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چکیده   

هاي آموزشی از دیدگاه هدف پژوهش حاضر تحلیل وظایف و عملکرد مدیران گروه
تان خوزستان است. اعضاي هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی اس

اعضاي هیأت راهمبستگی است. جامعه آماري پژوهش-پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی
علمی دانشگاه کشاورزي و منابع رامین خوزستان، دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران 
اهواز و دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم األنبیاء بهبهان به تعداد 

اي متناسب هنفر تعیین و به شیوه نمونه گیري طبق111. نمونه آماريتشکیل دادندنفر 148
است که روایی آن از طریق پانل هانتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخت

) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج α= 96/0متخصصان و پایایی نیز با استفاده از آلفاي کرونباخ (
در دانشگاه رامین هااز دید پاسخگویان عملکرد نظارت و کنترل مدیران گروهکهنشان داد
دانشگاه ریزي و سازماندهی و ارزیابی درطلوب، وضعیت موجود عملکرد برنامهنسبتاً نام

ریزي و سازماندهی و مدیریت منابع انسانی در دانشگاه چمران نسبتاً نامطلوب، عملکرد برنامه
هاي چهار عامل ویژگیکه د. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد باشمیبهبهان نسبتاً مطلوب 

درصد 54هاي مدیریتی، رضایت شغلی و سوابق خدمت در مجموع اي، مهارتحرفه-فردي
کنند.هاي آموزشی را تبیین میمتغیر عملکرد مدیران گروهتغییرات

هاي آموزشیگروهآموزش عالی کشاورزي، عملکرد مدیران، مدیرانهاي کلیدي:واژه

مقدمه
کلیديعاملعنوانبههادانشگاه، حاضرحالدر
اقتصادي، فرهنگی و سیاسی جوامع ،اجتماعیتوسعه

ایفا انسانیسرمایهآموزشامردرحیاتیبشري نقشی
توسعهورشددرمؤثرکنند. تجزیه و تحلیل عواملمی

آن حال رشد بیانگردروپیشرفتهازاعمبشريجوامع
هردرآموزشینظامبودنبخشاثرواست که کارآمد

کمک کشورجانبه آنهمهتوسعهورشدبهکشور

اندبردهپیتدریجبهآموزشینهادهاي. کندمیشایانی
داشتنبدونامروزيدشواروشرایط پیچیدهدرکه

که بودنخواهدقادرمتخصصومتعهدانسانینیروي
باشندخودجامعهآموزشزونروزافنیازهايپاسخگوي

(Shahbazi et al., وجود نظام شایسته ساالري .(2008
در هر کشور باعث قوام، مقبولیت و مشروعیت آن خواهد 

انتخاب و گزینش مدیران شایسته در رأس ،بنابراین.شد
(مراکز هاي آموزش محورخصوص سازمانهها و بسازمان
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کسی پوشیده آموزش عالی) که نقش حیاتی آنها بر 
Tabibi et)نیست، از اهمیت خاصی برخوردار است al.,

نتواندوباشدراهبردى نداشتهتفکرمدیرىاگر.(2010
کند،دركسریعتفکربارامناسبهاىروشوراهکارها

-هبواهدافتحققرا جهتسازماننخواهد بودقادرهرگز
Mahmoudi et)کندهدایتمناسبهاىروشکارگیرى

al., از آنجا که نظام آموزش عالی هر کشوري .(2012
نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی مادي و معنوي 
افراد جامعه دارد، الزم است که این نهادها داراي محیط

هایی با کیفیت باشند تا بتوانند وظایف خطیر خود را در 
برابر جامعه انجام دهند. این کیفیت متأثر از عوامل 

& Heidari)باشدجمله عملکرد مدیران میگوناگون از 

Marzughi, و نظام آموزش عالی با توجه به (2012
مأموریت خود به مدیران آموزشی واجد صالحیت، 

Barifaijo)انگیزه، کمک کننده و مؤثر در کار نیاز دارند

et al., 2009)    .
مدیریت آموزش عالی در کهدهدمطالعات نشان می

نقالب دستخوش تحوالت بسیاري شده ایران بعد از ا
اما کار مدیران دانشگاهی هستندرغم اینکهاست. علی

این دهند،مدیریت را از طریق آزمایش و خطا انجام می
نوع مدیریت بسیار پرهزینه و مخاطره آمیز است. در این 

اي عملکرد مدیران طور سازمان یافتهها نه تنها بهسال
هاي الزم در زمینه مدیریت شبلکه آموز؛ارزیابی نشده

ل و یبه آنها داده نشده است. در این میان یکی از مسا
ها، معلول ضعف مدیریت است. این مشکالت بارز دانشگاه

جاي ت باعث شده که مراکز دانشگاهی بهضعف مدیری
پاسخگویی به نیازهاي جامعه، به مراکزي براي 

بدیل پاسخگویی به نیازهاي کسب اعتبار دانشجویان ت
,Arasteh)شوند وصحیحغیرهايمدیریت.(2001

هايصالحیتضعفوتجربهکمبودکناردرايسلیقه
این برايعالی، مشکالتیآموزشمدیریت نظامدرعلمی
,.Dehghani et al)است کردهایجادنظام با.  (2009

توسعهدراخیرهايسالبسیارتحوالتوتغییروجود
هايدانشگاهدرمدیریتنظامکارآمديوکاراییکشور،
درمدیرانرشدمتاسفانهاست.افزایش نیافتهکشور

هاقابلیتتخصصی،هايتوانمندياساسبرعالیآموزش
,Arasteh)پذیرد نمیصورتمراتبسلسلهمنطقو

تاکنون افراد معموالً از مسیر تجربه گذشتهازو (2001

یت آموزشی دست هاي مدیرمعلمی به مناصب و سمت
اند و برخی از مدیران، درك روشن و درستی از یافته

همین دلیل، به.مدیریت و رهبري آموزشی ندارند
گیري، هاي تصمیمضروري است مدیران آموزشی با روش

ریزي و سازماندهی، برقراري ارتباط، ایجاد برنامه
، نظارت و کنترل، هماهنگی، انگیزش، رهبري و هدایت

ها را در محیط کار رزیابی آشنا باشند و آنگزینش و ا
.  Masumi,&(Nasr(2005کار گیرندخود به

مدیریت آموزشیمطالعاتونظریاتمتون،بررسی
نظامفرایندهايوهااز هدفآگاهیکهدهدمینشان

آموزشی، توانایی ایجاد جو سازمانی مناسب براي انجام 
برداري مناسب از هاي افراد، بهرهوظایف و مسئولیت

هم زمانیویکپارچگیمنابع انسانی و فیزیکی، ایجاد
سازمان و سازندهاجزايوعناصرنیاز بینمورد

برانگیختن مؤثر همکاران و زیردستان خود براي کار و 
آموزشی مدیریتدراصلیالزاماتازفعالیت، برخی

,.Pourrajab et al)هستند ریزي، برنامه.(2011
شمار نترل از وظایف مدیریت بههی، هدایت و کسازماند

. در نظام آموزشی (Bin Abdul Karim,2010)آیندمی
ریزي آموزشی، وظایف مدیریت را در چهار دسته برنامه

هاي هاي آموزشی، اجراي فعالیتسازماندهی فعالیت
آموزشی (هدایت و  رهبري) و نظارت و ارزیابی آموزشی 

,Bazargan)اندبندي کردهتقسیم کلی،طور . به(2004
ها براي شناسایی اهداف، برنامه ریزي و شناسایی فعالیت

ها، واگذاري رسیدن به اهداف، سازماندهی فعالیت
-اختیارات به زیردستان، تأمین منابع براي اجراي فعالیت

وري، کنترل هایی جهت افزایش بهرهه مشوقیها، ارا
از وظایف مدیر ها در جهت دستیابی به اهداففعالیت

باشد و اگر اهداف به درستی محقق نشوند، باید می
,Durosaro)اقدامات اصالحی را انجام دهد اگر.(1998

ایفايبرايالزمهايتواناییور شوندتکفایتبامدیران
-کارکنانکسب کنند،سازمانی شان راجدیدهاينقش

، یبترتبدینشوند ومیقدرتمندترتر وقويشان نیز
دهدنشان میراخودسازمانیوفرديبرتريسازمان

(Brown, 2005).

آموزشیمدیریکنقشترینمهماینکهبهتوجهبا
کاربهبودبهرساندنیاريبرايمناسبفضايیکایجاد

هستندوظیفهاینانجامبهقادرمدیرانیاست،آموزشی
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کارهبچگونگیومدیریتدانشازدقیقشناختکه
آشناییباشند.داشتهمختلفهايموقعیتدرآنبردن
ومنابعکمیبرتواندمیمدیریتفنونوعلومبامدیر

درهمصحیحمدیریتاعمالباوشودقیفاامکانات
باعثتواندمیهموکندایجادشغلیرضایتکارکنان

,Rahmani)گردداهدافجهتدرآناندرتحركایجاد

عنوان بههاي آموزشیمدیران گروهان، در این می.(1993
ازیکینیزوجامعههرهايسرمایهترینبزرگازیکی

وحساسبسنقشیآموزشینظامعناصرترینپراهمیت
وکنندمیایفامتخصصنیرويتربیتدرسازسرنوشت

بشريجوامعتوسعهورشد، نهایتدرآنانتالشثمره
,Arasteh)داردپیدررا مهمجایگاهدلیلبه. (2002

نظامهاىرسالتپیشبرددرآموزشىهاىگروهمدیران
-گروهمدیرانمهارتوسازى دانشهنگامعالى بهآموزش

بهآموزشىهاىگروهمدیراندارد.ضرورتآموزشىهاى
فرایندهاىهمهمسئولیت هدایتآموزشى،رهبرانعنوان

دارندعهدهبرعالىآموزشنظامدررایادگیرىویاددهى
برخوردارند.راهبردىسازمانىازجایگاهو به این دلیل

الزماى و مدیریتیحرفههايصالحیتازبایدبنابراین،
.al.,(Mahmoudi et(2012باشند برخوردار
نشانNejadSarrafi&Fekri(2001)تحقیقنتایج

هماهنگیونظموصحیحریزيبرنامهومدیریتکهداد
وجودمطالعهموردآموزشیهايگروهدرموزشآدر

نشان داد از Nasr et al.(2004)نتایج مطالعهندارد.
دیدگاه پاسخگویان، متغیرهاي سابقه خدمتی مدیریتی 
در دانشگاه؛ مرتبه علمی مدیران گروه ها و سابقه 
خدمتی دانشگاهی بر عملکرد مدیران تأثیرگذار می 

عملکرديمعیارهايaletRajabzadeh(2005)..باشند
ریزي،برنامهرادرجه360ارزشیابیروشبامدیران

منابعمدیریتکنترل،وهدایتکار،کمیتسازماندهی،
انعطافزمان،وفیزیکی- مالیمنابعازاستفادهانسانی،
وارتباطبرقراريها،مهارتومعلوماتروزآمديپذیري،

مسئولیتورجوعاربابوهمکارانبامناسبرفتار
Nekuee moghadam et(2007).ندکردمعرفیپذیري

al. در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که
ریزي و سازماندهی کیفیت رهبري و کارکرد برنامه

مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سطح باال، و 
مطالعه نتایجکارکرد کنترل در سطح متوسط قرار دارد.

(2007) Najafi pour et al. در دانشگاه جهرم حاکی از
برايهایی کهمدیر گروه در مالكآن است که وضعیت 
اند، چندان مطلوب استفاده کردهارزیابی درونی گروه 

ترین یکی از مهمدر پژوهشی Jahanian(2010)نیست. 
هاي هاي مورد نیاز مدیران آموزشی را صالحیتصالحیت

که در حد مناسب و کامال مدیریتی و رهبري دانسته
.مناسب ارزیابی شدند

(2012)Dadras & Asarzadeh در پژوهشی به این
ها در هر نتیجه رسیدند که بیشترین وقت مدیران گروه

دو نوع دانشگاه آزاد و دولتی در مرحله نخست به برنامه 
شود. نتایج ریزي درسی و آموزشی اختصاص داده می

از آن است که کیفیت حاکیNaderi(2010)مطالعه 
معلمان از لحاظ جنس، میزان تحصیالت، نوع استخدام و 
-میزان منابع مالی از عوامل مؤثر بر عملکرد آموزشی می

نشان داد که .Tabibi et al (2010)مطالعه.باشند
هاي آموزشی مدیران در زمینه کنترل امور و فعالیت

زي و ریداراي بیشترین توانایی و در زمینه برنامه
سازماندهی و مدیریت منابع انسانی داراي کمترین 

به این نتیجه Shahrezaee (2010)توانایی هستند. 
رسید که میزان توجه نهادهاي نظارتی به ابعاد و مؤلفه

(زمینه، درونداد، فرایند، برونداد و پیامد) در هاي ارزیابی
حد کم و بسیار کم است.

,Naderi)مجنس، میزان تحصیالت، نوع استخدا

انگیزش و ،(shams, 2008)سابقه خدمت، (2010
هاي ، مهارت(Sajadi & Omidi, 2008)رضایت شغلی

بر عملکرد ايهاي فردي و حرفهاي، و ویژگیحرفه
Moazenباشدمدیران آموزشی در آموزش عالی مؤثر می

et al., 2010)Akram, 2010;(Ahmed et al., 2012;.
(2002)Okorieبه این نتیجه رسید کهر پژوهشید

مرکز آموزشی شیوه مدیریت وي مدیرفرديهايویژگی
& Young(2005). دهدرا تحت تأثیر قرار نمی

Dulewiczهاي مورد نیاز مدیران در پژوهشی صالحیت
هاي مدیریتی، شایستگی مدیریت را شامل: مهارت

هاي برقراريانسانی)، مهارتکارکنان (مدیریت منابع
هاي شخصی، تغییر و (نظارت و کنترل)، ویژگیارتباط

گرایی هاي علمی و فنی، دورنگري و هدفنوآوري، مهارت
ریزي)، حسن ارتباط و تعامل با ذینفعان بیرونی(برنامه

.داندهاي مذاکره می(ارتباطات) و مهارت
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هاي آموزشی نقش با توجه به این که مدیران گروه
کیفیت آموزشی دارند، تدوین مهمی را در تعیین سطح 

ها امري هایی براي بهبود وظایف آنو اجراي برنامه
گذاري اساسی در ریزي و سرمایهضروري است و برنامه

دست آمده از تحلیل وظایف هاین زمینه بر اساس نتایج ب
هاي ها، عقاید و باورها و نگرشآنها، فرصت کسب مهارت

توان در جهت ریق میطآن دهد و از جدید را به آنها می
Dadras)اي آنها گام برداشت رشد و شکوفایی حرفه &

Asarzadeh,2012) .عبارت دیگر، تحلیل وظایف به
مدیران جهت مواجهه و سازگاري با تحوالت و بهبود 

ها ضرورتی بنیادي و انکارناپذیر ها و برنامهمستمر فعالیت
واهدافايبر مبنتوانمیراسازمانییاسیستماست. هر

میزانودادقرارمورد تحلیل و تفسیرهایشرسالت
میزانیاواهدافبهدستیابیزمینهدرراآنموفقیت
عملکردسطحارتقايواصالحمنظوربهاهدافشازانحراف

هاي آموزشی به . در این میان گروهمورد قضاوت قرار داد
فه مهم ها با توجه به وظیعنوان زیرنظام اصلی دانشگاه

کار از این انسانی مورد نیاز جامعه و بازارتربیت نیروي
هاي آموزشی داراي قاعده مستثنی نیستند. مدیران گروه

باشند. وظایف خاصی هستند که ملزم به انجام آنها می
در این پژوهش، میزان انجام وظایف مدیریتی توسط 

ها از دیدگاه اعضاي هیأت علمی مراکز مدیران گروه
عالی کشاورزي و منابع طبیعی مورد قضاوت قرار آموزش

ریزي و سازماندهی، گرفت. وظایف در پنج مؤلفه برنامه
هدایت و رهبري، نظارت و کنترل، مدیریت منابع انسانی 

-بندي شده که براساس ترتیبی از مؤلفهو ارزیابی دسته
هاي هاي موجود در ادبیات تحقیق و متناسب با واقعیت

اند. با توجه به آنچه لی موجود لحاظ شدهنظام آموزش عا
شود که وضعیت موجود بیان شد، این سؤال مطرح می

هاي آموزشی مراکز آموزش عالی وظایف مدیران گروه
کشاورزي و منابع طبیعی استان خوزستان چگونه است؟ 
-وظایف این مدیران تحت تأثیر چه عواملی قرار می

گیرند؟  

روش تحقیق
از لحاظ هدف کاربردي و بر روش تحقیق حاضر

-ها از نوع تحقیقات توصیفیحسب نحوه گردآوري داده
همبستگی است. جامعه آماري پژوهش اعضاي هیأت 

علمی دانشگاه کشاورزي و منابع رامین خوزستان، 
دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز و 
دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی 

نمونه آماري پژوهش .N)=148(نبیاء بهبهان بودخاتم األ
اي متناسب گیري طبقهنفر تعیین و به شیوه نمونه111

انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخت 
هاي فردي و حرفهاست. بخش اول پرسشنامه به ویژگی

اي پاسخگویان و بخش دوم به وضعیت موجود وظایف
ریزي و (برنامهي آموزشیها(عملکرد) مدیران گروه

سؤال، هدایت 7سؤال، نظارت و کنترل= 6سازماندهی= 
سؤال و ارزشیابی= 5سؤال، مدیریت منابع = 7و رهبري= 

سؤال) اختصاص داده شد. در بخش سوم نیز 7
-ها شامل ویژگیمتغیرهاي مؤثر بر عملکرد مدیران گروه

- گویه)، مدیریتی12اي (حرفه- هاي فردي
گویه)، 8هاي مدیریتی (گویه)، مهارت11سازمانی(

-گویه)، ارتباطات سازمانی7انگیزش و رضایت شغلی (
گویه) به شیوه 5مدیریتی (گویه) و سوابق8فراسازمانی (

مورد سنجش قرار گرفته اند. روایی )0-10(دهیامتیاز
پرسشنامه توسط صاحبنظران و اعضاء هیأت علمی گروه 

شگاه کشاورزي و منابع ترویج و آموزش کشاورزي دان
طبیعی رامین خوزستان و پایایی آن نیز با استفاده از 

) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه α=96/0آلفاي کرونباخ (
انجام win16SPSSها با استفاده از نرم افزار و تحلیل داده

ها شد. جهت تحلیل وضعیت موجود وظایف مدیران گروه
یتی از دیدگاه اعضاي گانه مدیرهاي پنجبراساس مؤلفه

) استفاده شد. 0-10(هیأت علمی از شیوه امتیازدهی
-ها در نرمآوري اطالعات و وارد کردن دادهبعد از جمع

اطالعات مربوط به هرکدام از وظایف از ،spssافزار 
در چهار سطح نامطلوب، نسبتاً (ISDM)طریق فرمول

شد( نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب کدگذاري مجدد
0-10سطوح چهارگانه حاصل کدگذاري مجدد مقیاس 

است). سپس با استفاده از فراوانی و درصد، وضعیت 
موجود وظایف مشخص شد. 

A =نامطلوب :min ≤ A<Mean – Sd

B = نسبتاً نامطلوب : Mean – Sd ≤ B <Mean

C = مطلوبنسبتاً : Mean ≤ C < Mean + Sd

D=مطلوب : Mean + Sd ≤ D ≤ max
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نتایج و بحث
ها تجزیه و تحلیل دادههاي فردي: ویژگی- الف

سال، 75/39نشان داد که میانگین سنی پاسخگویان 
28سال، کمینه و بیشینه به ترتیب 96/9انحراف معیار 

درصد پاسخگویان مرد و 6/85باشد. سال می72و 
درصد پاسخگویان 5/77درصد نیز زن هستند. 4/14

درصد نیز داراي 9/18اي تحصیالت دکتري و دار
درصد 1/81باشند. تحصیالت فوق لیسانس می

درصد 4/14هاي داخل کشور و پاسخگویان در دانشگاه
اند. هاي خارج از کشور تحصیل کردهدر دانشگاه

پاسخگویان با درجه علمی استادیار بیشترین 

اد درصد) و پاسخگویان با درجه علمی است2/62فراوانی(
-درصد) را به خود اختصاص داده1/8کمترین فراوانی (

درصد پاسخگویان در مراکز آموزش عالی 4/51اند. 
درصد 1/44کشاورزي داراي سابقه خدمت مدیریتی و 

پاسخگویان فاقد سابقه خدمت مدیریتی در مراکز 
درصد 1/54آموزش عالی هستند. محل خدمت
طبیعی رامین پاسخگویان در دانشگاه کشاورزي و منابع

درصد دانشکده کشاورزي دانشگاه 3/33خوزستان، 
درصد دانشکده منابع طبیعی 6/12شهیدچمران اهواز و 

و محیط زیست بهبهان است.

در مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی استان خوزستان هاي آموزشیگروهوضعیت موجود وظایف مدیران-1جدول 

دیران گروه وظایف مدانشگاه
هاي آموزشی

گروه هاي آموزشیمدیرانوظایفمطلوبیتسطح
انحراف *میانگیننما

معیار )4مطلوب()3نسبتاً مطلوب()2نسبتاً نامطلوب()1نامطلوب(
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

تان
زس

خو
ن 

رامی
ی 

بیع
ع ط

مناب
 و 

زي
اور

و برنامه ریزي کش
سازماندهی

77/11210/35234/3890/15382/579/1

83/13240/39180/30107/16281/52/22نظارت و کنترل
90/15197/31227/36107/16382/515/2رهبري و هدایت

60/10233/38270/4547/6334/578/2ارزیابی
113/18143/23167/26197/31356/699/1مدیریت منابع انسانی

ید 
شه

گاه 
انش

ي د
ورز

شا
ه ک

کد
انش

د
واز

ن اه
مرا

چ
برنامه ریزي و 

سازماندهی
24/5169/45124/3262/16256/699/1

79/18117/29131/3562/16352/728/4نظارت و کنترل
79/18100/27155/4055/13387/533/2رهبري و هدایت

55/13201/54117/2917/2230/670/3ارزیابی
31/8117/29232/6200375/624/2مدیریت منابع انسانی

بع 
منا

 و 
ست

ط زی
حی

ه م
کد

انش
د

هان
بهب

ی 
بیع

ط

برنامه ریزي و 
سازماندهی

0057/3582/5711/7315/631/4

0093/6423/1434/21247/423/2نظارت و کنترل
11/770/5034/2134/21254/416/2رهبري و هدایت

23/1469/4234/2134/21270/414/2ارزیابی
23/1423/1470/5034/21313/648/2مدیریت منابع انسانی

)0-10*  مقیاس سنجش(
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-گروهوظایف مدیرانمطلوبیتبندي میزانسطح-ب

شی در وضعیت موجود از دیدگاه پاسخگویانهاي آموز
بندي وضعیت موجود وظایف نتایج حاصل از سطح

-در دانشگاه کشاورزي و منابعآموزشیهايمدیران گروه
-طبیعی رامین خوزستان در جدول شماره یک نشان می

درصد از پاسخگویان وضعیت نظارت و کنترل 39دهد، 
ایر وظایف نسبتاً اند و سرا نسبتاً نامطلوب عنوان کرده

بندي وضعیت موجود مطلوب ارزیابی گردید. سطح
دانشکده کشاورزي درهاي آموزشیگروهوظایف مدیران

دهد که از نظر پاسخگویان در دانشگاه چمران نشان می
ریزي و سازماندهی و وضعیت موجود وظیفه برنامه

هاي آموزشی نسبتاً نامطلوب و سایر ارزیابی مدیران گروه
نتایج نشان داد ،یف نسبتاً مطلوب هستند. همچنینوظا

طبیعی و محیط پاسخگویان در دانشکده منابعاز نظر
-زیست دانشگاه بهبهان، وضعیت موجود وظیفه برنامه

ریزي و سازماندهی و مدیریت منابع انسانی مدیران 
هاي آموزشی نسبتاً مطلوب و سایر وظایف نسبتاً گروه

باشند. نامطلوب می
در مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع ،طور کلیبه

ریزي و طبیعی کشاورزي استان خوزستان وظایف برنامه
هاي سازماندهی، نظارت و کنترل و ارزیابی مدیران گروه

اند. این نتیجه با آموزشی نسبتاً نامطلوب ارزیابی شده
مغایرت دارد. ) 1385باوانی (ستودهنتایج مطالعه 

ها در زمینه رهبري و د مدیران گروهعملکر،همچنین
هدایت و مدیریت منابع انسانی نسبتاً مطلوب ارزیابی 

)1385ستوده باوانی (گردید. این نتیجه نیز با مطالعه 
دهد هاي جدول شماره دو نشان میمطابقت دارد. یافته

هاي آموزشی نسبتاً عملکرد مدیران گروه،طورکلیبهکه
هاي آموزشی که مدیران گروهجاباشد. از آننامطلوب می

هاي کشور در آموزش ترین مدیریتمجریان یکی از مهم
عالی هستند، نقش این گروه از مدیران در ارتقا و حفظ 
کیفیت آموزش عالی، اساسی و مهم است. عملکرد 

دهد که این ضعف باید نسبتاً نامطلوب آنها هشدار می
و حتی برطرف شود. در راستاي رفع نواقص و بهبود

-هاي آموزشی، سیاستتغییر در عملکرد مدیران گروه
هاي توانمندسازي باید برنامهاران آموزش عالی میزگ

مدیران را  سرلوحه کار خود قرار دهند.

هاارزیابی کلی وضعیت عملکرد مدیران گروه-2جدول
عملکرد 

-مدیران گروه
ها

درصد درصدفراوانی
تجمعی

انحراف میانگین
معیار

164/144/14امطلوبن

64/17682/57 438/382/53نسبتاًنامطلوب
337/299/82نسبتاًمطلوب

191/17100مطلوب

هاي فردي و بین ویژگی) 3هاي جدول (مطابق یافته
هاي آموزشی با عملکرد آناناي مدیران گروهحرفه

01/0داري در سطح وظایف مدیریتی) رابطه معنی(
رسد از دیدگاه پاسخگویان افرادي ارد. به نظر میوجود د

کنند باید نسبت که به عنوان مدیر آموزشی فعالیت می
دیگر خصوصیات متفاوتی هايبه افراد داراي سمت

هاي فردي و داشته باشند. زمانی که روحیات و ویژگی
ها هماهنگی هاي آموزشی آناي با نوع فعالیتحرفه

ازده مناسبی نخواهند داشت و این الزمه را نداشته باشد ب
عدم هماهنگی عملکردشان را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد. از سوي دیگر، هر چه مدیران آموزشی در انجام 

هاي محوله بیشتر مصمم باشند، به ها و مسئولیتتصمیم
ها اهمیت دهند و جهت نظم و انضباط در انجام فعالیت

ده و نسبت به ارتقا و بهبود عملکرد خود تالش نمو
طور یقین حضور در محل کار متعهد و مقید باشد به

عملکرد آنها بهبود خواهد یافت. این یافته با نتایج 
,.Moazen et alپژوهش  2010)Akram, 2010;

(Ahmed et al., کند. بین متغیر . مطابقت می;2012
هاي آموزشی سازمانی و عملکرد مدیران گروه-مدیریتی

رابطه مثبت و معنی داري وجود رصد در سطح یک د
ها دارد. بنابراین، داشتن شرح وظایف براي مدیران گروه

پذیري و و آگاهی آنها از وظایف خودشان و انعطاف
توانایی مدیران در پاسخگویی به محیط ناهمگون 
عملکردشان را تحت تأثیر قرار داده و بعضاً باعث بهبود 

عملکرد آنها خواهد شد.
هاي آموزشی با عملکرد هاي مدیران گروهبین مهارت
داري وجود رابطه مثبت و معنییک درصدآنها در سطح 

، Musakhani et al(2010).دارد. این یافته با نتایج 
Dulewicz&(2005)Young وAhmed et al.(2012)
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همخوانی دارد.  بین رضایت شغلی با وظایف مدیران در 
داري وجود دارد. عنیرابطه مثبت و میک درصدسطح 

(2008)این یافته با نتایج مطالعه  shams ،(2008

)Sajadi & Omidi (2010)و Moazen et al. همخوانی
دارد. بین متغیر ارتباطات سازمانی و فراسازمانی و 

رابطه مثبت و یک درصدعملکرد مدیران در سطح 
دهد که داري وجود دارد. این نتیجه نشان میمعنی

اي مناسب جهت تعامل و ایجاد ارتباط بین وجود فض
مدیران و به ویژه بین مدیران نظام آموزشی جهت نیل 

. بین متغیر استبه اهداف آموزشی الزم و ضروري 

هاي آموزشی با وظایف آنها سوابق مدیریتی مدیران گروه
داري وجود دارد. این رابطه معنییک درصددر سطح 

ه داراي سابقه خدمت نتیجه بیانگر آن است مدیرانی ک
مدیریتی در مراکز آموزش عالی هستند و از مرتبه علمی 

مند به تصدي سمت مدیریتی باالتري برخوردارند و عالقه
توانند عملکرد بهتر و باالتري نسبت به باشند، میمی

افراد دیگر داشته باشند. این یافته با نتایج مطالعه 
(2008) shams ،(2008)Sajadi & Omidiو

(2010)Naderi3(جدولمطابقت دارد.(

هاي آموزشیرابطه بین متغیرهاي مستقل پژوهش با وظایف مدیران گروه-3جدول 

(p)سطح معنی داريp(r(ضریب همبستگیمتغیر وابستهمتغیر مستقل

ویژگی هاي فردي و حرفه اي

عملکرد مدیران 

**245/0010/0
248/0000/0**سازمانی-مدیریتی

231/0015/0*مهارت هاي مدیریتی
204/0032/0*رضایت شغلی

387/0000/0**ارتباطات سازمانی و فراسازمانی
227/0017/0*سوابق مدیریتی

05/0داري در سطح * معنی01/0داري در سطح ** معنی

پس از تبیین رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته، 
یر متغیرهاي مستقل داراي رابطه با براي پیش بینی تأث

متغیر وابسته، از رگرسیون گام به گام استفاده شد. 
متغیرهاي مستقل طی چهار گام وارد معادله رگرسیون 

سازمانی و ارتباطات - شدند. متغیرهاي مدیریتی
فراسازمانی با وجود همبستگی مثبت با وظایف - سازمانی

وارد معادله مدیران گروه ها، از تحلیل خارج شده و
رگرسیون نشدند.

ضرایب همبستگی چندگانه و ضرایب تعیین در -4جدول 
تحلیل رگرسیون

مراحل 
تحلیل 

رگرسیون

RR2
Ad

2R خطاي
استاندارد 

برآورد
1492/0243/0236/053/23
2681/0464/0454/088/19
3732/0536/0523/058/18
4746/0557/0540/025/18

حرفه اي وارد -هاي فرديدر گام اول، متغیر ویژگی
) برابر Rمعادله شد. مقدار ضریب همبستگی چندگانه(

Ad(و ضریب تعیین تعدیل شده492/0با
2R برابر با (

درصد تغییرات 6/23دست آمد، این عامل هب236/0
هاي آموزشی را تبیین کرده عمل بر وظایف مدیران گروه

هاي مدیریتی وارد م، متغیر مهارتاست. در گام دو
معادله شد. این متغیر مقدار ضریب همبستگی چندگانه 

454/0و ضریب تعیین تعدیل شده را به 681/0را به 
درصد 4/45دهد که نشان میهایافتهافزایش داد. 

هاي آموزشی را دو تغییرات متغیر عملکرد مدیران گروه
هاي مدیریتی ارتاي و مهحرفه- هاي فرديمتغیر ویژگی

نمایند. در گام سوم، متغیر رضایت شغلی وارد تبیین می
معادله شد. این متغیر ضریب همبستگی چندگانه را به 

افزایش 523/0و ضریب تعیین تعدیل شده را به 732/0
متغیر سوابق مدیریتی وارد معادله ،داد. در گام چهارم

بهشد. این متغیر نیز ضریب همبستگی چندگانه را 
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و ضریب تعیین تعدیل شده را به 746/0
چهار متغیر در مجموع ،طور کلیافزایش داد. به540/0

هاي درصد از تغییرات متغیر عملکرد مدیران گروه54
کنند.آموزشی را تبیین می

هاي آموزشیرگرسیون چندگانه گام به گام عوامل مؤثر بر انجام وظایف مدیران گروه-5جدول 
BStd ErrorBetatsigرنام متغی

38/81741/175/46000/0ضریب ثابت
-ویژگی هاي فردي

حرفه اي
25/13749/1492/078/7000/0

67/12749/1471/024/7000/0مهارت هاي مدیریتی
22/7749/1268/013/4000/0رضایت شغلی

83/3749/1143/019/2030/0سوابق مدیریتی
000/0=sig962/32=F

صورت زیر است:معادله استاندارد شده آن به
)4(X83/3 +)3(X22/7 +)2(X67/12 +)1(X25/13 +

38/81=Y

-عمل بر وظایف مدیران گروهYکه در معادله فوق، 
2Xاي، حرفه- هاي فرديمتغیر ویژگی1Xهاي آموزشی، 

متغیر رضایت شغلی و 3Xهاي مدیریتی، متغیر مهارت
4X.سوابق مدیریتی است

نتیجه گیري و پیشنهادها
نقش مؤثر و تعیین کننده مراکز آموزش عالی 

ر راستاي نیل به توسعه کشاورزي در توسعه کشاورزي د
کیفیت عملکرد ،ناپذیر است. در این راستاملی انکار

مدیریت این مراکز نقش زیادي در اثربخشی آنها دارد. 
دیران هستند که با راهنمایی و ارزشیابی نتایج این م

ها هاي آموزشی، امکان اجراي هر چه بهتر برنامهفعالیت
سازند. از نیل به اهداف آموزشی را میسر می،و در نهایت

ها دانشگاهدرآموزشیهايگروهمدیرانسوي دیگر، 
تدریس،وآموزشاصلیهايجریانرهبريدرتوانندمی

وظایفتارودانتظار میآناناز. ایفا کنندمحورينقشی
ودقیقتدابیريآنها،کردنپیادهبرايوبشناسندراخود
مطلوبیت ،در این مطالعه. کنندهیارااساسیهاییاقدام

هاي آموزشی (عملکرد) مدیریتی مدیران گروهوظایف
طبیعی استان راکز آموزش عالی کشاورزي و منابعم

ریزي و سازماندهی، رهبري و برنامهخوزستان در زمینه
هاي ها و برنامهت و کنترل، ارزیابی فعالیتهدایت، نظار

آموزشی و مدیریت منابع انسانی از دیدگاه اعضاي هیأت

نتایج مطالعه نشان دادعلمی مورد بررسی قرار گرفت.
درصد پاسخگویان در دانشگاه کشاورزي و 39از نظر که

زستان وظیفه نظارت و کنترل طبیعی رامین خومنابع
نسبتاً نامطلوب و سایر وظایف آموزشیهايمدیران گروه

دانشکده کشاورزي دانشگاه باشند. درنسبتاً مطلوب می
درصد پاسخگویان وضعیت 45چمران از نظر بیش از 

54ریزي و سازماندهی و از نظر موجود وظیفه برنامه
ه و سایر وظایف درصد وظیفه ارزیابی نسبتاً نامطلوب بود

هاي آموزشی نسبتاً مطلوب هستند. مدیران گروه
طبیعی و در دانشکده منابعکه نتایج نشان داد ،همچنین

-محیط زیست دانشگاه بهبهان، وضعیت موجود برنامه
ریزي و سازماندهی و مدیریت منابع انسانی مدیران 

هاي آموزشی نسبتاً مطلوب و سایر وظایف نسبتاً گروه
می باشند. نتایج ارزیابی کلی عملکرد مدیران نامطلوب

هاي آموزشی در مراکز مورد نشان داد که مدیران گروه
براساس نتایج مطالعه عملکرد نسبتاً نامطلوب داشتند. 

ترین عوامل تاثیرگذار بر انجام وظایف مهم،پژوهش
هاي فردي و ها عوامل مربوط به ویژگیمدیران گروه

دیریتی و رضایت شغلی بوده هاي ماي، مهارتحرفه
است. از موارد دیگر لزوم تعامل مدیران درونی مراکز 

هاي آموزشی آموزشی مورد مطالعه خصوصاً مدیران گروه
سوابق خدمتی در انتصاب توجه به تجربه و ،و همچنین

-توان ذکر نمود. با توجه به نتایج و یافتهمدیران را می
یه یر ارادهاي زپیشنها،هاي به دست آمده از پژوهش

ند:شد
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ها در هاي آموزشی ویژه مدیران گروهبرگزاري دوره
ریزي، ارزیابی و آشنایی با شرح وظایف هاي برنامهزمینه

مربوط در راستاي توانمندسازي آنان.
مدیریت مراکز آموزش عالی کشاورزي استان 

هاي الزم با عنایت به ن نامهییخوزستان با تدوین آ
مربوطه، مقوله ارزیابی و نظارت در ضوابط و مقررات 

طور هریزي و بدانشگاه را به لحاظ کمی و کیفی پایه
جدي دنبال نمایند.

هاي آموزشی برقراري جلسات مشترك مدیران گروه
و تعامل آنها با یکدیگر در تبادل نظرات پیرامون موارد 

شود.آموزشی، اجرایی و پژوهشی توصیه می
-ن داد که متغیر ویژگینتایج تحلیل رگرسیون نشا

اي بیشترین میزان تغییرات عمل بر هاي فردي حرفه
هاي آموزشی را تبیین کرده است. وظایف مدیران گروه

هاي بنابراین، ضرورت دارد در انتصاب مدیران گروه
هایی مانند داشتن جدیت و پشتکار آموزشی به ویژگی

ها، اهمیت به نظم و ها و مسئولیتگیريدر تصمیم
هاي مقرر در ها، حضور در ساعتنضباط در انجام فعالیتا

دانشگاه، خالق و نوآور بودن مدیر و تالش براي بهبود 
عملکرد خود، توجه شود.

عملکرد مدیران تحت تأثیر میزان رضایت از حق 
مدیریتی دریافتی، شرایط مناسب محیط کار و روابط 

اینکه گیرد. با توجه بهمناسب با همکاران خود قرار می
متغیر رضایت شغلی از جمله متغیرهاي مؤثر بر عملکرد 

شود جهت افزایش مدیران شناسایی شد، پیشنهاد می
هاي آموزشی تدابیر الزم و رضایت شغلی مدیران گروه

متناسب اندیشیده شود.
هاي آموزشی، عالوه بر توجه در انتصاب مدیران گروه

، برگزاري به سوابق خدمتی به لحاظ آموزشی و اجرایی
دوره وکارگاه آموزشی مرتبط با مسئولیت محوله 

شود.پیشنهاد می
براي بهبود شود کهبا توجه به نتایج پیشنهاد می

هاي آموزشی در مراکز آموزش عملکرد مدیران گروه
عالی کشاورزي و منابع طبیعی استان خوزستان یک 

نظام مناسب ارزیابی عملکرد طراحی و استقرار گردد.
هاي آموزشی تخصصی است با برگزاري دورهالزم

نسبت به آموزش و توصیه شرح وظایف مدیران مراکز 
آموزش عالی کشاورزي استان اقدام شود. بدیهی است 
آگاهی و عمل به شرح وظایف در نهایت عملکرد مدیریت 

را بهبود خواهد داد.
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