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شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین نامه 
ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران

این مقاله به اکتشاف و تبیین اصول آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی ایران به عنوان یک ابزار در عرصه خط مشی گذاری نظام آموزش عالی پرداخته و جایگاه آن 
را در میان انواع ابزارهای خط مشی مورد بحث قرار داده است. بدین منظور پژوهش حاضر از طرح 
پژوهش کیفی بهره برده اســت. جامعه مورد بررسی را اسناد باالدستی آیین نامه مذکور و همچنین 
اعضای هیئت ممیزه و هیئت علمی دانشگاه ها در سال 1394 تشکیل می دهند که از این میان کلیه 
اســناد به روش گردآوری کامل )شــامل 7 ســند( و تعداد 19 عضو هیئت علمی و هیئت ممیزه با 
روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و بررسی شده اند. ابزار جمع آوری اطالعات شامل فیش برداری 
الکترونیک و مصاحبه نیمه ســاخت یافته بوده است. تحلیل محتوای داده های پژوهش نشان دهنده 
11 اصل متشکل از 38 مقوله است. این اصول که عبارت اند از اصل شناخت وضعیت دانشگاه ها و 
واقع نگری، اصل تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، اصل توجه به ماهیت 
نهادهای علمی، اصل توجه به نیازها و اولویت های علم و فنّاوری کشــور، اصل برقراری تعادل و 
توازن، اصل تنوع بخشــی، اصل ایجاد قابلیت پویایی و بهبود مســتمر، اصل جامعیت و کل نگری، 
اصل عدم گرانباری فعالیت ها، اصل عدالت محوری، شایسته ساالری و تعالی بخشی و اصل مالزمه 
پــرورش با آموزش و پژوهش، داللت های خاصی برای هر یک از مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی 

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دارند. 
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مقدمه و بیان مسئله
خط مشــی گذاران و مدیران ملی در سطوح مختلف مدیریتی کشور زمان زیادی را صرف 
اتخاذ تصمیم ها و خط مشی های عمومی می کنند، اما در میدان عمل به ندرت شاهد تحقق 
این خط مشی ها هستیم. عدم اجرای کامل و اثربخش خط مشی های دولتی، علل متعددی 
دارد. به اعتقاد برخی از صاحب نظران یکی از علل کلیدی این عدم توفیق ها، نامناسب بودن 
ابزار اجرای خط مشی است )دانایی فرد، 1395(، به طوری که می توان خط مشی گذاری را 
انتخاب مناســب ابزار قلمداد کرد. )الوانی و شلویری، 1395: 148( از این رو نوع و نحوه 
انتخاب ابزار اجرای خط مشی در موفقیت نظام های خط مشی گذاری عمومی اهمیت زیادی 
دارد و لذا باید بر پایه بررسی های عالمانه، ابزار های مناسبی انتخاب شود تا بتوان اجرای 

موفق خط مشی ها را تضمین نمود. )دانایی فرد، 1395( 
»وســایل خط مشــی1« که »ابزار های خط مشــی2« و »ابزار های حکومت3« هم نامیده 
می شوند، شیوه ها و امکاناتی هستند که حکومت ها برای اجرای خط مشی ها از آنها استفاده 
می کننــد. )هاولت و دیگران، 1394: 201( ابزارهــا کارکرد های متفاوتی دارند و اهداف 
مختلفی را دنبال می کنند. برخی ابزارها فعالیت های مرتبط با تولید و توزیع و استفاده از 
خدمات معمول و روزمره جامعه را پوشش می دهند و نوعی دیگر، به دنبال تغییر رفتارها 
در فرآیند خط مشــی گذاری اند. ابزار های اصلی و اساسی اجرا ابزارهایی هستند که تولید 
و توزیع و مصرف کاالها و خدمات را ساماندهی می کنند درحالی که ابزار های رویه ای به 
تغییر رفتارها و شیوه های فعالیت ها نظر دارند. )الوانی و شلویری، 1395: 148( در اصل 
هر دولت تعدادی ابزار برای انجام وظایفی که به او اختصاص داده شده است، در اختیار 
دارد. اگــر دولت می خواهد که پیامد خاصی را به وجود بیاورد، ابزار های خاصی را به کار 
می گیرد. بدون چنین ابزارهایی، سیاســت های دولتی چیزی بیشتر از آرما ن های انتزاعی 
یا توهمات نخواهد بود. )وان واخت4، 1995: 17( به نظر دانایی فرد  »ابزار های خط مشــی، 
وســایلی هستند که از طریق آنها اهداف خط مشی محقق می شوند«. )دانایی فرد، 1395: 
415( وی همچنین معتقد است »ابزار به هر چیزی که یک بازیگر برای دستیابی به یک 
یا چند هدف از آن کمک بگیرد اشاره دارد. می توان با ایجاد تمایز بین ابزار به عنوان یک 

1. Policy Tools
2. Policy Instruments
3. Governing Instruments
4. Van Vught
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شیء و ابزار به عنوان یک فعالیت، تعریف را روشن تر کرد. اگر ابزار را نوعی شیء در نظر 
بگیریم، منظور از آن کل اصول و دستورالعمل هایی است که دولت برای تدوین قوانین و 
اداره کشور به کار می گیرد. یعنی همان چیزی که مردم تحت عنوان قانون می شناسند. 
اگــر ابزار را به عنوان فعالیت در نظر بگیریم، می توان تعریفی مشــابه تعریف رینگلینگ1 
از آن ارائه کرد: ابزار یعنی مجموعه ای از فعالیت های خط مشــی با خصوصیات مشابه که 
فرآیند های اجتماعی را اداره کرده و بر آنها تأثیر می گذارند«. )دانایی فرد، 1395: 419(

خط مشــی گذاری در نظام آموزش عالی ایران بیشــتر با الگوی کنترل دولتی2 تطابق 
دارد. از ویژگی های این الگو اعمال کنترل و نظارت شــدید از طریق بوروکراسی متمرکز 
و توســط بدنه های سیاســتی مربوط از جمله وزارتخانه است. در این زمینه مصادیق امر 
در الگو های مختلف پذیرش دانشــجو، جذب هیئــت علمی، تأمین مالی، تدوین و تغییر 
ســرفصل های رشته ها و انتصابات دانشگاهی قابل مشاهده اند. )دوبینز3 و دیگران، 2011: 
3( در ایــن بافت، الگوی ارتقاء اعضای هیئت علمــی نیز از چنین ویژگی هایی برخوردار 
اســت و به تبع ابزار مورد استفاده در این مقوله را نیز می توان از سنخ ابزار های منبعث از 
قدرت قانونی و از نوع قوانین/ مقررات فرماندهی و کنترلی در سنخ شناســی کریســتوفر 
هود4 )به نقل از دانایی فرد و دیگران، 1391( به حســاب آورد. »منظور از مقررات، دخالت 
دولت از طریق مجموعه ای از قوانین است که فعالیت های مجاز و غیرمجاز را برای افراد، 
سازمان های دولتی و آژانس ها، همراه با تشویق ها و مجازات ها تعریف می کند. این تعریف 
بر اســتفاده از متون قانونی تأکید می کند«. )دانایی فــرد، 1395: 417( از نظر هاولت و 
دیگران )1394: 209( نیز مقررات تنظیمی شکل های بسیار گوناگونی را شامل می شوند 
از جمله: قواعد، اســتانداردها، مجوزها، ممنوعیت ها، قوانین و فرمان های اجرایی. قواعد 
با تأثیرگذاری بر رفتار خود را نشــان می دهــد؛ یعنی با تالش برای هدایت تصمیمات و 
اقدامات دیگران طبق اهداف مشخص و با استفاده از ابزار های خاص. )وان واخت، 1995( 
همچنین میتنیک5 )نقل شده در وان واخت، 1995(، مقررات را به عنوان محدودیت عمدی 
انتخاب یک موضوع فعالیت، توسط یک نهاد و نه از طریق مشارکت یا درگیری مستقیم 
در آن، تعریــف کرد. مقررات دولتی را می توان به عنــوان تالش های دولت برای هدایت 
1. Ringling
2. State Control Model
3. Dobbins
4. Chistopher Hood
5. Mitnick
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تصمیمــات و اقدامات بازیگران اجتماعی خاص با توجه به اهدافی که دولت تعیین کرده 
اســت و با استفاده از ابزار های حکومت ای که در اختیار آن است، توصیف کرد. مطابق با 
این برداشــت، آیین نامه ارتقاء نیز از طریق تحدید دایره  فعالیت های اعضای هیئت علمی 
همراه با مشــوق های ناشــی از ارتقا ء مرتبه آنان مانند کسب اعتبار بیشتر، کسب درآمد 
بیشتر و دستیابی به منابع و امکانات افزون تر به خصوص در رشته های فنی مهندسی و علوم 
پایه، از جایگاه مقررات برخوردار است. همچنین این ابزار را در دسته بندی میتنیک )نقل 
شده در وان واخت، 1995(، می توان جزء ابزار های »تنظیم گری با استفاده از انگیزه ها1« و 
از نوع »قوانین اداری« به حساب آورد. توضیح آنکه آیین نامه ارتقاء یکی از انگیزاننده های 
اصلی رفتار اعضای هیئت علمی ـ و  به تبع آنها دانشجویان ـ است، به گونه ای که اعضای 
هیئت علمی رفتار خود را با آن تنظیم می کنند. به عنوان مثال با کم و زیاد شدن امتیاز 
یکی از بند های آیین نامه مذکور یا الزامی )وتویی(شدن برخی از بندها رفتار اعضای هیئت 
علمی در قبال آن بند از فعالیت  بســیار متفاوت می شود. مطابق با دسته بندی اشنایدر و 
اینگرام2 نیز می توان این آیین نامه را از جمله »ابزار های ترغیب کننده« دانســت که بنابر 
گفته دانایی فرد )1395: 427( مبتنی بر این فرض اند که افراد به دنبال حداکثرسازی منافع 
خود در شــرایط مختلف و در پی عایدات مثبت و منفی، رفتار خود را تغییر می دهند و 
لذا از همین مشوق ها برای دستیابی به نتایج مورد انتظار بهره می گیرند. از این رو تبیین 

آیین نامه ارتقاء به عنوان یک ابزار انگیزشی قریب به واقع تر است.
در این چهارچوب، آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی نقش مؤثری در هدایت و جهت دهی 
فعالیت های نظام آموزش عالی دارد. گرایش شدید کنونی به مقاله نویسی در بین اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها و به تبع آن واداشتن دانشجویان تحصیالت تکمیلی به مقاله نویسی، 
افزایش شمار مقاالت کشور در نمایه های بین المللی، فقدان نظریه پردازی، عدم شکل گیری 
صحیح ارتباط دانشگاه با جامعه و بسیاری از پدیده های دیگر در نظام آموزش عالی ایران 
از اثرات این آیین نامه در کنار ســایر عوامل تأثیرگذار است. اهمیت و جایگاه این ابزار تا 
اندازه ای اســت که مقام معظم رهبریمدظله نیز بر اصالح و متناسب ســازی آن با نیاز های 
کشور تأکید داشته اند. )نگاه کنید به  بیانات ایشان در تاریخ های 1397/3/20، 1386/7/9، 
1385/7/13، 1385/5/23( همچنین تجارب نشــان می دهد که تغییر آیین نامه ارتقاء از 

1 Regulation by Incentives
2. Schneider & Ingram
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جمله اقداماتی اســت که مورد اهتمام دولت ها در نظام آموزش عالی بوده است. درخالل 
ســال های 1383 تا 1395 این آیین نامه دستخوش چهار بازنگری و تغییر بوده است. با 
این حال این آیین نامه مطابق با بررســی های انجام شــده )نک: به ایتان، 1389؛ توتونچی 
و دیگران، 1393؛ فتح آبادی، 1393؛ کریمی مونقی و دیگران، 1393؛ رشــید و دیگران، 
1394؛ جاودانی، 1395 و عصاره و عفیفیان، 1396( از آســیب های متعدد ســاختاری، 
محتوایی و کاربستی رنج می برد. حال این سؤال جای پرسش دارد که برای رفع اساسی 
این ایرادات چه باید کرد؟! بررســی ادبیات سیاست گذاری و قانون گذاری نشان می دهد 
که تدوین و اجراء چنین ابزارهایی مســتلزم رعایت اصول و قواعدی اســت و آیین نامه 
ارتقاء نیز از این قاعده مستنثی نیست. در این راستا به نظر راسخ و مالمیری )1391(، »بر 
فرآیند قانون گذاری نیز همچون دیگر رویه های حقوقی ـ سیاسی، مجموعه ای از موازین 
و اصول حاکم است. بسیاری از این اصول، برآمده از هنجارها و ارزش های بنیادینی است 
که مبنای دولت مدرن و دموکراسی محسوب می شوند. اما برخی از اصول نیز مختص به 
رویه ها و فرآیند های پیچیده قانون گذاری است... نادیده گرفتن اصول قانون گذاری هم زمان 
به کاهش کیفیت قوانین و افزایش کمیت قوانین می انجامد.. . انگیزه اصلی از تالش برای 
تبیین اصول قانون گذاری، پیشــگیری از بروز چنین آسیب هایی است«. مطابق با فرهنگ  
لغت های »آکسفورد«1، »وبستر«2 و شعاری نژاد )1391( و همچنین تعریف بنتام3 )1840(، 
اصول »مفروضات یا قواعدی پذیرفته شده، کلی و بنیادین هستند که برای »راهنمائی عمل 
در یک زمینه گسترده« به کار برده می شوند و مطابق با این برداشت اصول آیین نامه ارتقاء 
نیز »مفروضات و قواعدی پذیرفته شــده، کلی و بنیادین است که راهنمای عمل تدوین، 
اجــراء و ارزیابی این آیین نامه قرار می گیرد«. کشــف و بیــان اصول از این حیث اهمیت 
دارد کــه قواعد و بنیان های عمل اند و از این رو عمــل را راهنمائی می کنند و از انحراف 
در فعالیت هــا جلوگیری می کنند و همچنین می توانند به عنوان مالک و معیارهایی برای 

ارزیابی اقدامات به کار روند. 
به طور خالصه با توجه به اهمیت و حساسیت  زیاد پیرامون این ابزار و جایگاه کلیدی 
آن در نظام آموزش عالی و همچنین بازنگری های مکرر آن، عقالنیت در سیاست گذاری 
ایجاب می نماید که تدوین، اجراء )کاربست( و ارزیابی این آیین نامه همانند سایر فعالیت های 
1. www.oxforddictionaries.com
2. www.merriam-webster.com
3. Bentham

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین نامه ارتقاء ...



90

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

قاعده گذاری و تنظیم گری، با رعایت اصول و چهارچوب معتبری صورت پذیرد تا شــاهد 
اثربخشی آن در اجرای سیاست های نظام آموزش عالی ایران باشیم. از طرفی کمبود آثار 
پژوهشی در زمینه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی و علی الخصوص فقدان پژوهشی که 
به اصول آیین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی پرداخته باشد نیز لزوم پرداختن 

به این پژوهش را مضاعف می سازد. 

مطالعات تجربی
مطالعــات تجربی صورت گرفته پیرامون ابزار خط مشــی عمدتاً به موضوع انتخاب آن و 
ضوابط مربوطه پرداخته است و محقق به مطالعه ای که به طراحی ابزار خط مشی بپردازد 
مواجه نشــده است. با این حال تعدادی از پژوهش های تجربی مرتبط با موضوع در ادامه 

معرفی می شوند: 
نوروززاده و همکاران)1388( در پژوهشی با استفاده از روش تحلیل محتوا و با هدف 
استنتاج سیاست های برنامه های توسعه پنجم بخش آموزش عالی، تحقیقات و فّناوری به 
روش هدفمند به بررسی 9 سند معین و فرادستی این حوزه پرداخته اند. براساس یافته های 
این تحقیق، سیاست های محوری در حوزه فرهنگ، آموزش، پژوهش، فناوری، توانمندسازی 
منابع انسانی و توسعه زیرساخت ، همکاری های فرابخشی و بین المللی، پاسخگویی، تشویق 
و مشــارکت را از اســناد مورد بررسی احصاء نموده و در نهایت اهم سیاست های محوری 

برای برنامه پنجم توسعه درحوزه علم و فّناوری را پیشنهاد کرده است.
محمدی دوســتدار و میرحســینی )1392( در پژوهش خود با استفاده از مطالعات 
اســنادی به بررسی سیاســت ها و فرآیند های ارتقاء اعضای هیئت علمی در دانشگاه های 
منتخب جهان پرداخته اند. آنها بررســی خود را بر حسب پنج مقوله شامل اهداف ارتقاء، 
چگونگی ارائه تقاضای ارتقاء توســط متقاضیان، مراجــع تصمیم گیرنده درباره ارتقاء در 
سطوح مختلف، مستندات و مدارک مورد بررسی توسط مراجع مربوط و چگونگی بررسی 
مستندات و نوع ارزیابی های انجام شده درباره آنها در 6 دانشگاه کمبریج، بریتیش کلمبیا، 
هاروارد، ملبورن، ایندراپراســتا و کیپ تون انجام داده اند. نتایج این پژوهش نشان دهنده 
اهداف متفاوتی برای ارتقاء اســت همچنین در سه مورد از این دانشگاه ها ارائه مدرک به 
مدیر گروه صورت می گیرد و مرجع تصمیم گیرندۀ عمده، گروه های آموزشی و کمیته های 
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ارتقاء با ویژگی های متفاوت در این دانشگاه ها است. اسناد مورد بررسی در فرآیند ارتقاء 
نیز عمدتاً شــامل رزومه، اظهارات متقاضی، نظــرات داوران، توصیه نامه های مدیرگروه و 
رئیس دانشــکده و گزارش فعالیت های انجام شده است. در نهایت اینکه نتایج بررسی در 
قالب های مختلفی مانند رد/ قبول یا درجات مختلف عملکردی )مانند ســطوح غیرقابل 

قبول، درحال تکمیل، رضایت بخش، کامل و ممتاز( ارائه می شود. 
شیبانی )1393( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان »ابزار های سیاستی حوزه 
علم، فّناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه بر اساس تجربیات برنامه چهارم و پنجم« با 
هدف طراحی بسته ای از ابزار های سیاستی در حوزه علم، فّناوری و نوآروی« مواد مرتبط 
با علم و فّناوری در برنامه پنجم توســعه را شناســایی نموده و با استفاده از روش تحلیل 
محتوا از منظر ابزار، اهداف و گروه های هدف، ارتباطات معنادار آن را بر اساس مدل های 
مفهومی درک و تبیین نموده است. سپس از طریق مصاحبه با خبرگان کارایی ابزار های 
سیاستی به کار گرفته شده در دو برنامه مورد مطالعه را ارزیابی نموده و ابزارهایی را برای 
برنامه ششم پیشنهاد داده است. بر این اساس به منظور اجرای مؤثر سیاست ها در برنامه 
ششــم توسعه بسته ای از ابزار های سیستمی علم، فّناوری و نوآوری، مشوق های مالیاتی، 
حمایت های مالی غیرمســتقیم، ابزار های کاتالیزوری و توجه بیشتر به ابزار های سیاستی 

در بخش خصوصی را پیشنهاد می کند. 
قاضی نوری و همکاران )1394( در مقاله  »بررسی اهداف و ابزار های سیاستی در اسناد 
مرتبط با علم و فّناوری« به تحلیل محتوای اســناد کالن مرتبط با علم و فّناوری شــامل 
سیاســت های کلی علم و فّناوری، سند سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع 
علمی کشور، سند چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه پرداخته اند. نتایج پژوهش 
آنها نشــان می دهد که اهداف سیاســتِی ارتقاء ظرفیت پژوهش و بهبود عملکرد فّناوری 
و نوآوری، دارای باالترین فراوانی تکرار اســت. از منظر ابزار های سیاستی و بر اساس نوع 
مداخله دولت، حمایت برای تحریک طرف عرضه و سیاست های اصالحی شرایط کالن دارای 
باالترین فراوانی تکرار است. از سوی دیگر سیاست های تقویت طرف تقاضا، حمایت های 
مالی کاتالیزوری بر اساس نوع مداخله و همچنین سیاست های تقویتی برای کاربران دانش 
در بخش خصوصی در میان ابزار های سیاستی دارای پایین ترین فراوانی تکرار بوده است. 
نتایج این پژوهش نشــان داده که تدوین احکام سیاستی در حوزه علم و فّناوری نیازمند 
استفاده از اهداف و ابزار های سیاستی متنوع و ترکیب ابزارها برای اثربخشی بیشتر است. 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین نامه ارتقاء ...
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جاودانی )1395( در پژوهشی با عنوان »راهنمای بازآرایی نظام پاداش دهی و کارراهه 
اعضای علمی نهاد های تولید دانش ایرانی« به بررسی ادبیات و الزامات سکانداری نهاد های 
علمی و جایگاه آیین نامه ارتقاء در آن پرداخته است. وی همچنین در این بررسی به سیر 
تحول ســکانداری نهاد های علمی در ایران و منشــأ های ورود به آیین نامه ارتقاء در ادوار 
مختلف پرداخته اســت. در این بررسی همچنین کاستی های وضعیت فعلی ارتقاء اعضای 
علمی در حیطه های نظری، معیار های ارزیابی، ساختاری و فرآیندی در نهاد ارزیابی کننده 
و عملکردی عنوان شــده اند. همچنین در این پژوهش به بررسی انتقادی وضعیت کنونی 
ســاختار ارزیابی کننده پرونده ارتقاء و فرآیند آن پرداخته و ساختار و فرآیند پیشنهادی 

خویش را نیز ارائه می دهد. 
همان گونــه که در پایان بخش مقدمه و بیان مســئله و ابتدای همین بخش نیز ذکر 
گردید، پژوهش تجربی ای که دقیقاً مرتبط با موضوع پژوهش حاضر باشد، مشاهده نشد. 
آوردن پژوهش های مذکور در بخش پیشــینه تجربی، به جهــت قرابت موضوعی آنها و 
آشناسازی مخاطب با ادبیات و جایگاه موضوعی و نحوه پرداختن به موضوع است. عمده 
پژوهش های مرتبط، به موضوع انتخاب ابزار خط مشی پرداخته اند و حال آنکه طراحی ابزار 
خط مشــی نیز می تواند عرصه جدیدی برای محققین این حوزه باشد. امید است پژوهش 

حاضر در این زمینه مؤثر واقع گردد. 

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت داده های مورد بررســی، پژوهش کیفی محسوب می شود. 
جامعه مورد بررســی، کلیه اسناد باالدستی آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی و 
کلیه اعضای هیات های ممیزه و هیئت علمی دانشــگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال 
1394 بوده است. تمام اسناد باالدستی آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی کشور 
بــه روش »گردآوری کامــل« )فلیک، 1391: 136( مورد بررســی قرار گرفت. در بخش 
مطالعه میدانی نیز با اســتفاده از روش نمونه گیــری هدفمند و از نوع »نمونه گیری بنابر 
فرصت پیش آمده )گال و دیگران 1391: 397(« ســعی شــد تا با انجام 19 مصاحبه با 
اعضاء هیئت ممیزه و هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان و پژوهشگاه مواد و انرژی 
کرج، اطالعات کافی برای استخراج اصول و مطلوبات مورد نظر پژوهش، گردآوری شود. 
روند جمع آوری اطالعات در این مرحله تا جایی ادامه یافت که به نظر نمی رسید اطالعات 
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جدیدی حاصل شود و لذا اشباع نظری حاصل شد. به منظور جمع آوری اطالعات در بخش 
اســنادی از »فیش برداری الکترونیکی«1 )صادقی فسائی و عرفان منش، 1394: 75( و در 
بخش میدانی از روش مصاحبه »نیمه ساختار یافته« و به منظور پردازش داده ها از تحلیل 
محتوای کیفی به روش گرانهایم و الندمن2 )2004( استفاده شده است. مطابق با نظر این 
پژوهشگران تحلیل محتوا از انتخاب واحد های معنایی از متن شروع می شود. در ادامه پس 
از فشرده سازی واحد های معنایی، کدگذاری آنها صورت می پذیرد. در مرحله بعد کد های 
به دســت آمده مقوله بندی شدهـ  در صورت نیاز زیرمقوالت نیز معین می شوندـ  و نهایتاً 
تم )مضمون غالب( محتوای مورد تحلیل معین خواهد شد. نهایتاً اینکه به منظور تضمین 
کیفیت پژوهش از راهبرد های »همسوســازی )اجماع( داده ها«، کرسول )1392: 325(، 
هومــن )1391: 76( و کریمی و نصراصفهانــی )1391: 89(؛ »درگیری طوالنی«، هومن 
)1391: 70(، کرســول )1392: 327(؛ و »استفاده از بررسی همگنان« کرسول )1392: 
327(، هومن )1391: 73( و کریمی و نصراصفهانی )1391: 89( اســتفاده شــده است. 
توضیح آنکه پژوهش حاضر را دو مجموعه داده  شــامل داده های مصاحبه ای و داده های 
به دست آمده از مطالعات اسنادی شامل اسناد باالدستی آیین نامه ارتقاء شکل داده است. 
به منظور مقایسه و تطبیق مجموعه داده های فوق، جدولی تهیه شد. این مقایسه هم جنبه 
تأیید کنندگی و هم تکمیل کنندگی نتایج داده های مختلف را به دنبال داشت. در بسیاری 
از موارد نتایج مصاحبه ها با یکی از داده های اســنادی تطابق داشــته یا اینکه داده های 
اســنادی مختلف یکدیگر را تأیید می نمودند. همچنین اجرای این پژوهش بیش از یک  
 ســال به طول انجامید و در طول این زمان و در مقاطع مختلف، داده ها و نظام کدبندی 
ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با بینش و فهم حاصل، تغییراتی در نتایج 
اعمال گردید. همچنین پس از انجام اولین نوبت از کدبندی، در طی یک جلســه بررسی 
با حضور 5 نفر از همگنان کدبندی انجام شــده مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی و 
کدبندی نوبت دوم توسط پژوهشگر، مجدداً نسخه ای از گزارش پژوهش به همراه داده ها 
و منابــع داده، در اختیار دو نفر از همکاران آشــنا با پژوهــش قرار گرفت و در طی یک 
جلسه بحث و بررسی همگنان دیدگاه ها و نظرات خود را پیرامون نتایج و روند دست یابی 

به نتایج ارائه نمودند و در اصالح پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. 

1. Electronic Taking Note
2 Graneheim & Lundman

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین نامه ارتقاء ...



94

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و نهم/ پاییز 1401

جدول 1: اطالعات تفصیلی منابع داده مورد بررسی در پژوهش

مؤسسه های مورد بررسیاسناد بررسی شده

شــامل نقشه جامع علمی 
کشور

سند تحول راهبردی علم و 
فّناوری کشور

شــدن  اســالمی  ســند 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی 

کشور
قانون برنامه پنجم توسعه 

جمهوری اسالمی ایران
نظام  کلی  سیاســت های 
برای رشد و توسعه علمی 
و تحقیقاتی کشور در بخش 
مراکز  و  عالــی  آمــوزش 

تحقیقاتی
سیاســت های کلی علم و 
ســوی  از  ابالغی  فّناوری 
رهبــری  معظــم  مقــام 

)مدظله( 
اســتخدامی  آیین نامــه 
اعضــای هیئــت علمــی 
دانشــگاه ها و مؤسســات 
آموزش عالی پژوهشــی و 

فّناوری

دانشگاه بوعلی سینای همدان

اعضای هیئــت ممیزه دانشــگاه منبعی 
غنــی برای بررســی بود به گونــه ای که 
سابقه بررســی پرونده های ارتقاء اعضای 
هیئت علمی دانشگاه  بوعلی سینا، دانشگاه 
کردستان، دانشگاه لرستان، دانشگاه مالیر، 
دانشــگاه ســید جمال الدین اسدآبادی، 
دانشگاه نهاوند و دانشگاه صنعتی همدان 

را داراست. 
این هیئت هم اکنون نیز مسئولیت بررسی 
پرونده ارتقاء دانشگاه  بوعلی سینا، دانشگاه 
مالیر، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، 
دانشگاه نهاوند و دانشگاه صنعتی همدان 

را بر عهده دارد. 

تعدادترکیب رشته های مورد بررسی

1استاد رشته کشاورزی

1استاد رشته ادبیات عرب

1استادیار رشته معارف اسالمی

1استاد رشته باستان شناسی

3استاد رشته شیمی

1دانشیار رشته کامپیوتر

1استاد رشته مکانیک

1استاد رشته فیزیک

1استادیار رشته هنر و معماری

پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

فرصت بررسی نظرات اعضای هیئت ممیزه 
و هیئت علمی این پژوهشگاه از این جهت 
مغتم شمرده شد که اعضای هیئت ممیزه 
آن با پژوهشــگاه های پلیمر و پتروشیمی 
ایران، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 
و مؤسســه پژوهشی علوم و فّناوری رنگ 
مشترک است. همچنین مسئولیت بازنگری 
آیین نامه ارتقا در بخش پژوهشــگاه های 
کشور در ســال 1394 به این پژوهشگاه 
واگذار شــده بود و اطالعات مناسبی در 
این زمینه از پژوهشگاه های مختلف کشور 

در دست داشت. 

اعضای 
هیئت 
ممیزه

1استاد رشته سرامیک

سی
برر

رد 
 مو

می
 عل

ت
هیئ

ی 
ضا

اع

رشته 
سرامیک

2استادیار

1دانشیار

1استاد

فّناوری 
نانو و مواد 

پیشرفته

1استادیار

1دانشیار

1استاد

یافته ها
یافته های پژوهش شــامل 38 مقوله در قالــب 11 اصل حاکم بر تدوین، اجراء و ارزیابی 
آیین نامه ارتقاء اســت که به صورت اســتقرائی از مصاحبه ها و اسناد بررسی شده به دست 
آمده اند. این اصول عبارت اند از: اصل شناخت وضعیت دانشگاه ها و واقع نگری، اصل تقدم 
منافــع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهــی، اصل توجه به ماهیت نهاد های 
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علمی، اصل توجه به نیازها و اولویت های علم و فّناوری کشور، اصل برقراری تعادل و توازن، 
اصل تنوع بخشــی، اصل ایجاد قابلیت پویایی و بهبود مستمر، اصل جامعیت و کل نگری، 
اصل عدم گرانباری فعالیت ها، اصل عدالت محوری، شایسته ساالری و تعالی بخشی و اصل 
مالزمه پرورش با آموزش و پژوهش. توضیح و تبیین اصول استخراج شده به همراه جداول 

تحلیلی مربوط به هر یک از آنها در ادامه این بخش معرفی می شود. 
اصل شناخت وضعیت دانشگاه ها و واقع نگری

این اصل لزوم توجه به شناخت و آگاهی در سیاست ها و برنامه ها را مدنظر قرار می دهد. 
مطابق با این اصل الزم اســت شناخت و اطالعات کامل و جامعی از دانشگاه ها و اعضای 
هیئت علمی خود داشته باشیم تا بتوانیم بر مبنای آن کیفیت فعالیت های مورد انتظار از 
اعضای هیئت علمی را معین کنیم. این اطالعات می تواند دربرگیرنده ترکیبات جمعیتی، 
جنســیتی، پراکندگی جغرافیایی، ترکیب اعضای هیئت علمی بر حســب رتبه و درجه 
علمی، نوع و میزان انگیزه اعضای هیئت علمی، محیط و جو ســازمانی دانشگاه، فرهنگ 
دانشــگاهی و فرهنگ اعضای هیئت علمی و غیره باشد. جدول 2 ابعاد و ویژگی های این 

اصل را نشان می دهد.

جدول 2: مقوله بندی های مرتبط با اصل شناخت وضعیت دانشگاه ها و واقع نگری

فشرده واحد های معناییمقوله  اصلی

توجه به وضعیت 
دانشگاه ها و واقع نگری

توجه به فراهم بودن زمینه فعالیت ها در تدوین و اجرای آیین نامه

توجه به فراهم بودن امکانات و بسترهای الزم برای انجام بندهای ماده پژوهشی

تعیین معیار های آیین نامه ارتقاء بر اساس شرایط فرهنگی و وضعیت دانشگاهی کشور

اصل تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی
از جمله نکاتی که در اسناد باالدستی نظام آموزش عالی کشور و مصاحبه های انجام شده 
مطرح شده است و ظرفیت اصل بودن را دارا است، تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر 
منافع فردی و گروهی اســت. رعایت این اصل نیز در تمام مراحل و فرآیند های تدوین و 
اجرای آیین نامه الزامی است. پیرو این اصل الزم است جهت گیری آیین نامه ارتقاء مرتبه 
اعضای هیئت علمی به سوی برآورده کردن اهداف و آرمان های ملی باشد و نفع عموم را 
مد نظر قرار دهد. پرهیز از جناح گرایی در تدوین و اجراء آیین نامه ارتقاء و حفظ وحدت 
و یکپارچگی ملی و حرکت به ســمت آرمان های مشــترک ملی از الزامات این اصل است. 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین نامه ارتقاء ...
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همچنین الزم اســت که آیین نامه ارتقاء به گونه ای تدوین شــود کــه صرفاً تأمین کننده 
خواســته های شــخصی اعضای هیئت علمی در جهت رشــد و ارتقاء علمی فردی بدون 
مالحظات ملی و عمومی نباشد. ریشه های این اصل را می توان در ادبیات سیاست گذاری 
عمومــی تحت مفاهیم »خیر/منفعت عمومی/ عامــه«1 و پرهیز از »تعارض منافع«2 یافت. 

جدول 3 ابعاد و ویژگی های مختلف این اصل را نشان می دهد. 

جدول 3: مقوله بندی های مرتبط با اصل تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی

فشرده واحد های معناییمقوله های فرعی

تأمین و تقدیم مصلحت 
کشور و نظام و منفعت 

عمومی بر منافع فردی و 
گروهی

تقدم منافع نظام و جامعه بر منافع فردی و گروهی

تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی

تدوین آیین نامه بر اساس مصالح کشور

پرهیز از تدوین آیین نامه در جهت رشد فردی صرف

تدوین آیین نامه ناظر بر حل مشکالت کشور

اثربخش نمودن دانشگاه در حفظ مصالح نظام و تأمین منافع عمومی و وحدت ملی

تدوین آیین نامه توسط 
افراد واجد صالحیت و 

غیر ذی نفع

پرهیز از واگذاری تدوین آیین نامه به افراد ذی نفع

تدوین آیین نامه توسط افراد خبره در شورای عالی انقالب فرهنگی و در راستای 
نیاز های کشور

تدوین آیین نامه توسط افراد غیر ذی نفع و دارای تجربه علمی و عملی و دارای 
درجه استادی در شورای عالی انقالب فرهنگی

اصل توجه به ماهیت نهاد های علمی
مطابق با این اصل نباید برای فعالیت های اعضای هیئت علمی محدودیت ایجاد نمود؛ بلکه 
الزم است به آنها اجازه داد تا به صورت آزادانه به آموزش، پژوهش، خدمات و... بپردازند. 
بنابراین تأکید و اهمیت امتیازات آیین نامه، نحوه چینش مواد و بندها، سازوکارهایی که 
به کار می روند و... نباید مانع آزادی علمی اعضای هیئت علمی باشد. از این رو این اصل با 
بعضی از اصول دیگر در تعارض قرار می گیرد و شــاید رفع آن ممکن نباشد ولی در عین 
حال از آن هم گریزی نیســت. به عنوان مثال در اصل توجه به اولویت های علم و فّناوری 
کشــور از اعضای هیئت علمی خواســته می شود که به موضوعاتی بپردازند که مورد نیاز 
جامعه اســت و مطابق با اسناد و نقشه جامع علمی کشــور باشد. به عبارتی امتیاز ارتقاء 
1. Public Interest
2. Conflicts of Interest
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مشــروط خواهد شــد. در حالی که لحاظ نمودن چنین شرطی برای فعالیت های اعضای 
هیئت علمی معارض با آزادی علمی است. این تفاوت ها برخاسته از دیدگاه های متفاوت 
پیرامون حکمرانی نظام آموزش عالی ایران اســت که از دو الگوی مختلف دولت محور که 
در آن دانشگاه ابزاری برای تحقق اهداف ملی و عمومی است و الگوی هومبولتی مبتنی 
بر »جستجو برای حقیقت از طریق آزادی فکری« حکایت دارد. جدول 4 واحد های معنایی 

و ابعاد مربوط به این اصل را نشان می دهد. 

جدول 4: مقوله بندی های مرتبط با اصل توجه به ماهیت نهاد های علمی

فشرده واحد های معناییمقوله های فرعی

تضمین آزاداندیشی آکادمیک و 
تضارب آراء

حمایت از کرسی های آزاداندیشی

برخورداری دانشگاه از اساتید آزاداندیش

ترویج آزاداندیشی و تضارب آراء در میان دانشگاهیان

توسعه عقالنیت، خردورزی، خالقیت 
و نظریه پردازی

تقویت عقالنیت، خردورزی و خالقیت در دانشگاه

حمایت از نظریه پردازی و کانون های تفکر و مناظرات علمی

توجه به اصل عقالنیت، تکریم علم و عالم

اصل توجه به نیازها، اهداف، اولویت ها و سیاست های علم و فّناوری کشور
از جمله ابزار های راهبردی و اثربخش در حوزه برنامه ریزی آموزش عالی که امکان پیاده 
کردن اولویت های سیاست را فراهم می نماید، آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی 
است. اکثر افراد مصاحبه شده بر این امر اتفاق نظر داشتند که هدف اصلی آیین نامه ارتقاء 
بایــد هدایت فعالیت های اعضاء هیئت علمی به تحقق نیازها و اولویت های علم و فّناوری 
کشــور باشــد و بعضاً از آن به عنوان ضمانت اجرای سیاســت های حوزه ی علم و فّناوری 
یاد نموده اند. لذا به جرات می توان گفت مهم ترین اصلی که الزم اســت آیین نامه ارتقاء 
مرتبــه اعضای هیئــت علمی به آن توجه نماید، اصل توجه به نیازها، اهداف، اولویت ها و 
سیاســت های علم و فّناوری کشــور است. همچنین توجه به این اصل در آیین نامه ارتقاء 
به صراحت در خالل اســناد باالدستی نظام آموزش عالی ایران عنوان شده است. به عنوان 
مثال قانون برنامه پنجم توســعه در این زمینه به لــزوم بازنگری آیین نامه ارتقاء اعضای 
هیئت علمی اشــاره نموده به گونه ای که تا 50 درصد از امتیاز پژوهشــی اعضای هیئت 
علمی معطوف به رفع نیاز های کشور باشد. از داللت های دیگر این اصل، لزوم پرداختن و 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین نامه ارتقاء ...
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تعیین مطلوبات فعالیت های اعضای هیئت علمی در قالب مواد چهارگانه آیین نامه ارتقاء 
)ماده 1، فعالیت های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی؛ ماده 2، فعالیت های آموزشــی؛ ماده 3، 
فعالیت های پژوهشی و فّناوری؛ ماده 4، فعالیت های علمی ـ اجرایی( می باشد. واحد های 

معنایی و ابعاد این اصل در جدول 5 آمده است. 

جدول 5: مقوله بندی های مرتبط با اصل توجه به نیازها، اهداف، اولویت ها و سیاست های علم و 
فّناوری کشور

فشرده واحد های معناییمقوله های فرعی

جهت دهی آیین نامه 
به حل مشکالت و رفع 
نیاز های جامعه و کشور

بازنگری آیین نامه ارتقاء به منظور اختصاص 50 درصد از امتیازات پژوهشی به 
رفع مشکالت کشور

جهت دهی کارکرد های دانشگاهی به حل مشکالت و رفع نیاز های کشور با 
توجه به آمایش سرزمین

تدوین و تطبیق آیین نامه مبتنی بر نیازسنجی کشوری

لحاظ نمودن میزان رفع نیاز های جامعه در رتبه بندی مراکز تحقیقاتی و 
دانشگاهی و نظام انگیزشی پژوهشگران و فّناوران

بازنگری آیین نامه به منظور قرار گرفتن علم در خدمت صنعت کشور

درگیر کردن عضو هیئت علمی ما با مسائل جامعه از طریق آیین نامه

تدوین آیین نامه 
مبتنی نیازها، اهداف و 
مأموریت های دانشگاه ها 

و وزارت علوم

تدوین آیین نامه بر اساس سیاست های وزارت علوم تحقیقات و فّناوری

تعریف معیار های آیین نامه بر اساس مأموریت دانشگاه ها

تدوین آیین نامه بر اساس فلسفه و رسالت دانشگاه

درگیر کردن عضو هیئت علمی ما با مسائل دانشگاه در آیین نامه

تطبیق آیین نامه با اسناد 
و سیاست های علم و 

فّناوری کشور

بازتعریف نظام ارتقاء بر اساس اهداف و ارزش های نقشه جامع علمی کشور

آیین نامه ارتقاء ضمانت اجرای اسناد و سیاست های حوزه علم و فّناوری است

تعیین استاندارد های بومی در حوزه علم و فّناوری در چهارچوب نیاز های 
اقتصادی و اجتماعی کشور

منطبق نمودن آیین نامه با سیاست های علمی کشور

تطبیق آیین نامه با 
اسناد کالن و برنامه های 
توسعه کشور و نیاز های 

جامعه

تدوین آیین نامه بر اساس برنامه های پنج ساله و راهبردی

انطباق میزان و سازوکار های امتیازدهی آیین نامه با سیاست  های کلی

تدوین آیین نامه متناسب با سیاست های کالن کشور

تدوین آیین نامه در راستای اهداف کالن کشور و اثربخشی بر زندگی مردم

تعریف حداکثری آیین نامه بر اساس اهداف کشور، اهداف دانشگاه ها و 
پزوهشگاه ها و اسناد باال دستی
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اصل برقراری تعادل و توازن 
توازن و تعادل از جمله اصول مهم در هر فعالیت سیاست گذاری، قانون گذاری و برنامه ریزی 
است. منظور از توازن و تعادل آن است که الزم است فعالیت ها از هماهنگی بیرونی )بین 
بخش ها( و درونی )درون بخش ها( برخوردار باشــند. ثمره رعایت این اصل نظم بخشــی 
و پیشــبرد همه جانبه فعالیت های اعضای هیئت علمی و دوری از تک روی و کوتاه نگری 
اســت. البته تعادل و توازن به معنای برابری نیست، بلکه برخورد متناسب با اقتضائات را 
بیان می کند. با توجه به این اصل الزم اســت در آیین نامه در بین فعالیت های چهارگانه 
تعادل وجود داشته باشد به گونه ای که شاهد پیشی گرفتن یک فعالیت به ضرر فعالیت های 
دیگر نباشــیم و به طور متوازن فعالیت های اعضای هیئت علمی هدایت شوند. همچنین 
در درون هــر یــک از فعالیت ها نیز رعایت چنین ضابطه ای مورد انتظار اســت. از دیگر 
داللت های این اصل ارزیابی متوازن فعالیت های اعضای هیئت علمی است. از این رو الزم 
اســت آیین نامه به گونه ای تدوین شــود که همه مواد در نظر گرفته شده در یک فعالیت، 
اجرا شوند و انگیزه کافی برای اجرای آنها وجود داشته باشد. توجه به این اصل با استفاده 
از ســازوکار های انگیزشی مستتر در آیین نامه نظیر میزان امتیازات و یا نحوه استفاده از 
سازوکار های حداکثر و حداقل امتیازات محقق می شود. جدول 6 ابعاد و ویژگی های این 

اصل را به نمایش گذاشته است. 

 جدول 6: مقوله بندی های مرتبط با اصل برقراری تعادل و توازن

فشرده واحد های معناییمقوله های فرعی

توازن بخشی هدفمند 
بین مواد آیین نامه

عدم تعادل آیین نامه در اثر اهمیت زیاد دادن به پژوهش و غفلت ورزیدن از 
فعالیت های اجتماعی 

توازن بخشی به آموزش، پژوهش و فرهنگ 

یکپارچگی و توازن هدفمند در نظامات چهارگانه فرهنگی ـ تربیتی، آموزشی، 
پژوهشی ـ فّناوری و مدیریتی

تعیین نسبت آموزش، پژوهش و خدمات در نظام ارتقاء استادان

توازن درون مواد 
آیین نامه

ایجاد توازن در آیین نامه با توازن دهی بین بندها

ایجاد مشکل در صورت عدم تدوین متوازن بند های آیین نامه 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین نامه ارتقاء ...
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فشرده واحد های معناییمقوله های فرعی

توازن کلی در 
آیین نامه

لزوم متوازن بودن همه فعالیت های موردنظر آیین نامه 

توسعه و متوازن سازی زیرساخت، امکانات و تجهیزات، متناسب با سیاست ها و 
راهبرد های پیشرفت علم، فّناوری و نوآوری

برقراری تعادل در آیین نامه و پرهیز از نگاه کاریکاتوری به فعالیت های آن

موزون بودن آیین نامه ارتقاء همانند اعضای بدن 

توازن در فعالیت و مراتب 
اعضای هیئت علمی

ایجاد توازن در کار هیئت علمی توسط آیین نامه

رعایت تناسب سلسله مراتب اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها

توازن در ارزیابی 
فعالیت ها

نگاه و امتیازدهی متوازن در ارزیابی پرونده متقاضیان

لزوم نگاه متوازن هیئت های ممیزه در ارزیابی فعالیت ها

 
اصل تنوع بخشی

متناسب با این اصل الزم است به تفاوت هایی که آیین نامه با آنها برخورد دارد توجه شود. 
این تفاوت ها شامل تفاوت رشته ها، تفاوت مؤسسات، تفاوت موقعیت های محیطی، تفاوت 
جنســیتی و تفاوت مرتبه های علمی است. در حال حاضر به تفاوت مؤسسات آموزشی و 
پژوهشــی توجه شده است، از نظر رشته ای ارتقاء اعضای هیئت علمی در بین رشته های 
علوم پزشــکی و ســایر رشته متفاوت اســت و همچنین میزان امتیازات الزم با توجه به 
ســطوح ارتقاء متفاوت در نظر گرفته شــده اند. اما این کافی نیست بلکه رعایت این اصل 
باید درباره ســایر تفاوت ها نیز لحاظ گردد. الزم است با توجه به این اصل بین گروه های 
علمی پنج گانه )علوم انســانی و اجتماعی، فنی و مهندســی، علوم پایه، علوم کشاورزی 
و علوم پزشــکی( تفاوت قائل شــد. در این زمینه فاضلی از نگاه فرهنگی می نویســد » 
رشــته های مختلف فرهنگ های متفاوتی دارند و هویت های متمایزی به وجود می آورند. 
تونی بچر معتقد است هر یک از رشته های دانشگاهی متناسب با اهداف، روش ها، اصول 
و کاربردهای شان، نظامی از ارزش ها باورها و هنجارها یا فرهنگ رشته ای دارند«. )فاضلی، 
1393: 93( همچنین از دیگر ابعاد این اصل پرهیز از یکسان نگری در ارتقاء یافتن افراد 
و برقراری شیوه ها و مسیر های متنوع ارتقاء هیئت علمی است. واحد های معنایی و ابعاد 

این اصل در جدول 7 نمایش داده شده است. 
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جدول 7: مقوله بندی های مرتبط با اصل تنوع بخشی 

فشرده واحد های معناییمقوله های فرعی

تدوین آیین نامه متناسب با 
ماهیت حوزه های علمی

تدوین آیین نامه رشته هنر به صورت جداگانه

گروه یا رشته محور نمودن ماده پژوهشی آیین نامه

یکسان تدوین نکردن آیین نامه علوم بنیادی و کاربردی

در نظر گرفتن ماهیت حوزه های علمی مختلف در آیین نامه 

اهمیت داشتن فعالیت های مختلف در رشته های مختلف 

تدوین آیین نامه متناسب 
با بافت، ویژگی و مأموریت 

دانشگاه های مختلف

تدوین آیین نامه مستقل و خاِص هر دانشگاه و منطقه 

تنوع بخشی به آیین نامه ارتقاء متناسب با ویژگی های دانشگاه ها

تدوین آیین نامه متناسب با ویژگی های مناطق و زمینه ی دانشگاه ها

تدوین آیین نامه مبتنی بر مأموریت مؤسسات آموزش عالی

پرهیز از یکسان نگری در 
شیوه های ارتقاء دادن

ایجاد تنوع در شیوه ها و ملزومات ارتقاء

ایجاد امکان ارتقاء از طریق آموزش یا پژوهش صرف

پرهیز از یکسان نگری به توانائی های افراد در تدوین نظام ارتقاء

بازنگری آیین نامه از حیث اجبار همه افراد به کسب امتیاز از همه آیتم ها 

ضرورت نداشتن ارتقاء همه افراد و در همه مراتب

اصل ایجاد قابلیت پویایی و بهبود مستمر 
امروزه نظام آموزش عالی نیز در یک محیط پر تغییر و آشــوبناک قرار دارد. )ترک زاده، 
1393: 143( این تحوالت که به طور مداوم در حال رخ  دادن است، الزاماتی را برای تغییر 
مداوم آیین نامه ایجاد نموده  است. از این رو الزم است آیین نامه دارای پویایی باشد تا بتواند 
در زمان طوالنی تری مرجعیت داشته و از کارآیی برخوردار باشد. پویایی در آیین نامه در 
دو بعد زمانی و مکانی مطرح است و با استفاده از شیوه هایی ممکن می گردد. ابتدا اینکه 
الزم است ساختار آیین نامه به گونه ای باشد که امکان پویایی و سازگاری آن را با توجه به 
شــرایط زمانی و مکانی متفاوت فراهم آورد. به عنوان مثال سقف امتیازات پژوهشی، طی 
زمان افزایش خواهد یافت. از این رو الزم اســت به جای قرار دادن اعداد ثابت، از نسبت ها 
استفاده نمود. راه دیگر در ایجاد توان سازگاری آیین نامه در بعد اجرای آن است، بدین نحو 
که اختیار سازگاری را به هیئت های ممیزه بدهیم. بدیهی است که هرچقدر هم که ساختار 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین نامه ارتقاء ...
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آیین نامه را به هنگام تدوین آن منعطف در نظر بگیریم، در اجرا، امکان ســازگاری کامل 
وجود نخواهد داشت، از این رو الزم است این امکان را از طریق بازگذاردن دست مجریان 
آن، فراهم نمود. البته انجام چنین امری ممکن است با محدودیت هایی )نظیر سلیقه گرایی 
و هرج و مرج در ارتقاء( همراه شــود که الزم است برای آنها نیز تدابیری اندیشیده شود. 
نظیر اینکه خود فرآیند ارزیابی به طور صحیح برنامه ریزی شود و همچنین ضوابط این کار 
به طور مشخص بیان شوند. به عنوان مثال در مطالعات تطبیقی این موضوع مشخص شده 
است که دانشگاه های دیگر برای انجام ارزیابی بعضی از مالک ها نظیر اثربخشی فعالیت ها، 
شــهرت متقاضی، انســجام فعالیت ها و آثار و... را برای انجــام ارزیابی در نظر گرفته اند. 
لحاظ کردن این ضوابط در کنار نظام نظارتی مناسب می تواند نتایج خوبی را برای نظام 
ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی به همراه داشــته باشد. از جمله اینکه رویه کمی گرایی و 
امتیازگرایی را کنار نهاده و سنجش واقعی و به دنبال آن کیفیت و غنای فعالیت ها را رقم 

خواهد زد. جدول 8 ابعاد و مشخصه  های این اصل را نشان می دهد. 

جدول 8: مقوله بندی های مرتبط با اصل توجه به تغییر و تحول و پویایی

فشرده واحد های معناییمقوله های فرعی

اصالح تدریجی آیین نامه
اصالح گام به گام  آیین نامه

پرهیز از اصالح یکباره آیین نامه

تغییر و بهبود آیین نامه با 
گذشت زمان

بهبود تدریجی آیین نامه ارتقاء به منظور جلوگیری از مواجهه با چالش ها

تغییر و تحول آیین نامه متناسب با گذر زمان

بررسی مقطعی آیین نامه و رفع نقائص آن

روزآمدسازی آیین نامه 
متناسب با تغییرات علمی

بازنگری، اصالح، یکپارچه سازی، ساده سازی و روزآمد کردن قوانین و مقررات 
نظام علم و فّناوری کشور

تغییر آیین نامه متناسب با تغییرات علم و فّناوری

بازنگری آیین نامه متناسب با سرعت رشد علمی

تغییر امتیازات آیین نامه به منظور تطابق با وضعیت پیشرفت علمی

تغییر آیین نامه متناسب 
با تحوالت و بازخورد 

دانشگاهی

تغییر آیین نامه متناسب با رشد و تحول دانشگاه ها

اصالح آیین نامه بر اساس بازخورد های به دست آمده از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

تغییر آیین نامه به دلیل از بین رفتن اهیمت مالک های آن

ایجاد قابیلت پویایی در 
آیین نامه

تدوین آیین نامه به صورت پویا و رفع ایستائی و انعطاف ناپذیری آیین نامه

ایجاد امکان سازگارشوندگی بلندمدت در آیین نامه
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اصل جامعیت و کل نگری 
متناسب با این اصل الزم است به اثرات هر یک از مالک های آیین نامه و اثر کلی آیین نامه 
در فعالیت اعضای هیئت علمی و سیســتم آموزش عالی و سیستم های فراتر توجه شود. 
همچنین الزم اســت مالک های در نظر گرفته شده برای تدوین آیین نامه به اندازه کافی 
ابعــاد مختلف فعالیت ها را پوشــش دهند. از دیگر داللت های ایــن اصل برای آیین نامه 
ارتقاء، جامعیــت و هماهنگی در جهت دهی فعالیت های اعضای هیئت علمی و پرهیز از 
یک سویه نگری در فعالیت ها می باشد و نهایتاً اینکه مطابق با این اصل الزم است ارزیابی 
فعالیت ها و آثار اعضای هیئت علمی به منظور ارتقاء به مرتبه های علمی باالتر با کاربست 
سازوکار های مناسب و منابع اطالعاتی مختلف و مکمل، به صورت جامع و از ابعاد و زوایای 
مختلــف موضوع صورت پذیرد. جدول 9 واحد های معنایی و ابعاد مربوط به این اصل را 

به نمایش می دهد. 

جدول 9: مقوله بندی های مرتبط با اصل جامعیت و کل نگری 

فشرده واحد های معناییمقوله های فرعی

انطباق و سازگاری آیین نامه 
ارتقاء با سایر اجزاء نظام 

آموزش عالی

ضرورت انطباق مدیریت، ساختار و قواعد نظام آموزش عالی از جمله 
آیین نامه ارتقاء با یکدیگر

توجه به ابعاد مختلف آیین نامه ارتقاء و تطبیق آن با سایر آیین نامه ها

جامع نگری در تدوین 
مالک های آیین نامه

تدوین مالک های جامع و کامل برای مواد آیین نامه ارتقاء

چندبعدی نمودن مالک های ارتقاء

تدوین آیین نامه به طور کامل

جامعیت در جهت گیری و 
پرهیز از یک سونگری

مالحظه همه جوانب دانشگاه در آیین نامه

جهت دهی آیین نامه به فعالیت های مختلف و نه صرفاً چاپ مقاله

پرهیز از یک سویی آیین نامه

جامعیت در سنجش و 
ارزیابی فعالیت ها

اختصاص زمان کافی و لحاظ جوانب مختلف کار در تدوین آیین نامه

تدوین نظام سنجشی و انگیزشی جامع االطراف

اصل عدم گرانباری فعالیت ها
در محیط های کار وقتی افراد با وظایف و درخواست هایی فراتر از توان و منابع کاری در 
دسترس خود مواجه می شوند دچار گرانباری شغلی می شوند. )گل پرور و دیگران، 1393( 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین نامه ارتقاء ...
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گرانباری نقش یکی از مهم ترین عوامل استرس و تنش شغلی است. که مشتمل بر مواردی 
نظیر عدم دسترســی به زمان الزم برای انجام وظایف و امور محوله، وجود اســتاندار های 
عملکردی سطح باال که با مهارت ها و توانایی های فرد تناسب ندارد و واگذاری وظایف و 
امور کاری فراتر از حد توانایی یک فرد می باشد. )گل پرور و دیگران، 1390( متناسب با این 
اصل توجه به توان )شناختی، جسمی، عاطفی، مالی و...( افراد در اقدامات و برنامه ریزی ها 
ضروری اســت. از آنجا که آیین نامه ارتقاء تعیین کننده عملکرد و انتظارات شغلی اعضای 
هیئت علمی اســت، الزم است در تدوین آن و علی الخصوص در بیان انتظارات مخصوص 
در هــر فعالیت به گونه ای عمل نمود که اعضای هیئت علمی دســت یابی به فعالیت ها را 
دور از توان خود نپندارند. از این رو الزم اســت میزان امتیازات حداقلی که در نظر گرفته 
می شــود با توان افراد و تناســب با شأن و رتبه آنها باشــد. نوع فعالیت هایی که خواسته 
می شــود نیز در حد وســع و امکانات و ظرفیت های در اختیار اعضای هیئت علمی باشد. 
پرداختن به این اصل، توجه به دو اصل واقع نگری و اصل تنوع را نیز در پی دارد. جدول 

10 واحد های معنایی و ابعاد این اصل را نشان می دهد. 

جدول 10: مقوله بندی های مرتبط با اصل عدم گرانباری فعالیت ها

فشرده واحد های معناییمقوله های فرعی

مالحظه امکان تحقق 
فعالیت های آیین نامه

ممکن بودن کسب امتیاز از آیین نامه برای اعضای هیئت علمی 

سخت گیرانه و خارج از توان نبودن آیین نامه

مجبور نکردن افراد به کار های خارج از توان در آیین نامه

سوق ندادن افراد به کار های خارج از توان توسط آیین نامه

مالحظه استعداد و 
ظرفیت های افراد در 

انجام فعالیت ها

تالزم فعالیت با وسع و امکانات افراد

عدم اجبار افراد مستعد تدریس به انجام تحقیق

توجه به توان تحقیق و تدریس متفاوت افراد در آیین نامه

گرایش یافتن افراد کم توان به فعالیت های پژوهشی در اثر نحوه امتیاز دهی آیین نامه

اجبار اعضای هیئت علمی به فعالیت های پژوهشی عامل تخلف در ارتقاء علمی

اصل عدالت محوری و شایسته پروری
یکی از محور های قانون گذاری فراهم کردن زمینه عدالت است. )حکمت نیا، 1389: 68( 
در کنار مفهوم عدالت، شایسته ساالری نیز مطرح است. امروزه شایسته ساالری و استفاده 
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از نیرو های کارآمد یکی از اصول اساسی و از عوامل موفقیت سازمان ها در حرکت به سمت 
پویائی و تحول اســت. )چیت ساز، 1390( متناسب با این اصل، ارتقاء باید به نحوی باشد 
که هر کس را در جای مناســب خود قرار دهد و هر کســی را از حقی که استحقاق آن را 
دارد برخوردار سازد. رساندن افراد به رتبه های باالتر بدون شایستگی، همان قدر ناعادالنه 
و دور از شایسته ساالری است که ارتقاء ندادن افراد ذی حق و شایسته. همچنین آیین نامه 
باید به گونه ای باشــد که بین رشته ها و مؤسسات عادالنه رفتار نماید. رعایت این موضوع 
مستلزم تدوین آیین نامه بر مبنای شناخت رشته ها و مؤسسات و درک تفاوت ها و تنوع ها 
اســت که تفصیل آن در اصول واقع نگری و تنوع گذشــت. واحد های معنایی و ابعاد این 

اصل در جدول 11 آمده است. 

جدول 11: مقوله بندی های مرتبط با اصل عدالت محوری و شایسته پروری

فشرده واحد های معناییمقوله های فرعی

ارتقاء عدالت محور
دانشگاه عدالت محور

عدالت در پرورش استعدادها و دستیابی به علم و فّناوری

ارتقاء توانمندساز، 
صالحیت محور و شایسته پرور

توانمند سازی منابع انسانی و شایسته پروری

شایسته ساالری در اصالح هرم هیئت علمی دانشگاه ها

صالحیت محور بودن آیین نامه ارتقاء

ارتقاء دادن افراد شایسته و مستحق نه همه افراد متقاضی

پاالیش و تعالی بخشی علمی و 
انگیزشی اعضای هیئت علمی 

در فرآیند ارتقاء

پاالیش  و تعالی اعضای هیئت علمی در مسیر ارتقاء

تعالی انگیزه ها با ایجاد شأن علمی واقعی از طریق آیین نامه

تصفیه و ایجاد انگیزه علمی به عنوان هدف ارتقاء

اصل مالزمه پرورش با آموزش و پژوهش
سیف )1390: 28( پرورش را معادل واژه Education به کار می برد و آن را این گونه تعریف 
می کند  »پرورش به جریان یا فرآیندی منظم و مستمر گفته می شود که هدف آن هدایت 
رشــد جسمانی و روانی، یا به طور کلی هدایت رشد همه جانبه شخصیت پرورش یابندگان 
در جهت کســب و درک معارف بشری و هنجار های مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به 
شــکوفا شدن استعداد های آنان اســت«. همان طور که از این تعریف بر می آید دو هدف 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین نامه ارتقاء ...
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هدایت رشد و کمک به شکوفایی استعداد در پرورش مستتر است که از طریق آموزش یا 
پژوهش صرف حاصل نمی شــود و تحقق این اهداف مستلزم وجود اساتید پرورش یافته و 
تعامل مناسب میان آنها و دانشجویان است. این اصل در برگیرنده ویژگی »تلفیقی بودن« 
الگوی مطلوب نظام علم و فّناوری کشور است. همچنین به عنوان یکی از بستر های نهادینه 
کردن نگرش اســالمی به علم و تسریع در اسالمی شــدن نهاد های آموزشی و پژوهشی 
نیز به آن نگریســته  می شود و تحقق آن مستلزم سازوکار های مناسبی است که از جمله 
آنها پرداختن به ســازوکار های انگیزشی منبعث از آیین نامه ارتقاء است. نتایح مربوط به 

استخراج این اصل در جدول 12 آورده شده است. 

جدول 12: مقوله بندی های مرتبط با اصل مالزمه پرورش با آموزش و پژوهش

فشرده واحد های معناییمقوله های فرعی

شأن الگویِی علمی ـ 
فرهنگی اعضای هیئت 

علمی

فعالیت در سه نقش آموزشی، پژوهشی و فرهنگی الزمه نقش الگویی معلم در 
دانشگاه 

پرداخت همگام به شئون مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در آیین نامه ارتقاء

تقدم شأن فرهنگی ـ 
تربیتی استاد بر شأن 

علمی

جایگاه برتر شأن فرهنگی ـ اخالقی استاد

تقدم شأن تربیتی بر شأن تعلیمی استاد

اولویت دادن به تربیت و تهذیب روحی و تعالی معنوی سرمایه انسانی دانشگاه

رسالت خدمت رسانی 
اجتماعی ـ فرهنگی و 
پرورشی هیئت علمی

استاد به عنوان قطعه ای از پازل فرهنگی جامعه

پرورش انسان به عنوان رسالت اصلی هیئت علمی 

شمول ابعاد فرهنگی ـ شاگردپروری در کنار ابعاد آموزشی و پژوهشی در 
مالک های ارتقاء

آموزش و پژوهش در 
خدمت فرهنگ جامعه

جهت گیری فعالیت های دانشگاه از انسان سازی

خدمت نمودن آموزش و پژوهش به اهداف فرهنگی جامعه

محوریت و امتزاج 
پرورش و تزکیه در ابعاد 
ساختاری و عملکردی 

دانشگاه

امتزاج فعالیت های فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی در فعالیت های آموزشی، 
پژوهشی و اجرایی

محوریت تزکیه در آموزش، پژوهش و تنظیم ساختار دانشگاه

پرورش در کنار آموزش و پژوهش به عنوان یکی از اصول تعلیم و تربیت اسالمی

سازوکار آفرینی برای ترکیب آموزش و پژوهش با تربیت و اخالق

جدا نبودن آموزش از پرورش

آموزش علم و فن در کنار اخالق و تربیت
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نتیجه گیری
آیین نامه ارتقــاء اعضای هیئت علمی را به لحاظ ماهیتی می توان به عنوان یک ابزار مؤثر 
در خط مشــی گذاری نظام های آموزش عالی تبیین نمود. بر حســب گونه شناســی های 
مختلف از ابزار های خط مشی، تبیین های مختلفی از این آیین نامه و کارکرد های آن ارائه 
گردید. مطابق با الگوی سیاســت گذاری کنترل دولتی و سنخ شناســی کریستوفرهود از 
ابزار های خط مشــی، آیین نامه ارتقا ء را می توان گونه ای از قوانین/ مقررات به حساب آورد 
که هسته مرکزی آن دخالت دولت در یک زمینه خاص به منظور تعیین باید و نباید های 
آن عرصه و مجازات/ تشــویق های مربوط است. مطابق با این برداشت، آیین نامه ارتقاء از 
طریق تحدید دایره  فعالیت های اعضای هیئت علمی همراه با مشــوق های ناشی از ارتقا ء 
مرتبه آنان مانند کسب اعتبار بیشتر، کسب درآمد بیشتر و دستیابی به منابع و امکانات 
افزون تر به خصوص در رشــته های فنی مهندسی و علوم پایه، برخوردار از جایگاه مقررات 
است. همچنین این ابزار مطابق با دسته بندی میتنیک )نقل شده در وان واخت، 1995(، 
جزء ابزار های »تنظیم گری با اســتفاده از انگیزه هــا« و از نوع »قوانین اداری« قرار گرفت. 
در این برداشــت، آیین نامه ارتقاء یکی از انگیزاننده های اصلی رفتار اعضای هیئت علمی 
ـ و به تبع آنها دانشــجویان ـ است، به گونه ای که اعضای هیئت علمی رفتار خود را با آن 
تنظیم می کنند. مطابق با دسته بندی اشنایدر و اینگرام نیز این آیین نامه ذیل »ابزار های 
ترغیب کننده« قرار گرفت که بنابر گفته ی دانایی فرد )1395: 427( مبتنی بر این فرض اند 
که افراد به دنبال حداکثرســازی منافع خود در شــرایط مختلف و در پی عایدات مثبت و 
منفی، رفتار خود را تغییر می دهند و لذا از همین مشوق ها برای دستیابی به نتایج مورد 
انتظــار بهره می گیرند. نتیجه اینکه آیین نامه ارتقاء را در جایگاه یک ابزار می توان نوعی 

مقررات انگیزشی محسوب کرد. 
تنظیم صحیح این ابزار نیازمند دستیابی به معیارها و به عبارتی اصولی است که دست 
انــدرکاران این موضوع را از انحراف در فعالیت های خود بازدارد. بدین منظور در پژوهش 
حاضر تالش شد تا بر مبنای داده های اسنادی و میدانی، اصول تدوین و اجرای این آیین نامه 
شناسایی و تبیین شوند. استخراج و تبیین اصول فوق فراهم آورنده چهارچوب و ضوابطی 
برای اصالح و بهبود آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها خواهد بود تا این 
ابزار بتواند به خوبی نقش خود را در عرصه خط مشی گذاری نظام آموزش عالی ایران ایفا 
نماید. جایگاه این اصول در قیاس، همانند ابزار های یک بّنا برای بّنایی است که بدون آن 

شناخت و تبیین اصول کلیدی آیین نامه ارتقاء ...
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خشت های دیوار کج خواهند شد. لذا به جرات می توان گفت که نادیده گرفتن این اصول 
منجر به کژروی ها و آسیب های جبران ناپذیری برای نظام آموزش عالی کشور خواهد بود، 
هر چند که شــواهد این آسیب ها امروزه نیز مشهود است. این اصول در چهارچوب فعلی 
نظام ارتقاء وضع شــده است. بدیهی اســت که با تغییر اسلوب کلی ارتقاء اعضای هیئت 
علمی، صورت تبیین و کاربرد این اصول نیز متفاوت خواهد بود کما اینکه تدبر در برخی 
از اصول برشمرده از جمله اصل تنوع به خوبی داللت بر نوع دیگری از نظام ارتقاء دارد. 

از نــکات قابــل توجه در معرفی این اصول، جایگاه آنهــا در الگو های حکمرانی نظام 
آموزش عالی است. برخی از اصول متناسب با الگوی حکمرانی دولت محور، برخی متناسب 
با الگوی هومبولتی و پاره ای در تناســب با الگوی بازارمحور است. این موضوع حکایت از 
دیدگاه های متفاوت و آشفتگی نظری پیرامون حکمرانی و سیاست گذاری در نظام آموزش 
عالی ایران دارد. همچنین توجه به این اصول نشان می دهد که آنها از مبدأ های متفاوتی 
منبعث شــده اند؛ پاره ای از این اصول در ادبیات حکمرانی و سیاســت گذاری، برخی در 
ادبیات مدیریت و برنامه ریزی و برخی از علوم سیســتمی برخاسته اند. همچنین مقاصد 
مالحظه این اصول نیز متفاوت است؛ برخی از این اصول قابلیت کاربست در تدوین، اجرا و 
ارزیابی آیین نامه را دارند و اصول کلی تری هستند مانند اصل جامعیت و اصل تنوع بخشی، 
اما برخی از اصول متناســب با همه این ابعاد نیســتند و یکی از ابعاد آیین نامه را پوشش 

می دهند مانند اصل عدم گرانباری که ناظر بر تدوین آیین نامه است. 
از نکات دیگری که پیرامون این اصول قابل ذکر است، ارتباط  متقابل میان برخی از آنها 
است. به عنوان مثال اصل عدالت متضمن تحقق اصل تنوع است. اصل تنوع نیز به نوبه خود 
مستلزم مالحظه اصول دیگری از جمله اصل شناخت وضعیت دانشگاه ها و واقع نگری است. 
در کنار ارتباط، تضادهایی نیز بعضاً میان اصول مالحظه می شود که همان طور که گذشت 
منبعث از دیدگاه های متفاوت پیرامون حکمرانی و سیاست گذاری در نظام آموزش عالی 
ایران می باشــد. به عنوان مثال بین اصل توجه به ماهیت نهاد های علمی که خود حکایت 
از الگوی دانشــگاهی هومبولتی دارد با اصل توجه به نیازها و اولویت های علم و فّناوری 
کشور که حکایت از الگوی حکمرانی دولت محور دارد، ناسازگاری هایی قابل درک است. 
از میان اصول مذکور، اصل توجه به نیازها و اولویت های علم و فّناوری کشــور شایان 
توجه است. شواهد مربوط به این اصل با تأکید بیشتری از سوی مطلعین ارائه شده است 
و از ســوی دیگر این اصل ضرورت توجه به مطلوبات نظام علم و فّناوری کشور را ایجاب 
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می نماید که به نوبه خود پژوهش مجزایی را می طلبد که بر مبنای آن بتوان جهت ســیر 
فعالیت های اعضای هیئت علمی را در قالب مواد چهارگانه آیین نامه معین نمود. هرچند 
این موضوع نیز از ســوی پژوهشــگران پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است، اما 

مجال ارائه آن در این پژوهش وجود نداشت. 
پیرامون مقایســه یافته ها نیز قابل ذکر است که بنابر ماهیت متفاوت این پژوهش با 
پیشــینه تجربی مورد بررسی، صرفاً به تشریح کاربرد یافته ها در زمینه ترمیم آسیب های 
شناسایی شــده در ایــن زمینه می پردازیم. ایتــان، 1389؛ توتونچی و همکاران، 1393؛ 
فتح آبادی، 1393؛ کریمی مونقی و همکاران، 1393؛ رشید و همکاران، 1394؛ جاودانی، 
1395؛ عصاره و عفیفیان، 1396، به آسیب هایی از جمله سوگیری آیین نامه ارتقاء به نفع 
برخی از رشــته ها، سوگیری آیین نامه ارتقاء به نفع برخی از مواد و فعالیت های آیین نامه 
از جمله ماده پژوهشــی و مقاله نویســی، ترکیب نامناســب هیئت های ممیزه، البی گری 
در فرآینــد ارزیابی، امتیازمحوری در در ارزیابی هــا و فقدان ممیزی الزم، فقدان مالک 
و شــاخص های مناســب در زمنیه ارزیابی ها، فقدان زمنیه الزم برای برخی از فعالیت ها، 
فقدان دیدگاه های مختلف پیرامون شــأن هیئت علمی و در نتیجه اختالف نظر پیرامون 
برخی از ماده های آیین نامه، عدم توجه به تفاوت های اقلیمی دانشگاه ها و... اشاره نموده اند. 
اصول شناسایی شــده در این پژوهش برای حل مسائل فوق کارساز است. به عنوان مثال 
از ترکیب آسیب های سوگیری آیین نامه به نفع رشته ها، سوگیری آیین نامه به نفع برخی 
از مواد و فعالیت ها، عدم توجه به تفاوت های اقلیمی و... یک آســیب کلی تر تحت عنوان 
»یکسان نگری در نظام ارتقاء« شکل می گیرد. حال با عنایت دست اندرکاران تدوین و اجراء 
آیین نامه ارتقاء به »اصل تنوع بخشی« زمینه بروز این مسائل در نظام ارتقاء از بین می رود. 
مثال دیگر اینکه از مجموع آسیب هایی از قبیل نیاز به اجازه وزارت برای جذب دانشجوی 
خارجی، عدم انتشــار نتایج مطالعات مبتنی بر ادبیــات و ضرورت های بومی در مجالت 
بین المللی، ممنوعیت کســب اطالعات و گــردآوری داده برای برخی موضوعات و...، یک 
مقوله آســیب تحت عنوان »فراهم نبودن شرایط اجراء فعالیت ها« شکل می گیرد. در نظر 
گرفتن اصل واقع نگری و اصل عدم گرانباری فعالیت ها زمینه های بروز چنین مســائلی را 
می کاهد. عدم رعایت این اصول سبب زایش مسائل دیگری می شود که خود از موضوعات 
سایر اصول است. به عنوان مثال وقتی محقق نتواند داده های موردنظر خود را فراهم آورد 
و بــه واقعیات ارجاع دهد، در نتیجه انگیزه محقق برای موضوعات داخلی کاهش می یابد 
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و توجه به اولویت های ملی به فراموشی سپرده خواهد شد. 
در پایان پژوهشــگران امیدوارند که این پژوهش راهگشــای محققین آینده باشد و 

بدین منظور پیشنهاداتی ارائه می گردد: 
پیشنهاد می شود موضوع »طراحی ابزار خط مشی« به عنوان یک موضوع جدید در کنار 
موضوع مرسوم » انتخاب ابزار خط مشی« در معرض پژوهش و مفهوم پردازی صاحب نظران 

این رشته قرار گیرد؛ 
این پژوهش بخشــی از یک پژوهش گسترده تر بوده است و لذا امکان بررسی تمام و 
کمال زوایای این موضوع برای محققین فراهم نشده است، در این راستا پیشنهاد می شود 
این موضوع به صورت مســتقل با نمونه گســترده تر و به صــورت تفصیل یافته تری مورد 

بررسی قرار گیرد؛ 
پیشنهاد می شود نتایج این پژوهش به صورت یک طرح پیمایشی مورد اعتباریابی کمی 
قرار گیرد تا اتقان بیشتری برای نتایج و کاربست آنها توسط دست اندرکاران امر فراهم گردد.
از نکات قابل توجه در این پژوهش، تعارض در برخی اصول است که به زعم پژوهشگران 
برخاسته از دیدگاه های متفاوت اطالع دهندگان پیرامون موضوع است! در این راستا پیشنهاد 
می شود پژوهش هایی به منظور فهم بهتر این تعارض دیدگاهی و عملی در سیاست گذاری 

آموزش عالی ایران صورت پذیرد.
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