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اء هیأت ها، در جذب اعضدانشگاه وضعیتتقاضیان و تحلیل مشخّصات م

 (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یهادانشگاه: یمطالعه مورد) علمی

 8جعفری هرندی رضا ،1هادی مصدق

 15/00/96تاریخ پذیرش:  01/10/69تاریخ دریافت: 

 چكيده

ب اعضاء هیأت علمی بود ها در جذدانشگاه وضعیتتحلیل مشخّصات متقاضیان و  از پژوهش حاضر هدف
های مارای و بررسی آها، از روش کتابخانهکه با روش توصیفی و رویكرد کاربردی انجام شد. گرد آوری داده

ود. های وزارت علوم بها و دانشگاهوزارت علوم و مصاحبه با کارشناسان و جامعۀ پژوهش، متقاضیان فراخوان
داد اعضاء هیأت علمی سیر صعودی داشته ولی در سه سال اخیر تعداد ؛ نخست: در ده سال اخیر تعهاافتهی

های استخدام سیر نزولی داشته وشكاف بین میزان تقاضای استخدام و میزان مجوّز استخدام را ایجاد مجوّز
اهش ک های وزارت علوم ناچیز، پیام نور به شدّتکرده است. دوّم: تغییرات نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه

و غیرانتفاعی به شدّت افزایش داشته است. سوّم: بیشترین نسبت تقاضا به اعالم نیاز متعلّق به دانشگاه تربیت 
مدرس و کمترین متعلّق به دانشگاه خلیج فارس بوده است. چهارم: بیشترین نسبت تقاضا به اعالم نیاز در رشتۀ 

اد معدّل متقاضیان زن از مرد بهتر و در تعد ضعیتوشیمی و کمترین در رشتۀ کامپیوتر بوده است. پنجم: 
. نتایج انداشتهدهای اجرایی بر عكس بوده است. ششم: تمام متقاضیان ملّیت ایرانی های پژوهشی و فعالیتکار

ست. ا قانونی ها داشته، که علت آن خألهای دانشگاهها در روال اعالم نیازپژوهش نشان از برخی بی برنامگی
های استخدام بسیار زیاد بوده که زمینۀ برخی مشكالت را عالوه بر آن، شكاف تعداد متقاضیان و تعداد مجوّز

سیاست افزایش استخدام و استخدام نیمه وقت و سیاست  تواندیم، از اینرو وزارت علوم کندیمایجاد 
های تۀهای استخدام رش، افزایش سهمیهاستخدام محدودیتبازنشستگی زودتر از موعد را اجرا کند. به دلیل 

است که  هاییسیاستبا اوّلویت باالتر نقشۀ علمی کشور و توجّه به افزایش شانس استخدام برای مردان، 
 مفید باشد، در خصوص جذب هیأت علمی خارجی، نیز پیش نیاز اوّلیه رفع موانع حقوقی است. تواندیم

و فناوری، نسبت دانشجو به استاد،  قاتيتحق های وزارت علوم،دانشگاههای کليدی: واژه
 استخدام وضعيت
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 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 مقدّمه

(، توان دانشگاه یا دانشكده در اعضای هیأت 2000) 1به اعتقاد صاحب نظران مانند کامبلین

شود و اعتالی توان و دانش اعضای هیأت علمی مصداق واقعی افزایش علمی آن خالصه می

از اینرو است که استخدام هیأت علمی همواره مورد نظر بوده است و  کیفیت دانشگاه است.

های پس از انقالب به همراه خود داشته است. در ایران در آخرین سالتغییر و تحوالتی را در 

دور از تغییرات که مطابق با مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگی بوده است، استخدام نیمه 

رقم خورد و پیرو آن وب سایت مرکز  1029ضاء هیأت علمی از سال متمرکز و سراسری اع

جذب وزارت علوم اقدام به ثبت نام از متقاضیان کرد. بررسی مزایا و معایب این مدل جدید 

و از اینرو به آن پرداخته نشده است. لكن یكی از  باشدینمموضوع بحث این مقالۀ 

ها و متقاضیان در اعالم نیازها دانشگاه وضعیتی از هایهای این مدل گردآوری دادهدستاورد

. هرچند اطالع رسانی ضعیف در این زمینۀ منجر به آن شده است استهای متقاضیان و تقاضا

ها های دانشگاهها و متقاضیان از بابت بیشترین و کمترین اعالم نیازدانشگاه کلیکه سیمای 

های ه نیازهای تقاضا بها و نسبتها و رشتۀدانشگاه نیتریمتقاضبودن پر  مشخصو همچنین 

اعالم شده نامشخّص بوده و از اینرو نتوانسته است راهنمایی باشد برای متقاضیان جهت تفكر 

و تأمل بیشتر در هنگام انتخاب سه اوّلویت خود. چرا که همانطور که می دانیم هر متقاضی 

واره سه اوّلویت را انتخاب کند، بنابراین متقاضیان ضعیفتر هم تواندیمدر هنگام ثبت نام فقط 

و  ستاکه نسبت متقاضیان به تعداد نیاز هر دانشگاه به چه نحوی  اندبوده سؤالبه دنبال این 

 کندیمها است. این آمارها، به آنان کمک ها برای کدام دانشگاهبیشترین و کمترین نسبت

 هانآهایی ببرند که نسبت متقاضی به اعالم نیاز ود را به سمت دانشگاههای خکه اوّلویت

های کمتر باشد، تا شانس انتخاب خود را افزایش دهند. مشكل دیگر نرخ تعداد اعالم نیاز

کلیّتی  دتوانیم سؤال. پاسخ به این استها ها و همچنین نرخ متقاضیان این استخدامدانشگاه

ند. ک بینیپیشآینده را تا حدّی قابل  کلیدام را نشان داده و دورنمای استخ وضعیتاز 

ر آمار مبتنی ب) ریاخهای سالمشكل دیگر اینكه علیرغم افزایش استخدام هیأت علمی در 
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مؤسسۀ پژوهش و برنامۀ ریزی آموزش عالی( آیا نسبت استاد به دنشجو کاهش یافته است؟ 

ر وجّه به اسناد باالدستی برنامۀ پنجم توسع و نقشۀ جامع علمی کشویا افزایش؟ این نسبت با ت

ها و متقاضیان به آن در سیمای دانشگاه توانیمدیگری که  مشكل به چه نحوی است؟

. آیا تفاوت معناداری در بین این استعلمی متقاضیان مرد و زن  وضعیتپرداخت اختالف 

 سؤاالتعلمی وجود دارد یا خیر؟ مجموعۀ این  عیتوضها و ها از حیث تعداد فعالیتگروه

نرو و از ای دهدیمها را در این مسئله نشان نامشخّص سیمای متقاضیان و دانشگاه وضعیت

ها افزایش دهد، مفید واقع شده و شفافیت را برای متقاضیان و دانشگاه تواندیمنتایج پژوهش 

امه بیان در اد پیشینۀ پژوهش ها را فراهم آورد.گر دستگاهدی تردقیقهای های ارزیابیزمینۀ

 شده است.

برای بررسی تاریخچۀ انتخاب و گزینش هیأت علمی در آموزش عالی ایران، بهتر است 

که آن را از نظر تاریخی در دو برهۀ تاریخ مورد نظر قرار دهیم که دورۀ پیش از انقالب 

 .ردیگیمبر  اسالمی و پس از انقالب اسالمی را در

از « دانشگاه»قانون تأسیس  1010خرداد  2بموجب قانون مصوّب : پیش از انقالب اسالمی

تصویب مجلس شورای ملی گذشت. دانشگاه در آغاز تأسیس کامالً تحت نظر وزرای 

ها و تمام امور مالی و شد و عزل و نصب رؤسا و استادان دانشكدهمعارف وقت اداره می

 1021بَعدها وزارت فرهنگ نام گرفت بود. در سال با وزارت معارف که  اداری و تعلیماتی

رسماً مسئلۀ تفكیک دانشگاه از وزارت فرهنگ و استقالل آن اعالم شد )کتاب راهنمای 

 (.1045دانشگاه تهران، 

بَعداً به تدریج تغییراتی اساسی در جهت تدوین مقرّرات و قوانین چگونگی انتخاب هیأت 

الیحۀ قانونی استخدام هیأت آموزشی دانشگاه  02طبق مادّۀ به وجود آمد از جمله: علمی 

هیأت وزیران، دانشگاه دارای یک هیأت ممیزه است. که سازوکار  16/6/1042مصوّب 

ها و ریاست دانشگاه بوده و وظیفۀ بررسی صالحیت انتخاب اعضاء آن از طریق دانشكده

 (.1045)کتاب راهنمای دانشگاه تهران،  استا اساتید و ارتقاء آنان را دار

کل  1052قانون بودجۀ سال « 06»تبصرۀ « الف»بَعد از انقالب اسالمی به موجب بند 

قوانین و مقرّرات استخدامی کادر آموزشی و هیأت علمی  1052کشور، از اوّل شهریور ماه 
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 ی )اعم از دولتی و غیردولتی(آموزش عال مؤسساتها و دانشگاه تهران دربارۀ کلیۀ دانشگاه

های دولتی درج شده است اجرا شده و در قانون مذکور در ردیف دانشگاه هاآنکه نام 

 (.1025مقرّرات استخدامی مغایر با آن لغو شد )ابراهیمی، 

که انقالب فرهنگی به وقوع پیوست به  1059نحوۀ پذیرش عضو هیأت علمی تا سال  

ها و به خاطر جوّ فوق العاده سیاسی دانشگاه 59خرداد سال  22همین صورت باقی ماند. در 

ها ها رخ داده بود، با فرمان رهبر انقالب دانشگاههای لفظی و بدنی که در دانشگاهدرگیری

ن ضوابط تدوی»تعطیل شده و ستاد انقالب فرهنگی بوجود آمد که از جمله وظایف این ستاد 

ها و مراکز آموزشی و تعیین مرجع برای گزینش اهبرای گزینش استادان و معلّمان دانشگ

با  1066(. از سال 1066بوده است )روابط عمومی شورای عالی انقالب فرهنگی، « آنان

همكاری دفتر نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیأت مرکزی گزینش استاد که در 

دانشگاه  سپس برایسازمان سنجش مستقر بود، پرونده اوّلیه برای متقاضی تشكیل شده و 

بَعد از این مرحله، دانشگاه اعالم نیاز خود را فرستاده و روال تكمیل پروندۀ ، دیگردیمارسال 

گردید. سپس فرم پر شده را به هیأت مرکزی گزینش در هیأت مرکزی گزینش تكمیل می

 (.1011قرار گیرد )رحیمی،  موردبررسیفرستادند تا صالحیت عمومی و علمی او می استاد

شورای عالی انقالب : ایجاد آخرین تغییرات: ورود مجدّد شورای عالی انقالب فرهنگی

قرار داده و ضوابط  موردبررسیمسئله جذب هیأت علمی را  1026فرهنگی بار دیگر در سال 

اجرایی شده و هم  1021جدیدی را برای آن تصویب و ابالغ کرد. ضوابطی که از سال 

موّرخ  620و  602جلسات شكل دهی کرده است. طبق مصوّبات اکنون فرآیند جذب را 

شورای عالی انقالب فرهنگی، مقرّر کرد که از این پس شیوۀ جذب  10/2/21و  19/4/26

 ها بر طبق مصوّبات جدید شورا انجام پذیرد.اعضأء هیأت علمی دانشگاه

ار اده و کدر این مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگی، حكم به تأسیس سه هیأت د

 ها واگذار کرده است:جذب را به این هیأت

 و مراکزآموزش عالی کشورها اوّل: هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه 

  و فناوری و تحقیقات علوم، وزارتین هیأت علمی اعضایدوّم: هیأت مرکزی جذب 

 پزشكی آموزش و درمان بهداشت،
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 عالی آموزش مراکز ها ودانشگاه لمیهیأت ع اعضایاجرایی جذب  هایسوّم: هیأت 

در این تقسیم بندی، هیأت عالی در رأس امور قرار داشته که دبیرخانه آن نیز در شورای 

عالی انقالب فرهنگی قرار گرفته است. وظیفۀ کلّی این شورا سیاستگذاری کالن در امور 

ن قرار داشته . در طول این هیأت، هیأت مرکزی جذب وزارتیاستجذب اعضاء هیأت علمی 

ها شعبه داشته و همگی ذیل های اجرایی جذب که در تمامی دانشگاهبَعد هیأت و در مرحلۀ 

کنند. اهداف، وظایف و اعضاء هر یک از هیأت مرکز اجرایی جذب وزارت علوم فعالیت می

های سه گانه تعریف شده در مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگی و هیأت عالی جذب، 

شده است. یكی از اهدافی که برای این مدل جدید استخدام بیان شده بود،  مشخص خوبیبه

مردانی و همكاران، بود )ایجاد سازوکاری برای افزایش تعداد کمّی استخدام هیأت علمی 

1092.) 

دستیابی  منظوربهبرنامۀ پنج سالۀ پنجم، دولت  16مادۀ  بر اساس نسبت دانشجو به استاد:

های ریزی الزم را انجام بدهد که بتواند در شاخصتر علوم و فناوری باید برنامۀگاه بهجایبه

های باشد که مثال باید بر مبنای این برنامۀ؛ شرایط به گون طوربهعلم و فناوری ارتقا یابد؛ 

 (94پایان سال ) های غیردولتی و غیرانتفاعی تا پایان برنامۀنسبت دانشجو به استاد در دانشگاه

برسد  11های دولتی یک به و در دانشگاه 250و در پیام نور یک به  40اکثر یک به به حدّ

 (.1090برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسالمی ایران، )

نسبت دانشجو به استاد همواره دو سو دارد، یكی تعداد استاد و دیگری تعداد دانشجو 

دستی به آن اشاره شده است، تعداد اعضاء هیأت ، لكن شاخص دیگری که در اسناد باالاست

بر طبق نقشۀ علمی کشور تعداد اعضاء هیأت علمی تمام وقت . استعلمی به جمعیّت کشور 

باشد. این بدان معناست که چنانچه  نفر 2000باید به ازاء هر یک ملّیون نفر،  1404در سال 

های جمعیّتی آسیا و و پژوهشمرکز مطالعات باشد )ملّیون نفر  91، 1404جمعیّت سال 

 1405جمعیّت ایران در سال  بینیپیشهای مختلف به ( بر اساس سناریو1094) هیانوسیاق

اعضاء  کل(. تعداد استملّیون نفر  91های مختلف جمعیّت، پرداخته که متوسّط اعداد سناریو

مؤسسۀ پژوهش و برنامۀ که بر طبق آمار  .هزار نفر باشد 122هیأت علمی کشور باید حدود 

تعداد  92-90ریزی، در حال حاضر تعداد اعضاء هیأت علمی تمام وقت کشور در سال 
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های وزارت علوم و پیام نور متعلّق به دانشگاه 22010نفر بوده است که از این تعداد  10240

سال  درصدی کنونی را برای 22که چنانچه همین نرخ  درصد کّل(. 22) استو غیر انتقاعی 

های وزارت علوم و پیام نور و غیر انتفاعی لحاظ کنیم، تعداد اعضاء هیأت دانشگاه 1404

 نفر است. 22010هزار نفر باشد، در حالی که این تعداد در حال حاضر  51علمی باید حدود 

 های برتر:نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه

 دانشجو به استاد نسبت شاخص رنظ از 2016تایمز در سال  بندی رتبه بر اساس

 شاهدهم هابرترین میان در خاورمیانه و آسیا اروپا، شمالی، آمریكای مناطق از هاییدانشگاه

 شاخص رنظ از برترهای دانشگاه عنوانبه بندی رتبه این در که دانشگاهی 100 اسامی .شودمی

 سال در ظامن این برترهای شگاهدان کلی فهرست در اندشده دانشجو به استاد معرفی نسبت

دانشگاه برتر از  100های ایران جزء که هیچ یک از دانشگاه .دارد قرار نیز میالدی 2016

 رتبه تمامی تفهرس در استاد به دانشجو نسبت لحاظ نسبت دانشجو به استاد نبودند. متوسّط

 بهترین که .است علمی یاته عضو هر به دانشجو 5/16 برتر دانشگاه 200 برای تایمز بندی

 خود به را رتبه این نخست رتبۀ که است 6/0 با آمریكا لیسكانسین دانشگاه در نسبت

 .است نآ دانشجویان از بیشتر دانشگاه این علمی هیات اعضای تعداد و است داده اختصاص

نشگاه برتر دا 100های برتر دنیا که جزء نسبت دانشجو به استاد در برخی دانشگاه 1در جدول 

 (.2016برگرفته از وب سایت تایمز، است )ارائه شده  اندبودهتایمز 

  ايدنهای برتر نسبت دانشجو به استاد در برخی از دانشگاه .1جدول 

 در رتبه بندی تایمز( 111های زیر دارای رتبه)

 نسبت نام دانشگاه
نام 

 دانشگاه
 نسبت ام دانشگاهن نسبت نام دانشگاه نسبت نام دانشگاه نسبت

 ندانشگاه جا

كینز پها

 آمریكا

5/0 
دانشگاه 

 ژاپنشووا 
5/2 

دانشگاه 

 کپنهاک

 دانمارک

1/4 

دانشگاه 

علوم 

کشاورزی 

 سوئد

6/4 

دانشگاه اکول 

پلی تكنیک 

 فرانسه

2/4 
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 نسبت نام دانشگاه
نام 

 دانشگاه
 نسبت ام دانشگاهن نسبت نام دانشگاه نسبت نام دانشگاه نسبت

دانشگاه ملّی 

یانگ مینگ 

 تایوان

4/5 

دانشگاه 

کانال 

 مصر سوئز

6 
 دانشگاه داکا

 بنگالدش
1 

دانشگاه 

 ینچ تالکاپی
1/1 

دانشگاه ملّی 

 علوم و فناوری

 پاکستان

2/1 

 های مختلفها و دانشگاههای کالن جذب هیأت علمی در خصوص رشتۀسیاست

های علم و فناوری به اوّلویت بندی تمامی نقشۀ جامع علمی کشور، در بخش اوّلویت

در مستندات و قوانین مصوّب  های علمی کشور در سه الویت پرداخته است. لكنرشتۀ

شورای عالی جذب و یا هیأت مرکزی جذب وزارت علوم هیچ ردی از اوّلویت بخشی به 

های مختلف در خصوص جذب هیأت علمی وجود ندارد. همین مسئلۀ در خصوص رشتۀ

می اهای استخدتوزیع مجوّز اساساًهای مختلف نیز وجود دارد و های مختلف و شهردانشگاه

نفره ای در دفتر نظارت و ارزیابی  5ها توسّط کمیتۀ ها و رشتۀتوسّط وزارت علوم بین دانشگاه

، بدین معنی که هیچ مالک و یا استاندارد شودیمکیفی انجام  کامالً صورتبهوزارت علوم و 

فره بر ن 5دقیق و مصوّبی که امكان رجوع به آن وجود داشته باشد، نیست بلكه این کمیته 

ه ها و یا نیاز توسعۀ شهر و غیرها و یا رشتۀهایی از جمله میزان نیازمندی دانشگاهاساس مالک

(. ناگفته 1094)مصاحبه با صفری کارشناس دفتر نظارت، بهمن  کندیمتصمیم گیری 

و  دمنجر به اعمال سالیق و نفوذ افرا تواندیمهای عینی خود است که نبود مالک مشخص

 های مختلف شود. ولی تاکنون پژوهشی در این زمینۀ انجام نشده است.دانشگاه

سال اخیر به دلیل تغییرات رخ  20در که  اندکردهو همكاران بیان  1فمتكلّ. نحوۀ استخدام

ابه های دولتی و تغیرات مشداده از جمله افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاه، کاهش بودجه

دن شرایط ش ترسختشده است، از جمله  انگلستانهای خداد تغییراتی در دانشگاهمنجر به ر

، کاهش حقوق و تمایل های آنانکاری اساتید، افزایش انتظارات از تدریس و پژوهش

 این در بوده است. های کوتاه مدّت و کاهش استخدام دائمها به سمت استخدامدانشگاه

 کردند که انیب قرار گرفتند، موردبررسی 1992ساتی که در سال سّؤبررسی، شش در صد م

                                                           

1. Metcalf 



 

182 

 

 69، بهار 11شماره ، سومسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

درصد رسید.  12به  2001در خصوص استخدام با مشكالتی روبرو هستند، این درصد در سال 

 2/2به نحوی که نرخ مشكالت از  استلۀ نگهداشت نیز ئمشابه همین نتیجه در خصوص مس

، استخدام هیات علمی رسمی به 1922اساس قانون آموزش در سال  بر رسید. درصد 5/1به 

ه گفته فاقی که بت افزایش یافته است. اتّهای موقّشدّت کاهش یافته و متعاقب آن قرارداد

 برای ( منجر به رشد نحوه به کار گیری مدرسان حق التدریس2000هاسبندس و داویس )

-سبرای تدریس در دانشگاه هادیگر اساساًنیز شده است. بدین نحو که  های عادیتدریس

و از توان مدرسان حق التدریسی استفاده  کنندینمهای ساده و معمولی اقدام به استخدام 

دغدغه افراد در هنگام استخدام و ماندن در مؤسسه یا دانشگاه  ترینمهممسئله  نیا .کنندیم

دائم در که مسئله استخدام  دهدیمدر اسكاتلند نیز نشان  1هاسلوکهای پژوهش .است

 (.2005و همكاران،  فهای اسكاتلند نیز کم شده است )متكلّدانشگاه

( به این مسئله اشاره 2002) 4(، کنلی2001) 0(، بالدوین و چرونیستر2002) 2اندرسون

 های نیمه وقت در انگلستان رشد داشته استکه در دو دهۀ آخر قرن بیستم، استخدام کنندیم

(. و 2005، 5رونالد و لیانگ زنگ وسیلهبهنیستر، کنلی، نقل شده )اندرسون، بالدوین و چرو

ه سمت ب آمریكاهای تی که دانشگاهعلّ ترینمهمکه  کندیمبیان ، در پژوهش خود 6الخواسیا 

. البته این راهكار (2010الخواس،است ) مشكالت مالی ،روندیمهای پاره وقت استخدام

الزم  هایه خواهد داشت که الزم است قبل از اقدام، بررسیتبعات مثبت و منفی را به همرا

مقالۀ خود با عنوان بررسی  ( در2001) 2و کجورلین 1وینتردر این زمینۀ انجام شود. چنانچه 

نقر  150ه مطالعۀ میدانی در بین بهای اقتصادی، استخدام پاره وقت و تمام وقت در دانشكده

، که اندکردهاین نوع استخدام، نكات مثبت و منفی را بیان از  هرکدامو برای  اندپرداخته

 .باشدینممورد بحث این مقالۀ 

                                                           

1. Hasluck 

2. Anderson 

3. Baldwin and Chronister 

4. Conley et al 

5. Ronald G. Ehrenberg and Liang Zhang 

6. EL-Khawas 

7. Winter 

8. Kjorlien 
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 جذب هیأت علمی خارجی

 استهای کالن آموزش عالی ایران مخالف جذب هرگونه هیأت علمی خارجی سیاست

 های عمومی استخدام هیأت علمی، داشتن تابعیت جمهوریبه نحوی که بند اوّل صالحیت

قانونی عمالً هر گونه  محدودیت(. این 94)هیأت عالی جذب، دیماه  استاسالمی الزامی 

اقدامی برای جذب هیأت علمی خارجی را نیز غیر ممكن کرده است. لكن بررسی 

که بسیاری از کشورها و  دهدیمها نشان های استخدامی دیگر کشور و دانشگاهسیاست

های استخدامی خود در خصوص جذب هیأت علمی خارجی سیاستا های مطرح دنیدانشگاه

، ینهای جی آیو تنگ چدانشگاه شانگمثال  طوربه. باشندیمرا تعریف کرده و پذیرای آن 

ویز، دانشگاه ای، دانشگاه ایلین آلیو سی  دانشگاه دانشگاه میسوری کلمبیا، دانشگاه کلمبیا،

های که با و فاصله بسیاری دیگر از دانشگاهگاه مسكودانشهیوستون، دانشگاه کانزاس، 

(. 2015، هادانشگاههای وب سایتاست )این مسئله مبرّز  هاآنهای مراجعه به وب سایت

 در جذب اعضاء هیأت علمی 1تنوع همچنین بسیاری از تحقیقات خارجی به اهمیت مقولۀ

این موضوع  .استه به جذب هیأت علمی خارجی که یكی از آن موارد، توجّ اندکردهاشاره 

و  5(، هیلمن1991) 4(، بیرنات2002) 0(، بوئر2000) 2در تحقیقات بسیاری از جمله بابكوک

( و بسیاری از 2006) 2(، سامرز2000) 1(، اسمید2006) 6(، کتزنلسون2004همكاران )

 شده است.نویسندگان دیگر مشاهده 

و  های وزارت علوم، تحقیقاتدانشگاه وضعیتتقاضیان و های متعیین مشخّصه: هدف اصلی

 فن آوری در جذب اعضاء هیأت علمی

 از قرار زیر است: های پژوهشپرسش

                                                           

1. diversify 

2. Babcock 

3. Bauer 

4. Biernat 

5. Heilman 

6. Katznelson 

7. Smith 

8. Sommers 
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  های اخیرسالتعداد اعضاء هیأت علمی و میزان رشد آن و نسبت دانشجو به استاد در 

 چگونه بوده است؟

 ر های اخیسالهای استخدام در تعداد مجوّز نسبت متقاضی به اعالم نیاز دانشگاهها و

 چگونه بوده است؟

 برای کدام  90تا  29های سالهای دولتی در بیشترین نسبت متقاضی به اعالم نیاز دانشگاه

 ها بوده است؟دانشگاه

 های سالدر ها های دانشگاهی از طرف دانشگاهبیشترین نسبت متقاضی به اعالم نیاز رشتۀ

 به چه نحوی بوده است؟ 90تا  29

  ت؟تأهّل چگونه اس وضعیتسیمای متقاضیان استخدام هیأت علمی از لحاظ جنسیت و 

 ؟استهای علمی و اجرایی متقاضیان هیأت علمی چگونه سیمای صالحیت 

 های متقاضیان هیأت علمی زنان و مردان متفاوت است؟آیا سیمای صالحیت 

  های ایران چقدر است؟متقاضیان خارجی برای عضویت هیأت علمی در دانشگاهدرصد 

 روش پژوهش

هیأت  جذب بررسی سیمایاز نظر هدف تحقیق با توجّه به این که پژوهش حاضر به دنبال 

 ۀنظر نحو از شود.تحقیقات کاربردی طبقه بندی می ۀعلمی در ایران است، در حیط

های مبتنی بر دادههای توصیفی است که از نوع پژوهش ها، این پژوهشگردآوری داده

مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم و مؤسّسه پژوهش و  اطالعاتواقعی که از مرکز 

اری از های آمبرنامۀ ریزی آموزش عالی دریافت شده است، استفاده شده است. برای تحلیل

های ارائه شده، یر هر یک از آماراستفاده شده است. برای تفس Excelو  SPSS افزارنرم

های پاره ساختار یافته با کارشناسان امر انجام پذیرفت و تناقضات و نكات مبهم مصاحبه

 تفسیر گردید.

لمی های گذشته جذب هیأت عسالۀ متقاضیان از کلی بود آماری این تحقیق عبارت ۀجامع

به  های محقّقو بسته به نوع دسترسی اندهکردهای سراسری جذب شرکت که در فراخوان

های دولتی وزارت علوم و در برخی دیگر کلیۀ دانشگاه سؤاالتهای موجود در برخی آمار
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فاعی( های غیر انتهای دولتی، دانشگاه پیام نور و دانشگاههای وزارت علوم )دانشگاهدانشگاه

 بود.

 هاافتهی

های ها فقط برای دانشگاههای ارائه شده، بخشی از تحلیلرسی به آماربا توجّه به نوع دست

های ذیل وزارت علوم )پیام نور و غیر انتفاعی دولتی وزارت علوم بوده و برخی همۀ دانشگاه

های آزاد، علمی کاربردی و . بنابراین، دانشگاهردیگیم( را در بر شودیمرا هم شامل 

 .شودینمی ذیل وزارت بهداشت را شامل هادانشگاه

تعداد اعضاء هیأت علمی و میزان رشد آن و نسبت دانشجو به استاد در  اوّل پژوهش: سؤال

 های اخیر چگونه بوده است؟سال

های مرتبط به وزارت علوم )دولتی، پیام اعضاء هیأت علمی تمام وقت دستگاه کلتعداد 

بوده است.  00592عدد  90-94و در سال  22010عدد  92-90سال نور و غیر انتفاعی( در 

های سالهای تعداد اعضاء هیأت علمی در در این میان با توجّه به دسترسی دقیقتری که به آمار

تاکنون به  1024تعداد اعضاء هیأت علمی تمام وقت از سال  1اخیر بوده است در نمودار 

های ارائه شده در این بخش از طرح شده است )تمامی آمارتفكیک نوع سازمان مربوطه م

های آمار آموزش عالی که توسّط مؤسّسۀ پژوهش و برنامۀ ریزی آموزش عالی در کتاب

 چاپ شده است، اخذ شده است(. 24-90های سال
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 تعداد اعضاء هيأت علمی تمام وقت در دهۀ گذشته به تفکيک سازمانی .1نمودار 

، این تعداد همواره رشد صعودی داشته است و شودیممشاهده  1نطور که در نمودار هما

های غیر های وزارت علوم و کمترین نیز متعلّق به دانشگاهبیشترین آن متعلّق به دانشگاه

 .استانتفاعی 

 . به بررسی نرخ رشد این تعداد بر اساس نوع سازمان مربوطه پرداخته شد.2در نمودار 

 

 : بررسی نرخ رشد اعضاء هيأت علمی تمام وقت بر اساس نوع سازمان مربوطه2نمودار 
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به بررسی نرخ رشد اعضاء هیأت علمی پرداخته شده است، در تفسیر این  2در نمودار 

اعداد الزم است که این توضیح بیان شود که نرخ رشد مثبت به معنای افزایش تعداد اعضاء 

رشد منفی به معنای کاهش اعضاء، و شیب هر یک از این در آن سال بوده است و نرخ 

مثال نرخ  طوربههای ارائه شده، نشان دهندۀ میزان سرعت افزایش اعضاء بوده است، نرخ

درصد بوده است که به معنای افزایش  60، میزان 1026مؤسّسات غیر انتفاعی در سال رشد 

درصد  20بَعد این نرخ رشد به در سال درصدی اعضاء خود بوده است، لكن  60ناگهانی 

رسیده است، که چون مثبت است به معنای افزایش تعداد اعضاء بوده است، ولی این افزایش 

 درصد سال قبل بوده است. 20به میزان افزایش سال قبل نبوده، بلكه 

اعی و ت غیر انتفمؤسّساهایی داشته است. های مختلف فراز و نشیباین نرخ برای سازمان 

حوی که ، به ناندداشتهدانشگاه پیام نور بی نظم ترین شكل افزایش اعضاء هیأت علمی را 

 60، 1026مؤسّسات غیر انتفاعی در سال ، نرخ رشد شودیمهمانطور که در نمودار مشاهده 

ال نرخ در سبَعد کاهش چشمگیری داشته و جالب آنكه این های سالدرصد بوده است و در 

مؤسّسات کاهش درصد از تعداد اعضاء هیأت علمی این  20منفی نیز شده است، یعنی  1091

درصد افزایش یافته است. دانشگاه پیام نور نیز در  40 درمجموعبَعد یافته است و در سال 

درصدی اعضاء هیأت علمی خود را داشته و پس از  60ناگهانی افزایش  طوربه 1022سال 

ر ها د. این تكانهاستآن با کاهش نرخ روبرو شده است، هر چند این نرخ همچنان مثبت 

 ها همواره مثبت بوده است. ولیهای دولتی کمتر است و نرخ این دانشگاهخصوص دانشگاه

به یكباره نرخ رشد  1022ها تغییرات ناگهانی داشته است، از جمله در سال سالدر برخی 

های درصد رشد داشته است. البته شیب 15نزدیک  1092ه صفر شده، و در سال نزدیک ب

، و یكی نیز دارد هاآنها رابطۀ مستقیمی به تعداد اعضاء هیأت علمی اوّلیه تند و کند این نرخ

ها دولتی، تعداد زیاد اعضاء هیأت علمی خود بوده های کم دانشگاههای اصلی تكانهاز علّت

 (.1مطابق نمودار ست )ا
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بررسی صرف تعداد اعضاء هیأت علمی و رشد این تعداد ممكن است تا حدّی گمراه 

کننده باشد، از اینرو که مسئله مهم دیگر در این خصوص تعداد دانشجویان و نسبت دانشجو 

های تعداد دانشجویان )همه مقاطع( به استادمی باشد. برای این منظور با توجّه به آمار

و آمار اعضاء هیأت علمی به بررسی  90-94الی  26-25های سالهای مختلف در دستگاه

 بیان شده است. 0این نسبت پرداخته شد که نتایج در نمودار 

 

 بررسی نسبت دانشجو به استاد در نُه سال اخير .3نمودار 

های یـأت علمی دانشگاه، علیرغم رشد تعداد هدیآیمبه دست  0آنچنان که از نمودار 

های اشاره شد، نسبت دانشجو به استاد برای دانشگاه 1های اخیرکه در نمودار سالدولتی در 

رسیده است، یعنی  21 به نسبت یک به 22دولتی تغییر چندانی نكرده است و از نسبت یک به 

 1159یام نور از نسبت بسیار زیاد دانشجو. این نسبت برای دانشگاه پ 21یک استاد،  به ازاء هر

رسیده است که کاهش قابل مالحضه ای داشته است و در نقطه مقابل این نسبت برای  201به 

رسیده است که نشان  101به  29دانشگاه غیر انتفاعی افزایشی بوده است به نحوی که از 

یر در ده سال اخ دهنده این است که علیرغم اینكه نرخ رشد اعضاء هیأت علمی این دانشگاه

28
29 29 30 31 32 31 30 27

1159
1893

1227

603
486

384 324 288
201

29 35
48 68

80 113 110 109 101
67

88 75 71
76

82 74 69 56

1

10

100

1000

25-26 26-21 21-22 22-29 29-90 90-91 91-92 92-90 90-94

دانشگاه های 

وزارت علوم

ام دانشگاه پي

نور

دانشگاه غير

انتفاعی

مجموع



 135                ...ها دانشگاه یتو وضع یانمشخّصات متقاض یلتحل

 

 رنهایتدمثبت بوده است، ولی نرخ رشد دانشجویان آن به شدّت بیشتر بوده به نحوی که 

منجر به افزایش نسبت دانشجو به استاد شده است. در مجوع سه نوع دانشگاه نیز این نسبت 

 یرتأثرسیده است. که این نرخ مستقیماً تحت  56به  61رو به کاهش بوده است که از نسبت 

وق ، نمودار فهادادهکاهش نرخ دانشگاه پیام نور بوده است. در ضمن، برای بهتر نشان دادن 

 ترسیم شده است. 10بر مبنای لگاریتم 

 های استخدام درها و تعداد مجوّزنسبت متقاضی به اعالم نیاز دانشگاه دوّم پژوهش: سؤال

 های اخیر چگونه بوده است؟سال

 

 های استخدام صادر شدههای تأیيد شده داوطبان و تعداد مجوّزنسبت تقاضا به نياز و صالحيت .4نمودار 

های اعالم شده بیشتر است، همواره تعداد تقاضا از نیاز مشخص 4همانطور که در نمودار 

دام های استخهای تأیید شده و تعداد مجوّز، این شكاف در مقایسه با تعداد صالحیتاست

ی های تأیید شده، تعداد افراد. قابل ذکر است که منظور از صالحیتاستسیار بیشتر ب

های علمی و عمومی آنان مورد موافقت دانشگاه و وزارت علوم قرار که صالحیت باشندیم

های استخدام، استخدام یا عدم های تعداد مجوّزگرفته است. لكن با توجّه به محدودیّت

های صادر شده استخدام، نشان از حداقل نیست. تعداد مجوّز مشخص هاآن استخدام نهایی

رادی های استخدام، افتعداد استخدام شدگان دارد، ولی تفاوت بین تأیید صالحیت و مجوّز
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ها در آن سال نامشخّص است، چرا که بسته به شرایط دانشگاه هاآنکه استخدام  باشندیم

این افراد  ، برایباشندیمها که از شرایط مالی خوبی برخوردار رخی دانشگاه، باستمتفاوت 

و برخی نیز منتظر برای صدور  اندشدهحكم موقت داخلی صادر کرده و به نوعی استخدام 

مصاحبه با نوده، رئیس دبیرخانۀ مرکز جذب اعضاء باشند )یممجوّز استخدام از وزارت خانه 

 (.94آذرماه  هیأت علمی وزرات علوم،

های استخدام حدّاکثر و حدّاقل های تعداد افراد تأیید صالحیت شده و تعداد مجوّزداده

، و فاصلۀ این دو نوع داده نشان از تعداد افرادی دارد دهدیمها نشان سالها را در این اسخدام

می خود صدور حكم استخداحق التدریسی باید منتظر  صورتبهکه بین چند ماه تا چند سال 

باشند. مشكل بزرگی که زمینۀ نارضایتی تعداد زیادی از نخبگان کشور را ایجاد کرده است، 

 آنچنانكه تجربۀ شخصی محقّق نیز در مالقات با این افراد زیاد بوده است.

ست، ا ها در سه سال اخیر کاهش یافتههای دانشگاههای استخدام و اعالم نیازتعداد مجوّز

ر های دولت جدید بکه بخشی از آن به مشكالت مالی دولت و بخشی دیگر به رویكرد

 (.94مصاحبه با عزیزی، رئیس واحد برنامۀ ریزی مرکز جذب وزارت علوم، دیماه گردد )یم

ها خود به خود کاهش تعداد متقاضیان را به همراه خواهد کاهش تعداد اعالم نیاز دانشگاه

ده های انتخابی افراد کم باشد، تعداد افراد شرکت کننلیل اینكه زمانی که گزینهداشت، به د

، و از این رو کاهش تعداد متقاضیان به معنی کم شدن ابدییمدر فراخوان نیز کاهش 

ز جذب ها از مرکهای تعداد اعالم نیاز و تقاضا و تعداد تأیید صالحیتآمار متقاضیان نیست.

های استخدام از دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم اخذ شده و تعداد مجوّزوزارت علوم، 

بیان آن  فضا از محدودیتاست. نتایج بیشتری از نمودار قابل استخراج است که به دلیل 

 خودداری شده است.

 29ی هاسالهای دولتی در بیشترین نسبت متقاضی به اعالم نیاز دانشگاه: سوّم پژوهش سؤال

 ها بوده است؟برای کدام دانشگاه 90تا 

کر است ذ قابل .استنشان دهندۀ نسبت تقاضا به تعداد اعالم نیاز در هر دانشگاه  5نمودار 

 در هاآنهایی بیان شده است که هم آمار نیاز و هم تقاضای فقط دانشگاه 5که در نمودار 

 اختیار بوده است.
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 93تا بهمن  19پر متقاضی، در دورۀ شهریور  یهادانشگاهاعالم نياز در نسبت متقاضی به  .1نمودار 

بیشترین نسبت متقاضی به نیاز متعلّق به دانشگا ه تربیت مدرّس بوده و کمترین متعلّق به 

تهران  های بزرگدانشگاه شهید چمران نكتۀ مهمّی که منجر شده است که نام برخی دانشگاه

ند از مدل جدید فرآی هاباشد، عدم پذیرش و اقبال برخی دانشگاهدر نمودار فوق ذکر نشده 

منجر به آن شد که  هاهای ابتدایی فرایند بوده است. این مقاومت دانشگاهسالجذب در 

ها در فراخوان شرکت نكنند و یا با تعداد اعالم نیازخیلی ها و به خصوص دانشكدهدانشگاه

های مطرح بیان نشده نام برخی از دانشگاه 5ند، و برای همین در نمودار کم حضور پیدا کن

 29های سالهای مرکز حذب وزارت علوم در است )مصاحبه با الماسی فر، مسئول فراخوان

 (.90، مهرماه 92تا 

رف های دانشگاهی از طمتقاضی به اعالم نیاز رشتۀ نسبتبیشترین  چهارم پژوهش: سؤال

 به چه نحوی بوده است؟ 90تا  29های سالها، در انشگاهد

رسم شده است که نشان دهندۀ بیشترین نسبت تقاضا به  6نمودار  سؤالبرای پاسخ به این 

 .است هاتعداد اعالم نیاز رشتۀ
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 از های دولتی از لحاظ نسبت متقاضی به اعالم نيهای برتر دانشگاهرشتۀ .6نمودار 

 93تا بهمن  19در دورۀ شهریور 

است، بیشترین نسبت متعلّق به رشتۀ شیمی و کمترین  مشخص 6نمودار همان طور که در 

های ارائه شده در . البته قابل ذکر است که نسبتاستنسبت متعلّق به رشتۀ مهندسی کامپیوتر 

عداد متقاضیان و اعالم نیازها موجود های آن در تهایی است که دادهها مربوط به رشتۀیافته

 های با تعداد تقاضای باال و تعداد اعالم نیاز باال بوده است.بوده و جزء رشتۀ

 سؤاالتبرای بررسی : 1090بررسی سیمای متقاضیان جذب هیأت علمی در فراخوان بهمن 

ان که فراخویک  اطالعات، فقط اطالعاتدسترسی به  محدودیتپژوهش، با توجّه به  2تا  5

 1090متعلّق به سال  اطالعاتو تحلیل قرار گرفت، هر چند این  موردبررسیموجود بود 

، اوّل اینكه این اطالعات برای اوّلین بار است، لكن این اطالعات از دو جنبه با ارزش است

بی سگیرد، و دوّم اینكه با توجّه به یكسانی نو در اختیار عموم قرار می شودیماست که منتشر 

 توضعی، احتماالً نتایج به دست آمده تا حدّی مشابه 1090ها با سال شرایط هم اکنون دانشگاه

های های بیان شده مبتنی بر تمامی متقاضیان دانشگاه. قابل ذکر است که آماراستکنونی 
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نوع  ووزارت علوم )دولتی، پیام نور و غیر انتفاعی( بوده و تفكیكی از لحاظ نوع دانشگاه 

 درخواست استخدام و غیره لحاظ نشده است.

تأهّل  توضعیسیمای متقاضیان استخدام هیأت علمی از لحاظ جنسیت و : پنجم پژوهش سؤال

 چگونه است؟

 بیان شده است. 2جدول در  سؤالپاسخ به این 

 تأهّل وضعيتبررسی تعداد متقاضيان به تفکيک جنسيت و  .2جدول 

 درصد معتبر تعداد تأهّل وضعیت جنسیت

 مرد

 40 5411 مجرّد

 60 2124 متأهّل

 کلدرصد از  62 10542 مجموع

 زن

 5/50 4150 مجرّد

 5/49 4011 متأهّل

 درصد از کل 02 2221 مجموع

 100 21160 مجموع

ن میزان ، همچنیاندداده، اکثریّت متقاضیان را آقایان تشكیل شودیمهمانطور که مشاهده 

 .استها ایان بیشتر از خانمتأهّل در بین آق

 پژوهش هفتم سؤالو  ششم سؤال .1-1

؟ آیا تفاوتی بین زنان و مردان استهای متقاضیان هیأت علمی چگونه سیمای صالحیت

 ؟است

ده بود واقع ش سؤالهایی که در فراخوان مورد به بررسی متغیّر سؤالبرای پاسخ به این 

بق پژوهشی، تعداد سوابق اجرایی، تعداد عضویت در شامل؛ تعداد سوا متغیّرهاپرداختیم. این 

ها و نهادها، تعداد جوایز کسب شده، تعداد مدارک زبان اخذ شده، معدّل کارشناسی سازمان

 . در این خصوص ذکر دو نكته الزم است:استدکتری  نامهپایانارشد، معدّل دکتری و نمرۀ 
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های علمی یک متقاضی که مورد ها در عوامل صالحیتاوّل اینكه برخی از این عامل

و یا متفاوت است، و  باشدینمگیرد ها و وزارت علوم قرار میامتیاز دهی توسّط دانشگاه

 بنابراین ادّعایی بر آن وجود ندارد.

 های بیان شده خود اظهاری متقاضیان بوده است.دوّم اینكه داده

، یاصلهفاهای اسمی و ه تفاوت ماهوی متغیّرهای بیان شده، با توجّه ببرای آزمون متغیّر

های اسمی از آزمون ناپارامتریک خی دو و ، که برای متغیّراستها نیز متفاوت نوع آزمون

معدّل از آزمون پارامتریک تی مستقل استفاده شده است.  یافاصلههای برای آزمون متغیّر

 بیان شده است. 5جدول تی در  و نتایج آزمون 0که نتایج آزمون خی دو در جدول 

 بررسی اخالف تعداد کار پژوهشی افراد به تفکيک جنسيت با آزمون خی دو .3جدول 

 گروه برتر مقدار خی دو مجموع زن مرد 

 ------- 2221 10541 تعداد کل متقاضیان به تفكیک جنسیت

 42611 114691 تعداد سوابق پژوهشی مشاهده شده
 مردان 6/4426 160062

 61115 101650 مورد انتظار عداد سوابق پژوهشیت

 2911 21119 تعداد سوابق اجرایی مشاهده شده
 مردان 6/950 00696

 11596 19100 مورد انتظار تعداد سوابق اجرایی

 4250 12222 تعداد عضویت مشاهده شده
 مردان 6/202 11612

 6616 10996 مورد انتظار تعداد عضویت

 1150 15212 ز مشاهده شدهتعداد جوای
 مردان 5/019 22065

 2449 10916 مورد انتظار تعداد جوایز

 0916 6241 تعداد مدارک زبان مشاهده شده
10211 1/4 ------- 

 4026 6101 تعداد مدارک زبان مورد انتظار

 1 هاآن، درجۀ آزادی باشندیمخی دو شكل گرفته دو در دو  2با توجّه به آنكه جداول 

، بنابراین برای سنجش معناداری یا عدم معناری مقادیر خی دو به دست آمده در سطح است

، الزم است که مقدار خی دو به دست آمده را با مقدار عددی جدول که عدد %99اطمینان 

 (.1020دالور، ) میکناست مقایسه  60/6
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زبان که مقدار خی  ، به استثناء تعداد مدارکشودیممشاهده  0همانطور که در جدول 

( است، در دیگر متغیّرها این مقدار بزرگتر از حدّ مالک 60/6دو کوچكتر از حدّ مالک )

ها و شده و بنابراین اختالف به دست آمده معنادار شده است. که با توجّه به مقادیر داده

عداد چهارگانه تهای است که در متغیّر مشخص کامالًمقایسه با مقدار مورد انتظار هر گروه، 

ها و همچنین تعداد جوایز کسب شده، سوابق پژوهشی و اجرایی و تعداد عضویت در سازمان

 .استبرتری با گروه مردها 

های فوق، از نظر روش شناسی ممكن است مورد انتقاد هر چند که محاسبه میانگین متغیّر

، در دهدیمشان یک متغیّر را ن کلی وضعیتباشد، لكن با توجّه به اینكه بیان میانگین نمرات 

 به آن اشاره شده است. 4جدول 

 به تفکيک جنسيت موردبررسیهای از متغيّر هرکدامميانگين نمرات  .4جدول 

 
تعداد سوابق 

 پژوهشی

تعداد سوابق 

 اجرایی

تعداد سوابق عضویت در 

 هاارگانها و نهاد

تعداد جوایز 

 کسب شده

تعداد مدارک 

 زبان خارجی

 51/0 10/1 95/0 62/1 49/2 مرد

 42/0 21/0 59/0 10/1 90/5 زن

 50/0 00/1 21/0 42/1 50/1 کل

است در عمدۀ موارد میانگین گروه مردان از زنان بیشتر  مشخص 4همانطور که در جدول 

 است.

جهت پی بردن به وضعیت اختالفی نمرات بین دو گروه : های معدّل متقاضیانبررسی متغیّر

بیان گردیده است.  5جدول ن و مردان، از آزمون تی مستقل استفاده شده و نتایج آن در زنا

قرار  سیموردبررها قابل ذکر است که پیش از استفاده از آزمون تی مستقل، نرمال بودن داده

 گرفت که تأیید گردید.
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 بررسی تفاوت نمرات معدّلی مردان و زنان .1جدول 

 نتایج

 متغیر
دتعدا گروه  میانگین 

حدّ 

 معناداری

Sig(P) 

 به دست یدارمعنیسطح 

 آمده

گروه 

 برتر

 نمرۀ پایان نامۀ ارشد
24/12 12514 مرد  

01/0  000/0  زنان 
05/19 1690 زن  

نمرۀ پایان نامۀ 

 دکتری

05/19 2102 مرد  
01/0  000/0  زنان 

21/19 1221 زن  

 معدّل دکتری
29/11 0045 مرد  

01/0  000/0  زنان 
14/12 1611 زن  

از مقدار حدّ  آمده به دستمعناداری  سطح ،شودیممشاهده  5جدول همانطور که در 

بیان  توانیم 99معناداری کوچكتر است که این نتیجه نشان دهندۀ آنست که با اطمینان %

 . هر چند که آنچنان که از نمراتاست ترمناسبنمره و معدّل زنان از مردان  وضعیتکرد که 

 ها چندان فاحش نیست.است این تفاوت مشخص

 هایدانشگاه در علمی هیأت عضویت برای خارجی متقاضیان درصد هشتم پژوهش: سؤال

 چقدراست؟ ایران

متقاضی، فقط  21160مجموع نیازمند محاسبات آماری نبود، چرا که از  سؤالبررسی این 

هم دارا بوده است و یک نفر ایرانی االصل  یک نفر ایرانی االصل که هم زمان اقامت کانادا را

که هم زمان اقامت سوئد را داشته است، برای این فراخوان تقاضا داده بودند که درصد آن 

 .کندیمبه صفر میل 

، به استمنع قانونی  هاآن ترینمهمالبته دالیل زیادی برای علّت این امر وجود دارد که 

می استخدام هیأت علمی، داشتن تابعیت جمهوری های عمونحوی که بند اوّل صالحیت

و مسئله دیگر عدم چند زبانه  (1094برگرفته از وب سایت هیأت عالی جذب، ) استاسالمی 

امكان شرکت را نیز برای هر فرد  اساساًبودن وب سایت مرکز جذب وزارت علوم است که 

 .کندیمغیر فارسی زبان بسیار مشكل 

 گيرینتيجهبحث و 
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های پژوهش بیان شد، باالترین نسبت متقاضی به اعالم نیاز به دانشگاه که در یافته همانطور

بَعد از آن به دانشگاه فردوسی مشهد و در رتبۀ سوّم دانشگاه صنعتی شریف تربیت مدرس و 

. دهدیمها شانس متقاضیان را برای پذیرش یا عدم پذیرش تغییر بیان شده است. این نسبت

ولی به دلیل  ،باشندیمها از جمله دانشگاه تهران، هر چند دارای بیشترین تقاضا انشگاهبرخی د

. و ابدییماینكه دارای بیشترین اعالم نیاز نیز بوده است، نسبت متقاضی به اعالم نیاز کاهش 

نعتی هایی همچون تربیت مدرس و یا صبنابراین، شانس دریافت پذیرش را بیشتر از دانشگاه

د، های مختلف مشاهده کردر خصوص رشتۀ توانیمها را تحلیل . مشابه همینکندیمشریف 

بدین شكل که باالترین نسبت در رشتۀ شیمی و کمترین نسبت در رشتۀ مهندسی کامپیوتر 

های ها و محدودیّت. با توجّه به چند برابری بودن نسبت متقاضیان به نیاز دانشگاهاست

هایی در خصوص اوّلویت دهی به سیاست، شودیمحال حاضر کشور، پیشنهاد  استخدامی

های با اوّلویت باالتر )مطابق با نقشۀ علمی کشور( تدوین گردد که متناسب آن تعداد رشتۀ

 های با اوّلویت باالتر بیشتر شود.های استخدامی در رشتۀمجوّز

های گی بین تعداد متقاضیان و تعداد مجوّزاستخدام، با شكاف بزر وضعیتدر خصوص 

، این شكاف بزرگ که با توجّه به آمار دانشجویان دکتری در سال میباشیماستخدام مواجه 

های آینده بر این تعداد متقاضیان اضافه سالو اکثر آنان  استهزار نفر  12که حدود  94

اجه شده مو یایدکتر التحصیالنفارغموج نشان از آن دارد که کشور ناخواسته با  شوندیم

ر های دیگکه امكان جذب در پست هیأت علمی را نداشته و یا باید جذب سازمان شودیمو 

شوند و یا اینكه گزینۀ مهاجرت از کشور را انتخاب کنند، امری که همواره تحت عنوان فرار 

است،  هدیگردیمکشور مطرح  یكی از مشكالت عنوانبهمغزها و یا اصطالحاتی مشابه آن، 

سطح فرار مغزها بیشتر در مقطع لیسانس بوده و کم کم به سطوح ارشد  قبالًبا این تفاوت که 

 (.1095)مصدق،  استهای دکتری رسیده و االن در حال در نوردیدن مرز

 :شودیمدر این خصوص پیشنهادهای ذیل بیان 

 ه و مبتنی بر اسناد باالدستی از جمله نقشۀ وزارت علوم با همكاری سازمان برنامۀ و بودج

 علمی کشور، ظرفیت استخدام را افزایش دهد.
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  ظرفیت  تواندیمسیاست استخدام تمام وقت را به استخدام نیمه وقت تغییر دهد، با این کار

 استخدام هر سالۀ خود را دو برابر کند.

(، بالدوین 2002ون )(، اندرس2005هاسلوک ) (،2005همكاران )و  فمتكلّ که آنچنان

این  البته .اندکرده( نیز به آن اشاره 2010والخواس )( 2002(، کنلی )2001و چرونیستر )

های کار تبعات مثبت و منفی را به همراه خواهد داشت که الزم است قبل از اقدام، بررسیراه

 به بررسیمقالۀ خود  ( در2001)وینتر و کجورلین  الزم در این زمینۀ انجام شود. در این زمینۀ

 .باشدینمکه مورد بحث این مقالۀ  اندپرداختهآن نكات مثبت و منفی 

  موافقت و تشویق اساتید مسن و اساتید با فعالیت علمی کم به بازنشستگی زودهنگام و یا

 .به هیأت علمی نیمه وقت وضعیتتبدیل 

ضای نشستگی اعنظام بازبه گفته رضوان طلب )رئیس وقت مرکز جذب وزارت علوم( 

لتی های دودانشگاه کلکه در یک سال گذشته در یطوربههیات علمی خیلی کند است، 

(، با توجّه به این مشكل، تشویق 1094خبرگزاری مهر، اند )شدهنفر بازنشسته  200 فقط کشور

 بسیار موثّر باشد. تواندیمسیاست بازنشستگی 

 تغییر قوانین بازنشستگی اساتید 

( به بحث طول 1090آیین نامۀ نحوۀ پایان خدمت وزارت علوم )مصوّب  92تا  96مادۀ 

 10مدّت خدمت مجاز پرداخته که شرایط برای استاد تمام، دانشگاه امكان همكاری تا سنّ 

سالگی را بیان کرده، عالوه بر آن با درخواست فرد و موافقت رئیس مؤسّسه و تصویب هیأت 

 1091سال  121ال نیز وجود دارد. عالوه بر آن بر طبق مصوّبه س 0امنا، امكان تمدید پست تا 

شورای عالی انقالب فرهنگی، با درخواست اعضاء و موافقت گروه امكان تمدید خدمت تا 

سالگی به استخدام هیأت  00. این بدان معنی است که چنانچه فردی در سن استسال نیز  5

سالگی، یعنی  15تا  تواندیمقت مسئولین علمی در آمده باشد، با کسب مدارج علمی و مواف

سال در سمت خود باقی بماند. و با توجّه به اینكه استاد مربوطه از جایگاه و  45به مدّت 

های ، بدون توجّه به صالحیترسدیماحترام خاصّی نزد دیگر اساتید برخوردار است، به نظر 

 صیالنالتحفارغونی و با نرخ باالی الزمه، با درخواست وی موافقت خواهد شد. در شرایط کن

، این قانون خود مانعی برای به کارگیری اساتید جوان باشد. از رسدیمجوان و بیكار، به نظر 
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ساتید های دیگری برای تكریم اکاررو الزم است که سن بازنشستگی کاهش یافته و راهاین

 در نظر گرفته شود.

از موعد پرداخته است، شرایط سختی )از جمله قانون که به بازنشستگی پیش  104مادۀ 

 های سنّی و طول مدّت خدمت( را قرار داده است که باید اصالح شوند.محدودیّت

 .موافقت و تشویق اساتید پر مشغله به تبدیل شدن به هیأت علمی نیمه وقت 

ت، که سهای استخدام انكتۀ دیگر اختالف تعداد افراد تأیید صالحیت شده و تعدادمجوّز

 های عمومی وطوالنی صالحیت نسبتاًبَعد از گذر مراحل خود نشان از اساتیدی دارد که 

دریسی حق الت عنوانبهباید مدّت نامشخّصی را  درنهایتعلمی و مصاحبه در دانشگاه و غیره، 

 یبه کار تدریس اشتغال داشته و منتظر ردیف استخدامی باشند، که این خود زمینۀ نارضایت

 وجود دارد: حل. برای رفع این مشكل دو راه آوردیمفراوان افراد را پدید 

اوّل: هماهنگی دقیقتری بین دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم و مرکز جذب وزارت علوم 

ها های استخدامی دانشگاهبرقرار شده و قبل از هر فراخوان سراسری تعداد دقیق ظرفیت

ها مبتنی بر آن اقدام به اعالم نیاز نمایند، امری که متأسفانه در شده و دانشگاه مشخص

ب ها توسّط مرکز جذچنان مغفول واقع شده )فایل اعالم نیاز دانشگاهنیز هم 95فراخوان بهمن 

ها هر تعداد اعالم نیاز که مورد نظر خود بوده از دانشگاه هرکدام(. و 1095وزارت علوم، 

مجوّز وزارت علوم بارگزاری کرده و در مقابل مرکز جذب تنها اقدام است را بدون لحاظ 

به اعالم کلی تعداد مجوّز هر دانشگاه کرده است، امری که تا حدی نیز منجر به تشویش 

که  دهدیم نشان 95های بهمن اذهان متقاضیان شده است، چرا که بررسی فایل اعالم نیاز

 مشخصبوده و  هاآنهای استخدامی ها بیشتر از تعداد مجوّزهای دانشگاهعمدۀ اعالم نیاز

گی . این ناهماهنشودیمنیست که نتیجۀ نهایی این اختالف اعالم نیاز و مجور، چگونه حل 

ها ریشه در های اجرایی دانشگاهبین دفتر نظارت و مرکز جذب وزارت علوم و هیأت

رو الزم است هیأت عالی جذب انونی است، از اینآن خالء ق ترینمهمهایی دارد که علّت

 شورای عالی انقالب فرهنگی این خالء قانونی را بر طرف کند.

یش از ب های اختصاصی دانشگاه،ها تمایل دارند که مبتنی بر درآمددوّم: چنانچه دانشگاه

از  لظرفیت استخدامی اعطائی وزارت علوم، استخدام داشته باشند، الزم است که قب
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های الزم در بارگذاری این تعداد بر روی وب سایت مرکز جذب وزارت علوم، تضمین

خصوص استخدام این افراد اخذ شود، چرا که برای متقاضیان بسیار نا مطلوب است که در 

های استخدام آن نامشخّص است، و با این کار دیگر شانس وضعیتدانشگاهی اقدام کنند که 

 .دهندیمخود را از دست 

رنامۀ که بر خالف ب دهدیمهای پژوهش نشان در خصوص نسبت دانشجو به استاد، یافته

د، در حالی های موجود برسپنجم توسعه این نسبت در برخی موارد نتوانسته است به استاندارد

هر است یعنی به ازاء  به یک 21به یک باشد،  11های دولتی که این نسبت باید در دانشگاه

دانشگاه برتر دنیا فاصله زیادی  100با  تنهانهدانشجو یک استاد وجود دارد. و این نسبت  21

است نیز تفاوت معناداری دارد.  5/16دانشگاه برتر جهان که  200دارد بلكه با نسبت متوسّط 

ام نور های پیبوده و تنها در دانشگاه 101، عدد 40 جایبهاین نسبت در دانشگاه غیر انتفاعی 

رسیده است.  202، به عدد 250 جایبهاست که این نسبت از وضع مطلوب نیز بهتر شده و 

در این میان، نكتۀ دیگر کاهش تعداد دانشجو در سال گذشته بوده است، به نحوی که بر طبق 

های مؤسسۀ پژوهش و برنامۀ ریزی آموزش عالی، تعداد کل دانشجویان وزارت علوم آمار

در سال  1941020سیر صعودی داشته است، در سال اخیر کاهش یافته و از  1092که تا سال 

حال اینكه مسئولین وزارت علوم  رسیده است. 90-94در سال  1121120به تعداد  90-92

خدام هیأت ، افزایش استاندگرفتهچه سیاستی را برای کاهش نسبت دانشجو به استاددر نظر 

ال های چند سگزینه دوّم باشد، چرا که آمار رسدیمه نظر علمی و یا کاهش تعداد دانشجو، ب

( و کاهش تعداد دانشجو در یک 4استخدام )نمودار های اخیر نشان از کاهش تعداد مجوّز

که برای  استسال اخیر دارد. لكن مالک نقشۀ علمی کشور، تعداد اعضاء هیأت علمی 

فر برسد، بنابراین الزم است که بر خالف هزار ن 51به حدود  1404وزارت علوم باید تا سال 

واند های ساالنه خود کند تا بترویۀ سه سال اخیر، وزارت علوم اقدام به افزایش تعداد استخدام

 در زمان مقرّر به تعداد مورد نظر نقشۀ جامع علمی کشور دست یابد.

باً دو برابر که درصد متقاضیان مرد تقری دهدیمنشان  90بررسی تعداد متقاضیان بهمن 

وص . در خصاندبودهدرصد متقاضیان زن بوده است، و تقریباً نیمی از متقاضیان متأهّل 

های علمی و اجرایی و تعداد جوایز و مدارک زبان و عضویت افراد، در تمامی صالحیت
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موارد به استثناء تعداد مدارک زبان در دیگر موارد، برتری نسبی در بین مردان نسبت به زنان 

ارشد و دکتری و معدّل دکتری زنان از مردان  نامهپایانوجود دارد، و در نقطۀ مقابل نمرات 

و  های علمیدر فعالیت درمجموعکه  دهدیمبیشتر به دست آمده است. این مسئله نشان 

اجتماعی مردان برتری دارند، لكن در کسب نمرات کمّی که در شكل معدّل نمود پیدا 

دارند. با توجّه به تعداد باالی متقاضیان حال حاضر و تعداد افزاینده آن  زنان برتری کندیم

، پیشنهاد استکه در نظام اسالمی اوّلویت کار با مردان های آتی و با لحاظ اینسالدر 

های اسخدامی مردان با لحاظ دیگر عوامل الزم از سهم زنان افزایش داده سهم مجوّز شودیم

 شود.

، کندیمتقاضیان خارجی نیز همانطور که در باال نیز بیان شده است به صفر میل م وضعیت

های قانونی است. بنابراین، هرگونه تمایلی برای حرکت به سمت که علّت اصلی آن ممنوعیت

 .استهای حقوقی آن جذب عضو هیأت علمی خارجی در اوّلین گزینه نیازمند زیرساخت

های حقوقی الزم های مطرح دنیا است که زیرساختانشگاهاین موضوع بر خالف رویۀ د

 .اندکردهبرای جذب هیأت علمی خارجی را لحاظ 

 های پژوهش:محدودیّت .2

 هایی مواجه بود.های دقیق جذب با محدودیّتدست یابی به تمامی آمار .1

 ادبیات تحقیق در این زمینۀ ضعیف بود. .2

 ها و وزارت علوم کم بود.مسئولین دانشگاه امكان مصاحبه و استفاده از نظرات .0

 منابع

 تالیجید کتابخانۀ انتشارات دانشگاه تهران. دانشگاه تهران. یراهنما(. 1045) تهران دانشگاه

 .1090دانشگاه تهران. 

تهران:  .و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی احتماالت (.1020دالور، علی )

 انتشارات رشد.

الكترونیكی درس آ(. برگرفته از 1094) یانقالب فرهنگ یعالی شورا یمومع روابط

http://sccr.ir/pages 1094/ خرداد. 
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 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

طلب. بازیابی شده از (. مصاحبه با دکتر رضوان 1094خبرگزاری مهر )

http://www.mehrnews.com/news  1094بهمن. 

(. برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسالمی ایران، برگرفته 1090اسالمی ) مجلس شورای

 =http://www.parliran.ir/index.aspx?fkeyid=&siteidشده از 

1&pageid=3362  94در بهمن. 

 در تاریخ به تاریخ ، برگرفتههادانشگاهاعالم نیاز  لیفا (.1094مرکز جذب وزارت علوم )

  http://www.mjazb.ir/detail/News/122از آدرس  94بهمن 

 (.1094)های جمعیّتی آسیا و اقیانوسیه مرکز مطالعات و پژوهش

های جمعیتی ایران، رو و لزوم تجدیدنظر در سیاستهای پیشتحوالت جمعیتی، چالش

وب سایت مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیّت کشور برگرفته از 

 .1094 دربهمن www.psri.ac.irآدرس به 

 جذب فرآیند و باعملكرد آشنایی (.1092) امیر ،خالقیان ؛امین ،حكیم ؛محمدرضا مردانی،

 ،علوم وزارت علمی هیأت اعضاء مرکزجذب .علمی هیأت اعضاء وضعیت تبدیل و

 .وفناوری تحقیقات

های عمومی متقاضیان جذب. برگرفته از آدرس تیصالح (.1094هیأت عالی جذب )

http://jz.farhangoelm.ir/ 1094، دیماه. 
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