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چکیده
موضوع این تحقين ،آسيبشناسی فرایند جذب هيئتعلمی در دانشگاههای دولتی وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری است .برای این منظور از روش پدیدارنگاری و ابزار مصاحبۀ پارهساختاریافته استفاده
شد .روایی صوری و محتوایی سؤاالت مصاحبه توسط متخصصان و پایایی تحليلها با روش پایایی
بازآزمون ( )0/31و پایایی بين کدگذران ( )0/37تأیيد شد .جامعۀ موردنظر ،تمامی متخصصان آموزش
عالی و متصدیان جذب هيئتعلمی بودند که با روش نمونهگيری هدفدار ،شناسایی و مورد مصاحبه
قرار گرفتند که تحقين در تعداد  27نفر به اشباع نظری رسيد .مصاحبهها ،ضبط ،پيادهسازی و تحليل و
کدگذاری شد که منتج به شناسایی  24آسيب در ابعاد چهارگانه :برنامهریزی ،نيرویابی ،انتخاب و
انتصاب شد که مهمترین آسيب در هر یک از ابعاد بهترتيب :عدم وجود استانداردهای مشخو برای
تخصيو سهميههای استخدام ،ضعف سامانۀ ثبتنام ،یکسانی استانداردهای صالحيتهای علمی برای
همۀ دانشگاهها و رشتهها ،تعوین در صدور حکم استخدامی برخی متقاضيان و طوالنیشدن فرایند
استخدام شناخته شد .درپایان نيز مبتنی بر ادبيات تحقين و واقعيتهای دانشگاههای کشور ،راهکارهایی
اصالحی پيشنهاد شد که ازجمله مهمترین آنها ،تغيير در برخی قوانين بود.
کلیدواژهها :دانشگاههای دولتی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،فرایند جذب اعضای هيئتعلمی،
آسيبشناسی ،صاحبنظران
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مقدمه و بیان مسئله
ازجملــه ســازمانهــای بسيارحســاس کــه تعــداد درخواســت اســتخدام بــاالیی را نيـز بــه خــود
اختصاص دادهاند ،دانشگاهها میباشند .آمار شـرکتکننـدگان در فراخـوانهـای سراسـری جـذب
هيئتعلمی ،بهخوبی این واقعيت را نشان میدهد (مردانی ،حکـيم ،خالقيـان .)1732 ،حجـم بـاالی
درخواستها و هم نين ضرورت جذب و نگهداری بهترین نيروها ،نياز به وجود فرایند مناسـب در
جذب و استخدام را بيشتر مشخو میکند .دراینخصوص متخصصان حوزۀ منـابع انسـانی ،فراینـد
چهار مرحلهای جذب یا استخدام 1را بيان و تبيين کردهاند که شامل مراحل .1 :برنامهریـزی نيـروی
انسانی2؛  .2کارمندیابی (نيرویابی)7؛  .7انتخاب (گزینش) 4و  .4بهکارگماری (انتصـاب) 7مـیشـود
(جزنی( ،)1774 ،سعادت( ،)1773 ،حاجیکریمی و رنگریز )1733 ،و (سيدجوادین .)1774 ،برای
بررسی دقينتر فرایند استخدام هيئتعلمی ،الزم است که به بررسی فراینـدهای دانشـگاههـای دنيـا
پرداخته شود.
در امریکا ،مسـئله تصـميمگيـری در خصـوص عضـو هيئـتعلمـی درابتـدا ( )1740از طریـن
سياستهای فردی اعضای هيئتعلمی و با رعایت نظرات نمایندگان دولتی انجام میشد (استنک،6
 .)1331لکن در سالهای بعد ،استخدام استادان دانشگاهها عمدتاً منوط به نظر هيئتامنـای دانشـگاه
شد (تشکل استادان دانشگاههای امریکا ،3به نقل از ویکیپدیا .)2014،هماکنون اک ر دانشـگاههـای
امریکا کتاب ـههـای مفصـلی درخصـوص نحـوۀ اسـتخدام خـود ارائـه کـردهانـد کـه شـباهتهـا و
تفاوتهایی بين آنها مشاهده میشود (مصدق.)1737 ،
در این زمينه ماچر 7با بررسی الگوی استخدام در امریکا و آلمـان و لهسـتان ،بـه بيـان اصـولی
کلی برای استخدام مناسب پرداخت (ماچر .)2007 ،روبرت و کارو 3نيز به تدوین اصـول اسـتخدام
1. Employment
2. Manpower Planning
3. Recruitment
4. Selection
5. Appointment
6. Steneck
)7. American Association of University Professors (AAUP
8. Majcher
9. Robert & Caro

584

آسیبشناسي فرايند جذب هیئتعلمي در دانشگاههاي دولتي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

دانشگاه لویوال ماریمونت 1پرداختند و پنج اصل :اعتبار ،عينیبودن ،ثبات اندازهگيـری ،عقالنيـت و
امنيت اطالعات افراد را مطر کردند (برای هرکدام از این اصول نيـز ابعـادی مطـر شـده اسـت).
هم نين به دو اصل مهم اخالقی نيز اشاره میکنند که رفتار برابـر بـا همـۀ متقاضـيان و عـدم تفکـر
انحصاری و محدودکننده در مورد آنهاست (روبرت و کارو.)2007 ،
شبکۀ اطالعرسانی آموزشی اتحادیه اروپا نيز به مقایسه هفت بعد مهم (مسئوليت جذب ،نـوع
اطالعرسانی ،واحد استخدامکننده ،نحوۀ حقـوق و ارتقـا ،وظـایف و زمـان کـار اعضـا ،روشهـای
ارزیابی ،نحوۀ مدیریت) در خصوص جذب هيئتعلمـی بـين کشـورهای اروپـایی پرداختـه اسـت.
(شبکۀ اطالعرسانی آموزشی اتحادیه اروپا.)2007 ،2
درخصوص آسيبها و مشکالت جذب هيئتعلمی در دانشگاههای خارجی ،مقالـه یـا اثـری
پووهشی که بهطورمستقيم به این مبحث پرداخته باشد ،یافت نشد .آن ه بيشـتر از همـه مـورد اشـاره
شده است :یکی لزوم توجه به تنوع 7و جلوگيری از رخداد تبعـيض نـوادی ،جنسـيتی و غيـره بـوده
است که بهطورنمونه میتوان به برترنـد ،4و موالینـاثن )2004(7و سـومرس )2006( 6اشـاره کـرد و
دیگری مسائل مربوط به استخدام رسـمی بـود ،ازجملـه :سـرل ،)1331( 3ملـدون ،)2007( 7ریلـی

3

10

( ،)2001باتربری ( )2007و بسياری تحقيقات دیگر که به این مقوله پرداختهاند.
نتيجۀ این انتقادات منجر به کاهش درصد استخدام رسمی شده است ،بهنحویکه بـه گـزارش
ادارۀ آمار تعليم و تربيت امریکا ،اعطـای اسـتخدام رسـمی کـه در سـال  %76 ،1337بـوده در سـال
 2007به  %7183کاهش یافته است (ویکیپدیا 2014 ،نقل از تشکل استادان دانشگاههای امریکا).

1. Loyola Marymount University
2. Eurydice European Unit
3. Diversity
4. Bertrand
5. Mullainathan
6. Sommers
7. Searle
8. Meltdown
9. Riley
10. Batterbury
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جذب هیئت علمي در ايران
در ابتدای تأسيس دانشگاه در ایران ،معيار انتخاب اساتيد ،شناخت و شهرت افـراد بـه دانـش،
بود (رحيمی .)1733 ،با تأسـيس وزارت معـارف ،وظيفـۀ اسـتخدام اسـتادان بـه عهـده ایـن وزارت
گذارده شد (سال  )1717و سپس با تصویب تفکيک دانشگاهها از وزارت معـارف در سـال ،1721
این امر به خود دانشگاهها واگذار شد .در سـال  1742بـا تصـویب هيئـتمميـزه بـرای دانشـگاههـا،
انتخاب استاد به این هيئت واگذار و این روند تا  1773ادامه داشت (رحيمی.)1733 ،
بعد از انقالب اسالمی تا رخداد انقالب فرهنگی ،قوانين و مقررات استخدامی دانشگاه تهـران
دربارۀ کليۀ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالی اجـرا شـد (ابراهيمـی .)1777 ،در سـال  ،1760بـا
تصویب شورای انقالب ،مقرر شد که جذب هيئتعلمی توسط «هيئـت مرکـزی تـأمين و گـزینش
اعضای هيئتعلمی» از طرین وزارت علوم انجام شود .این روال با تغييرات اندک در سالهای بعـد
نيز ادامه داشت و امر جذب با مرکزیت هيئت گزینش استاد و همکاری دانشـگاههـا انجـام مـیشـد
(ابراهيمی.)1777 ،
ارکان جذب هیئتعلمي مبتني بر آخرين مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي
طبـن مصـوبات جلسـات  607و  627مـور  76/4/13و  ،73/2/10شـورای عـالی انقـالب
فرهنگی حکم به تأسيس سه هيئت داده و کار جذب را به این هيئتها واگذار کرده است:
 اول :هيئت عالی جذب اعضای هيئتعلمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
 دوم :هيئت مرکزی جـذب اعضـای هيئـتعلمـی وزارتـين علـوم ،تحقيقـات و فنـاوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 سوم :هيئتهای اجرایی جذب اعضای هيئتعلمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
در این تقسيمبندی ،هيئت عالی در رأس امور قرار داشته که دبيرخانه آن نيز در شورای عـالی
انقالب فرهنگی قرار گرفته است .وظيفۀ کلی این شورا سياستگذاری کالن در امور جذب اعضاج
هيئتعلمی است .در طول این هيئت ،هيئت مرکزی جذب وزارتين قرار داشـته کـه وظيفـه تـدوین
سياستهای اجرایی را بر عهـده دارد و در مرحلـۀ بعـد هيئـتهـای اجرایـی جـذب کـه در تمـامی
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دانشگاهها شعبه داشته و همگی ذیل مرکز جذب وزارت علـوم فعاليـت مـیکننـد و وظيفـه اجـرای
مصوبات و سياستهای شورای عالی و وزارتخانه را برای جذب بهترینها بـر عهـده دارنـد کـه بـه
دليل محدودیت فضا از بيان جزئيات خودداری میشود .تمامی آیيننامهها و قوانين از سایت هيئت
عالی جذب قابل دستيابی است.
سازوکار جدید ،موافقتها و مخالفتهایی را به همراه داشته است ،مـدرس هاشـمی ()1731
مبتنی بر تجربيات شخصی و استدالالت منطقی و قانونی ،بيان میکنـد کـه شـيوۀ اخيـر ،اشـکاالت
منطقی ،قانونی ،مدیریتی ،عرفی و تجربی داشته و به همين دليل نهتنها مـانع از دسـتيابی بـه اهـداف
شده ،بلکه باعث آسيبهای فراوان و سوجاستفادههای زیادی نيز شده است .وی با اسـتناد بـه اینکـه
زمان تصویب نقشۀ جامع علمـی کشـور ( )1730و آیـيننامـه دانشـگاههـای کشـور ( )1773بعـد از
آیيننامههای جذب ( )1776-1773است و باتوجهبـه اینکـه در ایـن اسـناد باالدسـتی تأکيـداتی بـر
استقالل دانشگاهها و هيئتهای امنا شده است ،معتقد است که قوانين کنونی جذب ،مغایر با قوانين
باالدستی کشور میباشد .البته این اشکال مدرس هاشمی ،فقط در یک مورد بهصراحت بيـان شـده
است و آن هم در واگذاری اختيار اعالم نياز به گروه و دانشکده است (بند  7ماده  16و بند  3مـاده
 17آیيننامه مدیریت دانشگاهها) ،و در دیگر ادعاهای وی ،هيچ بندی از نقشۀ جامع علمی کشـور،
به بيان دستورالعمل درخصوص مقولۀ جذب هيئـت علمـی نپرداختـه اسـت و برداشـت وی از رو
حاکم بر نقشۀ جامع علمی و غيره ،قابل تفسير و فردی میباشد .دیگر ایرادات وی نيـز ،برگرفتـه از
استدالالت منطقی مقاله اسـ ت و هـيچ شـاهدی بـر آنهـا ارائـه نشـده اسـت .جـاودانی ( )1731نيـز،
رویکرد کلی متمرکز و از باال به پـایين را مـورد انتقـاد قـرار داده ،آن را بـرخالف روال حـاکم بـر
دانشگاهها و مراکز علمی میداند و معتقد است که این روش نمیتواند منجر به دستيابی به اهـداف
بيانشده شود .هم نين وی شيوۀ کنونی را مخالف رو حاکم بـر نقشـۀ علمـی کشـور و هم نـين
مخالف قانون سوم برنامۀ توسعۀ کشور که اسـتقالل نسـبی را بـه دانشـگاههـا داده اسـت ،مـیدانـد.
فراستخواه ( )1772نيز یکی از ملزومـات آزادی علمـی را اسـتقالل دانشـگاههـا و حـن انتخـاب و
گزینش استاد میداند که کامالً با رویکرد نيمهمتمرکز کنونی مخالفت دارد .ادبيات تحقين در ایـن
زمينه ،محدود به چند موردی بود که ذکر شد.
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هدف تحقیق
آسيبشناسی فرایند جذب هيئتعلمـی در دانشـگاههـای دولتـی وزارت علـوم ،تحقيقـات و
فناوری

روش تحقیق
این پووهش ازنظر هدف کـاربردی و ازنظـر نحـوۀ گـردآوری دادههـا ،کيفـی اسـت .جامعـۀ
آمــاری تحقيــن ،کلي ـۀ متخصصــان جــذب شــامل :متخصصــان آمــوزش عــالی ،مســئوالن جــذب
هيئتعلمی در شـورایعـالی جـذب (زیـر نظـر شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی) ،وزارت علـوم و
هيئتهای اجرایی جذب دانشگاهها بودند که با استفاده از روش نمونهگيـری هـدفمنـد ،نمونـهای
(متشکل از مسئوالن اجرایی و متخصصان آموزش عالی) انتخاب شدند که پس از بررسـی نظـرات
 27نفر به اشباع نظری رسيد .برای دستيابی به نمونههای موردنظر نيز در بخش متخصصـان آمـوزش
عالی از فن گلولهبرفی و در بخش مسئوالن اجرایی جذب از فن حـداک رتنوع (محمـدپـور)1732 ،
استفاده شد .بـرای رسـيدن بـه حـداک رتنوع ،از نظـرات مسـئوالن قبلـی و فعلـی جـذب و هم نـين
مصاحبه با دبيران جذب دانشگاههای بزرگ کشور ،دانشگاههای متوسط و دانشـگاههـای کوچـک
شهرستانها و هم نين نظرات مسئوالن شورای عالی جذب ،استفاده شد.
ابزار گـردآوری دادههـا ،مصـاحبۀ پـارهسـاختاریافته بـود کـه بـرای تأیيـد روایـی 1صـوری و
محتوایی آن ،عالوه بر بررسی توسط استاد راهنمـا و اسـاتيد مشـاور ،سـه تـن از متخصصـان مسـائل
جذب هيئتعلمی از مرکز جذب وزارت علوم نيز به بررسـی و اصـال سـؤاالت پرداختنـد .بـرای
تأیيد روایی مراحل کار کيفی (محمدپور ،)1732 ،نهایت دقت در هفت مرحله (انتخـاب موضـوع،
طراحی ،مصاحبه ،نسخهبرداری ،تحليل ،تأیيد و گزارشدهی) انجام گرفت .هم نين برای افـزایش
روایی تأیيدپذیری ،2کليۀ مراحل تحقين با جزئيات موردنظر ثبت شد (محمدپور .)1732 ،عـالوهبـر

1. Validity
2. Confirmability
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آن از روش تطبين توسط اعضا( 1کرسول و ميلر )2000 ،2نيز استفاده شد که بدین منظور مقولههای
استخراجشده سه تن از مصاحبهشوندگان به آنهـا ارائـه و مـورد تأیيـد قـرار گرفـت .بـرای سـنجش
پایایی ،پایایی موقعيت مصاحبه ،پایایی نسخهبرداری و پایـایی تحليـل (شـامل پایـایی بـازآزمون 7و
پایایی بين کدگذاران ) 4استفاده شد که ضریب فی برای پایایی باز آزمـون  0/31و ضـریب پایـایی
بين کدگذاران (مبتنی بر فرمول هولستی ( )1363و وال ( )1336به نقل از بيابانگرد 0/37 )1773 ،به
دست آمد که باتوجهبه اینکـه ایـن مقـادیر از  0/3بيشـتر اسـت ،از مطلوبيـت الزم برخـوردار اسـت
(بيابــانگرد .)1773 ،کلي ـۀ مصــاحبههــای پيــادهســازی شــده ،تحليــل و کدگــذاری شــد کــه روش
کدگذاری آن با الگوبرداری از فن کدگذاری مورد استفاده در نظریـۀ زمينـهای (بازرگـان)1730 ،
صورت گرفت .بهعبارتدیگر دادههـا در سـه مرحلـه کدگـذاری بـاز ،محـوری و منتخـب تحليـل
شدندکه بهدليل محدودیت فضا از بيان توضيحات بيشتر خودداری شده است (متن کليه مصاحبههـا
و کدهای باز که بيش از  70صفحه است ،در دفتر نشریه موجود میباشد).

يافتهها و بحث و بررسي
یافتههای تحقين مبتنی بر نتایج کدگذاریها ،در چهار بعد ،تقسيمبندی شد که بهطور مبسوط
و با بحث و بررسی هرکدام از آسيبها در جدولهای ( )1تا ( )7بيان میشود.

1. Member Checking
2. Creswell & Miller
3. Test-Retest
)4. Intercoder Reliability (ICR
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آسیبهاي موجود در بعد برنامه ريزي
جدول .5آسیبهاي فرايند جذب هیئتعلمي در بعد برنامهريزي
آسیبها

کد مصاحبه

بحث و بررسي

شونده

علت  .1توجه کم به اهداف و اسناد باالدستی در هنگام تعيين نياز
م  ،1م  ،7م ،4
 .1ضعف

م  ،7م  ،3م ،3

نيازسنجی

م  ،10م  ،12م
13

علت  .2ضعف یا عدم وجود برنامۀ راهبردی دانشـگاه زمينـه ضـعف نيازسـنجی
است (راولی؛ لوهان؛ دولنس)1777 /1346 ،
علت  .7عدم تمایل گروهها به ورود عضو جدید و تمایل به بستهنگهداشتن گروه
مشکل :ضعف گروه در برطرفکردن نيازهای علمی خود.
مشابه همين آسيب در مطالعات گراوند ( )1730در خصـوص دانشـگاه لرسـتان
نيز بيان شده بود.
توضيح :نسبت تعداد اعالم نيازها به کدهای استخدامی یک فراخوان ،در برخـی
سالها تا  27برابر (سال  )1730نيز بوده اسـت (آمـار دریـافتی از مرکـز جـذب،
بهمنماه )1734
علت  .1عدم هماهنگی دانشـگاههـا و مرکـز جـذب بـا دفتـر نظـارت و ارزیـابی
وزارت علوم (مرجع صدور مجوز استخدام) و عدم وجود بنـد قـانونی الـزامآور
در این خصوص

 .2عدم تطابن

علت  .2کماطالعی دانشگاهها نسبت به فرایند جدید

تعداد اعالم نياز
دانشگاهها و تعداد

م  ،1م  ،7م ،7

مجوزهای

م  ،10م 14

استخدامی
هرسال

علت  .7افزایش ناگهانی تقاضا از طرف دانشگاهها ،به دليل سياستهای تشویقی
وزارت علوم برای افزایش تحصـيالت تکميلـی و افـزایش جـذب هيئـتعلمـی
(برای کاهش نسبت استاد به دانشجو ،مطابن اسناد باالدستی (نقشه جـامع علمـی
کشور و ماده  16برنامه پنجم توسعه))
علت  .4شکستهشدن انحصار گروهها ،توسط هيئت اجرایـی جـذب دانشـگاههـا
که وظيفه جذب بر عهده هيئـتهـای اجرایـی قـرار گرفـت (بنـد الـف ،مـاده 7
هفدهمين جلسۀ شورایعالی جذب).
مشکل :امکان اسـتخدام برخـی متقاضـيان بـهرغـم طـی تمـامی مراحـل اداری و
موافقت دانشگاه و مرکز جـذب وزارت علـوم محقـن نشـد کـه علـت آن عـدم
وجود کد استخدامی بود .این امر ،منجر به نارضایتی متقاضيان شده است.
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(ادامه) جدول .5آسیبهاي فرايند جذب هیئتعلمي در بعد برنامهريزي
آسیبها

کد مصاحبه

بحث و بررسي

شونده

توضيح :نقشۀ جامع علمی کشور ،تمامی رشتهها را در سه اولویت بيان کـرده اسـت ،لکـن در
 .7عدم وجود

مصــوبات جــذب ،هــيچ ردی از اولویــتبخشــی بــه رشــتههــای مختلــف در خصــوص جــذب

مالک دقين برای

هيئتعلمی وجود ندارد .همين مسئله در خصوص دانشگاهها و شـهرهای مختلـف نيـز وجـود

نحوه تخصيو
مجوزهای
استخدام به

م  ،7م  ،12م
 ،17م  ،13م 27

دارد و اساساً توزیع مجوزهای استخدامی توسط وزارت علوم بين دانشگاهها و رشتهها توسـط
کميته  7نفـرهای در دفتـر نظـارت و ارزیـابی وزارت علـوم و بـهصـورت کـامالً کيفـی انجـام
میشود ،بدین معنی که هيچ مالک و یا استاندارد دقيـن و مصـوبی کـه امکـان رجـوع بـه آن
وجود داشته باشد ،نيست (مصاحبه با صفری کارشناس دفتر نظارت ،بهمن .)1734

دانشگاهها و

علت :ضعف قانون

رشتههای مختلف

مشکل :ایجاد زمينه ناعدالتی بين دانشگاهها و رشتههای مختلف
علت :عدم اهتمام جدی وزارت علوم

 .4عدم تعریف
پست سازمانی
برای مسئوالن
جذب در نمودار

م  ،7م  ،7م  ،6م
 ،17م 24

نکته :در اواخر دولت دهم ،این مشکل در طر استخدامی مهرآفرین برطرف شـد ،ولـی ایـن
طر در ابتدای دولت یازدهم متوقف گردید (رئيس مرکز جذب (رضوان طلب))1734 ،
مشکل :منجر به کاهش انگيزه افراد بـرای تشـکيل جلسـات شـده ،زمـانبررسـی پرونـدههـا را
طوالنی کرده است.

سازمانی دانشگاه

علت  .1انتخاب یک فرد از قبل توسط گروه و سپس اقدام به اعالم نيـاز صـوری و راهنمـایی
فرد مربوطه به ثبتنام در فراخـوان سراسـری کـه درنهایـت نيـز منجـر بـه انتخـاب همـان فـرد
میشود.
علت  .2زمانی که دانشگاه بدون موافقت گروه (نقش گروه مشاورهای است) ،اقدام بـه اعـالم
نياز میکند ،در مقابل کارگروه علمی نيز در مرحله بررسی صالحيتهـای علمـی ،صـالحيت
 .7اعالم نياز
صوری توسط
گروهها

تمامی متقاضيان را رد میکند.
م  ،7م  ،6م ،10

توضيح :طبن قانون کنونی جذب ،اعالم نيازها با دانشگاههاسـت .امـری کـه بـه گفتـه مـدرس

م  ،20م  ،27م

هاشــمی ( )1731غيرقــانونی اســت؛ چراکــه قــوانين کنــونی جــذب متعلــن بــه ســال  73بــوده،

27

درحالیکه بند  7ماده  ،16و بند  3ماده  17آیيننامه مدیریت دانشگاهها (مصوب سـال )1773
بهصراحت ،پيشبينی نياز گروه و دانشکده در مورد استخدام عضـو هيئـتعلمـی را بـر عهـده
گــروه تخصصــی و دانشــکده قــرار داده اســت .هم نــين در خصــوص نقــش مشــاورهای یــا
تعيينکننده گروههای آموزشی نيز ،تمام کشورهای اروپایی (بهاست ناج قبرس ،مالـت ،ایسـلند،
لهستان) نقش تعيينکننده برای گروه لحا کردهاند (شـبکه اطـالعرسـانی آموزشـی اتحادیـه
اروپا.)2007،
مشکل :تضييع حن متقاضيان و هدررفتن یکی از سه اولویت انتخابی آنها
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آسیبهاي موجود در بعد نیرويابي
جدول  .2آسیبهاي فرايند جذب هیئتعلمي در بعد نیرويابي
آسیبها
 .1ضعف
سامانه
ثبتنامی
جذب

کد مصاحبه

بحث و بررسي

شونده
م  ،1م  ،7م ،7
م  ،6م  ،3م
 ،10م  ،17م
 ،14م 17

توضيح  .1سه بار تغيير روش ثبتنام در هفت سال اخير
توضيح  .2جدیدبودن سامانه اخير با نام "نور رضوی" که اولين تجربه آن در سـال 1734
بوده و هنوز تمامی اشکاالت آن مشخو و برطرف نشده است.
مشکل :مشکالت اجرایی برای متقاضيان و دانشگاهها
توضيح :اطالعات متقاضيان از شغل و بهخصوص از سـازمان و محـيط آن (پتانسـيلهـای
شهر و اسـتان) کـم اسـت .بسـياری از دانشـگاههـای دنيـا ازجملـه دانشـگاه نيومکزیکـو

1

( ،)2003دانشگاه کارولينا شمال ،)2017(2دانشگاه ميسوری کلمبيا ( 7ابراهيمـی،)1777 ،
دانشــگاه شــانگهای جــی آیــو تنــگ چــين )2017( 4و دانشــگاه مســکو 7روســيه ()2017
 .2ضعف در
توصيف شغل
و توصيف
سازمان و
محيط

استانداردهای مشخو خود را در این زمينه تدوین و منتشر کردهاند.
م  ،2م  ،7م ،3

علت  .1عدم الزام قانونی دانشگاهها به ارائه توضيحات الزم

م  ،3م  ،17م

علت  .2قصور و کمکاری دانشگاهها

 ،20م  ،22م

مشکالت:

27

 .1متقاضيان انتخابشده ،زمانی که بيشتر با دانشگاه و ضعفهـای آن و محروميـتهـای
منطقه آشنا میشوند ،در مرحله عقد قرارداد انصراف مـیدهنـد (مخصوصـاً در شـهرها و
دانشگاههای کوچک).
 .2تالش افراد برای دریافت انتقالی بعد از استخدام
گراوند ( )1730نيز یکی از ضعفهـای جـذب دانشـگاه لرسـتان را ضـعف در توصـيف
شغل و سازمان بيان کرده است.

)1. University of new Mexico(UNM
2. The University of North Carolina at Chapel Hill
3. University of Missouri- Columbia
4. Shanghai Jiao Tong University
5. Moscow State University
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(ادامه) جدول  .2آسیبهاي فرايند جذب هیئتعلمي در بعد نیرويابي
کد
آسیبها

بحث و بررسي

مصاحبه
شونده

علت  .1عدم الزام قانونی در این زمينه
 .7ضعف در

م  ،2م  ،7م ،6

بيان

م  ،3م  ،10م

حداقلهای

 ،17م  ،13م

صالحيتی

 ،20م  ،21م

احراز شغل

 ،22م 27

علت  .2ترجيح دانشگاهها به دریافت یـک فهرسـت بلنـد از متقاضـيان و سـپس
انتخاب از بين آنها
علت  .7قصور و کمکاری دانشگاهها
مشکل :بهدليل عدم بيان این حداقلها از طرف دانشگاهها ،متقاضيانی کـه یکـی
از سه اولویت خود را به این دانشگاه اختصاص دادهاند ،پس از طی روال اداری
و مراجعه ،با شرایطی هم ون :بومیبودن و یا حداقل تعداد کارهای پووهشـی و
 ...مواجه میشوند و بیجهت یکی از گزینههای خود را از دست میدهند.
علت  .1ضعف زیرساختهای فنی الزم

 .4عدم راستی
آزمایی ادعای

م  ،7م  ،3م

علت  .2ضعف قانون در جریمه فرد خاطی

متقاضيان و

 ،10م  ،13م

توضيح :افـزایش غيرواقعـی متقاضـيان (وجـود متقاضـيانی کـه مـدارک الزم را

عدم جریمه

27

ندارند) ،منجر به تحميل هزینههای زمانی و مالی بر دانشـگاههـا شـده ،فراینـد را
بیدليل طوالنی میکند.

فرد خاطی

آسیبهاي موجود در بعد انتخاب
جدول  .3آسیبهاي فرايند جذب هیئتعلمي در بعد انتخاب
آسیبها

کد مصاحبه

بحث و بررسي

شونده

علت :شـناخت قبلـی کـارگروه علمـی و دانشـگاه از متقاضـی (از راههـای مختلـف،
 .1احتمال رخداد

م  ،4م  ،11م

ازجمله سابقۀ تحصيل متقاضی در همان دانشگاه و یا غيره) که منجر بـه شـکلگيـری

خطای هالهای در

 ،17م  ،17م

نوعی نگاه م بت و یا منفی به متقاضی میشود.

انتخاب افراد

 ،22م 27

مشکل :کاهش شانس برابر در بررسی علمـی همـه متقاضـيان و احتمـال اجحـاف در
حن متقاضيان برتر
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(ادامه) جدول  .3آسیبهاي فرايند جذب هیئتعلمي در بعد انتخاب
کد
آسیبها

بحث و بررسي

مصاحبه
شونده

توضيح :در هيچکدام از دانشـگاههـای موردبررسـی شـواهدی بـر ایـن مسـئله یافـت نشـد .بررسـی
فرایندهای دانشگاههای دنيا (ازجمله :دانشگاه کاليفرنيا ،)2017( 1دانشگاه کلمبيا ،)2003( 2دانشگاه
نيومکزیکو ( ،)2003دانشگاههاروارد ،)2017( 7دانشگاه کارولينا شمال ( ،)2017دانشگاه شانگهای
جی آیو تنگ چين ( )2017و دانشگاه مسـکو روسـيه ( )2017و اک ـر دانشـگاههـای اروپـا (شـبکه
اطالعرسانی آموزشی اتحادیه اروپا ))2007 ،نشان میدهد که هرچند آنها اسـتانداردهایی را بـرای

 .2یکسان بودن
استانداردهای بررسی

م  ،2م  ،7م

صالحيتهای علمی

 ،3م  ،3م 21

کميته جستجو 4دانشگاه (معادل هيئتهای اجرایی) مشخو کردهاند ولـی بررسـی صـالحيتهـای
علمی به دانشکدههـا واگـذار شـده اسـت  ،کـه آنهـا بسـته بـه شـرایط هـر دانشـکده و گـروه خـود
استانداردهایی را تدوین میکنند .این مسئله کامالً واضح اسـت کـه بـا توجـه بـه تفـاوتهـای بـين
رشتههای مختلف ،اساساً امکان تدوین یک استاندارد واحد برای بررسی همۀ دانشگاهها و رشتههـا
وجود ندارد ،اشکالی که مشابه آن در آسيبشناسی آیيننامۀ ارتقای اعضای هيئتعلمی نيز تحـت
عنوان عدم یکسانی مناطن جغرافيایی و دانشگاهها و رشتههـا مطـر شـده اسـت (معاونـت علمـی و
فناوری ریاست جمهوری.)1730 ،
مشکل :کاهش کيفيت ارزیابیها
توضيح :تمرکز و استانداردهای واحد برای ارزیابی سطح علمی ،ناخواسته سيستم را برای دسـتيابی
به عدالت به سمت کمی سازی پيش میبـرد و کمـیسـازی ،زمينـهسـاز کـاهش کيفيـت و رخـداد
تقلب ،امری که پس از تدوین آیيننامه ارتقـا نيـز ،داوری بـه آن هشـدار داد (داوری )1776 ،و در
سال  1773گروهی از اساتيد دانشگاه را بر آن داشت تا سایتی تحت عنوان "اساتيد برعليه تقلـب"7

 .7کمیشدن
مالکهای ارزیابی و
امکان رخداد تقلب
در نگارش آثار علمی

راهاندازی کنند .این مسئله در آسيبشناسی آیيننامه ارتقا نيز مورد اشاره قرار گرفته است (معاونت
م  ،1م  ،7م

علمی و فناوری ریاست جمهوری .)1730 ،اجاقی و همکاران ( )1730نيز در تحقين خـود یکـی از

 ،3م  ،7م ،11

علتهای رخداد تقلب را کمیشدن مالکهای گزینش دکتری ،استخدام هيئتعلمی و ارتقا بيـان

م  ،13م 22

کردهاند .اک ر مصاحبهشوندگان نيز از مواجهه فراوان کارگروههای علمی ،با متقاضيانی کـه تعـداد
مقاالت علمی آنها بهشدت باالتر از سطح علمیشان میباشد ،سخن گفتند.
مشکل  .1ایجاد زمينهای برای امکان تقلب و انحراف در کارهای پووهشی ،بهمنظور افزایش تعـداد
آثار پووهشی
مشکل  .2تضييع حن برخی متقاضيان قوی ،بهخصوص دانشآموختگان دانشگاههای برتر دنيـا کـه
چندان با این استانداردها آشنا نمیباشند

1. University of California
2. Columbia university
3. Harvard university
4. Search Committee
5. http://pap.blog.ir/page/about-us
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(ادامه) جدول  .3آسیبهاي فرايند جذب هیئتعلمي در بعد انتخاب
آسیبها

کد مصاحبه

بحث و بررسي

شونده

علت :محدودیتهای زمانی هر فراخوان (حداک ر  4/7ماه) برای تعيين افراد انتخابشده
توضيحات :قبل از انتخاب نهایی متقاضـی ،امکـان شـناخت دقيـنتـر وی (در حـين کـار) مهيـا
نم ـیشــود .ایــن مســئله بعــداً م ـیتوانــد زمينــهســاز مشــکالتی باشــد .بــه همــين دليــل برخــی
 .4عدم مرور واقعی

م  ،2م  ،7م  ،7م

شغل توسط متقاضيان

 ،3م 27

مصاحبه شوندگان پيشنهاد یک یا دو ترم تدریس آزمایشی را مطر کردهاند .این مسـئله مـورد
تأکيد دانشگاه مسکو ،دانشگاه نيومکزیکو و دانشگاه توکيو 1اپن ( )2017نيـز مـیباشـد .ولـی
باید توجه شود که شيوه آن به شکل کنـونی برخـی دانشـگاههـا در همکـاری حـنالتدریسـی و
پرداختهای ناچيز نمی تواند مفيد باشد؛ چراکه در شـرایطی کـه فـرد بـرای تـأمين مـالی خـود
مجبور به داشتن همزمان چند شغل است ،نمیتوان انتظار داشت که بتواند توانایی واقعـی خـود
را بروز دهد.
علت  .1وجود چهارچوب زمانی مشخو برای هر فراخوان (حداک ر  4/7ماه)

 .7کاهش دقت در
بررسی پروندهها به

م  ،1م  ،7م  ،6م

علت  .2حجم باالی متقاضيان (بهخصوص در دانشگاههای بزرگ)

دليل محدودیتهای

 ،3م  ،11م 16

توضيحات :اجبار دانشگاهها و کارگروهها به بررسیهای سریعتر ،برخی مواقع منجر به کـاهش

زمانی
 .6عدم وجود
مالکهای عينی برای
صالحيت عمومی
 .3عدم وجود
زیرساختهای
حقوقی مناسب ضد
تبعيض و فساد

کيفيت بررسی میشود.
م  ،2م  ،3م  ،10م
 ،13م 24
م  ،4م  ،3م  ،7م
 ،3م  ،11م  ،20م

مشکل :اعمال سليقههای فردی در بررسیهای صالحيتهای عمومی
این مشکل توسط گراوند ( )1730و مدرس هاشمی ( )1731نيز اشاره شده بود.
علت :ضعف قوانين
مشکل :ایجاد زمينه فساد اداری

22
علت  .1انتخاب اعضای هيئت اجرایی توسط وزارتخانه و شورای عالی جذب
علت  .2عدم الزام پاسخگویی کنشگران جذب به دیگر اعضای هيئتعلمی

 .7اعمالنظر
گروههای فشار و

م  ،7م  ،3م  ،10م

برخی جریانات جذب

 ،11م 24

علت  .7ضعف دستگاههای نظارتی
علت  .4نبود زیرساختهای حقوقی مناسب ضد تبعيض و فساد
علت  .7وجود باندهای قدرت داخل گروهها و دانشگاهها
این مشکل توسط گراوند ( )1730و مدرس هاشمی ( )1731نيز اشاره شده بود.
مشکل :کاهش احتمال انتخاب بهترین متقاضيان

1. Tokyo university
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آسیبهاي موجود در بعد انتصاب
جدول  .4آسیبهاي فرايند جذب هیئتعلمي در بعد انتصاب
آسیبها
 .1بهتعوینافتادن
صدور حکم برخی
متقاضيان
 .2لغو درخواست
استخدام توسط
برخی متقاضيان

کد مصاحبه

بحث و بررسي

شونده
رئيس دبيرخانه

علت  .1عدم اخذ مجوز استخدام در هنگام اعالم نياز

جذب وزارت

علت  .2عدم توان مالی خود دانشگاه برای صدور حکم داخلی و موقت ،تا زمان اخـذ

علوم ،دیماه

مجوز

1734

مشکل .معطلی یک تا چندساله متقاضيان و اجبار ناخواسته به همکاری حنالتدریسی
علت  .1آشنایی کم متقاضی با دانشگاه و شهر ،قبل از انتخاب این اولویت

م  ،7م  ،7م  ،3م
 ،10م 27

علت  .2بررسی همزمان سه اولویت فرد در سه دانشگاه
مشکل :هدررفت تمامی تالشهای انجامشـده و تـأخير در دسـتيابی دانشـگاه بـه یـک
نيروی مناسب

آسیبهاي حاکم بر کل فرايند
جدول  .5آسیبهاي حاکم بر کل فرايند جذب هیئتعلمي(*)
آسیبها

کد مصاحبه

بحث و بررسي

شونده

علـتهـا :ضــعف الکترونيکـیبــودن فراینـد ،اولویــت پـایين مســئله جـذب بـه علـت ســایر
مشغلههای مسئوالن دانشگاهها ،ارسال پروندهها با پست عادی ،تعداد باالی متقاضيان ،عدم
 .1طوالنی بودن

م  ،7م  ،3م ،20

تشکيل بـهموقـع کـارگروههـا بـه دليـل مشـغله زیـاد آنهـا و انگيـزه کـم بـرای شـرکت در

فرایند

م  ،27م 27

کارگروهها ،تأخير در انجام تحقيقات پرونده به دليل عدم وجود نيروهای ثابـت و باتجربـه
و طوالنیشدن زمانبررسی شکلی پروندهها در وزارت علوم برای تأیيد نهایی
این مشکل توسط گراوند ( )1730و مدرس هاشمی ( )1731نيز اشاره شده بود.
علت  .1حجم باالی کاری مرکز جذب

 .2ضعف
نظارتی مرکز
جذب و هيئت
عالی جذب بر
عملکرد
دانشگاهها

علت  .2عدم وجود اختيارات الزم نظارتی برای مرکز جذب
م  ،1م  ،2م  ،7م

علت  .7عدم وجود ساختار نظارتی مناسب در شورایعالی جذب

 ،7م  ،3م  ،17م

توضيح :تعداد معدودی از شکایتهای متقاضيان به مرکز جذب ،بـه نتيجـه الزم مـیرسـد

22

(مصاحبه با کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی مرکز جذب (شيروانی) ،دیماه .)1734
مشکل  .1امکان رخداد تخلفات توسط دانشگاهها
مشکل  .2کاهش اعتماد متقاضيان در خصوص امکان احقاق حن خود
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جدول  .5آسیبهاي حاکم بر کل فرايند جذب هیئتعلمي(*)
آسیبها

کد مصاحبه

بحث و بررسي

شونده

علت  .1عدم وجود الزام قانونی مناسب
علت  .2حجم باالی متقاضيان
مشکل  .1افزایش نارضایتی از دانشگاهها و وزارت علوم
 .7پاسخگویی
ضعيف

م  ،7م  ،3م  ،7م

مشکل  .2افزایش ميزان شکایتها

 ،3م  ،10م ،17

توضيحات :پاسخگویی مناسب ،زمينه افـزایش اعتمـاد عمـومی بـه دسـتگاههـای دولتـی را

م  ،27م 24

ایجاد میکند .خانباشی ،زاهدی و الوانی ( ،)1730فالنيگـان ،1جـونز 2و مـور )2004( 7نيـز
معتقدند که پاسخگویی بهموقع و دقين به متقاضيان ،هم نوعی احتـرام بـه متقاضـی حسـاب
شده و هم در بسياری از موارد میتواند مانع از اعتراضات متقاضيان و رخداد شکایت عليه
دانشگاه شود.

 .4اختالف

علــت  .1متفــاوتبــودن مرجــع انتخــابکننــده رئــيس دانشــگاه (انتخــاب وزیــر و تأیيــد

رتسای

شورایعالی انقالب فرهنگی) و اعضـای هيئـت اجرایـی جـذب (پيشـنهاد وزارت علـوم و

دانشگاهها و

م  ،7م  ،3م ،10

انتخاب توسط هيئت عالی جذب) توضيحات کاملتر در (**)

حاکميت بر سر

م  ،11م ،17،م

علت  .2انتخاب سياسی رتسای دانشـگاههـا (ذاکـر صـالحی ،غالمرضـا و امـين )1773 ،و

انتخاب اعضای

24

هيئتهای
اجرایی جذب
 .7ضعف وجود
اسناد پشتيبان
پووهشی

وجود انتظارات خاص از وی
مشکل :رخداد اختالف نظرهـای داخـل هيئـت اجرایـی و عـدم تشـکيل برخـی جلسـات و
هم نين کندشدن فرایند

م  ،3مدرس هاشمی ( )1731و بررسیهای شخصی
محقن

مشکل :عدم لحا تجربيات دیگر کشورها و هم نين
نکتهنظرات صاحبنظران

(*) این مباحث حاکم بر کل فرایند میباشد و بنابراین بهعنوان یک بعـد جدیـد لحـا نشـده
است.
(**) عمده انتقاد افرادی هم ون مدرس هاشمی ( ،)1731جـاودانی ( )1731و فراسـتخـواه
( )1772به مقوله تمرکز باال در فرایند حاکم ،به دو بخش برمیگردد :اول متمرکزبـودن رویـههـا و
استانداردهای انتخاب افراد (که در بخشهای قبل مطر شد) و دوم دخالت در انتخاب هيئتهـای
1. Flannigan
2. Jones
3. Moore
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اجرایی دانشگاهها توسط حاکميت .آنها در پـی بيـان ادبيـات اسـتقالل دانشـگاه ،معتقدنـد کـه امـر
استخدام استاد باید مشابه اک ر دانشگاههای دنيا به خود دانشگاهها واگذار شده و هيئتهای اجرایـی
یا کميتههای انتخاب دانشگاهها نيز در خود دانشگاهها و با نقطهنظرات هيئـت امنـا و اعضـای هيئـت
علمی شکل گيـرد .بررسـی دانشـگاههـای امریکـا (دانشـگاه ميسـوری کلمبيـا بـه نقـل از ابراهيمـی
( ،)1777دانشــگاه کاليفرنيــا ( ،)2017دانشــگاه کلمبيــا ( ،)2003دانشــگاه نيومکزیکــو (،)2003
دانشگاههاروارد ( ،)2017دانشگاه کارولينا شـمال ( ))2017تنـوع شـکلگيـری کميتـههـای جـذب
دانشگاهها را نشان میدهد که نشان از همان استقالل بيانشده دارد .ایـن مسـئله بـرای دانشـگاههـای
اروپایی نيز تا حد زیادی صادق است (شبکه اطالعرسانی آموزشی اتحادیه اروپا.)2007 ،
در خصوص الگوبرداری از دانشگاههای خارجی ،الزم است که به تفاوتهای دانشـگاههـای
ایران و خارج نيز توجه الزم مبذول شود ،هرچند این مسئله بهطور مستقيم مورد بحث مقاله نيسـت،
ولی برای شاهد موضوع ،یکی از تفاوتهای عمده را میتوان ،در نحوۀ تخصيو مالی کمکهای
دولت به دانشگاههای دولتی نام برد .انتظاری و محجوب ( )1732بيان میکنند کـه در حـال حاضـر
نوع تخصيو مالی دانشگاههای برتر دنيا دو تغيير پيدا کرده است:
یکی اینکه بهجای حمایت از جانب عرضه (عرضهکنندگان آموزش :دانشگاه و  )...بـه سـمت
حمایت از جانب تقاضا (تقاضاکنندگان آموزش :دانشجویان و  )...رفته است که رایجترین این نوع
حمایتها از طرین بورسيه آموزشی ،وام تحصيلی و بنهای آموزشی 1به دانشجویان است .هم نين
انتظاری ( )1730بيان میکند که هماکنون بيش از  70کشـور پيشـرفته جهـان از بـنهـای آموزشـی
استفاده میکنند .نادری ( )1777نيز بحث بن آموزشی را بهعنوان یک سازوکار مناسـب تخصـيو
مالی ،مورد تأکيد قرار میدهد.
دومين تفاوت اینکه ،در حالت حمایت از جانب عرضه نيز ،این حمایت و تـأمين مـالی بيشـتر
ستاندهمحور (محصوالت و پيامدها و  )...است ،نه نهادهمحـور (حقـوق کارمنـدان ،حقـوق اسـاتيد،
امور جاری و  .)...قارون ( )1737نيز حرکت دانشگاهها به سمت تخصـيو بودجـههـای کلـی و نـه
ردیف بودجهای (که مبتنی بر نهادهمحور است) را مطر میکند .بنابراین در این نوع از تخصـيو

1. Voucher
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مالی بهنوعی استقالل مالی به خود دانشگاهها واگذار میشود که برای رسيدن به بهترین نتایج ،منابع
خود را چگونه خرج کنند ،چه تعداد استاد استخدام کنند و چه افرادی را .این رویهای است که در
اک ر دانشگاههای امریکایی و اروپایی نيز (بهاسـت نای یونـان ،فرانسـه و ایرلنـد) مشـاهده مـیشـود و
دانشگاهها خود مسئوليت استخدام را بر عهده میگيرند (شبکه اطالعرسانی آموزشی اتحادیه اروپا،
 .)2007بنابراین باتوجهبه اینکه مسئوليت پرداخت حقوق اساتيد با خود دانشگاه است ،قطعاً احتمال
رخداد فسـاد اداری (پـارتیبـازی و  )...کـاهش مـییابـد و عمـالً نگرانـی دولـتهـا از ایـن مسـئله
کاهشیافته ،بهانه ورود و اعمالنظر دولت کاهش مییابد .امری که فراستخـواه نيـز بـه آن اشـاره
کرده و بيان میکند که تا دانشگاهها از استقالل مالی برخوردار نباشـند ،اسـتقالل واقعـی بـه دسـت
نمیآید (فراستخواه .)1777 ،زارع (رئيس دبيرخانه هيئت عالی جـذب) نيـز معتقـد اسـت کـه در
صورت وجود استقالل مالی ،امکان تفویض اختيارات نيز وجود دارد (مصاحبه با زارع ،آذرماه )34
ولی مردانی (ریاست قبلی مرکز جذب وزارت علوم) و نوده (رئيس دبيرخانه مرکز جـذب وزارت
علــوم) (مصــاحبه ،آذرمــاه  ،)34گــزینش را حــن حاکميــت مــیداننــد .درمجمــوع باتوجــهبــه
اختالفنظرهای موجود ،هرکدام از حالتهای مورد نظر ،مزایا و معایبی دارد که مـورد بحـث ایـن
مقاله نيست و خود میتواند بهعنوان یک موضوع تحقين مورد بررسی قرار گيرد .ولـی آن ـه مهـم
است اینکه هر نوع الگوبرداری صرف از دانشـگاههـای خـارجی و بـدون لحـا کـردن تفـاوتهـا،
نامطلوب است .در خصوص آسيب بيانشده نيز ،زارع ،خطمشی شـورای عـالی را برقـراری نـوعی
تعادل در هيئتهای اجرایی دانست و مطر کـرد کـه شـورا اسـاتيدی را بـهعنـوان هيئـت اجرایـی
منصوب میکند که بهنوعی مورد اعتماد همه اقشار دانشگاه باشند و یا از نظر تعداد افـراد تعـادل را
برقرار میکند که منجر به هيچگونه افراط و تفریطی در هيئتهای اجرایی نشود ،ازطرفیدیگر وی
معتقد است که رتسای دانشگاهها در حال فرهنگپذیری این مسئله میباشند که ایـن مسـئله امـری
حاکميتی است و ازاینرو اعتراضات آنها در حال کاهش است.
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پیشنهادهاي تحقیق
در جدولهای  1تا  ،7مهمترین آسيبهای فرایند کنونی مورد اشـاره قـرار گرفـت و در حـد
امکان دالیل رخداد آن نيز بيان شد ،در جدولهای  6تا 10بـه بيـان پيشـنهادهـای اصـالحی تحقيـن
برای برطرفشدن هر یک از این آسيبها پرداخته میشود.
جدول  .6پیشنهادهاي تحقیق براي برطرفشدن آسیبهاي فرايند در بعد برنامهريزي
آسیبها

پیشنهادهاي تحقیق

 .1ضعف نيازسنجی

تشوین و الزام دانشگاهها به داشتن برنامه راهبردی بلندمـدت کـه مبتنـی بـر اسـناد باالدسـتی و
نيازهای دانشگاه طراحیشده باشد ،میتواند تا حد زیادی این مشکل را برطرف کند.

 .2عدم تطـابن تعـداد

 .1این ناهماهنگی بين دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم و مرکز جذب وزارت علوم ریشـه

اعالم نياز دانشگاه هـا

در علتهایی دارد که مهمترین آن خأل قانونی است ،ازاینرو الزم است هيئت عالی جذب،

و تعــداد مجوزهــای

این خأل قانونی را برطرف کند .ریاست پيشين مرکز جـذب (در دولـت نهـم و دهـم) تـالش

استخدامی آن سال

داشت تا با انتقال دفتر نظارت به زیرمجموعه مرکـز جـذب ایـن مشـکل را برطـرف کنـد کـه
محقن نشد (مصاحبه با کارشناسان مرکز جذب ،دیماه .)1734
 .2در صورت تمایل دانشگاه به استفاده از درآمدهای اختصاصی خود و استخدام افراد بيشتر،
ضمانتهای الزم از طرف مرکز جذب گرفته شود.

 .7عدم وجود مالک دقيـن بـرای نحـوۀ تخصـيو

تدوین مالکهای دقين تخصيو مجوزهای استخدام مبتنـی بـر

مجوزهــای اســتخدام بــه دانشــگاههــا و رشــتهه ـای

نقشۀ جامع علمی کشور و دیگر اسناد باالدستی

مختلف
 .4عــدم تعریــف پســت ســازمانی بــرای مســئوالن

لزوم اهتمام جدی وزارت علوم و هم نين پيگيری هيئـت عـالی

جذب در نمودار سازمانی دانشگاه

جذب

 .7اعالم نياز صـوری

 .1افزایش و تقویت بعد نظارتی مرکز جذب برای جلوگيری از انجام مصاحبههای صوری

توسط گروهها

 .2هماهنگی کامل دانشگاه با دانشکده و گروه برای اعالم نيازها به وزارت علوم که این مهم،
نيازمند تغيير قانون و تبدیل نقش مشاورهای گروهها به نقش تعيينکننده است.
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در جدول ( )3پيشنهادهای تحقين برای برطرف شـدن هـر یـک از آسـيبهـای بيـانشـده در
جدول ( )2در حد امکان بيان شد.
جدول  .7پیشنهادهاي تحقیق براي برطرفشدن آسیبهاي فرايند در بعد نیرويابي

پیشنهادهاي تحقیق

آسیبها

 .1ضـــعف ســـامانه این آسيب ،کامالً اجرایی بوده و برطرفشـدن آن نيازمنـد اقـدامات اجرایـی
ثبتنامی جذب

مسئوالن جذب است.

 .2ضـــــــــــعف در  .1درخواست مرکز جـذب از تمـامی دانشـگاههـا بـرای انتشـار کتاب ـههـایی
توصــــيف شــــغل و درخصــوص وضــعيت دانشــگاه و شــرایط وظرفيــتهــای کــاری ،آن نــانکــه
سازمان و محيط

ســعادت ( ،)1773جزنــی ( )1774و هســلر )2006( 1نيــز دانشــگاههــا را بــه آن

 .7ضـــعف در بيـــان توصيه کرده است.
حــــــداقلهــــــای  .2عدم پذیرش اعالم نيازهایی که توصيف شغل مناسب و شفاف و یا شـرایط
صـــالحيتی احـــراز احراز صالحيتی مشخو ،در خصوص آن بيان نشده است.
شغل
 .4عدم راستیآزمایی ادعای متقاضيان و عدم  .1تقویــت ســامانۀ جــذب در تــوان راســتیآزمــایی
جریمه فرد خاطی

مدارک
 .2تــدوین قــوانين الزم در خصــوص جریمــۀ افــراد
خاطی

در جدول ( )7پيشنهادهای تحقين برای برطـرفشـدن هـر یـک از آسـيبهـای بيـانشـده در
جدول ( )7در حد امکان بيان شد.

1. Hessler
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جدول  . 8پیشنهادهاي تحقیق براي برطرفشدن آسیبهاي فرايند در بعد انتخاب
آسیبها

پیشنهادهاي تحقیق

 .1احتمــــال رخــــداد

 .1آمــوزش متصــدیان جــذب درخصــوص نحــوۀ کشــف بهتــرین متقاضــيان کــه مــورد تأکيــد

خطــــای هالــــهای در

فالنيگان ،جونز و مور ( ،)2014دانشگاه کلمبيـا ( )2003و دانشـگاه تورنتـو کانـادا ( )2014نيـز

انتخاب افراد

میباشد.
 .2نظارت دقينتر هيئت اجرایـی جـذب دانشـگاه و مرکـز جـذب وزارت علـوم بـر صـالحيت
متقاضيان انتخابشـده و عـدم اجـازه اسـتخدام وی ،در صـورت وجـود اخـتالف آشـکار بـين
صالحيت فرد پذیرفتهشده و صالحيت دیگر متقاضيان
 .7حضور حداقل یک عضو خارج از دانشگاه در کـارگروه علمـی و هيئـت اجرایـی (مصـدق،
)1737
 .4تصميمگيری توسط اعضای خارج دانشگاه ،هم ون دانمارک و آلمان (شبکه اطالعرسـانی
آموزشی اتحادیه اروپا.)2007 ،
 .7ماچر ( )2007پيشنهاد عدم جذب دانشآموختگان هر دانشگاه در همـان دانشـگاه را مطـر
کرده است که به نظر نویسندگان ،این موضوع ناخواسته منجر به ظلـم بـه دانـشآموختگـان آن
دانشگاه میشود.

 .2یکســـــانبـــــودن

تغيير قانون و اعطای اختيار تدوین آیيننامهها و استانداردها توسـط دانشـگاههـای مختلـف و بـا

استانداردهای بررسـی

نظارت وزارت علوم و شـورای عـالی جـذب کـه ایـن مسـئله مـورد تأکيـد ابراهيمـی (،)1777

صالحيتهای علمی

جاودانی ( ،)1731مدرس هاشمی ( )1732و فراستخواه ( )1777نيز بوده است.

 .7کمیشدن مالکهـای ارزیـابی

افزایش وزن مـالکهـای کيفـی در پـذیرش افـراد ،هـمزمـان بـا تـدوین قـوانين و

و امکان رخداد تقلب در نگـارش

زیرساختهای حقوقی الزم بـرای جلـوگيری از برتـری رابطـه بـر ضـابطه و دیگـر

آثار علمی

موارد فساد اداری (*)

 .4عــدم مــرور واقعــی

 .1بررسی سوابن فرد و مصاحبه با سرپرستان و همکاران قبلـی و فعلـی متقاضـی ،بـرای بررسـی

شغل توسط متقاضيان

ميزان رضایت از عملکرد وی (جزنی )1774،بهعنوان یک راهکار جایگزین
 .2عقد قرارداد مشروط داخل دانشگاهی یکساله با فرد (با پرداخت تمامی حقـوق وی) بـرای
ایجاد امکان آشنایی دوطرفه (دانشگاه نيومکزیکو )2003 ،و (دانشگاه توکيو اپن)2017 ،

 .7کــــاهش دقــــت در بررســــی

منعطفشدن زمانبندی فراخوان برای دانشگاهها و دادن وقت بيشتر به آنها ،بهویـوه

پرونده ها به دليل محدودیت هـای

درخصوص دانشـگاههـای بـزرگ کـه ایـن مسـئله مـورد تأکيـد هسـلر ( )2006نيـز

زمانی

میباشد.

212

آسیبشناسي فرايند جذب هیئتعلمي در دانشگاههاي دولتي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

(ادامه) جدول  .8پیشنهادهاي تحقیق براي برطرفشدن آسیبهاي فرايند در بعد انتخاب

پیشنهادهاي تحقیق

آسیبها

 .6عـــدم وجـــود مـــالکهـــای عينـــی بـــرای تدوین مالک هـای عينـی در ایـن خصـوص و تغييـر قـوانين
مربوطه

صالحيت عمومی

 .3عدم وجـود زیرسـاخت هـای حقـوقی ضـد اهتمام جدی هيئت عالی جذب و مرکز جذب وزارت علـوم
به تدوین و اجراییکردن زیرساختهای حقوقی الزم

تبعيض و فساد

 .7اعمـــــالنظـــــر  .1کاستن ابهام از آیيننامههای موجود؛  .2تدوین قوانين ضد تبعيض و فساد؛  .7اعمال
گــروههــای فشــار و نظارت دقينتر مسئوالن؛  .4شفافيت بيشتر؛  .7ایجاد بستری برای نظارت عمومی افـراد؛
برخــــی جریانــــات  .6افـزایش پاسـخگویی مسـئوالن بـه اعضـای هيئـتعلمـی ،از مهـمتـرین راهکارهـای
جذب

اصالحی است که ابزری و فغانی ( )1732نيز مشابه موارد بيانشده را جزج راهکارهـای
مقابله با فساد اداری اعالم کردهاند.
 .3حذف افرادی از کميتۀ تحقين که با متقاضی در تضاد منافع یا دارای منافع مشـترک
غيرعلمی (دوستی ،خانوادگی و )..میباشند (دانشگاه کارولينا شمال)2017 ،
 .7مستندسازی تمامی مراحل جذب (دانشگاه کلمبيا)2003 ،
 .3ایجاد بستر کامالً مناسب و بدونهزینه ،بـرای شـکایت و پيگيـری متقاضـيان شـاکی
(فالنيگــان ،جــونز و مــور( ،)2014،دانشــگاه نيومکزیکــو )2003،و (دانشــگاه کلمبيــا،
)2003
 10ایجاد بسترهای رقابتی سالم بين دانشـگاههـا ،جهـت ترغيـب دانشـگاههـا بـه جـذب
بهترین افراد ،که این سياست مورد تأکيد ابراهيمی ( )1777نيز بوده است.
 .11اعمال جریمههای سنگين برای هرگونه تخلف

در جدول ( )3پيشنهادهای تحقين برای برطـرفشـدن هـر یـک از آسـيبهـای بيـانشـده در
جدول ( )4در حد امکان بيان شد.
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جدول  .3پیشنهادهاي تحقیق براي برطرفشدن آسیبهاي فرايند در بعد انتصاب
آسیبها

پیشنهادهاي تحقیق

 .1بهتعویـنافتـادن صـدور حکـم

انجام هماهنگیهای الزم بين دانشگاهها و وزارتخانه برای اخذ مجوزهـای اسـتخدامی الزم در

برخی متقاضيان

هنگام اعالم نياز

 .2لغـــو درخواســـت اســـتخدام

 .1اطالعرسانی گسـتردهتـر و مناسـبتـر دانشـگاههـا درخصـوص وضـعيت و شـرایط شـغل و

توسط برخی متقاضيان

دانشگاه و شهر ،در زمان فراخوان (توصيف شغل و سازمان)
 .2دقت عمل بيشتر در هنگام انتخاب متقاضی مورد نظر
 .7لحا کردن جریمه برای متقاضيانی که در آخرین مرحله انصراف میدهند.

در جدول ( )10پيشنهادهای تحقين برای برطرفشدن هـر یـک از آسـيبهـای بيـانشـده در
جدول ( )7در حد امکان بيان شد.
جدول  .51پیشنهادهاي تحقیق براي برطرفشدن آسیبهاي حاکم بر کل فرايند
آسیبها
 .1طوالنیبودن فرایند

پیشنهادهاي تحقیق
 .1الکترونيکیشدن کل فرایند (در حد امکان)
 .2حل مشکالت اجرایی که در بخش ( )1از "مباحث حاکم بر کل فرایند" جدول ( )4بيان شد.
 .7حذف مرحلۀ نظارت شکلی بر تمامی پروندههای جذب ارسالی از طرف دانشگاهها که بهدليل حجـم
باالی پروندهها زمان حداقل یکماهه را به خود اختصاص میدهد.

 .2ضعف نظارتی مرکز

 .1حذف مرحلۀ نظارت شکلی که منجر به کاهش حجم کاری مرکز جـذب شـده ،فراغـت بـال بيشـتر

جــذب و هيئــت عــالی

برای نظارت دقينتر را فراهم میآورد.

جـــذب بـــر عملکـــرد

 .2افزایش اختيارات نظارتی مرکز جذب

دانشگاهها

 .7تأسيس ساختار نظارتی شورای عالی جذب

 .7پاسخگویی ضعيف

 .1الکترونيکیشدن کل فرایند (در حد امکان) و مشاهده وضعيت فرد در هر مرحله
 .2الزام دانشگاهها به بيان دالیـل تـوجيهی هـر تصـميم (دانشـگاه هـاروارد( ،)2017 ،دانشـگاه ميسـوری
کلمبيا )2007 ،و (دانشگاه نيومکزیکو)2003 ،
 .7تدوین دیگر قوانين الزم در این زمينه

 .4اختالف بر سر انتخاب اعضای هيئت اجرایی جـذب

انتخاب از طرف حاکميت مبتنی بر هماهنگی با اعضای هيئتعلمـی (بـه

بين رتسای دانشگاهها و حاکميت

دليل موافقت کلی اعضای هيئـتعلمـی بـا افـراد انتخـابشـده ،احتمـال
نارضایتی ریاست دانشگاه کمتر است)

 .7ضعف وجود اسناد پشتيبان پووهشی برای این الگو

انجام مجموعه تحقيقاتی بـرای بررسـی مـدلهـای جـذب دانشـگاههـای
مطر دنيا و هم نين نظامهای آموزشـی دیگـر ازجملـه نظـام آموزشـی
حوزۀ علميه
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(*) حرکت به سمت کيفینگری نيز مـیتوانـد آسـيبهـایی را همـراه داشـته باشـد ،ازجملـه
برتری رابطه بر ضابطه در ارزیابیها (پارتیبازی و اعمال سليقههای فردی افراد) که در ایـن تحقيـن
نيز بهعنوان یکی از آسيبها ،شناسایی شده و در یافته "اعمالنظر گروههای فشار و برخی جریانات
جذب" بيان شد .آن نانکه گراوند ( )1730نيز در آسيبشناسـی جـذب هيئـتعلمـی در دانشـگاه
لرستان ،به این مسئله اشاره میکند .هرچند تحقيقات بيشتری که ميزان ایـن آسـيب را در اسـتخدام
هيئتعلمی دقينتر مورد بررسی قرار داده باشد ،یافت نشد ،ولی تحقيقات کلی نشان مـیدهـد کـه
جامعۀ ما در حد باالیی به این آسيب مبتالست؛ بهنحویکـه پيمـایش ملـی ارزشهـا و نگـرشهـای
جوانان ایران (افراد بين  17تا  23سال) در سال  ،1777نشـان مـیدهـد کـه  34درصـد از جوانـان بـا
تحصيالت دا نشگاهی معتقدنـد کـه در کشـور مـا روابـط بـر ضـوابط حاکميـت دارد و  77درصـد
معتقدند که داشتن پارتی ،مهمترین عامل پيدا کردن شغل است (سـازمان ملـی جوانـان .)1776 ،در
گام دوم این پيمایش که در سال  1776انجام شد ،هفت عامل مؤثر در استخدام مورد ارزیابی قـرار
گرفت که از دیدگاه جوانان ،داشتنپارتی  43درصد و همۀ شش عامل دیگر جمعاً  71درصد را بـه
خود اختصاص دادند .در سؤالی دیگر ميزان موافقت آنها با این جمله که "پيداکردن کـار فقـط بـا
پارتی امکانپذیر است" ،مورد بررسی قرار گرفت که  77درصد موافن این جمله بودند .ایـن آمـار
بين افراد با تحصيالت دانشـگاهی  76درصـد بـود (سـازمان ملـی جوانـان .)1776 ،در گـام چهـارم
تحقيــن کــه در ســال  1732اجــرا شــد 34 ،درصــد دارنــدگان مــدرک فــوقليســانس و  37در صــد
دارندگان مدرک دکتری معتقد بودند که "پيداکردن کـار فقـط بـا پـارتی ميسـر اسـت" .در ادامـه
تحقين در سؤالی دیگر از همان جامعه سؤال شد که "مهـارت و بلـدبودن یـک کـار ،عامـل اصـلی
پيداکردن شغل در جامعه است" که فقط  23درصد دارندگان مـدرک فـوقليسـانس و  27در صـد
دارندگان مدرک دکتری با این جمله موافن بودند (وزارت کار و رفاه اجتماعی).
تحقيقات متعددی ،ميزان فساد اداری در ایران را زیـاد اعـالم کـردهانـد (ازجملـه :حقيقيـان و
همکــاران ( )1731و قضــاوی ( ،))1774ولــی بــهدليــل اینکــه بــهطــور خــاص بــه مقول ـۀ اســتخدام
نپرداختهاند ،در مقاله به آنها اشاره نشده است .درمجموع نتيجۀ نظرسنجیهای فوق نشـان مـیدهـد
که توان رخداد این آسيب زیاد است و حرکت به سـمت برتـری ارزیـابی کيفـی بـر کمـی و دادن
اختيارات بيشتر به کارگروه علمی ممکن است به رخداد این آسـيب بـزرگ منجـر شـود ،ازایـنرو
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الزم اســت کــه قبــل از هــر تصــميمی ،زمينــههــای رخــداد ایــن آســيب ،شناســایی و بــرای حــل آن
برنامهریزی شود ،آن نانکه آتشک و همکاران ( )1730نيـز بـه ایـن مهـم اشـاره کـرده و معتقدنـد
زمانی که قوانينِ واضح و صـریحی تـدویننشـده باشـد ،هرگونـه تمرکززدایـی ،منجـر بـه افـزایش
سوجاستفادهها و فساد اداری مـیشـود .رسـولی و شـهائی ( )1777نيـز هرگونـه تمرکززدایـی بـدون
لحا کردن تمامی ملزومات آن را یکی از زمينههای فساد اداری معرفی کردهاند .ازایـنرو یکـی از
راههای جلوگيری از هرگونه تبعيض و رابطهانگـاری ،تـدوین زیرسـاختهـای حقـوقی الزم بـرای
پيشگيری است ،مسـئلهای کـه مـاچر ( ،)2007دانشـگاه کلمبيـا ( ،)2003دانشـگاه کارولينـا شـمالی
( ،)2017ســومرس ( )2006و ابــزری و فغــانی ( ،)1732نيــز در مقــاالت خــود بــهعنــوان یکــی از
راهکارهای مقابله با تبعيض به آن اشارهکردهاند.
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در نظام آموزش دولتی ،فصلنامۀ اخالق در علوم و فناوري ،سال ششم ،شمار.7 ،
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