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تاریخ دریافت 96/02/13 :صص 53-88تاریخ پذیرش96/06/ 11:

چکيده
هدف از این مقاله شناسایی شرح وظایف مدیران گروههاي آموزشی در دانشگاههاي دولتی وابسته به
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري اطالعات کشور ایران است تا بر مبناي آن ،الگویی براي ارزشیابی از عملکرد
مدیرگروه آموزشی ارائه شود .روش پژوهش ترکیبی با طرح اکتشافی است که طی دو مرحله کیفی و کمی
با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد .با انجام مطالعات کتابخانهاي و بررسی اسناد و مدارك موجود شرح
وظایف مدیرگروه آموزشی به کمک نرمافزار تحلیل دادههاي کیفی مکس کیو.دي.اي 4استخراج شد .بدین
منظور کار تحلیل محتوا طی سه مرحله کدگذاري باز ،محوري و انتخابی انجام گرفت و تعداد  1297کد باز
استخراج شده و پس از آن در قالب  26مولفه (کدهاي محوري) و  6مقولههاي اصلی( کدهاي اختیاري)
دستهبندي شد .همچنین  17مصاحبه با متخصصان و صاحبنظران حوزه آموزش عالی انجام شد .انتخاب
نمونهها بر اساس روش نمونهگیري هدفمند بود .با پیادهسازي و تحلیل و کدگذاري متن مصاحبهها ،تعداد
 1503کد استخراج و در قالب  31مولفه و 7مقوله اصلی دستهبندي شدند .مقایسه دو الگوي شرح وظایف
حاصل از تحلیل مبانی نظري و مصاحبه هاي پژوهش منجر به الگوي نهایی شرح وظایف مدیرگروه آموزشی
شد که داراي  7مقولهي اصلی و  42مولفه بود .مقولههاي اصلی شرح وظایف مدیرگروه آموزشی عبارتند از
رهبري گروه ،کسب شایستگیها و مهارتها ،تعامالت ،مربیگري ،مدیریت اجرایی ،ایجاد تغییر و تنوع و
ارتقاي کیفیت .به منظور برازش الگوي مذکور ،براي اجراي مطالعهاي جنبی ،تعداد  40مدیرگروه از دانشگاه-
 1دانشجوي دكتري مديريت آموزشي ،گروه علوم تريبتي ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان
 2عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان ،دانشيار گروه علوم تربيتي ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان
 3عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي ،استاد گروه مديريت آموزشي ،دانشكده مديريت دانشگاه خوارزمي
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هاي دولتی انتخاب شدند .برازش الگو طی سه مرحله و محاسبه آمارههاي مورد نیاز ،منجر به حذف  7گویه
و تایید مدل نهایی با  113گویه شد .این ابزار میتواند در بازبینی شرح وظایف مدیرگروه آموزشی در آیین
نامه مدیریت دانشگاه ها و نیز سنجش وضع موجود و خودارزشیابی عملکرد توسط سایر مدیران گروهها مورد
استفاده قرار گیرد.
کليد واژ ها :شرح وظایف مدیرگروه آموزشی ،ارزشیابی عملکرد وظیفه مدار ،نظریه داده بنیاد

مقدمه
مدیرگروه به عنوان مدیر و عضو هیات علمی در جایگاهی قرار دارد که مدیریت امور آن بسیار
چالشبرانگیز است .تعامل با اعضاي هیات علمی گروه ،تامین نیازها و درخواست آنها ،نظارت بر
عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضاي هیات علمی ،حمایت از دانشجویان و نظارت بر آنان ،پاسخگویی
به مسئولیتهاي مدیریتی و ارتباط با سایر مدیران گروهها در دانشکده و تعامل موثر با رئیس
دانشکده در کنار وظایف متعدد و متنوعی که براي مدیرگروه آموزشی تعریف میشود ،وي را به
فردي ویژه در سیستم مدیریت دانشگاهی تبدیل میکند .شناخت گروه به عنوان واحدي که بر
اساس آن دانشکده شکل میگیرد ،اهمیت دارد .در آییننامه استخدامی اعضاي هیات
علمی( ،)academic recruitment regulations,2004گروه آموزشی به عنوان واحدي متشکل از
اعضاي هیأت علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشري تعریف شده که در دانشکده دایر
است و اعضاي هیأت علمی هر گروه در مجموع شوراي آن گروه را تشکیل میدهند .به عبارت دیگر
گروه آموزشی واحد پایه دانشگاهها و دانشکدههاست " .گروه آموزشی به عنوان سنگ بناي اصلی
دانشگاهها در نظر گرفته می شود .زمانی که گروهها تفکیک میشوند ،اعضاي هیات علمی نهاد
آموزش عالی برحسب نوع رشته ،در گروههاي آموزشی تعریف شده ،مستقر میشوند .آنها هم چنین
ساختاري مفید و کاربردي را براي فعالیتهاي روزانه فراهم می کنند که نگرشها ،رفتارها و
عم لکرد اعضاي هیات علمی را تحت پوشش قرار میدهن"( Seagren,Creswell& wkeeler,
.)1993,p6

نقشها و مسئوليتهاي مديرگروه
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پژوهش گران مجموعه وسیعی از وظایفی را که به طور معمول توسط مدیران گروهها انجام می-
شوند ،شناسایی کردهاند که در این زمینه میتوان به گزارش تاکر( )Tucker,1992اشاره کرد .هم
چنین دستهبنديهاي متفاوتی را براي تقسیم وظایف پیشنهاد دادهاند .این وظایف از نظر کاررول و
جی ملچ( ،)Carrol& Gmelch,1994میتوانند در سه دسته متمایز گروهبندي شوند ":وظایف
مدیریتی از قبیل نگه داشتن بودجه و نمایندگی گروه در سایر واحدهاي درون دانشگاه ،وظایف
آموزشی از قبیل تدریس ،مشاوره و راهنمایی و پژوهش ،وظایف توسعه و وظایف رهبري از قبیل
انتخاب و پشتیبانی و حمایت از اعضاي هیات علمی گروه"( Aggrawall, Praveen, Rochford,
 .)Linda, Vaidyanathan& Rajiv, 2009, p40تاکر ( )Tucker,1993,1984فهرستی از وظایف و
مسئولیت هاي مدیر گروه را ارائه نموده است .در این فهرست مسئولیت فرماندهی گروه ،آموزش،
امور اعضاي هیات علمی ،امور دانشجویان ،ارتباطات بیرونی ،بودجه و منابع ،مدیریت امور دفتري ،و
توسعه ي حرفه اي براي مدیر گروه آموزشی تعریف شده است ( .)Middendorf, 2009نقش ارتقاء
محیط ،تسهیل گري و نوآوري ،مدیریت عملیاتی ،ارتباطات و نمایندگی ،توسعه و توانمند سازي
اعضاي هیات علمی و دانشجویان" نیز براي مدیر گروه در نظر گرفته شده است (.)Berdrow, 2010
مدیران گروهها بسته به نقاط قوت ،ویژگی و منحصر به فرد بودن گروه ،روي وظایف مختلف
تمرکز می کنند .در حالی که مدیرگروهی در یک دانشکده امکان دارد زمان زیادي را روي مدیریت
بودجه صرف کند ،مدیرگروه دیگري روي توسعه اعضاي هیات علمی و دانشکده متمرکز میشود.
جی ملچ و همکاران( )Carrol& Gmelch,1994,Gmelch& Miskin,1993از رویکرد تحلیل عاملی
براي شناسایی نقشهاي مدیرگروه بر اساس اثربخشی درك شده آنها در وظایف مختلف استفاده
کردند و چهار نقش را به شرح زیر شناسایی نمودند ":نقش رهبر ،که خود را در رهبري درونی و
بیرونی گروه موثر می بینند ،نقش محقق ،که خود را در وظایف مرتبط با نگه داري تولیدات و
پژوهشهاي گروه خود موثر میبینند ،نقش توسعه دهنده اعضاي هیات علمی،که روي اطمینان
یافتن از موفقیت اعضاي هیات علمی گروه خود تمرکز دارند،و نقش مدیر ،که ناحیه اصلی درك
شده اثربخشی آنها همه فعالیتهاي مدیریتی از قبیل زمان بندي درسها و مدیریت بودجه است
که در گروه آنها رخ میدهد"( ".) Aggraval, Rochford& Vaidyyanathan, 2009, p41رئیس
دانشکده و مدیران ارشد با تکیه بر مدیرگروه ،دانشکده را تحت پوشش خود قرار میدهند و زمانی
که قرار است خط مشیها ،رویهها و احکام دانشگاه تغییر کند ،مدیرگروه عامل اولیه در نظر گرفته
میشود ".مدیرگروه همچنین در مورد برنامهدرسی ،برنامهریزي ،مسائل بودجه و مدیریت کارکنان
مسئولیت دارد .مدیرگروه رابط بین مدیریت و اعضاي هیات علمی است و ارتباطات باید از هر دو
سو از طریق مدیرگروه جاري باشد تا مدیرگروه قادر باشد اعضاي هیات علمی را در مورد این که
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رئیس دانشکده و مدیران چه چیزي را به عنوان بهترین وضعیت گروهی دانشکده در نظر گرفتهاند،
توجیه و قانع کند"(.) Arkansas faculty handbook, 2006, p9
نقش مدیرگروه نه میتواند بدون زمینهاي که فعالیتهاي فردي وي درآن شکل میگیرد ،در
نظر گرفته شود و نه این که ب ه طور کامل به عنوان نقش عملیاتی بدون توجه به کسانی که این
فعالیتها را انجام میدهند تلقی شود .این رویکرد به نقش مدیرگروه به عنوان بازیگر1و عامل2در
یک دانشگاه ،در ادبیات رهبري آموزشی منحصر به فرد است ( .)Berdrow, 2010به عنوان یک
بازیگر ،مدیرگروه دانش ،مهارتها ،دیدگاه ،تجارب و صالحیتهاي اهداف فردي خود را به کار می-
گیرد .مفهوم قابلیتهاي مدیریتی پویا از آدنر و هلفت( )Adner& Helfat, 2003چهارچوب مفیدي
را براي تفکر در مورد مدیرگروه به عنوان بازیگر فراهم میسازد .سه مولفه قابلیتهاي مدیریتی پویا
عبارتند از :سرمایه انسانی مدیریتی(مهارتهاي آموخته شده و آموزشی که تک تک افراد به شغل و
نقش خود وارد میکنند) ،سرمایه اجتماعی مدیریتی(ارتباطات اجتماعی و شبکهها ،منابع مهمی از
اطالعات را براي افراد مشخص میکنند) ،شناخت مدیریتی(باورها و مدلهاي ذهنی که مبناي
تصمیمگیريها ي افراد هستند) .مدیرگروه با داشتن این سه قابلیت نقش خود را به عنوان بازیگر
ایفا می کند .از سوي دیگرمدیر گروه به عنوان عامل در زمینه دانشگاه عمل میکند( Berdrow,
.)2010
می یر( )Meyer, 988زمانی که کیفیت ارتباط بین افراد و محیط را مطرح میکند ،از نشانه
تئوري سیستمی استفاده می کند .او بر توانایی فرد براي برقرار ارتباط و حفظ آن تحت این عنوان
که یک فرد با دیگران مرتبط شده است تاکید دارد ،همانطور که با نهادهاي اجتماعی ،نیروهاي
فرهنگی و فضاهاي فیزیکی که محیط او را میسازند ،ارتباط برقرار میکند .این ارتباط در زمینه
نهاد آموزشی به عنوان یک سیستم عملیات آموزشی ،عملیات مدیریتی و ارتباطات خارجی که در
نقش مدیرگروه جا می گیرد ،موجود است .با کنار هم قرار دادن نقش مدیرگروه به عنوان بازیگر و
عامل ،دو چارچوب اضافی براي درك بهتر این نقش مفید هستند .یکی از این موارد ،نشانه
پیچی دگی سازمانی است .اگر قرار است مدیرگروه به عنوان یک بازیگر ،در نقش عاملی براي سازمان
کار کند ،به منظور عملکرد موثرتر نیاز دارد اطالعاتی را در مورد سازمان مذکور کسب کند .مدیران
گروهها نیاز دارند چهار قالب پیچیدگی سازمانی را که میتواند ذهن آنها را در مورد موضوعات
مورد نیاز براي مدیریت گروه راهنمایی کند ،بشناسند .این قالبها عبارتند از :قالب ساختاري:
Actor
Agent

1
2
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چگونه یک نفر سیستمهاي این سازمان را هدایت میکند؟ قالب منابع انسانی :چگونه یک نفر روابط
بین فردي را توسعه داده و پویایی مثبت گروهی را تسهیل میکند؟ قالب سیاسی :چگونه یک نفر
میتواند قدرت ،روابط ،تعارضات ،و ائتالفاتی را که بروز میکنند ،مدیریت کند؟ ،قالب نمادي:
فرهنگ این سازمان چیست؟ معیارهایی که از فرد انتظار میرود آنها را دنبال کند چیست؟ دومین
چارچوب مفید که طبیعت ناپایدار نقش مدیرگروه را در نظر میگیرد ،عبارت است از فرآیند
اجتماعی شدن .1فرآیند اجتماعی شدن در درون سازمانها به عنوان چارچوب نظري براي درك
مراحلی که یک فرد در انتقال از یک موقعیت به موقعیت دیگري در سازمان متحمل خواهد شد،
تعریف می شود .براي یک مدیرگروه مهارتها و دانشی که از نقش قبلی با خود داشته اهمیت
زیادي دارد .اجتماعی شدن نقش فرآیند یادگیري ارزشهاي مورد انتظار نگرشها و رفتارهاي
وابسته به موقعیت در یک سازمان است .همانند یادگیري وظایف و روابط بین فردي ( Berdrow,
.)2010
"جی ملچ ( )Gmelch,1991طی انجام پروژهاي مهم در مورد  800مدیرگروه در  101دانشگاه
پژوهشی ،دریافت اعضاي هیات علمی مجبور هستند که مدیرگروه شوند .وي همچنین دریافت که
 60درصد مدیران گروهها خود را به عنوان اعضاي هیاتعلمی و  23درصد خود را در دسته مدیران
طبقهبندي کردند .هم چنین  80درصد مدیران گروهها اعتقاد داشتند که مسئولیتهاي آنها در
گروه باید کاهش یابد تا بتوانند وقت بیشتري را براي پژوهش ،نوشتن و سایر عالقمنديهاي زمینه
تخصصی خود ،صرف کنند" ( .)Williams, 2006, p18مدیران گروههاي آموزشی تاثیر مهمی بر
روند بهرهوري دارند .آنها قادر هستند عالوه بر ایجاد تغییر در سازمان و سیاستهاي سازمانی بر
فرهنگ واحدهاي تحت پوشش خود اثر بگذارند .همانگونه که درك چگونگی یادگیري دانشجویان،
اصل ضروري در آموزش و تدریس اثربخش است ،رهبري اثربخش دانشگاهی نیز بر درك نحوه کار
اعضاي هیات علمی مبتنی است .مدیران گروههاي آموزشی در فهم این موضوع باید به اعضاي
هیات علمی اعالم کنند که دیگر امکان ندارد پشت تریبونها مخفی شوند .اعضاي هیات علمی
نیازمند آموختن مهارتهاي جدید در جهت بهبود و ادامه فرآیند تدریس خود هستند و باید از
فناوريهاي مناسب بهره گیرند( .)Ramsden, 2001در تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط نزدیک مدیرگروه
آموزشی با اعضاي هیات علمی ،رمزدن ( )Ramsden, 2001بیان میدارد اعمال فشار بر اعضاي
هیات علمی در جهت بهبود و بازسازي مهارتها و استفاده مقتضی از وقت خویش از مسائل درجه
اول مدیران گروه ها است و رهایی از آن براي هیچ رئیس گروه یا بخش آموزشی امکانپذیر نیست.
Socialization
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اگر چه خود ارزیابی عملکرد و هدفگذاري مستقالنه جنبه مهم بسیاري از حرفههاست ،اما
خودگردانی به تنهایی براي تضمین بهرهوري کافی نیست .به طور نمونه رائلین( )Raelin,1991با
استناد به پژوهش پلز و اندرو( )Pelz & Andrewبیان می دارد که اغلب اعضاي هیات علمی شرکت
کننده در پژو هش ،زمانی که انتظارات خویش و اهداف را به طور مشترك با سرپرستان ،هیات علمی
ارشد و همکاران خود جمع بندي مینمودند ،بیش از زمانی که خود این کار را انجام میدادند،
کارآیی داشتند ( .)Middendorf, 2009
ستاکز( Hickson& Setaks,

یکی از کتابهایی که در مورد مدیرگروه منتشر شد اثر هیکسون و
 )1992بود .پژوهش آنها در جستجوي استعداد پایهاي بود که هر مدیرگروهی باید داشته باشد تا
به صورت بهینه تر ،موثر واقع شود .این پژوهش منجر به شناسایی مهارتهاي مورد نیاز مدیران
گروهها شد .از میان یافتههاي این پژوهش ،ارتباطات ماهرانه مورد توجه جی ملچ و
میسکین( )Gmelch & Miskin,1993قرار گرفت .این دو پژوهشگر چهار نقش را در مسئولیت
مدیرگروه شناسایی کردند .لوکاس( ، )Lucas, 1994بر روي دو نقش از نقشهاي چهارگانه که
توسط جی ملچ و میسکین شناسایی شده بود ،یعنی رهبري و توسعه اعضاي هیات علمی متمرکز
شد .پژوهش لوکاس نشان داد اصلیترین مولفه در نقش مدیرگروه ایجاد جو مثبت با خلق محیط
ارتباطات حمایتی بوسیله مدیریت تعارض است (" .)Williams, 2006کیفیت برنامه یک گروه
آموزشی به طور عمده بوسیله کیفیت و عملکرد اعضاي هیات علمی برآورده میشوند .ارزشیابی یا
فرآیند قضاوت درباره عملکرد ،یکی از قويترین فرصتها براي توسعه دادن کیفیت قابل دسترسی
مدیرگروه است .در ارزشیابی موثر اعضاي هیات علمی ،دالیل براي ارزشیابی و روشهاي بکار گرفته
شده ،باید براي مدیرگروه ،رئیس دانشکده و اعضاي هیات علمی شفاف باشد .رویهها براي ارزشیابی
اعضاي هیات علمی می تواند تمرکز ایجاد کند .روشن ساختن انتظارات براي کار ،تالشهاي اعضاي
هیات علمی را هدایت میکند و نیازها را براي توسعهي اعضاي هیات علمی تعریف میکند .آن چه
باید اندازه گرفته شود ،چگونه باید اندازه گرفته شود و چه کسی باید اندازه بگیرد و نشانگرهاي
کیفیت باید در نظر گرفته شوند .مدیرگروه باید رهبري را در توسعه و پیاده سازي ارزشیابی اعضاي
هیات علمی اعمال کند" (.)Seagren et al, 1993, p7
یکی دیگر از نقشهاي مدیرگروه آموزشی که دومین فرد قدرتمند براي ترغیب کیفیت گروه
است ،توسعه اعضاي هیات علمی است ":فرآیند یاري رساندن به اعضاي هیات علمی براي رشد
حرفه اي توسط کسب درکی از انتظارات نهاد ،بهبود عملکرد تدریس یا پژوهش ،ایجاد محیط کاري
مثبت ،تمرکز دوباره یا هدایت دورهاي فعالیت و کمک به اعضاي هیات علمی در تصمیمگیري و
برخورد با موضوعات شخصی .توسعه اعضاي هیات علمی یک مسئولیت مشترك است که میتواند
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در میان تعدادي از فعالیت ها و راهبردها تسهیل شود ،از جمله جلسات آشنایی ،مربیگري ،مداخله
در تدریس و پژوهش ،فراهم ساختن الگویی از رفتارهاي مطلوب ،در نظر گرفتن کارراهه حرفهاي
جایگزین و کمک به اعضاي هیات علمی در استفاده از منابع قابل دسترسی از قبیل برنامههاي
کمک به کارکنان" ( .)Seagren et al, 1993, p7با توجه به اهمیت نقش مدیرگروه در نظام آموزش
عالی ،تا سال  1950به نقش ویژه رهبري مدیرگروه پرداخته نشده و عمالً در ادبیات رهبري آموزش
عالی به فراموشی سپرده شده بود" .مطال عات بنسیمون ،وارد و ساندرز ( &Bensimon, Ward
 ،)Sanders, 2000کارول و والورتون ( ،)Carroll& Wolverton, 2004چوو ( ،)Chu, 2006جی ملچ(
 ،)Gmelch, 2002جی ملچ و میسکین ( ،)Gmelch& Miskin, 1995جی ملچ و سکو ( &Gmelch
 ،)Schuh, 2004هچت و همکاران ( ،)Hecht et al, 1999نایت و ترولر(،)Knight& Trowler, 2001
لیمینگ ( ،)Leaming, 2003لوکاس ( )Lucas, 2000و ورجین ( )Wrigin, 2003نشان می دهد در
سال هاي اخیر نقش حساس رهبري آموزشی مدیرگروه به عنوان ضرورتی در مواجه شدن با
چالشهاي متفاوت آموزش عالی مورد توجه محققان قرار گرفته است" (. )Williams, 2006, p10
تاکر( )Tucker, 1981اولین تجزیه و تحلیل منتقدانه از جایگاه مدیرگروه را انجام داد و نتایج
آن را منتشر نمود .وي در این پژوهش مسئولیتها و وظایف اصلی مدیرگروه را تعیین کرد .تاکر
اولین پژوهشگري بود که بیان نمود مدیران گروهها در نهادهاي آموزش عالی ،رهبر هستند .بنت
( )Bennett, 1983پژوهش انجام شده توسط تاکر را با توسعه موضوعات و فعالیتها براي رشد
حرفهاي مدیران گروهها پی گیري کرد .یافته بنت ،مبنی بر نیاز به آموزش مدیران گروهها هنوز با
ما است" .به نقل از جی ملچ و میسکین( )Gmelch& Miskin, 1995بیشتر دانشکدهها و دانشگاه-
ها آموزشی براي مدیران گروه ارائه نمیکنند .در مورد نقش رهبري مدیرگروه،سال  1990سالی
بود که پس از آن پژوهشهایی انجام شده و کتابهاي ویژه مدیران گروهها چاپ شد"( Williams,
 .)2006, p14بنت ( )Bennet, 1988رهبري دانشگاهی را فرآیند عملی و روزمره حمایت ،اداره،
توسعه و برانگیختن همکاران دانشگاهی تعریف میکند .میزان موفقیت یک موسسه آموزش عالی
به میزان موفقیت روساي بخشهاي آن در مهارتهایی از قبیل استقالل ،قوه ابتکار ،توجه به
ارزشهاي دانشگاهی و بصیرت نسبت به نقاط قوت و ضعف همکاران بستگی دارد .یکی از راههاي
افزایش توان رهبري براي مدیران گروههاي آموزشی ،مطالعه تجربیات اعضاي هیات علمی است.
مدیران گروهها میتوانند به چالشهایی که اعضاي گروه با آنها روبرو هستند و نوع محیط کاري
دانشگاهی مورد نیاز آنها براي کسب موفقیت گوش فرا دهند ..رهبري در واقع ایجاد فضیلت و
برتري است .رهبري باید بر تغییر و نوآوري تاکید و تمرکز نماید و هم چنین بر ارزشهاي سنتی
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دانشگاهی براي پاسخ گویی به نیازهاي جدید و گاهی نیز عجیب ،نظارت دقیق داشته باشد.
رهبري در واقع ایجاد تغییر وتحول است(.)Ramsden, 2001
رهبري گروه آموزشی نسبت به آن چه در سایر انواع سازمانها وجود دارد ،تاکید بیشتري را
روي قدرتمند ساختن فعالیتها میطلبد .مدیرگروه در همآوایی با اعضاي هیات علمی باید
دیدگاهی را توسعه دهد که تعهد اعضاي هیات علمی را نسبت به آن بوجود آورد ( Seagren et al,
. )1993ایجاد و نگه داري محیط کاري مثبت در دانشکده ،هدفی است که بیشتر مدیران گروهها
مشتاق آن هستند و میتوانند با روشهاي مختلف آن را مشخص کنند .به طور ایدهآل اعضاي
هیات علمی احساس میکنند که قدردانی و حمایت میشوند و به سهم خود نسبت به گروه
احساس تعهد میکنند .آنها ماموریتهاي گروه را پذیرفته و پشتیبانی میکنند و با هدفها و
مقاصد گروه هماهنگ و تراز هستند .هم چنین اعضاي هیات علمی اعتقاد دارند که اهداف و مقاصد
فردي آنها تقدیر میشوند و مورد احترام هستند ( Wheeler, Seagren, Becker, Kinley,
 .)Mlinek& Robson, 2008, pp3-7مدیرگروهآموزشی عالوه بر نقشها و مسئولیتها و وظایفی که
بر عهده دارد ،براي ایفاي نقشهاي مورد انتظار ،نیازمند برخورداري از مهارتها و دانش است .در
این زمینه یافتههاي پژوهش بردراو ( )Berdrow, 2010که با روش کیفی انجام شد قابل ذکر است.
بر اساس یافتهها ،مهارتهاي مورد تقاضاي مدیرگروه به دو نوع تقسیم می شود .مهارتهاي پایه و
دانش زیربنایی و مهارتهاي رهبري .مهارتهاي زیربنایی مهارتهاي مورد نیاز براي انجام نقش
مدیرگروه هستند که عبارتند از مدیریت فردي ،ارتباطات ،مدیریت افراد و وظایف و کارها .مهارت-
هاي رهبري مهارت هاي مورد نیاز براي انجام دادن نقش رهبري توسط مدیر گروه هستند که شامل
رهبري همتایان،گسترش مرزها و به حرکت در آوردن نوآوري و تغییر است (.)Berdrow, 2010
دانش زیر بنایی مورد نیاز مدیر گروه ،اطالعاتی است که الزم است از قوانین ،فناوري اطالعات،
خطمشیهاي منابع انسانی یا خطمشیهاي برنامه درسی ،سیستمهاي دانشکده ،و شاخصهاي
خبرگی اعضاي هیات علمی داشته باشد .مدیریت شخصی بعد از دانش زیر بنایی ،دومین مهارتی
است که شامل مدیریت زمان شخصی و فعالیتها ،تجزیه و تحلیل مشکالت ،مدیریت تنشها ،ایجاد
مکانیزمهایی براي یاد گیري خود ،توسعه فرهنگ در گروه ،هنر گوش دادن بوده و مدیر گروه را در
اجراي وظایف خود یاري می کند .مدیرگروه میتواند با رعایت نکاتی هم چون حمایت گري و
پشتیبانی صریح ،شناخت نیازها و تفاوتهاي اعضاي هیات علمی ،تغییر فرهنگ کار و زندگی ،به
حداقل رساندن امکان بروز تخلف ،آگاهی از سیاستها و تعامل با اعضاي دانشکده در مسیر کار راهه
شغلی اعضاي دانشکده ،تعادلی بین کار و زندگی به وجود آوردند( .)Quinn, 2013مدیرگروه می-
تواند از قوه کشف و شهود خود در اجراي بهتر نقش ها و عمل به وظایف خود استفاده کند .تماس
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با مسئولین حوزههاي مختلف و مشورت با افراد مطلع نیز اهمیت دارد .مدیرگروه باید رئیس
دانشکده را در مورد تمام امور دانشکده با خبر کند .هم چنین مدیر گروه باید از تبعیض پرهیز
کند(" .)Crookston, 2014یکی از مواردي که می تواند براي مدیر گروه چالش زا باشد ابهام در
نقش است .بنابراین مدیر گروه باید بیاموزد که با تقاضاهاي بودن در میانه ساختار ،با مسئولیت
پذیري در قبال اعضاي هیات علمی و مدیران ،با آمادگی مواجه شود" ()Seagren et al,1993, p6
.ارتباطات شامل گردآوري ،تجمیع و مستند کردن اطالعات به شکلهاي گوناگون از یا براي اعضاي
هیات علمی و گروههاست " .مدیرگروه به دلیل جایگاه ویژهي خود و ارتباط با سایر مدیران گروهها،
رئیس دانشکده و حتی رئیس دانشگاه ،به مستنداتی دسترسی دارد که در آنها اهداف ،سیاست ها،
قوانین و دستورالعملهاي الزم براي حرکت در مسیر هدف کلی دانشگاه ترسیم شده است"
()Department chair handbook, Pomona University, 2014, p6
مدیریت افراد ،تکالیف و امور بخش عمدهاي از وقت مدیرگروه را به خود اختصاص میدهد و
جزء مهارتهاي بسیار اثرگذار است .برنامهریزي و هماهنگی کار دیگران ،توسعه ارتباطات مثبت
گروه ،انگیزه بخشی ،مدیریت تعارض ،تسهیل تصمیمگیري ،همگی عملکرد گروه را تحت تاثیر خود
قرار می دهند و مدیري که بتواند از این مهارت به درستی استفاده کند ،بخش عمدهاي از موفقیت
گروه را تضمین کرده است ( .)Willie-Libreton, 2014تعارض به عنوان نتیجه منطقی تعامالت
انسانی همواره وجود دارد .مدیرگروه نیز براي مدیریت تعارض ناچار از صرف زمان و سرمایه انسانی
است .یکی از وظایف مدیرگروه شناسایی نیروهاي چالش برانگیز است تا مانع از تغییر مسیر گروه،
ایجاد اختالل در برنامهها یا پراکندگی بین اعضاي گروه شود ( .)Nelson, 2014هدایت همتایان به
معناي حرکت به داخل یا خارج از مسئولیتها براي تاثیرگذاري ،هدایت و راهنمایی اعضاي هیات
علمی نیز از مهارت هاي سطح باالتري است که مدیرگروه براي ایفاي نقش و مسئولیت خود باید در
این زمینه نیز صاحب توانمندي باشد .)Brightman, 2005, p191( .مدیران گروههاي آموزشی
مسئولیت توسعه اعضاي هیات علمی و تسهیل یا پیادهسازي سیستم با کیفیت هدایت و مربی-
گري1را بر عهده دارند .مربیگري فعالیتی است که به صورت هدفمند پشتیبانی از اعضاي هیات
علمی جدید و توسعه یافته را انجام میدهد .هم چنین مربیگري ظرفیتی سازمانی از رهبري است
که توسط مدیر گروههایی که شرایط مربوط به پشتیبانی را ایجاد میکنند ،نمایش داده می-
شود( " .)Mullen, 2014مدیریت موثر خلق و تسهیم دانش سازمانی ،منبع مهمی از مزیت رقابتی
براي سازمانها است .مربیگري همتایان به طور فزایندهاي توسعه یافته و امکان دارد راه موثري
Mentoring
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براي تسهیل خلق و تسهیم دانش باشد"( .)Bryant, 2005, p319گسترش مرزها مهارتی است که
با توسعه و نگهداري جریان اطالعات مولد و ارتباط بین افراد در گروه و با سایر گروهها ،رشتهها،
گروههاي آموزشی و ادارات معنی پیدا میکند .مدیران گروهها براي حمایت از اعضاي هیات علمی
میتوانند با بها دادن به شناخت توانمندي اعضاي هیات علمی عملکرد بهتري داشته باشند( Prior,
.)2014
جاري ساختن نوآوري و تغییر مهارتی است که مدیرگروه به کمک آن با تحریک خالقیت
دیگران ،کنار هم قرار دادن منابع مناسب براي نوآوري ،جستجو کردن و تعریف فرصتها براي
تغییر ،تشویق و ترغیب ریسکپذیري ،توسعه راهحلهاي نو و جدید ،چشماندازي جدید را براي
گروه ایجاد میکند مدیران گروهها میتوانند از مزیت خرد جمعی در گروه خود بهرهمند شوند.
" خالقیت ،توانمندي و تفکر روشن اعضاي هیات علمی نباید در مدیران اضطراب ایجاد کند و سبب
شود آنها جایگاه خود را در خطر ببینند"( .)Richardson,2014ایجاد تغییر موجب میشود تا
اعضاي گروه امکان بروز شخصیت خود را داشته باشند .زمانی که نوآوري عامل شادمانی و روح
بخشیدن به برخی از افراد است ،افراد دیگري را معذب میکند( .)Crookston,2014لحظاتی براي
مدیران گروه وجود دارد که باید با جرات و شهامت وارد عمل شوند و در برابر افرادي که در گروه
اختالل به وجود میآورند ،بایستند و آنها را خلع سالح کنند .مدیران باید کیفیت زندگی کاري را
در گروه حفظ کنند( .)North,2013مشکالت مداوم در درون یک گروه میتواند پیامدهاي عمیقی
مانند مشکل در جذب و نگهداري اع ضاي هیات علمی و دانشجویان ،از دست دادن پول و حتی
پایان برنامه داشته باشد .زمانی که سالمت گروه نمیتواند مسئولیت یک فرد در گروه باشد،
مدیرگروه نقشی محوري و اساسی در خارج ساختن گروه از مشکالت و حفظ یک دستورالعمل
مثبت و سالم ایفا میکند .مدیرگروه با تنظیم اهداف راهبردي ،ترغیب مشارکت اعضاي هیات
علمی ،ساختن استعدادهاي تکتک اعضاي هیات علمی و به حداقل رساندن نقاط ضعف و کاستی-
هاي آنها ،کار با دقت با فارغ التحصیالن ،ترغیب دانشجویان ،نگاه کردن به فراسوي گروه ،در مسیر
ساختن گروه سالم گام بردارد(.)Kelly,2013

هدف پژوهش
هدف پژوهش حاضر طراحی الگوي ارزشیابی از عملکرد مدیر گروه آموزشی است .دو سوال
اصلی پژوهش این بود که الگوي ارزشیابی عملکرد مدیرگروه آموزشی در دانشگاههاي دولتی تحت
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نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري جمهوري اسالمی ایران چگونه است؟ و آیا این الگو از
اعتبار الزم برخوردار است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع ترکیبی بود و با طرح اکتشافی طی دو مرحله کیفی و کمی اجرا شد .در
بخش کیفی به منظور استخراج الگوي شرح وظایف مدیرگروه از نظریه زمینهاي استفاده شد .با
کمک این نظریه پژوهشگر از بررسی دقیق اسناد و مدارك و مشاهدات خود ،نظریه خاصی را کشف
نموده و تالش می کند تا در مراحل مختلف پژوهش آن را تکمیل نماید .چگونگی تحلیل دادهها در
طی اجراي پژوهش اهمیت بسیاري دارد .این تحلیل از طریق کدگذاري طی سه مرحله (کد گذاري
باز ،محوري و انتخابی) انجام میشود .کدگذاري فرآیندي تحلیلی است که طی آن داده ها مفهوم
گذاري می شوند و به هم می پیوندند تا نظریه را شکل دهند(.)Strauss& Corbin, 2011, p25
جامعه آماري بخش کیفی ،کلیه پژوهشهاي موجود در حوزهي آموزش عالی بودند که از این میان
 75سند و پژوهش مرتبط با مدیر گروه استخراج شده و تحلیل و کدگذاري شدند .نتایج حاصل از
کدگذاري مبانی به تفکیک پژوهشگران و مقولههاي شناسایی شده در جدول 1مشاهده میشود.

 1جدول .1توزیع فراوانی کدهاي حاصل از تحلیل مبانی پژوهش براي شناسایی شرح وظایف مدیرگروه
آموزشی
ردیف

ارتقاي کیفیت

شایستگیها و

0

0

0

2

0

0

2

5

1

9

0

0

0

15

0

0

0

1

0

0

1

7

سیادت ،زارع و

1

0

0

0

0

2

3

5
6

اجرایی

4

رهبري گروه

3

رفیعی()1383
آیین نامه استخدامی
اعضاي هیات علمی()1383
مختاري پور و
سیادت()1383
نوه ابراهیم و کریمی
()1385

0

0

0

1

0

0

1

مدیریت

2

رمزدن()1380

14

3

12

20

5

3

مهارتها

تعامالت

1

قادري()1374

1

0

0

0

0

0

1
57

سند

هر سند

تغییر و تنوع

جمع کدهاي

مقوله
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جمشیدیان))1385
8

آیین نامه جامع مدیریت
دانشگاه ها( 1370و)1389
زاهد بابالن و
رجبی()1389

1

6

8

0

1

0

16

5

0

0

0

0

0

5

10

اربابی سرجو()1390

4

0

0

1

0

0

5

11

بردبار و شاکري()1390

0

0

0

6

0

0

6

12

عیشی ()1390
غالمی ،غفوریان و معنوي
پور ()1390

0

1

3

0

0

2

6

0

0

0

1

0

0

1

14

عزتی()1391
دانشگاه تربیت
حیدریه()1391
آهنچیان  ،بابادي و قائدي
()1391
محمودي ،عابدي و
حیدري()1391
جعفري  ،آراسته ،شهیري و
رهگذر ()1392
امین مظفري و یوسفی
اقدم()1393
حکیمی ،مهرام و
آهنچیان()1393
دانشگاه خلیج
فارس()1393
دانشگاه سمنان ()1393

2

0

0

0

0

0

2

11

1

3

7

5

0

27

1

0

0

1

0

0

2

0

0

0

9

0

0

9

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

2

6

0

0

0

0

0

6

11

3

9

1

1

1

26

18

9

13

0

3

2

45

6

0

6

0

0

0

12

2

0

2

0

0

0

4

34

10

9

1

6

9

69

31

13

11

1

5

2
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6

5

9

0

2

0

22

9

13

15
16
17
18
19
20
21
*
22
23
24
25
26
27

دانشگاه شهید
بهشتی()1393
دانشگاه علم و صنعت ایران
()1393
دانشگاه
ویسکانسین()1393
دانشگاه کنتاکی غربی
()1393
وب سایت مشاغل آموزش
عالی ()1393
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دانشگاه پورتلند()1393
دانشگاه ایلینویز
شمالی()1393
دانشگاه ایلینویز
غربی()1393
دانشگاه ستون هال
()1393
دانشگاه یو سی ال اي
()1393

28
29
*
30
31
32

20

17

9

1

4

0

51

8

7

10

0

1

0

26

4

3

5

1

1

0

14

9

12

17

4

0

1

43

37

5

5

9

11

6
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ادامه جدول .1توزیع فراوانی کدهاي حاصل از تحلیل مبانی پژوهش براي شناسایی شرح وظایف
مدیرگروه آموزشی

ردیف

رهبري گروه

اجرایی

مدیریت

ارتقاي کیفیت

مهارتها

شایستگیها و

تعامالت

تغییر و تنوع

هر سند

سند

جمع کدهاي

مقوله

سیگرن و کرسول
و میلر()1993
رمزدن ()1996

17

3

13

2

3

1

39

11

0

0

0

0

0

11

لیمینگ()1998

1

1

1

5

0

1

9

36

بریانت()2005

0

0

1

0

0

0

1

37

برایتمن ()2005
دانشگاه ایالتی
آرکانزاس ()2006
ویلیامز()2006
بورك و رائو
()2007
ویلر و
همکاران()2008
میدندورف(
)2009
آگراوال و
همکاران( )2009
هیمن و جاکوبز

0

0

1

1

0

0

2

11

11

7

0

1

1

31

16

4

7

4

1

3

35

0

0

0

0

1

0

1

5

1

2

1

9

1

19

35

21

28

12

8

5

109

5

2

5

3

0

2

17

6

0

3

0

1

0

10

33
34
35

38
39
40
41
42
43
44
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()2010
45

بردراو()2010

17

7

6

12

9

3

54

46

یانگ ()2011

1

0

0

0

1

0

2

47

النگن()2011
کروکستون(2011
)

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

2

49

هیگرسون()2012

6

1

0

0

2

0

9

48

50

داالگر ()2013

5

1

0

0

0

0

6

51

دارگان()2013

2

0

0

0

0

0

2

52

کویین ()2013

4

0

1

1

1

0

7

53

جی ملچ ()2013

0

0

0

1

0

0

1

54

لینچ()2013
کروکستون(2013
)

1

0

0

0

2

0

3

4

0

0

2

0

0

6

56

نورث()2013

3

0

0

3

1

0

7

57

کلی ()2013

21

0

2

1

58

لییز ()2013

7

0

0

5

2
1

0

26

0

22

59

شوبرت -ایراستورزا
()2013

12

0

5

2

1

0

20

60

رایت ()2013

0

0

7

0

0

0

7

61

باللر()2013

0

1

0

0

0

0

1

62

چوو ()2014
ویللیه لیبرتون
()2014

1

0

0

3

1

0

5

3

0

0

2

1

0

6

64

فیشر()2014

8

0

1

0

1

0

10

65

نلسون ()2014

5

1

0

0

3

0

9

66

المور ()2014

0

3

0

1

1

0

5

67

هاواك()2014

0

6

0

0

0

0

6

68

مولن ()2014

1

0

10

0

1

0

12

55

63

0

2
 3ادامه جدول :1توزیع فراوانی کدهاي حاصل از تحلیل مبانی پژوهش براي شناسایی
شرح وظایف مدیرگروه آموزشی
69

ماسارو(
)2014

0

5

0

0

0

0

5
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کروکستو
ن
70
()2014
دانشگاه
پومونا(
71
)2014
ریچاردس
72
()2014
چان و
اوانس
73
()2014
پري
یر(2014
74
)
کروکستو
75
ن()2015
مجموع کدهاي هر
مقوله اصلی

22

0

0

6

2

4

34

21

21

29

1

7

1

80

3

0

0

0

0

9

13

3

2

1

0

1

7

14

11

0

0

2

4

4

21

0

0

2

0

0

0

2

506

273

188

121

139

1297
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همچنین با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با  17نفر از صاحبنظران آموزش عالی که با روش
نمونه گیري هدفمند انتخاب شدند و پس از پیادهسازي ،تحلیل و کدگذاري متن مصاحبه ها،
مقوله هاي شرح وظایف از نظر صاحبنظران استخراج شد که به تفکیک مصاحبه ها در جدول 2
مالحظه میشود:
 4جدول .2توزیع فراوانی کدهاي باز در هر مصاحبه مرتبط با وظایف مدیرگروه آموزشی
رهبري
گروه

ارتقاي
کیفیت

کسب شایستگیها
و توانمندیها

مربی
گري

تعام
الت

مدیریت
اجرایی

تغییر و
تنوع

جمع کدها
در مصاحبه

مقوله
مصاحبه 1

1

18

8

4

10

3

5

49

مصاحبه2

57

18

32

6

10

7

4

134

مصاحبه

مصاحبه3

57

14

15

7

4

0

0

97

مصاحبه4

58

15

18

8

6

4

0

109

مصاحبه5

41

13

6

12

10

6

0

88

مصاحبه6

30

6

9

5

3

6

0

59

مصاحبه7

33

15

6

15

1

2

0

72
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مصاحبه9

16

1

8

4

5

4

0

38

مصاحبه10

48

8

7

14

2

2

0

81

مصاحبه11

25

4

5

1

9

8

1

53

مصاحبه12

63

4

19

0

3

1

0

90

مصاحبه13

52

29

6

4

2

9

0

102

مصاحبه14

46

5

8

4

5

5

2

75

مصاحبه15

37

48

10

7

17

9

9

137

مصاحبه16

56

17

33

22

9

2

7

146

مصاحبه17

13

15

7

1

0

1

0

37

مصاحبه18
جمع کدهاي هر
مقوله اصلی

60

31

22

4

693

261

219

118

6
10
2

5

8

136

74

36

1503

در جدول  ، 3به عنوان نمونه تعدادي از کدهاي استخراج شده از مبانی نظري و مصاحبه اي
انجام شده ارائه شده است.
جدول . 3نمونه متن هاي کد گذاري شده از مبانی نظري و مصاحبه هاي پژوهش

ستند سازي دانش
و تجربیات

"در حالی که ما می توانیم یک گروه خیلی پر جنب و جوش و خیلی پر تحرك و پر حرف
در عین حال پر از آرامش هم داشته باشیم .خود بحث ها یا گفتگوها ،تجربهها را منتقل
میکند .یعنی ما یک تعاریف غلطی از آرامش داریم" .مصاحبه 16
; Position: 31-31; Author: master; 7/12/2016م - 16ت 13-بهمن -مدیر [94
]11:10 AM; Weight score: 0
" مدیرگروه در هر جایگاهی که هست ببیند دانش سازمانی نهفته را هر کجا که هست
مستندسازي کند .این مستند سازي یکی از انتظاراتی است که از مدیرگروه میرود".
مصاحبه 15
; Position: 15-15; Author: master; 7/9/2016 10:42م 5- 15بهمن -مدیر [94
]AM; Weight score: 0
"ما بحثی به عنوان مستند سازي تجربیات نداریم ،در گروه آموزشی یک من تازه کار که
می آیم امکان دارد خیلی هم آدم استیبل و با ثباتی باشم ولی تجربه ندارم .تجربه در
تعامل با محیط شکل میگیرد  .مثل دانش نیست که از کتاب ها ،منابع و مستندات شکل
بگیرد"  .مصاحبه 15
; Position: 15-15; Author: master; 7/9/2016 10:29م 5- 15به من -مدیر [94
]AM; Weight score: 0
".من یکی از مشکالت گروه هاي آموزشی در امر مدیریت را عدم مستند سازي دانش و
تجربیات مدیران گروههاي آموزشی است میبینم" . .مصاحبه 15
; Position: 15-15; Author: master; 7/9/2016 10:29م 5- 15بهمن -مدیر [94
]AM; Weight score: 0
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ارتباطات

مدیریت جریان
اطالعات

پرهیز از سیاست
زدگی

مدیر گروه مسئول اصلی براي برقراري ارتباط با رئیس دانشگاه براي و چشم انداز و
ماموریت هاي گروه است"
; ; Position: 1-1; Author: lenovoدانشگاه ویسکانسین سال [1393
]6/27/2016 2:48 PM; Weight score: 0
"ارتباطات خصمانه و بدون صداقت ،پرداختن به منافع شخصی و توجه نداشتن به
مصلحت گروه نه به مصلحت دانشگاه است و نه به مصلحت کشور است"  .مصاحبه 10
; Position: 21-21; Author: lenovo; 7/4/2016م - 10پ 27-دي -مدیر [94
]10:39 PM; Weight score: 0
"براي اعضا اطال عات تخصصی آن رشته و حوزه را باید به طور دائم منتقل کند".
مصاحبه 2
; Position: 16-16; Author: master; 6/29/2016 1:20م- 2ن 9-دي -مدیر [94
]PM; Weight score: 0
".این سیاست زدگی معضل بزرگی است .برخی مراکز علمی را با حزب اشتباه گرفته اند.
برخی ممکن است از همکار خود بد بگویند و دانشجویان را علیه همکار خودشان تحریک
کنندکه نه از لحاظ اخالق حرفه اي درست است و نه از نظر اصول دیگر" .مصاحبه 6
; Position: 15-15; Author: lenovo; 7/6/2016 2:48م- 6ا 20-دي -مدیر [94
]PM; Weight score: 0
" مثالً سیاسی رفتار کردن و موضع سیاسی گرفتن استاد معارف در گروه ما یک آفت
است .نه این که از نظر ما استاد معارف نباید موضع سیاسی داشته باشد .نه  ،او در امور
شخصی خود آزاد ست هر نوع موضعی را داشته باشد " .مصاحبه 7
; Position: 15-15; Author: lenovo; 7/6/2016 6:38م- 7ح 21-دي -مدیر [94
]PM; Weight score: 0
" تاثیر این سیاست زدگی در همه بخشها قابل مشاهده است  .گروهی و جناحی عمل
کردن به کیفیت آموزش لطمه میزند" .مصاحبه 4
; Position: 16-16; Author: master; 7/1/2016 11:13م- 4ز 16-دي -مدیر [94
]PM; Weight score: 0

با مقایسه مولفههاي موجود در الگوي حاصل از تحلیل مبانی نظري پژوهش و الگوي به دست
آمده از تحلیل مصاحبههاي پژوهش ،مدل مفهومی الگوي شرح وظایف مدیرگروه آموزشی در این
پژوهش با 42مولفه و  7مقوله اصلی مطابق با شکل  1ارائه شد .مقوله هاي اصلی شرح وظایف مدیر
گروه آموزشی بر اساس الگوي زیر عبارتند از رهبري گروه ،کسب مهارت ها و شایستگی ها،
تعامالت  ،مربیگري ،مدیریت اجرایی ،تغییر و تنوع ،و ارتقاي کیفیت .
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درون دادها

فرآيندها

برون دادها

شکل :1الگوي نهایی شرح وظایف مدیر گروه آموزشی با تلفیق الگوهاي مبانی نظري پژوهش و
مصاحبهها
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مرحله دوم پژوهش اجراي بخش کمی بود .براي ورود به این بخش الزم بود مدل تدوین
شده ،به صورت ابزار یا پرسشنامه شرح وظایف پیادهسازي شوند .بدین منظور پرسشنامه شرح
وظایف مدیر گروه آموزشی با  120گویه و با تایید متخصصان ،تدوین شد .با استفاده از روش
نمونهگیري تصادفی طبقه بندي شده و نیز بنا به اعالم عالقمندي مدیران گروههاي آموزشی در
دانشگاه هاي مختلف ،ابزار تهیه شده براي اعتبار سنجی بین  40نفر از نمونه هاي شرکت کننده
در پژوهش توزیع شد .پرسشنامهها از طریق نرمافزار اس.پی.اس.اس 22پیادهسازي شده و داده-
هاي جمعآوري شده وارد نرمافزار شدند .پس از استخراج آمار توصیفی مربوط به دو گروه از
نمونههاي شرکت کننده در پژوهش ،آزمون کولموگروف -اسمیرنوف اجرا شد تا نرمال بودن توزیع
داده ها بررسی شود .با سطح معنی داري  ،0/001نتایج حاصل نشان داد که توزیع نمونهها در
جامعه نرمال نیست ،به همین دلیل نرم افزار اسمارت پی .ال.اس به دلیل سازگاري با دادههاي
غیر نرمال و نیز تعدادکم نمونه ها ( 40نمونه) ،براي اجراي مراحل برازش مدل شرح وظایف
انتخاب شد .فایل مربوط به اطالعات پرسشنامه با پسوند  csvذخیره شده و به عنوان دادههاي
ورودي ،با نرم افزار اسمارت پی .ال.اس تحلیل شدند .مراحل برازش مدل با این نرمافزار به سه
بخش تقسیم میشد .ابتدا از صحت روابط موجود در مدلهاي اندازهگیري با استفاده از معیارهاي
روایی و پایایی اطمینان حاصل شد .سپس کار بررسی و تفسیر روابط موجود در بخش ساختاري
انجام شد و در مرحله پایانی برازش کلی مدلها بررسی شد .همچنین با اجراي آزمون ناپارامتري
فریدمن ،گویه هاي ابزار شرح وظایف بر اساس میزان اهمیت از نظر شرکت کنندگان در پژوهش،
بترتیب میانگین امتیاز رتبه بندي شدند.

يافته ها
دو سوال اصلی پژوهش این بود که الگوي ارزشیابی عملکرد مدیرگروه آموزشی در دانشگاه-
هاي دولتی تحت نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري جمهوري اسالمی ایران چگونه است؟ در
پاسخ به سوال اول پژوهش ،مدل ارائه شده در شکل  1حاصل تحلیل یافته هاي مبانی نظري و
مصاحبه هاي پژوهش بود که می تواند مبناي ارزشیابی عملکرد مدیر گروه قرار گیرد .در شکل ،1
مقوله هاي اصلی و مولفه ها ي موثر در این ارزشیابی مشاهده می -شود .در پاسخ به سوال دوم
پژوهش که مربوط به اعتبار الگوي ارائه شده بود ،نتایج زیر حاصل شد:
بر اساس نتایج حاصل از برازش الگوي شرح وظایف مدیرگروه ،بررسی صحت روابط موجود در
الگو یا مدل شرح وظایف نشان داد ،بارهاي عاملی برخی از گویهها کمتر از  0/4است .پیش از
تصمیمگیري براي حذف گویهها معیار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی براي گویهها محاسبه شد.
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مقدار پایایی ترکیبی براي تمام گویهها بیش از  0/6بود .از این رو گویهاي حذف نشده و پایداري
درونی گویهها تایید شد .مقدار معیار آلفاي کرونباخ محاسبه شده توسط نرمافزاراس.پی.اس.اس22
برابر با  0/93بود .کمترین مقدار آلفاي کرونباخ مربوط به مولفههاي مدیریت مشارکتی ،تسهیل
گري ،نمایندگی ،مدیریت جو گروه ،پرهیز از سیاستزدگی و ایجاد نظم بود .با این حال آلفاي
کرونباخ براي تمام مقولههاي اصلی بیش از  0/7محاسبه شد که پایایی مناسبی بود .بررسی نرمال
بودن توزیع داده ها مطابق با خروجی آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ،نشان داد که توزیع داده ها
نرمال نیست .از این رو از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس براي انجام برازش الگوي شرح وظایف استفاده
شد .مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده با نرم افزار اسمارت پی.ال.اس برابر با  0/97بود و نشان داد
که گویه هاي این الگو از پایایی درونی باال و قابل قبولی برخوردار است .معیار پایایی ترکیبی براي
مقوله هاي اصلی یا متغیرهاي پنهان مرتبه دوم نیز به طور دستی محاسبه شد و همانگونه که در
جدول  4مالحظه می شود ،براي تمام مقولههاي اصلی بیش از  0/7بود و پایایی درونی باالي بین
مقولههاي اصلی الگو را تایید کرد.
جدول .4محاسبه دستی پایایی ترکیبی مقولهها در مدل شرح وظایف مدیرگروه آموزشی
مقوله ها
رهبري گروه
مدیریت اجرایی
ارتقاي کیفیت
تغییر و تنوع
تعامل
مربی گري
شایستگی ها

مقدار پایایی ترکیبی مقوله ها CR

آلفاي کرونباخ مقوله ها

0/90
0/92
0/90
0/89
0/90
0/78
0/83

0/91
0/93
0/89
0/81
0/85
0/72
0/82

براي محاسبه روایی همگرا ابتدا مقدار میانگین واریانس استخراج شده یا  AVEبراي مولفهها یا
متغیرهاي پنهان مرتبه اول محاسبه شد .بر اساس نتایج حاصل گویههاي ،107،110 ،68 ،33 ،22
 114 ،112به دلیل بار عاملی کمتر از  0/4حذف شدند تا روایی همگراي الگوي شرح وظایف به حد
مطلوب برسد .در مورد مولفههاي پنهان مرتبه دوم یا مقولههاي اصلی ،مقدار  AVEبراي مقوله
مربیگري کمتر از  0/5محاسبه شد .به دلیل میزان باالي بار عاملی گویههاي مولفه ایجاد تعهد،
حذف این گویهها مقدور نبود .در نتیجه در مجموع روایی همگراي همه مولفهها قابل قبول بود.
براي کل پرسشنامه روایی همگرا با محاسبه توان دوم بارهاي عاملی بین مقولههاي اصلی و مفهوم
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اصلی الگو و محاسبه میانگین آنها برابر با  0/70محاسبه شد که روایی همگراي مناسب الگو را
تایید کرد.
براي بررسی روایی واگرا از روش ماتریس فورنل و الرکر استفاده شد .بررسی یافتههاي حاصل از
روش ماتریس فورنل و الرکر ،نشان داد براي تمام مولفهها به جز مولفه ایجاد تنوع و ارتباطات ،جذر
مقدار  AVEاز همبستگی بین هر مولفه با سایر مولفهها بزرگتر است .این امر حاکی از روایی
واگراي مناسب الگو و برازش خوب مدل بود .همبستگی بین مولفه ارتباطات و مدیریت جو گروه
برابر با  0/79بود که از جذر  AVEمولفه ارتباطات(  )0/75بزرگتر است .همچنین همبستگی بین
مولفه نظارت و ارزشیابی و ایجاد تنوع برابر با  0/78بود که این مورد نیز از  AVEمولفه ایجاد
تنوع( )0/77بزرگ تر بود .با توجه به اختالف اندك همبستگیها و مقادیر  AVEدر مورد دو مولفه
مورد نظر ،برازش مناسب مدل تایید شد.
براي برازش مدل ساختاري ،محاسبه ضرائب معناداري  tبراي تمام گویهها به جز گویه 101
باالتر از مقدار  1/96بودکه در مجموع بیانگر صحت رابطه بین مولفهها و در نتیجه تایید فرضیه
اصلی است که این مدل ،میتواند الگوي مناسبی براي شرح وظایف مدیرگروه آموزشی باشد .ضرایب
استانداردشده میان مفهوم وظایف مدیرگروه و مولفه رهبري گروه نشان داد که شرح وظایف
مدیرگروه  91درصد از تغییرات مقوله رهبري گروه را تبیین میکند .همچنین مدل شرح وظایف
مدیرگروه  87درصد از تغییرات مقوله مدیریت اجرایی 90 ،درصد از تغییرات مقوله ارتقاي کیفیت،
 89درصد از تغییرات مقوله تغییر و تنوع 83،درصد از تغییرات مقوله تعامالت 81 ،درصد از
تغییرات مولفه مربیگري و  79درصد از تغییرات مقوله شایستگیهاي مدیرگروه را تبیین میکند.
دومین معیار برازش ساختاري مدل معیار R Squareاست که با محاسبه توان دوم بارهاي عاملی
معیاري به دست میآید و نشان از تاثیري دارد که که متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا میگذارد و
فقط در مورد سازههاي درونزا محاسبه میشود و در مورد سازههاي برون زا مقدار آن برابر با صفر
است.بررسی مقادیر  R Squareنشان دادبه جز مولفه مشاوره و قدرت و اختیار که مقدار ضعیفی از
این معیار را ارائه کردند ،مولفههاي نمایندگی ،مدیریت نشستها و جلسات داراي تاثیر متوسط،و
سایر مولفهها و مقولهها داراي تاثیر قوي و بسیارقوي بودند.
به عنوان یکی دیگر از آزمونهاي مربوط به برازش ساختاري از معیار  Q2استفاده شد .به دلیل
وجود تعداد زیاد مولفههاي درون زا امکان اجراي این فرمان وجود داشت .با توجه به نتایج حاصل و
تفسیر یافتهها ،قدرت پیش بینی مدل مناسب ،قوي و مورد قبول بود .معیار GoFنیز براي برازش
کلی مدل شرح وظایف مدیرگروه آموزشی محاسبه شد .مجموع مقادیر اشتراکی سازهها  28.380و
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مجموع مقادیر مربع  Rبراي تمام گویه ها برابر با  28.25به دست آمد .میانگین مقادیر اشترکی
سازهها برابر با  0.68و میانگین مربع Rبرابر  0.557محاسبه شد .مقدار  GoFکه جذر حاصل ضرب
او میانگین بود ،برابر با  0.62محاسبه شد که حاکی از برازش کلی قوي مدل بود .بررسی میانگین
امتیاز گویههاي شرح وظایف بر اساس نظر شرکتکنندگان در بخش کمی پژوهش با استفاده از
آزمون فریدمن تاییدي بر وجود تفاوت معنیدار بین نظر نمونهها در مورد اهمیت گویهها بود .با
دستهبندي اطالعات موجود  36اولویت از نظر شرکتکنندگان شناسایی شد .بر این اساس ،مهم
ترین وظایف مدیر گروه آموزشی از نظر نمونه هاي شرکت کننده در پژوهش با امتیاز  76عبارتند
از :تسهیل گري در تمام امور گروه ،ایفاي نقش مربی در تربیت دانشجویان و حل مشکالت آنها،
تعامل با رئیس دانشکده در رابطه با ماموریت و چشمانداز گروه ،حفظ ارتباط با دانشجویان،
جلوگیري از بروز تعارض بین اعضاء و دانشجویان با اعمال سیاست واحد درگروه ،رعایت اصول
اخالق حرفه اي و ترویج آن در انجام کلیه امور گروه ،حفظ و مدیریت گروه به عنوان بنیاديترین
نهاد سازنده دانشگاه ،شنوندهاي خوب براي همه اعضاي گروه و دانشجویان .همچنین کم اولویت-
ترین وظیفه مدیرگروه با  22امتیاز مشورت با رئیس دانشکده براي جذب دانشجویان در نظر گرفته
شد..

بحث و نتيجه گيري
تحلیل محتواي مبانی نظري پژوهش منجر به شناسایی مقولههاي اصلی شرح وظایف مدیر
گروه آموزشی شد .این مقولهها عبارتند از:رهبري گروه ،مدیریت اجرایی ،ارتقاي کیفیت ،کسب
شایستگیها و مهارت ها ،تعامالت ،تغییر و تنوع.از سوي دیگر با تجزیه و تحلیل و کدگذاري
مصاحبههاي پژوهش ،مقولههاي زیر به عنوان شرح وظایف مدیرگروه آموزشی استخراج شد:رهبري
گروه ،ارتقاي کیفیت ،کسب شایستگیها و توانمنديها ،مربیگري ،تعامالت ،مدیریت اجرایی ،تغییر
و تنوع.
در پاسخ به سوال اول پژوهش ،با مقایسه و تلفیق مقولههاي استخراج شده شرح وظایف مطابق
با الگوي نهایی شرح وظایف که در بخش یافتهها ارائه شد ،چارچوب اصلی وظایف مدیرگروه
آموزشی به شرح زیر تعیین شد:رهبري گروه ،کسب شایستگیها و توانمنديها ،تعامالت ،مربیگري،
مدیریت اجرایی ،تغییر و تنوع ،ارتقاي کیفیت.
هم چنین بررسی برازش الگو حاکی از وجود اعتبار الزم براي الگوي حاصل است .مقایسه یافتهها
با ابزارهاي بررسی شده در مبانی پژوهش نشان داد نقشهاي ششگانه اي که توسط
بردراو( ) Berdrow:2010ارائه شده به ارتقاي محیط ،توسعه دانشجو ،توسعه اعضاي هیات علمی،
ارتباطات و نمایندگی ،مدیریت عملیاتی ،تسهیلگرا و نوآوري اختصاص یافته است .یافتههاي
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پژوهش حاضر نقش رهبري گروه ،ارتقاي کیفیت ،و ایجاد تغییر و تنوع را عالوه بر وظایف مذکور
براي مدیرگروه معرفی میکند .تاکر()Tucker:1993,1984وظایف فرماندهی گروه ،آموزش ،امور
اعضاي هیات علمی ،امور دانشجویان ،ارتباطات بیرونی ،بودجه و منابع ،مدیریت امور دفتري و
توسعه حرفهاي را تعریف میکند .مقایسه یافتههاي پژوهش حاضر با نتایج پژوهش تاکر ،نشان می-
دهد مقوله ي ارتقاي کیفیت ،و ایجاد تغییر و تنوع در شرح وظایف تعیین شده براي مدیرگروه
توسط تاکر ،قید نشده است .همچنین تاکر از فرماندهی گروه به جاي رهبري گروه استفاده کرده
است .رهبري گروه وظایفی فراتر از فرماندهی گروه را در بر میگیرد.
مجموعه مهارتهایی که بردراو( )Berdrow:2010براي مدیران گروهها در نظر گرفته ،در
پژوهش حاضر به شکل کاملتر به عنوان مقوله کسب توانمنديهاي و شایستگیها و یکی از وظایف
مهم مدیرگروه معرفی شده است .پژوهش ویلر ( )wheeler:2008زمینههاي رهبري مدیرگروه را
مشخص میکند .در پژوهش حاضر این زمینهها به عنوان مولفههاي رهبري گروه مورد توجه قرار
گرفته است که شامل مجموعه وسیعی از وظایف میشود .همچنین مقایسه شرح وظایف حاصل از
پژوهش با شرح وظایف مدیران گروهها در دانشگاههاي کشور نیز نشان میدهد که مقولههاي
رهبري گروه ،کسب مهارتها و شایستگیها ،ا رتقاي کیفیت ،و ایجاد تغییر و تنوع در شرح وظایف
فعلی مدیران گروههاي آموزشی دانشگاههاي کشور وجود ندارد .مقایسه یافتههاي پژوهش با شرح
وظایف برخی از دانشگاههاي دولتی ایاالت متحده آمریکا حاکی از اهمیت رهبري گروه ،رسیدگی به
امور دانشجویان و ارتباط با فارغ التحصیالن ،امور مربوط به جذب نیروي انسانی ،بودجهریزي ،امور
آموزشی ،ارزشیابی برنامهها و عملکرد ،امور اداري ،کیفیت اعضاي هیات علمی گروه ،پرداختن به
هدف ها و ماموریت گروه ،نمایندگی گروه ،ارتباطات ،زمانبندي جلسات گروه ،مربیگري ،برنامه-
ریزي ،حفظ استانداردهاي اخالقی و نظارت بر تجهیزات است .این وظایف به تفضیل در شرح
وظایف حاصل از این پژوهش گنجانده شده اند .وظیفهي بودجهریزي در دانشگاهاي ایران بسیار
اندك وکم رنگ دیده شده است و در واقع خارج از اختیارات مدیر گروه است .در حالی که در
دانشگاههاي ایاالت متحده جزء مهمی از وظایف مدیرگروه است.
مقایسه چک لیست مدیرگروه آموزشی در دانشگاه پورتلند با شرح وظایف حاصل از پژوهش
حاضر تفاوت اختیارات مدیران گروهها را در مورد وظیفهي افزایش اختیارات مالی و بودجهریزي
یادآور می شود .در فرم ارزشیابی دانشگاه اصفهان نیز فقط سه مقولهي مدیریت اجرایی ،برنامهریزي،
توانمندسازي ،و همکاري هاي گروهی مورد توجه بوده و سایر وظایف مدیرگروه در ارزشیابی از
عملکرد او لحاظ نشده است .پرسشنامه ارزشیابی عملکرد مدیرگروه در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه
تهران نیز به مقوله تدوین هدف ،توسعه کمی و کیفی اعضاي هیات علمی ،برنامهریزي ،ارزیابی
ساالنه از گروه ،اجراي طرحهاي پژوهشی براي تامین منابع مالی گروه ،استفاده بهینه از فضاي
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آموزشی و توسعه رشتهها و توسعه منابع کالبدي گروه پرداخته شده و مقوله ي رهبري گروه، ،
ایجاد تغییر و تنوع مشاهده نمی شود ..بررسی ابزار خود ارزیابی مدیر گروه در دانشگاه فلوریدا که
توسط ویلر و همکاران( )Wheeler, et al:2008تدوین شده بحث توسعه شخصی ،هدایت و رهبري،
تعامل مثبت با اعضا و استفاد از راهبردها مورد توجه بوده است .ویژگی مثبت این ابزار توجه خاص
به کیفیت بخشی نیروي انسانی است که در پژوهش حاضر نیز جزء وظایف مهم مدیر گروه برشمرده
شده است.
بدین ترتیب الگوي حاصل از تجمیع الگوي مبانی نظري و مصاحبه هاي پژوهش به عنوان
مبناي ارزشیابی وظیفه مدار براي مدیرگروه آموزشی بوده و به تناسب ذينفعان ،گویههاي الزم
براي ارزشیابی از این ابزار انتخاب و ارائه میشود .مخاطبان یا ذينفعان مدیرگروه آموزشی عبارتند
از رئیس دانشکده ،معاون آموزشی دانشکده ،معاون پژوهشی دانشکده ،سایر مدیران گروههاي
آموزشی دانشکده ،اعضاي هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان دانشکده.رئیس دانشکده به عنوان
فردي که مسئول مستقیم مدیر گروه است ،نخستین ذينفع در ارزشیابی از مدیر گروه آموزشی
است .ابزار ارزشیابی مدیر گروه آموزشی به شرح جدول 5ارائه میشود .بسته به ذينفع مورد نظر
میتوان از این ابزار با انتخاب شاخصهاي متناسب استفاده کرد .به عنوان مثال در ارزشیابی مدیر
گروه توسط رئیس دانشکده و خودارزشیابی تمام شاخصها مورد استفاده قرار میگیرند .به منظور
خودارزشیابی ،شاخصها با فعل اول شخص تنظیم میشوند .امر خودارزشیابی مدیر گروه آموزشی
که به دفعات مورد تاکید صاحبنظران بوده و همچنین در ادبیات پژوهش نیز به آن استناد شده ،در
کیفیت بخشی به عملکرد مدیر گروه اهمیت زیادي دارد .میتوان از طیف لیکرت به جاي بلی یا
خیر براي ارزشیابی عملکرد استفاده کرد.
جدول .5ابزار ارزشیابی عملکرد مدیرگروه آموزشی
کامال موافقم

موافقم

موافقم

تا حدودي

مخالفم

کامال مخالفم

رهبري
گروه

 . 1از ظرفیت  ،تجربه و تخصص اعضا براي
مشارکت در مدیریت گروه استفاده میکند.
 . 2اعضا را به مشارکت در فعالیت هاي خدماتی و
دانشگاه تشویق میکند.

5

4

3

نظري ندارم

مالك

شاخص

2

1

0
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 . 3برنامه جامع و راهبردي گروه متناسب با برنامه
جامع دانشگاهتدوین میکند.
 . 4برنامه اجرایی را براي رشد ک می و کیفی
آموزشی در گروه ارائه میکند.
 . 5کلیه امور آموزشی ،پژوهشی و خدماتی اعضاي
گروه را برنامهریزي میکند.
 . 6بین خود ،رئیس دانشکده و اعضاي گروه
هماهنگی و انسجام ایجاد میکند.
 . 7در تمام امور گروه علمی و اجرایی گروه
تسهیلگري میکند.
 .8به عنوان قوي ترین منتقد اعضاي هیات علمی و
گروه خود عمل میکند.
 .9به نمایندگی اعضاي گروه در کمیته ها و
شوراهاي دانشکده شرکت میکند.
 . 10امور ارتقاي اعضاي گروه را با عضویت در
کمیته ارتقاء پیگیري میکند.
 .11با حمایت ا عضاي گروه براي موفقیت گروه
تالش میکند.
 .12با ترغیب صداقت و همدلی از بروز رکود
علمی در گروه جلوگیري میکند.
. 13با یاري رساندن وحمایت از اعضاي جوان گروه
در فرآیند اجتماعی شدن آن ها نقش دارد.
 . 14انجام مسئولیت هاي گرو ه متعهد است.
 . 15در قبال تمام ذي نفعان گروه پاسخ گو است.
 . 16با رئیس دانشکده براي جذب دانشجویان
ارشد و دکتري مشورت میکند.
 . 17در تربیت دانشجویان و حل مشکالت آنها
نقش مربی را ایفا میکند.
 .18با جلب عالقمندي دانشجویان را در مسیر
یادگیري وپژوهش هدایت میکند.
 . 19از حقوق دانشجویان مطابق با قانون و اخالق
حمایت میکند.
. 20ایجاد فرصت تعامل در تشکل هاي دانشجویی
را براي دانشجویان فراهم میکند.
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مدیریت
اجرایی

 . 21بر خواسته هاي دانشجویان و جلب رضایت
علمی آن ها نظارت دارد.
 . 22در جذب اعضاي هیات علمی گروه به
صالحیت هاي علمی توجه میکند.
 . 23در جذب اعضاي هیات علمی گروه به
صالحیت هاي اخالقی و ارزشی توجه میکند.
 . 24مسئولیت توسعه حرفه اي اعضاي هیات علمی
را بر عهده دارد.
 . 25یا شناسایی خواسته ها و نی ازهاي مشترك
اعضاي هیات علمی براي رفع آن ها تالش میکند.
 . 26دوره هاي اصول وروش هاي تدریس را براي
اعضاي هیات علمی برگزار می کند.
 . 27خط مشی هاي گروه را به سمت اجراي اهداف
دانشکده هدایت میکند.
 . 28خط مشی ها گروه و دانشکده را براي اعض اي
گروه تبیین میکند.
 . 29با مشورت اعضا در کمیته تخصصی گروهخط
مشی هاي گروه را توسعه می دهد.
 . 30از ویژگی هاي شخصیتی به عنوان منبع قدرت
در گروه استفاده میکند.
 . 31قدرت خود را با اثبات توانایی درجذب منابع
مالی گروه افزایش می دهد.
 . 32جایگاه و منزلت اعضا را با پرهیز از قدرت
نمایی در گروه حفظ میکند.
 . 33پوشه هاي حاوي اطالعات ،مدارك و سوابق
اعضاي گروه را حفظ و نگهداري میکند.
 . 34آرشیوکاملی از گزارش ارزشیابی عملکرد
ساالنه گروه و اعضا را حفظ و نگهداري میکند.
 . 35نسخهاي ازصورت جلسات و مکاتبات مهم
گروه با سایر بخش ها را حفظ و نگهداري میکند.
 . 36اعالم نیازهاي مالی گروه را براي دریافت
بودجه به رئیس دانشکده اعالم میکند.
 . 37مدیریت منابع و بودجه اختصاص یافته به
گروه را با کمک اعضا گروه انجام می دهد.
 .38مدیریت تسهیالت و تجهیزات شامل نگهداري
و کنترل لیست اموال را انجام می دهد.
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 . 39کتاب دار دانشگاه را از ملزومات کتابخانه و
نیازهاي رسانه اي گروه مطلع میسازد.
 . 40سهم گروه را از امکانات دانشکده طبق مالك -
هاي مدون و عملکرد دریافت میکند.
 . 41گزارش عملکرد گروه در جلسات شوراي
دانشکده ارائه میکند.

ادامه جدول .5ابزار ارزشیابی عملکرد مدیرگروه آموزشی

مالك

کامال موافقم

موافقم

موافقم

تا حدودي

مدیریت اجرایی

 . 50طبتتق آیتتیننامتته هتتاي موجتتود بتتا
همکاري اعضابازنگري برنامه هتاي درستی
گروه را انجام می دهد.

مخالفم

ارتقاي
کیفیت

 . 44چالش هاي رشته هاي میان رشتتهاي
را مدیریت میکند.
 . 45با اشراف به کلیه استناد باالدستتی و
آییننامه هاي آموزش عالی عمل میکند.
 . 46پیوند میتان اعضتاي هیتات علمتی و
ریاست دانشکده را ایجاد و تقویتت متی -
کند.
 . 47میان اعضتاي گروهتوافتق ،اجمتاع و
روابط سازنده بوجود می آورد.
 . 48برنامه ي کالس ها ،ساعت حضور خود
و اعضاي گروه را به رئیس دانشکده ارائته
میکند.
 . 49با ابالغ آییننامه هابه اعضتاي گتروه،
اجراي آنها را پیگیري میکند.

کامال مخالفم

 . 42در ت وسعه دانشگاه ،با توسعه رشتته -
هاي مورد نیاز جامعه نقش کلیتدي ایفتا
میکند.
 . 43بتتراي شتتناخت نیازهتتاي جامعتته در
متتورد رشتتته بتتا محتتیط ارتبتتاط نزدیتتک
برقرار میکند.
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نظري ندارم

شاخص
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 . 51بتتر اجتترا ي صتتحیح برنامتته درستتی و
شیوه هاي تدریس اعضا نظارت میکند.
 . 52توزیع دروس و پایتان نامته هتا را بتر
اساس توانمندي و صالحیت اعضتا انجتام
می دهد.
 . 53براولویت تدریس و آموزش نسبت به
پژوهش در گروه تاکید میکند.
 . 54دستاوردهاي علمی و پژوهشی اعضتا
را معرفی و منتشر میکند.
 . 55چشتتم انتتدازهاي جدیتتد در حتتوزه
آموزش و پژوهش کاربردي را ارائته متی -
کند.
 . 56شبکه هتاي علمتی را بتراي متدیریت
گروه ایجاد میکند.
 . 57بتتا تشتتکیل حلقتته هتتاي علمتتی بتتا
همتایتتان داختتل و ختتارج کشتتور تعامتتل
دارد.
 . 58تتتیمهتت اي تخصصتتی علمتتی را بتتا
همکاري اعضاي گروه تشکیل می دهد.
 . 59ابزار ارزشیابی از اعضاي هیات علمی
را در گروه ایجاد و مستقر میکند.
 . 60شاخص هتاي اخالقتی و علمتی را در
ارزشیابی ساالنه اعضا لحاظ میکند.
 . 61از نتایج ارزشیابی براي بهبتود گتروه
است فاده میکند.
 . 62براي مثبت شدن ارزشتیابی اعضتا از
نظارت و راهنمایی کلینیکی استفاد می -
کند.
 . 63بتراي رستتیدن بتته شتتهرت گتتروه بتته
کیفیت اعضاي هیات علمی و دانشتجویان
می پردازد.
 . 64بتتا فعالیتتت هتتم راستتتاي سیاستتت
دانشتتگاهگروه را بتته ستتمت کارآمتتدي
هدایت میکند.
 . 65براي حفظ کیفیت گتروه بته آیتین -
نامه هاي موجود عمل میکند.
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 . 66بتتتراي انتقتتتال دانتتتش وتجربیتتتات
درگروهتحرك و پویایی بوجود می آورد.
 . 67بتتا ثبتتت تجربیتتات و دانتتش ،دانتتش
نهفته سازمانی گروه را مستندسازي می -
کند.
 . 68به عنوان مدیر گروه تجربیتات ختود
را براي مدیران آینده ثبت و ضتبط متی -
کند.

تغییر و
تنوع

تعامل

 . 69بتتاي ایجتتاد تنتتوع در گتتروه نقتتش
کلیدي ایفا میکند.
 . 70ت براي ساختن نهادهاي جامع تتر و
متنوع تر در آموزش عالی تالش میکند.
 . 71درکنتتار توستتعه صتتالحیت و دانتتش
روي تغی یتتتر نگتتترش و بیتتتنش اعضتتتا و
دانشجویان کار میکند.
 . 72از چرخه تغییر مستمر در گروه براي
افزایش آگاهی نسبت به وظایف استتفاده
میکند.
 . 73بتتر مقاومتتت اعضتتاي گتتروه در برابتتر
تغییر غلبه میکند.
 . 74مستتیر توستتعه گتتروه را بتتا نیازهتتاي
اعضا متناسب میسازد.
 . 75با توستعه و نگهتداري جریتان مولتد
اطالعات ،مرزهاي گتروه را توستعه متی -
دهد.
 . 76ارائه طرح ساالنه نیروي انسانی را به
رئیس دانشکده ارائه میکند.
 . 77باراه انتدازي نظتام ارزشتی در گتروه
تحرك و پویایی ایجاد میکند.
 . 78بتتین ختتود و اعضتتاي گروهزبتتان و
اندیشه مشترك ایجاد میکند.
 . 79بین همه اعضتاي گتروه ،دانشتکده و
دانشجویان حفظ احترام و نزاکت را رواج
می دهد.
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 . 80در رابطه با ماموریتت و چشتم انتداز
گروه با رئیس دانشکده تعامل دارد.
 . 81روابط خود با کلیه اعضاي دانشتکده
بر اساس اعتماد و صداقت بنا میکند.
 . 82ارتباط خود را بتا دانشتجویان حفتظ
میکند.
 .83با اعمتال سیاستت واحتد درگتروه از
بتتروز تعتتارض بتتین اعضتتاء و دانشتتجویان
جلوگیري میکند.
 . 84براي کنترل و حل تعارضات گروهتاز
توانمندي مدیریت بحران استتفاده متی -
کند.

 . 85با برگزاري همایش و سمینارها امکتان تبتادل اطالعتات را بتراي اعضتاي
گروه فراهم میکند.
 . 86طی جریانی مستمر ،اطالعات تخصصی رشته را در اختیار اعضا قرار
می دهد.

تعامل

 .87با ایجاد زمینه رقابت سالم موقعیت هاي خوب را براي گروه فتراهم متی-
کند.
 . 88با استفاده از رقابت سالم بته عنتوان عامتل بیرونتی ،در گتروه تحترك و
پویایی بوجود می آورد.
 . 89بین اعضاي گروه براي بهبود شیوه هاي تدریس رقابت سالم بوجود متی-
آورد.

مربی گري

 .90با همکاري با اعضا بر بینش و جهت گیري زندگی دانشجوی ان تاثیر متی-
گذارد.
 . 91در کنار مسئولیت هاي اجراییبه مسئولیت هاي فرهنگتی و تربیتتی متی-
پردازد.
 . 92نقش تربیتی اعضاي گروه را از طریق اختیار در انتختاب محتتواي دروس
افزایش می دهد.
 . 93اعضاي هیات علمی را از رفتار سیاستی و موضتع گیتري در کتالس درس
پرهیز می دهد.
 . 94گروه را در برابر مسائل حاشیه اي و سیاست زدگیمحافظت میکند.
 . 95تعهد به تعتالی ستازمانی را بته عنتوان آرمتان و ارزش جمعتی در گتروه
پیگیري میکند.
 . 96نسبت به کیفیت ومطالبات خود از اعضاي گروه تعهد دارد.
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 . 97تعهد نسبت به تعالی گروه و پرهیز از وظیفه زدگی در انجتام امتور گتروه
تعهد دارد.
 . 98حضور مستمر و تمام وقت اعضاي هیات علمی را در گروه پیگیري متی-
کند.
 . 99گروه را با رعایت نظم و ترتیب ،به سوي موفقیت هدایت میکند.
 . 100منافع گروه را به منافع ف ردي ترجیح می دهد.
 . 101رعایت اصول اخالق حرفهاي را در انجام کلیه امور گروه رواج می دهد.
. 102تعهد به ارزش هاي اخالقی را در میان اعضاي گتروه و دانشتجویان رواج
می دهد.

کسب شایستگی ها و توانمنديها

 . 103از توان مدیریتی و شخصیت سازگار با ای فاي نقش مدیر گروه برختوردار
است.
 . 104با سعه صدر و پرهیز از منفعت طلبی به وظایف خود عمل میکند.
 . 105در دسترس بوده و با حضور منظم در گروه به وظایف خود عمتل متی-
کند.
 . 106با اعضاي گروه و دانشجویان به روش اقناعی و نه تحکمی تعامتل متی-
کند.
 .107با مطالعه مداوم ارتباط خود را با شیوه هاي متحول مدیریت حفظ متی-
کند.
 . 108در زمینه هاي اخالقی ،علمتی ،اعتقتادي و تخصصتی بته عنتوان الگتوي
اعضاي گروه عمل میکند.
 . 109با تسلط بر حداقل یک زبان دوم براي برقتراري ارتباطتات بتین المللتی
فعالیت میکند.
 . 110از مهارت گفتگو و مذاکره براي معرفی خود و اهداف گروه بتا استتفاده
می کند.
 . 111گروه را به عنوان بنیادي ترین نهاد ستازنده دانشتگاه حفتظ و متدیریت
میکند.
 . 112از مهارت هاي فناوري اطالعات براي پیشبرد گروه و معرفی آن استفاده
می کند.
 . 113شنونده اي خوب براي همه اعضاي گروه و دانشجویان است.

پيشنهادات کاربردي
پیشنهادات کاربردي زیر به استناد یافتههاي پژوهشی ارائه شده و میتواند مورد توجه مدیران
گروههاي آموزشی قرار گیرد:
اهمیت دادن به رعایت مسائل اخالقی و پایبندي به اخالق حرفهاي در گروه ،توجه به اهمیت
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 استفاده از ظرفیتهاي موجود براي ایجاد تنوع در گروه (جذب،ارتباطات در پیشبرد اهداف گروه
 توجه به نقش مهم برنامهریزي،) توسعه رشتهها، برنامههاي درسی، پذیرش دانشجویان،استادان
 مشاوره، توجه به نقش تربیتی و فرهنگی به عنوان یکی از وظایف مهم مدیرگروه،براي مدیرگروه
 توجه به هدایت خطمشیهاي،)دادن به رئیس دانشکده براي جذب دانشجویان (کاردانی تا دکتري
 استفاده حداکثري از قدرت و، پرداختن به نقش مشاوره در گروه،گروه براي اجراي اهداف دانشکده
 استفاده از ظرفیتهاي ایجاد،اختیار تعریف شده برابر ضوابط و مقررات براي ایفاي نقش مدیرگروه
 اهتمام به همراه ساختن اعضاي گروه با ایجاد،شده با استفاده از رویکرد مدیریت مشارکتی در گروه
.تغییرات مثبت و سازنده در گروه
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