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Abstract 

Academic inbreeding refers to the approach of universities for recruiting their graduates as a faculty 
member after doctoral graduation. The main purpose of the present article was to investigate the 
concept of academic inbreeding and its challenges in recruiting faculty members in universities. To 
achieve the purpose, the researcher for reviewing evidence about academic inbreeding, a document 
analysis method and qualitative content analysis was used. The findings showed that academic 
inbreeding faces challenges including: the challenge of academic productivity, the challenge of 
recruitment, and the challenge of academic mobility. Thus, the policymakers of higher education's 
systems in order to reduce this phenomenon in their universities should do these actions; banning 
recruiting own alumni until several years after graduation, revising the traditional methods for 
recruiting faculty members and moving toward an approach of meritocratic in recruitment, fostering 
internationalization and international interactions in universities and academic departments, increasing 
academic mobility between inbred candidates, implementing clear procedures and practices for 
recruiting faculty members. 
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  يت علمئيه يدر جذب اعضا زيرانگب شچال يكردينوان روع هب يدانشگاه يخون هم

   1*زارعمحسن نظرزاده 

  استاديار گروه علوم تربيتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه مالير، مالير، ايران

  05/03/1399: تاريخ پذيرش  ترويجينوع مقاله:   01/10/1398 :تاريخ دريافت

  چکیده
در مقطـع  آمـوختگي   آموختگان خود را بعد از دانـش  دانش ،ها خوني دانشگاهي به عنوان رويكردي است كه در آن دانشگاه هم
هاي آن  خوني دانشگاهي و چالش كنند. هدف اصلي مقاله حاضر بررسي مفهوم هم ت علمي استخدام ميئعنوان عضو هي  به ادكتر

ها بود؛ براي نيل به اين مقصود، پژوهشگر از روش پژوهش اسنادي و تحليل  ت علمي در دانشگاهئهي يدر جذب و استخدام اعضا
هـا نشـان داد كـه     ليل اسناد و مدارك موجود در ارتباط با موضوع مورد بحث استفاده كرد. يافتهمحتواي كيفي براي بررسي و تح

  وري علمي، چالش استخدامي و چالش تحرك دانشگاهي شده است. هايي از قبيل: چالش بهره خوني باعث ايجاد چالش هم
 دباي ها  كاهش عواقب منفي اين پديده در دانشگاههاي آموزش عالي در راستاي  اندركاران نظام گذاران و دست بنابراين سياست

هـاي   آموختگي، بـازنگري در شـيوه   آموختگان خودي تا چند سال بعد از دانش از قبيل ممنوعيت جذب و استخدام دانش هايي اقدام
ويـت  سـاالري در جـذب و اسـتخدام، تق    ت علمي، حركت به سمت رويكرد مبتني بـر شايسـته  ئهي يسنتي جذب و استخدام اعضا

خون  هاي آموزشي، لزوم افزايش تحرك دانشگاهي در بين متقاضيان هم المللي در دانشگاه و گروه المللي شدن و تعامالت بين بين
  .ت علمي را انجام دهندئهي يهاي شفاف در استخدام اعضا ها و شيوه اجراي رويه و

  .ت علميئهي يخوني دانشگاهي، استخدام اعضا خوني، هم هم ها: کلیدواژه
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  مقدمه
آموزش عالي با مسائل  هاي هها و مؤسس امروزه دانشگاه

ند. درسـت  ا ت علمي مواجهئهي يمهمي از قبيل جذب اعضا
هاي تجـاري بـه توانـايي     طور كه موفقيت در سازمان همان

 هاي هدارد، تعالي مؤسس آنها در كسب و حفظ منابع بستگي
آموزش عالي نيز تا حد زيادي به توانايي آنها در اسـتخدام و  

ت علمي شايسته و مسـتعد بسـتگي دارد،   ئهي يحفظ اعضا
ت علمي با كيفيت باال تأثير مسـتقيمي بـر   ئهي ياعضا زيرا

   ].1[ نشاط و نوسازي مؤسسات آموزش عالي دارند
ها  دانشگاه ،پرتالطم ياز سوي ديگر، در جامعه و محيط

حـال افـزايش    پاسخگوي نيازهاي پيچيده و متنـوع در  دباي 
ت علمي خالق ئهي يرود كه اعضا انتظار ميبنابراين باشند. 

هاي همكاري مشاركت فعال داشته  و پويا باشند و در شبكه
هـاي سـنتي در توليـد و نشـر      باشد و قادر به تركيب سبك

   ].2[ دانش باشند
هاي جـذب و اسـتخدام    توجه به سياست بر اين اساس،

رسد.  نظر مي  ت علمي بيش از پيش ضروري بهئهي ياعضا
ت علمي آنچه ئهي يهاي جذب و استخدام اعضا در سياست

 يبرخـورداري اعضـا   دربارهكه اهميت دارد، كسب اطمينان 
ــهي ــي و  ئ ــتانداردهاي كيف ــتخدام شــده از اس ت علمــي اس

آموزش عالي است.  ايه ههاي مورد انتظار مؤسس شايستگي
ت علمـي  ئـ هي يهـاي اعضـا   عالوه بر اين، ميزان توانـايي 

آموزش عـالي   هاي همتقاضي استخدام در دانشگاه يا مؤسس
بـه  بنـابراين  در نظر گرفته شـود.   دباي المللي نيز  با بستر بين

ــهي يمنظــور جــذب و نگهداشــت اعضــا  ــه ئ ت علمــي ك
هاي جـذب،   تسياسرا دارند مورد نظر   ها و كيفيت صالحيت

 زيـرا به صورت شـفاف مشـخص شـود،     دباي ارتقا و توسعه 
ت علمي شايسته و باكيفيت براي ئهي يبرخورداري از اعضا
ــه ــت برنام ــ  موفقي در ســطح  وصخصــه هــاي دانشــگاه، ب

با وجـود ايـن، يكـي از    ]. 3[ المللي امري ضروري است بين
آمـوزش   هـاي  ههـا و مؤسسـ   هاي مهم براي دانشگاه چالش
المللـي   دنبـال بـين    هايي كـه بـه   دانشگاه وصخصه بعالي، 
ت ئـ هي ياعضـا  يهاي اسـتخدام و ارتقـا   ند، سياستا شدن

ايـن اسـاس، جـذب و اسـتخدام      بـر ]. 4[علمي آنها اسـت  
عنـوان يكـي از     ت علمي شايسته و مسـتعد بـه  ئهي ياعضا

محقـق نخواهـد شـد      هاي انساني مهمِ هر دانشـگاه  سرمايه
سـاالري و   هـاي شايسـته   كـارگيري رويـه    مگر از طريق به

هـا   رقابتي در جذب و استخدام. با وجود اين، اغلب دانشـگاه 
بدون توجه به اين مسئله مهم، اقدام به جـذب و اسـتخدام   

كننـد؛   ت علمي ميئعنوان عضو هي  خود به التحصيالن فارغ
اي تحـت عنـوان    توانـد باعـث ايجـاد پديـده     و اين خود مي

  شود.  1»خوني دانشگاهي هم«
شـود اينكـه    كه در اينجا به ذهن متبادر مي پرسشياما 

  به چه معنا است؟  »خوني دانشگاهي هم«
به عنوان رويه  »خوني دانشگاهي هم«در اصطالح كلي 

آموزش عالي در جذب و استخدام  هاي هها و مؤسس دانشگاه
اسـت  ت علمـي  ئبه عنوان عضو هي يآموختگان خود دانش

بـه عنـوان    »خـوني دانشـگاهي   هـم «؛ به سخن ديگـر  ]5[
ت علمـي در  ئـ عضـو هي شود كه در آن  تعريف مياي  پديده

اش را از آنجـا   دانشگاهي كـه بـاالترين مـدرك دانشـگاهي    
گونه سوابق كـاري خـارج از    از هيچ ، همچنيندريافت كرده

  ]. 6باشد [ استخدام شدهبوده، دانشگاه برخوردار نآن 
جـذب و   يـان كـرد  ببا توجه به آنچـه گفتـه شـد، بايـد     

ها ممكن  خون در دانشگاه ت علمي همئهي ياستخدام اعضا
بررسي اين پديده  زيرااست آگاهانه يا ناآگاهانه اتفاق بيافتد، 

خـوني   در كشورهاي مختلـف حـاكي از آن اسـت كـه هـم     
پديده بنابراين هاي مختلف است؛  اي پيچيده و با جنبه پديده
بـزرگ و هـم در    هاي آمـوزش عـالي   خوني هم در نظام هم
ولـي آنچـه    ].5[ دهد هاي آموزش عالي كوچك رخ مي نظام

كه ايـن جـذب و    پيامدهايي است ضرورت داردكه در اينجا 
 زيـرا همراه داشته باشـد،    تواند براي دانشگاه به استخدام مي

در دنياي پرتالطم امروزي، كه دانش بـه سـرعت در حـال    
المللـي شـدن    ينها به سمت ب تغيير و تحول است و دانشگاه

ت ئـ هي يگرايـي در اسـتخدام اعضـا    كنند، سنت حركت مي
تواند باعث محدود شدن نوآوري و تعالي  خون، مي علمي هم
توانـد باعـث كنـد     آن نيز مـي  به دنبالها شود و  در دانشگاه

ها در عرصه رقابتي شود. چنين نگاهي  شدن حركت دانشگاه
وجـه اغلـب   باعث شده كه اين پديده بيش از پـيش مـورد ت  

هـاي آمـوزش    نظـام  وصخصـ ه هاي آموزش عالي و ب نظام
عالي پيشرفته در سرتاسر جهان قرار بگيرد؛ نكته قابل ذكـر  

كن كردن  در اين ارتباط اينكه اغلب كشورها به دنبال ريشه
تـا آنجـا كـه    دنبال ايـن هسـتند    بهاين پديده نيستند؛ بلكه 

                                                                                      
1  . Academic Inbreeding 
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هاي آمـوزش عـالي    امكان دارد اين پديده را در سطح نظام
و به كاهش عواقب منفي ناشي از آن نيز دهند خود كاهش 
هاي ايران نيز همسـو بـا    . به اين ترتيب دانشگاه كمك كنند

 ااي مسـتثن  هاي جهان، از وجود چنـين پديـده   ساير دانشگاه
خوني دانشگاهي در آنهـا   نيستند؛ ولي اينكه تا چه ميزان هم

  هاي بيشتري است.  م پژوهشاتفاق افتاده است، نيازمند انجا
كـه بـا    اسـت هدف و مقصود مقاله حاضر ايـن  بنابراين 
آن،  اصـلي  هاي چالش و خوني دانشگاهي هم بررسي مفهوم

اين پديـده در اختيـار مـديران و     دربارهانداز روشني را  چشم
ايـن   بـه  نيـل  عالي قرار دهـد. بـراي   ران آموزشاگذ سياست

ـ  خـوني   هـم «ا مفهـوم  مقصود، در بخش اول مقاله حاضر، ب
و در ادامه، به ترتيـب   شويم ميو انواع آن آشنا  »دانشگاهي

و  »خـوني دانشـگاهي   هـم « دربـاره به مطالعات انجام شده 
هـا   اين پديده در دانشگاه در موردهاي استخراج شده  چالش
گيـري در مـورد    و در نهايت به بحث و نتيجهشود  مياشاره 
  .پرداخته شده استآنها 

  نظري پژوهشمباني 

 خوني دانشگاهي   تعريف هم

در قـرن   »خـوني دانشـگاهي   هم«اولين اشاره به پديده 
گذشته مطرح شد، ولي از آن زمان تـاكنون ايـن پديـده در    

ها مورد بحث قرار گرفته  ويژه كتاب و به ها هبسياري از مجل
، كه اين بيانگر عالقه وافر به چنـين موضـوعي   ]8، 7[ است

   در سطح جهان است.
شناسـي برگرفتـه    خوني در اصل از زيسـت  اصطالح هم

گيري در  عنوان جفت  خوني به شده است. يعني جايي كه هم
تنـوع  كـاهش   ، بنـابراين شود بين افراد هم ژنتيك گفته مي

توانـد كـاهش توانـايي، سـازگاري و يـا ظهـور        ژنتيكي مـي 
حـال  ]. 8، 7[ همراه داشـته باشـد    هاي ژنتيكي را به بيماري

وري پـايين   خوني با بهره هاي دانشگاهي، هم در محيطآنكه 
ــد و انتشــار، ماهيــت بســته دانشــگاه و ســكون در   در تولي

  تواند به ارتباطات و بازتوليد دانش همراه است، همچنين مي
المللـي نيـز    عنوان تحرك كمتر دانشگاهيان در سـطح بـين  

 ]. 8، 5[ تلقي شود

سـالم توصـيف   خوني به عنوان شيوه نا به اين داليل هم
رئـيس وقـت دانشـگاه     1طوري كه چارلز اليوت  شده بود. به

) اظهـار  1908( هاروارد در كتاب معروفش مديريت دانشگاه
 يداشت كه: براي كالج يا دانشگاه، استخدام و جذب اعضـا 

، يخـود  التحصـيالن  فـارغ از بـه طـور عمـده    ت علمي ئهي
را  التحصـيالن  فـارغ افراد متخصص ايـن  زيرا طبيعي است؛ 

خـوني   هـم بـا ايـن وجـود     ،اند و تحت نظارت داشتهانتخاب 
بزرگـي   هـاي توانـد خطر  خوني مـي  هم زيراعاقالنه نيست؛ 

داشته باشد. اليوت مشـخص نكـرده   همراه  به براي دانشگاه 
بزرگ چيست. امـا هنـوز هـم جالـب      هايبود كه اين خطر

را بـه   خـوني، آن  به هـم  ها هتوجه است كه حتي اولين اشار
بنـابراين  كند.  اي منفي و نامطلوب توصيف مي ان پديدهعنو

خوني را  اظهارات اليوت اشتياق و عالقه نسبت به مسئله هم
ايـن اسـاس، پژوهشـگران و صــاحبنظران     ايجـاد كـرد. بـر   

  ]. 7[ اند خوني ارائه داده تعاريف مختلفي از اصطالح هم
به شـرايطي اطـالق    »خوني دانشگاهي هم« يدر تعريف

دانشـگاه يـا   يـك  ت علمـي  ئـ ه در آن اعضاي هيشود ك مي
دانشگاه يا مؤسسـه تشـكيل    التحصيالن آن فارغاز ،  مؤسسه

خوني در سطح فـردي ديـده    (در اين ديدگاه هم شده باشند
خـوني در سـطح گـروه آموزشـي،      هـم  شود كه به ايجاد  مي

شـود). در تعريـف ديگـر،     دانشكده و يا دانشگاه منجـر مـي  
اي عملي است كه در  به عنوان رويه »خوني دانشگاهي هم«

 التحصـيالني را از بـين كاركنـان خـود بـه      آن دانشگاه فارغ
كند (در ايـن   ت علمي جذب و استخدام ميئعنوان عضو هي 

شود كه به ايجاد  ديده مي اي خوني به عنوان رويه ديدگاه هم
  ]. 8[ شود) خوني در دانشگاه منجر مي سطح بااليي از هم

ــا وجــود  خــوني، هنــوز هــم  تعــاريف مختلــف از هــمب
خوني دانشـگاهي   هم و فهم درك درباره منفي هاي برداشت

خـوني   هـم «، ي از اين پديدهوجود دارد. در تعريف محدودتر
بر اين فرض اسـتوار اسـت كـه متقاضـيان بـا       »دانشگاهي

انـد،   آموختـه   در همان دانشـگاهي كـه دانـش    امدرك دكتر
آنجا باقي  اي خود را نيز ران حرفهاند و تمام دو استخدام شده

بـر   »خـوني دانشـگاهي   هم «تر  مانند. در تعريف گسترده مي
آموختگي خيلي مهم  اين فرض استوار است كه مقطع دانش

گفتـه    ت علميئخون دانشگاهي به عضو هي است؛ يعني هم
                                                                                      
1. Charles Eliot  
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ارشـد  كارشناسـي  شود كه مقاطع تحصيلي كارشناسي و  مي
بـه  آموخته شده باشد كـه   انشخود را در همان دانشگاهي د

رسد اين  استخدام شده است. به نظر مي در آن مستقيمطور 
هـاي   ويژه سيستم »خوني دانشگاهي هم«تعريف گسترده از 

جمعيت دانشـگاهي آن مـدرك    بيشتركه  استعالي  آموزش
  ].9[ دكترا ندارند

 دربـاره با توجه به آنچه گفتـه شـد، در تحليـل ادبيـات     
هـاي مختلفـي بـراي     ، شـيوه »دانشگاهيخوني  هم«تعريف 
خوني وجود دارد كه ممكن است به چنـد   كردن هم عملياتي

در  »خـوني دانشـگاهي   هـم  «گروه تقسيم شوند. وجه تمايز 
آمـوختگي   ها، تفاوت در سطح تحصيالت و دانـش  اين شيوه
چهـار شـيوه بـراي تعريـف      اسـاس ايـن پـارامتر    است. بـر 

مربوط بـه آن وجـود دارد    در ادبيات »خوني دانشگاهي هم «
ت علمـي گفتـه   ئـ هي يخون به اعضـا  اساس آنها هم كه بر
كنند كـه در   اي كار مي شود كه در مؤسسه آموزش عالي مي

  آن: 
ــم  ــت ك ــيلي  دس ــدارج تحص ــي از م ــي،  يك (كارشناس

انـد،   كارشناسي ارشد و دكترا) خود را از آنجا دريافـت كـرده  
انـد،   فـت كـرده  فقط مدرك كارشناسي خـود را از آنجـا دريا  

انـد و   باالترين مدرك تحصيلي خود را از آنجا دريافت كرده
  ]. 10اند [ تنها مدرك دكترا خود را آنجا دريافت كرده

  خوني دانشگاهي انواع هم
خـوني   خـوني مـا بـا سـه نـوع هـم       پديده هـم  در مورد

بين آنها تمايز قائل شويم. ايـن سـه نـوع     دباي يم كه ا مواجه
و  2اي نقره -خون ريسمان ، هم1خون خالص ند از: هما عبارت

  . 3خون باتحرك هم
شـود كـه    ت علمي گفتـه مـي  ئخون خالص: به عضو هي هم

ــله  ــارغ بالفاص ــد از ف ــر  بع ــع دكت ــيلي در مقط ، در االتحص
التحصيل شده، جـذب و اسـتخدام    دانشگاهي كه از آن فارغ

  ؛شده است

ت علمـي گفتـه   ئـ اي: بـه عضـو هي   نقره -خون ريسمان هم
ت علمــي در ئــشــود كــه قبــل از آنكــه بــه عنــوان هي مــي

                                                                                      
1. Pure Inbreed 
2. Silver-Corded 
3. Mobile Inbreed 

التحصـيل شـده جـذب شـود، در      دانشگاهي كه از آن فـارغ 
ت علمي ئعنوان هي  سال به دانشگاه يا مؤسسه ديگري چند

 ؛فعاليت داشته است

شـود كـه    ت علمي گفته مـي ئخون باتحرك: به عضو هي هم
را در قالب پـژوهش و آمـوزش   ي خود ادوره دكتر بخشي از

و ي به غير از دانشگاه خودي گذرانده هاي ديگر دانشگاه در
التحصـيلي در دانشـگاهي كـه در آن تحصـيل      پس از فـارغ 

  ]. 11[ كرده جذب و استخدام شده است

ــر مطالعــات انجــام شــده در حــوزه   مــروري ب
   »خوني دانشگاهي هم«

خوني  هم«پديده  دربارههايي  هاي اخير پژوهش در سال
بـا  در كشورهاي مختلف انجـام گرفتـه اسـت.     »دانشگاهي

در سـطح نظـام    »خوني دانشگاهي هم«وجود پذيرش اينكه 
؛ ولي تاكنون هـيچ  اتفاق افتاده استآموزش عالي ايران نيز 

پژوهشي كه بتوان به آن استناد كرد در اين ارتباط در سطح 
براي ورود به  شروعيكشور انجام نشده و شايد مقاله حاضر 

ي در اين زمينه باشد. به هر روي، در اين بخش هاي پژوهش
كـه در سـاير    شـده اشـاره  يي هـا  برخي از پـژوهش  به فقط

  .است كشورها انجام گرفته
  اياالت متحده آمريكاالف. 

به مطالعه  ها هاز آغاز قرن بيستم تاكنون بسياري از مقال
خوني در بستر اياالت متحده آمريكا (بـه عنـوان نمونـه،     هم

ــر  ــد  ؛1918ميل ــس و كليولن ــي 1953 ايل ــك گ ، 1960، م
) 4و ديگـران  1993؛ پـن  1980، داتون1973هارگينس و فار

 پرداختند. اكثر اين مطالعـات بـه جـز مطالعـات مـك گـي      
خـوني را بـر    ) تأثير منفي هم1984( 5) و وير و كنراد1960(

دنبـال    ت علمي نشان دادند. بـه ئهي يعملكرد علمي اعضا
بـه مقايسـه    6آيزنبـرگ و ولـز   2000اين مطالعات، در سال 
خـون و   علمـي هـم  عضو هيئـت   700اثرگذاري علمي بين 

دانشكده حقوق آمريكايي پرداختند. تعداد  32خون از  غيرهم
گيـري   استنادها به كارهـاي علمـي بـه عنـوان ابـزار انـدازه      

                                                                                      
4. Miller 1918; Eells and Cleveland 1935a; McGee 1960; 

Hargens and Farr 1973; Dutton 1980; Pan 1993 
5. Wyer and Conrad 
6. Eisenberg and Wells  
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اثربخشي پژوهشي مورد استفاده قرار گرفت. نتـايج تحليـل   
ت علمـي  ئـ هي يكه اعضارگرسيوني اين پژوهش نشان داد 

ت علمـي كـه در آغـاز اسـتخدام     ئهي يخون و اعضا غيرهم
هاي حقـوق   ولي بعد از استخدام به دانشكده ،خون بودند هم

ت علمـي  ئـ هي يديگري منتقل شدند، در مقايسه بـا اعضـا  
انـد. همچنـين    استنادتري توليد كـرده  پر هاي همقال ،خون هم

دادنـد كـه    پژوهشگران در مطالعات صـورت گرفتـه نشـان   
ت ئـ هـر عضـو هي   يهمبستگي مثبتي بين تعـداد اسـتنادها  

خـون   ت علمي همئهي يعلمي و نسبت سطح ورودي اعضا
  ]. 7[ گروه آموزشي وجود دارد در

  برزيلب. 
خوني در برزيل مـورد   هاي هم در آمريكاي جنوبي شيوه

) 1984( 1ولهو و كريـگ   در برزيلاست. مطالعه قرار گرفته 
ـ  در مطالعه هـاي اسـتناد و نشـر ميـان      ه بررسـي شـيوه  اي ب

انتشـار   41ت علمي كشـاورزي پرداختنـد. آنهـا    ئهي ياعضا
دانشگاهي از دو دانشگاه برزيلي و منابع استفاده شده در آن 

 يانتشارات را مورد تحليل قرار دادند و دريافتنـد كـه اعضـا   
ت علمي كشاورزي در برزيل بيشتر بـه چـاپ مقالـه در    ئهي

انـد و همكارانشـان از همـان     ي اقـدام كـرده  داخل هاي همجل
. انـد  داده مـورد اسـتناد قـرار    راآنها  هاي همقال اغلب دانشگاه

 يعالوه بر اين تبادل دانشي و ارتباطات دانشـگاهي اعضـا  
ت علمي كشاورزي بيشتر در داخل دانشگاه اتفاق افتاده ئهي

  ]. 7[ بوده است »خوني دانشگاهي هم«كه اين خود ناشي از 
  مكزيكج. 

 »خـوني دانشـگاهي   هـم « در مورددر مكزيك مطالعات 
خـوني   هـم «اي در مورد  مطالعه 2007روزتر بود. در سال  به

وري علمي در مكزيك صورت گرفت. به  و بهره »دانشگاهي
ت علمي از ئهي ينفري از اعضا 414اي  همين منظور نمونه

مؤسسه آموزش عالي مورد بررسي قـرار گرفتنـد. نتـايج     14
وري علمي  خوني تأثير منفي بر بهره تحليل نشان داد كه هم

ت علمــي ئــهيي اعضــا زيــرات علمــي دارد، ئــاعضــاي هي
خـون   خون از توليدات كمتري نسبت به همكاران غيرهم هم

خود در اين پژوهش برخـوردار بودنـد، همچنـين همكـاري     
ـ   ت علمي همئاعضاي هي طـور  ه خون با همكاران بيرونـي ب

                                                                                      
1. Velho and Krige (1984) 

 يتـري در مقايسـه بـا اعضـا     فراواني پـايين توجهي از  قابل
 هاي هخون برخوردار بود. حتي در مؤسس ت علمي غيرهمئهي

ـ  برترآموزش عالي  دسـت آمـد. همچنـين    ه نيز اين نتايج ب
 53خـوني در مكزيـك بـيش از     مشخص شد كه سطح هم

  ]. 7[ درصد است
  فرانسهد. 

در تـالش بـراي ارزيـابي     2در فرانسه گودچوت و لووت
 1972هاي  هاي فرانسه بين سال خوني در دانشگاه سطح هم

ت ئـ هي يدرصد از اعضـا  30دريافتند كه در حدود  2000تا 
ند و عالوه بر اين، آنها دريافتند كه وقتي دو ا خون علمي هم

خون در ميان كانديداها براي  خون و غيرهم آموخته هم دانش
خـون در   آموختگـان هـم   ت علمـي باشـند، دانـش   ئپست هي

برابـر بيشـتر، شـانس جـذب و      18خـون   مقايسه با غيـرهم 
هـاي علـوم    خوني بيشـتر در رشـته   استخدام دارند و اين هم

  ]. 12[ كامپيوتر، شيمي و علوم مهندسي مشاهده شده است
  پرتغاله. 

 1420) در مقاله اخير خود كه به بررسـي  2013( 3هورتا
مؤسسه آمـوزش عـالي در پرتغـال     18ت علمي از ئعضو هي

وري علمـي و   خوني و تحرك را بر بهره رداخته بود. اثر همپ
ت علمي مـورد  ئهي يتبادل اطالعات دانشگاهي ميان اعضا

ت ئـ اثبات كرد كه عضو هي او ارزيابي قرار داد. نتايج ارزيابي
ي كمتـري را  ادكتـر  هـاي  هخون دانشگاهي رسـال  علمي هم

 يهـا  هكند و از انتشارات كمتري در سطح مجل راهنمايي مي
ت علمي ئهي يحالي كه اعضا بين المللي برخوردار است. در

خون از تحرك علمي بيشتري در زمينه چـاپ مقالـه    غيرهم
 هـا  هالمللي و تحرك كمتري در چاپ مقال بين هاي هدر نشري
   ].9[ داخلي برخوردار بودند هاي هدر نشري

 اسپانياو. 

دريافت كه بين سطوح  او ؛در اسپانيا 4در پژوهش كاماچو
گـذاري كـم در تحقيـق و توسـعه      خوني و سرمايه باالي هم

بنـابراين بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه        همبستگي وجود دارد.
ترين راه براي  به عنوان آسان توسعه-افزايش بودجه تحقيق

                                                                                      
2. Godechot and Louvet 
3. Horta 
4. Camacho 
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هــاي  خــوني در دانشــگاه از بــين بــردن ســطح بــاالي هــم
  ]. 13[ اسپانياست

 استرالياز. 

در سال  1ر استراليا توسط ميشرا و اسميتپژوهشي كه د
  تئـ اعضـاي هي وجـود  انجام شد، بيانگر اين بود كه  2012

خـوني   خـون دانشـگاهي در مقايسـه بـا غيـرهم      علمي هـم 
وري علمي  دانشگاهي ممكن است به برابري و يا حتي بهره

اساس ارزيابي انتشارات و  بيشتر منجر شود. اين پژوهش بر
دانشـكده   21ت علمي از ئهي ياز اعضانفر  429استناد  خنر

دست آمد كه نتايج حـاكي از آن بـود كـه    ه حقوق استراليا ب
گيـري شـده از    وري علمي و كيفيت انتشـارات (انـدازه   بهره

خــون و  ت علمــي هــمئــهي يطريــق نــرخ اســتناد) اعضــا
؛ آنهـا همچنـين   ردعمل تفاوت خاصـي نـدا  در غيرهمخون 

 اسـت  7/50ليا تقريبـا  خـوني در اسـترا   دريافتند كه نرخ هم
]14 .[  

  تركيهح. 
) در 2011( 2در پژوهشي كـه توسـط اينـانس و تونسـر    

هاي استناد به انتشـارات و مسـير    تركيه انجام شده بود. نرخ
ت علمـي  ئـ هي ينفر از اعضـا  236شغلي براي ارتقا در بين 

مؤسسه فني تركيه مورد ارزيابي  4خون از  خون و غيرهم هم
اين پژوهش نشان داد كه اثربخشي علمي قرار گرفت. نتايج 

ت ئـ هي يخون در مقايسه با اعضـا  ت علمي همئهي ياعضا
 يتر است. همچنين اعضا خون به مراتب پايين علمي غيرهم

ـ   ت علمي همئهي ـ   طـور قابـل  ه خـون ب  هـاي  هتـوجهي مقال
كننـد و مشـاركت كمتـري در     پراستناد كمتري را چاپ مـي 

ت ئهي يالوه بر اين اعضاهاي علمي دارند. ع مديريت پروژه
نـد و مسـير   ا علمـي كمتـر موفـق    يخون در ارتقا علمي هم

ت ئـ هي يتر از اعضا پنج سال طوالني ،شغلي آنها براي ارتقا
   ].15[ خون است علمي غيرهم

  ژاپنط. 
در سـال   3هورتا، ساتو و يـونيزاوا كه توسط در پژوهشي 

كه  رسيدندانجام شده بود، آنها به اين نتيجه در ژاپن  2011

                                                                                      
1. Mishra & Smyth 
2. Inanc and Tuncer 
3. Horta, Sato, and Yonezawa 

هـاي دانشـگاهي    خوني در مراحل آغازين توسعه سيستم هم
آنها نيز مجبـور  ها كم و  دانشگاه تعداد زيرابسيار زياد است، 
 با وجود. در ژاپن هستند يآموختگان خود به استخدام دانش

خـوني در   اصالحات متعـددي كـه بـراي كـاهش نـرخ هـم      
از استخدام صورت گرفتـه بـود، هنـوز هـم سـطح بـااليي       

بـه دسـت   خوني دانشگاهي وجود دارد. تجزيه و تحليـل   هم
نظر، سه عامـل اصـلي    صاحب 36از مصاحبه عميق با  آمده
نشان داد كه شـامل: فراينـد اسـتخدام     خوني در ژاپن را  هم

بسته (اين مشكل هنوز هم با وجود اصالحات فعلـي وجـود   
ــم ــجويي   دارد)، ك ــايين دانش ــت پ ــي و فعالي ــي  تحرك (يعن

 در دانشگاه فقطتحصيالت كارشناسي و كارشناسي ارشد را 
راهنمـا و   انادتبه اتمام رساندن)، و وجـود همـه اسـ    خودي

از يك دانشگاه. پژوهشگران معتقـد   فقط امشاور رساله دكتر
 »خـوني دانشـگاهي   هم«بودند درست است كه پيش از اين 

ي در شد كـه ثبـات بـاالي    مثبت ديده مي اي به عنوان پديده
كـرد، امـا حـاال نگـرش نسـبت بـه        ها را فراهم مي دانشگاه

  ]. 2[ در حال تغيير است خون هماز  فقطاستخدام 
  كره جنوبيي. 

در كـره جنـوبي    1990در سـال   4گوريلوا و يودكـوويچ  
خــوني و اعتبــار  ارتبــاط بــين نــرخ هــم«دربــاره پژوهشــي 

گـروه   101اساس تجزيـه و تحليـل    بر »هاي آموزشي گروه
. انجـام دادنـد  اي  كـره  آموزش عـالي  مؤسسه 4وزشي در آم

خوني  هم«نشان داد كه  آنها نتيجه اصلي از تجزيه و تحليل
 زيرا كند، هاي آموزشي كمك مي به اعتبار گروه »دانشگاهي

هـاي   خوني و اعتبار گـروه  همبستگي مثبتي بين سطوح هم
  ]. 7[ وجود داشت آموزشي

  روسيهك. 
خوني به صورت جدي مورد  در روسيه تاكنون مسئله هم

خـوني   مطالعـه هـم   فقـط مطالعه قرار نگرفته است. تاكنون 
) 2012( 5سـيواك و يودكـوويچ  دانشگاهي در روسيه توسط 

 يانجام شده است كه مبتنـي بـر نتـايج نظرسـنجي اعضـا     
 اي كــه در ايــن بــود. نمونــه 2007ت علمــي در ســال ئــهي

هـاي  نفر از مديران گـروه  150پيمايش استفاده شد، شامل 

                                                                                      
4. Gorelova and Maria Yudkevich 
5. Sivak and Yudkevich 
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  دانشگاه روسيه بود. 28اقتصاد از 
پژوهشگران در اين پـژوهش از دو اصـطالح داخلـي و    

خـوني اسـتفاده    خـوني و غيـرهم   اشاره به هـم خارجي براي 
 يكردند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل نشان داد كه اعضا

خـون) تمايـل كمتـري بـه انتشـار       (هم ت علمي داخلييئه
خون دارند. همچنـين   ت علمي غيرهمئهي ينسبت به اعضا

محلي با رتبه پايين  هاي هانتشارات آنها بيشتر اوقات در مجل
 هاي انتشاراتي آنها نيز بـر  و فراواني فعاليت رسد به چاپ مي

 ياساس ميزان ارتباطات محلي آنها است. در مقابل، اعضـا 
ملي  هاي هخون) بيشتر در مجل (غيرهم ت علمي خارجيئهي

ت ئـ هي يپردازند. عـالوه بـر ايـن، اعضـا     به چاپ مقاله مي
ت علمـي  ئـ هي يخون) در مقايسه با اعضا (هم علمي داخلي

شـان بيشـتر    خون) در ارتباطـات دانشـگاهي   (غيرهم خارجي
 ت علمـي داخلـي  ئـ هي يداخلي محورنـد. همچنـين اعضـا   

شان بيشتر محلي (بومي) است  خون) فعاليت دانشگاهي (هم
خـون)   (غيـرهم  ت علمي خارجيئهي يو در مقايسه با اعضا

  ]. 16[ كنند زمان زيادي را صرف كارهاي اداري مي
داد، تأثيرات منفـي   ها نشان طور كه مرور پژوهش همان

خوني دانشگاهي بيشتر از تأثيرات مثبـت آن اسـت، بـه     هم
خـوني   در اغلب متون موجود در اين حوزه، هـم  همين دليل 

  نگريسته شده است. اي منفي عنوان پديده  به

  شناسي روش
تحليلي بود كـه در آن   -پژوهش حاضر از نوع توصيفي

از روش تحليل اسنادي و تحليـل محتـواي كيفـي اسـتفاده     
شد. جامعه اين پژوهش شامل تمامي اسناد و مدارك موجود 

بود. براي انتخاب نمونه  »خوني دانشگاهي هم«پديده  درباره
در بودن پـژوهش   جديدجامعه هدف، با توجه به  هدفمند از

خوني در كشور، در گام اول پژوهشگر اقـدام   پديده هم مورد
به تعريف كليدواژگاني در راستاي گردآوري منـابع و مراجـع   

كرد. در گـام بعـدي    »خوني دانشگاهي هم«مرتبط با پديده 
، 1»خوني آكادميك هم« كليدواژگاني از قبيل جويو با جست

 در 3»خـون  هيئت علمي هـم «و  2»خون آموزش عالي هم«
هاي اطالعـاتي از قبيـل    جوي گوگل و پايگاهو جستموتور 

مقالـه و گـزارش در ايـن     35، تعـداد  5و اريـك  4اسكوپوس
ارتباط انتخاب شد؛ در گام سوم پس از بررسي و مرور دقيق 

سند (مقاله و  15چكيده و ميزان دسترسي به آنها در نهايت 
گــزارش) بــه عنــوان نمونــه هدفمنــد و در دســترس بــراي 

هاي اصلي در نظر گرفته شد. در گام بعـدي   استخراج چالش
برداري از اسـناد و مـدارك    پژوهشگر با استفاده از فرم فيش

بنـدي آنهـا    هاي اصلي و دسته موجود، اقدام به استخراج تم
ـ  )، و در گام آخر با توجه به تم1كرد (جدول  دسـت  ه هاي ب
 »خـوني دانشـگاهي   هـم «هـاي اصـلي پديـده     آمده، چالش

  د. شاستخراج 

   هاي پژوهش يافته
با توجه به تحليل اسنادي و محتوايي اسـناد و مـدارك   

تـرين   ، عمـده »خـوني دانشـگاهي   هم«پديده  دربارهموجود 
. توان شـامل: الـف   را مي »خوني دانشگاهي هم«هاي  چالش

چـالش   .ج ؛چـالش اسـتخدامي   .ب ؛روي علمي چالش بهره
 ).1(جدول  تحرك دانشگاهي برشمرد

 

  1هاي مورد بررسي خوني دانشگاهي و فراواني آنها در پژوهش هاي هم چالش .1 جدول

  يدانشگاه يخون هم يها چالش  پژوهشگران
  يعلم يور بهره  ياستخدام  يتحرك دانشگاه

  *  -   *  )1984گ (يولهو و كر
  -   *  -   )1990( 6چيودكوويلوا و يگور

  -   *  -   )1993( 7پن
  -   *  -   )2000( 8گودچوت و لووت

  *  *  -   )2000( 9زنبرگ و ولزيآ
                                                                                                                                                                                          
1. Academic inbreeding 2. Inbred higher education 3. Inbred Faculty 4. Squpos 
5. Eric 6. Gorelova and Yudkevich 7. Pan 8. Godechot and Louvet 
9. Eisenberg and Wells 
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  يدانشگاه يخون هم يها چالش  پژوهشگران
  يعلم يور بهره  ياستخدام  يتحرك دانشگاه

  -   *  -   )2007( 1روكا
  *  -   *  )2012( 2هورتا
  *  *  -   )2015( 3مورا

  *  *  -   )2015( 4سولوگوب و كوپ
  *  -   *  )2010( 5اگايديهورتا، ولسو و گر

  *  *  *  )2011( 6زاوايونيهورتا، ساتو و 
  *  -   *  )2015( 7چيودكوويواك و يس

  *  -   -   )2015چ (يودكوويهورتا و 
  *  -   -   )2011( 8نانس و تونسريا

  11  8  6  يفراوان
 

 

  يعلم يرو چالش بهره. الف
د و انتشار كتاب، مقالـه و  يزان توليبه م يعلم يور بهره
ــزارش ــا گ ــ يه ــ يپژوهش ــ يدر ســطح مل  وصخصــه و ب

دات در سـطح  يـ ن توليـ زان اسـتناد بـه ا  يم زينو  يالملل نيب
ل اسـناد و مـدارك   يـ و تحل  ياشاره دارد. در بررس يالملل نيب
دات يجمله، تول از يمواردبه  »يدانشگاه يخون هم«رامونيپ

خـون   هـم  يت علمـ ئيه ياندك اعضا يو انتشارات پژوهش
خـون بـه    هـم  ياعضـا  شتريب ليخون، تما رهمينسبت به غ

ن ييو پـا  ينسبت بـه خـارج   يداخل يها هچاپ مقاله در مجل
 يئـت علمـ  يه ياعضـا  يهـا  هزان استنادها به مقاليبودن م

ن يبنـابرا ، اشـاره شـده بـود    خـون  رهميخون نسبت به غ هم
ا در نظر نه آ يرا برا يعلم يور ان چالش بهرهپژوهشگر عنو

  گرفت.
  يچالش استخدام .ب

خـون   الن هـم يالتحص ح فارغيها در ترج كرد دانشگاهيرو
 يدانشـگاه  يخـون  ده هـم يـ ش پديخون باعث افزا هم ريبر غ

ل اسـناد و  يـ و تحل  يكه در بررس يليشده است. از جمله دال
منجـر بـه ظهـور     »يدانشـگاه  يخـون  هم«رامون يمدارك پ

ح رابطـه بـه   يتـوان بـه تـرج    يشده است را م ين چالشيچن
الن يالتحصـ  شتر فـارغ يب ييند استخدام، آشنايضابطه در فرا

دانشـگاه خـود و وجـود     يهـا  همخون بـا فرهنـگ و ارزش  
ل يـ در آن دانشگاه بر شـمرد، كـه دال   يل دكتريالتحص فارع

 يرا برا يپژوهشگر عنوان چالش استخدام شد مذكور باعث
  رد.يگ آنها در نظر

  1يچالش تحرك دانشگاه. ج
 در آن شـود كـه   يگفته م ينديفرابه  يتحرك دانشگاه

در خـود را   س و پـژوهش يتدراز  يبخش يت علمئيعضو ه
 ر از دانشـگاه يـ بـه غ  يا پژوهشـگاه يـ دانشگاه، مؤسسـه و  

ل اسـناد و مـدارك   يو تحل  ي. در بررسدهد ي، انجام ميخود
از جمله، ارتباطـات   يليبه دال »يدانشگاه يخون هم« درباره

خـود   يخون با همكاران علم هم يت علمئيه ين اعضاييپا
ـ  ـ  يدر سطح مل ـ  وصخصـ ه و ب ـ  نيب ن ييزان پـا يـ ، ميالملل

 يتحرك دانشـگاه ن بودن ييو پا آنها يالملل نيب يها تعامل
اشـاره  خـون   رهميخون نسبت به غ هم يت علمئيه ياعضا
پژوهشـگر عنـوان چـالش تحـرك      لين دليهم  بود. بهشده 

  ا در نظر گرفت.نه آ يرا برا يدانشگاه

  گيري نتيجه
در  »يدانشگاه يخون هم«ده يپد ين مقاله به بررسيدر ا

آن  يهـا  و چـالش  يت علمـ ئـ يه يجذب و استخدام اعضا
ــرداخت ــه ايپ ــم و ب ــين نتي ــه رس ــه يديج ــم«م ك ــون ه  يخ
در جـذب و اسـتخدام    يمنف يا دهيبه عنوان پد »يدانشگاه

طور كه  شود. همان يده ميها د دانشگاه يت علمئيه ياعضا
ن يـ ز بر اين »يدانشگاه يخون هم«پژوهشگران حوزه  شتريب

                                                                                      
1. Rocca 
2. Horta 
3. Mora 
4. Sologoub and Coupé 
5. Horta, Veloso & Grediaga 
6. Horta, Satoand Yonezawa 
7. Sivak and Yudkevich 
8. Inanc and Tuncer 
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ر ياست كه تأث يا دهيپد »يدانشگاه يخون هم«اند كه  دهيعق
پژوهش  يها افتهي ].7[ دارد يستم دانشگاهيبر كل س يمنف

 يخـون  هـم «ده يـ كـه پد  كند يد ميرا تأئ ن نكتهيز ايحاضر ن
چـالش  «ل يـ از قب ييهـا  جاد چـالش يمنجر به ا »يدانشگاه

چـالش تحـرك   » و  »يچالش استخدام«، »يعلم يور بهره
  شده است. »يدانشگاه

د گفــت كــه يــبا »يعلمــ يور بهــره  چــالش«در مــورد 
ت يـ فين آوردن كييتواند باعث پا يم »يدانشگاه يخون هم«

 يت علمـ ئيه ياعضارا ي، ز]17[ ها شود پژوهش در دانشگاه
خـون،   رهميـ غ يت علمـ ئـ يه يسه با اعضايخون در مقا هم

و  يف اداريس و انجـام وظـا  يرا صـرف تـدر   يشتريزمان ب
تـوان در تعـداد    يرات آن را ميكه تأث ]10[ كنند يم يخدمات

 يئت علميه يقات اعضايكمتر تحق يو اثربخش ها هكم مقال
در  يمشـاهده كـرد. حتـ   رهمخـون  يخـون نسـبت بـه غ    هم

خـون و   هـم  يبـرا  يپژوهش يزان بروندادهايكه م يموارد
د يـ قات توليت تحقيفيكسان است، كي نسبتبه خون  رهميغ

تر است،  نييخون پا رهميسه با غيخون در مقا شده توسط هم
خـود در   يخون بـر چـاپ برونـداد پژوهشـ     هم ياعضا  رايز

   ].11[ دارند يترشين تمركز بييا با رتبه پاي يمل يها همجل
 يدانشـگاه  يها ن چالش درست در نقطه مقابل نظاميا
ـ يدنبال بهبود جا  است كه به يبرتر ـ  نيگاه ب خـود از   يالملل
 يت علمـ ئـ يه ياعضا يقاتيتحق يها تيفعال يق ارتقايطر

 يهـا  دهيدنبال ا  برتر به يدانشگاه يها نظام راياست زخود 
 يممكن است در اعضاند كه ا يعيوس ياندازها د و چشميجد
  خون وجود نداشته باشد. هم يت علمئيه

 يعمـوم  اتفاق نظرد گفت يبا يدر مورد چالش استخدام
ده يـ باعـث بـروز پد   يمورد وجود ندارد كه چه عواملن يادر 
شــود.  يدر جــذب و اســتخدام مــ »يدانشــگاه يخــون هــم«

 انيـ بز ي) ن2015( 1يچ و رامبليودكوويطور كه آلتباخ،  همان
 يهـا  در سـطح نظـام   »يدانشـگاه  يخـون  هـم «داشتند كه 
ر است كـه باعـث محـدود    يناپذ اجتناب يروش يآموزش عال

ان ين متقاضيشدن دامنه استخدام در جذب و استخدام بهتر
ــابرا ].5[ شــود يمــ ــنــه پديدر زم ين مســئله اساســيبن ده ي
 است اشتغال است كه بـه يمسئله س »يدانشگاه يخون هم«
آموختگان آن دانشگاه با وجود تجربه كم  از دانش يطور جد 

                                                                                      
1. Altbach, Yudkevich and Rumbley 

ت يـ گـر حما يد يهـا  ا كار در دانشـگاه ينه آموزش و يدر زم
 يجهـان  يهـا  ن مسئله خود در تضاد بـا ارزش يكند كه ا يم

ــگاه  ــه دانش ــي، يجامع ــ  يعن ــاب ب ــ  يانتخ ــه از ب ن يطرفان
 يپسـت دانشـگاه   يت مناسـب بـرا  يپژوهشگران با صالح

   ].18[ است
خـون   هم يها در جذب و استخدام اعضا گاهل دانشيتما

شـتر  يب يتـوان در همـاهنگ   يخـون را مـ   رهميـ نسبت بـه غ 
 يانـداز دانشـگاه و آسـان    خون با فرهنگ و چشم هم ياعضا
شـتر  يل شـناخت ب يـ خـون بـه دل   هـم  يند جذب اعضـا يفرا

ـ    يدانشگاه از آنها، كمبود وفادار ن ينسبت بـه دانشـگاه در ب
ت يـ در حما ياسـتخدام  يسازوكارهاخون،  رهميان غيمتقاض

 يهـا  وهيشـ  يچـرا  و  چـون  يرش بيها، پذ خون از جذب هم
آنها  نداشتن ليخون و تما هم يدانشگاه توسط اعضا يادار
 ه كرديدانشگاه توج يادار ير در استانداردها و الگوهاييبه تغ

ده در جذب و اسـتخدام  ين پدياما ظهور ا ].19، 11، 10، 5[
ر و اصالح در سـاختار  ييساز بودن تغ مشكل كنار تواند در يم

در  يمراتبـ  و فرهنگ دانشگاه، باعـث تبلـور روابـط سلسـله    
ش يهـا و متعاقـب آن افـزا    و دانشـكده  يآموزشـ  يهـا  گروه

  با تجربه شود. يت علمئيه يقدرت اعضا
 يخـون  هم«د گفت يبا يدر مورد چالش تحرك دانشگاه

خــارج از  يهــا توانــد بــه كــاهش تعامــل يمــ »يدانشــگاه
منجر شود كـه   يت علمئيه ياعضا يالملل نيا بي يدانشگاه

جـاد  يتواند درك آنهـا را محـدود و باعـث ا    ينوبه خود م  به
كننـد،   يشود كه در آن كار مـ  يآنها در دانشگاه يمداناكار

كـرد  يل بـه رو يـ شـتر تما يخون ب هم يت علمئيعضو ه رايز
 ين، اعضـا يـ . عـالوه بـر ا  يوطن كرد جهانيدارد تا رو يبوم
محـور بـا وجـود بـاال بـودن       يكـرد بـوم  يبا رو يت علمئيه

ت ئـ يسه با هيو تعهدشان نسبت به دانشگاه در مقا يوفادار
 خود كمتـر تعامـل دارنـد    يوطن، با جامعه علم جهان يعلم

 يشدن تحرك دانشگاه ندتوان در كُ يرا م  امد آنيكه پ ]5[
  خون مشاهده كرد. هم يت علمئيه ياعضا
 يخـون  ده همير، وجود پدين تفاسيورت با همه اهر ص  به

ر اسـت،  يناپـذ  اجتناب يامر يآموزش عال يها در اغلب نظام
ها معتقد باشند كه استخدام آنها منصفانه و  اگر دانشگاه يحت

ل است كه قضاوت در مـورد  ين دليبوده است. به هم يرقابت
ــه يا ــم«نك ــون ه ــگاه يخ ــ »يدانش ــفانه  يا وهيش ــمنص ا ي
رممكن باشـد. فقـط   يـ د غيا شايرمنصفانه است، دشوار و يغ
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محـور،   آمـوزش  يآموزش عال يها هتوان گفت در مؤسس يم
 يرسد؛ در حـال  ينظر مه تر ب يمنطق »يدانشگاه يخون هم«

دچـار   ياسـت ين سيممكن اسـت در چنـ   يكه اهداف پژوهش
ممكن اسـت   »يدانشگاه يخون هم« نيبنابرامشكل شوند. 

در  ينـده نظـام دانشـگاه   يتوسـعه آ  يبرا يعنوان مشكل  به
   ].7[ شمار رود  به يرقابت جهان
در مـورد   يعمـوم  تفاق نظرطور كه مالحظه شد ا همان

 »يدانشـگاه  يخون هم«ده يباعث بروز پد ينكه چه عوامليا
  آن وجود ندارد.  يها چالش درباره يشود و حت يم

پژوهش حاضـر و بـا در نظـر     يها افتهيبا توجه به  پس
 يطور محسوسه ز بيران نيا ينكه نظام آموزش عاليرفتن اگ

و  يران دانشـگاه يمـد ن يبنـابرا  ده مواجـه اسـت؛  ين پديبا ا
كشـور اگـر بـه دنبـال توسـعه       يگذاران آموزش عال استيس

گـاه  يجا يو ارتقـا  يالملل نيدانشگاه خود، رقابت در عرصه ب
 يكاهش عواقب منفـ  يدر راستا ديند، باا دانشگاه يالملل نيب
ر يـ ز يها ن مهم، اقداميتحقق ا يده اقدام كنند. براين پديا
  :شا باشدتواند راهگ يم

  

آموختگـان خـودي تـا     ممنوعيت جذب و استخدام دانش .1
آموختگي آنها و يا محدوديت قائل  چند سال بعد از دانش
خـون در هـر    ت علمـي هـم  ئهي يشدن در جذب اعضا

ادن نسـبت يـا درصـد    گروه آموزشـي از طريـق قـرار د   
  مشخص براي جذب اعضاي همخون؛

 يهاي سنتي جذب و اسـتخدام اعضـا   بازنگري در شيوه .2
ت علمـي و حركـت بـه سـمت رويكـرد مبتنـي بـر        ئهي

  ساالري در جذب و استخدام؛ شايسته
المللـي در   بـين  هـاي  المللـي شـدن و تعامـل    تقويت بين .3

  هاي آموزشي؛ دانشگاه و گروه
هاي شفاف در اسـتخدام و جـذب    ها و شيوه اجراي رويه .4

  ت علمي؛ئهي ياعضا
خون و  لزوم توجه به تحرك علمي در بين متقاضيان هم .5

  المللي؛ برخورداري آنها از تجربه تحرك در سطح بين
خـون از   لزوم توجه به برخـوردار بـودن متقاضـيان هـم     .6

هـا و   تجارب آموزشـي و پژوهشـي متنـوع در دانشـگاه    
  ودي.جز دانشگاه خ  به هايي همؤسس
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