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مشــتمل بــر  5بعــد 17 ،مؤلفــه  111شــاخص اســت .باتوجــه یافتــه هــای حاصــل الگــوی حاضــر مــی
توانــد ،مــدل مناســبی بــرای جــذب اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه فرهنگیــان باشــد.

واژگان کلیدی :طراحی الگو ،پژوهش کیفی ،جذب هیأت علمی ،دانشگاه فرهنگیان

مقدمه
نقــش و جایــگاه ویــژه دانشــگاهها در تحقــق ارزشهــای کلیــدی جوامــع موجــب شــده تــا دانشــگاهها

در تمــام عرصههــای تصمیمگیــری و تصمیمســازی بهصــورت کامـ ً
ـا مشــخص و ویــژه مــورد توجــه
و تأکیــد قــرار گیرنــد .بیشــک ،یکــی از اصلیتریــن مؤلفههــای موردنیــاز در راســتای عملکــرد
دانشــگاهها ،جایــگاه و کارکــرد اعضــای هیئتعلمــی اســت کــه در نقــش اســتادی وظیفــه تعلیــم و

تربیــت علمــی و اخالقــی دانشــجویان را بــر عهــد ه دارنــد .بــر ایــن اســاس ،بــا توجــه بــه دنیــای اطالعــات
و ارتباطــات ،نقــش اعضــاء هیــأت علمــی بــه عنــوان رکــن اساســی آمــوزش عالــی خطیرتــر بــه نظــر

مــی رســد .آنــان مــی تواننــد تفکــر خــاق و بدیعــی تولیــد کننــد و بــا تعریــف دوبــاره مســائل مربــوط بــه

دانشــگاه ،نقــش تعییــن کننــده ای داشــته و بــه مســائل مطــرح اجتماعــی  -فرهنگــی بپردازنــد و آن هــا را
ارزیابــی و داوری نماینــد.

از میــان مؤسســات آمــوزش عالــی در ایــران ،دانشــگاه فرهنگیــان دانشــگاهی اســت؛ کــه از ســال 1391

براســاس مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــرای تأمیــن و تربیــت و توانمندســازی منابــع
انســانی مــورد نیــاز وزارت آمــوزش و پــرورش ،پیشــرو در آمــوزش ،پژوهــش ،تولیــد و ترویــج علــم نافــع

مــورد نیــاز آمــوزش و پــرورش ،ســرآمد در آمــوزش و شایســتگی هــای حرفــه ای و تخصصــی تربیــت

محــور ،توانمنــد در بهــرهگیــری از فنــاوری هــای نویــن آموزشــی و تربیتــی در انجــام ماموریــت هــا ،مبتنی
بــر معیارهــای نظــم اســامی ،توانمنــد در زمینــه ســازی بــرای شــکوفایی فطــرت ،اســتعدادها و شــکل

گیــری هویــت یکپارچــه اســامی-ایرانی-انقالبی دانشــجو معلمــان ،برخــوردار از هیــأت علمــی و

مدیــران مومــن ،آراســته بــه فضایــل اخــاق اســامی ،عامــل بــه جامعــه عــدل جهانــی (جامعه مهــدوی)،
وابســته بــه وزارت آمــوزش و پــرورش کــه بــا ایــن اهــداف تاســیس و طبــق مفــاد اساســنامه دانشــگاه،
مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،ضوابــط و مقــررات وزارتیــن آمــوزش و پــرورش و علــوم،

تحقیقــات و فنــاوری و قوانیــن و مقــررات اداره مــی شــود (اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان .)1390 ،بــه

طــور کلــی رســالت هــای فــوق و ســایر رســالت هایــی کــه بــر عهــده دانشــگاه فرهنگیــان وجــود دارد،

دانشــگاه را بــه عنــوان یکــی از مخــازن اندیشــه و محــل تربیــت گنجینــه ملــی ،یعنــی زاهــدان خداشــناس

طراحی الگوی جذب اعضای هیئتعلمی در دانشگاه فرهنگیان
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مردمگــرا ،نــوع دوســت مصمــم میکنــد کــه مســئولیت راهبــری و تزکیــه یکایــک افــراد جامعــه را بــه
عهــده بگیرد(قورچیــان و خورشــیدی.)1394 ،

هــر چنــد تــا قبــل از تأســیس دانشــگاه فرهنگیــان در ســال  1391مســئولیت تربیــت معلــم در ایــران را
مراکــز وابســته بــه وزارت آمــوزش و پــرورش عهــدهدار بودنــد و ایــن مراکــز دارای ســابق ه و پیشــینهای

حــدود ٌا یکصــد ســاله مــی باشــند ،لیکــن فراینــد جــذب اعضــای هیــأت علمــی بــرای رشــتههای موجــود،
در چارچــوب مصوبــات شــواری عالــی انقــاب فرهنگــی و وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری پــس از

تأســیس دانشــگاه انجــام شــده و ایــن فراینــد جــذب اعضــای هیــأت علمــی در ایــن دانشــگاه بــا قدمــت
زیــاد ،جدیــد میباشــد .از ســوی دیگــر ،آمــار شــرکت کننــدگان در فراخوانهــای سراســری جــذب هیــات

علمــی دانشــگاه فرهنگیــان در چنــد ســال اخیر پس از تأســیس دانشــگاه فرهنگیان ،نشــان از تعــداد باالی
متقاضیــان دارد؛ بــه نحــوی کــه در ســال هــای اخیــر بــه طــور متوســط بــه ازای هریــک موقعیــت اعــام

شــده ،بیــش از  30تقاضــا در برخــی رشــتهها بــرای آن ثبــت شــده اســت (مردانــی ،حکیــم و خالقیــان،
 .)1392حجــم بــاالی درخواس ـتها و همچنیــن ضــرورت جــذب و نگهــداری بهتریــن نیروهــا ،نیــاز
بــه وجــود فراینــد مناســب در جــذب و اســتخدام را بیشــتر مشــخص میکنــد .بنابرایــن ،همــان گونــه

(شــاهیبیک و هاشــمی )1386 ،بیــان میکننــد کــه الزم اســت ،ســازمانها و بهخصــوص دانشــگاهها،
بــرای ســازگاری بــا تغییــرات محیطــی ،بهطــور مــداوم نقــاط قــوت و ضعــف خــود را شناســایی کــرده،

بــا ایجــاد تغییــرات الزم در فراینــد جــذب و اســتخدام ،برنامهریزیهــای دقیقتــری انجــام دهنــد .امــری

کــه در بررســیهای تاریخــی فرایندهــای جــذب دانشــگاههای مختلــف دنیــا نیــز بهخوبــی مشــاهده
میشــود .ســیر تاریخــی تحــوالت نشــان میدهــد کــه ایــن فرایندهــا در ابتــدا بســیار ســاده بــوده ،ولــی

هماکنــون از مجموعــه اقداماتــی تشــکیل شــده کــه بــه صــورت کتابچههایــی مفصــل از طریــق بســیاری

از دانشــگاههای دنیــا ارائــه شــده و مراحــل و شــاخصهای بهکارگیــری افــراد را بهوضــوح تبییــن کــرده
اســت (مصــدق؛ زینآبــادی؛ بهرنگــی و عبدالهــی.)1395 ،

بــا اســتناد پژوهشهــای انجــام یافتــه ،یــک سیســتم مدیریــت اســتراتژیک منابــع انســانی ناصحیــح،

عملکــرد ســازمانی را کاهــش مــی دهــد و مســیر تحــول ســازمانی را مســدود مــی کنــد .لــذا از یــک ســو،
مدیــران بایــد شــیوه هــای نویــن مدیریــت راکــه بــه ارتقــای عملکــرد ســازمان می انجامــد پذیرا باشــند؛ از

ســوی دیگــر اعمــال مدیریــت منابــع انســانی در هــر کشــور و ســازمانی بایــد مناســب بــا شــرایط و اوضاع
و احــوال سیاســی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و  ..بــه صــورت یومــی انجــامگیرد .در عمل دانشــگاه

هــای ایــران بــه عنــوان نمــاد نظــام آموزشــی عالــی کشــور ،هنــوز آن چنــان کــه بایــد نتوانســته اســت نقــش
برجســته ای را در توســعه علمــی ،نــوآوری و ارتبــاط بــا صنعــت در مقایســه بــا دانشــگاه هــای کشــورهای
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توســعه یافتــه داشــته باشــد .لــذا بــرای دســت یابــی بــه قابلیــت هــای اساســی و نیز جهــت تحقــق اهداف
علمــی و فنــاوری ســند چشــم انــداز  1404و اهــداف و رســالت ســند تحــول بنیادیــن در آمــوزش و

پــرورش و مأموریتهــای دانشــگاه فرهنگیــان الزم اســت ،گام هــای اساســی در ابعــاد مختلــف برداشــته

شــود .یکــی از ایــن گامهــا ،در کارکــرد محــوری جــذب و اســتخدام و تعییــن معیارهــای مناســب بــرای

انتخــاب و گزینــش اعضــای هیــأت علمــی در دانشــگاه فرهنگیــان اســت تــا فرآینــد اســتخدام بــا رعایــت
عدالــت محــوری منجــر بــه ایجــاد نظــام شایســتگی و ارتقــای بهــره وری اعضــای هیــأت علمــی گــردد.
گزینــش و بــه کارگیــری افــراد شایســته در هــر ســازمان بــا توجــه بــه محیــط پویــا و متغیــر کنونــی و نیــز
تحــوالت ســریع فنــاوری ،دانــش محــور شــدن امــور و رقابــت شــدید در دنیــای امــروزی ،یکــی از مهــم

تریــن و اساســی تریــن چالــش هایــی اســت کــه هــر ســازمان بــا آن روبروســت (پندارپــور فــرد.)1392 ،
حــال ایــن ســوال مطــرح مــی شــود :چگونــه دانشــگاه فرهنگیــان مــی توانــد بــه اهــداف ،وظایــف و
رســالت هــای خــود تحقــق بخشــد؟

پاســخ در یــک کالم نهفتــه اســت .آن هــم شناســایی و جــذب نخبــگان جامعــه بــرای اعضــای هیــأت

علمــی اســت ،چــرا کــه در دانشــگاه در واقــع تمــام کارکنــان ماننــد رؤســای دانشــگاه هــا ،مدیــر گــروه هــا،
عناصــر ســتادی خــود جــزء اعضــای هیــأت علمــی بــه شــمار میرونــد .بنابرایــن ،شناســایی و جــذب

اعضــای هیــأت علمــی یکــی از مؤلفــه هــای مهــم و بســتر اساســی تحقــق رســالت و اهــداف آرمــان های

دانشــگاهی اســت .از ســوی دیگــر مســئله جــذب اعضــای هیــأت علمــی در ایــران بســیار حائــز اهمیــت
بــوده ،چــرا کــه کشــور مــا ،کشــور اســامی اســت و وادی ام القــرای کشــورهای جهــان را دنبــال میکنــد.

چنیــن کشــوری بایــد از هــر نظــر نمونــه باشــد کــه الزمــه نمونــه بــودن وجــود جامعــه دانشــگاهی ،الگــو،
مصمــم ،مســلط و مشــرف بــه هــدف باشــد .بــر ایــن اســاس شناســایی و جــذب اعضــای هیــأت علمــی

بســیار حائــز اهمیــت اســت .گرچــه در ایــن خصــوص مطالعــات متعــددی انجام گرفتــه و از لحــاظ کیفی
و کمــی بــه مــوازات رشــد جهانــی اســت امــا در خصــوص شناســایی و جــذب کیفــی اعضــای هیــأت
علمــی تربیــت معلــم هنــوز جــای کار بســیار اســت و دلیــل بــارز آن فقــدان یــک الگــوی قالــب جــذب

اعضــای هیــأت علمــی بــرای دانشــگاه فرهنگیــان اســت.

از طرفــی دانشــگاه فرهنگیــان یکــی از دانشــگاه هــای اســتراتژیک نظــام اســت کــه رســالت آن تربیــت

معلــم اســت و در واقــع ایــن معلمــان هســتند کــه مــی تواننــد منابــع انســانی را بــه ســرمایه تبدیــل کننــد.

لــذا ایــن پژوهــش در پــی آن اســت کــه بــه ایــن ســوال اساســی پاســخ دهــد کــه :مناســب تریــن الگــوی
جــذب هیئــت علمــی در دانشــگاه فرهنگیــان کــدام اســت؟
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مــرور مبانــی نظــری و تجربــی جــذب اعضــای هیــأت علمــی در ایــران نشــان میدهــد کــه عــدم وجــود

اســتانداردهای مشــخص بــرای تخصيــص ســهميههای اســتخدام ،ضعــف ســامانه ثبــت نــام ،یکســانی
اســتانداردهای صالحيتهــای علمــی بــرای همــه دانشــگاهها و رشــتهها ،تعویــق در صــدور حکــم

اســتخدامی برخــی متقاضيــان و طوالنــی شــدن فراینــد اســتخدام آســیبهای وضعیــت موجــود جــذب
شــناخته شــده اســت .همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــات نشــان دادنــد؛ پدیــده جــذب اعضــای هیــأت
علمــی بــا متغیرهــای زیــادی در ارتبــاط میباشــد .برخــی از ایــن عوامــل ،عبارتنــد از :شایســتگی و

تواناییهــاي شــخصی ،مســائل اعتقــادي ،اخالقــی و دینــی و دارا بــودن امتیــازات ویــژه علمی اســت .در

شــمار زیــادی از پژوهشهــا عوامــل موثــر بــر جــذب؛ عوامــل جـــو تحقیــق و پژوهــش ،آمــوزش ،ویژگی

هــای فــردی شــناخته شــده اســت (مصــدق و همــکاران.)1395 ،

مــروری بــر نتایــج پژوهشهــای داخلــی نیــز نشــان میدهــد کــه اختــاف بیــن وضعیــت موجــود و

وضعیــت مطلــوب پایــداری و فعالیــت اعضــای هیــأت علمــی ،بــراي متغیرهــاي دانــش تخصصــی،
مهارتهــاي تدریــس ،مهارتهــاي ارتباطــی و رهبــري ،مهارتهــاي مکمــل ،خدمــات پژوهشــی و فنــاوري،

جمعگرایــی ،ویژگیهــاي شــخصیتی و ویژگیهــاي اخالقــی ،معنــادار اســت؛ امــا بــراي متغیرهــاي
خدمــات حرفــهاي (علمــی -اجرایــی) و معیارهــاي دینــی معنــادار نبــود (محمــدی؛ نجفبیگــی؛
موسـیخانی و عالمتبریــز .)1395 ،پژوهــش ســلیمی ،حیــدری و کشــاورزی ( )1394نشــان داد کــه از

دیــدگاه دانشــجویان دکتــری ،مهمتریــن شایســتگی اعضــای هیــأت علمــی در یــک دهه آینده ،شایســتگی
پژوهــش خواهــد بــود ،ایــن در حالــی اســت کــه در شــرایط موجــود ،شایســتگی تدریــس اعضــای هیــأت
علمــی از وضع ّیــت مطلوبتــری برخــوردار اســت .بعــاوه ایــن مطالعــه آشــکار نمــود کــه بیــن وضع ّیــت

موجــود و مطلــوب شایســتگی هــای تدریــس ،پژوهــش ،مشــاوره ،ارائــه خدمــات و همــکاری و همیــاری

اعضــای هیــأت علمــی بــا همــکاران شــکاف زیــادی وجــود دارد .در پایــان بیــن ابعاد مختلف شایســتگی

ارتبــاط معنــاداری یافــت شــد .نتایــج پژوهشهــا نوربخــش و ســپهر ( )1390نشــان میدهنــد؛

گزینههــای اخــاق آموزشــی ،ســوابق تحصیلــی (اعــم از دانشــگاه فــارغ التحصیلــی ،دانــش آموختــه

رتبــه برتــر) و توانایــی تدریــس ،شــاخصهایی هســتند کــه کمتریــن پشــیمانی از مدنظــر قــرار دادن آنهــا

در گزینــش علمــی افــراد بدســت میآیــد .بــه عبارتــی ایــن شــاخصها از اطمینــان باالیــی در مدیریــت

ریســک برخوردارنــد و تصمیــم گیرنــدگان تأســف کمتــری نســبت بــه انتخــاب ایــن شــاخصها بــه عنــوان

شــاخصهای اثرگــذار خواهنــد خــورد.

مصــدق و همــکاران( )1395در نتایــج مطالعاتشــان در خصــوص « آســیب شناســی فراینــد جــذب

هیــات علمــی در دانشــگاههای دولتــی» معتقدنــد؛ عدم وجود اســتانداردهای مشــخص بــرای تخصيص
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ســهميههای اســتخدام ،ضعــف ســامانه ثبــت نــام ،یکســانی اســتانداردهای صالحيتهــای علمــی بــرای
همــه دانشــگاهها و رشــتهها ،تعویــق در صــدور حکــم اســتخدامی برخــی متقاضيــان و طوالنــی شــدن

فراینــد اســتخدام بــه عنــوان آســیبهای موجــود ،شــناخته شــد.

اصیلــی و هنــدی( )1389در پژوهشــی بــه بررســی تطبیقــی فراینــد جــذب و ارائــه مــدل مناســب
بــرای ســازمانهای دانــش :مــوردکاوی پژوهشــگاه صنعــت نفــت پرداختنــد .در ایــن پژوهــش مجموعــه

معیارهــای مهــم در طراحــی فراینــد جــذب در قالــب مؤلفــه هــای کلیــدی پنجگانــه فراینــد مدیریــت

تامیــن و جــذب نیــروی انســانی ارائــه گردیــد کــه عبارتنــد از :مؤلفــه تامیــن نیــروی انســانی ،نیازســنجی
نیــروی انســانی ،راهبــرد جــذب ،اســتخدام و تحلیــل شــغل .ایــن مــدل میتوانــد بــرای اســتقرار یــک
نظــام کارا در ســازمان هــای دانشــی و نــوآور اســتفاده شــود.

قورچیــان و اســام پنــاه ( )1387در تحقیقــی بــا عنــوان «بررســی وضعیــت جــذب ،حفــظ و ارتقــاء

هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســامی و ارائــه مدلــی مناســب جهــت بهبــود وضعیــت موجــود» ،بــا

اســتفاده از مــرور ادبیــات مربوطــه و مطالعــه تطبیقــی ،چارچــوب ادراکــی مــدل بــا مولفههــای جــذب و
بکارگمــاری بــا  20زیــر مولفــه ،حفــظ و نگهــداری بــا  35زیرمولفــه ،آمــوزش و بهســازی بــا  21مولفــه،

ارتقــاء بــا  40زیرمولفــه ،مهارتهــا و وظایــف آموزشــی ،مهارتهــا و وظایــف پؤوهش ،مهارتهــا و وظایف

خدماتــی و مشــاورهای ،مهارتهــا و وظایــف مجــازی ،مهارتهــا و وظایــف اجتماعــی تدویــن نمودنــد.

میرکمالــی ،حــاج خزیمــه و ابراهیمــی( )1394در تحقیقاتشــان پیرامــون «شناســایی مــاک هــای جذب
و نگهداشــت منابــع انســانی و ارائــه راهکارهــای مناســب(مورد :کارکنــان دانشــکده هــای پردیــس فنــی

دانشــگاه تهــران» نشــان دادنــد؛ کــه او ًال وضعیــت مالكهــاي جذب و نگهداشــت منـــابع انســانی کارکنان
پاییــن تــر از حــد متوســط و میانگیــن فرضــی پژوهــش قــرار دارد .ثانیــ ًا مالكهایــی کــه در جــذب

و نگهداشــت منابــع انســانی موردتوجــه قــرار میگیــرد شــامل ســه دســته مالكانــد کــه عبارتنــد از:

شایســتگی و تواناییهــاي شــخصی ،مســائل اعتقــادي ،اخالقــی و دینــی و دارا بــودن امتیــازات ویــژه.

طهماســبی و همــكاران( )1391در خصــوص «اســتخراج اقدامــات مناســب جــذب هیــات علمــی برای

دانشــگاههای دولتــی مبتنــی بــر دیــدگاه صاحبنظــران جــذب» یافتههــای بخــش مطالعاتــی ،منتــج بــه

شناســایی  84اقــدام مناســب و  53آســیب محــوری فراینــد کنونــی و یافتههــای بخــش کیفــی منتــج
بــه شناســایی  34اقــدام مناســب در فراینــد جــذب ،از نــگاه صاحبنظــران شــد .درنهایــت ،بــا توجــه بــه
مقایســه اقدامــات اشــاره شــده در دانشــگاههای دنیــا و اقدامــات اســتخراج شــده از دیــدگاه صاحبنظــران

و بــا لحــاظ آســیبهای موجــود ،فراینــد مــورد نظــر در  54اصــل و  34اقــدام مناســب در مراحــل
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چهارگانــه برنامهریــزی ،نیرویابــی ،انتخــاب و انتصــاب طراحــی شــد .بــر اســاس نتايــج بــه دســت آمــده

«فرصــت بــراي توســـعه حرفـهاي و علمــي» مهمتريــن عامـــل بــراي جــذب اســتعدادها علمــی حرفـهاي
و علمــي و وجــود منابــع و امكانــات بــرای فعالیتهــای علمــی در رتبــه دوم و امنیــت شــغلی در رتبــه

ســوم میباشـــد .نتايــج تحقیــق نشــان داد؛ «جــو تحقیــق و پژوهــش در دانشــگاه» مهمتريــن معیــار بــراي
اســتعدادهاي علمــي بــه شــمار مـيرود .جــو تحقیــق و پژوهــش در دانشــگاه عوامــل مختلفــي را در بــر

ميگیــرد از جملــه زمــان الزم بـــراي تحقیــق و پژوهــش ،منابــع کافــي بــراي انجــام کار علمــي ،ارزش
قائــل شــدن بــراي پژوهــش و غیــره .ايــن نتیجــه نشــان میدهــد کــه بــراي اســتعدادها ورود بـــه يــک
ســازمان بیشــتر از همــه متأثــر از وجــود فضايــي اســت کــه ايــن افــراد بتواننــد توانمنديهـــاي پژوهشــي،

تحقیقاتــي و رشــد علمــي خــود را در آن محقــق ســازند .همچنیــن نتايــج نشــان ميدهــد کــه عامــل جـــو

تحقیــق و پژوهــش بیشــترين تأثیرگــذاري را در جــذب اســتعدادها در دانشــگاه تهــران دارد.

مصــدق و حســینی( )1395در « اســتخراج اقدامــات مناســب جــذب هیــات علمــی بــرای دانشــگاههای

دولتــی مبتنــی بــر دیــدگاه صاحبنظــران جــذب» یافتههــای بخــش مطالعاتــی ،منتــج بــه شناســایی 84
اقــدام مناســب و  53آســیب محــوری فراینــد کنونــی و یافتههــای بخــش کیفــی منتــج بــه شناســایی 34

اقــدام مناســب در فراینــد جــذب ،از نــگاه صاحبنظــران شــد .نوربخــش و ســپهر( )1390در پژوهشــی به

بررســی شــاخص هــای جــذب اعضــای هیــات علمی دانشــگاه بــا اســتفاده از الگوریتــم الکتــرا پرداختند.

در ایــن پژوهــش بــرای کاهــش عــدم اطمینــان در تصمیــم گیــری از روشــهای تصمیــم گیــری چندمعیــاره
اســتفاده شــده اســت .یکــی از شــاخصهای محاســبه شــده در ماتریــس تصمیم در شــرایط عــدم اطمینان،

شــاخص کمتریــن پشــیمانی اســت .هــدف از ایــن مطالعــه شــناخت گزینههایــی بــا کمتریــن پشــتیبانی
در انتخــاب اعضــای هیــات علمــی مــی باشــد .بــه عبــارت دیگــر بــا اهمیــت دادن بــه ایــن گزینههــا

یــا شــاخصهای انتخابــی بــا کمتریــن ریســک در جــذب هیــات علمــی مواجــه خواهیــم بــود .بدیــن
منظــور ،در قالــب یــک مطالعــه مــوردی در دانشــگاه اصفهــان ،گزینههــای اصلــی در گزینــش علمــی

اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه مــاک ارزیابــی و بررســی قــرار گرفــت .در انتخــابگزینههــایکمتریــن
پشــیمانی 9 ،شــاخص کلیــدی در ســه گــروه آموزشــی ،پژوهشــی و اجتماعــی مــورد مطالعــه قــرار گرفت.
امتیازدهــی و رتبــه بنــدی گزینههــا بــا اســتفاده از الگوریتــم الکتــرا انجــام شــد .نتایــج تحلیــل بیانگــر ایــن

مطلــب اســت کــه گزینههــای اخــاق آموزشــی ،ســوابق تحصیلی(اعــم از دانشــگاه فــارغ التحصیلــی،

دانــش آموختــه رتبــه برتــر) و توانایــی تدریــس ،شــاخصهایی هســتند کــه کمتریــن پشــیمانی از مدنظــر
قــرار دادن آنهــا در گزینــش علمــی افــراد بدســت میآیــد .بــه عبارتــی ایــن شــاخصها از اطمینــان باالیــی

در مدیریــت ریســک برخوردارنــد و تصمیــم گیرنــدگان تأســف کمتری نســبت بــه انتخاب این شــاخصها
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بــه عنــوان شــاخصهای اثرگــذار خواهنــد خــورد.
فالنیــگان ،جونــز و مــور( )2014بــه ذکــر مختصــری از تاریخچــه اســتخدام هیئــت علمــی در کالجهای

دوســاله پرداختــه ،بیــان میکننــد کــه اوایــل( ،)1950-1990ایــن اســتخدام روش خاصــی نداشــت و

خیلــی وقتهــا انتخــاب عضــو جدیــد در اجالسهــای علمــی یــا یــک همــکاری علمــی رخ م ـیداد و

در اکثــر مــوارد هــم نظــر یــا رضایــت اعضــای قبلــی هیئــت علمــی لحــاظ نمیشــد کــه ایــن شــیوهها ،بــا
اعتراضــات افــراد بهویــژه اقلیتهــا و رنگینپوسـتها مواجــه شــد .از ایــن رو ،تغییراتــی در روشهــای

اســتخدام بــه وجــود آمــد .فالنیــگان و همــکاران در ادامــه بیــان میکننــد کــه امــروزه روشهــای
اســتخدام در کالجهــای دوســاله ،از الگوهــای مشــابهی همچــون :الوهــای مــورای( ،)1999رافــس و

وارن( ،)2001ون در وورم( ،)2001فولــر هیــل( ،)2002هیکــت( )2002و هامونس( )2003پیروی

میکنــد؛ کــه اکثــر ایــن الگوهــا مشــابهت زیــادی بــه یکدیگــر داشــته و مراحــل ذیــل را شــامل میشــوند:

اطالعرســانی گســترده ،تشــکیل کمیتــه جســتجو ،آمــوزش کمیتــه جســتجو ،بررســی ســوابق ،مصاحبــه،
مرحلــه اطــاع و دعــوت بــه اســتخدام(فالنیگان ،جونــز و مــور.)2014 ،

طبــق نتايــج تحقيــق شــبکه اطــاع رســانی آموزشــی اتحادیــه اروپــا()2008؛ مقایســه هفــت بعــد
درخصــوص جــذب هیئــت علمــی در بیــن کشــورهای اروپایــی پرداختــه اســت .در بعــد اول درخصوص

مســئولیت جــذب هیئــت علمــی ،ســه حالــت را بیــان میکنــد )1 :مســئولیت آن بــا حاکمیــت)2 ،
مســئولیت آن بــا مؤسســه آموزشــی )3 ،مســئولیت آن فعالیــت مشــترک بیــن حاکمیــت و موسســه

آموزشــی .در ادامــه بــه دســتهبندی کشــورهای مختلــف در ایــن ســه حیطــه پرداختــه اســت کــه بــه دلیــل
محدودیــت فضــا ،از بیــان جزئــی آن خــودداری شــده؛ ولــی درمجمــوع ،مســئولیت جــذب در بیشــتر

کشــورها بهصــورت فعالیتــی مشــترک بیــن حاکمیــت و مؤسســه اســت .در بعــد دوم ،انــواع مدلهــای
اصلــی اســتخدام بیــان شــده کــه بررســی و مقایســه کشــورهای مختلــف اروپایــی درخصــوص نــوع

اطالعرســانیهای آنهــا و همچنیــن برگــزاری یــا عــدم برگــزاری آزمونهــای رقابتــی و میــزان نقــش
دولــت در ایــن آزمونهــا پرداختــه اســت .در بعــد ســوم ،بــه واحــد اســتخدامکننده و نــوع قــرارداد

اســتخدام پرداختــه شــده اســت کــه نشــان میدهــد در اکثــر کشــورهای اروپایی(بــه اســتثنای یونــان،
فرانســه ،و ایرلنــد) ،موسســات اقــدام بــه اســتخدام هیئــت علمــی خــود در تمامــی ســطوح میکننــد و
هرکــدام قــرارداد اســتخدام مخصــوص بــه خــود را دارنــد .بعــد چهــارم در زمینه حقــوق و ارتقــای افراد و

بعــد پنجــم بــه وظایــف و زمــان کار اعضــای هیئــت علمــی پرداختــه اســت .در بعــد ششــم بــه روشهــای
ارزیابــی و مســئولیتپذیری اعضــا و در بعــد هفتــم بــه چالــش نحــوه مدیریــت بــر اعضــای هیئــت علمی
پرداختــه شــده اســت کــه بــه دلیــل عــدم ارتبــاط بــا مســئله پژوهــش بــه آن نمیپردازیــم.

طراحی الگوی جذب اعضای هیئتعلمی در دانشگاه فرهنگیان
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روبــرت( ،)2008معتقــد اســت؛ پنــج اصــل اســتخدام دانشــگاه لویــوال ماریمونــت را اینگونــه تدویــن

کــرده اســت :اعتبــار ،عینــی بــودن ،ثبــات اندازهگیــری ،عقالنیــت ،امنیــت اطالعــات افــراد (بــرای
هرکــدام از ایــن اصــول نیــز ابعــادی مطــرح شــده اســت) .همچنیــن بــه دو اصــل مهــم اخالقــی نیــز

اشــاره میکنــد کــه رفتــار برابــر بــا همــه متقاضیــان و عــدم تفکــر انحصــاری و محدودکننــده در مــورد

آنهاســت .بــا توجــه بــه نقــش محــوری دانشــگاه هــا در تربیــت نیروهــای متخصــص مــورد نیــاز جامعــه

و اینکــه دانشــگاه هــا مبــدأ همــه تحــوالت قلمــداد مــی شــود ،علــی الخصــوص دانشــگاه فرهنگیــان کــه
مســئول تربیــت معلمیــن هســتند و انســان ،اســاس و محــور تحــوالت در ســازمان محســوب مــی شــود،
اگــر طــرح ریــزی نیــروی انســانی و مدیریــت امــور اســتخدامی بــه درســتی انجــام نگیــرد و اســتخدام

اعضــای هیــأت علمــی در دانشــگاه هــا بــا برقــراری ارتباطــات نفــوذی و معیارهــای غیــر معقــول باشــد و
مالحظــات سیاســی اجتماعــی در اجــرای آن بــر منافــع کاری مقــدم باشــد ،افــرادی بــا صالحیــت پاییــن
جــذب دانشــگاه هــا مــی شــوند و تبــع آن ،دانــش آموختــگان از بــار علمــی الزم برخــوردار نمــی شــوند

و ایــن صــاح جامعــه تعلیــم وتربیــت و در راســتای تحقــق مأموریــت دانشــگاه نخواهــد بــود .بنابرایــن

گزینــش اعضــای هیــأت علمــی بایــد براســاس مــاک هــای صحیحــی باشــد تــا مناســب تریــن افــراد

جهــت عضویــت در هیــأت علمــی دانشــگاه انتخــاب و بــه کارگمــارده شــوند .پژوهــش حاضــر بــه دنبــال

آن اســت ،الگــو مطلــوب بــرای معیارهــای انتخــاب اعضــای هیــأت علمــی در دانشــگاه فرهنگیــان ایــران
را طراحــی نمایــد تــا اغلــب مــاک هــا و شــاخص هــای کلیــدی را در بــر داشــته باشــد و بتوانــد در

انتخــاب و گزینــش اعضــای هیــأت علمــی و آســیب شناســی آن در دانشــگاه فرهنگیــان و جهــت تحقــق
وضعیــت مطلــوب و افزایــش بهــره وری در ایــن مــورد ،مفیــد واقــع گــردد.

نتایــج پیشــینه پژوهــش هــای انجــام شــده در داخــل کشــور نشــان مــی دهــد کــه هنــوز پژوهشــی در زمینه

طراحــی الگــوی جــذب اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه فرهنگیــان صــورت نگرفتــه اســت .لــذا بــا توجه
بــه آنچــه بیــان شــد؛ پژوهــش حاضــر بــه دنبــال طراحــی الگــو بــرای جــذب اعضــای هیئــت علمــی در

دانشــگاه فرهنگیــان اســت.

روش تحقیق
پژوهــش حاضــر از لحــاظ هــدف کاربــردی و از جهــت نحــوه گــردآوری دادههــا ،کیفــی اســت .از آنجــا
کــه پژوهــش حاضــر در صــدد بــه دســت آوردن شــناختی همهجانبــه از مؤلفههــای الگــوی جــذب
اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه فرهنگیــان بــود ،بنابرایــن ســعی شــد از دادههــای کیفــی بــرای نیــل
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بــه هــدف یادشــده اســتفاده شــود .بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش از رویکــرد کیفــی و بــه طــور خــاص از

راهبــرد نظریــه داده بنیــاد 1اشــتروس و کوربــن 2اســتفاده شــد .در بخــش کیفــی ،ابتــدا بــا  20نفــر از

متخصصــان و صاحبنظــران تربیــت معلــم ،در خصــوص شناســایی مؤلفههــای جــذب اعضــای هیأت

علمــی دانشــگاه فرهنگیــان مصاحبههــای عمیــق نیمــه ســاختار یافتــه انجــام شــد .بهمنظــور تجزیــهو

تحلیــل دادههــا و بــرای پاســخ بــه ســؤاالت پژوهــش ،از تکنیــک تحلیــل محتــوا اســتفاده شــد .تحلیــل

محتــوای اســناد و مصاحبههــای بخــش کیفــی بــا اســتفاده از روش گال ،بــورگ و گال )1994(3در پنــج
مرحلــه انجــام شــد .در مرحلــة اول متــن مصاحبههــا مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد و تمــام گزارههــای

مربــوط بــه مؤلفههــای جــذب اعضــای هیــأت علمــی اســتخراج شــدند .در مرحلــة دوم روش مقولهبندی
مناســب انتخــاب شــد .در مرحلــة ســوم هــر یــک از گزارههــای جمعآوریشــده بــرای قــرار گرفتــن در

هــر یــک از مقولههــا ،نشــانهگذاری شــدند .در مرحلــة چهــارم مقولهبنــدی بــا روش کدگــذاری بــاز و
کدگــذاری محــوری انجــام شــد و تفســیر و ارزشــیابی یافتههــا در مرحلــة پنجــم صــورت گرفــت.

بــرای بررســی روایــی در بخــش کیفــی در وهلــه اول از روش مثلثســازی 4بهــره گرفتــه شــد ،در این راســتا از

طریــق گــردآوری شــواهد از منابــع مختلــف شــامل تئــوری هــای گوناگــون ،منابــع اطالعاتــی متنــوع و صاحــب

نظــران روایــی مــورد بررســی و تاییــد قــرار گرفــت ،در ادامــه نظــر شــرکت کننــدگان در پژوهــش در بــارهی اعتبــار
یافتههــا و تفســیر دریافــت شــد .بــرای ایــن کار یافتــه هــا ،تفســیرها و نتایــج پژوهــش را در گروهــی کانونــی

متشــکل از شــرکت کننــدگان در پژوهــش مــورد قضــاوت قــرار گرفــت و مــورد تاییــد قــرار گرفــت .همچنیــن
بــرای بررســی پایایــی از یادداشــت بــرداری مفصــل و دقیــق ســر صحنــه ،ضبــط صــوت بــا کیفیــت بــرای ثبــت
دقیــق یافتــه هــا و آنالیــز دادههــا بــه کمــک افــراد ناشــناس و رایانــه بــه طــوری کــه دیدگاههــای مجریــان پژوهــش

اثــری در تحلیــل داده نداشــته باشــد ،بهــره گرفتــه شــد.

تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،بــر اســاس کدگــذاری داده هــا (یافتــن مفاهیــم در دادههــا) صــورت پذیرفــت.

بــه منظــور تحلیــل دادههــای کیفــی از روش تحلیــل تــم 5کــه بــه ترتیــب مبتنــی بــر کدگــذاری بــاز 6و کدگــذاری
محــوری 7و کدگــذاری انتخابی(8گزینشــی) اســت ،اســتفاده شــد.

1. Grounded Theory
2. Eshtros & Corbon
3. Gal, Meredith, Borg, Walter, Gall & Joyce
4. Triangulation
5. Thematic analysis
6. Open coding
7. Axial Coding
8. Selected Coding
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یافتههای پژوهش
تحلیــل داده هــا؛ محقــق بــرای پاســخگویی بــه ایــن ســئوال پژوهــش کــه مؤلفــه هــا و خــرده مؤلفههــای تشــکیل

دهنــده جــذب اعضــای هیــأت علمــی در دانشــگاه فرهنگیــانکدامنــد؟ از روش پژوهــشکیفــی نظریــه داده بنیــاد

اســتفاده نمــود .در ایــن بخــش محقــق بــر اســاس بررســی مشــابهتها و بررســی روابــط درونــی بــه  5طبقــه بــا کد
محــوری 17 ،مؤلفــه و  111گویــه دســت یافــت کــه مولفههــای اصلــی در قالــب شــکل 1ارایــه شــد.

شکل .1الگو مفهومی پژوهش

بــرای پاســخ بــه ســؤال پژوهــش :مؤلفههــای و خردهمؤلفههــای جــذب اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه

فرهنگیــان کدامنــد؟ ابتــدا پیشــینه نظــری و تجربــی تحقیقــات انجــام شــده در خــارج و داخــل کشــور مــورد

بررســی و تحلیــل قــرار گرفــت و از ایــن طریــق برخــی از مؤلفههــای جــذب اعضــای هیــأت علمــی شناســایی
شــدند .پــس از بررســی همــه جانبــه مبانــی نظــری و تجربــی ،از روش مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه بــرای
گــردآوری دادههــای بخــش کیفــی پژوهــش اســتفاده گردیــد .بــرای ایــن منظــور پــس از شناســایی صاحبنظــران
و آگاهــی دهنــدگان کلیــدی موضــوع جــذب هیــأت علمــی ،گــردآوری و تحلیــل دادههــای کیفــی انجــام شــد .در

نتیجــه مؤلفههــای جــذب اعضــای هیــأت علمــی در پنــج بعــد کلــی بــا عنوانهــای فــردی ،اعتقــادی ،علمــی،

پژوهشــی و خدماتــی از درون ایــن متــون مصاحبههــا اســتخراج شــدند.

-1بعد فردی و شخصیتی جذب اعضای هیأت علمی
بــا توجــه بــه تحلیلهــای انجــام شــده و نتایــج کدگــذاری محتــوای مصاحبههــا در مجمــوع  3مقولــه بــه
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عنــوان عناصــر اصلــی بعــد فــردی و شــخصیتی جــذب اعضــای هیــأت علمــی در دانشــگاه فرهنگیــان

شناســایی گردیــد کــه عبارتنــد از :صالحیــت جســمی و روانــی ،صالحیــت هــای فــردی و شــخصیتی و
مهــارت هــای ارتباطــی .از بیــن گویــه هــای بــه دســت آمــده در مرحلــه کدگــذاری بــاز 22 ،گویــه در قالــب

 3شــاخص یــاد شــده شناســایی شــدند کــه بعــد فــردی و شــخصیتی را تشــکیل دادنــد.

جدول .1مؤلفه های بدست آمده بعد فردی جذب اعضای هیأت علمی از کدگذاری محوری و انتخابی

صالحیت جسمی و روانی

1

مؤلفهها

ردیف

ابعاد

2
3
4
5

8
9

13

فردی و شخصیتی

12

صالحیتهای فردی شخصیتی

7

11

19
20
21
22

دارای سالمت عقلی

دارای سالمت اخالقی

کنجکاوی و حقیقت جویی
جدیت و پشتکار

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

خالقیت و نوآوری

پذیرش دیگران و ارزش قائل شدن برای آن ها
مدیر ارشادگر و خدمتگزار بودن

ارتباط با دانشجویان و همکاران آموزشی

مهارت های ارتباطی

18

دارای سالمت عاطفی

تمایل به هم تالیفی و اجرای برنامه مشترک علمی  -پژوهشی

15
17

دارای سالمت روح و روان

تمایل به تیم سازی و تیم داری (مهارت های تیمی و همکاری مشترک)

14
16

دارای سالمت جسمی

دارای شرایط سنی

6

10

شاخص ها

نفوذ کاری و ارتباطات اجتماعی و بین المللی

روحیه تعاون و کار گروهی

داشتن روحیه انتقاد پذیری ،خود انتقادی و خود تاملی

مخاطب شناسی و توانایی ایجاد ارتباط موثر و انتقال پیام

آشنایی با اصول مهارت های انگیزشی

توانایی هدایت علمی و آموزشی
توانایی مهارت های بین فردی
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 -2بعد دینی ،اعتقادی ،اخالقی و فرهنگی

بــا توجــه بــه تحلیلهــای انجــام شــده و نتایــج خالصــه شــده در جــدول  ،2بــا اســتفاده از تحلیــل نتایــج
مصاحبههــای نیمــه ســاختار یافتــه و فرآینــد کدگــذاری بــاز در مجمــوع  ،4شــاخص بــه عنــوان عناصــر

اصلــی جــذب اعضــای هیــأت علمــی براســاس بعــد اعتقــادی در دانشــگاه فرهنگیــان شناســایی شــد کــه

عبارتنــد از :معیارهــای دینــی ،معیارهــای اخالقــی ،معیارهــای انقالبــی و معیارهــای فرهنگــی.

از بینگویه های به دست آمده در مرحلهکدگذاری باز 21گویه در قالب  4شاخص یاد شده را تشکیل دادند.
جدول .2مؤلفه های بدست آمده بعد بعد دینی ،اعتقادی ،اخالقی و فرهنگی جذب اعضای هیأت علمی از کدگذاری محوری و انتخابی

ردیف

ابعاد

مؤلفه
ها

شاخص ها

24

توجه به ارزش های انسانی و دینی

معیارهای دینی

23

برخورداری از ایمان توحیدی و خداپرستی در گفتار ،رفتار و اعمال

25
26
27
29
31
32
33

توانایی و اهتمام در جهت ارتقا غرور ملی و دینی نسل جوان
رعایت اصول اخالق حرفه ای

معیارهای اخالقی

30

34

38
39
41
42
43

معیارهای فرهنگی

40

سخاوت علمی

توانایی مواجهه با نامالیمات ،سعه صدر و صبور بودن
تعهدات اخالقی ،امانتداری و صداقت
داشتن ظاهر مناسب هیأت علمی

معیارهای انقالبی

37

پاکی و صداقت

حسن شهرت و مقبولیت عامه

35
36

تقویت ارزش های اجتماعی ،دینی در دانشگاه
عامل به احکام شریعت

دینی ،اعتقادی ،اخالقی و فرهنگی

28

التزام به واجبات و ترک محرمات

اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و قانونمندی

سوابق در نهادهای انقالبی دانشگاه محل تحصیل (عضویت در بسیج و )...
دفاع عملی از آرمان های اصیل جمهوری اسالمی

داشتن بصیرت (شناخت جریان های سیاسی ،درک زمان ،موقعیت و شرایط)
توانایی ارتقای فرهنگ عمومی دانشگاه

توانایی ارتقای فرهنگ تخصصی دانشگاه
توانایی ارتقای فرهنگ اختراعی

شناخت فرهنگ و سیاست های دانشگاه ،دانشکده و گروه
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بــا توجــه بــه تحلیلهــای انجــام شــده و نتایــج خالصــه شــده در جــدول ،2و بــا اســتفاده از تحلیــل

نتایــج مصاحبههــای نیمــه ســاختار یافتــه در نتیجــه فرآینــد کدگــذاری در مجمــوع  4شــاخص بــه عنــوان

عناصــر اصلــی جــذب اعضــای هیــأت علمــی براســاس بعــد اعتقــادی در دانشــگاه فرهنگیــان شناســایی

گردیــد .بعــد اعتقــادی بــه توســعه و تقویــت صالحیتهــا و شایســتگیهای دینــی ،اخالقــی و فرهنگــی
و اجتماعــی اعضــای هیــأت علمــی مرتبــط میشــود .شایســتگیهایی کــه بــرای رشــد ویژگیهــای

شــخصیتی هــم بســیار ضــروری هســتند.

-3بعد علمی و آموزشی
بــا توجــه بــه تحلیلهــای انجــام شــده و نتایــج کدگــذاری محتــوای مصاحبههــا در مجمــوع  3مقولــه بــه

عنــوان عناصــر اصلــی جــذب اعضــای هیــأت علمــی در دانشــگاه فرهنگیــان در بعــد علمــی شناســایی

گردیــد کــه عبارتنــد از :صالحیــت هــای عمومــی ،صالحیــت هــای تخصصــی و صالحیــت حرفـهای.
از بیــن گویــه هــای بــه دســت آمــده در مرحلــه کدگــذاری بــاز  24گویــه در قالــب  3شــاخص صالحیــت

هــای عمومــی ،صالحیــت هــای تخصصــی و صالحیــت هــای حرفــه ای ،بعــد علمــی و آموزشــی را

تشــکیل دادنــد.

جدول .3مولفه های بدست آمده بعد علمی جذب اعضای هیأت علمی از کدگذاری محوری و انتخابی
ردیف

ابعاد مؤلفهها
صالحیتهای عمومی

44
45
46
47
49
51
52
53
54

عالقمندی فردی به شغل هیأت علمی و پیشرفت علمی کشور

تسلط به مباحث علمی اعم از اطالعات عمومی

آشنایی با مسائل روز مرتبط با گرایش تحصیلی (اطالعات تخصصی)
آ گاهی از مسائل جاری جامعه

بینش عمومی

اعتبار مدرک تحصیلی (کیفیت دانشگاه محل تحصیلکارشناسی ارشد و دکتری)

صالحیتهای تخصصی

50

علمی و آموزشی

48

شاخص ها

تسلط به مباحث علمی مربوط به رشته تحصیلی مختلف

داشتن افتخارات علمی (مانند دانشجوی نمونه کشوری ،جشنواره های ملی ،رتبه های
اول تا سوم آزمون های ورودی،فارغ التحصیل ممتاز و غیره)

معدل دوره های تحصیلی مختلف

داشتن تجربه علمی در خصوص رشته تحصیلی

همکاری در اجرای طرح های ملی ،استانی و منطقهای)
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57

قدرت بیان و انتقال مفاهیم

58

اکتشاف و اختراع

59

بهره گیری از فناوری برای ساخت (بانک های اطالعاتی و الکترونیکی)

60

توانایی استفاده از ابزارهای نوین آموزشی (رایانه ،نرم افزارهای آموزشی ،اینترنت ،ایمیل،
تلگرام ،گوگل پالس و غیره)

61
62

علمی و آموزشی

56

مهارت تهیه ،اجرا و ارزیابی طرح درس

صالحیت حرفه ای

55

تدریس آزمایشی (آشنایی با اصول و فنون نوین تدریس)

مهارت های کشف و جستجوی منابع علمی در اینترنت (توانایی استفاده از منابع
الکترونیک و بانک های اطالعاتی)
مهارت های تدریس به صورت مجازی

63

آشنایی با زبان دوم (انگلیسی یا سایر زبان های رایج در مجامع علمی)

64

دبیری همایش های علمی

65

همکاری در امور اجرایی دانشگاه

66

سابقه خدمات علمی و آزمایشگاهی یا عملیات میدانی ،صحرایی و غیره)

67

همکاری در طراحی و راه اندازی آزمایشگاه و برپایی کارگاه

 -4بعد پژوهشی
بعــد پژوهشــی جــذب اعضــای هیــأت علمــی؛ بــه توســعه و ارتقــای مهارتهــای پژوهشــی هیــأت

علمــی از جملــه مســئله شناســی ،روششناســی پژوهــش ،طرحریــزی پژوهــش ،و تحلیلهــای

پژوهشــی میپــردازد .بــه عبــارت دیگــر ،بعــد پژوهشــی جــذب اعضــای هیــأت علمــی بــه
برنامههایــی اطــاق میشــود کــه بــه اعضــای هیــأت علمــی در انجــام فعالیتهــای پژوهشــی و

ارتقــای مهارتهــای مربــوط بــه آن یــاری میرســاند .جــدول 4نتیجــه فرآینــد کدگــذاری دادههــای

حاصــل از مصاحبههــای نیمهســاختاریافته را در ارتبــاط بــا ابعــاد و مؤلفههــای پژوهشــی جــذب
اعضــای هیــأت علمــی نشــان میدهــد.

از بیــن گویــه هــای بــه دســت آمــده در مرحلــه کدگــذاری بــاز 20 ،گویــه در قالــب  3مولفــه خدمــات

پژوهشــی ،انتشــاراتی و مقالــه نویســی بعــد پژوهشــی را تشــکیل دادنــد.
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جدول .4مولفه های بدست آمده بعد پژوهشی جذب اعضای هیأت علمی از کدگذاری محوری و انتخابی
ردیف

خدمات پژوهشی

68

ابعاد

مؤلفه ها

69
70
71
72

علمی و پژوهشی

79

صالحیت های تخصصی
خدمات انتشاراتی

75

78

83
84
85
86
87

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد

اثر بدیع و ارزنده هنری

عضویت در نشریه های معتبر علمی (مدیر مسئولی ،سردبیری ،هیأت تحریریه و
غیره)
عضویت در بنیاد علمی تخصصی و انجمن های علمی
برپایی نمایشگاه پژوهشی و فناوری

نشر کتاب های علمی در مجامع بین المللی
میزان منبع دهی از کتاب های داوطلب

صالحیت حرفه ای
خدمات مقاله نویسی

82

تالیف ،تصنیف یا ترجمهکتاب

نشر کتاب های علمی از نشر کمی و کیفی

80
81

سخنرانی یا انتشار مقاله در همایش های علمی داخلی و بین المللی

تصحیح انتقادیکتاب

74

77

انجام طرح های پژوهشی و فناوری (مجری ،همکار یا ناظر)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی دکتری

73

76

شاخص ها

کتب چاپ شده در دانشگاه ها
کتب چاپ شده در سمت

مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی ،علمی و ترویجی ،علمی تخصصی
مقاالت چاپ شده در مجالت علمی ترویجی داخلی
مقاالت چاپ شده در مجالت علمی تخصصی

مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی اعم از کاربردی و بنیادی(Scopus,
)Pub, Med, ISI-JCR, ISI Lsted ISC
میزان ارجاع به مقاالت داوطلب توسط سایر پژوهشگران

بــا توجــه بــه تحلیلهــای انجــام شــده و نتایــج خالصــه شــده در جــدول  ،4بــا اســتفاده از تحلیــل نتایــج
مصاحبههــای نیمــه ســاختار یافتــه و فرآینــد کدگــذاری بــاز در مجمــوع  3شــاخص بــه عنــوان عناصــر

اصلــی بعــد پژوهشــی جــذب اعضــای هیــأت علمــی در دانشــگاه فرهنگیــان شناســایی شــد کــه برخــی از
شــاخصهای ای ابعــاد عبارتنــد از :انجــام طــرح هــای پژوهشــی و فنــاوری (مجــری ،همــکار یــا ناظــر)،
تدویــن طــرح پژوهــش ،مهــارت اجــرای پژوهــش ،تســلط بــر روشهــای پژوهــش ،تســلط بــر ابزارهــای
پژوهــش ،انتشــارات و تولیــدات علمــی ،و نظریــه پــردازی و مفهــوم ســازی.
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 -5بعد خدماتی و مشاوره ای
بعــد خدماتــی؛ در کنــار رســالت آموزشــی و پژوهشــی ،از یــک عضــو هیــأت علمــی انتظــار م ـیرود؛

بتوانــد در ارتبــاط بــا جامعــه خود(نــگاه از بــرون بــه درون) نیــز نقــش آفرینــیکنــد .بعــد خدماتــی عبــارت

اســت از مجموعــه مهارتهایــی کــه بــه عضــو هیــأت علمــی کمــک میکنــد تــا در رابطــه بــا دانــش خــود
خدمــات تخصصــی و اجتماعــی بــه جامعــه بیــرون از دانشــگاه ارائــه نماید .ایــن خدمات میتواند شــامل
ارائــه مشــاوره تخصصــی ،ارائــه ســخنرانی ،گفتمــان ســازی ،انتشــارت و تولیــدات علمــی ،و خالقیــت

و کارآفرینــی در رشــته تخصصــی باشــد .همانگونــه کــه جــدول 5نشــان میدهــد ،صاحبنظــران و
متخصصــان در مصاحبههــا بــه مهارتهــای خدماتــی اعضــای هیــأت علمــی در ارتبــاط بــا جذب اشــاره

کــرده انــد کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از :مؤلفــه خدمــات بــه دانشــگاه ،خدمــات بــه اجتمــاع ،مشــاوره به

دانشــجویان و مشــاوره بــه بخــش صنعــت ،بعــد خدماتــی و مشــاوره ای .از بیــنگویــه های بدســت آمده،
 24شــاخص در قالــب  4مؤلفــه خدمــات بــه دانشــگاه ،خدمــات بــه اجتمــاع ،مشــاوره بــه دانشــجویان و
مشــاوره بــه بخــش صنعــت ،بعــد خدماتــی و مشــاوره ای را تشــکیل دادنــد.

جدول .5مولفه های بدست آمده بعد خدماتی و مشاورهای جذب اعضای هیأت علمی از کدگذاری محوری و انتخابی
ردیف

ابعاد

88

خدمات به دانشگاه

89
90
91
93
95
96
98
99

100

101

مشاوره به دانشجویان

97

فعال بودن در مجامع حرفه ای دانشگاهی

فعال بودن در مجامع حرفه ای برون دانشگاهی

مهارت های مشاوره ای به دانشجویان دانشگاه

حمایت از رسالت و ماموریت دانشگاه

پژوهش مشترک با پژوهشگران خارجی
راه اندازی فعالیت آموزشی

خدمات به اجتماع

94

خدماتی و مشاورهای

92

مولفه
ها

شاخص ها

ارائه خدمات علمی به اهالی محل زندگی

برعهدهگرفتن مسئولیت انجمن های علمی محلی

تقویت بنیه تصمیم گیری های عمومی مرتبط با آحاد جامعه

آ گاه سازی مردم از موضوعات و مسائل حوزه تخصصی خود

برخورداری از دانش در حوزه روشهای پژوهش ،ابزارها و روششناسی پژوهش

توانایی راهنمایی باکیفیت فعالیتهای نوشتاری دانشجویان
در دسترس دانشجویان بودن

همکاری با دانشجویان همچون یک همکار پژوهشی
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مشاوره به دانشجویان

102
103
104

106

108
109
110
111

پاسخگو در ارتباط با مشاورههای رسالههای کارشناسی ارشد و دکتری
آموختن اخالق پژوهش به دانشجویان
مهارت فنی  /بالینی ویژه در رشته تخصصی
هدایت و راهنمایی پروژه های صنعتی

مشاوره به بخش صنعت

107

خدماتی و مشاورهای

105

مهارتهای مربیگری (گواهی علمی اضافه بر مدرک و شرکت در کارگاه تخصصی)

همکاری در اجرای روند فازهای مطالعاتی پروژه های صنعتی,تجارت و خدمات در رشته
تخصصی
دادن بازخورد نتایج مطالعات خود به صنعت و اجتماع
همکاری علمی مشاوره ای با صنعت در راستای بهبود کیفیت خدمات یا محصوالت
آ گاهی بخشی به صنعت و خدمات در خصوص روندهای آینده
آ گاهی بخشی به صنعت و خدمات در خصوص مزایا و معایب خدمات و محصوالتشان

پــس از تولیــد مقولــه هــا و ویژگــی هــای آن هــا ،در کدگــذاری محــوری مقولــه هــا بــه صــورت منظــم
پــرورده و بــه زیــر مقولــه هــا متصــل شــدند ،امــا تــا وقتــی مقولــه هــای اصلــی بــه یکدیگــر نپیوندنــد و

طــرح نظــری بزرگتــری شــکل ندهنــد ،یافتــه هــای پژوهــش شــکل نظریــه بــه خــود نمــی گیرنــد .عــاوه
بــر ایــن یکــی از مهــم تریــن گام هــا ،تعییــن مقولــه مرکــزی اســت .ایــن مقولــه دارای قــدرت تحلیــل بــوده

و موجــب بــه هــم نزدیــک شــدن مقولــه هــا مــی شــود .ایــن مقولــه از درون مقولــه هــای موجــود پدیــدار
شــده و ســایر مقولــه هــا را پوشــش مــی دهــد .از بیــن مقولــه هــای آشــکار شــده ،در تحقیــق حاضــر
(جــذب اعضــای هیــأت علمــی) شــرایط مذکــور را داشــت .در تطابــق بــا مــاک هــای ارائه شــده توســط

اســتراوس و کوربیــن «جــذب اعضــای هیــأت علمــی در دانشــگاه فرهنگیــان» مقولــه ای اســت کــه همــه
مقولــه هــا بــا آن ارتبــاط دارنــد .همچنیــن ایــن مقولــه مکــرر ًا در داده هــا پدیــدار شــده اســت« .اعضــای
هیــأت علمــی» مــی توانــد گوناگونــی و نکتــه اصلــی موجــود در داده هــا را تبییــن کنــد.

درنهایــت حاصــل دو فرآینــد بررســی پیشــینه پژوهــش و مصاحبــه بــا خبــرگان ،شناســایی  150گویــه

(نکتــه کلیــدی) بــود کــه طــی فرآینــد کدگــذاری بــاز و محــوری  111گویــه شناســایی شــده و در قالب 19

مولفــه دســته بنــدی شــدند و در نهایــت نیــز  17مولفــه در قالــب ابعــاد  5گانــه جــای گرفتنــد و بــه عنــوان
الگــوی جــذب اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه فرهنگیــان ارائــه شــدند کــه خروجــی فرآینــد کدگــذاری

در شــکل زیــر ارائــه شــده اســت.
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شکل .2مدل جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان .منبع( :یافته های نگارندگان)

بحث و نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش کــه بــا هــدف شناســایی و تعییــن مؤلفههــای جــذب اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه
فرهنگیــان طراحــی شــده بــود ،یافتــه هــای مطالعــه حاکــی از آن اســت کــه مؤلفههــای اصلــی جــذب

اعضــای هیــأت علمــی دارای ابعــاد زیــر اســت .۱ :فــردی و شــخصیتی  .2آموزشــی  .3پژوهشــی .4

دینــی ،اعتقــادی و  .5 ...خدماتــی و مشــاوره ای.

مؤلفــه بــه دســت آمــده از یافتههــای ایــن پژوهــش ،مولفههــای بعــد فــردی و شــخصیتی اســت کــه دارای

ویژگیهایــی ماننــد صالحیــت جســمی و روانــی ،صالحیــت هــای فــردی و شــخصیتی و مهــارت
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هــای ارتباطــی و اخــاق حرفـهای اســت کــه از جملــه شــاخص هــای آن مــی تــوان بــه یادگیری مســتمر،

خالقیــت و نــوآوری ،فرهيختگــی علمــی ،مدیریــت زمــان ،خــود تنظیمــی و خــود راهبــری ،مهارتهــای
ارتباطــی اعضــای هیــأت علمــی اشــاره کــرد .در پژوهشهــای فلدمــن( ،)۱۹۸۹گرانــت(،)۲۰۰۰

نوهابراهیــم و همــکاران( ،)۱۳۸۷اجتهــادی و همــکاران( ،)۱۳۹۰شــعبانیبها ر و همــکاران(،)1395

قرون ـ ه و همــکاران( )1393و شــبکه بالندگــی حرف ـهای و ســازمانی در آمــوزش عال ـی( )۲۰۱۳نیــز بــر
بالندگــی فــردی تأکیــد شــده اســت .بالندگــی فــردی اعضــای هیــأت علمــی نقــش مهمــی در رشــد و

ارتقــای اعضــای هیــأت علمــی دارد .در اکثــر پژوهشهــای انجــام شــده نیــز بعــد فردی(شــخصی) بــه

عنــوان یکــی از ابعــاد اصلــی بالندگــی اعضــای هیــأت علمــی شناســایی شــده اســت بهگونـهای کــه حتــی

در انتزاعیتریــن حالــت میتــوان بالندگــی اعضــای هیــأت علمــی را در دو مؤلفــه بالندگــی فــردی و
بالندگــیحرفـهای خالصــه نمــود.

بعــد دینــی ،اعتقــادی ،اخالقــی و فرهنگــی؛ بــا توجــه بــه تحلیلهــای انجــام شــده و نتایــج خالصــه شــده

در جــدول  ،2بــا اســتفاده از تحلیــل نتایــج مصاحبههــای نیمــه ســاختار یافتــه و فرآینــد کدگــذاری بــاز در
مجمــوع  ،4شــاخص بــه عنــوان عناصــر اصلــی جــذب اعضــای هیــأت علمــی براســاس بعــد اعتقــادی

در دانشــگاه فرهنگیــان شناســایی شــد کــه عبارتنــد از :معیارهــای دینــی ،معیارهــای اخالقــی ،معیارهــای
انقالبــی و معیارهــای فرهنگی.

یافتههــای مطالعــه نشــان میدهــد کــه یکــی از مؤلفههــای الگــوی جــذب اعضــای هیــأت علمــی،
ابعــاد و عناصــر آموزشــی اســت .بنابرایــن اعضــای هیــأت علمــی بایــد دارای شــاخصههایی از جملــه؛

صالحیــت هــای عمومــی ،صالحیــت هــای تخصصــی و صالحیــت هــای حرفــه ای شــامل مدیریــت

کالس درس ،الگــو بــودن ،مهــارت ارتباطــی و تعاملــی بــا دانشــجو معلمــان ،تســلط بر محتــوا موضوعی
و تخصصــی ،تســلط بــر روش تدریــس نویــن ،مهــارت ارزشــیابی ،و آشــنایی بــا فناوریهــای نویــن

آموزشــی باشــند .در پژوهشهــای انجــام شــده (شــبکهبالندگی حرفــهای در آمــوزش عالــی2020 ،؛

درامونــد2010 ،؛ گرانــت2000 ،؛ ســلطانی و همــکاران 1398 ،و قرونــه و همــکاران )1393 ،در زمینه

موضــوع نیــز مشــخص شــده اســت کــه برخــی از مؤلفههــای جــذب اعضــای هیــأت علمــی در بعــد

آموزشــی از جملــه؛ مهــارت ارتباطــی ،مهارهــای تدریــس ،تســلط بــر محتــوا بــا نتایــج تحقیــق حاضــر
همســو بــود .گاالت( )۱۹۹۷همســو بــا نتایــج ایــن پژوهــش ،نقطــه قــوت جــذب اعضــای هیــأت علمی
را در بالندگــی آموزشــی خالصــه میکنــد و آن را شــامل آمــوزش فناوریهــای جدیــد ،نظریههــای نویــن

یاددهی-یادگیــری ،ارزشــیابی یادگیــری ،و روش تدریــس میدانــد.

طراحی الگوی جذب اعضای هیئتعلمی در دانشگاه فرهنگیان
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بخــش دیگــر از یافتههــا ایــن پژوهــش نشــان داد؛ از ویژگیهــای الگــوی مــورد بحــث میتــوان بــه

مؤلفههــای بعــد پژوهشــی جــذب اعضــای هیــأت علمــی اشــاره کــرد کــه از مشــخصههای آن میتــوان
بــه خدمــات پژوهشــی ،انتشــاراتی و مقالــه نویســی؛ مهــارت مســئله یابــی ،تدویــن طــرح پژوهــش،
مهــارت اجــرای پژوهــش ،تســلط بــر روشهــای پژوهــش ،تســلط بــر ابزارهــای پژوهــش ،انتشــارات و

تولیــدات علمــی ،و نظریــه پــردازی و مفهــوم ســازی اشــاره کــرد .نتایــج پژوهشهــای فلدمـن(،)۱۹۸۹

گرانــت( ،)۲۰۰۰نوهابراهیــم و همــکاران( ،)۱۳۸۷اجتهــادی و همــکاران( ،)۱۳۹۰شــعبانیبهار
و همــکاران( ،)1395قرون ـ ه و همــکاران( )1393و شــبکه بالندگــی حرف ـهای و ســازمانی در آمــوزش
عال ـی( )۲۰20بــا یافتههــای تحقیــق موجــود همســو اســت.

آخریــن مؤلفــه بــه دســت آمــده از یافتههــای ایــن پژوهــش ،مؤلفــه خدماتــی و مشــاوره ای الگــوی جذب
اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه فرهنگیــان اســت .از ویژگیهــای ایــن مؤلفــه؛ خدمــات بــه دانشــگاه،

خدمــات بــه اجتمــاع ،مشــاوره بــه دانشــجویان و مشــاوره بــه بخــش صنعــت ،ارتبــاط و تعامـ�ل بـ�ا

جامع��ه ،ارتبـ�اط ب��ا صنعتــ ،خالقی��ت و کارآفرینــی ،گفتمانسـ�ازی ،مهــارت کارتیمـ�ی ،مربیگـ�ری

همت��ا ،تعامـ�ل بـ�ا اجتمــاع علم��ی ،مهاــرت مدیریت��ی و رعایـ�ت هنجارهــای دانشــگاهی اســت .همســو بــا
یافتههــای مطالعــه ،در نتایــج مطالعــات (قرونــه و همــکاران1393 ،؛ شــعبانی بهــار 1395 ،و گرانــت،

 )2000نیــز بــه موضــوع بعــد خدماتــی و مشــاوره ای اعضــای هیــأت علمــی اشــاره شــده اســت.

در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از تحقیــق کیفــی چارچوبــی مفهومــی بــرای جــذب اعضــای هیــأت علمــی

دانشــگاه فرهنگیــان ارائــه شــده اســت کــه ایــن الگــو میتوانــد محققــان و دســت انــدکاران برنامههــای
جــذب هیــأت علمــی در دانشــگاه فرهنگیــان را در تدویــن برنامــهای جامــع یــاری نمایــد .بنابرایــن

شناســایی برنامههــای جــذب از دیــدگاه اعضــای هیــأت علمــی بســیار مهــم و قابــل توجــه اســت؛ برایــن
اســاس ،بــا مــرور مؤلفههــای شناســایی شــده مشــخص میشــود؛ توجــه چنــد جانبــه بــه جــذب اعضــای
هیــأت علمــی در تربیــت معلــم در الگــوی پیشــنهاد مشــهود اســت ،بــه نحــوی کــه ابعــاد مختلــف و
مرتبــط جــذب اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه فرهنگیــان بــا نگاهــی جامــع احصــاء شــده اســت.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر به مدیران و دستاندرکارن دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد میگردد؛
•در بعــد آموزشــی جــذب اعضــای هیــأت علمــی نگاهــی جامــع و کلنگــر داشــته باشــند و بــه جــای
توجــه بــه ابعــاد آموزشــی در توانمندســازی اعضــای هیــأت علمــی ،ســایر ابعــاد از جملــه پژوهشــی،
خدماتــی و فــردی را بــه صــورت متــوازن و همــه جانبــه در برنامــه هــای جــذب ،کانــون تمرکــز و

توجــه قــرار دهنــد.
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•در طراحــی و برنامهریــزی فعالیتهــای جــذب اعضــای هیــأت علمــی ،مبتنــی بــر هــر یــک از

مؤلفههــا و زیرمؤلفههــای شناســایی شــده بــرای جــذب اعضــای هیــأت علمــی در ایــن پژوهــش،

اعتبارســنجی الزم ،طراحــی و اجــرا گــردد و نتایــج اجــرای ایــن برنامههــا ،مــورد ســنجش و
ارزیابــی قــرار گیــرد.

•بــا توجــه بــه یافتههــای تحقیــق بــه سیاس ـتگذاران دانشــگاه فرهنگیــان و تربیــت معلــم پیشــنهاد
میگــردد کــه در بازنگــری برنامههــای جــذب اعضــای هیــأت علمــی ،بــه تأثیــر ابعــاد آموزشــی،

پژوهشــی ،خدماتــی و مشــاوره ای و فــردی و شــخصیتی و افزایــش ســهم آنهــا در برنامههــای

جــذب اعضــای هیــأت علمــی و تقویــت بعــد نظــارت بــر اجــرای برنامههــای جــذب ،توجــه ویــژه
شــود .ایــن پژوهــش بــا محدودیتهایــی همــراه بــودهکــه ممکــن اســت در تعمیــم پذیــری یافتههای

پژوهــش تأثیرگــذار باشــند؛ بــه دلیــل محدودیتهــای زمانــی و مکانــی و صــدور مجوزهــای الزم،
ایــن پژوهــش فقــط در بیــن پردیسهــای دانشــگاه فرهنگیــان انجــام شــد .طبیعــی اســت افزایــش

نمونــه منجــر بــه نتایــج دقیقتــری خواهــد شــد.

منابع
ابراهيمــی ،یــزدان .)1385( ،جــذب اعضــای هیئتعلمــی در دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی ایــران و
چنــد دانشــگاه معتبــر جهــان ،دفتــر مطالعــات فرهنگــي مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــوراي اســامي ايــران.

شاهی بیک ،آزاده و هاشمی ،لیال .)1386( .مهندسی مجدد از طریق فناوری اطالعات ،تهران :نشر ورا.
عباســپور ،عبــاس ،)1381(،مقایســه کارکردهــاي مدیریــت منابــع انســانی دانشــگاه تهــران بــا آخریــن کارکردهــاي
مدیریــت اســتراتژیک منابــع انســانی و طراحــی و تبییــن مــدل فرآینــد بهینــه بــراي آ ن ،دانشــگاه تهــران،

دانشــکده مدیریــت ،پایاننامــه دکتــري ،بــه راهنمایــی اســفندیار ســعادت.

عمــاد زاده ،مصطفــی و فرهمنــد ،کامبخــش( .)1383جایــگاه آمــوزش عالــی در فراینــد جهانیســازی .مجموعــه
مقــاالت همایــش آمــوزش عالــی و توســعه پایــدار ،جلــد دوم .تهــران :موسســه پژوهــش و برنامهریــزی
آمــوزش عالــی.120-103 :

صالحــی ،شایســته؛ پهلوانــزاده ،ســعید؛ جراحــی ،هایــده؛ ( .)1381میــزان مشــارکت اعضــای هیئــت علمــی در

تصمیــم گیــری مدیــران دانشــکده هــای علــوم پزشــکی اصفهــان از دیــدگاه مدیــران و اعضای هیئــت علمی؛
مجلــه ایرانــی در علــوم پزشــکی ،شــماره.6

ذاکرصالحــی؛ غالمرضــا و ذاکرصالحــی ،امیــن ( ،)1389بررســی دیــدگاه مدیــران مراکــز علمــی کشــور در

طراحی الگوی جذب اعضای هیئتعلمی در دانشگاه فرهنگیان
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زمینــه اســتقالل دانشــگاهی در ایران ،فصلنامــۀ انجمــن آمــوزش عالــی ایــران ،ســال ســوم ،شــمارۀ اول،

تابســتان .1389

قرونــه ،داوود؛ میرکمالــی ،ســید محمــد؛ بــازرگان ،عبــاس و خــرازی ،ســید کمــال .)1393( .شناســایی و اولویــت

بنــدی عوامــل مؤثــر بــر بالندگــی اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران ،فصلنامــه توســعه منابــع انســانی،

.115-89 ،)1(1

محمــدی ،نبــی الــه ،نجفبیگــی ،رضــا ،موســیخانی ،مرتضــی ،عالمتبریــز ،اکبــر .)1395( ،ارائــه الگــوی
مطلــوب بــرای انتخــاب اعضــای هیئتعلمــی در دانشــگاههای ایــران ( در راســتای بهــ رهوری نیــروی

انســانی) ،مدیریــت بهــرهوری.180-157 ،)37( 10 ،

میــر سپاســی ،ناصــر  ،رشــیدي ،محمدمهــدی ،صنعتــی گــر ،هــدی  ،آسیبشناســی طــرح جــذب و نگهــداری

نخبــگان (مطالعــه مــوردي  :شــرکت ملــی نفــت ایــران) ،نشــریه مدیریــت و منابــع انســانی در صنعــت نفت،

تابســتان  ، 1389دوره  ،4شــماره  ، 11صفحــه .39-7

مصــدق ،هــادی ،زینآبــادی ،حســن رضــا ،بهرنگــی ،محمدرضــا ،عبداللهــی ،بیــژن .)1395( ،آسیبشناســی
فرآینــد جــذب هیئتعلمــی در دانشــگاههای دولتــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،فصلنامــه

پژوهشهــای مدیریــت منابــع انســانی دانشــگاه امــام حســین (ع).210-183 ،)25(8 ،

مردانــی ،محمدرضــا .حکیــم ،امیــن .خالقیــان ،امیــر .)1392( .آشــنایی بــا عملکــرد و فراینــد جــذب و تبدیــل
وضعیــت اعضــا هیئــت علمــی ،مرکــز جــذب اعضــا هیئــت علمــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری.

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ( ،)1390بررســی و آسیبشناســی آییننامــۀ ارتقــای اعضــای
هیئــت علمی ،بازیابیشــده از ســایتhttp://www.isti.ir/uploads/erteghaheyatelmi.           

. pdf

نوربخــش ،ســید مرتضــی؛ ســپهر ،عــادل؛ ( .)1391بررســی شــاخص هــای جذب اعضــای هیأت علمی دانشــگاه
بــا اســتفاده از الگوریتــم الکترا.

هیئــت عالــی جــذب ( ،)1394مجموعهقوانیــن جــذب هیئتعلمــی ،برگرفتــه از ،/http://jz.farhangoelm.ir
دیمــاه .1394

Armstrong, M. (1980). Human resource management practice.
Boudreau, J. W., & Rynes, S. L. (2006). Role of recruitment in staffing utility analysis.
Journal of Applied Psychology, 70(2), 354.
Beardwell, J., Holden, L., & Claydon, T. (2004). Human resource management: a contemporary approach. edn. England: Pearson Education.
Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1990). The core competence of the corporation. Harvard

ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان-دوفصلنامه علمی

182

business review, 68(3), 79-91.
Hessler, K., & Ritchie, H. (2006). Recruitment and retention of novice faculty. Journal of
Nursing Education, 45(5).
Kock, N. (2011). Using WarpPLS in e-collaboration studies: Descriptive statistics, settings, and key analysis results. International Journal of e-Collaboration (IJeC), 7(2),
1-18.
Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B. A. R. R. Y., & Wright, P. M. (2003). Gaining a
competitive advantage. Irwin and McGraw-Hill, New York.
Rynes, S. L., & Barber, A. E. (1990). Applicant attraction strategies: An organizational
perspective. Academy of management review, 15(2), 286-310.

