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Abstract 

The present study was conducted with the 

aim of identifying and investigating the 

educational, research and organizational 

challenges of new academic staff members in 

Afghanistan in accordance with the new 

standards of education and research from the 

perspective of experts using a quantitative 

and qualitative combined method. In the 

qualitative part of the research. The present 

participants, including 33 scientists, experts, 

university professors, university presidents, 

university academic vice-chancellors, and 

new professors, were purposefully selected 

for interviews. In the quantitative part, the 

statistical population of the present study 

includes new professors of Kandahar 

University who have less than 10 years of 

work experience. The number of our 

statistical population is 190 new professors. 

Sampling was determined based on Morgan's 

table of new professors of Kandahar 

University. The data collection tools are 

interviews with experienced and veteran 

professors and university managers and a 

questionnaire prepared for the survey of new 
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professors. Data collection was done in the 

first stage by semi-structured interview 

method and in the second stage after 

compiling the questionnaire based on the 

opinions of the interviewees at the level of 

Kandahar University. After collecting the 

data using Spss26 software, the data was 

analyzed using Friedman's ranking test and at 

each educational, research and organizational 

level, based on the opinions of the statistical 

sample present in the research, the most 

important challenges were obtained and the 

challenges They were ranked ahead. Also, the 

average rank of each variable is reported. The 

comparison of the average ratings shows that 

the highest average rating (2.84) belongs to 

the characteristic of organizational 

challenges, which means that the most 

important challenge of novice professors is 

the organizational challenge. After this 

challenge, the most important challenges of 

professors include research challenges and 

educational challenges, respectively. 
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 پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري

 

 1401 پایيز، 3، شماره پانزدهم سال

 

 مقاله پژوهشی

کار دانشگاه تازه اعضای هیأت علمی بررسی چالش های آموزشی ، پژوهشی و سازمانیِ

 قندهار افغانستان

 2محمد قهرمانی، 3محمدي چابکی ضا، ر3فرنوش اعالمی ،*2محمود ابوالقاسمی، 1اهلل نظريقدرت

 ، تهران.دانشجوی دکترای مدیریت آموزشي دانشگاه شهید بهشتي -1

 تهران. ،دانشیار مدیریت آموزشي دانشگاه شهید بهشتي -2

 یار مدیریت آموزشي دانشگاه شهید بهشتياستاد -3

 دهيچک

کشور افغانستان در تطابق با معیاری های نووی   کارتازههای آموزشي، پژوهشي و سازماني اعضای هیأت علمي پژوهش حاضر با هدف شناسایي و بررسي چالش

 33گان شامل انجام شده است. در بخش کیفي تحقیق حاضر مشارکت کنند (کمي و کیفي) آمیخته اکتشافيآموزش و پژوهش  از دیدگاه صاحب نظران به روش 

در بخوش  .به صورت هدفمند برای انجوام مصواحبه انتخواد شود کارتازهو استادان دانشگاه معاونان  وس یها، ری، صاحب نظران، استادان دانشگاهخبرگانت  از  

در بخوش کموي جامعوه آمواری  حجو د. سال سابقه کار داشته باشون1۰دانشگاه قندهار است که کمتر از کارتازهکمي جامعه آماری پژوهش حاضر شامل استادان 

مصواحبه  ابزارمع آوری داده ها در مرحله نخست با جتعیی  شد.  نفر 122 برابر بااست. نمونه گیری نیز براساس جدول مورگان کارتازهنفر استاد  19۰مشتمل بر 

؛ در بررسي اسناد تمامي اسوناد موجوود در زمینوه موضوو  انجام شدبررسي پاسخ به سواالت مصاحبه و تحلیل اسناد ، روش تحلیل محتوابه  نیمه ساختار یافته و

در مرحله دوم پوس از شد. و با استفاده از تحلیل محتوا، محتوای مورد نیاز استخراج و استفاده  داد، مورد بررسي قرار شتپژوهش که پژوهشگر به آن دسترسي دا

بورآورد  895/۰همچنی  پایایي پرسشنامه به کمک آزمون آلفا کرونبوا،،  .گاه قندهار انجام شدتدوی  پرسشنامه بر اساس نظرات مصاحبه شوندگان در سطح دانش

فریدم  مورد بررسي قرار گرفته و در هر سوطح آموزشوي،  بندیرتبهها با استفاده از آزمون داده  SPSS 26پس از گردآوری داده ها با استفاده از نرم افزار  .گردید

مقایسوه میوانگی  شودند.  بنودیرتبههای پیش رو تری  چالش ها بدست امده و چالشپژوهشي و سازماني، بر اساس نظرات نمونه آماری حاضر در پژوهش، مه 

توری  چوالش اسواتید اسوتادان سازماني اختصاص دارد و بدی  معناسوت کوه مهو  های ( به ویژگي چالش84/2دهد که باالتری  میانگی  رتبه )رتبه ها نشان مي 

 باشد. های آموزشي ميهای پژوهشي و چالشتری  چالش اساتید به ترتیب شامل چالش، چالش سازماني است. بعد از ای  چالش، مه  کارتازه

 .، دانشگاه قندهارکارتازه يعلم أتیه یاعضا ،يسازمان یهاچالش ،يپژوهش یهاچالش ،يآموزش یهاچالش: هاكليدواژه

 شود:برای استنادات بعدی به ای  مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي
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شود، عصر دانایي محور شناخته مي که با عنوان عصریر د

 اقتصادی، سیاسي و مرکزیت آموزش عالي در امر توسعه  ایده
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توجه قرار گرفته و از ای  ای مورد اجتماعي، بصورت فزاینده

در  کیفیت آموزش عالي تازه ای در باد مقوله انتظاراتر، منظ

در همی  زمانه، [. 1] نفعان آن بازسازی نموده استاذهان ذی

های جهان، با چالش آموزش عالي در سراسر هاینظام

اند. جهاني شدن بازارها، کاربرد ای مواجه شدهچندگانه

https://orcid.org/0000-0002-3296-7916
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رقابت در پهنه  افزایش عرصه جهاني ودر  های همگرافناوری

ای از انتظارات و مطالبات را متوجه ای  الملل، رشد فزایندهبی 

در مقوله کیفیت،  هایي راو از ای  منظر چالش نظام ساخته

فراروی مراکز آموزش عالي در کشورهای توسعه یافته و در 

 [.2] حال توسعه قرار داده است

تری  عنصر هعمداز یكى ان بهعنوعلمى ت هیأى عضااحضور 

عا ان ادمىتوکه رى به طو، یدآمىد به حسازش موو فرایند آ

شى زموآیگر ى دهاعناصر یا بخشورد استو دکه موفقیت د کر

. ها داردد آنکررکاو موفقیت م عدو نیز بستگى به موفقیت 

کی  هر مجموعه رک  و رعلمى سرمایه حیاتى ت هیأى عضاا

را  مقوله کیفیت در آموزش عالي .ندرومى  رنشگاهى به شمادا

توان در ابعاد گوناگون مشتمل بر اهداف، محتوا، دانش مي

جست و جو نمود. در ای  میان،  جویان، اساتید و امكانات

ضرورت توجه به منابع انساني و به خصوص تمرکز بر 

نظران مختلف قرار  صاحب اعضای هیات علمي، مورد تاکید

اى شتهربی  ه و پیچید ، متنوى هانقشى یفاا. [3است ] گرفته

اى زهتاى هادیكرو روها همند نگازعلمى نیات هیأى عضاا

م نجااغیر قابل ها آنثربخش اوم و امدزش موون آست که بدا

زى غنى سان، نشجویاداجتماعى و است. تربیت فرهنگى ا

با ه نشگادامؤثر ط تباارمدیریت ه و نشگاى داگیردمحیط یا

اى ست برزم است که الى ایگرى دهاجمله نقشز اجامعه 

د بعااى در احرفهورش پرى هابرنامهها آنثربخش م انجاا

در علمى ت هیأى عضااى انگرشى بر، و تىرمها، نشىدا

 [.4]د یج شووتره نشگادا

 تا هستند بازدهي افزایش نگران بیشتر هادانشگاه اخیر، دهه در

 مفهوم راستای در. یابند نجات رقابتي محیط یک در بتوانند

 کارتازه استادان توسعه به نیاز آکادمیک، هایچرخه در بازدهي

 و هامهارت از کاملي استفاده بتوانند تا شودمي احساس

 مؤسسات از بسیاری که حالي در. داشته باشند خود اطالعات

 توجیهي و آموزشي هایفعالیت از خاصي اشكال ،دانشگاهي

-مي دنبال غیررسمي صورت به و انهمكار وسیله به اغلب را

 هایدوره و هابرنامه ،مؤسساتای   از کمي تعداد تنها کنند،

 که مؤسساتي. کنندمي اجرا را کار تازه اساتید آمادگي رسمي

 نشان اند،کرده اجرا موفقي به صورت را آموزشي هایبرنامه

 دارد، تجربه مزیت با و جدید اعضای برای تنها نه که اندداده

 [.5دارد ] نقش نیز سازمان کل سالمتي و ثبات دوام، برای

در  کارتازههای آموزشي و پژوهشي استادان چالش

های افغانستان یكي از موضوعات معتبر و مه  در دانشگاه

 بار به را بسیاری مشكالت بوده یاددهي و یادگیریروند 

 با برخورد نحوه تدریس، شیوه در ضعف: جمله از که آورده

 اداره آموزشي، ریزی برنامه درسي، منابع تدوی  دانشجویان،

 به دسترسي عدم درسي، منابع با آشنایي عدم درسي، کالس

های پژوهش آموزشي و ضعف مهارت فناوریمنابع جدید و 

 باشد.و نگارش مي

در چند دهه گذشته بخش آموزش افغانستان به ویژه آموزش 

و بوده است. برای سالیان ر عالي با مشكالت زیادی روبه

ها در ای  کشور تعطیل بودند. در چند سال متمادی دانشگاه

های که در بخش آموزش انجام شد اخیر با توجه به پیشرفت

التحصیل شوند و به عنوان اساتید دانشجویاني توانستند فارغ

ها از ها شرو  به تدریس کردند اما بیشتر آندر دانشگاه

ر بودند  و در بخش آموزشي و پژوهشي تجربه کمي برخوردا

با مشكالت زیادی روبه رو شدند و در نتیجه تربیت و 

ها سازی نیروی انساني کارآمد و توانمند در دانشگاهآماده

 [.6] گونه که باید باشد صورت نگرفتآن

های افغانستان شاهد درگیری 2۰۰1تا  1988 هایطي سال

 های اتحاد شورویشدید از جمله اشغال آن توسط نیروی

که ای  موضو  سبب مقاومت مردم افغانستان علیه  بودسابق 

ي میان های داخلي میان گروهاشغالگران خارجي و جنگ

مبنای اسناد، شواهد، آمار و  که نتیجه  آن بر مجاهدی  گردید

های موثق منابع داخلي و خارجي کشته شدن یک گزارش

جر و مفقودی نی  میلیون شهروند، یک و نی  میلیون مها

میلیون شهروند افغاني گردیده است. عالوه برآن در بخش 

های شدید از جمله: فرار هیئت آموزش عالي نیز دچار آسیب

علمي، تعطیلي دروس و نابودی تمامي امكانات مادی و 

ها درسال های افغانستان گردید. ای  آسیبمعنوی دانشگاه

مت جدید بار باحضور جامعه جهاني و ایجاد حكو 2۰۰1

های دولت جدید قرار گرفت و فرصت دیگر در راس اولویت

های افغانستان  فراه  کرد. اما مناسبي برای بازسازی دانشگاه

بوده از جمله  مواجههای مهمي های کشور با چالشدانشگاه

های نوی  تدریس، با روش کارتازهعدم آشنایي استادان 

ضو  اصلي ای  معیارهای آموزشي و پژوهشي است. مو

های مه  و معتبر پژوهش به صورت موردی یكي از دانشگاه
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 باعنوان -قندهار دانشگاه –افغانستان در جنود غرد کشور 

 در کارتازه استادان پژوهشي و آموزشي هایيچالش بررسي»

 [.7] باشدمي «قندهار دانشگاه

 

 پيشينه پژوهش -2
و حى اطرف با هددر پژوهش خود  [8]فطرت و همكاران 

علمى ت هیأى عضاد امدیریت عملكرل مد 5 سنجىر عتباا

بخش کیفى در کمى( و ترکیبى)کیفى روش به و کابل ه نشگادا

همبستگى از روش بخش کمى ن و در تحلیل مضموروش با 

روش مرحله نخست به در ها آورى دادهجمع م دادند. نجاا

صاحب ن و خبرگااز نفر  2۰یافته با ر مصاحبه نیمه ساختا

پرسشنامه محقق اى جردوم امرحله و در کابل ه نشگاان دانظر

بخش کیفى با . در شدم نجاه انشكدزده داسطح نو درساخته 

ى ها، از دل دادهمضامی و مقولهها ى بندستهو دشناسایى 

علمى ت هیأى عضاد امدیریت عملكراز مصاحبه چند مؤلفه 

ل قالب مددر مقوله کلى و فه مد که شامل پنج مؤلآست دبه

و یط اشردى، فرار مل تأثیر گذاعوو یط اجمله شراز یمى راداپا

، علمىت فعالیت هیأر و کارد موه( در نشگادامانى)زمل سااعو

، علمىت هیأى عضاد اعملكرو فعالیت ى هاجنبهد و بعاا

د بهبو راهبرده، نشگاوزارت و دا مسئوالند عملكرو یط اشر

)درون پیامدها و نتایج ، علمىت یأهى عضاد اعملكر

نشگاهى: ون دابیرى و گیردیا -هى ددیند یاانشگاهى: )فردا

یند مدیریت افرو چگونگى ، جامعه(ى هازپاسخگویى به نیا

د بعان ابط میاو رواکابل ه نشگاداعلمى ت هیأى عضاد اعملكر

 ست. ه امدآست دبهآن مختلف ى مؤلفههاو 

 ها و موانع رشد والشچ [9ي ]در پژوهش قاسمي و صالح

های بالندگي اعضای هیئت علمي جدیداالستخدام در دانشگاه

ها با استفاده از دولتي شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت. داده

، "حضوری"نیمه ساختاریافته و در سه شیوه  مصاحبه

جمع آوری شده و مبتني بر راهبرد  "مكتود"و  "تلفني"

ل گردید. نتایج پژوهش، به کُالیزی، تحلی ایهفت مرحله

و « رشد و بالندگي»ها در دو بخش عمده شناسایي چالش

های رشد و بالندگي منتج گردید. چالش« سالمت رواني»

حقوق و مزایای ناچیز در قبال حج  »های: شامل مقوله

در قوانی  ارتقاء و نبود اطال  رساني  ابهام»؛ «سنگی  کار

ارایه نشدن خدمات الزم برای انجام وظایف »؛ «کافي

نبود مهد و »؛ «مدیریت نامناسب آن مشكل فضا و»؛ «سازماني

است. در « شیرخوارگاه برای نگهداری فرزندان اساتید

فرسودگي »سه چالش عمده شامل:  خصوص سالمت رواني،

دغدغه عقد »؛ «ئه شدهس اراشغلي به دلیل حج  زیاد درو

فشار بودن  تحت»؛ «هاپژوهشي با سازمان هایقرارداد طرح

برای تمدید قرارداد  آوساینسودشده در برای چاپ مقاله نمایه

ها نشان داد که اعضای هیئت شناسایي گردید. یافته ،«دو ساله

 های متعدد و متفاوتي مواجه اند که استمرارعلمي، با چالش

وری، تعهد، سالمتي و نشاط و پویایي ینه افت بهرهها زمآن

 تواند در سطوح، فردی، تیمي،ایشان را فراه  آورده و مي

های مضاعفي را به ها و آسیبسازماني و اجتماعي، چالش

 همراه داشته باشد.

 ایتوسعه نیازهای شناسایينیز در  ارتباط با  [1۰] آبادیاحمد

 مباحث کلي را ،مشهد فردوسي دانشگاه علمي هییت اعضای

 زشي و پژوهشي مطرحهای آمودر ارتباط با موضو  چالش

 دانشگاه یكي از علمي هیات و نوشته که اعضای کرده است

. است آن آموزشي کیفیت و اعتبار تعیی  برای مه  معیارهای

 عالي آموزش موسسات کیفیت بیانگر دیگری عوامل چه اگر

 تعیی  در را نقش بارزتری  علمي هیات اعضای لیك  است،

 .دارند آموزشي کیفیت سطح

های در زمینه چالش [11]پژوهش بناپارت و همكاران 

در بی  اعضای هیئت علمي  آموزشي، پژوهشي و خدماتي و

کمتر از پنج سال سابقه انجام گرفته است. در زمینه آموزشي، 

های کار زیاد و نامتناسب تقاضا در زمان ک  و مسئولیت حج 

نداشت  زمان کافي » اعضای هیئت علمي چالش اصلي شامل

برای تحقیقات و آموزش؛ عدم شناخت؛ انتظارات غیر واقعي 

و در « که میتوان در زمان داده شده انجام داد در مورد آنچه را

عدم تعادل  مشكل عمده ناتواني علمي و»زمینه پژوهشي، 

ود پژوهش با بار آموزشي بوده و در بخش خدمات عدم وج

های مشاوره به اساتید ک  سابقه و برنامه مرکزی جهت ارائه

روش  نبودن قوانی  و »های اصلي بود از چالش کارتازه

 های اساتید بوده است. انتظارات از دیگر چالش

نشانگان فرسودگي  [12]در پژوهش دوسسانتوس و همكاران 

بررسي شده  شغلي و درک کیفیت زندگي، در اساتید پرستاری

های تاثیرگذار ست. رضایت شغلي و سالمت رواني از مولفها

 . شغلي اساتید بر شمرده شده است بر فرسودگي
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بالندگي سازماني به شدت  [13] براساس مطالعه وو و چو 

به طوری که بر . تحت تاثیر روابط انساني در سازمان است

هایي از جمله پرورش و شكوفایي انسان، رفتار عادالنه ارزش

ازمان، توانایي در روابط بی  فردی، گشودگي و شفافیت در س

در محیط کار، احترام به کارکنان، تناسب مسئولیت با اختیار 

 تاکید دارد.

عوامل موثر بر بالندگي سازماني مورد  [14]در مطالعه ویتک 

گرفته که نشان داد چرخه زندگي سازمان، توسعه  بررسي قرار

و بالندگي  یادگیری سازمانيسازماني، توانمندی کارکنان، 

 شخصي، بر بالندگي سازماني تاثیر گذارند.

 

 روش پژوهش -3
و به لحاظ  کاربردیاز دیدگاه هدف، پژوهشي پژوهش حاضر 

است. در ای  اکتشافي کمي( -)کیفي  رویكرد، از نو  آمیخته

نظام نظران در قلمرو نظرات برخي صاحب با توجه به پژوهش

های آموزشي، پژوهشي و چالش یيشناسا، به آموزش عالي

. در پرداخته شده است کارتازهسازماني اعضای هیأت علمي 

 استفاده يفیتوص يشناس داریاز روش پدبخش کیفي پژوهش 

، خبرگانت  از   33شامل بخش کیفي . مشارکت کنندگان شد

معاونان دانشگاه و  وس یها، ریصاحب نظران، استادان دانشگاه

برای انجام  گیری هدفمندروش نمونهبه  کارهتازاستادان 

مصاحبه ابزار پژوهش در بخش کیفي  .ندمصاحبه انتخاد شد

با استادان با تجربه و پیشكسوت  و مدیران  نیمه ساختارمند

ی کیفي به روش تحلیل محتوای هادادهبود.  دانشگاهي

قت دبه  استقرایي مورد بررسي قرار گرفت. بر ای  اساس

و صلى ى امقوله هاو مضامی  ى طبقه بندارى و کدگذها، داده

، تعیی ى آن یژگىهاد و وبعا، امشخصها آنبه ط فرعى مربو

 هیاول یمنظور در ابتدا کدها  یا یبرا .شدندسى رلگوها برو ا

حاصل  هیپا  یکدها مضام  یا قیو تلف بیاستخراج و از ترک

اساس قرار گرفته و بر  لیمورد تحل هیپا  یشد. سپس مضام

-سازمان  یشدند و در مضام یاصل تشابه و تفاوت دسته بند

مضمون  ریز زین  یمضام  یدهنده مربوطه قرار گرفت و همه ا

های آموزشي، پژوهشي و سازماني اعضای چالش ریفراگ

به  قرار گرفت. دانشگاه قندهار افغانستان کارتازههیأت علمي 

معیارهای اعتبار منظور دستیابي به صحت و اعتبار مطالعه 

 [.15] و اعتمادپذیری مورد توجه و استفاده قرار گرفت یریپذ

های با تأکید بر انتخاد بستر مناسب، همسوسازی داده 

و نظرات مشارکت  قبلي تحقیقاتحاصل از نتایج مصاحبه، 

و تعامل نزدیک و مستمر و  رکتکنندگان و همچنی  مشا

سیر، مراجعه مجدد درگیر نمودن مشارکت کنندگان در امر تف

تر مراحل و به آنان و نیز مشخص نمودن هرچه واضح

چگونگي فرایندها به منظور سهولت در بررسي و درک آن 

توسط دیگران به ای  مه  پرداخته خواهد شد تا از اعتبار و 

 .(1)جدول  دشوحاصل  طمینانصحت مطالعه، هر چه بیشتر ا

 اطالعات مصاحبه شوندگان در بخش كيفی  -1جدول 

 سمت دانشکده شوندهمصاحبه

 دانشگاه سیرئ پزشکی 1

 معاون امور دانشجویی شرعیات ) الهیات( 2

 آمر استادان تعلیم وتربیت 3

 رئیس دانشکده تعلیم و تربیت 4

 رئیس دانشکده اداره عامه و پالیسی 5

 رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی 6

 رئیس دانشکده اقتصاد 7

 رئیس دانشکده زبان و ادبیات 8

 رئیس دانشکده فارمسی ) دارو سازی( 9

 رئیس دانشکده کمپیوتر ساینس 10

 رئیس دانشکده شرعیات  ) الهیات( 11

 معاون علمی دانشگاه )مهندسی( انجنیری 12

 صاحب نظر در رشته تعلیم و تربیت 13

 رشته صاحب نظر در تعلیم و تربیت 14

 صاحب نظر در رشته تعلیم و تربیت 15

 صاحب نظر در رشته تعلیمات مسلکی 16

 صاحب نظر در رشته تعلیمات مسلکی 17

 صاحب نظر در رشته تعلیمات مسلکی 18

 صاحب نظر در رشته تعلیم و تربیت 19

 دانشگاه کارتازهاستاد  تعلیم و تربیت 20

 دانشگاه کارتازهاستاد  تعلیم و تربیت 21

 دانشگاه کارتازهاستاد  زبان و ادبیات 22

 دانشگاه کارتازهاستاد  زبان و ادبیات 23

 دانشگاه کارتازهاستاد  اداره عامه و پالیسی 24

 دانشگاه کارتازهاستاد  اداره عامه و پالیسی 25

 دانشگاه کارتازهاستاد  حقوق و علوم سیاسی 26

 دانشگاه کارتازهاستاد  اقتصاد 27

 دانشگاه کارتازهاستاد  )مهندسی(انجنیری 28

 دانشگاه کارتازهاستاد  شرعیات ) الهیات( 29

 دانشگاه کارتازهاستاد  شرعیات ) الهیات( 30

 دانشگاه کارتازهاستاد  کمپیوتر ساینس 31

 دانشگاه کارتازهاستاد  ژورنالیزم 32

 دانشگاه کارتازهاستاد  پزشکی 33
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پژوهش به شیوه پیمایشي و به کمک ابزار  مرحله کميدر 

 گیری ازبا بهره پژوهشخش ای  ب. در پرسشنامه انجام شد

 89شامل  پرسشنامه محقق ساخته کیفي بخش دستاوردهای

های آموزشي، پژوهشي و گویه و سه مولفه با عناوی  چالش

های ای  پرسشنامه . نمره گذاری گویهطراحي گردید سازماني

، 2، مخالف =1اساس طیف لیكرت پنج تایي )کامال مخالف = بر

( تنظی  شد. 5و کامال موافق = 4، موافق =3نظری ندارم=

به  27-55های های آموزشي، گویه، به چالش1-26های گویه

های به بررسي چالش 56-89های های پژوهشي و گویهچالش

 مذکور تحقیق گیری درروش نمونه پردازد.سازماني مي

 کارتازه استادان هادانشكده تمام از که بود ایطبقه تصادفي

 پرسشنامهاعتبار محتوای  .شدند انتخاد مختلف هایرشته

. شدتوسط افراد متخصص در موضو  مورد مطالعه تعیی  

روایي پرسشنامه استفاده شده در ای  تحقیق، به تایید چند ت  

ک آزمون پایایي پرسشنامه به کم از صاحب نظران رسید.

در و تعیی  ضریب برای متغیرهای پژوهش آلفای کرونبا، 

جامعه آماری پژوهش حاضر . نشان داده شده است 2 جدول

سال 1۰که کمتر از بوددانشگاه قندهار  کارتازهشامل استادان 

نفر  19۰ پژوهش شاملجامعه آماری  حج . تندسابقه کار داش

اساس جدول مورگان از  گیری بر. نمونهبود کارتازهاستاد 

تعیی  شد. نفر  122تعداد دانشگاه قندهار  کارتازهاستادان 

های آمار توصیفي و ی به دست آمده با استفاده از روشهاداده

 .استنباطي تحلیل گردید

با توجه به اینكه ضریب آلفای کرونبا، در جدول باال برای 

اعتبار مناسب  دهندهنشان  و باشدمي 7/۰بزرگتر از ای  متغیر 

توان گفت که قابلیت اعتماد ای  باشد و ميمي پرسشنامه

 پرسشنامه برای همه ابعاد در حد قابل قبول و سازگاری

 .(2)جدول  باشددروني بی  متغیرها در سطح مطلوبي مي

 نتایج آلفاي كرونباخ ابعاد پرسشنامه محقق ساخته -2جدول

 متغیر آلفای کرونباخ تعداد سواالت

 های آموزشیچالش 0.836 27

 های پژوهشیچالش 0.916 28

 های سازمانیچالش 0.935 34

 

 ها یافته -4
ها در سه دسته کلي چالشاستخراج شده از مصاحبه مقوالت

ارائه شده  3های سازماني، پژوهشي و آموزشي در جدول 

 .است

 استخراج شده از مصاحبه ها مقوالت -3جدول 

 کدهای باز استخراج شده
مقوالت 

 فرعی

مقوالت 

 اصلی

 (3)ش. افغانستان در آموزشی سیستم بر حاکم قوانین زمینه در شده ترجمه المللی بین اصول تطبیق

عوامل 

 ساختاری

ش
چال

ی
ی سازمان

ها
 

 (5)ش. فرایند این بر دانشگاه مدیریتی بخش مستقیم دخالت دلیل به آموزش و تدریس فرایند شدن طوالنی

 (7)ش. شود رد فیلتر ان از تحقیقات که ارگانی نبود

 (10)ش. کارتازه استادان رشد روی پیش در اداری موانع وجود

 (17)ش. مدارک و اسناد بررسی مراحل نشدن طی و کارتازه اساتید استخدام فرایند بودن طوالنی

 (14)ش. اداری فسادهای و بروکراسی با استخدام فرایند در کارتازه استادان بودن مواجه

 (23)ش. استعداد بنیاد بر کارتازه استادان استخدام عدم

 اسناد و مدارک بودن مانهمحر بهانه به مربوط مراجع از کارتازه اساتید توسط کافی معلومات نیاوردن بدست

 (13)ش.

عوامل 

 سیاسی

 (9)ش. عالی تحصیالت سیستم به معارف سیستم از مصرف و بدون  خام محتوای ورود

 (25)ش. اساتید ای حرفه ارتقای جهت مانعی عنوان به ادارات نادرست گذاری سیاست

 (30)ش. اساتید ای حرفه رشد جهت مانعی عنوان به اداری های گرایی قوم

 (1)ش. اساتید ای حرفه رشد جهت مانعی عنوان به اداری های گرایی قوم

 (19)ش..نیست افغانستان های گذاری سیاست راستای در کارتازه اساتید استخدام



 کار دانشگاه قندهار افغانستانتازه یِعلم أتیه یاعضا یِو سازمان ی، پژوهشیآموزش یچالش ها یبررس

6 

 (22)ش. کارتازه اساتید شغلی ارتقای راه در ناپذیر انعطاف و سخت قوانین وجود

قوانین و 

 مقررات

 (33)ش. پژوهشی کارهای از حمایت برای دولت طرف از آموزشی، های سیستم در منظم لوایح وجود عدم

 (11)ش. پژوهشی کارهای از حمایت برای دولت طرف از آموزشی، های سیستم در منظم لوایح وجود عدم

 (5)ش. آموزش زمینه در پاگیری دست و سخت قوانین با کارتازه اساتید بودن مواجه

 (18)ش. افغانستان شرایط با قوانین اکثریت سازگاری عدم

 (2)ش. مدیران تحصیلی مدرک بودن پایین دلیل به مدیریتی های بخش در چالش

 مدیریتی

 (8)ش. پژوهشی-آموزشی های بخش مسئولین و هادانشگاه مدیران مدیریتی های مهارت نداشتن

 (15)ش. مشکالت در گیری تصمیم هنگام به مدیریتی های بخش مسئولین و هادانشگاه مدیران توانایی عدم

 (21)ش. مدیریتی قوانین از مدیریتی های بخش مسئولین و هادانشگاه مدیران کافی آگاهی عدم

 (16)ش. استادان هایچالش و مشکالت ایجاد و کالن مدیریت ضعف

 (20)ش. دیگر های کشور به بورسیه صورت به کارتازه اساتید از اندکی تعداد اعزام

امکانات و 

 تسهیالت

 (10)ش. مصاحبه و گیری امتحان جهت استخدام فرایند در بلندرتبه استادان کمبود

 (3)ش. کارتازه استادان با دانشگاهی مختلف های بخش و ادارات کافی همکاری عدم

 (4)ش. کارتازه اساتید ای حرفه ارتقاء جهت مدت بلند و مدت کوتاه های برنامه وجود عدم

 (24)ش. جامعه و روز تقاضا مطابق جدید و تخصصی نصاب وجود عدم

 (32)ش. اساتید بین همکاری ضعیف فرهنگ و انگیزه

فرهنگی و 

 قومیتی

 (11)ش. .نیست افغانستان ملی های نیازسنجی راستای در کارتازه اساتید استخدام

 (1)ش. قومی تعصب چالش با استخدام هنگام استادان شدن مواجه

 (5)ش. مذهبی تعصب چالش با استخدام هنگام استادان شدن مواجه

 (23)ش. عدالتی بی چالش با استخدام هنگام استادان شدن مواجه

 (9)ش. اساتید استخدام در زبانی های تعصب بودن تاثیرگذار

 (19)ش. .هستند مواجه ای سلیقه برخورد با مصاحبه انجام و استخدام زمان در استخدام متقاضی افراد

 (7)ش. علمی فعالیت و تحقیق مورد در کارتازه استادان آشنایی برای علمی کنفرانس ارائه عدم

 دانشی

ش
چال

ی
ش

ی پژوه
ها

 

 (11)ش. هادانشگاه در پژوهش قوانین زمینه در کارتازه اساتید کافی تجربه نداشتن

 (8)ش. علمی آثار نوشتن درست با کارتازه اساتید آشنایی جهت مدونی برنامه وجود دمع

 (18)ش. پژوهشی کاری های زمینه در کارتازه اساتید برای اول دست منابع نبود و درسی مواد و منابع کمبود

 جهانی شده قبول و معیاری های ژورنال و مجالت نداشتن وجود

 پژوهشی امور برای دانشگاه طرف از معنوی یا مادی امتیاز تخصیص عدم

 حمایتی

 آن های سهولت و تحقیق  امکانات بودن ضعیف

 خود علمی های رشته در پژوهش انجام در کارتازه اساتید تشویق و حمایت عدم

 المللی بین و ملی های کنفرانس در مقاله ارائه برای کارتازه اساتید از حمایت عدم

 کارتازه استادان با پژوهشی مسائل زمینه در تجربه با اساتید کافی همکاری عدم

 معتبر های ژورنال در مقاالتشان چاپ برای موقع به پول رساندن هم یا و پول تحویلی مالی مشکالت

 اقتصادی

 آنان پژوهشی مقاالت  از استفاده عدم دلیل به کارتازه اساتید شدن دلسرد

 کارتازه اساتید به رسانی خدمات از حمایت جهت در چالشی امنی نا و خوب اقتصاد نداشتن

 کارتازه اساتید پژوهشی کارهای برای کافی امتیاز و حقوق وجود عدم

 پژوهشی هایفعالیت و کارتازه استادان آموزش برای خوبی مالی منابع تامینت جه افغانستان هایدانشگاه ناتوانی

 هاآن
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 کارتازه اساتید با حاضر پژوهشی کارهای انجام جهت ها سازمان توسط قرارداد عقد عدم

 کارتازه اساتید های پژوهش از  عالی تحصیالت وزارت و دانشگاه طرف از مالی حمایت عدم

 کارتازه اساتید پژوهشی کارهای برای کافی های کتابخانه و امن محیط وجود عدم

امکانات و 

 تجهیزات

 پژوهشی امور انجام جهت در مناسبی پژوهشی و آموزشی وسایل وجود عدم

 .کنند منتشر شان شخصی امکانات با استادان خود باید را مقاالت

 کارتازه اساتید برای مناسب سرعت با و موقع به و کافی اینترنت نبودن دسترس در

 خصوصی بخش در  تحقیق های زمینه کردن آماده جهت دولتی سیستم از بیرون های کنفرانس وجود عدم

 خوب البراتوار نداشتن دلیل به تحقیق انجام از کارتازه اساتید شدن دلسرد

 انگیزشی
 خود تحقیقات در کارتازه اساتید شخصی سلیقه اعمال

 هادانشگاه تحقیق بخش ایستای فعالیت

 پژوهشی امور در کارتازه اساتید راهنمایی جهت رشته با مطابق رهنما استادان وجود عدم

 تحقیقات انجام برای روشنی سازوکار وجود عدم

 کارتازه اساتید مقاالت قبولی فرایند بودن بر زمان ساختاری

 .دهد نمی را تحقیقی های فعالیت اجازه  استادان درسی حجم بودن زیاد

 آموزش زمینه در کارتازه اساتید کافی دانش و تجربه نداشتن

دانش و 

 تجربه

ش
چال

ی
ی آموزش

ها
 

 خارجی زبان با اساتید آشنایی عدم و انگلیسی زبان معیار نداشتن

 اساتید کاری های زمینه در مختلف های یادگیری زمینه در کافی خدمت خارج های آموزش ارائه عدم

 تدریس جدید های روش با کارتازه اساتید آشنایی عدم

 خارجی های زبان با کارتازه اساتید کافی آشنایی عدم

 استادان معلومات و دانش علمی و محیطی تحوالت به نسبت خدمت قبل آموزش روزرسانی به عدم

 .است کارتازه اساتید ای حرفه رشد جهت مانعی کالس در دانشجویان تعداد بودن زیاد

 محتوا

 مشخص نصاب()درسی  محتوای نبود

 کارتازه اساتید به شده ارائه خدمت از قبل های آموزش محتوی نبودن سبامن

 معتبر منابع به دسترسی عدم دلیل به جدید دانش تولید عدم

 درسی های ساعت بودن زیاد

 .آموزش کاری های زمینه در کارتازه اساتید برای اول دست منابع نبود و درسی مواد و منابع کمبود

 گیری آزمون برای منظمی میکانیزم وجود عدم و ها آزمون فرایند نبودن شفاف

 ارزشیابی
 معیاری درس های کالس به کارتازه اساتید دسترسی عدم دلیل به دانشجویان ارزشیابی در مشکل ایجاد

 برق قطعی و پروژکتور نظیر کافی امکانات نبود دلیل به دانشجویان ارزشیابی در مشکل ایجاد

 دانشجویان درست ارزشیابی در آنان توانایی عدم و دانشجویان ارزشیابی اصول با کارتازه استادان آشنایی عدم

 کارتازه اساتید برای آموزشی های فرصت نگرفتن نظر در

های فرصت

 یادگیری

 دانشجویان به نوین آموزشی خدمات ارائه عدم

 آموزشی امور در کارتازه اساتید راهنمایی جهت رشته با مطابق رهنما استادان وجود عدم 

 تدریس ساحت بودن جدید

 تجربه با استادان با کارتازه اساتید ارتباط جهت ای برنامه وجود عدم

 اساتید ای حرفه رشد در تدریس آمادگی ورکشاپهای و ها سمینار کمبود

 باالتر های مقطع در تحصیل زمینه نبود

 اساتید برای موقع به پیداگوژیک های فعالیت و تدریس به مربوط مسایل ارائه عدم
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ابتدا در سطح  ،آوری شدههای جمعبرای تجزیه وتحلیل داده

های آماری به توصیف و توصیفي با استفاده از شاخص

د. در آمار تحلیلي به شخیص متغیرهای پژوهش پرداخته تل

منظور بررسي اثرات میان متغیرهای تحقیق و بررسي سواالت 

فریدم  و با استفاده از  بندیرتبهتحقیق از آزمون 

 .استفاده شده است SPSS 26افزارنرم

های متغیرهای پژوهش را نشان آمار توصیفي مولفه 4 جدول

 دهد. مي
 داده هاي توصيفی متغيرهاي پژوهش  -4جدول

راف معیار حان

 استاندارد

 متغیر میانگی 

 آموزشي هایچالش 94/99 91/1۰

 پژوهشي هایچالش 91/1۰9 97/15

 سازماني هایچالش 32/128 2۰/19

 

 كارتازههاي آموزشی استادان سوال اول: چالش -

 در دانشگاه قندهار چيست؟

است که  143/34۰به دست آمده برابر با  یمقدار مجذور کا

 یسطح معنادار رایقرار دارد  ز ۰5/۰کمتر از  یدر سطح خطا

  یبد دم یدار بودن آزمون فريکمتر است. معن ۰5/۰از 

 يآموزش یهامربوط به چالش  یمضام بندیمعناست که رتبه

 يمتفاوت بندیبامعناست و رتبه کارتازهستادان از نظر ا دیاسات

 دارند. دیاسات یرو شیپ يآموزش یهاچالش  یمضاماز 

 (5)جدول 
 هاي آموزشیچالش بنديرتبهآماره هاي حاصل از آزمون  -5جدول 

 آماره های آزمون

 تعداد 122

 دو کای 143/34۰

 درجه آزادی 25

 سطح معناداری ۰۰۰/۰

 

 هاي آموزشیچالش بنديرتبهحاصل از  نتایج -6جدول 

 هارتبه

 مؤلفه رتبه میانگی 

 ارزشیابي 44/14

 دانش و تجربه 9۰/13

 محتوا 23/13

 فرصت یادگیری 79/12

مضامی  مربوط به  بندیرتبهنتیجه حاصل از  6در جدول 

های آموزشي به ترتیب اولویت مشخص شده است که چالش

مؤلفه تری  چالش آموزشي از نظر پاسخ دهندگان، مه 

 بود. 44/14ارزشیابي با میانگی  

 كاارتازههاي پژوهشی استادان سوال دوم: چالش -

 در دانشگاه قندهار چيست؟

است که  586/248به دست آمده برابر با  یمقدار مجذور کا

 یسطح معنادار رایقرار دارد  ز ۰5/۰کمتر از  یدر سطح خطا

  یبد دم یدار بودن آزمون فريکمتر است. معن ۰5/۰از 

 يپژوهش یهامربوط به چالش  یمضام بندیمعناست که رتبه

 يمتفاوت بندیبامعناست و رتبه کارتازهستادان از نظر ا دیاسات

 (7)جدول دارند. دیاسات يپژوهش یهاچالش  یاز مضام

مضامی  مربوط به  بندیرتبهنتیجه حاصل از  8در جدول 

های پژوهشي به ترتیب اولویت مشخص شده است که چالش

مؤلفه تری  چالش پژوهشي از نظر پاسخ دهندگان، مه 

 بود.  11/16اقتصادی با میانگی  

 هاي پژوهشیچالش بنديرتبهآماره هاي حاصل از آزمون  -7جدول 

 هاي آزمونآماره

 تعداد 122

 دو کای 586/248

 آزادیدرجه  28

 سطح معناداری ۰۰۰/۰

 

 هاي پژوهشیچالش بنديرتبهحاصل از نتایج  -8جدول 

 هارتبه

 مؤلفه میانگی  رتبه

 اقتصادی 11/16

 امكانات و تجهیزات 74/15

 انگیزشي 3۰/15

 دانشي 17/15

 حمایتي 24/14

 ساختاری 62/13

 كاارتازههاي سازمانی استادان سوال سوم: چالش -

 در دانشگاه قندهار چيست؟
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است که  523/289مقدار مجذور کای به دست آمده برابر با 

قرار دارد  زیرا سطح معناداری  ۰5/۰در سطح خطای کمتر از 

دار بودن آزمون فریدم  بدی   کمتر است. معني ۰5/۰از 

های سازماني مضامی  مربوط به چالش بندیرتبهمعناست که 

 بندیرتبهبامعناست و  کارتازهپیشروی اساتید از نظر استادان 

های سازماني پیشروی اساتید متفاوتي از مضامی  چالش

 (9)جدول .دارند

مضامی  مربوط به  بندیرتبهنتیجه حاصل از  1۰در جدول 

 های سازماني به ترتیب اولویت مشخص شده است کهچالش

مؤلفه تری  چالش پژوهشي از نظر پاسخ دهندگان، مه 

 بود. 16/19فرهنگي قومیتي با میانگی  

 هاي سازمانیچالش بنديرتبههاي حاصل از آزمون هآمار -9جدول 

 هاي آزمونآماره

 تعداد 122

 خي دو 523/289

 درجه آزادی 33

 سطح معناداری ۰۰۰/۰

 هاي سازمانیچالش بنديرتبهنتيجه حاصل از  -10جدول 

 هارتبه

 مؤلفه میانگی  رتبه

 فرهنگي و قومیتي 16/19

 ساختاری 69/18

 امكانات و تسهیالت 94/18

 سیاسي 7۰/18

 مدیریتي 58/17

 قوانی  و مقررات 96/16

 

 گيرينتيجه -5

تری  عمده ،طبق نتایج بدست آمده از پژوهش بخش کمي

های آموزشي به ترتیب اولویت آمده است که در آن چالش

 مي توان گفت ای  اساس  بر دارد. را رتبه  باالتری ارزشیابي 

دانشگاه قندهار  به صورت کامل و مناسب  کارتازهکه استادان 

 هیچ های ارزشیابي دانشجویان آگاهي ندارند و از شیوه

ارزشیابي  آن اساس  برها داده نشده است که آن به سازوکاری

تری  چالش عمدهارزشیابي  به ای  ترتیب  .خود را انجام دهند

 برای استادان تازه طور کلي به  و ده استشانتخاد آموزشي 

گیری یا در مورد آزمون بخشيهیچ نو  برنامه آگاهي  کار

آن  توانند ازبها گردد تا آننمي ارائهارزشیابي دانشجویان 

که استادان  توان گفتچنی  ميهم .استفاده درست نمایند

 دانشجویان طرح سواالت برای ارزشیابي  در زمینه کارتازه

ای کافي در بخش طرح دچار مشكالت هستند زیرا تجربه

توانند برای سواالت ارایه شده خود به سواالت نداشته و نمي

توان گفت به طول مثال مي .صورت منظ  نمره دهي نمایند

ای، تشریحي جواد کنند چهار گزینهکه طرح مي يسواالت

کوتاه و تشریحي باز است که برای همه ای  سواالت نمره 

گیرند که ای  از نظر ارزشیابي یک کار یكساني در نظر مي

انجام  صحیح تواند ارزشیابي را به صورت اشتباه بوده و نمي

در ضم  برای ارزشیابي از طرف دانشگاه و وزارت  .دهد

واحد و منظ  ارایه  سازوکارغانستان یک تحصیالت عالي اف

های از آن بتوانند فعالیت دهبا استفا کارتازهده که استادان شن

های درس کالس  یهمچن سازند.ارزشیابي خود را آماده 

 در زمینه کارتازهاستادان  الگو برداری برای و استاندارد معیار 

 سدرهای کالس .در دسترس نیست ارزشیابي و تدریس  

باشد و همچنان قبول جهاني نميمورد استانداردهای  بامطابق 

ها از نظر دانشجویان بسیار زیاد بوده که برای استادان کالس

به همی  اساس  .کشدروند ارزشیابي را به چالش مي کارتازه

امكانات خوبي ندارند که از آن  کارتازهتوان گفت استادان مي

رست را ارایه دهند و استفاده کنند و بتوانند تدریس د

گردد د، که ای  بر مينها انجام دهارزشیابي مناسبي ه  از آن

به نداشت  پروژکتور و نبود برق درست که از آن استفاده 

  صورتتدریس استادان همه به  .خود صورت گیرد

برای  و کندبوده که تنها یک حس را تقویت مي سخنراني

امكانات دیگر استفاده های دیگر باید از وسایل و تقویت حس

ها به کار برده شود و درک صورت گیرد که خود گردد تا آن

بتواند فرایند ارزشیابي را برای استادان معني دار و پر دستآورد 

بدست آمده با هاي آموزشی چالشاساس  بر پس .سازد

بناپارت و همكاران و  [12]دوسانتوس و همكاران وهش ژپ

 کارتازهتوان گفت استادان در همخواني کامل بوده که مي [11]

 به جای اینكه با حج  زیادی از کار روبرو شوند بهتر است 

های مناسبي را که در رشته خاص خود آموزش یابندفرصت 
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در آموزش و  یبتوانند کارایي بیشتر تاند وربیا بدست 

 پژوهش داشته باشند.

پیرامون همچنان نتایج بدست آمده از سوال دوم تحقیق 

ست ا نشان دهنده آن كارتازههاي پژوهشی استادان چالش

از نظر اقتصادی در سطح بسیار پائیني قرار  کارتازهکه استادان 

با  واند و شغل را بدست آورده کار تازهها دارند زیرا آن

  حقوق یچن  ه .مشكالت بسیار زیاد اقتصادی روبرو هستند

شود کافي ها داده ميکه از طرف دانشگاه به آنمزایایي و 

که ای  باعث مشكالت بسیار زیادی برای استادان  هنبود

تمام  برای  مشكل به صورت کل  است وگردیده  کارتازه

زیرا  داشته است.های پژوهشي استادان تازه اثر منفي فعالیت

و با اقتصاد  رندندانیازهایشان  تأمی استادان منبع کافي را برای 

 .د هیچ نو  فعالیت پژوهشي را انجام دهندنتواني نامناسب نم

در بسیاری از مواقع حمایتي  کارتازهاز استادان  ترتیببه ای  

های پژوهشي را ها فعالیتگیرد زیرا وقتي آنصورت نمي

ها وزارت تحصیالت عالي آن نهدهند نه دانشگاه و انجام مي

که یک  توان گفت زمانيبه عنوان مثال مي. کندمایت ميرا ح

های را به ژورنال آن که کندای پژوهشي آماده مياستاد مقاله

پول برای نشر  ینماید باید مقدار معتبر بی  المللي ارسال

مقاله پرداخت گردد که ای  کار از طرف دانشگاه برای 

که خود گیرد حمایت کارهای پژوهشي استادان صورت نمي

دارد و هیچ های پژوهشي باز مياستاد را از انجام فعالیت

های پژوهشي برایش به وجود انگیزه ای برای انجام فعالیت

امده و شخص دانشي که دارد به صورت مناسب آن در ین

مشكل دیگر اینكه هیچ گاه  .کندبخش تحقیق استفاده نمي

و به آن گیرد يمورد استفاده قرار نم کارتازهمقاالت استادان 

مشكل  .شودکه ای  خود باعث مشكل مي شودتوجه نمي

اساس یک سلسله  برعمده دیگر ای  که ساختارهای دانشگاه 

 که ای  ساختارهای برای انجام شكل گرفتهروابط نامناسبي 

رود یک مانع عمده به شمار مي کارتازههای استادان فعالیت

اجازه  کارتازهاستادان  بروکراتیک بهزیرا ای  ساختارهای 

ذه  با های پژوهشي را به صورت خود و دهد فعالیتنمي

ها توانایي تامی  منابع دانشگاه که آرام انجام دهند. ضم  ای 

ها های آنبرای پژوهش  کارتازهمالي را برای آموزش استادان 

های آموزشي و پژوهشي باز استاد از فعالیتو در نتیجه  ندارد

جدیداٌ به  کارتازهاینكه استادان   با در نظر داشت .ماندمي

ها بخاطر اند هیچ ارگان یا نهادی با آنها جذد شدهدانشگاه

د از آنجا نتا بتوان بنددپژوهشي نميشان قرارداد بودن کارتازه

های موثر مشكل اقتصادی خود را رفع کنند و به فعالیت

 کارتازهستادان ست که اا مشكل دیگر ای  .پژوهشي بپردازند

دسترسي به کتابخانه که در آن منابع مورد نیاز استادان باشد 

ها و منابع دست اول در آنجا وجود ندارد تا ندارند زیرا کتاد

های پژوهشي خود از آن برای انجام فعالیت کارتازهاستادان 

ها در آن به جا استفاده کنند و ه  مكان مناسبي باشد تا آن

ها که از ای  چالش  با در نظر داشت .ق بپردازندمطالعه و تحقی

توان گفت نتایج بدست مي ،سوال دوم تحقیق بدست آمده

 [1۰]احمد آبادیو  [9]قاسمي و صالحي وهش ژپآمده با 

طور به  کارتازهاستادان  ویهای فرارچالش دارد وهمخواني 

را  آناناعتبار و کیفیت آموزش تاثیرات منفي گذاشته و  کلي بر

 دارد.شان باز ميهای مورد عالقهاز انجام فعالیت

پیرامون به نتایج بدست آمد از سوال سوم تحقیق  هبا توج

 مشكالتي که گفت دیبا كارتازههاي سازمانی استادان چالش

 در هنگام استخدام با آن روبرو هستند ای  کارتازهاستادان 

-صورت ميی اهست که در موقع استخدام برخوردهای سلیقا

 ؛شوندمي جذداساس روابط شخصي  براستادان  .گیرد

 و باشداساس یک نو  سلیقه خاصي مي برها مصاحبه

در موقع  .باشندميروبرو  مشكالت بسیار زیادی با متقاضیان 

نمرات به کساني داده  ؛گیردها صورت مياستخدام بي عدالتي

اساس  برد و امتیاز نشود که آنها با ارتباط داشته باشمي

همی  اساس فرهنگ همكاری بی   رب .باشدارتباطات مي

استادان  وبسیار ضعیف بوده  کارتازهاستادان سابقه دار و 

همكاری  کارتازهاز مواقع با استادان  یرتبه در بسیارمبلند

 .دهندهای الزم را انجام نميها راهنمایيکنند و برای آننمي

های به اساس نیاز سنجي کارتازهتادان استخدام اسبه عالوه 

به  .مشكالتي را به وجود آورده استای  خود که  هملي نبود

 هایي که تعداد فت یكي از گروهتوان گطور مثال مي

ها ه  از دیگر زیاد بوده و تعداد دانشجویان آن درسهایشان

بیشتر بود که استادان بسیار زیاد با مشكالت زیاد روبرو 

باشد که باید استخدام د ميهمی  گروه نیاز به استاهستند در 

در گروه دیگر که تعداد درس در  یاما برعكس استاد .گردد

آن کمتر از همه استادان به تعدادی زیادی مقرر گردیده اند که 

-ای  خود یک بي توازني را در فرآیند استخدام به وجود مي
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 کارتازههمچنان نیاز سنجي دقیق برای استخدام استادان  .وردآ

های ع فعلي افغانستان با نبود کادرقزیرا در موصورت نگرفته 

علمي مواجه بوده که برای آنها قانون جدید قابل اجرا گردیده 

وارد باید حتما دارای سطح تحصیلي است که استادان تازه

ود استادان را کارشناسي ارشد باشند که ای  خود مشكل کمب

تحقیق و همكاری را بی   ،زیاد ساخته و روحیه تدریس

همچنان داشت   .در سازمان از بی  برده است کارتازهاستادان 

ساختارهای سخت و غیر قابل انعطاف که قانون تحصیالت 

گیرد، ها را بسته و کاری بدون آن صورت نميعالي در آن راه

تواند پاداش خود ميو  نظارتبه همی  اساس نبود فرهنگ 

 .مشكالت را برای استادان و همچنان دانشگاه بیشتر سازد

شوند تشویق نمي وجه کنند به هیچ که بسیار کار مي ياستادان

از  لذاشود شان هیچ پاداشي داده نميکارشان در مقابل برایو 

-همچنان کساني که کار نمي .شوندکار کرد خود دلسرد مي

 توبیخ کنند کاری ميفعالیت های خود ک کنند یا در انجام 

های بي عدالتي و برخورد د که ای  خود یكي از نمونهنشونمي

به همی  اساس نتایج بدست  .شودکه انجام مي استی اقهسلی

های آموزشي کارکرد سازمان و همچنان فعالیت بر آمده

استادان را از هدف  داشته و منفي تاثیر کارتازهاستادان 

نتایج تحقیق بدست آمده با  .سازندخود منحرف ميمشخص 

و   [12]دوسسانتوس و همكاران و  [14]ویتک پژوهش 

به صورت نسبي همخواني داشته که  [8]فطرت و همكاران 

 کند.را تا یک حدی تایید مي کارتازهمشكالت استادان 

ران و کارنداست ان، دبا توجه به نتایج تحقیق حاضر به مدیر

با که دد مىگرد پیشنها قندهاره نشگاداهیئت علمى ى عضاا

سیاسى ى بندهاو زدومسائل رغ از فاو کل نگر و نگاهى جامع 

 به عنواناد را فراشایستگى و لیاقت  توجه به قومى با و 

 و نمایند د جذه نشگادر داعلمى)عضوهیئت علمى( ى هادرکا

ى عضاا کشف استعدادزى و نمندسااتوى هانسبت به برنامه

را در مناسب ت مكاناو اها هزینهده و هیئت علمى توجه نمو

به ف توجه صر به جای و شته باشند دانظر در مینه زای  

بالندگى و شد ى رهامینهت، زجلساو شى زموى آهاهگارکا

زى نمندسااا که تونجاز آه  نمایند. افررا هیئت علمى ى عضاا

ه  افر، ستاخل سیست  ا در دازنن دروهیئت علمى یک جریا

هیئت علمى مى بالندگيو شد ى رهامینهو زیط اشردن کر

بعد علمى کمک ه در نشگادابه توسعه دى یاود زند تا حداتو

 نماید.
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