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ارائه مدلی به منظور ارتقاء صالحیت حرفه ای مدیران آموزشی دانشگاهها

فاطمه امانی1، افسانه زمانی مقدم2*، بابک نصیری قرقانی3، رضا سورانی یانچشمه4، مریم مصلح5

چکیده

  زمینه و هدف: انسان ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت جامعه است بنابراین آموزش او امری حیاتی است. 

افراد شایسته قادر به استفاده از دانش، توانایی ها، مهارت ها، قابلیت ها و ویژگی های فردی، برای دستیابی 
مزیت  برای  بهبود مستمر سازمان  نتیجه  در  و  و عملکردشان  ها  نقش  نیاز  مورد  استانداردهای  و  اهداف  به 
رقابتی باشند. لذا شناسایی و ارتقاء مهارت، دانش و توانایی ها و خصیصه های فردی و شایستگی های آنان 
برای موفقیت سازمان ضروری و اجتناب ناپذیر است. محقق در این پژوهش به دنبال ارائه مدلی برای ارتقاء 

صالحیت حرفه ای مدیران آموزشی دانشگاهها می باشد.
  روش بررسی: روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به روش ا کتشافی انجام شده است. نحوه 

گردآوری داده ها به روش کمی صورت گرفته است. در این پژوهش برای جمع آوری داده های مربوط به ادبیات و 
مبانی نظری، تدوین فرضیه ها و ارائه الگوی اولیه موضوع از روش های کتابخانه ای و همچنین پرسشنامه محقق 
ساخته استفاده شده است. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، جدول توزیع 
فراوانی، ترسیم نمودارها و همچنین توصیف ویژگی های پاسخ دهندگان به پرسشنامه استفاده می گردد. و در 
تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد. جامعه آماری 150 نفر 

و تعداد آزمودنی ها در این تحقیق شامل 107 نفر )مرد و زن( بوده است.
  یافته ها: مولفه ها و شاخص های ارتقای صالحیتهای حرفه ای مدیران آموزشی شامل ارزش، انگیزش، 

تکنولوژی و فناوری، مدیریتی، دانش، مهارت های میان فردی و ویژگی های شخصیتی می باشد که  در زمینه 
کاهش شکاف و جلوگیری از انحراف در تصمیم گیری ها کمک بسیار شایانی نماید.

  نتیجه گیری: توجه ویژه مدیران ارشد دانشگاه ها به عوامل  مهم مدیریتی، تکنولوژی و فناوری، ویژگی های 

شخصیتی و در نهایت مهارت های بین فردی، موجب می شود که بتوانند به اهداف و برنامه های خود در راستای 
ارتقاء صالحیت حرفه ای مدیران آموزشی دست یابند. 

   كلمات كلیدی:  ارتقاء صالحیت های حرفه ای، صالحیت های حرفه ای، مدیران آموزشی.

گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  .1
نویسنده مسئول، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  .* 2

گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  
گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  .3

گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  .4
گروه ریاضی، دانشکده مدیریت،واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  .5

زمستان 1398، دوره 28، شماره 4، صفحه 52 تا 68

 تاریخ دریافت : 1398/10/16
 تاریخ پذیرش : 1398/12/06
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مقدمه
امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد از 
عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی هر کشوری محسوب می گردد. انسان ارزشمند 
تربیت وی،  برای  و  است  ثروت جامعه  بزرگترین  و  ترین 
آموزش امری حیاتی است. ا کثر نظریه پردازان مدیریت 
در کنار سرمایه و عوامل فیزیکی، به ایجاد رقابت و افزایش 
بهره وری از طریق تقویت نیروی انسانی توجه داشته اند. 
در  اساسی  جهت  تغییر  گذشته،  های  دهه  در  همچنین 
طرز انجام کار کارکنان حرفه ای مشاهده می شود. منابع 

ای  ویژه  های  شایستگی  و  ها  صالحیت  نیازمند  انسانی 
است، صالحیت هایی که می تواند پیوند مناسبی را بین 
کار و قابلیت های فردی کارکنان ایجاد کند. شایستگی یا 
صالحیت در زبان مدیریتی جهان امروز، همان مجموعه 
و  ها  مهارت  دانش،  انواع  مرتبط،  های  فعالیت  رفتارها، 
انگیزه هاست که پیش نیازهای رفتاری، فنی و انگیزشی 
برای عملکرد موفقیت آمیز در یک نقش یا شغل مشخص 
محسوب می شود. افراد شایسته قادر به استفاده از دانش، 
فردی،  های  ویژگی  و  ها  قابلیت  ها،  مهارت  ها،  توانایی 
برای دستیابی به اهداف و استانداردهای مورد نیاز نقش 
ها و عملکردشان، و در نتیجه بهبود مستمر سازمان برای 
مزیت رقابتی باشند. لذا شناسایی و ارتقاء مهارت، دانش 
و توانایی ها و خصیصه های فردی و شایستگی های آنان 
است.  ناپذیر  اجتناب  و  ضروری  سازمان  موفقیت  برای 
فراهم بودن زمینه های مناسب برای تعامل افکار و کسب 
سرمایه  رشد  شرط  مهمترین  کارکنان  برای  نو  تجربیات 
انسانی و پرورش صالحیت ها و شایستگی های مطلوب در 
سازمان های امروزی است. با توجه به مطالب فوق، ا گر در 
انتخاب کارکنان، به مهارت ها و شایستگی های آنان توجه 
شود و برای گزینش آنها، تخصص و شایستگی های الزم 

به آثار کاربرد شایستگی های مذکور  نیز  باشد و کارکنان 
مناسبی  زمینه  باشند،  داشته  توجه  اهداف  پیشبرد  در 
امکانات و منابع در سازمان  از همه  تا  فراهم خواهد شد 
به نحو مطلوب استفاده شود. لذا، وظایف و عملکردهای 
مدیران آموزشی در قالب مهارت ها و صالحیت های آنان 
یکی از اصلی ترین مواردی است که مورد توجه مدیران و 

متخصصان علوم مدیریت قرار گرفته است.

پیشینه پژوهش

مشکل مدیران آموزشی و صالحیت حرفه ای در زمینه 

مرکزی  اروپا  کشورهای  مهم  مسئله  آموزشی  فرایندهای 
و  آموزش  مدیران  های  مهارت  و  ها  ویژگی  است.  بوده 
انگیزشی،  زمینه  در  آنها  ای  حرفه  آموزش  همچنین 
شناختی و فراشناختی تا کید شده است. بکارگیری رویکرد 
برنامه  در  آموزشی  مدیران  برای  ای  حرفه  شایستگی 
اروپای  کشورهای  عالی  آموزش  و  موسسات  آموزشی 
از  بسیاری   .)1( است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  مرکزی 
محققین بر این باورند که برای موفقیت مدرسه و آموزش 
پایدار، نیاز قوی به رهبرانی است که از ویژگی های کلیدی 
امید  محمدحسین  برخوردارند)2(.  ای  حرفه  کیفیت  و 
رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی در چهارمین کنگره 
ملی آموزش، مهارت، فناوری و اشتغال با تا کید بر ضرورت 
و  کرد  تا کید  کشور  در  حرفه ای  صالحیت  نظام  به  توجه 
گفت: ا گر نظام صالحیت حرفه ای وجود داشته باشد، هر 
فردی متناسب با شغل، مهارت و توانایی خود مشغول کار 
به جایگاه اصلی خود  نیز  و آموزش های مهارتی  می شود 
ارتقاء سطح مهارت  با هدف  دانشگاهها   .)3( برمی گردند 
نیروی کار و تربیت منابع انسانی توانمند را برعهده دارند، 
به عنوان مهمترین ارکان اصلی نظام آموزش عالی مهارتی 
و منابع انسانی کشور شناخته شده اند و سهم عمده ای در 
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آموزش های عالی را برعهده دارند.و بایستی توجه خاصی 
به مدیران و مربیان خود به عنوان مهمترین رکن آموزش 
داشته باشند. بنابراین مساله اصلی این پژوهش ارائه مدلی 
آموزشی  مدیران  ای  حرفه  صالحیت  ارتقاء  منظور  به 

باب  باشد. مجاب و همکاران )2011( در  دانشگاهها می 

مفهوم صالحیت اظهار داشته اند: صالحیت یک اصطالح 
های  زمینه  در  مختلف  معانی  با  که  است  منظوره  چند 
مختلف علمی مورد استفاده قرار می گیرد، ا گرچه به طور 
کلی برای تا کید بر نقش ها و مسئولیت های شغلی مورد 
استفاده قرار می گیرد. دارابی )2006( نوشته است، هیئت 

و  عملکرد  آموزش،  برای  المللی  بین  استانداردهای 
یا  و  به عنوان دانش، مهارت  را  دستورالعمل، شایستگی 
نگرش تعریف می کند که می تواند در انجام فعالیت های 
مربوط به اشتغال یا عملکرد، بر اساس استانداردهای مورد 
انتظار در اشتغال موثر باشد. از دیدگاه وارِولز 1)2007( یک 
از  استفاده  با  را  خود  وظایف  که  است  کسی  شایسته  فرد 
و  زمان  با  سازگار  های  توانایی  و  نگرش  مهارت،  دانش، 
نیازهای یک رشته خاص به طور موثر انجام می دهد )4(. 
سرمایه انسانی به عنوان یک شتاب دهنده برای اثربخشی 
و پایداری درازمدت در هر سازمان تعریف شده است. )5(.  
و  به رشد  رو  اقتصاد جهانی  با رشد  ویژه  به  آن  اهمیت  و 
توسعه است. و نیز به نقل از کوِبس و همکاران2 )2004(. در 
از  متفاوتی  رویکردهای  و  تعاریف  امروز،  های  دانشگاه 
صالحیت حرفه ای در رشته های مختلف علوم وجود دارد. 
به  منجر  تغییر،  استراتژیک  فرایندهای  و  ها  نوآوری 
از گفتگوها و  »صالحیت حرفه ای« شده است که بخشی 
برنامه های آموزشی نوآورانه، بیشتر »حرفه ای« است مانند 
با  کارگران  سازگاری  آموزش،  و  کار  دنیای  بین  روابط   :

1 Varvels
2 Kubes,  Spillerova, Kurnicky

کار،  و  تولید  اجتماعی  و سازماندهی  تکنولوژی  تغییرات 
آموزش  ارائه  آموزشی،  موسسات  و  آموزش  نوسازی 
به  و  فرا گیری  های  روش  و  آموزشی  مربیان  و  استادان 
رسمیت شناختن مدارک شغلی )6(. کیفیت آموزش عالی 
و بهبود و ارتقاء آن به خودی خود ایجاد نمی شود و مستلزم 
برنامه ریزی علمی و عملی است و یکی از وجوه مورد توجه 
در طراحی و استقرار ساختار مناسب آن بایستی انتخاب 
افراد شایسته و با صالحیت در حوزه ارزشیابی و ممیزی 
کیفیت و آموزش مستمر آن ها باشد )7(. توجه به برنامه 
با  همگام  انسانی  نیروی  ای  حرفه  صالحیت  ارتقاء  های 

فناوری  و  دانایی  عصر  که  عصری  در  جهانی  تحوالت 
اطالعات نامیده شده است از مهم ترین بحث هایی است 
که توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است )8(. در 
واقع ارتقاء صالحیت حرفه ای سبب باال رفتن تعهد و بهبود 
عملکرد شغلی می شود. بر این اساس مشخص می شود 
ارتقاء صالحیت های حرفه ای مورد نیاز مدیران آموزش، 
عملکرد شغلی باالتر را به همراه خواهد داشت)9(. تحقیقی 
در مورد مدل آموزش حرفه ای در دانشگاه چالز جمهوری 
ِچک بنام توسعه مهارت های مدیران آموزش در مدارس و 
موسسات آموزشی در منطقه هارِدک ِکرالوو3 انجام شد و 
این  در  عالی  آموزش  موسسات  که  دهد  می  نشان  نتایج 
تمرکز  مدیریتی  و  آموزشی  های  مهارت  توسعه  بر  کشور 
داشته اند هدف این تحقیق، تجزیه و تحلیل برنامه آموزشی 
طراحی شده برای آموزِش مدیران آموزش در کشورهای 
اروپای مرکزی و تعیین نقش آنها در شکل گیری صالحیت 
 : شامل  تحقیق  نتایج  بود.  متخصصان  ای  حرفه  های 
مدیراِن  برای  ای  حرفه  آموزش  که  دادند  نشان  محققان 
آموزش،  باید تغییر در فلسفه عمل و تعامل در نظر گرفته 
شود یعنی همکاری، مدیریت و بازتاب. زمانی که فعالیت 

3 Hradec Kralove
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انجام  به خود و همکاران  اعتماد  و  براساس احترام  مدیر 
گیرد، ایجاد چنین شرایطی برای آنها موفقیت آمیز خواهد 
ارائه مدل  با هدف   بود)1(. اسالمی و همکاران تحقیقی 
یادگیری  های  محیط  در  استادان  ای  حرفه  صالحیت 
الکترونیکی انچام دادند. نتایج بدست آمده به این شرح 
است : بهبود آموزش و یادگیری در محیط های مجازی نیاز 
به تغییر در فرآیند تدریس و فعالیت های مربیان دارد)5(. 
این  که  است  ضروری  مجازی  استادان  صالحیت  بررسی 
صالحیت ها به میزان زیادی به وظایف مربی بستگی دارد. 
به منظور شناسایی ابعاد و اجزای شایستگی، پیش زمینه 

های تحقیق به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت و هفت 
فنی،  شخصی،  مدیریتی،  اخالقی،  )اجتماعی،  بعد 
از بیست و سه  و بیست و یک مولفه  و نظارتی(  آموزشی 
مقاله شناسایی شد. در سال 2016 مطالعه ای  با عنوان 
در  معلم  فناوری  اطالعات  ای  حرفه  صالحیت  توسعه 
تحصیالت تکمیلی توسط کاشینا1 انجام شد. هدف مطالعه 
معلمان  آموزش  اصلی  وظیفه  اطالعاتی،  جامعه  توسعه 
آوری  فن  از  استفاده  برای  آنها  آموزش  فعلی،  و  آینده 
اطالعات و ارتباطات مدرن در فرآیند آموزشی است، که 
باعث ایجاد تغییر در سیستم سنتی آموزش معلمان می 
شود. روش توسعه مؤثر مهارت های اطالعاتی و ارتباطی 
فناوری معلمان در طول آموزش در نظام آموزش عالی پس 
از تحصیل بستگی به جهت گیری فرایند آموزشی بر اصول 
تمرکز فردی و فعالیت های یادگیری فعال و کاربرد روش 
از  استفاده  شامل  که  دارد.  سازمانی  یادگیری  و  ابزار  ها، 
فناوری اطالعات و ارتباطات می شود. یافته ها، نشان از 
عناصر روش شناختی سیستم، براساس تعیین مولفه های 
صالحیت اطالعات معلم فناوری به سطوح جدید آموزش 
حرفه ای فناوری معلمان طراحی و اجرا شده است. عناصر 

1 Ganna, Kashyna

های  مولفه  تعیین  مبنای  بر  را  سیستم  شناختی  روش 
صالحیت اطالعات معلم فناوری به سطوح جدید آموزش 
حرفه ای فناوری معلمان طراحی و اجرا کرده است. این 
است،  تکنیکی  پیشرفت  و  علوم  از  مدرن  پیشرفت  یک 
تغییرات در محیط اجتماعی نیازمند معلمان است تا آنها را 
کنند،  استفاده  یادگیری  دستاوردهای  در  موثر  طور  به 
توسعه انسانی به طور صحیح هدایت دانش آموزان را به 
از  استفاده  آموزشی،  فرایند  بهبود  برای  خالقانه  صورت 
می  نشان  را  آن  از  استفاده  و  مدرن  اطالعات  تکنولوژی 
تکنیک  پلی  دانشگاه  ملی  تحقیقات  دهد)10(. 

توکیس)TPU( توسعه مهارت زبان انگلیسی و شایستگی 
ارتباطی دانش آموزان و کارکنان خود را به عنوان یک هدف 
مهم استراتژیک برای دستیابی به اهداف در نظر می گیرد. 
این به عنوان یکی از مراحل ذکر شده در برنامه استرتژیک 
تحقیق ملی در دانشگاه پلی تکنیک دانشگاه توکیس در 
زمینه افزایش رقابت در گروهی از موسسات تحقیقاتی و 
دانشگاهی سطح باال ) برنامه استراتژیک TPU( برای سال 
از  یکی  به  شدن  تبدیل  منظور  به   2020  -  2013 های 
های  فناوری  زمینه  در  جهان  تحقیقاتی  های  دانشگاه 
رضایت بخش و حل مشکالت جهانی اجتماعی، اقتصادی 
و محیط زیست برای توسعه پایدار بشری است)چوبیک2 ، 
2013و 2015(. برای بهبود مهارت زبان انگلیسی و افزایش 
مهارت های ارتباطی دانش آموزان و کارکنان، رویکردهای 
و  شوند  می  معرفی  تربیتی  یادگیری  فرآیند  در  جدیدی 
برای کارکنان دانشگاه در  برنامه های تقویت زبان جدید 
حال توسعه هستند. چشم انداز دوره آموزش حرفه ای به 
یافته  توسعه  رویکردهای  از  مثبتی  نتایج  انگلیسی  زبان 
 .)11( است  داده  نشان  را    TPU مشترک  برنامه  توسط 
تحقیق دیگری در جمهوری قزاقستان توسط بایاریستانووآ 

2 Chubik
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1و همکاران در سال 2014 تحت عنوان مدیریت سیستم 

آموزشی و صالحیت حرفه ای مدیران انجام گرفت. هدف 
نظام  به  نسبت  مختلف  رویکردهای  تحلیل  تحقیق، 
است)12(.  آموزش  مدیراِن  و  عالی  آموزش  مدیریت 
بنابراین نیاز اصلی به مدیریت آموزش، شایستگی حرفه 
های  فعالیت  امکان  که  است  ای  حرفه  آموزش  و  باال  ای 
برای  لذا  کند.  می  فراهم  را  ای  حرفه  مدیریت  آموزشی 
رسیدن به اهداف حرفه ای و کارآمد، مدیر آموزش باید فرد 
حرفه ای شایسته باشد. بنابراین، مسئله آموزش مدیراِن 
اصلی  منابع  از  یکی  قزاقستان  عالی  آموزش  در  آموزشی 

اصالحات آموزشی در ارائه خدمات کارآمد است. نجفی و 
شناسایی  عنوان  تحت  خود  تحقیق  در  همکاران)13( 
پیش  مرا کز  مدیران  نیاز  مورد  ای  حرفه  های  صالحیت 
دبستان و بررسی وضع موجود و مطلوب به این نتایج دست 
نیاز  مورد  ای  حرفه  های  صالحیت  ترین  مهم   : یافتند 
مدیران آموزشی مرا کز پش دبستانی عبارتند از : صالحیت 
زمان،  مدیریت  )خودمدیریتی،  رهبری  و  مدیریتی  های 
مدیریت بحران، مدیریت تضاد)مدیریت تغییر، مدیریت 
برنامه  پژوهی،  آینده  تصمیم،  اخذ  توانائی  مشارکتی، 
ریزی( و  اجتماعی)مهارت های : روابط میان فردی،  درون 
گروهی،  کار  و  همکاری  مشارکت  فردی،  برون  فردی، 
مردمی، نفوذ در دیگران و قانع کردن آن ها، درست گوش 
دادن، کنترل جمعی، اشتیاق به حل تضاد با روش های 
غیر خشونت آمیز، توانائی انجام دادن کار گروهی، پذیرفتن 
مسئولیت برای نقش ها و وظایف(،فناورانه)تکنولوزیکی( 
و  اخالقی  معنوی،  کاری(،  و  اقتصادی)شغلی  فردی، 
مذهبی، هوشی)فکری(، پژوهشی، محیطی، جهانی و بین 
المللی، سیاسی و فرهنگی . در این پژوهش جامعه آماری 

1 Elmira  Bayarystanova, Asyl Arenova, Raushan 
Nurmuhametova

با  نمونه  حجم  تهران،  دبستان  پیش  مرا کز  مدیران  کلیه 
ابزار  و  تصادفی  گیری  نمونه  و  مورگان  جدول  از  استفاده 
پژوهش  در  باشد.  می  پرسشنامه  اطالعات،  آوری  جمع 
دیگری با هدف ارائه الگوی شایستگی برای مدیران مدارس 
ابتدایی شهر تهران انجام که جامعه آماری به تعداد 30 نفر 
و  هدفمند  برفی  گلوله  سرشماری  کمک  به  و  خبرگان  از 
مصاحبه به ارائه الگو پرداخته شد. نتایج حاصل از پژوهش 
شامل 124 شاخص و شش بعد)بعد ذهنی بینشی، درون 
فردی، بین فردی، اخالقی، عملکردی و رهبری ( است. و 
ادرا کی،  گیری،  تصمیم  های  مهارت   ( مولفه  سیزده 

تیمی،  کار  ای،  حرفه  رفتار  شخصیتی،  های  شایستگی 
مهارت های ارتباطی، اخالق حرفه ای، شایستگی های 
ارزشی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت اجرایی، دانش و 
مهارت، استانداردسازی و مدیریت( )14(. مدل صالحیت 
انسانی  از زمینه های توسعه منابع  تواند در بسیاری  می 
مورد استفاده قرار بگیرد. خصوصیات یک مدل شایستگی 
های  ویژگی  دیگر  و  ها،  مهارت  دانش،  از  خاصی  ترکیب 
شخصیتی که برای کارایی اثربخش موثر در سازمان الزم 
های  صالحیت  از  استفاده  از  باید  مدل  ساختار  است. 
انتخاب شده حمایت کند.  سراسر عملکرد منابع انسانی 
)6(. مدل شایستگی یک ابزار توصیفی است که صالحیت 
های مورد نیاز برای عمل کردن در یک نقش خاص درون 
یک کار، شغل، سازمان و یا صنعت را شناسایی می کند. به 
بیان ساده، یک مدل شایستگی یک توصیف رفتاری شغلی 
است که باید توسط هر عملکرد شغلی و هر کار تعریف شود 
های  مدل  از  برخی  به  ادامه  در  فا گ 1999(.  از  نقل  )به 
شایستگی اشاره می گردد از جمله: نظریه دیسنزو و رابینز2 
دیگران، 1393()15(،  و  )حسینیان  ناسا3  مدل   ،)1988(

2 DeCenzo, D.A. & S.Robbins
3 National Aeronautics and Space Administration
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نظریه رابرت كاتز و نظریه دری و همکاران )16(. در پایان 
خارجی  و  داخلی  مطالعات  از  حاصل  ابعاد  بندی  جمع 
صالحیت به این ترتیب می باشد: شایستگی های تخصصی 
شامل : بهبود عملکرد و آموزش، طراحی، ارائه آموزش ، 
نظارت،  مدیریت،  ارزیابی،  آموزشی،  فناوری  با  آشنایی 
های  مهارت  مانند  اساسی  های  توانایی  دانش،  مدیریت 
تجاری، تفکر جهانی، دانش صنعت، مهارت های درون 
ابعاد: فردی، مهارت های شخصی و سواد فناوری، طبق 

نظر مدل صالحیت اِ.اس تی. دی1 )2013(، ابعاد: فناوری، 
علمی، رفتاری و اجتماعی، نظارت و برنامه ریزی، روش 

هانین2  مدل  زعم  به  آموزشی،  طراحی  و  آموزشی  های 
و  فنی  مربی،  اجتماعی،  دوره،  طراحی  ابعاد:   ،  )2012(
آموزشی،  ای،  حرفه  ابعاد:   ،)2010() قوش3  مدیریتی 
اجتماعی، ارزیابی، مدیریتی، فنی، راهنمایی، مشاوره، 
آموزشی،  ابعاد:   ،)2009( باوان4  تحقیقاتی  های  مهارت 
همکاری و شبکه، بحث های اجتماعی و بحث های فناوری 
فنی،  شخصی،  اداری،  ابعاد:   ،5)2008( یونسکو  مدل 
اجتماعی  و  ارتباطی   ، آموزشی  آموزشی،  طراحی 
های  مهارت  منطقی،  مدیریت  ابعاد:  وارول)2007(6، 
یادگیری،  ارزیابی  ارزشیابی درس،  راهنمایی،  ارتباطی، 
از  استقبال  گفتگو،  تسهیل  دوستانه،  محیط  یک  ایجاد 
تفکر انتقادی، تعامل مناسب، ارائه بازخورد، استفاده از 
روش های معتبر آموزش، نظارت پیشرفت، روابط رضایت 
خود  و  رهبری  خود  ترویج  یادگیرنده،  به  کمک  و  بخش 
تنظیمی، استفاده کارآمد از فن آوری ارتقاء دانش حرفه 

1 ASTD Competency Model
2 AI –Hanin Model
3 Ghush
4 Bavan, Spector and Esiktor
5 Unesco model
6 Varol

و  یادگیری  تعامل،  و  ارتباطی  ابعاد:  دارابی)2006(،  ای 
آموزشی، اداری و مدیریتی، مهارت های فن آوری ایگان و 
ا کِدر)2005(7، ابعاد: شایستگی در استفاده از تکنولوژی، 
توسعه  و  الکترونیکی  آموزش  زمان،  مدیریت  ارتباطات، 
و  فنی  تسهیالت،  اداری،  ابعاد:   ،8)2005( آیدین  محتوا 
مهارت های ارزیابی شنک)2004(9، ابعاد: شایستگی های 
و  آموزشی  های  روش  درک،  ریزی،  برنامه  ای،  حرفه 
بی   . آی  مدل  مدیریت  ارزشیابی،  و  ارزیابی  استراتژی، 
..)2003(10، ابعاد: تسهیل کننده فرآیند مشاور، ارزیاب، 
پژوهشگر ، تسهیل کننده محتوا، تکنسین، طراح و مدیر 

گودیر )2000(11، و در نهایت ابعاد: ارتباطات بین فردی، 
مهارت های برنامه ریزی، مهارت های کار تیمی، مهارت 
در  دانش  بازخورد،  مهارت های سازمانی،  نوشتن،  های 
پایه  تکنولوژی  دانش  دور،  راه  از  آموزش  زمینه 
تاچ)1994(12. در پژوهش حاضر با مرور ادبیات و پیشینه 
ای  حرفه  های  صالحیت  کلیدی  های  حیطه  پژوهش 
براساس  حاضر  تحقیق  مفهومی  مدل  آموزش،  مدیران 
ابعاد کلیدی مدل ها و نظر صاحبنظران خارجی و داخلی 
کاشینا)2016(،  پالما)2016(،  مانندتووکانِتس)2017(، 
میرانِد)2015(،  بارا کاسکا)2015(،  اسالمی)2016(، 
سوسیو)2015(،  ِرستون)2015(،  کولین)2015(، 
پروِتسکو)2014(، مولِدر)2014 به نقل از بویاتزیس 1982(، 
بایاریتسانوا)2014(،   ،)2014( اِل  ایوانز  مارتیِنز)2014(، 
یانگ)2013(،  ِفِرسکو)2013(،   ،)2013( ِتلو  میلی 
شبانی  پناهی)1397(،  نجفی)1397(،  پونیا)2013(، 

7 Egan and Akdere
8 Aydin 
9 Shank
10 IBSTPI Model
11 Goodyear
12 Touch
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پورکریمی فرح بخش)1396(،   )1397پورکریمی)1396(، 
صابر  دیبایی  طافی)1395(،  زمانی)1395(،   ،)1395(
محمدیان  زاده)1395(،  حاتم  ا کرامی)1395(،   ،)1395(
این  بر  است.  شده  انجام  حسینیان)1393(  و   )1395(
را  ای  حرفه  های  صالحیت  کلیدی  های  مولفه  اساس، 
فناوری،  و  تکنولوژی  انگیزش،  مولفه:  پنج  در  می توان 
مدیریتی، مهارت های بین فردی و ویژگی های شخصیتی 

مورد بررسی قرار داد.

شکل 1. مدل مفهومی اولیه پژوهش

روش شناسی پژوهش

به  و  است  کاربردی  هدف  نظر  از  تحقیق  این  روش 
داده  گردآوری  نحوه  و  است.  شده  انجام  ا کتشافی  روش 
ها به روش کمی صورت گرفته است. در این پژوهش برای 
نظری،  مبانی  و  ادبیات  به  مربوط  داده های  جمع آوری 
تدوین فرضیه ها و ارائه الگوی اولیه موضوع از روش های 
مجالت،  مقاالت،  کتاب ها،  )مطالعه ی  کتابخانه ای 
و  )اینترنتی(  اطالعاتی  بانک های  و  پژوهشی  طرح های 
همچنین پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. 
در  آموزشی  معاونان  و  روسا  بین  شده  توزیع  پرسشنامه 
نفر   150 تعداد  آماری  جامعه  جمعا  که  دانشگاهها  ستاد 
را تشکیل می دهد. سپس جهت محاسبه حجم نمونه از 
فرمول کوکران  استفاده شد. لذا بر همین اساس، حجم 
در  آموزشی  معاونان  و  روسا  از  نفر   107 تعداد  به  نمونه 

روایی  ستاد دانشگاهها در این پژوهش همکاری کردند. 
پرسشنامه: از آن جا که محتوای پرسشنامه، مولفه هایی 

می  اهمیت  ضریب  باالترین  دارای  که  دهد  می  نشان  را 
روایی  توسط خبرگان،  تایید سواالت  به  توجه  با  باشند، 
پایایی  گرفته است.  قرار  تایید  محتوای پرسشنامه مورد 
آماری،  های  آزمون  انجام  جهت  ابتدا  در  پرسشنامه: 

از آلفای  یا پایایی پرسشنامه  جهت تائید قابلیت اعتماد 
کرونباخ استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد 
که ضریب آلفای کل پرسشنامه صالحیت های حرفه ای 
ابزار  که  باشد  می   %98 همان  یا   0/978 آموزش  مدیران 

استفاده شده از پایایی مطلوبی برخوردار است. تجزیه و 
تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی 
 Smart PLS و   SPSS16 افزار  نرم  طریق  از  استنباطی  و 
از  داده ها  توصیف  برای  تحقیق  این  در  می شود.  انجام 
آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، جدول توزیع 
فراوانی، ترسیم نمودارها و همچنین توصیف ویژگی های 
در  و  می گردد.  استفاده  پرسشنامه  به  دهندگان  پاسخ 
و  تجزیه  به  عاملی،  تحلیل  روش  به  استنباطی  تحلیل 
تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد. تعداد آزمودنی در این 
تحقیق شامل 107 نفر بوده است که ویژگی های جمعیت 
جنسیت: بررسی  شناختی آنها به صورت زیر می باشد: 
در  منتخب  پاسخ دهندگان  جنسیت  درزمینه  انجام شده 
نمونه نشان می دهد 31/78 درصد پاسخگویان )34 نفر( 
پاسخ دهندگان زن و 68/22 درصد پاسخگویان )73 نفر( 
پاسخ دهندگان مرد هستند؛ بنابراین پاسخ دهندگان مرد 
بررسی  سن:  دارند.  پژوهش  این  در  بیشتری  فراوانی 
انجام شده درزمینه سن پاسخ دهندگان منتخب در نمونه 
 39( پاسخ دهندگان  سن  درصد   36/45 می دهد:  نشان 
نفر( بین 40-31 سال، 45/79 درصد سن پاسخ دهندگان 
سن  درصد   17/76 و  سال   41-50 بین  نفر(   49(
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فاطمه امانی و همکاران ارائه مدلی به منظور ارتقاء صالحیت حرفه ای مدیران آموزشی دانشگاهها

پاسخ دهندگان )19 نفر( 50 سال به باال می باشد. میزان 
تحصیالت: بررسی انجام شده درزمینه میزان تحصیالت 

 0/93 می دهد:  نشان  نمونه  در  منتخب  پاسخ دهندگان 
درصد پاسخ دهندگان )1 نفر( دارای تحصیالت لیسانس، 
نفر( دارای تحصیالت  72/90 درصد پاسخ دهندگان )78 
نفر(   28( پاسخ دهندگان  درصد   26/17 و  لیسانس  فوق 
دارای تحصیالت دکتری می باشند. سابقه خدمت: بررسی 
انجام شده درزمینه سابقه خدمت پاسخ دهندگان منتخب 
پاسخ دهندگان  درصد   10/28 می دهد:  نشان  نمونه  در 
 24( پاسخ دهندگان  درصد  سال، 22/43  زیر 5  نفر(   11(

نفر( بین 6 تا 10 سال، 30/84 درصد پاسخ دهندگان )33 

نفر( بین 11 تا 15 سال و 36/45 درصد پاسخ دهندگان )39 
نفر( بین 16 تا 20 سال سابقه خدمت دارند. جهت بررسی 
و تعیین مدلی مناسب برای تعیین صالحیت های حرفه ای 
مدیران آموزشی دانشگاهها از روش تحلیل عاملی استفاده 
شد که فرآیند انجام کار و نتایج آن را در ذیل مالحظه می 
فرمائید. در ادامه مدل تحلیل عاملی شاخص های تعیین 
را  دانشگاهها  آموزشی   مدیران  حرفه ای  صالحیت های 
باشد   0.3 از  کمتر  عاملی  بار  ا گر  می فرمائید.  مالحظه 
رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف نظر می شود. 
بارعاملی بین 0.3 تا 0.6 قابل قبول است و ا گر بزرگتر از 

0.6 باشد خیلی مطلوب است.

نمودار 1. مدل تحلیل عاملی شاخص های صالحیت های حرفه ای مدیران آموزشی دانشگاهها
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فاطمه امانی و همکاران ارائه مدلی به منظور ارتقاء صالحیت حرفه ای مدیران آموزشی دانشگاهها

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است، از بین 
30 گویه، به دلیل آنکه بار عاملی کمتر از 0.3 وجود نداشت، 
نگردیدند.  حذف  عاملی  تحلیل  روند  از  ها  گویه  از  هیچ 

جدول 1. مدل تحلیل عاملی شاخص های صالحیت های حرفه ای مدیران آموزشی دانشگاهها

ضریب مسیر شاخص بارعاملی عنوان مولفه

0/941

تقویت فعالیت های مبتنی بر ارتقاء رضایت مراجعین از طریق تشویق و پاداش 0/891

انگیزش
ایجاد بستر رشد و توانمندسازی کارکنان به منظور بالندگی افراد واحد سازمانی 0/874

تفویض اختیارات و مسئولیت ها به کارکنان جهت ارتقاء توانمندی کارکنان 0/900

تقویت فعالیت های تیمی از طریق ایجاد پروژه های تیمی و تقسیم فعالیت ها به کل تیم 0/900

0/926

تسلط بر فناوری ها و تکنولوژی های آموزشی و پژوهشی 0/904

تکنولوژی و 
فناوری

ایجاد بستر شبکه های مجازی و تبادل اخبار و اطالعات به روز و سریع 0/886

تسهیل ارتباطات فناورانه و تکنولوژی از طریق مهارت های فناورانه آموزش 0/932

ایجاد فرصت های برابر در رشد و مهارت آموزی کارکنان آموزش 0/903

0/956

تقویت مهارت های اداری - علمی جهت اصالح فرآیندهای آموزشی و اداری 0/872

مدیریتی

بکارگیری و تقویت روش های نو و خالقانه در فرآیندهای اداری 0/929

اصالح ساختار و فرآیندها به صورت مداوم و به منظور ارتقاء اثربخشی آموزش 0/884

ایجاد بستر سریع و آسان جهت حل مشکالت مراجعین و ثبت نظرات و پیشنهادات 0/928

تقویت جنبه های همدالنه و روابط دوستانه بین کارکنان و مدیریت 0/883

0/905
مهارت مدیریت تعارض و تقویت ایجاد تعارض سازنده در محیط کار 0/947 مهارت های 

تقویت و ارتقاء توانمندی های کالمی و فن بیانبین فردی 0/946

0/914

گوش دادن فعال و پرهیز از قضاوت عجوالنه در مورد کارکنان و اساتید 0/907

ویژگی های 
شخصیتی

دارا بودن خصوصیات شخصیت کارآمدی)سعه صدر داشتن، قاطعیت، عادل بودن، 
پشتکار داشتن، قدرشناسی، شجاعت و صبور بودن( برای کار در محیط آموزشی

0/905

تمایل به یادگیری مداوم در مورد آخرین یافته های آموزشی و مهارتی نظام آموزشی 0/932

داشتن روحیه انتقادپذیری و رقابت جویی سالم در جهت پیشرفت اهداف مهارتی نظام 
آموزشی دانشگاهها

0/920

تعداد 6 گویه بارعاملی بین 0/8 الی 0/9، و کلیه گویه های 
است. مطلوب«  »خیلی  که  بود   0/9 از  بزرگتر  باقیمانده 
در ادامه اطالعات ضریب مسیر را مالحظه می فرمائید:
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فاطمه امانی و همکاران ارائه مدلی به منظور ارتقاء صالحیت حرفه ای مدیران آموزشی دانشگاهها

جدول 2. ضریب مسیر خروجی تحلیل عاملی

معناداری ضریب مسیر مسیر ردیف

معنادار

0/956 عوامل مدیریتی <<< عوامل انگیزش 1

0/938 عوامل انگیزش <<< عوامل تکنولوژی و فناوری 2

0/926 عوامل تکنولوژی و فناوری <<< عوامل مهارت های بین فردی 3

0/914 عوامل ویژگی های شخصیتی <<< عوامل مهارت های بین فردی 4

0/905 عوامل مهارت های بین فردی 5

و  مطالعات  جمع بندی  از  شد،  گفته  که  همانگونه 
مدل  های  مولفه  و  ابعاد  عوامل،  پیشین  پژوهش های 
به  دانشگاهها  آموزشی  مدیران  حرفه ای  صالحیت های 
تکنولوژی  انگیزش،  از:  عبارتند  عوامل  این  آمد.  دست 
و فناوری، مدیریتی، مهارت های بین فردی و در نهایت 
این  پرسشنامه  در  محقق  سپس  شخصیتی.  ویژگی های 
عوامل، ابعاد و مولفه ها را به ارزیابی گذاشته و با استفاده 
توجه  با  کرد.  بررسی  را  عاملی  بارهای  عاملی،  تحلیل  از 
لذا هیچ یک  بود  باالی 0/6  بارهای عاملی  اینکه کلیه  به 
از عوامل حذف نشد هر هفت مولفه باال، با شاخص های 
آن ها، تحت عنوان ابعاد و مولفه های مدل صالحیت های 

پذیرش  مورد  دانشگاهها  آموزشی  مدیران  حرفه ای 
الگو  تناسب  درجه  جهت  انتها  در  محقق  گرفت.  قرار 
دانشگاهها  در  آموزشی  مدیران  حرفه ای  صالحیت های 
مراحل ذیل را طی کرد.وجود X2 پایین و نسبت کاي دو به 
درجه آزادي کمتر از سه نشان دهنده برازش مناسب مدل 
 ،Smart PLS خروجی  به  توجه  با  پژوهش  این  در  است. 
سازه  کل  براي  آزادي  درجه  به  شده  محاسبه   X2 نسبت 
برای   43/944 با  برابر  »انگیزش«،  برای   39/841 با  برابر 
»تکنولوژی و فناوری«، برابر با 44/645 برای »مدیریتی«، 
برابر با 29/766 برای »مهارت های بین فردی« و در نهایت 

برابر با 43/430 برای »ویژگی های شخصیتی«، می باشد.

جدول 3. شاخص های برازش الگو

ویژگی های 
شخصیتی

مهارت های بین 
فردی

مدیریتی
تکنولوژی و 

فناوری
انگیزش

دامنه قابل 
قبول

شاخص

43/430 29/766 44/645 43/944 39/841 - )X2( خی دو

31 17 37 30 31 - درجه آزادی

0/068 0/028 0/181 0/048 0/133 3 ≥ X 2/df

0/043 0/028 0/049 0/13 0/013 0/08 ≥ RMSEA

0/041 0/022 0/025 0/19 0/011 0/08 ≥ RMR

0/97 0/98 0/99 0/93 0/91 نزدیک به 1 NFI

0/99 0/99 0/97 0/96 0/93 نزدیک به 1 CFI

0/98 0/93 0/96 0/97 0/95 نزدیک به 1 GFI

0/95 0/91 0/92 0/93 0/96 نزدیک به 1 AGFI
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همچنین RMSEA محاسبه شده براي کل مدل برابر 
با 0/013 برای »انگیزش«، برابر با 0/13 برای »تکنولوژی 
با  برابر  »مدیریتی«،  برای   0/049 با  برابر  فناوری«،  و 
برابر  نهایت  در  و  بین فردی«  »مهارت های  برای   0/028
نیز  و  برای »ویژگی های شخصیتی«، می باشد.  با 0/043 
برای   0/011 با  برابر  مدل  کل  براي  شده  محاسبه   RMR

فناوری«،  و  »تکنولوژی  برای   0/19 با  برابر  »انگیزش«، 
برای   0/022 با  برابر  »مدیریتی«،  برای   0/025 با  برابر 
»مهارت های بین فردی« و در نهایت برابر با 0/041 برای 
»ویژگی های شخصیتی«، می باشد. در ادامه NFI محاسبه 

برابر  »انگیزش«،  برای   0/91 با  برابر  مدل  کل  براي  شده 
برای  با 0/99  برابر  فناوری«،  و  »تکنولوژی  برای  با 0/93 
بین فردی«  »مهارت های  برای  با 0/98  برابر  »مدیریتی«، 
برای »ویژگی های شخصیتی«،  با 0/97  برابر  نهایت  و در 
با  برابر  مدل  کل  براي  شده  محاسبه   CFI و  می باشد. 
و  »تکنولوژی  برای   0/96 با  برابر  »انگیزش«،  برای   0/93
 0/99 با  برابر  »مدیریتی«،  برای   0/97 با  برابر  فناوری«، 
 0/99 با  برابر  نهایت  در  و  بین فردی«  »مهارت های  برای 
در  همچنین  و  می باشد.  شخصیتی«،  »ویژگی های  برای 
ادامه GFI محاسبه شده براي کل مدل برابر با 0/95 برای 
»انگیزش«، برابر با 0/97 برای »تکنولوژی و فناوری«، برابر 
با 0/96 برای »مدیریتی«، برابر با 0/93 برای »مهارت های 
»ویژگی های  برای   0/98 با  برابر  نهایت  در  و  بین فردی« 
شده  محاسبه   AGFI پایان  در  و  می باشد.  شخصیتی«، 
با  برابر  »انگیزش«،  برای   0/96 با  برابر  مدل  کل  براي 
برای   0/92 با  برابر  فناوری«،  و  »تکنولوژی  برای   0/93
بین فردی«  »مهارت های  برای  با 0/91  برابر  »مدیریتی«، 
برای »ویژگی های شخصیتی«،  با 0/95  برابر  نهایت  و در 
  1RMSEA می باشد. در پایان الزم به توضیح است که مقدار

1 Root Mean Square Error of Approximation

و 2RMR کمتر از 3GFI ،0/8 و 4AGFI باالی 90% و نزدیک 
همه  هستند.  مدل  اعتبار  نشان دهنده  همگی  یک،  به 
الگوي  از مقادیر مطلوبی برخوردارند. در  این شاخص ها 
حاضر مؤلفه هاي صالحیت حرفه اي )انگیزش، تکنولوژی 
نهایت  در  و  بین فردی  مهارت های  مدیریتی،  فناوری،  و 
ویژگی های شخصیتی( به عنوان متغیرهاي مشاهده شده 
1 و متغیر صالحیت حرفه اي به عنوان متغیر مکنون 2 در 
نظر گرفته شده است. شاخص هاي برازش الگو در تحلیل 

عاملی، برازش الگو را تأیید می نمایند.

شکل 2. مدل ارتقاء صالحیت حرفه ای مدیران آموزشی 
دانشگاه ها

نتیجه گیری

مشکل  شد  اشاره  نیز  مسئله  بیان  در  که  همانطور 
مدیران آموزشی و صالحیت حرفه ای در زمینه فرایندهای 
آموزشی، نه تنها مسئله ایران که مسئله مهم کشورهای اروپا 
مرکزی بوده است. )1(. گسترش همه جانبه و پیچیدگی 
سازمان های آموزشی، لزوم برخورداری از مدیران شایسته 

2 Root Mean Square Residual
3 Goodness of Fit Index
4 Adjusted Goodness of Fit Index
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و توانمند را دو چندان کرده است، بنابراین موفقیت یک 
سازمان آموزشی نیز در گرو داشتن مدیران الیق، شایسته، 

توانا و متخصص است. )3(. 

شکل 3. مدل شماتیک ارتقاء صالحیت حرفه ای مدیران 
آموزشی دانشگاهها

ضیایی مهر مدیر کل دفتر صالحیت حرفه ای )21( می 
گوید: آنچه مسلم است هم ا کنون بین حوزه آموزش و حوزه 
کسب و کار گسست وجود دارد که ما تالش خواهیم کرد ساز 
وکارهایی را پیش بینی کنیم تا بتوانیم شکاف موجود بین 
حوزه های آموزش و کسب و کار را به حداقل برسانیم. در 
بحث صالحیت حرفه ای، توجه به استانداردها شایستگی 

خاص هر شغل در آموزش و سنجش صالحیت حرفه ای 
مغفول مانده و ادبیات مناسبی در دانشگاه و در کشور در این 
زمینه ایجاد نشده است و این خود عاملی است تا در تصمیم 
این  اصلی  مساله  بنابراین  شویم.  انحراف  دچار  گیری ها 
پژوهش ارائه مدلی به منظور ارتقاء صالحیت حرفه ای مدیران 
آموزشی در دانشگاهها بود. که با توجه به کار پژوهشی و علمی 

این پژوهش  از  انجام شده مولفه ها و شاخص های حاصل 
می تواند )مولفه های: ارزش، انگیزش، تکنولوژی و فناوری، 
ویژگی های  و  میان فردی  مهارت های  دانش،  مدیریتی، 
شخصیتی( در زمینه کاهش شکاف و جلوگیری از انحراف در 

تصمیم گیری ها کمک بسیار شایانی نماید. نکته قابل توجه در 
این زمینه، توجه ویژه به چهار عامل: عوامل مدیریتی، عوامل 
تکنولوژی و فناوری، عوامل ویژگی های شخصیتی و در نهایت 
عوامل مهارت های بین فردی، به عنوان عوامل مهم با بارهای 
عاملی باالی 0/9، می باشد. لذا مدیران ارشد دانشگاهها با 
پرداختن به این مهم می توانند به اهداف و برنامه های خود در 
راستای ارتقاء صالحیت حرفه ای مدیران آموزشی، و با تا کید 
روی چهار مولفه دارای اولویت باال، دست یابند، که همانا حل 
چالش اصلی محقق در این تحقیق نیز می باشد. نتایج حاصل 
از تحقیقات محقق با مطالعات تحقیقی در بخش کارکنان 
خدمات عمومی اسلوا کی که مدل شایستگی را بر مبنای سه 
رکن اصلی بیان کرد: دانش حرفه ای، مهارت های کاربردی 
و بلوغ اجتماعی ) اسکورکووا1 ،2016 به نقل از پوروازنیک 
2013(. و همچنین تحقیق پالما وهمکاران در سال 2016، 
همسو است. همچنین اسالمی و همکاران )2016( تحقیقی 
با هدف  ارائه مدل صالحیت حرفه ای استادان در محیط 
های یادگیری الکترونیکی انجام دادند. به منظور شناسایی 
ابعاد و اجزای شایستگی، پیش زمینه های تحقیق به طور 
کامل مورد بررسی قرار گرفت و هفت بعد )اجتماعی، اخالقی، 

1 uzan Skorkova - Porvaznik
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مدیریتی، شخصی، فنی، آموزشی و نظارتی(  و بیست و یک 
مولفه از بیست و سه مقاله شناسایی شد. علیرغم پیچیدگی 
ها در توصیف صالحیت و تفاوت بین مدل های صالحیت، 
شباهت بین آنها و این مدل وجود داشت. این مدل می تواند 
به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی توسط مدیران آموزشی 
نتایج  با  که  شود؛  انتخاب  مدرسان  ارتقاء  و  آموزش  برای 
تحقیق محقق همسو است. همچنین در سال 2016 مطالعه 
فناوری  اطالعات  ای  حرفه  صالحیت  توسعه  عنوان  با  ای 
معلم در تحصیالت تکمیلی توسط کاشینا1 انجام شد. یافته 
ها، نشان از عناصر روش شناختی سیستم، براساس تعیین 

مولفه های صالحیت اطالعات معلم فناوری به سطوح جدید 
آموزش حرفه ای فناوری معلمان طراحی و اجرا شده است. 
نتایج بدست آمده از مطالعه فوق، نشان می دهد آموزش 
در سیستم آموزش عالی پس از تحصیل بستگی به جهت 
گیری فرآیند آموزشی بر اصول رویکرد شخصیتی و فعالیت 
های آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات مدرن و استفاده 
از روش ها، ابزار و یادگیری سازمانی دارد که شامل استفاده 
از اطالعات و فناوری های ارتباطی است. )کاشینا، 2016(؛ 
تحقیق  بر  عالوه  است.  همسو  محقق  تحقیق  نتایج  با  که 
پرورش  و  آموزش  موفقیت  کلید  و  آموزشی  های  مهارت 
پذیرفت؛  صورت  در 2015  همکارش  و  سوسیو  توسط  که 
تحقیق دیگری در جمهوری قزاقستان توسط بایاریستانووآ 
2و همکاران در سال 2014، کانتر3 و همکاران اش در 2013، 

در خصوص تاتیر مهارت های حرفه ای بر موفقیت و انگیزه 
دانشجویان و کیفیت آموزش درس ریاضی در کشور آلمان 
صورت گرفت، که با نتایج تحقیق محقق همسو است. در 

1 Ganna, Kashyna
2 Elmira Bayarystanova, Asyl Arenova, Raushan 

Nurmuhametova
3 Mareik Kunter, Uta Klusmann,Jurgen Baumert, Dirk  

Richter, Thamar Voss, Axinja Hachfeld.

بنام شناسایی صالحیت  تحقیقی  ادامه شهریاری)1396( 
های حرفه ای معلمان مدارس استثنائی شهر شیراز، فرح 
بخش و دیگران )1396( تحقیقی با هدف تدوین صالحیت 
استان  ابتدایی  مدارس  مدیران  ای  حرفه   - علمی  های 
تحقیق  در   )1396( همکاران  و  نجفی  همچنین  لرستان، 
خود تحت عنوان شناسایی صالحیت های حرفه ای مورد 
بررسی وضع موجود و  و  نیاز مدیران مرا کز پیش دبستان 
مطلوب، تحقیقاتی صورت دادند که نتایج آن ها که با نتایج 
تحقیق محقق همسو است. پور کریمی و همکاران، 1396 
نام طراحی و تبیین صالحیت های حرفه ای  به  تحقیقی 

با  که  پرداخته شد؛  دادند  انجام  انسانی  منابع  کارشناسان 
نتایج تحقیق محقق همسو است. پژوهش نجفی و همکاران، 
های  صالحیت  برای  الگویی  ارائه  هدف  با  سال 1397  در 
حرفه ای مدیران مرا کز پیش دبستان؛ تحقیق دیگری به 
منظور ارائه الگوی شایستگی حرفه ای مدیران پژوهشی در 
سازمان های پژوهش محور توسط پناهی و همکاران در سال 
1397؛ تحقیق زمانی در پایان نامه ارشد خود در سال 1395 
ارزیابی مؤلفه های صالحیت های حرفه ای  تحت عنوان 
کارشناسان منابع انسانی شرکت توانیر و شرکت های تابعه، 
پورکریمی و همکارانش در سال 1395، در پژوهشی که نشان 
داد که مهمترین صالحیت های مورد نیاز مدیران آموزشی 
شامل صالحیت هایی است؛ نتایج آن ها با نتایج تحقیق 
محقق همسو است. با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، از 
همچنین  و  پیشین  پژوهش های  و  مطالعات  جمع بندی 
تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات و نیز بررسی عوامل، ابعاد 
و مولفه های مدل صالحیت های حرفه ای مدیران آموزشی 
دانشگاهها، پیشنهادات ذیل می تواند از جمله پیشنهادات 
اولویت بندی  و  سازوکارها  بر  منطبق  یافته ها،  بر  مبتنی 
مولفه ها مناسب برای ارتقاء صالحیت های حرفه ای مدیران 

آموزشی باشد:



4 
ره

ما
 ش

 -
 28

ره 
دو

 -
13

98
ن 

ستا
زم

4 
ره

ما
 ش

 -
 28

ره 
دو

 -
13

98
ن 

ستا
زم

65
فاطمه امانی و همکاران ارائه مدلی به منظور ارتقاء صالحیت حرفه ای مدیران آموزشی دانشگاهها

جدول 4. ارائه پیشنهادات مبتنی بر یافته ها، منطبق بر سازوكارها و اولویت بندی مولفه ها

پیشنهادات مبتنی بر یافته ها، 
منطبق بر سازوكارها

پیشنهادات مبتنی بر سازوكارها
سازوكارهای 

مناسب
میزان 
اولویت

عنوان 
مولفه

1. تسلط بر فناوری ها و تکنولوژی های 
آموزشی و پژوهشی

2. ایجاد بستر شبکه های مجازی و تبادل 
اخبار و اطالعات به روز و سریع

3. تسهیل ارتباطات فناورانه و تکنولوژی 
از طریق مهارت های فناورانه آموزش
4. ایجاد فرصت های برابر در رشد و 

مهارت آموزی کارکنان آموزش

1. توجه به تکنولوژی آموزش به منظور ارتقاء 
کیفیت تدریس جهت یادگیری آسان و بهتر؛

2. استفاده از افراد متخصص در پست 
تکنولوژی یا سمعی بصری؛

3. ارج نهادن به مدیران و مدرسانی که از 
تکنولوژی آموزشی بهینه استفاده می نمایند؛

4. اختصاص بودجه های خاص دانشگاهها به 
امر تکنولوژی آموزش؛

5. اطالع رسانی به مدیران و اساتید در رابطه 
با آخرین یافته های مربوط به تکنولوژی و 

روش های جدید آموزشی؛ ی 
ور

فنا
ی و 

وژ
نول

 تک
ی

ها
ت 

هار
ت م

قوی
ت

ی
زش

مو
ن آ

یرا
مد

وم
ت د

لوی
او

ی
ور

فنا
ی و 

وژ
نول

تک

1. گوش دادن فعال و پرهیز از قضاوت 
عجوالنه در مورد کارکنان و اساتید

2. دارا بودن خصوصیات شخصیت 
کارآمدی)سعه صدر داشتن، قاطعیت، 

عادل بودن، پشتکار داشتن، قدرشناسی، 
شجاعت و صبور بودن( برای کار در محیط 

آموزشی دانشگاهها
3. تمایل به یادگیری مداوم در مورد آخرین 
یافته های آموزشی و مهارتی در دانشگاهها

4. داشتن روحیه انتقاد پذیری و رقابت 
جویی سالم در جهت پیشرفت اهداف 

مهارتی نظام آموزشی در دانشگاهها 

1. خودانگیزی؛
2. صداقت؛

3. قابلیت اعتماد؛
4. خوش بینی؛

5. اعتماد به  نفس؛

ی 
یت

خص
ی ش

ها
ی 

ژگ
 وی

ی
ها

ت 
هار

ت م
قوی

ت
ی

زش
مو

ن آ
یرا
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وم
 س

ت
لوی

او

ی
یت

خص
ی ش

ها
ی 

ژگ
وی

1. مهارت مدیریت تعارض و تقویت ایجاد 
تعارض سازنده در محیط کار

2. تقویت و ارتقاء توانمندی های کالمی و 
فن بیان

1. رهبری؛
2. حساسیت؛

3. تحّمل فشار؛

ی 
ها

ت 
هار

ت م
قوی

ت
ن 

یرا
مد

ی 
رد

ن ف
میا

ی
زش

مو
آ

رم
ها

ت چ
لوی

او

ی 
ها

ت 
هار

م
ی

رد
ن ف

میا

1. تقویت فعالیت های مبتنی بر ارتقاء 
رضایت مراجعین از طریق تشویق و پاداش
2. ایجاد بستر رشد و توانمندسازی کارکنان 

به منظور بالندگی افراد واحد سازمانی
3. تفویض اختیارات و مسئولیت ها به 
کارکنان جهت ارتقاء توانمندی کارکنان

4. تقویت فعالیت های تیمی از طریق ایجاد 
پروژه های تیمی و تقسیم فعالیت ها به کل تیم

1. مشارکت در تصمیم گیری ها؛
2. گوش دادن فعال؛
3. بازخورد سازنده؛

4. تفویض اختیار؛
5. ارائه پاداش شخصی برای انجام و پایان کار؛

ایجاد ارتباط )ارتباط شفاهی، ارتباط کتبی(؛

ش 
یز

انگ
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ت 
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Providing a model to enhance the professional competence of educational 

managers in all universities 

Fatemeh Amani 1, Afsaneh Zamanimoghadam 2*, Babak Nasiri Gharghani 3, 

Reza Sourani Yancheshmeh 4, Maryam Mosleh 5

Abstract
Background and objective: Human beings are the most valuable and the greatest asset of society so education is 

vital. Competent people are able to utilize individual knowledge, abilities, skills, abilities, and attributes to achieve 
the goals and standards required for their roles and performance, thereby continually improving the organization 
for competitive advantage. Therefore, identifying and enhancing their individual skills, knowledge, abilities and 
attributes and their competencies for the success of the organization is inevitable. The researcher in this study seeks 
to present a model for enhancing the professional competence of educational managers at universities. 

Methods and Materials: The method of this research is applied and exploratory. The method of data collection 
is quantitative. In this study, library methods as well as researcher-made questionnaires were used to collect 
data on literature and theoretical foundations, formulate hypotheses and present basic pattern of the subject. 
Descriptive statistics including frequency, percentage of frequency, frequency distribution table, graphs, and 
description of the characteristics of respondents to the questionnaire are used to describe the data. In inferential 
analysis through factor analysis, the data will be analyzed. The statistical population consisted of 150 people and 
107 of them answered the questionnaire.

Results: The components and indicators of professional competencies promotion of educational managers 
include value, motivation, technology and management, knowledge, interpersonal skills and personality traits 
that can be very helpful in reducing gap and preventing deviation in decision making. 

Conclusion: The special attention of senior managers of universities to important management, technology 
and technology factors, personality traits, and finally interpersonal skills, enables them to achieve their goals and 
programs in order to enhance the professional competence of educational managers. 

Keywords: Professional Qualification Promotion, Educational Managers, Professional Qualifications.
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