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Abstract 

Background & Purpose: Succeeding in the dynamic, complex and changing environments of 

today's universities requires having the competent leaders to advance the mission and purposes 

of the university. This study was conducted with the purpose of identifying and ranking the 

leadership competencies required by university presidents in the Iranian higher education 

system. 

Methodology: This research is applied, descriptive and survey-based. Competencies were 

identified by reviewing previous research and were divided into three groups of knowledge, 

attitude and skills. To validate these findings, a survey was conducted on faculty members of 

Tehran University, Allameh Tabatabai University and Kharazmi University, who were faculty 

members for at least 3 years. Necessary data were collected using a researcher-made 

questionnaire and Bartlett tests and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. 

Findings: Knowledge, attitude and skill competencies are the most important, respectively, and 

in each of these categories, the importance of "academic competence and academic credibility", 

"appointments away from political factions", and "diversification of financial resources" for 

university presidents in the Iranian higher education system is greater than the other groups 

respectively, for the university presidents in the Iranian higher education system. 

Conclusion: Achieving the goals of higher education in universities depends to a large extent 

on the abilities and competencies of university leaders. The special nature of the mission, goals 

and performance of universities in today's complex environments requires that special attention 

be paid to the competency of their leadership in the selection of university presidents.  
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  چكيده
پويا، پيچيده و در حال تغيير و همچنين، پيشبرد مأموريت و اهداف خود، بـه   هاي هاي امروزي، براي موفقيت در محيط دانشگاه :هدف و زمينه
نظـام   هـا در  هاي رهبري مورد نياز رؤساي دانشگاه بندي شايستگي اين پژوهش با هدف شناسايي و رتبه. مندي از رهبران شايسته نياز دارند بهره

  .آموزش عالي ايران اجرا شده است
 سـه  در و شدند شناسايي ،پيشين هاي پژوهش مرور با مدنظر هاي شايستگي .است شده اجرا پيمايشي و يفيتوص روش به ،پژوهش اين :روش
 و يئطباطبـا  عالمـه  تهـران،  هـاي  دانشـگاه  علمي هيئت اعضاي از ،ها يافته اين اعتبارسنجي براي .گرفتند قرار مهارتي و نگرشي دانشي، گروه

 شـد  گردآوري ساخته محقق هنام پرسش از استفاده با الزم هاي داده .آمد عمل به نظرسنجي ،ندبود علمي هيئت عضو سال 3 حداقل كه خوارزمي
  .شد استفاده يتأييد عاملي تحليل و بارتلت هاي آزمون از ،نيز ها داده وتحليل تجزيه براي و

 اهميـت  ترتيـب  بـه  ،نيـز  طبقـات  ايـن  از يـك  هـر  در و دارنـد  را اهميت بيشترين ترتيب به ،مهارتي و نگرشي دانشي، هاي شايستگي :ها يافته
 در هـا  دانشـگاه  يرؤسـا  براي »مالي منابع سازي متنوع« و »سياسي هاي بندي جناح از دور به انتصابات« ،»دانشگاهي اعتبار و علمي صالحيت«

  .است بيشتر ايران عالي آموزش نظام

 .دارد بسـتگي  دانشـگاهي  رهبـران  هـاي  شايسـتگي  و توانمندي به زيادي هانداز تا ها دانشگاه در عالي آموزش اهداف به دستيابي :گيري نتيجه
 بـه  هـا  دانشـگاه  يرؤسـا  انتخـاب  در كـه  كنـد  مـي  ايجـاب  امـروزين  پيچيده هاي محيط در ها دانشگاه عملكرد و اهداف ،مأموريت ويژه ماهيت

  .شود اي ويژه توجه آنان رهبري هاي شايستگي
  

  نگرش مهارت، دانش، دانشگاه، رئيس رهبري، شايستگي :ها كليدواژه
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  مقدمه
 و استراتژيك ريزي برنامه از هايي مسئوليت و است شده تبديل »فزاينده هاي پيچيدگي« با يشغل به دانشگاه رياست امروزه
 اعمال«انجام  مثبت، كاري روابط ايجاد پذيري، مسئوليت .گيرد دربرمي را سرمايه آوري جمع و ريزي بودجه تا روابط ايجاد

 عنوان به خدمت افتخار اعتماد، ايجاد همكاري، به اهميت دوستي، نوع شكيبايي، دانشگاهي، روابط در »ظريف و متعادل
 خلق ،»علمي مسير« حفظ ديگران، به كمك و تغيير يجادا ،)مردم زندگيدليل تحت تأثير قراردادن  به( دانشگاه رئيس

 داس( است دانشگاه رئيس ضروري بسيار مهم و هاي شايستگي از ،همه موفقيت براي »باز و شفاف پشتيبان، محيط«
 و علمي هيئت اعضاي دانشگاهي، كاركنان دانشجويان، با كار ،دانشگاه رئيس فعاليت و عمل حوزه ).6 :2017 ،1بومن 

  ).27 :2015 ،2جانسون( شود مي شامل را جامعه
 ؛اهداف تعيين و سسهؤم كلي اداره :اند از عبارت دانشگاه رئيسبسيار مهم  وظايف ،)4 :2020( 3بورگوس عقيده به
 تفسير؛ ها مأموريت اجراي براي »الزم سازماني ساختار« ايجاد؛ دانشگاهي هاي فعاليت مناسب دامنه و ها نقش

 و توسعه؛ ريزي برنامه در هماهنگي؛ آنان از »منظم اي دوره ارزيابي« و دانشگاه كاركنان انتصاب؛ دانشگاه هاي سياست
 »نهادي نماينده«؛ مستغالت و امالك و اي بودجه و مالي امور پيگيري؛ سسهؤم هاي برنامه و ها فعاليت از برداري بهره

 ،»برتري« ،»يا حرفه خالقا« مانند مهمي »دانشگاهي هاي ارزش« تحقق براي دانشگاه رئيس .روابط تنظيم و دانشگاه
 دارد محوري و مهم نقش 4»مثبت آموزشي محيط« ،»تنوع به احترام« ،»مدني مسئوليت« ،»نوآوري« ،»همياري«
   ).1 :2019 ،5كعبي ال(

شود؛  محسوب مي پژوهشگران و ها سازمان هاي دغدغه از يكي و است مهمي پديده سازماني، تحقيقات در رهبري
 :2016 ،6هايدر و لي اكرم، از نقل به 90 :1398 همكاران، و حمزئيان( دهند مي شكل را خود پيروان رفتار رهبرانزيرا 
 با پيروان كه اي گونه به است؛ »اهداف به دستيابيمنظور  ، بهديگران بر نفوذ اعمال« رهبري اي پايه و كليدي مفهوم ).154
 دنبال به بايد همواره ،يرهبر هر ).2 :1384 عزيزپور، و ساعتچي( بردارند گام شده تعيين اهداف مسير در رغبت و ميل

به  خود مجموعه در را بازدهي و كارايي بيشترين كند و ايجاد مهم يعامل و جنبه عنوان به را شايستگي تا باشدراهي 
   ).3 :2018 ،7رهاردجا، معين و لوتفياني( ارمغان آورد

 قادر را فرد كه است شخصي هاي قابليت از دسته آن واقع در .هستند عملكرد براي بهتري معيارهاي ها، شايستگي
، به دانشگاه رهبري هاي شايستگي ).63 :2006 ،8منتز و دراگانديس( دهد انجام موفقيت با را وظايفش تا سازد مي

 مبتكر ناپذير، خستگي قهرمان« عنوان به ،خدمت ظرفيت ؛دانشگاه موفقيت ادامه در مؤثر نقش ايجاد هايي همچون توانايي
 شدن شريك ؛9»بلندپروازانه اهداف« به دستيابي توانايي ؛دانشجويان موفقيت و آموزش به واقعي اشتياق و تعهد ؛»بينا و
 هاي فرصت درك ؛دانشگاه پيشبرد براي استثنايي رهبري قدرتبرخورداري از  ؛متعدد نفعان ذي با دانشگاه هاي موفقيت در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Doss Bowman 
2. Johnson 
3. Burgos 
4. Positive Educational Environment 
5. Al Kaabi 
6. Akram, Lei & Haider 
7. Rahardja & Moeins & Lutfiani 
8. Draganidis & Mentaz 
9. Ambitious goals 
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 تحقيقات، امكانات، توسعه مانند »العاده فوق هاي مأموريت« پيگيري ؛دانشگاه مأموريت به دروني تعهد ؛دانشگاه در موجود
 غني از ؛كشور و جامعه موضوعات به پرداختن در دانشگاه مأموريت گسترش و ادامه به تعهد ؛...و دانشگاهي هاي ورزش
 نگهداري، توانايي ؛دانشگاه در گذاري سرمايه و تحقيقاتي ؛مالي استراتژيك و پيچيده مباحث به پرداختن در تجربه و دانش

  ).2016 ،1نيوبرگ و هارپر( كند مي اشاره جهاني سطح در دانشجويان و كارمندان استادان، توسعه و استخدام
 هاي شايستگي با مستقيمي ارتباط ها، دانشگاه موفقيت از زيادي بخش پويا، و پيچيده خاص، محيط به توجه با
 به آن، خطير هاي رسالت به توجه با ها دانشگاه رياست ويژه به ،دانشگاهي مناصب تصدي .دارد دانشگاه رئيس يا رهبري

 سرمنزل به را جامعه ها، ظرفيت از مناسب برداري بهره با بتواند كه است نيازمند هايي توانايي و ها شايستگي از برخورداري
 تجربي و علمي هاي توانايي از برخورداري صرف به توان نمي را ها دانشگاه يرؤسا انتصاب و انتخاب .برساند مقصود
پور،  ، عباسرحيميان( شود مي محسوب تري كامل معيار و رويكرد خاص، هاي شايستگي از برخورداري بلكه كرد، محدود

 ها دانشگاه يرؤسا رهبري هاي شايستگي ترسيم ،پژوهش اين اصلي مسئله و دغدغه ،بنابراين ،)2 :1398 ،غياثي و اكبري
  .است ايران عالي آموزش نظام در

 ،)2007( 3ماريون و )2006( منتز و دراگانديس ،)2002( 2فيلپوت مطالعات در پژوهش، نظري چارچوب بررسي براي
 از ،فردي هاي ويژگي ها، شايستگي .است شده ارائه رهبري الزم براي هاي شايستگي از متفاوتي هاي بندي تقسيم ،)2007(

 ).227 :2016 ،4زوزان( گيرد را دربرمي تفكر هاي روش و احساسات ذهنيت، صفات، ها، توانايي ها، مهارت دانش، جمله
 سازمان در ثرؤم عملكرد براي كه است شخصيتي هاي ويژگي ساير و ها مهارت دانش، از يخاص تركيب ،شايستگي مدل

 7ها مهارت ،)نظري معلومات( 6ها دانش از تركيبي در قالب ،رهبري هاي شايستگي ).66 :2017 ،5جونگ( است ضروري
 نقش انجام براي موردنياز )آن پيرامون و دنيا از انسان ذهني تصوير( 8هاي نگرش و )عمل در علم سازي پياده توانايي(

 حوزه ،)27 :2015( جانسون عقيده به ).121 :1386 دهقانان، و 23 :1386 ،كرمي( است شده تعريف ،اثربخش
 با .است مسئوليت اين تصدي براي الزم 9هاي گرايش و ها مهارت دانش، بيانگر دانشگاه، رئيس رهبري هاي شايستگي

 و است شده لحاظ رهبري شايستگي ابعادجزئي از  مهارت و دانش ،اغلب ،هاي منتخب طي بررسي پژوهش اينكه به توجه
در اين پژوهش،  در نظر گرفت، دانشگاه رئيس براي رهبري هاي شايستگي ازتوان يكي ديگر  نگرش رهبري را نيز مي

ي كه در اين پژوهش پرسش .است شدهبندي  دسته نگرشي و مهارتي دانشي، بخش سه به بررسي شده هاي شايستگي
 عالي آموزش نظام در دانشگاه رئيس براي ،رهبري مهارتي و نگرشي دانشي، هاي شايستگي كه است اين شود، مطرح مي

 ؟شوند مي بندي اولويتاز لحاظ اهميت، چگونه  و ندا كدام ايران

 و ها ويژگي كشف پي در ،مديريت محققان و انديشمندان كه شد باعث ها، سازمان در رهبري موضوع اهميت
 كنند ذكر را سازمان در موفق رهبران مشخصات تا بكوشند همواره و برآيند ها سازمان در موفق رهبران خصوصيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Harper & Newberg 
2. Philopot 
3. Marion 
4. Zuzan 
5. Jung 
6. Knowledges 
7. Skills 
8. Attitudes 
9. Dispositions 
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 و نقش اهميت با مطالعه اين اهميت ).22 :2014 ،1گاه و لوو  از نقل به 46 :1397 شكيب، حسيني و فكرت جعفري(

 آينده بسيار مهم هاي چالش از ،دانشگاهي مديريت و رهبري موضوع .داردارتباط وثيقي  ،ها دانشگاه در رهبري جايگاه
 مديريت و رهبري بدون جديد، هاي رسالت و ها نقش به عنايت با عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه .شود مي محسوب
 ، از اين رو،)2004 ،2وارِن و استيونسون( باشند خويش فزاينده هاي مسئوليت گوي پاسخ بود نخواهند قادر ،اثربخش

 هاي شايستگي احصاي همچنين .شود مي محسوب حياتي امري ،ها دانشگاه مديريتي نظام در آفريني تحول و بهبودبخشي
 جايگاهدر خصوص  رهبرگونه نقش تلقي آن، اصلي هدفكه  علمي هيئت اعضاي سوي از ها دانشگاه يرؤسا رهبري
 هاي زمينه از، يكي ديگر گردد برمي دانشگاهي جامعه در علمي هيئت اعضاي رهبري و اداره به و است دانشگاه رئيس

 تهران، هاي دانشگاه محيط در خاص پژوهي اقدام حاضر، پژوهش هاي ضرورت جمله از .است پژوهش اينمهم در اجراي 
 خاص هاي ويژگي داراي ،...و علمي هيئت اعضاي تعداد ها، آموزش حجم به توجه با كه است خوارزمي و يئطباطبا عالمه

 هاي شايستگي بررسي عدم ديگر، سوي از .هستند دانشگاهي رهبري براي علمي هيئت اعضاي نظر نقطه از اي پيچيده و
 ضرورت بر نيز نگرشي و مهارتي دانشي، گانه سه هاي شايستگي اساس بر ايران عالي آموزش نظام در دانشگاهي رهبري

  .است افزودهپژوهش  اين

  پژوهش هپيشين
 فرهنگ و ها ارزش انداز، چشم همچون ييها شايستگي دانشگاه، رهبري براي »رهبري هاي شايستگي« مقاله در

 و مشترك مسئوليت ايجاد مستمر؛ بهبود و نوآوري براي سازي ظرفيت ذهني؛ و شخصي هاي مهارت دانشگاهي؛
 هنُ« اي با عنوان در مقاله ).2017 ،3وولف( است شده معرفي ارزيابي و مداوم بهبود در نوآوري براي موردنياز ساختارهاي

 تجربه« ،»تحصيلي مدارج« ،»رهبري« يي از جملهها كيفيت ،»باشد داشته بايد دانشگاه رئيس هر كه كيفيتي
 معناي به( 5بودنمادر يا پدر « ،»شخصي هاي ويژگي« ،»دولتي تجربه« ،4»تحمل« ،»جمعي انداز چشم« ،»وكار كسب
 در ).2012 ،6بوماريتو( است شده گرفته نظر در »دانشگاهي فرهنگ« و »)آن متعاقب روابط درك و فرزند و همسر داشتن

 و نقش« بعد دو از ،دانشگاهي اثربخش رهبري ،»كاربردي علمي جامع دانشگاه اثربخش رهبري مدل« مقاله در
 نتايجبر اساس  .است شده برآورد شاخص 54 و مؤلفه 9 ابعاد، اين براي و بررسي »شايستگي و صالحيت« و »مسئوليت
 گيرندگان و نفعان ذي با ارتباط« ،مسئوليت و نقش بعد در دانشگاهي اثربخش رهبري بسيار مهم هاي مؤلفه ،پژوهش
 ،»زايي اشتغال و آفريني اشتغال فرهنگ اشاعه« ،»انساني منابع توانمندسازي« ،»بودجه تأمين و منابع مديريت« ،»خدمات

 و صالحيت بعد در و است »انتقال نظام و اسناد تدوين سرزمين، آمايش« و »آموزشي نظام استانداردسازي و ساختاردهي«
را  »خرد و دانش اطالعات، نگرش،« و »اجتماعي تعهد و مسئول شهروند« ،»اي حرفه رهبري و مديريت« ،شايستگي
  ).1398 جعفري، و قورچيان دلشاد،( شود شامل مي
 وه دش اعتبارسنجي و تدوين ،شاخص 22 و حيطه 5 در عالي، آموزش در معنوي رهبري مدل ،ديگري پژوهش در
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1. Goh & Low 
2. Stevenson &Warn 
3. Wolfe 
4. Tolerance 
5. Being a parent 
6. Bommarito 
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 ،»الهي معنويت« ،»انساني پايدار معنوي تعالي« ،»سازماني پايدار معنوي تعالي«از  ،معنوي رهبري هاي حيطهدر 
   ).1396 نادي، و قلتاش صالحي، سلطاني،( است شده برده نام »وجودي معنويت« و »جهاني پايدار معنوي سالمت«

 اعتبار، داراي و الگو هاي شايستگيهايي همچون  ويژگي ،»عالي آموزش در اثربخش رهبري هاي كيفيت«مقاله 
 ساختن روشن ،»شخصي صداقت«برخورداري از  و بودن اعتماد قابل دانشگاهي، كادر با صادقانه و منصفانه برخورد
 خوب ارتباطات برقراري اهداف، در تسهيل براي چيدمان و ساختارها تنظيم دانشگاه، حركت مسير و استراتژيك انداز چشم

 هاي تصميم در دانشگاهيان مشاركت براي فرصتخلق  ،»دانشگاهيمثبت و  كاري فضاي« ايجاد دانشگاه، اداره مسير در
 براي دانشگاهي تعامالت ايجاد عملكرد،خصوص  در بازخورد ارائه دانشگاه، در صادقانه و باز ارتباطات به تشويق كليدي،
 ه استشمرد بر ضروري دانشگاه رهبري براي را پژوهشي و آموزشي اهداف براي منابع تأمين و اعتباربخشي افزايش

 يرهبر« ،»اشتراكي حكمراني« هاي شايستگي از ،»دانشگاه رئيس انتخاب براي معيارهايي«مقاله  در ).59 :2015 ،1بِلَك(
 مؤثر گوي سخن و مدافع« تعهد، و عدالت رعايت براي شهرت حسن دانشگاه، از 2عميق درك ،»بخش الهام يرهبر«

 5 در ،دانشگاه رهبري هاي شايستگي ،)2006( 4لين مك و تونهايمپژوهش  در ).2019 ،3راپ( است شده ياد ...و »دانشگاه
 مديريت و ايجاد ،)گيري تصميم قدرت و بينا رهبري( رهبري :از اند عبارت كه هشد بررسي مختلف جزئيات با بخش 5

 تحليلي، و سيستمي تفكر( شناختي ،)پاك ارتباطات تعارض، مديريت تنوع، مديريت گونه، مشاركت كارمانند ( روابط
 و )استقامت نفس، اعتمادبه كار، براي اشتياق يي،گو پاسخ پذيري، انعطاف( شخصي پذيري مسئوليت ،)فناوري از استفاده
  .است 1 جدول شرح به هاي بررسي شده، پژوهش ساير هاي يافته ).مالي مديريت مانند( اساسي هاي مهارت

  پژوهش با مرتبط خارجي و داخلي هاي پيشينه ساير هاي يافته. 1 جدول
 ها دانشگاه يرؤسا رهبري هاي شايستگي ي مربوط بهها يافته  سال  محقق

، رحيميان، ميبدي امامي
 .بينش نگرش، اخالقي، هاي ويژگي شخصيتي، هاي ويژگي اعتبار، دانش، ها، توانايي ها، مهارت  1398  پور و غياثي عباس

، سيدجوادين و پور قلي
 ميـان  و ارتبـاطي  اجرايـي؛  و مـديريتي  فناورانـه؛  و علمي شخصيتي؛ و فردي اعتقادي؛ و ارزشي  1397  روزبهان

 .فكري و ذهني تحليلي، فردي؛

پور،  عباس، رحيميان
 .مباشرت و تواضع اعتبار، شجاعت، بخشش، يي،گو پاسخ پشتيباني، توانمندسازي،  1395  طاهري و سبحاني جو

، ميركمالي و كرمي
 پوركرمي

1395 
 اخالقـي،  هـدايت  عصـبيت،  پايـداري،  بـراي  نگراني قدرت، تسهيم انصاف، مردمي، گيري جهت
 .صداقت و نقش وضوح

 .مستمر بهبود تعهد، عضويت، معناداري، ايمان، و اميد دوستي، نوع انداز، چشم  1394  همكاران و محقق

  1387  نورشاهي

 ايجـاد  رفتـاري،  انسـجام  عالي، آموزش در بودن مجرب تغيير، هدايت اخالقي، اصول به پايبندي
 مـديريت  خالقيـت،  علمـي،  نظـر  از بـودن  برجسته گو، سخن و هنمايند متقابل، و دوطرفه اعتماد
 برقراركننـده  قـوانين،  اجـراي  بـر  ناظر مالي، منابع دريافت و اخذ توانايي مذاكره، ارزيابي، بحران،
 .زني چانه و استراتژيك ريزي برنامه تضاد، حل ارتباطي، و فردي بين مهارت ارتباط،
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1. Black 
2. Deep understanding 
3. Rupp 
4. Tunheim & McLean 
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 ها دانشگاه يرؤسا رهبري هاي شايستگي ي مربوط بهها يافته  سال  محقق

 .3مرزها از عبور و حكمراني تنوع، و استعداد ،2رهبران خوبي به رهبري 2008 1بورگوين

 2007 4اسپندالو
 نظـارت،  بـرانگيختن،  اختيـار،  تفـويض  مذاكره، شامل( انساني هاي مهارت و تجربه علمي، اعتبار
 ).ارتباطات و سازي تيم

 .مربيگري و فرهنگي مديريت تضاد، حل مسئله، حل كردن، برقرار ارتباط خوب هاي مهارت 2005 5والورتون

 2005 6ها كالج آمريكايي انجمن
 و 7دانشـگاهي  اجتمـاع  مـدافع  مسـاعي،  تشـريك  ارتباطـات،  منـابع،  مديريت سازماني، استراتژي

 .گرايي اي حرفه

 1384 عزيزپور و ساعتچي
 انـداز،  چشـم  دارابـودن  عملكـرد،  مسـتمر  بهبـود  گروهـي،  توانمندسـازي  سازي، تيم جاذبه، ايجاد

 .مربيگري و بخشي الهام خودارزيابي،

 2004 8نيوزكي ويس
 ايجـاد  مثبت، جو ايجاد وتحليل، تجزيه و انعكاس اثربخش، ارتباطات انداز، چشم و ها ارزش توسعه

 .پشتكار و قدم ثبات و خطرپذيري و مشكل حل همكاري، و تسهيالت

 2002 9رانتز

 اخالقـي  مدير عنوان به نقش ايفاي اخالقي، اصول و سازماني هاي ارزش تثبيت و تصريح توانايي
 ارزش كاركنـان،  در وفـاداري  و تعهد ايجاد استانداردها، و ها ارزش به افراد ساختن مقيد طريق از

 ديپلمات دهنده، ارتباط كننده، متوازن هاي نقش ايفاي ،خالصه طور به و ها انسان براي شدن قائل
 .تضاد مديريت و

 .عقاليي برانگيختن و احساس مديريت فردي، توجه نوآوري، يكپارچگي، بخش، الهام  1999  10پاندر
 

  
به  هاي شايستگي از مشخصي بندي دسته آنكه نخست .است برجسته اصلي شكاف سه پژوهش، پيشينه واكاوي در
سوم  ند ونيست برخوردار الزم جامعيت از ،استناد مورد هاي شايستگيدوم اينكه  ؛ندارد وجود ها پژوهشگذاشته در  بحث
موشكافي نشده  و بررسي نگرشي و مهارتي دانشي،هاي  جنبه از ها شايستگي اين ،قبلي هاي پژوهش از يك هيچ درآنكه 
 رهبري هاي شايستگي بررسي با ،ياد شده هاي شكاف به دادن پوشش ضمن تواند مي حاضر پژوهش از اين رو،. است
  .باشد داشته همراه به جديدي نوآوري مدنظر، گانه سه ابعاد در ها دانشگاه يرؤسا

  پژوهش شناسي روش
 در علمي هيئت اعضاي و آموزشي هاي گروه .است پيمايشي نوع از و توصيفي تحقيقات جمله از حاضر پژوهش
 شاغل علمي هيئت اعضاي درست رهبري و مديريت و دارند برعهدهنقش اصلي را  ،آموزشي اهداف تحقق در ،ها دانشگاه

، پور حسن(كنند  ايفا مي كليدي نقش ،دانشگاه و ها دانشكده عملكرد ،نهايت در و آنها عملكرد در ،آموزشي هاي گروه در
 است ممكن ،دانشگاهي بد و خوب رهبري بين مفهومي تقسيم«سوي ديگر،  از .)69 :1396 ،ها و عسگري محمدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Burgoyne 
2. Leadership Well an Leaders 
3. Crossing Boundaries 
4. Spendlove 
5. Wolverton 
6. American Association of Community Colleges 
7. Community College Advocacy 
8. Wisniewski 
9. Rantz 
10. Pounder 
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 همين به ،)54 :2015 بِلَك،( »)دانشگاهيان يعني( شوند مي اداره كه باشد كساني جانب از )اظهارات( 1دفاعيات نتيجه
در نظر گرفته است؛ زيرا اين  علمي هيئت اعضايديدگاه  از را دانشگاه رهبري هاي شايستگي بيان پژوهش، اين دليل،
 در تحقيق نگارندگان، فعاليت و تحصيل سابقه به توجه با .هستند دانشگاهي رهبري در هدف هاي جامعه ينتر مهم افراد
 اين علمي هيئت اعضاي هاينظر ازمندي  بهره با و خوارزمي و طباطبائي عالمه تهران، هاي دانشگاه مكاني قلمرو

 تهران، هاي دانشگاه علمي هيئت اعضاي از نفر 212 را اين پژوهش آماري جامعه ،بنابراين .است شده انجام ها دانشگاه
. تشكيل داده استدانشگاه  علمي هيئت يت درعضوسابقه  سال 3 با حداقل 1398 سال در خوارزمي و طباطبائي عالمه
 محيط از كافي شناختكسب  دانشگاه، علمي هيئتدر  يتعضو براي سال 3 حداقل سابقهدر نظر گرفتن  اصلي دليل

 روش به ،پژوهش هاي نمونه انتخاب .است پژوهش مكاني قلمرو در دانشگاه رئيس رهبري هاي كارويژه و دانشگاه
 گردآوري ابزار .استگردآوري شده  ميداني و اي كتابخانه هاي شيوه به اطالعات و بوده ساده تصادفي گيري نمونه

بررسي  از پس پژوهش، نامه پرسش به دستيابي براي .استبوده  گويه 64 باهمراه  ساخته محقق نامه پرسش اطالعات،
 آموزش نظام در دانشگاه رئيس رهبري براي شايستگي 82 از متشكل فهرستي خارجي، و داخلي تحقيقاتي هاي پيشينه
 تهيه )شايستگي 21( نگرشي و )شايستگي 39( مهارتي ،)شايستگي 22( دانشي هاي شايستگي تفكيك به ،ايران عالي
 آموزش نظام با سازگار و منعطف كاربردي شايستگي الگوي متخصصان، و دانشگاهي خبرگان نظر اساس بر سپس، شد

 و رسيد عالي آموزش نظران صاحب از تعدادي رؤيت به ،اوليه نامه پرسش روايي، سنجش براي .شد طراحي ايران عالي
 شد استفادهنامه  پرسشاز  تر، مناسب هاي سؤال با جايگزيني و نامه پرسش هاي سؤال از برخي تغيير و الزم ويرايش از پس

 و 3 ،2 يها جدول شرح به ،نگرشي و مهارتي دانشي، هاي شايستگي تفكيك به ،نامه پرسش هاي سؤال ).محتوايي روايي(
  .است 4

  ها دانشگاه يرؤسا رهبري دانشي هاي شايستگي فهرست .2 جدول
 پژوهش هاي پيشينه از مرتبط منابع  شايستگي  رديف

ــارپر  علمي تعالي براي نوآوري و خالقيت عمل، ابتكار   .1 ــوبرگ و ه ــوين ،)2016( ني ــاريتو ،)2008( بورگ ــدر ،)2012( بوم  پان
 )1387( نورشاهي ،)2017( وولف ،)1999(

 مردم و جامعه انتظارات و سياسي ملزومات بر اشراف   .2
  عالي آموزش از

 ،)1398( و همكـاران  دلشـاد  ،)2019( كعبـي  ال ،)1395( همكاران و كرمي
 )2016( نيوبرگ و هارپر

 پيكره به جديد اطالعات و دانش مؤثر و سريع انتقال   .3
 )2017( بومن  داس  دانشگاه

 انسـاني،  منـابع  نـوين  هـاي  نظام و قوانين با آشنايي   .4
 )1387( نورشاهي ،)2019( راپ ،)2020( بورگوس  اداري و مالي

 اهـداف  بـراي  سـازماني  اسـتراتژي  و راهبردي تفكر   .5
  دانشگاه آينده

 نيـوبرگ  و هـارپر  ،)1394( همكـاران  و محقـق  ،)2016( نيـوبرگ  و هارپر
 و ســاعتچي ،)2005( هـا  كـالج  آمريكــايي انجمـن  ،)2015( بِلَـك  ،)2016(

 )2020( بورگوس ،)1384( عزيزپور

 ،)1398( و همكـاران  دلشـاد  ،)2006( لـين  مـك  و تونهـايم  ،)2017( وولف  سيستمي و تحليلي منطقي، تفكر   .6
 )1397( همكاران و پور قلي

 )1384( عزيزپور و ساعتچي ،)2015( بِلَك  تيمي كار رهبري و سازي تيم دانش   .7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Defensiveness 
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 پژوهش هاي پيشينه از مرتبط منابع  شايستگي  رديف

 بـراي  اسـتراتژيك  دهي سازمان و ريزي برنامه دانش   .8
  دانشگاه عملكرد مستمر بهبود

 وولف ،)1387( نورشاهي ،)1384( عزيزپور و ساعتچي ،)2017( داس بومن
)2017( 

 محــيط بــه كامــل احاطــه و گيــري تصــميم دانــش   .9
  امور پيگيري و هادستور ابالغ دانشگاه،

و  دلشــاد ،)2015( بِلَــك ،)2020( بورگــوس ،)2006( لــين مــك و تونهــايم
 )1398( همكاران

 اعمـال  و پذيري مشورت سازگاري، براي الزم دانش   .10
  مشاركتي رهبري سبك

ــوين ــاريتو ،)2008( بورگ ــك ،)2012( بوم ــاد ،)2015( بِلَ ــاران دلش  و همك
 راپ ،)2015( بِلَـك  ،)2017( داس بومن ،)2016( نيوبرگ و هارپر ،)1398(
)2019( 

 و دانشـگاه  محـيط  در هـا  ارزش و اتاخالقي شناخت   .11
  آنها توسعه و برقراري به اهتمام

 ،)1387( نورشـاهي  ،)2002( رانتز ،)1395( همكاران و كرمي ،)2019( راپ
 ،)2017( داس بـومن  ،)1397( همكـاران  و پـور  قلـي  ،)2004( نيوزكي ويس
 )2017( وولف

 و ها ارزش از باال درك و دانشگاهي فرهنگ شناخت   .12
  دانشگاه كاركردهاي

ــف ــومن ،)2019( راپ ،)2017( وولـ ــاريتو ،)2017( داس بـ  ،)2012( بومـ
 )2019( كعبي ال

  دانشگاهي اعتبار و علمي صالحيت   .13
ــك ــاريتو ،)2015( بِلَ ــان ،)2012( بوم ــاران و رحيمي ــامي ،)1395( همك  ام
 و پور قلي ،)1387( نورشاهي ،)2007( اسپندالو ،)1397( همكاران و ميبدي

 )1397( همكاران

 در اطالعـات  چـرخش  كنتـرل  و مـديريت  از آگاهي   .14
  دانشگاه درون

 داس بـومن  ،)2006( لـين  مـك  و تونهايم ،)2019( راپ ،)2020( بورگوس
)2017( 

 محـيط  در مشـكل  و تضـاد  تعـارض،  مديريت دانش   .15
  دانشگاه

 نيـوزكي  ويـس  ،)2005( والورتون ،)2019( راپ ،)2006( لين مك و تونهايم
 )2016( نيوبرگ و هارپر ،)2002( رانتز ،)1387( نورشاهي ،)2004(

 )1387( نورشاهي ،)2007( اسپندالو ،)2019( راپ  زني چانه و مذاكره نمايندگي،   .16

  

  ها دانشگاه يرؤسا رهبري مهارتي هاي شايستگي فهرست. 3 جدول
 پژوهش هاي پيشينه از مرتبط منابع  شايستگي  رديف

ــاي   .1 ــاداش اعط ــب پ ــه مناس ــه ب ــاي يافت ــي ه  و علم
 )2016( نيوبرگ و هارپر  نوآورانه و خالقانه هاي فعاليت

 اهـداف  بـه  بخشـي  اولويـت  و عملي و فكري استقالل   .2
 )2019( كعبي ال ،)2017( داس بومن  سياسي هاي جريان برابر در دانشگاه

ــام   .3 ــدگي اله ــت و دهن ــذاري قابلي ــرانگيختن و تأثيرگ  ب
  )بودن كاريزماتيك و الگو( همكاران

ــوين ،)2019( راپ ــدر ،)2008( بورگـ ــپندالو ،)1999( پانـ  ،)2007( اسـ
 )2020( بورگوس ،)1384( عزيزپور و ساعتچي

 )2016( نيوبرگ و هارپر ،)2019( راپ ،)2006( لين مك و تونهايم  مقتضي مواقع در پذيري انطباق و پذيري انعطاف   .4

ــا اثــربخش و صــميمي جــذاب، ارتباطــات برقــراري   .5  ب
  دانشگاه خارج و داخل نفعان ذي

 جعفـري  قورچيـان،  دلشـاد،  ،)2006( لـين  مـك  و تونهايم ،)2015( بِلَك
 نيـوزكي  ويـس  ،)2005( والورتـون  ،)1397( همكاران و پور قلي ،)1398(
 هـا  كـالج  آمريكـايي  انجمـن  ،)2002( رانتـز  ،)1387( نورشاهي ،)2004(
 )2017( داس بومن ،)2007( اسپندالو ،)2005(

 آمـوزش  يـا  دانشگاه در كالن و اجرايي مديريت تجربه   .6
  عالي

 و پور قلي ،)2012( بوماريتو ،)1398( و همكاران دلشاد ،)2007( اسپندالو
ــومن داس ،)1387( نورشــاهي ،)1397( همكــاران  بورگــوس ،)2017( ب

)2020( 

 )1387( نورشاهي ،)2017( داس بومن  آشوب و پيچيدگي بحران، مديريت   .7

 و نظـم  حاكميـت  و كـار  بنـدي  اولويـت  زمان، مديريت   .8
 )2017( بومنداس   دانشگاه در انضباط
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 پژوهش هاي پيشينه از مرتبط منابع  شايستگي  رديف

 و همكـاران  پيشـرفت  و بالنـدگي  براي مجدانه تالش   .9
 )2016( نيوبرگ و هارپر ،)2019( كعبي ال ،)1398( و همكاران دلشاد  آنان در خودانگيزشي حس پرورش

مختلـفمنـابعبهينـههمـاهنگيوهـدايت  مديريت،   .10
 تجهيزاتي و مالي انساني،

 هـا  كالج آمريكايي انجمن ،)2020( بورگوس ،)2006( لينمكوتونهايم
 )2016( نيوبرگ و هارپر ،)2012( بوماريتو ،)2017( داس بومن،)2005(

محـيطدرهماهنگيوهمكاريروحيه و انگيزه ايجاد   .11
  دانشگاهي

 ،)2004( نيـوزكي  ويـس  ،)2017(داس بـومن  ،)2016(نيـوبرگوهارپر
 )2017( وولف ،)2020(بورگوس

وپژوهشـيموضـوعاتانتخابدرعلمي آزادي ايجاد   .12
 )2017( داس بومن تحقيقاتيهاي طرح نتايج انتشار

وهمكـارانبـيننفـوذقـدرتوجاذبـهبرخورداري از    .13
  دانشگاه محيط

ــارپر ــوبرگوه ــوروســاعتچي ،)2016( ني ــومن ،)1384( عزيزپ  داس ب
)2017( 

دركاركنــانوهمكــارانبــينمشــترك زبــان ايجــاد   .14
 )2017( داس بومن ،)2017( وولف ،)2012( بوماريتو دانشگاه توسعه راستاي

وهمكـارانآساندسترسيمناسب براي شرايط ايجاد   .15
 )2017( داس بومن دانشگاهرئيس به مراجعان

توسـعهورشـدبـرايخـالقودوسـتانه فضاي ايجاد   .16
 دانشگاهدرمشاركت و مهارت دانش،

 بِلَك ،)2016( نيوبرگ و هارپر،)2006( لين مك و تونهايم،)2019(راپ
 )2012( بوماريتو ،)2004( نيوزكي ويس ،)2017(وولف،)2015(

وكـالسادارهتـدريس،درعلمـيآزاد فضـاي  ايجاد   .17
  درسي مباحث

 بِلَـك  ،)2016( نيـوبرگ  و هـارپر ،)2017( داس بـومن ،)2019(كعبيال
)2015( 

بـهاهتماموتوازنويكپارچگيرفتاري، انسجام ايجاد   .18
 )2020( بورگوس ،)1387( نورشاهي ،)1999( پاندر دانشگاهيهاي فعاليت تمامي

 )2017( وولف ،)1398( و همكاران دلشاد  مدون و جامع شغلي عملكرد ارزشيابي نظام برقراري   .19

هيئـتاعضـايوكاركنـاندانشـجويان، جـذب  توان   .20
 )2019( كعبي ال ،)2017( وولف ،)2016( نيوبرگ و هارپر سياسيهايبنديجناح از دور به علمي

ازدوربــهپژوهشــيوعلمــيهــايفعاليــت گســترش   .21
 )2019( كعبي ال ،)2017( داس بومن سياسي نظرهاي اختالف

 )2017( داس بومن ،)2017( وولف  ها دانشگاه ساير نوين هاي شيوه و تجارب از گيري بهره   .22

علمـيهـايگروهنسبيآزاديتقويت و اختيار تفويض   .23
 )2017( داس بومن ،)2007( اسپندالو دانشگاهتخصصي امور در

آموزشي،هايطرحوهابرنامهدرثبات برقراري توانايي   .24
 )1397( همكاران و ميبدي امامي ،)2016( نيوبرگ و هارپر دانشگاهاجرايي و پژوهشي

و  دلشـاد  ،)1395( همكـاران  ورحيميان ،)2007( اسپندالو،)2015(بِلَك  خارج و داخل علمي محافل با ارتباط توان   .25
 )1398(همكاران

وانسانينيرويدرتحولوتغييرايجاد و جذب توانايي   .26
 )2017( داس بومن ،)2020( بورگوس ،)2016( نيوبرگ و هارپر دانشگاه نمسئوال

 )2019( كعبي ال ،)2006( لين مك و تونهايم  انديشيدن براي مناسب فرصت و محيط ساختن فراهم   .27

 بـه  وابسـتگي  كـاهش  بـراي  مـالي  منـابع  سازي متنوع   .28
  دولتي بودجه

 ،)2016( نيــوبرگ و هــارپر ،)1387( نورشــاهي ،)2017(داس بــومن
 و تونهـايم  ،)1398( و همكـاران  دلشـاد  ،)2015( بِلَك ،)2020( بورگوس

 )2006(لينمك

هيئـتاعضـايعملكـردبـرمسـتمر ارزيابي و كنترل   .29
 )2020( بورگوس ،)1394( همكاران و محقق ،)2007( اسپندالو مختلفواحدهاي و علمي

  ،)2020( بورگوس ،)2015( بِلَك ،)2017( داس بومن  دانشگاه اجرايي و مديريتي هاي فعاليت همسوسازي   .30
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  ها دانشگاه يرؤسا رهبري نگرشي هاي شايستگي فهرست .4 جدول
 پژوهش هاي پيشينه از مرتبط منابع شايستگي  رديف

 مقـررات  و قـوانين  بر مبتني و پذيرش مورد قدرت اعمال   .1
 )1395( همكاران و كرمي  دانشگاه اداره براي

 هاي تصميم اتخاذ براي شجاعت و شهامت نفس، اعتمادبه   .2
 )2006( لين مك و تونهايم ،)1395( همكاران و رحيميان  راسخ و قاطع

 )2016( نيوبرگ و هارپر ،)1387( نورشاهي ،)2017( داس بومن  دانشگاه بيروني و دروني اجتماعات بين در اعتمادسازي   .3

 دور بـه  متخصص علمي هيئت اعضاي و مديران انتصاب   .4
 )2020( بورگوس ،)2019( كعبي ال  سياسي هاي بندي جناح از

 عملكـرد  بـا  رابطـه  در انتقادهـا  از استقبال و انتقادپذيري   .5
 )2016( نيوبرگ و هارپر ،)2017( وولف  خويش

 بهبـود  بـراي  هـا  سياسـت  و عملكردهـا  بـازخورد  بررسي   .6
  خود شغلي و اي حرفه هاي مهارت

داس  ،)1384( عزيزپـور  و ساعتچي ،)1397( همكاران و ميبدي امامي
 )2017( بومن

ــان  ازخودگذشتگي و نفس عزت صداقت،   .7 ــاران و رحيمي ــك ،)1395( همك ــي ،)2015( بِلَ ــاران و كرم  همك
)1395( 

 و پشـتكار  قـدم،  ثبـات  داشـتن  و اسـترس  و فشار تحمل   .8
  استقامت

ــاريتو ــارپر ،)2012( بوم ــوبرگ و ه ــايم ،)2016( ني ــك و تونه ــين م  ل
 )2004( نيوزكي ويس ،)2006(

 )2017( داس بومن ،)2017( وولف ،)2016( نيوبرگ و هارپر  كارآفريني و گرايي تحول   .9

 و دانشـگاه  اهـداف  تحقق و علمي تعالي به اخالقي تعهد   .10
  آن توسعه و رشد

 ،)2019( راپ ،)1394( همكـاران  و محقق ،)2006( لين مك و تونهايم
 )2019( كعبي ال ،)1395( همكاران و كرمي ،)1387( نورشاهي

 جامعـه  اعضـاي  هـاي  توانمندي و عاليق نيازها، به توجه   .11
  دانشگاهي

 و هــارپر ،)1395( همكــاران و رحيميــان ،)1398( و همكــاران دلشــاد
 )2016( نيوبرگ

ــابي و گريوجــو جســت   .12 ــادي ارزي ــي موقعيــت انتق  و فعل
 )2007( اسپندالو  دانشگاه سنتي و قديمي هاي شيوه

 مشـكالت  بـا  مواجهه و گيري تصميم در انصاف و عدالت   .13
  دانشگاهي جامعه اعضاي

ــك ــي ال ،)2015( بِلَ ــي ،)2019( كعب ــاران و كرم  راپ ،)1395( همك
)2019( 

 صـحيح  مديريت و هدايت ترسيم، و تغييرمداري فرهنگ   .14
 )2017( داس بومن ،)2012( بوماريتو ،)1387( نورشاهي  دانشگاه دروني تغييرات

 آنـان  از سـازماني  حمايـت  و همكـاران  بـه  رساندن ياري   .15
  )دانشگاهي اجتماع مدافع(

 آمريكايي انجمن ،)2008( بورگوين ،)2017( داس بومن ،)2019( راپ
 )2019( كعبي ال ،)2020( بورگوس ،)2005( ها كالج

 جديـد  پيشـنهادهاي  و هـا  حـل  راه ها، ايده پذيرش قابليت   .16
 )2016( نيوبرگ و هارپر ،)2017( داس بومن  آنها پرورش و همكاران

 تجـارب  از اسـتفاده  بـا  امـور  تصـحيح  و مستمر يادگيري   .17
 )2019( كعبي ال  علمي هيئت اعضاي و مديران

 و اجرا تدوين، در گرايي اي حرفه و گرايي هدف گرايي، واقع   .18
 )2005( ها كالج آمريكايي انجمن  دانشگاه امور پيگيري

  

 براي كرونباخ آلفاي اعتماد ضريب و شد بررسي آزمايشي طور به نفري 30 گروه يك كمك به ،نيز نامه پرسش اعتبار
  .درج شده است 5 جدول در نتايج آن كه آمد دست به تفكيك به نگرشي و مهارتي دانشي، هاي سؤال مجموعه از يك هر
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 كرونباخ آلفاي اعتماد ضريب محاسبه نتايج .5 جدول

  آلفا ضريب موجود وضعيت  آلفا ضريب انتظار مورد وضعيت  ها ل سؤا تعداد  ابعاد

  %88  %77  16  دانش

  %92  %81  30  مهارت

  %86  %75  18  نگرش
 

  
 وتحليل تجزيه براي .است مقبول و باال نسبتاً آمده، دست به كرونباخ آلفاي ضرايب ،5 جدول هاي داده به توجه با

  .تحليل عاملي تأييدي استفاده شده استبارتلت و هاي  از آزمون تحقيق، هاي داده

  پژوهش هاي يافته
  .استدرج شده  6 جدولدر  آن نتايج كه است شده استفاده بارتلت آزمون و KMO شاخص از ،نمونه كفايت ارزيابي براي

  بارتلت و KMO آزمون خروجي .6 جدول
  معناداري سطح  آزادي درجه  بارتلت آزمون  KMO شاخص

917/0  523/5370  630  000/0  
  
 917/0 بـا  برابـر  SPSS افـزار  نـرم  خروجي در آمده دست به نمونه كفايت اندازه، 6 جدول نتايج مندرج در به توجه با

 )523/5370( آمـده  دست به آماره معناداري كه است صفر برابر بارتلت آزمون معناداري سطح همچنين و )7/0 از تر بزرگ(
  .كند حكايت مي يتأييد عاملي تحليلاجراي  براي  نمونه كفايت از ،نتايج كه گفت توان يم و دهد يم نشان را

 Smart PLS افزار نرم در )يتأييد عاملي تحليل( ساختاري معادالت سازي مدل از مدل، اعتبارسنجي منظور به
 بررسي ها لفهؤم و ها شاخص بين روابط مدل، هاي شاخص و ها لفهؤم شدن مشخص از پس كه صورت اين به ،شد استفاده

 ،ها مدل داري امعن ضرايب و استاندارد تخمين حالت در Smart PLS افزار نرم خروجي نتايج هب نگاهي با .شد تحليل و
 هاي شايستگي ؛)024/100 معناداري و 943/0 استاندارد ضريب( دانشي هاي شايستگي شامل ،مدل عدب 3 كه شد مشخص
 معناداري و925/0 استاندارد ضريب( نگرشي هاي شايستگيو  )803/74 معناداري و 919/0 استاندارد ضريب( مهارتي

 رهبري هاي شايستگي( مربوطه متغير با ،شده شناسايي ابعاد كه دهد يم نشان ضرايب اين .شوند مي تأييد )249/85
 تبيين را مدنظر اصلي متغير اند توانسته يخوب به و دارندبستگي زيادي  هم )ايران عالي آموزش نظام در ها دانشگاه يرؤسا
 آزمون مقدار زيرا ند؛معنادار آمده دست هب ضرايب تمامي كهدهد  مي نشان ،پارامترها و ضرايب معناداري همچنين .كنند

در دست  شاخص 64 همه تحليل، اين نتايج طبق .است تر كوچك -96/1تر و از  بزرگ 96/1 از آنها تك تك معناداري
   .شود مي تأييد ها شاخص اين براي آمده دست به ضرايب معناداري شود، به بيان ديگر، مي پذيرفتهبررسي 
 داد نشان نيز )رهبري شايستگي مفهوم با اصلي هاي عدب بين بستگي هم( اصلي مدل يتأييد عاملي تحليل نتايج 

 ،بين اين در .كنند آن را تبيين مي خوبي به و دارندمحكمي بستگي  هم شايستگي مفهوم با اصلي بعد 3 هر كه
 و 943/0 ضريب با دانشي هاي شايستگي ترتيب به و دارد را بستگي هم بيشترين 919/0 ضريب با مهارتي هاي شايستگي
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 ضرايب و عاملي بارهاي 9 تا 7 هاي جدول .گيرند هاي بعدي قرار مي رتبهدر  925/0 ضريب با نگرشي هاي شايستگي
   .دهد يم نشان معناداري ضرايب و استاندارد تخمين حالت در را تحقيق متغيرهاي معناداري

  دانشگاه رئيس رهبري دانشي هاي شايستگي يتأييد عاملي تحليل نتايج .7 جدول

  اولويت  معناداري ضرايب عاملي بار  دانشي هاي شايستگي

83/0  دانشگاهي اعتبار و علمي صالحيت  42/40 1  

  2 35/02 0/82  دانشگاه كاركردهاي و ها ارزش از باال درك و دانشگاهي فرهنگ شناخت

  3 19/49 0/68  دانشگاه عملكرد مستمر بهبود براي استراتژيك دهي سازمان و ريزي برنامه دانش

  4 26/39 0/75  دانشگاه آينده اهداف براي سازماني استراتژي و راهبردي تفكر

  5 30/25 0/76  تيمي كار رهبري و سازي تيم دانش

  6 19/82 0/72  اداري و مالي انساني، منابع نوين هاي نظام و قوانين با آشنايي

  7 15/94 0/68  عالي آموزش از مردم و جامعه انتظارات و سياسي ملزومات بر اشراف

  8 32/18 0/78  مشاركتي رهبري سبك اعمال و پذيري مشورت سازگاري، براي الزم دانش

  9 29/67 0/81  علمي تعالي براي نوآوري و خالقيت عمل، ابتكار

  10 18/04 0/72  سيستمي و تحليلي منطقي، تفكر

  11 35/71 0/79  دانشگاه محيط در مشكل و تضاد تعارض، مديريت دانش

  12 12/07 0/70  زني چانه و مذاكره نمايندگي،

  13 12/93 0/73  امور پيگيري و هادستور ابالغ دانشگاه، محيط به كامل احاطه و گيري تصميم دانش

  14 11/14 0/51  دانشگاه درون در اطالعات چرخش كنترل و مديريت از آگاهي

  15 15/90 0/72  آنها توسعه و برقراري به اهتمام و دانشگاه محيط در ها ارزش و اتاخالقي شناخت

  16 29/17 0/76  دانشگاه پيكره به جديد اطالعات و دانش مؤثر و سريع انتقال
17  

  
 .شود يم مشاهده 7 جدول در دانشگاه رئيس رهبري دانشي هاي شايستگي ،يتأييد عاملي تحليل نتايج به توجه با

 معنادار و مناسب ،آمده دست هب هاي شاخص داريامعن ضرايب و است 5/0 يومسا يا تر بزرگ ها شاخص همه عاملي بار
 ،تحقيق گيري اندازه مدل مشخص شد كه و ها در مدل باقي ماندند شاخصتمام  ، از اين رو،)96/1 از تر بزرگ(هستند 

 هاي شايستگي( مربوطه متغير با شده شناسايي هاي شاخص كه دهد يم نشان ضرايب اينمقادير . ي استمناسب مدل
 عدد به توجه با همچنين .كنند تبيين را مدنظر اصلي متغير اند توانسته يخوب به و دارند بستگي محكمي هم )دانشي

 ،بين اين در .شدند تأييد دانشي هاي شايستگي به مربوط شاخص 16 هر مربوطه، يها شاخص براي آمده دست به معناداري
 باال درك و دانشگاهي فرهنگ شناخت و دارد را بستگي هم بيشترين 83/0 ضريب با دانشگاهي اعتبار و علمي صالحيت

   .گيرند هاي بعدي قرار مي در رده 82/0 ضريب با دانشگاه كاركردهاي و ها ارزش از



  
  

  158  ايرانعاليآموزشنظامدرهادانشگاهرؤساي رهبري هاي شايستگي

  
 

 دانشگاه رئيس رهبري مهارتي هاي شايستگي يتأييد عاملي تحليل نتايج. 8 جدول

  اولويت  معناداري ضرايب عاملي بار مهارتيهايشايستگي

  1 11/72 0/88  )اعتبارات و مالي مديريت( دولتي بودجه به وابستگي كاهش براي مالي منابع سازي متنوع
  2 42/96 0/86  عالي آموزش يا دانشگاه در كالن و اجرايي مديريت تجربه
  3 20/81 0/78  سياسي هاي بندي جناح از دور به علمي هيئت اعضاي و كاركنان دانشجويان، جذب توان
  4 28/23 0/82  خارج و داخل علمي محافل با ارتباط توان

  5 28/82 0/80  آشوب و پيچيدگي بحران، مديريت
  6 22/22 0/78  سياسي هاي جريان برابر در دانشگاه اهداف به بخشي اولويت و عملي و فكري استقالل
  7 19/13 0/75  تجهيزاتي و مالي انساني، مختلف منابع بهينه هماهنگي و هدايت مديريت،

  8 15/06 0/73  دانشگاه اجرايي و مديريتي هاي فعاليت سوسازي هم
  9 29/01 0/80  دانشگاه مسئوالن و انساني نيروي در تحول و تغيير ايجاد و جذب توانايي
  10 44/51 0/73  دانشگاه خارج و داخل نفعان ذي با اثربخش و صميمي جذاب، ارتباطات برقراري
  11 8/22 0/67  سياسي نظرهاي اختالف از دور به پژوهشي و علمي هاي فعاليت گسترش
  12 21/45 0/76  آنان در خودانگيزشي حس پرورش و همكاران پيشرفت و بالندگي براي مجدانه تالش
  13 38/72 0/85  دانشگاه در مشاركت و مهارت دانش، توسعه و رشد براي قالخ و دوستانه فضاي ايجاد
  14 22/20 0/78  ها دانشگاه ساير نوين هاي شيوه و تجارب از گيري بهره

  15 28/59 0/82   دانشگاه اجرايي و پژوهشي آموزشي، هاي طرح و ها برنامه در ثبات برقراري توانايي
  16 19/31 0/74  تحقيقاتي هاي طرح نتايج انتشار و پژوهشي موضوعات انتخاب در علمي آزادي ايجاد
  17 27/53 0/83  )بودن كاريزماتيك و الگو( همكاران برانگيختن و تأثيرگذاري قابليت و دهندگي الهام
  18 21/32 0/80  دانشگاه محيط و همكارانميان  نفوذ قدرت داشتن و جاذبه ايجاد

  19 18/52 0/52  دانشگاه در انضباط و نظم حاكميت و كار بندي اولويت زمان، مديريت
  20 27/09 0/80  دانشگاهي محيط در هماهنگي و همكاري روحيه و انگيزه ايجاد
  21 13/60 0/70  درسي مباحث و كالس اداره تدريس، در علمي آزاد فضاي ايجاد

  22 20/67 0/75  دانشگاه تخصصي امور در علمي هاي گروه نسبي آزادي تقويت و اختيار تفويض
  23 36/78 0/85  دانشگاه توسعه راستاي در كاركنان و همكاران بين مشترك زبان ايجاد
  24 24/67 0/81  انديشيدن براي مناسب فرصت و محيط ساختن فراهم
  25 11/23 0/69  مختلف واحدهاي و علمي هيئت اعضاي عملكرد بر مستمر ارزيابي و كنترل
  26 42/04 0/81  نوآورانه و خالقانه هاي فعاليت و علمي هاي يافته به مناسب پاداش اعطاي
  27 29/30 0/81  مقتضي مواقع در پذيري انطباق و پذيري انعطاف
  28 18/20 0/70  دانشگاهي هاي فعاليت تمامي به اهتمام و توازن و يكپارچگي رفتاري، انسجام ايجاد
  29 20/81 0/73  دانشگاه رئيس به مراجعان و همكاران آسان دسترسيبراي  الزم شرايط ايجاد

  30 24/79 0/82  مدون و جامع شغلي عملكرد ارزشيابي نظام برقراري



  
  

   1399 زمستان ،4 شماره ،10دوره انساني، منابع مطالعات  159  

 
 

 .شود يم مشاهده 8 جدول در دانشگاه رئيس رهبري مهارتي هاي شايستگي ،يتأييد عاملي تحليل نتايج به توجه با
 ندمعنادار و مناسب آمده دست به هاي شاخص داري نامع ضرايب و است 5/0 يومسا يا تر بزرگ ها شاخص همه عاملي بار
 ضرايب اين. ي استمناسب مدل ،تحقيق گيري اندازه مدل و نشد حذف مدل از شاخصي هيچاز اين رو،  ،)96/1 از تر بزرگ(

 يخوب به و دارندمحكمي  بستگي ، هممهارتي هاي شايستگي متغير با شده شناسايي هاي شاخص كه دهد يم نشان
 30 هر ،ها شاخص براي آمده دست به معناداري عدد به توجه با همچنين. كنند تبيين را مدنظر اصلي متغير اند توانسته
 بودجه به وابستگي كاهش براي مالي منابع سازي متنوع ،بين اين در .شدند تأييد مهارتي هاي شايستگي به مربوط شاخص
 كالن و اجرايي مديريت تجربه ،آن از بعد و دارد را بستگي هم بيشترين 88/0 ضريب با )اعتبارات و مالي مديريت( دولتي

   .گيرد مي قرار 86/0 ضريب با عالي آموزش يا دانشگاه در

 دانشگاه رئيس رهبري نگرشي هاي شايستگي يتأييد عاملي تحليل نتايج .9 جدول

   اولويت    معناداري ضرايب عاملي بار نگرشيهايشايستگي
  1 12/37 0/66  سياسي هاي بندي جناح از دور به متخصص علمي هيئت اعضاي و مديران انتصاب
  2 26/44 0/71  )دانشگاهي اجتماع مدافع( آنان از سازماني حمايت و همكاران به رساندن ياري
  3 34/04 0/74  آنها پرورش و همكاران جديد پيشنهادهاي و ها حل راه ها، ايده پذيرش قابليت
  4 17/15 0/74  دانشگاه امور پيگيري و اجرا تدوين، در گرايي اي حرفه و گرايي هدف گرايي، واقع

  5 17/26 0/74  كارآفريني و گرايي تحول
  6 8/53 0/75  راسخ و قاطع هاي تصميم اتخاذ براي شجاعت و شهامت نفس، اعتمادبه
  7 9/07 0/55  ازخودگذشتگي و نفس  عزت صداقت،

  8 33/06 0/71  دانشگاهي جامعه اعضاي هاي توانمندي و عاليق نيازها، به توجه
  9 25/71 0/79  دانشگاهي جامعه اعضاي مشكالت با مواجهه و گيري تصميم در انصاف و عدالت
  10 13/81 0/65  استقامت و پشتكار قدم، ثبات داشتن و استرس و فشار تحمل

  11 20/12 0/75  دانشگاه بيروني و دروني اجتماعات بين در اعتمادسازي
  12 15/59 0/71  دانشگاه دروني تغييرات صحيح مديريت و هدايت ترسيم، و تغييرمداري فرهنگ

78/0  آن توسعه و رشد و دانشگاه اهداف تحقق و علمي تعالي به اخالقي تعهد  15/33 13  
  14 27/53 0/76  خويش عملكرد با رابطه در انتقادها از استقبال و انتقادپذيري

  15 15/45 0/70  علمي هيئت اعضاي و مديران تجارب از استفاده با امور تصحيح و مستمر يادگيري
  16 18/55 0/77  خود شغلي و اي حرفه هاي مهارت بهبود براي ها سياست و عملكردها بازخورد بررسي
  17 18/87 0/75  دانشگاه سنتي و قديمي هاي شيوه و فعلي موقعيت انتقادي ارزيابي و گريوجو جست
16/32 0/76  دانشگاه اداره براي مقررات و قوانين بر مبتني و فته شدهپذير قدرت اعمال  18  

  
 .شود يم مشاهده 9 جدول در دانشگاه رئيس نگرشي مهارتي هاي شايستگي ،يتأييد عاملي تحليل نتايج به توجه با

 معنادارند و مناسب ،آمده دست به هاي شاخص داريامعن ضرايب واست  5/0وي مسا يا تر بزرگ ها شاخص همه عاملي بار
 اين. است تحقيق گيري اندازه مدلبودن  گوياي مناسب وشود  نمي حذف مدل از شاخصي ، از اين رو)96/1 از تر بزرگ(

 يخوب به و دارند بستگي محكمي ، همنگرشي هاي شايستگي متغير با شده شناسايي هاي شاخصكه  دهد يم نشان ضرايب
 18 هر ،ها شاخص براي آمده دست به معناداري عدد به توجه با همچنين .كنند تبيين را مدنظر اصلي متغير اند توانسته
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 با مواجهه و گيري تصميم در انصاف و عدالت ،بين اين در .شوند مي تأييد نگرشي هاي شايستگي به مربوط شاخص
 علمي تعالي به اخالقي تعهد ،آن از بعد و دارد را بستگي هم بيشترين 79/0 ضريب با دانشگاهي جامعه اعضاي مشكالت

   .گيرد مي قرار 78/0 ضريب با آن توسعه و رشد و دانشگاه اهداف تحقق و

  گيري اندازه مدل آزمون برازش مقادير .10 جدول

واريانسميانگين  متغير
  )AVE( استخراجي

پايايي
  تركيبي

تعيينضريب
)2R(  

 آلفاي
  كرونباخ

 پايايي
  اشتراكي

 مدل كيفيت
)CV.Com(  

  426/0  83/0  90/0  79/0  94/0  83/0  دانشي هاي شايستگي

  488/0  60/0  87/0  77/0  90/0  60/0  مهارتي هاي شايستگي

  492/0  53/0  85/0  83/0  89/0  53/0  نگرشي هاي شايستگي

  
 گيري اندازه مدل كرونباخ آلفاي ضريب .است شده داده نشان گيري اندازه مدل آزمون برازش مقادير ،10 جدول در

. است نامه پرسش پايايي گوياي 7/0با مقدار بيشتر از  )دروني سازگاري( دروني پايداري ارزيابي و پايايي سنجش براي
 هر براي 7/0با مقدار بيش از  مدل در يكديگر باها  سؤال بستگي هم و گيري اندازه مدل 1تركيبي پايايي شاخصبررسي 

 قابليت و 2اشتراكي پايايي معيار بررسي ،همچنين .كند حكايت مي گيري اندازه  مدل براي مناسب دروني پايداري از ،سازه
از  .است 5/0 از بيشتر سازه هر براي آمده دست به مقادير كه داد نشان جامعه، همان از ديگر نمونه يك در پذيري تعميم

 و 33/0 ،19/0 مقدار سه با آن نتايج و محاسبه مدل زاي درون پنهان متغيرهاي )2R( تعيين ضريب معيارسوي ديگر، 
 مقادير متوسط ،7 جدول به توجه با .شد مقايسه ،قوي و متوسط ضعيف، تعيين ضريب مقادير براي يمالك عنوان به 67/0

  .كند حكايت مي مدل مناسب برازش است كه از 33/0 مقدار از تر بزرگ و 85/0 با برابر متغيرها تعيين ضريب
مقدار  .شد استفاده CV.Com شاخص از و نشان دادن قدرت پيشگويي مدل، يريگ اندازه مدل كيفيت سنجش براي

 ضعيف وضعيت در متغير اين مقادير چنانچه .است متغير )قوي( 35/0 و )متوسط( 15/0 ،)ضعيف( 02/0 بين شاخص اين
 آمده از شاخص دست به مقادير به توجه با .كرد دنظريتجد آن هاي شاخص و تحقيق مدل در خصوص بايستي باشد،

CV.Com، زياد است مدل پيشگويي قدرت كه گفت توان ميقرار دارند و  قوي وضعيت در گيري اندازه مدل متغيرهاي.  

  تحقيق متغيرهاي 2R و communality ميزان .11 جدول
  communality  2R  متغير

  79/0  83/0  دانشي هاي شايستگي
  77/0  60/0  مهارتي هاي شايستگي
  83/0  53/0  نگرشي هاي شايستگي

  80/0 65/0  ميانگين
GOF  72/0  × ( 	 	 ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. CR(Composit relaiability) 
2. Communality 
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اند كه  كرده ابداع )2004( شهمكاران و تننهاوس را معيار اين .شد بررسي GOF معيار طريق از نيز مدل كلي برازش
  .شود مي محاسبه 1بر اساس رابطه 

×  )1 رابطه ( 	 ) 
 هـاي  سـازه  2 و سـازه  هـر  اشـتراكي  مقـادير  ميـانگين  دهنده نشان Communalities ميانگين كه طوري به
 و  GOF بـراي  قـوي  و متوسـط  ضعيف، مقادير عنوان به 35/0 و 25/0 ،01/0 مقدار سه به توجه با .است مدل زاي درون

  . ي داردمناسب بسيار برازش توان گفت كه مدل مي ،)5جدول ( 72/0 عدد حصول

  گيري نتيجه و بحث
 سه در ايران عالي آموزش نظام در ها دانشگاه يرؤسا رهبري هاي شايستگي بندي اولويت و احصا هدف با پژوهش اين

 از اعظمي بخش كهشود  توجه مفهوم اين بهتالش شد  در اين پژوهش. انجام گرفت نگرشي و مهارتي دانشي، زمينه
   .دارد بستگي دانشگاهي رهبران هاي شايستگي و توانمندي به ها، دانشگاه در عالي آموزش اهداف تحقق

 ،ايران عالي آموزش نظام در دانشگاه رئيس رهبري هاي شايستگي بندي اولويت در پژوهش، هاي يافتهبر اساس 
 هاي محيط نياز با يافته اين البته .برخوردارند بيشتري اهميت ازهاي دانشي، نگرشي و مهارتي،  ترتيب، شايستگي به

 تأكيد در .دارد تطابق بيشتري است، دانشگاهي فرهنگ و ها ارزش به احترام مندنياز كه دانشگاه همچون پويا و پيچيده
 در دانشگاه رئيس دانشي و علمي مقبوليت به تواند مي دانشي هاي شايستگي كه گفت بايد ،مطالعه اين اهميت بر مجدد

 علمي اعتبار و صالحيت واقع در ،شايستگي اين .كند پيشگيري وي پذيرش در اوليه ممانعت از وشود  منتهي مجموعه
 و اشراف درك، به دانشگاه، رئيس رهبري هاي شايستگي از بخش اين ديگر، زاويه از .دارد همراه به را ها دانشگاه يرؤسا

 و ها تصميم اتخاذ در وي به و كند اشاره مي دانشگاهي كاركردهاي و ها ارزش مديريتي، مسائل از دانشگاه رئيس آگاهي
 بيشتر اعتماد زمينه ،دانشگاه رئيس نگرشي هاي شايستگي .رساند مي ياري دانشگاهي محيط با متناسب هاي برنامه
 رفتار مشترك، گفتمان براي الزم بستر ايجاد با وكند  را فراهم مي دانشگاهي محيط در مختلف هاي گروه و ها هطبق

 اين .سازد مي رهنمون بيشتر موفقيت سمت به را دانشگاه محيط، در انگيزش افزايش و دانشگاه در اخالقي و اي حرفه
 تعهد و اعتماد گيري شكل در واست  مهم بسيار علمي، هيئت اعضاي و دانشگاهي كاركنان براي شايستگي از بخش

 پذيرش به مهارتي هاي شايستگي .دارد اي كننده تعيين نقش ،دانشگاه رئيس و دانشگاهي جامعه اعضاي بين دوطرفه
 كمك ...و انساني اداري، مالي، ساختاري، پژوهشي، آموزشي، فرايندهاي در دانشگاه رئيس تخصصي رفتارهاي ونظرها 
 افزايش واست  عالي آموزش و دانشگاه محيط در كالن و اجرايي مديريت تجربه بيانگر شايستگي اين .كرد خواهد

   .شد خواهد سبب را دانشگاه محيط در سويي هم و نوايي هم
 ،)2016( نيوبرگ و هارپر ،)2012( بوماريتو ،)1999( پاندر ،)2017( بومن  داس هاي يافته با پژوهش اين هاي يافته

 ،)2002( رانتز ،)1387( نورشاهي نگرش، بعد در )1394( همكاران و محقق و )2006( لين مك و تونهايم ،)2015( بِلَك
 بعد در )2008( بورگوين و )2017( وولف و مهارت بعد در )2005( والورتون و )2007( اسپندالو ،)2004( نيوزكي ويس
 ،)2019( راپهاي  نتايج پژوهش با همچنين .دارد ، ارتباط نزديكيدانشگاه رئيس موردنياز رهبري هاي شايستگي از دانش
   .دارد خواني هم مختلف ابعاد در )1397( همكاران و پور قلي و )1398( همكاران و ميبدي امامي
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  :شود مي ارائه كاربردي يپيشنهادهاي ،پژوهش هاي يافته با متناسب انتها در
 نگرشي و مهارتي دانشي، هاي شايستگي از يك هررؤساي دانشگاهي، به واكاوي و بررسي كه  است نياز، 

 اهداف تعالي براي بيشتري مقبوليت و اثربخشي بتوانند ها، شايستگي اين از يك هر بهتر درك با تابپردازند 
 باشند؛ داشته دانشگاه محيط در ترسيمي

 رئيس سوي از قبول قابل انگيزش و نفوذ ايجاد همان كه دانشگاه محيط در رهبري اساسي هاي كارويژه به 
 شود؛ داده بيشتري اهميت ،است دانشگاه محيط در دانشگاه

  دانشگاهي فرهنگ شناخت« ،»علمي صالحيت و دانشگاهي اعتبار« شايستگي چهار به دنبخشي ارجحيتبر«، 
 يرؤسا گزينش هاي شايستگي ترين مهم عنوان به ،»مديريتي تجربه« و »دانشگاه در اعتباري و مالي مديريت«

 ؛شود تأكيد ،ايران عالي آموزش نظام در ها دانشگاه

 و دانشي نگرشي، هاي شايستگي به ،ترتيب به ها، دانشگاه يرؤسا گزينش در پژوهش هاي داده به توجه با 
 شود؛ دادهاولويت  مهارتي

 نگرشي، و مهارتي دانشي، مختلف ابعادبندي خاص ارائه شده در اين پژوهش را براي  ربط، اولويت مسئوالن ذي 
  . به آن توجه كنند ،ايران عالي آموزش نظام در ها دانشگاه رهبران گزينش و هنگام به بحث بگذارند

  منابع
 در رهبري هاي شايستگي الگوي طراحي ).1398( سعيد ندوشن،  غياثي ؛عباس پور، عباس ؛حميد رحيميان، ؛احمدعلي ميبدي،  امامي 

  .166-137 ،)2( 11 ،انساني منابع مديريت هاي پژوهش .تهران شهر دولتي هاي دانشگاه

 رفتـار  سـازماني،  تعهـد  سـازماني،  فرهنـگ  بر خدمتگزار رهبري تأثير بررسي .)1397( مهرداد ،شكيب حسيني ؛امين ،فكرت  جعفري
   .68 -45 ،)3( 8 ،انساني منابع مطالعات .كاركنان عملكرد و سازماني شهروندي

 )آموزشـي  هاي گروه( تيم عملكرد و آفرين تحول رهبري ارتباط تبيين .)1396( مهدي ،عسگري ؛فريده ،ها محمدي ؛اكبر ،پور حسن
  .86 -67 ،)3( 7 ،يانسان منابع مطالعات .شناختي اعتماد لفهؤم بر تأكيد با ها دانشگاه در

 بـر  رهبري هاي سبك تأثير .)1398( محسن ،علي عين ؛هوشمند ،بالغ قره باقري ؛مرتضي ،رزگاه باش مين ملكي ؛عظيم ،حمزئيان
  .110 -89 ،)2(9 ،انساني منابع مطالعات .شغلي درگيري گر تعديل نقش :نوآورانه رفتار

 نـو  رهيـافتي  .كاربردي-علمي جامع دانشگاه بخش اثر رهبري مدل ).1398( پريوش ،جعفري ؛قلينادر ،قورچيان ؛عبدالحميد ،دلشاد
  .311 -290 ،)40( 10 ،آموزشي مديريت در

  ).53( 13 ،مجلس هاي پژوهش مركز پژوهش .شايستگي مبناي بر مديريت ).1386( حامد هقانان،د

 رهبـري  موجـود  وضـعيت  تحليـل  و بررسـي  ).1395( سـبحان  جـو،  سـبحاني  ؛مرتضـي  طاهري، ؛عباس پور، عباس ؛حميد رحيميان،
   .23 -9 ،)15( 5 ،آموزشگاهي و آموزشي مطالعات .فرهنگيان دانشگاه در خدمتگزار

 هـاي  شايسـتگي  مـدل  اعتباريـابي  و طراحـي  ).1398( محمـدنقي  اكبـري،  ؛سعيد ندوشن،  غياثي ؛عباس پور، عباس ؛حميد رحيميان،
  .29-1 ،)4( 10 ،آموزشي مديريت در نو رهيافتي .كابل دولتي هاي دانشگاه يرؤسا

 .18 -1 ،)11( 12 ،دانشور .دانشگاهي اثربخش رهبري الگوي طراحي ).1384( اكبر علي شوبي، عزيزپور ؛محمود ساعتچي،
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 در معنـوي  رهبـري  مـدل  يتأييد عاملي تحليل ).1396( محمدعلي ،نادي ؛عباس ،قلتاش ؛مسلم ،صالحي ؛ژاله ،سروستاني سلطاني
  .42 -19 ،)32( 8 ،آموزشي مديريت در نو رهيافتي .عالي آموزش

 سـند  بـر  مبتنـي  دانشگاهي مديران شايستگي الگوي طراحي ).1397( محمدولي روزبهان، ؛سيدرضا سيدجوادين، ؛اله رحمت پور، قلي
   .34 -1 ،)2( 6 ،انتظامي نيروي در منابع مديريت .اسالمي دانشگاه

 كاركنان :مطالعه مورد( آن ابعاد و اخالقي رهبري تبيين و بررسي ).1395( جواد پوركريمي، ؛سيدمحمد ميركمالي، ؛محمدرضا كرمي،
  .34 -17 ،)22( 7 ،دولتي مديريت رسالت ).تهران دانشگاه

  ).179( 18 ،تدبير ماهنامه .شايستگي الگوي با مديران آموزش .)1386( مرتضي ،كرمي

 كاركنـان  بـين  سـازماني  كـارآفريني  بـر  معنوي رهبري تأثير ).1394( ،شيرمراد مرزبان، ؛مرتضي اكبري، ؛معصومه هرچقان، محقق
  .727 -709 ،)4( 8 ،كارآفريني توسعه .تهران دانشگاه

 آمـوزش  نظـران  صـاحب  ديـدگاه  از آنها نسبي اهميت ميزان و دانشگاه رياست براي الزم هاي شايستگي ).1387( نسرين نورشاهي،
  .48 -27 ،)48( ،عالي آموزش در ريزي برنامه و پژوهش .ايران عالي
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