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Abstract: Today, training skilled and specialized manpower is one of the key factors in the 

economic, social and cultural development of any country. Comprehensive scientific-applied 

university, as one of the main pillars of the country's higher education system, should pay special 

attention to its managers and instructors as the most important element of education. Therefore, in 

this study, the researcher seeks to provide a model of professional competence of educational 

managers. The method of this research is exploratory method. The data collection method is 

quantitative. In this research, library methods as well as a researcher-made questionnaire have 

been used to collect data related to literature and theoretical foundations, formulate hypotheses 

and provide a basic model of the subject. The Cronbach's alpha coefficient of the whole 

questionnaire is 98% and the instrument used has a good reliability. A questionnaire is used to 

describe the characteristics of the respondents. The number of subjects in this study included 107 

heads and educational assistants in the headquarters of the Comprehensive University of Applied 

Sciences. Components and indicators of professional competencies of educational managers 

include technology and technology, management, intermediate interpersonal skills and 

personality traits that will be very useful in reducing gaps and preventing deviations and 

interruptions in decision making. The special attention of the senior managers of Comprehensive 

University of Applied Sciences to the important factors of management, technology and 

technology, personality traits and finally interpersonal skills, enable them to achieve their ideals 

and plans in order to improve professional competence of educational managers. 
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 مقدمه

هاا، افراد شایسته قادر به استفاده از دانش، توانایی     

هاااف فااردف، بااراف هااا و ویی یهااا، قابت  مهارت

هاا دست ابی به اهداف و استانداردهاف مورد ن از نقش

و عمتکردشااا ، و در نت  ااه بهمااود مسااتمر سااازما  

باراف مییاا  رقااابتی باشاا د. ساایا ش اسااایی و ارتقااا  

هاف فاردف و هاا و صی یاهواناییمهارت، داناش و ت

هاف آنا  براف موفق   ساازما  رارورف و شایستگی

هااف مادیرا  ها و مهارتاجت اب ناپییر اس . ویی ی

اف آنهاا در زم  اه آموزش و همچ  ن آماوزش ررفاه

انگ یشی، ش اصتی و فراش اصتی تاک اد شاده اسا . 

اف باراف مادیرا  بکار  رف رویکرد شایستگی ررفاه

در برنامه آموزشی موسسات و آموزش عااسی  آموزشی

کشورهاف اروپاف مرکیف مورد اساتفاده قارار  رفتاه 

 (.2017اس  )تووکانتِس 

اف در کشاور، ن از به داشاتن ناااص حاتر   ررفاه

هاف الزص را اف از فرآی دهایی اس  که زم  اهم موعه

ها و اسااتانداردهاف حااتر   بااراف تققااا س اساا 

اف ای ااد ااص حتر   ررفهک د. هدف نمشخص می

هاف آموزشی و مقا ط کاار، ارتماط ب شتر ب ن مق ط

ارتقاا  ک ف اا  فرآی ااد سا  ش و تال اا ن حااتر   

یا اعتماربخشی به ت اارب ف ای و  اف ن روف کارررفه

اف افااراد، افاایایش توانااایی کارفرمایااا  بااراف ررفااه

ش اسایی و دسترسای باه ن اروف انساانی م اسا  و 

هاف اقتیااادف و اجتماااعی ش هیی ااههمچ اا ن کاااه

یافته جدایی آموزش از مق ط واقالای زناد ی توسااله

با توجاه  کاربردف -اس . با ب ا  ای که دانشگاه عتمی

هااایش شاارایط صااوبی دارد کااه بقاا  بااه ویی ی

اف را عمت اتی ک د کاه در برناماه هاف ررفهحتر  

پ ج ساسه ششم پرداصتن به آ  را در موقال ا  صاوبی 

 (.1394داند )مهرعت یاده می 

آموزش هاف مهارت و ف اورف به ع وا  یکی از ارکاا  

احتی توانم دسازف سرمایه هاف انسانی، امکا  ثاروت 

آفری ی و قابت ا  دسترسای همگاانی را در صیاو  

ترب   ن روف انسانی متخیص و کارآفرین، مت اسا  

ده با استالدادهاف افراد و ن از  بازار کار تواما  با استفا

به  ه از ظرف   بخاش هااف مختتاو باومی اعام از 

دوستی و غ ر دوستی فراهم می آورد. اهم   یاافتن دو 

رکن اساسی توساله یال ی مهاارت و ف ااورف، یکای از 

اوسوی  هاف راهماردف باراف سارآمدف کشاورما  در 

م طقه و جها  اس  تا باا سااماندهی و تم ا ن یا  

ز عتاوص در ساصتار آموزشی در راوز  کااربرد عمتای ا

قاس  نااص آموزش مهارت و ف ااورف و در ک اار ناااص 

اف و نااااص شاارایط ارااراز اشاات ا ، حااتر   ررفااه

توانم دسازف و به کار  رف مطتوب ن روف انساانی را 

 (.1395ممکن سازد )مقمدیا  و همکار 

اف در دانشاگاه تقق قی در مورد مد  آماوزش ررفاه

هااف مادیرا  چاسی جمهورف چِ  ب اص توساله مهارت

آموزش در مادار  و موسساات آموزشای در م طقاه 

هاردِک کِراسوو ان اص شد و نتایج نشا  مای دهاد کاه 

موسسااات آمااوزش عاااسی در ایاان کشااور باار توساااله 

هاف آموزشای و مادیریتی تمرکای داشاته اناد مهارت

(. تقق قاای بااا هاادف ارا ااه مااد  2017)تووکااانتِس 

یااد  رف  هاافاف اساتادا  در مق طحتر   ررفه

اسکترون کی ان اص دادند. به م ااور ش اساایی ابالااد و 

هاف تقق اا باه راور اجیاف شایستگی، پ ش زم  اه

کامل مورد بررسی قرار  رف  و هف  بالد )اجتمااعی، 

اصتقی، مدیریتی، شخیی، ف ی، آموزشی و نااارتی( 
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و ب س  و ی  موسفه از ب س  و سه مقاساه ش اساایی 

 (.  2016  استمی و همکارا )شد 

کاربردف با هدف ارتقا  ساط   –دانشگاه جامع عتمی 

مهارت ن روف کار کشور تاس س شد و به است اد اداره 

هاف مهارتی و ف ااورف، دانشاگاه کل  سترش آموزش

کاربردف، باه ع اوا   –با پانید و شی  مرکی عتمی 

یکی از ارکا  احتی نااص آموزش عاسی مهارتی کشاور 

هااف ه سهم عمده اف در آموزشش اصته شده اس  ک

عاسی مهارتی را برعهده دارد و بایستی توجاه صاحای 

به مدیرا  و مرب ا  صود باه ع اوا  مهمتارین رکان 

آمااوزش داشااته باشااد. ب ااابراین مساااسه احااتی ایاان 

اف ماادیرا  پاایوهش ارا ااه اسگااوف حااتر   ررفااه

 -آموزشاای )مطاسالااه مااوردف دانشااگاه جااامع عتماای

 کاربردف( می باشد.

 فاررفاه   حاتر فارا اه اسگاوهدف کتی تقق اا 

دانشااگاه جااامع  ف)مطاسالااه مااورد یآموزشاا را یمااد

اس . همچ  ن اهداف فرعی )وییه(  (فکاربرد -یعتم

ها و موسفاااه یی(. ش اساااا1تقق اااا عمارت اااد از  

 یآموزشا را یاف مادهاف ررفه  هاف حترشاصص

و  فب اد  ی(. اوسو2. کاربردف – یدانشگاه جامع عتم

هاف   هاف حااترها و شاااصصموسفااه یوز  دهاا

 – یدانشاگاه جاامع عتما یآموزشا را یاف مادررفه

ها و موجااود موسفااه   ورااال ن اا (. تال3. کاااربردف

 یآموزشا را یاف مادهاف ررفه  هاف حترشاصص

(. ارا ااه ساااز 4. کاااربردف – یدانشااگاه جااامع عتماا

هاف   م اس  جها  ارتقاا حاتر ییاجرا فوکارها

 – یدانشاگاه جاامع عتما یآموزشا را یاف مادررفه

هاف   درجه ت اس  مد  حتر ن  (. تال5. کاربردف

 – یدانشاگاه جاامع عتما یآموزشا را یاف مادررفه

روزه آموزش دانشاگاه جاامع  را یاز نار مد کاربردف

 .فکاربرد یعتم

 مواد و روش ها

از آن ا که پیوهش رارر باه دنماا  ارا اه اسگاوف      

ر   ررفه اف براف مدیرا  آموزشی مای ارتقاف حت

باشد، روش پیوهش بر مم اف ماه   داده هاا کمای، 

م ادانی و از  -از ر   بالد مق ط، ازنوع کتابخاناه اف

نار هدف کاربردف، از ناار زماا  مقالطای و از ناار 

پ مایشی اس . ر ایان -روش اجراف پیوهش توح فی

ت و هاف مربوط به ادب ااآورف دادهپیوهش براف جمع

هاا و ارا اه اسگاوف اوس اه ممانی نارف، تدوین فررا ه

هاا، ف کتااباف )مطاسالههاف کتابخانهموروع از روش

هااف هااف پیوهشای و بانا مقاالت، م اتت، رار 

پرسشا امه مققاا ارتعاتی )ای ترنتای( و همچ ا ن 

استفاده شده اس . در بخش کمی پرسشا امه ساصته 

موزشای در ساتاد توزیع شده با ن روساا و مالاوناا  آ

ها کاه کااربردف و دانشاگاه –دانشگاه جاامع عتمای 

دهد نفر را تشک ل می 150جمالا جاماله آمارف تالداد 

فرماو  بار اساا   که تالداد آزمودنی در این تقق ا،

نفار باوده اسا . باراف ریاو   107کوکرا ، شامل 

ارم  ا  از روایی بخش ک فی پایوهش و باه م ااور 

ود  یافتاه هاا از دیاد اه ارم  ا  صاارر از دق اا با

پیوهشگر، از نارات ارزشم د اسات د آش ا با این روزه 

و متخییا  دانشاگاهی کاه در ایان راوزه مطتاع و 

متخیص بودند استفاده شد. راری  آسفااف کرونماا  

باشد که ابیار استفاده شاده از % می98کل پرسش امه 

 ل ااو تقت هیاات یپایااایی مطتااوبی برصااوردار اساا . 

و  یف شاده، باه دو روش توحا فجماع آورهاف داده

و  SPSS 16 نااارص افااایار ایااااز رر یاسااات مار

SMART PLS  شودمیان اص . 

 یافته ها

 فاررفاه فها  حترهاف جه  تال  ن شاصص     

ف از کااربرد –یدانشگاه جاامع عتما یآموزش را یمد
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 SMARTمد  تقت ل عامتی با استفاده از نرص افیار 

PLS دار راحال از آ  را مترااه استفاده شد. نماو

 می ک  د 

 

 

 

 

 یکاربرد –یدانشگاه جامع علم یآموزش رانیمد یاحرفه یهاتیصالحهای . مدل تحلیل عاملی شاخص1نمودار 
FIGURE 1. MODEL OF FACTOR ANALYSIS OF THE INDICATORS OF PROFESSIONAL 

COMPETENCIES OF EDUCATIONAL MANAGERS OF THE COMPREHENSIVE SCIENTIFIC-

APPLIED UNIVERSITY 

نشاا  داده شاده اسا ، ( 1) همانطور کاه در جادو 

 ا نشا  ر 0.9 ویه بارعامتی بیر تر از   4تالداد 

 اس . « ص تی مطتوب»دهد که می 
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 خروجی تحلیل عاملی ریمس بیضر. 1جدول 
TABLE 1. FACTOR ANALYSIS OUTPUT PATH COEFFICIENT 

 معناداری ضریب مسیر مسیر ردیف

 956/0 تکنولوژی و فناوریعوامل  <<<مدیریتی عوامل  1

 معنادار
 926/0 های شخصیتیویژگیعوامل  <<<تکنولوژی و فناوری عوامل  2

 914/0 های بین فردیمهارتعوامل  <<<های شخصیتی ویژگیعوامل  3

 905/0 های بین فردیمهارتعوامل  4

 

 فاررفه فها  مد  حترهاف موسفه ب ابراین ابالاد و

باه دسا   فکااربرد -یدانشگاه عتم یآموزش را یمد

و  فتک وساو  ،یتیریمادآمد. ایان عوامال عمارت اد از  

ی و مهاارت هااف با ن ت شخیا فهاایی یو ،فف اور

 6/0فردف. با توجه به ای که کت ه بارهاف عامتی باالف 

موسفاه بود سیا ه چ ی  از عوامل ریف نشد هر چهاار 

هااا، تقاا  ع ااوا  ابالاااد و هاف آ باااال، بااا شاااصص

 را یمااد فاررفااه فها  مااد  حااترهاف موسفااه

مورد پاییرش قارار  فکاربرد -یدانشگاه عتم یآموزش

 Smart صروجای باه توجه با پیوهش ن رف . در ای

PLS  نسم ،X2 به درجه آزادف براف  شده مقاسمه

و  فتک وسااو » فباارا 944/43کاال سااازه براباار بااا 

برابار باا  ،«یتیریمد» فبرا 645/44برابر با  ،«فف اور

  یو در نها« هاف م ا  فردفویی ی» براف  766/29

 ،«یت شخیاا فهااایی یو» فباارا 430/43براباار بااا 

 که نشا  ده ده برازش م اس  مد  اس . باشدیم

 های برازش الگو. شاخص2جدول
TABLE 2. PATTERN FITTING CHARACTERISTICS 

 یتیشخص یهایژگیو یفرد نیب یهامهارت یتیریمد یو فناور یتکنولوژ دامنه قابل قبول صشاخ

 944/43 645/44 766/29 430/43 - (X2خی دو )

 31 17 37 30 - درجه آزادی

X2/df ≤ 3 048/0 181/0 028/0 068/0 

RMSEA ≤ 08/0 13/0 049/0 028/0 043/0 

RMR ≤ 08/0 19/0 025/0 022/0 041/0 

NFI  97/0 98/0 99/0 93/0 1نزدیک به 

CFI  99/0 99/0 97/0 96/0 1نزدیک به 

GFI  98/0 93/0 96/0 97/0 1نزدیک به 

AGFI  95/0 91/0 92/0 93/0 1نزدیک به 

 

و  RMSEA ،RMR ،NFI ،CFIهمچ اااااااا ن 

مقاسامه شاده باراف کال  AGFIهمچ  ن در ادامه 

از کمتر  RMRو   RMSEAمقدار مد  و در پایا  

8/0 ،GFI و AGFI  و نیدیا  باه یا 90باالف % ،

 نیاهماه ا. هسات د ماد  اعتماار ده دهنشاا همگی 

در اسگاوف . برصوردارناد یمطتاوب ریمقااد ها ازشاصص

 ،یتیریاف )ماادهاف حااتر   ررفااهراراار مفسفااه

 ،یت شخیااا فهاااایی یو ،فو ف ااااور فتک وساااو 

 ع اوا  مت  رهااف مشااهده ( بهفردفهاف ب نمهارت

ع اوا  مت  ار  اف باهو مت  ر حتر   ررفاه 1 هشد
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هاف شاااصص. شااده اساا  در نااار  رفتااه 2 مک ااو 

برازش اسگو در تقت ال عاامتی، بارازش اسگاو را ت ی اد 

 .نمای دمی

 

 

 (یکاربرد -یدانشگاه جامع علم ی)مطالعه مورد یآموزش رانیمد یاحرفه تیصالح شماتیک یالگو. 2شکل 
FIGURE 2. SCHEMATIC MODEL OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF EDUCATIONAL 

MANAGERS (CASE STUDY OF COMPREHENSIVE SCIENTIFIC-APPLIED UNIVERSITY) 

 بحث و نتیجه گیری

همانطور که در ب ا  مسئته ن ی اشاره شد مشاکل      

اف در زم  ااه ماادیرا  آموزشاای و حااتر   ررفااه

ا  کاه مسائته فرای دهاف آموزشی، نه ت ها مسئته ایر

مهم کشورهاف اروپا مرکیف باوده اسا  )تووکاانتِس 

 سااااترش همااااه جانمااااه و پ چ ااااد ی  .(2017

هاف آموزشاای، ساایوص برصااوردارف از ماادیرا  سااازما 

شایسته و توانم د را دو چ دا  کرده اسا ، ب اابراین 

موفق   ی  ساازما  آموزشای ن ای در  ارو داشاتن 

اساا   ماادیرا  الیااا، شایسااته، توانااا و متخیااص

ماادیر کاال دفتاار . (1395)پااورکریمی و همکااارا  

آنچاه مساتم اظهاار مای دارد کاه  افحتر   ررفه

اس  هم اک و  ب ن روزه آماوزش و راوزه کسا  و 

تتش صواه م کرد سااز که ما  کار  سس  وجود دارد

ب  ی ک  م تا بتوان م شکاف موجود کارهایی را پ ش و

باه راداقل هاف آموزش و کسا  و کاار را ب ن روزه

اف، توجااه بااه در بقاا  حااتر   ررفااه. برسااان م

استانداردها شایستگی صا  هار شا ل در آماوزش و 

اف م فاو  ماناده و ادب اات س  ش حتر   ررفاه

م اسمی در دانشگاه و در کشور در ایان زم  اه ای ااد 

نشده اس  و ایان صاود عاامتی اسا  تاا در تیام م 

. (1396)را ایی مهار  ها دچار انقاراف شاویم  رف

ارا ااه اسگااوف ب ااابراین مساااسه احااتی ایاان پاایوهش 

اف مدیرا  آموزشی )مطاسالاه ماوردف حتر   ررفه
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بود. که باا توجاه باه  کاربردف( -دانشگاه جامع عتمی

ها و کااار پیوهشاای و عتماای ان اااص شااده موسفااه

تواناااد هاف راحااال از ایااان پااایوهش میشااااصص

هاف  تک وساااو ف و ف ااااورف، مااادیریتی، )موسفاااه

هااف شخیا تی( در فردف و ویی یهاف م اا ارتمه

زم  ااه کاااهش شااکاف و جتااو  رف از انقااراف در 

کم  بس ار شایانی نماید. نکته قابال  ها  رفتیم م

عوامال توجه در این زم  ه، توجه وییه به چهار عامل  

عواماال تک وسااو ف و ف اااورف، عواماال ماادیریتی، 

هااف مهارتعوامل هاف شخی تی و در نهای  ویی ی

ب ن فردف، به ع وا  عوامال مهام باا بارهااف عاامتی 

باشد. سیا مدیرا  ارشد دانشاگاه جاامع ، می9/0باالف 

توان د باه کاربردف با پرداصتن به این مهم می -عتمی

   ارتقاا  حاترهاف صود در راستاف اهداف و برنامه

ی، و با تاک د روف چهار موسفه آموزش را یمد فاررفه

باال، دس  یاب د، که همانا رال چااسش  داراف اوسوی 

 باشد. احتی مققا در این تقق ا ن ی می

نتایج راحل از تقق قات مققا با مطاسالاات تقق قای 

در بخش کارک ا  صدمات عمومی استواکی کاه ماد  

شایستگی را بر مم ااف ساه رکان احاتی ب اا  کارد  

هاف کاربردف و بتوغ اجتمااعی اف، مهارتدانش ررفه

. و همچ اا ن تقق ااا )پاسمااا و ) 2016ووا )اِسااکورک

(، همسو اس . همچ ا ن )اِساتمی و 2016همکارا  

تقق قاای بااا هاادف ارا ااه مااد   (2016همکااارا  

هااف یااد  رف اف اساتادا  در مق طحتر   ررفه

اسکترون کی انچاص دادند. به م ااور ش اساایی ابالااد و 

هاف تقق اا باه راور اجیاف شایستگی، پ ش زم  اه

مورد بررسی قرار  رف  و هف  بالد )اجتمااعی، کامل 

اصتقی، مدیریتی، شخیی، ف ی، آموزشی و نااارتی( 

و ب س  و ی  موسفه از ب س  و سه مقاساه ش اساایی 

ها در توحاا و حااتر   و شااد. عت اارغم پ چ ااد ی

هاف حتر  ، شاماه  با ن آنهاا و تفاوت ب ن مد 

ا  این مد  وجود داش . این مد  می تواناد باه ع او

مم ایی براف برناماه ریایف توساط مادیرا  آموزشای 

براف آموزش و ارتقا  مدرسا  انتخااب شاودک کاه باا 

نتایج تقق ا مققا همسو اس . همچ  ن مطاساله اف 

اف ارتعاات ف ااورف با ع وا  توساله حتر   ررفه

( 2016مالتم در تقی تت تکم تی توساط )کاشا  ا 

روش شا اصتی ع احار ، نشاا  از هایافتاهان اص شاد. 

هاف حتر   ارتعات براسا  تال  ن موسفه ،س ستم

اف مالتاام ف اااورف بااه سااطو  جدیااد آمااوزش ررفااه

 ف اورف مالتما  رراری و اجرا شده اس .

نتایج بدس  آمده از مطاسالاه فاو ، نشاا  مای دهاد 

آموزش در س ساتم آماوزش عااسی پاس از تقیا ل 

بستگی به جه    ارف فرآی اد آموزشای بار احاو  

هاااف آمااوزش ف اااورف رد شخیاا تی و فالاس  رویکاا

ها، ابایار ارتعات و ارتمارات مدر  و استفاده از روش

و یاااد  رف سااازمانی دارد کااه شااامل اسااتفاده از 

اسا . کاه باا نتاایج  هاف ارتماریارتعات و ف اورف

تقق ااا مققااا همسااو اساا . عااتوه باار تقق ااا 

هاااف آموزشاای و کت ااد موفق اا  آمااوزش و مهارت

حاورت   (2015)سوس و و همکار  توسطکه پرورش 

پااییرف ک تقق ااا دیگاارف در جمهااورف قیاقسااتا  

و )کااانتِر و همکااارا   (2014)بایاریسااتانووا  توسااط

اف بار هااف ررفاه(ک در صیو  تاات ر مهارت2013

موفق   و انگ یه دانش ویا  و ک ف   آماوزش در  

ریاری در کشور آسما  حاورت  رفا ، کاه باا نتاایج 

ققااا همسااو اساا . در ادامااه )شااهریارف تقق ااا م

هاف ( تقق قااای ب ااااص ش اساااایی حاااتر  1396

فار  (اف مالتما  مدار  استث ا ی شهر شا راز ررفه

تقق قای باا هادف تادوین  (1396بخش و همکارا  

اف ماادیرا  ماادار  ررفااه –هاف عتماای حااتر  
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ابتدایی استا  سرستا ، همچ  ن )ن فای و همکاارا  

تقاا  ع ااوا  ش اسااایی  در تقق ااا صااود (1396

اف مورد ن از مدیرا  مراکی پا ش هاف ررفهحتر  

دبستا  و بررسی ورع موجود و مطتاوب، تقق قااتی 

هاا کاه باا نتاایج تقق اا حورت دادند که نتاایج آ 

 در( 1396 همکارا  و پورکریمی)مققا همسو اس .

 هافحااتر   تم اا ن و رراراای ناااص بااه تقق قاای

 دادنااد ان اااص انسااانی عم اااب کارش اسااا  افررفااه

. اسا  همسو مققا تقق ا نتایج با که شدک پرداصته

 ارا اه هادف باا( 1397 همکاارا  و ن فای) پیوهش

 مراکای مادیرا  افررفاه هافحاتر   براف اسگویی

 اسگاوف ارا اه م ااور به دیگرف دبستا ،تقق ا پ ش

 هافساازما  در پیوهشای مدیرا  افررفه شایستگی

 همکاااارا  و پ ااااهی) توساااط مقاااور پااایوهش

 ارشاد ناماه پایاا  در( 1395 زمانی) ،تقق ا(1397

 هافحاتر   هافمفسفاه ارزیاابی ع اوا  تق  صود

 و تاوان ر شارک  انساانی م اابع کارش اسا  افررفه

 در ،(1395 همکاارا  و پورکریمی) تاباله، هافشرک 

 هافحاتر   مهمترین که دادند نشا  صود پیوهش

 اس ک هاییحتر   شامل آموزشی مدیرا  ن از مورد

 باا. اسا  همساو مققاا تقق اا نتایج با هاآ  نتایج

 ب ادفجمع از شاد،  فتاه ک او  تاا آنچاه باه توجه

 و ت ییاه همچ ا ن و پ ش ن هافپیوهش و مطاسالات

 و ابالااد عوامل، بررسی ن ی و ارتعات و هاداده تقت ل

 ماادیرا  افررفااه هافحااتر   مااد  هافموسفااه

 ذیال پ شا هادات کااربردف، -عتمی دانشگاه آموزشی

 ها،یافتااه باار ممت اای پ شاا هادات جمتااه از تواناادمی

 م اسا  هاموسفاه ب دفاوسوی  و سازوکارها بر م طما

 آموزشای مادیرا  افررفاه هافحتر   ارتقا  براف

 در صتقاناه و ناو هاف روش تقوی  و بکار  رف  باشد

 بااه فرآی اادها و ساااصتار احاات  -ادارف فرآی اادهاف

 -آماوزش اثربخشای ارتقاا  م اور به و مداوص حورت

 مشااکتت راال جهاا  آسااا  و سااریع بسااتر ای اااد

 باار تسااتط -پ شاا هادات و نااارات ثماا  و مااراجال ن

 -پیوهشای و آموزشای هااف تک وساو ف و ها ف اورف

 آماوزف مهاارت و رشاد در برابار هااف فرحا  ای اد

 آموزش. کارک ا 
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 شاپور ف آموزش ج دفف توسالهم ته                      
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 ای مدیران آموزشی الگوی صالحیت حرفه

 بردی(کار -)مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی

 
تهارا ،  ،یوارد تهرا  غرب، دانشاگاه آزاد اساتم  ،یریدانشکده مد ،یآموزش  یریمد فدکترا فدانش و :یفارمه امان

 .را یا

تاد مادعو،  اروه مادیری  آموزشای، دانشاکده مادیری ، واراد تهارا  غارب، دانشاگاه آزاد اسا :*مقدص یافسانه زمان

 .استمی،تهرا ، ایرا 

واراد تهارا  غارب، دانشاگاه آزاد   ،یریدانشکده مد ،یآموزش  یری روه مد ،یعتم ئ  ضو هع :یقرقان فر باب  نی 

 .را یتهرا ، ا ،یاستم

وارد تهارا  غارب، دانشاگاه آزاد   ،یریدانشکده مد ،یآموزش  یری روه مد ،یعتم ئ  عضو ه :انچشمهی یررا سوران

 .را یتهرا ، ا ،یاستم

 .را یتهرا ، ا ،یتهرا  غرب، دانشگاه آزاد استم وارد  ،یریدانشکده مد ،یاری روه ر ،یعتم ئ  عضو ه :میت  میمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاد مادعو،  اروه مادیری  آموزشای، دانشاکده مادیری ، واراد تهارا  غارب، دانشاگاه آزاد اسا ي مسؤول:سندهینو*

 .استمی،تهرا ، ایرا 

جتمااعی و فره گای هار امروزه ترب   ن روف انسانی ماهر و متخیص از عوامل کت ادف در توسااله اقتیاادف، ا :چکیده

کاربردف به ع وا  یکی از ارکا  احاتی ناااص آماوزش عااسی مهاارتی  –دانشگاه جامع عتمی کشورف مقسوب می  ردد. 

در ایان پایوهش، کشور، بایستی توجه صاحی به مدیرا  و مرب ا  صود به ع وا  مهمترین رکن آموزش داشته باشاد. سایا 

روش ایان تقق اا روش اکتشاافی اسا . نقاوه باشد. اف مدیرا  آموزشی میفهارا ه اسگوف حتر   ررمققا به دنما  

هاف مربوط باه ادب اات و مماانی آورف دادهدر این پیوهش براف جمع ردآورف داده ها به روش کمی حورت  رفته اس . 

اساتفاده مققا سااصته پرسش امه اف و همچ  ن هاف کتابخانهها و ارا ه اسگوف اوس ه موروع از روشنارف، تدوین فرر ه

باشد که ابیار استفاده شده از پایاایی مطتاوبی برصاوردار اسا . % می98رری  آسفاف کرونما  کل پرسش امه   شده اس .

نفار  107تالداد آزمودنی در ایان تقق اا شاامل  . رددمیاستفاده  امهپرسش  ازپاسخ ده د ا   فهایی یو و توح فبرا

هاف ها و شاصصکاربردف و مراکی آ  بوده اس . موسفه–زشی در ستاد دانشگاه جامع عتمی)مرد و ز ( روسا و مالاونا  آمو

هااف فاردف و ویی ی هااف م اا حتر   هاف ررفه اف مدیرا  آموزشی شامل تک وسو ف و ف ااورف، مادیریتی، مهارت

 بس ار مف د صواهد باود. ها  رفتیم مشخی تی می باشد که  در زم  ه کاهش  سس  و جتو  رف از انقراف و صتل در 

هااف مهام مادیریتی، تک وساو ف و ف ااورف، ویی ی وامال کاربردف باه ع عتمی –توجه وییه مدیرا  ارشد دانشگاه جامع 

رییف هاف صود در راساتاف  هاف ب ن فردف، موج  می شود که بتوان د به آرما  ها و برنامهشخی تی و در نهای  مهارت

 ی نایل آی د.آموزش را یدم فاررفه   ارتقا  حتر

 .کاربردف -ف، مدیرا  آموزشی، دانشگاه جامع عتمیاررفه   حترواژگان کلیدی: 
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