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 -1مقدمه
از اواس قرن نوزدهم تا به امروز ،مطالعات بسیاري با هد شنایت داليل مختلاي
که سبب موفقیت مديران ميشوند انجام شده است .اين گونه مطالعات را ميتوان به
سه گروه عمده تقسیم نمود :گروه اول شامل آن دسته از مطالعاتي است که موفقیت
مدير را مرهون صاات و یصوصیات فردي وي ميدانند ،گروه دوم ،آن دسته از
بررسيهاست که موفقیت مدير را در گرو رفتار او به شمار ميآورند ،و گروه سوم
شامل بررسيهايي است که موفقیت مدير را به شیوة رهبري اقتضايي مناسب با شراي
و موقعیت ايجاد شده مرتب مينمايد (محمد نورائي .)9831 ،در رويارويي با تأثیر
پیشرفتهاي جهاني حال و آينده ،نیاز بسیاري از سازمانها به مديران شايسته
روزبهروز بیشتر ميشود؛ یصوصاً اينكه توانايي سازمانها براي رقابت مؤثر به
شنایت و نگهداري تعدادي کافي از مديران شايسته بستگي دارد (وو و لي .)7002 ،
سازمانها بايد براي حاظ ي کارمند از رستة مديران شايسته ،در انتخاب مديران
هوشمند در عین شايستگي تالش مؤثر کنند (هاروي  )7007 ،و به مديران به منظور
شنایت و توسعة شايستگيهايشان کم کنند .در اين مقاله بر شايستگيهاي مورد
نیاز مديران گروههاي آموزشي براي عملكرد مؤثر در ي محی بسیار متغیر آموزشي
تأکید شده است .افزاي تغییرات و تقاضاي موجود در آموزش عالي در قرن  79بر
نق ها و مسؤولیتهاي مديران آموزشي باالیص مديران گروههاي آموزشي در
دانشگاهها تأثیر گذاشته است (پوتیتر و کويتزي  .)7090 ،توسعة شايستگيها در قبال
تقاضاهاي دائمي رقباي جهاني ،فشار اقتصادي جهاني و تغییر سريع فناوري و
نیازهاي مشتري که فق شامل بخشي از توسعة سازماني است ،بسیار مهم هستند.
شايستگيهاي مديريتي ،براساس نظر بوياتز ،عوامل اساسي هستند که اساساً به
عملكرد شغلي مؤثر مديران مرتب است (نور و دوال  .)7001 ،حال سازمانها
ميتوانند براي کم به مديران یود مدلي را به منظور توسعة شايستگيهايشان
تعريف کنند .مدل شايستگي ،مجموعهاي از شايستگيهاست که در برگیرندة عوامل
کلیدي موفقیت مديران در حوزههاي رفتاري و عملكردي است (شونور  ،نمرو و
1. Wu
2. Lee
3. Harvey
4. Toit, potiter
5. Coetzee
6. Noor
7. Dulla
8. Schoonover
9. Nemerov
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ايهلي )7000 ،؛ بر اين اساس ،مدل سازماني ميتواند براي شنایت شايستگيهايي که
براي بهبود عملكرد در شغل فعلي يا آمادگي براي ديگر شغلها استااده ميشود ،به
کار گرفته شود (سینوت  ،ماديسون و پاتاکي  .)7007 ،مدلهاي شايستگي گوناگون و
گوناگون و مایدي وجود دارند که هري از آنها مجموعهاي از شايستگيها را در بر
ميگیرند؛ در اين میان ،يافتن مدل جامع و مانعي که مجموعة مناسبي از اين
شايستگيها را پوش دهد مورد نیاز است که متأساانه کارهاي اندکي در اين زمینه
انجام شده است (وو ،لي و زنگ )7002 ،؛ در اين راستا ،پژوه حاضر با هد ارائة
ارائة مجموعة جامعي از شايستگيهاي مديريتي براي مديران گروههاي آموزشي و
تعییین رواب عِلّي -معلولي بین اين شايستگيها با استااده از روش ديماتل انجام
ميگیرد .روش ديماتل ،روشي قدرتمند به منظور کم در گردآوري گروهي
اطالعات براي فرم دادن به ي مدل سایتاري است که ارتباط عِلّي زير سیستمها را
از طريق نمودار علّي به تصوير ميکشاند (گاباس و فونتال 9128 ،9127 ،؛ به نقل از
وو و لي)7002 ،؛ اما واقعیت آن است که قضاوت انسان در مورد عملكرد ،اغلب ارقام
عددي مبهم و نادقیق هستند؛ بنابراين ،استااده از منطق فازي براي بررسي مسائل مبهم
و غیردقیق الزم به نظر ميرسد (چن و چیو .)9111 ،

 -2مفهوم شایستگی مدیران
با بررسي ادبیات موضوع مربوط به شايستگيها و بررسي تعارياي که در مورد
شايستگي ارائه شده است ،اولین چیزي که بخوبي مشخص ميشود ،فقدان تعريف
واحد و اصطالحشناسي مشخص و معیّن در مورد شايستگي و معنا و ماهوم آن است.
مرور تعاريف زير که عمدتاً توس صاحبنظران برجسته اين حوزه ارائه شده است،
ميتواند تا حدي بیانگر اين قضیه باشد (به نقل از کرمي.)7002 ،
فرهنگ آکساورد ( )7008شايستگي را به عنوان قدرت ،توانايي و ظرفیت انجام
دادن ي وظیاه تعريف ميکند.
1. Ehly
2. Sinnott
3. Madison
4. Pataki
5. Tzeng
6. Gabus
7. Fontela
8. Chen
9. Chiou
10. Oxford
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مؤسسه نشنال پارک سرويس امپلويز ،شايستگي را مجموعهاي از دان  ،مهارت و
تواناييها در ي شغل یاص ميداند که به شخص اجازه ميدهد تا به موفقیت در
انجام وظايف دست يابد .همان طور که مشاهده ميشود ،اين تعريف مؤلاه توانايي را
نیز به مؤلاههاي شايستگي افزوده است (همان منبع ،ص .)7
در اين تعريف ،مؤلاه نگرشها به جاي تواناييها آمده است .در تعرياي ديگر،
مؤلاه انگیزه به جاي اين دو به تعريف افزوده شده است .تعريف هانستین ( )7000از
از اين نوع تعريف است:
شايستگي ،ويژگي قابل اندازهگیري ي شخص است که با عملكرد اثربخ در
شغل ،سازمان و فرهنگ یاص مرتب است.
شايستگي ،عموماً به عنوان مجموعه رفتارها يا فعالیتهاي مرتب  ،انواع دان ،
مهارتها و انگیزههاست که پی نیازهاي رفتاري ،فني و انگیزشي براي عملكرد
موفقیتآمیز در ي نق يا شغل مشخص است.
اصطالح شايستگي ،براي توصیف مجموعهاي از رفتارها که ترکیب واحدي از
دان  ،مهارت ،تواناييها و انگیزهها را منعكس ميکند و با عملكرد در ي نق
سازماني مرتب است ،به کار ميرود؛ به عنوان مثال ،شايستگي گوش دادن که معموالً
در مدلهاي شايستگي وجود دارد ،شامل رفتارهايي از قبیل تماس چشمي ،تكان دادن
سر ،تصديق شااهي ،تعبیر صحیح و ...است .اينكه ي فرد چطور شايستگي گوش
دادن را به طور مناسب به کار ببرد ،به داشتن دان دربارة گوش دادن ،مهارت دربارة
رفتارهاي گوش دادن و انگیزه براي گوش دادن وابسته است (کرمي.)7002 ،
نكته ديگر در زمینه تعريف شايستگي ،آن است که معموالً دو تعريف مرتب در
زمینه شايستگي ارائه ميشود :نخستین تعريف ،نشانگر توانايي ي فرد براي انجام
کارهاي مربوط به شغل به گونهاي اثربخ است ،و تعريف دوم عبارت است از آنچه
ي فرد براي عملكرد اثر بخ نیاز دارد .اين دو تعريف ییلي به يكديگر نزدي  ،اما
متااوتند .دومین تعريف در بردارندة آن چیزي است که براي موفقیت در ي شغل
الزم است؛ در حالي که نخستین تعريف با آنچه که ي فرد به عنوان ي کار مهم در
شغل یود ،انجام ميدهد ارتباط دارد (ماير )7008 ،معناي دوم ،معناي واقعي
شايستگي است و در اين مطالعه نیز همین معنا مدّ نظر است .تعريف شايستگيهاي
مديريتي نیز مشابه همین تعاريف است و نمونهاي از تعاريف شايستگيها مديريتي در
زير آمده است:
1. Haunstein
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شايستگيهاي مديريتي متشكل از مجموعهاي از دان  ،مهارتها و تواناييها و
انگیزهها است به منظور اينكه مدير بتواند وظايف محوله را بخوبي انجام دهد (مرکز
مشاوره جيجيان ،7002 ،به نقل از کرمي.)7002 ،
نكتهاي که در پژوه ها و ديدگاههاي صاحب نظران مختلف ديده ميشود اين است
که هیچ توافق روشن و واحدي دربارة آنچه که شايستگيها را ميسازد وجود ندارد.

 -3پیشینة تحقیق
باتوجه به ماهیت دان محور رقابت ،مديران گروههاي آموزشي به طیف وسیعي از
شايستگيهاي مديريتي نیاز دارند .شنایت شايستگيهاي مديريت ،مديران را به انجام
مؤثرتر کارها قادر مينمايد که به توسعة ابعاد مديريت مؤثر و رفتار رهبري منجر
ميشود.
ماهوم شايستگي از سوي م کلند و م و کمپاني در سال  9120توسعه داده
شده است .به طور یاص مقاله م کلند با نام "آزمون شايستگيها نسبت به
هوشمندي" (م کلند )9128 ،جنب شايستگي را در سال  9120شروع کرد .شوناور
وهمكاران ( )7000اظهار داشت که شايستگيها با کم عمدة مسائل کلیدي زير به
وجود آمده است :مشخص نمودن انتظارات و استانداردهاي اجباري کار ،و
همترازکردن اشخاص با راهبردهاي تجاري سازمان .به طور کلي ،شايستگيها
مشخص کنندة افرادي هستند که عملكردي متااوت در ي شغل يا نق یاص
دارند( .کلنر 7009 ،؛ م کلند  .)9128 ،امروزه شايستگيها به طور رايج به مانند ي
الگوي قابل اندازهگیري معلومات ،مهارتها ،تواناييها ،رفتارها و ديگر مشخصات که
باالتر از متوس عملكرد باشند تصور ميشوند (آتي و اورت 9111 ،؛ میرابل 9112 ،؛
رودريگز و همكاران .)7007 ،مانسایلد ( )9111راجع به ماهوم ي مدل شايستگي
اظهار داشت که ي مدل شايستگي ،ي توضیح ماصل از رفتارها و تواناييهاست که
کارمند براي مؤثر واقع شدن در ي شغل نیاز دارد.
1. McClelland
2. Schoonover
3. Kelner
4. McClelland
5. Eti
6. Ort
7. Mirable
8. Rodrigez
9. Mansfield
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در اينجا چندين مدل شايستگي مدير قابل توجه است .به طور نمونه ،بوياتزيس
( )9137ش دسته پیشنهاد داده است :مديرت عمل و هد  ،رهبري ،منابع انساني،
هدايت زيردستان ،تأکید بر ديگران و دان تخصصي؛ به عالوه ،کويین و همكاران
( )9111شايستگيهاي مديران را در هشت گروه دستهبندي کرده است :مربي،
تسهیلگر ،انگیزنده ،هماهنگکننده ،هدايتکننده ،تولیدکننده ،تعديلکننده و نوآور .هل
ريگل و همكاران ( )7007ش دسته شايستگيهاي مديريتي را توسعه داده است:
مديريت ناس ،اقدام راهبردي ،آگاهي جهاني ،کارتیمي ،برنامه ريزي و اجرا و
ارتباطات .دايو ( )7002پیشنهاد داده است که بهتر است مدل شايستگي بتدريج به
کارگرفته شود و از درگیرشدن با تعداد بسیاري از شايستگيها یودداري کرد.
يكي از راههاي سنج شايستگيهاي مديران ،تحلیل هوشي آنهاست که بر هشت
مورد شنایته شده زير به منظور ظهور قابلیتهاي بالقوة آنها (هاروي و ريشي ،
 )7009تأکید شده است:
 -1هوش شناختی :توانايي استداللکردن ،يادگیري و تاكر تجزيه و تحلیل است.
هوش شنایتي يعني توانايي يادگیري .اين هوش که با عنوان عقل نیز از آن ياد
ميشود ،انعطا پذير نبوده و از همان لحظة تولد ثابت است يا دستکم ثبات نسبي
دارد؛ مگر اينكه ي تصاد  ،مثالً آسیب مغزي ،آن را تغییر دهد .هوش شنایتي يعني
قدرت حل مسأله وقتي که با ي مسأله مواجه ميشويم ذهن ما به طور نایودآگاه به
دنبال راه حلهاي قديمي ميرود.
 -7هوش هیجانی :شامل توانايي استااده از احساس باطني یوي براي غلبه بر
احساس باطني ديگران براي رسیدن به اهدافي یاص است .ماهوم هوش هیجاني
يكسان ،ممكن است که به درجات بسیار متااوتي
نشان ميدهد که چرا دو نار با
از موفقیت در زندگي دست يابند .هوش هیجاني يعني توانايي مهار عواطف و تعادل
برقرارکردن بین احساسات و منطق؛ به طوري که ما را به حداکثر یوشبختي برساند.
هوش هیجاني همان توانايي شنایت ،درک و تنظیم هیجانها و استااده از آنها در
زندگي است.

1. Boyatzis
2. coin
3. Hellriegel
4. Dive
5. Harvey
6. Richey
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 -3هوش سیاسی :شامل توانايي مدير به استااده از قدرت رسمي و غیررسمي
براي به انجام رساندن اهدا است .اين هوش شامل جمع آوري اطالعات در مورد
افرادي است که شما با آنها کار ميکنید و استااده از آن هوش به منظور وادار کردن
افراد ،حتي آنهايي که از کارکردن بدشان ميآيد ،به کار مؤثر است؛ در واقع ،اين هوش
را ميتوان هنر مديريت سیاستهاي سازمان و توسعة درک افراد از سیاستهاي
سازمان دانست.
 -2هوش فرهنگی-اجتماعی :شامل توانايي در مديريت و کنترل مؤثر ایتالفات
بین فرهنگي است .اين هوش عبارت است از توانايي براي رشد یود از طريق
يادگیري پیوسته و درک مطلوب تنوعات فرهنگي ،ارزش ها ،تعقلگرايي و درک
انسانها در بستر فرهنگ و تااوتهاي رفتاري آنها .کسي که داراي هوش فرهنگي-
اجتماعي بااليي است حصارهاي فرهنگي را درک نموده و ميداند که همین
حصارهاست که ميتواند رفتار ما و ديگران را چارچوببندي نمايد و همان است که
ميتواند نحوة فكر کردن و واکن نشان دادن را در موقعیتهاي مختلف توجیه
نمايد؛ اما همین فرد قادر است که اين بندها و حصارها را کاه دهد.
 -5هوش سازمانی :شامل داشتن دانشي فراگیر از تمام عواملي است که بر
سازمان تأثیر ميگذارند .اين هوش به مديران کم ميکند تا درک بهتري از موقعیت
سازمان تحت رهبري یود نسبت به رقبا داشته باشند .هوش سازماني ،شما را براي
تصمیمگیري در همه عوامل مؤثر بر سازمان و شرکتها توانمند ميسازد .همچنین
هوش سازماني به شما کم ميکند تا به نقاط ضعف سازمان یود پي برده و نقاط
قوت یود را مستحكمتر کنید .در سازمان شما همه مديران و تصمیمگیران ،دسترسي
فوري به همه اطالعات را یواهند داشت و ميتوانند از آنها استااده کنند.
 -6هوش ارتباطی :شامل توانايي انجام کارها در ارتباط با ديگران است .اين
هوش شامل توانايي برقراري ارتباط مؤثر و کار با ديگران ميشود که گاهي شامل
همدردي يا درک احساس ديگران نیز ميشود .توانايي درک و یواندن افكار ديگران،
ي وجه مهم هوش ارتباطي است که در مشاوران ،مديران و رهبران موفق ديده
ميشود.
 -7هوش ابتکاری :شامل توانايي یلق ايدهها و راه حلهاي نو براي مسائل است.
اين هوش شامل به کارگیري ايدههاي نوين ناشي از یالقیت است .امروزه هوش
ابتكاري ،از مهمترين عوامل رشد اقتصادي بهشمار ميرود .نوآوري به فضاي اجتماعي
به عنوان پشتیبان کارآفريني نیاز دارد .غالباً نوآوريهاي اجتماعي و نوآوريهاي
تجاري موجد يكديگر هستند.
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 -8هوش ذاتی :شامل توانايي درک سريع از چگونگي حل مسائل يا ادارة شراي
بدون تجربه قبلي از مسائل یاص و بدون اطالعات پردازشي عملیاتي يا رسمي است.
از اين هوش به عنوان هوش معنوي نیز ياد ميشود .هوش ذاتي زمینة تمام آن
چیزهايي است که ما به آنها معتقديم و نق باورها ،هنجارها ،عقايد و ارزشها را در
فعالیتهايي که بر عهده ميگیريم در بر ميگیرد .اين هوش مانند هر هوش ديگري
ميبايست رشد يابد .اين هوش ،ابتداييترين کانون توجه ما را به یود ایتصاص
ميدهد؛ در واقع هوش ذاتي ،آگاهي جسمي و نحوة استااده ماهرانه از آن را شامل
ميشود.
با بررسيهاي انجام شده ،تحقیقي که به طور مشخص در زمینة شناسايي عوامل
مؤثر بر توسعة شايستگيهاي مديران گروههاي آموزشي رتبهبندي و تحلیل آن
صورت گرفته باشد مشاهده نشد؛ لذا براساس مدل شايستگي باال و با استااده رواب
عِلّي – معلولي اين هوشها ،هوشهاي اثرگذار يا همان عِلّي را از هوشهاي اثرپذير
يا همان معلول تاكی کرده و سپس به ترتیب اولويت شدت اثرگذاري ،آنها را مرتب
کرده و عواملي (ضرايب هوشي) را که بیشترين تأثیر در توسعة شايستگيهاي مديران
گروههاي آموزشي را دارند شناسايي ميکنیم.

 -4تکنیك دیماتل فازی
مرحلة اول -شناخت هدف تصمیم و تشکیل یك کمیته.
تصمیمگیري فرآيند تعريف اهدا تصمیمگیري ،گردآوري اطالعات مرتب  ،ايجاد
وسیع ترين حوزة ممكن پیشنهادها ،ارزيابي پیشنهادها با توجه به سود و زيان ،انتخاب
پیشنهاد بهینه و نماي نتايج براي اطمینان در دستیابي به اطالعات (هس و سیلیانو،
 9111و اوپريكوويچ و زنگ)7002 ،؛ لذا اولین مرحله شنایت هد  ،تصمیم است؛ بر
اين اساس ،تشكیل ي کمیته براي گردآوري دان جمعي به منظور حل مسأله ،الزم
است.
مرحلة دوم -توسعة فاکتورهای ارزیابی و طراحی مقیاس کالمی فازی.
در اين مرحله ،ايجاد مجموعهاي از فاکتورها براي ارزيابي الزم است .فاکتورهاي
ارزيابي ماهیت ارتباطات علّي دارند و معموالً تعداد زيادي از حاالت پیچیده را دربر
دارند .به منظور به دست آوردن ي مدل سایتاري که از فاکتورهاي علّي و معلولي
تشكیل شده باشد ،از روش ديماتل در اينجا بايد استااده شود .در مواجهة با ابهام
قضاوت انسان ،از متغیر کالمي "تأثیر" به همراه پنج اصطالح کالمي ديگر مثل ییلي
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زياد ،زياد ،کم ،ییلي کم و عدم تأثیر استااده شده است (امیري )7090 ،که در اعداد
فازي مثبت نشان داده شده در جدول  9بیان ميشوند.
جدول ( )1رابطة اصطالحات کالمی با مقادیر آن
مقادیر کالمی
( و و ) 7
( و  7و ) 7
(  7و  7و ) 7
(  7و  7و )
(  7و و )

اصطالحات کالمی
تأثیر ییليزياد ()VH
تأثیر زياد ()H
تأثیر کم ()L
تأثیر ییليکم ()VL
عدم تأثیر ()NO

مرحله سوم -کسب نظرات تصمیمگیرندگان و میانگین گرفتن از آن
فرض کنیم تعداد نار تصمیمگیرنده در مورد رواب بین شایصها نظر دادهاند.
که هر ماتريس مربوط به نظرات ي
از اين رو ،تعداد ماتريس
کارشناس بوده که هر دراية آن با اعداد فازي مربوطه مشخص ميشود .فرمول
براي محاسبه ماتريس میانگین استااده ميشود.
ماتريس فازي ماتريس فازي اولیة رواب مستقیم نامیده ميشود؛ به طوري که
(مقدار هر دراية از ماتريس ) اعداد فازي مثلثي هستند؛ در
ضمن با توجه به اينكه عناطر قطر اصلي صارند ،در ماتريس به صورت
مشخص ميشوند.
مرحله چهارم -در اينجا از طريق فرمول استانداردسازي که مقیاسهاي فاکتورها
را به مقیاسهاي قابل مقايسه تبديل ميکند ،استااده شده است:

لذا ماتريس  ،ماتريس فازي رواب مستقیم استاندارد شده نامیده ميشود.

که مقادير درايههاي ماتريس با استااده از فرمول ( )8به دست ميآيد.
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مرحله پنجم -حال ماتريس فازي رواب مجموع را به دست ميآوريم:
که
است و سه ماتريس
نظربه اينكه
درايههاي آنها از ماتريس استخراج شده اند.
به ترتیب
به اين صورت که کلیة مقادير درايههاي ماتريسهاي
شامل کلیة مقادير
نظربه اينكه

در ماتريس است:
است ،داريم:

به صورت اعداد فازي مثلثي و طبق فرمول

لذا کلیة مقادير درايههاي ماتريس
به دست ميآيد.
را به طوري که و به ترتیب مجموع
و
حال ميتوان مقادير
سطر و ستون براي هر عنصر در ماتريس  Tهستند به دست آورد.
اعدادي فازي هستند که براي به دست
و
کلیه مقادير به دست آمده
آوردن نمودار عِلّي بايد آنها را دفازي کنیم؛ لذا براي رسم نمودار به مقادير
نیازمنديم .براي دفازي کردن از روشي به نام مرکز ناحیه
و
است که مقدار آن
استااده ميشود .در نمودار عِلّي محور ها شامل
همیشه مثبت بوده و وزن يا اهمیت آن عامل در سیستم را نشان ميدهد و محور Yها
بوده که اگر مثبت باشد عامل تأثیرگذار قطعي بوده و در غیر اين
شامل
صورت ،تأثیرپذير قطعي است و از آن با نام نسبت اثرگذاري در سیستم ياد ميشود.
در واقع اهدا تحقیق را ميتوان به طور یالصه به صورت زير مطرح کرد:

 -5اهداف تحقیق
هدف اول :شناسايي و معرفي هوشهاي مورد نیاز مديران گروههاي آموزشي
دانشگاهها براي توسعة شايستگيهايشان.
هدف دوم :رتبه بندي هوشهاي مورد نیاز مديران گروههاي آموزشي دانشگاهها
از لحاظ اهمیت آن.
هدف سوم :شناسايي هوشها از لحاظ اثرگذاري (علت) و اثرپذيري (معلول) آن.

تحلیلی بر توسعة شایستگیهای مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها...

04

 -6روششناسی پژوهش
پژوه حاضر از منظر هد کاربردي و از نظر نوع پژوه توصیاي -تحلیلي بوده
و در سال  9810انجام شده است .جامعة آماري پژوه شامل تمام مديران گروههاي
آموزشي دانشگاههاي شهرستان يزد است که حجم نمونه با استااده از نمونهگیري
هدفمند در سه دانشگاه مادر از دانشگاههاي شهرستان يزد تعیین شد .ابزار گردآوري
دادهها پرسشنامهاي است که مشتمل بر  21مؤلاه (سؤال) براي مقايسة زوجي 3
ضريب هوشي بر پاية طیف  2بعدي لیكرت (ییليزياد ،زياد ،کم ،ییليکم ،هیچ)
بوده است .پرسشنامه پس از شناسايي و استخراج مؤلاهها از طريق مطالعهي ادبیات
تحقیق و بررسي پژوه هاي انجام شده در زمینة ضرايب هوشي مرتب با توسعة
شايستگيهاي مديران طراحي شده است؛ بنابراين ،روايي پرسشنامه یود به یود تأيید
ميشود (روايي محتوايي) .براي سنج پايايي پرسشنامه نیز ضريب آلااي کرونباخ
برآورد شده است که نشان دهندهي پايايي پرسشنامه است .پس از جمعآوري و
طبقه بندي پرسشنامهها ،تجزيه و تحلیل دادهها با استااده از روش ديماتل فازي که در
صورت پذيرفت.
ادامه توضیح داده ميشود ،با استااده از نرمافزار

 -7یافتهها

براساس نتايج به دست آمده 30 ،درصد پاسخ دهندگان را مرد و بقیه را زنان تشكیل
دادهاند 8171 .درصد افراد ،داراي مدرک دکتري و  2878درصد آنها استخدام رسمي
بودهاند .همچنین  8 .88دصد آنها داراي سابقة آموزشي بین  2تا  92سال هستند.
پس از تعريف هشت ضريب هوشي که شامل هوش شنایتي ( ،)C1هوش هیجاني
( ،)C2هوش سیاسي ( ،)C3هوش فرهنگي اجتماعي ( ،)C4هوش سازماني (،)C5
هوش ارتباطي ( ،)C6هوش ابتكاري ( )C7و هوش ذاتي ( )C8بوده و به منظور توسعة
شايستگيهاي مديران گروههاي آموزشي به کار گرفته ميشود ،رواب بین اين ضرايب
هوشي با به کارگیري روش ديماتل به دست ميآيد؛ به طوري که با استااده از
مقیاسهاي کالمي فازي با توجه به نظر هر کارشناس رواب بین هر زوج ضريب
هوشي اندازه گرفته شده است.
از نظرات کارشناسان (دادههاي پرسشنامه) میانگین
سپس با استااده از فرمول
گرفته شده تا ماتريس که همان ماتريس فازي اولیة رواب مستقیم نامیده ميشود به
دست آيد که نتیجة آن در جدول  7قابل مشاهده است:
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جدول ( )2ماتریس ماتریس فازی اولیة روابط مستقیم
C8

C7

…

C2

) (. ,. ,.
) (. ,. ,.

) (. ,. ,.
) (. ,. ,.

…
…

) (. ,. ,.

...

...

…

) (. ,. ,.
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…
…

---

C1

)

--(. ,. ,.

C1

--...

...

...

) (. ,. ,.
) (. ,. ,.

) (. ,. ,.
) (. ,. ,.

C7

C2

C8

از ماتريس  ،ماتريس ماتريس فازي رواب مستقیم استاندارد شده طبق جدول2
و با استااده از فرمول ( )1به دست ميآيد.
جدول ( )3ماتریس

ماتریس فازی روابط مستقیم استاندارد شده

C8

C7

…

C2

C1

) (. ,. ,.
) (. ,. ,.
...
) (. ,. ,.

) (. ,. ,.
) (. ,. ,.
...

…
…
…
…
…

) (. ,. ,.

--) (. ,. ,.
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) (. ,. ,.
) (. ,. ,.

--) (. ,. ,.

---

--...
) (. ,. ,.
) (. ,. ,.

C1
C2

...
C7
C8

سپس ماتريس ماتريس فازي رواب مجموع همان طور که در جدول  2نشان
داده شده است توس فرمول ( )99به دست ميآيد.
جدول ( )4ماتریس
C8

)
)
)
)

(. ,. , 7
(. ,. , 7
...
(. ,. ,.
(. ,. ,.

C7

)
)
)
)

(. ,. , 7
(. ,. , 7
...
(. ,. ,.
(. ,. ,.

ماتریس فازی روابط مجموع

…

…
…
…
…
…

C2

) 7
) 7
) 7
) 7

(. ,. ,
(. ,. ,
...
(. ,. ,
(. ,. ,

حال نمودار عِلّي را مطابق شكل  9با نگاشت نقاط
جدول ( )2به دست ميآوريم:

C1

) 7
) 7
) 7
) 7

(. ,. ,
(. ,. ,
...
(. ,. ,
(. ,. ,

و

C1
C2

...
C7
C8

از
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جدول ( )5مقادیر

)D+R) def (D-R) def
7
7
7
7
…
…
7
- 7
7
- 7

D-R

)
)
)
)

,. , 7
,. , 7
…
,-. ,- 7
,-. ,-.

D+R

R

D

) C1 (. , 7 , 7 ) (. , 7 , 7 ) ( 7 , 7 , 7

(.
(.
,
.
,
.
)
(.
,
7
,
7
)
(
7
,
7
,
7
)
(.
C2
…
…
…
…
C7 (. , 7 , 7 ) (. , 7 , 7 ) (. , 7 , 7 ) (-.
C8 (. , 7 , 7 ) (. , 7 , 7 ) ( 7 , 7 , 7 ) (-.

جدول ( )6نتایج حاصل از تحلیل هوشی مدیران گروههای آموزشی با استفاده از دیماتل
فازی
اولويت بندي اهمیت
9
7
8
2
2
1
2
3

وضعیت
علت
علت
علت
علت
معلول
معلول
معلول
معلول

(D-R) def

7
7
7
7
- 7
- 7
- 7
- 7

(D+R) def

7
7
7
7
7
7
7
7

هوش ها
هوش شنایتي
هوش هیجاني
هوش فرهنگي اجتماعي
هوش سیاسي
هوش ارتباطي
هوش ذاتي
هوش سازماني
هوش ابتكاري

مطابق نمودار عِلّي نشان دادهشده در زير ،ارزيابي معیارها به دوگروه عِلّي که
شامل

و گروه معلول

شکل ( )1نمودار عِلّی معیارها

هستند ،تقسیم ميشود.
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 -8بحث و نتیجهگیری
يكي از مزاياي تكنی ديماتل ،امكان تعیین وضعیت مؤلاهها يا شایصهاي مدل
است؛ بدين معني که سایتار اين تكنی به گونهاي است که طي آن ميتوان عوامل يا
مؤلاهها را به دو دسته از حیث تأثیرگذاري يا تأثیرپذيري دستهبندي نمود .اين بدان
معني است که به هنگام استااده از اين تكنی عالوه بر امكان اولويتبندي عوامل،
اين امكان نیز براي محققان و تصمیمگیران وجود دارد که سرمايه و زمان یود را براي
پردایتن به نتايج پژوه مديريت نموده و به شكل هدايت يافته کار یود را ادامه
دهند .منظور از اين هدايت آن است که با توجه به نتايج به دست آمده ،هر گاه تصمیم
گیران بسته به موضوع پژوه  ،درصدد باشند تا به نتايج زود بازده اما سطحي دست
يابند ميتوانند بر اولويتهاي قرار گرفته در گروه تأثیرپذيرها تمرکز نمايند .حال اگر
هد اين تصمیمگیران ،انجام اقدامات اساسي يا تمرکز بر اصل و پايه موضوع باشد
ميتوانند بر اولويتهاي قرار گرفته در اليه تأثیرگذارها يا علتها تمرکز نموده و
برنامههاي یود را متناسب با آن تدوين نمايند .اين مسأله هنگامي که تكنی با
رويكرد فازي آمیخته شود دقت و اعتبار بیشتري پیدا کرده و نتايج مستدل تري ارائه
مينمايد.
لذا نتايج به دست آمده از بررسي و شناسايي عوامل توسعة شايستگيهاي مديران
گروههاي آموزشي دانشگاهها نشان ميدهد ،هر هشت عامل شناسايي شده به عنوان
عوامل تحقق و توسعه شايستگيهاي آموزش عالي ايران بحراني و اساسي بوده و
نق پر اهمیتي در تحقق آن دارند.
براي تصمیمگیري با توجه به نمودار عِلّي (شكل )9و هشت ضريب هوشي مطرح
شده ،هوش شنایتي در باالدستترين قسمت نمودار يعني در مثبتترين مقادير
قرار گرفته است .اين بدان معني است که اثرگذارترين هوش در میان
ساير هوشها است و بعد از آن به ترتیب هوش هیجاني ،فرهنگي -اجتماعي و
سیاسي از لحاظ نسبت اثرگذاري در اولويتهاي بعدي قرار دارند .اين هوشها به
دارند.
گروه عِلّي (عوامل اثرگذار) تعلق دارند ،چرا که مقادير
هوش ابتكاري در پايیندست ترين قسمت نمودار يعني در مناي ترين مقادير
قرار گرفته است .اين بدان معني است که اثرپذيرترين هوش در میان
ساير هوشها است و بعد از آن به ترتیب هوش سازماني ،ذاتي و ارتباطي از لحاظ
نسبت اثرپذيري در اولويتهاي بعدي قرار دارند .اين هوشها به گروه معلول (عوامل
دارند.
اثرپذير) تعلق دارند؛ چراکه مقادير
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در حالت کلي نیز با توجه به اينكه هوش شنایتي داراي بیشترين مقدار
است ،بااهمیتترين هوش در میان ساير هوشهاست و بعد از آن به
ترتیب هوشهاي هیجاني ،فرهنگي اجتماعي ،سیاسي ،ارتباطي ،ذاتي ،سازماني و
ابتكاري ،در اولويتهاي بعدي قرار دارند.
لذا با توجه به نتايج به دست آمده و به منظور کسب نتايج بهتر براي توسعة مديران
گروههاي آموزشي ،آموزش و توسعه با توجه به اينكه توجه بسیاري به تقويت و بهتر
کارکردن مديران گروههاي آموزشي دارد ،ميتواند در عملكرد باالي آنها مؤثر واقع شود.
به هر حال ،آموزش ،رکن اصلي و مورد نیاز در دستیابي به دان و مهارت مورد نیاز
کارکنان در جهت بهبود عملكرد است .از آنجايي که تأکیدات بر راههاي توسعة توانايي و
قدرت هوشي مديران گروههاي آموزشي است ،لذا در اين راستا هوشهاي اثرپذير
(ارتباطي ،ذاتي ،سازماني و ابتكاري) نیاز به تالش بیشتر براي توسعه دارند.
معموالً مدل شايستگي شامل مجموعهاي از شايستگيهاي موردنیاز است که بریي
به آساني از طريق آموزش تغییر داده ميشوند و بریي اين گونه نیستند .با ارجاع به
پنج نوع مشخصة شايستگي (اسپنسر ،)9118 ،دان و مهارت ،راحتي از طريق
آموزش توسعه داده ميشوند؛ درحالي که توسعة انگیزانندهها ،بمراتب سختتر است.
در اين مقاله ،تغییر هوشهاي اثرگذار بسیار دشوار است و ،لذا از آنها ميتوانند به
عنوان معیارهايي مهم در استخدام مديران گروههاي آموزشي استااده کرد.

 -9پیشنهادها

 ابتدا پیشنهاد ميشود که از اين مدل به عنوان معیاري مهم و علمي در فرآيندگزين مديران گروههاي اموزشي از میان اعضاي هیأت علمي استااده کرد.
 مدل تحقیق در مديران گروههاي آموزشي فعلي ارزيابي شود ،و صالحیت آنهابراي توسعه شايستگي هايشان بررسي شود.
 به منظور ارزيابي مديران ،به هوشهاي اثرگذار شناسايي شده (علت ها) وزنبیشتري داده شود.
 هوشهاي بااهمیتتر در ارتباط با مديريت گروه آموزشي به اعضاي هیأتعلمي معرفي شوند تا زمینههاي تقويت اين هوشها در آنها فراهم شود.
 دورههاي آموزشي هم راستا با اين مدل براي اشاعه آن در اعضاي هیأت علميبرگزار شود.
 همچنین در نهايت پیشنهاد ميشود که اين مدل براي ساير سازمانها (یدماتي،تولیدي و )...به کار گرفته شده و نتايج آن با نتايج اين تحقیق مقايسه شود.
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