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Abstract 

The formation and expansion of the activities 
of the well-known institutes to the production 
of articles and thesis have put Iran's higher 
education system at faced with questions and 
serious challenges that has been 
consequences at individual, organizational 
and social levels. The Present study aimed to 
analyze intra-organizational factors in the 
tendency to use the articles and thesis 
production institutions. The study was 
conducted using a qualitative method and 
phenomenological approach. Sampling was 
done purposefully and with using criterion 
sampling. The sample size to the theoretical 
saturation of data was dependent that based 
on this, the lived experience of 22 experts in 
the realm of the subject was deeply 
investigated. The data are collected via semi-
structured interviews, and was analyzed using 
Colaizzi strategy. Data analysis has led to the 
identification and categorization of five 
categories of effective intera-organization 
factors in the tendency to use the articles and 
thesis production institutions, including 
management, cultural, regulatory, educational 
and individual factors. The results show that 
developing essay writing institutions, can 
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accompany the vitality and dynamism of 
scientific and academic centers with serious 
challenges from their inside and could be 
faced them with double problems in fulfilling 
their mission for the creating value and 
welfare and preparing sustainable 
development of society. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1397 زمستان، 4، شماره دهم سال

 

  

 ر استفادهبمؤثر  سازمانی تحلیل پدیدارشناسانه عوامل درون

  نامه از مؤسسات تولید مقاله و پایان

  *2صالحیکیوان ، 1قاسمی مجید

  ریزي توسعه آموزش عالی، دانشگاه کردستان، سنندج دانشجوي دکتري برنامه -1
  شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران روان علمی دانشکده عضو هیأت -2

  

  دهیچک
که در سطوح   انگیزي مواجه ساخته هاي مخاطره نامه، نظام آموزش عالی ایران را با چالش گیري و گسترش فعالیت مؤسسات موسوم به تولید مقاله و پایان شکل

مؤسسات انجام ن یاه استفاده از سازمانی مؤثر بر گرایش ب مطالعه حاضر با هدف واکاوي عوامل درون. فردي، سازمانی و اجتماعی، تبعاتی را به همراه داشته است
حجم نمونه، وابسته به اشباع . گیري به صورت هدفمند و مالکی انجام گرفته است پژوهش با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام و نمونه. شده است
ها با استفاده از فن  داده. ورد بررسی عمیق قرار گرفتنظران در قلمرو موضوعی مدنظر م نفر از صاحب 22ها بوده که بر این اساس تجربه زیسته  نظري داده

سازمانی مؤثر بر  بندي پنج دسته از عوامل درون ها به شناسایی و دسته تحلیل داده. اند ساختمند گردآوري و مبتنی بر راهبرد کالیزي تحلیل شده مصاحبه نیمه
دهد که  هاي پژوهش نشان می یافته. ل مدیریتی، فرهنگی، نظارتی، آموزشی و فردي منتج شدنامه شامل عوام گرایش به استفاده از مؤسسات تولید مقاله و پایان

شان در  هایی جدي همراه و آنها را در تحقق رسالت تواند نشاط و پویایی مراکز علمی و دانشگاهی را از درون با چالش نویسی می رونق یافتن مؤسسات مقاله
  .عه پایدار و متوازن جامعه، با مشکالت دوچندان مواجه نمایدسازي رفاه و توس آفرینی و زمینه ارزش

  سازمانی، دانشگاه نامه، سرقت علمی، درون مؤسسات تولید مقاله و پایان: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1
پژوهش  میزان و کیفیت با جامعه هر علمی ترقی بین چند هر
 همین مقوله اما دارد وجود جامعه، رابطه مستقیم آن در

 و معنوي توسعه مسیر در و دهنش اگر درست هدایت پژوهش
  ].1[ خواهد شد نابودي و نگیرد عامل تخریب قرار اخالقی
1گیري روحیه تقلب شکل

و بروز و تشدید مصادیق سرقت  2

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2019.10.4.539573 

  keyvansalehi@ut.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *
12- Cheating 

2علمی
هاي اساسی پژوهش در  از عوامل نابودي ظرفیت یکی 3

اي که اگر سازوکار مناسب  هر جامعه و سازمانی است به گونه
گیري، بروز و تشدید آن  و کارآمدي براي جلوگیري از شکل
را  علمی هاي محیط در سالم در نظر گرفته نشود نه تنها رقابت

انجامد و  به تنزل اخالق علمی هم میغیرممکن ساخته بلکه 
آفرینی نظیر آنچه در  هاي تحول و ارزش جامعه را از زمینه

  .]2[نماید  کشورهاي پیشگام تجربه شده محروم می
 این مبین مختلف کشورهاي دانشگاهی هاي به برنامه نگاهی

                                                 
23- Plagiarism 



  نامه استفاده از مؤسسات تولید مقاله و پایان برسازمانی مؤثر  تحلیل پدیدارشناسانه عوامل درون

36  

 براي را هایی سیاست معتبر، هاي دانشگاه از بسیاري که است
 را علمی صداقت که رفتارهایی از سرقت علمی و جلوگیري
 طریق بتوانند این تا از اند کرده تدوین کند می تهدید

 تفسیر و آوري جمع پژوهش همچون مختلف فرآیندهاي
 به تعهد با همکاران، ارتباط مالی، حامیان با ها، برخورد داده

 مسائل دام در افتادن از را نتایج و انتشار موضوع تحقیق
توجهی به شرایط، نبود  کم .]3[ایند نم حفظ غیراخالقی

انتشار  بر تمرکز بسیار زیاد سازوکارهاي نظارت جدي و
 کارهاي به اقدام انگیزه ممکن است در برخی افراد، مقاله،

 که این است واقعیت. را ایجاد کند آمیز تقلب و غیرقانونی
 نیز انحرافات بروز سبب حالدر عین  علم، هنجاري ساخت
 علم، اجتماعی هنجارهاي از نوع تخلف ترین جدي. هست
 مفهوم به که است دیگران تألیفات و آثار سرقت و تقلب
 دیگران ذهنی هاي یافته تملک به تجاوز و اعتماد نقض

 بیشتر پژوهشی جامعه گیر و گریبان] 4[شود  می محسوب
اند که  ها مدعی برخی]. 5[شده است  دنیا پیشرفته کشورهاي

 حال دربرخی مراکز علمی  در علمی سرقت و تقلب میزان
  ].7و6[افزایش است 

با مقدمه فوق، تالش براي جلوگیري از بروز و تشدید تقلب 
تواند ضمن کاهش احتمال بروز تقلب و  و سرقت علمی، می

تبعات ناشی از آن، زمینه الزم براي بهبود فضاي رقابت علمی 
محیط مراکز علمی را فراهم نموده و حرکت در سازنده در 

مسیر تحقق اهداف عالی نظام آموزش عالی و برخورداري از 
شواهد میدانی نشان . دستاوردهاي علمی را تسهیل نماید

مؤسساتی  ،نقاط پایتخت برخیدر حال حاضر در دهد که  می
بازاري که . کنند و مقاله فعالیت مینامه  فروش پایاندر زمینه 

که  مؤسساتی .یاد کرد» علم بازار شبه« توان از آن به عنوان می
ارشد  کارشناسی هاي دورهجعلی در  هاي نامه پایانبراي فروش 

 و اند شده علمی دایر هاي هو دکتري و نیز جعل و فروش مقال
نگرانی در فضاهاي مجازي مشغول تبلیغات، فعالیت و  بدون

  .هستندکسب درآمد 
اگر چه در خصوص کاهش مخاطرات ناشی از بروز سرقت 
علمی، قوانینی تصویب و اقداماتی نیز انجام شده که درخور 

رسد این قوانین و به ویژه ایجاد  تقدیر است اما به نظر می
سازي آنها و  نشدن شرایط، بستر و عزم الزم براي پیاده

زمانی سا توجهی به عوامل درون همچنین ناشناخته ماندن یا کم

مرتبط با عدم رعایت اخالق پژوهشی در مراکز علمی، اجراي 
هایی جدي مواجه ساخته که  کارآمد قوانین مذکور را با چالش

عمالً مانع تقویت اخالق علمی و جلوگیري از رونق 
نویسی و مراجعه برخی دانشجویان  هاي مؤسسات مقاله فعالیت

  .شده استبخش  و متقاضیان به این مراکز در سطحی رضایت
اگر ]. 8[المللی است  اي بین سوءرفتار در پژوهش مسئله

مانند  موجود فروشی و تخلفات علمی نامه پایانبپذیریم 
بخشی از عناصر ناسالمتی  اي از نشانهتواند  میعالمت بیماري 

نگاه  باشد آآموزش عالی کشورمان  یا کارکردهاي نظام
به آن، از  ضرورت واکاوي علل بروز این مسئله و گرایش

بروز و  واضح است که. شود اهمیت دوچندانی برخوردار می
هاي جدي نیازمند است  شناسی آسیب به شرایطی تشدید چنین

شناخته نشود درمان اصولی آن  بیمارياین  اصلیتا منشاء  و
براي شناسایی علل و عوامل بروز و تشدید . نیز ناممکن است
. و متنوعی بدان نگریست توان از زوایاي متعدد این پدیده، می
ها،  ها و آسیب ترین راهبردها در تشخیص بیماري یکی از مهم

اي متشکل از  اگر سیستم را با مجموعه. نگاه سیستمی است
که (ها، ساختارها و وظایف مرتبط به هم تعریف کنیم  بخش

براي درك فرآیندهاي درونی آن الزم است به تعامل پویاي 
ها،  بررسی بخش] 9) [ز توجه کردهاي آن نی کلیه زیرنظام

ساختارها، وظایف و کارکردهاي مرتبط به هم در درون نظام 
تواند در آشکارسازي مشکالت رخداده  دانشگاهی، می

دهد که  هاي محققان نشان می بررسی. گر و مؤثر باشد هدایت
نویسی،  به رغم اهمیت بررسی علل گرایش به مؤسسات مقاله

شناسانه در این حوزه انجام  نگر و آسیباي ژرفا تاکنون مطالعه
سازمانی مؤثر در گرایش  نشده و بنابراین واکاوي عوامل درون

 ، ضرورتینامه به استفاده از مؤسسات تولید مقاله و پایان
تالش شده تا ضمن معناکاوي  مقالهدر این . انکارناپذیر است

سازمانی  در تجربه زیسته متخصصان، به بازنمایی عناصر درون
  .مؤسسات پرداخته شوداین گرایش به استفاده از  درمؤثر 

  
  پیشینه پژوهش -2

مرور مبانی نظري و پیشینه پژوهش، به شناسایی چهار دسته 
از موضوعات شامل تعریف تقلب علمی، قوانین موجود در 

هه با تقلب، آمارهاي تقلب علمی و همچنین علل بروز و مواج
نخعی و همکاران، تقلب . گرایش به سرقت علمی انجامید
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 چارچوب از خارج سهوي یا رفتارعمدي را به عنوان علمی
نموده و آن را شامل  تعریف علمی پژوهشگر و اخالقی اصول
 زمان طی پژوهش در اخالقی اعمال از جدي انحرافات تمامی
که ] 10[ اند دانسته پژوهش نتایج ارائه گزارش و اجرا پیشنهاد،
 به اطمینان عدم و نویسنده شهرت و اعتبار کاهش باعث
 بحث ذاکر صالحی به .شود می وي کار صحت
 در اخالقی هنجارهاي و اخالق جایگاه از اي شناسانه آسیب
 علمی، ابعاد تقلب  مقوله بر تمرکز پرداخته و با علم حوزه
  ].11[داده است  قرار مورد کاوش را پدیده این مختلف

در خصوص تقلب و میزان بروز آن، آمارهاي متنوعی مطرح 
 اعضاء% 50 و دانشجویان% 44 اي مطالعه طبق. شده است

 تقلب مورد یک حداقل معرض در که اند گفته علمی هیأت
 هم عنوان شده مطالعه فراتحلیل یک در ].12[ اند قرار گرفته

به . اند داشته علمی تقلب یک بار حداقل محققین% 2تقریباً که 
 شان همکاران در تقلب بروز از که اند گفتهآنها % 14 عالوه،
 انتشار ادبی سرقت مثل اعمالی با نیز% 33 و دارند آگاهی

 سایر یا اولیه پروتکل در نشده تغییرات گزارش چندگانه،
  .]13[ اند شده مواجه غیراخالقی رفتارهاي

گیري  بروز و شیوع مصادیق تقلب علمی، موجب شکل
هایی گسترده و حساس شدن نهادهاي نظارتی و  بحث
گیر براي اعمال قوانین بازدارنده در این خصوص و  تصمیم

 آثار تهیه در تقلب با مقابله و پیشگیري الیحه«نهایتاً تصویب 
منتج  1396تیر  28در مجلس شوراي اسالمی به تاریخ  »علمی
 و تهیه تبصره 9 و واحده ماده یک قالب در قانون این .شد

 واگذاري و فروش عرضه، تهیه، با مقابله آن نیز از هدف
 و کتاب طرح پژوهشی، مقاله، نامه، پایان رساله، قبیل از آثاري
 يجزا قبیل از هایی همچنین مجازات .است علمی گزارش
 و شش درجه اجتماعی حقوق از محرومیت سه، درجه نقدي

 اسالمی مجازات قانون 22 تا 20 مواد در مقرر هاي مجازات
  .است بینی شده براي متخلفین پیش

بخش مهمی دیگري از پیشینه پژوهش به علل بروز و گرایش 
به این  اي قراملکی در مطالعه. به سرقت علمی اختصاص دارد
یت گرایانه در جذب دانشجو، عدم  نتیجه رسیده که سیاست کم

نویسی، فقدان انگیزه،  بضاعت علمی، اجبار براي مقاله
 و علمی، فرآیند فرآیندهاي ترفیع و ارتقاء اعضاء هیأت

اي به  هاي حرفه پژوهانه، سنجش شایستگی هاي نامه آئین

لی است که ترین عوام صورت کمی و فرهنگ سازمانی از مهم
پژوهش . ]14[در بروز انگیزه سرقت علمی نقش دارند 

 موضوع جوانب همه به دانشجویان ناکافی دیگري هم تسلط
 تکالیف انجام در کوتاهی گرایی، مدرك مالی، توانایی پژوهش،

 شیوه صحیح نهایتاً عدم آموزش وآنها  انجام در تأخیر و
دالیل  ترین مهم به عنوان دانشگاه را در علمی مقاالت نگارش

 یک پژوهش نیز در]. 15[نموده است  شناسایی سرقت علمی
 تحقیق براي انتشار در فشار آسان اطالعات، بودن دسترس
 میان در مهارت و فقدان اعتماد به نفس شغلی، عدم پیشرفت

 تحت فشار بودن یا و وجود عجله براي انتشار کارها، تازه
 سرقت مورد در آگاهی هدف به عالوه عدم به دستیابی براي

ادبی و مضرات آن را از جمله عواملی برشمرده که در بروز و 
هم  هاي پژوهش دیگري یافته]. 16[ادبی مؤثرند  تشدید دزدي

 و اولین نمره، به زیاد توجه و گرایی که مدرك داده نشان
 است دانشجویان علمی سرقت بر تأثیرگذار عامل ترین مهم

 افراد بر فشار مانند عواملی شده که اي نیز مدعی و مطالعه] 6[
 و شخصی منافع و محققین بین رقابت علمی، ارتقاء براي
 نمایند تشویق تقلب، انجام به افراد را توانند آنها می اي حرفه

 سرقت علمی پژوهشی که براي درك علل در]. 17[
لیتوانی انجام گرفته نیز نداشتن  آموزشی مؤسسات دانشجویان

سرقت ادبی، عامل اصلی وجود سرقت علمی درکی درست از 
پژوهشگرانی نیز هستند که معتقدند ]. 18[معرفی شده است 

اي وي  علمی، بر وظایف حرفه حجم کاري یک عضو هیأت
ملکی توانا  و الهی فضلو در این راستا، ] 19[اثرگذار است 

عامل مؤثر در سرقت علمی را وابسته به فرهنگ  ترین مهم
زاده و  به اعتقاد خدایی، مقدم]. 20[اند  دانشگاهی دانسته
ایران  آموزشی هاي دوره در علمی تقلب صالحی، موضوع

 .]4[ اند گرفته شده نادیده ها عمدتاً در مطالعات و پژوهش
 سرقت از ناشی عواقب و علل ها نیز به درك پژوهشبرخی 

  ].22و21[ اند ادبی پرداخته
و تنها بر گرایش به صورت سطحی  شده انجام مطالعاتبیشتر 

درونی افراد به سرقت علمی متمرکز بوده و تاکنون هیچ 
سازمانی مؤثر در  اي که عمیقاً به مسئله عوامل درون مطالعه

نامه بپردازد  و پایان مقاله تولید گرایش به استفاده از مؤسسات
ضرورت دارد براي مدیریت  با این مقدمه،. انجام نشده است

رشد گرایش به  رو به روند از پیشگیرياقدامات هوشمندانه و 
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هاي  ها و زمینه تواند از نشانه استفاده از این مؤسسات که می
 تقلب غیررسمی تقویت و ساختارمند شدن برخی وجوه

. نگر انجام گیرد اي جامع و ژرف مطالعه علمی محسوب شود
 بر سازمانی مؤثر درون عناصر و در این زمینه تالش شد عوامل

 از رفت برون ین مؤسسات، شناسایی و راهکارهايگرایش به ا
  .وضع موجود پیشنهاد شود

  
 روش تحقیق -3

با توجه به سیطره رویکردهاي کمی پژوهش در مطالعات 
هاي  عمق کم یافتهو  ]23[ شناسی حوزه علوم تربیتی و روان

و همچنین ضرورت ] 24[به دست آمده از مطالعات کمی 
طالعه، در این پژوهش تالش شد شناسایی عمیق پدیده مورد م

تا بر اساس پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی و با استفاده از 
، ضمن تحلیل تجربه )از نوع توصیفی(روش پدیدارشناسی 

هاي آنها، به شناختی  کنندگان و ادراك دیدگاه زیسته مشارکت
سازمانی مؤثر در گرایش به استفاده از  عمیق از عوامل درون

سعی شده با . نامه دست یابیم مقاله و پایانمؤسسات تولید 
افرادي مصاحبه شود که تجربه الزم و درك مفهوم مورد 
 پژوهش را داشته باشند و با این حساب، انتخاب

گیري مالکی  در پژوهش بر اساس یک نمونه کنندگان شرکت
برخورداري از سابقه کاري حداقل   )بر مبناي چهار معیار الف

) مصاحبه، ج فرآیند در شرکت به مندي عالقه  )پنج سال، ب
گروه  انتخاب از میان سه) مختلف و د هاي تعلق به رشته

 و مقاالت داوري هیأت پژوهش؛ در اخالق کمیته(
 در نهایتبوده که  )دانشجویان تحصیالت تکمیلی ها؛ نامه پایان

نظران در قلمرو موضوعی پژوهش و هر  نفر از صاحب 22
 40تا  30(ساختمند حضوري  ه نیمهکدام در یک مصاحب

  .یا کتبی به سؤاالت مرتبط پاسخ دادند) اي دقیقه
استفاده  1کالیزياي  مرحله راهبرد هفت ها از در تحلیل داده

 2صداي فعال به هاي کیفی توجه در پژوهش .]25[شده است 
 مستقیم هاي قول نقل از ضرورت دارد چرا که اغلب

 اصطالح در یا مفرد شخصاول  ضمیر از کنندگان و شرکت
 اطمینان به منجر صدایی شود چنین استفاده می »صداي فعال«

 ها ویژگی این شد انجام پژوهش سعی در ].26[شود  می بیشتر

                                                 
1- Seven-step Colaizzi strategy 
2- Active voice 

به منظور رعایت . گیرد قرار ویژه مورد توجه نگارش، نیز در
 ،3مالك قابل قبول بودن سه از هاي کیفی پژوهش ویژگی

مورد قابل  در .استفاده شد 5اطمینانو قابلیت  4تأییدپذیري
 و ها مصاحبه رونوشت ها، یافته درستی تأیید و قبول بودن
 یا موافقت تا کنندگان ارسال شد شرکت براي پژوهش گزارش
ارزیابی  پژوهش هاي یافته و ذکرشده مطالب باآنها  مخالفت
 شد تالش ها نیز یافته اطمینان قابلیت تضمین به منظور. شود
 و مستند به طور پژوهش به مربوط هاي تصمیم و ندهاتا فرآی
تضمین  و براي نهایتاً. تشریح شود پژوهش در متن واضح

 استناد با و مقایسه پژوهش پیشینه با ها یافته نتایج، تأییدپذیري
  .شد اقدامآنها  تبیین در نظري هاي بحث به
  
  ها یافته -4

پنج عامل ها به شناسایی  تحلیل داده از حاصل هاي یافته
 مؤسسات سازمانی عمده مؤثر در گرایش به استفاده از درون
در . هاي آن منجر شد نامه و زیرمقوله و پایان مقاله تولید

به ) هاي اصلی مقوله(الذکر  گانه فوق عوامل پنج 1جدول 
هاي  شده از روایت همراه برخی مصادیق استخراج

هاي اصلی  لهارتباط بین مقو .ارائه شده است کنندگان مشارکت
  .آورده شده است 1شکل  قالب ها در و زیرمقوله

هاي مورد اشاره و  در ذیل و به اختصار هر یک از مقوله
  :اند هاي آنها تبیین شده زیرمقوله

 )گرایی سیطره پارادایم اثبات(عوامل ساختاري  1- 4
 پژوهش در گرایی اثبات رویکرد استیالء ?

هاي علوم  نظران رشته به ویژه صاحب کنندگان شرکت دید از
وجود دارد که به پژوهش  گرایانه یک نگاه کامالً اثبات انسانی،

به نظر ": استگذارده پژوهشی  هاي فعالیت اثرات نامطلوبی بر
ها حاکم است که  گرایی و کمی در دانشگاه من یک نگاه اثبات

ها به سمت تولید مقاله به هر قیمتی  باعث شده تمام دیدگاه
قتی حتی براي تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقاء و"؛ "برود

المللی  پژوهشی یا بین- مجالت علمی له دراساتید از آنها مقا
 خواهند و با هر فرد دانشگاهی اعم از استاد یا دانشجو که می

... و  "پرسد کنی از تعداد مقاالت تو می نشست و برخاست می
  .نگري سوق پیدا کرده است به سمت کمی همه یعنی رویکرد

                                                 
3- Acceptability 
4- Confirnability 
5- Dependability 
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هاي مؤثر در گرایش  سازمانی به همراه زیرمقوله عوامل درون) 1شکل 

  نامه و پایان مقاله تولید مؤسسات به استفاده از

 سازمانی مؤثر در گرایش به استفاده از ترین عوامل درون از مهم
نویسی، دور شدن مراکز علمی از خلق  خدمات مؤسسات مقاله

هاي سایر  هاي بومی و در مقابل، رونق یافتن نظریه دانش
گرایی در نظام آموزشی و  جوامع به دلیل استیالء پارادایم اثبات

ارزیابی عملکرد و آثار  و هاي دانشگاهی هدایت پژوهش
هاي آموزش و  نامه وقتی رویه غالب در آئین. علمی افراد است

هاي  یژه در حوزهها و مراکز علمی و به و پژوهش در دانشگاه
بر اساس پارادایم  علوم اجتماعی، رفتاري و انسانی

مقاله (گرایی باشد زمینه براي افزایش تعداد آثار علمی  اثبات
شود اما این رویه نه تنها با تالش براي خلق  مساعد می...) و

دانش و حرکت هوشمندانه در راستاي تحقق آرمان مرجعیت 
ن اهداف اسناد فرادستی، تری علمی به عنوان یکی از مهم

تناسب ندارد بلکه شاید بتوان آن را نقطه مقابل خلق دانش و 
محمدزاده  هاي بر اساس نتایج پژوهش. پویایی علمی دانست

ترین دالیل افت نشاط و بالندگی علمی به  مهمو صالحی نیز 
گرایی در  هاي علوم انسانی، غلبه پارادایم اثبات ویژه در حوزه

داوري و همچنین  هاي دانشگاهی پژوهش هدایت ،تدریس

  کنندگان هاي مشارکت هاي اصلی پژوهش و برخی مصادیق برآمده براي آنها از روایت مقوله) 1جدول 
  شوندگان هاي مصاحبه مصادیق برگرفته از روایت  مقوله اصلی

عوامل 
  ساختاري

 براي مقاله ارائه در دانشجو دهی ضمنی آنها به این مراکز؛ الزام علمی و سوق یا عضو هیأت به دانشجو ها نامه فشارهاي غیرمتعارف برخی آئین
یت و کیفیت آموزش ارائه پایان از دفاع اي؛  چهارگزینهاز آزمون تشریحی به آزمون  يتغییر شیوه آزمون دکترشده؛  نامه بدون توجه به کم
 دهی بیش از اندازه بر علمی؛ تمرکز و وزن پذیرش دانشجویان و اعضاء هیأت هاي عملکردي و اصیل در سنجش و توجهی به آزمون کم

ی در شیوه آموزش اساتید و وزن اندك به کیفیت آموزش و سایر مؤلفه در ارتقاء شده چاپ مقاالت ها و  هاي عملکردي؛ استیالء رویکرد کم
نویسی؛ تأثیر زیاد  مقاله و نامه پایان اجراي مراحل براي ویانتوانمندي الزم در دانشج شناسی پژوهش؛ شکل نگرفتن به ویژه آموزش روش

علمی بر کمیت مقاالت و تألیفات و توجه ناکافی به کیفیت و  رزومه پژوهشی براي پذیرش در دوره دکتري؛ تمرکز قواعد جذب هیأت
صیل از مقاالت تکراري؛ وجود قوانین و محور بودن آنها؛ سیستم مشوق نامناسب؛ نبود نشانگرهاي مناسب براي تمایز مقاالت ا مسئله

ها و به  ها و سازوکارهاي علوم پایه و فنی به سایر حوزه هاي مختلف علوم؛ تعمیم ارزش نشانگرهاي یکسان و نامتناسب در مواجهه با حوزه
هاي علمی  ی در پایگاههاي علوم اجتماعی و انسان هاي علوم اجتماعی، رفتاري و انسانی؛ سهم اندك مجالت داخلی حوزه ویژه حوزه

  دانشگاه هاي کتابخانه در آنها خوردن ها و خاك نامه المللی؛ غیرکاربردي بودن پایان بین

عوامل 
  فرهنگی

و  امتحانی سیستم شبمورد نیاز؛ ترویج  و بستر بدون تأمین امکانات سطوح تحصیالت تکمیلیبردن ظرفیت پذیرش دانشجو در   باال
؛ ماندگاري و تغییر نکردن ذهنیت استفاده باالرفتن تب دکتري و تحصیالت تکمیلیگرایی؛  مدرك اساتید؛ فرهنگتوسط برخی  یخوان جزوه

هاي علوم اجتماعی و رفتاري  هاي آموزشی حوزه اي؛ مقاومت برخی گروه کاغذي و به ویژه چندگزینه-هاي ارزشیابی مداد از سؤاالت و شیوه
  هاي کیفی وعات پژوهشی دانشجویان ارشد و دکتري؛ علمی ندانستن روشهاي کیفی به عنوان موض در برابر روش

عوامل 
  نظارتی

داشتن  صرف زمان کم براي نظارت؛ مشکل نظارت به سبب سروکاربر دانشجویان و  علمی هیأتاعضاء برخی فقدان یا کمبود نظارت 
؛ جدي گرفته براي تشخیص تخلفات احتمالی دانشجویان) افزار نرم( الزم امکانات ؛ در اختیار نداشتن در هر ترم دانشجو 20اساتید با بیش از 

  ها در برخی مراکز ها و رساله نامه نشدن جلسات دفاع از پایان

عوامل 
  آموزشی

هاي تحصیالت تکمیلی؛  هاي روش تحقیق؛ تمرکز برخی مدرسان بر استفاده از سؤاالت تستی در کالس جدي گرفته نشدن کیفیت کالس
هاي تحقیق به استادان و  استفاده از تکالیف اصیل در فرآیند آموزش روش پژوهش؛ اختصاص تدریس درس تخصصی روش توجهی به کم

اي؛ عدم یادگیري مهارت پژوهشی  هاي مستمر ارتقاء آگاهی در مورد مسائل مرتبط با اخالق حرفه مدرسان محتوایی؛ فقدان برنامه و یا دوره
  کافی نسبت به این مؤسسات و پیامدهاي آنرسانی نا توسط دانشجویان؛ اطالع

  عوامل فردي
معتبر؛ فقدان  یابی پائین برخی اساتید از مجالت خارجی معتبر و غیر ؛ اطالع دانش ناکافی برخی اساتید و دانشجویان درباره نشریات تقلبی
  مهارت الزم انجام پژوهش در دانشجویان؛ نبود تخلف بودن این موارداطالع دانشجویان و اساتید از مسائل اخالق پژوهشی و 

 
 عوامل

  سازمانی درون

 فردي

 آموزشی

 فرهنگی

 نظارتی

 ساختاري
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  .]28و27[ هاي پژوهشی در کشور است و طرح تمقاال
 شده چاپ مقاالت تعداد بر اساتید تمرکز معیارهاي ارتقاء ? 

نویسی دامن  یکی از مسائلی که به رونق کار مؤسسات مقاله
ما ": شده است زده ارتقاء اساتید بر اساس تعداد مقاالت چاپ

به دانشگاه هستیم چون ارتقاء ما  ISIموظف به ارائه مقاله 
مان است و در این خصوص به کیفیت  وابسته به تعداد مقاالت

براي کسب ارتقاء، کمیت "؛ "کنند فعالیت اساتید توجهی نمی
براي ... مقاالت مهم است نه کیفیت یا حوزه مرتبط آنها، 

حوزه علوم انسانی، ارتقاء یک استاد رشته فنی با یک استاد 
  ."هاي یکسانی در نظر گرفته شده است شاخص

ها و معیارهاي  ها حاکی از آن است که مالك تحلیل داده
علمی، بر تعداد  ارزشیابی و ارتقاء رتبه براي اعضاء هیأت

علمی  هاي فعالیت از اي مقاالت آنها متمرکز است نه مجموعه
هاي پژوهشی آنها، همچنین حجم دروس  و کیفیت فعالیت

شده اساتید زیاد بوده و این مسئله فرصت کمتري را براي  ارائه
رسد از آنجا  به نظر می. دهد هاي پژوهشی به آنها می فعالیت

که انجام پژوهش و انتشار مقاله برآمده از آن در مجالت 
ه که به آرامش، تجربه و بر بود فرآیندي زمان معتبر،المللی  بین

حمایت نیازمند است اگر به شرایط و امکانات الزم براي 
اجراي پژوهش و انتشار نتایج آن توجه کافی نشود تبعاً 

یابد و  هاي زمانی افزایش می فشارهاي وارده مانند محدودیت
علمی به  شود که برخی اعضاء هیأت اي می شرایط به گونه

یافته . کنند ات، گرایش پیدا میکمک گرفتن از اینگونه مؤسس
 .]14[سو است  هماخیر با نتایج مطالعه قراملکی در این زمینه 

 مانند فشار اند که عواملی هم نشان دادههاي دیگري  پژوهش
 و شخصی همچنین منافع علمی و ارتقاء جهت افراد بر

 کمبود نمره در شرایطی نظیر و یا لزوم کسب] 29[اي  حرفه
 توانند می ]30[تکالیف  باالي حجمو  ظایفو سنگینی زمان،

  .تقلب را افزایش دهند بهاحتمال گرایش افراد 
 دانشجویان به پژوهش هاي روش آموزش شیوه ?

هاي پژوهش عموماً با محوریت رویکردهاي  آموزش روش
هاي کمی امکان بیشتري  گیرد و از آنجا که مقاله کمی انجام می

دهی  ساز سوق تواند زمینه امر میبراي سوءاستفاده دارند این 
 هم تمایل": نویسی شود دانشجویان به سمت مؤسسات مقاله

هاي  هاي کمی است و هم مجالت از پژوهش اساتید به روش
هاي کیفی،  از آنجا که روش"؛ "کمی استقبال بهتري دارند

توان در  هایی نو هستند و نمی اکتشافی و بازگوکننده حرف
فاده کرد این مؤسسات چندان کارهاي کیفی آنها از تکرار است

هاي کمی  کنند و بیشتر به دنبال انجام پژوهش را قبول نمی
کنند و با اندکی  سازي توانند داده تر می هستند چون راحت

  ."هاي قبلی استفاده کنند تغییر، از پژوهش
هاي کمی آموزش  مطالعات دیگري نیز تأکید بر شیوه

وان عامل افت نشاط و پویایی هاي پژوهش را به عن روش
 ].28و27[اند  مراکز علمی شناسایی نموده

 دکتري دانشجویان پذیرش ها و معیارهاي کمی مالك ?

گیري و رونق مؤسسات  یکی از مسائلی که به شکل
هاي پذیرش  نویسی دامن زده غلبه نگاه کمی بر مالك مقاله

دانشجو ها مالك پذیرش  دانشگاه": دانشجویان دکتري است
دانند و در فرم  ها می در مقطع دکتري را تعداد مقاالت و تألیف

در "؛ "امتیازدهی، بیشتر امتیازها مربوط به این موارد است
ها به صورت کمی و خطی  پذیرش دانشجوي دکتري، نگاه

رقمی که به لحاظ علمی  یکی از دوستان من با رتبه تک. است
ی براي دکتري هم خوب بود نتوانست از هیچ دانشگاه

پذیرش بگیرد چون تنها یک مقاله همایشی داشت و به وي 
  ."!گفتند که مقاله نداري

فرامرز قراملکی در پژوهش خود مسئله پذیرش دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی را مورد توجه قرار داده و سیاست 

گرایانه جذب دانشجو را در بروز انگیزه سرقت علمی  کمیت
 .]14[داند  مؤثر می

 علمی هیأت اعضاء جذب هاي کمی مالك ?

برخی اساتید معتقد بودند که یکی از عوامل گرایش به 
هاي کمی در جذب  نویسی، استیالء مالك مؤسسات مقاله
هاي جذب  در مالك": هاست علمی در دانشگاه اعضاء هیأت

توان به  اساتید مشکالت زیادي وجود دارد که از جمله آنها می
ها اشاره کرد و این در حالی  تب و ترجمهتعداد مقاالت و ک

روز بودن  شده و اصیل و به است که به کیفیت مقاالت چاپ
خواهند جذب کنند  این تألیفات و همچنین اینکه فردي که می

به چه میزان تفکر خالق و انتقادي دارد و یا اینکه اصالً چه 
  ."شود هایی دارد توجهی نمی توانمندي

سیستم تشویقی ناکارآمد در تمایزبخشی مقاالت اصیل از  ?
  هاي تکراري مقاله

یکی دیگر از عوامل گرایش به مؤسسات نگارش مقاله و 



  1397، زمستان 4سال دهم، شماره ، يفناور و است علمیفصلنامه س؛ مجید قاسمی، کیوان صالحی

41  

نامه و تشدید فعالیت این مؤسسات، ناکارآمدي  پایان
هاي اصیل و  هاي دانشگاهی در تشخیص بین مقاله مشوق

کند به  شورایی که امتیازات را بررسی می": غیراصیل است
دهد که این،  اصیل بودن مقاله یا تکراري بودن آن، اهمیتی نمی

اگر بعد از دو سال پژوهش بر "؛ "عدالتی است نوعی بی
رده اساس روش داده نظریه مورد نیاز  بنیاد، موفق بشوي یک خُ

ها آن را  جامعه را تألیف کنی سیستم تشویقی ناکارآمد دانشگاه
شده که تنها از یک سري روابط و  سازي از یک مقاله کمی داده

غیرمستقیم به  وهمبستگی ساده استفاده کرده تمایز نداده 
  ."کند نویسی کمک می رونق مؤسسات مقاله

هاي کیفی براي سنجش عملکرد، یکی از عوامل  نبود مالك
علمی به تولید  ناعدالتی و افت انگیزه اعضاء هیأت

رزشیابی عملکرد ناکارآمدي نظام ا. هاي باکیفیت است پژوهش
گیري  سو با جهت هاي اصیل هم دانشگاه در تمایزدهی مقاله

اسناد باالدستی و ضامن مرجعیت علمی از مقاالت تکراري، 
 نامه است یکی از عوامل رشد مؤسسات نگارش مقاله و پایان

علمی براي  دغدغه اعضاء هیأت هککند  فراهم میرا شرایطی  و
یان، کاهش یافته و زمینه معرفی موضوعات اصیل به دانشجو

در این بخش، . گرایش به مؤسسات مذکور تقویت شود
  .پژوهشی براي تطبیق نتایج وجود نداشت

 عوامل فرهنگی 2- 4
 گرایی کیفیت به جاي گرایی گیري فرهنگ کمی شکل ?

نامه،  مقاله و پایان یکی از عوامل گرایش به مؤسسات تولید 
آموزش عالی به دلیل استیالء گرایی در  توجهی به کیفیت کم

تعداد ": ها است گرایانه در دانشگاه هاي کمی رویکرد
هاي مختلف دولتی روزانه،  ها در دوره ها و رشته دانشگاه

خیلی زیاد شده و این  ...شبانه، پردیس، پیام نور، مجازي و 
الشعاع  ها را در تمامی مقاطع، تحت کیفیت تمامی دوره ،مسئله

  ."قرار داده است
توان گفت که  در تبیین سازوکار تأثیر این فرهنگ می

رویه  ها و شرایط الزم براي گسترش بی گرایی، زمینه کمی
 تظرفی مؤسسات آموزش عالی را فراهم کرده و افزایش

بدون تأمین سطوح تحصیالت تکمیلی پذیرش دانشجو در 
،، سبب شده نسبت براي تحصیل این افراد مورد نیازامکانات 

د به دانشجو و حجم تخصیص دروس به اساتید، منطقی استا
علمی فرصت کافی براي راهنمایی و  نبوده و اعضاء هیأت

هاي پژوهشی دانشجویان نداشته  نظارت کیفی بر فعالیت
این مسائل، کاهش کیفیت نظام آموزش عالی کشور را . باشند

تر شدن شکاف کیفیت آن با  به دنبال داشته و باعث عمیق
در پژوهش قراملکی نیز . المللی شده است ردهاي بیناستاندا

گرایانه در جذب دانشجو، فقدان انگیزه و  سیاست کمیت
ی، عوامل  هاي حرفه سنجش شایستگی اي افراد با معیارهاي کم

  ].14[ اند شناخته شدهمؤثر در سرقت علمی 
 گرایی توسعه فرهنگ مدرك ?

ؤسسات تولید از دیگر عوامل گرایش به استفاده از خدمات م
فشارهاي ": گرایی است مقاله، توسعه فرهنگ مدرك

شود دانشجو  باعث می که شده غیرمتعارفی به دانشجو وارد
هاي دیگري براي رسیدن به اهداف علمی خود  حل به فکر راه

نامه به اخذ پذیرش  مثالً تخصیص بخشی از نمره پایان بیفتد
یز بر مراجعه که این مسئله ن چاپ مقاله در یکی از مجالت

  ."زند روزافزون دانشجویان به این مؤسسات، دامن می
 در مهم بوده و نقشی علم تولید ترین عناصر فرهنگ از مهم

 علمی جامعه در دانش تولید. دانش دارد تولید نظام کارآمدي
 و سازي از جمله هویت راهبردهایی و ها زیرساخت مستلزم
هاي نابجا و  فرهنگ. است ها دانشگاه به بخشی هویت

گرایی سوق  ناصواب، برخی دانشجویان را به سمت مدرك
. نویس کرده است داده و دست به دامن مؤسسات مقاله

 نمره، به زیاد توجه و گرایی که مدرك نشان داده یپژوهش
 دانشجویان علمی سرقت بر عامل تأثیرگذار ترین مهم و اولین
مؤثر در سرقت علمی را عامل  ترین نیز مهم  یبرخ]. 6[است 
  ].20[اند  فرهنگ دانشگاهی دانسته ناشی از

  عوامل نظارتی 3- 4
 سازمانی ناکافی نظارت درون ?

سازمانی در سه سطح  برخی پاسخگویان، عدم نظارت درون
استاد راهنما، دانشکده و دانشگاه را یکی از عوامل مهم و مؤثر 

مقاله و در گرایش به استفاده از خدمات مؤسسات تولید 
به ": اند نامه و در نتیجه گسترش این مراکز معرفی کرده پایان

اساتیدي که راهنماي یک . نظر من نظارت کافی وجود ندارد
مرحله به مرحله از دانشجو حتماً شوند باید  نامه می پایان

تکلیف بخواهند و بازخورد بدهند و در مجموع نظارت 
بیشتري بر فرآیند کار داشته باشند اما عمالً و بعد از تصویب 

نامه را یکجا  پروپوزال، دانشجو تمام یا اکثر فصول پایان
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به طور ) به هر دلیلی(دهد و استاد هم  تحویل استاد می
به عقیده من عدم "؛ "کار وي نیستاي جویاي گزارش  مرحله

نامه و فرآیند انجام آن، در مراجعه دانشجو به  نظارت بر پایان
استاد راهنما، معاونت . این مؤسسات خیلی مؤثر است

پژوهشی دانشکده و حتی معاونت پژوهشی دانشگاه باید بر 
تا دانشجویان ... فرآیند انجام پژوهش نظارت داشته باشند 

  ."ؤسسات نروندسراغ اینگونه م
 ها نظام سایر به نسبت اهمیت نظارت در آموزش عالی

 پیشرو نظامی عنوان به آموزش عالی نظام زیرا دوچندان است
ابعاد  در توسعه زمینه است قادر مشی، خط کننده تعیین و

 سایر و فراهم آورد را انسانی و فرهنگی اجتماعی، علمی،
روز  ی کارآمد و بهنظامفقدان  .دهد قرار تأثیر تحت را ها حوزه

به معناي عدم  تواند ها می دانشگاهارزیابی در  براي نظارت و
که  شدهقراري ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی  بر

در نهایت نیز به تسهیل زمینه به انحراف رفتن و سیر نزولی 
. المللی منتهی شود هاي ملی و بین کیفیت دانشگاه در عرصه

 براي الزم تنبیهی مقررات ، نبودیقبلهاي  هشاز پژو یدر یک
برخورد با سرقت علمی، یکی از عوامل اقبال به آن بیان شده 

هاي دانشگاه  پژوهشی دیگر که به بررسی سیاست]. 31[است 
چین در مواجهه با سرقت علمی پرداخته نیز توصیه کرده که 

هاي اخالقی و نظارتی حاکم  باید در درون سازمان، سیاست
د و پیشنهاد کرده که در مقابله با سرقت ادبی، به جاي شو

  ].21[رویکرد تنبیهی از یک رویکرد تربیتی استفاده شود 
 تأثیر حجم باالي دروس اساتید در نظارت بر فرآیند پژوهش ?

شده اساتید نیز به عنوان یکی از  حجم باالي دروس ارائه
نامه  پایانساز رونق مؤسسات تولید مقاله و  عوامل زمینه

شناخته شده است چرا که این شرایط، نظارت آنها بر فرآیند 
در بخش ": دهد الشعاع قرار می انجام پژوهش را تحت

آموزشی، شرایط حاکم بر دانشکده و گروه آموزشی باعث 
مثالً خود . شده خیلی زیاد باشد هاي ارائه شده که حجم درس
ن خیلی زیاد واحد تدریس داشتم و ای 20من در ترم گذشته 

 ما"؛ "شود چندان به کارهاي پژوهشی نرسم باعث می است و
یم که کار دار سر و کاردانشجو  20در هر ترم با بیش از 

  ."کند هاي آنها را با مشکل مواجه می نامه نظارت بر پایان
اي یک عضو  حجم کاري بر وظایف حرفه 1از نظر فوگ

                                                 
1- fogg 

نیز بر شکایت  شواهد دیگر ].19[ علمی تأثیرگذار است هیأت
از حجم کاري باال و تأثیرگذاري آن در گرایش اعضاء 

مؤسسات  سازي مراجعه به مراکز و علمی یا زمینه هیأت
  .اند فروشی صحه گذارده مقاله
 فراهم نبودن امکانات الزم براي نظارت ?

فراهم نبودن امکانات الزم براي نظارت و تشخیص تخلفات 
مل گرایش به استفاده از تواند یکی از عوا احتمالی، می

هایی براي  افزار نرم": نامه باشد مؤسسات تولید مقاله و پایان
 .تشخیص سرقت علمی وجود دارد ولی به نظرم کامل نیستند

توانند سرقت علمی داشته  افراد با اندك تغییري در متن می
  ."افزارها هم قادر به تشخیص این موارد نیستند باشند و نرم

 آموزشیعوامل  4- 4
 هاي آموزشی به منظور التزام به مسائل اخالقی برنامه ?

یکی دیگر از عوامل گرایش به استفاده از خدمات مؤسسات 
هاي آموزشی براي التزام  نامه، فقدان برنامه تولید مقاله و پایان

علمی  به مسائل اخالقی در بین دانشجویان و اعضاء هیأت
آموزش مسائل اخالقی  ها برنامه خاصی براي دانشگاه": است

ندارند مثالً کارگاهی براي آموزش اهمیت و ارزش علم و 
تولید آن برگزار شود و یا پیامدهاي تقلب علمی را براي 

  ."دانشجویان و حتی اساتید تبیین کنند
 هاي دوره در علمی تقلب به زعم خدایی و همکاران، موضوع

 در نادیده و ناملموس اي مسئله به صورت ایران آموزشی
  ].4[است  باقی مانده ها پژوهش و مطالعات حوزه
 روش تحقیق درسکیفیت پائین  ?

گرایش به  عوامل از روش تحقیق هاي کالس پائین کیفیت
شواهد  .است نامه پایان و مقاله تولید مؤسسات استفاده از
اي  شناسی پژوهش به عنوان حوزه دهد که روش نشان می

اي که  توجهی قرار گرفته است به گونه تخصصی مورد کم
هاي پژوهش، غالباً  اي از مدرسان روش بخش گسترده

مدرسانی محتوایی بوده که از تخصص مناسب و کافی براي 
به عبارت . تدریس تخصصی این دروس برخوردار نیستند

ترین  ها به تخصصی ه عمومی برخی مدیران گروهدیگر، نگا
هاي پژوهندگی در نظام آموزش عالی و  زمینه ارتقاء مهارت

هاي تحقیق به مدرسان محتوایی و نه  تخصیص دروس روش
شناسی پژوهش، زمینه افت  مدرسان متخصص در حوزه روش

سواد پژوهشی دانشجویان را فراهم نموده که یکی از 
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توانی دانشجویان در انجام  ن، ناتوانی یا کمترین تبعات آ طبیعی
وظایف پژوهشی خود و در نتیجه افزایش احتمال گرایش به 

ها  در دانشگاه" :نویسی است استفاده از مؤسسات مقاله
با . اي براي تدریس درس روش تحقیق وجود ندارد ضابطه

درس حساس و مهم روش تحقیق، مانند یک درس عمومی 
دهد با حداقلی  کسی به خودش حق میشود و هر  برخورد می

از دانش عمومی، این درس مهم را تدریس کند تا شاید 
در صورتی که ... نامه بگیرند  دانشجوهاي بیشتري با وي پایان
ترین دروس  ترین و تخصصی به نظر من، روش تحقیق از مهم

چون هدف این دوره، ... دوره تحصیالت تکمیلی است 
ي ایجاد روحیه کاوشگري و پرورش روحیه پژوهشی برا

هاي ناشناخته علمی است و روش تحقیق  حرکت در حوزه
هاي  به نظرم کالس"؛ "باشد مستقیماً با این هدف مرتبط می

روش تحقیق کیفیت الزم را ندارند به طوري که تمام آنچه 
ها یاد  براي یک پژوهش علمی الزم است را در این کالس

ق دانشجویان تحصیالت وقتی درس روش تحقی"؛ "دهند نمی
شود باعث خواهد شد  کیفیت داده می تکمیلی به یک استاد بی

نامه  شان براي انجام یک پایان دانشجوها اعتماد به نفس
باکیفیت را از دست بدهند و به هر کس و هر جایی مراجعه 

  ."شان انجام شود نامه کنند تا کار پایان
که یکی از  پژوهش دیگر نیز حاکی از آن بودهیک نتایج 

شیوه صحیح  ندادن عوامل مؤثر بر سرقت علمی، آموزش
هاي  علمی و کیفیت پائین کالسو متون  مقاالت نگارش
  ].15[ هاي تحقیق است روش
 رسانی ناکافی نسبت به مصادیق سرقت علمی اطالع ?

علمی از دیگر  سرقت مصادیق به نسبت ناکافی رسانی اطالع
نامه  مؤسسات تولید مقاله و پایانعوامل گرایش به استفاده از 

به نظرم حداقل کاري که معاونت پژوهشی دانشگاه و ": است
تواند انجام دهد این است که از طریق سایت و  دانشکده می

همچنین با ارسال ایمیل به دانشجویان، مصادیق سرقت علمی 
؛ "رسانی در این مورد وجود ندارد را اطالع بدهد ولی اطالع

ی نسبت به اخالق پژوهش و تقلب علمی مورد رسان اطالع"
ها نیست در حالی که به نظرم در درس روش  توجه دانشگاه

تحقیق باید بخش اخالق پژوهشی به ویژه سرقت علمی و 
  ."پیامدهاي آن مورد توجه ویژه قرار گیرد

 آگاهی ها یکی از عوامل سرقت علمی را عدم برخی پژوهش

 که] 32و30و15[اند  ستهدان سرقت علمیمصادیق  از افراد
  .است موردها در این  رسانی ناکافی دانشگاه نشانگر اطالع

  عوامل فردي 5- 4
استانداردهاي پائین اساتید و دانش ناکافی آنها از مجالت  ?

 )یابی سواد پائین اطالع( غارتگر

در بحث عوامل مؤثر در گرایش به استفاده از مؤسسات تولید 
به مسئله مجالت غارتگر اشاره و  دهندگان مقاله، برخی پاسخ

دانش اساتید و دانشجویان براي تشخیص مجالت غیرمعتبر را 
ها از مجالت خارجی  به نظرم خیلی": اند ناکافی توصیف کرده

؛ "افتند نامعتبر اطالعاتی ندارند و ناخواسته در دام آنها می
اساتید و دانشجویان دانش کافی درباره نشریات تقلبی "

اي، تمام موضوعات از فنی گرفته تا علوم  قتی مجلهو. ندارند
مقاله را در یک  300 کند و یا اینکه بیش از انسانی را چاپ می

دهد باید به معتبر بودن آن شک کرد چرا  شماره خود جاي می
 10 تا 6توانند از  که مجالت علمی معتبر معموالً حداکثر می

طالعات مناسبی مقاله را در یک شماره چاپ کنند ولی افراد ا
یابی  به نظرم مهارت و رفتارهاي اطالع"؛ "در این زمینه ندارند

برخی اساتید نسبت به مجالت خارجی معتبر و غیرمعتبر 
  ."خیلی پائین است

  یعلم اخالق ضوابط افراد از آگاهی عدم ?
مسائل و  از علمی دانشجویان و یا اعضاء هیأت ناآگاهی
شود که افراد به مؤسسات  میاخالق پژوهش، باعث  مصادیق
یکی از دالیل مراجعه به این ": نویسی اعتماد کنند مقاله

کنندگان از این مؤسسات  تواند ناآگاهی استفاده مؤسسات می
کنند آگاه  برخی افرادي که به این مؤسسات مراجعه می. باشد

 ؛"تواند تخلف محسوب شود نیستند از اینکه این موضوع می
نویسی از تخلف  نامه دگان به مؤسسات پایانکنن اکثر مراجعه"

اي هم هستند که  بودن این مسئله آگاه هستند ولی یک عده
دانند انجام پژوهش توسط این مؤسسات یک تخلف  اصالً نمی

  ."شود محسوب می
تواند افراد را در مظان تخلف  اي می ناآگاهی به چنین مسئله

ها  در دانشگاه هاي اخالق علمی بدین منظور کمیته. قرار دهد
بخشی  توانند با برگزاري جلساتی مستمر نسبت به آگاهی می

اساتید از تخلفات پژوهشی و آثار و پیامدهاي  دانشجویان و
 آن از حاکینیز  هاي برخی مطالعات یافته. آن اهتمام ورزند

 مرتبط با علمی سرقت بر مؤثر از عواملبخشی  کههستند 
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از مسائل اخالقی پژوهش کافی  شناخت آگاهی و نبود عدم
  ].32و29و18و16و15[است 
  هاي اصیل پژوهش انجام در دانشجویان توانمندي ناکافی ?

یکی دیگر از عوامل گرایش به استفاده از مؤسسات تولید 
نامه، توانمندي اندك دانشجویان براي انجام  مقاله و پایان
 من به عنوان یک دانشجو واقعاً از انجام تمام": پژوهش است
چون در مدت تحصیل، تمام . نامه عاجز بودم مراحل پایان

در سه ترم (نامه را یاد نگرفتم  مهارت الزم براي انجام پایان
نامه الزم است را  توان تمام آنچه براي انجام پایان آموزشی نمی

خواستند خودشان  حتی برخی دوستان من که می). یاد گرفت
اقل در نگارش فصل شان را انجام بدهند هم حد نامه پایان

نامه مشکل داشتند و مجبور به مراجعه به این  چهارم پایان
یکی از دالیل مراجعه به مؤسسات "؛ "شدند مؤسسات می

نویسی به خاطر ترس و استرس از این است که اگر  نامه پایان
خود دانشجو پژوهش را انجام دهد شاید اشکاالت زیادي 

جام دهد و بالتبع در داشته باشد و نتواند آن را درست ان
برخی اساتید به خاطر اینکه "؛ "داوري نمره مناسبی نگیرد

زحمت راهنمایی دانشجویان را کمتر متحمل شوند راضی 
هستند که دانشجویان به این مؤسسات مراجعه و از این 
مؤسسات براي کارشان کمک بگیرند چون دانشجوها چندان 

  ."نیستند نامه واقف به مراحل و اصول انجام پایان
توان گفت که دانشجویان بعد از اتمام  در تبیین این مقوله می

دروس آموزشی، باید در مدت کوتاهی پروپوزال ارائه داده و 
نامه خود را تکمیل نمایند و این در حالی است که به  پایان

هاي آموزشی، توانمندي انجام  دالیلی نظیر کیفیت اندك کالس
حتمال و گرایش به مراجعه به اینگونه این کار را ندارند و لذا ا
شاید یکی از دالیل عدم توانمندي . یابد مؤسسات افزایش می

دانشجویان در انجام پژوهش، نسبت باالي تعداد دانشجویان 
به اساتید باشد همچنین حجم کاري زیاد اساتید، باعث شده 
اساتید وقت کمتري براي راهنمایی دانشجویان داشته باشند و 

که برخی اساتید، توجه، انگیزه یا توان چندانی براي یا این
پژوهش . توانمندسازي دانشجویان در انجام پژوهش ندارند
 ناکافی جمشیدي بروجنی و همکاران نشان داده تسلط

 و تأخیر پژوهش، کوتاهی موضوع جوانب همه به دانشجویان
شیوه  ندادن همچنین آموزش و محوله تکالیف انجام در

 ترین مهم جزء دانشجویان به علمی یک مقاله نگارش صحیح

 ها، برخی پژوهش]. 15[رود  به شمار می دالیل سرقت علمی
را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در  بضاعت اندك علمی

هاي این پژوهش  سرقت علمی بیان و بر این بخش از یافته
در پژوهش دیگري نیز ]. 30و29و16و14[اند  صحه گذاشته

 دانشجویان در خودکارآمدي احساس نبود کهچنین گفته شده 
از عوامل  علمی، هاي گزارش نگارش و انجام پژوهش جهت

  ].6[سرقت علمی است 
  
  گیري نتیجه -5

 و دانش و اطالعات توسعه و رشد هرمظ ،آموزش عالی
. است جهانی رقابت صهقدرت جوامع در عر کننده تأمین

 شاگردپروري و ورزي اندیشه علمی محل رود مراکز انتظار می
پرواضح  و باشد زنده و پویا یک جامعه قلب و فرهیختگان

 به طور کلی و فریبکاري تقلب و به است که ابتالء آن
گرایش به . جامعه است سالمت تهدیدکننده نبودن، کار درست

نامه، آسیب جدي به  استفاده از مؤسسات تولید مقاله و پایان
و فرآیندهاي آن وارد  آفرینی، خلق دانش پویایی علمی، ارزش

هاي مطالعات قبلی در حوزه  این پژوهش، عمده یافته. کند می
  .نماید هاي نظام آموزش عالی را تأیید می ها و آسیب چالش
ترین نشان بالندگی مراکز علمی، برخورداري از سهم قابل  مهم

سازي رفاه  آفرینی و زمینه توجه در خلق دانش، ارزش
توان در همه جا،  دهد که نمی ن میشواهد نشا. اجتماعی است

خلق دانش،  بااي مثبت و مستقیم بین میزان تولید مقاله  رابطه
متصور شد و تحقق این امر نیازمند آموزش، نظارت، تناسب 

رسد  به نظر می. هاي صحیح است گیري پارادایمی و جهت
توجهی به مباحث  تمرکز صرف بر نشانگرهاي رشد و کم

ها، زمینه رونق  ازن و پایدار در دانشگاهمربوط به توسعه متو
ی در آموزش و پژوهش دانشگاهی را  گرفتن رویکردهاي کم

اي را به همراه داشته  هاي عمده دوچندان نموده و چالش
توان وجود مؤسسات  در یک نگاه سطحی و متداول، می. است

ها و  ساز نزول کیفیت دانشگاه نامه و مقاله را زمینه تولید پایان
تر و متفاوت، شاید  کز علمی دانست و در نگاهی عمیقمرا

علمی  ها و برخی اعضاء هیأت بتوان عملکرد نامناسب دانشگاه
ساز رونق فعالیت و جوالن مؤسسات  را به عنوان عوامل زمینه

کنندگان  برخی مشارکت. نویسی دانست نویسی و مقاله نامه پایان
با صرف اندك  اند که چرا به راحتی و سؤالی را مطرح کرده



  1397، زمستان 4سال دهم، شماره ، يفناور و است علمیفصلنامه س؛ مجید قاسمی، کیوان صالحی

45  

ها و انتظارات دانشگاهی را در کف  توان خواسته اي، می هزینه
یا مؤسسات تجاري به دست آورد؟ آیا این شهر میادین 

توان آن  وضعیت، نشانه قوت این مؤسسات است یا اینکه می
ها و  ها، خواسته نامه را ناشی از افت کیفیت موضوعات پایان

نهادهاي مرتبط دانست؟ به هاي افراد یا  انتظارات و نظارت
توان بخشی از دالیل رونق بازار مؤسسات  رسد می نظر می
نگر  استیالء رویکردهاي کمی«نویسی را ناشی از دو عامل  مقاله

ها و نشانگرهاي  در فضاي دانشگاهی و کیفیت پائین مالك
حجم باالي تدریس اساتید و بالتبع «و » دانشگاه و دانشگاهیان

ها و  کز و عدم نظارت کافی بر کیفیت گزارشکمبود زمان تمر
  .دانست» مقاالت دانشجویان

از دیگر عوامل گرایش دانشجویان به استفاده از این مؤسسات 
هاي علوم اجتماعی و رفتاري را  و رونق آنها به ویژه در حوزه

توان حاکمیت رویکردهاي کمی در انجام پژوهش و  می
دهد  شواهد نشان می. هاي پژوهش دانست تدریس شیوه

که ( اینگونه مؤسسات در تدوین مقاالت با رویکردهاي کمی
شده و تقریباً یکسان دارند و با سرعت  ساختاري کامالً تعریف

) شود هاي آن انجام می بسیار زیاد از طریق سر هم کردن بخش
هاي مبتنی بر رویکردهاي  اند اما در تدوین پژوهش موفق بوده

هاي آن و تولید نتایج  براي گردآوري داده که(کیفی و ترکیبی 
متقاعدکننده به تخصص و بینش باالتر و نیز حضور 

مدت و مستمر در میدان پژوهش نیاز بوده و گزارش  طوالنی
محور آن هم به ذکر جزئیات دقیق وابسته  هاي بافت یافته
رسد  به نظر می. اي مواجه هستند هاي عمده با چالش) است

هاي اکتشافی  بکارگیري رویکردها و پارادایمآموزش، ترویج و 
هاي کیفی و ترکیبی هستند  سو با ماهیت پژوهش که عمدتاً هم

عالوه بر اینکه به کاهش احتمال بروز سرقت علمی و از رونق 
انجامد فرصت و ظرفیت  نویسی می افتادن فعالیت مراکز مقاله

الزم براي حرکت پرشتاب تحقق رسالت مراکز علمی در 
این امر به ویژه در . آورد مرجعیت علمی را فراهم می کسب
هاي علوم اجتماعی، رفتاري و انسانی که در صورت  حوزه

 از( 1ایفاء نقشی سازنده، زمینه کاهش احتمال بروز الیناسیون
هاي فرهنگی  شدن در برابر وابستگی و بیمه) بیگانگی خود

ه ک استنماید ضرورت دارد و منطقی  کشور را تسهیل می
هاي آموزشی، پژوهشی و نظارتی در مراکز  گذاري سیاست

                                                 
1- Alienation 

هاي  علمی، بیش از پیش بر گسترش این رویکردها و پارادایم
  .پژوهشی و آموزشی تعریف و استوار شود

گیري  معضل شکل از رفت ها و با هدف برون با توجه به یافته
نامه، در ادامه برخی  و رونق مؤسسات تولید مقاله و پایان

  :سازمانی مرتبط با این امر پیشنهاد شده است درون راهکارهاي
 گرایانه در گرایانه و کمی اثبات رویکرد استیالء«با توجه به  °

هاي دانشگاهی و تبعات ناشی از آن به ویژه در  پژوهش
و به منظور » هاي علوم انسانی، اجتماعی و رفتاري حوزه

قق مرجعیت تسریع و تسهیل فرآیند حرکت در راستاي تح
هاي تشویقی کارآمدي به  نامه شود شیوه علمی، پیشنهاد می

سو با نیازهاي کشور  گذاري مقاالت اصیل و هم منظور ارزش
و اسناد باالدستی، ایجاد و شرایطی فراهم شود که مطالعات 

آفرین، از مقاالت تکراري یا کاذب و نامتناسب با  ارزش
 .ویق قرار گیردنیازهاي جامعه، متمایز شده و مورد تش

همچنین به منظور کاهش تبعات ناشی از غلبه رویکردهاي  °
ها و به ویژه در  گرایانه در نظام پژوهشی دانشگاه کمی
شود  هاي علوم انسانی، اجتماعی و رفتاري، پیشنهاد می حوزه

سازوکاري در نظر گرفته شود تا ضمن بازنگري و اصالح 
ها، نشانگرها و  الكها، م نامه گرایی در شیوه روح کمی

تمرکز «علمی، از  معیارهاي جذب، ترفیع و ارتقاء اعضاء هیأت
ها و نشانگرهاي جذب دانشجویان  و عواقب ناشی از مالك

» شده چاپ تعداد مقاالت اساس بر اساتید دکتري و ارتقاء
آفرین و  هاي اصیل، اکتشافی و ارزش کاسته شده و بر پژوهش
تواند در  این رویه می. تمرکز شودمقاالت برآمده از آنها، 

کاهش گرایش و مراجعه مخاطبان به مؤسسات مقاله و 
نویسی اثر گذارده و دستاوردهاي ارزشمندي را به  نامه پایان

 .همراه آورد

 دانشجویان با توجه به شکل نگرفتن توانمندي الزم در °
هاي اصیل و همچنین کیفیت ناکافی برخی  پژوهش انجام براي
روزرسانی  اي روش تحقیق و ضرورت تقویت و بهه کالس

هاي پژوهش، پیشنهاد  هاي پژوهشی مدرسان روش صالحیت
در سطح ق یتحق شود شبکه کیفیت مدرسان و اساتید روش می

وزارتخانه و شوراي عالی انقالب فرهنگی ایجاد و ضمن 
اندیشی و هماهنگی راهبردي مبتنی بر  برقراري جلسات هم

و  1هاي معکوس ، کالس2رکیبیهاي آموزش ت دوره

                                                 
2- Blended learning 
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روزرسانی  ، براي ارتقاء و به2هاي برگزاري وبینار ظرفیت
این کار . هاي مورد نیاز اعضاء این شبکه اقدام شود توانمندي

هاي  هاي استادان حوزه ها و توانمندي شاید بتواند بر ظرفیت
شناسی پژوهش افزوده و ضمن ارتقاء کیفیت  روش

هاي  قویت احتمال همکاريهاي دانشگاهی و ت پژوهش
اي، زمینه تحول در توانایی  رشته هاي بین گروهی و پژوهش

راهبردي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و سایر 
هاي مرتبط در تحقق رسالت مرجعیت علمی را  وزارتخانه
 .فراهم نماید

هاي موجود در  هاي ناشی از کاستی با در نظر داشت آسیب °
ها شامل  نامه ن ها و پایا بر پژوهشهاي نظارت  برخی حوزه

اي و  نظارت ناکافی و نامناسب در سطوح دانشگاهی، دانشکده
اساتید؛ تأثیر منفی حجم باالي دروس اساتید در نظارت 

ها؛ کیفیت پائین برخی جلسات  ناکافی آنها بر فرآیند پژوهش
شده و همچنین عدم دسترسی رایگان  هاي انجام دفاع و داوري
افزارهاي  علمی به نرم دودیت اعضاء هیأتو بدون مح

  :شود همانندجو، پیشنهاد می
محور  به منظور فاصله گرفتن از نگاه قالبی و صرفاً مرتبه -

براي تعیین تعداد سهمیه استاد راهنما و مشاور، سازوکاري 
هاي تحصیالت  آموختگان دوره براي نظرسنجی از دانش

عملکرد اساتید  تکمیلی به منظور قضاوت در خصوص کیفیت
راهنما، مشاور و داور ایجاد شود تا ضمن استفاده از نتایج آن 

ها و  نامه گیري در خصوص تخصیص تعداد پایان براي تصمیم
علمی، زمینه الزم براي پایش  ها به هر عضو هیأت رساله

ها و  ها، رساله نامه وضعیت موجود و ارتقاء کیفیت پایان
تواند ضمن  این رویه می. دهاي دانشگاهی فراهم شو پژوهش

رقابتی کردن و باکیفیت شدن فرآیند نظارت و راهنمایی 
هاي دانشجویی، به  نامه ها و پایان علمی بر پژوهش اعضاء هیأت

ظرفیت استفاده بهینه از تجارب استادان متعهد و پویا افزوده و 
ها به اساتید بر  نامه محور پایان از مخاطرات تخصیص مرتبه

  .آنها بکاهد افت کیفیت
 سطوح در مستمر پویا به منظور کمک به نظارتسازوکاري  -

  .استادان راهنما تدوین شود و دانشکده دانشگاه،
بازنگري سازي براي  اي به منظور زمینه هاي حرفه کارگروه -

                                                                            
1- Flipped classroom 
2- Web-based seminar 

و جلسات  یهاي دانشگاه بر پژوهش در ساختارهاي نظارت
  .تشکیل شود ها دفاع از رساله

 مسائل به التزام آموزشی، هاي برنامه ها و کارگاهبا برگزاري  -
اخالقی در پژوهش به ویژه خودنظارتی بر فرآیند اجراي 

  .شود پژوهش ایجاد و تقویت
علمی به  دسترسی بدون محدودیت اعضاء هیأت -
جو فارسی و التین براي کنترل کیفیت  افزارهاي همانند نرم
  .اهم شودنویسی و رعایت اخالق استنادنویسی فر منبع

هاي کالن مبتنی بر اسناد فرادستی و نیازها  گذاري با سیاست -
هاي اصلی مراکز اجرایی و تخصیص و تفویض آن  و اولویت

هاي آموزشی، زمینه  اي و گروه در سطوح دانشگاهی، دانشکده
محور و  هاي اصیل، مسئله الزم براي حمایت ویژه از پژوهش

سازي  اجرایی. فراهم شود آفرین مرتبط با نیازهاي کشور ارزش
سازي فرهنگ  تواند به تقویت و نهادینه این رویه می

راستایی با اهداف کالن علمی کشور در  پاسخگویی و هم
هاي  ها و گروه ها، دانشکده مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاه

 .اي بیانجامد هاي حرفه آموزشی و انجمن

تحقیق  هاي روش با توجه به کیفیت ناکافی برخی کالس °
به دالیلی نظیر جدي گرفته نشدن اینگونه دروس و یا نگاه 
عمومی و نه تخصصی به این دروس و تخصیص تدریس آنها 

که صرفاً در حوزه علمی خودشان و (به اساتید صرفاً محتوایی 
) اند شناسی پژوهش، داراي تخصص و تجربه نه حوزه روش

  :شود سازوکاري طراحی شود که پیشنهاد می
واحدهاي این دروس به عنوان واحدهاي تخصصی و عملی  ▪

  .و نه نظري در نظر گرفته شود
شناسی  تا حد امکان، تدریس این درس به متخصصان روش ▪

  .پژوهش و نه مدرسان محتوایی، واگذار شود
هاي تحصیالت تکمیلی باید حداقل  براي دانشجویان دوره ▪

ی، کی فی و شش واحد روش پژوهش با سه رویکرد کم
هاي  ترکیبی در نظر گرفته شود چرا که در اغلب دوره

تحصیالت تکمیلی، حداکثر دو واحد روش تحقیق دیده شده 
پذیر است که با بروز  و پرسش اینجاست که آیا امکان

ها در رویکردهاي پژوهشی و حاکمیت  تحوالت و دگرگونی
هاي  در مراکز و دانشگاه] 24[ 3شناسی سومین جنبش روش

هاي درسی دانشگاهی، دو واحد  همچنان در اغلب برنامه، برتر

                                                 
3- Methodology movements 
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درسی به این حوزه پراهمیت اختصاص داده شود و با این 
رود که دانشجویانی توانمند و با  اوضاع انتظار هم می

هاي پژوهشگري سطح باال در حیطه تخصصی خویش  قابلیت
، واحدي این شش واحدالزم است عالوه بر . نیز تربیت شوند

هاي   هاي نگارش علمی در برنامه نام ارتقاء توانمندي نیز با
درسی گنجانده شود تا زمینه و بستر تحول در خلق دانش به 

هاي مرتبط با علوم انسانی، اجتماعی و رفتاري  ویژه در حوزه
  .و همچنین حرکت در راستاي مرجعیت علمی فراهم آید

 باید بخش مهمی از ارزشیابی عملکرد و محاسبه نمرات ▪
هاي  شناسی پژوهش به پروژه دانشجویان در دروس روش

عملی و کاربردي منوط گشته و زمان الزم براي آن نیز در 
هاي حال حاضر  طبق رویه. اختیار مدرسان قرار داده شود

رسد با قائل شدن ارزش بیشتر براي  به نظر می ،اعالم نمرات
و جابجا ها  و اداري در گردآوري داده کیها و تفکر مکانی رویه

شدن هدف با وسیله، مدرسان این دروس نیز همچون سایر 
اي و  اي دوهفته دروس نظري مجبور به اعالم نتایج در بازه

ساز غیرکاربردي  ماهه هستند که این امر زمینه حداکثر یک
شدن فرآیند آموزش و ارزشیابی عملکرد دانشجویان و در 

ن محوري و شکل نگرفت اهمیت شدن پروژه نتیجه کم
هاي عملی دانشجویان در این دروس را فراهم  شایستگی

شود که شیوه ارزشیابی دروس کاربردي  پیشنهاد می. آورد می
اي  هاي پژوهش با یک تحول رویه و راهبردي نظیر روش

همراه و فرصت اعالم نمرات آنها دست کم به سه ماه پس از 
جهی از پایان ترم افزایش یابد تا مدرسان بتوانند بخش قابل تو

هاي عملی اختصاص  امتیاز عملکرد دانشجویان را به پروژه
هاي پژوهشی  تواند ضعف مهارت این رخداد می. دهند

ترین تهدیدها و عوامل افت  دانشجویان به عنوان یکی از مهم
کیفیت مطالعات دانشگاهی و گرایش به مؤسسات 

  .رنگ نماید نویسی را کم نامه پایان
هاي  با تشکیل مستمر و باکیفیت کارگاهپیشنهاد دیگر اینکه  °

یابی استادان و دانشجویان تحصیالت  ارتقاء رفتار اطالع
شناسی  تکمیلی، مشکل سواد ناکافی آنها در مبحث روش

پژوهش و همچنین آشنایی کم پژوهشگران دانشگاهی با 
 .مجالت غارتگر فراهم شود

نویسی به  اگر چه برخوردهاي قهري با مؤسسات مقاله °
پذیر و شدنی است اما استفاده از  عنوان اولین راهبرد، دسترس

. رود آن، روشی هوشمندانه و راهبردي کارآمد به شمار نمی
اي شفاف از بروز  وجود این مؤسسات و رونق کار آنها نشانه

و تشدید برخی سوءکارکردها در مراکز علمی و همچنین در 
ورتی که رسد در ص به نظر می. اخالق عمومی جامعه است

ها و کارکردهاي آموزشی، پژوهشی، فرهنگی  ها، رویه فعالیت
سازمانی نیازمند  هاي درون و نظارتی در آن دسته از حوزه
اي کارآمد تعریف و به درستی  بهبود در مراکز علمی، به گونه

و به طور کامل اجرا شوند امکان و احتمال بروز مصادیق 
نویسی کاهش یافته  سرقت علمی و گرایش به مؤسسات مقاله

توان کاهش گرایش به مؤسسات  و در یک روند طبیعی، می
هاي آنها، محدود شدن  مذکور و از رونق افتادن فعالیت

هاي علمی و نیز بهبود اخالق علمی و در  مصادیق سرقت
نتیجه کسب اطمینان الزم براي اصالح بنیادین سوءکارکردهاي 

  .موجود را به انتظار نشست
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