
 

 

 های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسين)ع( فصلنامه پووهش

 210-177: صو 1737(، پایيز 27 )شماره پياپی 7  سال هشتم، شماره
 

هاي  علمي در دانشگاه تئيند جذب هیاشناسي فر آسیب

1وريادولتي وزارت علوم، تحقیقات و فن
 

 

  آباديرضا زينحسن، هادي مصدق

 بیژن عبداللهي، رضا بهرنگيمحمد

 13/01/37تاریخ دریافت: 

 16/03/37تاریخ پذیرش: 

 چکیده
وزارت علوم، های دولتی  در دانشگاه یعلم ئتيشناسی فرایند جذب ه آسيب ،تحقيناین موضوع 

ساختاریافته استفاده  پاره ۀو ابزار مصاحب نگاری . برای این منظور از روش پدیداراست تحقيقات و فناوری
روش پایایی  با ها ليد. روایی صوری و محتوایی سؤاالت مصاحبه توسط متخصصان و پایایی تحلش

تمامی متخصصان آموزش  ،موردنظر ۀد. جامعشتأیيد  (37/0کدگذران )( و پایایی بين 31/0بازآزمون )
شناسایی و مورد مصاحبه  ،دار گيری هدف بودند که با روش نمونه یعلم ئتيعالی و متصدیان جذب ه

سازی و تحليل و  پياده، ضبط ،ها مصاحبهنفر به اشباع نظری رسيد.  27تحقين در تعداد  که قرار گرفتند
 و انتخاب نيرویابی، ریزی، برنامه چهارگانه: ابعاد درآسيب  24د که منتج به شناسایی شکدگذاری 
 برای مشخو استانداردهای وجود عدم ترتيب: ابعاد به از یک هر در آسيب ترین مهم که انتصاب شد
 برای علمیهای  صالحيت استانداردهای یکسانی ،نام ثبت سامانۀ ضعف استخدام، یها هيسهم تخصيو

 فرایند شدن طوالنی و ، تعوین در صدور حکم استخدامی برخی متقاضيانها رشتهها و  دانشگاه همۀ
کشور، راهکارهایی  های دانشگاههای  پایان نيز مبتنی بر ادبيات تحقين و واقعيت. درشد شناخته استخدام

 .، تغيير در برخی قوانين بود نهاآ ترین مهماصالحی پيشنهاد شد که ازجمله 
 

، یعلم ئتيه یوری، فرایند جذب اعضااتحقيقات و فن ،های دولتی وزارت علوم دانشگاه :ها کلیدواژه
 نظران ، صاحبشناسی آسيب

 

 نامۀ دکتری آقای هادی مصدق در دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی است. این مقاله مستخرج از پایان. 1

 .پووهی و مطالعات راهبردی حکمت نویسندۀ مسئول: پووهشگر پووهشکده سياست hadimosadegh@gmail.com 

. تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمیيار گروه مدیریت آموزشیدانش ، 

. ی، تهران،  دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزماستاد گروه مدیریت آموزشی 

   تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمیدانشيار گروه مدیریت آموزشی ، 

mailto:hadimosadegh@gmail.com
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 و بیان مسئله مقدمه
ز بــه خــود يــرا ن ییحســاس کــه تعــداد درخواســت اســتخدام بــاالياربس هــای ســازمان ازجملــه

جـذب   یسراسـر  یهـا  فراخـوان در  کننـدگان  شـرکت د. آمار نباش یم ها دانشگاه، اند اختصاص داده

 یحجـم بـاال   (.1732ان، يـ م، خالقي، حکـ یمرداندهد ) یت را نشان مين واقعیا خوبی به، یعلم ئتيه

مناسـب در   فراینداز به وجود يروها، نين نیبهتر ین ضرورت جذب و نگهداريو هم ن ها درخواست

 فراینـد منـابع انسـانی،    ۀان حوزخصوص متخصص دراین .کند یشتر مشخو ميجذب و استخدام را ب

ریـزی نيـروی    برنامه .1که شامل مراحل:  اند کردهرا بيان و تبيين  1ا استخدامیجذب  یا مرحلهچهار 

شـود   یمـ  7کارگماری )انتصـاب(  به .4و  4انتخاب )گزینش( .7؛ 7کارمندیابی )نيرویابی( .2؛ 2انسانی

برای  (.1774جوادین، ( و )سيد1733یز، کریمی و رنگر(، )حاجی1773سعادت، ) (،1774جزنی، )

دنيـا   هـای  دانشـگاه های فراینـد به بررسی  الزم است که ،یعلم ئتيهاستخدام  فرایند تر دقينبررسی 

 ود.پرداخته ش

ن یـ ( از طر1740ابتـدا ) در یعلمـ  ئـت يهدر خصـوص عضـو    گيـری  تصـميم مسـئله  ، مریکادر ا

، 6شد )استنک یانجام م یندگان دولتیت نمات نظرایو با رعا یعلم ئتيه یاعضا یفرد های سياست

دانشـگاه   یامنـا  ئتيهمنوط به نظر  عمدتاً ها دانشگاهبعد، استخدام استادان  یها ساللکن در  (.1331

 هـای  دانشـگاه اک ر  اکنون هم (.2014،پدیا ویکی، به نقل از 3کایمرا های دانشگاه)تشکل استادان  دش

هـا و   شـباهت  انـد کـه   کـرده اسـتخدام خـود ارائـه     ۀخصـوص نحـو  هـای مفصـلی در   امریکا کتاب ـه 

 (.1737مصدق، شود ) یمهایی بين آنها مشاهده  تفاوت

 یان اصـول يـ کا و آلمـان و لهسـتان، بـه ب   یمرااستخدام در  یالگو یبا بررس 7ماچردر این زمينه 

ام ن اصـول اسـتخد  یتدو به زين 3و کارو (. روبرت2007)ماچر،  برای استخدام مناسب پرداخت یکل

 

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 
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 و تيـ ، عقالنگيـری  اندازهبودن، ثبات  ینيع ،اعتبار: پنج اصلپرداختند و  1مونتیوال ماریدانشگاه لو

. اسـت(  شـده  مطـر   یز ابعـاد يـ ن اصول نیاز ا هرکدام)برای  را مطر  کردند اطالعات افراد تيامن

و عـدم تفکـر    انيمتقاضـ  ۀبـا همـ   برابـر د که رفتار نکن یز اشاره مين ین به دو اصل مهم اخالقيهم ن

 (.2007، و کارو روبرت) ستمورد آنها در محدودکنندهو  یانحصار

جذب، نـوع   ليت)مسئو بعد مهم هفتسه یبه مقانيز ه اروپا یاتحاد یآموزش رسانی اطالع ۀشبک

ی هـا  روش، نحوۀ حقـوق و ارتقـا، وظـایف و زمـان کـار اعضـا،       کننده استخدامی، واحد رسان اطالع

پرداختـه اسـت.    ییاروپـا  ین کشـورها يبـ  یعلمـ  ئتيهدر خصوص جذب  ارزیابی، نحوۀ مدیریت(

 (.2007، 2ه اروپایاتحاد یآموزش رسانی اطالع ۀشبک)

 یمقالـه یـا اثـر    ،خارجی های دانشگاهدر  یعلم ئتيهو مشکالت جذب  ها آسيبخصوص در

 ورد اشـاره مـ بيشـتر از همـه    آن ه .یافت نشد ،مستقيم به این مبحث پرداخته باشدطور بهپووهشی که 

و جلوگيری از رخداد تبعـيض نـوادی، جنسـيتی و غيـره بـوده       7ده است: یکی لزوم توجه به تنوعش

و اشـاره کـرد    (2006) 6سـومرس  و (2004)7و موالینـاثن ، 4برترنـد  به  توان مینمونه طور به که است

 3یلـی ر ،(2007) 7ملـدون (، 1331) 3سـرل ، ازجملـه:  ودبـ استخدام رسـمی   سائل مربوط بهدیگری م

  .اند پرداختهبه این مقوله  که و بسياری تحقيقات دیگر (2007) 10باتربری، (2001)

بـه گـزارش    که نحوی بهشده است،  ین انتقادات منجر به کاهش درصد استخدام رسمیا ۀجينت

سـال  بـوده در  % 76 ،1337سـال  کـه در   یاسـتخدام رسـم   یکا، اعطـا یمرات يم و تربيآمار تعلۀ ادار

  .(مریکااهای  تشکل استادان دانشگاهنقل از  2014، پدیا ویکیاست ) کاهش یافته% 7183به  2007

 

1. Loyola Marymount University 
2. Eurydice European Unit 

3. Diversity 

4. Bertrand 
5. Mullainathan 
6. Sommers 
7. Searle 
8. Meltdown 
9. Riley 
10. Batterbury 

http://www.amazon.com/Naomi-Schaefer-Riley/e/B001HMRVZC/ref=dp_byline_cont_book_1
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 در ايران يعلم  ئتیهجذب 
 ،شبـه دانـ   افـراد شناخت و شهرت اساتيد، ار انتخاب ي، معدر ایران س دانشگاهيتأس یدر ابتدا

ن وزارت یـ اسـتخدام اسـتادان بـه عهـده ا     ۀفـ يس وزارت معـارف، وظ ي(. با تأسـ 1733، یميرح) بود

، 1721از وزارت معـارف در سـال    ها دانشگاهک يب تفکی( و سپس با تصو1717 سال) شدگذارده 

، هـا  دانشـگاه  یزه بـرا يـ مم هيئـت ب یبـا تصـو   1742در سـال   د.ش واگذار ها دانشگاهبه خود  این امر

 (.1733، یميادامه داشت )رح 1773ن روند تا یواگذار و ا هيئتن یانتخاب استاد به ا

دانشگاه تهـران   ین و مقررات استخداميقوان تا رخداد انقالب فرهنگی، یاز انقالب اسالم بعد

، بـا  1760 سـال (. در 1777ابراهيمـی،  ) شـد اجـرا   یو مؤسسات آموزش عـال  ها دانشگاه ۀيکل ۀدربار

نش ین و گـز يتـأم  یمرکـز  هيئـت »توسط  یعلم ئتيهمقرر شد که جذب تصویب شورای انقالب، 

بعـد   یها سالرات اندک در يين روال با تغیا .ن وزارت علوم انجام شودیاز طر« یعلم ئتيه یاعضا

شـد   هـا انجـام مـی    اری دانشـگاه نش استاد و همکیگز هيئتت یز ادامه داشت و امر جذب با مرکزين

 (.1777)ابراهيمی، 

 

 مبتني بر آخرين مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي يعلم ئتیهجذب  ارکان

 انقـالب  یعـال  یشـورا  ،10/2/73و  13/4/76مـور    627 و 607 سـات طبـن مصـوبات جل  

 واگذار کرده است: ها هيئتن یداده و کار جذب را به ا هيئتس سه يحکم به تأس یفرهنگ

  :شورک یعال آموزش زکمرا و ها دانشگاه یعلم ئتيه یجذب اعضا یعال هيئتاول 

  :و یفنـاور  و قـات يتحق ،علـوم  نيوزارتـ  یعلمـ  ئـت يه یجـذب اعضـا   یزکمر هيئتدوم 

 کیپزش آموزش و درمان بهداشت،

  :یعال آموزش زکمرا و ها دانشگاه یعلم ئتيه یجذب اعضا ییاجرا یها هيئتسوم 

 یعـال  یز در شورايرخانه آن نيدر رأس امور قرار داشته که دب یعال هيئت، بندی تقسيمن یدر ا

کالن در امور جذب اعضاج  گذاری سياستن شورا یا یکل ۀفيقرار گرفته است. وظ یانقالب فرهنگ

ن قرار داشـته کـه وظيفـه تـدوین     يجذب وزارت یمرکز هيئت، هيئتن ی. در طول ای استعلم ئتيه

 یجـذب کـه در تمـام    یـی اجرا یهـا  هيئـت بعـد   ۀاجرایی را بر عهـده دارد و در مرحلـ   های سياست
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کننـد و وظيفـه اجـرای     یمـ ت يـ ل مرکز جذب وزارت علـوم فعال یذ یشعبه داشته و همگ ها دانشگاه

بـه   کـه  بـر عهـده دارنـد    ها ینبهترخانه را برای جذب و وزارتعالی شورای  های سياستمصوبات و 

 هيئتو قوانين از سایت  ها نامه آیينتمامی شود.  یخودداری م جزئياتدليل محدودیت فضا از بيان 

 .استعالی جذب قابل دستيابی 

 (1731) ی، مـدرس هاشـم  را به همراه داشته است اییه مخالفتو  ها موافقت ،جدید سازوکار
اشـکاالت   ،ريـ اخ ۀويکـه شـ  کنـد   مبتنی بر تجربيات شخصی و استدالالت منطقی و قانونی، بيان می

بـه اهـداف    یابيمـانع از دسـت   تنها نهل ين دليداشته و به هم یو تجرب ی، عرفیتیری، مدی، قانونیمنطق
وی با اسـتناد بـه اینکـه    ز شده است. ين یادیز های استفادهسوجن و افراو های آسيبشده، بلکه باعث 
( بعـد از  1773کشـور )  هـای  دانشـگاه  نامـه  آیـين ( و 1730)جامع علمـی کشـور   ۀ نقشزمان تصویب 

ایـن اسـناد باالدسـتی تأکيـداتی بـر       بـه اینکـه در   باتوجه و( است 1776-1773جذب )ی ها نامه آیين
مغایر با قوانين  ،جذبکنونی قوانين  ، معتقد است کهده استهای امنا ش هيئتو  ها دانشگاهاستقالل 

 شـده  بيـان   صراحت بهالبته این اشکال مدرس هاشمی، فقط در یک مورد  .باشد یمباالدستی کشور 
مـاده   3بند و  16ماده  7)بند  است در واگذاری اختيار اعالم نياز به گروه و دانشکده هم  آناست و 

جامع علمی کشـور،   ۀهيچ بندی از نقش و در دیگر ادعاهای وی،(، ها گاهدانشمدیریت  نامه آیين 17
از رو  وی علمـی نپرداختـه اسـت و برداشـت      هيئـت جذب  ۀخصوص مقولدستورالعمل دربه بيان 

دیگر ایرادات وی نيـز، برگرفتـه از    .باشد یمقابل تفسير و فردی  ،علمی و غيرهجامع  ۀحاکم بر نقش
ز، يـ ( ن1731) یجـاودان  ت و هـيچ شـاهدی بـر آنهـا ارائـه نشـده اسـت.       استدالالت منطقی مقاله اسـ 

روال حـاکم بـر    بـرخالف ن را مـورد انتقـاد قـرار داده، آن را    یيمتمرکز و از باال به پـا  یکرد کلیرو
به اهـداف   یابيمنجر به دست تواند ینمن روش یداند و معتقد است که ا یم یو مراکز علم ها دانشگاه
ن يکشـور و هم نـ   یعلمـ  ۀرا مخالف رو  حاکم بـر نقشـ   یکنون ۀويش ین ويشود. هم ن شده بيان

دانـد.   یداده اسـت، مـ   هـا  دانشـگاه را بـه   یکشور که اسـتقالل نسـب   ۀتوسع ۀمخالف قانون سوم برنام
و حـن انتخـاب و    هـا  دانشـگاه ( نيز یکی از ملزومـات آزادی علمـی را اسـتقالل    1772خواه ) فراست

ادبيات تحقين در ایـن   کنونی مخالفت دارد. متمرکز نيمهبا رویکرد  مالًکه کا داند یمگزینش استاد 
 زمينه، محدود به چند موردی بود که ذکر شد.
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 هدف تحقیق
دولتـی وزارت علـوم، تحقيقـات و     هـای  دانشـگاه علمـی در   هيئتجذب  فرایند شناسی آسيب

 وریناف

 

 روش تحقیق
 ۀکيفـی اسـت. جامعـ    ،هـا داده یورگـردآ  ۀنظـر نحـو  ازو  ینظر هدف کـاربرد ازاین پووهش 

ــلکتحقيــن،  یآمــار مســئوالن جــذب ، آمــوزش عــالی جــذب شــامل: متخصصــان متخصصــان ۀي

و  علـوم  وزارت، جـذب )زیـر نظـر شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی(       عـالی   در شـورای علمی  هيئت

 یا نمونـه منـد،   هـدف  يـری گ نمونهبا استفاده از روش که بودند  ها دانشگاه های اجرایی جذب هيئت

پس از بررسـی نظـرات    شدند که انتخاب ( یو متخصصان آموزش عال یی)متشکل از مسئوالن اجرا

در بخش متخصصـان آمـوزش   نظر نيز مورد یها نمونهبه  دستيابینظری رسيد. برای  عبه اشبانفر  27

( 1732پـور،   محمـد تنوع )فن حـداک ر و در بخش مسئوالن اجرایی جذب از  برفی فن گلولهاز عالی 

تنوع، از نظـرات مسـئوالن قبلـی و فعلـی جـذب و هم نـين       . بـرای رسـيدن بـه حـداک ر    دشستفاده ا

کوچـک   هـای  دانشـگاه متوسط و  های دانشگاهبزرگ کشور،  های دانشگاهجذب مصاحبه با دبيران 

 د.شو هم نين نظرات مسئوالن شورای عالی جذب، استفاده  ها شهرستان

صـوری و   1بـرای تأیيـد روایـی   بـود کـه    سـاختاریافته  پـاره  ۀمصـاحب ، هـا  ابزار گـردآوری داده 

بر بررسی توسط استاد راهنمـا و اسـاتيد مشـاور، سـه تـن از متخصصـان مسـائل         ، عالوهآنمحتوایی 

بـرای   پرداختنـد.  سـؤاالت  و اصـال   علمی از مرکز جذب وزارت علوم نيز به بررسـی  هيئتجذب 

موضـوع،   یت دقت در هفت مرحله )انتخـاب (، نها1732پور، محمد) کيفیتأیيد روایی مراحل کار 

( انجام گرفت. هم نين برای افـزایش  یده يل، تأیيد و گزارش، تحلبرداری نسخه، مصاحبه، یطراح

بـر   عـالوه  .(1732پور،  محمد) شدنظر ثبت ۀ مراحل تحقين با جزئيات مورد، کلي2پذیری تأیيدروایی 

 

1. Validity 

2. Confirmability 
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 یها مقولهد که بدین منظور ش( نيز استفاده 2000، 2)کرسول و ميلر 1آن از روش تطبين توسط اعضا

بـرای سـنجش    ارائـه و مـورد تأیيـد قـرار گرفـت.      آنهـا به  شوندگان مصاحبهسه تن از  شده استخراج

 و 7بـازآزمون  ییایـ پا)شـامل   ليـ تحل و پایـایی  یبردار نسخهمصاحبه، پایایی  تي، پایایی موقعپایایی

و ضـریب پایـایی    31/0فی برای پایایی باز آزمـون  که ضریب شد استفاده (  4پایایی بين کدگذاران

به  37/0( 1773( به نقل از بيابانگرد، 1336( و وال )1363مبتنی بر فرمول هولستی )بين کدگذاران )

اسـت  بيـت الزم برخـوردار   ولبيشـتر اسـت، از مط   3/0مقـادیر از   به اینکـه ایـن   که باتوجهدست آمد 

ــانگرد، ) ــ (.1773بياب کــه روش  شــد گــذاریو کد تحليــل ،شــده ســازی يــادهپ یهــا مصــاحبه ۀکلي

( 1730)بازرگـان،   ای ينـه زم ۀفن کدگذاری مورد استفاده در نظریـ  از الگوبرداریبا آن  کدگذاری

در سـه مرحلـه کدگـذاری بـاز، محـوری و منتخـب تحليـل         هـا  داده دیگر عبارت بهصورت گرفت. 

 هـا  مصاحبه)متن کليه دداری شده است دليل محدودیت فضا از بيان توضيحات بيشتر خو که بهشدند

 (.باشد یمدر دفتر نشریه موجود  ،صفحه است 70و کدهای باز که بيش از 

 

 و بحث و بررسي ها يافته
طور مبسوط  بندی شد که به در چهار بعد، تقسيم، ها یکدگذارمبتنی بر نتایج های تحقين  یافته

 شود. یم ( بيان7( تا )1)های  جدولها در  و با بحث و بررسی هرکدام از آسيب

 

 

1. Member Checking 

2. Creswell & Miller 

3. Test-Retest 

4. Intercoder Reliability (ICR) 
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 هاي موجود در بعد برنامه ريزي آسیب
 ريزي علمي در بعد برنامه فرايند جذب هیئت هاي آسیب .5جدول

 ها آسیب
 کد مصاحبه

 شونده 
 بحث و بررسي

ضعف . 1

 نيازسنجی

 ،4م ، 7م ، 1م 

، 3م ، 3م ، 7م 

م ، 12م ، 10م 

13 

 ی در هنگام تعيين نيازبه اهداف و اسناد باالدست توجه کم .1علت 

دانشـگاه زمينـه ضـعف نيازسـنجی      راهبردی ۀضعف یا عدم وجود برنام .2علت 

 (1777 /1346 راولی؛ لوهان؛ دولنس،است )

 داشتن گروه نگه ه ورود عضو جدید و تمایل به بستهب ها گروهعدم تمایل  .7علت 

 کردن نيازهای علمی خود. مشکل: ضعف گروه در برطرف

( در خصـوص دانشـگاه لرسـتان    1730گراوند )آسيب در مطالعات  مشابه همين 

 شده بود.  نيز بيان

تطابن  عدم .2

تعداد اعالم نياز 

و تعداد  ها دانشگاه

مجوزهای 

 استخدامی

 هرسال

، 7م ، 7م ، 1م 

 14م ، 10م 

ی استخدامی یک فراخوان، در برخـی  کدهاتوضيح: نسبت تعداد اعالم نيازها به 

مرکـز جـذب،    آمـار دریـافتی از  اسـت ) ( نيز بوده 1730سال ابر )بر 27ها تا  سال

 (1734ماه  بهمن

دفتـر نظـارت و ارزیـابی    و مرکـز جـذب بـا     هـا  دانشـگاه عدم هماهنگی  .1علت 

آور  ( و عدم وجود بنـد قـانونی الـزام   مرجع صدور مجوز استخدام) وزارت علوم

 در این خصوص

 جدید دفرایننسبت به  ها دانشگاهاطالعی  کم .2علت 

های تشویقی  ، به دليل سياستها دانشگاهافزایش ناگهانی تقاضا از طرف  .7علت 

علمـی   وزارت علوم برای افزایش تحصـيالت تکميلـی و افـزایش جـذب هيئـت     

کاهش نسبت استاد به دانشجو، مطابن اسناد باالدستی )نقشه جـامع علمـی    برای)

 برنامه پنجم توسعه(( 16کشور و ماده 

ا هـ  دانشـگاه ، توسط هيئت اجرایـی جـذب   ها گروهشدن انحصار  ه. شکست4علت 

 7)بنـد الـف، مـاده    هـای اجرایـی قـرار گرفـت      که وظيفه جذب بر عهده هيئـت 

 .عالی جذب( شورای ۀهفدهمين جلس

رغـم طـی تمـامی مراحـل اداری و      بـه مشکل: امکان اسـتخدام برخـی متقاضـيان    

کـه علـت آن عـدم     دشـ موافقت دانشگاه و مرکز جـذب وزارت علـوم محقـن ن   

 وجود کد استخدامی بود. این امر، منجر به نارضایتی متقاضيان شده است.
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 ريزي علمي در بعد برنامه فرايند جذب هیئت هاي آسیب .5جدول)ادامه(    

 ها آسیب
 کد مصاحبه

 شونده 
 بحث و بررسي

. عدم وجود 7

 مالک دقين برای

تخصيو  نحوه

مجوزهای 

به  استخدام

و  اه دانشگاه

 ی مختلفها رشته

م ، 12م ، 7م 

 27م ، 13م ، 17

لکـن در  ، اسـت  بيان کـرده در سه اولویت  را ها جامع علمی کشور، تمامی رشته ۀنقشتوضيح: 

مختلــف در خصــوص جــذب  یهــا بخشــی بــه رشــته هــيچ ردی از اولویــت ،جــذب اتمصــوب

لـف نيـز وجـود    مخت و شـهرهای  ها علمی وجود ندارد. همين مسئله در خصوص دانشگاه هيئت

ها توسـط   ها و رشته دارد و اساساً توزیع مجوزهای استخدامی توسط وزارت علوم بين دانشگاه

کيفـی انجـام    صـورت کـامالً   ای در دفتـر نظـارت و ارزیـابی وزارت علـوم و بـه      نفـره  7کميته 

، بدین معنی که هيچ مالک و یا استاندارد دقيـن و مصـوبی کـه امکـان رجـوع بـه آن       شود یم

 (.1734با صفری کارشناس دفتر نظارت، بهمن  مصاحبهداشته باشد، نيست ) وجود

 علت: ضعف قانون

 ی مختلفها رشتهو  ها دانشگاهعدالتی بين مشکل: ایجاد زمينه نا

. عدم تعریف 4

پست سازمانی 

برای مسئوالن 

جذب در نمودار 

 سازمانی دانشگاه

م ، 6م ، 7م ، 7م 

 24م ، 17

 زارت علومعلت: عدم اهتمام جدی و

ولـی ایـن    ،شـد مهرآفرین برطرف استخدامی در اواخر دولت دهم، این مشکل در طر  نکته: 

 (1734)رئيس مرکز جذب )رضوان طلب(،  یدطر  در ابتدای دولت یازدهم متوقف گرد

را  هـا  پرونـده بررسـی   مشکل: منجر به کاهش انگيزه افراد بـرای تشـکيل جلسـات شـده، زمـان     

 طوالنی کرده است.

. اعالم نياز 7

صوری توسط 

 ها گروه

 

، 10م ، 6م ، 7م 

م  ،27م ، 20م 

27 

انتخاب یک فرد از قبل توسط گروه و سپس اقدام به اعالم نيـاز صـوری و راهنمـایی     .1علت 

نام در فراخـوان سراسـری کـه درنهایـت نيـز منجـر بـه انتخـاب همـان فـرد            فرد مربوطه به ثبت

 شود. یم

ی است(، اقدام بـه اعـالم   ا مشاورهبدون موافقت گروه )نقش گروه زمانی که دانشگاه  .2علت 

علمـی، صـالحيت    هـای  صالحيتکند، در مقابل کارگروه علمی نيز در مرحله بررسی  یمنياز 

 کند. یمتمامی متقاضيان را رد 

سـت. امـری کـه بـه گفتـه مـدرس       ها دانشگاهتوضيح: طبن قانون کنونی جذب، اعالم نيازها با 

بــوده،  73قــوانين کنــونی جــذب متعلــن بــه ســال  کــه؛ چراغيرقــانونی اســت (1731) یهاشــم

( 1773ها )مصوب سـال   نامه مدیریت دانشگاه آیين 17ماده  3، و بند 16ماده  7بند که  درحالی

بـر عهـده    راعلمـی   انشکده در مورد استخدام عضـو هيئـت  بينی نياز گروه و د صراحت، پيش به

ــين در خصــوص نقــش مشــاوره  قــرار دادهگــروه تخصصــی و دانشــکده  ــا  اســت. هم ن ای ی

 است ناج قبرس، مالـت، ایسـلند،   به) های آموزشی نيز، تمام کشورهای اروپایی کننده گروه تعيين

رسـانی آموزشـی اتحادیـه     شـبکه اطـالع  ) اند کننده برای گروه لحا  کرده لهستان( نقش تعيين

 (.2007اروپا،

 هااز سه اولویت انتخابی آنفتن یکی رهدرمشکل: تضييع حن متقاضيان و 
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 هاي موجود در بعد نیرويابي آسیب

 علمي در بعد نیرويابي فرايند جذب هیئت هاي آسیب. 2جدول 

 ها آسیب
 کد مصاحبه

 شونده 
 بحث و بررسي

. ضعف 1

سامانه 

نامی  ثبت

 جذب

 

، 7م ، 7م ، 1م 

م ، 3م ، 6م 

م ، 17م  ،10

 17م  ،14

 نام در هفت سال اخير تسه بار تغيير روش ثب .1 يحتوض

 1734که اولين تجربه آن در سـال   "نور رضوی"بودن سامانه اخير با نام . جدید2توضيح 

 بوده و هنوز تمامی اشکاالت آن مشخو و برطرف نشده است.

 ها دانشگاهمشکل: مشکالت اجرایی برای متقاضيان و 

. ضعف در 2

 توصيف شغل

و توصيف 

سازمان و 

 محيط

 ،3م ، 7م ، 2م 

م ، 17م  ،3م 

م ، 22م ، 20

27 

 هـای  پتانسـيل خصوص از سـازمان و محـيط آن )   توضيح: اطالعات متقاضيان از شغل و به

 1دانشـگاه نيومکزیکـو  هـای دنيـا ازجملـه     بسـياری از دانشـگاه  شهر و اسـتان( کـم اسـت.    

 (،1777)ابراهيمـی،   7(، دانشگاه ميسوری کلمبيا 2017)2دانشگاه کارولينا شمال(، 2003)

( 2017روســيه ) 7دانشــگاه مســکو( و 2017) 4دانشــگاه شــانگهای جــی آیــو تنــگ چــين

 .اند کردهو منتشر را در این زمينه تدوین  خود استانداردهای مشخو

 به ارائه توضيحات الزم ها دانشگاهعدم الزام قانونی  .1علت 

 ها دانشگاهکاری  قصور و کم .2علت 

 مشکالت:

هـای   يـت محرومهـای آن و   نی که بيشتر با دانشگاه و ضعفشده، زما يان انتخابمتقاض .1

مخصوصـاً در شـهرها و   دهنـد )  یمـ شوند، در مرحله عقد قرارداد انصراف  یممنطقه آشنا 

 کوچک(. های دانشگاه

 افراد برای دریافت انتقالی بعد از استخدام تالش .2

توصـيف  هـای جـذب دانشـگاه لرسـتان را ضـعف در       ( نيز یکی از ضعف1730گراوند )

 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 



 ورياهاي دولتي وزارت علوم، تحقیقات و فن علمي در دانشگاه تئجذب هی ينداشناسي فر آسیب

533 

 علمي در بعد نیرويابي فرايند جذب هیئت هاي آسیب. 2جدول )ادامه(    

 ها آسیب

کد 

 مصاحبه

 شونده 

 بحث و بررسي

 در . ضعف7

بيان 

های  حداقل

صالحيتی 

 احراز شغل

، 6م ، 7م ، 2م 

م ، 10م ، 3م 

م ، 13م ، 17

، م 21، م 20

 27، م 22

 لزام قانونی در این زمينهعدم ا .1علت 

متقاضـيان و سـپس   بلنـد از   فهرسـت به دریافت یـک   ها دانشگاهترجيح  .2علت 

 هاانتخاب از بين آن

 ها دانشگاهکاری  قصور و کم .7علت 

، متقاضيانی کـه یکـی   ها دانشگاهها از طرف  دليل عدم بيان این حداقل مشکل: به

، پس از طی روال اداری اند داده از سه اولویت خود را به این دانشگاه اختصاص

بودن و یا حداقل تعداد کارهای پووهشـی و   ا شرایطی هم ون: بومیو مراجعه، ب

 دهند. یمهای خود را از دست  ینهگزجهت یکی از  شوند و بی یم... مواجه 

. عدم راستی 4

آزمایی ادعای 

متقاضيان و 

عدم جریمه 

 فرد خاطی

م ، 3م ، 7م 

م ، 13م  ،10

27 

 های فنی الزم ضعف زیرساخت .1علت 

 ضعف قانون در جریمه فرد خاطی .2علت 

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

 را فراینـد شـده،   هـا  دانشـگاه های زمانی و مالی بر  ینههزندارند(، منجر به تحميل 

 کند. یمدليل طوالنی  بی

 

 هاي موجود در بعد انتخاب آسیب

 علمي در بعد انتخاب فرايند جذب هیئت هاي آسیب. 3جدول 

 ها آسیب
 کد مصاحبه

 شونده 
 بحث و بررسي

. احتمال رخداد 1

در  یا خطای هاله

 انتخاب افراد

م ، 11، م 4م 

م ، 17م ، 17

 27م ، 22

مختلـف،   یهـا  )از راه یکـارگروه علمـی و دانشـگاه از متقاضـ     شـناخت قبلـی  علت: 

گيـری   منجر بـه شـکل  که در همان دانشگاه و یا غيره(  متقاضی سابقۀ تحصيلازجمله 

 .شود ینوعی نگاه م بت و یا منفی به متقاضی م

همـه متقاضـيان و احتمـال اجحـاف در      مشکل: کاهش شانس برابر در بررسی علمـی 

 حن متقاضيان برتر
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 علمي در بعد انتخاب فرايند جذب هیئت هاي آسیب. 3جدول )ادامه(    

 ها آسیب

کد 

 مصاحبه

 شونده 

 بحث و بررسي

بودن  کسانی. 2

استانداردهای بررسی 

 های علمی صالحيت

 

م  ،7م ، 2م 

 21م ، 3، م 3

بررسـی  یافـت نشـد.    شـواهدی بـر ایـن مسـئله     موردبررسـی  هـای  دانشـگاه  از کدام در هيچتوضيح: 

دانشگاه  (،2003) 2کلمبيادانشگاه  (،2017) 1دانشگاه کاليفرنياهای دنيا )ازجمله:  دانشگاه یهافرایند

دانشگاه شانگهای  ،(2017دانشگاه کارولينا شمال )(، 2017) 7هاروارد (، دانشگاه2003نيومکزیکو )

)شـبکه  اروپـا  هـای   دانشـگاه اک ـر   و (2017روسـيه ) دانشگاه مسـکو  ( و 2017) جی آیو تنگ چين

اسـتانداردهایی را بـرای     نهاآکه هرچند  دهد ی(( نشان م2007 رسانی آموزشی اتحادیه اروپا، اطالع

هـای   اند ولـی بررسـی صـالحيت    های اجرایی( مشخو کرده )معادل هيئت دانشگاه 4کميته جستجو

، کـه آنهـا بسـته بـه شـرایط هـر دانشـکده و گـروه خـود          اسـت  هـا واگـذار شـده    علمی به دانشکده

هـای بـين    بـه تفـاوت  . این مسئله کامالً واضح اسـت کـه بـا توجـه     کنند یاستانداردهایی را تدوین م

هـا   ها و رشته دانشگاه ۀمختلف، اساساً امکان تدوین یک استاندارد واحد برای بررسی هم یها رشته

علمی نيز تحـت   هيئت یاعضا یارتقا ۀنام شناسی آیين وجود ندارد، اشکالی که مشابه آن در آسيب

)معاونـت علمـی و    اسـت  شـده  هـا مطـر    ها و رشته عنوان عدم یکسانی مناطن جغرافيایی و دانشگاه

 (.1730وری ریاست جمهوری، ناف

 ها یابیارزمشکل: کاهش کيفيت 

شدن  . کمی7

و  ارزیابی های مالک

امکان رخداد تقلب 

 در نگارش آثار علمی

م ، 7م ، 1م 

، 11، م 7، م 3

 22م ، 13م 

 دسـتيابی ای تمرکز و استانداردهای واحد برای ارزیابی سطح علمی، ناخواسته سيستم را برتوضيح: 

کـاهش کيفيـت و رخـداد    سـاز   ، زمينـه سـازی  و کمـی  بـرد  یبه عدالت به سمت کمی سازی پيش م

در  و (1776نامه ارتقـا نيـز، داوری بـه آن هشـدار داد )داوری،      تقلب، امری که پس از تدوین آیين

7تقلـب  اساتيد برعليه"گروهی از اساتيد دانشگاه را بر آن داشت تا سایتی تحت عنوان  1773سال 
" 

اشاره قرار گرفته است )معاونت  نامه ارتقا نيز مورد شناسی آیين این مسئله در آسيب نند.اندازی ک راه

 یکـی از ( نيز در تحقين خـود  1730همکاران )و  (. اجاقی1730وری ریاست جمهوری، ناعلمی و ف

ارتقا بيـان   علمی و های گزینش دکتری، استخدام هيئت شدن مالک های رخداد تقلب را کمی علت

ی علمی، با متقاضيانی کـه تعـداد   ها کارگروهشوندگان نيز از مواجهه فراوان  . اک ر مصاحبهاند کرده

 باشد، سخن گفتند. یمشان  یعلمشدت باالتر از سطح  مقاالت علمی آنها به

د منظور افزایش تعـدا  ای برای امکان تقلب و انحراف در کارهای پووهشی، به ينهزم. ایجاد 1مشکل 

 آثار پووهشی

برتر دنيـا کـه    های دانشگاهآموختگان  خصوص دانش . تضييع حن برخی متقاضيان قوی، به2مشکل 

 باشند ینمچندان با این استانداردها آشنا 

 

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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 علمي در بعد انتخاب فرايند جذب هیئت هاي آسیب. 3جدول )ادامه(    

 ها آسیب
 کد مصاحبه

 شونده 
 بحث و بررسي

ی مرور واقع. عدم 4

 شغل توسط متقاضيان

، م 7م ، 7م ، 2م 

 27م  ،3

 شده ماه( برای تعيين افراد انتخاب 7/4های زمانی هر فراخوان )حداک ر  یتمحدودعلت: 

تـر وی )در حـين کـار( مهيـا      توضيحات: قبل از انتخاب نهایی متقاضـی، امکـان شـناخت دقيـن    

ــداً  ینمــ ــن مســئله بع ــ شــود. ای ــه یم ــد زمين ــل برخــی  ســاز مشــکالتی با توان ــه همــين دلي شــد. ب

این مسـئله مـورد    .اند کردهشوندگان پيشنهاد یک یا دو ترم تدریس آزمایشی را مطر   مصاحبه

ولـی   .باشـد  یمـ نيـز  ( 2017 اپن ) 1دانشگاه توکيودانشگاه مسکو، دانشگاه نيومکزیکو و تأکيد 

التدریسـی و   در همکـاری حـن   هـا  دانشـگاه باید توجه شود که شيوه آن به شکل کنـونی برخـی   

تواند مفيد باشد؛ چراکه در شـرایطی کـه فـرد بـرای تـأمين مـالی خـود         ینمی ناچيز ها پرداخت

توان انتظار داشت که بتواند توانایی واقعـی خـود    ینمزمان چند شغل است،  مجبور به داشتن هم

 را بروز دهد.

کاهش دقت در  .7

به  ها پروندهبررسی 

ی ها تیمحدوددليل 

 زمانی

م ، 6م ، 7م ، 1م 

 16م ، 11م ، 3

 ماه( 7/4. وجود چهارچوب زمانی مشخو برای هر فراخوان )حداک ر 1علت 

 های بزرگ( خصوص در دانشگاه . حجم باالی متقاضيان )به2علت 

تر، برخی مواقع منجر به کـاهش   های سریع یبررسبه  ها کارگروهو  ها دانشگاهتوضيحات: اجبار 

 شود. یمکيفيت بررسی 

وجود . عدم 6

های عينی برای  مالک

 صالحيت عمومی

م ، 10م ، 3م ، 2م 

 24م ، 13

 های عمومی های صالحيت یبررسهای فردی در  يقهسلمشکل: اعمال 

 شده بود. ( نيز اشاره 1731) یهاشم( و مدرس 1730گراوند )این مشکل توسط 

 

. عدم وجود 3

های  زیرساخت

ضد مناسب حقوقی 

 تبعيض و فساد

م ، 7م ، 3م ، 4م 

م  ،20م ، 11م ، 3

22 

 علت: ضعف قوانين

 مشکل: ایجاد زمينه فساد اداری

نظر  . اعمال7

فشار و  یها گروه

 برخی جریانات جذب

 

م ، 10م ، 3م ، 7م 

 24م ، 11

 . انتخاب اعضای هيئت اجرایی توسط وزارتخانه و شورای عالی جذب1علت 

 علمی ضای هيئت. عدم الزام پاسخگویی کنشگران جذب به دیگر اع2علت 

 ی نظارتیها دستگاه. ضعف 7علت 

 های حقوقی مناسب ضد تبعيض و فساد . نبود زیرساخت4علت 

 ها دانشگاهو  ها گروه. وجود باندهای قدرت داخل 7علت 

 شده بود.  ( نيز اشاره1731) یهاشم( و مدرس 1730گراوند )این مشکل توسط 

 مشکل: کاهش احتمال انتخاب بهترین متقاضيان

 

 

1. Tokyo university 
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 هاي موجود در بعد انتصاب آسیب
 علمي در بعد انتصاب فرايند جذب هیئت هاي آسیب. 4جدول 

 ها آسیب
 کد مصاحبه

 شونده 
 بحث و بررسي

افتادن  تعوین . به1

صدور حکم برخی 

 متقاضيان

رئيس دبيرخانه 

جذب وزارت 

ماه  علوم، دی

1734 

 . عدم اخذ مجوز استخدام در هنگام اعالم نياز1علت 

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

 مجوز

 التدریسی مشکل. معطلی یک تا چندساله متقاضيان و اجبار ناخواسته به همکاری حن

. لغو درخواست 2

استخدام توسط 

 انمتقاضيبرخی 

م  ،3م ، 7م ، 7م 

 27م  ،10

 قبل از انتخاب این اولویت هر،. آشنایی کم متقاضی با دانشگاه و ش1علت 

 زمان سه اولویت فرد در سه دانشگاه . بررسی هم2علت 

شـده و تـأخير در دسـتيابی دانشـگاه بـه یـک        های انجام مشکل: هدررفت تمامی تالش

 نيروی مناسب

 
 هاي حاکم بر کل فرايند آسیب

  )*(علمي جذب هیئت فرايندحاکم بر کل  هاي آسیب .5جدول 

 ها آسیب
 احبهکد مص

 شونده 
 بحث و بررسي

 ی بودن. طوالن1

 فرایند

، 20م ، 3م ، 7م 

 27م ، 27م 

علـت ســایر  ه بــودن فراینـد، اولویــت پـایين مســئله جـذب بــ    الکترونيکـی  : ضــعفهـا  علـت 

ها با پست عادی، تعداد باالی متقاضيان، عدم  ها، ارسال پرونده مسئوالن دانشگاه یها مشغله

ه دليـل مشـغله زیـاد آنهـا و انگيـزه کـم بـرای شـرکت در         هـا بـ   موقـع کـارگروه   تشکيل بـه 

 به دليل عدم وجود نيروهای ثابـت و باتجربـه   پرونده ها، تأخير در انجام تحقيقات کارگروه

 در وزارت علوم برای تأیيد نهایی ها پروندهبررسی شکلی  شدن زمان و طوالنی

 شده بود. ه ( نيز اشار1731) یهاشم( و مدرس 1730گراوند )این مشکل توسط 

. ضعف 2

مرکز  ینظارت

و هيئت جذب 

 بر عالی جذب

 عملکرد

 ها دانشگاه

م  ،7م ، 2م ، 1م 

م  ،17م ، 3م ، 7

22 

 . حجم باالی کاری مرکز جذب1علت 

 . عدم وجود اختيارات الزم نظارتی برای مرکز جذب2علت 

 عالی جذب . عدم وجود ساختار نظارتی مناسب در شورای7علت 

رسـد   یمـ های متقاضيان به مرکز جذب، بـه نتيجـه الزم    د معدودی از شکایتتوضيح: تعدا

 (.1734ماه  شيروانی(، دیجذب )مصاحبه با کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی مرکز )

 ها دانشگاه. امکان رخداد تخلفات توسط 1مشکل 

 . کاهش اعتماد متقاضيان در خصوص امکان احقاق حن خود2مشکل 
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  )*(علمي جذب هیئت فرايندحاکم بر کل  هاي آسیب .5جدول 

 ها آسیب
 کد مصاحبه

 شونده 
 بحث و بررسي

 ییپاسخگو .7

 ضعيف

، م 7، م 3م  ،7م 

، 17م  ،10م ، 3

 24م ، 27م 

 . عدم وجود الزام قانونی مناسب1علت 

 . حجم باالی متقاضيان2علت 

 و وزارت علوم ها دانشگاه. افزایش نارضایتی از 1مشکل 

 ها یتشکافزایش ميزان . ا2مشکل 

ی دولتـی را  هـا  دسـتگاه پاسخگویی مناسب، زمينه افـزایش اعتمـاد عمـومی بـه     توضيحات: 

( نيـز  2004) 7مـور  و 2، جـونز 1فالنيگـان (، 1730کند. خانباشی، زاهدی و الوانی ) یمایجاد 

موقع و دقين به متقاضيان، هم نوعی احتـرام بـه متقاضـی حسـاب      معتقدند که پاسخگویی به

تواند مانع از اعتراضات متقاضيان و رخداد شکایت عليه  یمه و هم در بسياری از موارد شد

 دانشگاه شود.

. اختالف 4

رتسای 

و  ها دانشگاه

حاکميت بر سر 

انتخاب اعضای 

های  هيئت

 اجرایی جذب

 ،10م ، 3م ، 7م 

 م ،17، م،11 م

24 

ــودن مرجــع انتخــاب  . متفــاوت1علــت  ــيس دانشــگاه )انت  ب ــده رئ ــد  کنن ــر و تأیي خــاب وزی

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

 تر در )**( انتخاب توسط هيئت عالی جذب( توضيحات کامل

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

 وجود انتظارات خاص از وی

نظرهـای داخـل هيئـت اجرایـی و عـدم تشـکيل برخـی جلسـات و          فمشکل: رخداد اختال

 هم نين کندشدن فرایند

. ضعف وجود 7

اسناد پشتيبان 

 پووهشی

ی شخصی ها یبررس( و 1731) یهاشم، مدرس 3م 

 محقن

و هم نين  کشورهامشکل: عدم لحا  تجربيات دیگر 

 نظران نظرات صاحب نکته

 

عنوان یک بعـد جدیـد لحـا  نشـده      و بنابراین به شدبا یم)*( این مباحث حاکم بر کل فرایند 

 است.

خـواه   فراسـت و  (1731) یجـاودان ، (1731) یهاشمعمده انتقاد افرادی هم ون مدرس )**( 

و  هـا  هیـ روبـودن  متمرکزاول  گردد: برمیبه دو بخش  ،حاکم فرایندبه مقوله تمرکز باال در  (1772)

هـای   هيئت( و دوم دخالت در انتخاب شدقبل مطر   های استانداردهای انتخاب افراد )که در بخش

 

1. Flannigan 

2. Jones 

3. Moore 
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در پـی بيـان ادبيـات اسـتقالل دانشـگاه، معتقدنـد کـه امـر          آنهاتوسط حاکميت.  ها دانشگاهاجرایی 

های اجرایـی   هيئته و شدواگذار  ها دانشگاهدنيا به خود  های دانشگاهاستخدام استاد باید مشابه اک ر 

 هيئـت  یامنـا و اعضـا   هيئـت نظرات  و با نقطه ها دانشگاهنيز در خود  ها دانشگاهانتخاب  یها تهيکمیا 

 یمـ يابراهدانشـگاه ميسـوری کلمبيـا بـه نقـل از      ) کـا یمرا هـای  دانشـگاه گيـرد. بررسـی    علمی شکل

 ،(2003نيومکزیکــو )دانشــگاه  ،(2003) کلمبيــا دانشــگاه ،(2017)ا يــفرنيدانشــگاه کال ،(1777)

جـذب   یهـا  تـه يکم گيـری  شـکل ( تنـوع  (2017شـمال ) کارولينا  هدانشگا ،(2017) رواردها دانشگاه

 هـای  دانشـگاه بـرای   مسـئله . ایـن  دارد شده بيانکه نشان از همان استقالل  دهد یمرا نشان  ها دانشگاه

 (.2007 اروپا، هیاتحاد یآموزش رسانی اطالع شبکهاست )صادق  اروپایی نيز تا حد زیادی

 هـای  دانشـگاه  های تفاوتخارجی، الزم است که به  یها دانشگاهدر خصوص الگوبرداری از 

، نيسـت مورد بحث مقاله طور مستقيم  هرچند این مسئله بهایران و خارج نيز توجه الزم مبذول شود، 

های  ، در نحوۀ تخصيو مالی کمکتوان یمرا  عمده های تفاوتیکی از  برای شاهد موضوع،ولی 

کـه در حـال حاضـر     کنند یم( بيان 1732محجوب )اری و . انتظنام برددولتی  های دانشگاهبه  دولت

 :دو تغيير پيدا کرده است دنيا برتر های دانشگاهنوع تخصيو مالی 

بـه سـمت    کنندگان آموزش: دانشگاه و ...( عرضهعرضه )حمایت از جانب  جای بهیکی اینکه 

این نوع  نیتر جیرا که رفته است )تقاضاکنندگان آموزش: دانشجویان و ...( حمایت از جانب تقاضا

هم نين  .به دانشجویان است 1آموزشی یها بنو  بورسيه آموزشی، وام تحصيلیاز طرین  ها تیحما

 یآموزشـ  یهـا  بـن شـرفته جهـان از   يشـور پ ک 70ش از يب اکنون همکه  کند یم( بيان 1730انتظاری )

ار مناسـب تخصـيو   عنوان یک سازوک بهبحث بن آموزشی را  نيز (1777) ینادر. کنند یماستفاده 

 .دهد یممورد تأکيد قرار مالی، 

حمایت و تـأمين مـالی بيشـتر    ، این نيزحمایت از جانب عرضه  حالتدر اینکه، دومين تفاوت 

حقـوق کارمنـدان، حقـوق اسـاتيد،     محـور )  ، نه نهادهاست (محور )محصوالت و پيامدها و ... ستانده

کلـی و نـه    یهـا  بودجـه به سمت تخصـيو   ها اهدانشگ( نيز حرکت 1737) . قارون(امور جاری و ...

. بنابراین در این نوع از تخصـيو  کند یمرا مطر   (محور است )که مبتنی بر نهاده یا بودجهردیف 

 

1. Voucher 
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منابع  ،که برای رسيدن به بهترین نتایج دشو یمواگذار  ها دانشگاهاستقالل مالی به خود  نوعی بهمالی 

است که در  یا هیرواد استخدام کنند و چه افرادی را. این خود را چگونه خرج کنند، چه تعداد است

و  شـود  یمـ یونـان، فرانسـه و ایرلنـد( مشـاهده      اسـت نای  بهمریکایی و اروپایی نيز )ا های دانشگاهاک ر 

 ه اروپا،یاتحاد یآموزش رسانی اطالعشبکه ) رنديگ یمخود مسئوليت استخدام را بر عهده  ها دانشگاه

، قطعاً احتمال استبه اینکه مسئوليت پرداخت حقوق اساتيد با خود دانشگاه  وجه(. بنابراین بات2007

 مسـئله از ایـن   هـا  دولـت و عمـالً نگرانـی    ابـد ی یمـ و ...( کـاهش   بـازی  پـارتی ) یاداررخداد فسـاد  

خـواه نيـز بـه آن اشـاره      . امری که فراستابدی یمنظر دولت کاهش  ورود و اعمالبهانه یافته،  کاهش

از استقالل مالی برخوردار نباشـند، اسـتقالل واقعـی بـه دسـت       ها دانشگاهکه تا  کند یمان کرده و بي

عالی جـذب( نيـز معتقـد اسـت کـه در       هيئترئيس دبيرخانه زارع )(. 1777خواه،  فراست) دیآ ینم

( 34، آذرماه مصاحبه با زارعصورت وجود استقالل مالی، امکان تفویض اختيارات نيز وجود دارد )

رئيس دبيرخانه مرکز جـذب وزارت  نوده )ردانی )ریاست قبلی مرکز جذب وزارت علوم( و ولی م

ــوم( ) ــاحبهعل ــاه مص ــت   34، آذرم ــن حاکمي ــزینش را ح ــ(، گ ــد یم ــه . دانن ــوع باتوج ــه  درمجم ب

مورد نظر، مزایا و معایبی دارد که مـورد بحـث ایـن     های حالتاز  هرکدامموجود،  نظرهای اختالف

مهـم   آن ـه یک موضوع تحقين مورد بررسی قرار گيرد. ولـی   عنوان به تواند یمو خود  يستنمقاله 

، هـا  تفـاوت کـردن   و بـدون لحـا    خـارجی  هـای  دانشـگاه صرف از  الگوبرداریاست اینکه هر نوع 

شـورای عـالی را برقـراری نـوعی      مشی خطزارع،  ،نيز شده بياندر خصوص آسيب  است.مطلوب نا

اجرایـی   هيئـت  عنـوان  بـه و مطر  کـرد کـه شـورا اسـاتيدی را     های اجرایی دانست  هيئتتعادل در 

مورد اعتماد همه اقشار دانشگاه باشند و یا از نظر تعداد افـراد تعـادل را    نوعی بهکه  کند یممنصوب 

دیگر وی  های اجرایی نشود، ازطرفی هيئتافراط و تفریطی در  گونه هيچکه منجر به  کند یمبرقرار 

مسـئله امـری   که ایـن   باشند یم مسئلهپذیری این  در حال فرهنگ ها گاهدانشسای تمعتقد است که ر

 اعتراضات آنها در حال کاهش است. رو حاکميتی است و ازاین
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 تحقیق هاي پیشنهاد
های فرایند کنونی مورد اشـاره قـرار گرفـت و در حـد      ترین آسيب ، مهم7تا  1های  در جدول

هـای اصـالحی تحقيـن     بـه بيـان پيشـنهاد   10تا  6های  لامکان دالیل رخداد آن نيز بيان شد، در جدو

 شود. یمپرداخته  ها آسيبشدن هر یک از این  برای برطرف

 
 ريزي هاي فرايند در بعد برنامه آسیبشدن  هاي تحقیق براي برطرف پیشنهاد. 6جدول 

 هاي تحقیق پیشنهاد ها آسیب

بلندمـدت کـه مبتنـی بـر اسـناد باالدسـتی و        راهبردیمه به داشتن برنا ها دانشگاهتشوین و الزام  ضعف نيازسنجی. 1

 تا حد زیادی این مشکل را برطرف کند. تواند یمشده باشد،  نيازهای دانشگاه طراحی

تطـابن تعـداد    عدم .2

 هـا  دانشگاهاعالم نياز 

و تعــداد مجوزهــای  

 استخدامی آن سال

ز جذب وزارت علوم ریشـه  و مرک و ارزیابی وزارت علوم ناهماهنگی بين دفتر نظارت ینا .1

 ،رو الزم است هيئت عالی جذب اینقانونی است، از ترین آن خأل  هایی دارد که مهم در علت

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

مجموعه مرکـز جـذب ایـن مشـکل را برطـرف کنـد کـه        تا با انتقال دفتر نظارت به زیر داشت

 (.1734ماه  محقن نشد )مصاحبه با کارشناسان مرکز جذب، دی

. در صورت تمایل دانشگاه به استفاده از درآمدهای اختصاصی خود و استخدام افراد بيشتر، 2

 ی الزم از طرف مرکز جذب گرفته شود.ها ضمانت

تخصـيو  ۀ نحـو  . عدم وجود مالک دقيـن بـرای  7

ی اهــ رشــتهو  هــا دانشــگاهبــه  مجوزهــای اســتخدام

 مختلف

مبتنـی بـر    تخصيو مجوزهای استخدام دقين های مالکتدوین 

 جامع علمی کشور و دیگر اسناد باالدستی ۀنقش

ــرای مســئوالن   4 ــف پســت ســازمانی ب . عــدم تعری

 جذب در نمودار سازمانی دانشگاه

جدی وزارت علوم و هم نين پيگيری هيئـت عـالی   لزوم اهتمام 

 جذب

. اعالم نياز صـوری  7

 ها هتوسط گرو

 

 ی صوریها مصاحبهیش و تقویت بعد نظارتی مرکز جذب برای جلوگيری از انجام افزا .1

ی کامل دانشگاه با دانشکده و گروه برای اعالم نيازها به وزارت علوم که این مهم، هماهنگ .2

 کننده است. به نقش تعيين ها گروهی ا مشاورهنيازمند تغيير قانون و تبدیل نقش 
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شـده در   هـای بيـان   تحقين برای برطرف شـدن هـر یـک از آسـيب     هایپيشنهاد (3)در جدول 

 بيان شد.در حد امکان  (2)جدول 

 
 هاي فرايند در بعد نیرويابي آسیبشدن  هاي تحقیق براي برطرف پیشنهاد. 7جدول 

 هاي تحقیق پیشنهاد ها آسیب

. ضـــعف ســـامانه  1

 نامی جذب ثبت

شـدن آن نيازمنـد اقـدامات اجرایـی      فسيب، کامالً اجرایی بوده و برطراین آ

 .است مسئوالن جذب

. ضـــــــــــعف در 2

و  توصــــيف شــــغل

 سازمان و محيط

یی هـا  کتاب ـه بـرای انتشـار    هـا  دانشـگاه مرکز جـذب از تمـامی    درخواست .1

کــه   نــانهــای کــاری، آن ظرفيــتخصــوص وضــعيت دانشــگاه و شــرایط ودر

را بــه آن  هــا اهدانشــگ ( نيــز2006) 1هســلر( و 1774(، جزنــی )1773ســعادت )

 توصيه کرده است.

پذیرش اعالم نيازهایی که توصيف شغل مناسب و شفاف و یا شـرایط   عدم .2

 نشده است.  احراز صالحيتی مشخو، در خصوص آن بيان

ــعف7 ــان  در . ضـ بيـ

هــــــای  حــــــداقل

صـــالحيتی احـــراز  

 شغل

آزمایی ادعای متقاضيان و عدم  . عدم راستی4

 جریمه فرد خاطی

ــا. 1 ــت س ــوان راســتی جــذب ۀمانتقوی ــایی  در ت آزم

 مدارک

ــ . 2 ــوانين الزم در خصــوص جریم ــدوین ق ــراد  ۀت اف

 خاطی

 

شـده در   هـای بيـان   شـدن هـر یـک از آسـيب     های تحقين برای برطـرف پيشنهاد (7)در جدول 

 بيان شد.در حد امکان  (7)جدول 

 

1. Hessler 
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 تخابهاي فرايند در بعد ان آسیبشدن  هاي تحقیق براي برطرف پیشنهاد.  8جدول 

 هاي تحقیق پیشنهاد ها آسیب

. احتمــــال رخــــداد 1

در  یا خطــــای هالــــه

 انتخاب افراد

 

کشــف بهتــرین متقاضــيان کــه مــورد تأکيــد  ۀخصــوص نحــومتصــدیان جــذب در آمــوزش .1

( نيـز  2014کانـادا ) ( و دانشـگاه تورنتـو   2003) ايـ کلمبدانشگاه  (،2014مور ) و فالنيگان، جونز

 .باشد یم

و مرکـز جـذب وزارت علـوم بـر صـالحيت       دانشـگاه جـذب  هيئت اجرایـی   تر نظارت دقين .2

و عـدم اجـازه اسـتخدام وی، در صـورت وجـود اخـتالف آشـکار بـين          شـده  متقاضيان انتخاب

 شده و صالحيت دیگر متقاضيان صالحيت فرد پذیرفته

مصـدق،  ) یـی اجراحداقل یک عضو خارج از دانشگاه در کـارگروه علمـی و هيئـت     حضور .7

1737) 

رسـانی   شبکه اطالعآلمان )خارج دانشگاه، هم ون دانمارک و  یگيری توسط اعضا . تصميم4

 (.2007آموزشی اتحادیه اروپا، 

آموختگان هر دانشگاه در همـان دانشـگاه را مطـر      ( پيشنهاد عدم جذب دانش2007ماچر ). 7

آموختگـان آن   شکرده است که به نظر نویسندگان، این موضوع ناخواسته منجر به ظلـم بـه دانـ   

 شود. یمدانشگاه 

ــانی. 2 ــودن  کســـ بـــ

استانداردهای بررسـی  

 های علمی صالحيت

مختلـف و بـا    هـای  دانشـگاه و استانداردها توسـط   ها نامه اختيار تدوین آیين یتغيير قانون و اعطا

(، 1777) يمـی ابراهایـن مسـئله مـورد تأکيـد      کـه  نظارت وزارت علوم و شـورای عـالی جـذب   

 ( نيز بوده است.1777خواه ) فراست( و 1732) یهاشم(، مدرس 1731) یجاودان

 ارزیـابی  هـای  شدن مالک . کمی7

در نگـارش  و امکان رخداد تقلب 

 آثار علمی

زمـان بـا تـدوین قـوانين و      هـای کيفـی در پـذیرش افـراد، هـم      افزایش وزن مـالک 

حقوقی الزم بـرای جلـوگيری از برتـری رابطـه بـر ضـابطه و دیگـر         های زیرساخت

 *() یادارموارد فساد 

مــرور واقعــی . عــدم 4

 شغل توسط متقاضيان

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

 عنوان یک راهکار جایگزین ( به1774جزنی،) یوميزان رضایت از عملکرد 

پرداخت تمامی حقـوق وی( بـرای    ساله با فرد )با . عقد قرارداد مشروط داخل دانشگاهی یک2

 (2017 اپن، دانشگاه توکيو ( و )2003 ،دانشگاه نيومکزیکوایجاد امکان آشنایی دوطرفه )

کــــاهش دقــــت در بررســــی . 7

ی هـا  تیمحدودبه دليل  ها پرونده

 زمانی

ویـوه   به ،هاها و دادن وقت بيشتر به آن نشگاهبندی فراخوان برای دا زمان شدن منعطف

( نيـز  2006هسـلر ) ایـن مسـئله مـورد تأکيـد     کـه   بـزرگ  هـای  گاهدانشـ خصوص در

 باشد. یم
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 هاي فرايند در بعد انتخاب آسیبشدن  هاي تحقیق براي برطرف پیشنهاد. 8جدول )ادامه(    

 هاي تحقیق پیشنهاد ها آسیب

هـــای عينـــی بـــرای  . عـــدم وجـــود مـــالک6

 صالحيت عمومی

ر قـوانين  هـای عينـی در ایـن خصـوص و تغييـ      تدوین مالک

 مربوطه

هـای حقـوقی ضـد     . عدم وجـود زیرسـاخت  3

 تبعيض و فساد

 

ذب وزارت علـوم  اهتمام جدی هيئت عالی جذب و مرکز ج

 حقوقی الزم های زیرساختکردن  به تدوین و اجرایی

نظـــــر  . اعمـــــال7

فشــار و  یهــا گــروه

برخــــی جریانــــات 

 جذب

 

اعمال  .7 ؛نين ضد تبعيض و فسادقوا نیتدو .2 ؛ی موجودها نامه آیين ابهام از کاستن .1

 ؛بستری برای نظارت عمومی افـراد  جادیا .7 ؛بيشتر تيشفاف .4 ؛تر مسئوالن نظارت دقين

ی راهکارهـا تـرین   از مهـم ، علمـی  هيئـت  یپاسـخگویی مسـئوالن بـه اعضـا     شیافـزا  .6

 یشده را جزج راهکارهـا  موارد بيانمشابه ( نيز 1732ابزری و فغانی )که  است اصالحی

 اند. قابله با فساد اداری اعالم کردهم

تحقين که با متقاضی در تضاد منافع یا دارای منافع مشـترک   ۀافرادی از کميت حذف .3

 (2017، باشند )دانشگاه کارولينا شمال یمغيرعلمی )دوستی، خانوادگی و..( 

 (2003تمامی مراحل جذب )دانشگاه کلمبيا،  مستندسازی .7

هزینه، بـرای شـکایت و پيگيـری متقاضـيان شـاکی       بدونناسب و یجاد بستر کامالً ما .3

ــا، 2003(، )دانشــگاه نيومکزیکــو،2014،مــور و فالنيگــان، جــونز) ( و )دانشــگاه کلمبي

2003) 

بـه جـذب    هـا  دانشـگاه ، جهـت ترغيـب   هـا  دانشـگاه یجاد بسترهای رقابتی سالم بين ا 10

 ( نيز بوده است.1777) يمیابراهبهترین افراد، که این سياست مورد تأکيد 

 های سنگين برای هرگونه تخلف یمهجر اعمال .11

 

شـده در   هـای بيـان   شـدن هـر یـک از آسـيب     های تحقين برای برطـرف پيشنهاد (3)در جدول 

 بيان شد.در حد امکان  (4)جدول 
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 هاي فرايند در بعد انتصاب آسیبشدن  هاي تحقیق براي برطرف پیشنهاد. 3جدول 

 ي تحقیقها پیشنهاد ها آسیب

افتـادن صـدور حکـم     تعویـن  . به1

 برخی متقاضيان

و وزارتخانه برای اخذ مجوزهـای اسـتخدامی الزم در    ها دانشگاهی الزم بين ها یهماهنگانجام 

 هنگام اعالم نياز

ــتخدام   2 ــت اسـ ــو درخواسـ . لغـ

 انمتقاضيبرخی توسط 

 

و شـرایط شـغل و   خصـوص وضـعيت   هـا در  دانشـگاه  تـر  تـر و مناسـب   رسانی گسـترده  اطالع .1

 (و سازمان )توصيف شغل در زمان فراخوان ،دانشگاه و شهر

 دقت عمل بيشتر در هنگام انتخاب متقاضی مورد نظر .2

 .دهند یمانصراف جریمه برای متقاضيانی که در آخرین مرحله  کردن لحا  .7

 

در  شـده  هـای بيـان   شدن هـر یـک از آسـيب    های تحقين برای برطرفپيشنهاد (10)در جدول 

 بيان شد.در حد امکان  (7)جدول 
 

 هاي حاکم بر کل فرايند  آسیبشدن  هاي تحقیق براي برطرف پیشنهاد. 51جدول 

 هاي تحقیق پیشنهاد ها آسیب

 در حد امکان() فرایندشدن کل  یکيالکترون .1 فرایند بودن . طوالنی1
 د.ش( بيان 4جدول ) "ندفرایمباحث حاکم بر کل "از  ( 1)مشکالت اجرایی که در بخش  حل .2
دليل حجـم   که به ها دانشگاهی جذب ارسالی از طرف ها پروندهنظارت شکلی بر تمامی  ۀمرحل حذف .7

 .دهد یمماهه را به خود اختصاص  زمان حداقل یک ها پروندهباالی 

مرکز  ی. ضعف نظارت2
ــذب  ــالی  ج ــت ع و هيئ
ــذب ــر جـ ــرد بـ  عملکـ
 ها دانشگاه

ه منجر به کاهش حجم کاری مرکز جـذب شـده، فراغـت بـال بيشـتر      نظارت شکلی ک ۀمرحل حذف .1
 .آورد یمتر را فراهم  برای نظارت دقين

 اختيارات نظارتی مرکز جذب شیافزا .2
 ساختار نظارتی شورای عالی جذب سيتأس .7

 ضعيف ییپاسخگو .7
 

 در حد امکان( و مشاهده وضعيت فرد در هر مرحله) فرایندشدن کل  یکيالکترون .1
(، )دانشـگاه ميسـوری   2017هـاروارد،    به بيان دالیـل تـوجيهی هـر تصـميم )دانشـگاه      ها دانشگاه الزام .2

 (2003 ،دانشگاه نيومکزیکو( و )2007کلمبيا، 
 دیگر قوانين الزم در این زمينه نیتدو .7

هيئت اجرایی جـذب   ی. اختالف بر سر انتخاب اعضا4
 و حاکميت ها دانشگاهسای تبين ر

علمـی )بـه    هيئت یاز طرف حاکميت مبتنی بر هماهنگی با اعضاانتخاب 
شـده، احتمـال    علمـی بـا افـراد انتخـاب     هيئـت  یدليل موافقت کلی اعضا

 نارضایتی ریاست دانشگاه کمتر است(

 الگو. ضعف وجود اسناد پشتيبان پووهشی برای این 7
 

 هـای  دانشـگاه هـای جـذب    انجام مجموعه تحقيقاتی بـرای بررسـی مـدل   
ی آموزشـی دیگـر ازجملـه نظـام آموزشـی      ها نظام  دنيا و هم نين مطر
 علميه ۀحوز
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 ازجملـه همـراه داشـته باشـد،    هـایی را   آسـيب  توانـد  یمـ نگری نيز  حرکت به سمت کيفی)*( 

در ایـن تحقيـن   فردی افراد( که  های يقهسلو اعمال  بازی پارتی) ها یابیارزدر  هبطابر ض هبرتری رابط

انات یجر یفشار و برخ یها گروه نظر اعمال"و در یافته  شده  شناسایی ،ها آسيباز یکی  عنوان بهنيز 

علمـی در دانشـگاه    هيئـت جـذب   شناسـی  آسيب( نيز در 1730گراوند ) که آن نان د.شبيان  "جذب

را در اسـتخدام   ایـن آسـيب  که ميزان  بيشتریتحقيقات  کند. هرچند یمبه این مسئله اشاره لرستان، 

کـه   دهـد  یمـ تحقيقات کلی نشان  ولیمورد بررسی قرار داده باشد، یافت نشد،  تر قيند علمی هيئت

 هـای  نگـرش و  هـا  ارزشپيمـایش ملـی    کـه  نحوی به ست؛در حد باالیی به این آسيب مبتال ما ۀجامع

درصـد از جوانـان بـا     34کـه   دهـد  یمـ ، نشـان  1777سال( در سال  23تا  17)افراد بين  جوانان ایران

درصـد   77نشگاهی معتقدنـد کـه در کشـور مـا روابـط بـر ضـوابط حاکميـت دارد و         تحصيالت دا

(. در 1776سـازمان ملـی جوانـان،    است )عامل پيدا کردن شغل  ترین مهم ،معتقدند که داشتن پارتی

در استخدام مورد ارزیابی قـرار   مؤثر عامل هفت د، ش انجام 1776دوم این پيمایش که در سال  گام

را بـه   درصد 71دیگر جمعاً  عاملشش  ۀدرصد و هم 43پارتی  داشتن ،ه جوانانگرفت که از دیدگا

کردن کـار فقـط بـا     پيدا"آنها با این جمله که دیگر ميزان موافقت  سؤالیدر خود اختصاص دادند. 

درصد موافن این جمله بودند. ایـن آمـار    77، مورد بررسی قرار گرفت که "است پذیر امکانپارتی 

 چهـارم   گـام (. در 1776سـازمان ملـی جوانـان،    بـود ) درصـد   76حصيالت دانشـگاهی  بين افراد با ت

در صــد  37و  ليســانس فــوقدرصــد دارنــدگان مــدرک  34 اجــرا شــد، 1732کــه در ســال تحقيــن 

در ادامـه   ."کردن کـار فقـط بـا پـارتی ميسـر اسـت      پيدا"که  بودند دارندگان مدرک دکتری معتقد

مهـارت و بلـدبودن یـک کـار، عامـل اصـلی       "که  شد سؤالعه دیگر از همان جام سؤالیتحقين در 

در صـد   27و  ليسـانس  فـوق درصد دارندگان مـدرک   23که فقط  "کردن شغل در جامعه استپيدا

 وزارت کار و رفاه اجتماعی(.بودند )دارندگان مدرک دکتری با این جمله موافن 

: حقيقيـان و  ازجملـه ) انـد  ردهکـ اعـالم   زیـاد فساد اداری در ایران را ميزان  ،متعددیتحقيقات 

ــه ،((1774)ی ( و قضــاو1731همکــاران ) ــهدليــل اینکــه  ولــی ب ــ طــور ب ــه مقول اســتخدام  ۀخــاص ب

 دهـد  یمـ فوق نشـان   های ینظرسنج ۀنتيج درمجموعاشاره نشده است.  هادر مقاله به آن اند، نپرداخته

فـی بـر کمـی و دادن    و حرکت به سـمت برتـری ارزیـابی کي    استرخداد این آسيب زیاد  توانکه 

 رو شـود، ازایـن   منجـر به رخداد این آسـيب بـزرگ   اختيارات بيشتر به کارگروه علمی ممکن است 
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شناســایی و بــرای حــل آن  ،رخــداد ایــن آســيب هــای ينــهزمالزم اســت کــه قبــل از هــر تصــميمی، 

 قدنـد کـرده و معت ( نيـز بـه ایـن مهـم اشـاره      1730همکاران )که آتشک و  نشود، آن نا ریزی برنامه

، منجـر بـه افـزایش    تمرکززدایـی  هرگونـه باشـد،   نشـده  تـدوین واضح و صـریحی   زمانی که قوانينِ

تمرکززدایـی بـدون   ( نيـز هرگونـه   1777) یشـهائ و  یرسـول  شـود.  یمـ و فساد اداری  ها سوجاستفاده

از یکـی   رو ازایـن  .اند کرده یمعرف یفساد ادار های ينهزماز  یکیملزومات آن را  یردن تمامک لحا 

حقـوقی الزم بـرای    هـای  زیرسـاخت ، تـدوین  انگـاری  از هرگونه تبعيض و رابطه های جلوگيری راه

 یشـمال دانشـگاه کارولينـا    (،2003) کلمبيـا دانشـگاه   (،2007مـاچر )  کـه  ای مسـئله پيشگيری است، 

ــزر( و 2006ســومرس )، (2017) ــان یاب ــاال1732) یو فغ ــز در مق ــهخــود  ت(، ني ــوان ب یکــی از  عن

 .اند کرده اشارهبه آن تبعيض ی مقابله با راهکارها
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 منابع
مفهوم فساد اداری  ،(1730خواه، مقصود ) فراست و آتشک، محمد؛ قهرمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، محمود

 .7 ،، سال ششم، شماراخالق در علوم و فناوري ۀفصلنام ،در نظام آموزش دولتی

ها و مؤسسات آموزش عالی ایران و چند  انشگاهعلمی در د هيئت یجذب اعضا ،(1777) نابراهيمی، یزدا

 .هاي مجلس شوراي اسالمي ايران دفتر مطالعات فرهنگي مرکز پژوهشدانشگاه معتبر جهان. 
بندی عوامل مؤثر  جهت اولویت TOPSISو  AHPکاربرد رویکرد ، (1732فغانی، فاطمه ) و ابزری، مهدی

سال دهم،  ،تحقیق در عملیات و کاربردهاي آن ۀمجل ،کارهای مقابله با آن بر بروز فساد اداری و راه

 .47-73 و:اول، ص ۀشمار

شناسی تقلب  (. تحليل آسيب1730سهرابی، مظفر و پاپی، احمد ) ، رضوان؛ کيوان آرا، محمود؛ چشمهاجاقی

 (.3)11 ۀشمار ،ايراني آموزش در علوم پزشکي ۀمجل ،و سرقت علمی: بر اساس یک تحقين کيفی

ريزي در  پژوهش و برنامه ،های دولتی ارائه الگویی برای تأمين مالی دانشگاه ،(1730) وبانتظاری، یعق

 .76تا  13 صو: ،60 ۀشمار ،يآموزش عال

وکار و روش مناسب برای تخصيو منابع عمومی (، انتخاب ساز1732) محجوب، حسن و انتظاری، یعقوب

 .43-63 :، صو67ۀ ، شمارريزي در آموزش عالي پژوهش و برنامه ۀفصلنام ،به آموزش عالی

هاي تحقیق کیفي و آمیخته: رويکردهاي متداول در علوم  بر روش يا مقدمه، (1730بازرگان، عباس)

 نشر دیدار. ،رفتاري

 لد اول، تهران: نشر دوران.ج ،شناسي و علوم تربیتي هاي تحقیق در روان روش، (1773) بيابانگرد، اسماعيل

ها و  علمي دانشگاه هیئتاستخدامي اعضاي  ۀنام گزارش علمي بازکاوي آيین، (1731) جاودانی، حميد

ریزی آموزش عالی، گروه  پووهش و برنامه ۀمؤسس ،تهران ،مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري

 مطالعات مدیریت آموزش عالی.

 .یتهران: نشر ن ،نابع انسانيم يريتمد ،(1774نسرین ) جزنی،

 و نشرتهران: شرکت چاپ  ،مديريت منابع انساني ،(1776) علی و رنگریز، حسن حاجی کریمی، عباس

 بازرگانی.

بررسي برخي عوامل اجتماعي مؤثر بر فساد  ،(1731نظری، جواد ) و زاده، سميه حقيقتيان، منصور؛ کریمی

 چهارم. ۀ، شمار47پياپی  ۀشمار 27، سال کاربردي يشناس جامعه ،اداري

پاسخگویی بستری برای اعتماد  ،(1730) خانباشی، محمد؛ زاهدی، شمس السادات و الوانی، سيد مهدی

 دوم، سال چهارم. ۀ. شمارنظم و امنیت انتظامي ۀفصلنام ،عمومی

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/977539/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c
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بازیابی از  ،طلب( )رضوان وزارت علوم مرکز جذب یاستمصاحبه با ر ،(1734خبرگزاری مهر)

http://www.mehrnews.com/news  1734اسفند. 

بخش فرهنگ  10 صفحه ،21/7/1776 تاریخ: 7310 ۀ)شمار ،ايران ۀروزنام ،(1776داوری اردکانی، رضا )

 و اندیشه(

ی کشور در زمينه بررسی دیدگاه مدیران مراکز علم ،(1773صالحی، امين )ذاکر ا ورض صالحی؛ غالمذاکر

 .1773اول، تابستان  ۀسال سوم، شمار ،نانجمن آموزش عالي ايرا ۀفصلنام ،استقالل دانشگاهی در ایران

 مراکز و ها دانشگاه در راهبردي تغییر ،(1777) جی مایکل دولنس، و دی هرمن لوهان، جيمز؛ ليدان راولی،

 ع(.)نيحس امام دانشگاه انتشارات تهران، ،ستهآرا رضاحميد ترجمۀ ،بقا براي ريزي برنامه عالي، آموزش

 (.1346 اصلی زبان به انتشار تاریخ)

ها و مؤسسات آموزش  علمي در دانشگاه هیئت يروند و معیارهاي پذيرش اعضا ،(1733رحيمی، صدری )

پووهش و  ۀسسؤتهران، م ،عالي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي پس از انقالب اسالمي

 ی آموزش عالی.ریز برنامه

فساد اداری در مدارس آموزشی: عوامل مؤثر بر پيدایش، گسترش و  ،(1777شهائی، بهنام )و  رسولی، رضا

 .13-74 :، ص7 ۀشمار ،1 ۀدور، مديريت دولتيکاهش آن. 

انتشارات سازمان  ،هاي جوانان ايران ها و نگرش فاز اول پیمايش ملي ارزش ،(1774سازمان ملی جوانان )

 تهران، خيابان آفریقا. ،انانملی جو

انتشارات سازمان  ،هاي جوانان ايران ها و نگرش فاز دوم پیمايش ملي ارزش ،(1776سازمان ملی جوانان )

 تهران، خيابان آفریقا. ،ملی جوانان

ین کتب علوم و تدوسازمان مطالعه  ،مديريت منابع انساني، چاپ چهاردهم ،(1773) سعادت، اسفندیار

 علوم انسانی. ٔو توسعهتهران: مرکز تحقين  ،سمت(ها ) گاهدانشانسانی 

 مدیریت دانشگاه تهران. ۀانتشارات دانشکد ،ريزي نیروي انساني برنامه ،(1774) جوادین، سيد رضاسيد

 .41 ۀسال دهم شمار ،مجلس و پژوهش ،علمی یآزاد ،(1772خواه، مقصود ) فراست

دانشگاه در ايران و تحوالت اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و  سرگذشت و سوانح ،(1777) دخواه، مقصو فراست

 رسا. :تهران ،فرهنگي مؤثر بر آن

ریزی آموزش  پووهش و برنامه ۀسسؤم ،ها هاي تأمین منابع مالي دانشگاه بررسي راه ،(1737) قارون، معصومه

 عالی.

 

http://www.mehrnews.com/news
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 71 ۀسال پنجم شمار ،اديمجله اقتص ،های سنجش مبارزه به فساد نگاهی به شاخو ،(1774قضاوی، حسين )

 .72و 

. ارشد کارشناسی ۀنام پایان ،لرستان دانشگاه در علمي هیئت استخدام فرايند ارزيابي ،(1730) يرزام گراوند،

 .دانشگاه خوارزمی

، تهران: انتشارات چاپ دوم(دوم )روش جلد روش تحقیق کیفي ضد ،(1732) پور، احمدمحمد

 شناسان. جامعه

هاي  هاي کشور در سال علمي دانشگاه هیئتنقدي بر روند جذب اعضاي  ،(1731)مدرس هاشمی، محمود 

 .www.taamolnews.ir  4/7/1731منتشر شده در سایت خبری تعامل در تاریخ  ،اخیر

جذب و تبديل وضعیت  فرايندآشنايي با عملکرد و  ،(1732خالقيان، امير ) و رضا؛ حکيم، امين مردانی، محمد

 علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری. هيئت یمرکز جذب اعضا. علمي هیئت ياعضا

هاي دولتي وزارت علوم و ارائه  در دانشگاهعلمی  هيئت یاعضاجذب  فرايندبررسي  ،(1737) مصدق، هادی

 دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران. ،نشده(ۀ دکتري منتشرالگوي مناسب )رسال

 هیئت ياعضا يارتقا ۀنام شناسي آيین آسیببررسي و  ،(1730) وری ریاست جمهورینامعاونت علمی و ف

 . http://www.isti.ir/uploads/erteghaheyatelmi.pdf           شده از سایت بازیابی ،علمي

 گاه تهران.آموزش. انتشارات دانش ۀمالي ،(1777نادری، ابوالقاسم )

 ،هاي جوانان ايران ها و نگرش فاز چهارم پیمايش ملي ارزش ،(در دست چاپوزارت کار و رفاه اجتماعی )

 در دست چاپ.
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