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چکیده

هدف از اا؛ مقیله شاایسایای و تینن؛ عوامل کلند رو دهی وورور و نروهی پنشارا ،در مسانر تدوا؛
آان؛ یمۀ ارتقی مرتبۀ اعضای هنئ علمی دا شاای هی و ارزایبی روابط سایتایر منی ،عوامل و مؤلیههی
کلند در افق  1414اسا  .برا اا؛ ماوور بی تینه بر روششاایسای آمنهاه و برر گنر از ابزارهی مرور
ر افزار منا ما و پاال تبرگای ،ضاام؛ احصااای
ادبنای ،مصااایحباه مایترال تحلنال آاایر ماقای
مجموعها جیم از عوامل اارگذار مؤلیههی کلند شاایسایای و روابط اارگذار و اارپذار منی ،آ،هی
بهلحیظ ساایتایر تحلنل شااد اساا  .در انجه پای نرو نگیامی ،حیکم بر آموزش عیلی در اارا،
نا اوایر جایمیاه (تااایا بایزار و دولا ) از آموزش عایلی ناقاصاااید آموزش عایلی نرقایبای و
بن؛المللیشاااد ،آموزش عایلی و ن ایل های وورور و توساایاۀ علو منای ،و فرارشااااها باهعاوا،
پنشارا،هی تغننر در موضاو مقیله احصای گرداد و تأانر و ق هرا در آاادۀ وی ارتقی اعضای هنئ
علمی تبنن؛ شاد اسا  .براا؛اسایس ارتقی واراا هی آاادۀ اا؛ آان؛ یمه نیزماد همایمی بی نروهی
پنشارا ،شاایسایایشاد لحیظ پنچندگیهی سایتایر منی ،عوامل کلند مؤار و ا فبیق بی تحوال ،محنط
اجامیعی اقاصید و سنیسی از راق اتهیذ روایردهی منی،رشاها و آااد ار آ،هیس .
کلیدواژهها :آموزش عیلی آان؛ یمۀ ارتقی آااد پژوهی تحلنل آایر ماقی

نرو پنشرا،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1دکار آااد پژوهی مرکز تحقنقی ،سنیس علمی کشور تررا ،اارا ( ،واسادۀ مسئول)


 .2دکار آااد پژوهی دا شیدۀ مدارا دا شای تررا ،اارا،
 .3دا شنیر گرو علو زاسای دا شیدۀ علو و فاو ،وا؛ دا شای تررا ،اارا،
 .4کیرشایس ارشد مدارا دا شیدۀ مدارا دا شای تررا ،اارا،

 .1مقدمه

وای های آموزش عایلی ماواز ،و پایاادار ایی از بانای،های تیایمال و توساایاۀ اقاصاااید
اجامیعی و فرهاای جوام هساااد (احمد و همییرا .)1396 ،تی جیای که وی آموزش
عیلی را بهمثیبۀ موتور محرك توسایه دا سااها د و سرمیاهگذار در توسیۀ آموزش عیلی ایی
از اهاداف راهبرد کشااورهای در قر 21 ،اسا ا (بایرا

1

 .)18 1990در همن؛ راساااای

اعضااای هنئا علمی دا شاااای های و مراکز آموزش عایلی قفاۀ قو ،وجاه تمایاز و مزا
رقیبای اا؛ مراکز در مقیاساه بی رقبی هساااد و مراکز آموزشای در تالشا د بی مدارا درسا
مایب ا سی ی به بنشارا؛ برر ور دس ایباد (گوردو ،و وااچرج .)16 2007 2تی جیای
که به آموزش عیلی در پیسا به نیزهی و اقاضایتی ،جداد برا تییلیبهشای به مینیرهی
ساج و ارزایبی اسایدا ،بهسرع در حیل تغننر اس و محرکهی تیرجی مایدد مسنر
اا؛ تییمل را به پن میرا اد (کیکول.)80 2019 3
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کیرآمد سایتایر دا شاای هی ارتبیط مسااقنم و تاایتاای بی تحقق اهداف وی علم و
فایور هر کشور دارد (پوای توبنی ،و سنبواه  .)1396براا؛اسیس سنیس گذارا ،علم
و فایور عمومی به د بیل اا؛ هسااد که به حو فییلن اسایدا ،دا شای هی کشور (و به
تب دا شاااجو اای )،را جرا دهی کاااد و اا؛ فیایلنا های را در راساااای اهاداف وای علم و
فایور کشااور قرار دهاد .آان؛ یمههی ارتقی اسااایدا ،مرم ترا؛ ابزار تحقق ان؛ هدفی
اسا (عصایر و عینینی .)215 1397 ،ازاا؛رو آان؛ یمۀ ایدشد از جیاایهی تیص در
ساانیس ا گذار آموزش عیلی برتوردار اس ا و مبای ارتقی و اساااهدا اعضاای هنئ
علمی بهشامیر میرود تی جیای که حای وی ارتقی را جزتی از تیراف دا شاای (محمد
دوساادار و منرحسانای  )62 1387و بهشای از فرها دا شاای هی دا سااها د (گاار و
اساااوک )2015 4امی ساانیساا گذار در اا؛ حوز هموار بی ا پرساا کلند گر
تورد اسا  :آای وی دا شاایهی و ابزار ارزایبی شاغلی اعضای هنئ علمی بی تحوال،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

و پنشاارف هی ساارا اجامیعی فرهاای ارتبی ی و فایورا ه همای و ساایزگیر اساا
او ای پیسا می به اا؛ پرسا

میتوا د تینن؛کاادۀ مسنر برر ور و همافزاای علمی و

ابزار برا همیهاای رید دا شااای بی ساایار به هی (ازجمله جیمیه و تااای ) بیشااد
(شنمی سیی و آلپرا؛)3 2018 1
در ساافم ملی وزار ،علو تحقنقی ،و فایور

فیرا از ساانیس ا هی بهشاای که هر

دا شاااای اای مرکز آموزش عایلی دارد بای تادوا؛ آان؛ایماها کاه برا تمایمی واحادهای الزا آور
اسا

تالش کرد تی سایزوکیر فییلن کیدر علمی را مشاهن کاد .اا؛ سایزوکیر که در قیل

آان؛ایماۀ ارتقای مرتباۀ اعضاای هنئا علمی راحی شااد اساا

شاایمال مجموعاها از

دساااورالیمالهایساا کاه وای ترفن ارتقای تابناه و پایداش کایدر علمی را از لحواۀ جاذ تای
بیز شاسااای مشاهن کرد و مباای بر اتاول مدارا مایب ا سای ی به اشاهیص در قبیل
فیایلنا های علمی و پژوهشاای دسااامزد بنشااار و جایااای برار را پنشاااراید میکااد
(شاارسااوار و همیایرا .)6 2020 ،اا؛ آان؛ایماه از اا؛ ماور کاه بای ماایف راهبرد کایدر
علمی در ارتبیط اسا

از اهمن زاید در مییدال ،دا شاایهی و جر گنر آموزشای و

پژوهشاای اعضاای هنئ علمی برتوردار و به عبیر ،برار پنش ارا ،بساانیر مرمی در آاادۀ
آموزش عیلی اس ا و قشاای مرم در جر گنر اسااایدا ،و گزاا

و فییلن علمی در

آموزش عیلی اا و به تب آ ،کل جیمیه اا اایی میکاد (کنوا،آرا و همییرا.)9 1392 ،
درمجمو اسااایدا ،دا شااای هی عمومی تواهی ،شااییفن در مورد رو د ارتقی مرتبۀ
اعضای هنئ علمی و اسااقرار ویمی ماصایی ه بی مینیرهی مشاهن و بهروز در اا؛ زمناه
هساااد (کیالهی .)27 2020 2،براا؛مبای اغل دا شاای هی مرم د نی وی هی ارتقی
دا شاااایهی و آان؛ایماههای و قواعاد مرتبط بای آ ،را باهتااور ،دور ا اای مورد

در جرا

سااایزگایر بای نایزهای و اقاضااایتای ،جادااد (باهواژ مااایساا بای تحوال ،وورور اجامایعی و
فایورا ه) تغننر داد و تییمل میبهشاااد (محمد دوسااادار و منرحسانای  .)2014به ور
کلی حیظ و ارتقی ز دگی حرفها اعضی هنئ علمی از عوامل مرم تأانرگذار بر کیراای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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و ااربهشاای دا شاااای های و مؤسااسااای ،آموزش عایلی اسا ا (گنالواد.)25 2016 1
درعن؛حیل موا یی در مسانر اا؛ تغننرا ،وجود دارد که مرمترا؛ آ،هی سایتایرهی قدر ،و
سیزوکیرهی تشواقی موجود برا ارتقی اعضی هنئ علمی دا شای هیس  .وی ا انزشی
ایکایراماد موجا ارتقای اساااایدا ،بادو ،لحایظ کایراای و بادو ،توجاه باه تغننرا ،محنفی و
نیزهی واقیی اجامیعی میشود (الو در و رال.)9 2016 2
تغننرا ،آان؛ یمۀ ارتقی مرتبۀ اعضای هنئ علمی دا شاای هی تیبیی از تغننرا ،محنط و
ساافم ا اویرا ،کاشااارا ،و ذ ییی ،اتاالی اا؛ آان؛ یمه اسا  .اا؛ ا اویرا ،نز تیبیی از
فشاایر و اهمن کاشااارا ،فییل در جیمیه اساا  .بایبراا؛ دا شااجوای ،اسااایدا ،مدارا،
سانیسا گذارا ،سانیساامدارا ،تاای

بیزار اهیلی رسای ه ریدهی مد ی و عمو مرد

جیمیه و اجزا مهالف کاشااارا ،در موضااو اا؛ مقیله در ساافوم مهالف قرار میگنر د
(تایمی و اسد .)112 2017
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تغننرا ،محنفی بای اایهی جایم ارااه و منای،رشااااها

محنط داتلی و محنط جرای ی و

همچان؛ عوامال محنط ترد و کال ،را دربر میگنرد .پنشاارا،های آان؛ ایماۀ ارتقای درواق
نروهیای سانیسای اقاصاید اجامیعی حقوقی و فایورا ه هساااد که بی اارگذار بر سافم
ا اویرا ،بیعث تغننر در شاانوۀ تهصاانن امانیزا ،و کلن آان؛ یمه میشااو د .تغننرا ،در
حیل ورور بیعث مفرمشاد ،پرسا هیای اسایسای دربیرۀ تیراف عضاو هنئ علمی و شارااط
احراز تااالحنا برا ارتقای مرتباۀ علمی شااد ااد؛ باه گواها کاه مینایرهای ارتقای موجود
بایااد بای ق های و فیایلنا های جادااد مورد ا اوایر از هنئا علمی مرتبط بایشااااد (والنا

3

 .)27 2018اا؛ تحوال ،فراگنر شاایسایای دقنق نروهی پنشارا ،سایز دۀ آاادۀ آان؛ یمۀ ارتقی
را گراز یپذار سیتاه اس .
درحیلیکه پنشارا،هی قدامی و سااای (همچو ،ر ورود دا شاجوای ،و اساایدا ،ضارور،
سایمی دهی ارتقی برر ور و جلوگنر از رکود اعضای هنئ علمی و همچان؛ وی مادکرد،
و تروجیمحورکرد ،فییلن هی آموزشاای و پژوهشاای) همچای ،به قو ،تود بیقی هسااااد

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.

پنشارا،هی جداد (همچو ،داجنایلیشاد ،تجیر شاد ،رقیبایشاد ،و بن؛المللیشاد )،نز
توا سااااهااد ق و اهمنا قایبال توجری باه دساا آوراد و ا اوایر میرود کاه اهمنا اا؛ نروهای
ماایساا بی پنچند ترشااد ،تییمال ،و بروز یل هی وورور افزاا ایبد (حساانایمقد
1393؛ همای گودرز و حیجنی ی  .)10 1394براا؛اسیس و ماایس بی ااایه محنط او ه
تغننر کااد و ا اوایرا ،کاشااارا ،اواه در زبای ،ساانایساا گاذارا ،ترجماه شااود روایردهای
اتهیذشد سب به آان؛ یمۀ ارتقی و امانیزا ،آ ،د یر تغننراتی تواهد شد.
هدف اا؛ مقیله در درجۀ هسا شاایسایای و احصای مؤلیههی و عوامل کلند مؤار بر
آاادۀ آان؛ یمۀ ارتقی اعضای هنئ علمی در اارا ،و ساپل ارزایبی روابط منی ،اا؛ عوامل از
حنث اارگذار و اارپذار اااااا ا بی برر گنر از میترال تحلنل آایر ماقی

اااااا ا به ماوور

شاایسایای نروهی پنشارا ،تغننر در آاادۀ اا؛ آان؛ یمه در افق  1414اسا  .به عبیر ،داار اا؛
پژوه در پی پیس به اا؛ سؤاال ،اس که بی در ورداشا؛ افق زمی ی پژوه  :الف) عوامل
کلناد مؤار بر آااادۀ آان؛ ایماۀ ارتقای مرتباۀ اعضااای هنئا علمی کادا ا اد
سیتایر و ماقیبل منی ،اا؛ عوامل و مؤلیههی ازحنث اارگذار /اارپذار

او ه اس

) روابط
و ج)

کادا ا از اا؛ عوامال واژگی پنشاارا،بود ،را داراد و باه ور بایلقو در شاایالگنر باداالهای
آااد بنشارا؛ ق را اایی میکااد
برا تیح ورا ،روش؛ اس که وی آموزش عیلی در سیل  1414بی وی آموزش عیلی
در ساایل  1400تییو،هیای دارد .پرس ا اااجیس ا که محورهی و پنش ارا،هی اتاالی اا؛
تغننرا ،نسا ا

و روابط منای ،آ،های از ماور اارگاذار و اارپاذار در موضااو پژوه

او ه قیبل تحلنل اسا

پیسا گوای به اا؛ ساؤاال ،هدف و موضاو اتالی اا؛ مقیله بود

و روایرد تحلنل سایتایر بهعاوا ،روششاایسای مااه برا پیسا گوای وی ماد به اا؛
پرسا هی در یر و پژوهشای آااد پژوهی ه راحی و ا جی شاد اسا  .در اا؛ مقیله تالش
شاد اسا بی ترسانم وی مورد مفیلیه و میا روابط بن؛ عایتار و نروهی اارگذار بر آاادۀ
آان؛ایماۀ ارتقای باه تحلنال اهمنا و جایااای هر عایمال/مؤلیاه در اا؛ وای پرداتااه شااود .تحلنال
ساایتاایر آان؛ایماۀ ارتقای باه مادارا ،و تصاامنمگنرا ،آموزش عایلی اا؛ امیای ،را تواهاد داد تای
درک درسای از روابط بن؛ مؤلیههی و تصیوار احامیلی پن رو داشاه بیشاد.
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 .2پیشینۀ پژوهش

درحایل حایضاار نروهای اارگاذار بر آااادۀ آان؛ ایماۀ ارتقای در قایلا

ااد محور مرم و

شاایتاهشاد دسااهباد شاد ا د .اا؛ محورهی درواق میرف فلسایه و مأمورا آموزش عیلی
اساا کاه در قایلا

رایر محور اتاالی در آان؛ایماه لحایظ شاااد اساا  )1 :فیایلنا های

آموزشاای؛  )2فییلن هی پژوهشاای و فایور ؛  )3فییلن هی فرهاای؛ و  )4فییلن هی
اجراای (دبنرتای اۀ شااورا عایلی ا قال فرهاای  .)1395هرکادا از اا؛ محورهای دارا
زارمجموعههی مااوعی اسا که درواق تداعیکاادۀ ا اویرا ،سانیسا گذار از اعضای
هنئ علمی در قیل آان؛ یمۀ ارتقی اس ا  .به ور کلی میتوا ،گی

ی اد دهۀ گذشاااه

بنشار دا شای هی در سفم جری ،عمومی امانیز پژوه را (به قنم کیه ارزش تدرال و
تادمای )،در فراااادهای ارتقای افزاا

داد ا اد کاه اغلا ماجر باه ایهمایهاای منای،

فییلن هی واقیی اساایدا ،بی مینیرهی تأ کندشاد برا ارزایبی آ،هی میشاود (شانمی سایی
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و آلپرا؛ .)78 2018
فییلن هی اسااایدا ،دا شااای هی اغل به پشاااوا ۀ بودجۀ عمومی و بی هدف تدم به
مصااایلم عمومی اسا ا و بایااد در میرا ارزاایبی عمومی قرار گنرد .امای تروجیهای و
مینایرهایای کاه فیایلنا اعضااای هنئا علمی در دا شاااای های ارزاایبی میکاااد و پایداش
میدهااد اغلا ابیاید عمومی و اجامایعی اا؛ فیایلنا های را ایدااد میگنراد و بنشااار بر
مینایرهای ساااای مای ااد اساااااید علمی مامرکزاد (داادالا و بروتوس .)2020 1تادرال و
فییلن هی مرتبط بی تدم رساای ی به بزرگی از زمی ،اسااایدا ،دا شااایهی را به تود
اتاصااایص میدهاد درحایلیکاه اا؛ فیایلنا های در وای های ارتقای وعای ارزش کمار در
مقیاساه بی فییلن هی پژوهشای دار د (فنشام؛ و همییرا .)52 2018 2،همچان؛ بی توجه
به ق و جیاای مقیال ،و پیاای هی بن؛المللی میابر از ماور اسااااید و ارجی کشااورهی
پژوهشااار خا ،تود را ترغن میکااد تی ایفاههی جداد و مقیال ،علمی را در اا؛ شاارای،
یپ کاااد (کنایتی یلقای ی و زا؛آبید

 .)3 2020در اارا ،هم از ااد دهاۀ گذشاااه تی به

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

امروز توجه واژ ا به اا؛ موضو شد اس و سنیس گذارا ،آموزش عیلی امانیز واژ ا
در بحاث ترفن ارتقای و حای گرا دا شاااایهی برا مقایال ،و کاای های بن؛المللی کاه
دارا اعابیر جری ی هسااااد در آان؛ یمۀ ارتقی در ور گرفاها د .همن؛ موضااو بیعث شااد
اسا تی شایهد شایلگنر جاب مقیله واسای در دا شاای هی و مراکز مهالف بیشانم که تود
ساابا تحا تاأانر قرارگرفا؛ بساانایر از کساا و کایرهای و تغننر بساانایر از اولو ا های و
تصمنمهی شد اس .
آان؛ یمههی ارتقی مرتبۀ اعضای هنئ علمی (ازجمله در اارا )،شایمل مجموعها از
دساااورالیمالهایساا کاه وای ترفن ارتقای تابناه و پایداش کایدر علمی را از لحواۀ جاذ تای
بایز شااساااای مشااهن و مباای بر اتااول مادارا ماایب ا ساای ی باه اشااهایص در قبایل
فییلن هی علمی و پژوهشای دساامزد بنشاار و جیاای برار را پنشاارید میکاد (شارساوار
و همییرا .)28 20201399 ،سانیسا گذارا ،آموزش عیلی در اارا ،در موضاو ارتقی
اساایدا( ،می اد بنشاار کشاورهی جری )،برا مقیال ،و کای هی بن؛المللی که دارا اعابیر
جری ی و شااایتاهشااد هسااااد امانیز واژ ا در ور گرفاها د (کنیتی یلقی ی و زا؛آبید
 .)2020اتااوال ارتقی مرتبۀ شااغلی در دا شااای هی عالو بر تأمن؛ میلی بنشااار میتوا د به
میای زمی ،و اسااقالل بنشاار برا پنانر عالاق تحقنقیتی و توا یای بنشاار برا تأانرگذار و
جر بهشای در حوز هی موردعالقه بیشاد (میهی ،و تنا

1

 .)5 2019بیاا؛حیل سایمی ۀ

ارتقی در دا شااای هی اارا ،از آ جی که عمومی وابساااه به اادتولو
پایابااد و تیراد باه آ ،اساا

وی مساااقر و ماضاام؛

تیایو،های عماد ا بای وای ارتقای در ساایار دا شاااای های (حای

دا شای هی دولای) در جری ،دارد (تایمی و اسد .)2 2017
بای توجاه باه ااایاه بحاث آان؛ایماۀ ارتقای ایی از موضااوعای ،و محورهای کای و ی در وای
آموزش عایلی اسااا

ازاا؛رو مورد توجاه واژۀ پژوهشااارا ،بود و در مجال ،میابر

بن؛المللی و داتلی مقیلههی کای هی و اسااید مایدد در اا؛ تصاوص در دساارس اسا .
بساانایر از اا؛ مفایلیای ،و پژوه های جاباۀ تفبنقی اای آساانا شاااایساای داراد و تیاداد
قیبلتوجری از اا؛ مقیال ،و گزارشهی نز بی دغدغۀ آااد پژوهی ه درتصااوص آموزش عیلی

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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و آان؛ یمۀ ارتقی تدوا؛ شاد ا د .در اا؛ به

کوشا شاد اسا به شامیر از مرمترا؛

گزارشهی و مقیال ،مرتبط بی موضو اا؛ مقیله در سه دساۀ اتلی پرداتاه شود:
دستتۀ اول از اا؛ مقیال ،دربیرۀ قدهیای اسا که بر آان؛ یمۀ ارتقی وشااه شاد اسا ؛ از
آ ،جملاه :جمایلی زوار و همیایرا )1397( ،در مقایلاها بای عاوا ،نواکایو آان؛ایماۀ ارتقای
اعضای هنئ علمی :یل هی و پنیمدهی به بررسای قیط ضایف آان؛ یمه بی روش تحلنل
محاوا کنیی ارتقی پرداتاه اس ا  .ایای اا؛ پژوه

شاای ،میدهد ااراد کلی آان؛ یمه اا؛

اسا که برا همۀ دا شاای هی و همۀ رشااههی ا آان؛ یمه وشااه شاد اس درحیلیکه روش
ارتقی اعضاای هنئ علمی در رشاااههی مهالف علو ا ساای ی فای و رایضاای هار و
پزشایی میتوا د ایسای ،بیشاد .عالو براا؛ تأ کند بر فییلن هی پژوهشای بهواژ ا اشایر
مقیال،

و علمیاپژوهشی در مقیاسه بی فییلن هی آموزشی از مرمترا؛ ا اقیداتی اس

که به اا؛ آان؛ یمه شد اس .
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همچان؛ شنربای و سیعد مو شی ( )1397در مقیلها بی عاوا ،نپدادار ایر تجیر
اعضای هنئ علمی از فراااد ارتقی مرتبۀ علمی به بررسای تجیر اعضای هنئ علمی
از فراااد ارتقی پرداتاها د .هدف اا؛ مقیله واکیو تجیر اعضاای هنئ علمی از میرو
ارتقی مرتبۀ علمی بود که بی روایرد تیساانر و راهبرد پدادار ایر وشاااه شااد اسا .
تحلنل داد هی به روش کدگذار ور شاای ،میدهد که پای مؤلیه شاایمل حرفها گراای
ابی ،شغلی بیلادگی حرفها

تواز ،سیتایر و مسئولن پذار در زمناۀ آان؛ یمۀ ذ ربط

اهمن زاید دار د.
شاارسااوار و همییرا )2020( ،در پژوهشاای بی عاوا ،نتحلنل ساانیس ا هی ارتقی
اعضاای هنئا علمی در ایر و

ق

راید دا شاااای در توساایاۀ وآور

باه بررساای

ساانیس ا هی ارتقی در دا شااای هی پرداتاها د .آ،هی میاقد د آان؛ یمۀ ارتقی بهعاوا ،ایی از
مرمترا؛ و مؤارترا؛ اسااید سانیساای مرتبط بی دا شاای در کشاور بیاد براسایس فرم تاحنحی
از ق دا شاای هی در وآور

راحی شاد بیشاد .ایای پژوه

شای ،میدهد آان؛ یمۀ ارتقی

فقط به دسااها از فییلن هی شایمل ا اشایر مقیله و فییلن هی آموزشای توجه سابی داشااه و
از اهمنا سااایار فیایلنا های ازجملاه همیایر های پژوهشاای تاارف ور کرد اسا ا .

براا؛اسااایس تقو ا جایمینا و تواز ،در آان؛ایماه برا پوشاا ااربه تر شاابیاههای
مشایرک دا شاای هی در توسایۀ وآور
دا
جذ

و فایور

توجه بنشاار به شابیههی تییملی و همییرا ۀ تبیدل

و تمرکز بنشاار سانیسا گذارا ،بر تقوا تقیضای علم و فایور و ورفن

رف تقیضی ازجمله پنشاریدا ،سنیسای برآمد از اا؛ مقیله اس .
دستۀ دوم شیمل مقیال ،تفبنقی در مقیاسه بی آان؛ یمههی ارتقی در اارا ،و جری ،اس .

ایی از مقایال ،مرم در اا؛ زمنااه پژوه محماد دوساااادار و منرحساانای ( )1387بای
عاوا ،نبررسای تفبنقی مینیرهی ارتقی اعضای هنئ علمی در آموزش عیلی اسا  .اا؛
مقیله به بررساای تفبنقی مینیرهی ارتقی اعضاای هنئ علمی در آان؛ یمۀ پنشااارید در
مقیاساه بی مینیرهی ارتقی در  35دا شاای از کشاورهی مهالف جری ،در ساه به آموزش
پژوه و تادمای ،پرداتااه اساا  .در به آموزش باه ور میرساااد کاه تاأکناد زااید بر
کمن تدرال شاد اسا که اا؛ شای ار روایرد کمیگراای ه و در تضاید بی پوایای علمی
مد ور آان؛ یمه اسا  .در به پژوه

جر گنر و روایرد غیل به سام اراتۀ آایر در

قیل هی راای دا شاایهی اسا  .در به تدمی ،نز بنشاار مینیرهی مورد ور در زمناۀ
برعرد گرفا؛ مسائولن هی اجراای ای تدمی ،مداراای رسامی و سایزمی ی اسا  .روایرد
پارای ،در ان؛ مینایرهایای عاد توجاه کایفی باه اایای ق و اراتاۀ تادمای ،مساااقنمتر باه ما؛
جیمیه اسا  .ایای پژوه

شاای ،میدهد که تییو ،عمد در وی ارتقی اعضاای هنئ

علمی اارا ،در مقیاساه بی دا شاای هی بررسایشاد از ور توجه به آموزش تهصاصایبود ،و
کنییبود ،مینیرهی ارزایبی و همچان؛ از ور برر بردار از تدمی ،اعضی هنئ علمی
در ما؛ جیمیه کیمال روش؛ اس .
در مقایلاۀ داار بای عاوا ،ناساااهراج مینایرهای ارتقای مرتباۀ اعضااای هنئا علمی از
راق کیربسا مفیلیۀ تفبنقی دا شاای هی مااه

اوسایی و همییرا )1398( ،وی

ارتقای مرتباۀ اعضاای هنئا علمی را به دلنال میهن واژۀ آ ،بهعاوا ،ایی از ابزارهی مرم
سانیسا گذار در حوزۀ آموزش عیلی شاایسایای کرد و پل از بررسای تفبنقی مینیرهی
ارتقی در برتی دا شاای هی مااه د نی و مافقه شایمل  9دا شاای برتر د نی (از کشاورهی
امرایی ا الساای ،کی یدا و آلمی )،و  6دا شاای برتر مافقه (از کشاورهی عربساای ،لبای،
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ترکنه و میلز ) مینیرهی مرتبط بی آموزش پژوه و تدمی ،را اسااهراج و در ا بررسای
تفبنقی به اشاراکی ،و افاراقی ،آ ،پرداتاها د.
محماد دوساااادار و منرحساانای ( )1392در مقایلاۀ داار بی عاوا ،نساانایساا هی و
فرااادهی ارتقی اعضاای هنئ علمی در دا شااای هی مااه جری ،به اا؛ موضااو
پرداتاها د که وی ارتقی اعضای هنئ علمی را میتوا ،فراااد کنیی و کیرشاایسای در
ور گرفا کاه بای اتهایذ روایردهای و مینایرهای غای و مساااحیم زمن اۀ تحول بانایدا؛ در
فییلن هی اسااایدا ،را فراهم میکاد .در اا؛ مقیله ساایی شااد اساا بی ایهی تفبنقی
فراااادهای اجراای ارتقای در دا شاااای های کنمبرای (ا الساااای )،براان کلمبنای (کایایدا)
هایروارد (امرایای) ملبور( ،اسااارالنای) اااادراپراساااای (هااد) و کنا تو( ،افراقای جاوبی)
بررسای شاو د .ایفاههی حیتال از مفیلیۀ تفبنق براسایس اا؛ زمناههی موضاوعی در کایر
ایهی به آان؛ یمۀ ذ ربط در اارا ،مبای
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رم برتی دغدغههی و اراتۀ پنشااریدهیای دربیرۀ

به هی مهالف فراااد ارتقی در وی آموزش عیلی کشاور در اا؛ مقیله شاد اسا  .توجه
به فرااادهی وورور اجامیعی اقاصااید

فایورا ه و ساایزمی ی در کایر رعیا مقاضاانی،

فرهاای افقهای جادااد را پن رو برایماهرازا ،وای ارتقای اعضااای هنئا علمی و
سنیس گذارا ،آموزش عیلی کشور میگشیاد.
تایمی و اساد ( )2017در مقیلها بی عاوا ،نمفیلیۀ تفبنقی سانساام ارتقی اعضای
هنئ علمی در دا شاای هی اایال ،ماحد و دا شاای هی جمرور اساالمی اارا( ،مورد
مفایلیاه :دا شاااای تررا ،و دا شاااای پورتلااد) کاه در مجلاۀ بن؛المللی نآموزش عایلی باه
یپ رسااند اس ا به مفیلیۀ تفبنقی وی هی ارتقی اعضاای هنئ علمی در دا شااای
تررا ،و دا شااای پورتلاد پرداتاها د .از اا؛ ماور که هر دو دا شااای دولای و دارا ساایمی ۀ
مامرکز ارتقی هسااااد شاابیه هی زاید بی هم دار د؛ امی ساایمی ۀ ارتقی در دا شااای تررا،
وابسااه به اادتولو

رسامی کشاور اسا و ضارور،هی پیاباد و تیرد در اا؛ سایمی ه

تییو،هی عمد ا بی سیمی ۀ دا شای پورتلاد دارد.
دستتۀ ستوم دربیرۀ مقیالتی اسا که بی محورا آاادۀ آموزش عیلی و سایمی ههی ارتقی
تدوا؛ شاد ا د .مردو ( )1394در مقیلها بی عاوا ،نآااد شاایسای آموزش عیلی :راهبردهی

و پنیمدهی سایزگیر دا شاای بی محنط و جیمیه هدف پژوه را شاایسایای و اعابیرایبی
راهبردهی ساایزگیرکرد ،وی دا شااایهی بی محنط علمی و اجامیعی و پنیمدهی دا شااای
ساایزگیرشااو د میرفی میکاد .به بیور و

همسااو بی تحوال ،اجامیعی آااد ا داشاای در

آموزش عیلی ضارور ،پندا کرد اسا  .در اا؛ مقیله بی اساایید از روش ترکنبی مرور اسااید
و وراۀ مباایای راهبردهای ساایزگایر دا شاااای بای محنط و پنایمادهای اا؛ و دا شاااای بای
روایرد اکاشیفی و آااد ار بر مبای الاو هاجیر دا شای مفلو اساهراج شد اس .
سااپل بی تینن؛ دا شااای ساایزگیر بی محنط و جیمیه بهعاوا ،مقولۀ کی و ی آااد شااایساای در
آموزش عیلی ساانزد راهبرد و ریر پنیمد کلند دا شااای ساایزگیر بی محنط شااایساایای و
تدوا؛ شااد اساا  .وی دا شااایهی بیاد بی محنطهی علمی و اجامیعی به ور مسااامر
سیزگیر شد و بی جیمیۀ در حیل تغننر در تییدل پو ای بیشد.
حساانایمقد ( )1393در مقیلۀ تود بی عاوا ،نجری یشااد ،آموزش عیلی و آااد هی
دا شاای در اارا ،تأانر جری یشاد ،بر آموزش عیلی و الزامی ،آ ،را بررسای کرد اسا  .او
بای بررساای کال،روادهای و پادااد های وورور در جرای ،باه مفایلیاۀ اارا ،آ،های بر عملیرد
آموزش عیلی و منزا ،آمیدگی برا مواجره و روایروای بی اا؛ پداد هی پرداتاه اسا  .در اا؛
مقیله آموزش عیلی بهعاوا ،ویمی ماأار از رو دهی کال ،جری ی توتانف شاد و توتانه
شاد اسا که وی تصامنمگنر میبیاسا ماایسا بی اا؛ شارااط و فضای جداد بیشاد.
براا؛اسااایس از ماور آاااد پژوهی فرم رو اادادهای و روادهای شاایالدهااد باه آاااد برا
شاایسایای آااد هی بدال ضارور اسا  .بن؛المللیشاد ،آموزش عیلی در شایلدهی به
آاادۀ دا شاای در اارا ،قشای مرم دارد .بی توجه به جری یشاد ،علم و فایور

ا زوا از سایار

به هی جری ،ه تاری بسانیر هزااهبردار بلیه گیهی غنرممی؛ اسا  .حنی ،پوای علم و
فایور مساالز تییمل مراود و دادوسااد مداو بی د نیسا  .روش اتالی مورد اساایید در
اا؛ مفیلیه تحلنل الاها علی اس ا  .براا؛اساایس مرمترا؛ پنش ارا،هی شاایلدهاد به
آاادۀ دا شااای ازحنث عد قفین و منزا ،اهمن عبیر،ا د از :بنای ههراساای و اقاصااید
را ای .مفیبق اا؛ دو پنشارا ،آااد هی دا شاای از مفلو تی یمفلو دسااهباد شاد د.
دا شای آااد سیز دا شای وابساه دا شای افسی ها و دا شای یای.
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فیضاالی ( )1383در مقایلاۀ داار بی عاوا ،ن ایهی به جری یشااد ،و رو دهی جری ی در
تحوال ،آموزش عیلی و وضاین آموزش عیلی اارا ،ابادا به بررسای رو دهی اتالی تحوال،
آموزش عیلی در پرتو فرااادهی جری یشااد ،و سااپل به وضاا کاو ی و یل هی آموزش
عایلی تحوال ،و رو ادهای تحولزا در راید آموزش عایلی و دا شاااای های پرداتااه اسا ا .
جری یشااد ،دا شااای و تأانرا ،آ ،بهواژ گسااارش شاابیههی اااار و داجنایل همای ی ای
تود گنرشد ،دا

و بن؛المللیشد ،آموزش ازجمله مرمترا؛ رو دهی شایسیایشد اس .

همای و همییرا )1394( ،در مقیلها بی عاوا ،نآااد پژوهی تجیر شاد ،آموزش عیلی
جمرور اسااالمی اارا،؛ ضاارور ،اای الزا باه اا؛ موضااو پرداتااهااد کاه جرای ،آاااد
واقینا های اجامایعی و اقاصاااید مایایو ،و گوایگو ی را باه همرا تواهاد داشاا  .رشاااد
جمین کشاورهی درحیل توسایه بیعث میشاود که مایب اعابیر و بودجۀ کشاور بن؛ افراد
بنشاار تقسانم شاود .حوزۀ آموزش در ساراسار جری ،نز مشامول اا؛ واقین اسا  .همچان؛
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دا شاجوای ،کاو ی به عل سایتایر ساای وضاین تی وادگی مینشاای اجامیعی شاغلی
وغنر نیزهی ماییوتی دار د که ساایتایر آموزش و شاانوۀ اعمیل آ ،را تح تأانر قرار میدهد.
دا شاااای هایای کاه باهتااور ،فیایل و حرفاها در اا؛ تغننر اجااای ایپاذار وارد شااواد و
آااد پژوهی و بر یمهراز علمی برا روایروای بی اا؛ واقین را داشااه بیشااد در آااد سارم
بایزار را از دساا تواهااد داد .اا؛ مقایلاه تغننرا ،روادهای شاای ارهای پادااد های وورور و
پنشرا،هی اتلی مرتبط را شایسیای و سایراوهی بدال در اا؛ عرته را تحلنل کرد اس .
مرادو ( )1392در مقایلاۀ داار بای عاوا ،نآاااد پژوهی در آموزش عایلی :شاارااط و
واژگیهی دا شااای هی ساارآمد در آااد به اا؛ موضااو پرداتاه اسا که در جری ،پوای
به هی مرمی از آموزش عیلی و دا شاای هی بهتاور ،ریدهی محیفوهکیر و تقرابی ااساای
بیقی می د اس  .امروز بی توجه به افزاا
در ریدهی سانیسای اقاصاید

ر تغننر و ورور عصر دا

اجامیعی و فایور

موج آااد پژوهی

گساارش ایفاه اسا  .در اا؛ مقیله بی

اسااایاید از روش مرور و تحلنال برتی از اسااااید آاااد پژوهی شاارااط زمنااه الزا های
دسایوردهی و واژگیهی دا شای هی سرآمد در آااد بهعاوا ،ابزار تییر دربیرۀ آاادۀ آموزش
عیلی و رید دا شای شایسیای و اراته شد اس .

مرور اا؛ ماایب شااای ،میدهاد بایوجود آ یاه مفایلیای ،گسااارد ا در زمناۀ ارزاایبی و
امی ه در اارا ،و ه در

آسان شاایسای فراااد ارتقی اعضای هنئ علمی تاور ،گرفاه اسا

جرای ،مفایلیای ،قایبال توجری در مورد الزامای ،و اقاضااایتای ،آااادۀ اا؛ آان؛ایماه بای توجاه باه
تحلنل ساایتایر وی و شااایت روابط منی ،عوامل اارگذار شااد اس ا  .اا؛ موضااو
درواق تلئی اسا که اا؛ مقیله به د بیل پرکرد ،آ ،اسا تی باوا د از اا؛ راق یر و
راحی و تدوا؛ آان؛ یمها مؤار و کیرآمد اراته کاد.

و بسار مایس برا
 .3روش پژوهش

تحلنل ساایتایر  1روشاای مباای بر شااایت اجزا ساایز دۀ ا

وی و مفیلیۀ روابط بن؛

اجزاء و او ای اارپاذار و اارگاذار نروهای درو ،و برو ،آ ،از ایاداار اساا  .روش
تحلنل ساایتایر

به تحلنلهی کمی و کنیی و نز ایپیر هساایز و جم باد ایفاههی

حیتال از پنید سایز ر افزار من م میپردازد؛ ماوور از تحلنل کمی پرساشاایمۀ تحلنل
آایر ماقیبل اس که به کمیسیز دادگی هی کنیی تبرگی ،میپردازد (گود.)1986 2،
گام

عاوامال کالاناد ماؤاار بار آاااادۀ
هس

آان؛ایماۀ ارتقای اعضااای هنئا
علمی کدا ا د
آاایر ماقای

دو

(اارگاذار/اارپاذار ) منای ،عوامال
کلند

سو

و روابط ساایتاایر
او ه اس

پنشرا،هی آاادۀ سیز دۀ آان؛ یمۀ
ارتقای اعضااای هنئا علمی
نس

اقدام پژوهشی

روش و ابزار مورد استفاده

شااایساایای مجموعه عوامل مؤار بر

مارور ادبانای ،و مصااایحاباه بای

آاادۀ آان؛ یمه

تیح ورا،

تینن؛ عوامال کلناد مؤار بر آااادۀ
آان؛ یمه
تحلنال سااایتاایر عوامال کلناد
(اارگذار /اارپذار )
تینن؛ پنشاارا،های سااایزادۀ آااادۀ
آان؛ یمه

پاال تبرگای( ،ارزاایبی جم بااد
اعابیرساااجی و تالتااهساایز
ایفاههی)
پرسااشاااایماۀ مایترال تحلنال آاایر
ماقی
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جدول  .1الگوی مفهومی روششناسی پژوهش
پرسش پژوهش

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

و ر افزار من م

پااااال تااباارگاای( ،ارزااایباای
اعااابایرساااجای و ارایاایسااایز
ایفاههی گی قبل)

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

برا پیسا گوای به ساؤال هسا

از مفیلیۀ کایبهی ها برا مرور ادبنی( ،به شاارم

مادرج در به پنشااناۀ پژوه ) و مصاایحبه بی تاایح ورا ،و ذ ییی( ،اعم از مدارا،
آموزش عیلی و اعضاای هنئ علمی دا شااای هی) به ماوور احصاای مجموعه عواملی که
احامایل میرود در آااادۀ آان؛ایماۀ ارتقای مؤار بایشااااد برر گرفااه شاااد .از الاو گلولاۀ برفی
برا شاایسایای و مصایحبه بی تبر هی اساایید شاد .در اا؛ الاو بی ا اهی

اد یر تبر و

پژوهشااار مفرم در اا؛ حوز به سااراا ذ ییی ،و تبر هی داار رفاه و در ریا پل از
اشابی ور فراااد مصایحبه را ماوقف میکانم .واژگیهی تبرگی ،پژوه در اا؛ مرحله
در جدول شامیرۀ ( )2و ایای ایفاههی ذ ربط (گی اول) در جدول شامیرۀ ( )3آمد اسا .
سااپل اایفااههای حایتاال از مرور ادبنای ،و مصاایحباه باه ماوور ارزاایبی اعابایرساااجی
(رواای) اولوا ایبی جم باد و تالتااهساایز بی لحیظ همپوشاای یهی به پال تبرگی،
پژوه اراته شد .ایای حیتل از اا؛ مرحله در جدول شمیرۀ ( )4آمد اس .
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در گی بید برا پیسا گوای به پرسا دو ابادا پرساشاایمههی میترال تحلنل آایر
ماقی

منی ،عوامل تدوا؛ شاد و بی مشایرک تبرگی ،پژوه (به شارم مادرج در جدول

شاامیرۀ  )2تیمنل گرداد .سااپل مباای بر جم باد ایای اا؛ پرسااشااایمه از تحلنلهی
سایتایر به کم

ر افزار من م برا ارزایبی روابط منی ،عوامل کلند (تدوا؛ قشاۀ

اارگذار /اارپذار و مودار شاد ،روابط منی ،عوامل) اساایید شاد .از ر افزار من م
در پژوه هی دارا میهن منی،رشاها برا پردازش ا العی ،کنیی و تبدال دادگی هی
کنیی تبرگای ،باه داد های کمی اسااایاید میشااود .اسااایس کایر اا؛ ر افزار بر مباای
میترالهی تحلنل اار ماقی  1اس (گود.)1991 ،
در گی پیای ی و برا پیس گوای به سؤال سو مجموعه تروجیهی حیتل از ر افزار
(مباای بر داد هی پرساشاایمۀ میترال تحلنل آایر ماقی ) در پال تبرگی ،پژوه به ماوور
ریایساایز و اعابیرساااجی مفرم شااد و پل از تأاند رواای ایفاههی پنشاارا،هی آاادۀ
آان؛ یمۀ ارتقی تبنن؛ و تینن؛ شد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

جدول  .2ویژگیهای خبرگان پژوهش در مراحل مصاحبه ،پرسشنامه و پنل خبرگی
ویژگی

وابساای سیزمی ی

جاسن
مرتبۀ علمی

حوزۀ تهصصی

رسته

تعداد در مراحل مصتاحبه و
پرسشنامه

تعتداد در پنتل
خبرگی

عضو شورا عیلی ا قال فرهاای

2

1

مدارا ،وزار ،علو تحقنقی ،و فایور
عضو هنئ ممنزۀ دا شای هی کشور
عضو هنئ علمی در دا شای هی کشور

4
10
18

0
2
6

ز،

8

2

مرد

26

7

عضو هنئ علمی

29

9

سیار

5

0

گرو علو اجامیعی/ا سی ی

17

5

گرو فای مرادسی
گرو علو پیاه
گرو علو پزشیی

9
5
3
34

3
1
0
9

مجمو

 .4یافتههای پژوهش
 .4-1شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آیندۀ آییننامۀ ارتقا

بر اساایس اجمی تبرگی ،در پال اا؛ مقیله از ا سااو ابری دربیرۀ ااربهشاای و کیرآمد
سایزوکیرهی دا شاایهی ازجمله آان؛ یمۀ ارتقی مرتبۀ اعضای هنئ علمی از اا؛ دغدغه
یشای میشاود که پنو د مسااقنم و مشارود منی ،توسایۀ دا شاایهی بی توسایۀ اجامیعی
اقاصاید و فرهاای و حل مسایتل کشاور در اا؛ حوز هی ادراک میشاود و از ساو داار
افزاا پنچندگیهی اجامیعی و ساانیساای افزاا ساارع تحوال ،فایورا ه و رو دهی
وورور در عرتااههای مشاایباه در ساافم جرای ،بایعاث ااجاید عوامال نروهای و مؤلیاههای
وپداد و تیز ا در اا؛ زمناه شااد اس ا و اا؛گو ه تحوال ،بر ضاارور ،آااد ا داشاای و
بیزبنای در آان؛ یمۀ ایدشد تأانر گذاشاه اس .
همای،گواه کاه توضاانم داد شاااد در مرحلاۀ هسا ا و پل از مرور ماایب ذ ربط
مصایحبههیای بی مو ۀ تبرگی ،پژوه (بهتاور ،تلیای آ الا؛ ای حضاور ) ا جی شاد و
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پل از جم باد

همۀ مؤلیههیای که در ورا ،دس ا کم  3یر از آ،هی اشاایر شااد بود

بهعاوا ،اك عیمل ای کد دساااهباد شااد .در ریا

 43مؤلیه بهعاوا ،عوامل ای مؤلیههی

اارگذار بر آان؛ یمۀ ارتقی حیتل از جم باد مرور مایب و مصیحبه بی تبر هی احصی شد.
جدول  .3مؤلفهها و عوامل اثرگذار بر آییننامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت علمی
ردیف

عنوان نیرو

کد 1

ماأماوراا گارااای (ماأماوراا
دا شاااای های و مراکز آموزش
عیلی)

کد 2

رقایبا علمی بن؛ کشااورهای
جری،
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کد 3

ا اوایرا ،ساانایساا گاذارا ،و
رهبرا ،از آان؛ یمۀ ارتقی

کد 4

رقاایب ا بااناا؛ باایزاااا ارا ،و
مواز کیر

کد 5

ازبانا؛رفااا؛ اساااقاالل مایلای و
مداراای دا شای هی

کد 6

کیه توجه به رید دا شای

کد 7

ماوضااو تاقالا عالامای افاول
اتالقی در رید علم

توصیف و توضیح نیرو
ایای از ناروهای اتاالای در تغانانار و تحاوال ،آانا؛ ایماۀ ارتقای دربایرۀ
مأمورا هی واژۀ مراکز و دا شااای هیساا  .دا شااای هی و مراکز تمیال
داراد تای اعضااای هنئا علمی تود را در راساااای ماأمور ا های تود
سیزمی دهی کااد.
در عصار جداد کشاور قدرتماد اسا که باوا د داپلمیسای فییل علمی
داشااه و در مرزهی دا و فایور حرک کاد .ق دا شاای و مراکز در
اا؛ زمنااه بنشااار شاااد و اعضااای هنئا علمی در تط مقاد اا؛ گواه
رقیب هی قرار گرفاها د.
ا اوایر میرود تای اا؛ آان؛ ایماه عالو بر جلوگنر از رکود علمی موتور
محرك برا توساایاه و پنشاارفا کشااور بایشاااد و عالو بر وجاه علمی
فایایلانا های تارو اجای بای هادف تاوسااایاۀ ارزشهای رساامای بارا
سنیس گذارا ،دارا اهمن اس .
آان؛ایماۀ ارتقای در اارا ،مااأار از ساااه بایزاار مرم (شااورا عایلی ا قال
فرهاای وزار ،برداش و درمی ،و وزار ،علو تحقنقی )،اس  .رقیب
بن؛ ریدهی و هوا هی مسااقل بیزاارا ،نرو مرمی در شایلدهی به
تغننرا ،ذ ربط اس .
اعابیر دا شاای هموار در گرو آزاد عمل و اسااقالل علمی و سانیسای آ،
بود اساا  .عد اساااقالل میلی دا شااای هی اساااقالل حرفها آ،هی را
تح تأانر قرار میدهد .آان؛ یمۀ ارتقی تح تأانر سانیسا هی درآمدزاای
قرار میگنرد.
افزاا شاییف منی ،دا شاای بی نیزهی تاای و جیمیه و موفقن سابی
عملیرد رقبی دا شاای در راساای توا مادسایز شاررو دا ،برا افزاا
مریر ،و پیس به نیزهی منزا ،توجه به دا شای هی را کیه داد اس .
تقلا علمی در جرای ،و اارا ،باه ااك ایل تباداال شاااد و تاأانر آان؛ایماۀ
ارتقی بر جلوگنر از تقل علمی مثب ارزایبی میشاود .سانیسا گذارا،
و مدارا ،ارشد آموزش عیلی به د بیل تغننر آان؛ یمه بی هدف ارتقی اتالق
علمی هسااد.

ردیف

عنوان نیرو

کد 8

رو د کمیگراای

کد 9

سنیس زدگی

کد 10

قوا ن؛ بیالدسای

کد 11

ساایزمایادهی روابط اسااااید بای
دا شجو و سیار همییرا،

کد 12

یل هی و موضوعی ،قر21 ،

کد 13

گذار از دا شاای هی سالهی
اول و دو به ساالهی سااو و
ریر

کد 14

ق اسااید و سااد شاما داز
جمرور اساالمی و بنی نۀ گی
دو بر آان؛ یمۀ ارتقی

کد 15

توساایۀ رو د هبهساایالر در
جیمیه

توصیف و توضیح نیرو
مساائلۀ کمیگراای ی دو دهۀ گذشاااه در اارا ،در دو وجه میای ،شااد
اساا  .هساا تاأکناد بر پژوه های بای روش کمی و دو تاأکناد بر تیاداد
پژوه هی .به ور میرسااد در آان؛ یمه نز تأکند بر تیداد مقیال ،مرمتر
از کنین مقیال ،اس .
سانیسا زدگی به دو شایل میای ،میشاود .اارگذار سانیساامدارهی بر رو
آان؛ یمه بی هدف تسارنل شارااط برا ارتقی تودشای ،و دو ااایه آان؛ یمه
میتوا د بهشاد ،تح تأانر سانیسا هی اادتولو ا و حزبی قرار گنرد
بای هادف تربنا اساااایدا ،و دا شااجواای ی کاه در تادما ارزشهای
اادتولو ا و سنیس هی حزبی قرار گنر د.
آان؛ یمۀ ارتقی تح تأانر اسااید بیالدساای کشاور اسا  .قشاۀ جیم علمی
کشااور ساااد شااما داز بنی نۀ گی دو بر یمههی پایساایلۀ توساایه و
همچان؛ سااایزمای،های بن؛المللی و ،او ساایو بر جرا گنر و میاید
آان؛ یمه اارگذار د.
آان؛ یمههی بیاد باوا اد رابفها عیدال ه و کیرآمد برا توساایۀ همییر هی
راحی کااد .اعاراا دا شاجوای ،به تییمل بی اساایدا ،راهامی و مشایور و
همچان؛ تییمل اساایدا ،در گرو هی آموزشای بی همداار بیعث تغننراتی
در آان؛ یمههی میشود.
یل هی وورور نیز به راهییرهی جداد دارد .دا شااای هی مرکز تولند
ااد و اساایدا ،بد ۀ فیر جوام هساااد .بایبراا؛ سانیسا گذارا ،تالش
میکااد تی ورفن فیر اسااایدا ،را بهسااو حل مشاایال ،وورور در
قیل آان؛ یمۀ ارتقی سوق دهاد.
بی تغننر در میهن و هوا دا شااای هی در جری ،و تغننر ق اا؛ مراکز
شاایهد رت اساایساای در توساایۀ دا شااای هی هسااانم و آان؛ یمۀ ارتقی
میکوشاد ماایسا بی دا شاای هی سال جداد که تداعیکاادۀ نیز جیمیه
هسااد بهروز شود.
براسایس ساد شما داز و بنی نۀ گی دو ا قال و بر یمههی توسیه اارا،
میبیاسا در افقی مشاهن به جیاایهی بسانیر بیال در علم و فایور و
تمد ،برسااد .برا اا؛ ماوور آان؛ یمه بیاد به گو ها ترنه شااود تی باوا د
اا؛ هادف مرم را محقق کااد .درواق وای امانایزدهی دا شاای میتوااد بی
تلق ارزشهی تمد ی گر بهورد.
ایی از رو دهی مرم و مؤار بر آان؛ یمۀ ارتقی فشایر و تقیضای جیمیه بر
حایکمنا هباای ،و اای حرفاها داشااا؛ باه ماداراا جایمیاه اسا ا .
براا؛اساایس ا اویر جیمیه از وی آموزش عیلی افزاا ایفاه و اعضاای
هنئ علمی فرتا بنشاار برا ق آفراای در محنطهی اجامیعی و
مداراای دار د.
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ردیف

عنوان نیرو

کد 16

روابط اارا ،بی قدر،هی بزرگ
و حوۀ تییمل در عرتۀ جری ی

کد 17

قدر ،اقاصید اعضی هنئ
علمی

کد 18

رسااایلا دا شاااای های و مراکز
آموزش عیلی

کد 19

اقا سااانایسااا گاذار و
قی و،گذار در آان؛ یمۀ ارتقی

کد 20

تغانانر در مایهنا و فلساایاۀ
پژوه

کد 21

وی هی رتبهباد دا شااای هی
و ا اشیرا،

کد 22

رو دهی آموزشاای (تدرال و
ایدگنر )

کد 23

تصوار جیمیه از اساید

توصیف و توضیح نیرو
اا؛ مؤلیاه بر شاارااط تحرامی تاأکناد واژ دارد .باه اا؛ میای کاه کشااور
مثل اارا ،که بی تحرامهی زاید مواجه شاد بی محدودا هی مرمی در
حوزۀ یپ مقایله کای همییر بن؛المللی و تبیدال ،بن؛ دا شااای هی
روبهروس .
حاقاوق و مازااای اعضااای هانائا عالامای اقشااای مارام در ااااوایرا،
ساانایساا گاذارا ،و تادوا؛کاااد های آان؛ایماۀ ارتقای از ا رف و تیلق
تی ر اعضی هنئ علمی به آان؛ یمه از رف داار دارد .بیور عمومی بر
آ ،اساا کاه پرداتا حقوق بایالتر بایعاث بایالرفا؛ ا اوایرا ،از اعضاای
هنئا علمی و برارشاااد ،عملیرد آ،های حاداقال در حوزۀ ایپ و شاار
میشود.
دانشگگهگ هگ (اعم از دانشگگهگ هگ وابسگگگ بگ نهگ دهگ پژوهشگگهگ هگ
دانشگه ه صگعت و فع و )...م ع سگ ب رسگ ت ک دارند از اعضگ
هیئگ علم ان ظگ رای دارنگد و بر اسگگ آن ان ظگ را آنهگ را یشگگق گ
یعبی م کععد.
ساانیساا گذار که آان؛ یمۀ ارتقی را تدوا؛ و تصااوا میکاد در اغل
موارد دارا مسائولن هی اجراای و مداراای در سافم کال ،اسا و در
بساانیر موارد تودآگی ای یتودآگی میکوشااد تی مایف تود و همقفیرا،
را بنشار در ور بانرد.
ماایسا بی تغننر در رو دهی پژوهشای (اهمن فییلن هی بن؛المللی
روایردهی جداد اجامایعی فایور هی ارتبی یتی و افزاا قیبلن هی
همییر ) شاایتنهی ارزایبی اسااایدا ،در آان؛ یمۀ ارتقی مساااید تغننر
هسااد.
باهوجودآماد ،وای های رتباهبااد در د نای بای هادف رتباهبااد دا شاااای های و
ا اشااایرا ،علمی ایی از نروهای اارگاذار بر آان؛ ایماۀ ارتقایسااا .
ساانیس ا گذارهی اغل بی تأانرپذار از شاایتنهی رتبهباد جری ی و
ملی تالش میکاااد تای موارد را در آان؛ایماۀ ارتقای بااجای ااد کاه اا؛ موارد
در ریا بیعث ارتقی جیاای و رتبۀ دا شای هی و ا اشیرا ،شود.
فایور هی قشای مرم در تغننر فرااادهی آموزشای دار د .درواق ایی از
نروهی اتالی در آان؛ یمۀ ارتقی تغننر و تحول در وضاین و فرااادهی
آموزشاای اسا ا و ساارم مرمی از امانایزهای را در آان؛ایماۀ ارتقای باه تود
اتاصیص میدهد.
در برتی کشاورهی رساند ،به جیاای اسااید پلی برا مشاروعن بهشای
و ماصالکرد ،افراد به پسا هی و موقین هی بیالتر اسا  .اا؛ موضاو
میتوا اد آان؛ ایماۀ ارتقای را باه ماوور تساارنال در ارتقای افراد زداا باه
سیتایر قدر ،ماأار کاد.

ردیف

عنوان نیرو

کد 24

تغننر میرو رقیب

کد 25

اتل ارتقی

کد 26

رو د توسیۀ ماواز ،مریر،هی

کد 27

بیور به شاایاساااهساایالر در
جری ،و اارا،

کد 28

روایردهی مداراای در سفم
ملی و در آموزش عیلی

کد 29

تاغانانار در فاااو ،و روایاردهای
ا انزشی

کد 30

همیهاای تای و دا شای

کد 31

حیمرا ی در آموزش عیلی

کد 32

عیدال هبود ،فراااد ارتقی

کد 33

گراا اعضااای هنئا علمی
به رتبهباد اسایدا،

توصیف و توضیح نیرو
رقایبا مباای بر فردگراای جای تود را باه رقایبا مباای بر کایر تنمی داد
اسا  .ازاا؛رو فشایر زاید وجود دارد که اا؛ مسائله در آان؛ یمۀ ارتقی هم
داد شود.
اتل ارتقی اشیر به تمیال اشهیص برا رسند ،به درجی ،و مراحل بیالتر
دارد .ارتقی عیملی محور برا ا انزش کیرکای ،و ااجید رقیب اس .
ایی داار از مؤلیاههای مرم تاأانرگاذار بر آااادۀ آان؛ایماه تاأکناد بر رشاااد
ماواز ،کیرکای ،در ساایزمی ،اساا  .اا؛ مساائله در دا شااای هی از اهمن
بنشااار برتوردار اساا راکه اسااایدا ،بهعاوا ،مید از ا ساای،هی
ماییلی توتنف میشو د.
ایی از نروهای اارگاذار بر آان؛ ایماۀ ارتقای توساایاه و تقو اا بایور باه
شایاسااهسایالر در سایزمی،هیسا  .براا؛اسایس افراد شایاسااه کسای ی
هسااااد که در زمناۀ تهصااصاای و کیر تود در مرزهی دا حرک
میکااد.
ایی از نروهی اارگذار بر آان؛ یمۀ ارتقی سابك مداراای حیکم بر کشاور
و همچان؛ بر آموزش عیلی اساا  .براا؛اساایس مدارا ،و بیورهی آ،هی
تأانر عمنق بر جر گنر هی آان؛ یمۀ ارتقی دار د.
روایردهای ا انزشاای در جرای ،در حایل تغننراد .ااجاید ا انز از راق
پردات و مزاای جی تود را به ا انز هی مباای بر ارتقی شأ ،اجامیعی
و ا انز های روا ی و فرهاای داد و میتوااد بر شااایتنهای آان؛ایماۀ
ارتقی تأانر باذارد.
باهعاوا ،ااك ارزش علمی و اجامایعی ا اوایر میرود تولنادا ،دا شاااای
باوا د به نیزهی علمی و فایورا ۀ تااای و جیمیه پیساا دهد .بایبراا؛
فشاایر وجود دارد (ازجملاه در آان؛ایماۀ ارتقای) تای باوااد بن؛ اا؛ دو به
همیهاای ااجید کاد.
آان؛ یمۀ ارتقای تجلی کم و کنف حیمرا ی در آموزش عیلی و بیزتی دهادۀ
روایردهی و و ای به اساایدا ،دا شای و جیمیه اس  .ایی از نروهی
اتاالی اارگاذار بر آان؛ایماۀ ارتقای گیامای ،حایکم بر حیمرا ی در آموزش
عیلی اس .
عدال در ارزایبی و تشاواق و تابنه کیرکای ،ایی از مرمترا؛ موضاوعی،
در آان؛ یمههی و قواعد و مقررا ،اسا  .عیدال هبود ،به اا؛ میای اسا که
افراد بی در ورگرفا؛ محدودا هی و مقدورا ،مورد قضیو ،قرار گنر د.
ایی از مؤلیاههای و نروهای اارگاذار بر آان؛ایماۀ ارتقای تقایضااای اعضااای
هنئ علمی برا تییو،قیتلشاد ،بن؛ اسایدا ،فییل و اسایدا ،غنر فییل ای
کمار فییل اس .

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

141
تحلیل ساختاری مؤلفهها
و شناسایی ..

ردیف

عنوان نیرو

کد 34

اراحای سااایزوکایر ارزاایبای
ااربه

کد 35

اعمیل سلنقه

کد 36

وضاین اقاصاید ااااجامیعی
جیمیه

کد 37

ساااافاام پاایاااناا؛ بااراار ور
دا شای هی

کد 38

ضااارور،های کایرآفارااای و
بومیگراای

کد 39

هاجیرهی سیزمی ی

کد 40

هاجیرهی اجامیعی

کد 41

رو اد جاذ اعضااای هنئا
علمی

کد 42

رو اد ورود دا شااجاواای ،باه
دا شاااای های و مراکز آموزش
عیلی

کد 43

پژوه محورشد ،مسیتل

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

142

دوره  ،14شماره 3
تابستان 1401
پیاپی 55

توصیف و توضیح نیرو
ایی از دغدغههی در آموزش عیلی راحی سایزوکیر اسا تی براسایس آ،
اساااایدا ،از ور کایراای و ااربهشاای مورد ارزاایبی قرار گنراد تای باوا،
براسیس آ ،ارزایبیهی عملیردشی ،را ارتقی داد.
در بسانیر از دا شاای هی به دلنل اتانیر بن از حد هنئ ممنزۀ دا شاای
در بررسای پرو دۀ ارتقی اعضای هنئ علمی ممی؛ اسا ترجنحی،
سنیسی و حزبی بر ای هی فای و تهصصی غلبه داشاه بیشد.
اگر دا شااای هی باوا اد به نیزهی تااای و اقاصااید پیس ا دهاد به ور
سابی جیمیه بیاد شایهد بربود وضاین اشااغیل بنییر کاارل قدااای
و هداا آ ،به سم تولند و ...بیشد.
اغل کیرفرمیای ،در تااای از دا آموتاای ،دا شااای هی رضاایا
کیفی دار د .کیه برر ور دا شااای هی در حل مساایتل کیربرد دالال
مهالیی میتوا د داشاااه بیشااد و بیلقو موضااوعی برا توجه بنشااار در
آان؛ یمۀ ارتقیس .
دا شاای هی سااای در بسانیر از کشاورهی جی تود را به دا شاای هی
ساالهی سااو و ریر (کیرآفرا؛ تییلیگرا و بومیمحور) داد ا د .امی
آان؛ یمۀ فیلی ارتقی دا شاای هی اارا ،را بر مدار دا شاای هی سالهی
اول و دو میگردا د.
از درو ،وزار ،عالاو باها عاماد ا از اعضااای هانائا عالامای در
دا شاای هی از رو د فیلی ارتقی رضایا دار د و بیز ار در آان؛ یمۀ ارتقی
به ا مفیلبۀ سیزمی ی تبدال شد اس .
را دا شاای تاای و جیمیه در اارا ،در قنیس بی اساای داردهی جری ی
از تیایمال و تاأار کایفی برتوردار نساااااد اا؛گواه ایل های در ذهانا
عمومی جیمیه نروای برا بربود و تغننر در آان؛ یمۀ ذ ربط اس .
ارتبایط مساااقنمی بن؛ افزاا تیاداد اعضااای هنئا علمی و ا اوایرا،
جیمیه و حیکمن از مراکز آموزشای وجود دارد .در انجه شایهد فشایر به
ریدهی سانیسا گذار برا تغننر آان؛ یمۀ ارتقی بی هدف بیالبرد ،برر ور
و کیرآمد هسانم.
افزاا تیاداد دا شااجو اای ،باهواژ در مقف تحصاانال ،تیمنلی بایعاث
افزاا ا اوایرا ،جایمیاه میشااود .روادهای جمینای ساانایسا ا های
تهصاانگراای و مدركگراای رو د ورود به دا شااای هی و مراکز آموزش
عیلی را تح تأانر قرار میدهد و رو د ورود دا شجوای ،از جری ،مهالف
(میلی علمی و ) ...میتوا د بر آان؛ یمۀ ارتقی تأانر باذارد.
توساایۀ ای علمی در جیمیه مفیلبۀ راهییرهی علمی را جد تر میکاد
و اتهایذ اای پژوهشاای دربرابر ایل های را تقو ا میکااد .توساایاۀ اا؛
فرها بیعث شاد اسا تی دا شاای هی و اعضای هنئ علمی در مرکز
توجه قرار گنر د.

بساانیر از اا؛ مؤلیههی دارا همپوشاای ی هسااااد که در مرحلۀ بید در پالهی تبرگی
ادغای و ترکنا شااد ااد .پاال تبرگای ،پژوه  43عایمال اایدشااد را بای اایهی جایم ارااه
ُ
بیزبنای تحلنل اولوا باد ادغی و جم باد کرد و مباای بر اجمی منی ،اعضاای به ه
عیمل کلند به شرم جدول شمیرۀ ( )4رسند اس .
جدول  .4عوامل کلیدی مؤثر بر آیندۀ آییننامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت علمی (بدون اولو یت)
ردیف

عامل کلیدی

1

ا اویر جیمیه (تای

2

رو د داجنایلیشد،

3

تصوار ذهای جیمیه از آاادۀ آموزش و پژوه

4

اساقرار وی هی شیاساهسیالر و ا انز پرور

5

گیامی ،حیکم بر آموزش عیلی در اارا،

6

بیزار و دول ) از آموزش عیلی

یل هی وورور و توسیۀ علو منی ،و فرارشاها

7

رقیبای و بن؛المللیشد ،آموزش عیلی

8

اقاصید آموزش عیلی

9

رو دهی جمینای در آموزش عیلی
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میترال تحلنل آایر ماقیبل منی ،عوامل کلند به ابیید  9×9شاایمل ه شاایتن (ایای
همای ،مؤلیاههای کلناد ) در قایلا پرسااشاااایماها برا ساااج

روابط زوجی ماقایبال

(اارگذار  /اارپذار منی ،عوامل) تدوا؛ شااد اساا  .اا؛ پرسااشااایمه از سااو تبرگی،
پژوه

( 34یر) تیمنال شاااد و اایای حایتااال از آ ،ورود ر افزار منا ما برا

دسانیبی به تحلنلهی سیتایر اس .
 .4-2تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر آیندۀ آییننامۀ ارتقا

در وهلۀ هسا

میترال تأانرا ،مسااقنم 1براسایس داد هی میترال تحلنل آایر ماقی

(از

 0به میای بدو ،تأانر تی  3به میای بنشاارا؛ تأانر) تشاینل میشاود .در اا؛ میترال جم
اعداد سافرهی هر عیمل منزا ،تأانرگذار و جم اعداد هر سااو ،منزا ،تأانرپذار آ ،عیمل
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

از عوامل داار را شای ،میدهد .میترال تأانرا ،مسااقنم تبنن؛کاادۀ منزا ،تأانرا ،مسااقنم
منی ،ماغنرهی تیرافشد اس که به شرم جدول شمیرۀ ( )5میا داد شد اس :
جدول  .5ارتباطات مستقیم میان عوامل (مؤلفههای) کلیدی

بیزار و
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ا اویر جیمیه (تای
دول ) از آموزش عیلی
رو د داجنایلیشد،
تصوار ذهای جیمیه از آاادۀ
آموزش و پژوه
اساقرار وی هی
شیاساهسیالر و
ا انز پرور
گیامی ،حیکم بر آموزش
عیلی در اارا،
یل هی وورور و توسیۀ
علو منی ،و فرارشاها
رقیبای و بن؛المللیشد،
آموزش عیلی
اقاصید آموزش عیلی
رو دهی جمینای در آموزش
عیلی

روندهای
انتظار روند تصو یر نظامهای گفتمان نوظهور و رقابتی و
اقتصاد
جمعیتی
جامعه دیجیتالی ذهنی شایستهساالر ی حاکم فرارشتهای بینالمللی
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براا؛اساایس میتوا ،و و وضااین هرا از ماغنرهی اتاالی را بی توجه به موقین
آ،هی در میتراسای بی عاوا ،قشاۀ تأانرگذار /تأانرپذار مسااقنم به شارم شایل شامیرۀ ()1
تبنن؛ کرد .اا؛ قشاااه دارا کایرکرد کلناد در تحلنال سااایتاایر عوامال مؤار بر آااادۀ
آان؛ایماۀ ارتقای مرتباۀ اعضااای هنئا علمی اارا ،و تینن؛ نروهای پنشاارا ،در اا؛ حوز
اسا ا  .در تحلنال قشا اۀ تاأانرگاذار و تاأانرپاذار منای ،عوامال کلناد (مباای بر اجمای
تبرگی )،مشهن میشود هر عیمل دارا

ه جیاایهی در آاادۀ وی از حنث تأانرگذار

و تأانرپذار اسا  .مفیبق دسااهباد عوامل و رو دهی مؤار بر آاادۀ آان؛ یمۀ ایدشاد در
ر افزار من م

سه گرو قیبل تشهنن اس :

● عوامل دارا تأانرگذار سبای زاید و تأانرپذار سبای زاید (سه مؤلیه در رب شمیل و
راس

قشۀ درو ،کیدر)؛

● عوامل دارا تأانرگذار زاید ای سابای زاید و تأانرپذار سابای کم (دو مؤلیه در به
شمیلی و

قشۀ درو ،کیدر)؛

● عوامال دارا تاأانرپاذار زاید ای سااباای زاید و تاأانرگاذار سااباای کم (دو عایمال در به
جاو و راس

قشه)؛

● عوامل دارا تأانرگذار کم ای سابای کم و تأانرپذار کم ای سابای کم (دو عیمل در به
جاو و

قشه).
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شکل  .1نقشۀ تأثیرات مستقیم عوامل (مؤلفههای) کلیدی نهگانه

ایدآور میشاود بی توجه به ورود هی سانساام قشاۀ تأانرا ،غنرمسااقنم و بیلقو منی،
عوامل به دلنل ابی ،سبی داد هی تی حدود زاید مشیبه قشۀ تأانرا ،مساقنم گزارش شد
و تییو ،میایدار مشایهد شاد اسا  .قشاۀ تأانرگذار و تأانرپذار عوامل (و همچان؛
مودارهی شاد ،تأانر) میتوا د بی روایرد وی ماد داد جیم ارا ه و تصاوار کال،
از اتاالیترا؛ ماغنرهای مؤار بر آااادۀ آان؛ایماۀ ارتقای مرتباۀ اعضاای هنئا علمی اارا ،و
جیاای و روابط منی ،آ،هی اراته دهد.
جیاای هرا از مؤلیههی هگی ه در قشاۀ تأانرگذار /تأانرپذار میرف اهمن بیلقوۀ
آ،هی در آاادۀ آان؛ یمۀ ارتقی مرتبۀ اعضای هنئ علمی دا شاای هیسا ؛ براسایس تحلنل

جایااای هراا از مؤلیاههای کلناد در قشاااۀ تاأانرگاذار /تاأانرپاذار میتوا ،باه درک
جیم تر از نروهی پنشرا ،پژوه دس ایف .
متغیرهای تأثیرگذار

دو ماغنر نگیامی ،حیکم بر آموزش عیلی در اارا ،و ن یل هی وورور و توسایۀ علو منی ،و
فرارشااها

بی قرارگرفا؛ در رب بیال و سام

قشاۀ اارگذار /اارپذار مسااقنم ماغنرهی

ماغنرهی اارگذار اا؛ مقیله شااایتاه میشااو د .بهعاوا ،نبحرا یترا؛ شاایتنهی بی بنشااارا؛
تأانرگذار وضاین آان؛ یمه و تغننرا ،آ ،وابسااه به آ،هیسا و از رف وی ارتقی اساایدا،
ادا ،قیبل کاارل نساااد .راکه تأانرپذار آ،هی سابای کم اسا و تغننر آ،هی وابسااه به تغننر در
عوامل بسانیر داار اسا (ازجمله رو دهی روادادهی و مؤلیههی کال ،سانیسای اقاصاید و
اجامیعی) .درمجمو اا؛ دو ماغنر به دلنل تأانرگذار زاید و احامیال دارا عد قفین ( یشی
از تاأانرپاذار کم) باهعاوا ،نروهای محنفی دارا نرو پنشاارا اادگی در زمناۀ آااادۀ آان؛ایماۀ
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ارتقی شاایتاه میشاو د .اا؛ عوامل بر فییلن هی و تییمال ،آااد تأانر مسااقنم دار د و الز اسا
هموار شرااط آ،هی برا تاونم سنیس هی و بر یمههی رتد گردد.
متغیرهای دووجهی

ساااه ماغنر نا اوایرا ،جایمیاه (تااایا

بایزار و دولا ) از آموزش عایلی نرقایبای و

بن؛المللیشااد ،آموزش عیلی و ناقاصااید آموزش عیلی بهعاوا ،ماغنرهی دووجری در
موضاو مقیله شاایتاه شاد ا د؛ به اا؛ میای که هم دارا تأانرگذار سابای زاید و هم دارا
تأانرپذار زاید ای سابای زاید هساااد .بنی ماغنرهی دووجری بی یپیادار آمنهاه اسا
زارا هر عمال و تغننر بر رو آ،های واکا و تغننر بر داار شاایتنهای را باه د بایل تواهاد
داشا و میتوا اد موضاو کا و واکا سانیسا گذارا ،بیشااد .وضاین آ،هی بیاد در
راحی برایماههای و اقادا های باه ور واژ لحایظ گردد .باایبراا؛ از اا؛ ماغنرهای گایهی باهعاوا،
ماغنرهای نهادف اای نراسا ا

ااید میشااود راکاه اا؛ عوامال باه ساابا تاأانرپاذار و

تاأانرگاذار توأمای ،و همرا بای عاد قفینا های احامایلی میتوا اد باهعاوا ،نرو پنشاارا،
مؤار بر آان؛ یمه در ور گرفاه شااو د درحیلیکه هدف مایساابی هم برا تمرکز اقدامی ،و
بر یمههی به شمیر میرو د.

متغیرهای تأثیرپذیر یا وابسته

دو ماغنر نتصاوار ذهای جیمیه از آاادۀ آموزش و پژوه
و ا انز پرور

و ناسااقرار وی هی شایاسااهسایالر

بی قرارگرفا؛ در قسام پیان؛ و سام راسا میترال بهعاوا ،شایتنهی

تأانرپذار در اا؛ تحلنل شااایساایای شااد ا د .ماغنرهی تأانرپذار در مقیاسااه بی تییمل ساایار
ماغنرهای تاأانرگاذار و دووجری بساانایر حسااایسااد .باه عبایر ،داار اا؛ شااایتنهای برا
بر یمهرازا ،و ساانیسا گذارا ،در حوزۀ وی ارتقی رتبۀ اعضاای هنئ علمی بساانیر مرما د؛
راکاه ماغنرهایای هساااااد کاه قایبلنا تاأانرپاذار بایالتر داراد و از راق همایهاای و اارگاذار
بر آ،هی میتوا ،بر او ای تحقق آان؛ یمۀ ذ ربط اار گذاش ا ای برا آ ،بر یمهراز کرد .از
اا؛ ور اا؛ مؤلیههی اتاافالحی ا شاایتن تروجی برا آان؛ یمه بهشاامیر میرو د و الز
اس در راحی سایراوهی آااد و نز اقدامی ،رهبرد مورد توجه قرار گنر د.
متغیرهای مستقل

دو ماغنر نرواد داجناایلیشاااد ،و نروادهای جمینای در آموزش عایلی در اا؛ مقایلاه در
مقیاسه بی ماغنرهی داار دارا تأانرگذار و تأانرپذار کمار هسااد و بهعاوا ،ماغنرهی
مسااقل در تحلنل اراته شاد ا د .به اا؛ میای که اا؛ شایتنهی براسایس داد هی واردشاد
(مباای بر داادگای تبرگای )،ساابا باه شااایتنهای داار آان؛ایماه اارگاذار /اارپاذار
ُ
کمار دار د .گیاای اسا که همۀ ه عیمل کلند شاایسایایشاد همی،گو ه که در مرحلۀ
قبل دادام در منی ،مجموعه مؤلیههی کلند بهعاوا ،مؤارترا؛ مؤلیههی شایسیای شد ا د
و بنیای هماۀ آ،های بای درجای ،اهمنا مهالف بایااد در راحی برایماههای و باداالهای آاااد
لحیظ گرد د.
همچان؛ براسایس تحلنلهی برگرفاه از تروجی ر افزار من م

در شایلهی ()2

و ( )3میاشاای گرافنیی از شااد ،ارتبی ی ،منی ،عوامل شاایمل تأانرگذار مساااقنم و
غنرمساااقنم منی ،عوامل اراته شااد اس ا  .شااد ،تأانرگذار منی ،شاایتنهی بهتااور،
ضااینفترا؛ ضااینف منی ه قو و قو ترا؛ تأانرا ،قیبلمشاایهد اسا (تفوط تنر تر
بنی ار تأانرا ،قو تر منی ،عوامل اس ا ) .مودار شااد ،ارتبی ی ،منی ،ماغنرهی کلند
قو ترا؛ ارتبی ی ،منی ،ماغنرهی شاایسایایشاد را در ا

می کلی به تصاوار میکشاد.
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همی،گو ه که مالحوه میشااود در قش اۀ تأانرا ،غنرمساااقنم نز عیمل نگیامی ،حیکم بر
آموزش عیلی دارا شادادترا؛ تأانرا ،بر سایار ماغنرهیسا  .به ور کلی اا؛ مودارهی به
برایماهرازا ،و ساانایساا گاذارا ،کما میکااد تای در راحی برایماههای پایبرجای برا آاااد
پو اایایهای وای مااد را در ور داشااااه بایشااااد و باه پژوهشااارا ،کما میکااد در راحی
تصیوار و تغننرا ،آااد ارتبیط مافقی منی ،عوامل را لحیظ کااد.
 .4-3تعیین نیروهای پیشران سازندۀ آیندۀ آییننامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت علمی

تبرگی ،پژوه میتوا اد بی بررسای ایفاههی فراااد تحلنلهی سایتایر اراتهشاد در گی پن
ساب به شاایسایای و توافق دربیرۀ نروهی پنشارا ،ریای مقیله اقدا کااد .در ا

ای کلی

پای ماغنر نگیامی ،حیکم بر آموزش عیلی در اارا ،ن یل هی وورور و توسایۀ علو منی ،و
فرارشااااها

نا اوایر جایمیاه (تااایا

بایزار و دولا ) از آموزش عایلی نرقایبای و

بن؛المللیشاد ،آموزش عیلی و ناقاصاید آموزش عیلی بی قرارگرفا؛ در قسام بیال مودار از
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بنشااارا؛ تأانرگذار برتوردار د .دو ماغنر اول در محدودۀ ماغنرهی تأانرگذار (تأانرپذار کم
و تأانرگذار زاید) و سااه ماغنر داار در محدودۀ ماغنرهی دووجری (تأانرپذار و تأانرگذار
زاید) قرار دار د .در گی آتر ایفاههی حیتال از تحلنلهی سایتایر و ر افزار من م

در

شاسا پال تبرگی ،پژوه اراته و کی دادهی پنشارا ادگی در تحوال ،آاادۀ آان؛ یمۀ ارتقی بی
توجه به رو دهی جری ی و تحوال ،درحیل ورور از ساو اعضای پال به بحث گذاشااه شاد.
پل از تحلنل و بررسی ایفاههی در اا؛ پال ایای و توافقی ،زار به دس آمد:
● عایمال نگیامای ،حایکم بر آموزش عایلی در اارا ،باه دلنال برتوردار از بنشااارا؛
تأانرگذار و کمارا؛ تأانرپذار در الاو بهعاوا ،نرو پنشرا ،شایسیای شد د.
● ساااه عایمال نا اوایر جایمیاه (تااایا

بایزار و دولا ) از آموزش عایلی نرقایبای و

بن؛المللیشاااد ،آموزش عایلی و ناقاصاااید آموزش عایلی بای تاأانرگاذار سااباای ز اید و
تأانرپذار سبای زاید در الاو از سو تبرگی ،دارا توا ،پنشرا ی شایتاه شد د.
● عایمال ن ایل های وورور و توساایاۀ علو منای ،و فرارشااااها

کاه در تحلنالهای

سایتایر بی اارگذار سابای زاید و اارپذار سابای کم شاایتاه شاد بود از ساو تبرگی،
پژوه بهعاوا ،نرو پنشرا ،پاجم شایتاه شد.

●

ریر عیمل کلند شااایساایایشاادۀ داار (نتصااو ار ذهای جیمیه از آاادۀ آموزش و

پژوه

نرو د داجنایلیشاد ،و

ناسااقرار وی هی شایاسااهسایالر و ا انز پرور

نرو دهی جمینای در آموزش عیلی ) نز از ساو اعضای پال مورد بحث و بررسای قرار
گرفا و در رایا هنچکادا واجاد و اژگی پنشاارا،بود ،در الاو

راحیشاااد و در افق

تینن؛شاد شاایتاه شاد د .اگر ه همۀ موارد بر اسایس اجمی تبرگی ،در حوزۀ پژوه و
در توتنف سایراوهی آاادۀ وی ارتقی واجد اهمن و بیاساۀ توجها د.
براا؛اساایس پای عایمال کلناد (تاأانادشااد بای ر افزار و اجمای تبرگای )،در اا؛ مقایلاه
بهعاوا ،نروهی پنشرا ،شایسیای میشو د و به شرم شیل شمیرۀ ( )4میا داد شد ا د.
اا؛ نروهی پنشرا ،از اهمن و احامیل عد قفین در موضو مقیله (ایای آاادۀ آان؛ یمۀ
ارتقای مرتباۀ اعضااای هنئا علمی اارا )،برتورداراد؛ اگر اه ق و تاأانر اا؛ پای نرو
پنشارا ،در شایلدهی به آاادۀ آان؛ یمۀ ارتقی مرتبۀ اعضای هنئ علمی اارا ،به ا ا داز
نساا و براساایس ور تبرگی ،اهمن گیامی ،حیکم بر آموزش عیلی بنشااار از ساایار
پنشارا،هی شاایتاهشاد اسا  .گیاای اسا که عیمل ناسااقرار وی هی شایاسااهسایالر و
ا انز پرور

باهعاوا ،عایملی پایااه و پن فرا در فرااااد جرا دهی و تادوا؛ آان؛ایماۀ ارتقای

شاایتاه شاد و به ور مسااقل نرو پنشارا ،شاایتاه شاد اسا  .اا؛ پنشارا،هی مبای
تحلنلهی گسارد تر در پژوه هی آااد بهشمیر میرو د.
انتظارات جامعه (صنعت ،بازار
و دولت) از آموزش عالی

گفتمان حاکم بر آموزش
عالی در ایران

رقابتی و بینالمللیشدن
آموزش عالی

پیشرانهای آیندۀ آییننامۀ
ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت
علمی ایران

چالشهای نوظهور و توسعۀ
علوم میان و فرارشتهای

اقتصاد آموزش عالی

شکل  .4پنج نیروی پیشران شناساییشدۀ مؤثر بر آیندۀ آییننامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت علمی ایران
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 .5جمعبندی و نتیجهگیری

دغدغۀ پن فرا مقیله اا؛ بود اساا که ن را پنو د مساااقنم و مشاارود منی ،توساایۀ
دا شاایهی بی توسایۀ اجامیعی اقاصاید و فرهاای در کشاور ادراک میشاود و ساپل بی
در ورداشاا؛ اا؛ واقین که آان؛ یمۀ ارتقی مرتبۀ اعضای هنئ علمی دا شاای هی ایی از
ارکی ،مرم در رو د تییمل و توسایۀ وی آموزش عیلی در کشاور اسا

اا؛ پرسا هی مفرم

شاد که نرو دهی و عوامل کلند مؤار بر اا؛ آان؛ یمه کدا ا د روابط سایتایر منی ،آ،هی
او ه اس

و نروهی پنشرا ،شیلدهاد به آاادۀ اا؛ آان؛ یمه نسااد

براا؛ اسایس هدف اا؛ مقیله کوشا

در راساای شاایت

وی ماد عایتار مؤار آاادۀ

آان؛ یمۀ ارتقی به ماوور ااجید بسااار علمی برا سااایراوپرداز

راهبرد ایر و اتهیذ

تصااامنمای ،سا انایساااای بود اسا ا  .ازاا؛ رو مفایبق بای روایرد منای،رشا اااه ا مقایلاه
مجموعه ا از فییلن هی پژوهشاای و من دا ی بی هدف شااایت اتاالی ترا؛ نروهی
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دارا قدر ،پن را ادگی در شاایل دهی به ادو و ،آاادۀ آان؛ یمۀ ایدشااد تااور،
گرف  .برا اا؛ ماوور مجموعه عوامل کلند مؤار بر آاادۀ وی ارتقی اساایدا ،در
دا شاای هی کشاور احصای شاد تحلنل هی سایتایر برا تبنن؛ جیاای و روابط منی،
مؤلیه هی بی برر گنر از تحلنل آایر ماقیبل ا جی گرف و در ریا

نروهی پنشارا ،بی

اعابیرساااجی ایفاه هی در پال تبرگی ،تینن؛ گرداد .از منی ،ه عیمل کلند ریای شااد
در فراااد پژوه
(تااای

پای عیمل شیمل  )1گیامی ،حیکم بر آموزش عیلی؛  )2ا اویر جیمیه

بیزار و دول ) از آموزش عیلی؛  )3رقیبای و بن؛ المللی شااد ،آموزش عیلی؛

 )4اقاصااید آموزش عیلی؛ و  )5یل هی وورور و توساایۀ علو منی ،و فرارشاااه ا
براسایس ایفاه هی تحلنل سایتایر و تأاند تبرگی ،پژوه

به عاوا ،نروهی پنشارا،

در سایت بدال هی آاادۀ آان؛ یمۀ ارتقی مرتبۀ اعضای هنئ علمی در اارا ،شاایتاه
شاااداد .در اا؛ راسا ااای عایمال گیامای ،حایکم بر آموزش عایلی باه عاوا ،مرم ترا؛ نرو
پنشارا ،در موضاو اا؛ مقیله (آاادۀ آان؛ یمۀ ارتقی) در افق  1404شاایتاه شاد .گیامی،
حیکم بر آموزش عیلی بر دتیل هی و اارگذار هی حیتاال از مالحوی ،ساانیساای
امانای فرهاای و ارزشی بر وی حیمرا ی و مدارا (سنیس گذار و تصمنمگنر )

در آموزش عیلی و به تب تاأ انر آ ،بر سااایزوکیرهی ارزایبی شااایاسااااای و ارتقی رتبۀ
دا شایهنی ،در اا؛ وی دالل دارد.
نرو پنشاارا ،داار ا اوایرا ،جایمیاه باه ور عای و ذ ییای ،کلناد (شااایمال جایمیاۀ
مد ی تااای

دول

و بیزار) به ور تیص از وی آموزش عیلی اساا  .براا؛اساایس

ماایساا بی تغننر مقاضاانی ،و ضاارور ،اجاای یپذار پیساا گوای وی آموزش عیلی به
جیمیه تأانر ا اویرا ،اجامیعی و نیزهی ذ ییی ،و لزو در ورگرفا؛ آ،هی به ور بنیی
قشی مرمتر و بیزتیبی پر ان؛تر در تاونم آان؛ یمۀ آاادۀ ارتقی تواهد داش .
نرو پنشاارا ،سااو رقیب روزافزو ،منی ،دا شااای هی داتلی بی ایداار و همچان؛
اهمن بنشاار ارتقی توا ،رقیب پذار دا شاای هی در عرتاۀ جری ی اسا  .براا؛اسایس
ایفا؛ جیاایهی قیبل قبول در عرتاۀ رقیب علمی براسایس قواعد و اساای داردهی فراملی و
در ساافم بن؛المللی پنشاارا ی بای اهمنا در تبنن؛ روایردهای و ا اهای جرا گنر های
راهبرد در مساانر تادوا؛ آان؛ایماۀ آااادۀ ارتقایساا  .در همن؛ راساااای بر اهمنا توساایاۀ
ارتبای ای ،و همیایر های علمی و پژوهشاای (و همن؛ ور رمهای مشااارک وآورااه و
کیرآفراای ه) منی ،دا شااای هی مفرم کشااور بی دا شااای هی تاایح ی داار در ساافم
جری ی نز تأ کند شد اس .
پنش ارا ،ریر در تاونم و تدوا؛ آان؛ یمۀ آاادۀ ارتقی اسااایدا ،اقاصااید آموزش عیلی
اسا که تود از سااوای بر رو د پرشااای تجیر شااد ،آموزش عیلی در اارا( ،و جری )،و
ضارور،هی الزامی ،امیی ی ،و یل هی یشای از آ ،اشایر میکاد و از ساو داار بر
اهمن توجه به موضاو وی درآمدهی و ارتقی امیی ی ،اقاصاید اعضای هنئ علمی در
کشور برا تدوا؛ آان؛ یمۀ مزبور دالل دارد.
ساارا جای پنشاارا ،پاجم در تادوا؛ آان؛ایماۀ آااادۀ ارتقای موضااو توجاه باه ایل های
اجامایعی وورور در عرتاااههای داتلی و جرای ی باه ور عای و ضاارور ،ا فبایقپاذار
وی هی دا شاایهی (اعم از علمی پژوهشای ای تحقنق و توسایه) بی مقاضانی ،فرارشااها و
غنرتهصاصای موضاوعی ،جداد و توسایۀ شاما داز جیم ارا ه روایرد وی ماد و ای
کلگراای ه ضم؛ لحیظ میهن منی،رشاها (ازجمله توجه به سواههی فرهاای اجامیعی
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سانیسای حقوقی محنفی و )...در بسانیر از مسایتل و یل هی د نی پنچند و در حیل
تییمل اس .
بی شاایت عد قفین هی ریاه در اا؛ نروهی پنشارا ،در پژوه هی آااد امیی،
شاایسایای و توسایۀ ساایراوهی پن رو وی ارتقی دا شاایهی و آان؛ یمۀ ذ ربط فراهم
تواهاد شاااد .باه عبایر ،داار تحقق هرکادا از ساااایراوهای و تصااوارهای در آااادۀ موضااو
پژوه

در گرو رو داد ،تغننراتی در اا؛ ماغنرهیس  .درعن؛حیل همی،گو ه که گیاه شد

همۀ ماغنرهی هگی ۀ ارزایبیشااد در اا؛ مقیله در تصاامنمگنر هی و ساانیس ا گذار هی
ق آفرا؛ااد و الز اساا وضااینا احامایلی آ،های در تادوا؛ واراا های آااادۀ آان؛ایماۀ
ارتقای مرتباۀ اعضااای هنئا علمی اارا ،مورد توجاه قرار گنر اد .در انجاه بایتوجاه باه
عد قفین هی و رو د تفور عوامل اارگذار آان؛ یمۀ مزبور در آااد و درتااورتیکه بهواهد
بی تحوال ،جری ی در اا؛ عرتااه همای بیشااد بیاد پنچندگیهی ساایتایر و تحوال،
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محنط کال ،اجامیعی اقاصاید و سانیسای را در ور داشااه بیشاد؛ تاری یاۀ بداری آ ،اسا
که اای ه را رو ایروای موفق بی اا؛ تغننرا ،داشا؛ ای منی،رشاها و آااد ارا ه اس .
 .6تضاد منافع

اا؛ مقایله مساااهرج از پرو پژوهشاای بی عاوا ،نتوساایه روایرد آااد پژوهی ه در بیزبنای
آان؛ یمه ارتقی مرتبه اعضای هنئ علمی اارا ،در افق  1414در مرکز تحقنقی ،سانیسا
علمی کشور و بی حمیا میلی اا؛ مرکز اس .

منابع
پوای علنرضای؛ توبنی ،مرد ؛ و سانبواه علی ( .)1396بررسای ز جنر ساای ارتقیء اعضایء هنی ،علمی به
کم پوایشاایسای سانساام هی بی تمرکز بر سانیسا هی ارتقی؛ مورد مفیلیه دا شاای فردوسای مشارد .اوعین
کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویلشنلسی سلملنههل تررا ،اارا.،
جمیلی زوار باول؛ صار اتایری ی احمدرضای؛ نلی محمدرضای ( .)1397واکیو آان؛ یمه ارتقی اعضای
هنئ علمی :یل هی و پنیمدهی .آموزش عیلی اارا.79-98 )1(10 ،
حساانای مقاد محماد ( .)1393بن؛المللیشااد ،آموزشاای عیلی و آاااد دا شاااای در اارا( 1404 ،رساایله
مااشر شد دکار ) .دا شای بن؛المللی امی تمنای (ر ) دا شید علو اجامیعی قزوا؛.
دبنرتی ه شااورا عیلی ا قال فرهاای ( .)1394آان؛ یمه ارتقی مرتبه اعضاای هنأ ،علمی مؤسااسااههی
آمااوزش عاایلاای پااژوهشاااای و فااااایور دولااااای و غاانااردولااااای .باارگاارفاااااه از
شانربای یتار؛ سایعدمو شای لففالله ( .)1397پدادار ایر تجیر اعضای هنئ علمی از فراااد ارتقیء
مرتبه علمی .آموزش علعی ایران .57-77 )1(10
عصایر فراد ؛ عینینی ،فرزا ه ( .)1397قد بر آان؛ یمۀ ارتقیء اعضای هنئ علمی دا شاای هی و مؤساسای،
آموزشای کشاور :آسان شاایسای و اراتۀ راهییرهی .فصالنلمه ند کتل االع رسالنی و اربالالل ؛ )15(4
.213-223
فیضاالی یم الله ( .)1383ایهی به جری یشااد ،و رو دهی جری ی در تحوال ،آموزش عیلی و وضااین
آموزش عیلی اارا .،فصلنلمه علوم اجتملعی .1-41 )25(11
کنوا،آرا محمود؛ اجیقی رضااوا،؛ شاامهسااررابی مویر؛ و پیپی احمد ( .)1392گو هشااایساای تقل هی و
ساارق هی علمی بی اسااایید از شااایت تجربنی ،تاایح ورا ،در دا شااای علو پزشاایی اتاایری.،
م یریت االععل سعمت .449-460 )3(10
محمد دوساادار حسان؛؛ منرحسانای عبدالحمند ( .)1392سانیسا هی و فرااادهی ارتقی اعضای هنئ
علمی در دا شای هی مااه جری .،سیلستنلمه علم و فنلوری.55-70 ،)3(3 ،
محمد دوسادار حسن؛؛ و منرحسنای عبدالحمند ( .)1387بررسی تفبنقی مینیرهی ارتقی اعضی هنی،
علمی در آموزش عیلی .سنیس علم و فایور .91-106 )3(1
محمد دوساادار حسان؛؛ و منرحسانای عبدالحمند ( .)1392سانیسا هی و فرااادهی ارتقی اعضای هنئ
علمی در دا شای هی مااه جری .،سیلستنلمه علم و فنلوری .55-70 )3(3
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مراد رضاای ( .)1392آاااد پژوهی در آموزش عایلی :شاارااط و واژگیهای دا شاااای های ساارآماد در آاااد .
رهنیف .79-90 55
مرد رضای ( .)1394آااد شاایسای آموزش عیلی :راهبردهی و پنیمدهی سایزگیر دا شاای بی محنط و جیمیه.
فراین م یریت و بوساه .31-54 )1(28
همای علنرضااای؛ گودرز محمادعلی؛ حایجنای ی ابراهنم ( .)1394آاااد پژوهی تجایر شاااد ،آموزش عایلی
جمرور اسالمی اارا،؛ ضرور ،ای الزا  .آین هپژوهی م یریت .1-14 )102( 26
اوسایی هید ؛ اسادبنای محمد؛ حیجیتواجهلو تایلم رشاند ( )1398اسااهراج مینیرهی ارتقی مرتبه
اعضااای هنئا علمی از راق کایربساا مفایلیاه تفبنقی دا شاااای های مااها  .فصاالنالماه پژوه و
برنلمهریزی در آموزش علعی .73-95 )4(25
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