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Abstract 
Purpose: This study was conducted with the aim of "identifying and analyzing the research activities of faculty members 

in the field of political science of public universities in Tehran within the framework of the regulations for promoting the 

rank of faculty members. 

Methodology: The current research is a type of analytical evaluative research, which was carried out using the library study 

method. The population of this research includes all the members of the political science faculty of the government univer-

sities located in Tehran, whose number was 174 at the time of the research.  To select the sample, the stratified sampling 

method is used according to the volume. Among the statistical population, 119 people were estimated as a statistical sample 

using Cochran's sampling formula. The data collection of this research is related to the time efficiency of 2015 from the 

time of the implementation of the latest scientific promotion regulations until the end of 2019. The data has been analyzed 

using SPSS version 26 and Excel software. 

Findings: The results of research activities based on the promotion regulations showed that the number of research articles 

in the study period with a maximum of 43 articles, with the number of 43 articles indexed in the ISC database, 8 articles 

indexed in Scopus 2 articles are indexed in Web of Sciences and 2 articles are indexed in JCR. Maximum promotional and 

promotional articles of the study period with a maximum of 7 articles, of which 7 and 2 are related to promotional and 

promotional articles respectively. The number of complete articles in valid scientific conferences in the study period with a 

maximum of 19 articles, of which 12 and 17 are related to domestic and international valid scientific conferences, respec-

tively. Carrying out research projects in the study period with a maximum of 4 research projects, of which the number of 

projects inside and outside the institution is 3 and 4, respectively. The publication of books in the studied period is with a 

maximum of 37 book volumes, of which the authorship and composition of the book is the most with the number of 12, 

followed by the translation of the book with a numerical number of 8 and the title of book correction with a numerical 

value.contract Guidance for theses and doctoral dissertations with a maximum of 41 items, which are 32 and 15 respectively 

for the master's thesis and doctoral dissertation. The maximum presentation of theorizing chairs of the course under study 

is with a numerical value of 2, which is scientific-promotional chairs of criticism and scientific innovation in the scientific 

field, theorizing in the scientific field with a numerical value of 2 and presenting the results of the chairs in conferences with 

a numerical value of 0. Also, the ratio of books to articles in the study period is one fifth. The order of frequency of article 

publication based on the academic rank of professor, associate professor, and assistant professor in the course under review 

is 43, 33, and 17, respectively. In the field of specialization, almost the most areas of lack of expertise and international 

relations among faculty members in the field of political science are related to these two fields. The meaning of the field 

lacks research expertise, lack of order, intellectual coherence and a research procedure and focus, and a special and central 

specialized field with a numerical value of 24, which means that (20.16%) faculty members are in no specialized research 

field. They do not have them and also the field of international relations with a numerical value of 24 (20.16%) followed by 

political thought in Islam and Iran with a numerical value of 6 (5.04%) has the highest specialization field. 

Conclusion: The promotion system of faculty members as one of the main tools of policy making in higher education system 

plays a special role in organizing the performance of the faculty members, which is considered the most objective manifes-

tation of scientific board.The study of the literature indicates that enhancement of scientific order requires attention to both 

quantity and quality of the joint .the results of the study showed .since the promotion system of faculty members includes 

many elements, but the imbalance in the valuation of the activities and the summary of the weight of the research material 

to the articles related to the scientific - research papers and not considering any ceiling has caused it to undermine its effect 

. 
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-علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه هیأت اعضاء های پژوهشی  شناسایی و تحلیل فعالیت 

 1علمی هیأت  اعضاء   ارتقاء نامه  ی تهران در چارچوب آئینهای دولت 

 

های دولتی تهران در چارچوب های پژوهشی اعضای هیأت علمی رشته علوم سیاسی دانشگاهشناسی فعالیت آسیبشناسایی، ارزیابی و  این مقاله مستخرج از بخشی از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان ».  1

 نظام آموزش عالی« در دانشگاه شاهد است.

 ID. 0000-0003-2798-7143. (: karbalai_fateme@yahoo.com)ب اسالمی دانشگاه شاهد دانشجوی دکتری رشته مطالعات سیاسی انقال.2

 ID. 0000-0003-0038-2283. (: ghafari@shahed.ac.irاستاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد )نویسنده مسئول( ) .2

 ID. 0000-0003-4447-2651. (:beiginia@shahed.ac.ir)دانشیار مدیریت دانشگاه شاهد  .3

 چکیده
نامه  های دولتی تهران در چارچوب آئین رشته علوم سیاسی دانشگاه  هیأت علمی  اعضاءهای پژوهشی  این پژوهش با هدف »شناسایی و تحلیل فعالیت  هدف:

 . علمی« انجام شده استهیأت  اعضاء ارتقاء 

جامعه این پژوهش    .است  شده  استفاده  ایکتابخانه  مطالعه  روش  از  آن  انجام   برای  که  است  تحلیلی   ارزیابانه  هایپژوهش  نوع  از  حاضر  پژوهش  :شناسیروش

برای  .  نفر بودند  174تعداد آنان در زمان اجرای تحقیق  مستقر در شهر تهران است که  دولتی  های  هیأت علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه  اعضاءشامل تمامی  

نمونه از روش  نمونه  تعداد  گیری طبقهانتخاب  از میان جامعه آماری  استفاده شده است.  با حجم  استفاده فرمول    119ای متناسب  با  به عنوان نمونه آماری  نفر 

علمی تا پایان سال    ارتقاء   نامه  آخرین آئین   اجرایی شدناز زمان    1395به بازده زمانی    های این پژوهش مربوطگیری کوکران برآورد شدند. گردآوری دادهنمونه

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.    Excelو 26نسخه SPSS افزارها اطالعات با استفاده از نرم است. داده 1399

مقاله نمایه    43مقاله، با تعداد    43نشان داد که تعداد مقاالت پژوهشی در دوره مورد مطالعه با حداکثر  ،  ارتقاء   نامه  مبتنی بر آئینهای پژوهشی  نتایج فعالیت  ها:یافته

حداکثر مقاالت مقاله نمایه شده درجی سی آر است.    2مقاله نمایه شده در وب آو ساینس و    2مقاله نمایه شده در اسکوپوس،    8شده در پایگاه ای اس سی،  

های  تعداد مقاالت کامل در همایشمربوط به مقاالت ترویجی و تحشیه است.    2،  7مقاله که از این تعداد به ترتیب    7د مطالعه با حداکثر  ترویجی و تحشیه دوره مور

با حداکثر    علمی معتبر در دوره انجام  المللی است.  و بین  های علمی معتبر داخلی مربوط به همایش   17و12مقاله، که از این تعداد به ترتیب    19مورد مطالعه 

است. انتشار کتاب   4و    3های داخل و خارج موسسه به ترتیب  طرح پژوهشی که از این میزان تعداد طرح  4در دوره مورد مطالعه با حداکثر    های پژوهشیطرح

و    8و بعد از آن ترجمه کتاب با تعداد عددی    بیشترین  12جلد کتاب است که از این میزان تألیف و تصنیف کتاب با تعداد    37در دوره مورد مطالعه با حداکثر  

نامه کارشناسی ارشد و رساله  مورد که به ترتیب پایان  41های دکتری  با حداکثر  ها و رسالهنامهقرار دارد. راهنمایی پایان  .  عنوان تصحیح کتاب با مقدار عددی

و نوآوری   نقدترویجی   –های علمی است که کرسی  2ره مورد مطالعه با مقدار عددی  پردازی دوهای نظریهاست. حداکثر ارائه کرسی  15و    32دکتری به ترتیب  

همچنین نسبت کتاب به مقاله است.  0با مقدار عددی   هاها در همایشارائه نتایج کرسیو  2با مقدار عددی  پردازی در حوزه علمینظریه، علمی در حوزه علمی

به    مطالعههیأت علمی استاد، دانشیار و استادیار در دوره مورد    اعضاءترتیب فراوانی انتشار مقاله بر اساس مرتبه علمی  در دوره مورد مطالعه یک پنجم است.  

ن  هیأت علمی رشته علوم سیاسی مربوط به ای  اعضاءالملل  تقریباً بیشترین حوزه فاقد تخصص و روابط بین  گرایی تخصص   در حوزهاست.  17و    33،  43ترتیب  

با  که  دو حوزه است. منظور از حوزه فاقد تخصص پژوهشی، عدم نظم، انسجام فکری و یک رویه و تمرکز پژوهشی و حوزه تخصصی خاص و محوری است  

الملل با  بین  پژوهشی تخصصی ندارند و همچنین رشته روابط  هیأت علمی در هیچ حوزه  اعضاء  %(  20.16باشد، و این بدان معناست که )می  24مقدار عددی  

 باالترین حوزه تخصصی را دارا است.  %( 5.04) 6ایران با مقدار عددی  و در اسالم سیاسی ها اندیشهو پس از آن %( 20.16) 24مقدار عددی 

دهی به عملکرد  ای در جهتعالی نقش ویژهعنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری در نظام آموزش    هیأت علمی به  اعضاءمرتبه    ارتقاء نظام    گیری:نتیجه

مرتبه علمی، مستلزم توجه   ارتقاء مطالعه متون نشان داد که  .  شودترین نمود آن محسوب میهیأت علمی، عینی   اعضاء ارتقاء نامه هیأت علمی دارد که آئین  اعضاء

 هیأت علمی شامل عناصر متعددی است،  اعضاء  ارتقاء از آنجایی که نظام   .نتایج پژوهش نشان داد  به دو بُعد کمیّت و کیفیت توامان با هم بایستی صورت پذیرد.

و در نظر نگرفتن هیچ سقفی امتیازی    پژوهشی  –ت علمی  المربوط به مقا  صه شدن وزن ماده پژوهشی به بندالها و خعدم توازن در ارزشگذاری فعالیتولیکن  

 الشعاع آن قرار گیرد. ها تحتبرای آن باعث شده است تا دیگر فعالیت

 علمی ارتقاء نامه  ین ئهای دولتی و آهای پژوهشی، دانشگاههیأت علمی، فعالیت اعضاءرشته علوم سیاسی،  کلیدی: گانواژ
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 له ئمقدمه و بیان مس

رشته علوم سیاسی همچنان یک رشته محبوب، جذاب در قرن بیست و یکم است، از این رو، »تحقیق و پژوهش در سیاست و 

الملل در هزاره جدید« ارزش دو چندانی یافته است. شهرت ملی و جهانی اساساً بر اساس کارهای مکتوب است، همانند  روابط بین

دهند؛ بنابراین، در دهه گذشته، یکی با کیفیت باال ارائه می  "کاالیی"ها، مدرسان علوم سیاسی باید بتوانند نشان دهند که  سایر رشته

یکی از مهمترین عملکرد  علمی بوده است.    هیأت   اعضاءدر آموزش عالی، تنظیم کار    وعات سیاستگذاریترین موضاز برجسته

های  است. لذا، فعالیت  ارتقاء نامه  ها طبق آئینهای پژوهشی آن ها، فعالیت علمی رشته علوم سیاسی به مانند دیگررشته هیأت  اعضاء 

های عضو هیأت علمی که »ضمن هدفمند بودن، قابلیت کشف  ای از فعالیتاست از: مجموعه  عبارت های پژوهشی  فعالیتپژوهشی  

یافته  به کارگیری  فناوریو توسعه حقایق و  دانش و بسط  مرزهای  نیاز جامعه، توسعه  با هدف رفع  دارد و  را  های های علمی 

ازبینی سیستمی، کنترل شده، آزمایشی و منتقدانه از تر، ببه عبارتی روشن  (.1401برخوردار از اولویت در کشور است« )یوسفی،  

(.  1391گردد )جاهد و حسینی شاوون،ها به وسیله تئوری و انگاره رهنمون میهای طبیعی که ارتباط احتمالی میان این پدیدهپدیده

شی در علوم سیاسی، به  های پژوههای متفاوتی که در خصوص پژوهش بیان شدند، فعالیتصرف نظر از این که انواعی از دیدگاه

ها، مصوبات و قوانین نظام آموزش عالی لحاظ شده  گردد که در چارچوب مقررات، سیاستهایی اطالق میآن دسته از فعالیت

 آورد. علمی را به مرتبه علمی باالتر فراهم می هیأت  اعضاءو ترفیع  ارتقاء  ها مبنای باشد. این فعالیت 

خود بایستی بر اساس یک سری    ارتقاء علمی رشته علوم سیاسی برای طی مراحل ترفیع و    هیأت   اعضاء بر این اساس است که  

ضوابط و معیارهای های پژوهشی، امتیازاتی را کسب کنند. همان طور که در محافل آکادمیک علمی دنیا، به عنوان نمونه در دانشگاه  

اقیت علمی های برجسته و یا در دانشگاه بوستون ایاالت متحده، ایجاد خلّئه پژوهش، ارا1آکسفورد، به عنوان دانشگاه برتر جهانی

محسوب    علمی  هیأت   اعضاء  ارتقاء یا انتشار مقاله در مجالت معتبر علمی، میزان استنادهی به مقاالت، از معیارهای ارزشیابی و  

علمی علوم     هیأت   اعضاء ناسایی و ارزیابی فعالیت های مختلف های ش(. در ایران نیز مالک1397شود )شمشیری و همکاران،  می

، در مجموعه مقررات و ضوابط  ارتقاء ها برای کسب امتیازات الزم به منظور ترفیع و  های پژوهشی آنسیاسی، از جمله فعالیت

بینی و برای  های مربوط به آن پیشرالعملو دستو(  ترین سند آموزش عالیاساسی)  ارتقاء   نامه  آموزش عالی کشور از جمله آئین

 ها و موسسات آموزش عالی کشور ابالغ شده است.   اجرا به دانشگاه

های مهم دانشگاهی در نظام آموزش عالی از اهمیت فراوان برخوردار بوده  با عنایت به این که علوم سیاسی به عنوان یکی از رشته

تواند کارکرد الزم  مملکتی تاثیرگذار است، لذا، از منظر کارآیی و پویایی، زمانی می  های اجرایی کالنهای آن در سیاستو خروجی

های معتبر، مفید،  های پژوهشی، فعالیتعلمی آن بتوانند در زمینه فعالیت  هیأت   اعضاء برای نیل به اهداف خود را داشته باشد که  

علمی علوم سیاسی مهم است و    هیأت   اعضاءهای پژوهشی  یل فعالیتمساله محور و هدفمند داشته باشند. از این رو درک و تحل

تحقیقات چندانی در این باره انجام نشده است. در صورتی که با شتاب رو به رشد جهانی شدن و تخصصی شدن هر چه بیشتر  

به طور خاص، نیاز روزافزون    های آن از جمله علوم اجتماعی به طور عام و علوم سیاسیهای مختلف و زیر شاخهعلوم در حوزه

فعالیت است.  به  امری ضروری  کارآمد  موثر و  پژوهشی  روابط  علیرغم چارچوبهای  و  علوم سیاسی  برای  که  المللی  بینهای 

مایه و کشی شده برای آنان در نظر گرفت، از آن جائیکه بُنهای به صورت خطتوان چارچوبمشخص شده است، ولیکن نمی
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(.  3: 1386نفسه غیر قابل انفکاک است )مصفا، هایی که برای این دو رشته در نظر گرفته شده است فیو آموزشها  ماهیت بررسی 

این بر این اساس،  گردد.  گردد، شامل دیگری نیز میاز این رو، هر کجا عنوان یکی از این دو رشته در پژوهش حاضر مطرح می

دنبال  پژوهش   فعالیتشناسایی  به  دانشگاه  هیأت   اعضاء پژوهشی  های  و تحلیل  تهران در  علمی رشته علوم سیاسی  های دولتی 

 است علمی هیأت  اعضاء  ارتقاءنامه  چارچوب آئین

 پژوهش   هایسؤال

نامه  بر اساس آئینهای دولتی مستقر در شهر تهران  علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه  هیأت   اعضاءهای پژوهشی  عملکرد فعالیت   -1

 چگونه است؟ هیأت علمی  ارتقاء 

های دولتی مستقر در شهر  علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه  هیأت   اعضاء های پژوهشی  فعالیت  ارتقاء نامه  آئیندر چارچوب  -2

 شوند؟تهران چگونه ارزیابی و تحلیل می

علمی رشته علوم سیاسی    هیأت   اعضاءهای پژوهشی  فعالیت  خاص(  تحقیقاتی  محور  یک  متمرکز بودن درهای تخصصی ) حوزه -3

 ؟ است  های دولتی مستقر در شهر تهران چگونهدانشگاه

 چارچوب نظری 

عهده دارند،    را برکه هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در کنار تولید علم  در نظام آموزش عالی  هایی  عنوان سازمان  ها بهدانشگاه

علمی    هیأت  اعضاء ارزیابی عملکرد  (. 1399هیأت خود نیاز دارد )عابد و همکاران،   اعضاءبیش از هر سازمانی به ارزیابی عملکرد 

یت تضمین کیفو ن ارزیابی اعتبارسنجی العنوان زیرنظام از نظام ک ویژهای دارد و دامنه این اهمیت تا آنجاست که خود بهاهمیت 

دهد برای شناسایی و  مطالعه ادبیات موضوع نشان می(. از اینرو،  1378)اسحاقی و همکاران،  شود  در آموزش عالی محسوب می

ها  شود و بر اساس این گونهعلمی در کشورهای مختلف از معیارهای متفاوتی استفاده می  هیأت   اعضاء های پژوهشی  ارزیابی فعالیت

و    أت هی  اعضاء ها  مالک رشد  مراحل  می   ارتقاء   علمی  را طی  علمی خود  شناسایی مرتبه  برای  کمّی  از شاخص  استفاده  کنند. 

علمی به جز در نظام آموزش عالی ایاالت متحده سابقه طوالنی ندارد و پیشینه آن به اواخر قرن   هیأت  اعضاء های پژوهشی  فعالیت

 هیأت  اعضاءه هم اکنون مجموعه معیارهای در نظر گرفته شده برای شناسایی و ارزیابی گردد کنوزدهم و ابتدای قرن بیستم بازمی

گیرد. کشورهای اروپایی نیز در اواخر قرن بیستم برای هماهنگی در نظام آموزش عالی درصدد راهکاری  علمی مورد استفاده قرار می

مندی و ای تاسیس شد )صادقیشورهای اروپایی نهادهای ویژهمناسب برآمدند. از اینرو، برای سنجش آموزش عالی در برخی ک

 (.  1394همکاران،  

های مختلف و مطرح در سطح جهانی همچون ایاالت متحده آمریکا از جمله  از جمله معیارهای در نظر گرفته شده برای دانشگاه

معیار آموزشی: نوآوری در  (  2ویت علمی؛  ایجاد نوآوری علمی، ایجاد ه (  1هایی همچون موارد پژوهشی:  دانشگاه بوستون مالک

برنامه بهرهتدریس،  آموزشی،  اصالحات  درسی،  یافتههای  از  کنفرانسگیری  در  شده  منتشر  معیارهایی های  هاروارد  دانشگاه  ها. 

مطرح  های ای که رویکرد و فلسفه تدریس وی را بازنمایی کند. دانشگاه( گزارش تدریس؛ به گونه2( گزارش پژوهش؛ 1همچون  

های  ( آموزش دانشجویان در گروه3( برتری در آموزش؛  2های برجسته؛  ( پژوهش1انگلستان همچون آکسفورد معیارهایی همچون  

(توانمندی  6ها سمینارها و جلسات پژوهشی؛  ( شرکت در کنفرانس5( توانمندی سرپرستی دانشجویان تحصیالت تکمیلی؛  4پیشرفته؛

( توانمندی مشارکت اثربخش در  8ها مانند، همکاری با سایر موسسات و ( اثربخشی ماموریت7؛ انجام وظایف معنوی به طور موثر

کمبریج به عنوان یکی از   اجرا و گسترش مباحث آکادمیک در سطح دانشکده است. معیارهای در نظر گرفته شده برای دانشگاه
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پژوهش تاثیرگذار در معیار جهانی و سهم موثر در پیشرفت    ( پژوهش: ارائه شواهدی مبتنی بر انجام 1های شاخص عبارت از: دانشگاه

های  ( خدمات عمومی: ارائه مدارکی مبتنی بر نقش موثر در انجام فعالیت 3آموزش: ارائه شواهدی مبتنی بر تدریس موثر؛ (2دانش؛

(  2؛  1( اصالت 1 :و تاکید باشدتواند مورد توجه  بنابراین، پنج معیار کلی می(.  1397)شمشیری و همکاران،  خارج از دانشگاه است  

علمی کشورهای    هیأت   اعضاء های  با بررسی موردی نظام شناسایی فعالیت.  5( اثربخشی 5و    4(سودمندی 4؛  3( کیفیت3؛  2نوآوری 

هر کشور شاخص که  آنست  نمایانگر  برخی شباهت   یجهان،  دارای  تفاوتکه  و  میها  دارا  را  لحاظ شده  معیارهای  باشند.  های 

توان در سه گروه آموزش، پژوهش و خدمات  ها را میها و کالجعلمی دانشگاه  هیأت   اعضاءمعیارهای مربوط به شناسایی کلی  

 (.  Igbojekwe & Ugo-Okoro, 2015بندی کرد )طبقه

ایران از آن جا که نظام  های مختلف ذکر شد )مختص بودن معیار برای هر دانشگاه(، در  برخالف آن چه که در خصوص دانشگاه

های گوناگون از این امر مستثنی نبوده است، به  دهی شده است، بنابراین سیاستگذاری در زمینهاداره امور به شیوه متمرکز سامان

ها کنند و نهادهای علمی از جمله دانشگاه صورتی که نظام آموزش عالی ایران نهادهای گوناگونی به سیاستگذاری برای آن اقدام می

و موسسات آموزشی و پژوهشی در اغلب امور تنها اجرا کننده تصمیمات گرفته شده از جمله مجلس شورای اسالمی، شورای  

علمی نیز از   ارتقاء های اعالن شده در زمینه نظام  انقالب فرهنگی و در مواردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند. سیاست

علمی که مهمترین ابزار شناخته شده  هیأت اعضاء برای شناسایی عملکرد  ارتقاء نامه  تی که آئیناین قاعده مستثنی نیست؛ به صور

به توصیه وزارتخانه انقالب فرهنگی  آنست،  تایید شورای عالی  با  بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  های علوم و تحقیقات، 

 اعضاءهای پژوهشی یکی از سه عملکرد اصلی  فعالیت از آن جا که (. 1399مندی به خود گرفت )قنبری و یوسفی، صورت ضابطه

نامه  های پژوهشی در ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا بر اساس آئینفعالیت  ها است، لذا  اهم شاخصعلمی در دانشگاه   هیأت 

های چاپ شده  ر علمی اعم از چاپی یا الکترونیکی، مقاله علمی در نشریات معتب  هیأت   اعضاءهای منتشر شده  شامل، »مقاله   ارتقاء 

-های علمیهای چاپ شده / تجدید چاپ شده، نشانهای ملی و بین المللی، کتاب علمی در مجموعه مقاالت همایش   هیأت  اعضاء 

نوین، طرح نظرات  ارائه  ثبت شده و  بدیع هنری  آثار  اکتشافات،  فپژوهشی،اختراعات،  کاربردی و  ها و دستاوردهای عالیت های 

 .  6( 1395باشد )دانشگاه تهران،  فناورانه« می

  جرا شده استالازمال  1395سال  فرهنگی تصویب و از    بالعالی انق   در شورای  1394نامه در اسفند  هفتمین ویرایش این آئین

های  »فعالیت ارتقاء نامه  پژوهشی بر طبق آئینهای با توجه به تعریف در نظر گرفته شده برای فعالیت( و 1397)روشن و قاسمی، 

علمی است که ضمن هدفمند بودن، قابلیت کشف و توسعه حقایق و به کارگیری    های عضو  هیأت ای از فعالیت پژوهشی مجموعه

ت در کشور شکل  های برخوردار از اولوی های علمی را دارد و با هدف رفع نیاز جامعه، توسعه مرزهای دانش و بسط فناورییافته

توان مطابق این تحلیل از مواردی چون هدفمند بودن، رفع نیازهای جامعه، توسعه مرزهای  می( 1400صادقی آرانی،  گرفته است« )

فعالیت با رویکرد دیگر کشورها در حوزه  نمود، که  برداشت  را  نوآوری علمی  ایجاد  برخی شاخص دانش و  پژوهشی در    های 

 همخوانی دارد. 

 
1  .Originality 
2 .Novelty 
3 .Quality 
4. Usefulness 
5 .Effectiveness 

6 .https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/2982 

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/2982
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همچون    بند ذیل ماده مذکور، شناسایی شاخص  16و    ارتقاء  نامه  آئین  3)پژوهشی و اجرایی( ماده    ارتقاء   ماده آئین نامه    4به  با توجه  

های علمی و ارائه مقاله در همایش  علمی به صورت کتاب و مقاله  هیأت   اعضاء»چاپ دستاوردهای پژوهشی در زمینه تخصصی  

.  مهم برگزیده این ماده در نظر گرفت   توان به عنوان شاخص را می  های پژوهشو انجام طرح  رائه نظریه علمی المللی، اداخلی و بین

فعالیت ارزیابی  اینرو،  با سنجهاز  کتاب  موضوع  گرفته  پژوهشی صورت  و های  انتقادی  تصنیف، تصحیح  تألیف،  های همچون، 

و ارائه کامل مقاله    ای اس سی، اسکوپوس، ای اس ایهای علمی معتبر از جمله  های مقاالت همچون انتشار در مجلهترجمه، سنجه

همایش کرسی در  علمی،  علمیهای  کرسی  -های  نتایج  ارائه  همایشترویجی،  در  علمی،   ها  در حوزه  علمی  نوآوری  و  نقد  ها، 

 باشد. های صورت گرفته میاز دیگر ارزیابی طرح های داخل و خارج از موسسه پردازی در حوزه علمی و انجام نظریه

های پژوهشی همچون )قانون اساسی ج.ا.ا.،   های کالن و اسناد باالدستی در حوزه فعالیتاز سوئی دیگر، با بررسی سیاستگذاری

های پژوهشی و ساله جمهوری اسالمی، قوانین و مقررات مصوب در حوزه فعالیت  20انداز  نقشه علمی جامع کشور، سند چشم

توان به اهمیت تحقیق و پژوهش در ایران در رشته علوم سیاسی علوم سیاسی( می  ارتقاء   سیاسی مانند کارگروه تحول و  رشته علوم  

شوند و بایستی یکسری مراتب ارتقا را طی  علمی علوم سیاسی که به عنوان پژوهشگر سیاسی تلقی می  هیأت   اعضاء نیز پی برد.  

 اعضاء علمی بسیار مهم است، اما تحقیقات اندکی در خصوص عملکرد    هیأت   اعضاء ی پژوهشی  هاکنند. در حالی که درک فعالیت

ها از جمله رشته علوم سیاسی انجام شده است. بر اساس نظرات مطرح شده و با توجه به سواالت پژوهش  علمی برخی رشته  هیأت 

 طراحی کرد.  ارتقاء نامه  علمی علوم سیاسی بر اساس آئین  هیأت   اء اعضهای پژوهشی  فعالیت ( را برای اهم1ّ)  شکلتوان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اهم فعالیت

 نامه ارتقاءپژوهشی آئین

 تحلیل و ارزیابی

موارد شناسایی 

 شده
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 ( 1395: ارتقاء نامه )آئینعلمی  ارتقاء نامه آئین های پژوهشیفعالیت ( اهم1ّشکل )

 پیشینه پژوهش 

توان به موارد زیر اشاره  صورت گرفته است، می  ارتقاءنامه  هایی که بر روی آئیناز جمله پژوهش  ارتقاءنامه  مورد آئیندر  

 کرد.  

اول پژوهش  دسته  این  آسیب از  درباره  نقدهایی  ها  و  بر  شناسی  که  است.  آئیناست  شده  نوشته  ارتقاء  نامه 

هیأت علمی و پیامدهای منفی حاصل از آن در  اعضاء ارتقاءنامه شناسانه به آئین( در مقاله »نگاه آسیب 1393)ارسطوپور

(  1396عصاره و عفیفیان )اند.  پرداخته  1389مصوب    ارتقاءنامه  آئینبه مشکالت زبانی و نظام انگیزشی  زمینه تولید علم«  

شناسى  ها و مؤسسات آموزشى کشور: آسیب هیأت علمی دانشگاه  اعضاء ارتقاءنامۀ  در پژوهشی با عنوان »نقدی بر آئین

تحقیقاتى   -ی  ها و مراکز علمعلمى دانشگاه  اعضاى هیأت  ارتقاء  نامۀ  بر آئین»نقدى    پژوهشهدف  و ارائۀ راهکارها« که  

و ازطریق مطالعۀ   شناسى آن راهکارهایى را در قالب پیشنهاد ارائه کندضمن آسیب بتواند  کشور است تا در این راستا  

،  ارتقاءنامۀ  است. در این مطالعه ضمن بررسى آئین  هاى موجود در این زمینه انجام شدهنامهتون مربوط و بررسى آئینم

( در  1397«. جمالی زواره و همکاران )است   ها پیشنهاد شدهتفصیل بیان و راهکارهایى جهت بهبود آن  هاى آن بهچالش

نامه با روش  ها و پیامدها« به بررسی نقاط ضعف آئینچالشهیأت علمی:  اعضاء  ارتقاءنامه آئینتحقیقی با عنوان »واکاوی 

این نامه  ایراد کلی در نظر گرفته شده برای آئیندهد  پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می  ارتقاءتحلیل محتوای کیفی  

ها،  امه نگاشته شده است، در صورتی که بنا به ماهیت متفاوت رشتهنها یک آئینها و همه رشتهاست که برای همه دانشگاه

توان یکسان در نظر  های مختلف اعم از »علوم انسانی، فنی و ریاضی، هنر« نمیهیأت علمی در رشته  اعضاء  ارتقاءروش  

پژوهشی از جمله ای اس  -یهای پژوهشی باالخص انتشار مقاالت علمنامه به فعالیت گرفت. افزون بر این، تاکید آئین

 نامه وارد شده است. ترین نقدهایی است که به آئینهای آموزشی از اصلیای در قیاس با فعالیت 

  اجتماعی  و  انسانی  علوم  های  دانشکده  علمی  هیأت  اعضاء  رفتاری  ( در تحقیقی با عنوان »تحلیل1397روشن و قاسمی )

علمی    ارتقاءنامه  علمی بر اساس آئین  هیأت  اعضاءفایده    -واکاوی رفتار عقالیی مبنی بر هزینه  علمی« با    ارتقاء  فرآیند  در

ها به چاپ  ئین بودن تمایل آناهای اقتصاد خرد از پ و بررسی پیامدهای کالن آن، حاکی از آنست با استفاده از آموزه

های داخلی و  تفاوت معناداری در امتیازدهی بین مقاالت و کتابالمللی به دلیل نبود  های معتبر بینمقاالت در نشریه

و عدم شرکت در    المللی المللی با احتساب زحمت فراوان چاپ مقاله و انتشار کتاب در مجالت و انتشارات بینبین

پیامدهای کالن این  های مبادالتی و نبود امتیاز متناسب با آن است.  المللی خارج از کشور به دلیل هزینههای بینکنفرانس

المللی شده  های ایرانی در محافل علمی بینرفتارهای فردی منجر به عرضه روزافزون مجالت داخلی، و انزوای دانشگاه

 است.  

( همکاران  و  چاکلی  »1398نوروزی  عنوان  با  تحقیقی  در  آئینچالش(  ارتقاء  های  برای  نامه  علمی  هیأت  اعضاء 

نامه به بررسی نقاط ضعف آئین«  وری علمی پژوهشگران رشته موسیقی در ایرانبهرههمترازسازی سنجش و ارزیابی  
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نامه ینئکه برای بروندادهای غالب رشته موسیقی در آ  نتایج پژوهش حاکی از آن بودبرای رشته موسیقی پرداخته است. 

چندان زیاد    و امتیازی نه  «آثار بدیع و ارزنده هنری»صورت کلی، با عبارت    نشده است و تنها به  ارتقاء جایگاهی تعریف

اعضاء هیأت علمی رشته موسیقی  های عمده  ها و فعالیت شده است، که این امر باعث خواهد شد تا توانایی  در نظر گرفته

 .نامه کسب نکنندینئنادیده گرفته شود و این افراد امتیاز چندانی از آ

  منظور   به  سیستمی  تفکر  رویکرد   از  گیریبهره»های مهم در این زمینه، با عنوان  ( در یکی از پژوهش1400)  آرانی  صادقی

با    «علمی  هیأت  اعضاء  ارتقاء    نامهآئین  بودن  محورمقاله  بر  نقدی:  عالی  آموزش  هایسیاست   جانبی  اثرهای  بررسی

 آن   حول  قدرت  هایشبکه  تشکیل  و  علمی  مجالت  افزایش   مشابه،  و  غیرکاربردی  کیفیت،بی  پژوهشی  شناسی »آثارآسیب 

  کارهای  سپاریبرون  بازار  گسترش  علمی،  هایهنجارشکنی  و  پژوهشی  رفتارهای  سوء   گسترش  مقاله،  چاپ  برای

 به  ابزاری  نگاه  به  کریمانه  نگاه  از  علمی  هیأت  اعضاء  نگاه  تغییر  و  عالی  آموزش  شدنتجاری  و  نویسیسایه  و  پژوهشی

 سازی شده است. مدل دانشجویان«

بسته    علمی؛  هیأت  اعضاء  ارتقاء  نظام  شناسیآسیب   و  بررسی( در گزارشی با عنوان »1401در کنار این مطالعات یوسفی )

در یک    های مجلس شورای اسالمیبرای مرکز پژوهش«  هیأت علمی  اعضاء  ارتقاءنامه  آئینح و بازنگری  الپیشنهادی اص

های مختلف در این  شناسی نظام ارتقا و همچنین مطالعه تطبیقی دانشگاهبه روندپژوهی و آسیب   ابتدا  بسته پیشنهادی

توصیه   ءتمامی عناصر مرتبط با نظام ارتقا»ابتدا اقدامات الزم جهت همسوسازی  ،  گزارشاین  در    است.خصوص پرداخته  

های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی؛  به تفکیک مواد چهارگانه )فعالیت   ءنامه ارتقاشده و سپس اصالحات پیشنهادی در آئین

گزارش  . در پایان  شده است ارائه    «های علمی ـ اجرایی(های پژوهشی، فناوری و فعالیت های آموزشی؛ فعالیت فعالیت 

پیشنهادهایی در این زمینه به شورای عالی انقالب فرهنگی و »  ءها به مسئله ارتقانیز با توجه به ارتباط و سطح ورود نهاد

توجه به ارتباط این موضوع به کفایت علمی دانشجویان دکتری،   همچنین با  مجلس شورای اسالمی ارائه شده است.

   .«رح شده است نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطپیشنهاد اصالح آئین

های مهم در این  علمی ایران و جهان است که یکی از پژوهش  ارتقاءنامه  های تطبیقی آئینشامل پژوهش  دسته دوم

)زمینه،   و خطیبان  »بررسی1386پازارگادی    های دانشگاه  برخی  در  علمی  هیأت  اعضاء  عملکرد  ارزشیابی  هاینظام  ( 

  انگلستان،  و  کانادا  آمریکا،  هایکشور  در  بزرگ  هایعلمی دانشگاه  هیات  اعضای  ارزشیابی  هایجهان« بررسی سیستم

  جهت اصالح نظام را در  گیری از این مطالعات  بهره  دهند ومیو بررسی قرار    آنان مورد نقد  تجربیات  و  برجسته  نکات

( با عنوان »بررسی تطبیقی  1388دوستدار و میرحسینی )مطالعه محمدی    دانند.قابل تأمل می  کشور  هایدانشگاهارزشیابی  

دانشگاه از کشورهای    35هیأت علمی در آموزش عالی« است. مقاله مذکور با بررسی تطبیقی با    اعضاء  ارتقاءمعیارهای  

ام  مختلف جهان در سه بخش آموزش، پژوهش و خدمات پرداخته است. که نتایج پژوهش حاکی از تفاوت عمده در نظ

گرایی و  های مورد مطالعه از نظر توجه به بخش آموزش، کیفیهیأت علمی در ایران در مقایسه با دانشگاه اعضاء  ارتقاء 

 تخصصی بودن معیارهای در نظر گرفته شده برای ارزیابی وجود دارد.
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با عنوان »سیاست 1392همچنین محمدی دوستدار و میرحسینی)   اعضاى   ارتقاى  هاىفرآیند  و   ها( در پژوهشی دیگر 

بررسی    جهان«  منتخب   هاىدانشگاه  در  علمى  هیأت به  تطبیقی  نگاهی  اجرایی  فرآیندبا  دانشگاه  ارتقاء  های  های  در 

کلمبیا)کانادا(،  کمبریج)انگلستان(، کیپ   ایندرایراستا)هند(  ملبورن)استرالیا(،   هاروارد)آمریکا(،  بریتیش  ن)آفریقای  اوتو 

از.  پردازدمی  جنوبی(  ارتقاءتقاضا    فرآیند  ،ءارتقا  فرآینداهداف کالن تعیین شده برای  : »مسائل مورد بررسی عبارتند 

تصمیم مختلف،مراجع  سطوح  در  و    گیری  بررسی  مورد  مستندات  تقاضاهای    فرآیندانواع  ارزیابی    ارتقاءبررسی  و 

نامه  های موضوعی در کنار نگاهی به آئیندانشگاه براساس این زمینههای حاصل از مطالعه اسناد شش  یافته  مستندات،

دانشگاه  اعضاء  ارتقاء علمی  دغدغههیأت  برخی  مبنای طرح  کشورمان  درباره بخشهای  پیشنهادهایی  ارائه  و  های  ها 

 «. گیرددر نظام آموزش عالی کشور در این مقاله قرار می ارتقاء فرآیندمختلف 

  منظر   از  انسانی  علوم  حوزه  در  علمی  هیأت  اعضاء  ارتقاء  معیارهای( در تحقیقی با عنوان »1397ی و همکاران )شمشیر

که بر گرفته از یک طرح  ترکیبی«   پژوهشی   شیراز   دانشگاه  علمی   هیأت  اعضاء  تجارب  و   دنیا  معتبر  های دانشگاه  تجارب

از منظر مطالعات   هیأت علمی در حوزه علوم انسانی   اعضاء  ارتقاءهای  رآیندفو با هدف مطالعه معیارها و  پژوهشی است  

فعلی مورد    ارتقاءنامه  بر اساس آئینهیأت علمی دانشگاه شیراز«    اعضاءجهانی و هم راستاسازی مطالعات با تجارب  

 مطالعه قرار داده است. 

  کاربست  طریق  از  علمی  هیأت  اعضاء  مرتبه  ارتقاء  معیارهای  »استخراج( در یک طرح پژوهشی  1398یوسفی و همکاران )

مرتبه علمی کشور با مطالعه تطبیقی معیارهای   ارتقاءنامه  « در جهت ارزیابی آئینهای مختلفتطبیقی دانشگاهمطالعه  

آموزش،  ر منطقه، به بررسی معیارهای  دانشگاه برت  6دانشگاه برتر جهان و    9های مختلف که شامل  ارتقاء از برخی دانشگاه

اند و معیارهای مرتبط با آموزش، پژوهش و خدمات را استخراج و در یک  ها پرداختهاین دانشگاه  پژوهش و خدمات

اند تا از این رهگذر سعی در دیدگاهی جدید برای سیاستگذاران بررسی تطبیقی به اشتراکات و افتراقات آن پرداخته

 شور فراهم نمایند.حوزه آموزش عالی ک

 ای تطبیقیهیأت علمی در ایران بر اساس مطالعه  اعضاءمرتبه    ارتقاء   معیارهای  ( در پژوهش »1399قنبری و یوسفی )

هیأت    اعضاء  مرتبه علمی  ارتقاء  به مقایسه نظام « که  های مختلف هیأت علمی در دانشگاه  اعضاءمرتبه    ارتقاء  های نظام

تا از   14و    ایرانموارد قابل توجه در مقایسه نظام مرتبه علمی  است.  های مختلف پرداخته  دانشگاهتا    14لمی ایران و  ع

 توجهی نظام  در ایران، کمهیأت علمی    اعضاءعلمی  مرتبه    ارتقاءمتمرکز بودن نظام  »:  جهان بیانگرهای مختلف  دانشگاه

های تدریس، نوشتن کتاب درسی، توانایی تحریک ، نوآوری در روش(به طور کلی)ی  کشورمان به عوامل آموزش   ارتقاء

کاربردی بودن پژوهش  هایدانشجویان برای آموزش کیفیت و  به  ارتباط با صنعت و بخش  بیشتر، عوامل مربوط  ها، 

 توان اشاره کرد.  « میخصوصی و اثربخشی خدمات اجرایی

( در  1392اند. مهدی )تدوین شده  ارتقاءبا محوریت آینده آموزش عالی و سامانه  درباره مطالعاتی است که    دسته سوم

»آینده با عنوان  و ویژگی تحقیقی  آموزش عالی: شرایط  در  دانشگاهپژوهی  این موضوع  های  به  آینده«  در  های سرآمد 

جهان پویای فعلی، در این مقاله  های مهمی از آموزش عالی متناسب با  پرداخته است. با توجه به عدم به روزرسانی بخش
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الزاممرور و تحلیل برخی از اسناد آینده »سعی شده است با استفاده از روش   ها، دستاوردها و پژوهی، شرایط، زمینه، 

عنوان ابزار تفکر درباره آینده آموزش عالی و نهاد دانشگاه، شناسایی و ارائه  های سرآمد در آینده بههای دانشگاهویژگی

پژوهشی تجاری شدن آموزش عالی جمهوری اسالمی    ( در تحقیقی با عنوان »آینده1394همتی و همکاران )  ت«.س شده ا

های گوناگونی  اند. به علت تغییر و دگرگونی در جهان آینده، با واقعیت ایران؛ ضرورت یا الزام« به این موضوع پرداخته

صیص بودجه برای آموزش عالی بین تعداد بیشتری از افراد  در ابعاد اجتماعی و اقتصادی همراه خواهد داشت. لذا تخ

»تقسیم می لذا،  تجاریآیندهشود.  میپژوهی  عالی  آموزش  نشانگرها، شدن  روندها،  تغییرات،  گذشته،  بررسی  با  تواند 

عالی   شدن آموزشهای بدیل تجاریهای اصلی مرتبط را شناسایی نموده و سناریوهای آیندههای نوظهور، پیشرانپدیده

 «.نماید معرفی محیطی هایپیشران اصلی قطعیت عدم در ایران را در مواجهه فعال با 

 نامۀآئین  آیندۀ  سازندۀ  های پیشران  شناسایی   و  هامؤلفه  ساختاری  پژوهشی با عنوان »تحلیل( در1401و همکاران )  رضایان  

  عوامل  تعیین و شناسایی پژوهش، « که هدف 1414 افق در ایران در عالی آموزش مراکز علمی هیأت اعضاء مرتبۀ ارتقاء

  و  هادانشگاه  علمی  هیأت  اعضاء  مرتبۀ  ارتقاء  نامۀآئین  تدوین  مسیر  در  پیشران  نیروهای  و  نوظهور  روندهای  کلیدی،

  آموزش   بر  حاکم  گفتمان »   نیروی  لذا، پنج .  است   1414  افق  در  کلیدی  هایمؤلفه  و  عوامل  میان  ساختاری  روابط  ارزیابی

 شدنالمللیبین  و  رقابتی»  ،«عالی  آموزش  اقتصاد»  ،«عالی  آموزش  از(  دولت   و  بازار  صنعت،)  جامعه  انتظار»  ،«ایران  در  عالی

  پژوهش   موضوع  در  تغییر  هایپیشران  عنوانبه  «ایفرارشته  و  میان  علوم  توسعۀ  و  نوظهور  هایچالش »  و  «عالی  آموزش

 .  است  شده در این پژوهش تبیین علمی هیأت اعضاء ارتقاء  نظام آیندۀ در هریک نقش و تأثیر و  گردیده احصاء

(  1397به مانند تحقیق شیربیگی و ساعدموچشمی )  ارتقاءنامه  علمی از آئینهیأت  اعضاء پدیدارنگاری  دسته چهارم  در

  18نگاری مرتبه علمی« که در این پژوهش به تجربه ارتقاء فرآیند علمی از هیأت اعضاءبا عنوان  »پدیدارنگاری تجارب 

از   پرداخته  اعضاءنفر  کردستان  دانشگاه  )هیأت علمی  تجربه زیسته »  (1397اند. همچنین روحانی و رشیدی  واکاوی 

ای کیفی ه در این پژوهش مطالعهای به روش پدیدارشناسی« ک مرتبه علمی؛ مطالعه  ارتقاء  هیأت علمی از روند    اعضاء

 اند. هیأت علمی دانشگاه تهران انجام داده اعضاءتن از  21روی 

نامه  هیأت علمی بر اساس آئین  اعضاء  ارتقاءها در حوزه ارزیابی و  در حوزه پیشینه تحقیق در خارج از کشور، پژوهش

دانشگاه به چند  داخلی  زمینه  این  در  که  است  میها  اشاره  آن  عنوان   1اوکسنر   گردد:مورد  با  تحقیقی  در  همکاران  و 

تجربی« پرداختند و به این نتیجه    مطالعه  چهار  نتایج  تلفیق.  انسانی  علوم  در  پژوهش  کیفیت   ارزیابی  برای  سازی»زمینه

ارزیابی حوزه علوم   باشد و محقّقان برایرسیدند که ارزیابی عملکرد پژوهش درحوزه علوم انسانی پیچیده و دشوار می 

های بسیاری  اند؛ و با توجه به این که در خصوص این موضوع بحث های مختلفی استفاده کردهانسانی از ابزارها و روش

صورت گرفته است، ولیکن هنوز مشکل ارزیابی تحقیقات علوم انسانی الینحل پا بر جا است. ماحصل نتایج نشانگر آن 

هایی خاص خود را دارد، ولی ارزیابی  ها و محدودیت کمّی چارچوب  استفاده از شاخصبی با  ا است در حالی که ارزی

 
1 . Ochsner 
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 کندهای علوم انسانی فراهم میهایی را برای ارزیابی پژوهشتحقیقات صورت گرفته با استفاده از شاخص کیفی فرصت 

(Ochsner et al,2014.) 

زمان«   مدت  تحلیل  و  تجزیه:  ژاپن  در  اقتصاد  هایبخش  در  جنسیتی  ارتقاء    های»تفاوت  1تاکاهاشی   و   های تاکاهاشییافته

های ژاپن نشان داد که زمان انتصاب اولیه کاری تا رسیدن به مرتبه علمی دانشیاری  علمی در دانشگاه  ارتقاء  بر اساس  

پائین در  را  بیشتری  زمان  زنان مدرس مدت  مردان است و  از  بیشتر  زنان  باقی میترین رتبه  برای  مانند و دانشگاهی 

  .(Takahashi & Takahashi,2015) تر استعلمی به استادی پیچیده ارتقاء موضوع شکاف جنسیتی در 

:  ج.ا.ا   و  متحده  ایاالت  در  (ارتقاء  ) علمی    هیأت  اعضاء   شغلی   پیشرفت  از  تطبیقی  در پژوهشی تطبیقی »مطالعه  2تنائمی و اسعدی 

المللی »آموزش عالی« به چاپ رسیده است به مطالعه  پورتلند« که در مجلۀ بین  دانشگاه ایالت  و  تهران  دانشگاه  از  موردی  تحلیل

با توجه به این که هر دو دانشگاه مورد .  اندپرداخته  را  دانشگاه تهران و پورتلند  هیأت علمی در  اعضاء  ارتقاءهای  تطبیقی نظام

اما سامانه  هستند، شباهت  ارتقاء  بررسی دارای سامانه متمرکز   با یکدیگر دارند؛  به    ارتقاءهای زیادی  در دانشگاه تهران وابسته 

 ای با سامانه دانشگاه پورتلند داردهای عمدههای پایبندی و تعهد در این سامانه، تفاوتایدئولوژی رسمی کشور است و ضرورت

(Tanaom & Asadi,2017) . 

  علوم   هایپژوهش  سیاسی  و  اجتماعی  علمی،  تأثیر  ارزیابی  ادبیات  بر  و همکاران در پژوهشی با عنوان »مروری  3ریل

ها،  کنند از روشانسانی« به منظور پاسخ به این پرسش که محقّقان این حوزه تا چه اندازه تالش می  علوم  و  اجتماعی

متفاوت علوم انسانی و اجتماعی را در نظر بگیرند، پرداختند. محقّقان ابزارها و رویکردهایی استفاده کنند که خصوصیات  

سنجی مقیاس  های کمّی و کتابهای ماهیتی بین علوم مختلف، به این نتیجه رسیدن که روشعالوه بر اشاره به تفاوت

های تحقیقات خروجی  باشند و اعتبارهای علوم انسانی و اجتماعی نمیای برای ارزیابی تاثیر پژوهشمعقول و شایسته

 . )Reale et al,2018)  دهندها را کم  ارزش نشان میاین حوزه

به مرور روندهای ارزیابی تحقیقات اجتماعی«    علوم  و  انسانی  علوم  در  تحقیق  در تحقیقی با عنوان »ارزیابی  4جیمنز تولدو

تحقیقات در یک بستر تحقیقات جهانی باالخص  در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و تغییراتی که در روش و ارزیابی  

های شیوه  های مختلف علوم باید به تفاوتاست. وی معتقد است برای ارزیابی در حوزه  هقاره اروپا پرداخت  منطقه  در

ای، نظری، کاربردی و غیره( را لحاظ کرد و شاخص  های صورت گرفته از جمله: )بین رشتهپژوهش و نوع پژوهش

را  دگرسنجه کتابها  معیار  علمبه جای  پیشنهاد  سنجی و  انسانی  علوم  در حوزه  علمی  تولیدات  ارزیابی  برای  سنجی 

 (. Gimenez Toledo,2018 ) دهدمی

شناسی  ای در زمینۀ ارزیابی و آسیب که با وجود آن که مطالعات گسترده  دهد   های داخل و خارج نشان میمرور پیشینه

های قابل توجهی در مورد  هیأت علمی صورت گرفته است، اما نه در ایران و نه در جهان پژوهش  اعضاء  ارتقاء  فرآیند

هیأت علمی رشته علوم سیاسی نشده است. این موضوع در واقع یک خالء پژوهشی    اعضاءهای پژوهشی  ارزیابی فعالیت 

 
1 . Takahashi & Takahashi 
2 .Tanaom & Asadi 
3 . Reale 
4 . Gimenez Toledo 
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نامه  جامع آئین  با استفاده از تمامی شاخصطریق آن،  است که پژوهش حاضر به دنبال پر کردن آن است تا بتواند از  

های  علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه  هیأت  اعضاءهای پژوهشی  ، به بررسی موشکافانه و حوزه تخصصی فعالیت ارتقاء

 دولتی مستقر در شهر تهران بپرد

 شناسی پژوهشروش

پژوهش سه  عموماً  در  تحقیق  هدف  نظر  از  را  بنیادی ها  پژوهش  توسعه1گروه  پژوهش  پژوهش   2ای)محض(،  و 

، ولی برخی پژوهشگران موارد دیگری از جمله پژوهش ارزیابی و  (,28:2011Kumar)کنند  بندی میدسته3کاربردی 

  ارزیابانه های  پژوهش حاضر، از نظر هدف، در زمره پژوهش(. لذا  205-204:  1378اند )خاکی،  عملی/کاری را عنوان کرده

های  علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه  هیأت  اعضاءهای پژوهشی  فعالیت   ارزیابیشود، زیرا به شناسایی و  محسوب می

رود که نتایج حاصل از این اثر پژوهش مورد  پردازد و انتظار میمی ارتقاءنامه  بر اساس آئینتهران  دولتی مستقر در شهر

آماری،  های پژوهش، ماهیت موضوع و جامعهالؤ که با توجه به سالی قرار گیرد  استفاده سیاستگذاران حوزه آموزش ع

علمی رشته علوم    هیأت  اعضاءای استفاده شده است و جامعه اصلی این پژوهش  کتابخانه  همطالع  انجام آن از روش  برای

گیری  نفر بودند، بر اساس فرمول نمونه 174های دولتی مستقر در شهر تهران که در زمان اجرای تحقیق سیاسی دانشگاه

علت استفاده از روش  نفر برآورد شدند.    119از جامعه محدود کوکران  ای متناسب با حجم به تفکیک هر دانشگاه(  )طبقه

طبقهنمونه )در  گیری  تعداد  نظر  از  تحقیق  آماری  جامعه  بودن  غیریکنواخت  و  ناهمگن  دلیل  به  با حجم  متناسب  ای 

ای متناسب با حجم برآورد شده است. الزم به ذکر  گیری طبقهولتی شهر تهران( است، لذا بر اساس نمونههای ددانشگاه

هیأت علمی )بازنشستگی یا جذب( به دلیل    اعضاءاست، در زمان گردآوری اطالعات برای اطمینان از صحت تعداد  

ها در دانشگاه تماس  ها و یا آموزش گروهه، پژوهشگر با مدیران برخی گرو19کووید    شیوع ویروس های  محدودیت 

های بیرونی پژوهش هیأت علمی اطمینان کسب نماید، و این مرحله یکی از محدودیت   اعضاءگرفت، تا نسبت به تعداد  

به شرح زیر اقدام   گام  5ماهه و در    4ها پژوهش طی یک دوره  گردآوری دادهبود که خارج از کنترل پژوهشگران بود.

 شد:

جایگاه    جستجو  های جهان به منظور دانشگاه  4بندیخارجی و سایت رتبه  هایدانشگاه  گام اول با مراجعه با سایت   در

های خارج از کشور پرداخته شد، علمی دانشگاه  هیأت  های اعضاهای مورد بررسی با هدف شناسایی فعالیت دانشگاه

های ایران از جمله، دانشگاه های دانشگاهی و برخی از سایت سپس با مراجعه به سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناور

ای  مطالعه کتابخانه  فرآیندهای پژوهش:  )دادهعلمی مورد استفاده قرار گرفت   ارتقاءنامه  تهران، شاهد به منظور بررسی آئین 

 مدل پیاز پژوهش(. فرآینداز 

 
1. Basic or Fundamental Research 
2 . Research Developmental 
3 . Research Applied 
4 . Ranking 
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نامه بر طبق آئینهیأت علمی رشته علوم سیاسی    اعضاءعلمی    هیأت  ءاعضاهای پژوهشی  در گام دوم با توجه اهم فعالیت 

شماره    فرمی   ارتقاء گردید  ( 1)پیوست  طراحی  زمینه  این  از  در  موردی  مطالعه  پژوهش:  پیاز    فرآیند)استراتژی  مدل 

 پژوهش(.

از زمان ابالغ    1395سال    )در بازده زمانی  علمی رشته علوم سیاسی،  هیأت  اعضاءدر گام سوم برای تهیه و تکمیل رزومه  

های  ابتدا سعی شد رزومه به صورت مستقیم از طریق پست الکترونیکی، وبگاه  (1399تا آخر سال    ارتقاء  آئین نامه جدید  

های پژوهشی  سازی فعالیت نسبت به پیاده(  1)فرم اشاره شده در پیوست  شخصی در چارچوب فرم از قبل طراحی شده  

های  علمی رشته علوم سیاسی اطالعات حاصله از فعالیت   علمی که بر اساس آن برای هر یک از اعضا هیأت  هیأت  عضاءا

مقطعی از    فرآیند)افق زمانی پژوهش:  جداگانه ثبت گردید(  1)فرم اشاره شده در پیوست  پژوهشی هر فرد در یک فرم  

 مدل پیاز پژوهش(. فرآیند

علمی رشته علوم سیاسی و نیز این    در گام چهارم به دلیل عدم به روزرسانی بسیاری از صفحات شخصی اعضا هیأت

صفحات  به دلیل جذب اخیر از طریق استخدام در هنگام گردآوری اطالعات هنوز دارای  علمی    هیأت  اعضاءکه برخی از  

ت رزومه و تکمیل آن و همچنین مطابقت و یکدست کردن  و برای اطمینان از روزآمدسازی اطالعا،  بودندنشخصی  

 3، جی سی آر2، اسکوپوس1های اطالعاتی همچون وب آو ساینس پایگاهاز  اطالعات گردآوری شده در خارج از کشور،  

 های انجام شده در ایران، مورد جستجو قرار گرفتند. در مورد پژوهش  5و موتور جستجوگر گوگل اسکالر   4، ریسرچ گیت

، 9، مگ ایران8و پورتال علوم انسانی، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  7، نورمگز6های اطالعاتی همچون ایرانداک پایگاه

ایمپکت فاکتور 11، جهاد دانشگاهی 10سیویلیکا  و سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد  12، جویشگر علم نت، 

از فعالیت سپس برای استخراج اطالع  جستجو قرار گرفتند. هیأت علمی رشته علوم    اعضاءهای پژوهشی  ات حاصل 

ای تهیه شد و اطالعات گردآوری شده به منظور یکدست کردن و شمارش  علمی سیاهه  ارتقاءنامه  سیاسی بر طبق آئین

- مقاله )علمی  برای ورود به مطالعه در آن ثبت گردید. اطالعات درج شده در سیاهه مذکور عبارت بودند از: اطالعات

های )ای اس سی، اسکوپوس، وب آو ساینس و جی سی آر(؛ اطالعات پژوهشی، ترویجی یا تحشیه، نمایه شده در پایگاه

انتقادی و ترجمه کتاب(، ارائه مقاله کامل در همایشکتاب های علمی معتبر  شناختی شامل )تصنیف، تألیف، تصحیح 

راهنمایی پایان  های خارج از موسسه(،  های داخل موسسه و  طرح)طرح  وهشیهای پژانجام طرحالمللی(،  )داخلی یا بین

های علمی  ( کرسی1پردازی  های نظریهنامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری( و ارائه کرسی)پایاننامه و رساله تحصیلی  

 
1 . WOS 
2 . Scopus 
3 . (JCR) 
4 .Research Gate 
5 .Google Scholar 
6 . Irandoc 
7.  Noormags 
8 . ISC 
9 . Magiran 
10 . Civilica 
11 . Sid 
12 . Impact Factor 
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پردازی در حوزه  نظریه  ( 4؛  علمی( نقد و نوآوری علمی در حوزه  3ها؛  ها در همایش( ارائه نتایج کرسی 2ترویجی؛    –

 ارزیابی از مدل پیاز پژوهش(. فرآیندگیری پژوهشی: )جهت علمی

علمی رشته علوم سیاسی برای پاسخگویی   هیأت اعضاءبه منظور مشخص کردن حوزه تخصص پژوهشی   پنجمدر گام 

های  ها و گرایشو استخراج تمامی رشته  پژوهش، با مراجعه به سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری  سوم  به پرسش

های تخصصی طراحی گردید. سپس با بندی حوزهبرای دسته(  2)پیوست شماره  زیر مجموعه رشته علوم سیاسی، فرمی

با استفاده    ای متناسب با حجمطبقهعلمی رشته علوم سیاسی در نمونه    هیأت  اعضاءاکتشافی، رزومه    استفاده از رویکرد

پژوهشی اعم از )کتاب، مقاله،   تولیداتای و تحلیل محتوا مورد مطالعه قرار گرفت و انواع و سهم  ای کتابخانههاز روش

های  بدست  علمی رشته علوم سیاسی مشخص شد. برای تجزیه و تحلیل داده  هیأت  اعضاءهای پژوهشی و ...(  طرح

های پژوهش در پژوهش حاضر  ته شد. ضمناً برای ارائه یافتهبه کار گرف  Excelو    26نسخه    SPSSافزارهای  آمده از نرم

های پژوهشی  سعی بر آنست تا افزون بر مراقبت اصول استاندارد و روند مقاالت علمی پژوهشی، روال بازبینی فعالیت 

 مدل پیاز پژوهش(. فرآیند)فراتحلیل از  با جزئیات کافی ارائه گردد

 
 (Saunders et al, 2009پیاز پژوهش )(. تلخیصی از مدل 2شکل )

 های پژوهشیافته

های  علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه  هیأت   اعضاءهای پژوهشی  عملکرد فعالیت.  پاسخ به سؤال اول پژوهش

 چگونه است؟ هیأت علمی  ارتقاءبر اساس آئین نامه  دولتی مستقر در شهر تهران 

 مقاالت علمی پژوهشی  -

 پژوهشی -توزیع فراوانی نمونه آماری تحقیق برحسب عامل مقاالت علمی(.1)شمارهجدول 

 حداقل حداکثر  میانگین  جمع کل فراوانی  متغیرها
انحراف  

 استاندارد 
 واریانس 

 کلدرمقاالت پژوهشی 

 دوره پژوهشی 
119 2732 22.95 100 1 20.06151 402.464 

لفرا تحلی

ارزیابی

مقطعی

مطالعه 
موردی

مطالعه
انه کتابخ
ای
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  مقاالت پژوهشی دوره 

 مورد مطالعه 
119 1293 10.86 43 0 9.04127 81.744 

(ISC)  75.719 8.70164 0 43 10.10 1202 119 ای اس سی 

(Scopus)1.090 1.04411 0 8 . 4034 48 119 اسکوپوس 

 وب آو ساینس 

(Web of Sciences) 
119 5 0420 . 2 0 027293 074 . 

(JCR)206 . 45429 0 2 . 1176 14 119 جی سی آر . 

عدد   2732نمونه آماری     دوره پژوهشی  کلدر( نشان شده است جمع کل مقاالت پژوهشی  1همانطور که در جدول )

و   100کلی نمونه آماری با مقدار عددی  به صورت  است و حداکثر مقاالت پژوهشی   22.95است، میانگین این مقاالت   

 1293( با مقدار عددی  1395-1399)  مطالعهعدد است. جمع کل مقاالت پژوهشی در طی دوره مورد    1حداقل مقاله آن  

مقاله است. تعداد مقاالت نمایه    0و    43است. حداکثر و حداقل آن با مقدار عددی به ترتیب    10.86مقاله با میانگین  

است، همچنین حداکثر مقاله ای   10.10مقاله و میانگین    1202شده در طی این دوره زمانی در ای اس سی با جمع کل  

های خارجی از جمله  است. مقاالت نمایه شده در پایگاه  0و کمترین مقدار عددی آن  مقاله    43اس سی مقدار عددی  

است. حداکثر و حداقل مقاالت نمایه شده اسکوپوس در دوره مورد    . 4034مقاله با میانگین    48اسکوپوس با جمع کل  

، در دوره  ای اس ایخارجی    هایاست. از دیگر مقاالت نمایه شده در پایگاه  0و    8مطالعه به ترتیب با مقدار عددی  

است. در    0و    2و حداکثر و حداقل    .0420مقاله و میانگین    5مورد مطالعه مربوط به پایگاه وب آو ساینس با جمع کل  

 است.  0و   2و حداکثر و حداقل  .1176مقاله و میانگین  14نهایت پایگاه جی سی آر با جمع کل مقدار عددی 

 تحشیه   -مقاالت علمی ترویجی -

 تحشیه-.توزیع فراوانی نمونه آماری تحقیق برحسب عامل مقاالت ترویجی (2)جدول شماره

 حداقل  حداکثر میانگین جمع کل فراوانی  متغیرها 
انحراف  

 استاندارد
 واریانس 

مقاالت ترویجی و تحشیه  

 دوره پژوهشی  کلدر
119 172 1.44 11 0 2.27252 5.164 

مقاالت ترویجی و تحشیه  

مطالعه دوره مورد   
119 37 31 . 7 0 90298 . 815  . 

دوره مورد  مقاالت ترویجی 

 مطالعه
119 42 35 . 7 0 1.08603 1.179 

دوره مورد  مقاالت تحشیه 

 مطالعه
119 2 01 . 2 0 18334 . 034  . 

آماری   دوره پژوهشی  کلدرتحشیه جمع  -( نشان شده است مقاالت علمی ترویجی2همانطور که در جدول ) نمونه 

کلی نمونه آماری به صورت تحشیه -است و حداکثر مقاالت علمی ترویجی 1.44عدد است، میانگین این مقاالت  172

دوره مورد مطالعه تحشیه  در طی -عدد است. جمع کل مقاالت علمی ترویجی 0و حداقل مقاله آن   11با مقدار عددی 

  0و    7است. حداکثر و حداقل آن با مقدار عددی به ترتیب    .31مقاله با میانگین     37( با مقدار عددی  1399-1395)
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و میانگین    42( با جمع کل  1395-1399مقاله است. در این خصوص به تفکیک مقاالت ترویجی دوره مورد مطالعه )

مقاله و   2است. همچنین جمع کل مقاالت تحشیه دوره مورد مطالعه با مقدار عددی    0و    7و حداکثر و حداقل    .35

 است.  0و  2و حداکثر و حداقل به ترتیب . 01میانگین 

 های علمی معتبر در همایشمقاالت کامل  -

 علمی معتبر  هایهای نمونه آماری تحقیق برحسب تعداد مقاالت کامل در همایش. توزیع فراوانی فعالیت (3)جدول شماره 

 حداقل  حداکثر میانگین جمع کل فراوانی  متغیرها 
انحراف  

 استاندارد
 واریانس 

های علمی  مقاله کامل در همایش

در کل دوره پژوهشی  معتبر  
119 502 4.21 51 0 8.29556 68.816 

های علمی  مقاله کامل در همایش

مورد مطالعه  معتبر دوره   
119 179 1.50 19 0 3.26739 10.676 

های علمی  مقاله کامل در همایش

 معتبر داخلی
119 83 69 . 12 0 1.93345 3.738 

های علمی  مقاله کامل در همایش

المللیبین معتبر   
119 97 81   . 17 0 2.09101 4.372 

نمونه آماری    دوره پژوهشی  کلدر  های علمی معتبرکامل در همایش  ( نشان شده است مقاالت3همانطور که در جدول )

است. از این تعداد مقاالت با مقدار عددی   0و  51و حداکثر و حداقل به ترتیب  4.21مقاله و میانگین   502جمع کل  با

است. از این   0و    19و حداکثر و حداقل به ترتیب    1.50( با میانگین  1395-1399)  مطالعه مقاله برای دوره مورد    179

  0و    12و حداکثر و حداقل  های علمی معتبر داخلی  مربوط به همایش  .69مقاله با میانگین    83میان تعداد مقدار عددی  

علمی معتبر    هایمربوط به همایش  0و    17و حداکثر و حداقل    .  81مقاله با  میانگین  97مقدار عددی  و  در نهایت  

المللی برگزار شده در مرزهای های بینالمللی، همایشهای علمی بینریت همایشالزم به ذکر است اکثاست.    المللیبین

 . جغرافیای ایران است 

 های پژوهشی انجام طرح  -
 انجام شده  های پژوهشیهای پژوهشی نمونه آماری تحقیق  برحسب تعداد طرح.توزیع فراوانی فعالیت(4)جدول شماره

 حداقل  حداکثر میانگین جمع کل فراوانی  متغیرها 
انحراف 

 استاندارد 
 واریانس 

پژوهشی  هایانجام طرح

 در کل دوره پژوهشی 
119 162 1.36 23 0 3.55759 12.656 

پژوهشی  هایانجام طرح

 مورد مطالعه  دوره 
119 19 15 . 4 0 55209 . 305 . 

های داخل موسسه طرح  119 6 05 . 3 0 31485 . 099 . 

های خارج از  طرح

 موسسه
119 12 10 . 4 0 45835 . 210 . 
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با    دوره پژوهشی نمونه آماری  کل درهای پژوهشی  ( نشان شده است، جمع کل انجام طرح4همانطور که در جدول )

طرح پژوهشی با میانگین    19است. از این تعداد    0و    23و حداکثر و حداقل به ترتیب    1.36و میانگین    162مقدار عددی

های داخل ( است. از این میان طرح1395-1399مربوط به دوره مورد مطالعه ) 0و  4و حداکثر و حداقل به ترتیب   .15

های  است. در نهایت طرح  0و    3و حداکثر و حداقل به ترتیب  .  05، میانگین    6موسسه دوره مورد مطالعه با جمع کل  

و   4و حداکثر و حداقل به ترتیب  .10طرح با میانگین  12خارج از موسسه دوره مورد مطالعه با جمع کل مقدار عددی 

 است.   0

 انتشار کتاب - 

 های پژوهشی نمونه آماری تحقیق برحسب عامل انتشار کتاب .توزیع فراوانی فعالیت  (5)جدول شماره

 حداقل  حداکثر میانگین جمع کل فراوانی  متغیرها 
انحراف 

 استاندارد 
 واریانس 

در کل دوره  انتشار کتاب 

 پژوهشی
119 979 8.22 37 0 8.44969 71.397 

انتشار کتاب دوره مورد  

 مطالعه 
119 270 2.26 13 0 2.31684 5.368 

 2.944 1.71582 0 12 1.55 185 119 تصنیف وتألیف کتاب 

 0 0 0 0 0 0 119 تصحیح کتاب 

 1.923 1.38660 0 8 . 65 78 119 ترجمه کتاب 

با مقدار عددی   دوره پژوهشی نمونه آماری  کلدر( نشان شده است، جمع کل انتشار کتاب  5همانطور که در جدول )

-1399است که این تعداد کتاب برای دوره مورد مطالعه )  0و    37و حداکثر و حداقل به ترتیب    8.22، میانگین  979

است، که از    0و    13و حداکثر و حداقل به ترتیب    2.26کتاب با میانگین    270( با تعداد جمع کل مقدار عددی  1395

حداکثر و حداقل    و   1.55کتاب، با میانگین    185این تعداد تصنیف و تألیف کتاب در این بازده زمانی با  مقدار عددی  

است. همچنین هیچ کتابی در مورد تصحیح گزارش نشده است. در نهایت ترجمه کتاب در طی این    0و    12به ترتیب  

 است.  0و  8 ،.65، 78  حداقل به ترتیب با مقدار عددیبازده زمانی با جمع کل، میانگین، حداکثر و 

 راهنمایی پایان نامه و رساله دکتری تحصیلی  -

 های پژوهشی نمونه آماری تحقیق برحسب عامل راهنمایی پایان نامه و رساله تحصیلی .توزیع فراوانی فعالیت(6)جدول شماره

 حداقل حداکثر  میانگین  جمع کل فراوانی  متغیرها
انحراف  

 استاندارد 
 واریانس 

-نامه و رسالهراهنمایی پایان

در کل دوره  تحصیلی 

 پژوهشی

119 3074 25.83 88 0 23.91238 571.802 

راهنمایی پایان نامه و رساله  

مورد مطالعه  تحصیلی دوره  
119 1158 9.73 41 0 9.23029 85.198 
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 47.308 6.87809 0 32 7.11 847 119 پایان نامه کارشناسی ارشد 

 12.918 3.59416 0 15 2.78 331 119 رساله دکتری 

نمونه    دوره پژوهشی  کلدرنامه و رساله تحصیلی  ( نشان شده است، جمع کل مربوط به راهنمایی پایان6همانطور که در جدول )

نامه و  است. راهنمایی پایان   0و    88و حداکثر و حداقل به ترتیب عددی   25.83میانگین    ،3074مقدار عددیبا  آماری  

و   9.73، میانگین  1158( با جمع کلی مقدار عددی  1395-1399)مورد مطالعه  رساله تحصیلی در طی این بازده زمانی  

نامه کارشناسی  است. در طی این بازده زمانی جمع کل راهنمایی برای پایان   0و    41حداکثر و حداقل به ترتیب عددی  

است. همچنین راهنمایی جهت     0و    32و حداکثر و حداقل به ترتیب عددی    7.11و میانگین    847ارشد با مقدار عددی  

است. حداکثر و حداقل راهنمایی رساله دکتری به ترتیب   2.78  و میانگین  331رساله دکتری با جمع کل مقدار عددی  

 است.  0و  15

 پردازیهای نظریهارائه کرسی - 

 پردازی های نظریه های پژوهشی نمونه آماری تحقیق برحسب عامل ارائه کرسی.توزیع فراوانی فعالیت(7)جدول شماره

 حداقل  حداکثر میانگین جمع کل فراوانی  متغیرها 
انحراف 

 استاندارد 
 واریانس 

پردازی  های نظریهارائه کرسی

 در کل دوره پژوهشی 
119 19 15 . 3 0 46910 . 220 . 

پردازی  های نظریهارائه کرسی

مورد مطالعه  دوره   
119 12 10 . 2 0 37721 . 142 . 

ترویجی  –های علمی  کرسی  119 8 06 . 2 0 28317 . 80 . 

ها در  ارائه نتایج کرسی

ها همایش  
119 0 0 0 0 0 0 

نقد و نوآوری علمی در حوزه  

 علمی 
119 3 0252 . 2 0 20428 . 042 . 

پردازی در حوزه علمی نظریه  119 6 0504 . 2 0 28667 . 082 . 

پردازی های نظریههای پژوهشی مربوط به ارائه کرسی( نشان شده است، جمع کل فعالیت 7همانطور که در جدول )

است. از این تعداد ارائه   0و    3، حداکثر و حداقل آن    .15، میانگین  19با مقدار عددی  نمونه آماری    دوره پژوهشی  کلدر

و حداکثر و     .10و میانگین    12(  با جمع کل مقدار عددی1395-1399)  مطالعهپردازی دوره مورد  های نظریهکرسی

و حداکثر و    .06، میانگین    8جی با جمع کل مقدار عددی  تروی  –های علمی  است. از این تعداد کرسی  0و    2حداقل  

  0، میانگین، حداکثر و حداقل  0ها با تعداد مقدار عددی  ها در همایشاست. جمع کل ارائه نتایج کرسی  0و    2حداقل  

و حداکثر و حداقل    .02، میانگین  3نیز در این دوره با مقدار عددی    و نوآوری علمی در حوزه علمی  نقداست. جمع کل  
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، حداکثر و حداقل  .05و میانگین  6پردازی در حوزه علمی نیز با مقدار عددی است و در نهایت جمع کل نظریه 0و  2

 است.  0و  2

علمی  هیأت اعضاءهای پژوهشی در چارچوب نظام آموزش عالی فعالیت  .پاسخ به سوال دوم پژوهش

 شوند؟ دولتی مستقر در شهر تهران چگونه ارزیابی و تحلیل میهای رشته علوم سیاسی دانشگاه

ها  های گردآوری شده از نمونه آماری تحقیق، در این قسمت از بحث، همان دادهپس از آنکه مرحله تحلیل توصیفی داده

 خواهند شد.   تحلیل

 مطالعهها و مقاالت دوره مورد برحسب عامل مقایسه کتاب  نمونه آماری تحقیق های پژوهشی .توزیع فراوانی فعالیت(8)شمارهجدول 

 حداقل  حداکثر  میانگین  جمع کل  فراوانی متغیرها
انحراف 

 استاندارد 
 واریانس

پژوهشی دوره   -مقاالت علمی 

 مورد مطالعه
119 1293 10.86 43 0 9.04127 81.744 

 5.368 2.31684 0 13 2.26 270 119 انتشار کتاب دوره مورد مطالعه

برای  در نظر گرفتن تنوع  ( و عدم  1397ها )شیربیگی و ساعدموچشی ،ها و همه رشتهنامه برای همه دانشگاهنگارش آئین

( 1396ها )عصاره و عفیفیان،  ها و رشته( به عبارتی نسخه و شاخص یکسان برای همه دانشگاه1401)یوسفی ،  هادانشگاه

در حوزه مقایسه کتاب و مقاله مشهود است. از آنجایی که   ارتقاءنامه  بینانه و منصفانه در آئینمبنی بر نبود معیار واقع 

ی اندیشمندان بر این باورند که واحد اصلی نشر علم در علوم انسانی، شوند و »برخهایشان شناخته میاستادان با کتاب

(. استفاده بیش از 1399کتاب است و نه مقاله، حال آن که در علوم طبیعی واحد اصلی نشر علم، مقاله است )بوسیلکی،  

پژوهش استادان و  توسط  مناسب رشته علوم سیاسی  منابع علمی  تألیف  ترجمه و عدم  متون  از  این رشته اندازه  گران 

طوالنى داورى کتاب و متناسب نبودن امتیاز آن  فرآیندبر مقاله و » ارتقاءنامه ( و امتیاز بیشترآئین1398)سلیمی و حداد، 

ها این بند وتویى است(  مرتبه )در برخى دانشگاه  ارتقاء  با انرژى و زمان صرف شده و مهمتر ازهمه وتویی نبودن آن در  

طور که از  همان(.  1396هیأت علمى تمایلى چندانى به تألیف کتاب نداشته باشند)عصاره و عفیفیان،  اعضاءسبب شده  

  های پژوهشی )انتشارکتاب های پژوهشی مربوط به مقایسه دو نوع از مهمترین فعالیت نشان شده است، فعالیت  8جدول  

، و  10.86، میانگین1293الت با مقدار عددی تعداد  ( جمع کل مقا1395-1399و مقاالت( برای دوره مورد مطالعه )

 مطالعههای دوره مورد  است، که مقایسه میانگین مقاالت و کتاب  2.26و میانگین    270با مقدار عددی    جمع کل کتاب

تقریباً یک پنجم است، که نشانگر آنست که  بت به مقاالت دوره مورد مطالعه  حاکی از آنست که که انتشار کتاب نس

حوزه نشر    پژوهشی داشته است که خود نمایانگر کمبود  -مقاله علمی  4.80  کتاب  1نه آماری تحقیق به ازای هر  نمو 

 کتاب در رشته علوم سیاسی است. 

 مرتبه علمی  مقایسه مقاالت علمی برحسب عاملنمونه آماری تحقیق های پژوهشی توزیع فراوانی فعالیت(.9)شمارهجدول 

 فراوانی  متغیرها
جمع  

 کل
 حداقل حداکثر  میانگین 

انحراف  

 استاندارد 
 واریانس 
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علمی    هیأت   اعضاءپژوهشی  -مقاالت علمی

مطالعه با مرتبه علمی استاد در دوره مورد   
119 460 17.69 43 0 11.12751 123.822 

علمی    هیأت  اعضاءپژوهشی   -مقاالت علمی

مطالعه با مرتبه علمی دانشیار در دوره مورد   
119 471 13.46 33 0 9.42881 88.903 

علمی    هیأت   اعضاءپژوهشی  -مقاالت علمی

مطالعه با مرتبه علمی استادیار دوره مورد   
119 362 6.24 17 1 3.84028 14.748 

هایى را که توسط دانشجویان به ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نوشته شده باشد، را  تقریباً بیشتر مجالت، مقاله»

ها  ها براى ادامۀ تحصیل یا جذب در دانشگاهاساس، دانشجویانی که به امتیازهاى این مقالهبرهمینکنند.  تقریباً رد می  

آورند تا اطالع است، نام استاد را در ابتدا و به عنوان نویسندۀ اول مینیاز دارند، در مواردى که حتى استاد از مقاله بی

این شیوه مش با  ببرند.  باال  اندک کالت متعددى پیش میشانس پذیرش مقالۀ خود را  آید؛ ازجمله به علت اطالعات 

شوند. با آگاهى از تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلى در هر گروه  ها بـه مجالت سیاه ارسال میدانشجو بعضاً مقاله

ارد  درس درمقطع تحصیالت تکمیلى د  4هاى استادى را که مثالً  توان تعداد مقالهعلمى و با یک حساب سرانگشتى می

هاى مشترک علمى و جلوگیرى از کار گروهى  تخمین زد. البته باید اذعان داشت کـه در اینجا هدف انتقاد از فعالیت 

(. به 1396ها معناى واقعى خود را ندارد« )عصاره و عفیفیان،  دانیم که کار گروهى در بیشتر این فعالیت نیست؛ ولى می

دیدگاه  عبارتی روشن تغییر  تکمیلی  اعضاءتر  تحصیالت  دانشجویان  به  علمی  به  هیأت  کریمانه  نگاه  ابزاری    از  نگاه 

نشان شده است، مقایسه    9طور که جدول  همانهیأت علمی شده است.    اعضاءعلمی    ارتقاء( باعث  1400)صادقی آرانی،  

نست که نمونه آماری تحقیق با ترتیب مرتبه مورد مطالعه بیانگر آ پژوهشی دوره -مقاالت علمیمرتبه علمی با احتساب 

است، که حاکی از آنست  پژوهشی  -مقاالت علمی  6.24و 13.46 ،17.69ن علمی استاد، دانشیار و استادیاری با میانگی

که هر نمونه آماری تحقیق که مرتبه علمی و سابقه پژوهشی بیشتر داشته است، به دلیل همکاری دانشجویان تحصیالت  

پژوهشی بیشتری نیز دارا  -تعداد مقاالت علمیپژوهشی )به دلیل نیاز به امتیاز آن(    -نوشتن مقاالت علمیدر  تکمیلی  

 است.  

 های پژوهشی نمونه آماری تحقیق مقایسه مقاالت نمایه شده التین برحسب عامل رشته تحصیلی.توزیع فراوانی فعالیت(10)جدول شماره 

 حداقل  حداکثر میانگین جمع کل فراوانی  متغیرها 
  انحراف

 استاندارد
 واریانس 

 سیاسی   رشته علوم

(Sco-

pus) اسکوپوس 
80 23 28 .  8 0 1.04571 1.094 

 وب آو ساینس

(Web of Sci-

ences) 

80 3 03 . 2 0 24873 .  062 .  

(JCR) 39598 0 2 . 08 7 80 جی سی آر .  157 .  
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 الملل رشته روابط بین

(Sco-

pus) اسکوپوس 
36 25 69 . 4 0 1.03701 1.075 

 وب آو ساینس

(Web of Sci-

ences) 

36 2 05 . 2 0 33333 .  111 .  

(JCR) 57666 0 2 . 19 7 36 جی سی آر .  333 .  

ای رشته مطالعات منطقه  

(Sco-

pus) اسکوپوس 
3 0 0 0 0 00000.  000.  

 وب آو ساینس

(Web of Sci-

ences) 

3 0 0 0 0 00000. 000. 

(JCR) 000 .00000 0 0 0 0 3 جی سی آر. 

مورد مطالعه به تفکیک رشته   پژوهشی دوره  -مقاالت علمینشان شده است، مقایسه بیشترین    10طور که جدول  همان

میانگین مقاالت نمایه  با  رشته علوم سیاسی    درآماری تحقیق    آن است که نمونهآماری تحقیق که بیانگر  نمونه  تحصیلی  

است. همچنین    2  و  2،    8س  و جی سی آر، به ترتیب با حداکثری عددی  های اسکوپوس، وب آو ساینشده در پایگاه

و جی سی آر،    های اسکوپوس، وب آو ساینسالملل مقاالت نمایه شده در پایگاهعلمی  با رشته روابط بین  هیأت  اعضاء

ای میانگین مقاالت عات منطقهعلمی با رشته مطال هیأت اعضاءاست و در نهایت  2و  2، 4به ترتیب با حداکثری عددی 

است. با توجه    0  و  0،  0های اسکوپوس، وب آو ساینس و جی سی آر، به ترتیب با حداکثری عددی  نمایه شده در پایگاه

 ای اس ای المللی این رشته، که مقاالت الملل انتظار بر اینست با توجه به ماهیت و بٌعد بینبه این که از رشته روابط بین

ای  پژوهشی در این رشته و همچنین مطالعات منطقه  - باالتری داشته باشند، آمار نشان دهنده از کمبود مقاالت علمی

 حکایت دارد.  

به سوال  -ج  درهای تخصصی )حوزه  :پژوهش  سومپاسخ  بودن    خاص(   تحقیقاتی  محور  یک  متمرکز 

  های دولتی مستقر در شهر تهران چگونه علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه  هیأت  اعضاءهای پژوهشی  فعالیت

 ؟ است

 های پژوهشی نمونه آماری تحقیق برحسب عامل تخصص .توزیع فراوانی فعالیت (11)جدول شماره

 درصد  تکرار/تعداد  متغیر

 %  20.16  24 فاقد حوزه تخصص

 %   3.36  4 غرب  در سیاسی  اندیشه

 %   2.52  3 اسالم  در سیاسی  اندیشه

 %   3.36 4 درایران  سیاسی  اندیشه
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 %   5.04 6 ایران  و  در اسالم سیاسی  اندیشه

 %   0.84 1 سیاسی  فرهنگ

 %   0.84 1 هویت و قومیت

 %   0.84 1 اسالمی  هایجنبش

 %   2.52 3 اسالمی  جمهوری سیاسی  شناسی جامعه

 0 0 انقالب اسالمی پژوهی آینده

 0%/ 84 1 مطالعات سیاسی انقالب اسالمی 

 %   3.36 4 تحوالت سیاسی اجتماعی ایران 

 %   2.52 3 عمومی  سیاستگذاری

 %   0.84 1 راهبردی و اقتصادی  سیاستگذاری

 %   1.68 2 المللسیاست و امنیت بین

 0 0 المللبین سیاست

 %  20.16 24 الملل بین روابط

 %   1.68 2 المللیبین هایسازمان و  حقوق

 %   2.52 3 الملل بین حقوق

 %   1.68 2 المللبین سیاسی  اقتصاد

 %   0.84 1 انرژی سیاسی  اقتصاد

 %   1.68 2 سیاسی  اقتصاد

 %   5.04 6 خاورمیانه تحوالت

 %   0.84 1 اروپا  در حکومت و  سیاست

 متحده  ایاالت  در حکومت و  سیاست

 آمریکا

2 1.68   % 

 %   2.52 3 قفقاز و  مرکزی آسیای

 0 0 هند   در حکومت و  سیاست

 %   0.84 1 روسیه   در حکومت و  سیاست

 %   0.84 1 سیاست و حکومت در ایران

 %   9.24 11 سایر موارد 

 %  100 119 جمع

آماری تحقیق مربوط به حوزه فاقد    نمونهنشان داده شده است، بیشترین حوزه تخصصی    11جدول    درطور که  همان

الملل است. )منظور از عدم تخصص، نبود نظم، انسجام فکری و یک رویه  حوزه تخصص )عدم تخصص( و روابط بین
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ن بدان معناست  %( است، ای 20.16) 24و تمرکز پژوهشی خاص و همچنین فاقد یک محور پژوهشی( با مقدار عددی 

الملل با همین مقدار پژوهشی تخصصی ندارند و همچنین روابط بین  آماری تحقیق در هیچ حوزه   ( نمونه %20.16ه )ک 

، تحوالت خاورمیانه (% 5.04) 6ایران با مقدار عددی  و در اسالم سیاسی ها اندیشه%( و پس از آن 20.16) 24عددی 

ه سیاسی در ایران، اندیشه سیاسی در غرب و تحوالت سیاسی اجتماعی ایران با مقدار %(، اندیش   5.04)  6با مقدار عددی  

 عمومی، حقوق اسالمی، سیاستگذاری جمهوری سیاسی شناسیاسالم، جامعه در سیاسی %(، اندیشه  3.36)  4عددی

دارا است، و کمترین حوزه  %(، باالترین حوزه تخصصی را    2.52)  3قفقاز با مقدار عددی   و مرکزی الملل و آسیایبین

 سیاسی المللی، اقتصادبین هایسازمان و الملل، حقوقهای، سیاست و امنیت بینتخصصی پژوهشی مربوط به حوزه

%( و در نهایت    1.68)  2آمریکا ایران با مقدار عددی   متحده ایاالت در حکومت  و سیاسی، سیاست  المللی، اقتصادبین

انرژی،  سیاسی راهبردی، اقتصاد می، مطالعات سیاسی انقالب اسالمی، سیاستگذاریاسال هایسیاسی، جنبش فرهنگ

 0.84)  1روسیه و سیاست و حکومت در ایران با مقدار عددی   در حکومت  و اروپا، سیاست   در حکومت  و سیاست 

، قابل اعتنا  0مقدار عددی  حکومت در هند، با   و پژوهی انقالب اسالمی و سیاست الملل، آینده%(، است. سیاست بین

البته سایر موارد، حوزه نمی  11علمی رشته علوم سیاسی با مقدار عددی    هیأت  اعضاءهای تخصصی پژوهشی  باشد. 

الملل را به خود اختصاص داده است.منظور از سایر موارد،  %( است که رتبه بعد از عدم تخصص و روابط بین  9.24)

بندی در نظر گرفته شده بر طبق  های علوم سیاسی است، ولیکن خارج از محدوده تقسیمهای مرتبط با رشتهتخصص

های همچون روانشناسی سیاسی )هویت و قدرت(، توسعه، مدیریت بحران،  های رشته علوم سیاسی است. گرایشگرایش

چی سیاست خارجی  فلسفه سیاسی،  تطبیقی،  مطالعات  اقتصاد،  اقتصادی،  و  یافتگی سیاسی  گفتمان،  توسعه  تحلیل  ن، 

علمی رشته علوم سیاسی    هیأت  اعضاءپژوهی، فقه سیاسی و فرهنگ ایثار از آن جمله هستند. از آن جا که برخی از  امنیت 

های تخصصی  اند، آستانه در نظر گرفته شده برای تحلیل حوزهبوده  2یا    1های تخصصی  با مقدار عددی  دارای حوزه

آماری   نمونههای تخصصی  حوزه  باشد. در ادامه به تحلیلمی  3ی محل خدمت مقدار عددی  هادر مقایسه با دانشگاه

 . در نمایش درصدها گاهاً اعداد گرد شده است. تحقیق بر حسب دانشگاه محل خدمت پرداخته خواهد شد

 
 آماری تحقیق بر حسب فاقد حوزه تخصصی  نمونه. ترکیب 1نمودار شماره 

عالمه یشهید بهشتتهران
طباطبایی

تربیت 
مدرس

امام صادق 
(ع)

شاهدخوارزمی

Series1 13032231

Series2 54%0%13%8%8%13%4%

13

0

3
22

3

1 54%0%13%8%8%13%4%
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  نمونه های خاص پژوهی  در زمینه توزیع فراوانی فاقد حوزه تخصصی در حوزه  1های حاصل از پژوهش در نموداریافته

( باالترین حوزه عدم تخصص را به خود  %54)13دهد که دانشگاه تهران با بیشترین مقدار عددیآماری تحقیق نشان می

داده که  انداختصاص  این  به  توجه  با  بهشتی    نمونه.  دردانشگاه شهید  تحقیق  تهران و آماری  دانشگاه  تقریباً یک سوم 

پژوهشی  -های علمیکند، فعالیت تقریباً با دانشگاه امام صادق )ع( برابری می آماری تحقیق    نمونههمچنین از نظر تعداد  

وضعیت بهتری در مقایسه با دانشگاه    0مقدار عددی    آماری تحقیق دانشگاه شهید بهشتی با  نمونهصورت گرفته توسط  

آماری تحقیق نمونه تقریباً تمامی  تهران و همچنین دانشگاه امام صادق )ع( برخوردار است و این حاکی از آن است که 

های پژوهی صورت گرفته در این  هستند و فعالیت تمرکز پژوهشی  خاص    یک محور تحقیقاتیدانشگاه شهید بهشتی در  

های دیگر  هگرایی در بین دانشگاشهید بهشتی از حیث تخصص  باشد. لذا دانشگاهنشگاه از تمرکز باالیی برخوردار میدا

آماری  نمونه  مند است، این حاکی از موفقیت  آماری تحقیق بهره  نمونه  اعضاءگرایی  بندی خوبی در حوزه تخصصاز رتبه

 ها دارد. نشگاهتحقیق این دانشگاه در مقایسه با سایر دا

 
 الملل آماری تحقیق بر حسب حوزه تخصصی روابط بین نمونه. ترکیب 2نمودار شماره 

های پژوهشی  الملل، فعالیت درزمینه توزیع فراوانی در حوزه تخصصی روابط بین  2های حاصل از پژوهش در نمودار  یافته

(  % 30)  7( و  %42)  10طباطبائی و تهران با مقدار عددی  به ترتیب  دهد که دانشگاه عالمه  آماری تحقیق نشان می  نمونه

الملل برخورداراند. در رتبه بعدی سه دانشگاه شهیدبهشتی، امام صادق )ع( و  باالترین تخصص را در گرایش روابط بین

یک دوم دانشگاه تهران    تقریباً( قرار دارند. با توجه به این که دانشگاه عالمه طباطبائی  %8)  2خوارزمی با مقدار عددی  

نمایانگر عملکرد علمی  نمونه  از آمار  این  داراست،  تحقیق  روابط پژوهشی خوب تخصصی آن-آماری  گرایش  در  ها 

الملل است. در این میان دانشگاه  الملل از عملکرد بهتری برخوردار است و به نوعی قطب علمی پژوهش روابط بینبین

بهشتی و خوارزمی از عملکرد    های شهیدآماری تحقیق در مقایسه با دانشگاه  نمونه  تربیت مدرس با توجه به تعداد کمتر

 بهتری برخوردار است.  

عالمه تهران
طباطبائی  

تربیت 
مدرس

شاهدخوارزمیامام صادقشهید بهشتی

Series1 71012220

Series2 30%42%4%8%8%8%0%

7

10

1

222

0 30%42%
4%8%8%8%0%
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 آماری تحقیق بر حسب حوزه تخصصی اندیشه سیاسی در ایران و اسالم   نمونه. ترکیب 3نمودار شماره 

دهد  حوزه اندیشه سیاسی در ایران و اسالم نشان میدر زمینه توزیع فراوانی در    3های حاصل از پژوهش در نمودار  یافته

%( سپس دانشگاه امام صادق)ع(، خوارزمی و شهید بهشتی با مقدار   50)  3که دانشگاه عالمه طباطبائی با مقدار عددی  

آماری تحقیق را به    نمونهبیشترین حوزه تخصصی را درگرایش اندیشه سیاسی در ایران و اسالم،    %(16.67)  1عددی

تقریباً یک دوم، دانشگاه امام صادق )ع(  با یک سوم اند. با توجه به این که دانشگاه عالمه طباطبائی اختصاص داده خود

آماری تحقیق نسبت به دانشگاه تهران دارند، از عملکرد بهتری نسبت به دانشگاه    نمونهو دانشگاه خوارزمی با یک چهارم  

 تهران برخوردارند. 

 
 آماری تحقیق بر حسب حوزه تخصصی تحوالت خاورمیانه   نمونه. ترکیب 4نمودار شماره  

 نمونه های پژوهشی در زمینه توزیع فراوانی در حوزه تحوالت خاورمیانه، فعالیت  4های حاصل از پژوهش نمودار یافته

( %33)  2دانشگاه تربیت مدرس با مقدار عددی  ( و  %50)  3دهد که دانشگاه تهران با مقدار عددی  آماری تحقیق  نشان می

( بیشترین حوزه تخصصی و دانشگاه شهید بهشتی، عالمه طباطبائی،  %17) 1بیشترین و امام صادق )ع(  با مقدار عددی 

تقریباً یک پنجم   اند. با توجه به این که دانشگاه تربیت مدرس  ( مناسبتی نداشته%0)  0شاهد و خوارزمی با مقدار عددی  

عالمه شهید بهشتیتهران
طباطبایی

شاهدخوارزمیامام صادق تربیت مدرس

Series1 0130110

Series2 0%1667%5000%0%1667%1667%0%

01
3

0110 0%

16.67%

50%

0%

16.67%16.67%

0%

عالمه شهید بهشتیتهران
طباطبایی

تربیت 
مدرس

امام صادق 
(ع)

شاهدخوارزمی

Series1 3002100

Series2 50%0%0%33%17%0%0%

3

00

2

1

00

50%

0%0%

33%
17%

0%0%
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ی 
صلنامه علم

دوف
 -  

شگاه شاهد/ زودآیند
ی دان

ش
پژوه

   
پژوهش 

نامه علم 
سنجی 

 

پژوهشی خوب دانشگاه تربیت مدرس -آماری تحقیق است، این آمار نمایانگر عملکرد علمی  نمونهدانشگاه تهران دارای  

 و سپس دانشگاه خوارزمی نسبت به دانشگاه تهران در حوزه تخصصی تحوالت خاورمیانه است. 

 
 آماری تحقیق بر حسب حوزه تخصصی اندیشه سیاسی در ایران نمونه. ترکیب 5نمودار شماره 

های پژوهشی  در زمینه توزیع فراوانی حوزه اندیشه سیاسی در ایران، فعالیت   5های حاصل از پژوهش در  نمودار  یافته

ربیت مدرس  ( بیشترین و پس از آن دانشگاه ت%75)  3دهد که دانشگاه تهران با مقدار عددی  نمونه آماری تحقیق نشان می

های خوارزمی، شهید بهشتی، امام صادق )ع(، عالمه طباطبائی و شاهد با مقدار  ( است. دانشگاه%25)  1با مقدار عددی  

اند. با توجه به این که دانشگاه تهران بیشترین ( در حوزه تخصصی اندیشه سیاسی در ایران مناسبتی نداشته%0)  0عددی  

پژوهشی خوب این دانشگاه در حوزه  -است این آمار نمایانگر عملکرد علمی حوزه تخصصی را به خود اختصاص داده

 تخصصی اندیشه سیاسی در ایران است.  

 
 آماری تحقیق بر حسب حوزه تخصصی اندیشه سیاسی در غرب نمونه. ترکیب 6نمودار شماره 

آماری تحقیق   نمونهیاسی در غرب  در زمینه توزیع فراوانی در حوزه اندیشه س   6های حاصل از پژوهش در  نمودار  یافته

مقدارعددی مساوینشان می با  تهران  تربیت مدرس و  امام صادق )ع(،  دانشگاه شاهد،  که  بیشترین و  %25)   1دهد   )

عالمه شهید بهشتیتهران
طباطبایی

تربیت 
مدرس

امام صادق 
(ع)

شاهدخوارزمی

Series1 3001000

Series2 75%0%0%25%0%0%0%

3

00

1

000

75%

0%0%
25%

0%0%0%

عالمه شهید بهشتیتهران
طباطبایی

تربیت 
مدرس

امام صادق 
(ع)

شاهدخوارزمی

Series1 1001101

Series2 25%0%0%25%25%0%25%

1

00

11

0

1

25%

0%0%

25%25%

0%

25%
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صلنامه
دوف

 
ی 

علم
 -  

شگاه شاهد
ی دان

ش
پژوه

زود آیند
   

پژوهش 
نامه علم 

سنجی 
 

( کمترین حوزه تخصصی اندیشه سیاسی در %0)  0دانشگاه خوارزمی، عالمه طباطبائی و شهید بهشتی با مقدار عددی  

تقریباً شش و نیم برابر،    آماری تحقیق در دانشگاه تهران    نمونهند. با توجه به این که  اغرب را به خود اختصاص داده

  -های علمی باشد، فعالیت تقریباً دو برابر دانشگاه شاهد میدانشگاه عالمه طباطبائی سه و نیم برابر، دانشگاه امام صادق  

توسط   گرفته  از     نمونهپژوهشی صورت  غرب  در  اندیشه سیاسی  تخصصی  در حوزه  دانشگاه شاهد  تحقیق  آماری 

 دانشگاه دیگر برخوردار است.  6وضعیت بهتری در مقایسه با 

 
 آماری تحقیق بر حسب حوزه تخصصی تحوالت سیاسی اجتماعی ایران   نمونه. ترکیب 7نمودار شماره 

های  اوانی در حوزه تحوالت سیاسی اجتماعی ایران، فعالیت در زمینه توزیع فر  7های حاصل از پژوهش نمودار  یافته

( بیشترین و به ترتیب  %50)  2دهد که دانشگاه عالمه طباطبائی با مقدار عددی  آماری تحقیق نشان می  نمونهپژوهشی  

ا مقدار %( و دانشگاه شهید بهشتی، امام صادق، تربیت مدرس و خوارزمی ب  25)  1دانشگاه شاهد و تهران با مقدار عددی  

تقریباً یک    اند. با توجه به این که دانشگاه شاهد  ( در حوزه تحوالت سیاسی اجتماعی ایران مناسبتی نداشته%0)  0عددی  

باشد، این آمار نمایانگر عملکرد  آماری تحقیق می  نمونهششم دانشگاه تهران، یک سوم دانشگاه عالمه طباطبائی دارای  

سبت به دانشگاه تهران و عالمه طباطبائی در حوزه تخصصی تحوالت سیاسی  پژوهشی خوب دانشگاه شاهد ن-علمی

 اجتماعی ایران است.  

 
 آماری تحقیق بر حسب حوزه تخصصی اندیشه سیاسی در اسالم   نمونه. ترکیب 8نمودار شماره 

شاهدعالمهتهران

Series1 121

Series2 25%50%25%

1

2

1

25%

50%

25%

عالمه شهید بهشتیتهران
طباطبایی

تربیت 
مدرس

امام صادق 
(ع)

شاهدخوارزمی

Series1 0110001

Series2 0%3333%3333%0%0%0%3333%

0110001 0%

%33.33%33.33 

0%0%0%

%33.33
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ی 
صلنامه علم

دوف
 -  

شگاه شاهد/ زودآیند
ی دان

ش
پژوه

   
پژوهش 

نامه علم 
سنجی 

 

آماری تحقیق    ونهنمدر زمینه توزیع فراوانی حوزه اندیشه سیاسی در اسالم    8های حاصل از پژوهش در نمودار  یافته

بیشترین حوزه تخصصی   %(  33.33)  1دهد که دانشگاه شهید بهشتی، شاهد و عالمه طباطبائی با مقدار عددی  نشان می

اسالم را به خود اختصاص داده با کمترین  اندیشه سیاسی در  آماری تحقیق نسبت به سایر    نمونهاند. دانشگاه شاهد 

بهشتی از عملکرد    ها از جمله یک چهارم دانشگاه عالمه طباطبائی، یک دوم دانشگاه امام صادق و دانشگاه شهیددانشگاه

ها برخوردار است. نکته حائز اهمیت آنست که، با توجه به رسالت دانشگاه امام  هپژوهی بهتری نسبت به سایر دانشگا

نشگاه پیشرو در تلفیق معارف اسالمی با علوم سیاسی، تعداد کم فعالیت پژوهی این دانشگاه در حوزه  صادق به عنوان دا

 اندیشه سیاسی در اسالم قابل تامل و بررسی است. 

 

 شناسی سیاسی جمهوری اسالمی آماری تحقیق بر حسب حوزه تخصصی جامعه  نمونه. ترکیب 9نمودار شماره  

آماری تحقیق     نمونهشناسی سیاسی جمهوری اسالمی  در زمینه توزیع فراوانی حوزه جامعه  9نمودار  های حاصل از پژوهش در  یافته

شناسی %( بیشترین حوزه تخصصی جامعه  33.33)  1دهد که دانشگاه خوارزمی، شاهد و امام صادق )ع( با مقدار عددینشان می

رشته علوم سیاسی نسبت به    علمی  هیأت   اعضاء با کمترین    اند. دانشگاه شاهدسیاسی جمهوری اسالمی را به خود اختصاص داده

 ها برخوردار است. هها از جمله یک دوم دانشگاه امام صادق )ع( از عملکرد پژوهشی بهتری نسبت به سایر دانشگاسایر دانشگاه

عالمه تهران
طباطبائی

تربیت شهیدبهشتی
مدرس

شاهدخوارزمی امام صادق

Series1 0000111

Series2 0%0%0%0%33.3333.3333.33

0000111 0%0%0%0%

%33.33 %33.33%33.33
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صلنامه
دوف

 
ی 

علم
 -  

شگاه شاهد
ی دان

ش
پژوه

زود آیند
   

پژوهش 
نامه علم 

سنجی 
 

 

 آماری تحقیق بر حسب حوزه تخصصی آسیای مرکزی و قفقاز   نمونه. ترکیب 10نمودار شماره 

های پژوهشی  در زمینه توزیع فراوانی در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز، فعالیت   10های حاصل از پژوهش نمودار  یافته

( بیشترین و دانشگاه  خوارزمی، شهید  %100)  3دهد که دانشگاه تهران با مقدار عددی  آماری تحقیق نشان می   نمونه

( مناسبتی در حوزه تخصصی آسیای % 0)  0درس با مقدار عددی  بهشتی، امام صادق، عالمه طباطبائی، شاهد و تربیت م

نداشته قفقاز  نمایانگر عملکرد علمیمرکزی و  آمار  این  در حوزه تخصصی آسیای -اند.  این دانشگاه  پژوهشی خوب 

ان ها تهر ها در این حوزه تخصصی است. البته الزم به ذکر است، دانشگاهمرکزی و قفقاز و عملکرد ضعیف دیگر دانشگاه

 باشد. علمی توانمند در این حوزه تخصصی می هیأت اعضاءای با دارای یک گروه مجزا آموزشی مطالعات منطقه

 
 آماری تحقیق بر حسب حوزه تخصصی سیاستگذاری عمومی نمونه. ترکیب 11نمودار شماره 

های  تخصصی سیاستگذاری عمومی، فعالیت در زمینه توزیع فراوانی در حوزه    11های حاصل از پژوهش نمودار  یافته

می  نمونهپژوهشی   نشان  تحقیق  مقدار عددی  آماری  با  تهران  دانشگاه  که  دانشگاه عالمه  %100)  3دهد  و  بیشترین   )

( در حوزه سیاستگذاری %0)  0طباطبائی، تربیت مدرس، شهید بهشتی، امام صادق، خوارزمی و شاهد با مقدار عددی  

اند. با توجه به این که دانشگاه تهران بنیانگذار رشته سیاستگذاری عمومی است و این حوزه  عمومی مناسبتی نداشته

عالمه شهید بهشتیتهران
طباطبایی

تربیت 
مدرس

امام صادق 
(ع)

شاهدخوارزمی

Series1 3000000

Series2 100%0%0%0%0%0%0%

3

000000

100%

0%0%0%0%0%0%

عالمه شهید بهشتیتهران
طباطبایی

تربیت 
مدرس

امام صادق 
(ع)

شاهدخوارزمی

Series1 3000000

Series2 100%0%0%0%0%0%0%

3

000000

100%

0%0%0%0%0%0%
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ی 
صلنامه علم

دوف
 -  

شگاه شاهد/ زودآیند
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ش
پژوه

   
پژوهش 

نامه علم 
سنجی 

 

دانشگاه این  در  این رشته  از عدم تخصصص  است،  نشده  دایر  دیگر  دانشگاه  ها و همچنین  تخصصی هنوز در شش 

 ضرورت دایر نمودن گرایش سیاستگذاری عمومی حکایت دارد.

 
 الملل آماری تحقیق بر حسب حوزه تخصصی حقوق بین نمونه. ترکیب 12نمودار شماره 

های پژوهشی  الملل، فعالیت در زمینه توزیع فراوانی در حوزه تخصصی حقوق بین  12های حاصل از پژوهش نمودار  یافته

  %(   33.33)  1و    %(  66.67)  2دی  با مقدار عدبه ترتیب  دهد که دانشگاه تهران و خوارزمی  آماری تحقیق نشان مینمونه  

عالمه طباطبائی، شهید بهشتی تربیت مدرس، امام صادق )ع(، تربیت مدرس و شاهد با   ها از جملهدانشگاهاست. سایر  

تقریباً  ند. با توجه به این که دانشگاه خوارزمی  اشتهدان  عملکرد مناسبتیالملل  حوزه حقوق بین  در(  %0)  0مقدار عددی  

- باشد، این آمار نمایانگر عملکرد علمی علمی رشته علوم سیاسی می    دانشگاه تهران دارای اعضاء هیأت  یک چهارم

-الملل است. در حوزه تخصصپژوهشی خوب دانشگاه خوارزمی  نسبت به دانشگاه تهران در حوزه تخصصی حقوق بین

های محل خدمت  آماری تحقیق نشان داد، عملکرد دانشگاه   نمونهها از مطالعه آثار پژوهشی  ور که بررسیگرایی، آن ط

به تصویر    13توان به شرح زیر بر روی نمودار  آماری تحقیق را می   نمونههای تخصصی  را به نسبت تعداد درحوزه

 کشید. 

 

 

عالمه شهید بهشتیتهران
طباطبایی

تربیت 
مدرس

امام صادق 
(ع)

شاهدخوارزمی

Series1 2000010

Series2 6667%0%0%0%0%3333%0%

2000010

%66.67  

0%0%0%0%

%33.33 

0%

حوزه های تخصصی

عملکرد ضعیف تر عملکرد قوی تر

فاقد حوزه تخصص

تربیت .خوارزمی.عالمه.امام صادق.تهران
شاهد.مدرس

بهشتیشهید 

المللروابط بین
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ی 
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 -  
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ش
پژوه

زود آیند
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نامه علم 

سنجی 
 

 

 

 

 

 

 

تهران عالمه طباطبائی

اندیشه سیاسی در اسالم و ایران

شاهد.تربیت مدرس.تهران عالمه طباطبائی

اندیشه سیاسی درغرب

خوارزمی. بهشتی.تهران شاهد

اندیشه سیاسی دراسالم

امام .تربیت مدرس.عالمه
بهشتی.تهران .خوارزمی.صادق

شاهد

اندیشه سیاسی در ایران

شاهد.خوارزمی.عالمه، بهشتی . صادقامام  تهران.تربیت مدرس

آسیای مرکزی و قفقاز

.تربیت مدرس. عالمه 

خوارزمی.امام صادق بهشتی.شاهد.
تهران

تحوالت خاورمیانه

خوارزمی.شاهد. شهیدبهشتی.عالمه امام صادق.تربیت مدرس.تهران

تحوالت سیاسی اجتماعی ایران

امام .بهشتی.تربیت مدرس
عالمه طباطبائی.تهران.خوارزمی.صادق

شاهد

ا.ا.جامعه شناسی سیاسی ج
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 های تخصصی بر حسب دانشگاه محل خدمت های ارزیابی و تحلیل حوزهیافته .(13)نمودار کلی                                            

 گیریبحث و نتیجه

توسعه علمی و پویایی    فرآینددر  ها و موسسات آموزش عالی  به عنوان کادر علمی دانشگاههیأت علمی    ءنقش اعضا

است.    پژوهشیهای  محیط ناپذیر  ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى  بنابراین، وضع  انکار  به  قوانین مناسب و مربوط 

از  . از سویی دیگر،  ها و فضای علمی کشور باشددانشگاه  و پژوهشی  در پویایی علمیاثرگذار  تواند یکى از عوامل  مى

دیگر    عبارتن آموزش عالی است. به الارزیابی ک   سامانهچوب  آن در چار  استقرار،  ارتقاء  هر نظام  ساسی  ا  پیش نیازهای

در نظام دانشگاهی که خود بر سایر عناصر    بنیادی عنوان عنصری    هیأت علمی به  اعضاءاعتبارسنجی و چگونگی ارزیابی  

ن آموزش عالی کشور قرار گیرد تا همسویی آن الاثرگذار است، باید در قالب و چارچوب نظام ارزیابی و اعتبارسنجی ک 

 . ها مدنظر قرار گرفته شودفرآیندن این حوزه به هنگام تدوین معیارها و البا اهداف ک 

  ارتقاء نامه  آئین  3ماده  علمی بر اساس مندرجات    ارتقاءده است بر اساس شاخص  پژوهش حاضر سعی بر آن بو لذا در  

علمی   هیأت اعضاءهای پژوهشی فعالیت ، 1395و اجرایی شدن آن از سال 1394نامه مذکور مصوب آئین بند ماده 16و 

لذا با  قرار گیرد.    مطالعهکمّی مورد    به لحاظ1395-1399های دولتی تهران در دوره زمانی  رشته علوم سیاسی دانشگاه

های فرهنگی،  فعالیت های چهارگانه ) به عنوان مالک ارزیابی فعالیت   94/ 12/ 18در تاریخ    ارتقاءنامۀ  آئین  هفتمینتصویب  

اعضای هیأت  (  های علمی ـ اجراییهای پژوهشی، فناوری و فعالیت آموزشی؛ فعالیت   هایتربیتی و اجتماعی؛ فعالیت 

هیأت   اعضاء  ارتقاءنامه  آئین  (3)  با در نظر گرفتن میزان امتیازهای قابل کسب از مادهتوان دریافت  ، به وضوح میعلمی

 .  نامه حاضر قلمداد کردرین ماده آئینتتوان آن را مهمهای ممیزه به آن، میهیأت علمی و توجه ویژه

و استادان حوزه علوم  با توجه به این که، رشته علوم سیاسی همچنان یک رشته جذاب و تاثیرگذار در سطح جهان است  

  یا   و سازی آگاهاز طریق تواند میشوند و تولیدات پژوهشی آنان ترین پژوهشگران این حوزه قلمداد میسیاسی از اصلی

و  با   مواجهه برای  عمومی   تصمیمات   بر  تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی  سامان  ،استراتژیک  هایچالشتحوالت  برای 

.  امام صادق.تربیت مدرس
تهران.عالمه.شهیدبهشتی

شاهد.خوارزمی

حقوق بین الملل

. امام صادق.بهشتی.تربیت مدرس خوارزمی

سیاستگذاری عمومی

امام .بهشتی.تربیت مدرس
خوارزمی .شاهد.عالمه.تهران.صادق

تهران
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هیأت علمی رشته علوم سیاسی   اعضاءبر این اساس   محور باشد به کار گرفته شود.جامعه سیاسی، که کاربردی و مسئله

اساس یک سری ضوابط و   خود بایستی بر ارتقاءها، برای طی مراحل ترفیع و هیأت علمی سایر رشته اعضاءنیز همانند  

یک   ارتقاءنامه  های پژوهشی، امتیازاتی را کسب کنند، از اینرو، ارزیابی آثار پژوهشی آنان در چارچوب آئینمعیارهای

  اعضاء های پژوهشی  رسد و در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده است تا ضمن ارزیابی فعالیت امر ضروری به نظر می

های جدیدی های گذشته، یافتههای آن با پژوهشو تطبیق یافته ارتقاءنامه  آئین  سیاسی بر اساسهیأت علمی رشته علوم  

 هیأت علمی رشته علوم سیاسی ارائه شود.  اعضاءهای پژوهشی از فعالیت 

عصاره و    ؛علمی  هیأت  اعضاء  ارتقاء  نامهآئین  بودن  محور مقاله  ( بر 1400آرانی )  صادقیهای پژوهش  لذا بر اساس یافته

، و روشن تألیفى  هاى کتاب  کاهش تعدادپژوهشی نسبت به کتاب و    -( که بر امتیاز بیشتر بر مقاالت علمی1396عفیفیان )

مقایسه میانگین    های این پژوهش مبنی بربه کتاب با یافته  ارتقاءنامه  ( مبنی بر عدم امتیازدهی مناسب آئین1397و قاسمی )

تقریباً یک پنجم حاکی از آنست که انتشار کتاب نسبت به مقاالت دوره مطالعه    مطالعه،های دوره مورد  االت و کتابمق

پژوهشی   -مقاله علمی (4.80) کتاب 1علمی رشته علوم سیاسی به ازای هر  هیأت اعضاء که آن است  نشانگر  واست، 

پژوهشی نسبت به کتاب است و    -به مقاله علمی  آن  امتیاز باالی  علمی و    ارتقاء  نامهاز نقدهای وارده به آئینداشته که  

علمی است، که این امر باعث    ارتقاءمحاسبه برای کسب امتیاز بیشتر مقاله علمی پژوهشی نسبت به کتاب برای گرفتن  

تاکید لذا  انشجویان این رشته است.  در رشته علوم سیاسی و منابع درسی برای د  های علمی وزِینحوزه نشر کتاب  کمبود

های تصنیفی هیأت علمی به انتشار کتاب  اعضاءبه مقاالت علمی پژوهشی، باعث عدم استقبال    ارتقاء  نامه  و اهمیت آئین

 ، همخوانی دارد.و اصیل و اقبال بیشتر آنان به تألیف کتاب در قالب گردآوری است

ها  به امتیاز مقالهتحصیالت تکمیلی    دانشجویان( مربوط به مقایسه نیاز  1396یفیان )به عالوه، نتایج پژوهش عصاره و عف

هیأت علمی به علت عدم پذیرش   اعضاءو روی آوردن مقاالت مشترک با    هاجذب در دانشگاهیا  براى ادامۀ تحصیل  

  اعضاء تغییر دیدگاه  ( مبنی بر  1400هیأت علمی و همچنین صادقی آرانی )  اعضاءمجالت از پذیرش مقاله بدون اسم  

به دانشجویان تحصیالت تکمیلی به  هیأت علمی  نگاه کریمانه  ابزاری    از  یافتهنگاه  ترتیب  های پژوهش حاضر که  با 

به ترتیب    مطالعهعلمی استاد، دانشیار و استادیار در دوره مورد    هیأت  اعضاءفراوانی چاپ مقاله بر اساس مرتبه علمی  

علمی که مرتبه علمی و سابقه پژوهشی بیشتر    حاکی از آنست که هر هیأت  است همخوانی دارد و این  17و    33،  43

دانشجویان   همکاری  لحاظ  به  است،  تکمیلی  داشته  علمی  تحصیالت  هیأت  علمی، عضو  مقاالت  تدوین  مقاالت در 

 پژوهشی بیشتری نیز دارا است. -علمی

جمالی زواره و همکاران    ها،دانشگاهبرای  در نظر گرفتن تنوع  (  مبنی بر عدم  1401های یوسفی )همچنین نتایج پژوهش

آئین(  1397) دانشگاهنامه  نگارش  همه  رشتهبرای  همه  و  )و  ها  ها  و ساعدموچشی  و 1397مطالعه شیربیگی  نسخه   )

  نامه  ها در آئین( عدم توجه به ماهیت رشته1396ها، و عصاره و عفیفیان )ها و رشتهشاخص یکسان برای همه دانشگاه

  همخوانی دارد. ارتقاء نامه بینانه و منصفانه در آئینبا نتایج پژوهش حاضر مبنی بر نبود معیار واقع ارتقاء
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با توجه به ولیکن به دلیل    پردازی،نظریه  هایکرسی  از  رهبرجمهوری اسالمی و بنا حمایت   تاکیدات  از سویی دیگر، 

اعتماد به نفس و خودباوری کم برای  ،  پردازینظریه  فرآیندشناسی و چگونگی  استادان در روش  ت ناکافی بودن مهار

نظریه  پردازی؛نظری با  ناکافی  از  1397و حیدری،    نژادقنادی)  پردازیآشنایی  دانشوران رشته علوم سیاسی  پرهیز  ( و 

های مربوط به سیاست و جامعه در کشورهای مغرب پردازی بر اساس تئوریپژوهش مستقیم جامعه ایرانی، و فرضیه

تی  الهمچنین مقو   ای؛ های فکری و ضعف فرهنگ دموکراتیک به عنوان شرایط زمینهفقدان بنیان(،  1377زمین )باوی،  

هایی عنوان  توان از مشکالت چنین کرسیرا میها،  روی آوردن به ترجمهو    همچون توسعه نیافتن رشته علوم سیاسی

 .  پردازی است های نظریههای پژوهش بیانگر ضعف جدی در حوزه انجام کرسییافتهکرد. لذا، 

های  نمایه شدن مقاالت پژوهشی در پایگاه  مطالعه های حاصل از  یافتهساله مورد بررسی نتایج نشان داد،    5با توجه به دوره  

علمی   هیأت  اعضاءپژوهشی دوره مربوط به تفکیک رشته تحصیلی    -شود، بیشترین مقاالت علمیخارجی معلوم می

های اسکوپوس،  هعلمی با رشته علوم سیاسی میانگین مقاالت نمایه شده در پایگا  هیأت  اعضاءرشته علوم سیاسی است که  

علمی با رشته روابط    هیأت  اعضاءاست. همچنین    2و    2،    8وب آو ساینس و جی سی آر، به ترتیب با حداکثری عددی  

 2، 4های اسکوپوس، وب آو ساینس و جی سی آر، به ترتیب با حداکثری عددی الملل مقاالت نمایه شده در پایگاهبین

نهایت    2و   در  و  منطقه   هیأت  اعضاءاست  مطالعات  رشته  با  پایگاهعلمی   در  شده  نمایه  مقاالت  میانگین  های  ای 

الملل  از رشته روابط بین  لذااست.    0و    0،  0اسکوپوس، وب آو ساینس و جی سی آر، به ترتیب با حداکثری عددی  

باالتری داشته باشند، آمار نشان    یای اس ا  المللی این رشته، که مقاالتانتظار بر اینست با توجه به ماهیت و  بٌعد بین

 ای حکایت دارد. پژوهشی در این رشته و همچنین مطالعات منطقه-دهنده از کمبود مقاالت علمی

  هیأت   اعضاءالملل  فاقد تخصص و روابط بینمربوط به حوزه    ها،تقریباً بیشترین حوزه  گرایی نیز  تخصص  در حوزه 

ر از حوزه فاقد تخصص، عدم نظم، انسجام فکری و یک رویه و تمرکز پژوهشی  علمی رشته علوم سیاسی است. منظو 

تفکر و دیدگاه  و حوزه تخصصی خاص و محوری   اندیشه و  این بدان است   24با مقدار عددی  و عدم صاحب  ، و 

الملل با  همچنین رشته روابط بین  .پژوهشی تخصصی ندارند  علمی در هیچ حوزه   هیأت  اعضاء  %(  20.16) معناست که  

باالترین    %(  5.04)   6ایران با مقدار عددی   و در اسالم سیاسی ها اندیشهو پس از آن  %(  20.16)  24همین مقدار عددی  

 حوزه تخصصی را دارا است. 

 پیشنهادهای اجرایی پژوهش

؛ و تفکیک هاآموزش و پژوهش و خروجیها از نظر مأموریت، نوع  و گروه  هادانشگاهبرای  در نظر گرفتن تنوع   •

بندی  حسب دستهای که بر گونهبه های پژوهشی؛  ضوابط علوم انسانی از علوم مهندسی و یا پزشکی در حوزه

نه یک متن تلفیقی )  نامه چاپ شودهای اختصاصی آئین، نسخهاز جمله رشته علوم سیاسی  های دانشگاهیرشته

   ؛(هابرای همه رشته
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های  هیأت علمی رشته علوم سیاسی با تأکید بر کیفی کردن فعالیت   اعضاءو ترفیع    ارتقاءدر شیوه  نظر  تجدید •

 پژوهشی؛

های  هیأت علمی رشته علوم سیاسی در حوزه  اعضاءپژوهشی  های  و متمرکز ساختن به فعالیت دهی  جهت  •

 تخصصی؛ 

 2علمی حداقل    ارتقاء  ای که هر متقاضی هنگام  ههای پژوهشی مستقل و تک نویسنده؛ به گونتوجه به فعالیت  •

 کتاب به صورت تک نویسنده را دارا باشد؛ 1مقاله و 

 با در نظر گرفتن شرایط خاص رشته علوم سیاسی؛  ارتقاءنامه نامه ترفیع متناسب با آئینح آئینالاص •

تألیف شود،  ؛ لذا پیشنهاد می یاسیدر رشته علوم سمورد توجه قرار گرفتن وزن انتشار کتاب تصنیفی و اصیل   •

بـه محتواى کتاب    بایستیبر این    عالوه  نظر گرفته شود.  در  برای رشته علوم سیاسیعنوان بند وتویى   کتاب به

 ؛ اثرگذار بوده توجه شودعلوم سیاسی و حل مسائل  حد در آموزش رشته  که تـا چه و این

از جمله انتشار  ،  اش امتیاز به دست آورداساس رتبه علمیسامانه ارزیابی کتاب طراحی شود تا هر کتابی بر   •

 های معتبر، تجدید چاپ کتاب و داشتن نظریات جدید؛در دانشگاه

ها،  دانشگاهبه  توسط وزارت عتف  در رشته علوم سیاسی  های ارزشمند جهانی  کتابدر اختیار قرار دادن لیست   •

 ؛ ه شایستگی تشویق شودهیأت علمی ب اعضاءها توسط تا ترجمه این کتاب

ای که به گونه  ،دهی پژوهشیساله، برای جهت   5مشخص مثالً  پژوهشی برای یک بازده زمانی    برنامهتدوین   •

و    در یک حوزه تخصصی ساماندهی شود؛رشته علوم سیاسی  علمی    های پژوهشی اعضا هیأتتمامی فعالیت 

 ؛را تعیین کننداین فرصت داده شود تا ترکیب سبد فعالیت خود  اتیداسبه 

های پردازی و تعلق گرفتن امتیاز ویژه برای مطرح کردن ایدههای ترویجی و نظریهحمایت بیشتر از کرسی •

 نامه تدارک دیده شود؛ها در آئینهای الزم برای این نوع کرسیشود مشوق جدید؛ لذا، پیشنهاد می

الزام  ارتقاء  پژوهشی در هر دوره  -برای مقاالت علمیامتیاز  سقف  حداکثر  محدود کردن   •   اعضاء ، به منظور 

 ی دیگر کاربردی برای حل مشکالت نظام سیاسی کشور؛ هابه انجام فعالیت علمی  هیأت

علمی، از جمله لحاظ کردن   ارتقاء    ارزیابی  فرآینددر    ی پژوهشی انجام گرفتههابر اثرگذاری فعالیت   تأکید •

تألیفات  هایی همچون:  صشاخ هیأت   اعضاءاثرگذاری علمی از طریق بررسی میزان استنادات، تبدیل شدن 

برای تصمیم ها، مورد استناد واقع شدن  عنوان مرجع و منبع درسی در دانشگاه  به  رشته علوم سیاسی   علمی

    ی و مدیریتی کشور؛در نهادهای سیاستگذار سازی

های  تعریف خروجیبا    اثرگذاریهیأت علمی رشته علوم سیاسی با هدف ترغیب به    اءاعضایجاد انگیزه برای   •

، تدوین  «طراحی بسته سیاستی »،  «نویس طرح قانونیتهیه پیشاز جمله »  گذاریمرتبط با سیاستگذاری و قانون

  ل«؛نامه یا دستورالعمآئین
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های پژوهشی کاربردی به دلیل نیاز  ام طرحهای علمی و انجدر نظر گرفتن امتیاز ویژه برای برگزاری همایش •

 های پژوهشی صورت گرفته در آن؛به تغییر و تحول اساسی در رشته علوم سیاسی و فعالیت 

های  تعریف خروجیبا    اثرگذاریهیأت علمی رشته علوم سیاسی با هدف ترغیب به    اعضاءایجاد انگیزه برای   •

، تدوین  «طراحی بسته سیاستی »،  «نویس طرح قانونیتهیه پیشاز جمله »  گذاریمرتبط با سیاستگذاری و قانون

  ل«؛نامه یا دستورالعمآئین

  .ارتقاءنامه ای در آئینرشته بین یپژوهشهای فعالیت برای  مناسب  امتیازنمودن لحاظ  •

 های آتیپیشنهاد برای پژوهش

  هیأت علمی رشته علوم سیاسی  اعضاءهای پژوهشی  سازی فعالیت پژوهشی برای کاربردیشود  پیشنهاد می  •

 همانند این پژوهش صورت پذیرد؛ ارتقاء نامه بر اساس آئین

 دولتی  های  هیأت علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه  اعضاءهای پژوهشی  در باره فعالیت این پژوهش فقط   •

  علمی   هیأت  اعضاء  پژوهشی  های  فعالیت   تهران انجام شده است، پیشنهاد می شود در پژوهش های دیگری

 بررسی و مطالعه قرار گیرد.مورد  دولتی و غیر دولتی در سراسر کشور، های  سایر دانشگاه سیاسی علوم رشته

 تقدیر و تشکر

  اعضاءهای پژوهشی  شناسی فعالیت این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری با عنوان »شناسایی، ارزیابی و آسیب  

های دولتی تهران در چارچوب نظام آموزش عالی« در دانشگاه شاهد انجام شده  هیأت علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه

انجام این پژوهش تشکر    فرآیند، بدینوسیله از حمایت، مساعدت و همکاری تمامی دست اندرکاران آن دانشگاه در  است 

 شود. و قدردانی می

 فهرست منابع 

 (. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران، تهران 1395علمی. )   نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت آیین

علمی و پیامدهای منفی حاصل از آن در زمینه    نامه ارتقاء اعضاء هیأت شناسانه به آیین(. نگاهی آسیب1393ارسطوپور، شعله. ) 

 . 1- 20صص  ،شناسی بروندادهای علمیتولید علم. اولین همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب

ها و موسسات علمی دانشگاه    مناسب ارزیابی عملکرد اعضاء هیأت (. نظام  1378رضا و پرند، کوروش. ) ،  محمدی  ؛فاخته  ،اسحاقی

 . 93- 111صص   (،2)1ها(. نامه آموزش عالی،  ها و رویهآموزش عالی )مالک

 . 286  -310صص   (،3)1(. وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران. فصلنامه علوم سیاسی، 1377باوی، محمد. ) 

علمی از منظر عدالت توزیعی براساس مالک »شایستگی«.    نامه ارتقاء اعضاء هیأت ین(. ارزیابی اخالقی آی 1399بوسلیکی، حسن. ) 

 . 7  -24، صص  50پژوهشنامه اخالق، 

های  های ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی در برخی دانشگاه(. بررسی نظام1386پازارگادی، مهرنوش و خطیبان، مهناز. ) 

 .   57، شماره  1386نشریه پرستاری و مامایی، تابستان جهان. 
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علمی دانشگاه    های پژوهشی از منظر اعضاء هیأت(. شناسایی موانع انجام فعالیت1391)  حسینعلی و حسینی شاوون، امین.  ،جاهد

 . 49  -65، صص ( 4)  4تبریز. سیاست علوم و فناوری، 

ها و  علمی: چالش    نامه ارتقاء هیأت (. واکاوی آیین1397لی، محمدرضا . )احمدرضا و نی  ،نصر اصفهانی  ؛بتول  ،جمالی زواره

 . 79  -  98صص  (،1)10پیامدها. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران،  

.تهران.انتشارات: مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری    نامه نویسی((. روش تحقیق )با رویکرد پایان 1378خاکی، غالمرضا .) 

 ص.  430نگی انتشارات درایت. چاپ اول.  کانون فره

های ها و شناسایی پیشران(. تحلیل ساختاری مؤلفه 1401حسین و مرزبان، مصطفی. )علی ،رضایان؛ احسان ،مرزبان ؛احد ،رضایان

عات میان . فصلنامه مطال1414علمی مراکز آموزش عالی در ایران در افق      نامۀ ارتقاء مرتبۀ اعضاء هیأت سازندۀ آیندۀ آیین

 .DOI: 10.22035/ISIH.2022.4663.4603: 123 -  155، صص  (3) 14ای در علوم انسانی، رشته

ای به  علمی از روند ارتقاء مرتبه علمی؛ مطالعه     (. واکاوی تجربه زیسته اعضاء هیأت 1397شادی و رشیدی، زهرا. )   ،روحانی

 . 133 -157، صص (1) 10روش پدیدارشناسی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران ، 

های علوم انسانی و اجتماعی در فرآیند ارتقاء  رفتاری اعضاء هیأت علمی دانشکده (. تحلیل  1397روشن،محمد و قاسمی، مجتبی. ) 

 . 1 -23(، صص  1) 10علمی. مجله اموزش عالی ایران،  

حداد،  سلیمی و  )  ،حسین  آینده1398غالمرضا.  روند  (.  تحلیل  الگوی  اساس  بر  ایران  در  سیاسی  علوم  وضعیت  پژوهی 

STEEP)V( ،75-110صص  (،1) 15. پژوهشنامه علوم سیاسی.DOI:10.22034/IPSA.2020.394 

ارتقاء اعضاء هیأت 1397قاسم وسنگی، فروغ. )  ،سلیمی؛  بابک،  شمشیری از منظر     (. معیارهای  انسانی  علمی در حوزه علوم 

علمی دانشگاه شیراز پژوهشی ترکیبی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش      های معتبر دنیا و تجارب اعضاء هیأت تجارب دانشگاه 

 . 99 -131، صص (1)  10عالی ایران، 

علمی از فرآیند ارتقاء مرتبه علمی. فصلنامه    (. پدیدارنگاری تجارب اعضاء هیأت 1397اهلل. )شی، لطف و ساعدموچ  ناصر،  شیربگی

 . 57 -77صص    (،،1 )10آموزش عالی ایران،  

آرانی، زهرا. ) اثرهای جانبی سیاست(. بهره 1400صادقی  به منظور بررسی  از رویکرد تفکر سیستمی  های آموزش عالی:  گیری 

، صص  (3) 27ریزی در آموزش عالی، علمی. فصلنامه پژوهش و برنامه    ارتقاء اعضاء هیأت   نامهین ئمحور بودن آ نقدی بر مقاله 

85- 53 . 

زمانی  ، محمدی  ؛فاطمه  ،مندیصادقی و  مریم.رضا  اعضای هیأت 1394)  فر،  کیفیت عملکرد  ارزشیابی  در گروه     (.  های  علمی 

 . 91-111صص.   ،(67)17بی درونی(. فصلنامه آموزش مهندسی ایران،  های ارزیاآموزشی مهندسی)بر مبنای گزارش

ارزیابی عملکرد اعضاء هیأت 1399امیرحسین و سورانی، رضا. )   ، محمدداوودی  ؛سهیال،  عابد ها.  علمی در دانشگاه    (. بررسی 

 . 1  - 21صص  -،  39، شماره 4فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال 

ها و مؤسسات آموزشى کشور:  علمی دانشگاه    نامۀ ارتقاء اعضاء هیأت (. نقدی بر آیین1396فریده و عفیفیان، فرزانه. )  ،ارهعص

 . 213- 223صص   (،15  )4رسانی و ارتباطات، شناسى و ارائۀ راهکارها. فصلنامه نقد کتاب، اطالعآسیب

)  ،فرزانه و حیدری،  نژادقنادی تبیین1397غالمرضا.  نظریه  (.  راهکارهای  )مطالعه  موانع و  اجتماعی  انسانی و  پردازی در علوم 

 . 32 -19صص  (، 71)28علمی دانشگاه شهید چمران اهواز(. رهیافت،   موردی: اعضاء هیأت 

https://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.394
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های تطبیقی نظامای  علمی در ایران بر اساس مطالعه    (. معیارهای ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت 1398امین و یوسفی، هادی. )،  قنبری

-94، صص(44) 11های منتخب. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران،  علمی در دانشگاه    ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت 

67 . 

های علمی در دانشگاه    ها و فرآیندهای ارتقاء اعضاء هیأت (. سیاست1392حسین و میرحسینی، عبدالحمید. )،محمدی دوستدار

 . 55  -70،صص  (4)  2است و علم فناوری،منتخب جهان. نامه سی

علمی در آموزش عالی.      (. بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضاء هیأت 1388حسین و میرحسینی، عبدالحمید) ،  محمدی دوستدار

 . 91-106،صص(3) پژوهشی سیاست علم و فناوری، اول، -فصلنامه علمی

بین  (. سیری در تحوالت آموزشی و پژوهشی1385نسرین. )  ،مصفا مطالعات  علوم سیاسی و روابط  پژوهشکده  تهران:  الملل. 

 ص.  308فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول. 

  (، 55) 23های سرآمد در آینده. فصلنامه رهیافت،  های دانشگاهپژوهی در آموزش عالی: شرایط و ویژگی  (. آینده1392رضا. )   مهدی،

 . 79  -90صص

شدن آموزش عالی جمهوری اسالمی  پژوهی تجاری . آینده( 1394).رزی، محمد علی و حاجیانی، ابراهیم همتی، علی رضا؛ گود

 . 1- 14(، صص  102)26پژوهی مدیریت، ایران؛ ضرورت یا الزام!  فصلنامه آینده

ارتقاء اعضاء هیأت علمی  نامه  های آئین(. چالش1398نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ صمدی، الله؛ ناخدا، مریم و اسدی، سعید. ) 

-برای هم ترازسازی سنجش و ارزیابی بهره وری علمی پژوهشگران رشته موسیقی در ایران. پژوهشنامه کتابداری و اطالع

 59 -84(،  صص  17)1رسانی، 

 

علمی    هیأت  (. استخراج معیارهای ارتقاء مرتبه اعضاء1398صالح . )، محمد و رشید حاجی خواجه لو ،اسدبیگی ؛هادی ،یوسفی

. 7 -95صص.    ،(4) 25ریزی در آموزش عالی، های منتخب. فصلنامه پژوهش و برنامهاز طریق کاربست مطالعه تطبیقی دانشگاه  

نامه ارتقاء  ین ئعلمی؛ بسته پیشنهادی اصالح و بازنگری آ    شناسی نظام ارتقاء اعضاء هیأت (. بررسی و آسیب1401یوسفی، هادی. )

 های مجلس شورای اسالمی. علمی. مرکز پژوهش  اعضاء هیأت 

 

Abed, Soheila, Mohammad Davoudi, Amirhossein and Sorani, Reza. (2019). Examining the 

performance evaluation of faculty members in universities. New Research Approaches in 

Management and Accounting Quarterly, Year 4, Number 39, - pp. 21 - 1.[In Persian]. 

 

Asareh, Faridah and Afifian, Farzaneh. (2016). A critique on the regulations for the promotion 

of academic staff members of universities and educational institutions of the country: Pathol-

ogy and providing solutions. Book review, information and communication quarterly, year 

4, number 15, pp. 213-223 . [In Persian] 

 

Aristopur, the flame. (2013). A pathological look at the regulations for the promotion of aca-

demic staff members and its negative consequences in the field of science production. The 

first national conference on science assessment: evaluation and pathology of scientific out-

puts, pp. 1-20. [In Persian] 
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Bavi, Mohammad. (1999). The status of political science in Iran. Political Science Quarterly, 

Year 1, Number 3, pp. 286-310. [In Persian] 

 

Bosliki, Hassan. (2019). Ethical evaluation of the regulations for the promotion of faculty mem-

bers from the perspective of distributive justice based on the criterion of "merit". Research 

Journal of Ethics, No. 50, pp. 7-24. [In Persian] 

 

Ghanbari, Amin and Yousefi, Hadi. (2018). The criteria for promotion of academic faculty mem-

bers in Iran based on a comparative study of the promotion systems of academic faculty 

members in selected universities. Iranian Higher Education Scientific Research Quarterly, 

Year 11, Number 44, pp. 67-94. [In Persian] 

 

Gimenez Toledo, E. (2018). Resarch assessment in the Humanities and the Social Sciences 

review. Revista Española de Documentación Científica, .41 (3), pp1-14. 

doi.org/10.3989/redc.2018.3.1552 

 

Hemmati, Ali Reza, Guderzai, Mohammad Ali and Hajiani, Ibrahim. (2014). Future studies of 

the commercialization of higher education in the Islamic Republic of Iran; Necessity or obli-

gation! Future Management Research Quarterly, year 26, number 102,pp. 1-14[In Persian] 

 

Igbojekwe, Polycarp A. and Ugo- Okoro, Chigozie P.  (2015). Performance Evaluation of 

Academic Staff in Universities and Colleges In Nigeria: The Missing Criteria. International 

Journal of Education and Research Vol. 3 No. 3 March 2015. 
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ing the performance of faculty members of universities and higher education institutions (cri-
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research activities from the perspective of faculty members of Tabriz University. Science and 
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lyzing the regulation of faculty promotion: challenges and consequences. Scientific Research 
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 علمی ارتقاءنامه  های پژوهشی بر اساس آئین: فرم اهمّ فعالیت ( 1)پیوست شماره 

 نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی

 دانشگاه: 

 رشته و گرایش تحصیلی:  گروه آموزشی: 
 مرتبه و پایه علمی:

 
 حوزه تخصصی پژوهشی:

 های پژوهشی فعالیت

 عنوان فعالیت پژوهشی  ردیف

تعداد 

فعالیت در 

کل دوره 

 پژوهش

تعداد 

فعالیت در 

 دوره

 تعداد فعالیت  نوع فعالیت

 

 

1 

 

 مقاالت پژوهشی 
  

ISC  

Scopus  

WOS-ISI  

GCR - ISI  

 

2 

 مقاالت ترویجی 

 و تحشیه
  

  مقاالت ترویجی 

  مقاالت تحشیه

 

3 

های  همایشارائه مقاله کامل در 

 علمی معتبر 
  

  داخلی

  خارجی 

 

4 
   های پژوهشی انجام طرح

  های داخل موسسه طرح

  های خارج از موسسهطرح

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking
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5 

 

 انتشار کتاب 
  

  تصنیف و تألیف کتاب 

  تصحیح انتقادی کتاب 

  ترجمه کتاب 

 

6 

راهنمایی پایان نامه و رساله  

 تحصیلی
  

  کارشناسی ارشد پایان نامه 

  رساله دکتری 

 

 

7 

 

 پردازی های نظریهارائه کرسی
  

  ترویجی  –های علمی کرسی- 1

  هاها در همایشارائه نتایج کرسی- 2

  نقد و نوآوری علمی در حوزه علمی - 3

  پردازی در حوزه علمی نظریه - 4

 

 

 

 علوم سیاسی های رشته : فرم گرایش( 2)پیوست شماره 

 توضیح  تخصص الیه دوم  تخصص الیه اول  گرایش رشته ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم سیاسی 

 

 های سیاسیاندیشه- 1

 اندیشه سیاسی در غرب - 1 اندیشه سیاسی در غرب - 1
 

 

  اندیشه سیاسی دراسالم - 2 اندیشه سیاسی در اسالم - 2

  اندیشه سیاسی در ایران - 3 اندیشه سیاسی در ایران  - 3

  اندیشۀ سیاسی در شرق باستان - 4 اندیشۀ سیاسی در شرق باستان - 4

 

 

 شناسی سیاسیجامعه- 2

 

 

 

 

 فردی و گروهی  - 1

 فرهنگ سیاسی  - 5

 هویت و قومیت - 6

 شناسی نخبگانجامعه- 7

 های اجتماعیجنبش- 8

 های اسالمی جنبش- 9

 احزاب سیاسی - 10

 نهادهای مدنی - 11

 گروه های ذینفوذ - 12

 

 

 دولتی  - 2

 های دولت نظریه- 13

 دولت پژوهی  - 14

 سیاست و حکومت در اسالم  - 15

 سیاست و حکومت در ایران - 16

 

 

 

 مسائل ایران - 3

 

 مطالعات سیاسی انقالب اسالمی- 17

اندیشه سیاسی رهبران انقالب اسالمی- 18  

جمهوری اسالمی شناسی سیاسی جامعه- 19

 ایران 

پژوهی انقالب اسالمی آینده- 20  
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   تحوالت سیاسی اجتماعی ایران  - 21

 

 گذاری عمومیسیاست- 4

 

 سیاستگذاری عمومی - 22

 سیاستگذاری راهبردی - 23

 سیاستگذاری در ایران - 24

 آینده پژوهی- 25

 

 

 

 

2 

 

 

 

-روابط بین

 الملل

 

 

 

 الملل روابط بین- 

 

 الملل امنیت بینسیاست و - 26
الملل سیاست بین - 27  

الملل روابط بین - 28  
 

 المللی های بینحقوق و سازمان- 29
 المللحقوق بین- 30

 المللی های بینسازمان- 31
 

 المللیروابط فرهنگی و اقتصادی بین- 32

 المللیاقتصاد سیاسی بین- 33

 اقتصاد سیاسی انرژی - 34

 اقتصاد سیاسی - 35

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

مطالعات  

ای و منطقه

 جهان

  کشورهای مختلف  تحوالت خاورمیانه- 36 مطالعات خاورمیانه - 

  کشورهای مختلف  سیاست و حکومت در  اروپا - 37 مطالعات اروپا - 

مطالعات آمریکای   - 

 شمالی

سیاست و حکومت در  ایاالت متحده  - 38

 آمریکا 
  

مطالعات آسیای مرکزی  - 

 و قفقاز 
   آسیای مرکزی و قفقاز - 39

  سیاست و حکومت در فرانسه- 40 مطالعات فرانسه 
 

 

   سیاست و حکومت در  هند - 41 مطالعات هند 

   سیاست و حکومت در  روسیه - 42 مطالعات روسیه 

   انگلیس سیاست و حکومت در  - 43 مطالعات بریتانیا 

  بازتاب انقالب اسالمی اسالمیبازتاب انقالب  - 4 بازتاب انقالب اسالمی

 

 
 


