
 

 

  کاربردي-هاي علمی رهبري آموزش
TET Leadership  

  
ها و الگوهاي  ویژه چارچوب   مطالعۀ رهبري و مدیریت آموزش عالی، به      

اي در    هاي محلی و مراکز آموزش عالی فنّی و حرفـه           رهبري دانشکده 
و » نقـش و مـسئولیت    «هـاي آن از دو بعـد          جهان که ابعـاد و مؤلفـه      

کاربردي تشکیل -هاي علمی رهبري آموزش» صالحیت و شایستگی«
  .شود می

  
اي است که براي انجام کارهـا ایجـاد            پیچیده   سازمان  دانشگاه

هـا نیـز اهـداف،     ها، دانـشگاه  همانند سایر سازمان . است  شده  
گذاري، سـاختار و      گیري، سیاست   فرایند کاري، فرایند تصمیم   

هـایی دارنـد      حال ویژگی   ساالري دولتی دارند و درعین      دیوان
ادارة سـازمان  . کنـد  هـا متمـایز مـی    نآنها را از سایر سازما  که  

بر مـدیریت عملیـات،       پیچیده با دستاوردهاي نوآوري، افزون    
 رهبـري یکـی از  . نیازمند نگاه از بیرون و رهبري درون است      

 .عوامل مهم در موفقیت نهایی یا شکست هر سـازمان اسـت           
 یـدة پیچپویـایی    سـبب   محلـی بـه    هاي  ها و دانشکده    دانشگاه

اي هـستند کـه      هاي سازمانی و انسانی، نیازمنـد رهبـري         سازه
توانایی رمزگشایی حوادث و شرایط مرمـوز را داشـته باشـد            

)Bolman & Gallos, 2011.(  
 و  ها  بـر انجـام رسـالت   افزونچهـارم   هاي نسـل  دانشگاه  

ســازي   هـاي گذشــته، مـسـئولیت بـرآورده        وظایـف نـسـل  
 دانـش را بـرعهـده    ۀبـر جامعـ  مبتنـیهاي   نیازهـا و خواسـته  

هـا، برخــورداري از      دانـشگاه این  تریـن تفـاوت    مهم. دارنـد
زیـسـت   توانــد محـیط     راهبـردي اسـت کـه می    يرویکـرد

اقتـصـاد مــدرن    . صـورت فعــال شــکل دهــد       خـود را به  
هـــاي نویـــن و کاربـــردي و مــشـارکت  نیازمنـــد آمــوزش

گودرزونـد   (ریــه و عمــل اســت      جامعـه و اقتصـاد در نظ    
  ).1397چگینی، 

 در برنامۀ   70کاربردي در ابتداي دهۀ     -هاي علمی   آموزش  
کــار کــشور قــرار گرفــت و گــروه آموزشــی آن در جایگــاه 

. ریزي شروع به کـار کـرد        هشتمین گروه شوراي عالی برنامه    
هـا در همـۀ سـطوح         براي حمایت سیاسـی از ایـن آمـوزش        

هدف از  . اندازي شد   ي راه فناورامع  آموزش عالی، دانشگاه ج   
اي در    هاي فنّـی و حرفـه       ها ایجاد نهضتی در رشته      این تالش 

خـصوص در روسـتاها کـه منبـع مهـم             سرتاسر ایران بود، به   
رفت   گسترش ایران به شمار می      تأمین غذا براي جمعیت روبه    

  ). 1378ابتکار، (
کـاربردي بتوانـد    -هـاي علمـی     براي اینکه نظام آمـوزش      
هاي کارآفرینانـه بـه جامعـه        شجوي داراي دانش و مهارت    دان

هـا و   شعرضه کند، رهبران دانشگاهی باید بـا غلبـه بـر چـال     
ایجاد هماهنگی مجدد بـین سـاختار درون نظـام آموزشـی و          
ــد    ــخگوتر کنن ــازگارتر و پاس ــی را س ــام آموزش ــت، نظ دول

)Hendrickson, et al., 2013 .(دهـد کـه    ها نشان می پژوهش
طـور مـستقیم بـه رهبـري در سـازمان            سـازمانی بـه   موفقیت  

بستگی دارد و نوع رهبري بـر رضـایت، کیفیـت یـادگیري و         
  ). Gmelch & Miskin, 2011(آموزش اثرگذار است 

اي   کـاربردي و فنّـی و حرفـه       -هاي جامع علمـی     دانشگاه  
کـاربردي در ایـران     -هاي علمی   متولیان اصلی عرضۀ آموزش   

ور در مأموریـت آنهـا تعریـف    مح هاي شغل  هستند و آموزش  
، براســاس مــصوبۀ مجلــس شــوراي 1390از  .شــده اســت

هاي فنّـی و    بر آموزش   اي افزون   اسالمی، دانشگاه فنّی و حرفه    
اي را بـا هـدف        دار، دانشکدة فنّی و حرفـه       اي غیرمقطع   حرفه

اي در  هــاي عــالی فنّــی و حرفــه تربیــت و توســعۀ آمــوزش
ــوزش  ــروه آم ــی  زیرگ ــاي علم ــاربردي -ه ــوم، ک وزارت عل

هـاي کـشور دایـر کـرده      ي در سطح اسـتان فناورتحقیقات و  
کـاربردي از   -هـاي علمـی     در مفهوم خـاص، آمـوزش     . است

تـرین وجـه      مهم. اي متمایز می شود     هاي فنّی و حرفه     آموزش
. آموختگان این دو نظـام آموزشـی اسـت    تمایز، مهارت دانش  

ستی دارنـد،  هاي د  اي بیشتر مهارت   داد نظام فنّی و حرفه      برون
واسطۀ آشـنایی بـا مبـانی         کاربردي به -داد نظام علمی    اما برون 

هـاي ذهنـی و در        هـا و توانـایی      علمی حرفه و شغل، مهارت    
نتیجــه قابلیــت تــصدي مــشاغل ســطح بــاالتر را نیــز دارنــد 

هاي آموزشی    ماهیت این دانشگاه  ). 1388خرقانی و سلسله،    (
ها، مستلزم داشتن   آموزي آن   نوپا و تفاوت در مأموریت مهارت     
اي است که بتواند در ایفاي        رهبري ویژه و با صالحیت حرفه     

 & Shahmandi(نقـش و مـسئولیت خـود اثـربخش باشـد      

Silong & Ismail, 2011.(  
-هـاي علمـی   ، آموزش)1387(به گفتۀ خرقانی و سلسله    

انـد و بـه مبنـاي علمـی           کاربردي ازآنجاکه معطوف به شـغل     
 تـی، آمـادگی جـسمی و روحـی و         شاغل و رشـد ابعـاد تربی      
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هاي   شکوفایی استعدادها و هدایت او توجه دارند، با آموزش        
هـا    وجه تمایز این آموزش   . اي فصل مشترك دارند     وحرفه فنّی

  :اند از هاي نظري عبارت از آموزش
کاربردي تربیت نیـروي انـسانی   -هاي علمی  هدف آموزش . 1

 هـاي   براي کار در شغلی خـاص اسـت، امـا در آمـوزش            
نظري مرسوم دانشگاهی، ایجاد توانایی عام بـراي طیـف          

  نسبت وسیعی از مشاغلِ ممکن مدنظر است؛  به
کــاربردي تربیــت افــراد -هــاي علمــی هــدف از آمــوزش. 2

هاي نظري تفکـر خـالق و         بردار است، ولی آموزش     بهره
  طراحی و تحقیق را مدنظر دارند؛

آموزشی و  کاربردي، الگوي برنامۀ    -در نظام آموزش علمی   . 3
زایـی   هاي آموزشی، تأکید بر اشتغال      درسی، اجراي برنامه  

  هاي اجرایی پررنگ است؛ و ارتباط با دستگاه
هاي علمی و مکتـسبات فنـی، برقـراري           کار بردن نظریه    به. 4

آمـوزش و پـژوهش کـاربردي و        پیوند و هماهنگی بـین      
پذیري متناسب با تحوالت علـوم        نیازهاي شغلی، انعطاف  

سازي و تربیـت تـدریجی و مـستمر افـراد             آمادهو فنون،   
هاي  براي اشتغال، و در نهایت کارآموزي و کسب مهارت        

- علمـی هـاي  ریزي آمـوزش  شغلی از جمله اصول برنامه   
  .کاربردي هستند

  
  هاي اساسی رهبري دانشگاهی دیدگاه

ها را در خـصوص رهبـري         ترین دیدگاه   پژوهشگران زیر مهم  
  :اند دانشگاهی عرضه کرده

گرا بـا     رهبر دانشگاهی را رهبري تحول    ) 1998(رامسدن    
   .کند هاي فردي معرفی می مهارت

هاي رهبـري دانـشگاهی       قابلیت) 2005(به گفتۀ ویسیکو      
  .ها است ها و صالحیت در دو سطح ظرفیت

اي بـا نـام    در مطالعـه ) 1384(ساعتچی و عزیزپور شوبی    
شاخص ، هشت   »طراحی الگوي رهبري اثربخش دانشگاهی    «

ویک گویه براي رهبـري اثـربخش دانـشگاهی           اصلی و هفتاد  
ترتیب اهمیـت     گانه را به    آنها معیارهاي هشت  . اند  عرضه کرده 

ــه، گــروه در قالــب ســازي، توانمندســازي  هــاي ایجــاد جاذب
ــودن چــشم  ــستمر عملکــرد، داراب ــود م ــداز،  گروهــی، بهب ان

  .اند بندي کرده گري اولویت بخشی و مربی خودارزیابی، الهام
 رهبري دانشگاهی را شامل رهبري هیئـت        )2007(اینمان    

نفعـان    علمی، مدیریت عملیـات و مـدیریت راهبـردي و ذي          
  . داند می

هاي شخـصی بـراي رهبـري ارائـه           ویژگی) 2008(یانگ    
کرده است و صالحیت و شایستگی رهبر دانشگاهی را شامل         
مهارت شخصی، صالحیت مدیریتی و صـالحیت مـسئولیت         

  .داند عی میاجتما
وضعیت رهبري  ) 2008(و همکاران   مرادي    به عقیدة بیک    

سـاالري، رهبـران    حاکی از فقدان شایسته دانشگاهی در ایران
 و اعتقــاد بــه ســاالري زدگــی، دیــوان کــار، سیاســت محافظــه

  .تصورات غلط است
در بررســی  )2014(و ) 2011(شــاهمندي و همکــاران    

ر دانـشگاه سـطح     ها در رهبري اثـربخش د       صالحیت و نقش  
را شـامل دو عامـلِ نقـش رهبـر           جهانی، الگوي این رهبـري    

ــاي نقــش   ــراي ایف ــستگی او ب ــشگاه و صــالحیت و شای دان
  .دانند می

ــاران      ــام و همک ــر آن ــه نظ ــري  )2011(ب ــی رهب ، ویژگ
بخـش، توانـایی، تجربـه،     دانشگاهی به اعتبار شخصیت الهـام    

ـ         عالقه ا تغییـرات،   مندي به یادگیري چیزهاي جدید، انطباق ب
پذیري، بـه اشـتراك گذاشـتن         آگاهی از محیط خود، انعطاف    

ــۀ   ــردم، تخــصیص عادالن ــازخورد از م اطالعــات، گــرفتن ب
اعتبارات، به رسمیت شناختن تالش زیردستان، فراهم آوردن        

. اي اسـت    و اسـتقالل حرفـه     فرصت توسعه براي زیردسـتان    
 هـا را نداشـته   رهبر اثربخش ممکن است همۀ این صـالحیت  

باشد و یا تعداد کمی از آنها را داشته باشد، اما این نکته مهم              
 است که از این ابزارهاي مناسـب در زمـان مناسـب اسـتفاده             

  .کند
هاي رهبري آموزش عـالی را شـامل    قابلیت) 2015(بلک    

گیـري، بهبـود      انداز و هدف، تمرکـز بـر جهـت          داشتن چشم 
ی تعریف  فرایند و آموزش و تمرکز بر حوزة داخلی و خارج         

  .کرده است
در مطالعـه روي رهبـري   ) 2016(فر و ابراهیمـی    حمیدي  

اثربخش دانشگاه آزاد اسالمی، موانـع ایـن رهبـري را شـامل      
مراتب اداري، محدودیت بودجه، تعامل       تمرکز قدرت، سلسله  
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 و  ارتباطات ناکارآمد و مداخالت اجتماعی، سیاسی     (ناکارآمد  
فـــارغ از (ی هـــاي نیـــروي انـــسان و سیاســـت) فرهنگـــی

  .اند ذکر کرده) ساالري شایسته
هـاي رهبـري      مؤلفـه ) 1397(به نظر اسدزاده و همکاران        

مـداري،    مداري، تفـاهم    مداري، ترغیب   دانشگاهی شامل هدف  
آنهـا همچنـین   . فـردي هـستند   هاي میان مداري، مهارت  تحول
طلبـی، تحمـل ابهـام،        هاي رهبـر کـارآفرین را فرصـت         مؤلفه

طلبـی   پـذیري و منفعـت      درونـی، مخـاطره    خودباوري، کنترل 
  . اند برشمرده

ــه) 1397(گودرزونـــد چگینـــی    ــی  در مطالعـ اي ویژگـ
بنـدي   هـاي نـسل چهـارم را در پـانزده مقولـه گـروه        دانشگاه

 ابعـاد   ۀدر همـ  (داشـتن نظـام آموزشـی پایـدار         . 1: انـد   کرده
هـاي   جدیـدترین روش  . 2؛  )علمی و کارکنان   تئدانشجو، هی 
ـــش  ـــیو(پژوه ـــی  هش ــاي عملیات ــرد -3؛ )ه ــر رویک   تغیی

جــذب  . 4؛  پـذیري  مداري به مـسـئولیت    ها از وظیفه   دانشگاه
 راههـا از     دانشگاهتعامل  . 5؛  المللـی دانشـجوي محلـی و بین   

روابــط  . 6؛   باکیفیـت و نــوآوري بــا اقتـصـاد        هاي  پژوهش
هاي ارتباطـی   ها و داشـتن شـبکه    گسـترده بـا سـایر دانشگاه   

 مجــازي   ارائـۀ الگـوي   . 7؛  کننــدگان  نخبــگان و وقـف    بـا  
 حضـور در کنفرانـس و  . 8؛   هـدف راهبـردي  مثابه  بهآموزش  

مأموریـت انتقـال دانـش و انتقـال     . 9؛  شـهرت علمـی کسب  
رویکـرد گرایــش انتقــال دانــش بــه رونــد        . 10؛  يفناور

ــاورانتقـــال  ـــه دانـــش و اطفن رویکـــرد . 11؛ عـــاتالي ب
؛ پذیــر  ـردي و فرهنـگ سـازمانی نوآورانــه و انعطـاف        راهب
 اختراعــات   راهوکار جدیـد از     هـاي کسـب  ایجـاد بنگاه . 12

 .13؛ هـا  ها و انتقـال دانـش بـه مؤسسـات و شـرکت   دانشگاه
کننـــدگان  هـــاي اداره  تغییـــر نگــرشراهســـازي از  فرهنــگ

 بــا  گاهدانش يدرآمـدگسترش منابع . 14؛  کشـور و دانشـگاه  
حمایــت از   . 15؛   پـشـتیبانی   و هایـی ماننـد مشـاوره   فعالیت

 اقتـصـادي و    الت حــل مـشـک    راينـوآوري و اختراعـات ب   
  .اجتماعـی

  
  )1390یدالهی فارسی و همکاران،(کاربردي - کارآفرینی دانشگاه جامع علمیگانه ساختاري، توسعۀ دهعوامل . 1شکل 
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معتقدند رهبري در ) 1398(ترشیزي فاروجی و همکاران       
آمــوزش عــالی بــه معنــاي اســتفادة مــؤثر از منــابع موجــود، 

هـداف دانـشگاه و   هـا بـراي دسـتیابی بـه ا          ها و روش    سیستم

ــراي برجــسته کــردن نقــش    اجــراي وظــایف آن اســت و ب
محـور بایـد کارکنـانی بـراي          اي دانـش    ها در جامعـه     دانشگاه

آنها اعتقاد  . مدیریت پیشرفت تحصیلی دانشگاهی جذب کرد     

  )1395محمدي و همکاران، (کاربردي -هاي علمی  الگوي سوآت راهبردهاي آموزش.1جدول 
 )W(نقاط ضعف   )S(نقاط قوت 

هاي آموزشی و نیـاز       هفقدان انطباق میان رشت    ها کاربردي بودن آموزش
 بازار کار

 توسعه کمی دانشگاه بدون توجه به کیفیت آموزش مبتنی بر شغل

فقدان سیستم اطالعـاتی یکپارچـه مـدیریتی         اندوزي مهارت
)MIS(  

ها متناسب با رشته      ها و آزمایشگاه    نبود کارگاه 
هـا براسـاس نیازسـنجی و         ایجاد دوره  تحصیلی

اي و دسترسی     رین منابع کتابخانه  نبود جدیدت  سنجی امکان
 به اینترنت

  
  SWOT تحلیل

  
   درونی  

 

  بیرونی 
  

حفظ ارتبـاط بـین محـیط آموزشـی و      
 محیط شغلی

پویایی کم نظام آموزشی براي پاسخگویی به       
 نیازهاي جامعه

 )WO(راهبرد  )SO(راهبرد   )O(ها  فرصت
هاي   گیري رایگان از امکانات سازمان      بهره

 دولتی و غیردولتی
ــراي   ــتغالی ب ــت خوداش ــاد فرص  ایج

 آموختگان دانش
ایجاد تطابق میـان نظـام آموزشـی و توسـعه           

 بازار کار
هـاي نظـري و       پرکردن خأل بین آمـوزش    

ــاس    آموزش کارآفرینی در مراکز مهارتی ــب دروس براس ــواي مناس ــیم محت تنظ
 نیازهاي آموزشی

وجــــود روحیــــه خوداشــــتغالی در   
 آموختگان دانش

 دستمزد پایین نیروي کار

ایجاد نظام جامع اسـتاندارد و اجـراي        
 شگاهآن در دان

توانایی واگذاري امور به بخش خصوصی      
 44طبق اصل 

 افزایش تقاضاي ورودي دانشگاه

توسعه مشارکت بخش خـصوصی در      
 آموزش عالی

هـا و مراکـز آموزشـی بـه           تجهیز آزمایـشگاه  
 هاي نوین وسایل آموزشی و فناوري

  )WT(راهبرد  )ST(راهبرد   )T(تهدیدها 
هــاي اشــتغال در منطقــه در  ن زمینــهفقـدا 

هـاي موجـود در       ارتباط با بعضی از رشته    
 دانشگاه

هاي ارتباط با صـنعت      توسعه و تقویت برنامه   
 هاي خارج از دانشگاه و سازمان

فقدان ارتباط مراکز صنعتی و تولیـدي در        
 منطقه با دانشگاه

هــاي  هــا و رشــته بــومی بــودن برنامــه
سب براي ارتباط مـستمر  ایجاد سازوکاري منا  آموزشی

هــاي اجرایــی، مراکــز صــنعتی و  بــا دســتگاه
 تولیدي منطقه

ــن     ــب ای ــاه مناس ــف جایگ ــدان تعری فق
 ها در جامعه آموزش

هـاي آموزشـی بـراي        برگزاري کالس 
 ها ارتقاء مهارت

ها   باالبودن میزان تورم و تأثیر آن بر هزینه       
 و اعتبارات دانشگاه

موقعیت جغرافیـایی و ارتبـاطی اسـتان و         
 فقدان دسترسی به امکانات کافی

ایجاد بستر مناسب براي حمایت مالی،      
 اعتباري و رفاهی دانشگاهی

هـاي    امکان اسـتفاده از امکانـات و کتابخانـه        
  مراکز آموزشی دیگر

ــتاي   ــات در راس ــاوري اطالع ــتفاده از فن  اس
 توسعه خدمات آموزشی و پژوهشی
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بـر قابلیـت پاسـخگویی، رهبـران          دارند کـه در عـصر مبتنـی       
آمــوزش عــالی مجبورنــد تفکــرات خــود را تغییــر دهنــد و 

هــاي رهبــري را در ســطوح آمــوزش عــالی توســعه  هــارتم
  .بخشند

  
  کاربردي-هاي علمی هاي رهبري آموزش دیدگاه

پژوهشگران و اندیشمندان حوزة رهبري دانشگاهی، رهبـري        
اي   هاي فنّی و حرفـه      کاربردي و دانشکده  -هاي علمی   آموزش

هـاي عـالی در       و محلی از زوایاي متفاوت به رهبري آموزش       
ــومی و   ــطح عم ــوزش س ــژة آم ــی  وی ــاي علم ــاربردي -ه ک

  : اند از ترین آنها عبارت اند که مهم پرداخته
، خـرد در مطالعـه روي دانـش،   ) 2013( نور و همکارانا  

ــشم  ــري و چ ــ  رهب ــراي ارائ ــداز ب ــومی  ۀان ــارچوب مفه  چ
هاي یادگیرنده بـا اسـتفاده از ابعـاد فلـسفی، ادبیـات              سازمان

منبـع  . 1 :ندکالسیک و مشاهده شخصی به نتایج ذیل رسـید        
 قانع کننده است کـه      اي  رهبري. 2؛  دانش علمی یا الهی است    

و باشـد   ه دانش، خـرد، اعتبـار، اخـالق و معنویـت مجهـز              ب
منزلۀ   دانش علمی به  . 3ی داشته باشد؛    انداز روشن  مان چشم أتو

  .پایه و اساس عقل، رهبري و دیدگاه است
، )1390(براســاس دیــدگاه یــدالهی فارســی و همکــاران   
کـاربردي براسـاس    -سعۀ کارآفرینی دانشگاه جـامع علمـی      تو

. گانه با فعالیت کارآفرینانه دانشگاه سـازگارتر اسـت          عامل ده 
کاربردي -گانه توسعۀ کارآفرینی دانشگاه جامع علمی       عامل ده 

  . بیان شده است1در شکل 
شناسـی    در تحلیـل آسـیب    ) 1395(محمدي و همکـاران       

اس الگـوي سـوآت،     کـاربردي براسـ   -دانشگاه جـامع علمـی    
-هاي علمی   شناسی آموزش   راهبردهاي جایگزین براي آسیب   

  . ارائه دادند1کاربردي را در جدول 
سـازي   در راسـتاي تجـاري  ) 1396(احمدي و همکـاران      

ــوزش ــی  آم ــاي علم ــه  -ه ــاس مؤلف ــاربردي، براس ــاي  ک ه
و الگـوي   ) 1996(پورتر  ) استراتژیک(یابی راهبردي     موقعیت

، )2000(منابع انسانی بامبرگر و مشولم      راهبردهاي چهارگانۀ   
کاربردي را ارائـه    -نقاط مرجع راهبردي دانشگاه جامع علمی     

آنهـا براسـاس راهبـرد چهارگانـۀ متعهدانـه، پدرانـه،            . کردند

یــابی  هــاي موقعیــت پیمانکارانــه و ثانویــه و براســاس مؤلفــه
سازي شامل رهبري هزینه، تمرکز و هزینه، تفکیک و           تجاري

انـد کـه راهبـرد غالـب مراکـز            رکز و تمایز دریافتـه    تمایز، تم 
کـاربردي از نـوع پدرانـه اسـت و بـر      -دانشگاه جامع علمـی   

کارآیی عملیات داخل سـازمان و بـازار کـار داخـل سـازمان              
تأکید دارند و معتقدند که مبناي اصلی راهبردهـاي جـذب و            
استخدام نیروي انسانی بر آن است که کارکنان با دستمزد باال           

صورت مقطعی و تـرم بـه تـرم بـا آنهـا               خدام نشوند و به   است
سـازي    نقـاط مرجـع راهبـردي تجـاري       . قرارداد منعقد شـود   
  . بیان شده است2کاربردي در جدول -دانشگاه جامع علمی

  
- سازي دانشگاه جامع علمی نقاط مرجع مشترك تجاري. 2جدول 

  ) 1396احمدي و همکاران، (کاربردي 
  راهبردهاي تجاري  رهبري هزینه   هزینهتمرکز و

  تفکیک و تمایز  تمرکز و تمایز
راهبردهاي منابع   پیمانکارانه متعهدانه

  ثانویه  پدرانه  انسانی
  

الگوي چهـار عـاملی کِـرك       ) 1397(علیزاده و همکاران      
شامل واکنش، یـادگیري، عملکـرد و تغییـر         ) 1959(پاتریک  

اي مراکـز   ه  رفتار را روشی مناسب براي ارزیابی کارایی دوره       
هــاي شــغلی  کــاربردي در کــسب مهــارت-آموزشــی علمــی

هـاي    آنها معتقدند که کارایی دوره    . اند  آموختگان دانسته   دانش
هاي شغلی شـامل      کاربردي در کسب مهارت   -آموزشی علمی 

ــادگیري   کیفیــت برگــزاري دوره هــاي آموزشــی، دانــش و ی
شده توسـط فراگیـران و        هاي عملی آموخته    فراگیران، مهارت 

  .آموختگان است ییرهاي رفتاري ایجادشده در دانشتغ
در طراحــی الگــوي تفکــر ) 1397(کمــري و همکــاران   

-هــاي علمــی راهبــردي بــراي رهبــري و مــدیریت آمــوزش
عد     بعد فردي، بعد سازمانی، بعد شهودي و      (کاربردي، چهار ب

هوشـیاري محیطـی، افـق      (و یازده مؤلفـه     ) بعد دید سیستمی  
، ساختار سازمانی منعطف، فرهنگ     زمانی تصمیمات، آموزش  

انداز، درك    سازمانی، فرایندها و سیستم، خالقیت، خلق چشم      
ــت ــصمیم  اولوی ــردي، ت ــاي راهب ــر   ه ــربخش، تفک ــري اث گی
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ــه ــصت) کارآفرینان ــرده   و ش ــه ک ــاخص ارائ ــک ش ــد وی . ان
ــوزش ــی آم ــاي علم ــد-ه ــاربردي از دی ــودن   ک ــاربردي ب ک
ه و عمـل،    ها، شناخت نیازهـاي پنهـان، تلفیـق نظریـ           آموزش

هاي   ارتباط تنگاتنگ با صنعت و تقاضامحور بودن از آموزش        
هاي آموزشی و مؤسـسات آمـوزش عـالی متمـایز             سایر نظام 

  .هستند
هـاي فنّـی و    صـالحیت رهبـران دانـشکده     ) 2012(آلفرد    

سازي، شناسایی و توسـعه       انداز، بهینه   اي را شامل چشم     حرفه
  .داند استعداد و ایجاد و حفظ احساس فوریت می

هـاي    شایستگی و نقش رهبـري دانـشکده      ) 2012(والین    
اي را شـامل راهبـرد سـازمانی، مـدیریت منـابع،       فنی و حرفه  

اي  هاي فنّی و حرفه     ارتباطات، همکاري، حمایت از دانشکده    
  .داند گري می اي و حرفه

ــا و همکــاران    ــربخش در ) 2015(زکری ابعــاد رهبــري اث
عد شامل تمرکز بر      اي را     آموزش عالی فنّی و حرفه     در شش ب

رشد، بـه رسـمیت شـناختن، دیـدگاه همکارانـه، مـشارکت،             
  .اند ارتباطات باز و محیط مثبت و سی مؤلفه ارائه کرده

ــارچوب رهبـــري ) 2012(نـــوارز و وود    معتقدنـــد چـ
ارتباط بـین نظریـه و عمـل؛        ) هاي محلی شامل الف     دانشکده

وامل مربـوط   ارتقاء ع ) هاي حل مسئله؛ ج     توسعۀ مهارت ) ب
ــصمیم ــه ت ــري؛ د ب ــه  ) گی ــوط ب ــسائل مرب ــدگی م درك پیچی

بینی اعمال و رفتـار دیگـران در         پیش) هاي محلی؛ ه    دانشکده
هـدایت رهبـران    ) هماهنگی با منابع در جهت نتایج مفیـد؛ و        

هاي موردنیاز براي حـل و فـصل          دانشکده براي برداشتن گام   
  .معضالت است

ارائـه چـارچوب    رايکه بي ا ضمن مطالعه) 2013 (ونگ  
بـود،   وان انجـام شـده  یمحلـی تـا  ي هـا  در دانـشکده ي رهبر

الگــوي رهبــري ، )2008(ل یــو د براســاس الگــوي بــولمن
ــشکده ــا آموزشــی در دان ــنج هــاي محلــی را ب چــارچوب  پ

ــسانی، سیاســی و نمــادین و اعتقادهــا و  ( ــابع ان ســاختار، من
عد برجسته برا   دوازده و) باورها عـه  جامی  ستگیتوسعۀ شا ي  ب

  .رهبران دانشکده ارائه کردي برا زیو ن
هـا و موانـع       در مطالعۀ انگیزه  ) (2014روبانی و همکاران      

  اثربخـشی  ي برا هزیانگهاي محلی در مالزي،       رهبري دانشکده 
  

 :انـد   ي کرده بند  گروه ی اصل مقولۀدر سه   را   ی دانشگاه رهبري
 و یفرهنـگ سـازمان  )  ب ی؛تیری و مـد   ی سـازمان  مسائل) الف
  .تیفی مربوط به کمسائل  وی شخصۀتجرب) ج ؛ستیز طیمح

، رهبـر   )2018(مریکـا   اهاي محلی     از نظر انجمن دانشکد     
فـردي، فلـسفۀ      دانشکدة محلی فردي اسـت کـه روابـط بـین          

اي  هـاي مــدیریتی بـراي سـاخت مؤســسه    هـویتی و مهـارت  
این انجمـن شایـستگی رهبـري       . کند  محور را درك می     دانش

ــشکده ــی را د  دان ــاي محل ــت  ه ــه داده اس ــه ارائ   : ر ده مؤلف
درك روشن  . 3سازي؛    حمایت از راه گروه   . 2تأثیرگذاري؛  . 1

  نفعـان؛    از مدیریت عملکـرد مؤسـسه و بـازخورد آن بـه ذي            
  رهبري با الگوبرداري از رفتـار موردانتظـار از زیردسـتان؛          . 4
استفاده . 6گیري؛  یکپارچگی و اخالق در رهبري و تصمیم  . 5

هـاي جـایگزین،      حل  اي حل مسئله با تهیۀ راه     ها بر   از ظرفیت 
مدیریت تعارض با زیردستان در راسـتاي       . 7انتخاب و اجرا؛    

  هـاي رسـمی کـشور و مؤسـسه؛           اصالح برنامـه بـا سیاسـت      
اي در همـۀ مؤسـسه؛        هاي توسعه حرفه    حمایت از فرصت  . 8
شـفافیت  . 10هـا؛     نفعان در خط مقدم برنامه      خدمت به ذي  . 9

  .کرددر برنامه و عمل
  

-هـاي علمـی     آمـوزش  يرهبـر  هاي  ابعاد و مؤلفه  
   کاربردي

هاي رهبري دانـشگاه   ابعاد و مؤلفه) 1398(دلشاد و همکاران    
عد نقش و مسئولیت رهبري        -جامع علمی  کاربردي را شامل ب

آمایش سرزمین، تدوین اسناد و نظـام انتقـال؛         (با شش مؤلفه    
عۀ فرهنـگ  ساختاردهی و استانداردسازي نظام آموزشی؛ اشـا  

زایـی بـا عنایـت بـه زمینـۀ اجرایـی؛              آفرینی و اشتغال    اشتغال
توانمندسازي منابع انسانی؛ مدیریت منـابع و تـأمین بودجـه؛           

عد صـالحیت و     ) نفعان و گیرندگان خدمات     ارتباط با ذي   و ب
نگـرش، اطالعـات، دانـش و       (شایستگی رهبري با سه مؤلفه      

تعهد اجتماعی و   ؛ شهروند مسئول و     )اي  فردي و حرفه  (خرد  
ابعــاد، . انــد ارائــه داده) اي مؤلفــه مــدیریت و رهبــري حرفــه

کـاربردي  -هاي علمی   هاي رهبري آموزش    ها و شاخص    مؤلفه
  . بیان شده است3در جدول 
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  )1398دلشاد و همکاران، (کاربردي - هاي علمی هاي رهبري آموزش ها و شاخص ابعاد، مؤلفه. 3جدول 
  کاربردي-هاي علمی بعد نقش و مسئولیت رهبري آموزش

  شاخص  مؤلفه  شاخص  مؤلفه
هــا و  نیازهــا، فرصــت(آمــایش ســرزمین

 ) ...ها ظرفیت
توجـه بـه کرامـت علمـی و اجتمـاعی منـابع       

 ...انسانی
د توســعه، تحــول در قالــب تــدوین ســن

  ...توانمندسازي و ایجاد روحیۀ کارآفرینی  ...برنامه 
  هاي جدید و خالق استقبال از ایده  ...انداز، اهداف و  گذاري چشم اشتراك

گذاري بـا اهـداف       همگرانمودن سیاست 
  اي هیئت علمی و مدرسان توسعه حرفه  ...ملی 

  آموزي دانشجویان توجه به مهارت  هاي مهارتی ترویج و بازاریابی آموزش

ــه ــایش : مؤلفــ آمــ
ــدوین  ــرزمین، تـ سـ

  اسناد و نظام انتقال

هـاي    ایجاد تنوع و نـوآوري در آمـوزش       
  مهارتی

: مؤلفــــــــــــــه
توانمندسازي منابع   

  انسانی

  آموختگان ارتباط اثربخش با دانش

ــه ...ایجاد سیستم مدیریت اطالعات و  ــه  برنام ــزي و بودج ــا   ری ــب ب ــدي متناس بن
 موریتمأ

ــوقی مراکـــز     ــاختار حقـ ــدوین سـ تـ
  ...اي  تدوین راهبرد درآمدهاي غیرشهریه  ...غیردولتی 

ــته  ــعۀ رش ــان  توس ــاي می ــته ه اي و  رش
  ...اي  چندرشته

درآمدزایی حاصـل از قراردادهـاي تحقیقـاتی      
  ...و 

اطمینان از ارتبـاط بـین برنامـه، اجـرا و           
  ...موزش تأمین بخشی از بودجه با تمرکز بر آ  نتایج

  ...هاي مختلف تأمین بودجه کارگیري روش به  بهبود مستمر عملکرد دانشگاه

ساختاردهی و  : مؤلفه
استانداردسازي نظـام   

  آموزشی

محــور یــا  تــدوین نظــام ارزیــابی پــروژه
  ...محور  ارزش

مـــدیریت : مؤلفـــه
منــــابع و تــــأمین 

  بودجه

  ...تدوین سازوکارهاي بودجه رقابتی شهریه 
 ...مشارکت مؤثر صاحبان صنایع در تدوین و  توسعه و اشاعۀ فرهنگ کارآفرینی

ایجاد سـازوکارهاي اجرایـی کـارآفرینی       
  جلب مشارکت شرکاي اجتماعی و اقتصادي  ...و 
  سازوکارهاي قانونی و اجرایی ارتباط دانشگاه  اندازي دفاتر انتقال فناوري راه

آوري   اي فـن  هـ   ایجاد مراکز رشد، پـارك    
  نفعان داخل و خارج دانشگاه تعامل با ذي  ...و

آفرینی دانـشجویان     ارتقاء توانایی اشتغال  
  نفعان و ذي تعهد و پشتیبانی از سهامداران  ...و 

اشاعۀ فرهنگ  : مؤلفه
ــتغال ــی و  اشـ آفرینـ

  ...زایی اشتغال

  اندازي دفتر اشتغال و کارآفرینی راه

ــه ــا :مؤلف ــاط ب  ارتب
ــان و  ذي نفعـــــــ

  گیرندگان خدمات

  ...ها و نهادها  زمینۀ مشارکت انجمن
  کاربردي-علمیهاي  بعد صالحیت و شایستگی رهبري آموزش

ــس    ــزت نف ــاد و ع اعتم
 اي فردي و حرفه

احــــساس و درك مــــسائل 
 ...اشتغال، بیکاري و 

انداز و راهبـرد      اشاعه زبان، چشم  
 ...مثبت 

ــاط صــالحیت ــاي ع فی ه
  ...اي و فردي، حرفه

ــاتی در   ــه عملی ــدوین برنام ت
  ...کسب نگرش و 

بـر اسـناد     هاي مبتنی  تدوین برنام 
  ...باالدستی 

بصیرت و تفکر راهبردي    
  بازارمحور

ــه  ــاعی حرف ــد اجتم اي و  تعه
  کاري

توانـــایی اســـتقرار مـــدیریت و 
  ...رهبري علمی 

ــارت  ــازار و تجـ درك بـ
نظارت بر کلیه امـور یـاددهی و          ...وانایی تحلیل تقاضاهات  ...ویژه دانش اقتصاد  به

  ...یادگیري، 
ــسئولیت ــذیري و  مــ پــ

  توانایی عمل پاسخگویانه

ــه : مؤلفـــ
شـــهروند 
ــسئول و  م
ــد  تعهــــ

 اجتماعی

طراحی سیستم اطالعـاتی بـه      
  ...گري  منظور تسهیل

نظام بازخورد در کلیه فرایندهاي     
  ...برنامه درسی، 

: مؤلفـــــه
ــرش،  نگـ
اطالعات، 
ــش و  دانـ
ــرد  خــــ

ــردي و ( ف
  )اي حرفه

گـــري، ن نگـــرش آینـــده
تقال فرهنـگ   اشاعه زنجیره ان      ...کارآفرینی و طرح 

  ...شهروند مسئول 

ــه : مؤلفـــ
مدیریت و  
ــري  رهبــ

 حرفه اي

ــردي در   ــه عملک ــدوین کارنام ت
  ...ابعاد آموزشی، 
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هاي   ها و الگوهاي رهبري آموزش      ها، چارچوب   مطالعۀ نظریه 
ــژوهش -علمــی ــات و پ ــز بررســی ادبی ــاربردي و نی هــاي  ک
انی نظري این حوزه، چهار دسته از متغیرها را         شده و مب    انجام

-هـاي علمـی     هاي رهبـري آمـوزش      براي تبیین ابعاد و مؤلفه    
  .کاربردي شناسایی کرده است

هـاي     افزایش مشارکت و اثربخشی آموزش     :پشتوانۀ فلسفی  •
کاربردي در راسـتاي اشـتغال و کـارآفرینی، ترسـیم           -علمی

مهــارتی، جایگــاه واقعــی در راســتاي مأموریــت دانــشگاه  
گذاري در جهـت اصـالح سـاختار آمـوزش عـالی              سیاست

سـازان و     کاربردي و تالش در جهت ترغیب تصمیم      -علمی
هـاي رهبـري      گیران در بررسی مجدد ابعاد و مؤلفـه         تصمیم
  .کاربردي موردنظر است-هاي علمی آموزش

 در بخش عمومی، چهارده نظریه در خصوص        :مبانی نظري  •
ــشگاهی و در بخــش و ــري دان ــه در رهب ــژه ســیزده نظری ی

کــاربردي، -خــصوص رهبــري آمــوزش هــاي علمــی    
اي  هــاي محلــی و آمــوزش عــالی فنّــی و حرفــه  دانــشکده

  . موردتوجه است
ارتقاء، : کاربردي-هاي علمی   نظام اجرایی رهبري آموزش    •

کـاربردي  -هـاي علمـی     اثربخشی و استقرار رهبري آموزش    
-مـی هـاي عل    نیازمند تشکیل کمیتۀ اجرایی رهبري آموزش     

کمیتۀ اجراي الگو در    (کاربردي در سازمان مرکزي دانشگاه      
هـاي    ، تهیۀ دستورالعمل اجرایـی رهبـري آمـوزش        )سازمان
هـا در     کـارگیري شـاخص     تعیین نحوة بـه   (کاربردي  -علمی

، تهیۀ نحوة گـردش کـار اجرایـی براسـاس ابعـاد             )دانشگاه
آموزشی، پژوهـشی، فرهنگـی، مـالی و کـارآفرینی و تهیـۀ             

هـاي     ابزار مکانیزه کردن نظـام رهبـري آمـوزش         ها و   روش
  .کاربردي است-علمی

 اجراي این نظام نیازمنـد بررسـی پیـشرفت          :نظام بازخورد  •
اجرایی الگو، ارزیابی عملکـرد مـدیران سـتادي دانـشگاه و          

هـا و     رؤساي مراکز آموزشـی، ارزیـابی و سـنجش چـالش          
هـاي    تغییرات محیطی اجراي الگـو، تهیـۀ فهرسـت آسـیب          

هـاي   هـاي رهبـري آمـوزش       ی هریک از ابعاد و مؤلفه     اجرای
کــاربردي، ارزیــابی و ســنجش بــازخورد عملکــرد -علمــی

بار، تهیۀ فهرست اصالحی   شده هر شش ماه یک      الگوي ارائه 

کـاربردي، در   -هـاي علمـی     مراحل مختلف رهبري آموزش   
نهایت تهیـۀ فهرسـت بـازبینی اصـالحی و ابـالغ آن بـراي           

شـده و اقـدام بـه اصـالح           ائـه هریک از مراحـل اجرایـی ار      
 .فرایندها است

با توجه بـه اسـناد، مـدارك و متـون، مطالعـات رهبـري                 
دانشگاهی در کشورهاي دیگـر کـه از رشـد بـا تـابع نمـایی               

هـاي    برخوردار بوده است، بررسی شد تا خألها در آمـوزش         
در داخل کشور، در سـه مـورد        . کاربردي روشن شود  -علمی

، دانــشگاه آزاد اســالمی و رهبــري اثــربخش آمــوزش عــالی
با توجـه بـه     . کاربردي مطالعه شده بود   -دانشگاه جامع علمی  

هاي دیگر،    تفاوت ماهیت وجودي دانشگاه مهارتی با دانشگاه      
هـاي    مطالعۀ حاضر زمینۀ توجه پژوهـشگران را بـه پـژوهش          

  . کند مرتبط جلب می
هاي منتشرشده    شده، مقاله   هاي چاپ   وجو در کتاب    جست  

شده مـرتبط     هاي انجام   تخصصی، پژوهش - علمی در مجالت 
ها، اساسـنامۀ دانـشگاه، نقـشه جـامع      نامه  با این موضوع، آیین   

علمی کشور، اسناد باالدسـتی نظـام آمـوزش عـالی مهـارتی،       
هاي رهبري اثـربخش   ها و شاخص اي از ابعاد، مؤلفه   مجموعه

هـاي   دانشگاه را آشکار ساخت تا با تکیـه بـر ابعـاد و مؤلفـه         
طـور ویـژه ابعـاد و         ي دانشگاهی در سطح عمـومی، بـه       رهبر
کـاربردي  -هـاي علمـی     هاي رهبري اثـربخش آمـوزش       مؤلفه

هــاي جهــانی و  حاصــل شــود کــه هــم معیارهــا و شــاخص
المللی را دارا باشد و هم مطابق با نیازهاي بـومی و ملـی                بین

براسـاس  . کـاربردي کـشور باشـد     -نظام آموزش عالی علمی   
ه، ابعـاد تأثیرگـذار بـر ارتقـاء رهبـري           هاي ایـن مطالعـ      یافته

عــد کلیــدي -هــاي علمــی آمــوزش کــاربردي در قالــب دو ب
عد صالحیت و شایستگی            مشتمل عد نقش و مسئولیت و ب بر ب

  . بندي شد کاربردي طبقه-هاي علمی رهبري آموزش
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   دانشگاه جامع  علمی عضو هیئت(عبدالحمید دلشاد 
 )کاربردي مرکز بندرلنگه- علمی

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  علمی عضو هیئت(نادرقلی قورچیان 
  )ات تحقیق وعلوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ها معادل
 Alfred آلفرد

 Anam آنام

 SWOT الگوي سوآت

 American Association of انجمن دانشکده محلی امریکا
Community College (AACC ) 

 Anwar نورا

 Inman اینمان

  .Bamberger, P  بامبرگر

 Black بلک

  Bolman  بولمن

  .Porter, M. E پورتر

 Ambiguity tolerance تحمل ابهام

 Develop oriented  مداري تحول

 Persuasiveness مداري ترغیب

 Mutual oriented مداري تفاهم

 Self confidence  خودباوري

 Community college and اي و محلی وحرفه  فنّی دانشکده
vocational college  

 Deal  لید

 Ramsden  رامسدن

 Robani روبانی

 Zakaria زکریا

 Take the opportunity طلبی فرصت

 Cheklist بازبینیفهرست 

 .Kirk Patrick, D.L پاتریککرك 

 Internal locos of control کنترل درونی

 Risk aversion پذیري مخاطره

 .Meshoulam, I  مشولم

 Beneficial طلبی منفعت

 Interpersonal skills فردي هاي میان مهارت

  Nevarez نوارز

 Wallin  والین

 Wang ونگ

 Wood  وود

 Vescio  ویسیکو

 Goal oriented مداري هدف

 Yang  یانگ

  
  

  


