
 

 

 

 

 

 علمیهیئتپنهان در جذب اعضای  هایسیاستبررسی عوامل مؤثر بر 

  1(غیردولتی دانشگاهیک  مورد)

 2محمد یمنی دوزی سرخابی

  3اکبر گلدسته
 10/10/0931تاریخ دریافت:  

 19/01/0931 تاریخ پذیرش:
 

 چکیده 

زیادی در جذب منابع  هایمحدودیتبا  به دلیل عدم استفاده از منابع دولتی غیردولتی هایدانشگاه

 گونهاین هایگذاریسیاسترو هستند. به همین دلیل روبه علمیهیئتاعضای  ویژهبهانسانی خود 

کنند. جدید دخالت می علمیهیئتشفاف نبوده و عوامل متنوعی در چگونگی جذب اعضای  هادانشگاه

کشور، در پی بررسی عواملی است که  غیردولتی هایدانشگاهپژوهش حاضر با بررسی موردی یکی از 

 مؤثرند. هادانشگاه گونهایندر  علمیهیئتجذب اعضای  هایسیاستدر شفاف نبودن 

مقوله اصلی  7ن یافت است. حاصل کاربرد روش، شدهاستفادهپژوهش از روش گروه کانونی  انجامبرای 

نونی و اعضای خارج های وابسته به هر یک بوده است. با استفاده از نظرات اعضای گروه کاو زیر مقوله

بندی به دو رده مهم و متوسط تقسیم ریآما هایآزمونشده و با کاربرد  امتیازبندیها از گروه مقوله

 هایسیاستمالی و اعمال  هایمحدودیت، هاسیاستیا شفاف نبودن  گذاریسیاستفقدان  اند.شده

و مشکالت  سازمانیبرون هایمحدودیت، م و ابعاد نظارتی، ابعاد فرآیندیهای مهمدیریتی در رده مقوله

 هایسیاستدر پایان پنج پیشنهاد برای بهبود  اند.ای متوسط جای گرفتهساختاری دانشگاه در رده مقوله

 است. شدهرائهادر دانشگاه  علمیهیئتجذب اعضای 

                                                           
 مورد غیردولتیانجام شده است. دانشگاه  0930این تحقیق برگرفته از یک تحقیق آزاد با همین عنوان است که در سال  .0

 .باشدمیتهران مستقر  شهر در مطالعه
 myamani2001@yahoo.ca استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. 1
 A_goldasteh@sbu.ac.irتوسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی  ریزیبرنامهدانشجوی دوره دکتری . 9
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 کلیدی: واژگان

 غیردولتی هایدانشگاه، ، تحلیل گروه کانونیعلمیهیئتی ، جذب اعضاهادانشگاهدر  گذاریسیاست
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 مقدمه

و مدیریت علم و فناوری و فرهنگ  گذاریسیاست، در فصل سوم نقشه جامع علمی کشور

( علم و فناوری کشور در حوزه علوم انسانی هایاولویت ترینمهم) الف هایاولویتجزو 

مؤسسات آموزش عالی  و توسعه گیریشکلشده است. در همین راستا حمایت از  برشمرده

 موردنظراقدامات ملی  ازجملهنقشه جامع علمی کشور  هایارزشمبتنی بر اهداف و  غیردولتی

کشور  راهبرد کالن ششم این نقشه با عنوان تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت 07 در بند

مناسب برای جذب  سازوکارهایاین راهبرد نیز طراحی و استفاده از  11 دربنداست.  شدهبیان

نقشه جامع علمی کشور، )است.  قرارگرفتهمتعهد و نخبه مورد تأکید  علمیهیئتاعضای 

0931.) 

کلی برنامه  هایسیاستو  0010جمهوری اسالمی ایران در افق  اندازچشمد سن هفتم دربند

و فناوری،  پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در امور علمی

 قرارگرفتهبرای مشارکت در تولید علم و فناوری مورد تأکید  غیردولتیبخش  توانمندسازی

 (0957جمهوری اسالمی ایران،  اندازچشمسند )است. 

مسائل علم و فناوری  فصل دوم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران به

و حمایت الزم برای تأمین  ریزیبرنامهاین قانون  01ج ماده  دربنداست.  یافتهاختصاص

رتقاء ا منظوربهو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور  هادانشگاه موردنیاز علمیهیئت

و تأکید شده است  قرارگرفته مورداشاره وقتتمام علمیهیئتشاخص نسبت دانشجو به عضو 

 01تا پایان برنامه باید به عدد  غیردولتیو مؤسسات آموزش عالی  هادانشگاهکه این نسبت در 

 (90-91 صص ،0953برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، ) برسد.

در حال  موردبررسی در دانشگاه وقتتمام علمیهیئتنسبت دانشجو به عضو  مقدار شاخص

در حد استاندارد  . بدیهی است که حفظ این شاخصاست برابر این عدد نزدیک به دوحاضر 

متناسب با بند  علمیهیئتحفظ، ارتقاء و جذب اعضای  منظوربهو دقیقی  نیاز به سیاست پویا

امکان جذب اعضای ولی  .در دانشگاه داردعلمی کشور  راهبرد کالن ششم نقشه جامع 07

به دلیل محدودیت منابع مالی و موانع ساختاری  موردبررسیجدید در دانشگاه  علمیهیئت

آموزشی و نیاز مداوم به ارائه  هایفعالیتبه جهت جاری بودن در همان حال و  است محدود

و مقاطع مختلف تحصیلی، دانشگاه را به  هارشتهدانشجویان در  موردنیازدروس و واحدهای 

و مدرسین غیر عضو  هادانشگاهسایر  علمیهیئتسمت استفاده حداکثری از اعضای 
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پایین علمی قرار دارند )بررسی  هایردهکه اکثر آنان در  متمایل نموده است علمیهیئت

. همین عامل ند(مربی یا مربی آموزشیار هست شدهدعوتمدرسین  %71 دهدمینشان  شدهانجام

دانشگاه را مدرسین مدعو تشکیل این مدرسین  %51سبب شده است در حال حاضر حدود 

کلی نقشه جامع علمی  هایسیاستبا توجه به  درازمدتادامه این وضعیت در میان و  دهند.

نیست، زیرا عالوه بر شدت بخشیدن به وابستگی دانشگاه به نیروهای خارج  پذیرامکانکشور 

در مقطع  ویژهبه) جدیدآموزشی  هایدورهه، جذب دانشجوی جدید و گسترش دانشگا

وزارت متبوع و مراجع نظارت و ارزیابی  موردنظرو رعایت استانداردهای  تحصیالت تکمیلی(

 .نمودخواهد  روروبهبا چالش جدی را دانشگاه  بیرونی

جدید که  علمیهیئتبرای تأمین نیاز خود به با قدمتی حدود دو دهه  موردمطالعهدانشگاه 

در مقاطع تحصیالت تکمیلی و افزایش تعداد  ویژهبه هارشتهناشی از گسترش تعداد  عمدتاً

 علمیهیئتاقدام به جذب موردی و مقطعی  صورتبه دانشجویان ورودی مقاطع دیگر است

ریزی مدونی برای تعیین تعداد، رشته، گرایش و مرتبه علمی اعضای دانشگاه برنامه .کندمی

بینی رفتار آتی سیستم دانشگاه در به پیش تواننمیبنابراین  ؛خود ندارد موردنیاز علمیهیئت

های مدیریتی را به خود استمرار سیستم بالنده تصمیم نوبهبهکه این واقعیت  این زمینه پرداخت

 .کشدمیچالش 

از طریق مرکز  علمیهیئتدانشگاه در رویه جاری جذب تمرکز اعضای این یگر از طرف د

 کهطوریبهت یسفعال ن چندانو مؤسسات آموزش عالی  هادانشگاه علمیهیئتجذب اعضای 

تنها موفق به جذب  موردبررسیدر ده سال گذشته دانشگاه  دهدمیبررسی نویسندگان نشان 

، ولی اندشدهجذبقراردادی  صورتبهنیز  هاآنجدید شده است که اکثر  علمیهیئتنفر  11

است که حدود  یافتهافزایشنفر  8111در همین مدت تعداد دانشجویان دانشگاه به بیش از 

 .کننددر مقاطع تحصیالت تکمیلی تحصیل می هاآننفر  0111

یا انفرادی آشکار یا نا  ، تصمیمی گروهیولی سیاست آموزشی چیست؟ سیاست آموزشی

ای از رهنمودها برای هدایت تصمیمات آینده، شروع یا کند پنهان( است که مجموعه) آشکار

کند )حداد و نمودن یک اقدام، یا راهنمایی اجرایی در مورد تصمیمات قبلی را فراهم می

 (11 ص ،0331دمسکی، 

را با استفاده از اجزاء تعریف فوق بررسی  علمیهیئت جذب درزمینهدانشگاه  هایسیاستاگر 

 :یابیممی زیر دستبه نتایج  کنیممی
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نا آشکارند،  علمیهیئتتصمیم گیران نهایی در سطح دانشگاه در مورد جذب اعضای  .0

درونی  نفعانذینیز پنهان خواهد بود. برای  هاآن گیریتصمیم، شیوه و نوع درنتیجه

و تحت  گیردمیله که چه موقع فرآیند جذب سرعت دانشگاه تحلیل روشنی از این مسئ

 ، وجود ندارد.شودمیچه شرایطی کند 

به  هاآنو هدایت  علمیهیئتآینده در خصوص جذب  هایگیریتصمیمدر مورد  .1

معین به دلیل عدم توجه به برنامه استراتژیک دانشگاه نیز وضعیت روشنی  وسویسمت

 علمیهیئتمشخص نیست که داوطلبین عضویت در  چنینهمنیست.  تعریفقابل

 عمومی و علمی معینی داشته باشند. هایویژگیدانشگاه باید چه 

جذب اعضای  درزمینهدر مورد بعد راهنمایی اجرایی در مورد تصمیمات قبلی  .9

 هایگروهمدونی ندارد. به همین دلیل  نامهشیوهیا  دستورالعملنیز دانشگاه  علمیهیئت

موجود خود  علمیهیئتها در مورد تمدید و تبدیل وضعیت اعضای دانشکده آموزشی و

 گیری در این زمینه آشکار نیست.کنند، زیرا مکانیزم تصمیمای عمل میسلیقه صورتبه

نا  علمیهیئتجذب اعضای  ٔ  درزمینهدانشگاه  هایسیاستتوان نتیجه گرفت می بنابراین

 این سؤاالت است: پاسخ به این پژوهش به دنبال روازاین)پنهان( است.  آشکار

چه  هاآن سازیشفافپنهان است و  علمیهیئتجذب  درزمینهدانشگاه  هایسیاستچرا  -0

 مشکالت و موانعی دارد؟

 مدهایی برای دانشگاه دارد؟ابه همین نحو ادامه یابد چه پی هاسیاستاگر این  -1

 ارائه کرد؟ گذاریسیاستجریان این برای اصالح  توانمی هاییپیشنهادچه  -9
 

 هادانشگاهدر  علمیهیئتجذب کنونی  هایسیاستوضعیت 

 ایران هایدانشگاهدر  علمیهیئتجذب  هایسیاست -الف

 علمیهیئتاعضای  جذب هایفعالیتساماندهی و یکنواختی  منظوربهشورای انقالب فرهنگی 

آن در و جلوگیری از اعمال سلیقه فردی در  و مؤسسات آموزش عالی کشور هادانشگاهدر 

 علمیهیئتجذب اعضای  هیئتبر تشکیل این شورا  03/0/0951مورخ  115مصوبه 

 (0957زش عالی دولتی تأکید نموده است )شورای انقالب فرهنگی، و مراکز آمو هادانشگاه
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زش عالی کشور و مراکز آمو هادانشگاه علمیهیئتعالی جذب اعضای  هیئتنامه تشکیل آیین

به تصویب این شورا رسیده است.  01/1/0957و  03/0/0951مورخ  119و  115در جلسات 

نای نیاز دانشگاه و از ببر م علمیهیئتتأکید شده است که استخدام  نامهآییناین  8در ماده 

گیرد. در تبصره این ماده جذب پیمانی صورت می صورتبهطریق فراخوان عمومی و ابتدا 

مرکزی مجاز  هیئتخارج از فراخوان در موارد استثنایی فقط با تصویب  علمیهیئتعضو 

 .کنندمیاجرایی جذب هدایت  هایهیئترا  هادانشگاهفرآیند جذب در دانسته شده است. 

اجرایی جذب  هیئتو مؤسسات آموزش عالی کشور دارای  هادانشگاه تمامی در مقام اجرا،

و در هر استان نیز یک یا دو دانشگاه دارای  بزرگ در تهران هایدانشگاهنشدند و تنها برخی 

 هایپروندهو مؤسسات آموزش عالی مکلف شدند  هادانشگاهاجرایی جذب شدند. سایر  هیئت

 در هر استان ارسال نمایند. شدهتعییناعضای خود را به دانشگاه 

 دیگر رهایکشو هایدانشگاهبرخی در  علمیهیئتجذب  هایسیاست -ب

 علمیهیئتجذب  درزمینهخود را  هایسیاستمختلف در سراسر جهان  هایدانشگاه

 زیر مؤید این مسئله هستند: هاینمونه. اندنمودهشفاف بیان  صورتبه

 :کندمیبه شرح زیر بیان  علمیهیئتسیاست خود را در جذب  دانشگاه بریستول،

و بیانیه مأموریت خود در نظام  اندازچشماین دانشگاه متعهد است که افراد مناسب را بر اساس 

 علمی برگزیند. استعدادهایرقابتی برای دستیابی به بهترین  المللیبین

محیط رقابتی و  هایچالشهدف از اعمال این سیاست تأمین یک الگوی مؤثر برای مواجهه با 

کیفیت، گوناگونی و شفافیت در درون سازمان است. دانشگاه جذب اطمینان تعهد به تضمین 

 گرفتهپیشای حرفه صورتبهفعالیتی استراتژیک مهم که الزم است  عنوانبهرا  علمیهیئت

سیاست کلی  کامل همه اقشار دانشگاه را درگیر کند، تشخیص داده است. طوربهشود و 

است که گروه جذب که  شدهبینیپیشاست. دانشگاه مبتنی بر تنوع و عدالت در استخدام 

سرپرستی آن با مدیر گروه آموزشی مربوطه است وظیفه بررسی تقاضای عضویت در 

 (.1109نوین دانشگاه بریستول،  هایسیاستدانشگاه را بر عهده گیرد )سند  علمیهیئت

أکید بر شایستگی کلی خود را مبتنی بر عدم تمایز و ت هایسیاستدانشگاه کوئینزلند استرالیا، 

تحت هیچ شرایطی نباید این اصول مبنای مصالحه قرار گیرد.  که کندمیو اشاره  داندمی

است  بناشده، سیستماتیک و سازگار خواهانهعدالتاستخدام بر اساس رویکردی  دستورالعمل

 منظوربهرود. افراد بر اساس شایستگی به کار می ترینقابلجذب، انتخاب و حفظ  منظوربهکه 
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است که کمیته انتخاب  شدهبینیپیش علمیهیئتانجام عملیات اجرایی فرآیند جذب 

 (1101استخدام و جذب دانشگاه کوئینزلند،  دستورالعمل)شکل گیرد.  علمیهیئت

افراد  نیخود را حرکت در جهت استخدام بهتر علمیهیئتدانشگاه کالیفرنیا، سیاست جذب 

دانشگاه در صورت تصویب بودجه الزم جذب را از طریق رئیس  . اینداندمیواجد شرایط 

 علمیهیئت. )دستورالعمل داندمی گروه آموزشی، معاون یا رئیس دانشگاه مربوطه مجاز

 (1101دانشگاه کالیفرنیا، 

مذکور سیاست کلی خود را در جذب  هایدانشگاهدانشگاه ایندیانای شمالی، نیز مانند سایر 

فردی داوطلبین و بدون توجه به عواملی مانند سن، رنگ  هایویژگیبر اساس  علمیهیئت

به نام  ایکمیته. این دانشگاه تشکیل داندمیپوست، نژاد، وضعیت تأهل، کشور محل تولد و ... 

نموده است. )راهنمای جذب کمیته  بینیپیش علمیهیئتکمیته جستجو را برای جذب 

 (1101الی، جستجوی دانشگاه ایندیانای شم

موقعیت یکسان برای تمام متقاضیان  قراردادندانشگاه شیکاگو، نیز سیاست خود را بر مبنای 

دانشگاه  است. معاون مدیر منابع انسانی دانشگاه، به همراه مدیران اجرایی و مالی بنانهادهجذب 

مسئولیت اولیه . دارندعهدهجذب دانشگاه را بر  هایسیاستمسئولیت نظارت بر حسن اجرای 

 بررسی صالحیت علمی داوطلبان بر عهده رئیس و اعضای گروه آموزشی مربوطه است.

 (1100شیکاگو،  دانشگاهجذب  هایسیاست)

 

 دهد:نشان می موردبررسی هایدانشگاهموارد فوق وجوه مشترک زیر را در  دقت در

 دسترسیقابلشفاف است و برای همه  هادانشگاهدر این  علمیهیئتجذب  هایسیاست -0

 است.

فردی و  هایویژگیبرتری علمی است،  علمیهیئتویژگی اصلی در انتخاب اعضای  -1

 شخصی افراد در گزینش آنان نقشی ندارد.

جدید بر عهده گروهی از افراد است که  علمیهیئتمسئولیت انتخاب و گزینش اعضای  -9

 ستند.کلی دانشگاه ه هایسیاستموظف به رعایت 

روشن بوده و به داوطلبان  هادانشگاهدر  علمیهیئتتمامی مراحل فرآیند جذب اعضای  -0

 شده است. رسانیاطالع
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 موردنیاز علمیهیئتتعیین تعداد اعضای  ایشاخصه -ج 

دانشگاه تعیین تعداد  در علمیهیئتجذب اعضای  گذاریسیاستدر  تأثیرگذاریکی از عوامل 

دانشگاه در طی یک دوره زمانی خاص است که خود جزو اهداف اصلی  موردنیاز علمیهیئت

 هایروشد به توانمی. تعیین ترکیب و تعداد اعضاء هستنیروی انسانی دانشگاه  ریزیبرنامه

 کمی و کیفی )عینی و ذهنی( صورت پذیرد.

است. موسی پور، شاخص نسبت استاد به  پیشنهادشدهمتنوعی در این زمینه  ایشاخصه

 هایروش عنوانبهرا  علمیهیئتشاخص مبتنی بر ساعات خدمت موظف اعضای  نشجو ودا

گیری مدیران و مبتنی بر تصمیم ایشاخصهچنین عینی )کمی( بررسی کرده است. هم

. اندشدهمعرفیکیفی )ذهنی(  هایروش عنوانبهکارشناسان و مبتنی بر مشارکت عمومی 

 (31-33 صص ،0958)موسی پور، 

 علمیهیئتشاخص تعداد اعضای  ،نقشه جامع علمی کشور، در بخش سرمایه انسانیسند 

نفر تعیین کرده است. البته این شاخص در سطح  1111جمعیت را  میلیونیکدر  وقتتمام

و  محاسبهقابلموردی  صورتبهکشور  هایدانشگاهاست و برای  شدهتعریف ریزیبرنامهکالن 

ابی میزان موفقیت و دستیابی به اهداف کالن علم و فناوری کشور ارزیابی نیست و برای ارزشی

 (.0931نقشه جامع علمی کشور، )است  بررسیقابل

سن، مرتبه علمی، گروه آموزشی، رشته و  برحسبو ترکیب آنان  علمیهیئتوضعیت اعضای 

 های انگیزشی برای پیشرفت ومحل تحصیل، نحوه جذب و نگهداری، امکانات رفاهی، محرک

های دانشگاهی عنوان نمود. )یمنی، عملکرد سیستم هایحیطهیکی از  عنوانبه توانمیرا  ...

 (18 ص ،0951

در کارایی  مؤثریکی از عوامل  عنوانبهدانشگاه  علمیهیئتکمیت و کیفیت اعضای  چنینهم

 (11-19 صص ،0951است. )یمنی،  شده برشمردهدرونی دانشگاه 

 توانمی هادانشگاه علمیهیئتتوان نتیجه گرفت که با بررسی وضعیت اعضای بنابراین می

را بررسی نمود. بدیهی است که  هادانشگاهدانشگاهی و کارایی درونی  هایسیستمعملکرد 

های کیفی عملکرد مستقیم این جنبه طوربه هادانشگاه علمیهیئتفرآیند جذب اعضای 

 .دهدمیقرار  موردتوجهرا  هادانشگاه
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 پنهان هایسیاست گیریشکلچگونگی 

و مراحل آن  گذاریسیاستتوان در فرآیند می پنهان را هایسیاست گیریشکلدالیل عمده 

-از دو مرحله اصلی تدوین و اجرا تشکیل می گذاریسیاستفرآیند  طورکلیبهجستجو کرد. 

دو  «راهبردی گیریجهت»و  «سیاسی - وضعیت اجتماعیبررسی » شود. در مرحله تدوین،

تعیین »و  «توجه به اصول سازمانی»بخش مهم این مرحله هستند. مرحله اجرا نیز به دو بخش 

 (90ص ، 1111بل و استونسون، )شود تقسیم می «اجرایی هایشیوهاقدامات و 

زیر  صورتبهرا  گذاریسیاستهای زیر بخشی فرآیند بندیالگوی مراحل و تقسیمتوان می

 دهد:مینشان 

 

 گذاریسیاستالگوی اعمال فرآیند  (1شماره )نمودار 

 

را به  هاسازمانپنهان در  هایسیاستگیری توان دالیل عمده شکلبا توجه به الگوی فوق می

 :قرارداد مورداشارهشرح زیر 

 هاسیاستعدم مشارکت تمامی سطوح در تدوین  .0

یک فرآیند الزاماً در سطوح باال انجام  عنوانبه گذاریسیاست( اعتقاد دارد 0350هارمن )

یا افراد  هاسازمان کههنگامیاین بنابر؛ تواند در سطوح پایین نیز صورت گیرد، بلکه میشودمین

کنند نظرات و منافع سعی می ایگونهبهنقشی ندارند،  هاسیاستدر سطوح پایین در تدوین 

سبب تفاوت در اهداف  درنهایتوارد کنند که  گذاریسیاستخود را در چرخه 

پنهان  صورتبهرا  هادخالتو مجریان خواهد شد. بدیهی است که مجریان این  گذارانسیاست

 .جام خواهند دادان

تدوین سیاست

• سیاسی-بررسی وضعیت اجتماعی 

جهت گیری راهبردی•

اجرای سیاست 

اصول سازمانی •

تعیین اقدامات و شیوه های اجرایی •
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 هاسیاستاعمال قدرت در تدوین  .1

های متفاوت سازمانی در تدوین میزان مشارکت الیه های توزیع قدرت،یکی از نشانه

از انعطاف بیشتری در انتخاب  گذاریسیاستچه ساختار هر  طورکلیبه. هاستسیاست

 هایالیهاجرایی در  هایسیاستبرخوردار باشد، مجال بیشتری برای تنوع  کنندگانتدوین

دو طرف به نقل از باچراچ و بارنز، ( 1111(. هاگارد )1111دارد )واکر و دیماک  وجودپایینی 

نامیده است.  کنندهکنترلو واحد قدرت  دهندهواکنشقدرت را واحد  اعمال سیاست مبتنی بر

در سطح پایین قرار دارند.  دهندهواکنشدر سطح باال و واحد  کنندهکنترلواحد قدرت 

، اما کندمیکه در تدوین سیاست نقشی ندارد، فشارهایی برای تغییر سیاست وارد  دهندهواکنش

 کنند.ن موارد را از دستور کار خارج میمؤثر ای ایگونهبهاز قدرت برخوردارند  کهآنآن

 گذاریسیاستدر  هاتفاوتعدم توجه به  .9

در  هاسیاستنوعی واحدهایی که  هایویژگیبه  هاسیاستمعموالً در تدوین  گذارانسیاست

ابالغی را در واحدهایی با  هایسیاستتوجه ندارند و این امر اجرای  آیددرمیآن به اجرا 

 صورتبه. در این مرحله است که مجریان سازدمیدشوار  واحدهامتفاوت با دیگر  هایویژگی

 هاسیاسترا با توجه به شرایط محیطی و امکانات اجرایی خود در  موردنظرتغییرات  پنهان

 .کنندمیایجاد 

 هاتعارضو بروز  هاارزشعدم توجه به  .0

بین سطوح  هاتعارضسبب افزونی  هاسیاستدر تدوین و اجرای  هاارزشعدم تطابق 

(. محدودیت 19ص  1111)بل و استیونسون،  خواهد شد هاسیاستو مجری  گذارسیاست

چالش با  موجبکلی،  هایسیاستمجری  هایسازمانداخلی در  هایسیاستامکان تدوین 

مانند بازرسی،  هاییاهرمبیرونی با  گذارسیاست نهادهایگردد، زیرا نیروهای بیرونی می

 (.1110)رایت،  فشارهای اقتصادی یا هر دو، امکان اعمال قدرت بر واحدهای اجرایی را دارند

 هایدانشگاهدر  اتخاذشدهو تصمیمات  هاسیاستنگر پیامدهای فقدان تحلیل ژرف حالدرعین

کنار گرایانه بر اساس باور به ثبات در سیستم دانشگاهی و کشور، عمالً به اتخاذ رویکردی ساده

 هایسیاستجریان تبدیل اطالعات، زمینه را برای پیدایش  بر اساس ویژهبه پویایی آن، گذاردن

 کند.فراهم می ایضمنی، موقتی و سلیقه
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 روش تحقیق

، از روش تحلیل موردبررسی در دانشگاه علمیهیئتجذب  موانع و بررسی مشکالت منظوربه

 (0953بازرگان، )است.  شدهاستفادهکه یک شیوه کیفی است گروه کانونی 

 نحوه تشکیل گروه کانونی

دانشگاه را بررسی و با توجه به  علمیهیئتتشکیل گروه کانونی اعضای  منظوربه انپژوهشگر

با موضوع  هاآنو میزان ارتباط شغل سازمانی  اندداشتهبر عهده  تاکنونکه آنان  هاییمسئولیت

به شرح زیر  سال( 08بیش از  باسابقه) را هاآننفر از  1 و دانش آنان در این مورد، پژوهش

 :اندکردهانتخاب 

مدیر گروه  هاآندو نفر از معاونین سابق آموزشی دانشگاه که در حال حاضر یکی از  -0

 و دیگری رئیس دانشکده است.آموزشی 

 فعلی تحصیالت تکمیلی دانشگاه کلمدیر -1

 مالی( دانشگاه –معاون پشتیبانی )اداری  -9

دانشگاه که نمایندگی رئیس دانشگاه را در کمیته منتخب  علمیهیئتاز اعضای  یک نفر -0

 دار است.دانشگاه عهده

 اطالعات آوریجمعابزار 

در طراحی  است. شدهاستفادهو بحث گروهی مصاحبه ابزار اطالعات از  آوریجمعبرای 

 از: اندعبارت. این نکات است قرارگرفته موردتوجهچند نکته کلیدی  سؤاالت

 علمیهیئتسؤاالت مربوط به کمیت و کیفیت اعضای  -الف

 علمیهیئتمیزان توجه به مسائل مالی ناشی از جذب اعضای  -ب

 لمیعهیئتجذب  ٔ درزمینهموجود دانشگاه  فرآیندهاینقد سیاست، عملکرد و  -ج

، گسترش هادانشگاهحذف آزمون سراسری  مانند علمیهیئت برجذبعوامل بیرونی مؤثر  -د

 ...ظرفیت جذب در مقاطع تحصیالت تکمیلی و 

قرار گرفتند،  مورداشارهکه  سؤاالتطرح  در موردنظرنکات و کلی  هایویژگیبا توجه به 

 شدند: طراحیزیر برای طرح در جلسه  سؤاالت
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 چیست؟ دانشگاه علمیهیئتارزیابی شما از تعداد فعلی اعضای  -0

 جدید نیاز دارد؟ علمیهیئتگروه آموزشی که شما در آن فعال هستید به چند عضو  -1

 هایدانشگاهدر  علمیهیئتتعداد آیا استانداردهای شاخص وزارت علوم در مورد  -9

 است؟ یافتنیدست غیرانتفاعی

 کجاست؟ هادانشگاهبا سایر  پذیریرقابتدر  یعلمهیئتجایگاه تعداد اعضای   -0

یا  وقتنیمه، وقتتمام)بیشتر  علمیهیئتدر شرایط اقتصادی فعلی، جذب اعضای  -8

 تا چه حد توجیه دارد؟ (وقتپاره

 علمیهیئتجذب اعضای  درزمینهدانشگاه در  هافرصت، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت -1

 چیست؟

تواند در تا چه حد می اسیدر مقطع کارشن هادانشگاهکاهش تقاضای ورود دانشجو به  -7

 ؟مؤثر باشد علمیهیئتجذب اعضای نیاز به 

شرایط رفاهی حقوق و مزایا و از  دانشگاه علمیهیئتاعضای فعلی  مندیرضایتمیزان  -5

 حدی است؟چه خود تا 

در  علمیهیئتبا توجه به سیاست دانشگاه در مورد گسترش تحصیالت تکمیلی، جذب   -3

 چه روندی داشته باشد؟ یددانشگاه با

 در دانشگاه چیست؟ علمیهیئتنظر اعضای گروه در مورد فرآیند جاری جذب اعضای  -01

 ی پژوهشهایافته

مطرح شد که به علت  کنندگانشرکتاز سوی  یمتعدد اظهارنظرهای، سؤاالتپس از ارائه 

 شدند: بندیدسته زیرکالن  هایمقولهدر قالب  ازحدبیشپراکندگی 
 

 از مباحث طرح شده در گروه کانونی شدهاستخراجهای و خرده مقوله هامقوله (1جدول شماره )

ف
ردی

 

 هامقولهخرده  مقولهنام 

منبع  ترینبزرگ عنوانبهعدم دریافت بودجه دولتی )وابسته بودن به شهریه دانشجویی  مالی دانشگاه هایمحدودیت 0

، لزوم رعایت قواعد دولتی در هاهزینهمتناسب با رشد  هاشهریه، عدم رشد (درآمد

، تحمیل تعهدات جدید مالی به علمیهیئتافزایش حقوق و مزایای کارکنان و اعضای 

نسبت به  (با شرایط برابر تدریس) جدید علمیهیئتعضو  بیشتر، هزینه دانشگاه

 التدریسحقمدرسین 
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 شفاف یا گذاریسیاستفقدان  1

 کالن دانشگاه هایسیاست نبودن

 هایگیریتصمیم دانشگاه،موجود برنامه استراتژیک اجرای مبهم بودن وضعیت 

 در دانشگاه علمیهیئتعضو جذب  ٔ درزمینهمقطعی 

 بودن دانشگاه غیردولتیو  غیرانتفاعی، گیریتصمیمدر  هادانشکدهمشارکت مؤثر عدم  مشکالت ساختاری دانشگاه 9

غیر مشارکتی در جذب فردی و  گیریتصمیم دانشگاه،نهاد مؤسس اعمال قدرت از  مدیریت هاینهاداعمال قدرت  0

 علمیهیئترسمی جذب  فرآیندهایعدم توجه به  ،علمیهیئتنهایی اعضای 

بیرونی، فقدان مرجع  روابط نزدیک با مراجع نظارتی ،بیرونیکاهش ابعاد نظارتی  ابعاد نظارتی 8

 نظارتی درونی

در جذب اعضای  گیریتصمیممتعدد بودن مراکز ، علمیهیئتپیچیدگی فرآیند جذب  علمیهیئتابعاد فرآیندی جذب  1

 طوالنی بودن فرآیند جذب ،علمیهیئت

مشخص نبودن وضعیت جذب کاهش تعداد دانشجوی ورودی در مقطع کارشناسی،  سازمانیبرون هایمحدودیت 7

در مقاطع متفاوت تحصیلی، عدم امکان رقابت برابر الزم  مجوزهایکسب و دانشجو 

 هادانشگاهحذف آزمون سراسری ، علمیهیئتدولتی در جذب اعضای  هایدانشگاهبا 

 هادر برخی رشته
 

 ی پژوهشهاتحلیل یافته

نفر دیگر از خبرگان  1 وها، ابتدا از هر یک از اعضای گروه کانونی مقوله حلیلت منظوربه

-ذارند خواسته شد که به هر یک از مقولهگدانشگاه اثر  هایگذاریسیاست درزمینهدانشگاه که 

)بیشترین اهمیت( بدهند. این  01)کمترین اهمیت( تا  0از  میزان اهمیت آن وزنی برحسبها 

مالک  هاآنو میانگین  اندشدهترکیببا یکدیگر  و سپس شدهتعیینمستقل از یکدیگر  هاوزن

 است. قرارگرفتههر مقوله  سنجش میزان اهمیت

تواند نمی هاآنبندی مستقیم در مقایسه عوامل با یکدیگر، رتبه هاوزنبا توجه به نسبی بودن 

تر ها را نشان دهد. لذا برای تفسیر درستنسبی مقوله هایارزشبین  دارمعنی هایتفاوت

 برحسب ایرده 8ایم. برای انجام این کار یک طیف لیکرت کرده بندیردهرا  هاآنها مقوله

 به شرح زیر تعریف شده است: هاوزنمیزان بازه تغییرات 

 5.1تا  01برای امتیاز بین  بسیار مهمعوامل رده  -0

 1.9تا  5.0رده عوامل مهم برای امتیاز بین  -1

 0.5تا  1.1برای امتیاز بین  رده عوامل متوسط -9

 1.3تا  0.7ی امتیاز بین برا اهمیتکمرده عوامل  -0

 1.5تا  0برای امتیاز بین  اهمیتکمرده عوامل بسیار  -8
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سه طبق جدول زیر در  0مذکور در جدول شماره مقوله  هفت، شدهتعیینبا توجه به مرزهای 

 گیرند:رده جای می

 

 در مباحث گروه کانونی کنندگانشرکت بندیاولویتبر اساس  هامقوله ترتیب (2جدول شماره )

 موجود در این رده هایمقوله هامقولهرده اهمیت  ردیف

یا شفاف نبودن  گذاریسیاستفقدان -0 بسیار مهم 0

 دانشگاه هایسیاست

 مالی دانشگاه هایمحدودیت -1

 سازمانیبرون هایمحدودیت -0 مهم 1

نهادهای مدیریتی  هایسیاستاعمال  -1

 دانشگاه

 مشکالت ساختاری دانشگاه -0 متوسط 9

 علمیهیئتابعاد فرآیندی جذب  -1

 ابعاد نظارتی -9

 

-قرار نگرفته اهمیتکمیا بسیار  اهمیتکمهای ها در ردهاز مقوله یکهیچالزم به ذکر است که 

 ها دارد.خود نشان از انتخاب درست مقوله نوبهبهاند که 

نفر دیگر از  1به  بندیاولویتجهت  هامقولهها، نتایج استخراج بررسی بیشتر مقوله منظوربه

بر اساس نظرات آنان هفت مقوله در دو رده دانشگاه ارائه شد.  مؤثرو  باسابقهاعضای 

 شود:در جدول زیر مشاهده می که اندقرارگرفته
 

 

 خارج از گروه کانونی علمیهیئتاز دیدگاه اعضای ها مقوله ترتیب (3جدول شماره )

 موجود در این رده هایمقوله هامقولهرده اهمیت  ردیف

یا شفاف  گذاریسیاستفقدان  -0 مهم 0

 دانشگاه هایسیاستنبودن 

 مالی دانشگاه هایمحدودیت -1

نهادهای مدیریتی  هایسیاستاعمال و  

 دانشگاه

 ابعاد نظارتی -0 متوسط 1

 علمیهیئتابعاد فرآیندی جذب  -1

 سازمانیبرون هایمحدودیت -9

 مشکالت ساختاری دانشگاه -0
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مالی دانشگاه و پس از آن  هایمحدودیتاز دیدگاه افراد خارج از گروه کانونی های مهم مقوله

کالن دانشگاه و اعمال قدرت نهادهای  هایسیاستیا عدم شفافیت  گذاریسیاستفقدان 

ها در رده متوسط در رده دوم هستند. سایر مقولهمساوی  کامالًمدیریتی دانشگاه با امتیاز 

 .اهمیت قرار دارند

ها از سوی دو گروه مقوله بندیردهای که در اینجا حائز اهمیت است، وجود تفاوت بین نکته

دهند. اولین این تفاوت را نشان می 9 و 1عضو و غیر عضو در گروه کانونی است، جداول 

ست. برآیند نظر افراد غیر عضو در گروه کانونی به هامقولهاهمیت  بندیدرجهتفاوت در 

 .اندندادهها درجه اهمیت بسیار زیاد را نسبت از مقوله یکهیچ

ها درجه اهمیت مقولهای را برای بررسی ، آزمون فرضیههاتفاوتتر این جهت بررسی دقیق

در دو  هامقولهاست. فرضیه صفر این آزمون یکسانی درجه اهمیت هر یک از  شدهانجام

از نوع ترتیبی است برای انجام  بندیاولویتت نمرا کهاینجداگانه است. با توجه به  نظرسنجی

های با توجه به دو گروه بودن نمونه چنینهمناپارامتری استفاده کرد.  هایآزمونآزمون باید از 

 است. شدهاستفادهویتنی  –)عضو و غیر عضو در گروه کانونی( از آزمون من  موردبررسی

گروه  داری بین دودهد تفاوت معنینشان می شدهانجامها( آزمون )به تعداد مقوله 7نتایج 

های دو گروه ، نمونهدارمعنیاین تفاوت غیر  باوجود توانمیبنابراین  ؛(p > 0.1وجود ندارد )

 به شرح جدول زیر است: شدهادغام هاینمونه بندیاولویترا ادغام نمود. نتایج 
 

 در پژوهش موردبررسی علمیهیئتعضو  12نظرات  برحسب گانههفت هایمقوله ترتیب (4)جدول شماره 

 موجود در این رده هایمقوله هارده اهمیت مقوله ردیف

یا شفاف نبودن  گذاریسیاستفقدان  -0 مهم 0

 دانشگاه هایسیاست

 مالی دانشگاه هایمحدودیت -1

نهادهای مدیریتی  هایسیاستو اعمال  

 دانشگاه

 ابعاد نظارتی -9 متوسط 1

 علمیهیئتابعاد فرآیندی جذب  -0

 سازمانیبرون هایمحدودیت -8

 مشکالت ساختاری دانشگاه -1
 

 یکسان است. 9با نتایج جدول  شدهادغام بندیاولویتروشن است که نتایج 
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ها در دو این مقوله است. قرارگرفته تفسیر و مبنای تحلیل هایافتهبخش  نهایی گانه 7های مقوله

. منظور از مهم آن است که میانگین امتیاز مقوله گیرندمیمهم و متوسط جای  هایمقولهدسته 

ن است که میانگین آدرصد کل امتیاز ممکن بوده و منظور از اهمیت متوسط  19تا  51بین 

 درصد کل امتیاز ممکن بوده است. 05تا  11امتیاز مقوله بین 

 پژوهشاصلی  هایپرسشبررسی  

چه  هاآن سازیشفاف دانشگاه پنهان است و هایسیاست: چرا اول پژوهشپرسش  

 مشکالت و موانعی دارد؟

را بررسی کنیم. اسناد  هاسیاست سازیشفافبرای بحث در این مورد ابتدا باید مفهوم  

و قانون برنامه پنجم توسعه،  اندازچشمباالدستی کشور مانند نقشه جامع علمی کشور، سند 

اند. بدیهی است که این نوع آینده ترسیم نموده را برایروشنی  هایسیاستاهداف و 

سیستم  هایزیرمجموعهکالن برای به نتیجه رسیدن در سطح کشور باید در تمامی  هایسیاست

البته با توجه به شرایط و امکانات ، هادانشگاه ازجملهعناصر آن  تکتکآموزش عالی کشور و 

 داشته باشند.نمود عینی محیطی هر یک،  هایموقعیتو 

کالن  هایسیاستسازی این تواند یکی از ابزارهای پیادهمی هاسازمانریزی استراتژیک برنامه

در این برنامه، با توجه به شناخت وضعیت گذشته و حال دانشگاه و پاسخ  هارسالت. بیان باشد

د )یمنی، کنکمک می هاگیریتصمیم؟ به خواهد به کجا برودبه این پرسش که دانشگاه می

 (.70 ص ،0951

 سازیشفافبرنامه توسعه مدونی ندارد و این مسئله خود مانع اصلی در  موردبررسیدانشگاه 

دانشگاه است. یکی از دالیل مهم در عدم تمایل دانشگاه به تدوین برنامه توسعه،  هایسیاست

کلی وزارت متبوع در بحث توسعه آموزش عالی است. استفاده از  هایسیاستمتغیر بودن 

برنامه مدونی در توسعه دانشگاه  کهآنمقطعی در نظام آموزش عالی کشور بدون  هایفرصت

دانشگاه شده است.  علمیهیئتوجود داشته باشد در مقاطع زمانی مختلف موجب رشد کمی 

سسات آموزش عالی نوع دوم در نظام آموزش مانند انحالل مؤ) مقطعیبرخی از این تغییرات 

برای دانشگاه  (غیرانتفاعیاز مؤسسه آموزش عالی به دانشگاه  شدنتبدیلعالی کشور و امکان 

و مؤسسات  هادانشگاه علمیهیئت)مانند متمرکز شدن فرآیند جذب اعضای فرصت و برخی 

در  علمیهیئت( جذب 55-30) اخیراست. در دوره  شدهتبدیلبه تهدید آموزش عالی کشور( 
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از  هاآنبر روی  گذاریسرمایهقراردادی بوده که ماندگاری و  صورتبه (%51) عمدتاًدانشگاه 

 علمیهیئتاعضای  گونهایناز سوی دیگر  دشوار بوده وآموزشی دانشگاه  هایگروهسوی 

 ارند.تعهد کمتری به سازمان دانشگاه و اهداف آن د علمیهیئتنسبت به سایر اعضاء 

اخیر  هایگیریتصمیم)مانند  محیط بیرونی گذاریسیاستتوان گفت ناپایداری می درمجموع

 دانشجو و توجهیقابلپذیرش بدون آزمون تعداد  ٔ درزمینهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 گذاریسیاست، یکی از موانع اصلی فقدان (مرجع گذارسیاستهای مقطعی نهادهای تصمیم

 توجهیقابلحذف ناگهانی آزمون سراسری در تعداد است.  علمیهیئتجذب  زمینه درشفاف 

و دانشگاه پیام نور و جذب دانشجوی  غیرانتفاعیهای مؤسسات آموزش عالی از کد رشته

به بازنگری نیاز دارد، افزایش میزان پذیرش دانشجو  در مقطع کارشناسی هاآنبدون آزمون در 

دو برابر کردن ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در سال  ویژهبه) تکمیلیدر مقاطع تحصیالت 

 هستند. مورداشارهبینی نشده در شرایط محیطی بیرونی هایی مهم از تغییرات پیش( نمونه0930

-گذاریسیاستتشدید کننده این فقدان شفافیت در  علمیهیئت برجذبهای مؤثر سایر مقوله

نمونه  عنوانبهدانشگاه نیستند.  هایسیاستسازی مستقیم خود مانع شفاف طوربهاند و 

 شدهعنوان علمیهیئت برجذبمالی دانشگاه که جزو عوامل مهم تأثیرگذار  هایمحدودیت

جزو ماهیت  ایگونهبهغیردولتی موجود است و  هایدانشگاهاست، همواره در ساختار عملکرد 

درونی است تا یک عامل بیرونی. مشکالت ساختاری دانشگاه  عاملیبیشتر سیستم دانشگاه و 

نیز تأثیر جانبی دارند زیرا دانشگاه در این فضای عدم  هادانشکدهمانند عدم مشارکت مؤثر 

جذب  ٔ درزمینهگیری تواند ریسک واگذاری تصمیمنمی هاگیریتصمیمقطعیت و عدم حتمیت 

دانشگاه این عدم قطعیت در  دیگرعبارتبه ؛را به اجزا ء سیستم واگذار کند علمیهیئت

تواند و نمی داندمیرویدادها را همواره موقتی و ناشی از شرایط موجود نهادهای باالدستی 

پذیرش ذاتی عدم قطعیت در رخدادهای محیط  باوجودگیری خود را و تصمیم گذاریسیاست

دانشگاه هم چنان به  نابراینب ؛دهدوفق می کامل طوربهبا شرایط بیرونی  جانبی دانشگاه

شرایط محیطی بیرونی وابسته خواهد ماند و سعی خواهد نمود با تغییر مقطعی  تغییرات

 امکان اثر این تغییرات ناخواسته را کاهش دهد. حد تاخود  هایسیاست
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 برای دانشگاه دارد؟ پیامدهاییپنهان چه  هایسیاستادامه این  :دوم پژوهشپرسش 

 ازآنجاکهدهد. را از دست می مندعالقهدانشگاه امکان جذب نیروهای مستعد و  ،در گام اول 

جذب اعضای  هایمحدودیتتهران قرار دارد، بدیهی است که با توجه به شهر دانشگاه در 

تواند به دانشگاه از این تقاضاها می توجهیقابلدولتی در تهران، بخش  هایدانشگاه علمیهیئت

 علمیهیئتدانشگاه در فراخوان متمرکز جذب  کهاینود، اما با توجه به سرازیر ش موردبررسی

 دهد.این امکان بالقوه را از دست می عمالًکند، شرکت نمی

آموزشی،  هایگروه)مانند تعارض بین در محیط دانشگاه است  هاتعارض رشدمسئله دوم؛ 

سویه بین عناصر سیستم دانشگاه  به تعامل چند که ایگونهبه ،ها و معاونین دانشگاه(دانشکده

 گیرندگانتصمیم ویژهبهو در مقابل به رقابت بین عناصر مختلف سیستم  شودمیمنجر ن

 هاآنشناسایی و برای رفع  هاتعارضدر یک سیستم موفق، . شودمیمختلف ختم  هایرده

آن  یدهندهتشکیلو در تعامل جدیدی از عناصر  یابدمی، سیستم تحول شودمی اندیشیچاره

ادامه کند. گیرد و این چرخه تعارض و تعامل موقعیت جدیدی را در دانشگاه ایجاد میقرار می

آموزشی دانشگاه  هایگروهمنجر به تشدید رقابت بین  علمیهیئتپنهان در جذب  هایسیاست

 باالرده)مدیریت پنهان  گذاریسیاستبا  قدرت سیستمی هایاهرمبا برقراری ارتباطات ویژه و 

موفق و برخی ناموفق  هاگروهبرخی  ارتباطدراینشود. میو نهاد بیرونی مؤسس دانشگاه( 

 هایگیریتصمیمآفرینی در کنند و برای نقشموفق بیشتر رشد می هایگروهخواهند بود. 

ا رشد شده ی ترکوچکناموفق  هایگروه کهدرحالیکنند. دانشگاه قدرت بیشتری کسب می

آموزشی  و توسعه ناهمگون سیستمدر محیط دانشگاه  هاتعارضو این تقابل به رشد  کنندمین

با ادامه  دانشگاه است و نشده توجهی هاتعارضرای رفع این تاکنون بمنجر خواهد شد،  آن

 .بخشدمیاستمرار پنهان خود به عدم تعامل موجود بین عناصر  هایسیاست

واکنشی دانشگاه نسبت به چگونگی وضعیت عوامل مؤثر انفعالی و مسئله سوم، برخورد 

است. دانشگاه در صورت ادامه  پیشگیرانهبرخوردهای فعال و  جایبه علمیهیئت برجذب

 ،سازمانیبرون هایمحدودیتهای بیرونی و در مقابله با نظارتکنونی پنهان  هایسیاست

مقطعی و  هایواکنشبه  صرفاً، مالی و اعمال قدرت نهادهای درونی و بیرونی هایمحدودیت

با شفاف نمودن  کهدرصورتیبسنده خواهد نمود.  مدتکوتاهپاسخگویی برای رفع نیازهای 

داشته و در  قبولقابلپاسخگویی ، تواند در مقابل نهادهای نظارتیخود می هایسیاست

و  مالی، فرآیندها هایمحدودیت باوجودقدرت مقاومت نماید و حتی  ایبرابرنهاده
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اثر منفی  درنتیجهداوطلبان را فراهم نماید و  ترینشایستهساختارهایی برای جذب 

 کمتر کند. هادانشگاهرا با فراهم نمودن امکان رقابت با سایر  سازمانیبرون هایمحدودیت

 گذاریسیاست جریانتوان برای اصالح این می هاییپیشنهادچه : سوم پژوهشپرسش 

 ارائه کرد؟

فرآیند جذب  دهیسازمانجهت  هاییرویهرسد تنظیم به نظر می پیشنهاد اول عنوانبه

درونی دانشگاه را در این فرآیند سهیم کند اولین اولویت  نفعانذیکه بتواند  علمیهیئت

زیرا در شرایط  ،علمی باشدهیئتجذب  درزمینهخود  هایسیاست سازیشفافدانشگاه در 

شود شورایی در دانشگاه کنونی دانشگاه دستیابی به آن ممکن است. در این راستا پیشنهاد می

-را هدایت کند. ترکیب این شورا می علمیهیئتتشکیل شود و تمامی مراحل فرآیند جذب 

این که پیش از )دانشگاه  علمیهیئتتواند از مسئولین اجرایی دانشگاه و برخی اعضای منتخب 

و با مسائل عمومی دانشگاه آشنایی  اندبودههای اجرایی در حوزه آموزش دارای مسئولیت

 اظهارنظرباشد. این امر عالوه بر ساماندهی به فرآیند مبهم کنونی، در گام نخست امکان دارند( 

د نماید و در گام بعدی امکان مهار نهافراهم می در دانشگاه را نفعذیو مشارکت فعال عناصر 

البته مبنای کار این شورا شناسایی وضعیت گذشته و . کندمیقدرت درونی دانشگاه را فراهم 

جدی  هایچالشبا  گذاریسیاستآن عمالً هر نوع  که بدون انجام هستموجود دانشگاه 

پذیرش وجود چنین شورایی، تبعیت نهادهای قدرت درونی و  یکی از فوایدمواجه خواهد شد. 

ای از عناصری است که مجموعه عنوانبهبیرونی دانشگاه از قواعد و قوانین سیستم دانشگاهی 

 دهندهپوششگیری دارند. البته این خطر وجود دارد که این شورا نقش قدرت تفکر و تصمیم

به کند، یعنی نهاد قدرت برای اعمال قدرت خود ی آن را نیز ایفا به قدرت و پنهان کننده

ی از جامعه با دقت در ترکیب عناصر شورا و انتخاب افراد توانمی! دست یابدقانونی  ایوجهه

ایفای شدن و  فرودستاز  یک شخصیت دانشگاهی مشروعیت دارند عنوانبهدانشگاهی که 

و در حد  نمودهحفظ  خود رابا این هدف که استقالل رأی  ن جلوگیری نمود،آزاری نقش اب

 .ارتباط تعاملی برقرار کندقدرت نهادهای تأثیرگذار در سطح دانشگاه با امکان 

در  علمیهیئتمحدود شدن اختیارات و مشارکت » است کهبرخی مطالعات نشان داده 

و در مقابل استفاده از  آنان منجر خواهد شد پذیریمسئولیت، به تضعیف روح هاگیریتصمیم

شد ر نفعان اجتماع علمی دانشگاه وکنشی یاران دانشگاهی و ذینظرات آنان سبب هم

 (.083 ص ،0955فراستخواه، ) «علمی خواهد شد گری حرفهاخالقیات 
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)که در  نمونه خارج از کشور هایدانشگاهدر  علمیهیئتجذب عضو  هایسیاستبررسی  

سازی معیارهای انتخاب نشان داد، شفاف اند(قرارگرفته مورداشارهمبانی نظری  «ب»بخش 

بر  کهان شخصی آن هایویژگیدانشگاه و عدم توجه به  علمیهیئتداوطلبین عضویت در 

اصلی اصالح فرآیند جذب  هایاولویتعلمی داوطلبین تأثیر منفی ندارد از  هایتوانائی

 در دانشگاه است. علمیهیئت

. ستمراحل اجرایی فرآیند جذب از ابتدا تا انتها و هاویژگی شفاف نمودن، دومپیشنهاد لذا 

درونی سیستم دانشگاه )مانند مدیران  هایالیهتعریف شود که عناصر  ایگونهبهاین فرآیند باید 

های بیرونی سیستم دانشگاه در گروه( سهم بیشتری نسبت به الیه علمیهیئتو اعضای  هاگروه

در  هادرخواستطرح  های تخصصی و فنی جذب(.از جنبه ویژهبه) داشته باشند،گیری تصمیم

داوطلبان  هایفعالیتشورای تخصصی گروه آموزشی مربوطه و بررسی سوابق و مستندات 

دانشگاه در این شورا و لزوم تأیید نهایی تقاضای داوطلبین توسط این  علمیهیئتعضویت در 

-دانشگاه می علمیهیئتی نهایی تقاضا در شورای جذب شرط ضروری بررس عنوانبهمرجع 

مه استراتژیک در قالب برناکلی دانشگاه ) هایسیاستن شورا و تواند ضمن ایجاد هماهنگی با آ

 به تقویت حس مشارکت و همکاری در دانشگاه کمک کند. (موجود و بازنگری شد

ای هیچ برنامه درواقعخردگراست.  ریزیبرنامهگرا، جایگزینی مناسب برای ریزی تدریجبرنامه

گرایی به معنای اصالح دهد. تدریجراهبردی مطمئن و قطعی را نشان نمی درازمدتبرای 

اجاللی، رفیعیان و پور) استیا اهداف و مقاصد برنامه( در جریان عمل پیوسته راهبردها )

باشد تا بتواند در ریزی استراتژیک الزم است امری مداوم برنامه(. 978 ص ،0930عسگری، 

 ص ،0951برابر تأثیرات بیرونی مسیرهای روشن و موفقی را برای دانشگاه ترسیم کند )یمنی، 

19-11.) 

بازنگری در برنامه استراتژیک دانشگاه و هماهنگی  ،پیشنهاد سومگفته، م پیشاهیبا توجه به مف 

جذب دانشجو  ٔ درزمینه ویژهبهکالن وزارت متبوع  هایسیاستدر  دادهرخآن با تغییرات 

بدون آزمون سراسری و رشد تحصیالت تکمیلی است. استفاده از تجربه ارائه برنامه قبلی و 

در خلق  ریزیتفکر برنامهریزی با مشارکتی کردن آن ضروری است. باید اصالح فرآیند برنامه

قانون گزار ممکن نهاد  هایسیاستبرنامه حاکم شود تا بتواند با تصور تغییرات ممکن در 

-منظور از تفکر برنامهبیرونی امکان اصالح در برنامه را در شرایط نایقینی پیش رو فراهم کند. 

این نوع تفکر »: کندمیه جانبه نگر را چنین تعریف نگر است. تفکر همجانبهریزی، تفکری همه
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در زمان توجه دارد.  هاآنهای متقابل و تکامل کند و به بازی وابستگیاجزاء را در کل جمع می

)یمنی،  «دهدمیای است که اطالعات را در جهت کارایی بیشتر عمل، سازمان این تفکر شیوه

 .(010-011، صص 0930، )یمنی، (090ص.  ،0951

نظریات پیشنهاد چهارم، انجام ارزیابی مشارکتی است. این ارزیابی نوعی است که در آن به 

زیرا سبب تمایل آنان به  کنندتوجه میبه نقدهای آنان و  اهسیاستمجریان سیاست برای بهبود 

 اهنشان داده است که این ارزیابی تجربه استفاده از اطالعات برای بهبود عملکرد خواهد شد.

با به پایش نیاز دارد،  علمیهیئتچنین سیستم جذب هم منجر خواهد شد. هاسیاستبهبود 

های کیفی و کمی اجرای سیاست با توجه به منظم داده آوریجمعاین عمل ضمن  انجام

قرار  موردبررسیموجود  هایسیاستتحوالت مالی و فیزیکی ناشی از اجرای آن، عملکرد 

توان با اجرای مداخالت خاص به اصالح سیاست پرداخت. این گیرد. در این فرآیند میمی

پور و قاضی باشد. )قاضید تواند در بازنگری برنامه استراتژیک دانشگاه نیز مفیعمل می

بینی هایی مانند پیش. در همین زمینه پایش ساالنه تغییرات شاخص(19-11 ص ،0930پور،

جوی ه و بر اساس تعداد دانشنریزی ساالبا توجه به برنامه موردنیاز علمیهیئتتعداد 

د مفید باشد. در حال حاضر شاخص نسبت تعداد دانشجو به توانمیدر دانشگاه  شدهجذب

تعداد  دیگرعبارتبه ؛برسد 01است که باید به عدد  79در دانشگاه  وقتتمام علمیهیئتعضو 

برابر تعداد  0.5برسد ) 001کشور به  سالهپنجدانشگاه در پایان برنامه  علمیهیئتاعضای 

است که با  شدهمحاسبهبودن تعداد دانشجو در دانشگاه . البته این عدد با توجه به ثابت (فعلی

 است. یافتنیدستتوجه به روند نزولی پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی کشور، 

متمرکز مرکز جذب اعضای  هایفراخوانشود دانشگاه در ، توصیه میپیشنهاد پنجم عنوانبه 

این مشارکت نیازمند  نماید.فعال مراکز آموزش عالی کشور مشارکت  و هادانشگاه علمیهیئت

و ثبت  علمیهیئتآموزشی به اعضای  هایگروهنیاز  موقعبهمناسبی جهت دریافت  ریزیبرنامه

در سیستم متمرکز فراخوان مرکز جذب اعضای  هرسالشهریور و بهمن  ایماههآن در  موقعبه

بررسی  دستورالعملباید  چنینهمموزش عالی است. و مؤسسات آ هادانشگاه علمیهیئت

-دانشگاه که از طریق فراخوان معرفی می علمیهیئتمتقاضیان عضویت در  هایدرخواست

مبنی بر  گذاریسیاستولی آیا با ها و فرآیندهای اجرایی آن تنظیم شود. شوند، تدوین و رویه

در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جذب اعضای  علمیهیئتفرآیند متمرکز جذب 

اسناد باالدستی کشور در این خصوص ممکن است؟ این  هایسیاستمتناسب با  علمیهیئت
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در  علمیهیئتتوان با بررسی پیامدهای جذب متمرکز اعضای یک پرسش اساسی است که می

 به آن پاسخ داد. 0957 ماهدیاز کشور  هایدانشگاه
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 :نابعمفهرست 

 ،تحقیق کیفی و آمیخته )رویکردهای متداول در علوم رفتاری( هایروش، 0953 بازرگان، عباس ،

 .77-51 صصنشر دیدار، فصل پنجم، 

  .لقاسمی و اترجمه محمود ابو آموزشی، گذاریسیاست، 1111بل، لس. هواردف استیونسون

 ، انتشارات نورالثقلین0931کوروش فتحی واجارگاه، 

 ،های سنتی ریزی، دیدگاهنظریه برنامه ،0930عسگری، علی، و پرویز. رفیعیان، مجتبی پوراجاللی
 978 صنشر آگه، و جدید، 

  .بررسی میزان ، 0931،رضا محمود. مستقیمی، محمدمهدی، باغیقرهتاج گردون، محمدقائم
در فراخوان متمرکز  علمیهیئتبرای جذب  هادانشگاهانطباق تقاضای اجتماعی و اعالم نیاز 

 ، کارآفرینی و صنعت در آموزشنگریآیندهمدیریت،  المللیبین، اولین همایش 0953جذب سال 

  ،پرورش و آموزش در گذاریسیاست: ریزیبرنامه فرایند ،0331حداد، وادی و دمسکی، تری 
ات ، انتشار0973ترجمه غالمرضا گرایی نژاد و رخساره کاظم،  ،(کاربردی چهارچوب یک)

 .11ریزی کشور، ص سازمان مدیریت و برنامه

  .انتشارات علمی 0971، ترجمه محمد یمنی دوزی سرخابی، نظریه سیستمها، 0359دوران، دانیل ،

 10ص  و فرهنگی،

 علمیهیئتعالی جذب اعضای  هیئتتشکیل »نامه ، آیین0957،شورای انقالب فرهنگی 
 «و مراکز آموزش عالی کشور هادانشگاه

 ،مرکزی و اجرایی  هایهیئتاهداف، وظایف و ترکیب »، مصوبه 0957شورای انقالب فرهنگی
 «و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاه علمیهیئتجذب اعضای 

 ،نشر «های ایرانی، منظرهای جهانی و مسئلهدانشگاه و آموزش عالی». 095مقصود، فراستخواه ،

 083 ص نی،

 ،علم،  گذاریسیاستای بر مقدمه»، 0930سید سروش، سید سپهر و قاضی نوری، قاضی نوری
 75-51 صو  19-11 ص ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس،«فناوری و نوآوری

 ،در ایران گذاریسیاستفرآیند عمومی ». 0953. مآهنگر، ابراهی رحمت اله و غالمپور قلی پور» ،

 شورای اسالمیهای مجلس مرکز پژوهش

  ،هایروش»، 0951گال، مردیت. بورگ، والتر و گال، جویس. ترجمه احمدرضا نصر و همکاران 
 885 صو  817-815 صصجلد اول، انتشارات سمت، ، «تحقیق کمی و کیفی

  .انتشارات جهاد دانشگاهی، «آماری ناپارامتری هایروشای بر مقدمه»، 0931گلدسته، اکبر ،

 088-013صص 
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 پنجم  سالهپنجمجموعه برنامه »و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ریزی معاونت برنامه
 90-91، صص 0953، اسفند «جمهوری اسالمی ایران

  .دو ، «علمیهیئتاعضای  بینیپیشمعرفی یک روش عینی برای ». 0958موسی پور، نعمت اله

 31-33 صص، 05پژوهشی دانشگاه شاهد، سال سیزدهم، دوره جدید، شماره –علمی نامهفصل

  ،و  هادانشگاه علمیهیئتاستخدامی اعضای  نامهآیین»، 0931وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 ، پژوهشی و فناوری«مؤسسات آموزش عالی

  ،سهمیه بورس و ، 0930وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی
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