
 بینییکنزدجستاری در چگونگی انتصاب مدیران در مؤسسات آموزش عالی؛ تبیین سندروم 

 ، ملیحه خروتی*1 محسن فرهادی نژاد

 استادیار گروه مدیریت دانشگاه سمنان -1

  کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه سمنان -2

 چکیده 

این پژوهش که با رویکرد توصیفی و تا حدی تجویزی تدوین گردیده، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که نحوۀ انتخاب و 

اینکه مدیران عالی در این  مخصوصا  در دنیای عمل، تابع چه فرآیندی بوده و  هادانشگاهانتصاب مدیران ستادی و غیر ستادی در 

رشته تحصیلی متصدیان  لیوتحلهیتجز؟ بر اساس رسندیمی مدیریتی هاپستجهت تصدی  نظر وردمی هانهیگزمؤسسات چگونه به 

و مدیران زیرمجموعه رئیس دانشگاه  هادانشگاهی میان رؤسای ارشتهدانشگاه جامع کشور تا حدودی قرابت  39ی مدیریتی هاپست

 شودیمی تحصیلی بوده و سایر عوامل نامشهود و مهمی که باعث هارشتهبیانگر نزدیکی  صرفا   هاافتهاما این ی خوردیمبه چشم 

ی عوامل متعددی در انتخاب مدیران به عبارت. دهدینممدیران خود بپردازند را نشان  گروهبر اساس آن به چیدمان  هادانشگاهرؤسای 

یمی غیرعلمی بودن سوق سوبهدودی که فرآیند انتصابات در نهادهای علمی را تا ح باشندیمزیرمجموعۀ رئیس دانشگاه دخیل 

ا و ، تجارب تعدادی از رؤسهادانشگاهتحلیل آمار واقعی خصوصیات تحصیلی مدیران  کنارانجام این تحقیق که در فرضشیپ. دهد

شناخت  ،ی مدیریتهانهیگزبه  دنیدررسقرار داده، این بوده است که رویکرد غالب  مورداستفادهی مختلف را نیز هادانشگاهمعاونین 

 ی گردیده است.سازمفهوم «ینیبکینزدسندروم »که تحت عنوان  باشدیماز افراد  هادانشگاهشخصی مستقیم یا غیرمستقیم رؤسای 

 ینیبکینزدانتصاب مدیران، شایسته گزینی، آموزش عالی، سندروم  کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 مقدمه

عالی  . آموزشانددانستهی هر کشوریندهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فرآیدی عناصر کلسیستم آموزش عالی را یکی از 

از یموردنی هانگرشو  هامهارتبخشیدن دانش،  گذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوردن و ارتقایهسرمامعرف نوع مهمی از 

و مراکز آموزش  هادانشگاه(. 1399مکاران،کند )غضنفری و هیمی و مدیریتی به توسعه اقتصادی کمک احرفهکارکنان ارشد فنی، 



انتظار  هاآننقشی راهبردی در پیشبرد اهداف کشور دارند و از  که شوندیم محسوبی دولتی و خصوصی هاسازمان ازجملهعالی 

 مبدأا رتوان دانشگاه یمیاز کشور همت گمارند. پس موردنرود به تولید دانش پرداخته و به تربیت نیروی متخصص و متعهد یم

د، مگر افتینمتحوالت در هر کشور در نظر گرفت؛ به شرطی که دانشگاه، این ظرفیت را در خود ایجاد کرده باشد و این امر اتفاق 

 هاانشگاهدیری رویکرد شایستگی در انتخاب و انتصاب مدیران مراکز آموزش عالی و کارگبهبا داشتن مدیران شایسته و قابل. ضرورت 

ی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه هابخشست که آنان دارای حوزه اثرگذاری بسیار وسیعی در دیگر نهادها و از این نظر ا

رار قیربنای اثربخش یعنی زیربنای هر سازمانی نیروی انسانی آن است و داشتن یک زشالوده و  (.1396باشند )دوالی و همکاران،یم

زارعی و شود )یممحسوب  هاسازمانشرط اساسی برای موفقیت یشپهای شغلی، یتعموقین ترمناسبترین افراد در یستهشا گرفتن

 (.1399همکاران،

 در (.1399)مالکی نژاد و همکاران، هاستسازمانشایسته گزینی یکی از اصول اساسی امروز مدیریت و الزمه موفق بودن  

یی و اراک منظوربهی آموزش و توسعه قابلیت مدیران در سطوح مختلف مدیریت که هابرنامهشرایط پیچیده و متحول جامعه امروز، 

 هاسازمانی همهشود. در یممحسوب  هاسازمانین و ارزشمندترین هدف و رسالت ترمهم گیرد،یمانجام  آنانهای یتفعالی اثربخش

و  موسی زادهاست )یکی از مشکالت اساسی  ی مدیران خوب و اثربخشاحرفهینش، آموزش و تربیت ( گزیردولتیغ)دولتی و 

 شدنیاز جهان یناش یچیدهپ حل مسائل یشده است. برا ریخط اریبس شدنیدر عصر جهان رانیو نقش مد فهیوظ(. 1388عدلی،

(. کیفیت کار مدیران 1398واعظی و همکاران،شوند ) یدیجد هاییمجهز شوند و واجد توانمند یدگیچیبه دانش پ دیبا رانیمد

برای انتخاب مدیران و تشخیص و برگزیدن  مندنظامراه ین عوامل موفقیت مداوم سازمان است، استفاده از یکترمهمسازمان یکی از 

 (.1،2017چائو و همکارانهست )از میان متقاضیان امری ضروری  موردنظرین افراد برای پست ترمناسب

انی ی نیروی انسوربهرهدر افزایش  هاآنهای متنوع یوهشو  هاسازماندید و تغییرات فناوری، فشار روزافزونی را بر رقابت ش 

های مناسب با توانایی و تجارب و یگاهجای است قرار دادن افراد در بررسقابلسازد و یکی از مواردی که در این زمینه یموارد 

ساالری و استفاده از یستهشا، امروزه (.1399عینی،است )یگیری پقابلساالری یستهشادر قالب نظام است که این فرایند  هاآنقابلیت 

یگر دعبارتبهبه سمت پویایی و تحول است.  درحرکت هاسازماننیروهای کارآمد یکی از اصول اساسی و از عوامل موفقیت 

؛ به شکلی که مدیران در هیچ شرایطی نباید است هاسازمانی، در درون اتوسعهی هاحرکترمز پیروزی  عنوانبهساالری یستهشا

 (.1391و همکاران، معمار زادهی آن بدانند )هاآموزهنیاز از توجه به مفاهیم و یبخود را 

یابد. چراکه آموزش عالی متولی بخش یماهمیت  هاسازمانساالری در نهادهای علمی کشور بیش از سایر یستهشامقولۀ 

و  مندنظامرفتارهای  انتظارباشد و همچنین یمای یدهبرگزی از جریان توسعه جوامع بوده و نیازمند متولیان کارآمد و توجهلقاب

جموعه یرمزتر است. در حال حاضر فرآیند انتخاب مدیران یجداز مؤسسات آموزش عالی بسیار  هاسازمانتر در قیاس با سایر یعلم

 هاانشگاهدیررسمی و صالحدید مدیران عالی غتحت تأثیر ارتباطات  غالبا  زوکار مدون و مشخصی بوده و فاقد سا هادانشگاهرؤسای 
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ل به باشد که فرآیند عمومی حصویمباشد. لذا این مطالعه به دنبال پاسخ برخاسته از واقعیات عینی و تجربی به این پرسش یم

 ه رئیس دانشگاه چگونه است؟های مدیریتی جهت تصدی مشاغل مدیریتی زیرمجموعینهگز

 قیتحق نهیشیو پ ینظر یمبان

و شایستگی به معنای داشتن توانایی، مهارت،  یدارشده در علوم سیاسی، حکومترایج و شناخته مفهومی ساالرییستهشا

ند. هیچ ها دارو بدونِ جایگزینی در توفیق یا شکست سازمان کنندهییندانش، لیاقت و صالحیت است. مدیران و رهبران، نقش تع

یافت که رشد مستمر و موفقیت پایداری را تجربه کرده باشد، مگر آنکه توسط مدیر یا تیمی از مدیران و رهبران  توانیسازمانی را نم

ساالری یستهشاساالری نشان داد که واژه ستهیشاوتحلیل تحقیقات یهتجز .(1385باشد )بذرپاش، شدهیتو کارآمد، اداره و هدا شایسته

یم و کشد )انگلیسی استفاده  شناسجامعهتوسط مایکل یانگ،  شدهنوشته، «ساالرییستهشابرای اولین بار در کتاب ظهور 

است ای است که همپای خلقت انسان با فطرت خداجوی او عجین شده یرینهدساالری، آرزوی یستهشا (.2،2017ییوچ

ک فرد های ییستگیشاها و ییتواناساالری یک سیستم اجتماعی است که در آن پیشرفت در جامعه بر یستهشا (.1390رحیمی،)

 (.3،2016ایمبروسکیو) یاجتماعاستوار است نه بر خانواده، ثروت یا پیشینه 

ن مالک شود که در آیمی اطالق تگاهدسساالری دارد، این مفهوم به یستهشاطبق تعریفی که فرهنگ لغات بریتانیکا از واژه  

یمود طی شایستگی خ بر اساسبوده است و افراد، مسیر پیشرفت و تعالی را  هاآنهای درونی یتقابلانتخاب افراد، شایستگی و 

یوس تحت تأثیر کنفوس شدتبهیک اصل حاکم بر تعدادی از کشورهای آسیایی که  عنوانبهساالری یستهشا (.1385قهرمانی،کنند )

 جملهازی مختلف هارشتهساالری در بسیاری از یستهشارو، مطالعات ینازاهستند، مانند سنگاپور، کره و چین نفوذ کرده است. 

 دهشانجاماین جوامع  تجارت، مدیریت دولتی، آموزش، روانشناسی و غیره در تالش برای درک عوامل اجتماعی و فرهنگی پیرامون

 (.2017کیم و چویی،است )

اند طی تویمیی است که سازوکارهای پیچیده از امجموعهموضوعی بدیع و  منزلهبهساالری یستهشا( معتقد است 2008) 4یترها

راهم آوردن ساالری فیستهشاکند که الزمه استقرار یماستقرار یابد. او بیان  هاسازمان، علمی و سنجیده در ادارات و بلندمدتفرآیندی 

یک  عنوانبهساالری یستهشایده ا (.1399زارعی و همکاران،است )ساختاری، نگرشی، قانونی و سازمانی  ازنظریربناهای مناسب ز

ای شوند، از افرادی که در انتهیمطرفانه توزیع یب طوربهبا توجه به استعدادهای فردی  هاپاداشایدئولوژی و سیستمی که در آن 

باور  کی ساالرییستهشا (.5،2015نیومن و همکاراناست )حمایت کرده نردبان اجتماعی در یک جامعه مشخص قرار دارند، 

 ساالریستهی. در اصل شاشودیم دییتأ کسانیطور مافوق به یرگروه مافوق و غ یطور گسترده توسط اعضااست که به کیدئولوژیا
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 یر مبناشود نه ب عیتوز ییتوانا ایمانند تالش  ییارهایمع یبر مبنا دیبا ایباور تالش دارد که مزا ایناصل عدالت است که به  کی

 (.6،2019)کارگیل و همکاران تیمانند نژاد و جنس ییارهایمع

میزان هوش، دانایی، دانش  هاشرکتپرداز مشهور و استاد دانشگاه معتقد است در هزاره سوم، مزیت رقابتی یهنظر، 7لستر تارو

 تیسنو دیگر منابع خدادادی مانند نفت برای بالندگی و رشد جوامع کافی  است هاآنخردمندانه و شایستگی نیروی انسانی 

ی مدرن با هاسازمانیری و سازگاری پذانطباقیی است که برای هاروشساالری ازجمله یستها(. ش1396شاهنوشی و دادخواه،)

ساالری به اعضای یستهشاجامعه مدرن،  در .(1395صالحی سربیژن،است )محیط کاری به وجود آمده  و مستمرتغییرات مداوم 

ه باشند ، رویایی داشتمراتبسلسلهاقتصادی و جایگاه خود در  دهد تا در مورد ارتقاء موقعیت اجتماعی ویمتر سیستم اجازه یینپا

کهر و یاز شانس موفقیت دارد، در خود رشد دهند )ودرموردنهای ییتواناو این ایدئولوژی را که هر کس در صورت پرورش 

ی مختلف منابع انسانی به کار هااقدامای برای یکپارچه کردن یوهش عنوانبهتوانند یمساالری یستهشای هامدل (.8،2015همکاران

 )صفر پور یردگیمهای منابع انسانی سازمان قرار یتفعالساالری، هسته مرکزی تمامی یستهشاتوان گفت که در این رویکرد یمروند. 

 (.1392و همکاران،

 ای برای تحرکیلهوسساالری یستهشاساالری کامال  واضح است. یستهشاخالصه، شواهد تحقیق در مورد مزایای  طوربه 

کند تا حداکثر تالش خود را برای دستیابی به اهداف نهایی جامعه انجام دهند عالوه بر این، از یماجتماعی است و مردم را تشویق 

، اندهکاشتبر اساس شایستگی و استعداد خود  آنچهدهد و افراد با برداشت یمکاهش  هاسازمانطریق مدیریت شفاف، فساد را در 

ساالری با تمرکز بر خانواده، تربیت یستهشادهد که یمی تحقیقاتی هنوز نشان هادادهحال، برخی از ینبااگیرند یمعینی پاداش  طوربه

 (.2017کیم و چویی،است )های خاص فرهنگی اجتماعی همراه ینهزمو سابقه اجتماعی همراه با 

ه چه است، پس ب اصل عدالت کی ساالرییستهاگر شا شود.یم ادیعنوان افسانه معموال  به ساالرییستهشا متحده ازیاالتدر ا

 ساالریتهیسشا یطیو تحمل همراه است. در مح یبا بردبار ساالرییستهشا خورده است؟گره ضیبا تعصب و تبع زانیم نیا لیدل

 (.2019)کارگیل و همکاران، در کار دشوار، برخوردار باشند تیبرابر جهت موفق یارزشمند است که همه از فرصت

که تکانه ناشی از برکناری همین مدیر حدود یدرحالدالر در سال است؛  7500متوسط هزینه انتصاب نابجای یک مدیر حدود 

میلیون دالر در سال بوده است که  5.3یی ناشی از انتصاب یک مدیر موفق، جوصرفهحال، یندرعشود. یمدالر تخمین زده  160000

یرهایی هستند که مانع استقرار نظام متغتردید یب (.1386درگاهی و همکاران،رسد )یمدالر میلیون  7درباره مدیران اثربخش به 

 یزی برای رفع یاربرنامهو سپس  هاآنمهم اولیه، شناخت این موانع و درجه اهمیت  گام شوند.یمساالری در سطح مدیران یستهشا

نگری یسطحبرابری فرصت در سازمان و  عدم بازی،یپارتساالری یستهشای استقرار نظام بازدارندهین عوامل ترمهم .هاستآنکاهش 

 (.1392رهنورد و همکاران،باشد )یم
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 نامناسب، های سازمانی به تصمیماتیتمسئولیی، عالقه و توانایی مدیران در انتصاب به کاراتوجه نداشتن به تخصص، تجربه،  

 ادبیات مدیریت دولتی، هر نوع استخدام غیرقانونی خویشاوندان، در شود.یم یج مرگ سازمان منجرتدربهبیهوده، تضعیف و  اقدامات

شود. بر یمیی تلقی گرا یشاوندخومنفی و  امر در نظام بوروکراسی، بروکراتساالر یا یواند، آشنایان و همسایگان از طرف دوستان

 (.1380عطافر و آذربایجانی،است )ی کنونی هاسازمانی هاآفتاین اساس، گزینش نامناسب و بدون ضابطه مدیران از 

ی حاکم بر هانظامو  هادولتی هاچالشین ترمهمیکی از  عنوانبهی است که امقولهی دولتی هاسازمانساالری در یستهشا 

ود د نمی دولتی را حل خواههاسازمانو توجه به آن بسیاری از مشکالت  استمختلف  عوامل یرتأثاست و تحت  شدهعنوانجامعه 

دهد؛ یمهای مدیران به خود اختصاص یستگیشاشود را یمارائه  هاسازمانهایی که برای یستگیشایشترین الگوی ب (.1384)قهرمانی،

 (.1385بابایی زکلیلی،طلبد )یمای را یستهشابسیار کلیدی بوده و افراد  هاسازماندر  هاپستبه علت آنکه این 

کند شدن  موجب هاآن ییاند که عدم کاراشدهشناخته شرفتیاز ارکان پ یکی یآموزش یو نهادهاها دانشگاه یدر جوامع امروز

 ی استهاییعنوان استراتژبه نهادها رانیمد ینیگز هستیها و اصول شاتوجه به شاخص رسدیجوامع خواهد شد. به نظر م شرفتیپ

نژاد و  مالکیدارد ) ایکنندهییننقش تع یعال آموزش ها و مؤسساتدانشگاه یو اثربخش ییسازمان در کارا تیموفق کنندهیینتع

ی و حاکم شایسته گزین بر اساساگر مدیر  چراکه(. بحث شایسته گزینی و انتصاب مطلوب مدیران، بسیار مهم بوده، 1399همکاران،

ای یدهعدی انجام نداده و سازمان را با مشکالت درستبهبودن ضوابط بر روابط انتخاب نشود، رهبری نیروهای انسانی و غیرانسانی را 

یژه در آموزش عالی که نقش کلیدی و مهمی در پرورش وبهدچار نابودی بکند. انتصاب مطلوب مدیران  بساچهمواجه کرده و 

شی ی آموزهانظامه یی کهاتفاوت بر اساسشک توسعه پایدار جامعه گرو آن خواهد بود و یبسازان کشور دارد که یندهآنخبگان و 

 چراکههای مدیران سازمان است، گیرییمتصمی آموزشی و روند هانظامدارند، مدیریت  هاسازمانبا سایز  هادانشگاهیژه وبهو 

 (.1399غضنفری و همکاران،دارد )عملکرد یک سازمان آموزش عالی، نیازی حیاتی به استفاده از مدیران متخصص، کارآمد و توانمند 

 شود.یمساالری به حذف افراد ناکارآمد در راستای رضایت مشتریان و فقدان آن به حذف یا فرار شایستگان و نارضایتی منجر یستهشا

ساالری یستهشا اگر (.1380و ناصحی فر، کاردارد )گلساالری برای مشاغل حساس اهمیت بیشتری یستهشااست که موضوع  روشن

 بنابراین، در یک جامعه؛ بینند، شکل نخواهد گرفتیم، هرگز جامعه مطلوبی که همه مردم خواب همراه نباشد هافرصتبا برابری 

دهد، فعال یمتوان تحرک اجتماعی را از طریق یک سیستم منصفانه و شفاف که فساد احتمالی را کاهش یمیده آل، اساالری یستهشا

 (.9،2015تلیب و فیتزگرالدکرد )

 ی اصلیهامهرهآنان از  چراکهشگاهی موضوعی در نظام ضروری در نظام آموزش عالی کشور است؛ انتخاب مدیران شایسته دان

 هازآنجاک یی است.هاشاخصنیازمند معیارها و  هاآنترین یستهشاشوند و انتخاب یمگیری این نظام آموزشی محسوب یمتصم

با داشتن مدیرانی شایسته  مطمئنا  در دست خواهند گرفت، دانشگاه، خود محل پرورش افرادی است که در آینده مدیریت جامعه را 

های داخلی یطمحیر مثبت خود قرار دهند. با توجه به تغییرات فزاینده تأثخواهند توانست آینده مدیریتی جامعه را تضمین و تحت 

(. اکثر افرادی 1396ند )دوالی و همکاران،هستو مراکز آموزش عالی نیازمند مدیرانی شایسته  هادانشگاهبرای اداره  مطمئنا  و خارجی 
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گیرند، از قبل آمادگی رهبری را نداشته و یک درک واضح و روشن از آنچه که شغل یمکه کرسی ریاست دانشگاه را بر عهده 

رفته در ی صورت گهاپژوهشین ترمرتبط(. در ادامه به 10،2005ول ورتون و همکارانندارند )مدیریت مستلزم انجام آن است را نیز 

 شود.یمقلمروی موضوعی مقاله اشاره 

 ی پیشینهاپژوهش(: خالصه 1جدول )

 خالصه یا نتیجه عنوان پژوهش نام محقق

ساالری و عوامل مرتبط با آن در وزارت یستهشاتبیین مدل ارتقا  (1391همکاران )و  معمار زاده

 بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 رقابتی؛ هاآن استراتژی نوع که ییهاسازمان در

 نوع مشارکتی؛ هاآن رهبری سبک نوع

 یسازمانفرهنگ نوع از هاآن یسازمانفرهنگ

 هاآن انسانی منابع مدیریت نظام هدف پاسخگو؛

 هاآن گیرییمتصم نوع و سازمانی هدف

 ارتقاء برای ایده آل زمینه است متمرکزیمهن

 همچنین .باشدیم فراهم ساالرییستهشا

 تدوین فرایند در مشارکت که ییهاسازمان

 افکار در ساالرییستهشا پذیرش ،هاارزش

 و افراد ینشگز یارمع عنوانبه شایستگی عمومی،

 کنند،یم دیکته را برابر فرصت با استخدامی قوانین

 .شوندیم ساالرییستهشا ارتقاء باعث

ساالری در مدیران و کارکنان یستهشای هامؤلفهابعاد و  (1392همکاران )حسنی و 

 آموزشی مؤسسات

ساالری مدیران و یستهشای هامؤلفهابعاد و 

ی آموزشی کشور هاموسسهیکی از درکارکنان 

 است قرارگرفتهی موردبررس

طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه  (1396همکاران )دوالی و 

 پیام نور

این مطلب است که برای  ی تحقیق بیانگریجهنت

ی هامؤلفهانتخاب و انتصاب مدیران دانشگاه، 

شایسته گزینی آنان شامل: هوش مدیریتی، دانش 

تجربی، مهارت اجتماعی، توانایی سازمانی، نگرش 

 ی و ارزش مکتبی مهم است.احرفه

کازرونی شامیری و مرادی 

(1398) 

 اطالعات در یآورفن تیو حاکم یمجاز یهانقش آموزش

 استان خوزستان یدانشگاه آزاد اسالم رانیمد ساالرییستهشا

 اطالعات فناوری حاکمیت و مجازی یهاآموزش

 اسالمی آزاد یهادانشگاه مدیران شایستگی با

 دزفول، )دانشگاه خوزستان استان شمال

 .داشت معنادار و مثبت رابطه)شوش و اندیمشک

 مثبت رابطه ساالرییستهشا با مجازی یهاآموزش

 با اطالعات یآورفن حاکمیت داشت معنادار و

 .داشت معنادار و مثبت رابطه ساالرییستهشا

 رانیمد ینیگز ستهیجامع شا یارهایمع یبندو رتبه ییشناسا (1398) یمعتضددرگاهی و 

 تهران یدانشگاه علوم پزشک رانیمد دگاهیاز د یدانشگاه

 شایستگی، به توجه پژوهش، هاییافته مبنای بر

 هوش یژهوبه مدیران هوشی هاییتقابلو  رهبری
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 و شناسایی هنگام معنوی در هوش و اخالقی

 است ضروری و الزم هاآن انتخاب

 با یآموزش عال رانیمد یستگیمدل شا نیچارچوب نو یطراح (1399همکاران )مالکی نژاد و 

 SEM و ISM یقیتلف کردیرو

دل گیرد که میمیری از روش دلفی نتیجه گبهرهبا 

شایستگی مدیران آموزش عالی از نه شاخص کلی 

شده است و این نه شاخص در چهار سطح یلتشک

 شوند.یمی بندطبقهکلی 

 خالصه یا نتیجه عنوان پژوهش نام محقق

نظام مدیریت منابع انسانی بر  مؤثری هامؤلفهی سازمدل (1399همکاران )غضنفری و 

 انتصاب مدیران در مراکز آموزش عالی مازندران

علمی به این نتیجه رسید یئتهاز دیدگاه اعضای 

که تمامی ابعاد سیستم مدیریت منابع انسانی و 

ید ائتانتصاب مدیران مبتنی بر شایستگی مورد 

 شود.یمواقع 

 سیدر پرد یسازمان بر نوآوری ساالرییستهشا ریتأث (1399عینی )

 البرز استان یهادانشگاه

 محیط و انتصابات در ساالرییستهشا رعایت

 در خالقیت پرورش جهت مناسب و سالم کاری

 .شودیم توصیه هاسازمان اداره

های مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان در یوهشاثربخشی  (2012) 11هانگ و همکاران

 آموزش عالی مؤسسات

در  کارکنان حفظاقدامات مدیریت منابع انسانی بر 

موسسه آموزش عالی، نشان داد؛ آموزش و توسعه، 

ر یتأثارزیابی عملکرد و جبران خدمت  سیستم

 معناداری بر حفظ کارکنان دارند.

ی مدیریتی، مدیران آموزش هانقشفطرت و شایستگی در  (2015) 12تامسون

 لینای شمالیپرستاری در سیستم کالج جامعه کارو

در خصوص شایستگی مدیریت دانشگاهی، 

 متغیرهای اهمیت حکمرانی منسجم، حل مسئله،

ی بین شخصی، اثربخشی عملیاتی، رفتارها

یری، حساسیت مدیریت پذانعطاف یرگذاری،تأث

 را عوامل مهمی دیده است. آموزشی

 و ساالری در استخدام علمییستهشاهای جنسیتی یتمحدود (2016) 13نیلسون

 فرآیندهای ارتقا

ساالری هیستشاکند که دیدگاه جنسیتی، بر یمبیان 

 کند.یمیر گذاشته و آن را محدود تأث

 

 روش پژوهش:

بررسی وضعیت موجود انتصابات در مؤسسات آموزش عالی، به دو شیوه عمل شده است. ابتدا با  منظوربهدر این پژوهش 

تقیم و مدیرانی که زیر نظر مس هادانشگاهرئیسه یئتهی تحصیلی رئیس و اعضای هارشتهی جامع کشور، هادانشگاهمراجعه به سایت 

ریاست دانشگاه قرار دارند احصاء و میزان همگرایی گروه آموزشی رئیس دانشگاه با این مدیران بررسی شد. منظور از گروه آموزشی، 

حوزه  باشند شامل رئیسیمانی که زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه باشد. مدیریمی علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی و هنر هاگروه
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 شوند. جداول حاصل از اینیم، مدیر روابط عمومی، مدیر دفتر نظارت استانی و دانشگاهی و دبیر هیئت جذب مقامقائمریاست یا 

 99-400نیمسال دوم سال تحصیلی  شده مربوط بهیآورجمعی هادادهبررسی در ادامه ارائه گردیده است. الزم به ذکر است که 

های مرسوم و متداول انتصاب مدیران، یهروینۀ زم در هادانشگاهباشد. در بخش دوم از طریق اخذ تجارب رؤسا و معاونین برخی یم

 فهرست گردیده است. هاروشاین 

 ی جامعهادانشگاهی آموزشی در بین رؤسای هاگروه(: سهم 2جدول )

 گروه آموزشی علوم انسانی مهندسی علوم پایه هنر

 فراوانی 10 9 20 0

ی جامع دارای مدارک تحصیلی در گروه علوم پایه بوده هادانشگاهی حاصل از زمان بررسی، حدود نیمی از رؤسای هادادهطبق 

 و گروه هنر صفر بوده است. %25ی علوم انسانی و مهندسی حدود هاگروههر یک از  و سهم

 رئیسه و مدیران زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاهیئتهی آموزشی در بین اعضای هاگروه(: سهم 3جدول )

 گروه آموزشی علوم انسانی مهندسی علوم پایه هنر

 فراوانی (%37)130 (%30)104 (%33)115 0

 

باشند اما نسبت یماز گروه علوم پایه  هادانشگاهدهد، علیرغم اینکه حدود نیمی از رؤسای یمنشان  3که جدول  طورهمان

یه و پالوم ی عهارشتهباالتر از میانگین بوده و  موردمطالعهی هادانشگاهی مدیریتی هاپستیالن علوم انسانی در تصدی التحصفارغ

 قرار دارند. ازآنپساندکی  بافاصلهمهندسی 

 ان دانشگاهبا گروه آموزشی مدیر 1ی سطح هادانشگاه(: میزان همسویی گروه آموزشی رؤسای 4جدول )

میانگین کل همسویی 

گروه آموزشی مدیران 

 با رئیس دانشگاه

میانگین همسویی مدیران 

مستقیم ذیل رئیس 

 دانشگاه با رئیس دانشگاه

میانگین همسویی 

ا رئیسه بیئتهاعضای 

 رئیس دانشگاه

گروه آموزشی 

 رئیس دانشگاه

 نام دانشگاه

 اصفهان علوم پایه 40% 33.33% 36.66%

 تبریز علوم پایه 40% 0% 20%

 تربیت مدرس مهندسی 40% 100% 70%

 تهران مهندسی 57% 0% 28.5%

 شهید بهشتی علوم پایه 16.66% 33.33% 24.99%

 شیراز علوم پایه 20% 50% 35%

 فردوسی مشهد مهندسی 16.66% 33.33% 24.99%

 میانگین کل 33% 35.7% 34.3%

 با گروه آموزشی مدیران دانشگاه 2ی سطح هادانشگاه(: میزان همسویی گروه آموزشی رؤسای 5جدول )



میانگین کل همسویی 

گروه آموزشی مدیران 

 با رئیس دانشگاه

میانگین همسویی 

مدیران مستقیم ذیل 

رئیس دانشگاه با 

 رئیس دانشگاه

میانگین همسویی 

رئیسه با یئتهاعضای 

 رئیس دانشگاه

آموزشی گروه 

 رئیس دانشگاه

 نام دانشگاه

 ارومیه علوم پایه 50% 66.66% 58.33%

 س(الزهرا ) علوم انسانی 80% 100% 90%

 ی سینابوعل علوم انسانی 40% 100% 70%

 بیرجند علوم انسانی 60% 60% 60%

 خوارزمی علوم پایه 20% 0% 10%

 رازی مهندسی 60% 50% 55%

 زنجان علوم پایه 20% 0% 10%

 سمنان مهندسی 80% 40% 60%

سیستان و  علوم پایه 16.66% 50% 33.33%

 بلوچستان

شهید باهنر  علوم پایه 40% 100% 70%

 کرمان

شهید چمران  علوم پایه 25% 0% 12.5%

 اهواز

 کاشان علوم انسانی 40% 33.33% 36.66%

 گیالن علوم انسانی 25% 0% 12.5%

 مازندران علوم پایه 60% 0% 30%

 یزد علوم پایه 20% 50% 35%

 میانگین کل 42.44 43.33 42.8

 

 با گروه آموزشی مدیران دانشگاه 3ی سطح هادانشگاه(: میزان همسویی گروه آموزشی رؤسای 6جدول )

میانگین کل همسویی 

گروه آموزشی مدیران 

 با رئیس دانشگاه

میانگین همسویی 

مدیران مستقیم ذیل 

رئیس دانشگاه با 

 دانشگاهرئیس 

میانگین همسویی 

اعضای 

رئیسه با یئته

 رئیس دانشگاه

گروه آموزشی 

 رئیس دانشگاه

 نام دانشگاه

 اراک علوم پایه 50% 0% 25%

 ایالم علوم انسانی 40% 75% 57.5%

 بجنورد علوم انسانی 33.33% 25% 29.16%

 امام خمینی مهندسی 42.85% 0% 21.42%

 حکیم سبزواری علوم پایه 50% 33.33% 41.66%

 فارسیجخل علوم انسانی 60% 33.33% 46.66%



 دامغان مهندسی 0% 33.33% 16.66%

 زابل مهندسی 80% 75% 77.5%

 شهرکرد علوم پایه 20% 100% 60%

 شهید مدنی علوم پایه 0% 0% 0%

 قم علوم انسانی 60% 0% 30%

 کردستان علوم پایه 60% 0% 30%

 گلستان علوم پایه 25% 0% 12.5%

 لرستان مهندسی 40% 50% 45%

عج( عصر )یول علوم پایه 20% 50% 35%

 رفسنجان

 هرمزگان علوم انسانی 40% 0% 20%

 یاسوج علوم پایه 25% 0% 12.5%

 میانگین کل 38 28 33

 

 یهادانشگاهبا زیرمجموعه خود در  هادانشگاهی رؤسای ارشتهشود، بیشترین قرابت یمکه در این جداول مالحظه  طورهمان

 خورد.ینمی سطح یک و سطح سه به چشم هادانشگاهی در این خصوص در توجهقابلباشد و تفاوت یمدرصد  42.8سطح دو با 

نتخاب و امکان ا باال بودهعلمی بسیار یئتهی سطح یک تعداد اعضای هادانشگاهدر  اوال شاید دلیل چنین وضعیتی این باشد که 

تر میان افراد، رئیس دانشگاه فراتر از یکنزدها و شناخت ینهگزخواهد نمود و از طرفی به دلیل تعداد معدود  ترمتنوعمدیران را 

علمی در میانه دو گروه دیگر یئتهکه تعداد اعضای  2ی سطح هادانشگاهکه در یدرحالنزدیکان خود روی همکاران شناخت دارد. 

 باشند.یمقرار دارد مدیران بیشتر متمایل به انتخاب افراد نزدیک به خود  هاهدانشگا

 :هادانشگاهی غالب انتخاب مدیران در هاروش

ی هاینهگزدر این مطالعه، سازوکار رسمی و استانداردی برای احصاء  کنندگانمشارکت اظهارنظربر اساس شواهد و قرائن و 

و تجارب رؤسای  هاارزشوجود نداشته و با توجه به ترجیحات، تمایالت،  هادانشگاهادی در های ستیریتمدو  هامعاونتتصدی 

ناخت ء به شاتکادر این زمینه،  هادانشگاهاما نقطه مشترک اکثر ؛ باشدیمدر مؤسسات مختلف شرایط متفاوتی حاکم  هادانشگاه

ی، ی تحقیقاتهاطرحهای قبلی با افراد در دانشکده، یهمکار ازجملهباشد. در این میان عواملی یمشخصی رئیس دانشگاه از افراد 

ی بر دیده شدن افراد در نزد توجهقابلی مشترک و یا حضور در جلسات کاری مشترک داخل یا خارج از دانشگاه تأثیر هاکارگروه

ی هاروهگبا افراد، عضویت مشترک در سابقه دوستی در دوره تحصیل، روابط خانوادگی  ازجملهرئیس دانشگاه دارد. عوامل دیگری 

تواند شانس افراد را برای کاندیداتوری یمهای مذهبی، تشکیالت سیاسی و اجتماعی یئتههای ورزشی، یمت ازجملهیررسمی غ

گر یباشد، روش غالب دیمناظر بر شناخت مستقیم رئیس از همکاران  عمدتا  ی مدیریتی افزایش دهد. در کنار این موارد که هاپست

نفوذ محلی یا ملی است که در قالب یذی هاسازمانها از سوی همکاران مورد اعتماد و یا اعضاء یا ینهگزمربوط به معرفی و پیشنهاد 

نیز  هاانشگاهدهای انتخاب مدیران در یتهکمیی مبنی بر تشکیل هاتجربهی است. در برخی موارد بنددستهیرمستقیم قابل غشناخت 



های فوق بوده است با این تفاوت که تصمیم سازی توسط کمیته یهروبر مبنای  عمدتا  ها نیز یتهکمساس کار این وجود دارد که ا

 است. شدهارائه( 7های مدیریتی در جدول )ینهگزی رسیدن به هاروشصورت گرفته است. خالصه 

 هاهای مدیریت در دانشگاهی متداول رسیدن به گزینههاروش(: 7جدول )

 

 

 

 

 

 هاینهگزهای شناخت مستقیم ینهزم

 

 

 بسترهای رسمی

 های قبلی با افراد در داخل دانشکدهیهمکار

 ی تحقیقاتیهاطرحهمکاری در 

ی مشترک داخل یا هاکارگروهعضویت در 

 خارج از دانشگاه

حضور و آشنایی در جلسات کاری داخل یا 

 خارج از دانشگاه

 

 

 یررسمیغبسترهای 

 

 دوستی در دوره تحصیلسابقه 

 روابط خانوادگی با افراد

یررسمی غی هاگروهعضویت مشترک در 

های مذهبی و یئتههای ورزشی و یمت ازجمله

 امثالهم

 های سیاسی و اجتماعییتفعالهمکاری در 

 

 

 هاینهگزیرمستقیم غهای شناخت ینهزم

 

 یسازماندرون

 صورتبهها ینهگزمعرفی و پیشنهاد 

خودجوش از سوی همکاران مورد اعتماد 

 رئیس

اخذ مشورت توسط رئیس دانشگاه از افراد 

 مورد وثوق

 یسازمانبرون

 

ها از سوی افراد، ینهگزتوصیه و معرفی 

 نفوذ محلی یا ملییذی هاسازمانیا  هاگروه

 

 ها:یشنهادپگیری و یجهنتی، بندجمع

ی دولتی کشور، هنوز برای امر مهمی همچون انتخاب مدیران هاسازمانبرآیند شواهد موجود بیانگر این واقعیت است که در 

نشده است و این موضوع در قلمروی آموزش عالی که خود باید مظهر رفتارهای بینییشپدر اکثر موارد هیچ سازوکار معین و مدونی 

ی هاتپسها نیز همان چند شرطی که برای احراز نامه جامع مدیریت دانشگاهیینآاست. حتی در  یزبرانگتأملعالمانه باشد بسیار 

 را یکسان کرده است. اگر در هاآن بودونبودو  اندشدهاثر یبی نوعبهی بعدی دربندهاشده نیز یینتعریاست و معاونت دانشگاه 

د باشد اما این اتفاق در دانشگاه که بای ترتحملقابلی تا حدشیم شاید یرعلمی باغی دولتی دیگر شاهد اجرای فرآیندهای هاسازمان

 خواهد بود. بارتأسفباشد  هاسازمانسرمشق سلوک درست برای سایر 

هاست. بر کل فرآیند انتخاب مدیران در دانشگاه« بینییکنزدسندروم »آنچه در این مقاله محور توجه قرار داشته است سلطۀ 

 صرفا  ها ینهزگشود که بر اساس آن افراد بجای بررسی و پاالیش تعداد بیشتری از یمی نوعی خطای ادراکی تلقی بینیکنزدسندروم 



ی شود که مدیران از شناساییمنمایند که در دسترس بوده و در جلوی چشمانشان قرار دارد. این پدیده باعث یمهایی توجه به گزینه

توانند کاندیدای تصدی مناصب مدیریتی باشند محروم بمانند. در حال حاضر یمبالقوه  طوربهی از افراد که اگستردهو ارزیابی طیف 

بینی منجر به ایجاد یک چرخۀ محدود از افرادی شده است که سال ها در یکنزدها در سندروم درگیر شدن اکثر رؤسای دانشگاه

ی و سرمایه انسان ازنظرها . با عنایت به ظرفیت باالی دانشگاهاندشده ی مختلف جابجاهاپستو یا در  کردهرسوبپست خاصی 

یسم کانماست. اگر  رهاشدهساالری تا این حد به حال خود یستهشانیروهای متخصص عجیب است که مقوله  توجهقابلوجود تعداد 

 هادانشگاه مدیریتی دانشگاه برای رؤسای تا حدی از سنگینی بار چگونگی چینش تیم احتماال  مشخصی برای این فرآیند تعریف شود 

م های انسانی سازمان فراهیتظرفشرایطی جهت گسترده شدن دایره انتخاب و دیدن بخش بیشتری از  زمانهمکاسته خواهد شد و 

 خواهد گردید.

 ها:یشنهادپ

رای انقالب فرهنگی برای شود وزارت علوم یا شویمها پیشنهاد اصالح وضعیت موجود انتصابات در دانشگاه منظوربه

ر ساالری دیستهشایج در جهت نهادینه شدن تدربهنماید تا  االجراالزمنامه مشخصی تدوین و یینآهای سطوح مختلف دانشگاه

بدون ایراد  قطعا  گردد که یمای در حد همین مطالعه عرضه یهاولنهادهای علمی کشور حرکت نماییم. بر این اساس پیشنهادهای 

شود برای انتخاب معاونین و یماقدام گردد. پیشنهاد  ترجامعی هاشاخصنبوده و باید از سوی مراجع ذیصالح نسبت به تدوین 

دهای نامز عنوانبهدارند  هاشاخصبیشترین قرابت را با این  یی تعیین شود و افرادی کههاشاخصمدیران ذیل ریاست دانشگاه 

 تر قرار گیرند. رسیدن به نامزدهای بالقوه به دو روش قابل انجام است:یقدقرد ارزیابی مو هاپستتصدی این 

 الف( روش متمرکز:

صدی شده جهت تیینتعی هاشاخصشخصی و یا با تعیین گروهی از افراد مجرب، افرادی که بر اساس  طوربهرئیس دانشگاه 

ج و برای هر پست با سه نفر اول که تمایل به همکاری دارند مذاکره علمی استخرایئتهمشاغل مناسب هستند را از میان اعضای 

 نموده و از میان ایشان انتخاب نهایی صورت گیرد.

 ب( روش غیرمتمرکز:

د کننیمی مدیریتی به کلیه همکاران ابالغ و درخواست شود افرادی که تصور هاپستی مصوب برای هر یک از هاشاخص

مدیران پس از  انتخابو تمایل به همکاری دارند برای یک پست اعالم آمادگی نمایند. کارگروه هستند  شدهاعالمواجد شرایط 

ود در مصاحبه ی خهابرنامهتوانند با یمنماید. این افراد یمی داوطلبان برای هر پست سه نفر اول را به رئیس دانشگاه معرفی بندرتبه

شناسایی  ها موردینهگزتواند اطمینان حاصل کند که تا حد زیادی بهترین یمشرکت نموده و در فرآیند انتخاب قرار گیرند. این رویه 

 و در عین حال بانک اطالعاتی خوبی از منابع انسانی آماده پذیرش مسئولیت فراهم می گردد. اندقرارگرفتهو ارزیابی 

 2های سطح نهادی برای تصدی معاونت آموزشی در دانشگاهی پیشهاشاخص: 

 دارای حداقل مرتبه دانشیاری -1



 سال سابقه آموزشی در آموزش عالی 15حداقل  -2

 سال سابقه مدیریت گروه 4حداقل  -3

 دانشکدهسال سابقه معاونت آموزشی  3حداقل  -4

 انشگاهسابقه ریاست دانشکده یا عضویت در شورای د سال حداقل یک -5

 قرار داشتن در دهک اول میانگین ارزشیابی آموزشی -6

 2های سطح ی پیشنهادی برای تصدی معاونت پژوهشی در دانشگاههاشاخص: 

  دارای حداقل مرتبه دانشیاری -1

 ی در آموزش عالی یا سایر واحدهای پژوهشیپژوهشسال سابقه  15حداقل  -2

 دانشکده یا مدیریت در حوزه پژوهشیسال سابقه معاونت پژوهشی  3حداقل  -3

 سابقه ریاست دانشکده یا عضویت در شورای دانشگاه سال حداقل یک -4

 یسنجعلمقرار داشتن در دهک اول اعضای مؤسسه بر اساس سامانه  -5

 طرح مشابه 5طرح پژوهشی مرتبط با صنعت و جامعه یا همکاری در  3اجرای حداقل  -6

 2های سطح دی معاونت فرهنگی و دانشجویی در دانشگاهی پیشنهادی برای تصهاشاخص: 

 سال سابقه عضویت در مؤسسات آموزش عالی 10حداقل -1

 اجتماعی-ی فرهنگیهاحوزهسال سابقه مسئولیت فرهنگی دانشکده یا مدیریت در  3حداقل -2

 ی آموزشی ذیل علوم انسانیهاگروهعلمی در یئتهعضویت -3

 ت گروهسال سابقه مدیری 2حداقل -4

 سال سابقه مدیریت ستادی یا ریاست دانشکده 3حداقل  -5

 

 2های سطح ی پیشنهادی برای تصدی معاونت منابع انسانی در دانشگاههاشاخص: 

 ی دولتیهاسازمانسال سابقه عضویت در مؤسسات آموزش عالی یا  15حداقل -1

 سال سابقه مدیریت ستادی یا ریاست دانشکده 3حداقل -2



ی علوم انسانی هارشته، سایر 3ی آموزشی ذیل علوم اداری و اقتصادی با ضریبهاگروهعلمی در یئتهعضویت -3

 1با ضریب هارشتهو سایر  2و مهندسی با ضریب 

 منابع فارسی

انس کنفر ینسوم تجربه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(،) یرانمدی نظام جامع توسعه طراح (.1385) ی.محمدعل بابایی زکلیلی،

 .11-32ی نیروی انسانی،وربهرهمطالعات و  مرکز :تهران توسعه منابع انسانی،

ارشناسی ک نامهیانچند شاخصه. پاگیری یماجرایی کشور مبتنی بر الگوی تصم یها(. انتخاب مشاوران جوان دستگاه1385بذرپاش، مهرداد.)

 .1-3ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه عالمه طباطبایی. صفحات 

 مؤسساتساالری در مدیران و کارکنان یستهشای هامؤلفهی ابعاد و بررس (.1392یهان.)ک ی،و مقصود سامان یخ اسماعیلی،ش ؛کاوه حسنی،

 (.2)26یند مدیریت توسعه،فرآ آموزشی.

و  ساالرییستهشا ی،فرهنگ یهاارزش یرتأث ی(. بررس1395. )یده موناپور، س یو فاضل عبدالحسین یدس ،ینبو ؛لی حسینزاده، ع نیحس

 .78-108 ،(3)17 ،رانیا یشناسچمران اهواز(. مجله جامعه دیبر اخالق کار )موردمطالعه کارمندان دانشگاه شه یسازمان یریپذجامعه

 یهنشر ،یدر توسعه منابع انسان یستگی(. ارائه مدل شا1386. )، هادیبالغقرهو حیدری  محمدحسن ی پور فالح پسند،عل ین؛حس ،یدرگاه 

 .91-113، 23راهبرد، 

 رانیمد دگاهیاز د یدانشگاه رانیمد ینیگز ستهیجامع شا یارهایمع یبندو رتبه یی(. شناسا1398. )کیباش ،یو معتضد حسین ،یدرگاه

 .1-12 ،(1)10 ،سالمت ریتهران. تصو یدانشگاه علوم پزشک

دانشگاه  یواحدها مراکز و یروسا ینیگز ستهیمدل شا ی(. طراح1396عادل. ) ،آذر و حسن یش،درو ؛دیمج ی،ضماهن ی؛محمدمهد ی،دوال 

 .97-123(. 3)9 ی،منابع انسان تیریمد یهانور. پژوهش امیپ

 .62-35 ،(3)1 ،یتیریمد یهااسالم و پژوهش ،یاسالم کردیآن در رو یو راهبردها ساالرییسته(. شا1390) .محمدرضا ،یمیرح

در سطح  ساالرییسته(. شناخت عوامل بازدارنده استقرار نظام شا1392. )فرهاد ،یصریو ق محمود ،یرازیش ینعلیآفا حس فرج ا...؛رهنورد، 

 .15-32 ،(25)7،(تیریمد ی)فراسو یوربهره تیریشهرستان اهواز. مد یدولت یهاسازمان یاحرفه رانیمد

 تیریدر صنعت نفت. مد رانیمد ساالرییستهمدل شا نییو تب یطراح (.1399رضا. ) ی،گینجف ب و کرم اله ،دانش فرد ؛دهیفر ی،زارع

 .29-2650،(45) 12 ،در صنعت نفت یمنابع انسان

 یکارشناسان استاندار دگاهیاز د رازیشهر ش یدولت یهادر سازمان ساالرییسته(. موانع تحقق شا1396. )میتراو دادخواه،  مجتبی ،یشاهنوش

 .195-218،((67 یاپی)پ 3)28،دانشگاه اصفهان( یعلوم انسان ی)مجله پژوهش یکاربرد یشناسفارس. جامعه

 مللیالینکنفرانس ب ینها، ششماطالعات در سازمان یدر استقرار فناور ساالرییستهنقش شا ی(. بررس1395. )یمرتض ژن،یسر ب یصالح

 تهران. ت،یریو مد یحسابدار



کنفرانس  یندوم ،یمنابع انسان تیریو نقش آن در مد ساالرییسته(. نظام شا1392. )یننسر ک،یب هاشمو  زهرا ،یری؛ نصیدهصفرپور، سپ

 قم. ،یو توسعه اقتصاد ینیکارآفر ت؛یریمد المللیینب

وره د ت،یریدانش مد ،یو خصوص یبخش دولت رانیانتخاب مد درساالری یستهشا زانیم ی(. بررس1380. )یمکر ی و آذربایجانی،عطافر، عل

14 (54،)38-15. 

از آموزش، اندو چشم تیریاستان البرز. فصلنامه مد یهادانشگاه سیدر پرد یسازمان یبر نوآور یساالرستهیشا ری(. تأث1399. )ی، علینیع

2(1 .)87- 101. 

بر انتصاب  یمنابع انسان تیریمؤثر نظام مد یهامؤلفه یساز(. مدل1399. )حیدفالح، و رضا و ،یدآبادیسع یوسفی کینه خاتون؛س ،یغضنفر

 .128-142 ،(نامهیژه)و11 شاپور،یآموزش جند ی. توسعهعلمییئته یاعضا دگاهیمازندران از د یدر مراکز آموزش عال رانیمد

 .عیصنا یمهندس المللیینکنفرانس ب نیچهارم .در سازمان ساالرییستهنظام شا سازییادهپ .(1384) .عرفان ،یقهرمان

 رانیمد یساالرستهیاطالعات در شا یآورفن تیو حاکم یمجاز یها(. نقش آموزش1398. )دیسع ی،مراد ی وهاد ی،ریشام یکازرون

 .155-169 ،(44)13 ی،آموزش یهااستان خوزستان. پژوهش در نظام یدانشگاه آزاد اسالم

 .7-39،10ت،یریمجله توسعه مد ،ساالرییستهشا میبر مفاه ی(. مرور1381) ید.وح و ناصحی فر، کار، بهزادگل

 کردیبا رو یآموزش عال رانیمد یستگیمدل شا نیچارچوب نو ی(. طراح1399. )یالدم ،انیائیض و مهران یائیان،ض ؛ایپور ،نژاد یمالک

 .101-125(. 1)10 ،تیفیاستاندارد و ک تیری. مدSEMو  ISM یقیتلف

و عوامل مرتبط با آن در وزارت  ساالرییستهمدل ارتقاء شا یین(. تب1391. )دالهی ،عباس زادهو  رضا ی،گینجف ب ؛غالمرضا ،معمار زاده

 .35-58 ،(20)61 ی،وربهره یریت. مدیبهداشت درمان و آموزش پزشک

در شرکت  ساالرییستهموانع شا لیو تحل ی(. بررس1393). محمدحسین، ینمحمدرضا و معمار حس ،یلطف ی؛عل ،یزاده اشرف یمهد 

 .91-110 ،(33)11 ،(تیری. پژوهشگر )مدرساختیارتباطات ز

 وزارت یمنابع انسان رانیمد هاییستگیشا یالگوها ی. طراح(1398) .فاطمه ،یو تاج یرعلیم ،ینقو دیپور، داود؛ س نیرضا؛ حس ،یواعظ

 4 - 36، 41در صنعت نفت،  یمنابع انسان تیری. پژوهش مدشدنیدر بستر جهان نفت
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Abstract  

This study, which has been compiled with a descriptive and somewhat prescriptive approach, 

seeks to answer the fundamental question of how the selection and appointment of staff and non-

staff managers in universities in the real world is subject to, and especially how senior managers 

in these institutions do they reach the desired options for holding managerial positions. According 

to the analysis of the managers of 39 comprehensive universities in the country, there is some 

similarity of disciplines between the deans and the administrators of the university, However, these 



findings only indicate the proximity of the fields of study and do not indicate other intangible and 

important factors that the presidents of the universities select their group of directors. In other 

words, several factors are effective in selecting managers under the supervision of the president of 

the university, which leads the process of appointments in scientific institutions to some extent 

unscientific. The premise of this study, which in addition to analyzing the real statistics of 

academic characteristics of university administrators, has also used the experiences of a number 

of deans and vice chancellors of different universities, has been that the predominant approach to 

managing management options is direct or indirect personal familiarity of university deans. It has 

been conceptualized as "myopia syndrome". 

Keywords: appointment of managers, Meritocracy, higher education, myopia 

syndrome  

 

 

 


