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چكيده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل مشخّصات متقاضیان و وضعیت دانشگاهها در جذب اعضاء هیأت علمی بود
که با روش توصیفی و رویكرد کاربردی انجام شد .گرد آوری دادهها ،از روش کتابخانهای و بررسی آمارهای
وزارت علوم و مصاحبه با کارشناسان و جامعۀ پژوهش ،متقاضیان فراخوانها و دانشگاههای وزارت علوم بود.
یافتهها؛ نخست :در ده سال اخیر تعداد اعضاء هیأت علمی سیر صعودی داشته ولی در سه سال اخیر تعداد
مجوّزهای استخدام سیر نزولی داشته وشكاف بین میزان تقاضای استخدام و میزان مجوّز استخدام را ایجاد
کرده است .دوّم :تغییرات نسبت دانشجو به استاد در دانشگاههای وزارت علوم ناچیز ،پیام نور به شدّت کاهش
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
شیمی و کمترین در رشتۀ کامپیوتر بوده است .پنجم :وضعیت معدّل متقاضیان زن از مرد بهتر و در تعداد
کارهای پژوهشی و فعالیتهای اجرایی بر عكس بوده است .ششم :تمام متقاضیان ملّیت ایرانی داشتهاند .نتایج
پژوهش نشان از برخی بی برنامگیها در روال اعالم نیازهای دانشگاهها داشته ،که علت آن خأل قانونی است.
عالوه بر آن ،شكاف تعداد متقاضیان و تعداد مجوّزهای استخدام بسیار زیاد بوده که زمینۀ برخی مشكالت را
ایجاد میکند ،از اینرو وزارت علوم میتواند سیاست افزایش استخدام و استخدام نیمه وقت و سیاست
بازنشستگی زودتر از موعد را اجرا کند .به دلیل محدودیت استخدام ،افزایش سهمیههای استخدام رشتۀهای
با اوّلویت باالتر نقشۀ علمی کشور و توجّه به افزایش شانس استخدام برای مردان ،سیاستهایی است که
میتواند مفید باشد ،در خصوص جذب هیأت علمی خارجی ،نیز پیش نیاز اوّلیه رفع موانع حقوقی است.

واژههای کليدی :دانشگاههای وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،نسبت دانشجو به استاد،
وضعيت استخدام
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مقدّمه
به اعتقاد صاحب نظران مانند کامبلین ،)2000( 1توان دانشگاه یا دانشكده در اعضای هیأت
علمی آن خالصه میشود و اعتالی توان و دانش اعضای هیأت علمی مصداق واقعی افزایش
کیفیت دانشگاه است .از اینرو است که استخدام هیأت علمی همواره مورد نظر بوده است و
تغییر و تحوالتی را در سالهای پس از انقالب به همراه خود داشته است .در ایران در آخرین
دور از تغییرات که مطابق با مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگی بوده است ،استخدام نیمه
متمرکز و سراسری اعضاء هیأت علمی از سال  1029رقم خورد و پیرو آن وب سایت مرکز
جذب وزارت علوم اقدام به ثبت نام از متقاضیان کرد .بررسی مزایا و معایب این مدل جدید
موضوع بحث این مقالۀ نمیباشد و از اینرو به آن پرداخته نشده است .لكن یكی از
دستاوردهای این مدل گردآوری دادههایی از وضعیت دانشگاهها و متقاضیان در اعالم نیازها
و تقاضاهای متقاضیان است .هرچند اطالع رسانی ضعیف در این زمینۀ منجر به آن شده است
که سیمای کلی دانشگاهها و متقاضیان از بابت بیشترین و کمترین اعالم نیازهای دانشگاهها
و همچنین مشخص بودن پر متقاضیترین دانشگاهها و رشتۀها و نسبتهای تقاضا به نیازهای
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
در هنگام ثبت نام فقط میتواند سه اوّلویت را انتخاب کند ،بنابراین متقاضیان ضعیفتر همواره
به دنبال این سؤال بودهاند که نسبت متقاضیان به تعداد نیاز هر دانشگاه به چه نحوی است و
بیشترین و کمترین نسبتها برای کدام دانشگاهها است .این آمارها ،به آنان کمک میکند
که اوّلویتهای خود را به سمت دانشگاههایی ببرند که نسبت متقاضی به اعالم نیاز آنها
کمتر باشد ،تا شانس انتخاب خود را افزایش دهند .مشكل دیگر نرخ تعداد اعالم نیازهای
دانشگاهها و همچنین نرخ متقاضیان این استخدامها است .پاسخ به این سؤال میتواند کلیّتی
از وضعیت استخدام را نشان داده و دورنمای کلی آینده را تا حدّی قابل پیشبینی کند.
مشكل دیگر اینكه علیرغم افزایش استخدام هیأت علمی در سالهای اخیر (مبتنی بر آمار
1. Camblin
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مؤسسۀ پژوهش و برنامۀ ریزی آموزش عالی) آیا نسبت استاد به دنشجو کاهش یافته است؟
یا افزایش؟ این نسبت با توجّه به اسناد باالدستی برنامۀ پنجم توسع و نقشۀ جامع علمی کشور
به چه نحوی است؟ مشكل دیگری که میتوان در سیمای دانشگاهها و متقاضیان به آن
پرداخت اختالف وضعیت علمی متقاضیان مرد و زن است .آیا تفاوت معناداری در بین این
گروهها از حیث تعداد فعالیتها و وضعیت علمی وجود دارد یا خیر؟ مجموعۀ این سؤاالت
وضعیت نامشخّص سیمای متقاضیان و دانشگاهها را در این مسئله نشان میدهد و از اینرو
نتایج پژوهش میتواند مفید واقع شده و شفافیت را برای متقاضیان و دانشگاهها افزایش دهد،
زمینۀهای ارزیابیهای دقیقتر دیگر دستگاهها را فراهم آورد .پیشینۀ پژوهش در ادامه بیان
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
اسالمی و پس از انقالب اسالمی را در بر میگیرد.
پیش از انقالب اسالمی :بموجب قانون مصوّب  2خرداد  1010قانون تأسیس «دانشگاه» از
تصویب مجلس شورای ملی گذشت .دانشگاه در آغاز تأسیس کامالً تحت نظر وزرای
معارف وقت اداره میشد و عزل و نصب رؤسا و استادان دانشكدهها و تمام امور مالی و
اداری و تعلیماتی با وزارت معارف که بَعدها وزارت فرهنگ نام گرفت بود .در سال 1021
رسماً مسئلۀ تفكیک دانشگاه از وزارت فرهنگ و استقالل آن اعالم شد (کتاب راهنمای
دانشگاه تهران.)1045 ،
بَعداً به تدریج تغییراتی اساسی در جهت تدوین مقرّرات و قوانین چگونگی انتخاب هیأت
علمی به وجود آمد از جمله :طبق مادّۀ  02الیحۀ قانونی استخدام هیأت آموزشی دانشگاه
مصوّب  1042/6/16هیأت وزیران ،دانشگاه دارای یک هیأت ممیزه است .که سازوکار
انتخاب اعضاء آن از طریق دانشكدهها و ریاست دانشگاه بوده و وظیفۀ بررسی صالحیت
اساتید و ارتقاء آنان را دارا است (کتاب راهنمای دانشگاه تهران.)1045 ،
بَعد از انقالب اسالمی به موجب بند «الف» تبصرۀ « »06قانون بودجۀ سال  1052کل
کشور ،از اوّل شهریور ماه  1052قوانین و مقرّرات استخدامی کادر آموزشی و هیأت علمی
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دانشگاه تهران دربارۀ کلیۀ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (اعم از دولتی و غیردولتی)
که نام آنها در قانون مذکور در ردیف دانشگاههای دولتی درج شده است اجرا شده و
مقرّرات استخدامی مغایر با آن لغو شد (ابراهیمی.)1025 ،
نحوۀ پذیرش عضو هیأت علمی تا سال  1059که انقالب فرهنگی به وقوع پیوست به
همین صورت باقی ماند .در  22خرداد سال  59به خاطر جوّ فوق العاده سیاسی دانشگاهها و
درگیریهای لفظی و بدنی که در دانشگاهها رخ داده بود ،با فرمان رهبر انقالب دانشگاهها
تعطیل شده و ستاد انقالب فرهنگی بوجود آمد که از جمله وظایف این ستاد «تدوین ضوابط
برای گزینش استادان و معلّمان دانشگاهها و مراکز آموزشی و تعیین مرجع برای گزینش
آنان» بوده است (روابط عمومی شورای عالی انقالب فرهنگی .)1066 ،از سال  1066با
همكاری دفتر نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیأت مرکزی گزینش استاد که در
سازمان سنجش مستقر بود ،پرونده اوّلیه برای متقاضی تشكیل شده و سپس برای دانشگاه
ارسال میگردید ،بَعد از این مرحله ،دانشگاه اعالم نیاز خود را فرستاده و روال تكمیل پروندۀ
در هیأت مرکزی گزینش تكمیل میگردید .سپس فرم پر شده را به هیأت مرکزی گزینش
استاد میفرستادند تا صالحیت عمومی و علمی او موردبررسی قرار گیرد (رحیمی.)1011 ،
ایجاد آخرین تغییرات :ورود مجدّد شورای عالی انقالب فرهنگی :شورای عالی انقالب
فرهنگی بار دیگر در سال  1026مسئله جذب هیأت علمی را موردبررسی قرار داده و ضوابط
جدیدی را برای آن تصویب و ابالغ کرد .ضوابطی که از سال  1021اجرایی شده و هم
اکنون فرآیند جذب را شكل دهی کرده است .طبق مصوّبات جلسات  602و  620موّرخ
 26/4/19و  21/2/10شورای عالی انقالب فرهنگی ،مقرّر کرد که از این پس شیوۀ جذب
اعضأء هیأت علمی دانشگاهها بر طبق مصوّبات جدید شورا انجام پذیرد.
در این مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگی ،حكم به تأسیس سه هیأت داده و کار
جذب را به این هیأتها واگذار کرده است:
 اوّل :هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکزآموزش عالی کشور
 دوّم :هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
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 سوّم :هیأتهای اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
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
جذب اعضاء هیأت علمی است .در طول این هیأت ،هیأت مرکزی جذب وزارتین قرار داشته
و در مرحلۀ بَعد هیأت های اجرایی جذب که در تمامی دانشگاهها شعبه داشته و همگی ذیل
مرکز اجرایی جذب وزارت علوم فعالیت میکنند .اهداف ،وظایف و اعضاء هر یک از هیأت
های سه گانه تعریف شده در مصوّبات شورای عالی انقالب فرهنگی و هیأت عالی جذب،
بهخوبی مشخص شده است .یكی از اهدافی که برای این مدل جدید استخدام بیان شده بود،
ایجاد سازوکاری برای افزایش تعداد کمّی استخدام هیأت علمی بود (مردانی و همكاران،
.)1092
نسبت دانشجو به استاد :بر اساس مادۀ  16برنامۀ پنج سالۀ پنجم ،دولت بهمنظور دستیابی
بهجایگاه بهتر علوم و فناوری باید برنامۀریزی الزم را انجام بدهد که بتواند در شاخصهای
علم و فناوری ارتقا یابد؛ بهطور مثال باید بر مبنای این برنامۀ؛ شرایط به گونهای باشد که
نسبت دانشجو به استاد در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی تا پایان برنامۀ (پایان سال )94
به حدّاکثر یک به  40و در پیام نور یک به  250و در دانشگاههای دولتی یک به  11برسد
(برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسالمی ایران.)1090 ،
نسبت دانشجو به استاد همواره دو سو دارد ،یكی تعداد استاد و دیگری تعداد دانشجو
است ،لكن شاخص دیگری که در اسناد باالدستی به آن اشاره شده است ،تعداد اعضاء هیأت
علمی به جمعیّت کشور است .بر طبق نقشۀ علمی کشور تعداد اعضاء هیأت علمی تمام وقت
در سال  1404باید به ازاء هر یک ملّیون نفر 2000 ،نفر باشد .این بدان معناست که چنانچه
جمعیّت سال  91 ،1404ملّیون نفر باشد (مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیّتی آسیا و
اقیانوسیه ( )1094بر اساس سناریوهای مختلف به پیشبینی جمعیّت ایران در سال 1405
پرداخته که متوسّط اعداد سناریوهای مختلف جمعیّت 91 ،ملّیون نفر است) .تعداد کل اعضاء
هیأت علمی کشور باید حدود  122هزار نفر باشد .که بر طبق آمار مؤسسۀ پژوهش و برنامۀ
ریزی ،در حال حاضر تعداد اعضاء هیأت علمی تمام وقت کشور در سال  92-90تعداد
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 10240نفر بوده است که از این تعداد  22010متعلّق به دانشگاههای وزارت علوم و پیام نور
و غیر انتقاعی است ( 22درصد کّل) .که چنانچه همین نرخ  22درصدی کنونی را برای سال
 1404دانشگاههای وزارت علوم و پیام نور و غیر انتفاعی لحاظ کنیم ،تعداد اعضاء هیأت
علمی باید حدود  51هزار نفر باشد ،در حالی که این تعداد در حال حاضر  22010نفر است.
نسبت دانشجو به استاد در دانشگاههای برتر:
بر اساس رتبه بندی تایمز در سال  2016از نظر شاخص نسبت دانشجو به استاد
دانشگاههایی از مناطق آمریكای شمالی ،اروپا ،آسیا و خاورمیانه در میان برترینها مشاهده
میشود .اسامی  100دانشگاهی که در این رتبه بندی بهعنوان دانشگاههای برتر از نظر شاخص
نسبت دانشجو به استاد معرفی شدهاند در فهرست کلی دانشگاههای برتر این نظام در سال
 2016میالدی نیز قرار دارد .که هیچ یک از دانشگاههای ایران جزء  100دانشگاه برتر از
لحاظ نسبت دانشجو به استاد نبودند .متوسّط نسبت دانشجو به استاد در فهرست تمامی رتبه
بندی تایمز برای  200دانشگاه برتر  16/5دانشجو به هر عضو هیات علمی است .که بهترین
نسبت در دانشگاه لیسكانسین آمریكا با  0/6است که رتبۀ نخست این رتبه را به خود
اختصاص داده است و تعداد اعضای هیات علمی این دانشگاه بیشتر از دانشجویان آن است.
در جدول  1نسبت دانشجو به استاد در برخی دانشگاههای برتر دنیا که جزء  100دانشگاه برتر
تایمز بودهاند ارائه شده است (برگرفته از وب سایت تایمز.)2016 ،
جدول  .1نسبت دانشجو به استاد در برخی از دانشگاههای برتر دنيا
(دارای رتبههای زیر  111در رتبه بندی تایمز)
نام دانشگاه

نسبت

دانشگاه جان
هاپكینز
آمریكا

0/5

نام
دانشگاه
دانشگاه
شووا ژاپن

نسبت

نام دانشگاه

نسبت

دانشگاه

دانشگاه
2/5

کپنهاک
دانمارک

نام دانشگاه

نسبت

4/1

علوم
کشاورزی
سوئد

نام دانشگاه

نسبت

دانشگاه اکول
4/6

پلی تكنیک
فرانسه

4/2
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نام دانشگاه

نسبت

دانشگاه ملّی
یانگ مینگ
تایوان

نام
دانشگاه

نسبت

دانشگاه
5/4

کانال
سوئز مصر

6

نام دانشگاه
دانشگاه داکا
بنگالدش
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نسبت

1

نام دانشگاه
دانشگاه
کاپیتال چین

نسبت

نام دانشگاه

نسبت

دانشگاه ملّی
1/1

علوم و فناوری

1/2

پاکستان

سیاستهای کالن جذب هیأت علمی در خصوص رشتۀها و دانشگاههای مختلف
نقشۀ جامع علمی کشور ،در بخش اوّلویتهای علم و فناوری به اوّلویت بندی تمامی
رشتۀهای علمی کشور در سه الویت پرداخته است .لكن در مستندات و قوانین مصوّب
شورای عالی جذب و یا هیأت مرکزی جذب وزارت علوم هیچ ردی از اوّلویت بخشی به
رشتۀ های مختلف در خصوص جذب هیأت علمی وجود ندارد .همین مسئلۀ در خصوص
دانشگاههای مختلف و شهرهای مختلف نیز وجود دارد و اساساً توزیع مجوّزهای استخدامی
توسّط وزارت علوم بین دانشگاهها و رشتۀها توسّط کمیتۀ  5نفره ای در دفتر نظارت و ارزیابی
وزارت علوم و بهصورت کامالً کیفی انجام میشود ،بدین معنی که هیچ مالک و یا استاندارد
دقیق و مصوّبی که امكان رجوع به آن وجود داشته باشد ،نیست بلكه این کمیته  5نفره بر
اساس مالکهایی از جمله میزان نیازمندی دانشگاهها و یا رشتۀها و یا نیاز توسعۀ شهر و غیره
تصمیم گیری میکند (مصاحبه با صفری کارشناس دفتر نظارت ،بهمن  .)1094ناگفته
مشخص است که نبود مالکهای عینی خود میتواند منجر به اعمال سالیق و نفوذ افراد و
دانشگاههای مختلف شود .ولی تاکنون پژوهشی در این زمینۀ انجام نشده است.
نحوۀ استخدام .متكلّف 1و همكاران بیان کردهاند که در  20سال اخیر به دلیل تغییرات رخ
داده از جمله افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاه ،کاهش بودجههای دولتی و تغیرات مشابه
منجر به رخداد تغییراتی در دانشگاههای انگلستان شده است ،از جمله سختتر شدن شرایط
کاری اساتید ،افزایش انتظارات از تدریس و پژوهشهای آنان ،کاهش حقوق و تمایل
دانشگاهها به سمت استخدامهای کوتاه مدّت و کاهش استخدام دائم بوده است .در این
بررسی ،شش در صد مؤسّساتی که در سال  1992موردبررسی قرار گرفتند ،بیان کردند که
1. Metcalf
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در خصوص استخدام با مشكالتی روبرو هستند ،این درصد در سال  2001به  12درصد رسید.
مشابه همین نتیجه در خصوص مسئلۀ نگهداشت نیز است به نحوی که نرخ مشكالت از 2/2
به  1/5درصد رسید .بر اساس قانون آموزش در سال  ،1922استخدام هیات علمی رسمی به
شدّت کاهش یافته و متعاقب آن قراردادهای موقّت افزایش یافته است .اتّفاقی که به گفته
هاسبندس و داویس ( )2000منجر به رشد نحوه به کار گیری مدرسان حق التدریس برای
تدریسهای عادی نیز شده است .بدین نحو که اساساً دانشگاه هادیگر برای تدریس درس-
های ساده و معمولی اقدام به استخدام نمیکنند و از توان مدرسان حق التدریسی استفاده
میکنند .این مسئله مهمترین دغدغه افراد در هنگام استخدام و ماندن در مؤسسه یا دانشگاه
است .پژوهشهای هاسلوک 1در اسكاتلند نیز نشان میدهد که مسئله استخدام دائم در
دانشگاههای اسكاتلند نیز کم شده است (متكلّف و همكاران.)2005 ،
اندرسون ،)2002( 2بالدوین و چرونیستر ،)2001( 0کنلی )2002( 4به این مسئله اشاره
میکنند که در دو دهۀ آخر قرن بیستم ،استخدامهای نیمه وقت در انگلستان رشد داشته است
(اندرسون ،بالدوین و چرونیستر ،کنلی ،نقل شده بهوسیله رونالد و لیانگ زنگ .)2005 ،5و
یا الخواس 6در پژوهش خود ،بیان میکند که مهمترین علّتی که دانشگاههای آمریكا به سمت
استخدامهای پاره وقت میروند ،مشكالت مالی است (الخواس .)2010،البته این راهكار
تبعات مثبت و منفی را به همراه خواهد داشت که الزم است قبل از اقدام ،بررسیهای الزم
در این زمینۀ انجام شود .چنانچه وینتر 1و کجورلین )2001( 2در مقالۀ خود با عنوان بررسی
استخدام پاره وقت و تمام وقت در دانشكدههای اقتصادی ،به مطالعۀ میدانی در بین  150نقر
پرداختهاند و برای هرکدام از این نوع استخدام ،نكات مثبت و منفی را بیان کردهاند ،که
مورد بحث این مقالۀ نمیباشد.
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
سیاستهای کالن آموزش عالی ایران مخالف جذب هرگونه هیأت علمی خارجی است
به نحوی که بند اوّل صالحیت های عمومی استخدام هیأت علمی ،داشتن تابعیت جمهوری
اسالمی الزامی است (هیأت عالی جذب ،دیماه  .)94این محدودیت قانونی عمالً هر گونه
اقدامی برای جذب هیأت علمی خارجی را نیز غیر ممكن کرده است .لكن بررسی
سیاستهای استخدامی دیگر کشور و دانشگاهها نشان میدهد که بسیاری از کشورها و
دانشگاههای مطرح دنیا سیاستهای استخدامی خود در خصوص جذب هیأت علمی خارجی
را تعریف کرده و پذیرای آن میباشند .بهطور مثال دانشگاه شانگهای جی آیو تنگ چین،
دانشگاه میسوری کلمبیا ،دانشگاه کلمبیا ،دانشگاه یو سی آل ای ،دانشگاه ایلینویز ،دانشگاه
هیوستون ،دانشگاه کانزاس ،دانشگاه مسكوو فاصله بسیاری دیگر از دانشگاههای که با
مراجعه به وب سایتهای آنها این مسئله مبرّز است (وب سایتهای دانشگاهها.)2015 ،
همچنین بسیاری از تحقیقات خارجی به اهمیت مقولۀ تنوع 1در جذب اعضاء هیأت علمی
اشاره کردهاند که یكی از آن موارد ،توجّه به جذب هیأت علمی خارجی است .این موضوع
در تحقیقات بسیاری از جمله بابكوک ،)2000( 2بوئر ،)2002( 0بیرنات ،)1991( 4هیلمن 5و
همكاران ( ،)2004کتزنلسون ،)2006( 6اسمید ،)2000( 1سامرز )2006( 2و بسیاری از
نویسندگان دیگر مشاهده شده است.
هدف اصلی :تعیین مشخّصههای متقاضیان و وضعیت دانشگاههای وزارت علوم ،تحقیقات و
فن آوری در جذب اعضاء هیأت علمی
پرسشهای پژوهش از قرار زیر است:

1. diversify
2. Babcock
3. Bauer
4. Biernat
5. Heilman
6. Katznelson
7. Smith
8. Sommers
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 تعداد اعضاء هیأت علمی و میزان رشد آن و نسبت دانشجو به استاد در سالهای اخیر
چگونه بوده است؟
 نسبت متقاضی به اعالم نیاز دانشگاهها و تعداد مجوّزهای استخدام در سالهای اخیر
چگونه بوده است؟
 بیشترین نسبت متقاضی به اعالم نیاز دانشگاههای دولتی در سالهای  29تا  90برای کدام
دانشگاهها بوده است؟
 بیشترین نسبت متقاضی به اعالم نیاز رشتۀهای دانشگاهی از طرف دانشگاهها در سالهای
 29تا  90به چه نحوی بوده است؟
 سیمای متقاضیان استخدام هیأت علمی از لحاظ جنسیت و وضعیت تأهّل چگونه است؟
 سیمای صالحیتهای علمی و اجرایی متقاضیان هیأت علمی چگونه است؟
 آیا سیمای صالحیتهای متقاضیان هیأت علمی زنان و مردان متفاوت است؟
 درصد متقاضیان خارجی برای عضویت هیأت علمی در دانشگاههای ایران چقدر است؟

روش پژوهش
از نظر هدف تحقیق با توجّه به این که پژوهش حاضر به دنبال بررسی سیمای جذب هیأت
علمی در ایران است ،در حیطۀ تحقیقات کاربردی طبقه بندی میشود .از نظر نحوۀ
گردآوری دادهها ،این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی است که مبتنی بر دادههای
واقعی که از مرکز اطالعات مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم و مؤسّسه پژوهش و
برنامۀ ریزی آموزش عالی دریافت شده است ،استفاده شده است .برای تحلیلهای آماری از
نرمافزار  SPSSو  Excelاستفاده شده است .برای تفسیر هر یک از آمارهای ارائه شده،
مصاحبه های پاره ساختار یافته با کارشناسان امر انجام پذیرفت و تناقضات و نكات مبهم
تفسیر گردید.
جامعۀ آماری این تحقیق عبارت بود از کلیۀ متقاضیان سالهای گذشته جذب هیأت علمی
که در فراخوانهای سراسری جذب شرکت کردهاند و بسته به نوع دسترسیهای محقّق به
آمارهای موجود در برخی سؤاالت دانشگاههای دولتی وزارت علوم و در برخی دیگر کلیۀ

تحلیل مشخّصات متقاضیان و وضعیت دانشگاهها ...

131

دانشگاههای وزارت علوم (دانشگاههای دولتی ،دانشگاه پیام نور و دانشگاههای غیر انتفاعی)
بود.

یافتهها
با توجّه به نوع دسترسی به آمارهای ارائه شده ،بخشی از تحلیلها فقط برای دانشگاههای
دولتی وزارت علوم بوده و برخی همۀ دانشگاههای ذیل وزارت علوم (پیام نور و غیر انتفاعی
را هم شامل میشود) را در بر میگیرد .بنابراین ،دانشگاههای آزاد ،علمی کاربردی و
دانشگاههای ذیل وزارت بهداشت را شامل نمیشود.
سؤال اوّل پژوهش :تعداد اعضاء هیأت علمی و میزان رشد آن و نسبت دانشجو به استاد در
سالهای اخیر چگونه بوده است؟
تعداد کل اعضاء هیأت علمی تمام وقت دستگاههای مرتبط به وزارت علوم (دولتی ،پیام
نور و غیر انتفاعی) در سال  92-90عدد  22010و در سال  90-94عدد  00592بوده است.
در این میان با توجّه به دسترسی دقیقتری که به آمارهای تعداد اعضاء هیأت علمی در سالهای
اخیر بوده است در نمودار  1تعداد اعضاء هیأت علمی تمام وقت از سال  1024تاکنون به
تفكیک نوع سازمان مربوطه مطرح شده است (تمامی آمارهای ارائه شده در این بخش از
کتاب های آمار آموزش عالی که توسّط مؤسّسۀ پژوهش و برنامۀ ریزی آموزش عالی در
سالهای  24-90چاپ شده است ،اخذ شده است).
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نمودار  .1تعداد اعضاء هيأت علمی تمام وقت در دهۀ گذشته به تفکيک سازمانی

همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود  ،این تعداد همواره رشد صعودی داشته است و
بیشترین آن متعلّق به دانشگاههای وزارت علوم و کمترین نیز متعلّق به دانشگاههای غیر
انتفاعی است.
در نمودار  .2به بررسی نرخ رشد این تعداد بر اساس نوع سازمان مربوطه پرداخته شد.
100.0
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پيام نور

40.0
مؤسسات

20.0

غير انتفاعی

0.0
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
-20.0
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نمودار  :2بررسی نرخ رشد اعضاء هيأت علمی تمام وقت بر اساس نوع سازمان مربوطه
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در نمودار  2به بررسی نرخ رشد اعضاء هیأت علمی پرداخته شده است ،در تفسیر این
اعداد الزم است که این توضیح بیان شود که نرخ رشد مثبت به معنای افزایش تعداد اعضاء
در آن سال بوده است و نرخ رشد منفی به معنای کاهش اعضاء ،و شیب هر یک از این
نرخهای ارائه شده ،نشان دهندۀ میزان سرعت افزایش اعضاء بوده است ،بهطور مثال نرخ
رشد مؤسّسات غیر انتفاعی در سال  ،1026میزان  60درصد بوده است که به معنای افزایش
ناگهانی  60درصدی اعضاء خود بوده است ،لكن در سال بَعد این نرخ رشد به  20درصد
رسیده است ،که چون مثبت است به معنای افزایش تعداد اعضاء بوده است ،ولی این افزایش
به میزان افزایش سال قبل نبوده ،بلكه  20درصد سال قبل بوده است.
این نرخ برای سازمانهای مختلف فراز و نشیبهایی داشته است .مؤسّسات غیر انتفاعی و
دانشگاه پیام نور بی نظم ترین شكل افزایش اعضاء هیأت علمی را داشتهاند ،به نحوی که
همانطور که در نمودار مشاهده میشود ،نرخ رشد مؤسّسات غیر انتفاعی در سال 60 ،1026
درصد بوده است و در سالهای بَعد کاهش چشمگیری داشته و جالب آنكه این نرخ در سال
 1091منفی نیز شده است ،یعنی  20درصد از تعداد اعضاء هیأت علمی این مؤسّسات کاهش
یافته است و در سال بَعد درمجموع  40درصد افزایش یافته است .دانشگاه پیام نور نیز در
سال  1022بهطور ناگهانی افزایش  60درصدی اعضاء هیأت علمی خود را داشته و پس از
آن با کاهش نرخ روبرو شده است ،هر چند این نرخ همچنان مثبت است .این تكانهها در
خصوص دانشگاههای دولتی کمتر است و نرخ این دانشگاهها همواره مثبت بوده است .ولی
در برخی سالها تغییرات ناگهانی داشته است ،از جمله در سال  1022به یكباره نرخ رشد
نزدیک به صفر شده ،و در سال  1092نزدیک  15درصد رشد داشته است .البته شیبهای
تند و کند این نرخها رابطۀ مستقیمی به تعداد اعضاء هیأت علمی اوّلیه آنها نیز دارد ،و یكی
از علّتهای اصلی تكانههای کم دانشگاهها دولتی ،تعداد زیاد اعضاء هیأت علمی خود بوده
است (مطابق نمودار .)1
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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
به استادمی باشد .برای این منظور با توجّه به آمارهای تعداد دانشجویان (همه مقاطع)
دستگاههای مختلف در سالهای  26-25الی  90-94و آمار اعضاء هیأت علمی به بررسی
این نسبت پرداخته شد که نتایج در نمودار  0بیان شده است.
1893
1227

دانشگاه های
وزارت علوم
دانشگاه پيام
نور

201

288

324

384

101
56

109
69

110
74

113
82

27

30

31

32

486

80
76
31

1159

1000

603

71
68
30

75
48
29

88
35
29

67

100

29
28

دانشگاه غير

10

انتفاعی
مجموع

1
25-26 26-21 21-22 22-29 29-90 90-91 91-92 92-90 90-94

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

آنچنان که از نمودار  0به دست میآید ،علیرغم رشد تعداد هیـأت علمی دانشگاههای
دولتی در سالهای اخیرکه در نمودار  1اشاره شد ،نسبت دانشجو به استاد برای دانشگاههای
دولتی تغییر چندانی نكرده است و از نسبت یک به  22به نسبت یک به  21رسیده است ،یعنی
به ازاء هر یک استاد 21 ،دانشجو .این نسبت برای دانشگاه پیام نور از نسبت بسیار زیاد 1159
به  201رسیده است که کاهش قابل مالحضه ای داشته است و در نقطه مقابل این نسبت برای
دانشگاه غیر انتفاعی افزایشی بوده است به نحوی که از  29به  101رسیده است که نشان
دهنده این است که علیرغم اینكه نرخ رشد اعضاء هیأت علمی این دانشگاه در ده سال اخیر
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مثبت بوده است ،ولی نرخ رشد دانشجویان آن به شدّت بیشتر بوده به نحوی که درنهایت
منجر به افزایش نسبت دانشجو به استاد شده است .در مجوع سه نوع دانشگاه نیز این نسبت
رو به کاهش بوده است که از نسبت  61به  56رسیده است .که این نرخ مستقیماً تحت تأثیر
کاهش نرخ دانشگاه پیام نور بوده است .در ضمن ،برای بهتر نشان دادن دادهها ،نمودار فوق
بر مبنای لگاریتم  10ترسیم شده است.
سؤال دوّم پژوهش :نسبت متقاضی به اعالم نیاز دانشگاهها و تعداد مجوّزهای استخدام در
سالهای اخیر چگونه بوده است؟
80000
69105
58819

60000

53548

مجموع نياز
مجموع تقاضا
مجموع تأیيد صالحيت شده

30233

مجوزهای استخدام دولتی

15321

70000

50000
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30000
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3180
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1986

10000
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نمودار  .4نسبت تقاضا به نياز و صالحيتهای تأیيد شده داوطبان و تعداد مجوّزهای استخدام صادر شده

همانطور که در نمودار  4مشخص است ،همواره تعداد تقاضا از نیازهای اعالم شده بیشتر
است ،این شكاف در مقایسه با تعداد صالحیتهای تأیید شده و تعداد مجوّزهای استخدام
بسیار بیشتر است .قابل ذکر است که منظور از صالحیتهای تأیید شده ،تعداد افرادی
میباشند که صالحیتهای علمی و عمومی آنان مورد موافقت دانشگاه و وزارت علوم قرار
گرفته است .لكن با توجّه به محدودیّتهای تعداد مجوّزهای استخدام ،استخدام یا عدم
استخدام نهایی آنها مشخص نیست .تعداد مجوّزهای صادر شده استخدام ،نشان از حداقل
تعداد استخدام شدگان دارد ،ولی تفاوت بین تأیید صالحیت و مجوّزهای استخدام ،افرادی
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میباشند که استخدام آنها در آن سال نامشخّص است ،چرا که بسته به شرایط دانشگاهها
متفاوت است ،برخی دانشگاهها که از شرایط مالی خوبی برخوردار میباشند ،برای این افراد
حكم موقت داخلی صادر کرده و به نوعی استخدام شدهاند و برخی نیز منتظر برای صدور
مجوّز استخدام از وزارت خانه میباشند (مصاحبه با نوده ،رئیس دبیرخانۀ مرکز جذب اعضاء
هیأت علمی وزرات علوم ،آذرماه .)94
دادههای تعداد افراد تأیید صالحیت شده و تعداد مجوّزهای استخدام حدّاکثر و حدّاقل
اسخدامها را در این سالها نشان میدهد ،و فاصلۀ این دو نوع داده نشان از تعداد افرادی دارد
که بین چند ماه تا چند سال بهصورت حق التدریسی باید منتظر صدور حكم استخدامی خود
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.
تعداد مجوّزهای استخدام و اعالم نیازهای دانشگاهها در سه سال اخیر کاهش یافته است،
که بخشی از آن به مشكالت مالی دولت و بخشی دیگر به رویكردهای دولت جدید بر
میگردد (مصاحبه با عزیزی ،رئیس واحد برنامۀ ریزی مرکز جذب وزارت علوم ،دیماه .)94
کاهش تعداد اعالم نیاز دانشگاهها خود به خود کاهش تعداد متقاضیان را به همراه خواهد
داشت ،به دلیل اینكه زمانی که گزینههای انتخابی افراد کم باشد ،تعداد افراد شرکت کننده
در فراخوان نیز کاهش مییابد ،و از این رو کاهش تعداد متقاضیان به معنی کم شدن
متقاضیان نیست .آمارهای تعداد اعالم نیاز و تقاضا و تعداد تأیید صالحیتها از مرکز جذب
وزارت علوم ،و تعداد مجوّزهای استخدام از دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم اخذ شده
است .نتایج بیشتری از نمودار قابل استخراج است که به دلیل محدودیت فضا از بیان آن
خودداری شده است.
سؤال سوّم پژوهش :بیشترین نسبت متقاضی به اعالم نیاز دانشگاههای دولتی در سالهای 29
تا  90برای کدام دانشگاهها بوده است؟
نمودار  5نشان دهندۀ نسبت تقاضا به تعداد اعالم نیاز در هر دانشگاه است .قابل ذکر است
که در نمودار  5فقط دانشگاههایی بیان شده است که هم آمار نیاز و هم تقاضای آنها در
اختیار بوده است.
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نسبت متقاضی به اعالم نياز در دانشگاه های پر متقاضی
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نمودار  .1نسبت متقاضی به اعالم نياز در دانشگاههای پر متقاضی ،در دورۀ شهریور  19تا بهمن 93

بیشترین نسبت متقاضی به نیاز متعلّق به دانشگا ه تربیت مدرّس بوده و کمترین متعلّق به
دانشگاه شهید چمران نكتۀ مهمّی که منجر شده است که نام برخی دانشگاههای بزرگ تهران
در نمودار فوق ذکر نشده باشد ،عدم پذیرش و اقبال برخی دانشگاهها از مدل جدید فرآیند
جذب در سالهای ابتدایی فرایند بوده است .این مقاومت دانشگاهها منجر به آن شد که
دانشگاهها و به خصوص دانشكدهها در فراخوان شرکت نكنند و یا با تعداد اعالم نیازخیلی
کم حضور پیدا کنند ،و برای همین در نمودار  5نام برخی از دانشگاههای مطرح بیان نشده
است (مصاحبه با الماسی فر ،مسئول فراخوانهای مرکز حذب وزارت علوم در سالهای 29
تا  ،92مهرماه .)90
سؤال چهارم پژوهش :بیشترین نسبت متقاضی به اعالم نیاز رشتۀهای دانشگاهی از طرف
دانشگاهها ،در سالهای  29تا  90به چه نحوی بوده است؟
برای پاسخ به این سؤال نمودار  6رسم شده است که نشان دهندۀ بیشترین نسبت تقاضا به
تعداد اعالم نیاز رشتۀها است.
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نسبت متقاضی به اعالم نياز در شته های پر متقاضی
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نمودار  .6رشتۀهای برتر دانشگاههای دولتی از لحاظ نسبت متقاضی به اعالم نياز
در دورۀ شهریور  19تا بهمن 93

همان طور که در نمودار  6مشخص است ،بیشترین نسبت متعلّق به رشتۀ شیمی و کمترین
نسبت متعلّق به رشتۀ مهندسی کامپیوتر است .البته قابل ذکر است که نسبتهای ارائه شده در
یافتهها مربوط به رشتۀهایی است که دادههای آن در تعداد متقاضیان و اعالم نیازها موجود
بوده و جزء رشتۀهای با تعداد تقاضای باال و تعداد اعالم نیاز باال بوده است.
بررسی سیمای متقاضیان جذب هیأت علمی در فراخوان بهمن  :1090برای بررسی سؤاالت
 5تا  2پژوهش ،با توجّه به محدودیت دسترسی به اطالعات ،فقط اطالعات یک فراخوان که
موجود بود موردبررسی و تحلیل قرار گرفت ،هر چند این اطالعات متعلّق به سال 1090
است ،لكن این اطالعات از دو جنبه با ارزش است ،اوّل اینكه این اطالعات برای اوّلین بار
است که منتشر میشود و در اختیار عموم قرار میگیرد ،و دوّم اینكه با توجّه به یكسانی نسبی
شرایط هم اکنون دانشگاهها با سال  ،1090احتماالً نتایج به دست آمده تا حدّی مشابه وضعیت
کنونی است .قابل ذکر است که آمارهای بیان شده مبتنی بر تمامی متقاضیان دانشگاههای
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وزارت علوم (دولتی ،پیام نور و غیر انتفاعی) بوده و تفكیكی از لحاظ نوع دانشگاه و نوع
درخواست استخدام و غیره لحاظ نشده است.
سؤال پنجم پژوهش :سیمای متقاضیان استخدام هیأت علمی از لحاظ جنسیت و وضعیت تأهّل
چگونه است؟
پاسخ به این سؤال در جدول  2بیان شده است.
جدول  .2بررسی تعداد متقاضيان به تفکيک جنسيت و وضعيت تأهّل
جنسیت

وضعیت تأهّل

تعداد

درصد معتبر

مجرّد

5411

40

متأهّل

2124

60

مجموع

10542

 62درصد از کل

مجرّد

4150

50/5

متأهّل

4011

49/5

مجموع

2221

 02درصد از کل

21160

100

مرد

زن
مجموع

همانطور که مشاهده میشود ،اکثریّت متقاضیان را آقایان تشكیل دادهاند ،همچنین میزان
تأهّل در بین آقایان بیشتر از خانمها است.
 .1-1سؤال ششم و سؤال هفتم پژوهش
سیمای صالحیتهای متقاضیان هیأت علمی چگونه است؟ آیا تفاوتی بین زنان و مردان
است؟
برای پاسخ به این سؤال به بررسی متغیّرهایی که در فراخوان مورد سؤال واقع شده بود
پرداختیم .این متغیّرها شامل؛ تعداد سوابق پژوهشی ،تعداد سوابق اجرایی ،تعداد عضویت در
سازمانها و نهادها ،تعداد جوایز کسب شده ،تعداد مدارک زبان اخذ شده ،معدّل کارشناسی
ارشد ،معدّل دکتری و نمرۀ پایاننامه دکتری است .در این خصوص ذکر دو نكته الزم است:
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اوّل اینكه برخی از این عاملها در عوامل صالحیتهای علمی یک متقاضی که مورد
امتیاز دهی توسّط دانشگاهها و وزارت علوم قرار میگیرد نمیباشد و یا متفاوت است ،و
بنابراین ادّعایی بر آن وجود ندارد.
دوّم اینكه دادههای بیان شده خود اظهاری متقاضیان بوده است.
برای آزمون متغیّرهای بیان شده ،با توجّه به تفاوت ماهوی متغیّرهای اسمی و فاصلهای،
نوع آزمونها نیز متفاوت است ،که برای متغیّرهای اسمی از آزمون ناپارامتریک خی دو و
برای آزمون متغیّرهای فاصلهای معدّل از آزمون پارامتریک تی مستقل استفاده شده است.
که نتایج آزمون خی دو در جدول  0و نتایج آزمون تی در جدول  5بیان شده است.
جدول  .3بررسی اخالف تعداد کار پژوهشی افراد به تفکيک جنسيت با آزمون خی دو
مرد

زن

تعداد کل متقاضیان به تفكیک جنسیت

10541

2221

تعداد سوابق پژوهشی مشاهده شده

114691

42611

تعداد سوابق پژوهشی مورد انتظار

101650

61115

تعداد سوابق اجرایی مشاهده شده

21119

2911

تعداد سوابق اجرایی مورد انتظار

19100

11596

تعداد عضویت مشاهده شده

12222

4250

تعداد عضویت مورد انتظار

10996

6616

تعداد جوایز مشاهده شده

15212

1150

تعداد جوایز مورد انتظار

10916

2449

تعداد مدارک زبان مشاهده شده

6241

0916

تعداد مدارک زبان مورد انتظار

6101

4026

مجموع

مقدار خی دو

گروه برتر

------160062

4426/6

مردان

00696

950/6

مردان

11612

202/6

مردان

22065

019/5

مردان

10211

4 /1

-------

با توجّه به آنكه جداول  2خی دو شكل گرفته دو در دو میباشند ،درجۀ آزادی آنها 1
است ،بنابراین برای سنجش معناداری یا عدم معناری مقادیر خی دو به دست آمده در سطح
اطمینان  ، %99الزم است که مقدار خی دو به دست آمده را با مقدار عددی جدول که عدد
 6/60است مقایسه کنیم (دالور.)1020 ،
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همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،به استثناء تعداد مدارک زبان که مقدار خی
دو کوچكتر از حدّ مالک ( )6/60است ،در دیگر متغیّرها این مقدار بزرگتر از حدّ مالک
شده و بنابراین اختالف به دست آمده معنادار شده است .که با توجّه به مقادیر دادهها و
مقایسه با مقدار مورد انتظار هر گروه ،کامالً مشخص است که در متغیّرهای چهارگانه تعداد
سوابق پژوهشی و اجرایی و تعداد عضویت در سازمانها و همچنین تعداد جوایز کسب شده،
برتری با گروه مردها است.
هر چند که محاسبه میانگین متغیّرهای فوق ،از نظر روش شناسی ممكن است مورد انتقاد
باشد ،لكن با توجّه به اینكه بیان میانگین نمرات وضعیت کلی یک متغیّر را نشان میدهد ،در
جدول  4به آن اشاره شده است.
جدول  .4ميانگين نمرات هرکدام از متغيّرهای موردبررسی به تفکيک جنسيت
تعداد سوابق

تعداد سوابق

تعداد سوابق عضویت در

تعداد جوایز

تعداد مدارک

پژوهشی

اجرایی

نهادها و ارگانها

کسب شده

زبان خارجی

مرد

2/49

1/62

0/95

1/10

0/51

زن

5/90

1/10

0/59

0/21

0/42

کل

1/50

1/42

0/21

1/00

0/50

همانطور که در جدول  4مشخص است در عمدۀ موارد میانگین گروه مردان از زنان بیشتر
است.
بررسی متغیّرهای معدّل متقاضیان :جهت پی بردن به وضعیت اختالفی نمرات بین دو گروه
زنان و مردان ،از آزمون تی مستقل استفاده شده و نتایج آن در جدول  5بیان گردیده است.
قابل ذکر است که پیش از استفاده از آزمون تی مستقل ،نرمال بودن دادهها موردبررسی قرار
گرفت که تأیید گردید.
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جدول  .1بررسی تفاوت نمرات معدّلی مردان و زنان
نتایج

گروه

تعداد

میانگین

مرد

12514

12/24

زن

1690

19/05

نمرۀ پایان نامۀ

مرد

2102

19/05

دکتری

زن

1221

19/21

مرد

0045

11/29

زن

1611

12/14

متغیر
نمرۀ پایان نامۀ ارشد

معدّل دکتری

حدّ
معناداری

)Sig(P
سطح معنیداری به دست
آمده

گروه
برتر

0/01

0/000

زنان

0/01

0/000

زنان

0/01

0/000

زنان

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،سطح معناداری به دست آمده از مقدار حدّ
معناداری کوچكتر است که این نتیجه نشان دهندۀ آنست که با اطمینان  99%میتوان بیان
کرد که وضعیت نمره و معدّل زنان از مردان مناسبتر است .هر چند که آنچنان که از نمرات
مشخص است این تفاوتها چندان فاحش نیست.
سؤال هشتم پژوهش :درصد متقاضیان خارجی برای عضویت هیأت علمی در دانشگاههای
ایران چقدراست؟
بررسی این سؤال نیازمند محاسبات آماری نبود ،چرا که از مجموع  21160متقاضی ،فقط
یک نفر ایرانی االصل که هم زمان اقامت کانادا را هم دارا بوده است و یک نفر ایرانی االصل
که هم زمان اقامت سوئد را داشته است ،برای این فراخوان تقاضا داده بودند که درصد آن
به صفر میل میکند.
البته دالیل زیادی برای علّت این امر وجود دارد که مهمترین آنها منع قانونی است ،به
نحوی که بند اوّل صالحیتهای عمومی استخدام هیأت علمی ،داشتن تابعیت جمهوری
اسالمی است (برگرفته از وب سایت هیأت عالی جذب )1094 ،و مسئله دیگر عدم چند زبانه
بودن وب سایت مرکز جذب وزارت علوم است که اساساً امكان شرکت را نیز برای هر فرد
غیر فارسی زبان بسیار مشكل میکند.

بحث و نتيجهگيری
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همانطور که در یافته های پژوهش بیان شد ،باالترین نسبت متقاضی به اعالم نیاز به دانشگاه
تربیت مدرس و بَعد از آن به دانشگاه فردوسی مشهد و در رتبۀ سوّم دانشگاه صنعتی شریف
بیان شده است .این نسبتها شانس متقاضیان را برای پذیرش یا عدم پذیرش تغییر میدهد.
برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه تهران ،هر چند دارای بیشترین تقاضا میباشند ،ولی به دلیل
اینكه دارای بیشترین اعالم نیاز نیز بوده است ،نسبت متقاضی به اعالم نیاز کاهش مییابد .و
بنابراین ،شانس دریافت پذیرش را بیشتر از دانشگاههایی همچون تربیت مدرس و یا صنعتی
شریف میکند .مشابه همین تحلیلها را میتوان در خصوص رشتۀهای مختلف مشاهده کرد،
بدین شكل که باالترین نسبت در رشتۀ شیمی و کمترین نسبت در رشتۀ مهندسی کامپیوتر
است  .با توجّه به چند برابری بودن نسبت متقاضیان به نیاز دانشگاهها و محدودیّتهای
استخدامی حال حاضر کشور ،پیشنهاد میشود ،سیاستهایی در خصوص اوّلویت دهی به
رشتۀ های با اوّلویت باالتر (مطابق با نقشۀ علمی کشور) تدوین گردد که متناسب آن تعداد
مجوّزهای استخدامی در رشتۀهای با اوّلویت باالتر بیشتر شود.
در خصوص وضعیت استخدام ،با شكاف بزرگی بین تعداد متقاضیان و تعداد مجوّزهای
استخدام مواجه میباشیم  ،این شكاف بزرگ که با توجّه به آمار دانشجویان دکتری در سال
 94که حدود  12هزار نفر است و اکثر آنان سالهای آینده بر این تعداد متقاضیان اضافه
میشوند نشان از آن دارد که کشور ناخواسته با موج فارغالتحصیالن دکتریای مواجه شده
و میشود که امكان جذب در پست هیأت علمی را نداشته و یا باید جذب سازمانهای دیگر
شوند و یا اینكه گزینۀ مهاجرت از کشور را انتخاب کنند ،امری که همواره تحت عنوان فرار
مغزها و یا اصطالحاتی مشابه آن ،بهعنوان یكی از مشكالت کشور مطرح میگردیده است،
با این تفاوت که قبالً سطح فرار مغزها بیشتر در مقطع لیسانس بوده و کم کم به سطوح ارشد
رسیده و االن در حال در نوردیدن مرزهای دکتری است (مصدق.)1095 ،
در این خصوص پیشنهادهای ذیل بیان میشود:
 وزارت علوم با همكاری سازمان برنامۀ و بودجه و مبتنی بر اسناد باالدستی از جمله نقشۀ
علمی کشور ،ظرفیت استخدام را افزایش دهد.
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 سیاست استخدام تمام وقت را به استخدام نیمه وقت تغییر دهد ،با این کار میتواند ظرفیت
استخدام هر سالۀ خود را دو برابر کند.
آنچنان که متكلّف و همكاران ( ،)2005هاسلوک ( ،)2005اندرسون ( ،)2002بالدوین
و چرونیستر ( ،)2001کنلی ( )2002والخواس ( )2010نیز به آن اشاره کردهاند .البته این
راهکار تبعات مثبت و منفی را به همراه خواهد داشت که الزم است قبل از اقدام ،بررسیهای
الزم در این زمینۀ انجام شود .در این زمینۀ وینتر و کجورلین ( )2001در مقالۀ خود به بررسی
نكات مثبت و منفی آن پرداختهاند که مورد بحث این مقالۀ نمیباشد.
 موافقت و تشویق اساتید مسن و اساتید با فعالیت علمی کم به بازنشستگی زودهنگام و یا
تبدیل وضعیت به هیأت علمی نیمه وقت.
به گفته رضوان طلب (رئیس وقت مرکز جذب وزارت علوم) نظام بازنشستگی اعضای
هیات علمی خیلی کند است ،بهطوریکه در یک سال گذشته در کل دانشگاههای دولتی
کشور فقط  200نفر بازنشسته شدهاند (خبرگزاری مهر ،)1094 ،با توجّه به این مشكل ،تشویق
سیاست بازنشستگی میتواند بسیار موثّر باشد.
 تغییر قوانین بازنشستگی اساتید
مادۀ  96تا  92آیین نامۀ نحوۀ پایان خدمت وزارت علوم (مصوّب  )1090به بحث طول
مدّت خدمت مجاز پرداخته که شرایط برای استاد تمام ،دانشگاه امكان همكاری تا سنّ 10
سالگی را بیان کرده ،عالوه بر آن با درخواست فرد و موافقت رئیس مؤسّسه و تصویب هیأت
امنا ،امكان تمدید پست تا  0سال نیز وجود دارد .عالوه بر آن بر طبق مصوّبه  121سال 1091
شورای عالی انقالب فرهنگی ،با درخواست اعضاء و موافقت گروه امكان تمدید خدمت تا
 5سال نیز است .این بدان معنی است که چنانچه فردی در سن  00سالگی به استخدام هیأت
علمی در آمده باشد ،با کسب مدارج علمی و موافقت مسئولین میتواند تا  15سالگی ،یعنی
به مدّت  45سال در سمت خود باقی بماند .و با توجّه به اینكه استاد مربوطه از جایگاه و
احترام خاصّی نزد دیگر اساتید برخوردار است ،به نظر میرسد ،بدون توجّه به صالحیتهای
الزمه ،با درخواست وی موافقت خواهد شد .در شرایط کنونی و با نرخ باالی فارغالتحصیالن
جوان و بیكار ،به نظر میرسد ،این قانون خود مانعی برای به کارگیری اساتید جوان باشد .از
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اینرو الزم است که سن بازنشستگی کاهش یافته و راهکارهای دیگری برای تكریم اساتید
در نظر گرفته شود.
مادۀ  104قانون که به بازنشستگی پیش از موعد پرداخته است ،شرایط سختی (از جمله
محدودیّتهای سنّی و طول مدّت خدمت) را قرار داده است که باید اصالح شوند.
 موافقت و تشویق اساتید پر مشغله به تبدیل شدن به هیأت علمی نیمه وقت.
نكتۀ دیگر اختالف تعداد افراد تأیید صالحیت شده و تعدادمجوّزهای استخدام است ،که
خود نشان از اساتیدی دارد که بَعد از گذر مراحل نسبتاً طوالنی صالحیتهای عمومی و
علمی و مصاحبه در دانشگاه و غیره ،درنهایت باید مدّت نامشخّصی را بهعنوان حق التدریسی
به کار تدریس اشتغال داشته و منتظر ردیف استخدامی باشند ،که این خود زمینۀ نارضایتی
فراوان افراد را پدید میآورد .برای رفع این مشكل دو راه حل وجود دارد:
اوّل :هماهنگی دقیقتری بین دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم و مرکز جذب وزارت علوم
برقرار شده و قبل از هر فراخوان سراسری تعداد دقیق ظرفیتهای استخدامی دانشگاهها
مشخص شده و دانشگاه ها مبتنی بر آن اقدام به اعالم نیاز نمایند ،امری که متأسفانه در
فراخوان بهمن  95نیز همچنان مغفول واقع شده (فایل اعالم نیاز دانشگاهها توسّط مرکز جذب
وزارت علوم .)1095 ،و هرکدام از دانشگاهها هر تعداد اعالم نیاز که مورد نظر خود بوده
است را بدون لحاظ مجوّز وزارت علوم بارگزاری کرده و در مقابل مرکز جذب تنها اقدام
به اعالم کلی تعداد مجوّز هر دانشگاه کرده است ،امری که تا حدی نیز منجر به تشویش
اذهان متقاضیان شده است ،چرا که بررسی فایل اعالم نیازهای بهمن  95نشان میدهد که
عمدۀ اعالم نیازهای دانشگاهها بیشتر از تعداد مجوّزهای استخدامی آنها بوده و مشخص
نیست که نتیجۀ نهایی این اختالف اعالم نیاز و مجور ،چگونه حل میشود .این ناهماهنگی
بین دفتر نظارت و مرکز جذب وزارت علوم و هیأتهای اجرایی دانشگاهها ریشه در
علّتهایی دارد که مهمترین آن خالء قانونی است ،از اینرو الزم است هیأت عالی جذب
شورای عالی انقالب فرهنگی این خالء قانونی را بر طرف کند.
دوّم :چنانچه دانشگاهها تمایل دارند که مبتنی بر درآمدهای اختصاصی دانشگاه ،بیش از
ظرفیت استخدامی اعطائی وزارت علوم ،استخدام داشته باشند ،الزم است که قبل از
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بارگذاری این تعداد بر روی وب سایت مرکز جذب وزارت علوم ،تضمینهای الزم در
خصوص استخدام این افراد اخذ شود ،چرا که برای متقاضیان بسیار نا مطلوب است که در
دانشگاهی اقدام کنند که وضعیت استخدام آن نامشخّص است ،و با این کار دیگر شانسهای
خود را از دست میدهند.
در خصوص نسبت دانشجو به استاد ،یافتههای پژوهش نشان میدهد که بر خالف برنامۀ
پنجم توسعه این نسبت در برخی موارد نتوانسته است به استانداردهای موجود برسد ،در حالی
که این نسبت باید در دانشگاههای دولتی  11به یک باشد 21 ،به یک است یعنی به ازاء هر
 21دانشجو یک استاد وجود دارد .و این نسبت نهتنها با  100دانشگاه برتر دنیا فاصله زیادی
دارد بلكه با نسبت متوسّط  200دانشگاه برتر جهان که  16/5است نیز تفاوت معناداری دارد.
این نسبت در دانشگاه غیر انتفاعی بهجای  ،40عدد  101بوده و تنها در دانشگاههای پیام نور
است که این نسبت از وضع مطلوب نیز بهتر شده و بهجای  ،250به عدد  202رسیده است.
در این میان ،نكتۀ دیگر کاهش تعداد دانشجو در سال گذشته بوده است ،به نحوی که بر طبق
آمار های مؤسسۀ پژوهش و برنامۀ ریزی آموزش عالی ،تعداد کل دانشجویان وزارت علوم
که تا سال  1092سیر صعودی داشته است ،در سال اخیر کاهش یافته و از  1941020در سال
 92-90به تعداد  1121120در سال  90-94رسیده است .حال اینكه مسئولین وزارت علوم
چه سیاستی را برای کاهش نسبت دانشجو به استاددر نظر گرفتهاند ،افزایش استخدام هیأت
علمی و یا کاهش تعداد دانشجو ،به نظر میرسد گزینه دوّم باشد ،چرا که آمارهای چند سال
اخیر نشان از کاهش تعداد مجوّزهای استخدام (نمودار  )4و کاهش تعداد دانشجو در یک
سال اخیر دارد .لكن مالک نقشۀ علمی کشور ،تعداد اعضاء هیأت علمی است که برای
وزارت علوم باید تا سال  1404به حدود  51هزار نفر برسد ،بنابراین الزم است که بر خالف
رویۀ سه سال اخیر ،وزارت علوم اقدام به افزایش تعداد استخدامهای ساالنه خود کند تا بتواند
در زمان مقرّر به تعداد مورد نظر نقشۀ جامع علمی کشور دست یابد.
بررسی تعداد متقاضیان بهمن  90نشان میدهد که درصد متقاضیان مرد تقریباً دو برابر
درصد متقاضیان زن بوده است ،و تقریباً نیمی از متقاضیان متأهّل بودهاند .در خصوص
صالحیتهای علمی و اجرایی و تعداد جوایز و مدارک زبان و عضویت افراد ،در تمامی
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موارد به استثناء تعداد مدارک زبان در دیگر موارد ،برتری نسبی در بین مردان نسبت به زنان
وجود دارد ،و در نقطۀ مقابل نمرات پایاننامه ارشد و دکتری و معدّل دکتری زنان از مردان
بیشتر به دست آمده است .این مسئله نشان میدهد که درمجموع در فعالیتهای علمی و
اجتماعی مردان برتری دارند ،لكن در کسب نمرات کمّی که در شكل معدّل نمود پیدا
میکند زنان برتری دارند .با توجّه به تعداد باالی متقاضیان حال حاضر و تعداد افزاینده آن
در سالهای آتی و با لحاظ اینکه در نظام اسالمی اوّلویت کار با مردان است ،پیشنهاد
میشود سهم مجوّزهای اسخدامی مردان با لحاظ دیگر عوامل الزم از سهم زنان افزایش داده
شود.
وضعیت متقاضیان خارجی نیز همانطور که در باال نیز بیان شده است به صفر میل میکند،
که علّت اصلی آن ممنوعیتهای قانونی است .بنابراین ،هرگونه تمایلی برای حرکت به سمت
جذب عضو هیأت علمی خارجی در اوّلین گزینه نیازمند زیرساختهای حقوقی آن است.
این موضوع بر خالف رویۀ دانشگاههای مطرح دنیا است که زیرساختهای حقوقی الزم
برای جذب هیأت علمی خارجی را لحاظ کردهاند.
 .2محدودیّتهای پژوهش:
 .1دست یابی به تمامی آمارهای دقیق جذب با محدودیّتهایی مواجه بود.
 .2ادبیات تحقیق در این زمینۀ ضعیف بود.
 .0امكان مصاحبه و استفاده از نظرات مسئولین دانشگاهها و وزارت علوم کم بود.
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