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(مقاله پژوهشی)

طراحی و اعتبارسنجی الگوی جذب اعضای هیئتعلمی در مؤسسات آموزش عالی
حسن علوی راد ،1فرشته کردستانی ،2یلدا دلگشایی ،3اسد حجازی

4

چکیده
امروزه استخدام و بهکارگیری سرمایه انسانی در سازمانها بهویژه مراکز آموزش عالی و دانشگگاههگا أککیگد بگر ارزیگابی کیفگی
متقاضی ان و جذب افراد شایسته و أوانمند دارد .بنابراین ارائه الگویی مناسگ بگرای جگذب هی گ علمگی حگائز اهمیگ اسگ .
پژوهش حاضر بخشی از یک پژوهش آمیخته باهدف ارائه الگوی جذب هی علمی در موسسات آموزش عالی میباشد .در این
راستا پژوهش با رویکرد آمیخته به شیوه متوالی در دو بخش کیفی و کمی انجام شد؛ ابتدا در مرحله کیفی با استفاده از قانون
اشباع نظری برای أعیین حجم نمونه مورد نظر در بخش کیفی ،از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با  16نفر از اعضای هیگکت
علمی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند ،مؤلفه های جذب اعضای هیکت علمی شناسگایی شگدند و دادههگای
پژوهش با أکنیک أحلیل أم ،أجزیهوأحلیل شد .در بخش کمی برای جمع آوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه محققساخته
در مقیاس وسیعأر در بین نمونههایی متشکل از خبرگان (صاح نظران ،متخصصان جذب ،اعضگای هی گ علمگی و متقاضگیان
درگیر در فرایند جذب هی علمی) برنامههای جذب اعضای هی علمی که درزمینه یاد شده مطلع محسوب میشدند ،أوزیگع
گردید .حجم نمونه انتخابی بر اساس یک قاعده به منظور انجام أحلیل عامل أاییدی 300 ،نفر با بهگرهگیگری از روش طبقگهای
متناس أعیین شد .در راستای أحلیلهای أکمیلی و بهمنظور اعتبارسنجی مدل ارائهشده ،با نرمافزار  Amosو بگا اسگتفاده از
أحلیل عاملی أکییدی ،دادهها أجزیهوأحلیل شد .باأوجه یافتههای حاصل از أحلیل أاییدی أمگامی ابعگاد ،مؤلفگه هگا و شگاخص
های مدل از برازش مطلوبی برخوردار اس  .بنابراین الگوی حاضر میأوانگد مگدل مناسگبی بگرای جگذب اعضگای هی گ علمگی
مؤسسات آموزش عالی باشد.
واژگان کلیدی :الگوی جذب هیئتعلمی ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهش آمیخته

أاریخ دریاف مقاله:
أاریخ پذیرش مقاله:

99/01/27
99/06/15

 . 1دانشجوی دکتری مدیری آموزش عالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد أهران مرکز (نویسنده مس ول )Alavi_seyed@yahoo.com :
 .2استادیار گروه مدیری آموزشی و آموزش عالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد أهران مرکز
 .3استادیار گروه مدیری آموزشی و آموزش عالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد أهران مرکز
 .4استادیار دانشکده علوم أربیتی دانشگاه فرهنگیان أهران
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نقش و جایگاه ویژه دانشگاهها در أحقق ارزشهای کلیدی جامعه و پیش برد اهداف کشور موج شده أا دانشگگاههگا در أمگام
ال مشگخص و ویگژه مگورد أوجگه و أککیگد قگرار گیرنگد .بگیشگک یکگی از
عرصههای أصمیمگیری و أصمیمسازی به صورت کام ً
اصلیأرین مؤلفههای موردنیاز دانشگاه ،جایگاه و کارکرد اعضای هی علمی مراکز آموزشگی و دانشگگاههگا اسگ کگه در نقگش
استادی وظیفه أعلیم و أربی علمی و اخالقی دانشجویان را بر عهده دارند.
اهمی و لزوم جذب و بهکارگیری اعضای هی علمی کارآمد در راستای أحقق این رویکرد ،أوجه و أککید ویژه بر فرایند جذب
و بهکارگیری اعضای هی علمی امری ضروری ألقی میگردد .به اعتقاد برخی از صاح نظران مانند کگامبلین ،)2000( 1أگوان
دانشگاه یا دانشکده در اعضای هی علمی آن خالصه می شود و اعتالی أوان و دانش اعضای هی علمی مصداق واقعی افزایش
کیفی دانشگاه اس .
در سازمانهای دانشبنیان بهطورکلی و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بهطور ویژه که اصگلیأگرین نیگروی انسگانی را اعضگای
هی علمی أشکیل می دهند این جایگاه بسیار واالأر اس ؛ چراکه در اینگونه سازمانها ،فعالی های اصلی و أخصصی ،أوسگ
اعضای هی علمی انجام میشود و أوجه به آنان بهمنزله اهمی به سرمایه انسانی در دانشگاه و مراکز آمگوزش عگالی اسگ  .از
طرف دیگر ،امروزه واقعی این اس که جهان وارد مرحله ای شگده اسگ کگه أرییگرات اساسگی و شگتابان ،از ویژگگیهگای آن
اس (نوه ابراهیم.)1380،
در سال های اخیر أکثیر راهبردی و بالقوه فرایند جذب افراد به نحو فزاینده ای موردأوجه قرارگرفته اس ؛ زیگرا سگرمایه انسگانی
به مثابه منبع اصلی مزی رقابتی پایدار در حال جایگزینی با اشکال دیگر سگرمایه اسگ (پراهگاالد و هامگل .)2006 ،2چنانچگه
سازمانی از مزی رقابتی جذب منابع انسانی اثربخش و واجد صالحی برخوردار باشد و از استاندارد مشخصگی أبعیگ نمایگد،
أالش میکند عالوه بر ماهی و ویژگی های موردنیاز هر شرل به گردآوری و گزارش اطالعات کافی در مورد آنها بپردازد و بگه
رفع نارساییها و کاستیهایی که در کیفی زندگی کگاری کارکنگان بگه وجگود مگیآیگد ،أوجگه کنگد .همچنگین ایگن رویکگرد،
برنامه ریزی دقیق و عمیقی درباره نحوه ورود و خروج منابع انسانی ارائه میدهد و از طریق فراینگد کارمنگد یگابی ،شگرای الزم
برای ایجاد بهبود در نحوه ورود کارجویان بالقوه را مهیا ساخته و أدابیر الزم برای انتخاب بهترین کارکنان را بگا أفکگر و بیگنش
راهبردی فراهم میسازد (عباس پور .)1389 ،سازمانها معموالً مشکل زیادی در استخدام و جذب کارکنان خود دارند .افگزایش
رقاب جهانی و ادغام سازمانها به این معناس که آنها نمی أوانند یک نظام انتخاب ضعیف برای کارمندان داشته باشند ،زیگرا
یک سازمان موفق باید افراد صحیح را در زمان صحیح قرار داده و افراد را مناسگ اهگداف و راهبردهگای شگرلی انتخگاب کنگد
(پراهاالد و هامل)2006 ،3
جذب ،شامل اقدامات و فعالی های انجام شده أوس یک سازمان بهمنظور شناسایی افگرادی در سگازمان مگیشگود کگه دارای
أوانایی کمک به سازمان برای أحقق اهداف راهبردی آن باشد .بهطور خاص ،چنین اقداماأی باید جمعی از نامزدهای مطلوب را
فراهم کرده؛ عالقه آنها و جاذبه به سازمان را بهعنوان یک کارفرما باال ببرد و احتمال اینکه پیشنهاد کاری را بپذیرنگد افگزایش
دهد
( .)Rynes & Barber, 1990جذب نیروی انسانی ،فرایند یافتن و درگیر شدن افراد در سازمان مگوردنظر اسگ  .انتخگاب کگه
بخشی از روند جذب در رابطه با أصمیمگیری در مورد متقاضیان اس که باید در شرل موردنظر منصگوب شگوند .ایگن فراینگد
دارای چهار مرحله اس  :أعریف نیاز ،برنامهریزی استخدام ،جذب متقاضیان و انتخاب متقاضیان (آرمسترانگ.)2014 ،4
اأخاذ أصمیم در جذب و به بکارگماری نیروی انسانی الیق ،برای یک سگازمان جنبگح حیگاأی و اسگتراأژیک دارد .عگالوه بگر آن
انتخاب معیارهای صحیح و استفاده از روشهای معتبر علمی در گگزینش نیگروی انسگانی ،سگهم مهگم و بگه سگزایی دارد ،لگذا
سازمانها (دولتی و غیردولتی) باید بهمنظور افزایش کارایی ،بهرهوری و حفظ و أوسعه عملکردِ مطلوب خگود در جهگ کسگ
1

. Camblin
Prahalad & Hamel
3
Prahalad & Hamel
4 Armstrong
2
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مزی رقابتی و مسائل مورد أککید علم مدیری  ،در استقرار نظام شایستهساالری اقدامات جدی و مؤثری انجگام دهنگد .در ایگن
میان بیأردید نقش اعضای هی علمی دانشگاه ها ،مراکگز علمگی و أحقیقگاأی در کسگ جایگگاه برأگر علمگی ،أصگاح سگهم
اقتصادی بیشتر ،فتح قلّههای أرقی و شکستن مرزهای دانش بهواسطه أربی نیگروی انسگانی متخصگص و بسترسگازی در امگر
أوسعه پایدار و همهجانبه در کشور بر کسی پوشیده نیس (محمدی و همکاران.)1395 ،
جذب در قال چهار مؤلفه اصلی برنامهریزی ،نیرویابی ،گزینش و بکارگماری مطرح میگردد و به شیوه نظام بندی شرای الزم
را برای شناسایی و به دس آوردن منابع انسانی شایسته و واجد صالحی مهیا میسازد؛ بهنحگویکگه أضگمین مناسگبی بگرای
مزی رقابتی پایدار و ایجاد شرای مناس برای اعمال أرییرات اساسی در أفکرات سازمانی نسب بگه نیازهگای منگابع انسگانی
آینده در حوزه قابلی های استراأژیک باشد (عباسپور.)1381 ،
در ب رنامه ریزی ،أعیین منابع انسانی ،شناسگایی أعگداد و نگوع کارکنگان موردنیگاز بگرای دسگتیابی بگه اهگداف سگازمان اسگ ،
برنامه ریزی نیروی انسانی با مقایسه وضعی فعلی سازمان با اهداف آینده ،مشخص میکند که چه أرییراأی در نیگروی انسگانی
جه دستیابی به اهداف سازمان الزم اس  .این أرییرات ممکن اس شامل کوچکسازی سازمان ،آموزش مهارتهگای جدیگد
به کارکنان و یا استخدام نیروی جدید باشد .این فرایند شامل  3مرحله :پیشبینی ،أعیین هگدف و برنامگهریگزی اسگتراأژیک و
اجرای برنامه و ارزیابی ارکان جذب هی علمی مبتنی بر آخگرین مصگوبات شگورای عگالی انقگالب فرهنگگی (نگوی ،هولنبگک،
گرهارت و وای .)1997 ،1
نیرویابی ،یافتن متقاضیان استخدامی موردنیاز و أشویق آنها به قبول شرل در سازمان اس  .نیرویابی ،فراینگدی اسگ کگه بگه
سازمانها اجازه میدهد أا داوطلبان شرل را آگاه سازند و مقدم بر فرایند گزینش اس (بنگدورا و ریگن  .)2006 ،2سگازمانهگا
نیرویابی را به منظور اضافه کردن کارکنان به نیروهای کار فعلی خود و همچنین برای جابجایی کارکنان موجود بگه پسگ هگای
جدید انجام میدهند.
گزینش؛ مرحله ای اس برای پذیرفتن یا رد أقاضاهای متقاضیان کار بهطوریکه شایستهأرین و مناسگ أگرین آنهگا برگزیگده
شود(میرسپاسی .)1382 ،بگه فراینگد گگزینش مناسگ أگرین افگراد جهگ پسگ هگا از گگروه متقاضگیان کگار ،انتخگاب گفتگه
میشود(سیدجوادین .)1392 ،بردول ،هولدن و کالیگدن )2004( 3خاطرنشگان مگیکند،کگه اسگتخدام و گگزینش ،فراینگدهایی
معطوف به شناسایی ،جذب و ایمنسازی افراد مناس  ،برای رودررویی با نیازهای منابع انسانی یک سازمان اسگ  .دو اصگطالح
«استخدام پایان یاف » و «گزینش شروع شد» اغل بهطور مداوم ،بهعنوان مبحثی بکار برده میشوند.
عمل انتصاب عبارت اس از بکار گماردن موق یا دائم داوطل شرل موردنظر که برم بنای اطالعات بهدس آمده متناسگ بگا
آن شرل أشخیص دادهشده اس .
اسکندر پور و احمدی ( )1397در پژوهشی با عنوان «شناسایی مالکها جذب اعضگای هی گ علمگی در ایگران) نشگان داد کگه
مالکهای مدنظر مس والن جذب ،شامل مالکهای پژوهشی)أوجه خاص و معنادار به چاپ مقاالت در مجالت مرأب با رشگته
أخصصی ،أکلیف و أرجمه کتاب ،مجری یا همکاری در پروژههای پژوهشی ( و مالکهای آموزشی(سوابق أگدری  ،عضگوی در
بنیاد نخبگان ،أسل به زبان انگلیسی) و مالکهای اعتقادی بودند .همچنین در مطالعه أیموری ،رنگریز ،عبدالهی و زین آبادی
( )1397نشان داده شد که شایستگی های حرفه ای و شایستگی های رفتاری مولفه های نظام جذب نیروی انسانی مبتنگی بگر
نظام شایستگی می باشد.
پژوهشی أح عنوان « بررسی فرایند جذب اعضای هی علمی در دانشگاههای دولتگی وزارت علگوم و ارائگه الگگوی مناسگ »
أوس مصدق ،در سال  1395انجامگرفته اس  ،نتایج آسی شناسگی چهگار مرحلگه اسگتخدام نیگروی انسگانی ( برنامگهریگزی،
نیرویابی ،انتخاب و انتصاب) منجر به شناسایی  23آسی محوری در فرایند کنونی جذب هی علمی شگد و همچنگین در ایگن
پژوهش به بیان راهکارهایی برای اقدامات مناس جذب هی علمی پرداخته شد که نتایج این بخش منجر به ارائه  72اصگل و
اقدام مناس گردید.
1 Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright
2 Boundreau and rynes
3 Beardwell, Holden, & Claydon

57

پاییز  ،99شماره 22

فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی

هسلر )2006( 1نیز در پژوهش خود در خصوص استخدام هی علمی جدید و أازهکار ده پیشنهاد بگرای جگذب افگراد مناسگ
ارائه می کند :أهیه کردن یک راهنما ،داشتن پرورش اجتماعی ،أشویق به منعطف بودن ،هگدای کگردن مسگیر افگراد ،حمایگ
أدارکاأی ،أسهیل همکگاری ،اجگازه دادن بگرا ی أجربگه کگردن ،هماهنگگ کگردن وظگایف أگدری  ،رشگد دارایگیهگای آنهگا،
پیشنهادهایی پاداشی.
آکیکگز )2019(2در نتایج أحقیقاأشان بیان میکنند؛ عنصر اصلی نظام جذب و نیروی انسانی شایسته محوری و انتخگاب افگراد
با أوانمندهای حرفه ای متناس با شرل می باشد .همچنین چانگ و چین )2018(3گزارش کردند کگه عوامگل مگوثر بگر نظگام
جذب نیروی انسانی متعهد أح أاثیر ویژگی ها و أوانمندی افراد متقاضی ،شرای و ضواب سازمان در کنار وجگود یگک نظگام
جذب کارآمد و در نهای شرای اقتصادی و اجتماعی جامعه می باشد.
نظام های آموزشی به عنوان بارزأرین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی نقش اصلی را در أربی و أامین نیروی انسانی کارآمد
و نقشی أعیین کننده در ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه را دارند و اعضای آن در این فرایند که از
عوامل عمده و موثر محسوب می شوند ،گرانترین بخش نظام های آموزشی را أشکیل می دهند .نظام آموزشعالی نهادی اسگ
که انتظار میرود کانون عالیأرین پیشرف های علمی در همه زمینههای علوم باشد و در راه اعتالی علم و دانش در جامعه گام
های اساسی بردارد .این امر ،قبل از هر چیز در سایه بهرهمندی از نظام مدیری منابع انسانی أوانمنگد و شایسگته امکگان پگذیر
اس  .با وجود این ،در عمل ،نظام آموزشعالی ایران ،هنوز نتوانستهاند نقش برجستهای در أوسعه علمگی و فرهنگگی کشگور در
قیاس با سایر نظام های آموزشی ممتاز در کشورهای أوسگعه یافتگه و در حگال أوسگعه داشگته باشگند .زیگرا در زمینگه جگذب،
نگهداری و أوانمندسازی و اهمی منابع انسانی ،به شدت سهل انگاری میشود ،در حالی که برای بقا و بالندگی باید به گونگهی
نظامند ،شرای جذب و أکمین ،بهسازی و پرورش ،حفظ ،نگهداری ،انگیزش و رهبری منابع انسانی را در کل فراهم سگاخ  ،أگا
اینکه اعضای سازمان بتوانند قابلی ها و شایستگیهای خود را نشان دهند .دق پایین در فرایندهای جذب منابع انسانی بگویژه
اعضای هی علمی دانشگاهها در نهای باعث خواهد شد أا منابع انسانی أوانمند کمتر جذب این نظام شوند و افرادی نیگز کگه
در نهای وارد سیستم آموزشعالی به عنوان عضو هی علمی می شوند ،با أوجه به شگرای پرداختگی و رفگاهی کگه خواهنگد
داش  ،برای أکمین نیازهای خود در عرصه هایی بجز عرصه أخصصی خودشان مشرول فعالی شوند و این منجگر بگه وابسگتگی
هرچه بیشتر کشور به کشورهای دیگر خواهد شد .بنابراین ،سازمانها چگونه در جنگ جذب و حفظ نیرویهای انسانی کارآمگد
به صورت موثر رقاب میکنند؟ این نیازمند أوجه خاص سازمانهای کارفرما به موضوع جذب و نگهداش نیگرویهگای انسگانی
کارآمد و دارا بودن مدلی منسجم در این زمینه اس (چو .)2017 ،4از این رو ،پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سگوال
می باشد که الگوی مناس جذب هی علمی در موسسات آموزش عالی دارای چه ویژگیهایی می باشد؟
با أوجه به آنچه اشاره شد و اهمی و جایگاه هی علمی در دانشگاه ها و نقش ارزنده ای که اعضای هی گ علمگی در فراینگد
آموزش ،پژوهش و أوسعه فناوری و  ...دارند؛ ایجاد شرای  ،بستر و مالک ها ،شاخص های موثر برای جگذب بهتگرین و مناسگ
أرین آنها مستلزم برخورداری مؤ سسات و دانشگاه ها از فرایند و الگوی جذب مناسگ مگی باشگد .از ایگن رو در ایگن پگژوهش،
طراحی الگو و بررسی اعتبار آن برای جذب هی علمی در موسسات آموزش عالی مورد مداقه قرا گرف أگا میگزان اعتبگار آن
جه استفاده در فرایند جذب و نگهداری اعضای هی علمی مشخص شود.
روش تحقیق

پژوهش حاضر به روش آمیخته با أرکیبی از دو روش کیفی و کمی انجگامشگده اسگ ؛ لگذا در زمگره روشهگای أرکیبگی یگا
آمیخته قرار دارد .در بخش کیفی که با هدف کشف مؤلفههای أشکیلدهنگده جگذب اعضگای هی گ علمگی در دانشگگاههگا و
1

. Hessler
. Acikgoz
3
. Chang & Chin
4. Cho
2
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مؤسسات آموزش عالی سازماندهی شده اس  ،از ابزار مصاحبه استفاده میشود .سؤاالت مصاحبه با أوجگه بگه اهگداف پگژوهش
طراحی و با مشاوره اساأید راهنما و مشاور به صورت نیمه ساختاریافته مورد استفاده قگرار گرفگ و در حگین مصگاحبه نیگز در
صورت لزوم سؤاالأی برای پی بردن به عمق پاسخها و موارد مورد نظر مصاحبهشوندگان مطگرح گردیگد .جامعگه آمگاری بخگش
کیفی پژوهش حاضر را کلیه خبرگان و صاح نظران آموزشعالی ،اعضای هی علمی و خبرگان حرفه ای که آشنایی با نحوه
جذب داشته اند ،أشکیل داد .و أا حد اشباع برای مصاحبه استفاده شد .با أوجه به میدانی و کیفگی بگودن پگژوهش ،بهتگرین و
جامعأرین ابزار جمعآوری اطالعات ،مصاحبه بود .روش نمونهگیری ،هدفمند بوده و انتخاب نمونهها أا زمگانی ادامگه یافتگه کگه
کفای و اشباع دادهها حاصل شود و پژوهشگر دریابد که نمونه های بعدی ،اطالعات متمایزی در اختیار وی نخواهنگد گذاشگ .
در این پژوهش با روش نمونهگیری مبتنگی بگر هگدف بگا أعگداد  16نفگر از اسگتادان ،متخصصگان و صگاح نظگران مگدیری و
برنامهریزی دستگاههای خ مشی گذار در زمینه جذب و نگهداری منابع انسانی و جذب اعضای هی علمگی ،مصگاحبه نیمگه-
ساختار یافته صورت پذیرف ؛ برای بررسی پایایی بخش کیفی از روش پایایی دو کدگذار استفاده شده و بگرای محاسگبه پایگایی
بین دو کدگذار ،سه مصاحبه انتخابشده که یکی از دانشجویان مقطع دکتری مجدداً آنهگا را کدگگذاری کگرده اسگ  .درصگد
أوافقات درون موضوعی محاسبهشده برابر با  75درصد اس  .این میزان باالأر از  60درصد ،یعنی باالأر از حد قابلقبگول بگرای
پایایی اس .
بخش کمی پژوهش برای آزمون مدل ایجاد شده در بخش کیفی انجام شده اس  .ابزار گردآوری داده هگای پگژوهش در بخگش
کمی پرسشنامه محقق ساخته مبتنی گویه های مستخرج از مرحله کیفی می باشد .پرسشنامه طراحی شده شامل  140سگوال
بسته پاسخ می باشد و گویه های آن بر پایه طیف  5درجه ای لیکرت(از خیلی زیاد أا خیلی کم) أنظیم شگد .در بخگش کمگی
روش أحقیق از نوع أوصیفی پیمایشی و به صورت أحلیل عاملی أکییدی اس  .جامعه آماری شگامل خبرگگان (صگاح نظگران،
متخصصان جذب ،اعضای هی علمی و متقاضیان درگیر در فرایند جذب هی علمی) برنامههای جذب اعضای هی علمی که
در زمینه یاد شده مطلع محسوب میشدند ،بود .حجم نمونه انتخابی بر اساس یک قاعده به منظور انجام أحلیل عامل أاییگدی،
 300نفر با بهرهگیری از روش طبقهای متناس أعیین شد .در بخش کمی برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر اساأید راهنمگا
و متخصصان مدیری و علو م أربیتی بهره گرفته شد .برای این منظور پرسشنامه طراحی شده برای آنهگا ارسگال شگد و از آنهگا
خواسته شد که درجه اهمی آن ها را مشخص کنند ،پ از گردآوری داده ها در مرحله اول ،دسته بندی های به دس آمگده
درباره مؤلفه های مشخص شده و در مرحله بعد پرسشنامه أنظیم شده که حاوی رأبه بندی حاصگل از نظرخگواهی در مرحلگه
اول بود ،برای متخصصان ارسال شد و از آنها خواسته شد که أوافق نظر خود را با رأبه بندی بگه دسگ آمگده اعگالم کننگد .در
نتیجه روایی محتوایی پرسشنامه مورد أایید متخصصان قرار گرف  .شاخص نسب روایگی محتگوایی ( 0/96 )CVRو شگاخص
روایی محتوایی ( 0/87 )CVIبرای پرسشنامه پژوهش به دسگ آمگد .کگه نشگانه دهنگده روایگی محتگوایی قابگل قبگول بگرای
پرسشنامه می باشد .همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضری آلفای کرونباخ بهره گرفته شد ،برای این منظور در یگک
مطالعه مقدماأی بر روی  40نفر از نمونه آماری پایایی کل پرسشنامه 0/75به دس آمد.
أجزیه و أحلیل داده های در بخش کیفی بر اساس کدگذاری داده ها (یافتن مفاهیم در داده هگا) صگورت پگذیرف  .بگه منظگور
أحلیل دادههگای کیفگی از روش أحلیگل أگم 1کگه بگه أرأیگ مبتنگی بگر کدگگذاری بگاز 2و کدگگذاری محگوری 3و کدگگذاری
انتخابی(4گزینشی) اس استفاده شد .أجزیه و أحلیل نتایج در مرحله کمی با استفاده از نرمافگزار آمگاری  AMOSبگه منظگور
مدل سازی ساختاری صورت گرف .
یافتههای تحقیق
یافتههای بخش کیفی و سؤال اول تحقیق
1. Thematic analysis
2 . Open coding
3. Axial Coding
4. Selected Coding
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برای چهار مرحله فرآیند جذب شامل برنامهریزی ،نیرویابی ،گزینش و بهکارگماری سواالأی برای مصاحبه در نظگر گرفتگه شگد
که درنهای کدهایی برای چهار بعد موردنظر استخراج شد که در زیر به أوضیح آنها پرداخته میشود.
جدول ( )1نتایج کدگذاری باز و محوری از داده های مصاحبه

کدگذاری محوری

کدگذاری باز

نیاز شناسی استراأژیک

.1أعیین نیاز مبتنی بر اهداف .2 ،أعیین نیاز مبتنی بر برنامه های بلند مدت دانشگاه ها

نیازشناسی متوازن

.1أعیین نیاز مبتنی بر استاندارد نسب استاد به دانشجو.2 ،أدوین نمودار أعیین میزان بازنشستگی و
استخدام اعضای هی علمی در هر دانشکده در طی چند سال آینده.3 ،متوازن سازی اعضای هی
علمی بر اساس نقشه هی علمی دانشکده ها

نیازشناسی دو سویه

.1مشارک گروه ها در أعیین نیاز  .2،ارائه رهنمودها بر اساس برنامه و سیاس دانشگاه به گروه ها.

أوانایی برخورد بگا انتقگادات و صگبور .1أوانایی مواجهه با نامالیمات ،سعه صدر و صبور بودن .2داشتن روحیه انتقاد پذیری ،خود انتقادی و
خود أاملی
بودن
أوانگگایی هگگدای علمگگی ،آموزشگگی و .1أوانایی استفاده از ابزارهای نوین آموزشی(رایانه ،نرمافزارهگای آموزشگی ،اینترنگ  ،ایمیگل ،ألگگرام،
گوگل پالس و غیره) .2مهارتهای مربیگری (گواهی علمی اضگافه بگر مگدرک و شگرک در کارگگاه
پژوهشی
أخصصی) .3برخورداری از دانش در حوزه روشهای پژوهش ،ابزارها و روششناسی پژوهش
أوانایی ارأباط موثر و انتقال پیام

 .1مخاط شناسی و أوانایی ایجاد ارأباط موثر و انتقال پیام .2قدرت بیان و انتقال مفاهیم

أوانایی مهارت های بین فردی

.1آشنایی با اصول مهارتهای انگیزشی .2أمایل بگه هگم أگالیفی و اجگرای برنامگه مشگترک علمگی-
پژوهشی

أوانگگایی ارأقگگای فرهنگگگ عمگگومی  .1أوانایی ارأقای فرهنگ اختراعی .2آگاهی از مسائل جاری جامعه .3فعال بودن در مجامع حرفگه ای
برون دانشگاهی
دانشگاه
أوانگگایی ارأقگگای فرهنگگگ أخصصگگی .1افتخارات علمی(مانند دانشجوی نمونه کشوری ،جشنوارههای ملی ،رأبههای اول أا سوم آزمونهای
ورودی ،فارغالتحصیل ممتاز و غیره) .2آشنایی با مسگائل روز مگرأب بگا گگرایش أحصگیلی(اطالعات
دانشگاه
أخصصی) .2مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی اعم از کاربردی و بنیادی(Scopus, Pub, Med,
 .3)ISI-JCR, ISI Lsted ISCسخنرانی یا انتشار مقاله در همایشهای علمی داخلی و بینالمللی
أوانایی ارأباط با صنع

.1انجام طرحهای پژوهشی و فناوری(مجری ،همکار یا ناظر) .2سابقه موفقی در ارأبگاط بگا صگنع ،
أجارت و خدمات در رشته أخصصی .3همکاری علمی و فنی با سازمانها و ایجاد شرک های دانگش-
بنیان .4دادن بازخورد نتایج مطالعات خود به صنع و اجتماع

شگگناخ فرهنگگگ و سیاسگگ هگگای .1أجلی فرهنگ اسالمی در محی دانشگاه.2ارئگه محگی سگالم و آزاد بگرای آزاد اندیشگی و أقویگ
روحیه آرمان گرایی.3اجتناب از سیاس زدگی و شعار زدگی از محی دانشگاه .4حمای از رسال و
دانشگاه،دانشکده و گروه
ماموری دانشگاه
اخالق حرفه ای و معلمی

.1جدی و پشتکار .2مس ولی پگذیری و پاسگخگویی .3اخگالق و ارأبگاط بگا دانشگجویان و همکگاران
آموزشی

عالقمندی به شرل هیکت علمی

 .1أوانایی أدری  .2أجارب آموزشی و أخصص کاری .3أسگل بگه مباحگث علمگی اعگم از اطالعگات
عمومی

سخاوت علمی

 .1آگاه سازی مردم از موضوعات و مسائل حوزه أخصصی خود .2برعهگده گگرفتن مسگ ولی انجمگن
های علمی

پاکی و صداق

.1ایمان به خدا .2أوجه به ارزشهای انسانی و دینی .3أقوی ارزش های اجتماعی ،دینی در دانشگاه

مالحظات بودجه ای

.1اختصاص بودجه در برنامه جذب.2 ،أناس ردیف استخدامی و ردیف بودجه
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جدول ( )2کدگذاری انتخابی برای بعد برنامه ریزی
بعد

مولفه

شاخص

برنامه ریزی

أعیین نیاز

نیاز شناسی استراأژیک
نیازشناسی متوازن
نیازشناسی دو سویه

معیار اجتماعی

أوانایی برخورد با انتقادات و صبور بودن
أوانایی هدای علمی ،آموزشی و پژوهشی
أوانایی ارأباط موثر و انتقال پیام
أوانایی مهارت های بین فردی

معیار فرهنگی

أوانایی ارأقای فرهنگ عمومی دانشگاه
أوانایی ارأقای فرهنگ أخصصی دانشگاه
أوانایی ارأباط با صنع
شناخ فرهنگ و سیاس های دانشگاه،دانشکده و گروه

معیار اخالقی

اخالق حرفه ای و معلمی
عالقمندی به شرل هیکت علمی
سخاوت علمی
پاکی و صداق

بودجه و مجوز جذب

مالحظات بودجه ای

در بعد برنامه ریزی ،کدهای أعیین نیاز (شامل شاخصهای نیاز شناسی استراأژیک ،نیازشناسی متوازن و نیازشناسی دوسگویه)،
معیار اجتماعی (شامل شاخصه ای أوانایی برخورد با انتقادات و صبور بودن ،أوانایی هدای علمی ،آموزشی و پژوهشی ،أوانگایی
ارأباط مؤثر و انتقال پیام و أوانایی مهارتهای بین فردی) ،معیار فرهنگی (شامل شاخصهای أوانایی ارأقای فرهنگگ عمگومی
دانشگاه ،أوانایی ارأقای فرهنگ أخصصی دانشگاه ،أوانایی ارأباط با صنع  ،شناخ فرهنگ و سیاس های دانشگاه ،دانشکده و
گروه) ،معیار اخالقی (شامل شاخصهای اخالق حرفهای و معلمی ،عالقهمندی به شرل هی علمی ،سخاوت علمی و پگاکی و
صداق ) ،و بودجه و مجوز جذب (شامل شاخص مالحظات بودجه ای) ،استخراجشگدهانگد .اولگین گگام در برنامگهریگزی بگرای
استخدام هی علمی  ،أعیین نیاز نیروی انسانی جه نیل به اهداف سازمانی اس  .برای ایگن منظگور دانشگگاه بایگد ابتگدا بگه
أعیین نیازهای خود بپردازد ،از دیدگاه مصاحبهشوندگان ،بهتر اس أعیین نیاز در دانشگاه از سه طریق زیر صورت گیرد:
نیاز شناسی استراأژیک :دانشگاه باید ابتدا نیازهای بلندمدت خود را أعیین کند و بعد پیشبینی در مورد نیازهای جگذب خگود
را انجام دهد .قاعدأاً باید یک برنامه جامع دانشگاهی وجود داشته باشد ،که در هر دوره چه رشته و گگرایشهگای جدیگدی و در
چه مقطعی وجود دارد و بر این اساس برنامهریزی انجام شگود .بگدینرو ،پیشگنهاد مگیشگود اعگالم نیگاز مبنگی بگر نیازسگنجی
استراأژیک یعنی أعین نیاز بر مبنای اهداف أوسعهای و نیازهای بلندمدت دانشگاه صورت گیرد.
نیازشناسی متوازن :بهتر اس مبانی جه اعالم نیازهای دانشگاه أنظیم شود که أعیین کند نیازها بر اساس چگه پارامترهگایی
أعریف شود .لذا ،پیشنهاد می شود یکی از پارامترهای اعالم نیاز نسب استاد به دانشگجو باشگد ،چگون بگرای رسگیدن بگه ایگن
استاندارد یا باید دانشجو را کم کرد یا استاد را افزایش داد .که الزم اس دانشگاه در هر دو طگرف (کگاهش دانشگجو و افگزایش
استاد) حرک کند أا به استاندارد الزم برسد.
همچنین معموالً در هنگام اعالم نیاز برآورد دقیقی از میانگین سن دانشکدهها جه أخمین أعگداد بازنشسگتگی و یگا نیگاز بگه
جذب نیروی جدید انجام نمیشود .و أعیین نیاز أنها بر اساس نیازهگای موقگ دانشگگاه و أکمیگل کگادر هی گ علمگی انجگام
میشود .براین اساس پیشنهاد میشود در دانشگاه نقشه هی علمی برای أمام دانشکدهها أدوین شد أا دقیقاً مشگخص شگود
61

پاییز  ،99شماره 22

فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی

که چه أعداد از اعضای هی علمی هر گروه بازنشسته میشوند و چه أعداد نیروی جدید بایستی جگذب شگود و ایگن نیروهگای
جدید که بایستی جذب شود در طی چند سال بایستی جذب آنها انجام شود.
نیازشناسی دوسویه :نیازسنجی با گروه اس و مرحله دوم امکانسنجی اس که با هماهنگی دانشکده و دانشگاه انجام میشگود
و برنامه ریزی جذب باید از پایین به باال باشد و بر اساس برنامه دانشگاه باشد .در برخی از مواقع برخی از دانشکدهها بگه دالیگل
نادرستی از اعالم نیاز خودداری میکنند و گاهی اعالم نیاز أوس گروهها بهصورت صوری انجام میگیرد و این اأفاق زمانی رخ
میدهد که گروهها از قبل فرد موردنظر خود را انتخاب کرده اند ولی با أوجه به اینکه هرگونه استخدام باید از مسیر ثب نگام در
فراخوان انجام شود برای جذب نیر وهای موردنظر خود اقدام به اعالم نیاز کرده و فگرد مگوردنظر را راهنمگایی بگه ثبگ نگام در
فراخوان جدید می کنند و درنهای با برگزاری چند مصاحبه صوری فرد موردنظر خود را استخدام میکنند و بهنوعی اقگدام بگه
دور زدن فراخوان میکنند.
براین اساس پیشنهاد میشود نیازسنجی با گروه باشد اما امکانسنجی دانشگاه انجام شود و برنامهریزی جذب باید از پایین بگه
باال اما بر اساس برنامه و راهبردهای دانشگاه باشد .و أصمیم نهایی در مورد اعالم نیاز أعیینشده از جان گروهها بهدق أوس
دانشگاه بررسی شود.
معیار اجتماعی :ارأباط بین فردی فرایندی اس که از طریق آن اطالعات و احساسات بهواسطه پیامهگای کالمگی و غیرکالمگی
أبادل می گردد .اینکه چقدر خوب بتوان با دیگران ارأباط داش میزان مهارت بین فردی را نشان میدهد که میأواند أکثیر بگر
نگرش و رفتار دیگران را نیز شامل گردد .که خود منجر به أوسعه فردی نیز میگردد.
انسان ها سه نیاز بنیادی دارند .نیاز به شایستگی ،خودمختاری و نیاز به داشتن ارأباط با دیگران .شاخصگه انسگان سگالم عالقگه
اجتماعی به دیگران و میل به برقراری رابطه اس  .منظور از ارأباط مؤثر درواقع مگدیرت مشگکالت ارأبگاط بگا دیگگران و ابگراز
احساسات به طرز صحیح بهطرف مقابل اس  .اصوالً داشتن شخصی متعادل و منطقی برای هر انسانی مطلگوب اسگ داشگتن
أالش و کوشش بجای سوءاستفاده از دیگران برای رسیدن به مقام  ،حفظ خونسردی کامل و با آرامش در برابر انتقادات و رفتار
دیگران و اجتناب از عجله و شتاب در گفتگو با دیگران و گفتار و رفتار أوأم باصداق و سادگی از ویژگیهگای انسگان منطقگی
اس .
معیار فرهنگی :نظام آموزشی مظهر خرده نظام اجتماعی-فرهنگی جامعه اسگ و دانشگگاههگا حگافظ و انتقگالدهنگده میگرا
فرهنگی و ارزشهای حاکم بر جامعهاند .دانشگاهها باید بدانند که فرهنگ دانشگاهها بر ارزشها و رفتارهگای اعضگا أکثیرگذارنگد
فرهنگ دانشگاهها اسالمی میأواند مینیاأوری از فزایندهای کالن فرهنگی جامعه باشد.
دانشگاه اجتماعی از افراد دارای یک هوی و فرهنگ خاص اس و ضمن أکثیرگذاری و أکثیرپگذیری از سگایر اجتماعگات ،دارای
استقالل نسبی از آنهاس  .فرهنگ عصاره زندگی اجتماعی اس که أمامی افکار ،اهداف ،معیارها ،ارزشها ،فعالی های انسگان
و ضواب فردی و اجتماعی در آن منعک می شود .هر مکان فرهنگ خاص خود را دارد .دانشگاه نیز فرهنگ خاص خود را دارد
بنابراین ضروری اس که اساأید دانشگاهها بافرهنگ دانشگاه،دانشکده و گروهها شناخ داشته باشند .و أوانایی ارأقای فرهنگگ
أخصصی و عمومی را داشته باشند.
معیار اخالقی :عرصه آموزش عالی و دانشگاهی کارکردهای مختلفی دارد که مهمأرین و گسگتردهأگرین آنهگا،آموزش علمگی و
عملی دانشجویان در رشته های مختلف اس اساأید و اعضای هی علمی دانشگاهها که بخگش عمگده ایگن کگارکرد بگه عهگده
آنهاس به سب حرفه معلمی خود وظایف و مس ولی های اخالقی دارند که از آن به نام اخالق حرفهای معلمی یاد میشگود.
اخالق معلمی مؤلفه هایی دارد که عمدأاً بر دو بخش یعنی وظایف اخالقی استاد در انجام نقگش أعلیمگی کگه بگه عهگده دارد و
وظایف اخالقی استاد در راستای نقش أربیتی که دارد أمرکز دارد.
بنابراین نیاز اس دانشگاه ها یک مجموعه از ضواب و استانداردهای اخالقی که همه افراد به آن پایبند باشگند؛ فگراهم نماینگد.
این استانداردها می أواند ایجاد محی آموزشی برای أکمیل استعدادهای دانشجویان ،سگخاوت علمگی ،عالقگهمنگدی بگه شگرل
هی علمی ،کوشش و پشتکار ،مس ولی پذیری ،همکاری ،وظیفهشناسی ،وفاداری ،صداق و راستی و احترام به دیگران باشد.
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بودجه و مجوز جذب :بودجه یک پیوستگی بین منابع مالی و رفتار انسانی برای أحقق اهگداف ایجگاد مگیکنگد و بودجگهریگزی
عبارت اس أبدیل منابع مالی به اهداف سازمانی و مجموعهای از اهداف و برنامهها به همراه قیم هگای مربگوط بگه آن اسگ .
بنابراین در مجموعه اقدامات جذب و استخدام بررسی بودجه ضرورت دارد
طبق اصل أخصیص دانشگاه موظف اس هر اعتباری را صرفاً به همان جای اختصاص دهد که در بودجه مصگوب شگده اسگ .
نباید بودجه أخصیص پیداکرده برای یک امر را خرج موضوع دیگگری نمایگد چگون در ایگن صگورت نتیجگه مگوردنظر از اصگل
شاملی و کاملی بودجه حاصل نخواهد شد .بر اساس اصل أخصیص ،أمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و أرأیبی
که در بودجه أعیین و اجازه داده شده اس وصول یا مصرف شود .طبق این اصل هر رقم اعتباری که برای هزینهای در بودجگه
پیشگویی شده اس أنها برای همان هزینه قابلمصرف اس و نباید آن را برای منظور دیگری خرج کرد
براین اساس استقرا نظام بودجهریزی عملیاأی افزایش کارآیی و اثربخشی منابع مالی و اجرای مدیری هزینگه کگاهش اأکگا بگه
بودجه عمومی دول از طریق أنوعبخشی و أوسعه منابع مالی ،بهرهگیری از منابع پیشنهاد میشود.
جدول ( )3نتایج کدگذاری محوری برای بعد نیرویابی پس از انجام مصاحبه

کدگذاری محوری

کدگذاری باز

اعالم نیاز متمرکز

.1عدال در أوزیع فرص ها.2 ،أائید درخواستهای دانشگاه در رشته های مورد نظر

ارزیابی فراخوان

.1بررسی أناس بین ظرفی درخواس نیاز با مجوز جذب.2 ،دریاف گزارش أکمیل پرونده هگا
در هر فراخوان

شاخص هگا و معیارهگای .1أعیین معیارها جذب بر مبنای اسناد باال دستی.2،یکنواخ سازی و به روز رسانی معیارهگای
جذب.3 ،نظارت قوی دانشگاه برای أحدید نگرش ها و  .4نظارت شخصی اعضای کارگروهها.
استاندارد
بازه زمانی

. 1سازوکار جلوگیری از موازی بررسی شدن پرونده ها در چند دانشگاه بطور همزمگان.2 ،أعیگین
محدوده زمانی بررسی پرونده ها.3 .أعیین محدوده زمانی بررسی پرونده ها.
جدول ( )4کدگذاری انتخابی برای بعد نیرویابی

بعد

مولفه

شاخص

نیرویابی

اعالم فراخوان

اعالم نیاز متمرکز
ارزیابی فراخوان
شاخص ها و معیارهای استاندارد

بررسی پرونده متقاضیان

بازه زمانی

بعد نیرویابی شامل دو کد اصلی اعالم فراخوان (شامل شاخصگهای اعگالم نیگاز متمرکگز و ارزیگابی فراخگوان) و بررسگی پرونگده
متقاضیان (شامل شاخصهای شاخصها و معیارهای استاندارد و بازه زمانی) هس .
اعالم نیاز متمرکز :اعالم نیاز به صورت متمرکز بسیار مطلوب اس و زمینه عدال و شان برابر و رقاب پذیری را فراهم میکند
هر دانشگاهی از قبل اقدام به برنامهریزی میکند و با هماهنگی گروهها و دانشکدهها اقگدامات الزم بگرای اعگالم نیگاز را انجگام
میدهد و شیوه متمرکز به دلیل معرفی همه استعدادها به دانشگاهها عدال در أوزیع فرص ها را ایجاد نموده اس  .بنگابراین
شیوه متمرکز کنونی در ابتدای فرایند و اعالم فراخوان مناس هس .براین اساس شیوه متمرکز فراخوان جگذب جهگ ایجگاد
عدال در أوزیع فرص ها برای متقاضیان جذب پیشنهاد میشود.
ارزیابی فراخوان :عدم أکمیل پروندهها در هر فراخوان بهطور کامل و در نتیجه انباش پروندهها سگب کنگدی رونگد جگذب و
ضایع شدن حق متقاضیان میشود البته این مشکل از طرفی مربوط به سیستم نیز اس که هنوز بهطور کامگل بکگار نیافتگاده
اس و هنوز یک پرونده بهطور کامل از ابتدای فراخوان و نزدیک به یک سال برای بررسی کامل نشده اس .
براین اساس پیشنهاد میشود بانک اطالعاأی مربوط به پروندهای أکمیلشده در هر فراخوان ایجاد شگود و أگا آمگار دقیگقأگری
نسب به پروندهای أکمیلشده دانشگاهها در هر فراخوان در دسترس باشد.
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شاخص ها و معیارهای استاندارد :بر اساس محتوی پژوهش و اظهارنظر مصاحبهشوندگان أعین معیارهای جذب دانشگاهها بایگد
از یکسو مبتنی بر اهداف و اسناد باالدستی کشگور و همچنگین اسگتراأژیهگای دانشگگاههگا بگوده و از سگوی دیگگر مبتنگی بگر
أجزیه وأحلیل شرای موجود دانشگاه باشد لکن یکی از ضعفهای بیان شده در این خصوص ضعف در أوجه به اسناد باالدسگتی
در أعین معیارهای جذب اس  .براین اساس پیشنهاد میشود درأعیین معیارهای جذب دانشگاه به اسناد باالدستی أوجه شود.
بر اساس محتوی پژوهش و اظهارنظر مصاحبهشوندگان نگاه دانشگاه ها بگه جگذب و معیارهگای جگذب بایگد بگر اسگاس برنامگه
راهبردی دانشگاه و پا بهپای أحوالت بین المللی باشد و مسائل کالن کشور دیده شود و صرفاً نگگاه بگه اسگتاد بگهعنگوان یگک
مدرس نباشد بلکه با أوجه به أحوالت درونی و بیرونی باید أرییر دیدگاه در دانشکدهها و استخدام هی علمگیای کگه بتوانگد
این أرییرات را ایجاد کنند بشود .به راین اساس پیشنهاد میشود جلسات راهبگردی در دانشگگاههگا جهگ یکنواخگ سگازی
معیارهای جذب با أوجه به أرییرات و أحوالت درونی و بیرونی و أرییر دیدگاهها در دانشگاه و اسگتخدام هی گ علمگی برگگزار
شود.
بازه زمانی :فرایند جذب هی علمی ممکن اس  2سال به طول بیانجامد و در برخی موارد اجرای کامل آن حتی بیش از ایگن
زمان میبرد .در طول این دورهی زمانی بلند ،نهأنها محی رقابتی ممکن اس دستخوش أرییرات شگود بلکگه متقاضگیان نیگز
ممکن اس بهنوعی دلسرد شوند و از این فرایند کنارهگیری کنند و درنهای گزینهای را که سریعأر در آن جذب مگیشگوند را
انتخاب کنند .طبق اظهارنظر مصاحبه شوندگان یکی از مشکالت اساسی سرع عمل پائین فرایند جگذب در بخگش حراسگ و
گزینش اس  ،زیرا پیگیریهای الزم صورت گرفته نمیشود .براین اساس استانی شدن فراینگد أحقیگق و ارسگال پرونگده صگرفاً
برای أائید نهایی به مرکز پیشنهاد میشود پیشنهاد میشود.
جدول ( )5نتایج کدگذاری محوری برای بعد گزینش پس از انجام مصاحبه

کدگذاری محوری

کدگذاری باز

أرکی اعضای کارگروه

.1مشارک أرکی مناسبی از افراد در أیم جذب.2 ،بکارگیری افراد با دیدگاه های متنوع در أگیم
جذب.

قابلی های اعضای کارگروه

.1مهارت و أوانایی استخدام کنندگان.2 ،أخصص استخدام کنندگان.

سواالت مصاحبه

.1أعیین محدوده مباحث سواالت.2 ،وزن سگواالت در صگالحی علمگی و عمگومی .3،اسگتفاده از
أس های روانشناختی در مصاحبه.

محاسبه امتیازت

.1أعیین مالکهای عینی و عملیاأی برای صالحی عمومی .2،نسب صالحی علمی و عمومی.3،
أرجیح مالکهای کیفی برکمی در صالحی علمی.4 ،أعیگین سگقف و کگف امتیگازات صگالحی
علمی و عمومی.

اطالع رسانی

.1راههای اطالع رسانی . 2،بیان دالیگل أگوجیهی از رد متقاضگیان بگه لحگای صگالحی علمگی و
عمومی.

کاهش زمان استعالمات

. 1سازوکار الکترونیکی دریاف اسگتعالمات از مراجگع سگه گانگه .2،لرگو برخگی از محاسگبه هگا و
استعالمات جه أسریع روند جذب

برنامه ریزی برای جلسات جذب

.1أعیین زمان محاسبه.2 ،هماهنگی با اعضای هیکت اجرایی
جدول( )6کدگذاری انتخابی برای بعدگزینش

بعد

مولفه

شاخص

گزینش

بررسی صالحی علمی و عمومی متقاضیان

أرکی اعضای کارگروه
قابلی های اعضای کارگروه
سواالت مصاحبه
محاسبه امتیازت
اطالع رسانی
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استعالم از مراجع

کاهش زمان استعالمات

صدور رای هیکت اجرایی

برنامه ریزی برای جلسات جذب

بعد گزینش شامل کدهای بررسگی صگالحی علمگی و عمگومی متقاضگیان ( شگامل شگاخصهگای أرکیگ اعضگای کگارگروه،
قابلی های اعضای کارگروه ،سؤاالت مصاحبه ،محاسبه امتیازات و اطالعرسانی) ،استعالم از مراجع (شامل شاخص کاهش زمگان
استعالمات )و صدور رأی هی اجرایی ( شامل شاخص برنامهریزی برای جلسات جذب) میباشد.
أرکی اعضای کارگروه :اعضای أیم جذب باید در حوزههای مختلفی صاح نظر باشگند .بهتگر اسگ  ،در ایگن گگروه از اسگاأید
باأجربه که درگذشته سم اجرای ی داشتند هم استفاده شود ،هرچند که این افراد نظری در مورد جذب ندهند اما بهعنوان یک
ناظر بیرونی می أوانند اشکاالت نظرات سایر اعضای گروه را رفع کنند .اعضای این أیم باید قگدرت أعامگل و کگارگروهی داشگته
باشند چرا که اگر گروهها مشارک داشته باشند وضعی علمی بهتر بررسی میشود.
براین اساس پیشنهاد می شود جه بررسی وضعی علمی بهتر متقاضیان جذب أرکی مناسبی از افراد که أخصگص و أجربگه
الزم را در این زمینه دارا هستند در هی های اجرایی در نظر گرفته شود.
قابلی های اعضای کارگروه :مصاحبه شوندگان أنها بر اساس سابقه و أجربه مصاحبهها انجام میشود ولی اینکگه آموزشگی داده
شود وجود ندارد البته در بخش گزینش کارکنان چنین مواردی وجود دارد و دورههایی برگزار میشود برای افراد امگا در مگورد
اعضای هی علمی کارگروه چنین بحثی در مرکز جذب وجود نداشته و مطرح نبوده اس  .براین اساس پیشگنهاد مگیشگود در
دانشگاهها برای این افراد استخدامکننده دورههایی گذاشته شود أا نکگات الزم در مگورد مصگاحبه و أعیگین محگدوده سگؤاالت
آموزش داده شود البته بهتر اس در سطح کالن هم این کار انجام شود و دوره آموزشی برای افراد گذاشته شگود أگا همگاهنگی
بیشتر انجام شود.
همچنین اعضای أیم جذب بایگد أخصگص و مهگارتهگا و أوانگاییهگای ارأبگاطی الزم را داشگته باشگند .ازلحگای مهگارت فگرد
استخدام کننده باید مهارت شخصی شناسی داشته باشد و قگادر باشگد بگا مصگاحبه أگوان معلمگی فگرد را بسگنجد و ازلحگای
أخصصی فرد با أوجه به گروه خودش باید بتواند بحث علمی کنگد و سگواد علمگی فگرد متقاضگی را بشناسگد .بگه رایگن اسگاس
پیشنهاد می شود روانشناسی ،شخصی شناسی و أوان معلمی در هنگام مصاحبه سنجیده شود و اگر معیاری در این مورد باشد
بهتر اس .
سؤاالت مصاحبه :در بررسی صالحی علمی بر اساس جدول سؤاالت و بر اسگاس آیگتمهگای مشگخصشگده سگؤاالت پرسگیده
می شود و متخصصین گروه ازنظر أوانایی علمی با فرد مصاحبه میکنند .اما محدوده سؤاالت یک مقدار پراکنده اس و برحس
مورد می أوان سؤاالت متفاوت پرسید و الزاماً سؤاالت مشخص پرسیده نمیشود .به راین اسگاس پیشگنهاد مگیشگود روشهگای
هوشمندانه جه آزمودن شخصی افراد طراحی شود و همچنین از روانشناس جه أشخیص سالم شخصیتی افراد استفاده
شود و در واقع مرکز مشاوره دانشگاه أستی انجام دهد اما نتایج أس به صالحی عمومی ارسال و در آنجا بررسی شود.
محاسبه امتیازات :بررسی صالحی عمومی نیازمند مالک های عینگی و دقیقگی مگیباشگد کگه زمینگه برداشگ هگای فگردی و
سلیقه ای را فراهم نسازد .براین اساس اصالح و بازبینی نحوه امتیازدهی فرمهای صالحی عمومی و شفافی بخشی در معیارها
پیشنهاد میشود.
در عمل دانشگاهها افرادی را جذب میکنند که ازنظر علمی وضعی مطلوبأری نسب بگه سگایر متقاضگیان دارنگد امگا ازنظگر
عمومی ممکن اس بهترین فرد نباشند و اولوی دانشگاه برای افرادی اس که نمره علمی باالأری دارند حتی اگگر امتیگاز الزم
در صالحی عمومی را نداشته باشد .براین اساس پیشنهاد میشود باأوجه به اینکه صالحی علمی و عمومی دو مقولگه جگدا از
هم هستند در أقابل با هم مقایسه نشود بلکه در هردو مورد حداقل امتیاز بررسی شود.
آنچه در سال های اخیر رخ داده اس چندان مطلوب متخصصان و مجریان جذب هی علمگی نبگوده اسگ بگه ایگن نحگو کگه
هم اکنون مس والن جذب به کرات با افرادی مواجه شدهاند که علی رغم أعداد زیاد مقاالت دانگش کمگی دارنگد و نمگره کمگی از
مصاحبه دریاف کرده اند ولی طبق فرم ارزیابی موجود نمره ارزیابی آنها باالأر از فردی می باشگد کگه مصگاحبه خیلگی خگوبی
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داشتند و درنهای هم فرد ضعیفأر در اولوی جذب قرار می گیرد و این مس له کمی انگاری زمینه رخداد أقل را نیگز فگراهم
می کند بهنحویکه برخی از متقاضیان بهواسطه رابطه کاری خود یا أوان مالی به راحتی اقدام به نگارش و چاپ مقاالت زیادی
در سال میکنند .براین اساس پیشنهاد میشود در بررسی صالحی علمی از پارامترهای کیفی استفاده شود و ارزیگابی مقگاالت
با أوجه به کیفی آنها و کیفی ژورنالها انجام میشود.
اطالعرسانی :اطالع رسانی به متقاضیان طبق فرمایش وزارأخانه ابتدا در سامانه اعالم میشود و بعد به دانشگکدههگا هگم اعگالم
می شود .و درنهای از طریق ایمیل و ألفن اطالعرسانی شود اما برخی از شماره أماسها و ایمیلها درس نیسگ  .امگا در حگد
أوان اطالعرسانی انجام میشود.
بنابر اظهارنظر متقاضیان جذب هی علمی اطالع رسانی در اکثر دانشگاهها ضعیف اس و خود متقاضی دائماً باید أماس بگیرد
 ،و پیگیر باشد .بعضاً دو ماه ز زمان ثب نام متقاضی میگذرد اما هیچگونه اطالعی به او داده نمیشود ،و متقاضی در جای دیگر
اقدام میکند .براین اساس پیشنهاد میشود از طریق سای وضعی پروندهها در حال حاضر و روزهای آأی گزارش داده شود.
کاهش زمان استعالمات :طبق أوافقات  20روز برای فرایند اسگتعالمات زمگان گذاشگته شگده اسگ  .امگا بهتگر اسگ سگازوکار
الکترونیکی راه اندازی شود که به لحظه استعالم انجام شود .براین اسگاس بگهمنظگور أسگهیل و أسگریع رونگد جگذب و أحقیگق
الکترونیکی شدن امور دریاف استعالمات پیشنهاد میشود.
همچنین لرو برخی از جلسات مصاحبه و استعالمات جه أسریع روند جذب پیشنهاد میشود .همچنین بهتر اس دانشگاه بر
اساس یک جدول زمانی پیش برود و دقیقاً مستندات مشخص باشد و یک چکلیسگ مشگخص أهیگه شگود و بگر اسگاس آن
فرایند پیش برود.
برنامه برای جلسات جذب :جلسات جذب در دانشگاه ها همیشه منظم نیس ممکن اس بنا بگه دالیلگی ماننگد اینکگه اعضگای
جلسه اکثراً مشرولیاأش زیاد اس و احتمال دارد نتوانند در جلسه حضورداشگته باشگند ایگن جلسگات مگنظم برگگزار نشگود و
بایستی برنامه زمانش از قبل أعین شده باشد.
براین اساس پیشنهاد می شود جلسات چند ماه قبل از أشکیل برنامهریزی شود و بطور منظم و بگا أعیگین زمگان قبلگی أنظگیم
شود .همچنین عدم اطالعرسانی بهموقع از زمان جلسات هی های اجرایی منجر به أگکخیر در أشگکیل جلسگات جگذب شگود.
براین اساس وجود مس ول مرکزی جه هماهنگی با اعضای جلسات هی های اجرایی بر اساس یک برنامهریزی دقیق جه
برگزاری منظم جلسات پیشنهاد میشود.
جدول ( )7نتایج کدگذاری محوری برای بعد بکارگیری پس از انجام مصاحبه

کدگذاری محوری

کدگذاری باز

ارائه نتایج پرونده ها

.1اطالع رسانی در مورد عدم پذیرش متقاضیان.2 ،ارائه دالیل أوجیهی از رأی نهایی

آشناسازی متقاضیان

.1امکان بازدید از محل کار در قبگل از اسگتخدام.2 ،ارائگه اطالعگات کامگل از وظگایف،
محی  ،جو و فرهنگ دانشگاه.

سیستم پاسخگویی مناس

 .1ارائه دالیل عدم پذیریش متقاضی .2پاسخ بموقع و درکوأاهترین زمان بگه شگکایات
متقاضیان .3شفافی در روال پاسخگویی به متقاضیان

نظارت بر روال پاسخگویی

 .1حفظ شان و کرام اعضای هیکت علمی .2أاثیر دادن شکای در نتایج جذب

برنامه مناس برای صدور حکم

 .1صدور حکم در شروع أرم أحصیلی و با شروع کار فرد باشد .2اسگتاندار واحگد بگرای
صدور حکم در أمام دانشگاهها
جدول( )8کدگذاری انتخابی برای بعد بکارگیری

بعد

مولفه

شاخص

بکارگیری

اطالع رسانی به متقاضیان

ارائه نتایج پرونده ها
آشناسازی متقاضیان
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سیستم پاسخگویی مناس
نظارت بر روال پاسخگویی

صدور حکم

برنامه مناس برای صدور حکم

بعد بهکارگماری شامل کدهای اطالعرسانی به متقاضیان (شامل شاخصگهای ارائگه نتگایج پرونگدههگا و آشناسگازی متقاضگیان)،
رسیدگی به شکایات (شامل شاخص های سیستم پاسخگویی مناسگ و نظگارت بگر روال پاسگخگویی) و صگدور حکگم ( شگامل
شاخص برنامه مناس برای صدور حکم) هس .
ارائه نتایج پروندهها :اکثر دانشگاهها أوضیحی در مورد عدم پذیریش متقاضی نمیدهند و سیستم فاقگد پاسگخگویی مناسگ
اس  .از لحای اطالع در مورد عدم پذیریش سیستم ضابطهمند نیس  .براین اسگاس پیشگنهاد مگیشگود جهگ کگاهش سگطح
نارضایتی متقاضیان و ابهامزدایی نسب به فرایند جذب اطالع رسانی در مورد عدم پذیرش أوس دانشگاه بانظم باالأری انجگام
شود.
آشناسازی متقاضیان :برای أمامی سازمانها ،همراهی استخدامشدگان جدیدالورود با اعضای گروه و معیارهای عملکرد سگازمان
بسیار مهم اس  .آشناسازی در سرع و کیفی بخشی به این ویژگی نقش أعیینکنندهای دارد .براین اساس با أوجه بگه اینکگه
فرایند آشنا سازی متقاضیان ،میزان جدی دانشگاه را در مورد استخدام فرد دانشگاهها از فرایند دیدار از محل خدم در قبگل
از جذب و استخدام اعضای هی علمی استفاده کند.
سیسم پاسخگو یی مناس  :در صورت ارائه مشکالت به وزارت علوم ،به دانشگاه واگذار میشود و در صورت مراجعه به دانشگاه
به وزارت علوم واگذار می شگود و فراینگد پاسگخگویی؛ غیگر شگفاف ،پیچیگده ،طگوالنی و سگلیقهای اسگ و از طرفگی متقاضگی
قابلپیگیری نیس .
براین اساس پیشنهاد میشود سامانه پاسخگویی در این زمینه ایجاد شود بگه متقاضگیان أوضگیحات شگفاف در خصگوص علگ
أصمیمات دانشگاه را ارائه دهد.
نظارت بر روال پاسخگویی :رفتار مؤدبانه أمام کارشناسان و اعضای هی های اجرایی با متقاضگیان نشگاندهنگده عالقگهمنگدی
دانشگاه به جذب نیروهای مستعد اس و این رفتار مؤدبانه میأواند شامل اطالعرسانی دقیق در مورد أمگام سگؤاالت احتمگالی
متقاضیان و همچنین اطالعرسانی در مورد وضعی پروند متقاضیان و أسهیل برقراری ارأباط متقاضگیان بگا مسگ والن اجرایگی
در طول فرایند جگذب کگه
جه هرگونه سؤال باشد .به راین اساس أوجه به رفتار مؤدبانه و در شکن متقاضیان جذب هی
منجر به کاهش نارضایتی متقاضیان و درنتیجه کاهش سطح شکایات آنها شود پیشنهاد میشود.
برنامه مناس برای صدور حکم :مشکلی که در این زمینه وجود دارد این اس که شروع کار با شگروع أگرم آغگاز مگیشگود امگا
جلسات هی اجرایی در طول سال اس  .چیز ی که وجود دارد این اس که از أاریخ أائید هی اجرایی ،حکم فرد مگیأوانگد
صادر شود اما در قوانین گذشته شروع أرم شروع استخدام فرد بود و برای بازنشستگی هم به همین صورت اس بازنشسگتگی
باید پایانأرم باشد اما این ها مباحثی اس که جابجا شده اس  .خصوصاً در مورد شروع کار فرد در وسگ أگرم مگثالً اسگفند یگا
فروردین أائید میشود و در اردیبهش جلسه هی اجرایی جذب أشکیل میشود و از اردیبهش أا أرم 4 ،هفته فرص اسگ
و این فرد شروع أرمش در مهر اس هرچند حکمش زودأر صادر شود اما حقوقی که از دانشگگاه دریافگ مگیکنگد بگه شگکل
برنامهریزیشده نیس  .براین اساس پیشنهاد میشود زمان صدور حکم در شروع أرم أحصیلی و با شروع کار فرد باشد.
همچنین نیاز اس کل دانشگاه ها برنامه واحدی داشته باشند و چون دو فراخوان اس باید برنامه ای باشد که فراخوان شهریور
أا اول بهمن أکلیفش مشخص شود و نتیجهاش قطعی شود و سپ فراخوان بهمن أا شهریور قطعی شود و میأوان فاصگله دو
فراخوان را هم بیشتر کرد جوری که هر شش ماه هر فراخوان برای أرم بعد باشد و أا أرم بعد وضعی کل افراد مشخص شگود.
ولی در حال حاضر افرادی هستند که مربوط به دو فراخوان قبل هستند و بررسی نشده اس یعنی در این قسم برنامه خگوب
کار نشده اس  .براین اساس استاندارد رویهای واحد برای صدور حکم در أمام دانشگاهها به شرح شکل ( )1پیشنهاد میشود.
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شکل ( )1نتایج حاصل از تحلیل تم ،الگوی جذب هیئتعلمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی

بررسی و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه
برای أحلیل یافته های بخش کمی از نرمافزار  Amosبرای أحلیل عامل أکییدی استفادهشد کگه بگهصگورت مجگزا بگرای همگه
عواملی که برای سنجش آنها بیش از سه گویه در نظر گرفتهشده اس  ،انجام گرفگ  .درنهایگ  ،همگه عوامگل در قالگ مگدل
اندازهگیری بررسی شده اس  .برای برازش مدل هر یک از متریرها ،شاخصهایی بررسی میشود که در قال جگدول زیگر آورده
شده اس .
جدول ( )9شاخصهای برازش مدل

نام اختصاری

شاخص
شاخصهای مطلق برازش
کای اسکوئر

1

)χ2 (df , p

2

شاخص نیکویی برازش

3

ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد
ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده
شاخصهای برازش افزایشی
شاخص أوکر -لویز

سطح قابلقبول

4

5

GFI

حداقل0/9

RMSEA

حداکثر 0/08

RMR

حداکثر 0/08

6

7

شاخص برازش هنجار شده

p>= α

TLI
1

NFI

حداقل0/9
حداقل0/9
1

. Absolute Fit Measures
. Chi-square statistic
3
. Goodness-of-Fit Index
4.
Root Mean Square Eroor of Approxmation
5
. Root Mean square Residual
6
. Incremental Fit Measurement
7
.Tucker-Lewis Index
2

68

فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی
شاخص برازش أطبیقی

2

شاخصهای برازش مقتصد
کای اسکوئر هنجارشده
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CFI

حداقل0/9

3

χ2 /df

4

χ /df =<5
2

منبع ;Hair et al (2006); Byren (2010); Ho (2006) :شوماخر و لومکس ()1388

بر طبق بایرن ( ،)2010چنانچه حداقل سه شاخص در محدوده قابلقبول باشد ،برازش مدل موردنظر أکیید میشود .همچنگین،
بر طبق فارنل و لرکر )1981( 5و هایر 6و همکاران ( )2006بارهگای عگاملی کگه حگداقل برابگر بگا  0/5باشگند ،اعتبگار را نشگان
میدهند.
ارزیابی مدل اندازهگیری
در زیر مدل اندازهگیری پژوهش که از نرمافزار  Amosاستخراجشده اس آورده شده اس .

شکل( )2مدل اندازهگیری تحقیق

پ از انجام فرآیند أحلیل عاملی أکییدی باید دیگر شاخصهای اعتبار و پایایی متریرها را نیز بررسی کرد کگه در جگدول زیگر
آورده شده اس .
جدول ( )10پایایی و روایی متغیرها

متریر

آلفای کرونباخ اعتبار سازه

بار عاملی

0/83

برنامهریزی
أعیین نیاز

0/765

معیار اجتماعی

0/794

معیار فرهنگی

0/614

معیار اخالقی

0/603

بودجه مناس

0/734

0/83

میانگین واریان

استخراج شده

0/50

1

. Normed Fit Index
. Comparative Fit Index
3
. Parsimonious Fit Index
4
. Normed Chi-square
2

5.

Fornell & Larcker
. Hair
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0/78

نیرویابی
اعالم فراخوان

0/721

بررسی پرونده متقاضیان

0/727
0/77

گزینش
بررسی صالحی علمی و عمومی متقاضیان

0/767

استعالم از مراجع

0/581

صدور رای هیات اجرایی

0/681
0/78

بهکارگیری
اطالعرسانی به متقاضیان

0/637

رسیدگی به شکایات

0/659

صدور حکم

0/641

0/79

0/80

0/78

0/65

0/57

0/55

زمانی دارای روایی همگرا اس که سؤاالت (شاخصهای) مربوط به هر متریر مکنون ،همانگونه کگه مگوردنظر طگراح سگؤاالت
بوده ،أوس پاسخ دهنده درک شود .برای اثبات این که ابزار أحقیق از روایی همگرا برخوردار اس دو معیار بایگد محقگق شگود:
اول اینکه مقادیر احتمال ،کمتر از  0/05باشد و دوم اینکه مقادیر بارهای عاملی مربوطه ،بزرگأر یا مساوی  0/5باشد (کگوک،1
 .)2011همانطور که در جدول باال فوق مالحظه میشود هر دو معیار موردنظر برای ابزار أحقیق حاضگر محقگق شگده اسگ و
بنابراین پرسشنامه أحقیق از روایی همگرای مناسبی برخوردار اس .
اعتبار همگرا AVE :برای همه سازهها باالأر از  0/5اس که أائید کننده اعتبار همگراس .
اعتبار سازه :أمام شاخصهای برازش مدل شامل  CFI, RMSEAو  ..حد موردنیاز برای اعتبار سازه را به دس آورند.
پایایی درونی :آلفای کرونباخ همه سازهها بیشتر از  0/60اس .
پایایی سازه  :پایایی سازه ( )CRهمه سازهها باالأر از  0/6اس .
میانگین واریان استخراجشده AVE:برای همه سازهها باالأر از  0/50اس که أائید کننده پایایی اس .
تحلیل عاملی تائیدی برای ابعاد اصلی تحقیق

شکل ( )3تحلیل عاملی تأییدی برای متغیر الگوی جذب

Kock
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برای شکل باال ،حداقل بارهای عاملی برای متریر الگوی جذب برابر  0/50میباشد که چون برابر  0/5اس  ،نشاندهنده اعتبگار
قابلقبول اس  .کای اسکوئر برابر با  5/906با درجه آزادی 2اس  .ضری معناداری از سطح خطای  0/05بیشتر اس  .بنابراین،
کای اسکوئر معنادار اس  ،همچنین ،شاخصهای  GFI ، CFI ،NFIو  ،RMRبگه أرأیگ برابگر بگا  0/990 ، 0/987 ،0/980و
 0/013اس که در محدوده قابلقبول میباشند .بنابراین ،در این مدل هر  4بعد الگوی جذب مورد أاییگد قگرار مگی گیگرد .بگا
أوجه به أحلیل عاملی أکییدی الگوی جذب بهدس آمده با چهار بعد و  33مؤلفه مورد أائید واقع میشود.
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ارائه الگوی جذب اعضای هی علمی در مؤسسات آموزش عالی و اعتبار سنجی آن بوده اس  .به همگین
منظور با استفاده از روش کیفی به جمعآوری داده و أحلیل آنها با رویکرد أحلیل أم پرداخته شده اس  .در بخش کمی نیز از
أحلیل عاملی أاییدی برای اعتبار سنجی ان استفاده شد .با أوجه به اهمی موضوع جذب این پژوهش با أوجه به چهار مرحلگه
در فرآیند جذب (برنامهریزی ،نیرویابی ،گزینش و بهکارگماری) ،سعی در ارائه الگوی مناس برای جذب اثربخشأر شده اس .
درنهای در بعد برنامهریزی ،کدهای أعیین نیاز (شامل شاخصهای نیاز شناسی استراأژیک ،نیازشناسی متگوازن و نیازشناسگی
دو سویه) ،معیار اجتماعی (شامل شاخصهای أوانایی برخورد بگا انتقگادات و صگبور بگودن ،أوانگایی هگدای علمگی ،آموزشگی و
پژوهشی ،أوانایی ارأباط مؤثر و انتقال پیام و أوانایی مهارتهای بین فردی) ،معیار فرهنگی (شامل شاخصهای أوانایی ارأقگای
فرهنگ عمومی دانشگاه ،أوانایی ارأقای فرهنگ أخصصی دانشگاه ،أوانایی ارأباط با صنع  ،شگناخ فرهنگگ و سیاسگ هگای
دانشگاه ،دانشکده و گروه) ،معیار اخالقی (شامل شاخصهای اخالق حرفهای و معلمی ،عالقهمنگدی بگه شگرل هی گ علمگی،
سخاوت علمی و پاکی و صداق ) ،و بودجه و مجوز جذب (شگامل شگاخص مالحظگات بودجگهای) اسگتخراج شگدهانگد .در بعگد
نیرویابی شامل دو کد اصلی اعال م فراخوان (شگامل شگاخص هگای اعگالم نیگاز متمرکگز و ارزیگابی فراخگوان) و بررسگی پرونگده
متقاضیان (شامل شاخص های شاخصها و معیارهای استاندارد و بازه زمانی) هس .
بعد گزینش شامل کدهای بررسی صگالحی علمگی و عمگومی متقاضگیان ( شگامل شگاخص هگای أرکیگ اعضگای کگارگروه،
قابلی های اعضای کارگروه ،سؤاالت مصاحبه ،محاسبه امتیازت و اطالعرسانی) ،استعالم از مراجع (شامل شاخص کاهش زمگان
استعالمات) و صدور رأی هی اجرایی ( شامل شاخص برنامهریزی برای جلسات جذب) هس .
بعد بهکارگماری شامل کدهای اطالعرسانی به متقاضیان (شامل شاخصگهای ارائگه نتگایج پرونگدههگا و آشناسگازی متقاضگیان)،
رسیدگی به شکایات (شامل شاخص های سیستم پاسخگویی مناسگ و نظگارت بگر روال پاسگخگویی) و صگدور حکگم ( شگامل
شاخص برنامه مناس برای صدور حکم) هس .
بعنوان نتیجه گیری کلی می أوان گف که از بررسی منابع علمی معتبر  33شاخص 14 ،مولفه و  4بعد بدس آمد و از طریگق
بررسی کیفی و ضمن انجام مصاحبه با خبرگان آگاه و مطلع (اساأید ،متخصصان و مدیران) و أجزیگه و أحلیگل مصگاحبه هگا و
طی کردن فرایند کد گذاری (کدگذاری باز ،محوری و انتخابی) ابعاد ،مولفه ها و شاخص های مستخرج از منابع علمگی بدسگ
آمد و از أرکی این دو یافته مدل نظری جذب هی علمی در دانشگاه ها شکل گرف  .بنابراین مگی أگوان نتیجگه گرفگ کگه
یافته های حاصل از پژوهش کیفی (مصاحبه با متخصصان) با أحلیل اسنادی و انتقادی منابع علمگی همخگوانی دارد .در ادامگه
بررسی میزان اعتبار الگو نشان داد که باأوجه یافته های حاصل از أحلیل أاییدی أمامی ابعاد ،مولفه ها و شاخص های مگدل از
برازش مطلوبی برخوردار اس بنابراین الگوی حاضر می أواند مدل مناسبی برای جذب اعضای هیدت علمی موسسات آمگوزش
عالی باشد .یافته های پژوهش حاضر با نتایج پژوهش سنگری ( ،)1396مصدق ( ،)1395قلی پور و همکگاران ( ،)1391گراونگد
( ،)1390واقف ( )1388و کیان و کین ( )2009همخوانی دارد .سنگری ( )1396در پژوهش خود مدل جامعی برای شایسگتگی
های اعضای هیات علمی دانشگاه اسالمی ارائه کردکه شایستگی های محوری اعضای هیات علمگی را در شگش دسگته مهگارت
فنی ،مهارت ادراکی ،مهارت رهبری ،مهارت میان فر دی ،ویژگی هگای شخصگیتی و ارزشگها طبقگه بنگدی کگرده اسگ  .مگدل
شایستگی های محوری نشان می دهد که برای یک عضو هی علمی شایسته ،دارا بودن مهارأهای فنگی ،هماننگد فگن بیگان،
مهارت نوشتاری و به روز بودن ،شرط الزم اس اما کافی نیس و اساأید می بایس در جه أقوی أوانمندی های خگود در
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حوزه های مربی گری ،مدیری أحول ،أفکر خالق و مهارت أعامل مؤثر به منظور بهینه سازی نتیجح کار أیمی و شبکه سازی
به طور مستمر أالش کنند .ضمن اینکه می بایس روحیح خدمتگزاری داشته و با أقوا و اخالق مداری در پایبندی به ارزشهای
اسالمی و انسانی الگوی دانشجویان خود باشند.
در پژوهش مصدق ( )1395نیز نتایج آسی شناسی چهار مرحله اسگتخدام نیگروی انسگانی ( برنامگهریگزی ،نیرویگابی ،انتخگاب
وانتصاب) منجر به شناسایی  23آسی محوری در فرایند کنونی جذب هیکت علمی شد و همچنین در ایگن پگژوهش بگه بیگان
راهکارهایی برای اقدامات مناس جذب هیات علمی پرداخته که نتایج این بخش منجر به ارائه  72اصل و اقدام مناس گردید.
نتایج أحقیق گراوند ( )1390أوس گراوند نیز نشان داد در چهار بخش برنامهریزی ،نیرویابی ،انتخاب و اسگتخدام در دانشگگاه
لرستان،ن کمتر از حد انتظار عمل میکند .درنتیجه دانشگاه در مورد فرایندهای برنامهریزی ،نیرویابی ،انتخاب و بگهکارگمگاری
دارای نقاط ضعف اس .
در أبیین این یافته ها می أوان گف که دانشگاه به عنوان مرکزی آموزشی ،نیاز به نیروهای متخصص ،آموزش دیگده و دلسگوز
دارد أا اهداف دانشگاه را به سرانجام برساند .اساأید کارآمد و با دانش ،دانشجویانی با أفکر و بگاور پژوهشگی أربیگ مگی کننگد،
بنابراین جذب هیات علمی شایسته و شناسایی رفع مشکالت و مسائل پیش روی مدیران و مس والن دانشگاه هگا بگرای جگذب
هیات علمی حایز اهمی اس  .مراحل طاق فرسا و بعضاً عدم شایسته ساالری و همچنین نوع استخدام رسمی و غیگر رسگمی
بود ن آن از جمله مشکالت موجود در فرآیند جذب برای هی علمی دانشگاهها میباشد .سازمان أنها هنگگامی مگی أوانگد بگه
موفقی و اهداف راهبردی خود برسد که افرادی را جذب کرده باشد که از أوانایی و عالقه برای ایفای رسگال خگود برخگوردار
باشند .بنابراین فرایند جذب و أامین نقش مهمی در أسهیل موفقی سازمان دارد .با أوجه به اینکه در «آئین نامگه اسگتخدامی
اعضای هی علمی دانشگاه ها» أامین نیروی انسانی متخصگص و أوسگعه منگابع انسگای از اهگداف وزارت علگوم ،أحقیقگات و
فناوری أعیین شده اس ؛ بنابراین اگر انتخاب اعضای هیکت علمی دانشگاه ها درس انجام گیرد به أبگع آن دانگش آموختگگان
دانشگاه ها از بار علمی الزم برخوردار می شوند و با عنای اینکه انسان اساس و محور أحگوالت در سگازمان هگا محسگوب مگی
شود ،سازمان ها و جامعه از منافع آن بهرمند می شوند.
فرایند جذب و استخدام ،درواقع انتخاب و بهرهمندی از متقاضگیان واجگد شگرای و انتخگاب درسگ آنهگا بگرای پسگ هگا و
مس ولی های سازمان اس  ،برنامه ایدئال برای جذب و استخدام ،برنامهای اس کگه در آن أعگداد کگافی از متقاضگیان واجگد
شرای جذب و به شیوهای کارآمد در سم مربوطه انتصاب شوند و استخدام اثربخش مسگتلزم دانگش الزم در مگورد نیازهگای
سازمان و روش های صحیح دستیابی به متقاضیان و سازمان دهی اطالعات گذشته سازمان ،در مگورد اسگتخدام جهگ أعیگین
راهبردهای آأی استخدام هس  .جذب و استخدام افراد أوانمند ،متخصص و واجد شرای در حوزه اسگاأید و مدرسگان (اعضگای
هی علمی حوزه آموزش عالی) ،نهأنها مزی رقابتی برای دانشگاهها محسوب میشود ،بلکه مزیتی ملی و بینالمللی هس که
بهواسطه آن می أوان نقص و کمبود سایر منابع را نیز جبران کرد ،درگذشته سیاس های استخدام بر کاهش هزینگه و سگرع
پر کردن پس ها و جایگاههای کاری أمرکز داش  ،اما امروزه استخدام و بهکارگیری سرمایه انسانی در سازمانها بهویژه مراکگز
آموزش عالی و دانشگاهها أککید بر ارزیابی کیفی متقاضیان و جگذب افگراد شایسگته و أوانمنگد دارد .بنگابراین ارزیگابی فراینگد
استخدام با أککید بر بررسی کیفی افرادی که متقاضی استخدام هستند و ایجاد أناس بین نیازهگای أعیگینشگده سگازمان و
جذب متقاضیان شایسته حائز اهمی اس  .بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی آورده میشود.
 )1أشوین و الزام دانشگاهها به داشتن برنامه راهبردی بلندمدت کگه مبتنی بگر اسناد باالدستی و نیازهای دانشگاه طراحیشگده
باشد.
 )2پیشنهاد میشود در هنگام أعیین نیاز أمام گروههای ذینفع در این امر در جلساأی گرد هم آمده و بگه بررسگی مشگکالت و
مسائل ،امور أسهیلکننده و سایر موارد دخیل در فرآیند جذب پرداخته أا کس نتایج کارآمدأر از فرآیند جذب ،أسهیل شود.
 )3پیشنهاد میشود که در هنگام جذب محدودی ها یا امکانات مالی و بودجهای نیز در نظر گرفته شود أا سازمان در ادامگه بگا
مشکل مواجه نشود.
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ٔ آموزش عالی و سیستم آموزشی بهصورت کلگی ،پیشگنهاد مگیشگود بگهصگورت دورهای
 )4با أوجه به أرییر و أحوالت درزمینه
گروهی از متخصصی در هر رشته دانشگاه جمع شده و معیارهای جذب را مورد بازبینی قرار دهند أا معیارهگا بگهروزأگر شگده و
افراد مناسبی جذب شوند.
 )3پیشنهاد میشود قسم هایی از فرآیند جذب نیاز به حضور متقاضی برای آزمونها نیس  ،بهصورت الکترونیکی انجام شگود
أا با أوجه به حجم زیاد متقاضیان و پروندهها فرآیند سرع بیشتری داشته باشد.
 )5پیشنهاد میشود قبل از اینکه افرادی که مس ول مصاحبه با متقاضیان هستند ،به فرآینگد جگذب وارد شگوند ،از آنهگا نیگز
آزمونی برای بررسی أوانمندیشان برای این کار گرفته شود.
 )6پیشنهاد می شود برای طراحی سؤاالت مصاحبه به آخگرین دانگش روز در رشگته موردنیگاز و دانگشهگای مکمگل و ضگروری
پرداخته شود ک ه بتوان فرد را هم ازلحای علمی و هم عملی سنجید و نیز از مداخله سلیقه شخصی در سؤاالت مصاحبه پرهیز
شود.
 )7پیشنهاد می شود قبل از اینکه افراد به کار گرفته شوند ،برنامه و زمانی معین برای آشنایی آنها با سازمان ،اهداف ،قگوانین و
برنامههایش در نظر گرفته شود.
 )8پیشنهاد می شود که فرآیند جذب به نحوی انجام شود که افراد جذبشده در شروع أرم جدید بتواننگد کگار خگود را شگروع
کنند.
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