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زایش اهمیتی  افت . عملکرد سازمانی، هر روز بیشتتر از بلتد دارای اهمیتی متی  تون      ارزیابیِدولتی نهادهای آموزش عالی با توجه به ساختار : مقدمه
وع مقتررا،،  تن. نهادهای آموزش عالی برار گرفته اسی توضیح داده می  ودرویِکه در چن  دهه گذ ته فرا هاییدولی در آموزش عالی با چالش 

ش را بته  ت ،   سازی و پتووهش و نتوآوری، تولیت  دانت    المللیتر، فشار فزاین ه ی بین ناهمگونحالی های ج ی  انتقال و واگذاری، ب نه دانشجویی 
ش ربابتی میتان   عالوه بر همه این موارد، کاهش بودجه عمومی، فشار برای رتله بنت ی دانشتگاه ، پتووهش و انتشتار ، افتزای     . تحی تاثیر برار داده اسی

مینتان حالتد   نهادها ، نهاد های آموزش عالی را به   ، به سمی ایجاد یک سیستم اداری موثر تر سوق می ده  تا از کیفیتی و بقتای ایتن ربابتی ا     
. ود

بهکشورهااینروایناز هستنمشهوردانشگاهروسایانتخابرون بررسیبخا رانگلستانومتح هایاال،نهادهایبهترینازبرخی:مسألهبیان
غیره،وQSجهانیاهدانشگرنکینگتایمز،عالیآموزشجهانیدانشگاهرنکینگمانن جهانسراردرگوناگونهایبن یرتلهتوسطمستمر ور
200جزوانگلستانازدانشگاه32وآمریکاازدانشگاه75مثال،عنوانبه.ان   هاعالمجهانهایدانشگاهبهتریندارایکشورهایعنوانبه

ازدانشگاهیهیچ2012تا2011سالهایدرتایمزعالیآموزشجهانیدانشگاهرنکینگارزیابی لقحالیکهدر،ان گرفتهبرارجهانبرتردانشگاه
مینهادیکییدرموفقباالسطحم یرانانتصابرون مهمنقشیدهن هنشاناحتماالامرایننتیجه،در.خوردنمیچشمبهلیسیایندرترکیه
.با  

ا، انگلستان،  رئیس دانشگاه در سیستم های آمریکانتصاب و بررسی  یوه های انتخاب حاضر پووهشهدف: پژوهشپرسش هایاهداف و 
.می با  و ترکیه 

نه ک ام اسی؟مورد بررسی یکسان اسی ؟ و روش مطلوب و بهیدرکشورهایو سوال تحقیق این اسی که  آیا سیستم انتصاب روسای دانشگاه 
تون و مقاال، مربو ه  تولیفی اسی که داده های مربوط به روش کتابخانه ای و با برسی م-روش تحقیق از نوع تحلیلی: روش شناسی پژوهش

.ان گردآوری   ه 

و چته در  اجرائیا،سطح اساس یافته این تحقیق در بیشتر دانشگاه های دنیا در حال بهلود سیستم آموزش عالی خود چه دربر : پژوهشیافته های
د اکثتر کشتورهای   بخش آموزش می با ن  اللته هیچ دستورالعمد با عی برای یک سیستم آموز ی و اجرایی ب ون نقص وجود ن ارد و  به همین دلیت 

با ن  چرا که ایتن  با این وجود، تمامی الالحا، م یریتی در معرض انتقادهای بسیار تن  می. ان رون  الالح ج ی برار گرفته در ل د یک اروپایی 
ادمیتک و  انتقتال بت ر، حتاکم، موضتوع آزادی آک    . الالحا، عم تا روی انتقال ب ر، سنتی دانشگاه ها به هیئی های مت یریتی تمرکتز متی نمایت     

ستتی تعتادل میتان    اگر استفاده از نظام هیئی به عنوان یتک بتانون پذیرفتته  تود بای    . در نهادهای آموزش عالی را افزایش می ده مشارکتیدموکراسی 
.  ایت  تفتاوتی با ت    در این هیا، بین نماین ه خارج از دانشگاه و نماین ه دانشتگاه نل . دانشگاهیان و افراد خارج از دانشگاه در رون  انتخاب گنجان ه  ود

ایت  در رونت  انتختاب    دانشتگاه هتا ب  . در این فرآین  گنجانت ه  تون   ذینفعاننه تنها دانشگاهیان بلکه کادر اداری و دانشجویان نیز ممکن اسی به عنوان 
.ه برار بگیردبای  مورد توجذینفعانهمچنین، این رون  الالح نلای  یک رون  باال به پایین با   و  عقای  همه . تر با ن مستقد رئیس خود 

نتصاب روسای دانشتگاه در  در مقایسه با کشورهای دیگر در مورد انتصاب روسای دانشگاه  می توان نتیجه گرفی که نظام ا: نتیجه گیریبحث و 
یران دانشتگاه هتا در   توجته بته اینکته تحقیقتا، متعت دی در زمینته  ایستتگی مت         ایران دارای نقاط ضعف و نوابصی می با   که پیشنهاد می گردد بتا  

نظترا، آن  کشورمان لور، گرفته اسی، مراجع سیاسی گذار در این حوزه از جمله وزار، علتوم و  تورای عتالی انقتالب فرهنگتی بتا بکتارگیری       
نظتور ایجتاد یتک رونت      همچنین تهیه یک فراین  جامع و کامتد بته م  و دانشگاهی م یران  ایسته پووهشگران به تهیه یک استراتوی با موضوع انتخاب 
. ایسته نیز داردنتصاب انتخاب و اچرا که دا تن م یران  ایسته نیاز به رون  کشور بپردازن ، استان ارد و  ایسته برای انتخاب روسای دانشگاه های 
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