانشگاهیان و به
کارگیري ظرفیت هاي علمی و مشارکت ایشان به عنوان یک دغدغه مهم می باشد
) . ( Fadayi et al ,2018با این پیش فرض ،که مدیران آموزشی گروه ها ،نقش بی بدیلی
در پاسخگو ،پویا و کارآمد ي گروه هاي علمی دارند ،این پژوهش با هدف شناسایی نیازهاي
آموزشی مدیران گروه هاي آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با تعداد  9سوال مورد بررسی قرار
گرفت.
در بررسی سوال اول پژوهش نتایج آزمون نشان داد که از نظر افراد نمونه مهارت خود
آگاهی ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی قلمداد می
گردد .البته با توجه به میانگین این مولفه ( )3/74و این که این میانگین از میانگین نظري ()3/5
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کمی بیشتر است ،بنابر این می توان چنین عنوان نمود که نیاز به آموزش در این مقوله تا
حدودي وجود دارد .یافته هاي این پژوهش با نتایج پژوهش ()Najafabadi,2006
همسوست.
در بررسی سوال دوم پژوهش نتایج آزمون نشان داد که از نظر افراد نمونه مدیریت اطالعات،
در حد متوسط به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی قلمداد
می گردد .البته با توجه به میانگین این مولفه ( )3/39و اینکه این میانگین از میانگین نظري
( ) 3/5کمی کوچک تر است ،بنابر این می توان چنین عنوان کرد که نیاز به آموزش در این مقوله
تا حدودي وجود دارد .یافته هاي این فرضیه با پژوهش
) )Rozbehi and Ahmadi,2006و )( Movahedi et al,2015همسوست.
در بررسی سوال سوم نتایج آزمون نشان داد که از نظر افراد نمونه مدیریت حل مساله به
عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی قلمداد می گردد .البته با
توجه به میانگین این مولفه ( )3/78و این که این میانگین از میانگین نظري ( )3/5کمی بزرگ
تر است ،می توان چنین عنوان نمود که نیاز به آموزش در این مقوله تا حدودي کمتر وجود
دارد .نتایج به دست آمده با تحقیقات) ) Porkarimi et al, 2015و EbrahimiKooshk
) ) et al, 2011هم جهت است .نتایج به دست آمده از این سوال پژوهشی را شاید بتوان چنین
تبیین کرد که در دانشگاه شهید بهشتی در طول هفته و در زمان هاي مقتضی هر دایره از
سازمان هفته اي چند ساعت گرد هم می آیند و درباره مسائلی چون بهبود کیفیت ،کارایی و
محیط کار صحبت می کنند ،ما این تیم ها را تیم حل کننده مسأله می نامیم .اعضاي تیمی که
براي حل مسأله تشکیل می شوند تبادل نظر می کنند ،درباره فرآیند کار ابراز نظر و پیشنهاد می
کند و باعث می گردند که روش انجام امور بهبود یابد.
در بررسی سوال چهارم نتایج نشان داد که که از نظر افراد نمونه مهارت تفویض اختیار و
توانمند سازي ،به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی قلمداد
می گردد .نتایج تحقیقات ) ) Porkarimi et al, 2015و
) (Derakhshan and Zandi, 2018با یافته هاي سوال چهارم این پژوهش همسوست.
مدیر با تفویض اختیار و قدرت بیشتر به کارکنان ،دادن استقالل و آزادي عمل به آنان ،فراهم
کردن جو مشارکتی ،ایجاد فرهنگ کار گروهی و با حذف شرایطی که موجب بی قدرتی کارکنان
شده است ،بستر الزم را براي توانمندي افراد فراهم می کند.
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در بررسی سوال پنجم نتایج نشان داد که که از نظر افراد نمونه مهارت استرس ،به عنوان نیاز
آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی قلمداد می گردد .نتایج این سوال با
پژوهش ) ) Porkarimi et al, 2015و ) ) karimi et al, 2018همسوست.
نتایج سوال ششم پژوهش نشان داد که از نظر افراد نمونه مهارت انگیزش اثر بخش ،به عنوان
نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی قلمداد می گردد .همچنین نتایج
سوال هفتم پژوهش نشان داد که از نظر افراد نمونه مهارت ارتباط سازنده ،عنوان نیاز آموزشی
مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی قلمداد می گردد .نتایج پژوهش Porkarimi
) ) et al, 2015همسو با این یافته هاست.
نتایج سوال هشتم پژوهش نشان داد که از نظر افراد نمونه مهارت مدیریت تضاد ،به عنوان
نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی قلمداد می گردد .نتایج پژوهش
) ) Porkarimi,et al, 2015هم جهت با پاسخ این سوال بوده است.
در بررسی سوال نهم پژوهش نتایج نشان داد که از نظر افراد نمونه مهارت کار تیمی ،در حد
متوسط به عنوان نیاز آموزشی مدیران گروه دانشکده هاي دانشگاه شهید بهشتی قلمداد می
گردد .اگر چه یافته هاي این پژوهش با تحقیقات )) Porkarimi,et al, 2015و
) ) Derakhshan et al, 2018به نوعی همسو بوده و در آن پژوهش ها نیز کار تیمی
را به عنوان یکی از مهارت هاي ضروري براي مدیران تلقی کرده اند ،لکن شاید علت کمرنگ
بودن نیاز به فعالیت هاي تیمی و گروهی در یافته هاي سوال نهم این پژوهش به دالیل متعددي
از جمله مفاد آیین نامه ارتقاي مرتبه ي اعضاي هیات علمی دانشگاه ها باشد که در آنجا نوشتن
مقاالت انفرادي به عنوان ارکان اصلی ارتقاي مرتبه محسوب گردیده و با ذات کار هاي گروهی و
تیمی منافات دارد.
سازمان هاي مختلف با برگزاري دوره هاي آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت و نیز هزینه هاي
بسیار در جهت ارتقاي سطح دانش و مهارت و نهایتا عملکرد این مدیران گام بر می دارند اما در
بسیاري موارد به دلیل عدم انجام نیازسنجی هاي علمی ،منطقی و دقیق ،اعمال سلیقه ها و عدم
تناسب محتواي آموزشی با نیازها ،تا کنون در بسیاري موارد نتایج به دست آمده چندان
چشمگیر نبوده و با اهداف از پیش تعیین شده و مقاصد آموزشی تطابق و سنخیتی ندارد.
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پيشنهادها:
 . 1از آنجا که نیازهاي مدیران گروه ها با گذشت زمان و شرایط دچار تغییر و تنوع می
شود ،پیشنهاد می شود انجام پروژه هاي نیاز سنجی همواره و در مقاطع مختلف زمانی استمرار
یابد و به عنوان پیش نیاز برنامه ریزي و طراحی دوره هاي آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
. 2پیشنهاد می گردد با توجه به یافته هاي پژوهش حاضر  ،دوره هاي آموزشی مرتبط با
مهارت هاي مدیران گروه ها به ترتیب اولویت در زمینه مهارت انگیزش اثر بخش  ،مهارت
مدیریت تضاد ،مهارت ارتباط سازنده و مهارت مدیریت حل مساله برگزار گردد.
. 3پیشنهاد می گردد با توجه به تاکید آیین نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی و تاکید بر
پژوهش هاي انفرادي مانند ضرورت داشتن مقاله تک نفره یا نویسنده اول ،در جهت ارتقاي
فعالیت هاي گروهی و تیمی  ،مقرراتی وضع و در آیین نامه گنجانده شود.
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