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⚫ دریافت مقاله99/8/14 :

اهمیت و ضرورت توسعه پایدار و همه جانبه ،رقابت بین

⚫ پذیرش مقاله99/11/18 :

عدم تناسﺐ امﺘیازات ﺑندها ﺑا یکدیگر

کشورها برای کسب جایگاه برتر فرهنگی -سیاسی و اقتصادی

یکی از اساسیترین مشکﻼت آییننامه ارتقای اعضای

و تقویت علم و فناوری به منظور گسترش حوزه نفوذ و اقتدار

هیات علمی کشور ،عدم تناسب امتیازات برﺧی بندها با

ملی بیانگر کارآمدی ساﺧتار دانشگاهها و مؤسسات آموزش

یکدیگر میباشد .آییننامه ارتقا همانند یﮏ بازی ﭼند متﻐیره

عالی ،پژوهشی و فناوری در جهت تحقق اهداف نظام علم و

میماند که اثرات تﻐییر امتیاز یﮏ بند آن فقﻂ بر روی بﺨش

فناوری کشور میباشد .در این میان ،نقش مؤثر و انکارناپذیر

مربوﻃه اثرگذار نبوده و سایر بﺨشها را نیﺰ متأثر مـیسازد.

اعضای هیأت علمی دانشگاهها به عنوان مهمترین رکن در

سادگی دستیابی به یﮏ بند پر امتیاز سبب ﺧواهد شد تا سایر

فرآیند ارتقا و تضمین کیفیت آموزش عالی انکارناپذیر است.

بندهای این آییننامه اجرا نشـده و بـه جرگه فراموشی سﭙرده

این مسأله سبب شده است تا سیاستگذاران علم و فنـاوری بـه

شوند .به نظر می رسد برای غلبه بر این ﭼالش ها ،شاﺧصی که

دنبـال این باشند که فعالیت اعضای هیأت علمی را در راستای

شامل حداقل امتیاز می شود در کلیه بﺨش ها به صورت

اهداف نظام علم و فناوری کشور قرار دهند .آییننامـه ارتقـای

اجباری در نظر گرفته شود به عنوان مثال حداقل امتیاز فرهنگی

مرتبـه اعضـای هیـأت علمـی یکـی از مهمترین ابﺰارها در

و پژوهشی به میﺰان یکسان در نظر گرفته شوند و پس از کسب

جهت تحقق ﭼنین هدفی است .در کنار اهمیت و ضرورت

حداقل امتیاز برای محاسبه سایر امتیازات در ماده های مﺨتلف

ﭼنین رویکردی که به ﺧودی ﺧود زمینهساز توسعه پایدار و

اقدام شود (.)1

همه جانبه است؛ بررسی ﭼالشهای نظام ارتقای مرتبه اعضای

نگاه یکﺴان ﺑه هﻤه رشﺘهها

هیأت علمی دانشگاهها مستلﺰم انگیﺰهای در ﺧور و عﺰمی

یکی دیگر از مشکﻼت اساسی آییننامه ارتقا ،نگاه یکسان

جدی است تا آئیننامههای مؤثر با هدف هدایت فعالیتهای

به همه رشتهها است .با وجود تفاوت اقتضـائات و نیازمندیهای

اعضای هیأت علمی به مثابه نیاز بنیادین جامعه دانشگاهی

رشتههای مﺨتلف با یکدیگر ،آییننامه تﻼش کرده است همه

کشور تدوین شوند.

رشتهها را براساس یﮏ ساﺧتار واحد ارزیابی نماید (.)2

محدودیتهای آیین نامه ارتقا ،راهکارهای پیشنهادی

پیشنهاد می گردد که معیارهای ارتقا بر اساس اهداف و

شفیعان و همکار
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توانمندی های مورد انتظار از هر رشته در نظر گرفته شوند

هیاتهای ممیﺰه دانشگاههای مﺨتلف ،برگﺰاری دوره-های

(.)3

توانمندسازی اعضای هیات علمی با هدف آموزش مفاد آیین-
نامه ارتقا است (.)6 ،5

نگاه یکسان به همه مناﻃق جﻐرافیایی
نکته قابل ذکر دیگر در آییننامه ،نگاه یکسان به همه

سهم پررنگ پژوهش

دانشگاههای کشور است که ﭼنـین ﭼیـﺰی اساساً صحیﺢ

در حوزه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی ،آییننامه به

نمیباشد .با توجه به اینکه نیازمندیهای مناﻃق مﺨتلـف کشور

گونهای گریﺰناپذیر انتشارمحور است و انتشار متون علمی در

با یکدیگر متفاوت میباشد و برﺧی مناﻃق بومی نیازهای بومی

قالب مقاله به نقﻄه اصلی و دغدغه روزمره اعضا تبدیل شده

ﺧاصی دارنـد ،بـدیهی اسـت کـه نسبت همه دانشگاههای

است .با وجود ﭼنین آییننامهای و سایر فشارهای وارده بر

کشور با مسائل مذکور به یﮏ میﺰان نبوده و وﻇیفه همگان نیﺰ

اعضاء ،پژوهش به جهت کسب امتیاز از حاشیه به متن و از

به یﮏ نسبت نمیباشد .اساساً حل برﺧی مسائل بومی نیازمنـد

فرع به اصل تبدیل شده است .یکی از پیامدهای ﭼنین فضایی،

حضـور در منﻄقـه مربوﻃـه مـیباشـد کـه ایـن امـر بـرای

رشد کمی تعداد متون علمی است .با توجه به نقش فعالیت

دانشﺠویان و اساتید مناﻃق بومی براحتی مقدور میباشد .لذا

های پژوهشی در جهت رفع مشکﻼت جامعه ،باید تﻼش کرد

باید در تﻄابق شاﺧص های ارتقای اعضای هیات علمی به

که این فعالیتها به سمت توجه واقعی به نیازها و فضای

مأموریت ،الﺰامات ،شرایﻂ ﺧاص و منابع و امکانات علمی هر

علمی تحقیقاتی جامعه ،ایﺠاد تحول و پیشبرد رشته علمی و

دانشگاه علوم پﺰشکی توجه بیشتر شود (.)4

همچنین مشارکت در وضع سیاستهای تحقیقی سوق داده

فقدان ساﺧﺘار پویا در آیین نامه ارتقای اساتید

شوند ( .)7پیشنهاد می شود که با توجه به بررسی کیفیت آثار

یﮏ مشکل مهم دیگر در آیین نامه ارتقای اساتید ،نگاه

پژوهشی اعضای هیات علمی ،توجه ایشان به کیفیت تحقیقات

کامﻼ استاتیﮏ این آیـیننامـه بـه امتیـاز بندها است .این

و آثار منتشر شده به جای دغدغه افﺰایش تعداد آثار فراهم

رویکرد مانع از نوآوری و ﺧﻼقیت در عملکرد اعضای هیات

شود.)8( .

علمی میشود .همچنین نارسایی در اجرای فرایندهای ارتقای

سخن آﺧر

همگن ،شفاف و منصفانه ،عدم اشراف اعضای هیأت علمی بر

با توجه به جایگاه ﺧاص نظام ارتقای اعضای هیات علمی

فرایند ارتقا و نحوه ارزیابی فعالیتها و تاثیر تعارض منافع یا

در سیاستگذاری آموزش عالی و نقش عمده نظام ارتقای

اﺧتﻼف فکری بر نتیﺠه فرایند ارتقاء از مشکﻼت موجود در

اعضای هیات علمی در جهتدهی فعالیتهای ایشان در

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی می

زمینههای فرهنگی ،پژوهشی ،آموزشی و اجرایی ،مﻄالعه

باشند ( .)4پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج مﻄالعات برای

حاضر ،فراهمآورنده امکان آشنایی سیاستگذاران علمی کشور

برﻃرف نمودن این ﭼالشها شامل تﻐییر ترکیب هیأت ممیﺰه

با ﭼالش های نظام ارتقای اعضای هیات علمی و تامینکننده

دانشگاه به صورت دورهای ،استقرار واحد مشاوره و تسهیل-

بسترهای مناسب برای تدوین نظام ارتقای جامع کشورمان

گری آماده سازی پرونده ارتقا برای اعضای هیات علمی،

میباشد.
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