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Abstract 

Since corruption in higher education is a 
pervasive phenomenon that educational 
systems have always been involved with and 
paid heavily for it, The purpose of the present 
study is formulating a non-corruption 
university model based on upstream 
documents and the laws and regulations of 
the higher education system in order to 
pursue the key mission of the higher 
education system and to improve its quality. 
This study is an applied research that has 
been done through qualitative content 
analysis method and based on the deductive 
approach of textual content, upstream 
documents related to higher education are 
analyzed as communicated strategies, and 
corresponding concepts are derived in the 
form of open and axial codes. In the first 
section, 77 examples of the set of laws on 
higher education in the country were selected 
through non-probabilistic and targeted 
sampling, so a typology of the rules of the 
higher education system was presented. In the 
second section, by analyzing the content of 
the 7 upstream documents of higher 
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education, and deriving of the obligatory 
statements for universities and institutes, 19 
main codes are extracted and grouped in four 
axes. These are: management and policy 
approach in higher education, providing 
infrastructure and financial resources, training 
of committed and expert human resources and 
policy implementation, which monitoring and 
evaluation of these has led to a model based 
on the standards of upstream documents in 
higher education. Finally, some suggestions 
for implementing this model are proposed. 
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  مقابله با فساد دانشگاهیدر  اسناد فرادستیمورد تأکید هاي  سیاست تحلیل

  4عبدالحمید صفایی قادیکالیی، 3نادر رازقی، 2مهرداد مدهوشی، *1مریم قائدي

  علم و فناوري، دانشکده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه مازندران گذاري دانشجوي دکتري سیاست -1
  استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه مازندران -2

  مازندراندانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه  -3
  دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه مازندران -4

  

  دهیچک
حاضر تدوین یک الگوي  قالههدف مو  اند هاي هنگفتی بابت آن پرداخته هاي آموزشی همواره با آن درگیر و هزینه اي است که نظام فساد در آموزش عالی پدیده

و ارتقاء  شده ريییگدانشگاهی عاري از فساد بر مبناي اسناد فرادستی و قوانین و مقررات نظام آموزش عالی ایران است که در پرتو آن رسالت کلیدي این نظام پ
ها از روش تحلیل محتواي کیفی بهره گرفته شده و با  هدر تحلیل یافت. باشد این پژوهش از نوع کاربردي و روش تحقیق آن کیفی می. کیفیت آن نیز تأمین شود

ابتدا . خراج شدندرویکرد استقرایی، محتواي متنی اسناد فرادستی آموزش عالی به عنوان راهبردهاي ابالغی، تحلیل و مفاهیم در قالب کدهاي باز و محوري است
شناسی قوانین نظام آموزش عالی ارائه و سپس  هدفمند انتخاب و به واسطه آنها گونه تایی از مجموعه قوانین آموزش عالی به صورت غیراحتمالی و77اي  نمونه

شده در  مفاهیم استخراج. مفهوم اصلی استخراج شد 19ها،  آور براي دانشگاه هاي الزام سند فرادستی منتخب آموزش عالی و استخراج گزاره 7با تحلیل محتواي 
در آموزش عالی، تأمین منابع مالی و زیرساختی، تربیت نیروي انسانی متعهد و  گذاري ویکرد مدیریتی و سیاستر: اند بندي شده قالب چهار رویکرد گروه

در انتها نیز پیشنهاداتی . متخصص و همچنین اجراي سیاست که پایش و ارزیابی آنها الگویی برآمده از معیارهاي اسناد فرادستی آموزش عالی را پدید آورده است
  .شده مطرح شده است ن الگوي استخراججهت اجرایی شد

  گذاري فساد دانشگاهی، اسناد فرادستی، آموزش عالی، سیاست: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

موجب المللی  بین در سطحشیوع فساد در آموزش عالی 
هاي فزاینده بوده و توجه دولتمردان، اساتید،  نگرانی

دانشجویان و دیگر ذینفعان دانشگاهی را به خود مشغول 
فساد در آموزش و پرورش به طور عام و در . ]1[داشته است 
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این مقاله ( maryam.ghaedi12@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *
  )مستخرج از رساله دکتري اینجانب است

آموزش عالی به طور خاص، پدیده فراگیري است که 
هاي هنگفتی بابت  زشی با آن درگیر بوده و هزینههاي آمو نظام

و گستردگی این اگر چه در خصوص میزان . اند آن پرداخته
ولی مطالعات و  ]2[، آمار دقیق و مشخصی وجود ندارد فساد

هاي مختلفی در سراسر جهان حاکی از آن هستند که  پژوهش
خاص یک رشته، یک دانشگاه یا یک کشور نبوده  ،این پدیده

تمامی کشورها وجود دارد و همچنان نیز در حال  و در
 .]3[افزایش است 



  اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی مورد تأکید هاي یاستتحلیل س
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یکی از مطالعات جامع در باب سنجش میزان فساد آکادمیک 
است که  ]4[در کشورهاي دنیا، گزارش بارومتر جهانی فساد 

هزار  114در این گزارش از بیش از . منتشر شد 2013در سال 
کشور جهان در مورد فساد پرسیده شده و  107دهنده در  پاسخ
دهد که فساد در آموزش یک نگرانی رو  هاي آن نشان می یافته

م آموزش و نظادهندگان،  درصد پاسخ 41. به رشد است
. اند دانستهپرورش کشور خود را فاسد یا به شدت فاسد 

درصدي در فساد  6همچنین مطابق گزارش مذکور، افزایشی 
 2013تا  2010هاي  در سیستم آموزش و پرورش بین سال

در ایران نیز کشف و شناسایی چندین . شود مشاهده می
سرقت علمی یا ادبی توسط محافل برجسته علمی خارجی در 

، موج وسیعی از نگرانی میان 2016و  2009هاي  سال
و حساسیت سیاسی  انداختهنشگاهیان و پژوهشگران به راه دا

شدیدي از این بابت در میان نهادهاي پژوهشی و دانشگاهیان 
  .]6و5[ده است وربه وجود آ

شود که  ها و مجالت داخلی مشاهده می با جستجو در پایگاه
پس از اولین موج سرقت ادبی و علمی، مجالت محدودي 

هاي خود قرار داده و اندك  این موضوع را در محور بررسی
، زمانی و همکاران ]8و7[فعلی و همکاران مانند پژوهشگرانی 

نیز به بررسی این مهم  ]2[و مقتدري و دهمرده  ]9[
اند ولی مطالعات آنها بیشتر در سطح خُرد و تحت  پرداخته

عناوینی چون تقلب علمی، سوءرفتار پژوهشی و اخالق در 
ز موج دوم سرقت علمی و پس ا. پژوهش انجام شده است

هاي فزاینده از بابت استانداردهاي  ، نگرانی2016ادبی در سال 
ها و  کیفیت تحقیقات در مجامع علمی سبب شد همایش

هایی براي مقابله با تخلفات علمی برگزار و در این  کارگاه
خصوص حتی برنامه زاویه شبکه چهار تلویزیون به گفتگو با 

گذاران حوزه آموزش  سیاست علمی و برخی اعضاء هیأت
برخی مقامات سیاسی کشور اینکه با وجود . عالی نشست

اي سیاسی توجیه کردند لیکن  همچنان آن را به عنوان هجمه
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشگام شد و قبل 

هاي دولتی اقداماتی را در برخورد با این  از سایر دستگاه
نه، کمیته ملی اخالق در پژوهش در این زمی. سرقت انجام داد

 انپزشکی، تخلفات را پیگیري و به طور جدي با خاطی
  .برخورد کرد

باید توجه داشت که بستر فرهنگی و نهادي، قوانین 

اي را جهت شکل دادن به اقدامات اجتماعی  اجتماعی
اند که فراتر از قدرت و فرهنگ  دانشگاهیان به وجود آورده

اگر چه عاملیت فردي دانشگاهیان در . آکادمیک و علمی است
هاي فرهنگی و  پرهیز از فساد علمی انکارناپذیر است اما زمینه

 عهمچنین نو. ]10[نهادي را هم نباید دست کم گرفت 
 تواند شود می می دنبال عالی نظام آموزش از که کارکردي
 این منظر، کارکردها از .بزند رقم توسعه را از مختلفی اشکال

 رویکردها، با آموزشی هاي نظام از انتظار مورد هاي کارویژه و
 اتخاذ آن مورد در ها دولت که نوع نگاهی و ها سیاست
  .]11[است  خورده اند پیوند نموده

هاي نظام آموزش عالی در  دیگر با بررسی سیاست از سوي
ها نوعاً و در مجموع از  شود که این سیاست کشور، دیده می

هاي  ویژگیکنند و فاقد  منطق موجه و پایداري تبعیت نمی
اي همانند سنت نظري قابل دفاع، نیکویی برازش،  بایسته

المللی،  سازگاري خالق با تحوالت محیط جهانی و بین
بینی رفتار کنشگران، پیوستگی، یکپارچگی،  یشظرفیت پ

قابلیت اجرایی، کارآمدي، اثربخشی، عناصر اخالقی، توانایی 
ها، تولید توافق و کیفیت و همچنین  بخش تعارض حل رضایت

هستند که معموالً از یک نظام  ]12[تأثیر مطلوب اجتماعی 
یکی از دالیل آن، چیرگی . رود سیاستی انتظار می

و ارزیابی نظام  گذاري ي تمرکزگرا در سیاستها چارچوب
علمی کشور است که مجالی براي رشد و توسعه و ایفاء نقش 

اي علم و مشارکت مؤثر در  نهادهاي غیردولتی و حرفه
هاي کالن و عمومی مربوط به نظام علمی با  گیري تصمیم

چرا که  ]13[گذارند  هدف توسعه و بهبود کیفیت باقی نمی
مشروع براي راهبري آموزش عالی قدرت قدرت مناسب و 
اي است و نه  تخصصی و خبرگی حرفه-شناختی و علمی

اي مطالعات و  بنا به پاره. ]14[مراتبی  قدرت سیاسی و سلسله
شواهد، بخش بزرگی از مسائل دانشگاهی در ایران از 

. گیرند هاي سیاستی کالن نشأت می ها و ناراستی کاستی
ها  مسائلی همچون ضعف استقالل و قدرت ابتکار در دانشگاه

ها و  تناسبی برنامه گرایی؛ بی گرایی؛ عرضه ؛ مدرك]15[
اي واقعی زندگی، جامعه و هاي دانشگاهی با نیازه آموزش

هاي ساخت دانش،  بازار کار؛ درماندگی در پرورش توانایی
تفکر انتقادي، خالقیت و کارآفرینی؛ رشد کمی به دور از 
حداقل ضوابط و معیارهاي کیفی؛ وجود موانع در مسیر رشد 
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علمی و همچنین عدم توسعه مطلوب  و بالندگی هیأت
آن از آثار و تبعات المللی و مانند  هاي بین همکاري
  .]16[شوند  هاي آموزش عالی ما محسوب می سیاست

طبعاً تعریف چگونگی اجراي بازي  1هدف از ایجاد مقررات
است اما هدف تیم، دستیابی به برد با استفاده از مقررات بازي 

پذیر است که از یک سو،  باشد و برد نیز در صورتی امکان می
هاي الزم  ا و هماهنگیها، راهبرده بازیگران از مهارت

برخوردار بوده و از سوي دیگر خط سیر بازي، هدف 
. ]17[بازیکنان و سازمان و سازماندهی آنها همسو باشد 

و پیگیري آن در سطوح  ،این مقدمه از سطح نهاد شروع
مقررات و بازیگران بر این مبنا است که اگر چه نهاد و به 

گر نهادهاي تعبیري نظام آموزش عالی نهادي همچون دی
رسمی بشري است اما این نهادها از ابتداي پیدایش خود، 
اهداف و کارکردهایی را دنبال کرده که تمایزي آشکار با 

دستیابی به این حقیقت . اند بسیاري از نهادهاي رسمی داشته
که از جمله نخستین اهداف بازیگران این نهاد اجتماعی است 

طلبد و از جمله  را میهاي ویژه خود  ها و چارچوب شرط پیش
ترین آنها برخورداري از استقالل و آزادي آکادمیک است  مهم

که از ابتداي پیدایش این نهاد در سده سیزدهم مورد توجه 
این ویژگی نهادي به برخورداري از سازمان و . بوده است

بدیهی است تا . سنگ و همسو با آن نیازمند دارد ساختاري هم
ه آزادي و استقالل واقعی نرسند ها ب زمانی که دانشگاه

توان انتظار داشت که در مسیر صحیح گام برداشته و  نمی
  .دچار انحراف و انحطاط نشوند

توان در سطوح مختلف فرد، گروه،  فساد دانشگاهی را می
. ]18[دانشکده، دانشگاه، ملی و فراملی تجزیه و تحلیل کرد 
رویم هم  هر چه از سطح فرد به سمت سطح فراملی پیش می

تک افراد و  تک. شود و هم تأثیر آنها تعداد کنشگران بیشتر می
علمی و کادر  دانشگاهیان از دانشجویان گرفته تا اعضاء هیأت

مدیریتی و اجرایی در سطح فرد، گروه، دانشکده و دانشگاه 
اي و اخالق پژوهشی  ملزم به رعایت اصول اخالق حرفه

شان  به دین حاکمان عموماًهستند لیکن از آنجا که مردم 
شود  این پرسش مطرح می) النّاس علی دین ملوکهم( هستند

رفتار غیراخالقی را تشویق کند  یک نظام دانشگاهی،که اگر 
  توان انتظار داشت افراد اخالقی عمل کنند؟ آیا می

                                                 
1- Rules 

را از  در حوزه آموزش عالی ارزیابی فساد اهمیت و ضرورت
از جنبه نظري : کرد توان بررسی دو جنبه نظري و عملی می

مقابله با در ترین نکته قابل ذکر آن است که هر اقدام  مهم
شناخت . بنیادین است هایی فساد، مستلزم پاسخ به پرسش

در نهایت چگونگی پدید آمدن  وچرایی و چیستی این پدیده 
بدون پاسخ به این . هاي موجود و همچنین شناخت چالش آن

که اقدامات علیه فساد به توان انتظار داشت  ها نمی پرسش
دولت  هايدستور کار بهعد عملی هم ب. دنتایج مؤثري بیانجام

بر اساس سنجش و ارزیابی میزان فساد،  گردد که بازمی
 آموزش عالی نظام یک هایی براي استقرار راهکارها و سیاست

این مقاله در گام ابتدایی خود . دوبینی و تدوین ش سالم، پیش
گر نظام  اي قوانین و مقررات کلی هدایتتالش کرده بر مبن

آموزش عالی ایران به بررسی کنشگران اصلی این حوزه 
در گام بعد . پرداخته و نقش و سهم هر کدام را مشخص کند

 ،نیز با تحلیل محتواي اسناد فرادستی حوزه علم و فناوري
و دالیل فساد را بررسی هاي نظام آموزش عالی ایران  چالش

در نهایت نیز به بررسی آن دسته از . شمارد رمیدانشگاهی را ب
- پردازد که براي مقابله با فساد علمی قوانین و مقرراتی می
هاي حوزه علم و فناوري گنجانده شده  پژوهشی در سیاست

  :دهد قرار می مدنظراین تحقیق سؤاالت زیر را . است
آموزش عالی حوزه گیري  تصمیم نظام فعال در کنشگران ·

 مند؟ایران کدا

هاي حوزه علم و فناوري ایران، بسترها و  آیا در سیاست ¸
هاي فکري و الزامات ساختاري و نهادي مناسب  زیرساخت

 ؟وجود داردجلوگیري از فساد در نظام آموزش عالی 
هاي حوزه علم و  دادها، آیا در سیاست با توجه به برون ¹

هاي بازدارنده براي مقابله با فساد  فناوري ایران سیاست
  پژوهشی در نظر گرفته شده است؟-علمی

  
  مبانی نظري و پیشینه مطالعاتی -2
سیر تاریخی دانشگاه در ایران و پدیده فساد  1- 2

  دانشگاهی
ایران، نگاهی به مسیر  هاي براي فهم وضع کنونی دانشگاه

در هشت دهه . تاریخی دانشگاه در ایران خواهیم داشت
فعالیت دانشگاه در ایران، شش پارادایم بر دانشگاه حکمرانی 

  :کرده است
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پارادایم غالب، ): شمسی 30دهه اول تا (دوره اول  ©
گرایی دانشگاهی و یک نوع الگوي  مدرنیزاسیون دولتی و نخبه

همچنین دانشگاه . ر دانشگاه حاکم بوده استناپلئونی فرانسه ب
 .در این دوره تا حد زیادي با متن جامعه بیگانه است

پارادایم غالب بر ): شمسی 50و  40هاي  دهه(دوره دوم  ©
و الگوي آنگلوساکسونی  بودهدانشگاه، تکنوکراسی دولتی 
در این مرحله، عقالنیت . گیرد جاي الگوي فرانسوي را می

حاکم شده و دانشگاه به ماشین و کارخانه تولید  ،ابزاري
نیروي انسانی متخصص براي تشکیالت دولت نفتی تقلیل 

 .یافته است

زدگی و  پارادایم سیاست): در آستانه انقالب(دوره سوم  ©
دیگري شدن دولت بر دانشگاه غالب و دانشگاه در سیاست 

 .ادغام شده است

سازي  ایدئولوژي اسالمی): شمسی 60دهه (دوره چهارم  ©
در این . سازي و نوسازي قرار گرفت در برابر ایدئولوژي غربی

دوره پارادایم انقالب فرهنگی غالب و دانشگاه در دولت ادغام 
شد که علت آن نیز ادغام علم در الهیات بود و علم به مثابه 

قل انتقادي خود شناسی مست علم، معرفت. کنیز دین تلقی شد
ادغام شدن دانشگاه در دولت سبب شد . را از دست داد

دانشگاه در بهترین حالت بازوي دولت باشد و نه چشم بینا و 
عاقبت این مسیر هم به ناکارکرد و بدکارکرد . مغز آگاه و منتقد

 .شدشدن دانشگاه انجامید و علم به ناعلم استحاله 

گرایی و یک نوع  توده): شمسی 70دهه (دوره پنجم  ©
اش نیز سیطره  تقاضاي اجتماعی مبهم باب شد که نتیجه

اي  هاي حاشیه در این میان البته ظاهراً گروه. کمیت بود
جغرافیایی، جنسیتی و درآمدي برنده شدند و به دانشگاه راه 

یت گرایی به چشم خود آنها  یافتند اما در نهایت، دود این کم
گرایی، هم به افت کیفیت  ركآموزش عالی انبوه و مد. رفت

 .هاي اجتماعی دانشگاه لطمه زد انجامید و هم به مسئولیت

اي که هنوز هم تبعات  دوره): شمسی 80دهه (دوره ششم  ©
شود و پولی شدن آشکار و نهان دانشگاه غالب  آن مشاهده می

شگفتی قضیه اینکه این پولی شدن نیز نه از طریق . شده است
ر رقابتی و آزاد بلکه به صورت دولتی یک بازار شفاف متکث

داري و درآمدزایی بر دانشگاه سبب  غلبه پارادیم بنگاه. است
شده مسئولیت اجتماعی دانشگاه و سرمایه اجتماعی آن 

  .]16[مخدوش شود 

کنند  هاي خردمند براي حفظ تمدن خود تالش می حکومت
هایی را در جامعه اجرا کنند که دورنماي کشور را  مشی خط

نویدبخش، حال را مطبوع و گذشته کشور را زیبنده سازد و 
هاي عمومی است که جامعه  مشی ها به اتکاء این خط حکومت

اما بنا بر عوامل و شرایطی، بعضاً در . کنند را مدیریت می
کنند  هاي عمومی ظهور می مشی هاي سیاسی نوعی از خط نظام

نظریه هستند؛ از نوعی ) سیاستی(مشی  که فاقد رژیم خط
اند؛ طرح  برنامه برخوردار نیستند؛ دچار نوعی تناقضات درونی

اي ندارند؛ صرفاً در پی کاهش یا انتقال  شده مشی تنسیق خط
ها هستند؛ داراي سیستم پایشی و ارزشیابی منسجمی  هزینه

فرد  دانایی. زدگی باالیی نیز دارند نیستند و البته صبغه سیاست
و نفیسی معتقد ] 19[نامد  می 1یفیتکل هاي رفع مشی آنها را خط

ها، اقدامات اجرایی و منابع مالی و  ها، سیاست است بین هدف
ها ارتباطی منطقی وجود ندارد و در نتیجه  انسانی در برنامه

برنامه در سطح کالن عمالً فقط بر روي کاغذ مانده و براي 
 گیرد اما المللی مورد استفاده قرار می کاربردهاي سیاسی و بین

اي که حاصل تعامل سلیقه  در بدنه نظام اجرایی، برنامه نانوشته
و نگرش مدیران اجرایی و فشارهاي سیاسی و اجتماعی است 

  .]20[شود  به اجرا گذاشته می
در آموزش عالی ایران بیش از اینکه از  گذاري مدل سیاست

هاي مستقل میدانی و  سپهر دانش اجتماعی و پژوهش
ی و علمی نشأت گیرد برآمده از هاي تبیین و توضی مدل ح علّ

رسمی و بیش از حد سیاسی و کمتر عقالنی و  هاي ایدئولوژي
دانش و دانشگاه و نهادهاي متنی دانشگاهیان، . اجتماعی است

هاي آموزش عالی  هستند که سیاست يا ههاي غریب موجودیت
گیرد و آنگاه کار و  اي دور و در غیاب آنها شکل می در فاصله

هاي علمی و آموزشی و پژوهشی و اجتماعی  بار و فعالیت
این غایبان و . دهد آنها را از نزدیک تحت تأثیر قرار می

گذاري  صداهاي خاموش را باید به مرکز صحنه سیاست
  .]12[دعوت کرد 

 فناورى و علم گذارى قانون و گذارى سیاست کالن اختارس در
 ضرورت و شده زیر همراه هاى آسیب با چالش این کشور،
  :است کرده مضاعف را کالن نظام این بازسازى

 اجزاء و ارتباط عدم یکپارچگى، و هماهنگى و انسجام عدم
 و وظایف تداخل و نهادى نگاشت یکدیگر، فقدان با نهادها

                                                 
1- The getting ride of public policies 
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آموزش عالی،  گذاري بازیگران حوزه سیاست کارکردهاى
 ضعف و اعضاء پرمشغله جلسات، عضویت نامنظم تشکیل
 و شفاف ملى کار تقسیم نبود ساز، تصمیم کارشناسى بخش
 وجودى فلسفه که متعدد سنتى هاى نظارت وجود روشن،
 رؤساى تأیید انتصاب مانند( اند داده دست ازنیز  را خود

 کمیسیون یا فرهنگى انقالب عالى شوراى در ها دانشگاه
 شوراهاى برخى شدن تعطیل ،)شورا آن ارزیابى و نظارت
 اجراى ها، عدم دانشگاه مرکزى شوراى مانند تأثیرگذار قانونى
 نهادهاى و شوراها وجود عین در تصمیمات مهم از بسیارى

 غلبه شوراها، این دستور جلسات سطح متعدد، تنزل
 در فناورى و علم ذینفعان همه مشارکت روزمرگى، ضعف

 به عالوه این شوراها نشدن تخصصى به تبع آنشوراها و  این
عنوان  به ریزى برنامه و پژوهى سیاست مقوله با ضعف آشنایى

  .]21[یک کار تخصصی 
هاي حقوق  عالوه بر موارد ذکرشده پرداختن به ضعف بنیان

مالکیت فکري دانشگاه و دانشگاهیان نیز ضروري به نظر 
-به دو دسته مالکیت ادبی فکريحقوق مالکیت . رسد می

در ایران در هر دو . شود هنري و مالکیت صنعتی تقسیم می
 زمینه قوانینی وجود دارد ولی این قوانین به هیچ وجه کامل

و حقوق مالکیت  قوانین. نبوده و اشکاالت بسیاري دارند
رایت باید متناسب با تحوالت عصر حاضر  و کپی صنعتی

بینی شود که  تعریف و شرایط و مقررات دیگري براي آن پیش
  .جوابگو باشد براي امروز
نیافته در بانک  مدیر سابق بخش کشورهاي توسعه 1یومینت
ها، پیامدها و  ریشه: فساد"اي تحت عنوان  در مقالهجهانی 
پس از اشاره به روند رشد فساد و توجه روزافزون  "ها درمان

ابعاد و به مسأله، این المللی نسبت به  و حساسیت مجامع بین
هاي درمان این معضل اشاره و براي  راههمچنین پیامدها و 

ل زیر را ها و علل بروز فساد در جوامع، فرمو تشریح ریشه
 به عالوه "نظارت"منهاي  "پاسخگویی": هدد می پیشنهاد

بر این اساس در صورت . "فساد" مساوي است با "رانت"
، احتمال وقوع فساد به شدت ذیل فراهم بودن سه شرط

  :یابد افزایش می
قوانین و مقررات دست و پاگیر و  يوجود تعداد زیاد �

فساد در گیري  هاي فرمایشی که به احتمال شکل بخشنامه

                                                 
1- Yominet 

این تأثیرگذاري منفی . خواهند افزود بخش آموزش عالی
غیرشفاف،  یقوانین و مقررات در شرایطی که به صورت

نیز آمیز و پیچیده به مرحله اجرا درآیند بیشتر  گزینشی، تبعیض
  .خواهد بود

 اعطاء اختیارات و قدرت بیش از اندازه به مجریان و ناظران �
 سیرگیري و تف تصمیمبراي 

و  مؤثر و مشخص براي پاسخگوسازوکاري فقدان  �
 .]22[ کردن مجریان و ناظران پذیر مسئولیت

  پیشینه مطالعاتی 2- 2
پژوهشگران متعددي در داخل و خارج کشور به بررسی 
پدیده فساد در آموزش به طور عام و فساد در آموزش عالی 

در پژوهشی  ]9[ زمانی و همکاران. اند به طور خاص پرداخته
بندي علل مؤثر بر سرقت  با روش کمی به شناسایی و اولویت

علمی به عنوان یکی از مظاهر فساد آکادمیک پرداخته و 
گرایی و توجه زیاد به نمره، عوامل  عواملی چون مدرك

فرهنگی و اجتماعی، نبود احساس خودکارآمدي در انجام 
تشخیص  پژوهش، عوامل نگرشی، نبود سازوکار مناسب براي

هاي ناکافی قبل و بعد از ورود  و تنبیه سارقان علمی، آموزش
به دانشگاه، عدم تشخیص سرقت علمی از سوي استادان، 
فشار زمانی، فقدان ترس از تنبیه و مؤاخذه و در دسترس 
بودن فضاهاي مجازي و اینترنتی را به عنوان عوامل اصلی 

  .اند تأثیرگذار در این خصوص دانسته
هاي  برابري در دسترسی به فرصت و همکارانپور  قلی

هاي تحصیلی و مواد  آموزشی، انصاف در توزیع دوره
هایی که براي  آموزشی، انصاف و شفافیت در شاخص

 ،روند هاي سطوح باالتر و ویژه به کار می دسترسی به آموزش
ها بر مبناي  انصاف در اعتبارسنجی و دقت در قضاوت

چنین حفظ و رعایت اي و هم استانداردهاي حرفه
عمومی و خصوصی  هاي استانداردهاي آموزش عالی در حوزه

سیستم آموزش عالی عاري از فساد یک را به عنوان پیامدهاي 
  .]18[کنند  بیان می

 23پژوهش اجاقی و همکاران بر مبناي مصاحبه عمیق با 
نظر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشان داد که پنج  صاحب

هنگی، پرورشی، اقتصادي، اجتماعی و گروه عوامل فر
گیري فساد آموزشی و پژوهشی در جامعه  آموزشی در شکل

  .]23[دانشگاهی مؤثر هستند 
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نژاد در تحقیقی به روش پیمایشی به  نیا و صالح علیوردي
نفر از دانشجویان  408بررسی عوامل مؤثر در اقدام به تقلب 

دو متغیر منافع  آن، بر اساس که دانشگاه ارومیه پرداختند
هاي انحرافی به عنوان عوامل مؤثر بر اقدام به  تقلب و فرصت

 تقویت و گسترش اند که آنها بیان کرده. تقلب تأیید شدند
 کاهش به عالوه دانشگاه سطح در منسجم علمی اخالقیات
رد،  سطح در اخالقی باورهاي تقویت و فردي هاي انگیزش خُ

 ساختاري و کالن هاي يگذار سیاست تقویت موجب تواند می
  .]24[شود  تقلب گسترش از جلوگیري براي دانشگاهی

ها در  دانشگاه از دولت مالی حمایت چشمگیر سیاست کاهش
 مختلف اشکال در در روسیه، منجر به فساد 1990اوایل دهه 

مطالعات بر روي فساد آموزش . شد بزرگ هایی حجم در و
به تعداد  1990عالی در این کشور که تا قبل از دهه 

شمار بود و نوعاً به توصیف یک پدیده خاص همانند  انگشت
پرداخت پس از این  پذیرش از طریق ارتباطات شخصی می

دوره به طرزي قابل توجهی افزایش یافت و بر روي دو حوزه 
سازترین مسائل در  یکی از مشکلکه (اخذ پذیرش از دانشگاه 

و تحصیالت در ) زمینه فساد در آموزش عالی روسیه است
همه  2009تا سال . سطوح باالي آموزش عالی تمرکز یافت

هاي روسیه براي پذیرش دانشجو آزمون ورودي  دانشگاه
کردند اما سطح فساد در این حوزه باالترین نوع  برگزار می

انتشار سؤاالت . ]25[بود فساد در بخش آموزش و پرورش 
براي (آزمون قبل از برگزاري آن، استفاده از تلفن همراه 

و همچنین ) جستجوهاي اینترنتی یا ارتباط از طریق پیامک
هایی از فساد  دریافت کمک از ناظران برگزاري آزمون، نمونه

  .]26[در این حوزه بوده است 
 به فروش ]27[در حوزه تحصیالت تکمیلی هم آسیاپین 

نامه در روسیه اشاره کرده که به یک بازار بزرگ تبدیل  پایان
شناسایی : کند او هدف مقاله خود را چنین بیان می. شده است

دهند و  دهندگان این خدمات، نوع خدماتی که پیشنهاد می ارائه
  .قیمت آنها

مطالعات آموزش  الکترونیکیدر مجله  يا مقاله 2014سال در 
کننده فساد در آموزش  نگران تیه وضعمنتشر شد ک المللی بین
 کردهاشاره  مقاله مزبور. کند یم فیرا توص هیمدرن روس یعال

 5/7حدود ( آموزان روس درصد دانش 50به  کیکه نزد
فساد روبرو  اب )2009تا  2008 یلینفر در سال تحص ونیلیم

 ،صنعتاین کل در فساد  افزوده که تأثیر مالی مؤلفهو  اند بوده
  .]29[ شود سهیکشور کوچک مقا کیتواند با بودجه  یم

 يقایمقامات آفر 2015سال  میدر ماه که تنها گزارش شده 
و  یجعل يها برنامهدهنده  ارائه هدانشکده و مدرس 42 یجنوب
دانشگاه که در میان آنها چند  کردند لیرا تعط اعتبار رقابلیغ

روز را  15وعده ارائه مدرك در که  کایآمر تحت لیسانس
 .]28[دادند نیز موجود بوده است  می

هاي چین تحت حمایت دولت و فاقد استقالل  دانشگاه
رشد سریع آموزش عالی در این کشور به . آکادمیک هستند

ها در  همراه فشارهاي موجود در رقابت براي کسب جایگاه
فزاینده درباره  هاي ها، منجر به ایجاد نگرانی بندي دانشگاه رتبه

بندي  که عمدتاً نیز بر روي دسته صداقت تحقیقات شده
 3و سرقت ادبی 2، جعل1معمول از سوءرفتار شامل تحریف

  .]10[متمرکز است 
اي، فشارهاي اداري، سطح پائین  عوامل فرهنگی و زمینه

حقوق و دستمزد، پرداخت براي انتشار مقاله، رشوه، اهمیت 
التحصیلی از مقطع  نویسنده اول بودن براي ارتقاء علمی و فارغ

آورنده فساد دانشگاهی در چین  دکتري، لیستی از عوامل پدید
تومور "نوان ع اب نیچ یفساد در نظام آموزش عالاز . است
 يها بر فعالیت يجد تأثیري 1990که از دهه یاد شده  "میبدخ

  .]30[ داشته است ینیچ يها دانشگاه آکادمیک
 4ویاپام يکالهبردارکه به فساد  ییرسوا نیتر دهنده تکان

در  یدولت نهاد کویاپام ی. در هند ظاهر شد معروف است
 يها آزمون يمسئول اجرا کهاست هند پرادش ایماداایالت 
آموزش  مؤسساتدر  رشیو پذ یمشاغل دولت يبرا يورود
گرچه . است یپزشک پرطرفدار اریبس يها از جمله کالج یعال
وجود داشته  ویاپامدر  ینظم یب ی ازگزارشات هم نیاز ا شیپ

 بزرگی و اندازه توانست یاواخر، هیچکس نم نیاما تا هم
 مداران، استیو استخدام س رشیپذدر داده  رخ يکالهبردار

در  از جاعلین نفر 2500بازرگانان، مقامات ارشد و حدود 
 ریدستگدر این زمینه نفر  2000از  شیب. کند را تصور آزمون
شرکت  يکالهبردار نیدر ا ماًیها نفر که مستق ده و شدند

جان خود را  یمشکوك به قتل و خودکش يداشتند در موارد
  .]28[ از دست دادند

                                                 
1- falsification 
2- fabrication 
3- plagiarism 
4- Vyapam 
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،  مطالعات داخلی مشاهده می در مرور نقادانه شود که اوالً
تعداد مطالعات در خصوص فساد دانشگاهی، دالیل و 

رغم اینکه موضوعی بسیار مورد توجه و  پیامدهاي آن علی
باشد بسیار ناچیز است و اندك  مبتالبه آموزش عالی می

، در تجزیه و  مطالعات انجام شده هم بیشتر کمی هستند و ثانیاً
یشتر بر سطح فردي و تا حدودي نیز گروهی، تحلیل فساد ب

در مطالعات خارجی عالوه بر سطوح فردي . تأکید شده است
کنش بین بازیگران در سطوح (تر  و گروهی سطوح کالن

هاي موجود و برخوردهاي دولت  دانشکده و دانشگاه، سیاست
نیز توسط محققان مورد بحث قرار گرفته ) با نهادهاي خاطی

دمه، نیاز به انجام پژوهشی که سطوح با این مق. است
و  گذاري تري را دربرگرفته و ساختار سیاست کالن

هاي نظام آموزش عالی را مورد تحلیل قرار دهد  سیاست
  .شود احساس می

  
 شناسی تحقیق روش -3

با توجه به اینکه متون . این مطالعه یک پژوهش کاربردي است
 گذاري مهم در سیاستاسناد فرادستی از جمله منابع اطالعاتی 

روند واحد تحلیل در  ها و عملکرد آنها به شمار می دانشگاه
شده از اسناد  آور استخراج هاي الزام این پژوهش، گزاره

- پارادایم پژوهش تفسیري. فرادستی حوزه آموزش عالی است
نمادین، هدف آن اکتشافی و توصیفی و روش آن نیز کیفی 

که با رویکرد استقرایی به است ) تحلیل محتواي کیفی متون(
هاي  بررسی متون اسناد فرادستی و بررسی توانایی سیاست
ها و  موجود در مقابله با فساد دانشگاهی و شناسایی چالش

موانع موجود بر سر راه آموزش عالی در مبارزه با این پدیده 
  .شود پرداخته می

جهت پاسخ به پرسش اول پژوهش با جستجو در مجموعه 
تنها آن ) 1288-1395(ور در حوزه آموزش عالی قوانین کش

اند یا بر  بخش از قوانین که جنبه کلی، فراگیر و اصلی داشته
حسب مورد در مقاطع مختلف جهت رفع مشکالت به وجود 
آمده و یا اینکه براي جلوگیري از انحراف از مسیر واقعی 

اند استخراج و مطالعه شد تا  آموزش عالی به تصویب رسیده
گذار اصلی این  وسیله، نهادهاي حاکمیتی و سیاست بدین

مورد بوده که  77این نمونه مشتمل بر . حوزه شناسایی شوند
هدف این بخش، . یک نمونه غیراحتمالی و هدفمند است

بررسی یا نقد محتواي این مصوبات نیست بلکه مرور اجمالی 
و شناسایی بازیگران و کنشگران اصلی و کمک به درك کلی 

دگان از سیر تحوالت قوانین و مقررات در آموزش عالی خوانن
  .ایران است

براي یافتن پاسخ پرسش دوم پژوهش، با توجه به نتایج 
حاصله از بخش اول و مشخص شدن کنشگران اصلی آموزش 

هاي مشابه، فهرستی از اسناد  عالی و همچنین مطالعه پژوهش
  :شدتحلیل استخراج  به منظور

مصوب (بخش علم و فناوري  -لی نظام هاي ک ابالغیه سیاست
  ؛)1393مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

مصوب مجلس شوراي (انداز بیست ساله کشور  سند چشم
  ؛)1382اسالمی، 

مصوب مجلس شوراي (قانون برنامه پنجم توسعه کشور 
  ؛)1389اسالمی، 
مصوب مجلس شوراي (هاي کلی برنامه ششم توسعه  سیاست

  ؛)1395اسالمی، 
داف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و قانون اه
  ؛)1383مصوب مجلس شوراي اسالمی، (فناوري 

مصوب شوراي عالی انقالب (نقشه جامع علمی کشور 
  و مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی) 1389فرهنگی، 

هاي اولیه در این پژوهش از نوع متن هستند  از آنجا که داده
. محتواي متنی اسناد فرادستی استترین روش، تحلیل  مناسب

و ] 31[ 1فرآیند تحلیل محتواي اسناد با استفاده از روش گال
  :طی پنج مرحله به صورت زیر انجام شد

متن هر یک از اسناد به صورت جداگانه : شناسایی) گام اول
تحلیل و مفاد مرتبط با آموزش عالی مشخص و با توجه به 

  .دانشگاه انتخاب شدآور براي  هاي الزام آنها گزاره
این گام بر اساس تفسیر هر یک از : سازي مقوله) گام دوم
  .شده در مرحله قبل انجام شد هاي استخراج گزاره

هاي انتخابی با توجه  هر یک از گزاره: کدگذاري باز) گام سوم
گذاري  شان براي قرار گرفتن ذیل یک مقوله نشانه به مفهوم
شده از اسناد به  انتخاب هاي همچنین محتواي گزاره. شدند

صورت جداگانه از نظر مفهومی تفسیر و کدهاي مربوطه به 
  .ها اختصاص یافت هر یک از گزاره

با هدف حصول یک درك بنیادین : تلخیص کدها) گام چهارم

                                                 
1-Gall 
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ها و  از مفاهیم در راستاي مأموریت و الزامات دانشگاه
ر این ها، د پوشانی مفهومی در تحلیل همچنین جلوگیري از هم

در این . گام مبادرت به تشکیل جلساتی با حضور محققان شد
هاي منتخب مورد بازخوانی و  ها و گزاره جلسات، مقوله

ها  ها مورد تأیید قرار گرفت و سرانجام الگوي مقوله تحلیل
  .تببین شد
اي از  در این مرحله، مجموعه: کدگذاري محوري) گام پنجم

پوشانی مفهومی  داراي هم مفاهیم با محوریت یک مقوله اصلی
  .بندي شدند گروه

در نهایت و براي پاسخ به سؤال آخر پژوهش نیز آن دسته از 
قوانین و مقرراتی که در جهت پیشگیري یا مقابله با فسادهاي 

این . اند استخراج و مطالعه شد پژوهشی تصویب شده-علمی
 12نمونه نیز یک نمونه غیراحتمالی و هدفمند و مشتمل بر 

هدف این بخش نیز بررسی نمونه اخیر و سنجش . رد بودمو
  .میزان کارآمدي این قوانین و مقررات بوده است

 1ها یافته مشروعیت از براي اطمینان مشخصی آزمون هیچ

 در .نیست رهنمود فقدان معناي به اما این ندارد وجود
 روش از 2باورپذیري تضمین رو به منظور پژوهش پیش
 3پذیري انتقال تضمین جهت. شده است استفادهبازبینی اعضاء 

 و مضامین اصلی مفاهیم به جزئیات مربوط تمام شد نیز تالش
دیگر  و احتمالی و هدفمندغیر گیري نمونه همچنین و فرعی و

 اسناد مورد تحلیل و به دستیابی براي گرفته صورت اقدامات

                                                 
1- Legitimating 
2- Credibility 
3- Transferability 

 نیز از 4تأییدپذیري تضمین براي .شود تشریح رو پیش موانع
استفاده و کدگذاري و  ]32[محور  تطابق مشابهت خبره

تخصیص کدهاي محوري، به صورت جداگانه بر اساس 
هاي مختلف آموزش  دیدگاه سه خبره در دسترس که در حوزه

ها اشراف علمی  عالی مسئولیت و از نظر مفهومی هم به مقوله
  .الزم را داشتند انجام شد

  
  ها یافته -4
  گذاري آموزش عالی سیاستکنشگران حوزه  1- 4

شده از شیوه  شناسی قوانین و مقررات یافت براي گونه
استفاده شد که  ]21[شده توسط ذاکر صالحی  شناسی ارائه سنخ

  .باشد می 1شناسی به شرح جدول  نتایج این گونه
ترین رکن  شوراي عالی انقالب فرهنگی به عنوان عالی

 1362که در سال (فرهنگی و آموزش عالی  گذاري سیاست
ابتدا با نام ستاد انقالب فرهنگی تأسیس و سپس با تغییر 

مرجع ) ترکیب، به شوراي عالی انقالب فرهنگی تغییر نام داد
تصویب بسیاري از مقررات در حوزه آموزش عالی بوده و در 

و هاي پس از انقالب تقریباً وارد همه جوانب  طول سال
هاي مسائل علمی، آموزشی، تحقیقاتی، دانشجویی و  حوزه

ها شده و پیگیر انقالب کامل فرهنگی و  اداري و مالی دانشگاه
جایگاه، اهداف و وظایف این شورا بنا به . آموزشی بوده است

اي گسترش یافته و شرح  سابقه مصوبات خود آن به طرز بی

                                                 
4- Conformability 

  شناسی قوانین و مقررات آموزش عالی ایران گونه) 1جدول 

  شناسی مرجع تصویب و سنخ
  پس از انقالب اسالمی  انقالب اسالمیپیش از 

  (%)سهم از کل   تعداد  (%)سهم از کل   تعداد

  مرجع تصویب

  1/57  44  -  -  شوراي عالی انقالب فرهنگی
  9/16  13  6/15  12  )یا مجلس شوراي ملی(مجلس شوراي اسالمی 

  8/7  6  6/2  2  سایر مراجع
  8/81  63  2/18  14  کل

  گروه/سنخ

  4/10  8  1/9  7  تشکیالتیتوسعه ساختاري و 
  0/35  27  5/6  5  مدیریتی، اداري و مالی

  2/18  14  0  0  گزینشی، انضباطی و دانشجویی
  7/11  9  0  0  قوانین آموزشی و فرآیندهاي علمی

  6/2  2  6/2  2  )حق آموزش(حقوق بنیادین 
  9/3  3  0  0  تحقیقات
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عدم . وظایف آن مصوب هیچ مرجع باالتري نیست
پاسخگویی این شورا به مجلس و دیگر نهادهاي نظارتی 

هاي  کشور به عالوه ارتباط ضعیف آن با دانشگاهیان از چالش
  .موجود در مسیر اجرایی شدن مصوبات این شورا است

ها و مؤسسات آموزش عالی و  ي امناء دانشگاه ها گرچه هیأت
 پژوهشی با توجه به ارتباطی که با دانشگاهیان دارند باید

گیري  آفرینی بیشتري به عنوان مرجع عالی تصمیم نقش
هاي اداري و مالی و استخدامی داشته  ها در حوزه دانشگاه

باشند اما متأسفانه به دلیل یکپارچه و متمرکز بودن 
مدیریت هیأت امنایی  شدنساالري دولتی و گاهاً تفسیر دیوان

برخی  توسطو استقالل دانشگاهی به استقالل از دولت 
تنزل یافته و  ها لتمردان، سطح دستور کار این هیأتدو

هاي مذکور به تشکیل جلسات با فواصل طوالنی بسنده  هیأت
در عمل تأثیرگذاري انتظار،  مورد کنند و بر خالف نقش می

 .دیده نشده است ها زیادي از جانب این هیأت

جمهوري نهادي است که طی  معاونت علمی و فناوري ریاست
گذاري براي  و قانون گذاري د عرصه سیاستدهه اخیر وار

آموزش عالی شده و عمدتأ در چهار زمینه تحقیقات، فناوري، 
  .کند ارتباط با صنعت و نخبگان فعالیت می
که (ریزي آموزش عالی  عالوه بر نهادهاي فوق، شوراي برنامه

ها را  ها و رشته ریزي آموزشی و تصویب دوره وظیفه برنامه
که وظیفه تأسیس (، شوراي گسترش )باشد میدار  عهده
هاي دانشگاهی و تأسیس مراکز دانشگاهی را  ها و دوره رشته

و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام که ) بر عهده دارد
هاي کلی علم و فناوري را تنظیم کرده و سند  سیاست
کند از جمله نهادهاي فعال حوزه  انداز را نیز پایش می چشم

  .م و فناوري کشور هستندعل گذاري سیاست
  اسناد فرادستی آموزش عالی تحلیل محتواي کیفی 2- 4

طور که اشاره شد اسناد فرادستی که اهداف کلی و  همان
الزامات مورد نیاز آموزش عالی ایران را مورد تأکید قرار داده 

اي تحلیل  انتخاب و محتواي آنها در یک فرآیند پنج مرحله
در رابطه با مصوبات . قرار گرفتمحتواي اسناد مورد بررسی 

مصوبه مورد اشاره  44شوراي عالی انقالب فرهنگی از میان 
صرفاً آن دسته مصوباتی که مربوط به بیست سال  1در جدول 
در گام نخست . در نظر گرفته شد) مورد 15(اند  اخیر بوده

شده، اسنادي  براي شناسایی و گزینش اسناد فرادستی معرفی

اهداف کالن، الزامات و نقشه راه آموزش  انتخاب شدند که
پوشانی کمتري داشته باشند و به  عالی را تبیین کنند هم

گذار و راهبردي کشور رسیده  تصویب نهادهاي سیاست
در گام دوم متن هر یک از اسناد به طور جداگانه . باشند

آور آنها با توجه به سؤال پژوهش و  هاي الزام بررسی و گزاره
در گام سوم که . ا آموزش عالی، استخراج شدارتباط آن ب

هاي  همان کدگذاري باز است مفاهیم اولیه بر مبناي گزاره
هاي  آور استخراج و تجمیع و در گام چهارم مفهوم الزام

مفهوم به عنوان کدهاي باز  19نامرتبط حذف شدند که نهایتاً 
برخی عبارات متنی مبین اطالعات  2در جدول . معرفی گردید

دهنده کدهاي باز درج شده  درباره سؤال پژوهش و شکل مهم
به منظور طراحی ) کدگذاري محوري(در مرحله آخر . است

الگوي دانشگاهی عاري از فساد بر اساس تحلیل اسناد 
فرادستی، چهار محور اساسی که طیفی معقول و فراگیر از 

  .اند دهند مهم شناخته و ارائه شده عوامل اثرگذار را پوشش می
  هاي بازدارنده فساد دانشگاهی سیاستبررسی  3- 4

اعم از علمی، پژوهشی و (براي مبارزه با فسادهاي آکادمیک 
هاي حقوقی و مدیریتی  هاي بازدارنده و سیستم مجازات) مالی

وجود دفاتر مالکیت فکري در . حل است موجود بخشی از راه
اي ه یافته که آموزش هاي بسیاري از کشورهاي توسعه دانشگاه

نامه آن را کنترل و صداقت علمی  الزم را به دانشجو داده پایان
اي از  دهند نمونه رساله یا پژوهش وي را مورد بررسی قرار می

در پاسخ سؤال آخر پژوهش، . هاي بازدارنده است این سیاست
مورد از قوانین و مقرراتی که در جهت پیشگیري  12عناوین 

اند  آموزش عالی تصویب شده یا مقابله با انواع فساد در حوزه
  .درج شده است 3در جدول 
شود  الذکر مشاهده می گونه که در جدول فوق گرچه همان

هاي حوزه علم و  اي در مجموعه سیاست قوانین بازدارنده
فناوري کشورمان وجود دارد اما با توجه به تحوالتی که در 

هاي اخیر رخ داده  حوزه تولید و عرضه اطالعات طی دهه
انین بسیاري از کشورهاي پیشرفته در این خصوص اصالح قو

. المللی تصویب شده است و معاهدات مختلفی در سطح بین
رغم اینکه قوانین داخلی ما نیز دستخوش تغییراتی شده  علی

لیکن با توجه به تحوالت شتابان عصر اطالعات، 
روزآمدسازي قوانین و همگام کردن آنها با این تحوالت 

  .رسد ري به نظر میهمچنان ضرو
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  شده براي طراحی الگوي آموزش عالی عاري از فساد بر اساس تحلیل محتواي اسناد فرادستی کدهاي محوري شناسایی) 2جدول 
  کدهاي محوري  کدهاي باز  عبارات متنی  ردیف

1-1  

تحقیقات و  ،و تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم کاري جلوگیري از موازي
یت و کیفیت ریزي؛ ارتقاء کم و برنامه گذاري وحدت رویه در سیاست ؛فناوري

هاي کالن دیگر  و برنامه ها گذاري توجه به سیاست ؛ارائه خدمات دانشجویی
هاي  هاي اصلی علم و فناوري؛ تعیین سیاست گیري کشورها؛ لزوم تعیین جهت

علم و  گذاري هاي ملی سیاست اي علم و فناوري؛ تعیین اولویتاجرایی بر
  فناوري

وحدت رویه در 
و  گذاري سیاست
  ریزي برنامه

رویکرد مدیریتی و 
نظام  گذاري سیاست

  آموزش عالی

1-2  

مندي دانشجویان  اصالح نظام پذیرش دانشجو؛ توجه ویژه به استعداد و عالقه
نخبگان؛ پرورش استعدادهاي درخشان و در انتخاب رشته تحصیلی؛ شناسایی 

هاي انسانی؛ تعیین ضوابط و معیارهاي کلی پذیرش دانشجو؛  جذب سرمایه
  علمی اصالح و تغییر بنیادین نظام ارزیابی اعضاء هیأت

نظام پذیرش 
دانشجو؛ جذب 
و ارتقاء اعضاء 

  علمی هیأت

1-3  

هاي  و رشته سازي سطوح متناسبو تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال 
تعیین ؛ تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهاي تولید و اشتغال

ها و نیازهاي  ظرفیت ،ها ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت اولویت
  کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علم و فناوري در منطقه

تأکید بر سیاست 
کشش تقاضا در 
مقابل سیاست 
  فشار علم

1-4  

توسعه و تعمیق نظام مالکیت فکري؛ رعایت حقوق  وحفظ و حمایت 
سازي نقش و هویت حقوقی  انسانی؛ حفظ حقوق متقاضی پژوهش؛ متناسب

بسترسازي قانونی و ساختارها و نهادهاي مرتبط با توسعه علم و فناوري؛ 
  حقوقی براي تحقق نقشه جامع علمی

حقوق مالکیت 
فکري، انسانی و 

  علمی

1-5  
؛ مراکز علمی و تحقیقاتی و ها و تحکیم آزادي علمی و استقالل دانشگاهحفظ 

ها؛ تفویض اختیار اداره امور به قشر روشنفکر  تأمین استقالل دانشگاه
  اندیشی با نیروهاي متخصص مراکز علمی دانشگاهی؛ هم

استقالل علمی، 
مدیریتی و اداري 

  دانشگاه

2 -1  

تولید ناخالص داخلی؛ % 4افزایش بودجه تحقیقات و پژوهش به حداقل 
هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران و  گسترش حمایت

حمایت مادي و معنوي از فرآیند تبدیل ؛ هاي عرصه علم و فناوري فعالیت
ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوري پیشرفته علوم و فنون در ؛ ایده به محصول

ها و  کاربردي در دانشگاه هاي اندازي و تجهیز آزمایشگاه راه ،ایجاد؛ کشور
ها  نامه حمایت مالی از پایانهاي دانشگاهی؛  ؛ ایجاد شهركمؤسسات آموزشی

  هاي دانشجویی و رساله

حمایت دولت از 
توسعه علم و 
  فناوري

رویکرد تأمین منابع 
مالی و زیرساختی 

ها و مؤسسات  دانشگاه
  شیآموزشی و پژوه

2-2 

هاي آموزش، پژوهش و  حمایت از توسعه علم؛ حمایت از توسعه زیرساخت
فناوري؛ نقش دولت به عنوان خریدار محصوالت علم و فناوري در راستاي 
ی و کیفی  توسعه علم و فناوري؛ حمایت از توسعه کاربرد علم؛ ارتقاء کم

 هاي اساسی آزمایشگاه

امکانات، 
تسهیالت و 

هاي  حمایت
  علمی

2-3 

ها و مراکز تحقیقاتی؛  حجم قراردادهاي مشاوره و پژوهشی صنعت با دانشگاه
التحصیالن شاغل در مشاغل تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی؛  میزان فارغ

تأمین مالی دانشگاه از طریق واگذاري حل مشکالت صنعت به دانشگاه و حل 
ی از یهاي اجرا ها با دستگاه تسهیل ارتباط دانشگاهمشکالت مزبور توسط آن؛ 

 فناوريهاي علم و  پارك؛ جمله صنعت

ارتباط دانشگاه و 
  صنعت

3-1  

استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در ؛ سازي ارتقاء مهارت در کشور فراهم
ریزي  و مدیریت در برنامه گذاري هماهنگی در سیاست؛ هاي رسمی آموزش
منسجم و پویا متناسب اي کشور به عنوان یک نظام  هاي فنی و حرفه آموزش

  هاي فنی ارتقاء سطح دانش و مهارت؛ با نیاز کشور

گیري نظام  شکل
  مهارت

تربیت نیروي انسانی 
  متعهد و متخصص
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  شده براي طراحی الگوي آموزش عالی عاري از فساد بر اساس تحلیل محتواي اسناد فرادستی کدهاي محوري شناسایی) 2جدول 
  کدهاي محوري  کدهاي باز  عبارات متنی  ردیف

3-2  

ی و کیفی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت  ارتقاء کم
وقت  علمی تمام اصالح هرم هیأت؛ انداز هاي سند چشم آموزشی و اولویت

ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن  دانشگاه
  ساالري بسترهاي الزم و تأکید بر شایسته

ساالري  شایسته
  در علم و فناوري

3-3  
هاي مورد  ارتقاء منزلت اجتماعی؛ تسهیل ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته

هدایت تحصیلی در زمینه و هاي مالی؛ بورس تحصیلی؛  عالقه؛ اعطاء حمایت
  دار کشور هاي اولویت رشته

حمایت از 
نخبگان و 
  نوآوران علمی

3-4  

علمی به مثابه نیاز بنیادین جامعه دانشگاهی؛  هاي اعضاء هیأت هدایت فعالیت
هاي بنیادین،  تقویت و توسعه تحقیق و پژوهش با ارج نهادن به پژوهش

علمی، فناوري، صنعتی و حوزه سالمت اي؛ تأمین نیازهاي  کاربردي و توسعه
  پژوهانه کشور با نگاهی آینده

  هدایت تحصیلی

3-5  
گیري از توان و ظرفیت  تکریم پیشکسوتان علمی، فرهنگی و هنري و بهره

آموزش عالی؛  گذاري آنها براي توسعه کشور؛ مشارکت نخبگان در سیاست
  تکریم اساتید بازنشسته

نگهداشت نیروي 
  انسانی متخصص

3-6  
؛ اخالق و موازین اسالمی در نظام آموزش عالی ،ها ارزش ،حاکمیت مبانی

آنها؛  ها و نشاط سیاسی پژوهان و آگاهی ارتقاء سالمت روحی و معنوي دانش
  اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسالمی

  محوري اخالق

3-7  

ظرفیت گیري از  ها و ضوابط پایگاه استنادي علوم جهان اسالم؛ بهره سیاست
هاي خارج  دانشجویان دکتري دانشگاه) درصد(نخبگان سایر کشورها؛ میزان 

از کل دانشجویان ایرانی مقطع دکتري؛ تعداد مقاالت مشترك با سایر کشورها؛ 
  المللی هاي علمی بین توسعه همکاري

هاي  همکاري
المللی  بین

تبادالت (
دانشجویی و 
  )دانشگاهی

4-1  
ها و مؤسسات  بندي دانشگاه و ارزیابی و رتبه استقرار نظام جامع نظارت
استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و ؛ آموزش عالی و پژوهشی

  تحقیقات و فناوري ،فناوري کشور تحت نظر شوراي عالی علوم

هاي  تعیین نظام
  نظارتی

چالش اجراي 
ها و پایش و  سیاست

  ارزیابی آنها

4-2  

اي رسمی و غیررسمی بر اساس  فنی و حرفههاي  بندي مراکز آموزش رتبه
یادگیري؛ نیروي انسانی؛  - هاي مدیریت اجرایی؛ فرآیند یاددهی شاخص
؛ ارزشیابی دانشگاهی؛ وتوسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران تحقیق

  پژوهش در ارزشیابی دانشگاهی و سنجش کیفیت دانشگاهی

توسعه نظام 
بندي  رتبه

  ها دانشگاه

4-3  

هاي  صدور مجوز تأسیس انجمنهاي علمی؛  مالی دولت از انجمن حمایت
تأیید اساسنامه و صدور مجوز ؛ آنها علمی و حمایت و ارزیابی مستمر فعالیت

ها و  آموختگان دانشگاه دانش و هاي دانشجویان ها و تشکل تأسیس انجمن
  مؤسسات آموزش عالی

حمایت دولت از 
ها و  انجمن

اجتماعات علمی 
نهادهاي به عنوان 
  کننده ارزشیابی

4-4  

هاي  سهم درآمد حاصل از صادرات محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوري
پیشرفته و میانی؛ سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوري؛ تعداد 

المللی؛ نسبت  ثبت اختراع؛ تعداد تولیدات علمی بین هاي گواهی
هاي تحقیقات  هاي علم و فناوري به هزینه گذاري خارجی در فعالیت سرمایه

  بنیان هاي دانش کشور و تعداد شرکتدر 

رصد میزان 
تحقق 
هاي  شاخص

اصلی علم و 
  فناوري
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  بحث -5
ریزي به لحاظ فراهم کردن زمینه الزم  برنامهموفقیت نظام 

هاي موجود در نظام  براي مشارکت افراد ذینفع به ظرفیت
در واقع نظام اداري . ریزي بستگی دارد اداري برنامه

ها، اصناف و سایر  ریزي باید چگونگی مشارکت انجمن برنامه
نظران را تعیین کند چرا که ایفاء این نقش به ویژه با  صاحب
هاي ساختار سیاسی و اجتماعی ایران از  به ویژگی توجه

بررسی مطالعات پیشین مبتنی . اهمیتی اساسی برخوردار است
دهد  بر تحلیل محتواي اسناد فرادستی آموزش عالی نشان می

ها از این اسناد با توجه به هدفی که  ها و برداشت که نوع نگاه
در . باشد میاند متفاوت  هر کدام از این مطالعات دنبال کرده

شده، رویکردهاي  این مطالعه با توجه به الگوي استخراج
، تربیت نیروي انسانی متعهد و  گذاري مدیریتی و سیاست

متخصص، پشتیبانی دولت و اجرا و نهایتاً پایش و ارزیابی 
هاي علم و فناوري از طریق تحلیل محتواي اسناد  سیاست

الگوي دانشگاهی فرادستی به عنوان چهار رویکرد کلی تدوین 
  .عاري از فساد معرفی شدند

دهد  ها نشان می یافته گذاري، در رویکرد مدیریتی و سیاست
گیرنده و  گذار و تصمیم که با تعدد نهادهاي سیاست

هاي  هاي پژوهش یافته. هاي موازي روبرو هستیم مشی خط
خواه تو فراس ]33[، مهرعلیزاده و همکاران ]21[ذاکرصالحی 

هاي آموزش عالی در برخی  مشی اند خط که نشان داده] 34[
هاي عمومی کشور را  موارد اهداف موازي را دنبال کرده هزینه

افزایش داده و همچنین نوعی ابهام و سردرگمی در مجریان 
. هاي پژوهش حاضر همخوانی دارند اند با یافته ایجاد کرده

که ] 35[هاي پژوهش ذاکرصالحی و همکارش  یافته
اند  نویس نقشه جامع علمی کشور را تحلیل محتوا کرده پیش

شده در  هاي ارائه دهد که تقریباً اکثر مؤلفه هم نشان می
شده در این پژوهش  پژوهش آنها با ساختار مفاهیم تبیین

همچنین نتایج پژوهش . مشابهت مفهومی و معنایی دارد
 که بر ضرورت تدوین] 36[شیرانی و همکارش  ارباب
هاي توسعه ملی براي آموزش، پژوهش و فناوري تأکید  برنامه
شده در این پژوهش  اند نیز از نظر مفهومی با موارد ارائه داشته
  .همگراستسو و  هم

  قوانین بازدارنده از فساد دانشگاهی) 3جدول 
  سال تصویب  کننده مصوب  عنوان مصوبه قانونی  ردیف

  1348  مجلس شوراي ملی  مصنفان و هنرمندانقانون حمایت از حقوق مؤلفان،   1
  1349  مجلس شوراي ملی  قانون مجازات افشاء سؤاالت امتحانی  2
  1352  مجلس شوراي ملی  قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی  3

4  
نامه انضباطی تقلب و تخلف در امتحانات  آئین

  گزینشی دانشجو
  1362  ستاد انقالب فرهنگی

5  
مربوط به ارتشاء درباره داوران، ممیزان و قوانین 

  کارشناسان
  1367  مجمع تشخیص مصلحت نظام

6  
قانون تعطیلی مؤسسات و واحدهاي آموزشی، 

تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر 
  شود شده و می

  1372  مجلس شوراي اسالمی

7  
قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در 

  اداريساعات 
  1372  مجلس شوراي اسالمی

  1372  مجلس شوراي اسالمی  قانون رسیدگی به تخلفات اداري  8
  1374  شوراي عالی انقالب فرهنگی  نامه انضباطی دانشجویان جمهوري اسالمی آئین  9

10  
قانون مربوط به جعل مدرك تحصیلی یا استفاده از 

  مدرك تحصیلی مجعول
  1375  مجلس شوراي اسالمی

11  
هاي  قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون

  سراسري
  1384  مجلس شوراي اسالمی

  1388  مجلس شوراي اسالمی  قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی  12
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هاي  هاي پژوهش نکته قابل توجه دیگر که از مرور یافته
آید این است که همه آنها به عدم استقالل  پیشین به دست می

قوانین . اند ها اشاره داشته آکادمیک و آزادي علمی دانشگاه
متمرکز دولتی براي حل و فصل امور دانشگاهی کارایی و 

فعالیت آکادمیک، آزادي عمل نسبی . اثربخشی الزم را ندارد
همچنین امروزه دیگر . طلبد استادان و پژوهشگران را می

. یستندها ن ها تنها ذینفعان و سهامداران دانشگاه دولت
هاي صنعتی و خدماتی نیز از  ها، دانشجویان و بنگاه خانواده

سهامداران و ذینفعان اصلی خدمات علمی و آموزشی هستند 
هاي نظام آموزش  ترین چالش و این موضوع یکی از اصلی

رسد که مدیران براي حل  به نظر می. باشد عالی کشور می
ا بهترین مسائل آموزشی کشور همواره نسخه تمرکزگرایی ر

  .دانند حل می راه
هاي آموزشی تخصصی در حوزه  حذف تدریجی نقش گروه

ها در چارچوب یک  نامه آموزش عالی به واسطه تنظیم آئین
هاي دانشگاهی در هر  رویکرد باال به پائین، عدم تطابق رشته

استان با توجه به منابع استانی و نیاز بازار کار و صنایع آن 
هاي مختلف در  درسی متمرکز براي گروهریزي  استان، برنامه

دانشگاه توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی و همچنین 
هاي فرهنگی  نامه ارتقاء به نحوي که به شاخص تدوین آئین

دهد همگی  اي اهمیت می هاي علمی و حرفه بیش از شاخص
  .دالیلی بر تأیید این ادعاست

  
  گیري نتیجه -6
 تواند می شود می دنبال عالی نظام آموزش در که کارکردي نوع

 این منظر، کارکردها از .بزند رقم توسعه را از مختلفی اشکال
 رویکردها، به آموزشی هاي نظام از انتظار مورد هاي کارویژه و

کنند  می اتخاذ آن مورد در ها دولت که نوع نگاهی و ها سیاست
در خصوص اینکه در تحوالت و . است خورده پیوند
هاي اجتماعی نقش کنشگر مهم است یا نقش ساختار،  پدیده
نظران اعتقاد  برخی صاحب. هاي متفاوتی وجود دارد دیدگاه

بر هم اي  دارند کنشگر و فاعل نقش بسزاتري دارد و عده
تر قلمداد  خالف دسته اول نقش ساختارها را با اهمیت

هاي سیاسی، اقتصادي، تاریخی و کنند و معتقدند ساختار می
نظران به تأثیر هر دوي  ترند ولی غالب صاحب فرهنگی مهم

قطعاً اما استفاده کارآمد از ظرفیت . این عوامل باور دارند

شده براي آنها،  ها و تحقق حداکثري اهداف تعریف دانشگاه
  .باشد صحیح و مدبرانه می گذاري مستلزم یک سیاست

اله درباره حوزه آموزش عالی ایران را هاي کلی این مق یافته
  :بندي و ارائه نمود توان چنین جمع می
مرجع تصویب بیشتر قوانین این حوزه در دوره پس از  ?

انقالب، شوراي عالی انقالب فرهنگی بوده که تقریباً وارد همه 
هاي مسائل علمی، آموزشی، تحقیقاتی،  جوانب و حوزه

ها شده و پیگیر یک  هدانشجویی و اداري و مالی دانشگا
انقالب کامل فرهنگی و آموزشی بوده است اما پاسخگو نبودن 
آن در برابر مجلس و دیگر نهادهاي نظارتی کشور و همچنین 

هاي موجود در  ارتباط ضعیف آن با بدنه دانشگاهیان از چالش
  .مسیر اجرایی شدن مصوبات این شورا است

استقالل اداري و  عمده قوانین و مقررات موجود در زمینه ?
ها است و در زمینه استقالل محتوایی، آزادي  مالی دانشگاه
ریزي درسی و جذب و استخدام اعضاء  علمی، برنامه

  .علمی تمهیدات کمتري وضع شده است هیأت
گذار و عدم تعامل کارآمد این  تعدد نهادهاي سیاست ?

گذاري و  رنگ بودن خطوط تمایز بین قانون نهادها و کم
هاي کالن علم و  سیاست. کامالً مشهود است گذاري سیاست

هاي  فناوري توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست
نامه پرداخت  مربوط به مراکز تحقیقاتی و همچنین آئین

جمهوري و  معاونت علمی و فناوري ریاست پژوهانه توسط
نامه ارتقاء اساتید توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی  آئین

شود و مجلس شوراي اسالمی که تنها نهاد  تدوین و ابالغ می
اي براي ورود به مسائل  است عالقهرسمی گذار  قانون

  .ها ندارد دانشگاه
ها و  شگاهبه منظور طراحی یک الگوي عاري از فساد براي دان

گذاران باید توجه خود را به  مؤسسات آموزش عالی، سیاست
مورد ر رویکرد محوري در قالب چهاذیل که  موارد پیشنهادي

  :معطوف دارند اند بندي شده دستهاشاره قبل 
Ã گذاري در محور رویکرد مدیریتی و سیاست :  
اعطاء استقالل مدیریتی، مالی و اداري کافی به آموزش عالی  -

مشی معقوالنه و پیروي از  هاي خط جهت دنبال کردن رژیم
ها و تغییر فضاي  هایی واحد که با جابجایی دولت سیاست

 .سیاسی، اجتماعی و اقتصادي دستخوش تغییر نشوند

فعال شدن و افزایش مشارکت نهادهاي نزدیک به فضاي  -
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آموزش عالی در پیشنهاد و تدوین قوانین و مقررات مانند 
و هیأت امناء ) علوم، تحقیقات و فناوري(لی عتف شوراي عا

 )تواند احیاء شود که می(ها  یا شوراي مرکزي دانشگاه

طراحی نگاشت نهادي جدید با هدف تفکیک وظایف و  -
در  گذار انونقو  گذار ادغام نهادهاي مکرر و موازي سیاست

آموزش عالی و ایجاد تعامل هدفمند و پویا بین این نهادها و 
گذار یا  ن لزوم پاسخگویی آنها به نهادهاي رسمی قانونهمچنی
 در کشور ناظر

همانند بسیاري از (ها  ایجاد دفاتر مالکیت فکري در دانشگاه -
هاي الزم را به دانشجو داده  که آموزش) یافته کشورهاي توسعه

نامه آن را کنترل و صداقت علمی رساله یا پژوهش وي  پایان
به عالوه تدوین قوانینی براي  را مورد بررسی قرار دهند

سازي حقوق متقابل تولیدکنندگان،  تسهیل و شفاف
 کنندگان از دانش و فناوري دهندگان و استفاده انتقال

بر از طریق حرکت  ایجاد تقاضاي مؤثر براي خدمات دانش -
هاي  بنیان و همچنین تقویت دوره به سمت اقتصاد دانش
خرین دستاوردهاي دانش گیري از آ تحصیالت تکمیلی با بهره

بشري و با اولویت نیاز صنعت و بازار کار جهت جذب 
  ها اعتبارات پژوهشی این بخش

هاي حقوقی و مدیریتی  هاي بازدارنده و سیستم مجازات -
اعم از آموزشی، پژوهشی و (مبارزه با فسادهاي آکادمیک 

حل باشد و متأسفانه جاي آنها  تواند بخشی از راه که می) مالی
 .ر بین قوانین و مقررات آموزش عالی خالی استد

Ã در محور رویکرد تربیت نیروي انسانی متعهد و متخصص:  
ها و مؤسسات  وقت دانشگاه علمی تمام اصالح هرم هیأت -

آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن 
 ساالري بسترهاي الزم و با تأکید بر شایسته

گیري از  علمی، فرهنگی و هنري و بهرهتکریم پیشکسوتان  -
توان و ظرفیت آنها براي توسعه کشور و مشارکت دادن 

 آموزش عالی گذاري نخبگان در سیاست

Ã در محور رویکرد پشتیبانی دولت:  
افزایش سهم بودجه تحقیقات و پژوهش از تولید ناخالص  -

 داخلی و توسعه علم و فناوري به واسطه آن

هاي اساسی، تأمین نیازهاي  فی آزمایشگاهارتقاء کمی و کی -
ها و نهادهاي علمی و  زیربنایی آموزشی، کمک به وزارتخانه

 سازي امکانات و تجهیزات شبکه

تسهیل ها از طریق  کمک دولت به استقالل مالی دانشگاه -
، از جمله صنعتو هاي اجرایی  با دستگاه آنهاارتباط 
 ا هدف کسب درآمدبهاي علم و فناوري و مراکز رشد  پارك

Ã  هاي علم  رویکرد اجرا، پایش و ارزیابی سیاستدر محور
  :و فناوري

فراهم آوردن بسترهاي الزم اجراي برنامه آمایش آموزش  -
عالی با هدف محدود نمودن توسعه کمی سطوح پائین 

ارتقاء سطح  در مقابل،آموزش عالی به نفع سطوح باالتر و 
 و فناوري کیفی مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی

هاي محیطی و اقتضائات اجتماعی و  رصد دائمی ظرفیت -
ها در مقاطع مختلف علمی متناسب با  تنظیم ظرفیت دانشگاه

 رتبه علمی آنها و همچنین نیازهاي حال و آینده کشور

صدور مجوز تأسیس و حمایت مالی دولت از تشکیل  -
هاي  کننده مالك ها و اجتماعات علمی به عنوان تعیین انجمن

  ها علمی به جاي نهادهاي سیاسی و رسانه
  

  References                                        منابع
[1] Chapman, D. W., & Lindner, S. (2016). Degrees 
of integrity: the threat of corruption in higher 
education. Studies in Higher Education, 41(2), 247-
268. 
[2] Moghtaderi, A., & Dahmardeh, M. (2012). Fraud 
and Misconduct in Medical Research. Zahedan 
Journal of Research in Medical Sciences, 14(1), 1-7. 
{In Persian}. 
[3] Abbasy, A., & Zaer, B. (2015). Individual 
factors and types of academic misconduct. 
Communication Management in Sport Media, 2(6), 
21-29. {In Persian}. 
[4] Transparency International. (2013). Global 
Corruption Barometer. Berlin. 
[5] Nature. (2009). Plagiarism scandal grows in 
Iran. Nature, 462, 704-705. Available at: 
https://www.nature.com/news/2009/091209/full/4627
04a.html 
[6] Nature. (2016). Is there a reproducibility crisis 
in science? Nature, 533, 452-454. Available at: 
http://www.nature.com/polopoly_fs/1.19970!/menu/
main/topColumns/topLeftColumn/pdf/533452a.pdf 
[7] Fealy, S., Bighlari, N., & Pezeshki Rad, G. 
(2012). Agricultural Students’ Attitude and 
Behavior on Plagiarism in Tarbiat Modares 
University. Journal of Iranian Higher Education, 
18(3), 133-151. {In Persian}. 
[8] Fealy, S., Safar Pour, S., & RasouliAzar, S. 
(2014). Effective factors on students’ 
cheatingbehaviors on exams: A case study of 
Gorgan Islamic Azad University. Journal of 
Iranian Higher Education, 20(1), 57-77. {In 
Persian}. 



  1397، پائیز 3سال دهم، شماره فناوري،  و فصلنامه سیاست علم؛ نادر رازقی، عبدالحمید صفایی قادیکالیی مریم قائدي، مهرداد مدهوشی،

15  

[9] Zamani, B. E., Azimi, S. A., & Soleymani, N. 
(2013). Identifying and prioritizing the effective 
factors affecting the students’ plagiarism in 
Isfahan University. Quarterly Journal of Research 
and planning in Higher Education, 19(1), 91-110. {In 
Persian}. 
[10] Chen, S., & Macfarlane, B. (2015). Academic 
integrity in China. Handbook of Academic Integrity, 
99-105. 
[11] Khalafkhani, M. (2014). A comparative study 
of public support practices for private and public 
higher education. Journal of Iranian Higher 
Education, 5(4), 83-106. {In Persian}. 
[12] Farasatkhah, M. (2014). The first social 
critique of higher education policies and programs 
conference. Ketabmah (Social Sciences), 17(69), 89-
96. 
[13] Farasatkhah, M. & Ghanei Rad, M. A. (2015). 
Investigating the Role of Academic Associations 
and Academicians in Policy Making and 
Evaluation of Iranian Scientific System. Rahyaft, 
41(3), 5-12. {In Persian}. 
[14] Farasatkhah, M., & Maniee, R. (2015). Effective 
factors on faculty participation in higher 
education policy making and university planning. 
Quarterly Journal of Research and Planning in 
Higher Education, 20(4), 29-53. {In Persian}. 
[15] Sodagar, H., & Pourezat, A. A. (2013). 
University and government; Thinking about 
science policy making. Rahyaft, 22(4), 47-52. {In 
Persian}. 
[16] Farasatkhah, M. (2016). Social responsibility of 
science, apparatus problem and third place. The 
first forum of the Union of Social Science Societies of 
Universities, Ibn Khaldun Hall, Social Sciences 
Faculty, Tehran University. Available at: 
http://farasatkhah.blogsky.com/1395/02/27/post-319/ 
[17] Javdani, H., Tofighi, J., Ghazi Tabatabaee, M., 
& Pardakhtchi, M. H. (2008). Managerial 
Subsystem in Iranian Higher Education: Past, 
Present and Future. Quarterly journal of Research 
and Planning in Higher Education, 14(2), 139-161. 
{In Persian}. 
[18] Gholipour, A., Koushazadeh, S. A., Salimi, GH., 
Amiri-Tayyebi., M., & Ebrahimi, A. (2009). Study of 
Effective Factors on Retributive Injustice and Its 
Role on Prevalence of Educational & Investigative 
Corruption in Universities (Multi Case Study: 
Tehran Universities). Strategic Management 
Thought, 3(2), 41-74. {In Persian}. 
[19] Danaeefard, H. (2016). The getting ride of 
public policies in Iran: conceptual foundations, 
charactrsitics, antecedents and concequences. 
Journal of Science & Technology Policy, 8(2), 79-98. 
{In Persian}. 
[20] Meralizadeh, Y., Kordzangeneh, A., & 
Homayounia, A. (2014). Pathology of Iran's Higher 
Education: An analysis of the experiences of 
higher education education before and after the 
Islamic Revolution of Iran. Journal of Iranian 
Higher Education, 5(1), 93–132. 
[21] Zaker-salehi, Gh. (2011). A survey of science 
and technology status quo in Iran and in its 

development plans. The Journal of Planning and 
Budgeting, 16(4), 3-47. {In Persian}. 
[22] Alavi Langroudi, S. H. (1390). Corruption: 
Causes, Consequences and Treatment (Translated 
from Yomint, S.). Banking and Economics Journal, 
4(119), 30-34. {In Persian}. 
[23] Ojaghi, R., keyvanara, M., Cheshmeh-sohrabi, 
M., & Papi, A. (2012). Pathology Analysis of 
Plagiarism: A Qualitative Research. Iranian 
Journal of Medical Education (Special Issue on 
Education Development and Health Promotion), 
11(9), 1063-1107. {In Persian}. 
[24] Aliverdinia, A., & Salehnejad, S. (2013). A 
Study of Influential Factors on Students' 
Participant in Cheating Behavior. Ethics in science 
and Technology, 8(1), 85-93. {In Persian}. 
[25] Denisova-Schmidt, E., Huber, M., & Leontyeva, 
E. (2016). On the development of students’ 
attitudes towards corruption and cheating in 
Russian universities. European Journal of Higher 
Education, 6(2), 128-143. 
[26] Denisova-Schmidt, E., & Leontyeva, E. (2013). 
Do Russian Universities Teach their Students to be 
corrupt?: Some empirical Evidence from the Far 
East. Educational Alternatives, 10(3), 258-275. 
[27] Osipian, A. L. (2012). Economics of corruption 
in doctoral education: The dissertations market. 
Economics of Education Review, 31(1), 76-83. 
[28] Mohamedbhai, G. (2016). The scourge of fraud 
and corruption in Higher Education. International 
Higher Education, 84, 12-14. 
[29] Miroshnichenko, O. I., & Gaivoronskaya, Y. V. 
(2014). Creating Professional Skills through 
Modern Higher Education. International Education 
Studies, 7(9), 50. 
[30] Gorman, E. H. (2014). Professional self-
regulation in North America: The cases of law and 
accounting. Sociology Compass, 8(5), 491–508. 
[31] Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (2011). 
Quantitative and qualitative research methods in 
psychology and social sciences (Translate by: Nasr, 
A. R.). Tehran: SMT Publisher, edition 7. {In 
Persian}. 
[32] Hemati, R. (2013). Quantity-Oriented 
Development of Supreme Education and 
Academic Life in Iran. Iranian Journal of 
Management in Islamic University, 2(5), 127-156. {In 
Persian}. 
[33] Meralizadeh, Y., Kordzangeneh, A., & 
Homayounia, A. (2014). Pathology of Iran's Higher 
Education: An analysis of the experiences of 
higher education education before and after the 
Islamic Revolution of Iran. Journal of Iranian 
Higher Education, 5(1), 93–132. 
[34] Farasatkhah, M. (2008). History and events of 
University in Iran: Historical review of higher 
education and the economic, social, political and 
cultural changes affecting it. Tehran: Rasa Cultural 
Service Institute. {In Persian}. 
[35] Zaker-salehi, GH., & Zaker-salehi, A. (2009). 
the content analysis of Iran Scientific Roadmap 
and Providing Evaluation Pattern of IT. Journal of 
Science & Technology Policy, 2(2), 29-45. {In 



  اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی مورد تأکید هاي یاستتحلیل س

16  

Persian}. 
[36] Arbab shirani, B., & Khakbaz, H. (2010). A 
review of technology status in Iran’s development 

plans. Journal of Science & Technology Parks & 
Incubators, 6(3), 34-38. {In Persian}. 

 


