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مرداد 5931
خالصه گزارش
شاخص مقاله از شاخصهاي مهم در زمينه ارزيابي و رتبههبنهيي
ا ساتيي و دان شجويان مهني سي در ن ظام آ موزش عالي ا يران ا ست.
اين شاخص به عنوان سنجهاي براي دانشجويان تحصيالت تکميلي جهت
پذيرش در مقطع تحصيلي باالتر ،فارغالتحصيلي در مقطهع دتتهري،
دريافت حمايتهاي مالي از سازمانههاي حهامي دولتهي و جهذ در
دانشگاه ها به عنوان عضو هيئت علمي مورد توجه قرار مهيگيهرد.
همچ نين شاخص مقا له در مورد ا ساتيي دان شگاه در مو ضوعاتي م ثل
ارتقاي مرتبه علمي اساتيي ،امکان دريافت حمايهتههاي مهالي و
 ...داراي اهم يت ا ست .هيف از ان جام ا ين پژوهش ،تب يين ن قش
مقا له در سنجش عل مي ا ساتيي و دان شجويان حوزه ف ني-مهني سي در
بوده ا ست .به ا ين من ظور،
شرايط ت نوني و در شرايط مط لو
ابتيا مزايا و آسيبهای چاپ مقاله از سوی محققين ،آمار توليي
مقاالت علمی در ايهران و چهالشههای ارزيهابی علمهی اسهاتيي و
دان شجويان بر ا ساس شاخص مقا له در ن ظام آ موزش عالی ت شور را
برر سی و ب يان ن موديم .سپس سؤاالت ا صلی طرح را در زمي نه
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انگيزه های چاپ مقاالت از طرف اساتيي و دانشجويان ،نقهش شهاخص
مقاله در ارزيابی علمی اساتيي و دانشجويان دتتری در دستيابی
به ا هياف ح مايتی و مرا تب عل می و شغلی باالتر ،ترت يب اهم يت
معيارهاي ارزشگذاري تيفي مقهاالت علمهي ،راهههای مقابلهه بها
پيييه پژوهشنمايی و فروش مقاالت و پاياننامهههای دانشهجويی و
سرانجام م شکالت نا شی از ر شي ناهماه نگ تم يت م قاالت عل می در
مقاي سه با و ضعيت ساير برو نيادهای پژوه شی در ت شور م طرح ترده
و برای پاسخيهی به اين سؤاالت ،پژوهشی پيمايشی از نوع توصيفی
را طرح و اجرا نموديم.
در ا ين پژوهش ،براي د ستيابي به ا هياف طرح از ترت يب
روشهاي تمي و تيفي استفاده شي .دادههاي تمي بها اسهتفاده از
پرسشنامه و دادههاي تيفهي بها اسهتفاده از مصهاحبه جمهعآوري
شيني .در ب خش نظر سنجي به ت مک پرس شنامه ،ا ساتيي و دان شجويان
مقطع دتتري در دانشکيههاي فني-مهنيسي در پنج دانشگاه ،يعنهي
دانشگاههاي تهران ،صنعتي شريف ،صهنعتي اميرتبيهر ،اصهفهان و
گيالن به ع نوان جام عه آ ماري در ن ظر گرف ته شيني .در فراي ني
نمونهههگيههري ،جهههت دريافههت درم جههامعي از نظههرت اسههاتيي و
دانشجويان در همه رشتههاي فني-مهنيسهي ،تهالش شهي تها توزيهع
انتخا اعضاي نمونه بر اساس دانشکيه و رشته تخصصهي آنهها در
حوزه مهنيسي صورت پذيرد .همچنين با نمونهگيري به روش تصادفی
طبقهبنيی شيه از جامعه اساتيي ،تالش شي ته نمونه انتخهابي از
ا ين جام عه ،از ن ظر مرت به عل مي (ا ستاديار ،دان شيار و ا ستاد)
نيز نماينيهاي متناسب با جامعه آماري باشهي .مجموعها نمونهه
آماري براي اساتيي شامل  111استاد و براي دانشجويان شامل 222
دانشجو بود.
در ب خش م صاحبه ته بي شتر به من ظور ف هم شرايط مط لو ن قش
مقا له در ارز يابي عل مي ا ساتيي و دان شجويان ان جام شي ،نمو نه
آماری به روش نمونهگيری هيفمني بها انتخها  9تهن از اسهاتيي
برجسته و صاحبنظر ته عميتا داراي سمتهاي مييريتي در نهادهاي
زيرمجمو عه ن ظام آ موزش عالي ت شور بوده و يا آ شنا با م سائل
مربوط به مقاالت و ارزيابي علمي ا ساتيي و دانشجويان از نزديک
بودهاني ،انتخا شي (اسامی اساتيي شرتتتننهيه در مصهاحبه در
گزارش تامل طرح ذتر گردييه است).
با تحليل نتايج نظرسنجي بهه تمهک روشههای آمهاری و بررسهی
نتايج مصاحبهها با استفاده از روش تحليل مضمونی ،پاسخ پرسهش-
هاي ا صلي پژوهش بي ست آ ميه و راهکار هاي پي شنهادي براي ر سيين
به شرايط مط لو در زمي نه م سائل م طرح شيه ،ارا ئه شي .در
پا يان ،تو جه به تيف يت آ موزش و پژوهش در قوانين ن ظام آ موزش
عالي ،انجام پژوهشهاي هيفمني و اثرگذار در دانشگاهها ،توجهه
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بيشتر به تيفيت مقاالت علمي در مقايسه با تميت آنها ،تسهيل و
حمايت از ارتباط دانشگاه با صنعت و نظارت مؤثر بر روني تيفي
اجراي وظايف اساتيي و دانشگاهها به عنوان خواسهتهههاي اصهلي
متخص صين ،ا ساتيي و دان شجويان ،م طرح گرد يي .از م يان ت مامی
پيشنهادهای ارائه شيه 12 ،پيشنهاد عملي -ته قابليت اجهرا بها
صرف زمان و هزينهای معقول را دارني -براي دسهتيابي بهه ايهن
خواستهها و قيم گذاشتن در مسير رسيين به شهرايط مطلهو  ،بهه
عنوان نتيجهگيري تلهي گهزارش بيهان گرديهي .ايهن پيشهنهادها
عبارتني از:
مقابله با کتابسازی و پژوهشنمایی
 .1تشکيل بانک اطالعاتي جامع از پايهاننامههههاي دانشهجويان
تحصيالت تکميلي در تشور با امکان دسترسي آسان دانشگاهيان
به آن ،برای تمک به شناسايی موارد پژوهشنمايی.
 .2تيوين و اجراي قانون در زمينه جريمه اساتييي ته مقاالت و
پاياننامههاي تقلبي و تپي شيه تحت نام آنها بهه عنهوان
استاد راهنما منتشر ميگردد.
 .3منوط تردن تسب امتياز اساتيي براي ن گارش يا ترجمه تتا
به تأي يي تيف يت و ا صالت ت تا تو سط گروه متخص صين در هر
رشته.
 .2ارائه دورههاي آموزشي در دانشگاهها در زمينه نحوه انجام
پژوهشهاي مهنيسي ،تکنيکهاي مقالههنويسهي و تهرويج اخهال
پژوهش.
 .5اجراي نظام ارزشيابي برنامههههاي آموزشهي توسهط مؤسسهات
م ستقل و غ ير دول تي ته من جر به م حيوديت فعال يت يا حذف
تيريجي مؤسسات تمتيفيت در يک فرايني طبيعهي و بهه صهورت
خودبخودي خواهي شي.
تسهیل پژوهشهای کاربردی
 .1تيوين توافقنامه در سطح وزارتخانههاي صنايع و علوم جههت
تشويق صنايع تشور براي برقراري ارتباط آسانتر با گهروه-
هاي تحقيقهاتي در دانشهگاههها و صهرف بودجهه مشهخص جههت
واگذاري طرحهاي تحقيقاتي صنايع به دانشگاهها.
 .7اعمال روش مسهئلهمحهوري جههت اجهراي سياسهتههاي حمهايتي
سازمان هاي حامي دولتي با تعيين اولويت مسهائل صهنعتي در
تشور از طرف متخصصين رشتههاي مختلف مهنيسي.
 .8الزام سازمانهاي حامي مالي به رصي تردن نتايج مرحله بهه
مرحله طرحهاي پژوهشي حمايت شهيه و تعيهين ميهزان تخصهيص
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بودجه و حمايت مالي مجيد به پژوهشهاي يک گروه پژوهشي يا
يک دانشگاه بر اسهاس ميهزان موفقيهت در اجهراي طهرحههاي
پژوهشي پيشين.
 .9الزام يا تشويق اساتيي داور به صرف زمان الزم براي توجه
بيشتر به تيفيت پاياننامههاي دانشجويان در جلسهات دفهاع
از پاياننامه (اين امر با نظهارت بهر انتخها و عملکهرد
حهقالزحمهه مناسهب
اساتيي داور از يک طرف و پرداخهت
براي شرتت در جلسات دفاع از طرف ديگر قابل وصول است).
اصالح قوانین و مقررات
اصالح آييننامه ارتقهاء بها افهزايش سههم توجهه بهه
.11
فعاليتهاي آموزشي اساتيي در مرتبهه اول و ايجهاد امکهان
ارزيابي بر اساس رويکرد انتخابي اساتيي از بين فعاليهت-
هاي پژوهشي ،فعاليتهاي صنعتي يها فعاليهت در زمينهه بهه
روزرساني امور آموزشي در مرتبه بعي.
جايگزين تردن شرط ا لزام به دا شتن مقا له ج هت ت سب
.11
ميرم دت تري با شرط دا شتن د ستاورد عل مي مورد تأي يي از
طرف داوران و متخص صين ر شته مربو طه در دان شگاه (ا ين
دستاورد ميتواني يک مقاله يا يک فعاليت صنعتي باشهي تهه
يک م شکل صنعتي در ت شور و يا ن يازي از جام عه را بر طرف
ترده باشي).
اصالح قوانين مربوط به ثبت اختراع در تشور با تشکيل
.12
تارگروه تخص صي براي تيوين قوانين الزم در ا ين زمي نه با
هيف افزايش تيفيت اختراعات ثبت شيه و بازيابي ارزش ثبت
اختراع در تشور.
احت سا امت ياز منا سب ،تن ها براي ارا ئه م قاالت و
.13
فعاليتهاي پژوهشي در تنفرانسهاي معتبر بهينالمللهي (بهه
اين منظور ،الزم است ته فهرست تنفرانسههاي معتبهر در ههر
ر شته تو سط گرو هی از متخص صين مر بوط به ه مان ر شته ته يه
شيه و مالم ارزيابي قرار گيرد).
رتبهبنيي مجالت علمي معتبر در هر رشته توسهط گروههی
.12
از متخص صين ه مان ر شته در ت شور و مع يار قرار دادن ا ين
رتبهبنيي براي امتيازدهي به مقهاالت در فراينهي ارزيهابي
مقاالت اساتيي و دانشجويان.
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