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چکیده
پژوهش ،مطالعهای نظاممند و کنترلشده تجربي و انتقادی درباره کشف روابط ميان پدیدهها و ارائهی فرضيههای
گوناگون به شمار ميرود و در جستوجوی دستیابي به هدف و عملي مشخص است و بر تأمين سعادت و رفاه
همگان تأکيد ميکند .آنچه مسلم است پژوهشها باید نيازهای علمي و تکنولوژی کشور را برطرف و توليد ثروت
کنند اما وقایع و اتفاقات موجود در آموزش عالي ازجمله آثار علمي غيرقابل استناد ،کاهش کارایي تحقيق و  ...این
مفروضات را زیر سؤال برده است .به چه دلایلي کشور ما بهزعم برخورداری از امکانات بالقوه در این بخش و
نيروهای محقق نتوانسته است درزمينهی تحقيقات و رفع نيازهای جامعه گامهای مؤثری بردارد .پژوهش حاضر،
باهدف شناسایي و تبيين علل مؤثر بر بروز کژ کارکردیهای پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ایران،
از نوع کيفي و با رویکرد تحليل محتوا انجام شد .دادهها از طریق مصاحبههای عميق و نيمه ساختاریافته با  22نفر از
پژوهشگران برتر ،خبرگان و سياستگذاران پژوهش کشور در سال  7981-89به روش نمونهگيری هدفمند
جمعآوری شد .یافتهها نشان داد که مشکلات ساختاری موجود ،مأموریت گرا نبودن دانشگاه ،ضعف ارتباط دانشگاه،
صنعت و جامعه ،مقاله گرایي ،ضعف نظام ارزیابي ،افت معيارهای جامعه علمي ،نظام نادرست پذیرش دانشجو و
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جذب هيئتعلمي و همچنين ضعف ساختار قانوني ازجمله علل اصلي کژ کارکردیهای پژوهش در دانشگاهها و
واژگان کلیدی :کژ کارکردی پژوهش ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،مأموریت دانشگاهها ،تحليل کيفي.

مقدمه
یکي از وظایف مهم پژوهشي دانشگاه ،شناخت نيازهای تحقيقاتي و پژوهشي کشور و معرفي امکانات علمي،
تحقيقاتي و توانایي بالقوه دانشگاه به جامعه است؛ درنتيجه دانشگاه در حل مسائل اساسي کشور جایگاه ویژه دارد و
با ایجاد رابطه متوازن و پویا بين جامعه ،صنعت ،دانشگاه و دولت ،ميتوان با جلب اعتماد و مشارکت دانشگاهيان در
شناسایي و حل مسائل اساسي کشور اقدام نمود .دانشگاه ،مرکز پژوهش علمي و فرهنگي و مهد نوسازی اجتماع
است ،زیرا محلي است که در آن افکار و اندیشههای جدید ،دانش و معرفت نو ،فناوری متحول و فرهنگ خلاق و
پویا نشو و نما ميیابد .به همان ميزان که تقاضا برای ورود به دانشگاه و یا دریافت خدمات آموزشي ،پژوهش و ...
آن افزایش ميیابد ،انتظارات نسبت به دریافت بروندادهای مناسب نيز بيشتر ميشود.
شکلگيری جریان پژوهش در کشور ما اتفاق مثبتي بود .دانشگاهها هم این رسالت را به عهده گرفتند تا در کنار
آموزش و تربيت نيروی انساني به امر پژوهش نيز اهتمام ورزند .تقریباً در  44سال گذشته این روند صعودی بوده و
در یکجایي همشيب نمایي به خود گرفته است .از زماني که وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری سياستهای تشویقي
برای چاپ مقالات علمي وضع کرد و بحث مقالات  ISIو شاخص تأثيرگذاری در پایگاههای جهاني در آیيننامه
ارتقای اعضای هيئتعلمي در دانشگاهها بهعنوان یک الزام مطرح شد ،تعداد مقالات پژوهشگران با شيب بسيار تندی
افزایش پيدا کرد بهخصوص اینکه بعد از انقلاب ،توسعه تحصيلات تکميلي در دانشگاهها سرعت گرفت و
دانشجویان ارشد و دکتری موتور محرک پژوهش و چاپ مقالات علمي شدند؛ بنابراین یکروند صعودی را طي
کردیم و در حال حاضر کشور ما متجاوز از  04هزار مقاله در سال منتشر ميکند تا چرخ پژوهش در کشور رو به
توسعه باشد .طبيعتاً همانند هر پدیده و جریان دیگری که راه ميافتد ،این پدیده نيز ميتواند در معرض آسيبهایي
قرار گيرد .یکي از وظایف سياستگذاران این است که آسيبها را بهسرعت شناسایي ،ریشهیابي و تجزیهوتحليل
کنند و درصدد مقابله با آنها برآیند.
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مؤسسات آموزش عالي ایران است.
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برای توليد و عرضه اثر علمي چند مرحله طي ميشود .مرحله پيش از توليد که انگيزه پژوهش شکل ميگيرد و در
هستند و منجر به یک خروجي ميشود؛ مرحله آخر ،پس از توليد است که در آن نتایج پژوهش ممکن است مثل
پژوهشهای دانشگاهي مقاله و کتاب باشد ،یا همانند پژوهشهایي که برای صنعت انجام ميشود ،در قالب گزارشي
ارائه شود و . ...
در مسير هرکدام از این مراحل عواملي در شکلگيری کژ کارکردهای پژوهش دخالت دارند؛ در مرحله پيش از توليد
دچار دور باطلشدهایم و در متون مختلف بسيار اشارهشده است که دانشگاه ارتباط نزدیک و ارگانيک و پویایي با
جامعه و صنعت ندارد .دلایل مختلفي بيانشده است ازجمله آنکه دانشگاه زماني برای برطرف شدن نيازهای
استخدامي دستگاههای دولتي ایجاد شد و به تربيت نيروی انساني پرداخت و چون تقاضای کاذب برای ورود به
دانشگاه همواره وجود داشته است ،به همان شيوه ادامه یافته و به نيازهای جامعه توجه نکرده است؛ مثلاً اگر
روانشناس یا مهندس کامپيوتر تربيت ميکند بازخوردی از جامعه نميگيرد که جامعه از این مهندس ،روانشناس یا
پرستار و  ...ازنظر مهارت و دانش و توانایي چه ميخواهد؟ و به چه تعداد از فارغالتحصيلان رشتههای مختلف نياز
دارد؟ درصورتيکه در بسياری از کشورهای پيشرفته چنانچه تغييری در جامعه ایجاد شود تعداد دانشجو در رشته
مربوط بهتناسب موضوع کاهش یا افزایش ميیابد و دانشگاه بلافاصله مجبور به بازنگری سرفصلهای دروس
ميشود .این بازخورد که از جامعه و صنعت به دانشگاه منتقل ميشود ،بلافاصله هم در پژوهش و هم در آموزش
تأثير ميگذارد؛ در غير این صورت دانشگاهها محکومبه فنا هستند .متأسفانه در ایران به دليل عدم وجود این حلقه،
ارتباط سازنده و ارگانيک هم وجود ندارد .هيئتعلمي چه در پژوهش و چه در آموزش چيزی را دنبال ميکند که یا
از وزارتخانه دیکته ميشود و یا بر مبنای تصميمهایي است که بيارتباط با جامعه گرفته و منجر به پژوهشي ميشود؛
درنتيجه خروجي آن ممکن است مورداستفاده قرار نگيرد.
ازنظر تئوری ،انسان دانشگاهي ،اهل علم است و حتي اگر عوامل استخدامي و ترفيع و  ...مطرح نباشد ،ذاتاً به دنبال
حقيقت است؛ اما در عمل ،رفتار هيئتعلمي و انگيزههایش غير از انگيزههای دروني اوست .ایده آل است که فرد
بهمنظور تقویت عزتنفس خود آموزش دهد و به دنبال کشف حقيقت ،پژوهش کند .ولي انگيزههای دروني به دلایل
فرهنگي و اجتماعي در ایران در طي سالهای اخير تضعيف شدند .بخش زیادی از کار هيئتعلمي ناشي از
انگيزههای بيروني (ازجمله الزام آیيننامه و یا سازمان استخدامکننده برای پيشرفت و افزایش حقوق و  )...است که
باعث تغييرات رفتاری در هيئتعلمي ميشوند و به رفتار آنها شکل ميدهند.
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این مرحله نياز پژوهش شناسایي ميشود و  . ...مرحله انجام پژوهش که در آن فرایندی اتفاق ميافتد و افرادی درگير
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یکي از آسيبها بحث تقلب علمي است و کساني که دنبال ریشهیابي این مسئله هستند ،مسئله تقلب در مقالات
مواردی هم پایاننامههای کارشناسي ارشد) ارجاع ميدهند و ادعا ميکنند که اصرار افراطي در چاپ مقاله موجب
این اتفاق شده است .واقعيت این است وقتي کشور در مسير توسعه کمي قرارمي گيرد ،در کنار سياستهای تشویقي
بهناچار سياستهای اجباری هم وضع ميکند؛ اما باید مراقب بود که سياستهای نظارتي و آموزشي نيز مدنظر قرار
گيرد .در فرایند انجام پژوهش نيز مواردی چون داده سازی و عدم قوام روششناختي پژوهش و ...موجب عدم
اعتماد به نتایج پژوهش ميشود .زماني وظيفه پژوهشگر این بود که مقاله علمي را تدوین و به همتایان خود عرضه
کند اما در دنيای امروز پيامي که از پژوهش به دست ميآید و به دست کاربر نهایي 7یا ذینفعان پژوهش ميرسد،
حائز اهميت است؛ بنابراین فقط تدوین مقاله مهم نيست بلکه خروجي پژوهش نيز برای در دسترس قرار گرفتن
مخاطبان مختلف باید طبقهبندی و مفهومسازی شود.
بر اساس آمار و نتایج تحقيقات مختلف ،تخلفات گسترده در حوزه پژوهش اعم از تحقيقات غيرکاربردی ،داده
سازی ،سرقت علمي ،بيتوجهي به حقوق ذینفعان پژوهش ،سياسيکاری در فرآیند داوری و انتشار آثار علمي
بهوفور در آموزش عالي ایران یافت ميشود و وجود تعداد زیادی از مؤسسات بيروني که در زمينه تدوین پایاننامه و
مقالات مختلف فعاليت مينمایند آنهم در کنار یکي از بزرگترین و بهترین دانشگاههای ایران نشانه روشني بر این
ادعا ميباشد و در تحقيقات مختلف به آن اشارهشده است (مطلبي فرد.)7980 ،
ازآنجاکه دانشگاهها محور و مدار توسعه در جوامع امروزی هستند ،بررسي و شناخت مسائل تحقيق و پژوهش علمي
از اهميت بسزایي برخوردار است .دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي که در اسفندماه  7989با اهداف "
صيانت از مالکيت فکری و رعایت حقوق مادی پژوهشگران" " ،ارج نهادن به اصول اخلاق علمي و پایبندی به آن
در جامعه علمي" و "جلوگيری از تضعيف اعتبار علمي کشور" از سوی وزیر (وقت) علوم ،تحقيقات و فناوری ابلاغ
شد ،مبين اهميت موضوع در نظام آموزش عالي ایران است (وزارت علوم.)7989 ،
در نظام آموزش عالي ایران ،دانشگاهها ارتباط مناسب با جامعه برقرار نميکنند و دانشجویان متناسب با نيازهای
جامعه تربيت نميشوند؛ بنابراین خروجي مناسبي از این نظام در بازار و صنعت دیده نميشود .بر اساس نتایج
تحقيقات انجامشده ،مواردی چون کاربردی نبودن پژوهشها ،سرقت علمي ،عدم توجه به حقوق ذینفعان و سایر
مواردی که جزء کژ کارکردی پژوهش محسوب ميشوند ،به دلایل مختلف ازجمله توجه صرف به کميت پژوهش،
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علمي را بيشتر به حالت اجباری چاپ مقاله (برای ارتقای اعضای هيئتعلمي ،دفاع از رساله دانشجویان دکتری و در
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نبود مراکز و نهادهای تدوین ،اجرا و ارزیابي قوانين مربوط ،ارائه امتيازات و مزایای پژوهشي بدون در نظر گرفتن
کارکردی پژوهش) و بررسي علل بروز آن انجامنشده است .درنتيجه محقق در این پژوهش تلاش ميکند تا ابعاد پيدا
و پنهاني که در بروز این پدیده نقش داشتهاند را شناسایي کند تا گامي در جهت شناخت و ارائه تصویر روشن از آن
بهمنظور بهبود وضعيت حاضر برای سياستگذاران و تصميم سازان امر پژوهش کشور بردارد.
در این پژوهش با رهيافت کيفي و به شيوه تحليل محتوا ،کژ کارکردیهای پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي ایران بررسيشده و تحليل علل بروز آن مدنظر قرارگرفته است.

پیشینه پژوهش
بيانيهای که در تاریخ  77آبان  7980در پایگاه خبری نشر ”اسپرینگر نيچر” 7پخش شد از جمعآوری  09مقالهی
نوشتهشده توسط  292محقق ساکن ایران از این نشریه خبر داد .براین اساس “بایومِد سنترال” 2از این تاریخ  29مقاله
را از فهرست منتشرهی خود جمعآوری ميکند .بایومد سنترال و اسپرینگر همچنين از بررسي موشکافانه  48مقاله
دیگر نيز خبر دادند .این دو سازمان علمي زیر نظر نشر ”اسپرینگر نيچر” فعاليت ميکنند .دليل افشاگری و حذف این
مقالات از نشریات فوق پيدا شدن مدارکي دال بر “دزدی علمي” 9و عوامل مشابه ذکر کردهاند بطوریکه  14درصد از
مقالات بررسيشده این گروه در نشریه اسپرینگر حاکي از رتوشه کردن و دستکاری اطلاعات ،بازنویسي و دزدی
علمي است .همچنين سخنگوی بایومِد سنترال ،امي بورک ویت ،4نشانههایي را برای تأیيد دزدی علمي  89درصد
این مقالات عنوان ميکند .به نظر ميرسد که بيانيهی فوق ،حرف جدیدی برای ما دارد؛ اینکه نگاه ویتریني به علم و
دانش ،شخصيتي بازاری را برای پژوهشگر ایراني ساخته است بنابراین او تمام تلاشش نه ارائه پژوهشي برای حل
بحرانهای جامعه است بلکه ميکوشد تا در زمان کوتاه و زحمتِ کمتر ،مقاله یا کتابي را نشر دهد تا مورد تحسين و
تشویق مالي از طرف نهادهای مختلف قرار بگيرد و نهادهای مربوطه هم در بوق و کرنا کنند که بله ما ازلحاظ
توليدات علمي و تعداد مقالات در نشریات خارجي در جهان مقام بالایي داریم! و البته امروز نتيجهی ویتریني شدن
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نيازسنجي پژوهشي و ...اتفاق ميافتد؛ اما تا به اکنون تحقيقي جامع در خصوص شناخت دقيق این پدیده (کژ
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علم در انعکاسِ خبرگزاریهای جهان در رابطه با حذف  09مقاله از محققان ساکن ایران از نشریه نيچر را ميتوانيم
شد ،پس باید منتظر نتایج بعدی این مسير غلط و ویتریني شدن علم بمانيم (اميني.)7980،
قراملکي و همکاران ( ،)7981مشکل بهرهوری در کشور را پدیده فراگير دانستهاند بهویژه در امر پژوهش که
باانگيزههای کسب درآمد و شغل ایجاد ميشود .چنانکه مقوله پژوهشهای موظفي نيز امری مشمئزکننده است ،زیرا
پژوهش باید هدف اثربخش داشته باشد .ما بهاندازهای که بهرهوری نداریم از اخلاق دوریم و نشانه اخلاقي زیستن
امانتداری به معنای عام آن است .یک مسئول و مدیر اگر در ایجاد بهرهوری کمفروشي کند بدون تعارف در امانت
خيانت کرده است.
مرجائي ( ،)7980ابعاد پنجگانه هنجارهای دانشگاهي و حرفهای موردنظر پرپک 7را به شرح ذیل عنوان کرده است.
رعایت قواعد کنش علمي :بر اساس رویکرد مرتون 2کنش علمي دارای قواعد و هنجارهای خاص خود است و این
قواعد مرزهای کنش علمي با سایر رفتارهای عادی دانشمندان و افراد دیگر را از هم منفک ميکند؛ بهعبارتدیگر ،اگر
کنش علمي این خصایص را نداشته باشد ،از جرگه رفتار علمي دور خواهد بود.
کمالگرایي علمي :کمالگرایي این است که کنشگر علمي به رشد و ترقي موضوع موردمطالعه و سازمان علمي از
یکسو و رفع نياز کارفرمایان و مراجعان از سوی دیگر ،اهتمام داشته باشد.
مسئوليتپذیری علمي :مسئوليتپذیری علمي این است که کنشگر علمي در خصوص کيفيت تحقيق ،نتایج و
یافتههای بهدستآمده و محيط علمي خود بهدرستي و شفافيت عمل کند .بر این اساس ،لازم است کنشگر علمي در
مسير مسئوليتپذیری در خصوص کيفيت تحقيق ،بر وضوح و صراحت تحقيق تأکيد کند و به خلوص و اصالت
نظری (تماميت و کيفيت تئوری) اهتمام ورزد و درستي و شفافيت در شيوه نگارش را رعایت کند.
رعایت اخلاق علمي :رعایت اخلاق علمي این است که کنشگر علمي در حين اجرای تحقيق در خصوص پاسخگویان
و زیردستان اصول اخلاقي را رعایت کند ،بهطوریکه عوارض ناشي از اجرای تحقيق به آنها صدمه نزند .بر این
اساس ،لازم است کنشگر علمي در مسير رعایت اخلاق علمي در خصوص پاسخگویان از حرمت و صحت روحي و
جسمي آزمودنيها و بيماران در جریان آزمایش صيانت و به پوشيده ماندن هویت پاسخگویان یا بيماران در جریان
آزمایش و تحقيق توجه و از هرگونه اجبار و فشار به شرکت پاسخگویان در فرایند تحقيق پرهيز کند .همچنين کنشگر
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ببينيم و احتمالاً بررسيهای مجلات علمي دیگر جهان در خصوص مقالات ایرانيان ،با دقت بيشتری شروع خواهد
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علمي در رعایت اخلاق علمي در خصوص زیردستان نيز باید مهارتآموزی علمي و ارزیابي منصفانه دانشجویان را
سخاوت و خيراندیشي علمي :سخاوت و خيراندیشي علمي این است که کنشگر علمي به مبادله اطلاعات بپردازد و در
خصوص تبادل اطلاعات علمي با همکاران خست نداشته باشد .بر این اساس ،لازم است کنشگر علمي در مسير
سخاوت و خيراندیشي علمي برای همکاران از یافتههای تحقيقاتي آنها هوشمندانه استفاده کند و از حمایت همکاران
دانشگاهي برخوردار باشد .همچنين به مبادله آزادانه و اطلاعات علمي مبادرت ورزد و به توسعه دانش به نفع انسانها
و جامعه اعتقاد داشته باشد.
خنيفر و همکاران ( ،)7984در پژوهش خود به نقل از قراملکي عنوان کردند که پرداختن به پژوهش بدون احراز
شرایط لازم و کافي امری غيراخلاقي است .این اصل در همه حرفهها صادق است .پژوهش غيرحرفهای نهتنها به
توليد علم و توسعه آن یاری نميرساند ،بلکه سبب حيرت و سرگشتگي محقق ميشود.
بيسوگنو و همکاران ،)2479( 7نيز ضمن تأکيد بر اهميت سياستهای پژوهشي در دانشگاهها ،بر تأسيس مراکز
تحقيقاتي یا پژوهشکده مشترک با صنایع و اجرای طرحهای تحقيقات مشترک با صنعت ،جهت اثربخشي اینگونه
ارتباطات اشاره دارد.
2

ليال فيلوهو و همکاران ( ،)2479نيز بر اهميت جهتگيری مناسب در فعاليتهای واحد پژوهشي در دانشگاهها
اشاره داشته و بيان ميکنند که اگر این جهتگيری وجود نداشته باشد ،تنها ميتوان شاهد اقدامات پراکنده و فاقد
همافزایي بود .سياستگذاری پژوهشي در این خصوص در قالب ارتباط موفق صنعت با دانشگاه ،باهدف تسهيل
ارتباطات و انتشار آن ،خصوصاً از طریق جریان پژوهشي در بين نهادهای مختلف صورت ميگيرد (غلامي.)7981 ،
پکوراری و پتریک ،)2474( 9در تحقيق خود از سرقت علمي بهعنوان یک مسئله در نقض قوانين آکادميک یادکردند
که نياز به بررسي از دیدگاه قانوني دارد.
هلجاسن و اریکسون ،)2474( 4در تحقيقي با عنوان سرقت ادبي در تحقيق ،سرقت ادبي را یک مشکل بزرگ برای
تحقيق دانستند .آنها معتقدند دیدگاههای متفاوتي درباره چگونگي تعریف کردن سرقت ادبي و اینکه چه چيز سرقت
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مدنظر داشته باشد و از سوءاستفاده از کار دانشجویان پرهيز کند.
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ادبي را سزاوار سرزنش ميسازد ،وجود دارد .در این مقاله محققين مفهوم سرقت ادبي را موردبررسي قراردادند و در
مثل (متون ،ایدهها و یا نتایج) درک شود و درنتيجه دلالت بر تعریف مناسب و مفيد دارد .آنچه که سرقت ادبي را
سزاوار سرزنش قرار ميدهد آن است که اعتبار علمي را از بين ببرد یا تحریف کند .علاوه بر این ،سرقت ادبي عمدی
شامل عدم صداقت ميشود و تعدادی عواقب منفي بالقوه در سرقت ادبي وجود دارد.
هنينگ و هلسنس ،)2478( 7در تحقيق خود عنوان کردند که سرقت ادبي به یک نگراني بزرگ در برنامهنویسي (هم
در موضوع آموزش و هم در صنعت توسعه نرمافزار) تبدیلشده است .چراکه با ادعای کشف سرقت ادبي،
روشهای تقلب نيز تکاملیافته است و درحاليکه تلاشهای زیادی در زمينه کشف سرقت ادبي صورت گرفته است،
بيشتر این موارد بر کشف سرقت ادبي در متن ساده متمرکزشده است.
با نگاهي به سابقه پژوهش و کار پژوهشي در ایران ،خواهيم دانست که کشورمان در این حوزه ،جایگاه مناسبي
ندارد .توجه به آمار تعداد محققان کشور ،سهم بودجه در نظر گرفتهشده برای پژوهش ،تعداد مراکز تحقيقاتي و ...در
مقایسه با کشورهای توسعهیافته ،نشان از لزوم تدبير هرچه بيشتر مسئولان دراینباره دارد .متأسفانه در ایران ،فرهنگ
پژوهش برخلاف فرهنگ آموزش ،گسترش نيافته و نهادینه نشده است (افشار.)7987 ،
باوجود اهميت اثربخشي پژوهشها ،شواهد زیادی حاکي از آن است که این پژوهشها درمجموع ،در توسعه جامعه،
اثربخشي بسيار ضعيفي داشتهاند .برای مثال ،باوجوداینکه در دنيا و نيز در کشور ترکيه به ازای هر " یک درصد رشد
در تعداد مقالات تأليف شده" " ،توليد ناخالص داخلي" به ترتيب  1درصد و  7درصد افزایش داشته ،این نسبت در
ایران تنها  4.9درصد بوده است (احساني و همکاران.)7981 ،
حضور پژوهشگران متخصص در حوزه پژوهشي موردعلاقه و تخصص خود و اولویتبندی موضوعات برای
پژوهش در دستيابي به اهداف تحقيق و پژوهش که همان حل مشکلات و رفع نيازهای واقعي و اقتضائات کشور
است ،بسيار مؤثر است .عصاره و همکاران ( ،)7981در تحقيق خود اشاره دارند که آیيننامه ارتقای اعضای
هيئتعلمي در ایجاد گرایش و سياستگذاری توليدات علمي اعضای هيئتعلمي دانشگاههای کشور نقش اساسي
دارد و در تنظيم آن باید نيازها و اولویتهای کشور موردتوجه قرار گيرد .شرایط ارتقای اعضای هيئتعلمي باید از
تکمحوری (توليد مقاله) به چند محوری (اختراع ،نوآوری ،تأليف کتاب ،همکاریهای بينالمللي و فعاليتهایي که
Henning & Hellesnes
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مورد سرقت ادبي در تحقيقات بحث ميکنند .آنها پيشنهاد کردند که سرقت ادبي باید توسط محصول فکری دیگران
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منجر به حل مشکلات و معضلات در حوزههای گوناگون ،نوآوری و کارآفریني در سطح کشور ميشوند) تغييریافته و
الزام دانشجویان تحصيلات تکميلي به چاپ و پذیرش مقالاتشان در مجلات معتبر به اسم دانشگاه محل تحصيل فرد
جهت فارغالتحصيلي ،اجبار تعدادی از اساتيد به دانشجویان برای چاپ مقاله در مجلات به اسم آنها ،نمونهای از
مشکلات “پژوهش” در نظام آموزش عالي کشور است (طالعي فر.)7981 ،
درمجموع تحقيقات گستردهای در خصوص اخلاق پژوهش ،بررسي اصول و کدهای اخلاقي موردنياز برای انجام
پژوهش و بررسي موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هيئتعلمي دانشگاهها ،انجامشده است .در مرور مطالعات
مشاهده ميشود که در خصوص علل بروز کژ کارکرد در حوزه پژوهش ،هریک بهصورت مجزا به عللي از عوامل
بروز این پدیده پرداختهاند و عليرغم اهميت موضوع ،مطالعات جامعي که بادید کلان در این خصوص انجام پذیرفته
باشند ،بسيار اندک است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کيفي و با رویکرد تحليل محتوا انجام شد .روششناسي کيفي به راهبردهای تحقيقي مانند
مشاهده یا مشارکت ،مصاحبه عميق ،مشارکت کامل در فعاليت موردتحقيق ،کار ميداني 7و  ...اشاره دارد که به محقق
اجازه ميدهد تا اطلاعات دستاول در مورد جهان اجتماعي موردبررسي به دست آورد .روششناسي کيفي به محقق
اجازه ميدهد تا به دادهها نزدیک شود و از آن طریق جنبههای تحليلي 2و مفهومي 9تبيين را از خود دادهها به دست
آورد .بهجای اینکه از فنون انعطافناپذیر 4کميتي از پيش تعيينشده استفاده کند که جهان اجتماعي را بهصورت
تعاریف عملياتي 0که خود محقق ساخته است ،درآورد ،تحقيق کيفي بهمنظور درک پدیدههای اجتماعي انجام ميشود.
در این پژوهش با توجه به مفروضات اساسي و زیر بنایي رویکرد کيفي در پژوهش ،تعداد نمونه پيش از اجرای
تحقيق تعيين نشده و فرایند نمونهگيری تا زماني ادامه پيدا نمود که نوعي اشباع اطلاعاتي حاصل شود .در این تحقيق
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از توجه صرف به چاپ مقاله خودداری شود.
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به روش نمونهگيری هدفمند مورد استثنائي و مورد نوعي ،تعدادی ازصاحبنظران در حوزه پژوهش انتخاب و سپس
نيمه ساختاریافته جمعآوری شد .مشارکتکنندگان پژوهش ،سياستگذاران ،صاحبنظران و مطلعان کليدی حوزه
پژوهش در دانشگاههای دولتي اعم از اعضای هيئتعلمي فعال و مشهور در امر پژوهش (پژوهشگران برتر ملي و
دانشگاهي) ،معاونان پژوهشي دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتي ،مدیران و تصميم سازان حوزه پژوهش در ستاد
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و مدیران مرتبط به مبحث تخلفات علمي و دانشگاهي بودند .بهطوریکه تعداد
مشارکتکنندگان به  22نفر رسيد که از بين آنها  77نفر جزء سياستگذاران و صاحبنظران در حوزه پژوهش9 ،
نفر از معاونين پژوهشي دانشگاهها و پژوهشگاهها و  9نفر از اعضای هيئتعلمي فعال در امر پژوهش بودند .با انجام
مصاحبههای عميق به بررسي دقيق علل بروز کژ کارکردی پژوهش پرداخته شد و با پيادهسازی کامل مصاحبهها و
مقایسه مداوم دادهها ،مفاهيم از درون آنها خارج و در قالب مقولهها دستهبندی شدند .برای آنکه وقایع ،ایدهها و
رویدادهای مشابه در یک واحد یا یک دسته گروهبندی شوند ،مفهومسازی که همان انتخاب یک نام برای هر رویداد
یا اتفاق است ،با کاوش عميق در یک جمله ،سطر ،پاراگراف و صفحه انجام و به هرکدام از آنها یک مفهوم یا کد
الصاق شد .درمجموع  289کدباز اوليه استخراج شد و در کدگذاری ثانویه با مقایسه مفاهيم ،موارد مشابه و مشترک
در قالب مقولهای واحد قرار گرفت؛ بنابراین دادهها (کدها  -مفاهيم) در قالب  712کد نهایي نمایش داده شد.
اطلاعات اوليه مشارکتکنندگان در پژوهش در جدول  7ارائهشده است.

Downloaded from ihej.ir at 14:42 +0330 on Monday November 29th 2021

از طریق نمونهگيری گلوله برفي ،تعداد بيشتری از اطلاعرسانها گزینش شدند .دادهها از طریق مصاحبههای عميق و
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74

نخستين دانشمند بينالمللي ایران در شاخه علوم اجتماعي

2

پژوهشگر برتر سال 7980

8

پژوهشگربرترسال 89

9

عضو هيئتعلمي دانشگاه تهران

1

معاون پژوهشي پژوهشگاه

0

معاون پژوهشي پژوهشگاه

70

مسئول هماهنگي هيئتهای انتظامي اعضای هيئتعلمي

71

پژوهشگر برتر استان البرز در سال 7984

79

رئيس سابق شهرک علمي و فناوری اصفهان

27

عضو هيئتعلمي مؤسسه پژوهشي

24

معاون پژوهشي دانشگاه

71

عضو هيئتعلمي مؤسسه پژوهشي

1

معاون مرکز نظارت و ارزیابي آموزش عالي

74

مشاور رئيس مرکز در امور هيئتهای مميزه

9

عضو هيئتعلمي دانشگاه تربيت مدرس

72

همکار طرح نظارت و ارزیابي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

جدول  :1مشارکتکنندگان در پژوهش
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شماره مصاحبه

سمت سازمانی  /سوابق اجرایی مشارکتکنندگان
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روش تحليل محتوای کيفي (استقرایي) روشي است که در آن پژوهشگر بدون متأثر بودن از نظریه یا چارچوب نظری
این راستا ،برای تحليل دادههای بهدستآمده در بخش اول تحقيق از روش کدگذاری که نوعي راهبرد تقليل و تحليل
دادهها است که در چارچوب آن دادههای کيفي ،تلخيص ،طبقهبندی و مقولهبندی ميشوند ،استفادهشده است.
تجزیهوتحليل اطلاعات بهدستآمده بر مبنای شيوه کار در راهبرد مذکور و بهصورت کدگذاری باز 7و کدگذاری
محوری 2صورت گرفت .منظور از کدگذاری فنوني هستند که استراوس و کوربين )7889( 9پيشنهاد کردهاند و شامل
خرد کردن دادههای برآمده از مصاحبه و یادداشتهای ایجاد مفاهيم و مقولهها و در کنار هم قرار دادن مقولهها به
شکلي است که بهوضوح ارتباط بين مقولهها با همدیگر را توجيه کند .کدبندی باز در دو مرحله کدبندی اوليه و
کدبندی ثانویه صورت ميگيرد .کدبندی اوليه ميتواند با کدگذاری سطر به سطر ،عبارت به عبارت یا پاراگراف به
پاراگراف دادهها انجام شود .به هرکدام از آنها یک مفهوم یا کد الصاق ميشود .در کدگذاری ثانویه با مقایسه مفاهيم،
موارد مشابه و مشترک در قالب مقولهای واحد قرار ميگيرد؛ بنابراین انبوه دادهها (کدها  -مفاهيم) به تعداد مشخص
و محدودی از مقولههای عمده کاهش ميیابد .سپس این مقولهها در کنار یکدیگر قرارگرفته و به هم ارتباط ميیابند.
(محمد پور)747:7982 ،
چارچوب مفهومي پژوهش مبتني بر تجزیهوتحليل اطلاعات بهدستآمده از مصاحبه است که مشتمل بر استخراج
کدها -مفاهيم و یافتن ارتباط بين آنها (مقولات فرعي) و درنهایت مفهومسازی آن (مقولات کلي) به شرح شکل
شماره  7ميباشد.

1

Open coding
Axial coding
3
Strauss&Corbin
2
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از پيش تعيينشده بهطور مستقيم به تحليل متن ميپردازد .هدف ،ارائه توصيفي دقيق پيرامون یک موضوع است .در

تأملي بر علل مؤثر بر بروز کژ کارکردهای پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ایران 07/

یافتن ارتباطات بین
مقوله ها

مفهوم سازی و
گزارش ارتباطات

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

چهار معيار برای اطمينان و مقبوليت مطالعات کيفي توسط گوبا و لينکن )7890( 7پيشنهادشده است که عبارتاند از:
قابليت اعتبار ،قابليت انتقالپذیری ،قابليت اطمينان و تأیيد پذیری.
قابليت اعتبار دادهها با روش بازبيني توسط استاد راهنما و همچنين با استفاده از تکنيک مثلث سازی و استفاده از
منابع سهگانه دادهها شامل پژوهشگران برتر ،سياستگذاران و متخصصان آموزش عالي و معاونين پژوهشي
دانشگاهها مصاحبه به عمل آمد تا دیدگاههای مختلف بررسيشده و دادههای جامعتر و عميقتری در خصوص کژ
کارکردیهای پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي حاصل شود .در این پژوهش استفاده از روش
نمونهگيری هدفمند و تلاش برای دستيابي به دادههای غني ،امکان انتقالپذیری یافتههای پژوهش را افزایش ميدهد.
نحوه گردآوری دادهها از طریق مصاحبههای عميق بود و با درگيری طولانيمدت با دادهها ،دستهبندی و مفهومسازی
آنها انجام شد تا معيار تأیيد پذیری نيز رعایت شود .برای قابليت اطمينان نيز درصد توافق کدگذاری داخلي

Guba & Lincoln
Intercode Agreement

2

1
2
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یافتن مقوالت
مفهومی در داده ها
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موردتوجه قرار گرفت .به این منظور یک مصاحبه در اختيار دو نفر قرار ميگيرد تا ميزان توافق آنها در کدگذاری به

یافتهها
بر اساس تجزیهوتحليل مصاحبههای انجامشده ،دادهها (کدها  -مفاهيم) در قالب  712کد نهایي نمایش داده شد.
رویدادها یا اتفاقاتي که بهعنوان شرایط علي بر پدیده کژ کارکردیهای پژوهش تأثير ميگذارند ،با تحليل و تقليل
مقولهها به شرح جدول شماره  2در  9مقوله کلي و  29مقوله فرعي ارائهشدهاند .در این جدول بهمنظور ایجاز به
نمونههایي از کدهای نهایي در خصوص هر مقوله اشارهشده است.

مقوله فرعي

فراواني کدها

مقوله کلي

عدم نظاممندی مدیریت پژوهش

9

سياستگذاری نادرست در امر پژوهش

8

توسعه بيرویه آموزش عالي

4

اشکال در زیرساختهای موجود

74

بودجه دولتي پژوهش

4

مغفول ماندن رسالت پژوهش دانشگاه

9

تودهگرایي بهجای نخبه پروری

1

عدم وجود نظام عرضه و تقاضا

8

ضعف ارتباط دانشگاه،

ارتباط ضعيف دانشگاه با صنعت

71

صنعت و جامعه

ارتباط ضعيف دانشگاه با جامعه

1

مشکلات نظام کيفي

1

نقش ضعيف هيئت مميزه در ارتقای اعضای هيئتعلمي

0

عدم وجود ملاکهای اثربخش در شاخصهای ارزیابي

74

مشکلات ساختاری موجود

مأموریت گرانبودن دانشگاه

ضعف نظام ارزیابي
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دست آید که برای تعدادی از مصاحبهها این موضوع انجام پذیرفت.

تأملي بر علل مؤثر بر بروز کژ کارکردهای پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ایران 09/
پژوهش

الزام نگارش مقاله

1

نظام نادرست پذیرش

عدم شایستهسالاری در جذب اعضای هيئتعلمي

4

دانشجو و جذب هيئتعلمي

نظام نادرست پذیرش دانشجوی تحصيلات تکميلي

8

عدم آگاهي به اخلاق علمي

9

افت شرافت دانشگاهي

1

رویکرد درآمدزایي از تحقيق

1

الگو گيری از مافوق در کمکاری

9

عدم وجود قانون متقن

8

عدم آگاهي به قانون

9

مقاله گرایي

افت معيارهای جامعه علمي

ضعف ساختار قانوني

جدول  :2مقولههای حاصل از کدگذاری

در ادامه ،تشریح هر یک از علل بروز کژ کارکردیهای پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ایران ،با ذکر
نقلقولهایي از مشارکتکنندگان آورده شده است.
الف .مشکلات ساختاری موجود
 .7عدم نظاممندی مدیریت پژوهش :فقدان منشوری از نيازهای پژوهش در کشور ،عدم تناسب پژوهش با نيازهای
واقعي جامعه و صنعت ،در اختيار قرار ندادن بودجه پژوهش و منابع مالي مناسب به پژوهشگر ،ضعف آیيننامه
طرحهای پژوهشي در بحث نظارت بر طرحها ،عدم ارزیابي تأثير طرحهای پژوهشي و  ...نشان ميدهد که نظام
مدیریت پژوهش در مراحل نيازسنجي ،برنامهریزی ،اجرا و ارزشيابي دچار مشکل است .مشارکتکننده شماره  1بيان
ميدارد که " ما برنامه پژوهشي نداریم اگر هم برنامه و نقشه راهي وجود داشته باشد ،الزام به انجام آن و نظارت و
پایش نداریم".
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مزایای نگارش مقاله
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 .2سياستگذاری نادرست در امر پژوهش :سياستهای توسعه و پژوهش مثل نقشه جامع علمي کشور ،کسب
پژوهش باور ندارند .مشارکتکننده شماره  2اعتقاد دارد که " سياست روشني در آموزش عالي نداریم .نمونه بارز آن
گسترش تربيت تحصيلکردهها و گسترش آموزش در سطح بسيار گسترده است؛ بدون اینکه متناسب با نيازهای
کشور باشد.
 .9توسعه بيرویه آموزش عالي :زماني دانشگاهها بر اساس نيازهای استخدامي ادارات دولتي ایجاد شدند و با
همان انگيزه ،نيروها را تربيت ميکردند؛ بعدها که سيستم تغيير یافت ،به دليل وجود تقاضای کاذب این روند ادامه
پيدا کرد و بدون توجه به آمایش آموزش عالي و بررسي نياز جامعه ،تعداد دانشگاهها افزایشیافته است.
مشارکتکننده شماره  71بيان داشته است " خروجي دانشجو زیاد است  2044شعبه دانشگاهي داریم که مازاد کشور
خروجي توليد ميکند و هر کس ميخواهد در حوزه تحصيلي خود فعاليت کند و نميتواند کارگری کند؛ درنتيجه
وقتي برای یک پایاننامه فوقليسانس  0ميليون به او ميدهند و انجام این کار برایش خيلي ساده است بنابراین این
داستان را دنبال ميکند".
 .4اشکال در زیرساختهای موجود :وجود سيستمي با زیرساختهای درست برای ثبت موضوعات پژوهشي،
بررسي سرقت علمي و داده سازی و  ...ضروری است .برای انجام پژوهش به یک سری امکانات سختافزاری و
نرمافزاری نياز است .زیرساخت تکنولوژیک پژوهش ازجمله آزمایشگاههای مجهز ،منابع مالي ،فضای اطلاعات و
اطلاعرساني ،مقالات و  ...در کشور بسيار ضعيف است .بر اساس نظر مشارکتکننده شماره " 1در جامعهای مثل
ایران به لحاظ نبود زیرساخت فناوری اطلاعات و به لحاظ نبود شفافيت و اینکه این رفتارها در سيستمي که حجم
عظيمي از اطلاعاتي که وجود دارد ،لایههای پنهاني را ایجاد ميکند و فقط مقاله نيست بلکه بخش عمدهای از طرحها
و پروژههای دانشگاهي و دستگاههای اجرایي کپي است".
 .0بودجه دولتي پژوهش :اولين متقاضي هر نوع صنعتي در ایران دولت است؛ در ایران بازار آزاد به معنای واقعي
وجود ندارد و بزرگترین تقاضاکننده اقتصاد ،دولت است پس بودجه پژوهش را نيز دولت تعيين ميکند .مسئله این
است که وقتي بودجه پژوهش کم است و اقتصاد کشور نميتواند بودجه مناسبي برای آن تأمين کند ،عضو
هيئتعلمي هم حتي اگر بخواهد کارش را درست انجام دهد ،نميتواند .از طرفي درصدی از بودجه پژوهش
درجاهایي خرج ميشود که به پژوهش ربطي ندارد .مشارکتکننده شماره  1ميگوید " بودجه پژوهشي کجا خرج
ميشود؟ بودجهها همه خرج ميشود و به خزانه هم برنميگردد .چرا؟ چون مدرک سازی ميشود .بودجه را طوری
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مقام اول در منطقه و  ...کميت گرا هستند .همچنين سياستگذاران پژوهش هنوز به وجود کژ کارکردی در حوزه

تأملي بر علل مؤثر بر بروز کژ کارکردهای پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ایران 00/

مينویسند که ناظر و مجری یکي باشد؛ بنابراین بودجه مصرف ميشود اما برای پژوهشي که وجود ندارد؛ پس اینجا
ب.مأموریت گرانبودن دانشگاه
 .7مغفول ماندن رسالت پژوهشي دانشگاه :دانشگاهها در کنار آموزش و تربيت نيروی انساني به امر پژوهش نيز
اهتمام دارند .مدتزمان زیادی نيست که تعدادی از دانشگاهها پژوهش محور شدهاند و بقيه هنوز آموزش محورند.
دانشگاهها حداکثر در نسل  2هستند یعني از آموزش به سمت پژوهش رفتهایم اما در پژوهش هم مشکلداریم.
اهميت جدی برای پژوهش و پژوهشگر قائل نيستيم .دانشگاهها خروجي پژوهشي مناسبي ندارند و تمایل برای اینکه
پروژهها به سمت دانشگاه برود کمتر است .از طرفي دانشگاه انتظار دارد صنعت به دانشگاه پيشنهاد پروژه دهد که
این موضوع مستلزم یک زیست همهجانبه با صنعت است تا به تقاضا منجر شود که در عمل اتفاق نميافتد.
مشارکتکننده شماره  4به آماری اشاره دارد که " دانشگاههای سطح  7که  79دانشگاه هستند ،پژوهش محورند".
 .2تودهگرایي بهجای نخبه پروری :اینکه افراد با چه رقابتي و به چه شکلي وارد دانشگاه ميشوند مهم است .با
افزایش نجومي دانشجویان تحصيلات تکميلي ،تعریف نخبه پروری و تعریف دانشگاه که فعاليت یک سری افراد
برجسته در آن است ،از بين ميرود .وقتي آموزش عالي از نخبهگرایي به سمت تودهگرایي ميل و گرایش پيدا ميکند،
پيامدهایي چون بروز بياخلاقيها و زیر پا گذاشتن هنجارهای آکادميک به دنبال دارد .به نظر مشارکتکننده شماره
 "79بروز بداخلاقيهای علمي و دور شدن از هنجارهای علمي یکي از پيامدها و یکي از اثرات جانبي حرکت ما از
سوی نخبهگرایي به سمت تودهگرایي است ".
ج .ضعف ارتباط دانشگاه ،صنعت و جامعه
 .7عدم وجود نظام عرضه و تقاضا :دانشگاههای ما باید مسئوليت اجتماعي داشته و جامعهمحور باشند و
پژوهشهای تقاضامحور انجام دهند .برای انجام پژوهش تقاضامحور باید تقاضایي از جانب بازار ،صنعت و یا از
جانب اقتصاد باشد .همانطور که در حوزه اقتصاد نظام عرضه و تقاضا شکلگرفته و عرضهکننده کالا و خدمات
خودش را با نياز مشتری تطبيق ميدهد و رضایت مشتری حرف اول را در کيفيت ميزند ،در حوزه علم و دانش و
پژوهش هم باید بازار عرضه و تقاضا شکل گيرد .چرا نيروهای تقاضا درست عمل نميکنند؟ چون اولين متقاضي هر
نوع صنعتي در ایران ،دولت است و مردمي که درگير مسائل اوليه زندگي اشان ميشوند دیگر مطالبه گر نيستند.
مشارکتکننده شماره  77در این خصوص نظر داشتند که " نظام آموزش عالي ماسالها بدون مشتری کارکرده و هر
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در پژوهش هم سندسازی داریم ".
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رشتهای و هر پژوهشي ميخواسته عرضه کرده است؛ جامعه و صنعت نه سيگنال کيفيت به شما ميدهد و نه سفارش
 .2ارتباط ضعيف دانشگاه با صنعت :دانشگاه نباید منتظر دریافت تقاضا از سوی صنعت باشد بلکه باید قدرت
مذاکره و چانهزني با صنعت داشته باشد و بتواند با صنعت ارتباط برقرار کرده و مذاکره کند .آسيبها و مشکلات
صنعت را تحليل و مدیران صنعت را متقاعد به ارتباط با دانشگاه کند؛ بنابراین نياز به تجدیدنظر در مدیریت دانشگاه
داریم .صنعت را بيشتر در دانشگاهها راه بدهيم و در کميتهها ،شوراها و در هيئتهای امنا از آنها کمک بگيریم؛ اما
در داخل دانشگاه نسلي هستند که ارتباط با جامعه و صنعت را فرومایگي علمي ميدانند .از طرفي اثربخش کردن و
جهتدار کردن پژوهش صرفاً منوط به محقق نيست بحث ارتباط با صنعت نيز اهميت دارد؛ صنعتي که قائل به
تحقيق و توسعه ( 7)R&Dنيست به هيچ طریقي نميتوان با آن ارتباط برقرار کرد .مشارکتکننده شماره  8معتقد
است " صنعت هم دانشگاه را قبول ندارد و دانشگاه را در برج عاج ميبينند که تئوری پردازی ميکند ،نظریهپردازی
ميکند و با واقعيتهای روز انطباق ندارد؛ بنابراین دو طرف همدیگر را قبول ندارند".
 .9ارتباط ضعيف دانشگاه با جامعه :دانشگاه ارتباط نزدیک و ارگانيک و پویایي با جامعه و صنعت ندارد و درواقع
این فرهنگ جا نيفتاده که دانشگاهي اگر قرار باشد روی پای خود بایستد باید به نيازهای واقعي جامعه پاسخ دهد.
بازخوردی که از جامعه به دانشگاه منتقل ميشود در پژوهش و آموزش تأثير ميگذارد اما در ایران این حلقه وجود
ندارد و دانشگاه هم مثل بقيه عناصر جامعه ،هویت بيتفاوت به جامعه پيداکرده است و هرکس در آن به دنبال منافع
شخصي خود است .نيازهای جامعه شناسایي و اولویتبندی و منتقل به پژوهشگران نميشود .پيوند بين دانشگاه و
بخشهای دیگر جامعه تقریباً بریده است .درحاليکه در همه جای دنيا دانشگاهها حلال مشکلات بخشهای دیگر
کشور هستند .مشارکتکننده شماره  77سؤال ميکند " پژوهش چگونه ميتواند مشکلات جامعه را حل کند؟ زماني
که پژوهش از مشکلات جامعه نشأت بگيرد .به نظر من اینکه دانشگاهها رفتار تقاضاگرایانه داشته باشند موکول به این
است که جامعه هم رفتار تقاضاگرایانه داشته باشد".
د .ضعف نظام ارزیابی
 .7مشکلات نظام کيفي :کيفي گرایي در فرهنگهایي مثل فرهنگ ما که در آن فرهنگ تعارف ،رودربایستي،
جانبداری و پارتي و  ...وجود دارد ،کار بسيار سختي است .کيفي گرایي در نظام ارتقای اعضای هيئتعلمي
بهخصوص برای حجم زیاد پروندههای قابلبررسي ،بسيار سخت و زمانبر است؛ بنابراین چون شاخصهای کيفي
Research and Development
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به شما ميدهد".
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بهراحتي قابلسنجش نيستند ،به سمت کمي کردن شاخصها رفتهایم .همانطور که مشارکتکننده شماره  24اشاره
متناسب باشد یعني دانشگاه با  0الي  74پرونده مواجه باشد نه با  744الي  044پرونده ،ميتوان از شاخصهای کيفي
استفاده کرد؛ اما وقتيکه تعداد زیاد باشد مطمئناً مجبور ميشویم سراغ کمي گرایي برویم".
 .2نقش ضعيف هيئت مميزه در ارتقای اعضای هيئتعلمي :در آیيننامه ارتقا حداقلها مطرحشده است .آیيننامه
ارتقا از اعضای هيئتعلمي ميخواهد که این حداقلها را رعایت کنند؛ اما خارج از این حداقلها ميتوانيم در
بخشهای دیگری نيز ارزشگذاری کنيم و آنها را به رسميت بشماریم .مثل ميزان تأثيرگذاری در توسعه منطقهای و
...؛ اما متأسفانه هيئت مميزهها به این موضوع اعتقاد ندارند .به بيان مشارکتکننده شماره  "79در آیيننامه ارتقا
موضوع "شاخص تأثيرگذاری "7مطرح نشده است ولي برای یک هيئتعلمي که حداقلها را دارد این شاخص را نيز
مطرح ميکنند؛ بنابراین عضو به سمت ساختن این شاخص ميرود همانطور که در  Googleميتوان جستجو کرد
که "? "How do increase your H indexالآن وزن سنگين ارزشها انتشار مقاله است .هيئت مميزه که مجری
این موضوع است نيز در همين کانال قرار دارد و به هيچ ارزش دیگری بها نميدهد".
 .9عدم وجود ملاکهای اثربخش در شاخصهای ارزیابي پژوهش :شاخصهای ارزیابي پژوهش از تنوع بسياری
برخوردار است که اکثر آنها کمي شدهاند .در نظر نگرفتن اثربخشي پژوهش ،اهميت ندادن به نتيجه واقعي پژوهش
و ميزان اثرگذاری و منشأ تغيير بودن آن ،موجب شده است که صورتگرایي و فرماليسم روشي از اهميت بيشتری در
ارزیابي پژوهش برخوردار باشد .به نظر مشارکتکننده شماره  "1به لحاظ نبود زیرساخت فناوری اطلاعات و نبود
شفافيت ،ابزار کار روی شاخصها را نداریم بلکه وارد یک سری سنجهها ميشویم تا کليت پژوهش را ارزیابي کنيم
" .بيتوجهي به خروجي مناسب پژوهش و اثربخشي آن (ازجمله برطرف کردن نياز صنعت ،برطرف کردن چالشي
در کشور ،اثرگذاری اجتماعي و توليد محصول و  )...از اشکالات آیيننامه ارتقا به شمار ميآید که پژوهشگر را در
مسيری غير از موضوعات اثربخش قرار ميدهد .از دید مشارکتکننده شماره  "79شاهکليد کارکرد درست در
پژوهش این است که ارزش را به اثربخشي بدهيم و بهجای ضریب تأثير ،2تأثير واقعي 9را در نظر بگيریم".
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نموده است " در نظام ارزیابي برای ارتقای عضو هيئتعلمي ،باید پروندهاش را بررسي کنيم اگر این نظام بهصورت

 /09فصلنامه علمي پژوهشي آموزش عالي ایران* سال یازدهم* شماره اول* بهار 7989

 .7مزایای نگارش مقاله :اعضای هيئتعلمي و دانشجویان در نظامي قرارگرفتهاند که برای پيشرفت ،ارتقا ،رشد و
کسب مرتبه علمي بالاتر برای اعضای هيئتعلمي و یا برای گرفتن مدرک ارشد و دکترا ،معافيت از سریازی و یا
اینکه بتوانند در نظام نخبگي واردشده و از مزایای آن استفاده کنند برای دانشجویان تحصيلات تکميلي ،باید توليد
علمي داشته باشند .بههرحال همه این موارد بهاندازه کافي انگيزه برای اینکه افراد مرتکب جرم یا ناهنجاری شوند،
ایجاد ميکند .به بيان مشارکتکننده شماره  " 1در جامعهای که ارزشها دگرگون ميشود ،فرد به هر ترتيبي
ميخواهد مقاله بنویسد و آن مقاله برایش امتيازاتي به همراه بياورد".
 .2الزام نگارش مقاله :توسعه بيرویه دانشگاهها ،افزایش هيئتعلمي و افزایش دانشجویان رده تحصيلات تکميلي را
که با پژوهش و توليد علم سروکار دارند به دنبال داشته است .دانشجو تحتفشار است برای دفاع از رساله ،مقاله
بدهد و به بيان مشارکتکننده شماره  " 1آیيننامه ارتقا هم از بسترهای بهاصطلاح قانوني است که بهدرستي ترسيم
نشده و باعث شده که یک پژوهشگر و یا یک عضو هيئتعلمي را به سمتي ببرد که فقط مقاله بنویسد" .وزن سنگين
مقاله در ارزشيابي ،وجود شاخصهای مرتبط با نتایج مستقيم پژوهش ،عدم امتياز به حل مشکل ،منظور نکردن امتياز
به ارائهدهنده موضوع پژوهش ،آیيننامه انعطافناپذیر و  ...از اشکالات آیيننامه ارتقای اعضای هيئتعلمي ميباشد؛
با توجه به آنکه رکود علمي در مواردی به برآورده نشدن تدوین مقاله ارتباط داده ميشود ،اعضای هيئتعلمي برای
ارتقا و عدم رکود علمي ميبایست از شاخصهای امتيازآور آیيننامه مذکور تبعيت کنند و به سمت توليد مقاله و در
مواردی بهسوی کژ رفتارها سوق پيدا ميکنند.
وـ .نظام نادرست پذیرش دانشجو و جذب هیئتعلمی
 .7عدم شایستهسالاری در جذب اعضای هيئتعلمي :جذب تعداد زیاد اعضای هيئتعلمي با معيارهای جدید
استخدام و بدون توجه به هنجارهای آکادميک ،معيارهای علمي ،تفکر نقادانه ،روحيه پرسشگری و پایبندی به اصول
اخلاقي ،موجب شده است اصل شایستهسالاری در جذب اعضای هيئتعلمي نادیده گرفته و از علل بروز کژ
کارکردی شمرده شود .مشارکتکننده شماره  74بيان ميدارد " شرافت دانشگاهي در ایران خصوصاً در یک الي دو
دهه اخير افت پيداکرده و کمرنگ شده است چراکه معيارهای استخدام تغيير کرده و بهجای معيارهای علمي چيزهای
دیگری را دخالت دادند و نيروهایي که شایسته نبودند وارد دانشگاه شدند".
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هـ مقاله گرایی
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 .2نظام نادرست پذیرش دانشجویان تحصيلات تکميلي :مدرکگرایي موجب ميشود افراد بيکيفيت که شهروند
پا گذاشتن هنجارها را به وجود ميآورد .به نظر مشارکتکننده شماره  "74دانشجوی ضعيف در یک مرکز آموزش
عالي ضعيف ،برای اینکه رفع تکليفي کرده باشد ،موضوع تحقيق را نپخته کار ميکند و تبدیل به یک مقاله ميکند ".
دانشجویان تحصيلات تکميلي موتور محرک پژوهش و انتشار مقالات هستند بنابراین چگونگي پذیرش آنان از
اهميت بسياری برخوردار است؛ رویکرد کمي جذب دانشجوی تحصيلات تکميلي با افزایش ظرفيت دانشگاهها اتفاق
ميافتد .دورههای تحصيلات تکميلي دانشگاههای خوب دنيا عمدتاً گرنت محور هستند .به این معنا که صنعت
مسئلهای را برای دانشگاه تعریف کرده و استاد راهنما بر اساس تقاضایي که از صنعت ميآید ،دانشجو ميپذیرد؛ اما
در کشور ما ،اول دانشجو جذب ميکنيم بعد دنبال موضوع ميگردیم .مشارکتکننده شماره  24در این خصوص
ميگوید"در نظامي که از اول بر مبنای نياز تکنولوژیک یا علمي شکلگرفته باشد مثل کشورهای آمریکایي و اروپایي،
با گرنت دانشجوی دکترا را اداره ميکنند و برای گرفتن این گرنت استاد باید موضوعي را که بهاندازه کافي ارزشمند
باشد ،پيشنهاد دهد؛ بنابراین پروژه متناسب با نياز تعریف ميشود؛ درنتيجه احتمال اصالتش هم بيشتر است ".
ز .افت معیارهای جامعه علمی
 . 7عدم آگاهي به اخلاق علمي :اخلاق دانشگاهي از مسائل مهم دانشگاه است که از اخلاق عمومي جامعه جدا
نميباشد  .دانشگاهيان باید الگوی اخلاق در جامعه باشند اما در مواردی به دليل عدم آگاهي به مصادیق تخلف و
جایگاه قانوني آن ،رفتاری بهدوراز اخلاق آکادميک دارند .به بيان مشارکتکننده شماره  "71ممکن است حتي تقلب
ناآگاهانه باشد ،یعني استاد اصلاً نميداند دزدی ادبي یعني چه؟ مصادیق دزدی ادبي یعني چه؟ نه دانشجو ميداند و
نه استاد ميداند و نه مرکزی که بهصورت سيستماتيک ،این کار را دنبال ميکند .درنتيجه فساد علمي ،دزدی علمي و
پدیدهای که در کشورهایي مثل ایران و چين زیاد است و هرروز هم زیادتر ميشود و هيچ راهکاری هم برای
مدیریت آن وجود ندارد ،رخ ميدهد ".
 .2افت شرافت دانشگاهي :شرافت دانشگاهي رمز اخلاق علمي است که شامل استفاده ،توليد و تبادل اطلاعات به
روش اخلاقي ،صادقانه و مسئولانه است؛ اما به بيان مشارکتکننده شماره  "74شما با شارلاتانهای علمي مواجه
هستيد که پول ميدهند ،مقاله مينویسند؛ پول ميدهند اسمشان اضافه شود و ...که نتيجهاش این کژ کارکردیها
ميشود ".
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اصلي دانشگاه نيستند و در اصطلاح حاشيهنشين هستند ،وارد دانشگاه شوند که این موضوع فساد و بياخلاقي و زیر
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 .9رویکرد درآمدزایي از تحقيق :افراد انتخاب عقلایي ميکنند یا بهبياندیگر که در اقتصاد مصطلح است هزینه
دانشگاه خودش را با کارمند یک وزارتخانه مثل وزارت نفت و یا باکسي که در بازار فعاليت دارد ،مقایسه ميکند.
اگرچه پول درآوردن از علم هدف نميباشد ولي بههرحال زندگي آنها هم باید بگذرد؛ بنابراین در چند مرکز
آموزش عالي تدریس ميکنند ،چندین پروژه ميگيرند و . ...
از طرفي فارغالتحصيلان مدرک دکترا که موقعيت استخدام ندارند ،از مهارت و توانایي مقالهنویسي و پایاننامه
نویسي خود استفاده کرده و برای کسب درآمد این کار را برای دیگران انجام ميدهند .به نظر مشارکتکننده شماره
 "72رویکردهای جدید درآمدزایي بين پژوهشگران ایجادشده است که موجب پایين آمدن کيفيت کار و تنزل شأن
علم و پژوهش در جامعه ميشود ".
 .4الگو گيری از مافوق در کمکاری :وقتي خلافي از سوی مسئولين و اعضای هيئتعلمي اتفاق ميافتد ،دانشجو
هم جرأت این کار را پيدا ميکند .البته مشارکتکننده شماره  2اشاره دارد که " ممکن است این اتفاق عمداً نيفتاده
باشد ،اما اگر حساسيت در مورد مقالاتي که اسم فرد در آن ذکر ميشود وجود داشته باشد که خودش کارکرده باشد
و یا زیر نظر او باشد ،این اتفاق نميافتد .در غير این صورت ،دانشجو جرأت ميکند اسم استاد را هم در مقالهای
بگذارد که در آن تقلب علمي انجام پذیرفته است".
ح .ضعف ساختار قانونی
 .7عدم وجود قانون متقن :در سال  7984لایحهای با همکاری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي برای جرائم تخلف علمي ارائه شد که درنهایت قانون پيشگيری و مقابله با تقلب
در آثار علمي در سال  7981به تصویب رسيد؛ بنابراین طبيعي است که تا قبل از آن ساختارهای درست و
زیرساختهای قانوني درست وجود نداشت .از طرفي باوجود قانون مذکور ،نظام پيشگيری و مجازات کاملي نداریم
و تا زماني که زیر پا گذاشتن هنجارها ،توجه نداشتن به حقوق دیگران ،بيعدالتي و نابرابری در جامعه هزینهای
ندارد ،بروز تخلف علمي در حوزه پژوهشي دور از انتظار نيست .مشارکتکننده شماره  9معتقد است " شرایط در
ایران حالت انتخاب دارد یک سری از اساتيد تقلب نميکنند و یک عده انجام ميدهند به دليل اینکه سيستم نهادی و
قوانين محکم حاکم نيست".
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فایده ميکنند .گفته ميشود چقدر وقت برای این کار بگذارم و چقدر دریافت ميکنم .به لحاظ مسائل رفاهي استاد
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 .2عدم آگاهي به قانون :عدم پيگيری دستگاه قضایي در اعلامجرم و آگاهي نداشتن بعضي از مؤسسات متخلف و
و جرائم ارتکاب به آن آگاهي کامل وجود نداشته باشد .به بيان مشارکتکننده شماره  79در دانشگاهها اصلاً نه
اطلاعرساني شده ،نه اعضا توجيه شدند و نه اصلاً موضوع برای مردم بازشده است ".

نتیجهگیری
دانشگاه نهادی علمي است و مهمترین کارکرد آن توليد دانش است که از فعاليتهای پژوهشي حاصل ميشود .اهل
علم که در جستجوی کشف حقيقت هستند در محيط دانشگاهي به دنبال موضوعات موردعلاقه خود ،به نتایجي
دست ميیابند که حتي ممکن است مخالف عقاید یا افکار جامعه باشد؛ اما آنچه مسلم است محقق واقعي با تحقيق و
حس پرسشگری و حقيقتطلبي در فرایند درست پژوهش قدم ميگذارد و همواره دستيابي به هدف موردنظر را با
رعایت اصول اخلاقي و حرفهای ،سرلوحه تلاش خود قرار ميدهد .داشتن صداقت ،شرافت و مسئوليتپذیری و
رعایت اصول اخلاقي جامعه علمي  -دانشگاهي باید الگوی عموم جامعه قرار گيرد؛ اما متأسفانه در سالهای اخير
شاهد کژ رفتاری از این صنف بودهایم که با توجه به رسالت و مأموریت فرهنگي دانشگاه در کنار آموزش ،پژوهش و
خدمات اجتماعي آن ،امری ناصواب و بهدوراز شأن و منزلت و جایگاه اجتماعي این نهاد علمي است؛ بنابراین
ضرورت بررسي علل بروز چنين رفتاری از جامعه علمي کشور احساس شد .تحقيق حاضر با بهرهگيری از نظرات و
تجربيات متخصصين امر پژوهش ازجمله سياستگذاران و برنامه ریزان حوزه پژوهش کشور و پژوهشگران برتر ،به
بررسي علل بروز این پدیده پرداخت؛ و با پيادهسازی کامل مصاحبهها و مقایسه مداوم دادهها ،مفاهيم از درون آنها
خارج و در قالب مقولهها دستهبندی شدند .درمجموع  289کدباز اوليه استخراج شد که با تجميع مفاهيم مشترک و
حذف مفاهيم نامرتبط در قالب  712کد نهایي نمایش داده شد .شرایط علي در قالب  29مقوله فرعي و با تحليل و
تقليل مقولهها با  9مقوله کلي مشخص شد .بر اساس دادههای بهدستآمده از مصاحبه ميتوان بيان کرد که:


مشکلات ساختاری موجود مجموعهای از عوامل:
-

عدم نظاممندی مدیریت پژوهش

-

سياستگذاری نادرست در امر پژوهش

-

توسعه بيرویه آموزش عالي،
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-

بودجه دولتي پژوهش

مأموریت گرا نبودن دانشگاه مجموعهای از عوامل:
-

مغفول ماندن رسالت پژوهشي دانشگاه

-

تودهگرایي بهجای نخبهگرایي

ضعف ارتباط دانشگاه ،صنعت و جامعه مجموعهای از عوامل:
-

عدم وجود نظام عرضه و تقاضا

-

ارتباط ضعيف دانشگاه با صنعت

-

ارتباط ضعيف دانشگاه با جامعه

ضعف نظام ارزیابي مجموعهای از عوامل:
-

مشکلات نظام کيفي،

-

نقش ضعيف هيئت مميزه در ارتقای اعضای هيئتعلمي

-

عدم وجود ملاکهای اثربخش در شاخصهای ارزیابي پژوهش

مقاله گرایي مجموعهای از عوامل:
-

مزایای نگارش مقاله

-

الزام نگارش مقاله

نظام نادرست پذیرش دانشجو و جذب هيئتعلمي مجموعهای از عوامل:
-

عدم شایستهسالاری در جذب اعضای هيئتعلمي

-

نظام نادرست پذیرش دانشجویان تحصيلات تکميلي

افت معيارهای جامعه علمي مجموعهای از عوامل:
-

عدم آگاهي به اخلاق علمي

-

افت شرافت دانشگاهي

-

رویکرد درآمدزایي از تحقيق

-

الگو گيری از مافوق در کمکاری

ضعف ساختار قانوني مجموعهای از عوامل:
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-

اشکال در زیرساختهای موجود

تأملي بر علل مؤثر بر بروز کژ کارکردهای پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ایران 19/

-

عدم آگاهي به قانون

از علل بروز کژ کارکردیهای پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ایران ميباشند؛ همانطور که در سند
نقشه جامع علمي کشور ( )7982عنوانشده است " ،ساماندهي نظام مدیریت پژوهش کشور" از راهبردهای ملي
برای توسعه علم و فناوری در کشور است؛ اما بر اساس دادههای بهدستآمده از مصاحبه با مشارکتکنندگان و
تجزیهوتحليل و مقایسه آنها با یکدیگر ميتوان دریافت نظام مدیریت پژوهش در کشور ما به دليل نداشتن برنامه
مدون و نقشه راه و عدم الزام به اجرای برنامههای پژوهشي و همچنين مشخص نبودن نيازهای پژوهشي ،دچار
ضعف شده است .از دیگر یافتههای این پژوهش ضعف در ارتباط بين دانشگاه ،صنعت و جامعه است که در بروز کژ
کارکردیهای پژوهش مؤثراست .این یافته با نتایج توکل ( )7919همسو است که " نهادی شدن پژوهش در
دانشگاهها و عدم استفاده مناسب از منابع و امکانات علمي -تحقيقاتي داخلي به دليل فقدان ارتباط ارگانيک و مستمر
با صنعت را از اهم مشکلات و تنگناها در بخش آموزش عالي برشمرده است .همچنين وزن سنگين مقاله در نظام
ارتقای اعضای هيئتعلمي و بيتوجهي به خروجي مناسب پژوهش و نادیده گرفتن تأثيرگذاری اعضای هيئتعلمي
در توسعه منطقهای نيز از اشکالات آیيننامه ارتقای اعضای هيئتعلمي است که از علل بروز کژ کارکردیهای
پژوهش به شمار ميرود؛ در تحقيق عصاره و همکاران ( )7981تغيير شرایط ارتقای اعضای هيئتعلمي از
تکمحوری (توليد مقاله) به چند محوری و خودداری از توجه صرف به چاپ مقاله پيشنهادشده است تا سبب
گرایش اعضای هيئتعلمي به انجام فعاليتهای دیگر منطبق با نياز جامعه و کشور شود .مقالات و توليدات علمي
عمدتاً از پایاننامههایي است که بهعنوان پژوهشهای دانشگاهي هستند؛ رشد و پيشرفت کشور نيز درگرو
پژوهشهای علمي محيطهای دانشگاهي است و به نقل از طالعي فر ( )7981اولين و شاید مهمترین مشکلات نظام
آموزش عالي کشور در مقوله جذب است حال چه جذب دانشجو و چه هيئتعلمي .این موضوع با نتيجه تحقيق
حاضر نيز که نظام پذیرش دانشجو و جذب اعضای هيئتعلمي را از دیگر عوامل بروز کژ کارکردیهای پژوهش
است ميداند ،همخواني دارد .ایجاد گرایش به تدوین مقاله نيز یکي دیگر از مشکلات نظام آموزش عالي ميباشد که
یمني ( )7981در تحقيق خود از عدد و رقم تعداد مقاله بهعنوان یکي از ترفندهایي که گاه دستيابي به آن ،آثار مخرب
در اخلاق دانشگاهي را به همراه دارد ،نامبرده است .بدیهي است با حذف اعتماد نسبت به اصالت آثار علمي ،آثار
علمي غيرقابل استناد ميشوند و نميتوانند مبنای تصميمگيریها قرار گيرند؛ درنتيجه با کاهش کارایي تحقيقات،
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توليد ثروت از پروژههای تحقيقاتي نيز انجام نميشود؛ بنابراین همگام با ارتقای جایگاه ملي ،منطقهای و جهاني در

پیشنهادها
سرکوب ضد هنجار ،لزوماً منجر به بروز هنجار نميشود .قانونگذاری شتابزده که در مواردی حتي از ویژگيهای
یک قانون خوب (قابليت حل مسئله ،داشتن ضمانت اجرایي و شفاف و صریح و قابلفهم بودن) نيز برخوردار
نيست ،مثل قانون پيشگيری و مقابله با تخلفات پژوهشي بهتنهایي نميتواند عامل بازدارنده این مشکل باشد .بر
اساس یافتههای حاصل از تحقيق ،پيشنهادهای زیر ارائه ميشود:
 .7توجه دانشگاه به مسائل واقعي کشور از طریق تقویت ارتباط بين دانشگاه ،جامعه و صنعت و هدایت رسالهها و
پایاننامههای دانشگاهي برای حل مشکلات کشور؛
 .2افزایش بودجه پژوهشي به نسبت افزایش توليد ناخالص ملي و تنوعبخشي به منابع مالي دانشگاه با اولویت کسب
ثروت از فعاليتهای پژوهشي؛
 .9توجه به هنجارهای اخلاقي در کنار کارکردهای تکنيکي دانشگاه (شامل کارکرد آموزش و پژوهش و خدمات
اجتماعي) و آموزش حقوق مالکيت فکری تا دانشگاه به یکنهاد بوروکراتيک تنزل پيدا نکند؛
 .4ایجاد بانک اطلاعاتي جامع پژوهش و استفاده از سامانههای مشابهت یاب و همانند جو؛
 .0استفاده از نيروهای متخصص برای تشکيل گروههای پژوهشي کارآمد و ارزیابي تأثير پژوهش قبل ،حين و پس از
انجام پروژههای مطالعاتي؛
 .1جذب اعضای هيئتعلمي با معيارها و هنجارهای آکادميک و پذیرش دانشجویان تحصيلات تکميلي با رویکرد
گرنت محور به این معنا که استاد راهنما بر اساس تقاضایي که از صنعت ميگيرد ،دانشجو ميپذیرد؛
 .1اصلاح آیيننامهها و قوانين و مقرراتي که موجب توسعه کمي گرایي و مدرکگرایي در آموزش عالي شده است
ازجمله آیيننامه ارتقای اعضای هيئتعلمي و آیيننامه استخدامي اعضای غير هيئتعلمي؛
 .9توجه به سند آمایش آموزش عالي برای ساماندهي به وضعيت توسعه بيرویه مراکز آموزش عالي که ميتواند
موضوع پژوهشهای بعدی قرار گيرد.
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توليد دانش ،ارتقای کيفيت پژوهشها نيز باید موردتوجه جدی قرار گيرد.
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 احساني ،وحيد ،اعظمي ،موسي ،نجفي ،سيد محمدباقر ،سهيلي ،فرامرز ( .)7981قابليت اثرگذاری پژوهشهای
فزاینده ایران بر توسعه کشور ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ،دوره  99شماره .20-04 ،7

 افشار ،اسدالله ( 29 ،7987آذر) ،ضرورت و اهميت پژوهش و جایگاه آن در جامعه ،بازیابي شده در
 ،7981/74/72از http://www.tabnak.ir/fa/news/290998
 اميني ،انصارا ( 79 ،7980آبان) .تأملي بر حذف  09مقاله پژوهشگران ایراني از مجلات دو ناشر .بازیابي شده در
 ،7981/74/72از http://www.scinews.ir /p=203995

 توکل ،محمد ( .)7919وضعيت آموزش عالي در ایران :واقعيتها و چالشها ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در
آموزش عالي ،شماره.21-7 ،79 ،
 خنيفر ،حسين ،بردبار ،حامد ،فروغي قمي ،فریبا ( ،)7984تبيين مؤلفههای اخلاقي و فرهنگي در پژوهش ،مجله
معرفت اخلاقي ،سال دوم ،شماره دوم ،صفحه ،90-744
 طالعي فر ،رضا ( ،)7981آمارها دروغ ميگویند :نقدی بر چرخهای پوسيده نظام آموزش عالي کشور
http://www.meshkinsalam.ir/?p=35994
 عصاره ،فریده ،عفيفيان ،فرزانه ( ،)7981نقدی بر آیيننامه ارتقاء اعضای هيئتعلمي دانشگاهها و مؤسسات
آموزشي کشور ،آسيبشناسي و ارائه راهکارها ،فصلنامه نقد کتاب اطلاعرساني و ارتباطات ،سال چهارم ،شماره ،70
.224-279

 غلامي ،زهرا ( .)7981طراحي و اعتبارسنجي مدل تبيين الگوی دانشگاه صنعت یار در ایران .پایاننامه دکترا ،گروه
مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمي.
 قراملکي ،فرامرز ،طاهری وحدتي ،حسين ( ،)7981اخلاق پژوهش ،مجله مشکوه ،شماره  ،794صفحه .771-790
 محمدپور ،احمد ( ،)7982روش تحقيق کيفي (منطق و طرح درروش شناسي کيفي) ،تهران :جامعه شناسان.

 مرجائي ،سيد هادی ( ،)7980تبعيت دانشجویان از هنجارهای حرفهای در پژوهشهای دانشگاهي :مروری بر
یافتههای پيمایش ملي ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالي ،دوره  ،22شماره  ،20صفحه ،20-49
 مرجائي ،سيد هادی ( ،)7980تبعيت دانشجویان از هنجارهای حرفهای در پژوهشهای دانشگاهي :مروری بر
یافتههای پيمایش ملي ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالي ،دوره  ،22شماره  ،20صفحه ،20-49

Downloaded from ihej.ir at 14:42 +0330 on Monday November 29th 2021

منابع

7989  فصلنامه علمي پژوهشي آموزش عالي ایران* سال یازدهم* شماره اول* بهار/11

Downloaded from ihej.ir at 14:42 +0330 on Monday November 29th 2021

 شناسایي و اعتبارسنجي مدل تبيين عوامل مؤثر بر شکلگيری کژ کارکردیهای.)7980(  عليرضا، مطلبي فرد
. دانشگاه خوارزمي. دانشکده مدیریت. گروه مدیریت. پایاننامه دکترا.دانشجویان در آموزش عالي
https://erp.msrt.ir  نقشه جامع علمي کشور،)7982(  تحقيقات و فناوری، وزارت علوم
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