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 سخن نخست

، »ارتقاي اعضاي علمینامه کارگروه بازنگري و تدوین آیین«پژوهشی براي تشکیل  2در پی پیشنهاد هیئت امناي منطقه 

 وم مطالعات ریزي آموزش عالی، این پیشنهاد را در اولویت دستور کاري خود قرار داد. پس از انجامؤسسه پژوهش و برنامه

هاي شناسی متناسب با آن، براي گفتگو و نظرخواهی از نمایندگان نهادهاي آغازین، براي تدوین چارچوبی نظري و روشرایزنی

در  هاي پژوهشیها و اختیارهاي الزم از نهادین نشست کارگروه با گردهمایی نمایندگان برخوردار از صالحیتزیر پوشش، نخست

 در مؤسسه برگزار شد. 9/2/94تاریخ 

ریت آموزش عالی و ماهه پیشنهادي از سوي رئیس محترم مؤسسه به مدیر گروه مطالعات مدی 2اگر چه، از آغاز، بازه زمانی 

قش نمیت و وب گزارش علمی و برگزاري چند نشست کارشناسی، مناسب ارزیابی نشد. اما به دلیل اهانجام آن در چارچ

انجامد، تصمیم گرفته شد، کار از ها میبه آن» دهینظام پاداش«اي که به ترسیم کارراهه اعضاي علمی در چارچوب نامهآیین

 شود.آغاز با رایزنی و مشارکت اعضاي دیگر نهادهاي پژوهشی دنبال 

گیري در کشور است، و در پی هاي نظام تصمیمسازي، که یکی از آسیبدر تصمیم» هازدگیشتاب«از سویی، با در نظر گرفتن 

اه بندي انجام این کار انجام شده بود. دو سناریو براي کوتبراي گام 2پیشنهادي که از سوي یکی از اعضاي هیأت امناي منطقه 

 آمد.یو بلندمدت کارآمد به نظر م

نامه زدگی کنونی باشد، بر پایه تغییراتی نه چندان ژرف در آیینتواند در کوتاه مدت پاسخگوي شتابسناریوي نخست، که می

 وشود سناریو دوم که نیازمند بازه زمانی فراخور درونمایه هاي پیشین پیشنهاد میکنونی، اما با در نظر گرفتن رایزنی

 د. شها و توافق نمایندگان نهادهاي پژوهشی تدوین زنیت پیش رو با در نظر داشتن رایشناسی آن است، براي گام میان مدروش

 سناریوي نخست براي کوتاه مدت -1

تی در ه و تغییرانامه پیشین، از سوي پژوهشگاه مواد و انرژي و برخی دیگر نهادهاي پژوهشی بازنگري شدنظر به این که، آیین

تاه مدت ن ویراست نخست براي کونگري تخصصی از سوي کارشناسان این مؤسسه، بساتواند پس از بازآن داده شده است، می

ر در یک ید. این کاآتر و با رویکرد علمی پدید تصویب و به اجرا گذارده شود. تا به این ترتیب، زمان براي انجام مطالعات ژرف

 پذیر است. ماهه امکان 3تا  2بازه زمانی 

 اهد پرداخت.کاوانه در این زمینه خودیگر نهادهاي پژوهشی و دانشگاهی، به مطالعه ژرفدر گام بعدي، مؤسسه با یاري  -2

در نهادهاي » دهینظام پاداش«دلیل، نیاز به انجام چنین کاري، از یک سو، اهمیت زیاد  نیاز به مطالعه و کنکاش:.2-1

ادن نهادهاي دانشگاهی در کشور دانشگاهی (آکادمیک) کشور است. به رغم این که، نزدیک به یک سده از پی نه

که بتواند از جمله دربرگیرنده ساختار، فرایند و معیارهاي ارزیابی » 1دهینظام پاداش«گذرد، تاکنون، در زمینه می

اي ها باشد، مطالعههاي نهادي آنها بر پایه اهداف و کارویژهپیش روي آن 2کننده کارراههاعضاي علمی و روشن

 ست کم در دسترس نیست. انجام نشده و یا د
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تواند آثار و ویژه نهادهاي تولید دانش، میدر هر نهادي، به» دهینظام پاداش«دانسته است که چگونگی و سمت و سوي 

ساختن مسیر  ها داشته باشد. بنابراین، همسوسازي معیارهاي ارزیابی و روشنهاي آنپیامدهاي گوناگونی بر اهداف و کارویژه

ها و همسو با مأموریت 4و پاسخگو 3اي روشنگونهان هر نهاد و همچنین پی نهادن ساختارها و طراحی فرایندها بهکارراهه کارکن

 (ترفیع، ارتقا، برکناري و ...) است.» دهینظام پاداش«هاي اساسی در طراحی ها، از جمله بایستهو کارویژه

گیري، و چه در وضع ، از زمان شکلدر گذشته نظام آموزشیها و مشاهدات چه وانگهی، مطالعات پراکنده، زیست آزموده

اي بوده است که بیشتر، نه تنها، به نارضایتی زدهزده و گاه سیاستکنونی، بیشتر بیانگر ناهمسویی، پراکندگی و تغییرات شتاب

ی، اي ارزیابیی در معیارهگران اصلی در قلمرو علم و دانش، انجامیده است، بلکه، به دلیل ناهمگرااعضاي علمی، بسان کنش

 نامتناسب بودن ساختارها و فرایندهاي ارزیابی، به نارضایتی نهادهاي علمی نیز دامن زده است.

گونه که نآاي بوده است که، دست کم، در شرایط کنونی، افزون بر آن، معیارها، ساختارها و فرایندها، گاه به گونه

ها هاي نهادها همگرایی چندانی نداشته است. این ناهمگراییبا اهداف و کارویژهدهد، یمها و مشاهدات، نشان آزمودهزیست

ضاي علمی و هاي رسمی و قانونی نهادها، گاه به ایجاد تنش میان اعنامه ارتقا) و اهداف و کارویژهمیان عملکرد (برآمده از آیین

ست که اامیده شت از اعضاي علمی و نهادها انجمدیریت نهادها انجامیده است و گاه حتی، به کاهش عملکرد مورد چشمدا

 د.ها را غیرپاسخگو نشان دهتوان آنمی

هاي دانشگاهی کنونی را نه تنها در اخالقیها و بیتر از همه، این است که شاید بتوان ریشه بسیاري از ناهنجاريمهم

 وعنی سرقت جست. ی ها در سطح نهادي و وزارتیمعیارها، ساختارها و فرایندهاي ارزیابی، بلکه حتی در چگونگی کاربست آن

ها ن ناهنجاريهاي علمی، که از جمله سبب پدید آمدن نهادهاي خرید و فروش مقاله و کتاب، اختراع و ... شده است. ایتقلب

ینی به اي که، از یک سو، به افزایش بدباي پیش رفته که موضوع حتی در کمیسیون امنیت ملی طرح شده است. نکتهگونهبه

افتن یگیران را به واکنش براي پردازان و حتی تصمیمنهادهاي علمی در اجتماع دامن زده، و از سوي دیگر، بسیاري از اندیشه

 حلی کشانده است. راه

همچنین، نیاز به خاطرنشان ساختن است که، معیارها، ساختارها و فرایند ارزیابی اعضاي هیأت علمی که در چارچوب 

دارد. به ویژه این که، » 6آزادي علمی«و » 5استقالل دانشگاهی«گنجد، ارتباطی تنگاتنگ با مفهوم می» دهینظام پاداش«

 هاي ضمانت اجرایی دو اصل استقالل و آزادي علمی است. استخدام رسمی یکی از پایه

زدگی و گروهی به خود گرفته است، بدون آن ، که گاه سویه سیاست»هااستقالل دانشگاه«جداي از مناقشات کنونی بر سر 

ترین ی از اصلیها، چه در دوران پهلوي و پس از آن یککه مفهوم، ضرورت و دلیل پافشاري بر آن روشن شود، استقالل دانشگاه

ی قالب اسالمه نخستین خواسته دانشگاهیان پس از انکنی ایران بوده است. تا جایی هاي دانشگاهیان و حتی جامعه مدخواسته

یابد و از جمله نخستین لوایحی است که براي تصویب به مجلس بازتاب می» هاالیحه قانون استقالل دانشگاه«در چارچوب 

 شود. ه فراموشی سپرده میشود. هرچند پس از چندي بشوراي اسالمی تقدیم می
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زدگی از وضعیت معیارها، زدگی و سیاستشناسی ژرف و با رویکردي علمی و به دور از شتاببراین، بازکاوي و آسیببنا

» زادي علمیآ«و » استقالل دانشگاهی«تواند پیوندي ناگستنی با ساختارها و فرایندهاي ارزیابی اعضاي هیأت علمی که می

رو موسسه  اي تردیدناپذیر بدل شده است. از اینشمار آید، به بایسته هاي تولید دانش در کشور بهبسان نخستین بایسته

تواند کوشد با همیاري دیگر نهادهاي دانشگاهی که میریزي آموزش عالی، با استفاده از فرصت پدیده آمده میپژوهش و برنامه

 ق دانشگاهیان ایران پاسخحواست به زدگی، به این خرویکردي علمی و بدون شتاب ها نیز باشد، بادر برگیرنده همراهی آن

 گوید. 

 مطالعات مورد نیاز

رخور دهاي نظري و ورداري از بنیانبا رویکردي علمی، مانند هر جستارگشایی علمی دیگري برخ"نامه ارتقابراي بازتدوین آیین"

 . شناسی متناسب با آن ضروري استپذیرش جامعه دانشگاهی و کاربست روش

 که در "نامه ارتقاي اعضاي هیأت علمییننخستین نشست کارگروه تدوین آی"هاي انجام شده در از این رو، بر پایه توافق

توان نامه را به شرح زیر میهاي مورد نیاز براي بازتدوین آیینبا حضور رئیس محترم موسسه برگزار شد، گام 9/02/94تاریخ 

 چکیده سازي ساخت: 

هایی که و روشن ساختن اصول راهنما و ارزش» 7دهینظام پاداش«: در قلمرو چگونگی ترسیم نظريانجام مطالعات  -1

شود ها کارراهه (مسیر ارتقاي شغلی) اعضاي هیأت علمی را با رویکردي علمی ترسیم کرد. کوشش میبتوان بر پایه آن

دین نهادهاي تولید دانش، از جمله هاي بنیااین جستارگشایی شناخت شناسانه با درنظر داشتن اصول و ویژگی

انجام شود. روشن است که براي پاسداري از این اصول، الزم است » آزادي علمی«و » استقالل دانشگاهی«پاسداري از 

گرایی و بازداري از فرو افتادن هاي هر نهاد نیز در نظر گرفته شود. افزون بر آن، براي رهایی از آرماناهداف و کارویژه

نیز در  بوم نهادهاي ایرانی تولید دانش و محیط پیرامونی آنهاي زیستم نظري، الزم است، شرایط و ویژگیدر مفاهی

 نظر گرفته شود. 

 12و تهدیدهایی 11ها، فرصت10، ضعف9: براي درك بهینه وضع موجود و دریافت نقاط قوتوضع موجود 8برشناسی -2

اي در دو قلمرو دهی و کارراهه کنونی اعضاي هیأت علمی اثرگذار بوده است، انجام مطالعات زمینهکه بر نظام پاداش

 رسد.ضروري به نظر می

سنادي-2-1 شود و براي بازشناسی دقیق فرایند تحوالت در هاي ارتقا انجام مینامه، که با مطالعه روشمند اسناد و آیینبازکاوي ا

 ، و بر شناختن نکات کلیدي فراز و فرودهاي آن مورد نیاز است. این زمینه

گیري از رویکرد راهبردي، گردآوري نظرات اعضاي علمی، براي ترسیم وضع کنونی از دیدگاه ، با بهرهمطالعات زمینه کاوي -2-2

ي علمی با مشارکت و توافق اعضا» کارراهه«و » دهینظام  پاداش«ها و همچنین برکشیدن وضعیت دلخواه ترین ذینفعاصلی
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ها همسو باشد.  افزون بر آن، در این بخش از هاي نهادهاي محل خدمت آناي که با اهداف و کارویژهگران اصلی به گونهکنش

 هاي اجرایی و عملکردي نیز برجسته شود.شود کاستیمطالعه، کوشش می

یگري در این نهادهاي دانشگاهی پیشرفته جهان، گام دهاي آزمودهگیري از زیستبهره: گزینیمطالعه تطبیقی و به -3

هاي پیشرو که هاي ارتقاي برخی دانشگاهنامهشود، با بازکاوي آیینآید. در این بخش، کوشش میجستار به شمار می

ها نشود، ساختارها، فرایندها، معیارهاي ارزیابی و چگونگی کاربست آها در این قلمرو کامیاب پنداشته میعملکرد آن

 -سیاسی گزینی زمانی اثربخش خواهد بود که در نظر داشتن شرایطبازکاوي شود. روشن است که این بازکاوي و به

 اجتماعی و حتی اداري بومی و محیط درونی و بیرونی نهادهاي علمی کشور انجام شود. 

» دهیشنظام پادا«سی از ترسیم که بخش اسا» اي هیأت علمینامه ارتقاي اعضآیین«به این ترتیب، راه براي تدوین 

 وکارراهه اعضاي هیأت علمی را هموار خواهد ساخت.

هاي پاسداري از استقالل و آزادي علمی، نهادهاي تولید دانش ایرانی را تواند یکی از پایهاي، که میانجام چنین مطالعه

هاي ه راهکارهاي کلیدي براي افزایش همکنشیاي روشمند و با رویکردي علمی انجام شود، از جملچه به گونهنهد، چنانپی

هاي ملی و جهانی نیز نشان گونه که زیست آزمودهعلمی، اثربخشی و کارآیی نهادهاي علمی کشور است. روشن است، همان

در  هاي چنین مطالعاتی و تدوین چنین اسنادي در قلمرو اجرا نیز با کامیابی همراه باشد، زمینه راچه یافتهدهد، چنانمی

صورت وجود اراده سیاسی براي پیشرفت کشور، که نیازمند خردورزي بر پایه تولید، توزیع و ترویج دانش به اندام جامعه 

پردازان ایرانی خاطر نشان گونه که بسیاري از اندیشهرسد، هماناست را هموار خواهد ساخت. چرا که به نظر می

عیت کنونی، در گرو توسعه نهادهاي تولید دانش ایرانی است. بنابراین رفت از وض. راه نجات کشور و برون13اندساخته

تواند گامی اثربخش در این زمینه هاي حقوقی، قانونی و اجتماعی، از جمله سند مورد نظر، میسازي و ایجاد زیرساختآماده

 به شمار آید. 
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 نگاشته حمید جاودانی نگاه شود. » تولید دانش


