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  چكيده

هاي دولتي ايران تحت پوشش  دانشگاهي رؤسا يابي الگوي شايستگي هدف اين پژوهش طراحي و اعتبار
اين  دراي است.  با رويكرد تئوري زمينه كيفي، پژوهش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. نوع

 6نفر، مديران ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  6كننده (خبرگان علمي  مشاركت 19با  پژوهش
عت، مصاحبه عميق انفرادي صورت سا 35ها) در مجموع به مدت  نفر از رؤساي دانشگاه 7نفر و 

  گرفته، و براي تحليل آنها از روش تحليل محتوا استفاده شده است. 
آمده، با استفاده از روش دلفي در دو مرحله براي  دست ها، نتايج به هاي مصاحبه به منظور اعتباريابي يافته

بندي  هاي مذكور را بر اساس اهميت، اولويت شوندگان ارسال و از آنان خواسته شد شايستگي مصاحبه
 68تحليل و در نهايت  اي، كنند. نتايج اجراي دو مرحله روش دلفي، با استفاده از آزمون دوجمله

                                                 
  .مقاله حاضر برگرفته از رساله دكتري مديريت آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي است .1
 gh_rezayat@yahoo.com دانشجوي دكتري مديريت آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي. 2

  myamani2001@yahoo.ca استاد گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي. 3
  kiamanesh@dpimail.net استاد دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات. 4
  nanehebrahim@tmu.ac.ir دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم تهران. 5
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، ، بينش، نگرشها ، مهارتها شايستگي به دست آمده در قالب هشت مؤلفه اصلي شامل: دانش، توانايي
  بندي شد.  ي شخصيتي و اعتبار طبقهها ي اخالقي، ويژگيها ويژگي

  
   واژگان كليدي:

  هاي دولتي ايران. دانشگاه، دانشگاه سئيرشايستگي، الگوي شايستگي، 
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  4949/ /   هاي... گيالگوي شايستطراحي 
 

    مقدمه

هاي انساني و  ساز، از طريق پرورش سرمايه ساز و تمدن ها به عنوان نهادي فرهنگ دانشگاه
كننده در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها بر  اجتماعي، نقشي حساس و تعيين

و ها، برخورداري از مديران  عهده دارند. الزمة ايفاي چنين نقش حساسي از سوي دانشگاه
رهبراني شايسته و كارآمد است. وجود چنين مديران و رهبراني، موجبات افزايش كارايي و 

كند.  شان ياري مي را فراهم و آنها را در دستيابي به اهداف راهبردي ها اثربخشي بيشتر دانشگاه
كارگيري مديران كارآمد و  در هزاره سوم، شناسايي، انتخاب و بهها  دانشگاهلذا دغدغه اصلي 

شايسته است. نخستين گام در راستاي برطرف كردن اين دغدغه، طراحي و تدوين الگوي 
  است. دانشگاهي هاي مورد نياز مديران و رهبران شايستگي

هاي آموزش عالي مصوب  ها و مؤسسه نامه مديريت دانشگاه آيين«در كشور ما بر اساس 
رئيس هر دانشگاه از جانب وزير علوم، تحقيقات و فناوري » شوراي عالي انقالب فرهنگي

شود.  پيشنهاد و پس از تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي به مدت چهار سال منصوب مي
هاي رؤساي  وي خاصي به منظور شناسايي و تعيين شايستگيدهد، الگ ها نشان مي بررسي
هاي فردي و  ها به صالحيت ها وجود نداشته، و در انتخاب و انتصاب رؤساي دانشگاه دانشگاه
رغم آنكه طبق قوانين موجود پست رياست  گيرد. به اي افراد توجه الزم صورت نمي حرفه

به عنوان يك پست سياسي برخورد  اي است، ولي با آن دانشگاه يك پست مديريت حرفه
هاي ميداني طي ده سال گذشته  پژوهش«نويسد:  ) در اين زمينه مي1379( آراستهشود.  مي

دهد، در ايران پست رياست دانشگاه تنها به عنوان يك پست سياسي مورد توجه قرار  نشان مي
  ). 32: 1379(آراسته، » گرفته است

و مراكز آموزش عالي كشور، تدوين چهارچوبي  ها انشگاهي ضروري امروز دها لذا يكي از نياز
هاست تا ضمن  هاي مورد نياز رؤساي دانشگاه مناسب براي شناسايي و تعيين شايستگي

ها، امكان ارتقاي كيفيت مديريت و رهبري در  مندي انتخاب و انتصاب رؤساي دانشگاه نظام
  نظام آموزش عالي نيز فراهم گردد. 
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شده، مسئله كلي اين پژوهش فقدان چهارچوبي مناسـب بـه منظـور     ت گفتهبا توجه به توضيحا
ها و انتخاب و انتصـاب افـراد شايسـته بـراي      هاي رؤساي دانشگاه شناسايي و تعيين شايستگي

ها، مديريت عملكرد و توسـعة   تصدي اين شغل، همچنين فراهم كردن امكان توسعه شايستگي
هـاي   تدوين الگوي شايسـتگي هدف كلي اين پژوهش،  ها بود. لذا مسير شغلي رؤساي دانشگاه

هـاي اصـلي و    بود. به منظور دستيابي به هدف فـوق، مؤلفـه   1ي دولتي ايرانها رؤساي دانشگاه
 مورد بررسي قرار گرفت. ها هاي رؤساي دانشگاه شايستگيفرعيِ 

  

  مباني نظري و پيشينه پژوهش 
 بوياتزيس» مدل عملكرد شغلي اثربخش«چهارچوب نظري مورد استفاده در اين پژوهش 

دهد كه توانايي يا استعداد فرد  ) بود. وي معتقد است حداكثر عملكرد هنگامي رخ مي2008(
  ). 6: 2008مطابق نيازهاي شغلي و محيط سازماني باشد (بوياتزيس، 

  بخشثرشغلي امدل عملكرد . 1نمودار شماره 

  
  .7: 2008منبع: بوياتزيس، 

                                                 
 هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. منظور دانشگاه. 1

  هاي شغلينياز

كاركردها 

 وظايف

 نقش ها

 محيط سازماني

  فرهنگ جو و

ها م نظاساختار و 

صنعت و رشد يافتگي 

 سازمان  استراتژيكجايگاه

 محيط خارجي

  هاي فردي شايستگي

ديدگاه، ارزش ها 

ي فلسفمباني  

، توانايي ها و مهارت ها دانش

موقعيت حرفه اي 

 تمايالت  و سبك فردي 

 بهترين تركيب
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  5151/ /   هاي... گيالگوي شايستطراحي 
 

هـاي   شايسـتگي  فوق، در اين پژوهش سه دسته شايستگي، شـامل متناسب با چهارچوب نظري 
، نظـري فـوق   عـالوه بـر چهـارچوب    مـورد توجـه قـرار گرفـت.     3شغلي و 2، سازماني1فردي
هاي مرتبط با شخصيت، نظريـه اعتبـار    هوش هيجاني، نظريه نظريه هاي ديگري از جمله نظريه

در پشتيباني نظري از ايـن پـژوهش    هاي مديريت و رهبري هاي مرتبط با نقش رهبري و نظريه
    .مورد استفاده قرار گرفتند

  تعريف شايستگي

هاي  هر الگوي شايستگي در نخستين گام نيازمند اجماع در تعريف شايستگي است. در سال
از زاويه خاصي به مقوله كه هريك از آنها  شدهشايستگي مطرح  يابرمتعددي  اخير تعاريف

برخي از اين تعاريف در جدول  .اند كردهپرداخته، و ابعاد متفاوتي از آن را بيان  شايستگي
   ارائه شده است. 1شماره 

  
  شايستگي شده براي . برخي از تعاريف ارائه1جدول شماره 

  تعريف شايستگي  سال  محقق

يـك شـغل   در اي عّلي موجب عملكرد اثربخش يا برتر  كه به گونهمرتبط هاي  را به منزله ويژگي شايستگي   1982  بوياتزيس
  كرد.تعريف شوند،  مي

 مك كللند و اسپنسر
  و اسپنسر

هاي  مهارتها، محتواي دانش يا  ها يا ارزش شايستگي را تركيبي از انگيزش، صفات، خودپنداري، نگرش  1994
نحو پايايي سنجش شده و بين كاركنان متوسط و رفتارشناختي و هرگونه ويژگي فردي تعريف كردند كه به 

   كند. برتر، ايجاد تمايز مي
امور دفتر مديريت 

  4امريكا كاركنان
تعريف  هاي فردي ها، رفتارها، و ديگر ويژگي گيري از دانش، مهارت، توانايي قابل اندازه يالگوي راشايستگي   2002

  به آنها نياز دارند. شغلي موفقعملكردهاي و يا  يهاي كار انجام نقشبراي د افرا كهكرده 
دوبويس، راثول و 

   كمپ
هاي اجتماعي،  ، انگيزهيسشناهاي گوناگون از خود ها، جنبه شامل دانش، مهارتهايي  ويژگيشايستگي را   2004

  ، تعريف كردند.عملهاي تفكر، احساس و  ها، و روش نگرش، يفكر يصفات، الگوها
انجمن امريكايي 

  5توسعهآموزش و 
 يها، و رفتارهاي مورد نياز براي موفقيت شغل ها، توانايي مهارت، اي از دانش خوشه به عنوان راشايستگي   2004

  كند. مي تعريف

                                                 
1. Individual Competencies  
2. Organizational Competencies  
3. Job Competencies  
4. OPM=United States Office of Personnel Management  
5. ASTD=American Society For Training and Development 
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دو مكتب فكري مختلف در تعريف شايستگي وجود معتقدند، ) 2004( نشو همكارا دوبويس
داللت دارد. مكتب دوم دارد. يك مكتب فكري مدعي است شايستگي بر دانش يا مهارت 

هاي ديگر مانند  مدعي است عالوه بر دانش و مهارت، شايستگي شامل برخي از ويژگي
و  هوفمن ).14: 2004دوبويس و همكاران، است ( از انگيزه و صفات شخصيتي سطوحي

مكتب اول را رويكرد انگليسي و مكتب دوم را رويكرد امريكايي به شايستگي معرفي  1فلود
  ). 129: 2000هوفمن و فلود، كنند ( مي

  هاي اصلي شايستگي مؤلفه

هاي موجود در يك الگوي شايستگي، نبايد صرفاً به صورت يك فهرست كلـي ارائـه    شايستگي
هـاي   بندي مؤلفـه  طبقهبندي و با هم مرتبط شوند.  شوند، بلكه الزم است، به گونه مناسبي طبقه

توانـد، از ابتـدا (روش قياسـي) و يـا بعـد از مشـخص شـدن         اصلي الگوهـاي شايسـتگي مـي   
واحدهاي تحليل (روش استقرايي) صورت گيرد. در پژوهش حاضر بر اساس آنچه از بررسـي  

، هـا  ، مهـارت هـا  توانـايي دانـش،  هاي اصلي به هشت مؤلفه شـامل   ادبيات به دست آمد، مؤلفه
بنـدي و در هنگـام اجـراي     ي شخصيتي و اخالقـي، بيـنش، نگـرش و اعتبـار, طبقـه     اه ويژگي
شوندگان با استفاده از يك پرسشنامه در مورد آنهـا نظرخـواهي شـد.     ها نيز از مصاحبه مصاحبه

اي تحليل شد. در توجيه داليل انتخاب  سپس نتايج به دست آمده، با استفاده از آزمون دوجمله
 توان به موارد زير اشاره كرد:   هاي مذكور مي مؤلفه

هاي مذكور تناسب بيشتري با مباني فلسفي و ارزشي حاكم بر جامعـه مـا داشـته، و     الف) مؤلفه
  دهند. هاي فردي، شغلي و سازماني را پوشش مي شايستگي تقريباً تمامي

در  هـا  هـا و تكـرار شايسـتگي    بندي عالوه بر جلوگيري از همپوشـاني طبقـه   ب) اين نوع طبقه
كـاربردي الگـو اعـم از انتخـاب و      هـداف ا هاي مختلف، موجب سهولت در دستيابي بـه  طبقه

گيري آنها (بـه دليـل    اندازه ارزيابي وهمچنين  ها، توسعه شايستگيها،  انتصاب رؤساي دانشگاه
هـا را بـه دليـل     شود. همچنين امكان توسعة شايسـتگي  گيري مناسب) مي وجود ابزارهاي اندازه

 سازد. هاي توسعه براي هريك از طبقات، فراهم مي ن روشمشخص بود

                                                 
1. Hoffeman, M, M. and Flood, P. C. 
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  5353/ /   هاي... گيالگوي شايستطراحي 
 

هـا از جملـه    شايسـتگي  هـاي اصـلي   بندي مؤلفه بندي مذكور با پيشينه موجود در طبقه ج) طبقه
 ) هماهنگي دارد.1379) و غفاريان (2002( 1مؤسسه مديريت پروژه

  پيشينه پژوهش

  هاي خارجي الف) پژوهش
)، 1990( كاترتوان به تحقيقات  شده در خارج از كشور مي هاي انجام در مورد پيشينة پژوهش

) 1996( رمزدن) در مورد نظريه اعتبار رهبري، 2007 و 2002، 1995، 1987( پوسنرو  كوزس
هاي  ) شايستگي2004( گونزالس و )2004( هاروي)، و 2003( لنددر مورد رهبري دانشگاهي، 

) 2007( اسپندالوهاي آموزش عالي مكزيك و  مديريتي مورد نياز براي مديران عالي مؤسسه
  .كردهاي رهبران اثربخش در آموزش عالي اشاره  در مورد شايستگي

  هاي مديريتي هاي برخي تحقيقات خارجي در مورد شايستگي . يافته2جدول شماره 
  قيقهاي تح يافته  سال  محقق  رديف

پذيري، توجه به عزت نفس كاركنان، تمركز بر شناخت  اعتماد و تعهد، كارايي و نظم، بصيرت و ريسك  1990  كاتر   1
  دهنده و برانگيزنده، الگو و مربي بودن و برقراري ارتباط مناسب خود و كاركنان، الهام

كوشي،  انداز، سخت مسئله، قدرت ايجاد چشمپذيري، استقالل و عدم وابستگي، داشتن توانايي حل  انعطاف  1987  گيب  2
  اي، توانايي ريسك كردن و توانايي هدايت تغيير هاي شبكه داشتن شّم سياسي، توانايي

كوزس و   3
  پوسنر

دهندگي و  سازي ديگران، الهام نگري و بصيرت، توانمند صداقت و درستكاري، دانش و شايستگي، آينده  1995
  خت پيروان و برقراري ارتباطبرانگيزندگي، الگو بودن و شنا

سازي، نوآوري، شهامت و شجاعت، مديريت خوب،  انداز، اخالقي بودن، برتري علمي، تيم بصيرت و چشم  2004  هاروي  4
  شده و تمركز و تأكيد بر نتايج كاري حساب رعايت عدالت و انصاف، محافظه

  ).1996منبع: بويت (
  

  هاي مديريت و رهبري دانشگاهي خارجي در مورد شايستگيهاي برخي تحقيقات  . يافته3جدول شماره 
  هاي تحقيق يافته  سال  محقق  رديف

شناس و صالح، متفكر، بصير، عملياتي،  توانا، مرتبط، درستكار، ثابت قدم، خطرپذير، دورانديش، كارگشا، وظيفه  1996  رمزدن  1
مدار، توانايي ايجاد احترام و وفاداري، برخوردار از باالترين استانداردهاي ذهني در كارهاي علمي،  سياست

دهنده، اعتماد به نفس  نگر، الهام ر، خالق و آيندهتبيين و ايجاد هدف مشترك براي كاركنان، توانايي ايجاد تغيي
و اعتماد به ديگران، ماهيت مشاركتي، قدرداني از موفقيت و عملكرد مثبت كاركنان و حمايت از يادگيري 
آنان، معلم برجسته، عدالت، صداقت، مهارت گوش دادن، فراگيرمحوري، نمونه بودن براي همكاران، برقراري 

پذير، توانايي جذب و استفادة بهينه از منابع،  يند با ديگران، ديدي باز و انعطافارتباط متبوع و خوشا

                                                 
1. Project Management Institute 
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ريزي، توانايي ايجاد انگيزه و توانمندسازي  برخوردار از تفكر راهبردي، توجه به كار گروهي، مهارت برنامه
  العمر. كاركنان و يادگيري مادام

دهندة پرديس  فردي قوي، مهارت ايجاد هماهنگي بين اجزاي تشكيلهاي بين  ريزي استراتژيك، مهارت برنامه  2003  لند  2
هاي اخالقي نظير  هاي مختلف، مهارت سازي، مهارت كار كردن با افراد از فرهنگ دانشگاهي، مهارت تيم

پذيري، مهارت تفكر واگرا، مهارت شناخت قوانين و مقررات،  گرايي، انعطاف تمايل كمك به ديگران، حقيقت
  يابي و مهارت آشنايي با رفتار سازماني و روابط انساني در سازمانمهارت بازار

  دانش: دانش مربوط به كار دانشگاهي، درك چگونگي كاركرد نظام دانشگاهي، درك فرايندهاي علمي  2007  اسپندالو  3
تمايل به برخورد و معاشرتي،  درستكار، در دسترس بودن، خوش  پذيري، باز بودن، نگرش: خودآگاهي، انعطاف

  پذيرش اشتباه، اهل مشورت و حمايت، حساس نسبت به ديدگاه و نظر ديگران
رفتار: تداوم كارهاي علمي و پژوهشي، اعتبار و احترام، ايفاي نقش به عنوان الگو، تفكر جامع و استراتژيك، 

ايجاد تعهد نسبت به ديگران، خوب گوش كردن، مشورت كردن، فن مذاكره، ارتباط شفاف، نمايندگي، 
  سازي انگيزش در ديگران، اسوه و الگو بودن، تيم

پذيري، نگرش مثبت،  پذيري، كنترل اضطراب، مديريت زمان، تطبيق هاي فردي: انعطاف ها و مهارت ويژگي  2004  گونزالس  4
مداري،  انگيزش، صداقت و درستكاري، سياست  دوستي، نوآوري، هاي سياسي، گوش كردن، نوع مهارت

  انداز، كارآفريني. رت و چشمخالقيت، بصي
هاي مالي  هاي جايگزين، شايستگي وجو و كشف روش نمايندگي، جست  گيري، هاي مديريتي: تصميم شايستگي

ريزي، مذاكره، حل تعارض، ارزشيابي، مديريت دانش،  ارتباطات، بصيرت، طرح و مديريتي، كار تيمي، 
  سازي، بازاريابي، مديريت پروژه، پاسخگويي شبكه

هاي فرهنگي، تحليل تقاضا،  حساسيت نسبت به تفاوت  هاي مسئوليت اجتماعي: تعهد اجتماعي، يستگيشا
  هاي اقتصادي دانش موقعيت

هاي سازماني، اطالعاتي و فناوري،  هاي سازماني: درك هويت سازماني و رهبري، مهارت شايستگي
  ش نظر و عمل آموزشيهاي زباني، دان هاي فناوري استفاده از اطالعات، مهارت شايستگي

  هاي داخلي ب) پژوهش
  توان به موارد زير شامل:  در داخل كشور ميساالري  شايستهدر مورد پيشينة موضوع 

 ؛توسط دانشگاه تهران 1384ساالري در سال  برگزاري اولين همايش ملي شايسته. 1

توسط . اجراي چندين طرح پژوهشي به منظور تدوين الگوهاي شايستگي مورد نياز 2
هاي ايراني از جمله شركت ايران خودرو، شركت سايپا، شركت واگن  برخي از شركت

اي، شركت  هاي برق منطقه سازي (تبريز)، شركت پارس (اراك)، شركت تراكتور
 پتروشيمي و... ؛

) در 1379. تدوين تعدادي كتاب، رساله و مقاله كه برخي از آنهـا عبارتنـد از: غفاريـان (   3
هاي مديريت در آمـوزش   ) در مورد صالحيت1386( لبادي، هاي مديريتي شايستگي مورد
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) در مورد طراحي الگوي رهبري اثـربخش دانشـگاهي،   1384( عزيزپورو  ساعتچيعالي، 
 همكــارانو  جــاودانيهــاي الزم بــراي رؤســاي دانشــگاه،  ) شايســتگي1387( نورشــاهي

 1390( سـاز  چيـت ) در مورد بررسي وضعيت مديران نظام آمـوزش عـالي ايـران،    1387(
هـاي   هـا و مؤسسـه   الف) در مورد الگوي شايستگي مديران فرهنگي و اجتماعي دانشـگاه 

ب) در مـورد الگـوي شايسـتگي اعضـاي هيئـت       1390سـاز (  آموزش عالي كشور. چيت
  .هاي آموزش عالي كشور ها و مؤسسه علمي دانشگاه

  هاي مديريت و رهبري دانشگاهي هاي برخي تحقيقات داخلي در مورد شايستگي . يافته4جدول شماره 

  هاي تحقيق يافته  سال  محقق  رديف

ساعتچي و   1
  عزيزپور

ها، نگرش مثبت به تغيير، پذيرش انتقاد،  ارائه تصويري مطلوب از آينده، توجه به فرصت  1384
نگري، خالقيت و نوآوري، انتخاب و انتصاب افراد شايسته،  آيندهبرانگيزانندگي، قدرداني، 

مهارت جلب اعتماد، عزت نفس، اعتماد به نفس، رعايت عدالت و انصاف، اعتقاد راسخ به 
رسالت دانشگاه، صداقت و درستكاري، جديت در تحقق اهداف، توانايي يادگيري و 

سازي كاركنان، ارائه  ، توانمندبهسازي فردي، تسهيل در برقراري ارتباط با همكاران
هاي  هاي علمي و پژوهشي، استفاده از سبك هاي جديد در راستاي توسعه فعاليت انديشه

مشاركتي، ايجاد نظام جامع ارزشيابي، مديريت دانش، هماهنگي بين تغييرات دروني 
  دانشگاه با انتظارات جامعه

اصول اخالقي، برجستگي علمي، مجرب بودن در  خالقيت، انسجام رفتاري، پايبندي به  1387  نورشاهي  2
آموزش عالي و داشتن انگيزه، هدايت تغيير، حل تضاد، توانايي اخذ و دريافت منابع مالي، 

هاي بين فردي و ارتباطي،  ريزي استراتژيك، مهارت ايجاد اعتماد دوطرفه و متقابل، برنامه
نگري،  ة ارتباط، مديريت بحران، آيندهكنند زني، نمايندگي و سخنگويي، برقرار مذاكره و چانه

  گرا و تفكر واگرا  داشتن نگرش كل
جاوداني و   3

  همكاران
پذير، برقراري ارتباط  قدرت مبتني بر مرجعيت علمي، ايجاد محيطي انساني، انعطاف  1387

هاي  گر و حامي كاركنان، معتقد به كار گروهي و استفاده از سبك دوستانه، راهنما، تسهيل
مداري، تأكيد بر توسعه انساني، ايجاد اعتماد متقابل، تأكيد  مشاركتي، تعهد سازماني، مشتري

  فتگو بر مذاكره و گ
ساز  چيت  4

  (الف)
اي و شغلي، آگاهي محيطي، آگاهي سازماني،  ريزي پيشرفت حرفه تعهد به يادگيري، برنامه  1390

تفكر راهبردي، تفكر تحليلي و حل مسئله، خالقيت و نوآوري، زيباشناسي، كارآفريني، كار 
سازي  ريزي، مديريت عملكرد، توانمند هاي ارتباطي، مديريت منابع، برنامه تيمي، مهارت

شناسي،  سازي فرايندي، فرهنگ گري، ظرفيت فريني، نفوذ و تسهيلآ كاركنان، تحول
پذيري و  شناسي فرهنگي، مسئوليت محور، آسيب شناسي، اعتقادات صحيح و دين اسالم

  ها  پايداري در كار
گيري، حل  هاي نوشتاري، تفكر خالق، تصميم هاي اجرايي، مهارت هاي فني، مهارت مهارت  1390ساز  چيت  5
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هاي ميان فردي، الگو و نمونه بودن، مشاوره  هاي ارتباطي، كار تيمي، مهارت مهارتمسئله،   (ب)
گرايي،  هاي علمي، فرهنگي و هنري دانشجويان، تحول به دانشجويان، مشاركت در فعاليت

گذاري بر ديگران (نفوذ)، خودآگاهي، مديريت بر خويشتن، سعه صدر، يادگيري  تأثير
دهندة منابع آموزشي،  ان، انگيزه و انرژي، عزت نفس، توسعهسازي دانشجوي مستمر، توانمند

هاي پژوهشي،  ريزي درسي، مهارت سازي اطالعات نظري و عملي، برنامه شناسايي و فراهم
هاي تدريس، كارآفريني،  ها و رويكرد شناختي، مدل آشنايي با فرهنگ عمومي، عوامل روان

  نوعپذيري، احترام به ت خداباوري، عدالت، مسئوليت

  

  پژوهش هاي  پرسش

 كدامند؟ ها هاي رؤساي دانشگاه شايستگيهاي اصلي  . مؤلفه1

  كدامند؟ ها هاي رؤساي دانشگاه شايستگيهاي فرعي  . مؤلفه2
  روش تحقيق 

ها به  و از نظر روش گردآوري داده 1اي توسعههاي  از نوع پژوهشبر اساس هدف، اين پژوهش 
سه شامل ، پژوهش اين آماريجامعه  بود. 2اي تئوري زمينهبا رويكرد  كيفيعنوان پژوهش 

گروه خبرگان علمي، مديران ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا سطح مدير كل و 
) 1385( هومنهاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بود.  رؤساي دانشگاه
كند (هومن،  نفر پيشنهاد مي 8تا  6هاي همگن  براي گروه كيفيهاي  پژوهش حجم نمونه را در

 نفره با استفاده از گروه نمونة هشت 3 پژوهش ها در اين ). براي انجام مصاحبه92-91: 1385
ها به دليل عدم تمايل و  انتخاب شد، اما در مرحله اجراي مصاحبه هدفمندگيري  روش نمونه

شامل كننده،  مشاركت 19با فقط امكان انجام مصاحبه بيني شده،  همكاري تعدادي از افراد پيش
نفر) و رؤساي  6نفر)، مديران ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ( 6خبرگان علمي (

  نفر) فراهم شد.  7ها ( فعلي و سابق دانشگاه
هاي اين پژوهش عمدتا به صورت كيفي با دو روش مصاحبه عميق و توافق  گردآوري داده

 ها با استفاده از پرسشنامه هاي اصلي شايستگي لفي) و تنها در مورد مؤلفهجمعي (روش د
 35ها در مرحله اول از طريق مصاحبه و به مدت  ، صورت گرفت. گردآوري دادهساخته محقق

                                                 
1. Developmental Research 
2. Grounded Theory 
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دقيقه بود. براي تحليل  60-120ساعت اجرا شد. زمان هر مصاحبه به طور متوسط بين 
انتخاب واحد «اي شامل مراحل  ك فرايند چهار مرحلهها از روش تحليل محتوا با ي مصاحبه
استفاده شد. واحد تحليل » تفسير نتايج«و » شمارش فراواني هر مقوله«، »بندي مقوله«، »تحليل

ها باشد. واحد تحليل  تواند شامل كلمه، نماد، جمله، عبارت، مضمون و شخصيت مي
هاي  ها و مضمون جمالت، عبارت هاي اصلي، كلمات، ها در اين پژوهش شامل مؤلفه مصاحبه

اي استفاده  هاي پرسشنامه نيز از روش آزمون دوجمله ها بود و براي داده موجود در مصاحبه
  شد. 

  تحقيقمراحل اجراي  

  اين پژوهش در دو مرحله بررسي ادبيات و بخش كيفي پژوهش به شرح زير اجرا شد:
  . بررسي ادبيات1

  ها گام يكم: شناسايي شايستگي

  
  ها . فرايند تدوين فهرست اوليه شايستگي2دار شماره نمو

  

ي 
ها
ي 
تگ
س
اي
ش  

ي
مان
از
س

 

شايستگي هاي مرتبط با رسالت هاي سازمان 

شايستگي هاي مرتبط با راهبردهاي سازماني 

شايستگي هاي مرتبط با روندها، چالش ها و فرصت ها 

شايستگي هاي مرتبط با فعاليت ها و فرآيندها ي كليدي 

شايستگي هاي مرتبط با ويژگي هاي خاص سازمان  د
آين
فر

ها
ي 
تگ
س
شاي
ه 
ولي
ت ا

رس
فه
ن 
وي
د
 ت

 

ي 
ها
ي 
تگ
س
اي
ش

ل 
شغ
با 
ط 
رتب
م

  

شايستگي هاي مرتبط با  تحليل شغل 

شايستگي هاي مرتبط با  تحليل نقش 

شايستگي هاي مرتبط با  ويژگي هاي خاص شغل 

ي
ها
ي 
تگ
س
اي
ش

 
 

ي
رد
ف

 

شايستگي هاي مرتبط با  ويژگي هاي اخالقي و شخصيتي 

شايستگي هاي مرتبط با  توانايي ها 

شايستگي هاي مرتبط با  نگرش و بينش 

شايستگي هاي مرتبط با  اعتبار رهبري 
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هاي  نسبت به شناسايي شايستگي 2نمودار شماره شده در  بيني فرايند پيش در اين گام مطابق
هاي دولتي  هاي رؤساي دانشگاه شايستگي 1فردي، شغلي و سازماني اقدام و فهرست شماره 

  ايران تدوين شد.
  هاي پيشين هاي پژوهش ها با يافته شايستگي 1 : مقايسه فهرست شمارهگام دوم

هاي تحقيقات  ها كه در گام قبلي تدوين شده، با يافته شايستگي 1در اين گام، فهرست شماره 
هاي جديد و افزودن آنها به فهرست اوليه  مؤلفه پيشين، مقايسه و نسبت به شناسايي

اين  .شدها تدوين  ساي دانشگاههاي رؤ شايستگيشامل  2 شماره و فهرستاقدام، ها  شايستگي
آمده در اين گام شامل  دست محور صورت گرفت. نتايج به نگرشرويكرد مقايسه با استفاده از 

)، تفكر واگرا 1387مداري (جاوداني،  )، مشتري2004دوستي (گونزالس،  هاي نوع شايستگي
؛ ساعتچي و 2004؛ گونزالس، 1380)، تفكر خالق (رمزدن، 1387؛ نورشاهي، 2003(لند، 

 1)، به فهرست شماره2007؛ اسپندالو، 1380)، تفكر راهبردي (رمزدن، 1384عزيزپور، (
  تدوين شد. 5ها در قالب جدول شماره  شايستگي 2ها افزوده و فهرست شماره  شايستگي

  
  پيشين هاي تحقيقات ها و مقايسه آن با يافته حاصل از مرحله شناسايي شايستگي 2. فهرست شماره5جدول شماره

مؤلفه   رديف

  اصلي

  هاي فرعي شايستگي مؤلفه  بندي طبقه

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، آشنايي با فناوري هاي  آشنايي با نيازها و برنامه  دانش عمومي  دانش  1
سازمان و هاي  نظريهاطالعات و ارتباطات، آشنايي با قوانين و مقررات اداري، آشنايي با 

هاي  مديريت، آشنايي با مديريت پروژه، آشنايي با مديريت مالي و بودجه، آشنايي با سيستم
  اطالعات مديريت 

ريزي آموزشي و  ، آشنايي با برنامهآموزش عاليدر  رهبريهاي مديريت و  نظريهآشنايي با   اي دانش حرفه
، آشنايي با اقتصاد آموزش عاليدر  ارزشيابيدرسي، آشنايي با فلسفه علم، و آشنايي با نظام 

  ، فناوري آموزشيهاي يادگيري نظريهدانش، فلسفه تعليم و تربيت، 
بندي، تفكر خالق، تفكر سيستمي و تفكر  توانايي تحليل، توانايي تشخيص، توانايي جمع  هاي ذهني توانايي  ها توانايي  2

  راهبردي، يادگيري مستمر 
  خودآگاهي، مديريت بر خويشتن، همدلي، نفوذ   هاي عاطفي توانايي

  گيري حل مسئله، تصميم  هاي فردي مهارت  ها مهارت  3
هاي بين  مهارت

  فردي
زني،  هاي روابط انساني، مهارت گوش دادن مؤثر، مذاكره و چانه هاي ارتباطي، مهارت مهارت

  سازي و كار گروهي، مذاكره و مديريت تعارض مديريت تعارض، تيم
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سازي ديگران، مديريت بحران،  سازي و كار گروهي، توانمند مديريت منابع انساني، تيم  هاي رهبري مهارت
مديريت مديريت زمان، مديريت راهبردي، مديريت تحول مديريت عملكرد، مديريت منابع، 

  هاي مشاركتي و تحولي گيري از سبك ، كارآفريني، بهرهاطالعات
هاي  مهارت
  اي حرفه

هاي تدريس  وري، فنون و روش هاي پژوهشي، مديريت دانش، مديريت كيفيت و بهره مهارت
  و تحقيق، كار با رايانه

بخش بودن، الگو و نمونه بودن، پايبندي به اصول، سابقه توفيق در مشاغل  پيشرو بودن، الهام  اعتبار عمومي  اعتبار  4
  قبلي 

مراتب مديريت در دانشگاه،  تجربه كار (مديريت) دانشگاهي، طي كردن پلكاني سلسله  اي اعتبار حرفه
  نفعان آموزش عالي  عضويت در هيئت علمي، برجستگي علمي، و مقبوليت در بين ذي

ي ها ويژگي  5
  شخصيتي

  پذيري تجربهو  سازگاريشناسي، ثبات هيجاني،  وظيفهگرايي،  برون

ي ها ويژگي  6
  اخالقي

  ، شجاعتبه عهد ، وفايداري امانت، فروتني، عدالتسعه صدر، صداقت، 

پذيري و  كل نگر، نگرش واگر، مسئوليت مداري و فراگير (دانشجو) محوري، نگرش مثبت به تغيير، نگرش مشتري  نگرش  7
  دوستي  پاسخگويي، نوع

  بينش اعتقادي، بينش (شم) سياسي   بينش  8

  
  . اجراي بخش كيفي پژوهش2
  ها انجام مصاحبه يكم: گام

ها از روش تحليل محتوا استفاده شد. واحد تحليل  در اين پژوهش براي تحليل نتايج مصاحبه
هاي  هاي اصلي، كلمات، جمالت، عبارات و مضمون ها در اين پژوهش شامل مؤلفه مصاحبه

اندهي، هاي اصلي سام شده بر اساس مؤلفه هاي انجام ها بود. لذا مصاحبه موجود در مصاحبه
   ارائه شده است. 13تا  6تحليل و نتايج آنها در قالب جداول 

  
  ها هاي مرتبط با مؤلفه دانش حاصل از مصاحبه با خبرگان علمي، مديران ستادي و رؤساي دانشگاه . مقوله6جدول شماره 

  ها مقوله  واحد ضبط  واحد تحليل  شوندگان مصاحبه

مي
 عل

ان
رگ
خب

  

بايد با بحث ارزشيابي آشنا به نظر من يك رئيس دانشگاه 
 يرؤسا باشد. اين مطلب، ادبيات خاصي دارد كه خيلي از

  هاي ما با اين مباحث آشنا نيستند دانشگاه

آشنايي با نظام ارزشيابي در   ارزشيابي
  آموزش عالي

رئيس دانشگاه براي ايجاد نظام اطالعات علمي پيشرفته و 
مديريت در نظام ريزي براي توسعه نظام اطالعات  برنامه

هاي اطالعات  آموزش عالي، بايد از دانش سيستم
  مند باشد گيري آنها بهره كار مديريت و به

هاي اطالعات  سيستم
  مديريت

هاي اطالعات  آشنايي با سيستم
  مديريت
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رئيس دانشگاه بايد بداند بودجه چگونه مصرف شده و 
  شود صرف چه كارهايي مي

چگونگي مصرف 
  بودجه

مديريت مالي و  آشنايي با
  بودجه

هاي  گيري از فناوري اطالعات، سيستم ها بهره در دانشگاه
اطالعات مديريت و فناوري آموزشي در دانشگاه واقعاً 

  زند حرف اول را مي

فناوري اطالعات، 
هاي اطالعات  سيستم

مديريت، فناوري 
  آموزشي

آشنايي با فناوري اطالعات و 
ارتباطات، آشنايي با 

اطالعات مديريت، هاي  سيستم
  آشنايي با فناوري آموزشي

وم
 عل

بق
سا
ي 

زرا
ز و

ي ا
يك

  

هاي كشور آشنا بوده و  يك رئيس دانشگاه بايد با نياز
اطالع كافي از مسائل و مشكالت اقتصادي، اجتماعي و 

  اش داشته باشد هاي جامعه فرهنگي كشور و چالش

ها و  آشنايي با نياز
مشكالت، اقتصادي 
ي اجتماعي و فرهنگ

  كشور

توسعه هاي  آشنايي با برنامه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

  كشور

شويم، مثالً  ها ما از بعضي چيزها غافل مي برخي وقت
ها در مورد آن  مديريت دانشگاهي علمي است كه سال

كار شده است. لذا رئيس دانشگاه بايد بداند اداره 
 دانشگاه، علمي به اسم علم مديريت بر نهادهاي علمي

  خواهد مي

علم مديريت بر 
  نهادهاي علمي

هاي مديريت و  آشنايي با نظريه
  رهبري در آموزش عالي

دي
ستا

ن 
يرا
مد

  

دانشگاه براي اجراي فرايندهاي پشتيباني و اجرايي رئيس 
  دانشگاه بايد با قوانين و مقررات اداري آشنا باشد

قوانين و مقررات 
  اداري

آشنايي با قوانين و مقررات 
  اداري

ريزي  به عقيده من يك رئيس دانشگاه بايد در حوزه برنامه
  آموزشي و درسي اشراف كامل داشته باشد

ريزي آموزشي و  برنامه
  درسي

ريزي آموزشي و  آشنايي با برنامه
  درسي در آموزش عالي

گاه
نش
 دا
اي

ؤس
ر

  

دهد رئيس  هاي علمي نشان مي مديريت گردش پارادايم
  علم آشنا باشددانشگاه دست كم بايد با فلسفه 

  آشنايي با فلسفه علم  فلسفه علم

هاي  به نظر من رئيس دانشگاه، مسئول مسائل مالي و طرح
  عمراني دانشگاه است

مسئوليت مسائل مالي 
هاي عمراني  و طرح
  دانشگاه

آشنايي با مديريت مالي و 
بودجه، آشنايي با مديريت 

  پروژه

و توسعه افزاري  رئيس دانشگاه براي تقويت نهضت نرم
  مرزهاي دانش نياز دارد تا با اقتصاد دانش آشنا باشد

  آشنايي با اقتصاد دانش  اقتصاد دانش

  
  ها  ها حاصل از مصاحبه با خبرگان علمي، مديران ستادي و رؤساي دانشگاه هاي مرتبط با مؤلفه توانايي . مقوله7جدول شماره 

  ها مقوله  واحد ضبط  واحد تحليل  شوندگان مصاحبه

مي
 عل

ان
رگ
خب

  

مطلب مهمي كه به نظر من دانشگاه را از يك سازمان صنعتي و تجاري 
گيري در  هاي تصميم گيري است. شيوه كند، بحث تصميم متمايز مي

كند تا  سازي مي دانشگاه متفاوت است. رئيس دانشگاه بيشتر مفهوم
سازي را به جاي  گيري؛ لذا من توانايي مفهوم سازي و تصميم تصميم
  گذارم. گيري مي سازي و تصميم متصمي

توانايي مفهوم   سازي مفهوم
  سازي

  تفكر خالق  تفكر خالق  هاي مورد نياز يك رئيس دانشگاه است تفكر خالق از ديگر توانايي
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ويژگي مورد نياز براي كسي كه مسئوليت ادارة يك محيط يادگيري را به 
   عهده دارد، اين است كه خود يك يادگيرنده باشد.

  يادگيري مستمر  يادگيري

هاي مختلفي از  هاي پيش روي دانشگاه نيازمند توانايي مقابله با چالش
  سازي، نوآوري و ابتكار است. جمله توانايي خلق آينده، فرصت

خلق آينده، 
سازي،  فرصت

  نوآوري و ابتكار

توانايي تدوين 
انداز، تفكر  چشم

راهبردي، نوآوري 
  و ابتكار

وگو  بندي برخوردار باشد يعني اهل گفت د از توان جمعرئيس دانشگاه باي
  ها بيرون بكشد. ها را از درون گفته باشد و بتواند برآيند انديشه

  بندي توانايي جمع  بندي توان جمع

هايش باال باشد. يعني داراي قوه تشخيص  يك رئيس دانشگاه بايد آنتن
  بااليي باشد.

  توانايي تشخيص  قوه تشخيص

اي است كه ادارة آن نيازمند تحمل ابهام باال و  محيط پيچيدهدانشگاه 
  قدرت تحليل است.

تحمل ابهام و 
  قدرت تحليل

تحمل ابهام باال، 
  توانايي تحليل

وم
 عل

بق
سا
ن 
يرا
وز
از 
ي 

يگ
  

هاي علم است، بنابر اين رئيس دانشگاه بايد  تفكر انتقادي يكي از پيشران
بايد علم را به چالش كشيد و آن را اين را تشويق كند. براي پيشبرد علم 

  نقد كرد.

  تفكر انتقادي  تفكر انتقادي

هاي رهبري را  هاي مديريت و هم نقش ازآنجاكه رئيس دانشگاه هم نقش
كند، نبايد صرفاً وضع موجود را اداره كند، و بايد توانايي خلق  ايفا مي
  طلبانه را داشته باشد.  هاي توسعه انداز چشم

هاي  انداز خلق چشم
  طلبانه توسعه

تفكر راهبردي، 
توانايي تدوين 

  انداز چشم

دي
ستا

ير 
مد

  

يك رئيس دانشگاه بايد مكاتب و راهبردهاي توسعه را بشناسد و داراي 
  تفكر توسعه باشد. تفكر راهبردي و تفكر توسعه هر دو خالقانه است.

تفكر راهبردي و 
  تفكر توسعه

تفكر راهبردي، 
  تفكر توسعه

دانشگاه بايد از نظر عاطفي حداكثر قدرت جذب را داشته يك رئيس 
  باشد.

  نفوذ  قدرت جذب

گاه
نش
 دا
اي

ؤس
ر

  ها 
رئيس دانشگاه بايد يك قوه فهم و استنباط از اجزاي پراكنده و وحدت و 
شكل دادن به آن در يك شكل جديد و يك رويكرد نو، هم در حوزه 

استنباط اجتهادي  علم، دانش و مديريت داشته باشد. يك مدير كه قوه
ماند. استنباط اجتهادي فاخرترين فرآوردة  داشته باشد، در كارش در نمي

  .عقل است

قوه استنباط 
  اجتهادي

توانايي استنباط 
  اجتهادي

تواند بر ديگران  من معتقدم، اگر كسي نتواند بر خودش مديريت كند، نمي
  مديريت كند.

مديريت بر   مديريت بر خود 
  خويشتن

هاي مهم همدلي است، اين بيشتر در مورد كارمندان  ديگر از ويژگييكي 
  مهم است مشكالت كارمندان بيشتر از اعضاي هيئت علمي است.

  همدلي  همدلي
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  ها  هاي مرتبط با مؤلفه نگرش حاصل از مصاحبه با خبرگان علمي، مديران ستادي و رؤساي دانشگاه . مقوله8جدول شماره 

  ها مقوله  واحد ضبط  واحد تحليل  شوندگان مصاحبه

مي
 عل

ان
رگ
خب

  

نفعان آموزش عالي  ها و انتظارات ذي رئيس دانشگاه بايد به خواسته
  اهميت بدهد.

ها  اهميت دادن به خواسته
نفعان  و انتظارات ذي

  آموزش عالي 

مداري،  مشتري
فراگير (دانشجو) 

  محوري
  گرا كل نگرش  نگري كالن  نگر باشد. رئيس دانشگاه بايد كالن

عالوه بر موارد فوق براي يك رئيس دانشگاه، من معتقد به 
  هاي شهودي و نگرش واگرا هستم. نگرش

هاي شهودي و  نگرش
  نگرش واگرا

نگرش شهودي، 
  نگرش واگرا

دگرانديشي عامل اساسي هرگونه نوآوري است. بعد ديگر 
پذيري است، يعني براي افكار ديگران احترام قائل شده و  دگر

  هاي مخالف و غير همسو با خودش را هم بپذيرد. انديشه

پذيرش افكار ديگران، 
احترام قائل شدن براي 

هاي مخالف و  انديشه
  غير همسو 

پذيري،  دگر
  دگرانديشي علمي

  گرايي حقيقت  گرايي حقيقت  هاي يك رئيس دانشگاه است. گرايي از ديگر ويژگي حقيقت
پذيري، از  وطني و انتقاد جهانگرايي و  برخورداري از نگرش جهان

  هاي يك رئيس است. ويژگي
برخورداري از نگرش 

گرايي و جهان  جهان
  پذيري وطني و انتقاد

پذيري،  انتقاد
نگرش 
  شمول جهان

 از
كي

ي
 

وم
 عل

بق
سا
ن 
يرا
وز

  

از نظر من يك شايستگي الزم براي رئيس دانشگاه برخورداري از 
نگرش محدود به بازار  اي به نيروي انساني به جاي نگاه سرمايه

  است.

اي به نيروي  نگاه سرمايه
  انساني

اي  نگرش سرمايه
  به نيروي انساني

نكتة ديگر تعهد به كيفيت خدمات است. رئيس دانشگاه بايد با 
الگوهاي مديريت و تضمين كيفيت آشنا باشد و براي استقرار و 

  تضمين كيفيت برنامه داشته باشد

  به كيفيت تعهد  تعهد به كيفيت خدمات

دي
م

دي
ستا

ر 
  

يك رئيس دانشگاه بايد در انتخاب همكارانش افراد شايسته را 
  انتخاب كند.

  گرايي شايسته  انتخاب همكاران شايسته 

رئيس دانشگاه براي اعتالي آموزشي بايد مرتب به دنبال تغيير باشد. 
هاي نو است. حاال  گويم كه تغيير نقطه زايش انديشه من مي

  اسم آن را بگذاريد به تغيير باور داشته باشد.خواهيد،  مي

نگرش مثبت به   باور به تغيير
  تغيير

من معتقدم رئيس دانشگاه بايد به عنوان يك مدير در درجه اول 
حافظ وضع موجود باشد، اما رئيس دانشگاه در رفتار مديريتيش 

شكن در فرايندها و ساختارهاي  شكن و شالوده نبايد رفتار ساختار
  را به عنوان يك امر مذموم تلقي كند. علمي

پذيرش رفتارهاي 
ساختارشكن در فرايندها 

  و ساختارهاي علمي

  پذيري خطر

نگر است،  شدت جزء اي وجود دارد كه علم به در تاريخ علم دوره
نگر بود. به نظر من نگرش  بعد تفكر ارگانيسم به وجود آمد كه كل

تر است كه به نوعي كل  سيستمي براي يك رئيس دانشگاه مناسب

  نگرش سيستمي  سيستمي نگرش
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و جزء در يك سيستم در تعامل است. البته آن نگرش سيستمي كه 
  اصالت دارد.» كل«در آن 

گاه
نش
 دا
اي

ؤس
ر

  ها 

يكي از مشكالت موجود اين است كه يك رئيس دانشگاه از يك 
شود و بيشتر  آيد و رئيس دانشگاه مي گروه يا تخصص خاص مي

پردازد.  در همان حوزه تخصصي خودش به توسعه دانشگاه مي
براي رفع اين مشكل رئيس دانشگاه بايد از يك نگرش جامع و 

  اي برخوردار باشد. بين رشتهنگرش 

نگري و نگرش  جامع
  اي  رشته بين

نگري، نگرش  جامع
  اي بين رشته

اي،  الزمة اداره صحيح دانشگاه، احترام به هنجارهاي علمي و حرفه
هاي دانشگاه و برخورداري از  اعتقاد راسخ به اهداف و رسالت
  نگرش علمي و دانشگاهي است.

احترام به هنجارهاي 
اعتقاد راسخ به علمي و 
  هاي دانشگاه رسالت

نگرش علمي و 
  دانشگاهي

  

  ها  ها حاصل از مصاحبه با خبرگان علمي، مديران ستادي و رؤساي دانشگاه هاي مرتبط با مؤلفه مهارت . مقوله9جدول شماره 

  ها مقوله  واحد ضبط  واحد تحليل  شوندگان مصاحبه

مي
 عل

ان
رگ
خب

  

فنون تدريس آشنا نباشد چگونه ها و  ي كه با روشدانشگاهاستاد 
  تواند، رئيس دانشگاه خوبي باشد. مي

ها و فنون  روش  ها و فنون تدريس روش
  تدريس

رئيس دانشگاه بايد ساختار دوگانة دانشگاه را بشناسد، درغير اين 
درستي اداره كند. وجود اين دوگانگي  تواند دانشگاه را به صورت نمي

شود، لذا مديريت تعارض يكي از  ميموجب بروز تعارض در دانشگاه 
  هاي مهم يك رئيس دانشگاه است. مهارت

  مديريت تعارض  مديريت تعارض

هاي  رئيس دانشگاه براي برقراري تعامل و همكاري با ساير مؤسسه
  هاي ارتباطي است. آموزشي و غير آموزشي نيازمند مهارت

تعامل و همكاري با 
  ديگران

هاي  مهارت
  ارتباطي

  كارآفريني  كارآفريني  هاي رئيس دانشگاه كارآفريني است. ديگر از ويژگييكي 
گيرد. اگر تصميماتي كه  ارزش يك مدير به تصميماتي است كه مي

گيري  گيرد درست باشد، اين مدير باارزش است؛ بنابراين تصميم مي
گشايي نيز  هاي اصلي يك رئيس دانشگاه است. مسئله يكي از مهارت
  هاي يك رئيس دانشگاه است. ويژگييكي ديگر از 

گيري،  تصميم
  گشايي مسئله

گيري، حل  تصميم
  مسئله

دي
م

ن 
را

دي
ستا

  

كنندة خيلي خوبي باشد تا بتواند منابع مالي  رئيس دانشگاه بايد مذاكره
الزم را از ساير منابع جذب كرده و ارتباط دانشگاه را با ساير نهادها 

مورد نياز را جذب و درست توزيع برقرار كند. كسي كه نتواند منابع 
  تواند دانشگاه را اداره كند. كند، نمي

كننده، جذب و  مذاكره
  توزيع درست منابع

زني،  مذاكره و چانه
  مديريت منابع

كنيم  رئيس دانشگاه بايد شنوندة خوبي باشد. بعضي اوقات ما گوش مي
بايد خوب ايم. در صورتي كه ما  كه پاسخ آماده كنيم، اصالً عادت كرده

  هاي ديگران عايد ما شود گوش كنيم كه يك چيزي از حرف

مهارت گوش   شنونده خوب
  دادن مؤثر

شود، بايد با  رئيس دانشگاه به خاطر بحرانهايي كه با آنها مواجه مي
  مديريت بحران آشنا باشد.

  مديريت بحران  مديريت بحران

ي 
سا
رؤ

گاه
نش
دا

ها    

دانشگاه همنشيني مهربانانه با همكاران هاي يك رئيس  از ديگر ويژگي
  و دانشجويان است.

مهارت روابط   همنشيني مهربانانه
  انساني
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ترين ويژگي يك رئيس دانشگاه، فهم اين نكته است كه  به نظر من مهم
مديريت دانشگاه، افقي است نه عمودي. به همين دليل است كه از 

گيري در دانشگاه را به صورت شورايي قرار  ابتداي قضيه، نظام تصميم
  اند.  داده

گيري  نظام تصميم
  شورايي در دانشگاه

گيري از  بهره
هاي  سبك

  مشاركتي

ها و فرايندهاي مختلف اجرايي و  الزمة اجراي تغييرات صحيح در نظام
ها، متناسب با تغييرات سريع جهاني، آشنايي  علمي و پژوهشي دانشگاه

  رئيس دانشگاه با مديريت تحول و تغيير است 

اجراي تغييرات صحيح 
  ها و فرايندها در نظام

  مديريت تحول 

افزاري و توسعه مرزهاي  نهضت نرميك رئيس دانشگاه براي تقويت 
هاي پژوهش تسلط داشته  دانش نياز دارد بر مديريت دانش و روش

  باشد.

تسلط بر مديريت دانش 
  هاي پژوهش  و روش

  

مديريت دانش، 
هاي  مهارت

  پژوهشي

وم
 عل

بق
سا
ن 
يرا
وز
از 
ي 

يك
  

العاده مهم است. بايد از  سازي در مديريت دانشگاهي فوق بحث تيم
توانند، ارزش افزوده  ها مي پرهيز كرده و بدانيم كه تيم محوري فرد

  افزايي كنند. بااليي توليد و هم

سازي و كار  تيم  سازي تيم
  گروهي

نفر عضو هيئت علمي دارد و بيشتر از آن  500رئيس دانشگاهي كه 
كارمند دارد، بايد بداند، براي ادارة اينها به علمي به اسم مديريت 

  دارد. منابع انساني نياز

مديريت منابع   مديريت منابع انساني
  انساني

هاي ديگري از  رئيس دانشگاه بايد بداند عالوه بر توسعه دانش راه
جمله اعتماد داشتن به كاركنان و تفويض اختيار براي توسعه و 

پروري بسيار  ها در جانشين بهسازي كاركنان وجود دارد. اين روش
 مهم است.

اعتماد داشتن به 
كاركنان و تفويض 
اختيار براي بهسازي 

  كاركنان

سازي  توانمند
ديگران، اعتماد 

  به ديگران

هاي مرتبط با  رئيس دانشگاه به دليل حجم زياد وظايف و مسئوليت
ها بايد  شغل خود و تالش براي انجام تمامي اين وظايف و مسئوليت

  بتواند از زمان استفادة خردمندانه كند.

خردمندانه از استفادة 
  زمان

  مديريت زمان

المللي اعتقاد داشته،  هاي بين به نظر من رئيس دانشگاه بايد به همكاري
المللي نيز  هاي علمي را در سطح ملي و بين و توان توسعه همكاري

  سازي علمي داشته باشد. داشته باشد. به عبارتي بايد توان شبكه

المللي،  هاي بين همكاري
  سازي علمي شبكه

الملل،  روابط بين
  سازي علمي شبكه

ها صرفاً وظيفه خود را تأمين امكانات و منابع  برخي از رؤساي دانشگاه
ترين  كنند. در صورتي كه مهم دانند و پس از آن كار را رها مي مي

  شايستگي رئيس دانشگاه، نظارت و ارزيابي عملكرد دانشگاه است.

نظارت و ارزيابي 
  عملكرد

  مديريت عملكرد

رئيس دانشگاه بايد براي دانشگاه برنامه توسعه داشته باشد و منابع و 
امكانات دانشگاه را به آن جهت هدايت كند و اهداف مشتركي در اين 

انداز مشتركي را ايجاد و تدوين  زمينه توليد كند، و اهداف و چشم
هاي آن آشنا  كند. به عبارت ديگر بايد با مديريت راهبردي و روش

  باشد.

  مديريت راهبردي  ديريت راهبرديم
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  ها هاي مرتبط با مؤلفه بينش حاصل از مصاحبه با خبرگان علمي، مديران ستادي و رؤساي دانشگاه . مقوله10جدول شماره 

  ها مقوله  واحد ضبط  واحد تحليل  شوندگان مصاحبه

مي
 عل

بره
خ

  

رئيس دانشگاه بايد داراي بينش اجتماعي يعني شناخت نسبت به 
  جامعه محلي و جهاني و فهم شرايط اجتماعي باشد.

شناخت نسبت به جامعه 
محلي و جهاني و فهم 

  شرايط اجتماعي

  بينش اجتماعي

وم
 عل

بق
سا
ن 
يرا
وز
از 
ي 

يك
  

هاي  دانشگاه به عنوان يك نهاد مورد قبول جامعه كانون توجه به ارزش
براين يك الگو است. بنا انساني و اخالقي است، چون دانشگاه واقعاً
هاي انساني تالش كند و  دانشگاه بايد در حوزه تعميق و ترويج ارزش

ريزي  رئيس دانشگاه بايد به اين ابعاد توجه داشته و براي آن برنامه
  كند.

  بينش فرهنگي  هاي انساني و اخالقي ارزش

هاي سياسي ـ  دانشگاه يك نهاد مهم اجتماعي است كه در جريان
لذا رئيس دانشگاه بايد از آگاهي و بينش اجتماعي تأثيرگذار است، 

هاي سياسي، فرا  سياسي برخوردار بوده و بدون ورود به جريان
  جناحي عمل كند.

برخورداري از آگاهي و 
  بينش سياسي

بينش (شم) 
  سياسي

دي
م

دي
ستا

ر 
  

ريز  نيازمند وجود يك رئيس دانشگاه برنامه 49ماده » الف«اجراي بند 
  ني اينكه بتواند تحليل هزينه ـ فايده بكند.اقتصادي است. اقتصادي يع

  

  شم اقتصادي  تحليل هزينه ـ فايده

ترين ويژگي يك رئيس دانشگاه، داشتن يك تصوير  از نظر من مهم
ساز  ساز و تمدن روشن از جايگاه دانشگاه به عنوان يك نهاد فرهنگ

  است.

داشتن يك تصوير روشن از 
جايگاه دانشگاه به عنوان 

ساز و  فرهنگيك نهاد 
  ساز تمدن

شناخت نظام 
آموزش عالي 

  و دانشگاه

س 
رئي

نش
دا

اه 
گ

  

برخورداري از آگاهي و   رئيس دانشگاه بايد از نظر اعتقادي داراي آگاهي و بينش الزم باشد.
  بينش اعتقادي

  بينش اعتقادي

  

  ها  هاي اخالقيِ حاصل از مصاحبه با خبرگان علمي، مديران ستادي و رؤساي دانشگاه هاي مرتبط با مؤلفه ويژگي . مقوله11جدول شماره 

  ها مقوله  واحد ضبط  واحد تحليل  شوندگان مصاحبه

مي
 عل

ان
رگ
خب

  

يك رئيس دانشگاه چون داراي نقش رهبري است بايد از روح تحمل 
  برخوردار باشد.گسترده و گذشت وافر 

برخورداري از روح 
تحمل گسترده و 

  گذشت وافر

  سعه صدر

رود در يك محيط علمي افراد صادقانه رفتار كنند،  از نظر اخالقي انتظار مي
  هاي ضروري است. لذا صداقت يكي از ويژگي

  صداقت  رفتار صادقانه 

  داري راز  محرم راز ديگران  رئيس دانشگاه بايد محرم راز ديگران باشد.

وفاي به   يكي بودن حرف با عمل  رئيس دانشگاه بايد حرفش با عملش يكي باشد.
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  عهد

دي
م

دي
ستا

ر 
  

  حسن خلق  خلقي خوش  .خلقي است ويژگي ديگر يك رئيس دانشگاه خوش

رئيس دانشگاه بايد باتقوا باشد يعني در انجام واجبات و ترك محرمات 
  استفاده نكند. است، سوءكوشا باشد و از امكاناتي كه در اختيارش 

انجام واجبات و ترك 
استفاده  محرمات، سوء

  نكردن از امكانات

  تقوي فردي

رئيس دانشگاه امانتدار ملت است زيرا سرمايه يك خانواده فرزندش است 
گذارد و رئيس دانشگاه بايد امانتدار خوبي  كه در اختيار رئيس دانشگاه مي

  باشد.

  داري امانت  امانتداري

اي براي يك رئيس دانشگاه است. اينكه ديگران  زيستي ويژگيِ پسنديده هساد
زيست باشد را من قبول  تواند، ساده گويند يك رئيس دانشگاه نمي مي

  پوشي نيست. زيستي به معني ژنده ندارم. ساده

  زيستي ساده  زيستي ساده

گاه
نش
 دا
اي

ؤس
ر

  ها 

هر «فرمايند:  حضرت ميگيرم،  من از كالم اميرالمومنين علي (ع) بهره مي
پس عقالنيت با ». چيزي را آفتي است، و آفت عقل هواي نفس است

  كند. هواپرستي مقابله مي

  تزكيه نفس  مقابله با هواي نفس

هاي يك رئيس دانشگاه همنشيني مهربانانه با همكاران  يكي ديگر از ويژگي
  است.

همنشيني مهربانانه با 
  همكاران

تواضع و 
  فروتني

هاي مورد نياز يك رئيس دانشگاه است،  عدالت يكي ديگر از ويژگي رعايت
ساالري ارتباط نزديكي دارد. اگر در  در حقيقت رعايت عدالت با شايسته

انتخاب افراد رعايت عدالت صورت گيرد، امكان استقرار يك نظام 
  ساالر فراهم خواهد شد. شايسته

  عدالت  رعايت عدالت

اعت يعني عقالنيتي كه رو به آينده دارد، ويژگي ديگر شجاعت است، شج
كند. در تهور عقل وجود ندارد، ولي شجاعت با  شجاعت با تهور فرق مي

  برخورداري از عقالنيت، رو به آينده دارد.

  شجاعت  شجاعت

  ها  هاي شخصيتي حاصل از مصاحبه با خبرگان علمي، مديران ستادي و رؤساي دانشگاه هاي مرتبط با مؤلفه ويژگي . مقوله12جدول شماره 

  ها مقوله  واحد ضبط  واحد تحليل  شوندگان مصاحبه
ره 

خب
مي

عل
  

هاي  از نظر شخصيتي يك رئيس دانشگاه بايد داراي ويژگي
  .پذيري باشد تجربهگرايي، سازگاري و  برون

گرايي، سازگاري و  برون
  پذيري تجربه

گرايي، سازگاري،  برون
  پذيري تجربه

دي
م

 ر
دي

ستا
  

هاي مهم  به نظر من قاطعيت و اعتماد به نفس از ويژگي
  براي يك رئيس دانشگاه است.

قاطعيت، اعتماد به   قاطعيت و اعتماد
  نفس

گاه
نش
 دا
اي

ؤس
ر

  ها 

وجدان كاري بااليي باشد، يك رئيس دانشگاه بايد داراي 
منافع خودش را كنار بگذارد و به منافع دانشگاه و جامعه 

  .فكر كند

وجدان كاري و ترجيح منافع 
  سازماني بر منافع فردي

  شناسي وظيفه

به نظر من يك رئيس دانشگاه بايد توان كنترل احساسات و 
  عواطف خودش را داشته باشد.

توان كنترل احساسات و 
  عواطف

  هيجاني ثبات

  پذيري انعطاف  برخورداري از انعطافرئيس دانشگاه نبايد بر روي حرفش اصرار و پافشاري نمايد 
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  و بايد انعطاف داشته باشد.
  ها هاي مرتبط با مؤلفه اعتبار حاصل از مصاحبه با خبرگان علمي، مديران ستادي و رؤساي دانشگاه . مقوله13جدول شماره 

مصاحبه 
  شوندگان 

  ها مقوله  واحد ضبط  تحليلواحد 

مي
 عل

بره
خ

  

دهيم، يك نفر به ما خسته  همه ما نياز داريم وقتي كاري را انجام مي
ها  هاي رؤساي دانشگاه نباشيد، بگويد، لذا قدرداني يكي از ويژگي

  است.

  قدرشناسي  قدرداني

راز موفقيت پيامبر اكرم (ص) الگو قرار گرفتن براي پيروانش بود. 
كرد و لذا الگوي پيروان خود بود.  خودش عمل مي گفت هرچه مي

  مديران برجسته نيز بايد الگوي زيردستان خود باشند.

الگو بودن براي 
  زيردستان

  الگو و نمونه بودن

به نظر من يك رئيس دانشگاه براي اينكه از نظر اجتماعي فرد مورد 
  بخش براي ديگران باشد. قبولي باشد، بايد مترقي و الهام

بخش  مترقي و الهام
  براي ديگران

پيشرو (مترقي)، الهام بخش 
  بودن

وم
 عل

بق
سا
ن 
يرا
وز
از 
ي 

يك
  

براي يك رئيس دانشگاه صرف داشتن يك مدرك و يك دانش 
تر از دانش است،  تئوريك كافي نيست. به نظر من تجربه حتي مهم

هاي مديريتي،  باالخره خود تجربه هم يك منبع دانش است. پست
  يك تجربه يادگيري هستند.خودشان، 

تر  تجربه حتي مهم
  از دانش است

تجربه كار (مديريت) 
  دانشگاهي

دانشگاه يك نهاد متعهد و مسئول است و داراي تعهد اجتماعي است 
  پذير بوده و پاسخگوي جامعه باشد. لذا رئيس دانشگاه، بايد مسئوليت

پذير و  مسئوليت
  پاسخگوي جامعه

پذيري،  مسئوليت
  يپاسخگوي

رئيس دانشگاه خودش بايد يك عضو هيئت علمي قوي و مورد احترام 
ديگران باشد. اين خيلي مزايا دارد، چون موضوع مديريت رئيس 

  دانشگاه هدايت تحقيق و تدريس است.

عضو هيئت علمي 
قوي و مورد احترام 

  ديگران

  عضويت در هيئت علمي

دي
م

 ر
دي

ستا
  

مورد قبول جامعه دانشگاهي كنم كه رئيس دانشگاه بايد  من فكر مي
  بوده و توانايي جلب اعتماد ديگران را داشته باشد.

مورد قبول جامعه 
  دانشگاهي

نفعان  مقبوليت در بين ذي
  آموزش عالي

داشتن سوابق شغلي موفق در مشاغل قبلي تأثير زيادي بر اعتبار يك 
  رئيس دانشگاه خواهد داشت.

ل سابقه توفيق در مشاغ  سوابق شغلي موفق
  قبلي

مراتب  رئيس دانشگاه بايد براي داشتن تجربه كافي مديريت، سلسله
  مديريت در دانشگاه را طي كرده باشد.

تجربه كافي در 
مراتب  سلسله

مديريت در 
  دانشگاه

طي كردن پلكاني 
مراتب مديريت در  سلسله

  دانشگاه

س
رئي

 
اه 
شگ

دان
  

صالحيت و مقبوليت رئيس دانشگاه به شخصيت علمي وي 
  گردد. لذا رئيس دانشگاه، بايد داراي برجستگي علمي باشد برمي

  برجستگي علمي  برجستگي علمي

ها را بندگان خدا تلقي  براي مردم و ديگران ارزش قائل شدن و انسان
  كردن نيز يك ويژگي مهم يك رئيس دانشگاه است.

ارزش قائل شدن 
  براي ديگران 

  داري دوستي و مردم نوع
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  ها و مصاحبه مباني نظري حاصل ازهاي  : تلفيق يافتهگام دوم

فهرست هاي حاصل از مباني نظري ( با شايستگيها  مصاحبهحاصل از هاي  در اين گام، يافته
ها در قالب  هاي رؤساي دانشگاه شايستگي 3فهرست شماره به عنوان ) تلفيق و 2شماره 

  تدوين شد. 14جدول شماره 
  ها شايستگي 3فهرست شماره  و پااليشارزيابي  گام سوم و چهارم:

ها با استفاده از روش دلفي بود.  شايستگي 3فهرست شماره  ارزيابي و پااليش ،ها اين گام هدف
شوندگان ارسال و از آنان خواسته شد، ميزان  براي مصاحبه 3فهرست شماره  براي اين منظور

شوندگان، نتايج  رات مصاحبهها را مشخص كنند. پس از دريافت نظ اهميت هريك از شايستگي
  اي مورد تحليل قرار گرفت. اين مرحله با استفاده از آزمون دوجمله

  
آمده  دست هاي به ها با شايستگي هاي مصاحبه ها حاصل از تلفيق يافته هاي رؤساي دانشگاه شايستگي 3. فهرست شماره 14جدول شماره 

  از مباني نظري
  هاي فرعي شايستگي مؤلفه  بندي طبقه  مؤلفه اصلي  رديف

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، آشنايي با هاي  آشنايي با نيازها و برنامه  دانش عمومي  دانش  1
هاي  فناوري اطالعات و ارتباطات، آشنايي با قوانين و مقررات اداري، آشنايي با نظريه

و بودجه، آشنايي با مديريت پروژه، آشنايي  مالي سازمان و مديريت، آشنايي با مديريت
  هاي اطالعات مديريت با سيستم

هاي مديريت و رهبري آموزش عالي، آشنايي با اقتصاد دانش، آشنايي با  آشنايي با نظريه  اي دانش حرفه
در  ريزي آموزشي و درسي برنامهشناسي تربيتي، آشنايي با فلسفه علم، آشنايي با  روان

، آشنايي با فناوري يعال آموزشدر نظارت و ارزشيابي  آشنايي با، يعال آموزش
  آموزشي

انداز، نوآوري و  بندي، توانايي تدوين چشم توانايي استنباط اجتهادي، توانايي جمع  هاي ذهني توانايي  ها توانايي  2
 سازي، ابتكار، تحمل ابهام باال، تفكر خالق، تفكر توسعه، توانايي تحليل، توانايي مفهوم

تفكر راهبردي، توانايي تشخيص، يادگيري مستمر، تفكر شهودي، پويايي ذهني، تفكر 
  انتقادي

  خودآگاهي، مديريت بر خويشتن، همدلي، نفوذ  هاي عاطفي توانايي
  گيري، برنامه داشتن  حل مسئله، تصميم  هاي فردي مهارت  ها مهارت  3

هاي روابط انساني، مهارت گوش دادن مؤثر، مديريت  مهارتهاي ارتباطي،  مهارت  هاي بين فردي مهارت
  الملل، اعتماد به ديگران زني، روابط بين تعارض، مهارت مذاكره و چانه

سازي و كار گروهي،  سازي ديگران، مديريت بحران، تيم مديريت منابع انساني، توانمند  هاي رهبري مهارت
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زمان، مديريت تحول و هدايت تغييرات مديريت عملكرد، مديريت راهبردي، مديريت 
هاي  گيري از سبك سازماني، مديريت منابع، مديريت اطالعات، كارآفريني، بهره

  سازي علمي مشاركتي، شبكه
  ها و فنون تدريس، مديريت دانش، مهارت كار با رايانه هاي پژوهشي، روش مهارت  اي هاي حرفه مهارت

داري، الگو و نمونه بودن،  دوستي و مردم بخش بودن، نوع (مترقي)، الهامپيشرو   اعتبار عمومي  اعتبار  4
پذيري، پاسخگويي، سابقه توفيق در مشاغل قبلي، قدرشناسي، جلب اعتماد  مسئوليت
  ديگران

مراتب مديريت در دانشگاه، تجربه كار  برجستگي علمي، طي كردن پلكانيِ سلسله  اي اعتبار حرفه
نفعان آموزش عالي، عضويت در هيئت  مقبوليت در بين ذي(مديريت) دانشگاهي، 

  علمي
ي ها ويژگي  5

  شخصيتي
  پذيري، قاطعيت، اعتماد به نفس پذيري، انعطاف سازگاري، تجربه، هيجانيثبات شناسي،  گرايي، وظيفه برون

ي ها ويژگي  6
  اخالقي

زيستي، رازداري، تقوي  تزكيه نفس، ساده، به عهد ، وفايداري امانت، فروتني ، تواضع وعدالتسعه صدر، صداقت، 
  فردي، حسن خلق، شجاعت

نگرش علمي و دانشگاهي، تعهد به كيفيت و تعالي، فراگير (دانشجو) محوري، نگرش مثبت به تغيير، نگرش   نگرش  7
گرا،  نگري، نگرش كل شمول، نگرش سيستمي، جامع اي به نيروي انساني، نگرش واگرا، نگرش جهان سرمايه

پذيري،  گرايي، خطر نگري، حقيقت پذيري، دگرانديشي علمي، واقع مداري، دگر شهودي، مشترينگرش 
  اي  رشته گرايي، نگرش بين گرايي، نخبه پذيري، شايسته انتقاد

بينش اعتقادي، بينش فرهنگي، بينش اجتماعي، بينش (شم) سياسي، شم اقتصادي، شناخت نظام آموزش عالي و   بينش  8
  دانشگاه

  
  تحليل داده ها. 5

  كدامند؟ ها هاي رؤساي دانشگاه هاي اصلي شايستگي مؤلفه: پژوهش پرسش اولالف) 
در قالب يك پرسشنامه تنظيم و هنگام اجراي حاصل از مباني نظري هاي اصلي پژوهش  مؤلفه

شوندگان درخواست شد، از طريق تكميل پرسشنامه مذكور، نسبت به  ها از مصاحبه مصاحبه
آزمون آمده با استفاده از  دست اعالم نظر كنند. سپس نتايج به هاي اصلي مؤلفهمناسب بودن 

  ارائه شده است. 15آمده در جدول شماره  دست تحليل شد. نتايج بهاي  دوجمله
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  ها هاي رؤساي دانشگاه هاي اصلي شايستگي هاي پرسشنامه در مورد مؤلفه . تحليل داده15جدول شماره 

احتمال   ها عنوان مقوله

  شده مشاهده

Sig  نتيجه آزمون  

  ≥3  دانش
3>  

1  
18  

  معنادار بوده استp ≥05/0اي در سطح  با توجه به نتيجه آزمون دوجمله  000/0

  ≥3  ها توانايي
3>  

-  
19  

 معنادار بوده استp ≥05/0اي در سطح  با توجه به نتيجه آزمون دوجمله  000/0

  ≥3  ها مهارت
3>  

1  
18  

 معنادار بوده استp ≥05/0اي در سطح  با توجه به نتيجه آزمون دوجمله  000/0

هاي  ويژگي
  شخصيتي

3≤  
3>  

-  
19  

 معنادار بوده استp ≥05/0اي در سطح  دوجمله با توجه به نتيجه آزمون  000/0

  ≥3  هاي اخالقي ويژگي
3>  

1  
18  

 معنادار بوده استp ≥05/0اي در سطح  با توجه به نتيجه آزمون دوجمله  000/0

  ≥3  نگرش
3>  

-  
19  

 معنادار بوده استp ≥05/0اي در سطح  به نتيجه آزمون دوجملهبا توجه   000/0

  ≥3  بينش
3>  

-  
19  

 معنادار بوده استp ≥05/0اي در سطح  با توجه به نتيجه آزمون دوجمله  000/0

  ≥3  اعتبار
3>  

-  
19  

 معنادار بوده استp ≥05/0اي در سطح  با توجه به نتيجه آزمون دوجمله  000/0

ها  هاي رؤساي دانشگاه هاي اصلي شايستگي اي، تمامي مؤلفه با توجه به نتايج آزمون دوجمله
  شوندگان قرار گرفت. معنادار بوده و مورد تأييد مصاحبه P≥05/0درسطح 

  كدامند؟ ها هاي رؤساي دانشگاه هاي فرعي شايستگي مؤلفه: پژوهش ب) پرسش دوم
 3مقوله فرعي موجود در فهرست شماره  122در مرحله اول اجراي روش دلفي از بين 

مورد تأييد  P≥10/0ر سطح اي، د مقوله با استفاده از آزمون دوجمله 52ها، تعداد  شايستگي
كه در مرحله اول، هايي  ، مقولهاجراي روش دلفي در مرحله دومشوندگان قرار گرفت.  مصاحبه

مورد تأكيد بيش از نيمي از مصاحبه شوندگان قرار گرفته، ولي معناداري آنها از نظر آزمون 
تفكر «و  »نگري نگرش سيستمي و جامع«هاي  مقولهآماري مورد تأييد قرار نگرفت، همچنين 

كه به صورت دو به دو، داراي فراواني يكسان و همپوشاني زيادي » خالق، و نوآوري و ابتكار
هاي مذكور  بودند، به مصاحبه شوندگان برگشت داده شده و از آنها در مورد تأييد يا رد مقوله

با استفاده از  مقوله 16شده، تعداد  مقوله مطرح 18در اين مرحله نيز از بين نظرخواهي شد. 
 در مجموع شوندگان قرار گرفت. مورد تأييد مصاحبه P≥10/0اي، در سطح  آزمون دوجمله
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هاي دولتي ايران، تحت  شايستگي براي رؤساي دانشگاه 68روش دلفي مرحله  دو اجراي
شوندگان رسيد كه نتايج آن در  پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به تأييد مصاحبه

  ارائه شده است. 17و  16جداول 
  هاي اخالقي و هاي نگرش، بينش و ويژگي هاي مرتبط با مؤلفه . شايستگي16جدول شماره 

  شخصيتي حاصل از اجراي دو مرحله روش دلفي

هايي كه با استفاده از آزمون  مقوله  مؤلفه اصلي  رديف

مورد  P≥10/0اي در سطح  دوجمله

  شوندگان قرار گرفت تأييد مصاحبه

 P≥10/0اي درسطح  كه با استفاده از آزمون دوجملههايي  مقوله

  شوندگان قرار نگرفت مورد تأييد مصاحبه

نگرش علمي و دانشگاهي،   نگرش  1
پذيري، نگرش  گرايي، انتقاد شايسته

  مثبت به تغيير، تعهد به كيفيت

گرا،  پذيري، نگرش سيستمي، نگرش كل اي، خطر رشته نگرش بين
پذيري، دگرانديشي  رش واگرا، دگرمداري، نگ نگري، مشتري جامع

اي به نيروي انساني،  گرايي، نگرش سرمايه نگري، حقيقت علمي، واقع
  گرايي شمول، نخبه نگرش جهان

بينش اعتقادي، بينش (شم) سياسي،   بينش  2
بينش اجتماعي، بينش فرهنگي و 

  شناخت نظام آموزش عالي و دانشگاه

  شم اقتصادي

ي ها ويژگي  3
  شخصيتي

شناسي، ثبات هيجاني،  وظيفه
  پذيري، و اعتماد به نفس انعطاف

  پذيري، سازگاري، قاطعيت گرايي، تجربه برون

ي ها ويژگي  4
  اخالقي

سعه صدر، عدالت، صداقت، تواضع و 
  فروتني، حسن خلق، وفاي به عهد

  زيستي، رازداري، تزكيه نفس داري، شجاعت، تقوي فردي، ساده امانت

  

  هاي اخالقي  هاي نگرش، بينش و ويژگي هاي مرتبط با مؤلفه . شايستگي17جدول شماره 

  و شخصيتي حاصل از اجراي دو مرحله روش دلفي 

مؤلفه   رديف

  اصلي

اي  هايي كه با استفاده از آزمون دوجمله مقوله  بندي طبقه

مورد تأييد  P≥10/0در سطح 

  شوندگان قرار گرفت مصاحبه

هايي كه با استفاده از آزمون  مقوله

مورد  P≥10/0اي در سطح  دوجمله

  شوندگان قرار نگرفت تأييد مصاحبه

1  

ش
دان

مي  
مو

ش ع
دان

  

توسعه اقتصادي، اجتماعي و هاي  آشنايي با برنامه
فرهنگي كشور، آشنايي با فناوري اطالعات و 
ارتباطات، آشنايي با قوانين و مقررات اداري، 

سازمان و مديريت، آشنايي هاي  نظريهآشنايي با 
هاي  با مديريت مالي و بودجه، آشنايي با سيستم

  اطالعات مديريت

  آشنايي با مديريت پروژه
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در  رهبريهاي مديريت و  نظريهبا  آشنايي  اي دانش حرفه
ريزي آموزشي و  ، آشنايي با برنامهآموزش عالي
، آشنايي با فلسفه علم و آموزش عاليدرسي در 

  آموزش عاليدر  ارزشيابيآشنايي با نظام 

آشنايي با اقتصاد دانش، آشنايي با فناوري 
  آموزشي

2  

يي
وانا

ت
  ها 

هاي  توانايي
  ذهني

تشخيص، توانايي توانايي تحليل، توانايي 
بندي، تفكر خالق، تفكر سيستمي، تفكر  جمع

  راهبردي

سازي، توانايي تدوين  توانايي مفهوم
انداز، يادگيري مستمر، نوآوري و  چشم

ابتكار، تحمل ابهام باال، پويايي ذهني، تفكر 
انتقادي، تفكر شهودي، تفكر توسعه، توانايي 

  استنباط اجتهادي
هاي  توانايي
  عاطفي

    خودآگاهي، مديريت بر خويشتن، همدلي، نفوذ

3  

ت
هار

م
  ها 

هاي  مهارت
  فردي

    گيري، برنامه داشتن  حل مسئله، تصميم

هاي بين  مهارت
  فردي

هاي روابط انساني،  هاي ارتباطي، مهارت مهارت
زني؛  مهارت گوش دادن مؤثر، مذاكره و چانه

  الملل مديريت تعارض و روابط بين

  

هاي  مهارت
  رهبري

سازي و كار گروهي،  مديريت منابع انساني، تيم
توسعه و بهسازي كاركنان، مديريت بحران، 
مديريت زمان، مديريت راهبردي، مديريت 

  تحول 

مديريت عملكرد، مديريت اطالعات، مديريت 
هاي  گيري از سبك منابع، كارآفريني، بهره

  سازي علمي مشاركتي، شبكه

هاي  مهارت
  اي حرفه

  ها و فنون تدريس، مهارت كار با رايانه روش  هاي پژوهشي، مديريت دانش مهارت

4  

بار
اعت

  

پذيري، پاسخگويي،  الگو و نمونه بودن، مسئوليت  اعتبار عمومي
داري و توانايي جلب اعتماد  دوستي و مردم نوع

  ديگران

الگو و نمونه بودن، سابقه توفيق در مشاغل 
بخش بودن، قدر قبلي، پيشرو (مترقي)، الهام 

  شناسي
تجربه كار (مديريت) دانشگاهي، طي كردن   اي اعتبار حرفه

مراتب مديريت در دانشگاه،  پلكاني سلسله
عضويت در هيئت علمي، برجستگي علمي و 

  نفعان آموزش عالي مقبوليت در بين ذي

  

  
  نهايي  يالگو. تدوين 7

هاي  در اين گام كه در واقع آخرين گام از فرايند تدوين الگوي شايستگي رؤساي دانشگاه
دولتي ايران، تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بود، با استفاده از نتايج و 

هاي دولتي ايران،  هاي دو مرحله اجراي روش دلفي، الگوي شايستگي رؤساي دانشگاه يافته
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تدوين شده  3و نمودار  18م، تحقيقات و فناوري مطابق جدول تحت پوشش وزارت علو
  است. 

  هاي دولتي ايران، تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري . فهرست نهايي شايستگي رؤساي دانشگاه18جدول شماره 
  هاي فرعي شايستگي مؤلفه  طبقه بندي  مؤلفه اصلي  رديف
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، آشنايي هاي  آشنايي با برنامه  دانش عمومي  دانش  1

با فناوري اطالعات و ارتباطات، آشنايي با قوانين و مقررات اداري، 
سازمان و مديريت، آشنايي با مديريت مالي و هاي  نظريهآشنايي با 

  هاي اطالعات مديريت  بودجه، آشنايي با سيستم
، آشنايي با آموزش عاليدر  رهبريهاي مديريت و  نظريهآشنايي با   اي دانش حرفه

ريزي آموزشي و درسي، آشنايي با فلسفه علم، آشنايي با نظام  برنامه
  آموزش عاليارزشيابي در 

بندي، تفكر خالق، تفكر  توانايي تحليل، توانايي تشخيص، توانايي جمع  هاي ذهني توانايي  ها توانايي  2
  سيستمي، تفكر راهبردي 

  خودآگاهي، مديريت بر خويشتن، همدلي، نفوذ   هاي عاطفي توانايي
  گيري، برنامه داشتن  حل مسئله، تصميم  هاي فردي مهارت  ها مهارت  3

هاي روابط انساني، مهارت گوش دادن مؤثر،  هاي ارتباطي، مهارت مهارت  هاي بين فردي مهارت
  الملل  زني، مديريت تعارض، روابط بين مذاكره و چانه

سازي و كار گروهي، توسعه و بهسازي  مديريت منابع انساني، تيم  هاي رهبري مهارت
كاركنان، مديريت بحران، مديريت زمان، مديريت راهبردي، مديريت 

  تحول و هدايت تغييرات سازماني 
  هاي پژوهشي، مديريت دانش  مهارت  اي هاي حرفه مهارت

دوستي و  پذيري، پاسخگويي، نوع مسئوليتالگو و نمونه بودن،   اعتبار عمومي  اعتبار رهبري  4
  داري، توانايي جلب اعتماد ديگران مردم

مراتب مديريت  تجربه كار (مديريت) دانشگاهي، طي كردن پلكاني سلسله  اي اعتبار حرفه
در دانشگاه، عضويت در هيئت علمي، برجستگي علمي، مقبوليت در بين 

  نفعان آموزش عالي  ذي
  پذيري و اعتماد به نفس  وظيفه شناسايي، ثبات هيجاني، انعطاف  ي شخصيتيها ويژگي  5
  سعه صدر، عدالت، صداقت، تواضع و فروتني، حسن خلق، وفاي به عهد  ي اخالقيها ويژگي  6
  پذيري، نگرش مثبت به تغيير، تعهد به كيفيت  گرايي، انتقاد نگرش علمي و دانشگاهي، شايسته  نگرش  7
بينش اعتقادي، بينش (شم) سياسي، بينش اجتماعي، بينش فرهنگي و شناخت نظام آموزش عالي و   بينش  8

  دانشگاه 
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هاي دولتي ايران . الگوي نهايي شايستگي رؤساي دانشگاه3نمودار شماره 

  
  

  
  هاي پژوهش . بحث در مورد يافته8
  هاي اصلي .  مؤلفه1-8

اي نشان داد،  ها و اجراي آزمون دوجمله نتايج حاصل از بررسي ادبيات، انجام مصاحبه
، ها تواناييدانش، توان در قالب هشت مؤلفه اصلي شامل  آمده را مي دست هاي به شايستگي
  بندي كرد. ي شخصيتي و اخالقي، بينش، نگرش و اعتبار طبقهها ، ويژگيها مهارت
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  ها يستگيهاي فرعي شا . مؤلفه2-8

  هاي مرتبط با دانش الف) مؤلفه
شوندگان  نشان داد، از نظر مصاحبه 17اي در جدول شماره  نتايج حاصل از آزمون دوجمله

مؤلفه زير  11هاي دولتي ايران در حوزه دانش شامل  دانشگاههاي مورد نياز رؤساي  شايستگي
  است: 

آشـنايي  «، »شنايي با مديريت مالي و بودجهآ«، »آشنايي با قوانين و مقررات اداري«هاي  . مؤلفه1
آشنايي با نظـام  «و » هاي اطالعات مديريت آشنايي با سيستم«، »سازمان و مديريتهاي  نظريهبا 

 ) همخواني دارد. 1386) و لبادي (2004هاي گونزالس ( كه با يافته» يعال آموزشدر ارزشيابي 

) همخـواني  2004هاي گونزالس ( كه با يافته »آشنايي با فناوري اطالعات و ارتباطات«. مؤلفه 2
 دارد.

آشـنايي بـا فلسـفه    «، »آمـوزش عـالي  در  رهبريهاي مديريت و  نظريهآشنايي با «هاي  . مؤلفه3
در  ريـزي درسـي   برنامـه آشـنايي بـا   «، »يعال آموزشدر  ريزي آموزشي برنامهآشنايي با «، »علم

كه » وسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورتهاي  آشنايي با نيازها و برنامه«و» يعال آموزش
  هاي داخلي و خارجي مورد بررسي وجود نداشت. در پژوهش
  ها هاي مرتبط با توانايي ب) مؤلفه

شوندگان،  نشان داد، از نظر مصاحبه 17اي در جدول شماره  نتايج حاصل از آزمون دوجمله
هاي ذهني شامل  حوزه توانايي هاي دولتي ايران در دانشگاهشش شايستگي مورد نياز رؤساي 

تفكر «الف)  1390ساز ( ) و چيت1386هاي لبادي ( كه با يافته» توانايي تحليل«هاي  مؤلفه
)، ساعتچي و 1387)، نورشاهي (2004)، هاروي (1996هاي رمزدن ( كه با يافته» خالق

كر تف«ب)  1390ساز ( الف) و چيت 1390ساز ( )، چيت1386)، لبادي (1384عزيزپور (
هاي كوزس و پوسنر  كه با يافته» تفكر راهبردي«) و 1386هاي لبادي ( كه با يافته» سيستمي

)، 1387)، نورشاهي (2007)، اسپندالو (1996)، رمزدن (2007و  2002، 1995، 1987(
الف) همخواني دارد. همچنين  1390ساز ( ) و چيت1386)، لبادي (1384ساعتچي و عزيزپور (
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را » توانايي جمع بندي« و» توانايي تشخيص«هاي  اي، مؤلفه مون دوجملهنتايج حاصل از آز
  هاي قبلي وجود نداشت. مورد تأييد قرار داد كه در پژوهش

هاي  كه با يافته» خودآگاهي«هاي  هاي عاطفي، چهار شايستگي شامل مؤلفه در حوزه توانايي
هاي لبادي  كه با يافته» همدلي«ب)  1390ساز ( ) و چيت1386) لبادي (2007اسپندالو (

 1390ساز ( الف) و چيت 1390ساز ( ) چيت1386هاي لبادي ( كه با يافته» نفوذ«) و 1386(
ب) همخواني دارد. الزم به  1390ساز ( هاي چيت كه با يافته» مديريت بر خويشتن«ب) 

 به واسطه مدل هوش» همدلي«و» مديريت بر خويشتن«، »خودآگاهي«هاي  توضيح است، مؤلفه
  گيرند.  نيز مورد تأييد و حمايت قرار مي 1999در سال  ريو  بوياتزيس، گلمنهيجاني 
  ها هاي مرتبط با مهارت ج) مؤلفه

شوندگان  نشان داد، از نظر مصاحبه 17اي در جدول شماره  نتايج حاصل از آزمون دوجمله
اي فردي، شامل ه هاي دولتي ايران در حوزه مهارت دانشگاههاي مورد نياز رؤساي  شايستگي
الف) و  1390ساز ( ) چيت2004)، گونزالس (1996(گيب، رمزدن (» حل مسئله«سه مؤلفه 

 1390ساز ( ) و چيت1386) لبادي (2004(گونزالس ( »)گيري تصميم«ب))؛  1390ساز ( چيت
هاي قبلي مورد بررسي وجود  شود كه مورد اخير در پژوهش مي »برنامه داشتن«ب)) و 
  نداشت.

هاي  مهارت«هاي:  هاي بين فردي، شش شايستگي به دست آمد شامل مؤلفه در حوزه مهارت
)، ساعتچي 1387)، نورشاهي (2004)، گونزالس (2007هاي اسپندالو ( منطبق با يافته »ارتباطي

مهارت «ب)؛  1390ساز ( الف) و چيت 1390ساز ( ) چيت1386)، لبادي (1384و عزيزپور (
و  2002، 1995، 1987)، كوزس و پوسنر (1990هاي كاتر ( ق با يافتهمنطب »روابط انساني

مهارت گوش دادن «)، 1387) و جاوداني و همكاران (2003)، لند (1996)، رمزدن (2007
مذاكره و «)، 2004) و گونزالس (2007)، اسپندالو (1996هاي رمزدن ( منطبق با يافته» مؤثر
)، جاوداني و همكاران 2004)، گونزالس (2007و (هاي اسپندال منطبق با يافته» زني چانه

هاي گونزالس  منطبق با يافته »مديريت تعارض«)، 1386) و لبادي (1387)، نورشاهي (1387(
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روابط «اي، مؤلفه  ). همچنين نتايج حاصل از آزمون دوجمله1387) و نورشاهي (2004(

  وجود نداشت.هاي قبلي  را مورد تأييد قرار داد كه در پژوهش» الملل بين
مديريت منابع «هاي:  هاي رهبري، هفت شايستگي به دست آمد شامل مؤلفه در حوزه مهارت

هاي رمزدن  كه با يافته »سازي و كار گروهي تيم«)، 1386هاي لبادي ( منطبق با يافته »انساني
)، جاوداني و 2004)، گونزالس (2007)، اسپندالو (2003)، لند (2004)، هاروي (1996(

توسعه و «ب)  1390ساز ( الف) و چيت 1390ساز ( ) چيت1386) لبادي (1387اران (همك
)، رمزدن 2007و  2002، 1995، 1987هاي كوزس و پوسنر ( منطبق با يافته »بهسازي كاركنان

) و 1386) لبادي (1384)، ساعتچي و عزيزپور (1387)، جاوداني و همكاران (1996(
مديريت «)، 1387هاي نورشاهي ( منطبق با يافته »انمديريت بحر«الف)  1390ساز ( چيت

» مديريت زمان«)، 1386) و لبادي (1387)، نورشاهي (2003هاي لند ( منطبق با يافته »راهبردي
هاي  منطبق با يافته »مديريت تحول«)، و 1386) و لبادي (2004هاي گونزالس ( منطبق با يافته
ساز  الف) و چيت 1390ساز ( ) چيت1386( ) لبادي1387)، نورشاهي (1996گيب، رمزدن (

  ب). 1390(
منطبق با » مديريت دانش«هاي  اي، دو شايستگي شامل مؤلفه هاي حرفه در حوزه مهارت

) و 1386هاي لبادي ( منطبق با يافته» هاي پژوهشي مهارت« )، و2004هاي گونزالس ( يافته
  ب) همخواني دارند. 1390ساز ( چيت

  ي شخصيتيها ويژگي باهاي مرتبط  د) مؤلفه
 4شوندگان  نشان داد، از نظر مصاحبه 16اي در جدول شماره  نتايج حاصل از آزمون دوجمله
ي شخصيتي، شامل ها هاي دولتي ايران در حوزه ويژگي دانشگاهشايستگي مورد نياز رؤساي 

منطبق با » ثبات هيجاني«)، 1996هاي گيب، رمزدن ( منطبق با يافته» وظيفه شناسايي«هاي  مؤلفه
)، هاروي 1996هاي گيب، رمزدن ( منطبق با يافته» پذيري انعطاف«)، 1387هاي نورشاهي ( يافته

) و 1387)، جاوداني و همكاران (2004)، گونزالس (2007)، اسپندالو (2003)، لند (2004(
)، ساعتچي و 1996هاي رمزدن ( منطبق با يافته» اعتماد به نفس«)، همچنين 1386لبادي (

وظيفه «هاي  ) همخواني دارند. الزم به توضيح است مؤلفه1386) و لبادي (1384زيزپور (ع
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بوده و مؤلفه  شخصيت يپنج عاملهاي مدل  از مؤلفه» ثبات هيجاني«و» شناسايي
اين مدل نزديكي و همپوشاني زيادي دارد، لذا » سازگاري«نيز با مؤلفه » پذيري انعطاف«

  گيرند.  هاي مذكور به واسطه اين مدل مورد تأييد و حمايت قرار مي مؤلفه
  ي اخالقيها ويژگي هاي مرتبط با مؤلفهه) 

 6شوندگان  ، از نظر مصاحبهنشان داد 16اي در جدول شماره  نتايج حاصل از آزمون دوجمله
ي اخالقي، شامل ها هاي دولتي ايران در حوزه ويژگي دانشگاهشايستگي مورد نياز رؤساي 

 »عدالت«ب)  1390ساز ( ) و چيت1386هاي لبادي ( منطبق با يافته »سعه صدر«هاي  مؤلفه
و ب) ساعتچي  1390ساز ( ) و چيت2004)، هاروي (1996هاي رمزدن ( منطبق با يافته

و  2002، 1995، 1987هاي كوزس و پوسنر ( منطبق با يافته »صداقت«)، 1384عزيزپور (
)، 1384) و ساعتچي و عزيزپور (2004)، گونزالس (2007)، اسپندالو (1996)، رمزدن (2007

) همخواني دارند. همچنين 1386) و لبادي (2007هاي اسپندالو ( منطبق با يافته »حسن خلق«
» وفاي به عهد«و  »تواضع و فروتني«هاي  اي، نشان داد، مؤلفه مون دوجملهنتايج حاصل از آز

  هاي قبلي مورد بررسي وجود نداشت. را مورد تأييد قرار داد كه در پژوهش
  نگرش هاي مرتبط با و) مؤلفه

 5شوندگان  نشان داد، از نظر مصاحبه 16اي در جدول شماره  نتايج حاصل از آزمون دوجمله
هاي  هاي دولتي ايران در حوزه نگرش، شامل مؤلفه دانشگاهنياز رؤساي شايستگي مورد 

) و ساعتچي و عزيزپور 2007هاي اسپندالو ( منطبق با يافته» نگرش علمي و دانشگاهي«
نگرش مثبت به «)، 1384هاي ساعتچي و عزيزپور ( منطبق با يافته» گرايي شايسته«)، 1384(

» پذيري انتقاد«)، و 1384) و ساعتچي و عزيزپور (2004(هاي گونزالس  منطبق با يافته» تغيير
شوند.  ) مي1386) و لبادي (1384)، ساعتچي و عزيزپور (2007هاي اسپندالو ( منطبق با يافته

را مورد تأييد قرار داد كه » تعهد به كيفيت«اي، مؤلفه  همچنين نتايج حاصل از آزمون دوجمله
  نداشت.هاي قبليِ مورد بررسي وجود  در پژوهش
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   بينش هاي مرتبط با ز) مؤلفه
 5شوندگان  نشان داد، از نظر مصاحبه 16اي در جدول شماره  نتايج حاصل از آزمون دوجمله
هاي  هاي دولتي ايران در حوزه بينش شامل مؤلفه دانشگاهشايستگي مورد نياز رؤساي 

)، گونزالس 2007(هاي اسپندالو  منطبق با يافته» شناخت نظام آموزش عالي و دانشگاه«
منطبق با » بينش (شم) سياسي«) و 1386) و لبادي (1384)، ساعتچي و عزيزپور (2004(

بينش «هاي  شود. همچنين مؤلفه ) مي2004)، گونزالس (1996هاي گيب، رمزدن ( يافته
هاي قبلي  را مورد تأييد قرار داد كه در پژوهش» بينش فرهنگي«، »بينش اجتماعي«، »اعتقادي
  بررسي وجود نداشت.مورد 

  اعتبار هاي مرتبط با ح) مؤلفه
شوندگان پنج  نشان داد، از نظر مصاحبه 17اي در جدول شماره  نتايج حاصل از آزمون دوجمله

هاي دولتي ايران در حوزه اعتبار عمومي، شامل  دانشگاهشايستگي مورد نياز رؤساي 
، 1987( )، كوزس و پوسنر1990اتر (هاي ك منطبق با يافته» الگو و نمونه بودن«هاي:  مؤلفه
منطبق با » پذيري مسئوليت«)، 2007) و اسپندالو (1996رمزدن ( )،2007و  2002، 1995
» پاسخگويي«ب)  1390ساز ( الف) و چيت 1390ساز ( ) چيت2004هاي گونزالس ( يافته

منطبق با  »داري دوستي و مردم نوع«)، 1386) و لبادي (2004هاي گونزالس ( منطبق با يافته
هاي رمزدن  منطبق با يافته» توانايي جلب اعتماد ديگران«)، و 2004هاي گونزالس ( يافته

) و 1384)، ساعتچي و عزيزپور (1387)، نورشاهي (1387)، جاوداني و همكاران (1996(
  شوند. )، مي1386لبادي (

» (مديريت) دانشگاهيتجربه كار «هاي:  اي نيز پنج شايستگي شامل مؤلفه در حوزه اعتبار حرفه
)، 1996هاي رمزدن ( منطبق با يافته» برجستگي علمي«)، 1387هاي نورشاهي ( منطبق با يافته

)، وجود دارند. همچنين نتايج حاصل از آزمون 1387) و نورشاهي (2004هاروي (
عضويت در » «مراتب مديريت در دانشگاه طي كردن پلكاني سلسله«هاي  اي، مؤلفه دوجمله
را مورد تأييد قرار داد كه در » نفعان آموزش عالي مقبوليت در بين ذي«و » لميهيئت ع
  هاي قبليِ مورد بررسي وجود نداشت. پژوهش
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آمده  دست هاي به دهد، بيشترين تفاوت در شايستگي هاي پژوهش نشان مي بررسي نتايج و يافته
ي مرتبط با دانش، ها هاي پيشين در زمينه شايستگي هاي پژوهش در اين الگو با يافته

هاي اخالقي، بينش و اعتبار بود كه ناشي از رويكرد حاكم بر طراحي الگو، كاربردهاي  ويژگي
هاي فرهنگي بين جامعه ما با  ها و تفاوت شده براي الگو در زمينه توسعة شايستگي بيني پيش

  هاي پيشين بود.  جوامع مربوط به پژوهش
  گيري نتيجه

ها دولتـي ايـران داراي    هاي رؤساي دانشگاه ان داد، الگوي شايستگيهاي پژوهش نش الف) يافته
هاي شخصيتي  ها، ويژگي ها، مهارت مؤلفه فرعي و هشت مؤلفه اصلي شامل دانش، توانايي 68

آمده در اين الگو ناشي  دست هاي به و اخالقي، نگرش، بينش و اعتبار بود. گستردگي شايستگي
هـاي مـورد نظـر اعـم از      اسـت دانشـگاه، ابعـاد شايسـتگي    از ابعاد وسيع و پيچيدگي شـغل ري 

هاي سازماني، شغلي و فردي، همچنين رويكرد حاكم بر طراحي الگـو شـامل دانـش     شايستگي
هاي شخصيتي و اخالقـي،   مانند نگرش، بينش، ويژگي 1ها و ساير ويژگي ها ها، توانايي مهارت

  و اعتبار بود.
يـابي   بـود، مبنـاي اعتبـار    2اي با رويكـرد تئـوري زمينـه    يكيف ، از نوعپژوهشكه اين  آنجا ب) از
دهد، بيش  شوندگان بود. بررسي نتايج حاصل نشان مي ها، نظرات مصاحبه هاي شايستگي مؤلفه
درصـد   44هاي مورد بررسيِ داخلي، و  هاي اين پژوهش، در كل پژوهش درصد از يافته 26از 

دهـد كـه    ررسي وجود نداشت. نتايج نشان ميهاي خارجيِ مورد ب هاي آن، در پژوهش از يافته
  3سازي الگوي مورد نظر بود، دست يافته است. اين پژوهش، به هدف عمده خود كه بومي

ها  هاي رؤساي دانشگاه ها و نتايج نهايي پژوهش نشان داد، در بين شايستگي ج) بررسي يافته
هاي  ارتباطي، مهارتهاي  گيري، مهارت مديريت بر خويشتن، همدلي، تصميم :هاي مؤلفه

روابط انساني، مهارت گوش دادن مؤثر، صداقت، تجربه كار (مديريت) دانشگاهي، و مقبوليت 

                                                 
1. Ksaos=Knowledge, Skills, Ability and Other Character 
2. Grounded Theory 

درصـد)، در كـل    26هـاي ايـن پـژوهش (بـيش از      مـورد از يافتـه   18هاي پژوهش بيان شـد،   گونه كه در بحث يافته همان. 3
درصـد)   44آمده، در اين پژوهش ( دست هاي شايستگي به مورد از مؤلفه 30هاي مورد بررسي وجود نداشت، همچنين پژوهش

 هاي خارجي مورد بررسي وجود نداشت.  در پژوهش
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هاي مديريت و  درصد)، آشنايي با نظريه 100و  19نفعان آموزش عالي (با فراواني  در بين ذي
وزش رهبري در آموزش عالي، خودآگاهي، برنامه داشتن، بينش اجتماعي، شناخت نظام آم

 95و  18مراتب مديريت در دانشگاه (با فراواني  عالي و دانشگاه و طي كردن پلكاني سلسله
هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، حل مسئله،  درصد)، آشنايي با برنامه

پذيري، سعه صدر، بينش فرهنگي،  سازي و كار گروهي، مديريت دانش، انعطاف تيم
درصد) داراي  89و  17علمي و برجستگي علمي (با فراواني  پاسخگويي، عضويت در هيئت

هاي انساني، و  شوندگان بر ابعاد مهارت بيشترين فراواني بود كه نشان از تأكيد مصاحبه
هاي  هاي اخالقي، بينش و اعتبار رهبري است. نتايج مذكور حاكي از هماهنگي يافته ويژگي

  ه است.پژوهش با مباني فلسفي و ارزشي حاكم بر جامع
كـارگيري آن در فراينـد    هـاي دولتـي ايـران و بـه     دانشـگاه ي رؤسا د) طراحي الگوي شايستگي

ها، عـالوه بـر پاسـخگويي بـه الزامـات قـانوني، موجبـات         دانشگاهي رؤسا انتخاب و انتصاب
اي، مـديريت   ها، رشد و توسـعه فـردي و حرفـه    مندي انتخاب و انتصاب رؤساي دانشگاه نظام

عملكرد و توسعة مسير شغلي آنان را فراهم كرده و موجب ارتقاي كيفيت مـديريت و رهبـري   
ايت بيشـتر در بـين اعضـاي هيئـت     در نظام آموزش عالي، توسعه عدالت اجتماعي، ايجاد رض

نفعان آموزش عـالي، و همچنـين دسـتيابي بـه اهـداف       علمي، كاركنان، دانشجويان و ساير ذي
  ها خواهد شد.  دانشگاهراهبردي نظام آموزش عالي و 

هاي اعتبار رهبري و برخـي از   هاي رهبري، مؤلفه هاي پژوهش از جمله مهارت نتايج و يافتهه) 
فـرض را كـه    هاي مورد نياز رهبران است، ايـن پـيش   و عاطفي كه از ويژگي هاي ذهني توانايي

هـاي   الزمه موفقيت و اثربخشي هر فرد در شغل رياسـت دانشـگاه، اجـراي فراينـدها و نقـش     
هاي هر دو حيطه اسـت،   ، و برخورداري از شايستگييتو مدير يرهبرمربوط به هر دو حيطه 
  مورد تأييد قرار داد. 

نيازمند پذيرش و همراهي مديران ها،  دانشگاهي رؤسا كامل از الگوي شايستگيگيري  و) بهره
براي اجراي اين  هاي الزم بيني مقدمات و زيرساخت پيشنفعان آموزش عالي، و  ارشد و ذي

  الگو به شرح زير است: 
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رفـت از   هـاي بـرون   هـا و راه  رؤساي دانشگاه شايستگي . شناسايي موانع اجراي الگوي1
 آنها؛

هـاي دولتـي و تعيـين     ي فعلـي دانشـگاه  هاي رؤسا شايستگي بررسي وضعيت موجود .2
 شده در اين پژوهش)؛ شناساييهاي  شايستگيفاصله وضع موجود و مطلوب (

 ها؛ مديران آموزش عالي و رؤساي دانشگاههاي  شايستگي . تدوين الگوي ارزيابي3

مديران آموزش عالي هاي  شايستگيگيري  . طراحي و ساخت ابزارهاي سنجش و اندازه4
 ها؛ و رؤساي دانشگاه

 ها؛ مديران آموزش عالي و رؤساي دانشگاههاي  شايستگي . تدوين الگوي توسعه5

 رساني آن؛ روز سال به منظور به 3-5شده هر  . بازنگري الگوي تدوين6

 ها؛ رؤساي دانشگاه شايستگي مورد نياز الگوي ها و ضوابط اجرايي نامه . تدوين آيين7

 ها. اندازي مراكز ارزيابي و توسعه براي مديران آموزش عالي و رؤساي دانشگاه . راه8
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