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Introduction 
The aim of this study was to develop a model of selection criteria for 

university presidents in selected universities around the world. 
 

Method 
The research was applied in terms of purpose and qualitative in terms of 

approach. The statistical population of the study included documents, 

regulations, instructions, books, and available articles about selection of 

university presidents in sixteen countries from different continents. The 

statistical sample was the same as the community. Content - validity method 

and peer – group method were used to evaluate the validity of the research 

and the reliability, respectively. Data were analyzed using Qualitative 

content analysis method. After encoding the resulting data, concepts, core 

categories (dimensions or structures), and components (core competencies) 

were identified. 

 

Results 
The results showed that among the 144 codes extracted, interactive 

selection criteria (12), communication management (9), management 

experience (8), academic management experience (7), scientific competence 

(7), innovation (6), Financial management (6), partnership (5) and 

organizational commitment (5) are the most important and have played a 

significant role in the selection of university presidents at the level of the 
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studied universities in the world. Using the results, a comprehensive model 

was developed for the selection of university presidents, which resulted in 

the classification of three main categories of individual, organizational and 

managerial characteristics. Individual class includes personality and 

scientific characteristics; the organizational class included general 

organizational characteristics, the selection process and nationalism, and the 

managerial class included managerial skills, participation, experience, and 

expertise. 
 

Discussion 
Given that the data obtained from a research was a Qualitative based, the 

results can provide significant criteria when selecting university presidents in 

the recruitment and selection processes. According to the obtained results, it 

is suggested that a comprehensive model for the selection of university deans 

worldwide be developed by leading organizations in this field so that 

universities can follow this comprehensive model to select the desired 

president of their university. 
 

Keywords: selection criteria, university president, model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Author Contributions: This research is part of a Ph.D. dissertation of Mr. Amin 

Parvari, Dr. Seyed Ali Siadat and Seyed Hamidreza Shavaran was responsible 
for leading the overall research process. Amin Parvari was responsible for 
research plan design, data collection and analysis and all authors discussed the 
results, reviewed and approved the final version of the manuscript. 

Acknowledgments: The authors thank all dear teachers who have helped us in this 
research. 

Conflicts of interest: The authors declare there is no conflict of interest in this 
article. 

Funding: This research is not sponsored by any institution and all costs have been 
borne by the authors 



 32/05/4100 مقاله: دريافت تاريخ
 40/02/4100 مقاله: پذيرش تاريخ

 
 

 ، اهواز چمران شهيد دانشگاه تربيتی علوم ی مجله
 39ششم، سال  یدوره، 4104ستان بهار و تاب

 462-481: ص ، ص4 یشماره

 
 

منتخب جهان با  های دانشگاه در هادانشگاه یرؤسا نشیگز یالگو
 کاویمتن کردیرو

 

 پروری امين
 سيدعلی سيادت

 سيد حميدرضا شاوران
 چکيده

منتخبجهانیهاهادردانشگاهدانشگاهیرؤسانشیگزیارهایمعیالگونیپژوهشباهدفتدونیا
پژوهشرامتناسناد،یبود.جامعهآماریفیککرد،یوازنظررویپژوهشازلحاظهدف،کاربردانجامشد.

کشورشانزدهدرهادانشگاهیرؤسانشگزیباکهدسترسدرمقاالتوکتبها،ملدستورالعها،نامهنییآ
ییروایبررسیبرابرباجامعهبود.برایونمونهآمارشدیمشاملمختلفمرتبطبودندهایقارهازجهان

استفادهباهابهرهگرفتهشد.دادهانیازروشگروههمتاییایپایوبمنظوربررسییمحتواییپژوهش،ازروا
پسازکدگذارلیوتحلهیتجزمحتوایکیفیتحلیلروشاز هایمقولهم،یمفاهل،حاصهایدادهیشد.

411نینشاندادکهازبجینتاشدند.ییشناسامحوری(هاییستگشایها)مؤلفهو(هاسازهایابعادمحوری)
(،تجربه8)یریتمد(،تجربه9ارتباطات)تیری(،مد41)یتعاملانتخاباریمعبیکداستخراجشده،بهترت

یسازمان(وتعهد5مشارکت)(،6)یمالتیری(،مد6)ینوآور(،7)یعلمی(،توانمند7)یدانشگاهتیریمد
داراهستندودرانتخابرتیاهمنیشتری(ب5) موردمطالعهدرهایدرسطحدانشگاههادانشگاهیؤسارا

دیگردنیتدوهادانشگاهیرؤسانشیبمنظورگزیمدلجامعج،ی.بااستفادهازنتانداداشتهییجهاننقشبسزا
هاییژگیشاملویبود.طبقهفردیتیریومدیسازمان،یفردیاصلیژگیسهدستهوبندیطبقهکهحاصلآن

طبقهوگرایییوملنشیگزندیفرآ،یسازمانیعمومهاییژگیشاملویطبقهسازمان؛یوعلمیتیشخص
باتوجهبها،یتیریمدهایشاملمهارتیتیریمد بدستیاهدادهنکهیمشارکتوتجربهوتخصصبود.

نتاکیفیپژوهشکیآمدهحاصلاز درزمانگزیقابلتوجهیارهایمعتواندیحاصلمجیبود، نشیرا
 .دیارائهنماهاآننشیجذبوگزیندهایهادرفرآدانشگاهیرؤسا


معیارگزینش،رئیسدانشگاه،مدل: کليدی  هایواژه

                                                      
اصفهان،ایراناصفهاندانشگاهمدیریتآموزشعالی،دانشجویدکتری،
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 مقدمه
ازدیربازبرعهدهدارد،هموارهیکهدراجتماعاتبشریبهسببکارکردهاییآموزشعال

وملتمورد وضعیتآموزشعالتوجهکشورها امروزه که آنجا استتا بوده کشورها،یها

بررسیازعواملمهمییک ممیزانرشدوتوسعهکشیاستکهدر مدنظرقرار گیردیورها

(Hasan zadeh barani kord, Yamani dozi sorkhabi, Salehi omran & Khorasani, 2017)

دغدغه از آن به توجه میهایبرنامهو همیناساسرود.ریزانکشورهایمختلفبشمار بر

وبرنامه زیرساخت این ساختن توانمند مدیریت، بمنظور پاسخگوریزی نحوه ییهدایت

چالشدانشگاه به جامعهها بیرونی و درونی ذیهای نیازهای به پاسخ اهمیتنفعانو از

(.Boon Chui, Ahmad, Ahmad Bassim & Ahmad Zaim, 2016)بسیاریبرخورداراست

تواندباعثکاهشوافتعدمتوجهبهایننیازهاوانتظاراتازسویمدیریتدانشگاه،می

 فراهمسازدکیفیتدریکموسسه آموزشعالیگرددوموجباتنارضایتیمشتریانآنرا

(Ndubuisi & Jacob, 2021) ؛ یکارگماربهبنابراین هادانشگاهروسای از نیتریدیکلیکی

درتوجهاستواستفادهازرویکردیکهبتواندمعیارهاییهانهیزم انتخابافرادشایستهرا

 (.Haj Khozeymh, abili & Pourkarime, 2020)دشویماختیاربگذاردبشدتاحساس

عملکردسازمانضروریرویکردشایستگیدرگزینشافراد،برایایجاد،حفظوارتقای

هایشغلیترینموقعیتترینافراددرمناسبهابایدازشایستهبرایموفقیتسازمانلذا،است

( کرد Shum., Gatling & Shoemaker, 2018استفاده هایشایستگی،هاشایستگیجملهزا(.

هایموردنیازبرایعملکردشغلیهاوویژگیها،تواناییفردیاستکهشاملدانش،مهارت

اند.(.دراینزمینهانواعدیگریازشایستگینیزذکرشدهSienkiewicz, 2014مناسباست)

McCaffery (2018)هبریمؤثردردانشگاهرانیازهایمدیرانآموزشعالیآیندهبرایرپیش

همچنینشناختخویشتندانسته مدیریتیو شناختنظام دانشگاه، توانشناختمحیطو

 بهاست. محیط و خود شناخت مدیرانالبته و نیست کافی دانشگاه مدیریت برای تنهایی

 ,Ferrer, Adachi, Banas, Davidsonدانشگاهبایدبهایناهدافمتعهدنیزباشند.درهمینراستا

Hoshikoshi, Mishra, Motodoa, Onga & Ostwald (2008)هایو،تعهدرایکیازویژگی

-Lara and Salasاند.هایپایدارذکرکردههایمدیریتارشدبرایدستیابیبهدانشگاهشایستگی

Vallina (2017)مجموعهشایستگیمعتقدندنیز مدیریتی مهارتهای از دانشای ها،ها،
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هابتواندوظایفمحولهرابهنحوازطریقآنمدیرهاییاستکههاوانگیزهها،نگرشواناییت

دهد. انجام شایستگیاحسن این مشخصکردن راستای در پنج Wiek et al. (2015)ها،

بینی،شایستگیشایستگیکلیدیدرآموزشعالیپایدارراکهشاملتفکرسیستمی،توانپیش

 Mohnot (2019).اندکردهباشد،ذکرستگیاستراتژیکوصالحیتبینفردیمیهنجاری،شای

داندکهترازافرادیمیدرعلومانسانیواجتماعیراآمادهمدیرانباپیشینهمطالعهوکاریزن

هایفردیبهتنهاییبرایایفاینقشمدیریتدانشگاهالبتهویژگی.درعلومپایهفعالیتدارند

ن یستکافی سازمانو موفق و هایرشدیافته کارآمدانتوسطمدیرباید و همهشایسته در

جوانب مجموعهJiang & Alexakis, 2017)شوندهدایت واجد که مهارت( از وای ها

شایستگی چالشباشندها با دانشگاه رؤسای چراکه امکانات؛ ناکافی، بودجه همچون هایی

پرسنلناکافی،ز عدمسفیرساختیناکافی، ناامنی، سیاسی، نفوذ اقداماتاعتصابی، اداری، اد

وخودمختارینهادی اینچالشواندمواجهانگیزه پاسخبه بایددارایصالحیتدر هایها

 (.Ndubuisi & Jacob, 2021)ایباشندویژه

 Smith and Wolverton)نظریههمچونهایینظریهمیتوانبههاهمسوبااینپژوهش

پنجخوشهشایستگیبابهالگویصالحیترهبریآموزشعالیدرهاآن.کرداشاره(2010)

کردهایخاصرهبریصالحیت شامل:نداشاره رهبری.4که مدیریتروابط1؛ و ایجاد ؛.

شناختی-3 شخصی-1؛ مسئولیت اساسیمهارت-5و مالی)های .هستند(مدیریت

McDaniel (2002)پنجشایستگیر موسساتآموزشعالیبرشمردهنیز برایرهبریدر ا

شامل که دانشجو،یلیتحلاست امور خارجیرفتار،ییارتباطات، روابط است.و ی

پژوهش معیارهای نیز مرتبط گزینشهای ذکر را  Khalili, Khorsandi.اندکردهمتفاوتی

Taskooh, Tanha and Bagheri (2020) مواردترینمهمرادانش،نگرشومهارتیارهایمع

دربعددانش،صالحیتعلمیواعتباردانشگاهی؛درکهانددرگزینشرئیسدانشگاهدانسته

متنوع بعدمهارت، در جریاناتسیاسیو از دور انتصاباتبه سازیمنابعمالیبعدنگرش،

هستند. اهمیت  Emami Meybodi, Rahimian, Abbaspour and Giasi Nadoshanحائز

ویژگی(2019) مؤلفه هشت توانایینیز شخصیتی، های اعتبار، هامهارتها، هاییژگیو،

هایهایمحوریانتخابرؤسایدانشگاهجملهشایستگیازاخالقی،بینش،دانشونگرشرا

Besharat, Shahtalebi Hossein Abadi and Saeedian Khorasgani (2019)اند.دولتیدانسته
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باعثسربلندیسازمانمیقیاخالهنجارهایوجود همچنیندانند.قویدررهبردانشگاهرا

Rahimian, Abbaspour, Giasi Nadoshan and Akbari (2017)هایرؤسایدانشگاهیستگیشا

 در سهیکرا ویژگیمدل شامل بخشی یفردهای دانش مهارتینظر، مدیریتیو های

ازگزینشرئیسدانشگاهوجوددارد:انتخابرئیسنیزدومدلاصلیبرایوپادراراند.دانسته

درلهستانبطورمثال(.Bennetot Pruvot & Estermann, 2017)انتصابوانتخاباتطریق

Degtyarova and Woźnicki (2018) مدل ذکردو )رقابتنداکردهرا شاملروشآزاد که

همHarkins (2017)باشد.(میآزاد(وروشبسته)جستجوتوسطهیئترئیسهیاهیئتحاکم

ایمعیارهایانتخابرئیسدانشگاهرادرششحیطهاصلیارتباطات،مدیریتی،همکاری،حرفه

مدیریتمنابعواستراتژیسازمانیذکرکرده  Szczepańska-Woszczyna andاستوبودن،

Dacko-Pikiewicz (2014)یعلمی،توانمندیششموردراذکرکردندکهشاملمعیارتوانمند

ویژگی مهارتتحلیلی، فردی، بینهای مهارتهای میفردی، نگرشی و مدیریت باشد.های

Freeman and Kochan (2013)شناختی،شخصی،مدیریتیوارتباطاتینیزمعیارهایفرهنگی،

نجمن.همچنینااندکردهاساسیبرایانتخابرؤسایدانشگاهراعنوانهاییتصالحرابعنوان

کالجدانشگاه و آمریکاها دولتی دانشگاه4های رؤسای مهم شایستگی شامل:پنج را ها

.مازاددانستهاستهاییژگیوهایفردی،مدیریتی،میانفردی،رهبریوشایستگی

 موفقیت از زیادی بخش پویا، و پیچیده خاص، محیط به توجه ارتباطهادانشگاهبا ،

ئیسدانشگاهدارد.بهبیاندیگرتصدیمناصبدانشگاهی،بهویژههایرمستقیمیباشایستگی

دانشگاه رسالتریاست به توجه با شایستگیها از برخورداری به آن، خطیر وهای ها

بهرهتوانایی بهسرمنزلبرداریمناسبازظرفیتهایینیازمنداستکهبتواندبا جامعهرا ها،

برساند اثربخشدانشگاه(.Rahimian et al., 2017)مقصود دراداره گزینشرؤسایی ها گرو

ایالزمبرایادارهامورآموزشیوهایحرفههاوتواناییها،صالحیتاستکهازشایستگی

پژوهشی،مدیریتمحیطتعاملی)برقراریارتباطاتدرونیوبیرونیاثربخش(،تغییروتحول

تمطلوب(،مدیریتعلمیوآکادمیک)توجه)خلقامورنوپدید،تغییرخودومحیطدرجه

علمیبهمنافعجامعهوحفظاصالتدانشگاه(،توجهبهنمادهایدانشگاه)ارزشاعضایهیئت

مدیریت با جلبمشارکتاعضایهیئتسابقه، و و...( تصمیمها داشتهگیریعلمیدر را ها

                                                      
1   . American association of state colleges and universities 
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دردرنظرگرفتهشود.هاآنخابدرزمانانتصابیاانتهایتصالحوهامهارتباشندواین

،برایانتصابیموجودهانامهیینآآناستکهمعیارهایکلیاندیدگاهپژوهشگراینراستا،

کافینیستوبرایگیردیمفردیکهتصدیمنصبیهمچونریاستیکدانشگاهرابرعهده

موضوعجزبهزیرا؛ددرنظرگرفتهشوترییقدقانتخابچنینمدیریضرورتداردمعیارهای

هایهایزیادیوجودداردکهپیچیدگیها،درخصوصخودفرایندانتصابنیزبحثویژگی

 دوچندان را دانشگاه.کندیماینموضوع اینسمتدر که آنجا از مؤسساتهمچنین و ها

فعالیت نوع سازمان، نوع دالیلیهمچون روشآموزشعالیبه پیچیدگیوها، و هایاجرا

برخورداراییژهسعتاهداف،اثرگذاریدانشگاهدرجامعهووضعیتکشورهاازجایگاهوو

هایهایامروزیدرحالتغییروتحولوگذرازدانشگاهاستوباعنایتبهاینکهدانشگاه

 ضرورتدارد هستند، چهارم و نسلسوم به دوم بررسیمعیارهایگزینشنسلاولو به

جهبهآنچهاشارهشد،هدفاینپژوهشپاسخگوییبهاینسؤالپژوهشیباتوپرداختهشود.

 اند؟معیارهایگزینشرؤسایدانشگاهدرآموزشعالیجهانکدماستکه



 پيشينه پژوهش

Meza Rios, Herremans Wallace, Althouse, Lansdale and Preusser (2018)در

عالیراشاملتفکرسیستمی،استراتژیک،پنجشایستگیاصلیرهبریدرآموزش خودمطالعه

پیش بینفردیتشخیصدادند. هنجاریو رسالهSeefeld (2016)بینی، مؤلفهپنجخوددر

هایرهبریصالحیتراایوتغییررهبریارتباطات،درکمتنی،تفکرمأموریت،توسعهحرفه

 استدانشگاه پژوهشSmith and Wolverton (2010).دانسته در هم ی کهگرفتندنتیجه

امورشایستگی ارتباطات، تحلیلی، شایستگی دسته پنج شامل عالی آموزش رهبران های

نیزDovali, Zamahini, Darwish & Azar (2017) .دانشجویی،روابطرفتاریوخارجیاست

وشهشاملهایشایستهگزینینتیجهگرفتندبرایانتخابمدیراندانشگاه،مؤلفهایمطالعهدر

مدیریتی مهارتاجتماعی، نگرشحرفه،دانشتجربی، ارزشمکتبیتواناییسازمانی، ایو

ذوتأثیرگذاری،نفویمؤلفهعاملپانزدههمNasrallah, Khorshidi & Khosravi (2015)است.

شایستگی،خالقیاشایستگیرات،مقر،مالی،یسک،رنشداشایستگی،خالقیتن،مازمدیریت

 ,Salimi, Mohammadi.مهمهستندشخصیبینیهارتشایستگیمهاوایستگیفنیشت،تباطاار
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Salmanpour, Turkzadeh and Mohammadi (2016) گرفتندنیز مدیرانشایستگینتیجه های

 شایستگیدارایدانشگاهی بُعد مدیریتیپنج شخصیتی-های ارزشی-رهبری، اعتقادی،-رفتاری،

دانشی-ارتباطی و Pourkarimi, Farzaneh, Azizi and Kurdi (2015)است.تحلیلی-تعاملی

سازمان مؤلفه برنامهدوازده نظارت، انسانی، منابع مدیریت حرفهدهی، اخالق ای،ریزی،

تصمیم رهبری، کارارتباطات، وگیری، علمی ارتباطات، و اطالعات فناوری گروهی،

 Mahmoudi, Abedi.درپژوهشانددانستهنایمدیراهایحرفهشایستگیراازشناختیروان

and Heydari (2012)هایمدیریتی،نشاندادهشدکهروسایدانشگاهبایددارایشایستگینیز

هایمختلفیبرایمرورپیشینهپژوهشینشانگرآنبودکهشایستگیباشند.وفردیاجتماعی

شایستگی استکهدربرگیرنده ذکرشده سازمانیومدیریتیهرؤسایدانشگاه ایشخصی،

 استوکمتربهبحثدرموردمعیارهایگزینشپرداختهشدهاست.



 روش
گردآوریدادهاین جهتنحوه از کاربردیو حیثهدف، کیفیپژوهشاز نوعها، از

 آیینپژوهشگر .باشدمیمحتواتحلیل )اسناد، التین و فارسی متون مقاالت،نامهابتدا ها،

سایتانجامهایپژوهش شده، هادانشگاههای و...( بررسی و مطالعه انتخابرا معیار نمود.

دردانشگاه آیینها، پژوهشنامهدسترسبودن و اسناد انتخابرئیسها، حوزه با مرتبط های

سند49ازهایمنتخبجهاندانشگاهبود.برهمیناساسمعیارهایگزینشروسایدردانشگاه

استخراجگردید.

حوزهآموزشعالیبهویژهاساتیدراهنماپژوهشتوسطمتخصصاننیدرا ییمحتواییروا

اساتیدقرارگرفتوبعددونفرازاریهادراختکدگذاریازیبخشید،بدینصورتکهگرددییتا

 گروههمتایانییایازروشپاییایپایبررسیبراازدریافتنظراتاصالحاتالزمانجامشد.

ادهاستف پژوهشنیاباشد. همکار محققاز سپسمحققکرداستفاده(کدگذار)گرروش، به.

جیکردندکهنتایوتوسطهمکارپژوهشکدگذارانتخابسهسندرا،همراههمکارپژوهش

پانشان داشتنیبییایاز کدگذاران تحل. منظور کدادهلیبه تحلیفیهای از اسنادلیحاصل

بیپژوهش کدگذاری کدگذاریاز و انتخابیمحوریاز و دیدگاه اساس ونیکورببر

برایMAXQDAافزار،دراینمطالعهازنرم.شداستفاده(Corbin & Strauss, 1990)اشتراوس
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 پژوهشاستفادهشد.یهاتحلیلداده
 

...موردمطالعهها،مقاالتونامه.اسناد،آیین4جدول
Table 1. Documents, regulations, articles, etc. studied 



R سند 
Document 

 کشور
Country 

 سند منبع
Document source 

نامهآیینایرانهانامهجامعمدیریتدانشگاهآیین 1
 Yanhua & Qing (2019)ژاپنقوانینانتخابرئیسدانشگاه2
 Yanhua & Qing (2019)چینقوانینانتخابرئیسدانشگاه3

الجوفمدیریتدانشگاهنامهآیین4
(Al-Jouf University) 

 https://www.ju.edu.saعربستان

 کینکسعودنامهمدیریتدانشگاهآیین5

(King Saud University) 
 https://ksu.edu.saعربستان

دانشگاهفیلیپین6
(University of the Philippines) 

 /https://up.edu.phفیلیپین

 هارواردنامهمدیریتدانشگاهآیین7

(Harvard University) 
 https://news.harvard.eduآمریکا

 ونکریتنامهمدیریتدانشگاهآیین8

(Creighton University) 
نامهآیینآمریکا

 کالیفرنیانامهمدیریتدانشگاهآیین9

(California University) 
نامهآیینآمریکا

10
مدیریتدانشگاهآیین برتیشکلمبیانامه

(University of Northern British 
Columbia) 

 https://www2.unbc.ca/presidentکانادا

قوانینانتخابرئیسدانشگاه11
اسپانیا،

 Ma (2014)سوئیس،ایتالیا

12 
 کمبریجنامهمدیریتدانشگاهآیین

(Cambridge University) 
 www.cambridgecollege.eduانگلیس

 آکسفوردمدیریتدانشگاهنامهآیین13

(oxford University) 
 www.ox.ac.ukانگلیس

 Teker, Teker & Sayan (2013)ترکیه قوانینانتخابرئیسدانشگاه14

 آلماندلبرگیدانشگاهها15

(Heidelberg University) 
 Jin (2014)آلمان

 االزهرنامهمدیریتدانشگاهآیین16

(Al Azhar University) 
 http://www.alazhar.edu.ps/eng/Presidentمصر

17 
سوئزنامهمدیریتدانشگاهآیین

(Suez University) 
 http://suez.edu.egمصر

 Adamu (2019)اتیوپیقوانینانتخابرئیسدانشگاه 18

دانشگاهآمریکایینیجریه19
(American University of Nigeria (AUN)) 

 https://www.aun.edu.ng نیجریه

https://www.ju.edu.sa/
https://ksu.edu.sa/
https://up.edu.ph/
https://news.harvard.edu/
https://www2.unbc.ca/president
http://www.cambridgecollege.edu/
http://www.alazhar.edu.ps/eng/President
http://suez.edu.eg/
https://www.aun.edu.ng/
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اه هيافت
 ؟اند کدمدر نظام آموزش عالی جهان  ها دانشگاههای گزينش رؤسای  پژوهش: معيار سؤال

هادادهبرایاستخراج از شد. ازروشکدگذارینکاتکلیدیاستفاده متونبرمتناسناد

ایازکدگذاریبراساسکهنمونهگانهکدگذاریموردتحلیلقرارگرفتاساسمراحلسه

 نمونهمتندرجدولزیرآمدهاست.

 

 هادادهیگانهکدگذارازمراحلسهیانمونه.1جدول

Table 2. An example of the three steps of data encoding 



کدبازاستخراجشدهانتخابتعاملی،مدیریت411تعدادازنشانداد،(3جدول)هایداده

مالی مدیریت و علمی توانمندی دانشگاهی، مدیریت تجربه مدیریتی، تجربه ارتباطات،

داشته را فراوانی بیشترین کدگذاری محوری، کدگذاری در اصلیاند. دسته شش در باز

 هایمعیارویژگی،هایعمومیمعیارویژگی،ارساخت،گزینشغیرمتمرکز،هایمدیریتیویژگی


 سند کد
Document 

code 
 نمونه متن

Sample text 
 کدباز

Open Cod 
 کد محوری
Axial code 

 کد انتخابی
Selective 

code 

A0402
ملیتسعودیعربستان:برمعیار

.شدهاستیدتأک
گراییملیملیت

سازمانی A1904
ازیهیئتمشاورهلیست:کمبریج

 .کندیبهترینکاندیداهاتهیهم

 انتخاب

تعاملی
فرآیند

A1409
اندازچشمباتوانتببینمبتکرفرد

 استراتژیکآیندهدانشگاه
شخصیهاییژگیونوآور

A1413
اخذ کریتون: مدرکدانشگاه

 دکتراازیکموسسهمعتبر

 مدرکاز

دانشگاهمعتبر
علمیهاییژگیو

فردی
A1320

ارتباط بایک ماهر دهنده
فردیهایمهارت بین استثنایی

ایومذاکرهکهدرطیفگسترده
 سطح ملیایالتدر و کالیفرنیا

 باشد.مطرح

 مدیریت

ارتباطات
مهارتمدیریتی

A0801
سوئز دانشگاه مشارکت: میزان
فعالیت وهایدر دانشکده

اهمیتدارد.دانشگاه

مشارکتدرامور
دانشگاهی

مدیریتیمشارکت
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 درجهانهادانشگاهیرؤسانشیگزیارهایمعکدگذاریباز،محوریوانتخابی.3جدول

Table 3. Open, Axial and Selective coding of selection criteria for university 
presidents in the world  

 Open Coding  کدگذاری باز 
)فراوانی( کدها  

Codes (Frequency) 
)فراوانی( کدها  

Codes (Frequency) 
)فراوانی( کدها  

Codes (Frequency) 

)فراوانی( کدها  
Codes 

(Frequency) 
 (1)آزمونکتبی (2)سیاستمدار (3)انتصاب(12)انتخابتعاملی

 (1)ناظر (2)تعهدبهشفافیت (2)روابطخانوادگی (9)مدیریتارتباطات
 (1)مشارکتبانهادها (2)صداقتعلمی (2)اموردانشجویی (8)تجربهمدیریتی

 (1)شورایدانشگاه (2)مدیریتبحران (2)وابستگیحزبی (7)تجربهمدیریتدانشگاهی
 (1)مدیریتمشارکتی (1)مذهبی (2)صداقت (7)توانمندیعلمی
 (1)یتملیفعال (1)فروتن (2ی)نگرندهیآ (6)مدیریتمالی
 (1)مدارقانون (1)اخالقمدار (2)فراخوانریاست (5)تعهدسازمانی

 (1)وفاداری (1)مدیریتتغییر (2)احترام (5)نوآور
 (1)تخصص (1)ارزیاببیرونی (2)مدیریتسیاسی (4)رتبهعلمی

 (1)دوراندیشیعلمی (2ی)ریپذسکیر (3)تناسبعلمی
مشارکتدرامور

 (1)گاهیدانش
 (1)تفکراستراتژیک (1)مشارکت (2)مدیریتعلمی (3)مهارتمدیریتی
 (1)مشارکتدراجتماع (1ی)تعهدفرد (2)ریپذانعطاف (3ی)اصالحیتحرفه

 (1)مبتکر (1ی)ریگمیقدرتتصم (2)مصاحبه (3)جنسیت
 مجموع کدهای باز (1)گرتسهیل (2)بخشالهام (3)اشتیاق

 (1)مدیریتبهداشت (2)ملیت (3)کارآفرینواقتصاددان (144)
 Axial Codingکدگذاری محوری 

 های شخصی ويژگی تجربه و تخصص يیگرا یمل مهارت مديريتی
 (6)نوآور (8)تجربهمدیریتی (2)ملیت (9)مدیریتارتباطات

 (2)دبهشفافیتتعه (7)تجربهمدیریتدانشگاهی (1)فعالیتملی (6)مدیریتمالی
 (2)ینگرندهیآ (1)تناسبعلمی (3)مجموع (3)کارآفرینواقتصاددان

 (3)اشتیاق (3تخصص) انتخاب فرآيند (2)سیاستمدار
 (2)ریپذانعطاف (19)مجموع (12)انتخابتعاملی (3ی)اصالحیتحرفه
 (3)جنسیت مشارکت (1)انتصاب (2)مدیریتسیاسی
 (2)صداقت (1)مشارکتدراموردانشگاهی (1)فراخوانریاست (2)مدیریتعلمی

 (1)اخالقمدار (1)مدیریتمشارکتی (1)مصاحبه (2)بخشالهام
 (1)وفاداری (1)مشارکتدراجتماع (1)شورایدانشگاه (2)مدیریتبحران

 (1)فروتن (1)مشارکتبانهادها (1)آزمونکتبی (1)ناظر
 (2)احترام (4)مجموع (1)ارزیاببیرونی (1)گرتسهیل

 (2)روابطخانوادگی های عمومی ويژگی (22)کل (1پذیری)یسکر
 (1)یتعهدفرد (5)تعهدسازمانی های علمی ويژگی (1)مدیریتبهداشت

 (2)وابستگیحزبی (7)توانمندیعلمی (1)مدیریتتغییر

 (28)مجموع
 (1)مدارقانون (4)یرتبهعلم (1)اموردانشجویی
 (1)مذهبی (1)دوراندیشیعلمی (1)تفکراستراتژیک

 (2)صداقتعلمی (1گیری)یمقدرتتصم
 (14)مجموع (39)مجموع (9)مجموع

 Selective Codingکدگذاری انتخابی 

 معيار مديريت معيار سازمانیمعيار فردی معيار کلی
 (9)مهارتمدیریتی (9)فرآیند(10)علمییهایژگیو (14)معیارهایسازمانی
 (9)تجربهوتخصص (4)عمومیسازمانییهایژگیو(9)شخصیتییهایژگیو (13)معیارهایفردی

 (12)معیارهایمدیریتی
(19مجموع)

 (9)مشارکت (2یی)گرایمل
(23مجموع)(15مجموع)(39)مجموع
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Chart 1. Criteria for selecting university deans in the worldدانشگاهدرجهانیرؤسانشیگزیارهایمدلمع.4نمودار
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فرعییهامقوله،کدگذاریانتخابیدر طبقهبندیشدند.هایعلمیمعیارویژگیوشخصیتی

ردیتقسیمشدند.بهدوطبقهسازمانیوفواصلیحاصلازکدگذاریانتخابی

( 4نمودار بود( آن بهحاکیاز جهان، در بینمعیارهایگزینشرؤسایدانشگاه از که

(،تجربهمدیریت8)یریت(،تجربهمد9(،مدیریتارتباطات)41)یترتیبمعیارانتخابتعامل

توانمندیعلم7)یدانشگاه نوآور7)ی(، مدیریتمال6)ی(، مشارکت)6)ی(، (وتعهد5(،

اند.داشتهرانقشبیشترین(درانتخابرؤسایدانشگاهدرجهان5)یسازمان
 

 یريگ جهيبحث و نت
دانشگاه عملکردها و نقشبسزاییدارند پیشرفتکشورها در حوزهشان علمی،یهادر

دانشگاهسیرئباتوجهبهاینکهفرهنگی،سیاسی،اقتصادی،سیاسیحائزاهمیتفراوانیاست.

ییااجرسیرئ ادارترینیعالو میمرجع دانشگاه  ,Degtyarova & Woźnickiباشد)یدر

تغییرپیشازبیشرادانشگاهرئیسآموزشعالینقشجدیدفرارویهایچالش(و2018

یریمدنیانتخابچنایانتصابیبرارودیانتظارمبنابراین؛(Harper et al., 2017)دادهاست

 آقیدقندیفرآکیاز هردوو چراکه شود؛ استفاده کتیکمیگاهانه یهابرنامهتیفیو

براساسنتایجبهدستآمدهازپژوهشحاضر،انتخابوابستهاست.نیاتیفیبهکیدانشگاه

اینیافتهبود.هایموردبررسیدردانشگاهاولینمعیارحائزاهمیتانتخابتعاملیومشارکتی

 نتایج با لیان انتخابYanhua & Qing, 2019)4خینگمطالعه معیارهای بررسی بر مبنی )

هایژاپنبصورتمشارکتیتوسطگیریدرموردفردموردنظردردانشگاهرئیسوتصمیم

درتبیینوتفسیراین.همسواست«مدیرههیئت»و«کمیتهانتخابرئیس»یا«شورایدانشگاه»

 توانیمیافته ذیگفت اینکه به توجه با برنفعان در را متنوعی طیف عالی آموزش نهاد

مطلوبمی یکتصمیم به رسیدن برای و شود،،گیرند استفاده جمعی خرد از است بهتر

احتمالبروزاشتباهراکاهشدادهوبر،مشارکتوتعاملباافرادمختلفمتخصصومرتبط

ایازانتخاباستکهشیوهبهبیاندیگرروشمشارکتیوتعاملی،افزاید.کیفیتتصمیممی

آنمسئولیتانتخابرئیسدانشگاهرابرعهدهدارندودر،درآن،گروهیازافرادیامؤسسات

خواستهسعیمی که ذییهاشود انتخابکلیه هرگونه از و گیرد قرار مدنظر دانشگاه نفعان

                                                      
1-  lianxing 
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سلیقه )شوایدوریمیسیاسیو دومدیریتارتباطات(.Haley, 2020د باممعیار که بود

 ،Seefeld (2016)، Smith and Wolverton (2010)، Dovali et al. (2017)مطالعات

Nasrallahi et al. (2015)، Pourkarimi et al. (2015)، Ijtihadi & et al. (2010)همسوو

هاوایبرایتبادلدیدگاه،شیوهارتباطاتگفتفرایندتوانیماینیافتهیینتب.درمنطبقبود

مثبت اندیشهتضارب و دیدگاهآرا آنکه بر عالوه تبادالت این گاههاست. و مختلف های

می نزدیک یکدیگر به را میمتناقض طیفکند، بین ازتواند و کرده اعتماد مختلف های

واکنش جمله از بکاهد.پیامدهایی انتخابیکفرد نسبتبه منفی برهای عالوه ایجادآن

 افرادانتقاارتباطو تعاملدر و تأثیر انگیزه، راهیبرایایجاد سازمان، لاطالعاتبینافراد

 Arop, Owan)شودینتعاملاستکهنبضسازماناحساسمیهمکند؛وازطریقفراهممی

& Akan, 2018)معیارهایفرایندانتصابدرنظرگرفتهشوددرصورتیکهارتباطاتجزو؛،

بود خواهد پیوندبارئیسقادر و ارتباطی یکشبکه ایجاد ضمن ویژگی این از ،استفاده

سرمایهاجتماعیایجادکردهوپیکرهانسانیوهمچنینسایرمنابعرادروانسانیهاییهسرما

 یکپارچه و متحد تجهیز، اهدافدانشگاه کردن .(Seefeld, 2016)یدنمامیجهتبرآورده

دانشگ مدیریتدر سابقه بعدی، سایراهمعیار یا و سازمانها ها نتایجپژوهشکهبود هایبا

Dovali et al. (2017) وIjtihadi et al. (2010)  و بخشنامه با  Creighton)همچنین

University, 2020) همسو(California University, 2019)؛ خصوصداشت.یی این در

وبااستفادهاز یندمدیریتیفراایهیکستکهبرپایامدیریتیتجربهسابقهتواناذعاننمودمی

.ردیگیشکلممندیازپیشینهرهبریسازمانیعلمیوبهرهرویکردها،داشتنمقابلهباچالش

اهمیتاینمعیار.باشدمیمهمکسبدانشوبهبودعملکردیهاازروشتجربهعالوهبرآن

هاوتغییراتحرکتدفباسازماندانشگاهمصاکندکهزمانینقشخودرابدرستینمایانمی

بویژهکمبودمنابعفشارهاییرابهسیستمواردنمایدکهالبتههردویاینسریعمحیطیبودهو

هرچقدرسابقهمدیریتدربنابراینیتاست.ؤموارددرزمانحاضربروشنیقابللمسور

همیهاسازمان و بمشابه زیاد رئیسدانشگاه در دانشگاه نهاد با تراز اشد، ازمیوی تواند

اینسازمانیاتجاربگذشته در وکه خود عملکرد راستایبهبود استدر کسبکرده ها

کهنشاننیزتوانمندیعلمیمعیار.(Ahmed & Al-Dhuwaihi, 2020)دانشگاهاستفادهنماید

 ازدهنده لمی،کهدرقالبمرتبهعاستیعلمدانشمفیدمیزانبرخورداریرئیسدانشگاه

https://aryanagroup.com/blogs/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c/
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بروزپیدامیتعدادمقاالتوکتبوعناوین وKhalili et al. (2020)،هایبایافته،کندو...

Pourkarimi et al. (2015)این برخورداریاز لزوم مبنیبر  Wang and Wengخصیصه،

 Jianوازبیننخبگاندانشگاهیانتخابمدیراندر،هایآمریکادانشگاهتمایلمبنیبر(2015)

Ping (2011)وایدرزمینهحرفهوموجدیکموضوعبودنتواناییتدریسقویمورددر

اینموضوعبویژهدرزمینهایجادهایژاپنهمسواست.دردانشگاهعلمیخاصهایپیشرفت

ثراستوموجبخواهدشدمقبولیتاجتماعیویؤاعتبار،موجهوموثقبودنفردرئیسم

طیفتاحدقابلتوجهی هایمختلفاجتماعیوسیاسیوهمچنیناعضایدراذهانرقبا،

کردهوحتیبرمیزانهمکاریونعاملآنانباشخص پیدا هیاتعلمیودانشجویانارتقا

گزینشرؤسایکهدرزمانبودبودنرئیسدانشگاهمعیاردیگرینوآورثیرگذارباشد.أرئیست

Badakhshan, Suleiman Pouromran (2017)هشدهبود.سیبهآناشارهایموردبرردانشگاه

توانگفتاست.درتوضیحاینیافتهمیاشارهکردهدرمطالعهخودبهاهمیتاینمعیارنیز

جهانپرسرعتامروزیکهبحرانکرونانیزتالطموناپایداریآنرادوچنداننموده،موجب

 مجددا استتا موغلطبودنشده یه قیتفباور بر تکیه رویکردهایسنتیوروشبا و ها

رو،عصرایتاییدگرددوبههمگانیادآوریشودکهمقطعزمانیحاضرودورانپیشکلیشه

-هایعلمیوتکنولوژیک،اقتصادیهایعمیقمیانرقبایجهاندرهمهزمینهایجادشکاف

بهتقویتتفکرخالقانهتواندبدوننوآوریونمییهیچسازماناجتماعیوسیاسیاستو

برسد اساس.موفقیت میبرهمین انتظار مدیری هر هماز و باشد نوآور خود هم تا رود

 Dovaliکهمدیریتمالیدرخصوصمعیارهمچنینکارکنانینوآوروخالقراپرورشدهد.

et al. (2017)، Nasrallahi et al. (2015)  و Ijtihadi et al. (2010) عاتخودبهآننیزدرمطال

 ,California University(؛)Creighton University, 2020مطابقبابخشنامه)اندواشارهکرده

امروزهتواناذعاننمود،میدانشگاهسیرئتوسطدانشمدیریتمالیداشتنمبنیبر(2019

ظامجهانیمنظوربرقراریثباتبیشتردرنبخشدولتیبهرایجشدهاستکهجدیدتفکراین

ازیکنواختقویویهابهمجموعه،هابیشتروپاسخگوییدولتیوراقتصادیوارتقایبهره

همهکاهشازسویدیگر(.Ghaderi & Khalegparast, 2017)استانداردهایمالینیازدارد

این به توجه نیز زیردستان و افزایشانتظاراتکارکنان ضرورتپاسخگوییو منابع، روزه

گوشزدمیکند.مع فاکتورهایهمگیهمهکارکردهایفرایندمدیریتی،ضمنآنکهدریاررا
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مدیریتی سیستم ساختارساو یکسازمانیهازیدر کارکردهای مناسب و توانیم،عملی

استقاللمالیو(Nategh Golestan & Ghobdian, 2015ردپایبخشمالیرامشاهدهنمود)

هاییانهزینههاودرآمدهافاکتوریاستکهدربسیاریازدانشگاهوتوانبرقراریتوازنم

 اهمیتمدرن استاز برخوردار ای ویژه . معیار یعنی مشارکتبعدی درتقویت که نیز

موردتاییدقرارگرفتهاست،Dovali et al. (2017)، Mahmoudi et al. (2012)هایپژوهش

سازد،منجربهافزایشتعهدنظراتمؤثرافرادغنیمیسازمانراازتجربیاتوعالوهبرآنکه

رغبتافرادنسبتتینهاشودودرافرادنسبتبهتحققاهدافسازمانمییریپذتیومسئول

هراندازهافراددرتصمیمات.دهدیآمدهراافزایشمدستبهآنچهازطریقعملکردجمعیبه

د میزان همان به پاسداریپدیدآوردهمهمسازمانیمشارکتکنند حفظو راه ور هایخود

مردم جوهره حقیقت در این کرد، خواهند تالش )یساالردیگران  ,Heshmatiاست

Khorakian & Maharti, 2014)  بهمیزانانتخابمشارکتیرئیسدانشگاهمیو تواندایننتایجرا

همچنین دهد. قرار معرضتحقق در استکهبیشتری مشارکتفرایندی آن درطی کارکنان

گیری،حلمسائلوایجادتغییراتدرسازمانبهایفایگذاری،تصمیمهدفمختلفیهانهیزم

منجربهافزایشانگیزشاینامرو(Xue, Zhang, Su, Wu & Yang, 2018)پردازندنقشمی

مسئول مییریپذتیکارکنان، اهداف تحقق )و هدتع(.Iranzadeh & Zanjani, 2011شود

هایکشورهایموردبررسیبهآناهمیتدادهکهدردانشگاهبودنیزمعیاردیگریسازمانی

 است. پیونداندهکرداستداللAllen and Myer (1990)شده نتیجه در سازمانی تعهد که

توانگفتدرصورتبرهمیناساسمی.شودمیبینکارکنانوسازمانپدیداریشناختروان

یا برنامهضعیفبودن سازمانی تعهد موفقنبود اجرای به باور و شده مختل سازمان های

 بینخواهدرفت. عملیاتاز واقع، تعهدنسبتبهسازمانفراترازیکعضویترسمیدر

شاملمی بهخاطرسازمانرا امور پیگیریهمه تمایلبه نگرشبهسازمانو شود.استو

نهفتهدرقبالسازمانوبویژهمدیریتتعهدکارکناندرنیزموفقیتسازماورمبنابراینیکیاز

است تعهدسازمانیوضعیتیاستکهیکفرددرراستاییکسازمانخاصوبدلیلآنکه.

 ,Robbins & Judge)کندتالشمیهمچنیناهدافوآرزوهابرایحفظعضویتدرسازمان

تواندازاینخصیصهبرخوردارباشدمیبنابرایندرصورتیکهرهبرسازماندانشگاه(.2013

بهبدنهسازماننیزتزریقکندوتالش درضمنتحکیمارادهخودامیدرا  هایزیردستانرا
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نماید.نهایتاهدافسازمانهدایت جهترهبردهاودر

می پیشنهاد آمده دست به نتایج به توجه فرهنگی، -4:شودبا انقالب محترم شورای

مح سایروزراتین و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، ترم

انتخابروسایدانشگاهموسسات انتصابو تاییداحکام زمان در هایآموزشعالیکشور

.هایپیشرووموفقرامدنظرقراردهندکشور،تجربیاتسایرکشورهایجهان،بویژهدانشگاه

پژو-1 از مدیریتهایمعیارهشحاضرکهشاملمعیارهایبهدستآمده انتخابتعاملی،

ارتباطات،تجربهمدیریت،تجربهمدیریتدانشگاهی،توانمندیعلمی،نوآوری،مدیریتمالی،

،درهنگامانتصابروسایدانشگاههاموردتوجهقرارگیردباشدمیوتعهدسازمانی مشارکت

 علمی-3و یافتگی رشد و بلوغ سطح به توجه دانشگاهبا سیاسی و اجتماعی فرایند، ها

 هابهسمتانتخابتغییرنماید.انتصابروسایدانشگاه


یروندکلیاستادراهنما،نظارتوراهبردرپژوهشحاضرنویسندهدوم،بهعنوانسهم مشارکت نويسندگان:

ولدرتدوینطرحتحقیق،اند.نویسندهااصالحاتمقالهرابرعهدهداشتهسازیپژوهشوتدوینونهایی
برعهدهداشتهودرمجموعنتیجهفرآیندگردآوری،تحلیلوتفسیریافته گیریازهاونگارشمتنمقالهرا

هاوبسطوتفسیربهصورتمشترکوبابحثوتبادلنظرکلیههمکارانوباهمراهینویسندهسوم،یافته
انجامشد.نامه،بهعنواناستادراهنمایدومپایان

نویسندگاناذعاندارندکهدراینمقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد.تضاد منافع:

هادرطولفرآیندپژوهشحاضرازهیچموسسهونهادیحمایتمالیدریافتنکردهوکلیههزینهمنابع مالی:
اجرایپژوهشبرعهدهپژوهشگرانبودهاست.

حاضتشکر و قدردانی: پژوهش همکاری بدون امکانکنندگانمشارکتر نبود؛ کلیهوسیلهبدینپذیر از
آید.تقدیروتشکربهعملمیکنندگانمشارکت
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