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ABSTRACT
Introduction: Identifying cultural and social criteria for use in the recruitment
process and promoting faculty members at the Ministry of Health has always been
difficult and challenging. The purpose of this study is to investigate why this area
of activity is important and extracting existing indicators and analyzing them.
Materials & Methods: The study was conducted through library and analytical
study. The methodology of humanities studies was used to investigate this issue.
Regulations and implementing guidelines were reviewed.
Results: Indicators were extracted with general / specialized and positive /
negative titles, and were classified into quantitative and qualitative categories.
Conclusion: The general aspects of indicators and their quality are a major
challenge. The criteria for the specialized aspects of this activity, although largely
quantitative, do not address the concerns of this area of activity. The proposed
approach is to produce an index based on all three parts of the commitment
concept and not just the "commitment to the result" .
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تحلیل معیارهای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی در فرایند جذب و ارتقاء اعضاء هیئت علمی علوم پزشکی

تحلیل معیارهای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی در فرایند جذب و ارتقاء
اعضاء هیئت علمی علوم پزشکی
محمد دهقانی فیروزآبادی

 ،1فرشید عابدی  ،2صادق شکری

*3

 1دانشیار ،گروه بیماری های مغز و اعصاب ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.
2

استاد ،گروه بیماری های عفونی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران

 *2استادیار ،گروه طب ایرانی ،دانشکده طب سنتی ایرانی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.

مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :شناسایی معیارهای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی برای استفاده در فرایند جذب و ارتقای اعضای هیات علمی

اصیل پژوهشی

علوم پزشکی همواره دشوار و چالش برانگیز است .هدف از این مطالعه ،بررسی چرایی اهمیت این حوزه فعالیتی،
استخراج معیارهای موجود و تحلیل آنهاست.

پيشينه پژوهش

روش كار :متدولوژی مطالعات علوم انسانی ،با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی برای بررسی این موضوع

تاریخ دریافت99/04/08 :

انجام شد .آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی بررسی گردید.

تاریخ پذیرش99/04/24 :

نتايج :شاخص ها با عناوین عمومی /تخصصی و سلبی/ایجابی استخراج و در دو دسته کمّی و کیفی دسته بندی

كلمات كليدي
معیار ارتقاء
هیئت علمی
معیار فرهنگی

شدند.
نتيجه گيري :چالش عمده؛ عمومی و کیفی بودن شاخص هاست .مالک های جنبه های تخصصی این فعالیت،
هرچند به طور عمده کمّی است ولی دغدغه های مربوط به این حوزه فعالیتی را برطرف نمی کند .راهکار پیشنهادی،
تولید شاخص بر مبنای هر سه بخش مفهوم تعهد و نه فقط«تعهد به نتیجه» است.

علوم پزشکی
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اعضای هیات علمی جایگاه بی مانندی دارند .بنابراین

مأموریت وزارت بهداشت بر اساس قانون ،فراهم

هدفمندسازیِ جذب و ارتقای اعضای هیات علمی ،بسیار

آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از

اهمیت دارد و نیازمند تالش در جهت توانمندتر شدن و

طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی ،درمانی و

هدایت آنان در راستای این ماموریت است.)۳(.

آموزشی .است .ماده یک شرح وظایف وزارت بهداشت به

سیر تدوین قوانین جذب و ارتقاء نشان می دهد طراحان و

تدوین و ارائه سیاستها ،تعیین خط مشیها و نیز

سیاستگزاران برای کمّی سازی شاخص ها و ارزشیابی قابل

برنامهریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی

قبول ،بررسی و تالش های فراوانی داشته اند .این تالش ها

گروه پزشکی ،پژوهش و خدمات بهداشتی ،درمانی،

همچنین نشان می دهد که دستیابی به حداقل ها ،هنوز

دارویی ،بهزیستی و تأمین اجتماعی اشاره دارد( .)1مهمترین

رضایتبخش نیست .مطالعات ابهامات و نارضایتی اعضای

منابعِ انجام این ماموریت ،نیروی انسانی تخصصی است که

هیات علمی از شاخص های ذکر شده را نشان می دهند(.)4

اعضای هیات علمی مسئولیت آموزش آنها را بر عهده

هدف اصلی ،بررسی وضع موجود و تحلیل شاخص های

دارند .بنابراین جذب ،و ارتقای اعضای هیات علمی ،نقطه

بکار رفته در حوزه فعالیت های فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی

حساس نظام سالمت است .تولید و تدوین استانداردها و

اعضای هیات علمی وزارت بهداشت است.

شاخص های احراز و ارتقای صالحیت آنان باید عالمانه و
دقیق طراحی شوند.
فعالیت های فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی از حوزه
های مورد توجه است .این حوزه بنا به ماده یک آیین نامه
ارتقاء مصوب جلسه  77۶مورخ  1۳94/12/18شورای عالی
انقالب فرهنگی؛ مجموعه فعالیت هایی است که موید
آمیختگی علم و اخالق اسالمی و مبتنی بر تقویت و ترویج
باورهای اعتقادی ،مذهبی و ملی مطابق با قانون اساسی و
ارزش های انقالب اسالمی است .ارتباط این مولفه با
موضوع حساسِ تربیت معنوی خودِ فرد و آموزش
گیرندگان غیر قابل چشم پوشی است .رویکردهای جریان
های فکری حاکم بر کشور و جهان دچار تنش ها و
ناهمگونی های بسیار جدی است .ساماندهی این امر،

روش كار
پژوهش پس از کد اخالق به شماره
 IR.BUMS.REC.1399.022به صورت مطالعه
کتابخانه ای و تحلیلی انجام شد .آیین نامه ها و دستورالعمل
های اجرایی موجود و مرتبط با موضوع پژوهش از زمان
تشکیل شورایعالی انقالب فرهنگی تا تیرماه  1۳99با کلید
واژه ها بررسی شد .مقاالت مرتبط به زبان فارسی از پایگاه
گوگل اسکوالر با کلید واژه ها جستجو شد .آن دسته از
یافته ها که با معیارها و عناوین فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی
در باره ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها مرتبط بودند؛
بر اساس اجماع نویسندگان انتخاب شدند.
نتايج

نیازمند فعال سازی ظرفیت های معنوی و فرهنگی در

شاخص های مستقیم و مرتبط با فعالیت های فرهنگی،

ارتباطات انسانی است( . )2تحوالت تمدنی ،تهاجم و

تربیتی و اجتماعی از منابع قانونی و مقاالت منتخب؛

شبیخون فرهنگی و پیامدهای آن ،نیازمند نیروهای خالق و

استخراج و در جدول 1-فهرست شد

توانمند در عرصه های ملی و بین المللی است .در این میان
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جدول :1-شاخص های مستقیم و مرتبط با حوزه فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی
منبع

موضوع

استناد
ماده 9

ماده 15

فعالیت فرهنگی به عنوان یکی از فعالیت های هفت گانه اعضای هیات علمی
بند ب

انجام خدمت وظیفه عمومی

بند ج

محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت جزایی موثر

بند ه

صالحیت عمومی

بند د

اعتیاد به دخانیات ،مواد مخدر و روان گردان

بند ز،

آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت

تبصره 3

ماده 21

بند ط

به کارگیری منفصلین و اخراج شدگان

بند الف

اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی در مناطق محروم

بند ب

اعطای پایه تشویقی به نخبگان

بند و

اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی

بند ح،
تبصره ها
ماده 39

تکلیف به جذب حداقل ده درصد اعضای هیات علمی از بین جامعه ایثارگران

بند د

اعطای پایه تشویقی به ایثارگران
امتیاز اعطای فرصت مطالعاتی برای خدمت در مناطق محروم

ماده 52

اعطای فوق العاده سختی شرایط کار

ماده 54

اعطای کمک هزینه عائله مندی و حق اوالد تا سه فرزند

ماده 62

اعطای فوق العاده بدی آب و هوا

ماده 64

استمرار احکام حقوقی و پایه های ساالنه اعضای هیات علمی شهید و برقراری حقوق وظیفه وراث

ماده 92

اعطای مرخصی اضطراری برای ازدواج و فوت

ماده 104
ماده 115

تبصره یک

معادل سازی فعالیت ها
اعطای عنوان استاد افتخاری
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بهداشت

بند ب

تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

بند د

محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفری و جزائی

بند ه

اعتیاد به دخانیات  ،مواد مخدر و روانگردان

اختصاصی

بند 7

اولویت داشتن ایثارگران

بند1

جزء 8-1

رعایت اخالق در پژوهش

بند 5

جزء 6-5

تحصیالت حوزوی

جزء 1-1-6

جایزه از جشنواره های ملی و بین المللی علمی ،فرهنگی

جزء 6-6

دانشجوی نمونه کشوری

بند 7

جزء 1-7

عضویت در بنیاد نخبگان

بند 9

جزء 1-9

تولید اثر بدیع هنری

بند 1

تولید مکتوبات هنری با رویکرد اسالمی

بند2

تهیه پیوست فرهنگی برای پروژه ها و ....

بند 3

مشاوره فرهنگی و همکاری با گروه ها ی فرهنگی

بند 4

استاد مشاور فرهنگی

بند5

مسئولیت پذیری در اصالح و هدایت نگرش های مطلوب فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی

بند 6

استمرار در تقید و پایبندی به ارزش ها

بند 7

کسب جوایز فرهنگی

بند 8

فعالیت برای کرسی های آزاد اندیشی و...

بند 9

شرکت در کارگاه های مرتبط

بند 10

برگزاری نمایشگاه و ...مرتبط

آگهی فراخوان  16جذب وزارت

بند الف

اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسالمی و قانون اساسی

عمومی

آخرین فرم امتیازدهی علمی جذب

بند6

آیین نامه ارتقاء

ماده یک

تحقیقاتی کشور

موسسات آموزش عالی و

هیات علمی دانشگاهها و

قانون مقررات انتظامی

شرایط احراز عضویت در هیأت بدوی و تجدید نظر عالوه بر تدوین به دین مبین اسالم و عمل به

ماده 5

ماده 7

احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران واصل والیت و......
بند 1

ترک خدمت و یا غیبت بدون اجازه یا عذر موجه

بند2

تخلف از اجرای قوانین و مقررات دانشگاه.
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بند3

سهلانگاری یا غرضورزی در انجام وظایف

بند4

تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه.

بند 5

استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی

بند 6

تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق
دریافت آنها را دارند.

بند 7

تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارک دانشگاه اعم از محرمانه و غیر آن

بند 8

افشای سواالت امتحانی و یا تعویض برگهای امتحانی و یا تغییر اوراق

بند 9

افشا اسناد محرمانه دانشگاه

بند 10

از بین بردن و اخفای غیر مجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی

بند 11

اعتیاد و ارتکاب اعمال خالف اخالق عمومی که موجب هتک و حیثیت شوون شغلی است.

بند 12

ارتکاب اعمال خالف شرع و عدم رعایت حجاب اسالمی.

بند 13

عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیالت فراماسونری و مشابه آن.

بند 14

عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروههای الحادی یا محارب یا احزاب و گروههای غیر قانونی

بند 15

القای اندیشههای الحادی و توهین به مقدسات اسالمی

بند 16

بند 17

بند 18

ارتکاب اعمال خالف مصالح نظام جمهوری اسالمی از قبیل به تعطیل کشاندن کالسها و اعتصاب،
تحصن و تظاهرات به طور غیر مجاز در محیط دانشگاه
تخلف از ضوابط و مقررات اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی که از سوی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و بر اساس کدهای حفاظت آزمونی انسانی مورد تایید این وزارتخانه اعالم میگردد.
سوء استفاده از مالکیت معنوی یافتههای پژوهشی نظری و عملی دیگران که قبال نتایج آنها منتشر و یا به
ثبت رسیده است" .

سهم معیارهای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی از مجموع استنادات قانونی به شرح جدول 2-می باشد.
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جدول :2-شاخص های مستقیم و مرتبط با حوزه فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی
منبع

استنادها

استناد مرتبط

%سهم استنادی

آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی

129

11

8.52

توضیح
فقط شامل بندها

وزارت بهداشت
آگهی فراخوان  16جذب وزارت بهداشت

18

5

27.8

فقط شامل بندها

فرم امتیازدهی علمی جذب

71

6

8.45

فقط شامل اجزاءِ بندها

آیین نامه ارتقاء

140

10

7.14

حداقل امتیاز برای ارتقاء به مرتبه استادیاری

قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و

48

2

4.16

فقط شامل تعداد مواد

موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

بیشترین درصد استنادات امور فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی(نمودار ،)1-در آگهی فراخوان 1۶جذب عضو هیات علمی
وزارت بهداشت و کمترین (فارغ از وزن آنها) ،در قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و
تحقیقاتی کشور مالحظه می شود.

نمودار  :1-درصد سهم استنادات فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی در قوانین و بخشنامه های مربوط به ارتقاء

به جز آگهی ثبت نام فراخوان  1۶و قانون

موضوعات دارد ،اختالف معنی دار میان سه موضوع دیگر

مقررات انتظامی که تفاوت معنی دار با یکدیگر و بقیه

وجود ندارد .هرچند حجم محتوای آگهی فراخوان جذب
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تحلیل معیارهای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی در فرایند جذب و ارتقاء اعضاء هیئت علمی علوم پزشکی

اعضای هیات علمی  1۶وزارت بهداشت با دیگر موارد،

اقیانوسیه را بررسی کردند .مشخص گردید گرچه امور

بسیار کمتر است؛ اما رویکرد آن اهتمام حاکمیت را به معیار

اخالقی ،مسئولیت پذیری ،حضور موثر اجتماعی و

فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی نشان می دهد.

خصوصیات فردی متقاضی ارتقاء پرداخته می شود ولی در

نکته قابل توجه این است که ادامه فرایند فراخوان

مقایسه با دیگر معیارها وزن چندانی ندارد(.)7

و در مرحله سنجش علمی ،تفاوت معنی داری میان آگهی با

تنعمی و اسدی در یک مطالعه مقایسه ای میان

فرم امتیاز دهی فعالیت های علمی متقاضیان جذب هیات

فرایند ارتقا دانشگاه تهران و پورتلند آمریکا  ،سهولت

علمی وجود دارد .همچنین از یازده استناد مورد اشاره در

دسترسی جامعه به عضو هیات علمی و دریافت خدمات وی

آئین نامه اداری استخدامی 4 ،مورد به بَدو استخدام و 7

را یکی از سه جزء کلیدی در جذب و ارتقای اعضای هیات

مورد به زمان پس از استخدام مرتبط می باشد.

علمی در دانشگاه های دولتی آمریکا ذکر می کند .محققین
موضوعات فرهنگی را در دانشگاه های ایران ،معیارهای

بحث و نتيجه گيري

عقیدتی و سیاسی بر شمرده اند(.)8

معیارهای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی هرچند می

مطالعه یوسفی و حاجی خواجه لو درباره مقایسه فرایندهای

توانند وجوه مشترک بین المللی داشته باشند ،ولی ترکیب

ارتقا دانشگاه های ایران با  9کشور برتر جهانی و  ۶دانشگاه

خاص و منحصر به فرد فرهنگی کشور ،معیارهای

برتر منطقه ای ،معیارهای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی برای

اختصاصی را ایجاب کرده است.

ارتقاء را در حد ارائه خدمات گزارش کرده است(.)9

 .4.1مرور متون

مطالعه الدویش و همکاران در مطالعه مقایسه ای فرایندهای

نظریات خبرگانی ،حوزه فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی را در

ارتقاء دانشگاه های عربستان سعودی و دانشگاه های برتر

همه فعالیت های اعضای هیات علمی جاری می دانند که

دنیا نیز معیار فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی برای ارتقاء را در

قابل تفکیک از شش حوزه دیگر فعالیت های اعضای هیات

حد ارائه خدمات گزارش کرده است(.)10

علمی نیست (.)4

شاخص های مربوط به ارزشیابی قابلیت های فرهنگی و

گیالوند و همکاران در مروری غیر سیستمیک،

تربیتی به طور مثال در دانشگاه آکسفورد به صورت انجام

رویکرد کیفی برخی از معیارها ،دشواری در سنجش مفاهیم

موثر ماموریت و همکاری موثر با سایر موسسات و توانایی

انتزاعی ،عدم پوشش کلیه عرصه های فرهنگی ،اجتماعی و

انجام موثر وظایف روحانی و معنوی ،دانشگاه کمبریج به

تربیتی را از مشکالت موجود در روند ارتقاء اعضای هیئت

صورت مشارکت در ارائه کمک ها و ماموریت های خارج

علمی در نظر گرفته شده است(.)۵

از دانشگاه ،دانشگاه استنفورد به صورت ارائه خدمات

دمیر و همکاران در یک مصاحبه نیمه ساختاریافته ،نتیجه

بعنوان شهروند سازمانی ،دانشگاه تکزاس به صورت ارائه

گرفت که معیارهای مورد توجه جامعه در فرایند ارتقای

خدمات عمومی حرفه ای به جامعه و دولت ،دانشگاه هنگ

اعضای هیات علمی در ترکیه نادیده گرفته شده است(.)۶

کنگ به صورت ارائه خدمات به مردم ،دانشگاه و جامعه

عظیمی نژاد و همکاران در مروری انتقادی،

دانشگاهی ذکر شده اند(.)11

معیارهای ارتقا در چندین دانشگاه در آمریکا ،اروپا و
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به نظر می رسد معیارهای فرهنگی ،تربیتی و

های دو رکن تعهد و تخصص باشند .از آنجا که «تعهد» در

اجتماعی دانشگاه های جهان ،مبتنی بر حضور موثر اجتماعی

حوزه فعالیت آکادمیک؛ متضمن تخصص داشتن در حوزه

و رعایت شئونات محدود به شغل ،می باشد .به نظر می رسد

مورد ادعا می باشد ،می توان «تخصص» را عاملی مستقل و

رویکردهای عقیدتی و دینی جایگاهی ندارند.

زیرمجموعه ی «تعهد» دانست .

 .4.2مدل و مولفه های بنیادین فعالیت های فرهنگی ،تربیتی

بنابر این بررسی و تایید «تخصص» و فعالیت های ناشی از

و اجتماعی اعضای هیات علمی

آن ،بخشی از فرایند احراز تعهد به شمار می آید .تخصص،

همانطور که گذشت ویژگی های انحصاری فرهنگی کشور،

مفهومی چالشی است ،تعریف ها متفاوت هستند .دسته ای

شاخص های انحصاری را تولید می کنند .اسناد متین و

تخصص را دانش ضمنی یاد کرده و دیگران؛ دانشی گفته

اساسیِ نظام مشروع کشور ،معتبرترین منبع استخراج این

اند که در ذهن افراد نهفتـه بـوده و دسترسـی بـه آن دشوار

شاخص ها هستند .بررسی سند چشم انداز و بیانیه گام دوم

است .توافق خبرگانی در این باره تاکنون وجود ندارد.

انقالب نشان می دهد خداباوری (استقالل طلبی ،عدالت،

مقدار دانش الزم برای احراز تخصص ،مشخص نیست.

معنویت ،اخالق و  ،).....منش و رفتار دانش بنیاد و نفی

گفته می شود افراد برای شایستگی عنوان تخصص به طور

عوارض نامطلوب سنت و مدرنیسم از نکات برجسته این دو

میانگین حداقل به ده سال تجربه نیاز دارند .اما دیدگاه های

سند هستند .مولفه هایی که می توان برای تولید شاخص

عمل گرا ،برای آسان یافتن متخصصین یـا شناسـایی حـوزه

برای ارزشیابی اعضای هیات علمی استفاده کرد .تاکنون به

هـای تخصصـی؛ اسناد و شواهد متنی (شـواهد تخصـص) را

مطالعه موثری برای استخراج شاخص ها و نحوه ارزیابی بر

مبنا قرار می دهند .کیفیت ارتباطِ افراد و اسناد ،سرنوشت

مبنای اسناد فوق دست نیافتیم .پیشنهاد مولفین برای روش

تخصص فـرد یـا حوزه(های) تخصصی را تعیین خواهد

شناسی برای استخراج این شاخص ها ،رویکرد تحلیلی و

کرد .فرد هر اندازه با اسناد یک حـوزه موضوعی (فارغ از

یافتن مسیری برای استخراج شاخص ها می باشد.

کیفیت و سطح اسناد) ارتباط مستمر و استواری داشته باشد،

رجوع به این دو سند پایه نشان می دهد ،می توان ایمان

به عنوان متخصص آن موضـوع بیشـتر قابل استناد خواهد

دینی را مدل آرمانی و معیار آزادگی را مدل حداقلی

بود( .)1۳شاخص های احراز تخصص در حوزه سالمت ،با

صالحیتِ همگان و از آن جمله اعضای هیات علمی دانست

این پیش فرض به نظر می رسد هر چند پرچالش ولی نسبتاً

 .مسیر دستیابی به مدل حداقلی یعنی آزاده بودن ،به باور

مورد توافق است.

مالصدرا ،پایبندی به عقل و شرع در معامالت و سیاسات

اما معیارهای سنجشِ اجزای دیگرِ تعهد ،ممکن است چندان

است( .)12با این توصیف و در حوزه فعالیت های اعضای

قابل اعتماد به نظر نرسند .شاخص های کیفی و سیستم های

هیات علمی؛ مدل حداقلی را می توان بر دو رکن استوار

ارزشیابی نارسا ،ممکن است روایی این معیارها را مخدوش

کرد :شعار کوتاه «تعهد و تخصص» .

سازد .بنابراین چالش اصلیِ فرایند جذب و ارتقای اعضای

 .4.2.1واکاوی مفهوم تعهد و تخصص

هیات علمی ،در محور احراز «تعهد» است.

وظایف و ماموریت وزارت بهداشت اقتضا می کند کسانی

منظور از «تعهد» چیست و شاخص های آن کدام است؟.

شایسته عنوان هیات علمی باشند که حائز بیشترین شاخص

تَعَهُّد در لغتنامه ها چنین تعریف شده است :قبولِ نگهداری
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و حفظ چیزی و نگهداری دینامیک از آن( .)14همچنین

اگر تعهد به اعتبار هدف و مفاد ،مبنا قرار گیرد ،فعالیت های

تعهد ،اصطالحی در فقه و ناظر به رابطهای حقوقی است و

هفت گانه ی عضو هیات علمی مندرج در آیین نامه اداری

براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن

استخدامی مربوطه ،مطابق جدول ۳-در این سه حیطه قابل

یا ندادن کاری میشود.اسباب ایجاد چنین رابطهای میتواند

بررسی است.

عقد ،ایقاع و یا الزام قهری باشد(.)1۵
جنبه عام تعهد شامل تمام تکـالیف و حقـوق دینـی است؛
خواه از نوع الزامات قهری و قانونی ناشی از اسباب قهـری،
خـواه از التزامـات ارادی و قراردادی به شمار رود و منشأ
قراردادی داشته باشد .تعهد به چند روش قابل دسته بندی
است؛ به اعتبار -1 :موضوع  -2منشاء  -۳هدف و مفاد -4
میزان استحکام  -۵استقالل و وابستگی (.)1۶
ویژگی جایگاه عضو هیات علمی و نگاه کاربردی ،اقتضا
می کند تعهد مورد اشاره در شعار «تعهد و تخصص» از نوعِ
به اعتبار هدف و مفاد در نظر گرفته شود .این نوع تعهد را به
الف -تعهد وثیقه ای 1ب -تعهد به مراقبت و مواظبت یا
تعهد به

وسیله2

ج -تعهد به

نتیجه۳

دسته بندی می

کنند(.)1۶

 . 1هر تعهدی که هدف از آن تقویت ،تضمین یا تأمین تعهد موجود دیگری
باشد ،تعهد وثیقه ای نام دارد .به طور مثال تعهد وثیقه ای در حوزه آموزش
مشتمل بر سوگند یاد کردن ،امضای سوگند نامه ،میثاق نامه ،تعهد نامه و ...
در راستای سیاست های نظام آموزشی است
 . 2هر تعهدی که هدف از آن تقویت ،تضمین یا تأمین تعهد موجود دیگری
باشد ،تعهد وثیقه ای نام دارد .به طور مثال تعهد وثیقه ای در حوزه آموزش
مشتمل بر سوگند یاد کردن ،امضای سوگند نامه ،میثاق نامه ،تعهد نامه و ...
در راستای سیاست های نظام آموزشی است
 . 3تعهدی که بـه موجـب آن متعهـد؛ انجـام کـار معین را به عهده می
گیرد به گونه ای که آن را به نتیجة مطلوب برساند .مانند پیمانکـاری که
متعهد می شود پلی را بسازد .او در اجرای تعهد خود؛ پل را می سازد و
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جدول :3-مدل سازی فعالیت های عضو هیات علمی ذیل تعهد به اعتبار هدف و مفاد
وثیقه ای

تعهد به مراقبت یا تعهد به وسیله

آموزش

*

*

پژوهش

*

*

فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی

*

*

توسعه فردی

*

*

اجرایی و مدیریتی

*

*

ارائه خدمات بهداشتی درمانی و ارتقای سالمت

*

*

فعالیت های تخصصی خارج از موسسه

*

*

فعالیت/عنوان

تعهد به نتیجه

*1

 . 1سطح حداقلیِ «تعهد» به نتیجه در موضوع فعالیت های فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی به سبب لزومِ باور قلبی و التزام عملی؛ در عضو هیات علمی است.

مدل سازی شاخص های فرهنگی مبتنی برتعهد

جدول ۳-نشان می دهد که فقط فعالیت های فرهنگی،

.4.2.2

تربیتی و اجتماعی ،موضوع ماده یک آیین نامه ارتقای

اگر وجود شواهد و مدارک معتبر و قابل استناد ،مبنای

اعضای هیات علمی می تواند مشمول هر سه عنوان باشد.

کمّی بودن درنظر گرفته شود؛ شاخص های جدول 1-با

ذکر آمیختگی علم و اخالق اسالمی در این نوع فعالیت،

عناوین عمومی /تخصصی و سلبی/ایجابی به شرح جدول

نشان می دهد این حوزه برای تحقق اهداف وضع شده از

های  ۳تا  ۶در دو دسته کمّی و کیفی قابل دسته بندی

سوی وزارت بهداشت ،نقش زیربنایی دارد .برخی ،این

است .این معیارها در جدول 4-و  ۵و  ۶و 7فهرست شده اند.

حوزه را بستر و تسهیلگر شش حوزه دیگر فعالیت عضو

این شاخص ها را می توان به دو صورت شرطی و ترجیحی

هیات علمی انگاشته و نیز معتقدند حوزه فرهنگی در ذات

در نظر گرفت .موارد شرطی باید احراز شوند.

خود از شش حوزه دیگر فعالیت ها قابل تفکیک نیست(.)۵
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تحلیل معیارهای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی در فرایند جذب و ارتقاء اعضاء هیئت علمی علوم پزشکی

جدول :4-مدل شاخص های حیطه عمومی ،ایجابی «تعهد»
ایجابی
کمی
مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی

کیفی
اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسالمی و قانون اساسی

سوابق ایثارگری*

استمرار در تقید و پایبندی به ارزش ها

خدمت در شرایط کاری سخت ،مناطق محروم و *...

تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

تاهل و داشتن فرزند*

شاخص های فوق شرطی هستند .موارد مشخص شده با عالمت * ،ترجیحی به شمار می روند.
جدول :5-مدل شاخص های حیطه عمومی سلبی «تعهد»
سلبی
کمی
تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارک دولتی

کیفی
ارتکاب اعمال خالف شرع و عدم رعایت حجاب اسالمی

اعتیاد به دخانیات ،مواد مخدر و روان گردان

القای اندیشههای الحادی و توهین به مقدسات اسالمی

عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروههای الحادی/محارب/
احزاب/گروههای غیر قانونی

ارتکاب اعمال خالف اخالق عمومیِ موجب هتک و حیثیت شوون شغلی

استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی

سهلانگاری یا غرضورزی در انجام وظایف

عضویت در یکی از فرق ضاله /ساواک منحله /تشکیالت فراماسونری و ....
محکومیت به محرومیت/اخراج از استخدام دولتی
سابقه محکومیت جزایی موثر

شاخص های فوق شرطی هستند .موارد مشخص شده با عالمت * ،ترجیحی به شمار می روند
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جدول :6-مدل شاخص های تخصصی ایجابی«تعهد»
ایجابی
کیفی

کمی
خدمت به صورت تمام وقت*

--

نخبگی*

---

مشاوره فرهنگی و همکاری با گروه ها ی فرهنگی*

--

استاد مشاور فرهنگی*

--

کسب جوایز فرهنگی*

--

فعالیت برای کرسی های آزاد اندیشی و*...

--

شرکت در کارگاه های مرتبط*

--

برگزاری نمایشگاه و ...مرتبط*

--

اخذ عنوان استاد افتخاری*

--

کسب رتبه و جوایز ملی و بین المللی فرهنگی ،استاد/دانشجوی نمونه کشوری*

--

تولید مکتوبات هنری با رویکرد اسالمی*

--

تهیه پیوست فرهنگی برای پروژه ها و *....

--

موارد مشخص شده با عالمت * ،ترجیحی به شمار می روند.
جدول :7-مدل شاخص های تخصصی سلبی«تعهد»
سلبی
کمی

کیفی

ترک خدمت و یا غیبت بدون اجازه یا عذر موجه که با شوون هیات علمی منافات دارد.

--

تخلف از اجرای قوانین و مقرراتی که با شوون هیات علمی منافات دارد.

--

تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات که با شوون هیات علمی منافات دارد.

--

تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق

--

دریافت آنها را دارند.
تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارک دانشگاه اعم از محرمانه و غیر آن

--

افشای سواالت امتحانی و یا تعویض برگهای امتحانی و یا تغییر اوراق

--

افشای اسناد محرمانه که با شوون هیات علمی منافات دارد.

--
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تحلیل معیارهای فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی در فرایند جذب و ارتقاء اعضاء هیئت علمی علوم پزشکی

از بین بردن و اخفای غیر مجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی

--

ارتکاب اعمال خالف مصالح نظام جمهوری اسالمی از قبیل به تعطیل کشاندن کالسها و اعتصاب ،تحصن و

--

تظاهرات به طور غیر مجاز در محیط دانشگاه
--

تخلف از ضوابط و مقررات اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی که از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و بر اساس کدهای حفاظت آزمونی انسانی مورد تایید این وزارتخانه اعالم میگردد.

--

سوء استفاده از مالکیت معنوی یافتههای پژوهشی نظری و عملی دیگران که قبال نتایج آنها منتشر و یا به ثبت
رسیده است" هم از جمله تخلفات انتظامی و جرایم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خالف شرع و اخالق
عمومی محسوب شود.

بدیهی است که شاخص های جدول  7شرطی هستند.

شاخص های سلبی و کمّیِ «تعهد» در اعضای

همانطور که مالحظه می شود شاخص های کمی ایجابی

هیات علمی وزارت بهداشت به تفصیل بیان شده و در حد

حیطه عمومی تعهد در مقایسه با شاخص های کیفی  ،قابل

کفایت به نظر می رسند .استعالم از مراجع مربوطه شواهد

توسعه و قابل استناد بیشتری هستند .شاخص های کیفی

کافی را تامین می کند .هرچند عادات فرهنگی و اجتماعی

سلبی حیطه عمومی تعهد علیرغم اهمیت چندان قابل استناد

جامعه ،تامین دلیل برای برخی از این شاخص ها را دشوار

نیستند .کمی سازی این شاخص می تواند اقدامی درخور

می سازد .توانایی و بی طرفی سیستم در تولید و تامین

باشد .شاخص های تخصصی به خصوص ایجابی ،هنوز قابل

مستندات معتبر و نیز استفاده موثر و مشروع از آنها ممکن

توسعه و ارتقاء می باشند.

است محل تامل باشد .این دسته از شواهد ،می توانند به فاز

مدرنیته ،برجسته شدن منافع فردی و گسل های

کیفی انتقال یابند و با تمهیداتی بالاثر شوند.

اجتماعی ،شخصیت انسان ها را بیش از پیش از هم و از

معیار های عقیدتی مانند «تدین به یکی از ادیان

مدار انسانیت دور ساخته و سبک زندگی به گونه ای تغییر

رسمی مصرح در قانون اساسی»« ،اعتقاد به مبانی نظام

یافته که به گفته فردیناند تونیس جامعه شناس آلمانی در

مقدس جمهوری اسالمی و «استمرار در تقید و پایبندی به

جوامع مدرن و شهری ،عقالنیت هدفمند با محوریت منافع

ارزش ها» شاخص های کیفی و ایجابی هستند -که

شخصی ،جوهره روابط را شکل می دهد .افراد به وسیله

اختصاصی کشور ایران است -سهل و ممتنع به نظر می

پیوندهای صوری ،به سیستم ها وابسته می شوند ،نقش های

رسند .منطق ایجاب می کند همه اعضای هیات علمی را

بسیار ساختـارمند و قوانین و قراردادها ،وظایف و مسئولیـت

شامل آن بدانیم مگر خالف آن ثابت شود .به عبارت دیگر

اعضاء را تعییـن می کنند .روابط براین اساس ،غیر احساسی،

مهم ترین بنیادهای احراز تعهد چندان قابل بررسی و

عقالنی و قراردادی می شوند( .)17سنجش عملکرد بخشی

شاخص گذاری نخواهند بود.

از جامعه که میانگین ضریب هوشی باالتری داشته و

از سوی دیگر ،عضو هیات علمی برای ایفای

حسابگری زبده است ،شاخص های تخصصی ،خالقانه و

نقش خود به طور صحیح ،باید قادر به کسب مرجعیت

ماهرانه ای می طلبد.

حداقلیِ علمی ،تربیتی و اخالقی در سطوح مورد انتظار
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باشد .الزمه این مرجعیت ،دستیابی به قابلیت نفوذ و اقتدار به

58

تشكر و قدردانی:

شیوه ای درست ،مشروع و در راستای وظایف و ماموریت

نویسندگان از جناب آقای دکتر حقدوست معاون

وزارت متبوع است( .)18استفاده نادرست از این اقتدار و

محترم آموزشی بهداشت و درمان ابراز تشکر و قدردانی می

نفوذ و همچنین بروز پدیده فساد در آموزش ،پژوهش

نمایند که با پیشنهاد بازنگری در فرایند جذب و ارتقای

( )19،20و دیگر فعالیت ها می تواند نشانه عدم تحقق

اعضای هیات علمی ،ایده این مطالعه را فراهم کردند.

اجزای سه گانه تعهد یا تنها بسنده کردن به «تعهد به نتیجه»
در حوزه فرهنگی ،تربیتی و اخالقی باشد .اگرچه زمینه های
فرهنگی و نهادی در فساد علمی انکارناپذیر است اما

تضاد منافع
در این مطالعه هیچگونه تعارض منافعی وجود نداشته است.

عاملیت فردی را هم باید درنظر داشت( .)21بنابراین پیشنهاد
می گردد؛ حوزه فعالیت فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی با دقت
بیشتری تبیین و ممیزی گردد و بر تولید و ارزشیابی شاخص
های مرتبط با شرایط سه گانه و نه فقط«تعهد به نتیجه»
مدیریت شود.
به استثناء شاخص های ایثارگری -با اندکی دایره
شمول وسیع تر ،نخبگی ،خدمت در شرایط کاری سخت،
مناطق محروم و تمام وقت؛ دیگر شاخص های کمی و
ایجابی موجود ،شاید نتوانند مفهوم «تعهد» در حوزه
فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی را به نحو موثری بنمایانند .در
این خصوص نیز به مطالعه موثری دست نیافتیم .کمی سازی
و ارزشیابی ویژگی هایی مانند خدمت و شرکت در
اردوهای جهادی ،فعالیت فیزیکی/فکری در جبهه مقاومت،
خدمت در اردوی راهیان نور ،اهدای عضو ،قبول کفالت
ایتام ،فعالیت های فرهنگی در فضای رسانه ای/مجازی با
رویکرد اقتدار و نفوذ بین المللی ،ارائه خدمات حرفه ای در
موسسات خیریه و مردم نهاد ملی و بین المللی ،فعالیت های
فرهنگی موثر در مدارس و مساجد و شوراهای روستایی و
شهری ،ایجاد پویش های مرتبط با خدمات اجتماعی و ....از
جمله شاخص های قابل توصیه برای این زمینه می باشد.
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