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Abstract 

Research is a systematic study that is 
conducted to meet the scientific and 
technological needs of the country and 
generate wealth. But the emergence of the 
phenomenon of scientific fraud by Iranian 
researchers in recent years has called this 
principle into question. The aim of this study 
was to identify the outcomes of the scientific 
fraud of Iranian researchers in scientific-
international databases with a qualitative 
approach and content analysis method. Data 
were collected through in-depth and semi-
structured interviews with 22 top researchers, 
experts and policy makers in the country in 
2018-2019 using targeted sampling and 
snowball type. The findings showed that 
"reducing social support for science", 
"degrading Iran's scientific-international 
status", "diminishing the importance of 
education", negative outcomes and "changing 
the attitude of policymakers to research 
violations", "reviewing the student admission 
system", "Improving the regulations for the 
promotion of faculty members", "Teaching 
examples of research violations and its legal 
status" are among the expected outcomes of 
exposing this phenomenon. Therefore it is 
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possible, by examining the underlying and 
environmental causes and conditions of the 
occurrence of scientific fraud and identifying 
the basic strategies to deal with it, it 
prevented the occurrence of the phenomenon 
of scientific fraud, which leads to the 
mentioned negative outcomes. 
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  تحلیل یک مطالعه کیفی

  2آبادي رضا زین حسن، *1ناهید کیائی طالقانی

  دانشجوي دکتري مدیریت آموزش عالی، دانشگاه خوارزمی، تهران -1
  دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران -2

  

  دهیچک
پژوهشگران ایرانی طی  یبرختقلب علمی . شود نیازهاي علمی و فناوري کشور و تولید ثروت انجام می رفعمند است که به منظور   اي نظام پژوهش، مطالعه

المللی  هاي علمی بین حاضر با هدف شناسایی پیامدهاي بروز تقلب علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه مقاله. هاي اخیر اما این اصل را زیر سؤال برده است سال
نفر از پژوهشگران برتر، خبرگان و  22ساختاریافته با  ههاي عمیق و نیم هاي پژوهش از طریق مصاحبه داده. با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام شده است

ها نشان داد که کاهش  یافته. آوري شد گیري هدفمند و به روش گلوله برفی جمع به روش نمونه 1398و  1397هاي  گذاران پژوهش کشور در سال سیاست
گذاران به تخلف  ت آموزش از پیامدهاي منفی و تغییر نگرش سیاسترنگ شدن اهمی المللی ایران و کم حمایت اجتماعی از علم، تنزل جایگاه علمی بین
و همچنین آموزش مصادیق تخلف پژوهشی و جایگاه قانونی آن از پیامدهاي  علمی نامه ارتقاء اعضاء هیأت پژوهشی، بازبینی نظام پذیرش دانشجو، اصالح آئین

اي و محیطی بروز تقلب علمی و شناسایی راهبردهاي اصولی مقابله با  بررسی علل و شرایط زمینه بنابراین محتمل است که با. مورد انتظار افشاي این پدیده است
  .شود پیشگیري کرد بتوان از تقلب علمی که منجر به پیامدهاي منفی مورد اشاره می ،آن

  تقلب علمی، پژوهش، اخالق پژوهش، تحلیل محتوا: ها کلیدواژه
 :شود قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد میبراي استنادات بعدي به این مقاله، 
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Scientific-International Databases: Analysis of a Qualitative Study. Journal of Science & Technology Policy, 12(2), 
1-12. {In Persian}. 
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  1مقدمه -1

پیشرفت و توسعه پایدار  در مهم عواملپژوهش یکی از 
بدون پژوهش، دانش بشر توسعه نیافته و دچار  .استکشور 

در تحقیق خود، ] 1[محمدزاده و صالحی . شود رکود می
 "روز و مؤثر در پیشرفت کشور هاي علمی به انجام پژوهش"

هاي دانشگاه پویا و با نشاط  را به عنوان یکی از شاخص

                                                           
DOI: 10.22034/jstp.2020.12.2.1175 

  std_kiaie@khu.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

و نشاط امورآموزشی نیز با انجام  مطلوب عنوان کردند، پویایی
دهد که پیشرفت علوم،  تاریخ نشان می. رتبط استپژوهش م

ذهن نتیجه رویکرد پژوهشی افراد تالشگري است که 
هاي پژوهشی بوده  همواره محرکی براي فعالیت آنها پرسشگر

تحقیقات علمی با پیشرفت و توسعه ارتباط مستقیم . تاس
هاي علمی در کشورهاي  حجم وسیع پژوهش. دارد

که رشد و توسعه  این واقعیت است یافته صنعتی گویاي توسعه
 در این کشورها. گذاري در بخش پژوهش است نتیجه سرمایه
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درصد  5که حدود بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی 
  گذاري در امور پژوهشی اختصاص داده به سرمایهاست 
تر  احساس نیاز به پژوهش براي موضوعات بااهمیت .شود می

 و وقت اتالف ها، کاري دوباره به منظور به حداقل رساندن
بنابراین . بوده است تصمیم و اجرا مخاطرات و بودجه

 اي دارد هاي کالن نقش عمده گیري پژوهش به ویژه در تصمیم
باید نیازهاي علمی و فناوري ها  آنچه مسلم است پژوهش]. 2[

رود با شناسایی نیازهاي  و انتظار می کشور را برطرف کنند
گران، علم نافع را مبناي کار خود قرار روز جامعه، پژوهش

اما آیا این اتفاقی  دهند و از علم تکراري و تبلیغی پرهیز کنند
، ایران در میان بیش 2019در سال  افتد؟ است که در ایران می

کشور دنیا، از نظر تعداد مقاالت علمی و پژوهشی  230از 
این در حالی است ). 1 جدول( را کسب نموده است 15رتبه 

در میان این کشورها  53ایران داراي رتبه  1996که در سال 
دهد میزان رشد مدارك علمی در  آمارها نشان می. بوده است
برابر رشد علمی دنیا بوده  24سال گذشته بیش از  16ایران در 
به  وپوسکاسبا مقایسه آمارهایی که در پایگاه استنادي . است

، ایران در 2019تا سال  1996نمایش گذاشته شده از سال 
  .تولید مقاالت علمی سیر صعودي داشته است
دهد شیب رشد  این روند رشد در مقاالت ایرانی نشان می

. ها بسیار تند بوده است مقاالت علمی کشور در طی این سال
پژوهشی نتیجه تحقیقات علمی -پرواضح است مقاالت علمی

 باشند و از طرفی تحقیقات علمی با پیشرفت و توسعه می
ارتباط مستقیم دارد و نیازهاي علمی و فناوري را برطرف 

کند و باشناسایی نیازهاي روز جامعه، دستیابی به علم نافع  می
دهد، بنابراین توجه به این مسئله  را مبناي کار خود قرار می

ها  راستا با رشد کمی، رشد کیفی پژوهش مهم است که آیا هم
کمی، کیفیت مقاالت نیز محقق شده است؟ آیا در کنار رشد 

که نتیجه کار پژوهشی است مورد بررسی قرار گرفته است؟ و 
تر آیا تعداد زیاد مقاالت در یک کشور به معناي  از همه مهم

رفت در  رشد علمی آن کشور است؟ در حالیکه انتظار می
مدت زمان کوتاهی ایران بتواند به پاي تولید علمی کشورهاي 

کشور برتر  10ید علمی در زمره پیشرفته برسد و از نظر تول
هاي  جهان قرار گیرد، طرح موضوع تقلب علمی در پژوهش

پژوهشگران ایرانی، شیرینی ارتقاء جایگاه علمی ایران را به 
در  1395آبان  11تاریخ  بهاي که  بیانیه. کام ایرانیان تلخ کرد

پخش شد از  Springer Nature پایگاه خبري نشر
محقق ساکن ایران از این نشریه  282مقاله  58آوري  جمع

 28از این تاریخ  BioMed Centralبراین اساس . خبر داد
بر ]. 3[ کند آوري می مقاله را از فهرست منتشره خود جمع

در پایگاه  2018اکتبر سال  25اساس گزارشی که در 
اعالم شد، از نظر بیشترین نسبت  Scienceرسانی  اطالع

شده از کل مقاالت، ایران در صدر جدول  آوري عمقاالت جم
هاي  بنابراین ضروري است با توجه به گزارش ].4[قرار دارد 

هاي خارجی از اعالم میزان سرقت ادبی و  مکرر در پایگاه
تقلب علمی پژوهشگران ایرانی، براي حفظ جایگاه علمی 

المللی کشور و پیشرفت کیفی تولیدات علمی همگام با  بین
هاي مناسب از سوي مسئولین  ء کمی آن، راهبردارتقا

با . ریز در حوزه پژوهش اتخاذ شود گذار و برنامه سیاست
توجه به آنکه در نظر است آثار و نتایج این رویداد مورد 
بررسی قرار گیرد و از طرفی آثار اجتماعی هر پدیده، به عنوان 

شود، پژوهش حاضر با هدف شناسایی  پیامد شناخته می
هاي  مدهاي افشاي تقلب علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاهپیا
المللی انجام پذیرفت تا نتایج اقدامات و  بین

هاي پس از آن به بحث و بررسی گذاشته و  گذاري سیاست
  .نتایج آن اعالم شود

  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

در تحقیق خود از سرقت علمی به ] 5[پکوراري و پتریک 
مسئله در نقض قوانین دانشگاهی یاد کردند که نیاز عنوان یک 

  .به بررسی از دیگاه قانونی دارد
دهد گسترش  نشان می] 6[نتیجه تحقیق ربانی و همکاران 

به عنوان یکی از عوامل  -اي شدن آموزش عالی  کمی و توده
ها و  با دغدغه -مؤثر در تغییر الگوهاي خلق دانش 

لبه کمیت بر کیفیت آموزش و هاي متعددي از جمله غ نگرانی
پژوهش، تخصص زدایی، عدم تغییر ساختارهاي آموزشی 

تر  ساالرانه براي سازگاري با این تغییرات، عدم شفافیت و مردم
در یک  .شدن معیارهاي ارزشیابی و مدیریت همراه بوده است

دهه گذشته شاهد نوعی تغییر و گذار در نظام سنتی 
اي شدن علم و آموزش  ودهدانشگاهی به واسطه افزایش ت

عالی، افزایش دسترسی هر چه بیشتر به آموزش عالی، افزایش 
شمار دانشجویان تحصیالت تکمیلی و واحدهاي آموزش 
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اي و افزایش تولیدات  هاي میان رشته عالی، تأسیس رشته
این در حالی است که همسو با روند . ایم علمی در کشور بوده

هاي علمی همچون  شد آسیبهاي اخیر شاهد ر  فوق در سال
سرقت ادبی، عدول از هنجارها و اخالقیات علمی و 

تجربیات . ایم هنجاري علمی در نظام علمی کشور نیز بوده بی
زیسته ما نیز در فضاي دانشگاهی ایران مؤید وجود چنین 

هایی در اشکال مختلف آن و در مراحل مختلف  آسیب
  .پژوهش وتولید علم است

در تحقیق خود علل بروز رفتار ] 7[پورعزت و همکاران 
بندي  غیردانشگاهی استادان و دانشجویان را به شرح زیر دسته

عدم استقالل دانشگاه و عدم مشارکت در امور جامعه، : کردند
مناسب،  فقدان هویت مشخص دانشگاهی و الگوي معنایی

ضعف شخصیت و مسائل اعتقادي، عدم آشنایی با رفتارهاي 
غیردانشگاهی و دانشگاهی، مشکالت مالی و عدم امنیت 
شغلی، مسائل فرهنگی و عدم توجه به مسائل بلندمدت 
                                                           
1- https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2019 

، ساختار نامناسب استخدام و )مدت گرایش به رفتارهاي کوتاه(
چنین آنها هم. پذیري ارتقاء و ارزشیابی و همچنین جامعه

اند که رفتار غیردانشگاهی از سوي استادان و  اشاره کرده
کاهش : دانشجویان، پیامدهایی در سطح جامعه دارد

مشروعیت و منزلت دانشگاه در سطح جامعه، کاهش شأن و 
منزلت استادان و دانشجویان در اجتماع، کاهش نسبی اعتبار 

آموختگان، ترویج جامعه  مدرك دانشگاهی، بیکاري دانش
اخالق و نهایتاً عدم توانایی دانشگاه در ایجاد حلقه  یب

  .بازخورد اصالحی در جامعه و ایفاء نقش مصلح اجتماعی
پژوهش عنوان  سوءرفتاردر تحقیقی با عنوان ] 8[ 2اسمیت

دانشگاه ملی سئول اعالم  2006ژانویه سال  11کرد که در 
یک پیشگام در ( 3کرد که بخش اعظم تحقیقات هوانگ هو

، ساختگی )تحقیقات سلول بنیادي و یک قهرمان ملی در کره
براي تولید  2005ادعاي هوانگ هو در سال . بوده است

                                                           
2- Smith 
3- Hwang Woo-suk 

  1)2019( ایران از نظر تعداد مقاالت علمی در میان کشورهاي جهانجایگاه ) 1جدول 

 کشور رتبه
تعداد 
 مقاالت

تعداد اسناد 
 قابل استناد

تعداد 
 استنادات

تعداد 
 خوداستنادي

تعداد استناد 
 در هر سند

 Hشاخص 

 884 80/0 379765 544310 669877 684048 چین 1

 2386 86/0 282855 582779 605796 678197 آمریکا 2

 1487 98/0 62486 207745 188259 212519 انگلیس 3

 624 54/0 47364 101838 173574 187014 هند 4

 1298 91/0 55750 167682 167305 183640 آلمان 5

 1036 63/0 26821 83421 123834 132308 ژاپن 6

 1030 93/0 43611 117534 113243 125709 ایتالیا 7

 1180 87/0 26734 104040 109099 118951 فرانسه 8

 1193 95/0 26543 110142 104950 115384 کانادا 9

 580 38/0 21450 42097 108786 111820 روسیه 10

 1001 06/1 32171 116738 100527 110579 استرالیا 11

 904 87/0 24670 87368 93133 100364 اسپانیا 12

 687 74/0 18450 66127 86242 89544 کره جنوبی 13

 578 54/0 14720 45929 80430 84887 برزیل 14

 329 84/0 23561 54671 62836 64744 ایران 15

 1032 15/1 16394 74321 58783 64539 هلند 16

 562 69/0 10713 34722 47450 50338 لهستان 17

 443 58/0 8897 29044 47226 49930 ترکیه 18

 993 21/1 12225 59216 44583 49033 سوئیس 19

 896 09/1 9662 48756 41554 44895 سوئد 20
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هاي بزرگساالن در سراسر جهان  هاي بنیادي از سلول سلول
ي جدید براي درمان بیماري ها راهواکنش نشان داد چون 
. دیگر ایجاد کرده بود 1دژنراتیوهاي  پارکینسون و بیماري
ترین  اي معروف شد که یکی از جالب رسوایی او به اندازه

متأسفانه تاریخ شامل . هاي تقلب علمی را مطرح کرد پرونده
هاي برجسته زیادي از دانشمندان تقلبی است اما آنها تا  نمونه

همین اواخر به عنوان فردي عجیب و غریب منزوي در نظر 
سال  20اما در . اند به علم زده کیاندب شدند که آسی گرفته می

گذشته پس از آنکه این کشورها شاهد افزایش مصادیق تقلب 
توان آن را نادیده گرفت؛  شدند به این نتیجه رسیدند که نمی

این یک گذار . بلکه نیاز است که تشخیص و مدیریت شوند
دردناك است و به همین دلیل چند کشور محدود فرآیند مؤثر، 

. اند ملی براي مقابله با تقلب در پژوهش تعریف کرده جامع و
اند اما هیچ  کشورهاي حوزه اسکاندیناوي این کار را انجام داده
مقابله . اند یک از کشورهاي بزرگ از اتحادیه اروپا موفق نبوده

هایی است که در یک جا جمع  با تقلب در اثر رسوایی
از آنها  تواند شوند جایی که جامعه علمی دیگر نمی می

پوشی کند و باید کاري انجام شود که معموالً این فرآیند  چشم
  .به شدت کُند است

  
  شناسی پژوهش روش -3

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام 
هاي اجتماعی انجام  تحقیق کیفی به منظور درك پدیده. شد
 با توجه به مفروضات اساسی و زیردر این پژوهش . شود می

بنایی رویکرد کیفی در پژوهش، تعداد نمونه پیش از اجراي 
پیدا گیري تا زمانی ادامه  تحقیق تعیین نشده و فرآیند نمونه

در این تحقیق به . نوعی اشباع اطالعاتی حاصل شود که نمود
گیري هدفمند مورد استثنائی، متمرکز و مورد  روش نمونه

انتخاب و  نظران در حوزه پژوهش نوعی، تعدادي از صاحب
گیري گلوله برفی، تعداد بیشتري از  سپس از طریق نمونه

هاي  ها از طریق مصاحبه داده. ها گزینش شدند رسان اطالع
قبل از شروع . آوري شد ساختاریافته جمع عمیق و نیمه

اي از موضوع پژوهش جهت آمادگی اولیه  مصاحبه، خالصه
شوندگان از طریق تلفن، ایمیل و یا پیام به اطالع آنها  مصاحبه

رسانده شد و در ابتداي جلسه مصاحبه نیز به طور مختصر 

                                                           
1- Degenerative 

به منظور ثبت . درباره موضوع پژوهش توضیحاتی داده شد
کننده بر فرآیند مصاحبه  هاي کیفی و تمرکز بیشتر مصاحبه داده

ها ضبط و  شوندگان، تمام مصاحبه و با کسب اجازه از مصاحبه
. برداري صورت گرفت  از نکات کلیدي هر مصاحبه یادداشت

. میانگین مدت زمان هر مصاحبه یک ساعت بود
نظران و  گذاران، صاحب کنندگان پژوهش هم سیاست مشارکت

اي دولتی اعم از ه مطلعان کلیدي حوزه پژوهش در دانشگاه
علمی فعال و مشهور در امر پژوهش  اعضاء هیأت

، معاونان پژوهشی )پژوهشگران برتر ملی و دانشگاهی(
سازان  هاي دولتی، مدیران و تصمیم ها و پژوهشگاه دانشگاه

حوزه پژوهش در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و 
. دندمدیران مرتبط به مبحث تخلفات علمی و دانشگاهی بو

نفر رسید که از  22کنندگان به  به طوري که تعداد مشارکت
نظران حوزه  گذاران و صاحب نفر جزء سیاست 11بین آنها 
ها  ها و پژوهشگاه نفر از معاونین پژوهشی دانشگاه 3پژوهش، 

با . علمی فعال در امر پژوهش بودند نفر از اعضاء هیأت 8و 
اي بروز تقلب هاي عمیق به بررسی دقیق پیامده مصاحبه

ها و مقایسه  سازي کامل مصاحبه علمی پرداخته شد و با پیاده
ها  ها، مفاهیم از درون آنها خارج و در قالب مقوله مداوم داده

ها و رویدادهاي مشابه  براي آنکه وقایع، ایده. بندي شدند دسته
سازي که  بندي شوند، مفهوم در یک واحد یا یک دسته گروه

م براي هر رویداد یا اتفاق است، با کاوش همان انتخاب یک نا
عمیق در یک جمله، سطر، پاراگراف و صفحه انجام و به 

کد  82در مجموع . هرکدام از آنها یک مفهوم یا کد الصاق شد
باز اولیه استخراج شد و در در کدگذاري ثانویه با مقایسه 

اي واحد قرار  مفاهیم، موارد مشابه و مشترك در قالب مقوله
کد نهایی  40در قالب ) کدها و مفاهیم(ها  بنابراین داده؛ گرفت

کنندگان در پژوهش  اطالعات اولیه مشارکت .نمایش داده شد
  .ارائه شده است 2 جدولدر 

هاي به دست آمده در بخش اول تحقیق از  براي تحلیل داده
ها است  روش کدگذاري که نوعی راهبرد تقلیل و تحلیل داده

بندي و  هاي کیفی، تلخیص، طبقه دهکه در چارچوب آن دا
تحلیل اطالعات به . شوند، استفاده شده است بندي می مقوله

دست آمده بر مبناي شیوه کار در راهبرد مذکور و به صورت 
منظور از . کدگذاري باز و کدگذاري محوري صورت گرفت
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پیشنهاد ] 9[ 1کدگذاري فنونی هستند که استراوس و کوربین
هاي برآمده از مصاحبه و  خُرد کردن دادهاند و شامل  کرده

ها و در کنار هم قراردادن  هاي ایجاد مفاهیم و مقوله یادداشت
ها با  ها به شکلی است که به وضوح ارتباط بین مقوله مقوله

کدبندي باز در دو مرحله اولیه و . همدیگر را توجیه کند
 تواند با کدگذاري کدبندي اولیه می. گیرد ثانویه صورت می

سطر به سطر، عبارت به عبارت یا پاراگراف به پاراگراف 
به هر کدام از آنها یک مفهوم یا کد الصاق . ها انجام شود داده
در کدگذاري ثانویه با مقایسه مفاهیم، موارد مشابه و . شود می

بنابراین انبوه ؛ گیرد اي واحد قرار می مشترك در قالب مقوله
اد مشخص و محدودي از به تعد) کدها و مفاهیم(ها  داده
ها در کنار  سپس این مقوله. یابد هاي عمده کاهش می مقوله

  ].10[شوند  یکدیگر قرار گرفته و به هم مرتبط می
 در موجود  می  کال هاي اي از گزاره نمونه 4و  3هاي  جدولدر 

شده مربوط  شوندگان و کدهاي شناسایی هاي مصاحبه مصاحبه
هاي  به پیامدهاي تقلب علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه

  .المللی ارائه شده است علمی بین
اطمینان و مقبولیت مطالعات کیفی توسط  چهار مالك براي

قابلیت اعتبار، : پیشنهاد شده که عبارتند از] 11[ 2گوبا و لینکن
  .پذیري، قابلیت اطمینان و تأییدپذیري قابلیت انتقال

و  نیمحققها با روش بازبینی توسط  قابلیت اعتبار داده
سازي و استفاده از منابع  همچنین با استفاده از تکنیک مثلث

                                                           
1- Strauss & Corbin 
2- Guba & Lincoln 

گذاران و  ها شامل پژوهشگران برتر، سیاست گانه داده هس
ها  متخصصان آموزش عالی و معاونین پژوهشی دانشگاه

هاي مختلف بررسی شده و  مصاحبه به عمل آمد تا دیدگاه
تري در خصوص پیامدهاي بروز  ترو عمیق هاي جامع داده

هاي  تقلب علمی برخی از پژوهشگران ایرانی در پایگاه
در این پژوهش . المللی حاصل شود لمی بیناطالعاتی ع

گیري هدفمند و تالش براي دستیابی به  استفاده از روش نمونه
هاي پژوهش را افزایش  پذیري یافته هاي غنی، امکان انتقال داده
هاي عمیق  ها از طریق مصاحبه نحوه گردآوري داده. دهد می

 بندي و ها، دسته مدت با داده بود و با درگیري طوالنی
سازي آنها انجام شد تا مالك تأییدپذیري نیز رعایت  مفهوم
 3براي قابلیت اطمینان نیز درصد توافق کدگذاري داخلی. شود

به این منظور یک مصاحبه در اختیار . مورد توجه قرار گرفت
گیرد تا میزان توافق آنها در کدگذاري به دست  دو نفر قرار می

  .ن موضوع انجام شدها ای آید که براي تعدادي از مصاحبه
  
  هاي پژوهش یافته -4

کد نهایی نمایش داده  40ها در قالب  ها، داده بر اساس مصاحبه
ي تقلب علمی رویدادها یا اتفاقاتی که به عنوان پیامدها. شد

در دو مقوله کلی و هفت  5 جدولبه شرح  اند شناخته شده
هایی از  نمونهه اختصار به آن بدر که  اند مقوله فرعی ارائه شده

  .کدهاي نهایی هر مقوله اشاره شده است

                                                           
3- Intercode Agreement 

  کنندگان در پژوهش مشارکت) 2جدول 
  شونده جایگاه مصاحبه  شماره مصاحبه  شونده جایگاه مصاحبه  شماره مصاحبه

  1مصاحبه شماره 
فناوري وزارت علوم، معاون سابق پژوهش و 

  تحقیقات و فناوري
  12مصاحبه شماره 

همکار طرح نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و 
  فناوري

  رئیس سابق شهرك علمی و فناوري اصفهان 13مصاحبه شماره   1395پژوهشگر برتر سال   2مصاحبه شماره 
  المللی ایران در علوم اجتماعی دانشمند بین اولین  14مصاحبه شماره   علمی دانشگاه تهران عضو هیأت  3مصاحبه شماره 
  علمی هاي انتظامی اعضاء هیأت مسئول هماهنگی هیأت  15مصاحبه شماره   علمی دانشگاه تربیت مدرس  عضو هیأت  4مصاحبه شماره 
   1394برتر استان البرز در سال  پژوهشگر  16مصاحبه شماره   معاون پژوهشی پژوهشگاه   5مصاحبه شماره 
  علمی مؤسسه پژوهشی عضو هیأت  17مصاحبه شماره   معاون مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی  6مصاحبه شماره 
  رئیس مؤسسه پژوهشی  18مصاحبه شماره   معاون پژوهشی پژوهشگاه  7مصاحبه شماره 
  علمی دانشگاه خوارزمی  عضو هیأت  19مصاحبه شماره   علمی دانشگاه تربیت مدرس عضو هیأت   8مصاحبه شماره 
  معاون پژوهشی دانشگاه   20مصاحبه شماره   1393پژوهشگر برتر سال    9مصاحبه شماره 
  علمی مؤسسه پژوهشی عضو هیأت  21مصاحبه شماره   هاي ممیزه مشاور رئیس مرکز در امور هیأت  10مصاحبه شماره 
  علمی دانشگاه تهران عضو هیأت   22مصاحبه شماره   رئیس پژوهشگاه    11مصاحبه شماره 
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  هاي حاصل از کدگذاري مقوله) 5جدول 

  تکرار کدها  کد نهایی  مقوله فرعی مقوله کلی

  منفی پیامدهاي

کاهش حمایت 
  اجتماعی از علم

ایران به عنوان اولین کشور در تقلب علمی، باالترین رشد مقاله به همراه 
باالترین میزان تقلب، آمار صعودي تقلب در ایران، ارائه آمارهاي 

 کننده توسط مسئولین، حذف اعتماد نسبت به اصالت آثار علمی دلخوش

5  

تنزل جایگاه علمی 
  کشورالمللی  بین

هاي آتی، به خطر افتادن آبروي ایران  عدم پذیرش مقاالت ایرانی در سال
الملل، عدم  المللی، موقعیت حساس ایران از دید بین در مجامع علمی بین

چاپ مقاالت ایرانی در مجالت معتبر خارجی، عدم اعتماد به 
  هاي ایرانی پژوهش

5 

رنگ شدن اهمیت  کم
  آموزش

تولید مقاله، عدم توجه به آموزش مؤثر، ارج توجه بیش از حد به 
نگذاردن به تربیت مؤثر نیروي انسانی، تکلیف پژوهشی زیاد براي استاد 

  به عنوان مانعی براي آموزش کارآمد
4 

  المللی هاي علمی بین شده پیامدهاي منفی تقلب علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه هاي کالمی و کدهاي شناسایی اي از گزاره نمونه) 3جدول 
  هاي کالمی گزاره  شده کدهاي شناسایی  شونده مصاحبه

  7م 
 هايارائه آمار کاهش حمایت اجتماعی از علم،

  کننده توسط مسئولین دلخوش
تعداد زیادي مقاله داریم خب که  ،منطقهدر یم که ئخواهیم بگو ما می

  ?So What چی؟

  12م 
ن به تربیت ردرنگ شدن اهمیت آموزش، ارج نگذا کم

  مؤثر نیروي انسانی
  ه چقدر مرجعیت علمی داشته باشیاست ک مهم این

  14م 
، عدم اعتماد به کشورالمللی  تنزل جایگاه علمی بین
  داخلیهاي  پژوهش

گفتند شما چرا به  ومثالً با پژوهشگران خارجی مصاحبه کردند 
 ی ازکنید؟ یک حوزه پزشکی استناد نمی درها مثالً  مقاالت ایرانی

ند ما اعتماد نداریم نه فقط در مورد ویگ ه که میاست ک ن ایناش یلدال
  ند اعتماد نداریمویگ میهم ... پاکستان و درباره ایران بلکه 

  16م 
، عدم چاپ مقاالت کشورالمللی  تنزل جایگاه علمی بین

  در مجالت معتبر خارجی
اصالً هیچ ایرانی مقاله  Management Science مجلهدر  مثالً

  چاپ نکرده است

هاي علمی  شده پیامدهاي مورد انتظار تقلب علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه هاي کالمی و کدهاي شناسایی ازگزاره اي نمونه) 4جدول 
  المللی بین

  هاي کالمی گزاره  شده کدهاي شناسایی  شونده مصاحبه

  17م 
گذاران به تخلف پژوهشی،  تغییر نگرش سیاست

  بندي براي حل مشکل تقلب اولویت

 ها را در آسیب داین چالش بکنبر روي وزارت علوم کار تحقیقاتی 
براي این موضوع و  دهد و بگویدسیاستی ارائه  مقاالتو بعد بیاورد 

 چهارشما در این  ... و آقاي دکتر دراهکارها وجود دار نفالاین موانع 
تا  دهاز این  اتاش ر چهارتا  سهاش را حل کنی بیا  نی همهاتو سال نمی

  دبندي کن کن اولویتحل 

  علمی ، تغییر در انتظارات از هیأتءنامه ارتقا اصالح آئین  12م 

که عمق مطلب را از  بشودات یک آدمی  علمی ی هیأتهخوا می اگریا 
و خب این  دعمیق باش طوریاد بده که چ او به ،بیرون ددانشجو بکش

باید جلسات مباحثه  دباید وقت بگذار. دفرق دار آن قبلیخیلی با 
  علمی از هیأت رود اي انتظار می اصالً یک چیزهاي دیگه دداشته باش

  19م 
گذاران به تخلف پژوهشی، پیدا  تغییر نگرش سیاست

  کردن روابط عوامل بروز کژکارکردي
  نیم که چه مشکلی هست اما اینکه ربط اینها را پیدا کنیماد می

 11م 
تخلف پژوهشی، شناسایی گذاران به  تغییر نگرش سیاست
  گذاران ها توسط سیاست آسیب

هایی که ایجاد  گذاران این است که آسیب کی از وظایف سیاستی
  به سرعت شناسایی کنند ود راش می
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  هاي حاصل از کدگذاري مقوله) 5جدول 
  تکرار کدها  کد نهایی  مقوله فرعی مقوله کلی

پیامدهاي مورد 
  انتظار

نامه  اصالح آئین
  ارتقاء

امتیاز به حل مشکل در جامعه، حذف دید کنترلی در نظام ارتقاء، امتیاز به 
علمی،  هاي با چرخه اقتصادي، تغییر در انتظارات از هیأت ژوهشپ

هایی براي ارزیابی خروجی  ساالري در ارتقاء رتبه، شاخص شایسته
  هایی براي ارزیابی تأثیرات پژوهش پژوهش، شاخص

7 

تغییر نگرش 
گذاران به  سیاست

  تخلف پژوهشی

بندي براي حل  اولویتاتخاذ رویه یکسان در دو وزارت علوم و بهداشت، 
ریزي براي پیشگیري و مقابله با تقلب، شناسایی  مشکل تقلب، برنامه

گذاران، نرمال و قابل انتظار ندانستن تقلب، متوجه  ها توسط سیاست آسیب
  خطر تقلب بودن، باور مشکل

7 

بازبینی نظام پذیرش 
  دانشجو

هاي خوب  دانشگاههاي تحصیالت تکمیلی در  محور بودن دوره گرنت
گرا  دنیا، داشتن رویکرد گرنت جذب منابع از صنعت و نه از دولت، نخبه

ها، دانشجوي قوي به دنبال استاد قوي، متناسب کردن  شدن دانشگاه
  پذیرش دانشجو با نیاز جامعه

5 

آموزش مصادیق 
تخلف پژوهشی و 
  جایگاه قانونی آن

هاي آموزشی،  رائه بستهآموزش اساتید براي گرایش به تقاضامحوري، ا
مدت،  هاي کوتاه آموزش از سطوح پائین، الزام دانشجو به طی آموزش

آموزش مصادیق تخلف به استاد و دانشجو، آموزش اخالق عمومی از 
  ابتدا، پیشگیري با آموزش اخالق در پژوهش
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هریک از پیامدهاي تقلب علمی پژوهشگران  شرحدر ادامه، 
  .کنندگان آورده شده است از مشارکت یجمالتایرانی با ذکر 

  پیامدهاي منفی 1- 4
پیامدهاي منفی که دراثر بروز تقلب علمی پژوهشگران ایرانی 

کاهش حمایت اجتماعی از علم، : گیرند عبارتند از شکل می
رنگ شدن اهمیت  المللی ایران و کم تنزل جایگاه علمی بین

آموزش که به تشریح هر یک از این پیامدها، بر اسا تجزیه و 
  :پردازیم شده، می هاي انجام تحلیل مصاحبه

نمایش  1 شکلافتد که در  پیامدهاي منفی در ابعادي اتفاق می
  .گذاشته شده است

  کاهش حمایت اجتماعی از علم 1- 4-1
 50 سالی هاي کالن کشور، بر اساس سیاست است قرار وقتی
تولید کنیم تا شاخص علمی و شتاب علمی  مقاله هزار 100 تا

کشور را به جهان عرضه کنیم، کژکارکردي نیز در روند تولید 
در این مسیر، " 6کننده  افتد و به بیان مشارکت آن اتفاق می

تردید رشد چاپ مقاالت  بی. "کیفیت شاید خیلی مهم نباشد
گیر بوده است اما در کنار  علمی طی ده سال اخیر، بسیار چشم

هاي  ها در این آثار و اعالم از سوي سایت آن بروز تقلب
خارجی موجب نگرانی و دلسردي مردم از اصالت آثار علمی 

گیري  از طرفی ارتقاء جایگاه علمی ایران در شکل. شود می

مار آ. تأثیر نبوده است هاي سوء علیه کشور، بی خبرسازي
  .صعودي استتقلب در ایران متأسفانه 

  المللی کشور تنزل جایگاه علمی بین 1-2- 4
از  الملل صحنه بینآنچه مسلم است حضور فعال کشور در 

اما این مهم چگونه محقق . سزایی برخوردار استه اهمیت ب
ي حضور ها راهشود؟ تعداد مقاالت محققین ایرانی یکی از  می

دانش باشد چون میزان تولید علم و  الملل می در صحنه بین
  .شود توسط دانشمندان ایرانی به عرصه ظهور گذاشته می

توسط  2018اکتبر سال  25بر اساس گزارشی که در 
اعالم شد  Scienceرسانی  در پایگاه اطالع 1اورانسکی

از کل  2شده آوري کشورهایی که بیشترین نسبت مقاالت جمع
 2 شکلهزار مقاله به شرح  10مقاالت را داشتند به ازاء هر 

  .نمایش داده شد
شوند البته از  ایران و رومانی در صدر جدول مذکور دیده می
 3آوري شدند نظر تعداد مطلق مقاالتی که پس از انتشار جمع

در کشورهایی چون . آمریکا و چین همچنان در صدر هستند
آمریکا و چین، تعداد زیادي از محققین با هم مقاالت بسیاري 

تواند تعداد مقاالتی را که  نوبه خود میکنند که به  شر میترا من

                                                           
1- Oransky 
2- Retractions Paper 
3- Retractions Per Paper Published 
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در میان کشورهایی که از . دهد آوري شوند افزایش  باید جمع
اند  هزار مقاله منتشر کرده 100حداقل  2016تا  2003سال 

شده قرار دارد که این  آوري ایران در صدر تعداد مقاالت جمع
لی رخداد با استفاده از تعداد مقاالت منتشرشده توسط بنیاد م

این آمار تنها شامل مقاالت . ده استشعلوم آمریکا محاسبه 
در زبان انگلیسی است که اگر شامل مقاالت منتشرشده  همنتشر

به نظر . تواند تغییر کند در زبان فارسی باشد نرخ می
چون آبروي درستکاران علمی کشور با " 4کننده  مشارکت

  ."شودبرد باید با آن برخورد  مقاالت تقلبی از بین می
  رنگ شدن اهمیت آموزش کم 1-3- 4

سال گذشته، نگرش، به دانشگاه نسل یک و گاهی تا چند 
نسل دو بود و جنبه آموزش و تربیت نیروي انسانی از اهمیت 
بسزایی برخوردار بود و جزء کارکردهاي اصلی دانشگاه 

ها به سمت نسل سوم و  با حرکت دانشگاه. شد محسوب می
و توسعه دانش ارتقاء چهارم، پژوهش نقش مهمی را در 

هاي علمی  ت مرتبط با حوزه فعالیتبشري و حل مشکال
از نظر تعداد مقاالت  16رتبه  2017در سال . انجام داده است

هاي  گذاري با سیاست. و بیشترین رشد علمی را در دنیا داشتیم
تر در  کالن کشور در حوزه پژوهش و در سطح خُرد

هاي امنا و ممیزه براي کسب مقام علمی در  ها و هیأت دانشگاه

  
  پیامدهاي منفی تقلب علمی پژوهشگران ایرانی) 1شکل 

  
 )2018(کشورهاي با بیشترین نسبت تقلب علمی ) 2شکل 

 



  1399 تابستان، 2سال دوازدهم، شماره ، يفناور و است علمیفصلنامه س؛ آبادي رضا زین ناهید کیائی طالقانی، حسن

9  

شده در کسب رتبه علمی در  در کنار موفقیت کسب سطح دنیا،
جهان، کژکارکردهایی نیز در حوزه پژوهش به تبع آن اتفاق 

نویسی و کسب  ها چه در موضوع مقاله بنابراین دانشگاه. افتاد
هاي دیگر  هاي مربوطه و چه در بحث رقابتی با دانشگاه امتیاز

تولید در داخل و خارج کشور، بیشتر هم و غم خود را بر 
در این شرایط کارکرد آموزشی دانشگاه تا . مقاله گذاشتند

علمی  حدي مغفول ماند و موضوع کیفیت تدریس عضو هیأت
که . و مرجعیت علمی او کمتر مورد توجه قرار گرفته است

کننده بروز تقلب  تواند دلیل و عامل تسهیل این موضوع هم می
ساز  د زمینهباشد چرا که وقتی آموزش به خوبی اثربخش نشو

کننده  نظر مشارکت به. کند گرایش افراد به تقلب را فراهم می
در بررسی مدارك ارتقاء رتبه در هیأت ممیزه دانشگاه، " 13

علمی در سالم نگه داشتن فضاي دانشجویی  تأثیر عضو هیأت
  ."تواند امتیاز آور باشد که متأسفانه این طور نیست نیز می

  پیامدهاي مورد انتظار 2- 4
افشاي تقلب علمی پژوهشگران ایرانی، علیرغم بروز 

تواند پیامدهاي مثبتی را نیز دربر داشته  پیامدهاي منفی، می
که با راهبردهاي اتخاذ شده و راهبردهایی که نیاز به  باشد
نامه،  گیري آن احساس شده ولی هنوز در قالب آئین شکل

تواند جهش مثبتی در خلق  ابالغ نشده است، می... بخشنامه یا 
در صورت اجراي . دانش و تربیت نیروي متخصص ایجاد کند

آنها از  راهبردهاي ابالغ شده و راهبردهایی که نیاز به ابالغ

ریزان احساس شده است  گذاران و برنامه سوي سیاست
تغییر نگرش "، "نامه ارتقاء اصالح آئین"پیامدهایی چون 

بازبینی نظام پذیرش "، "گذاران به تخلف پژوهشی سیاست
افتد که براي نظام آموزش  اتفاق می "آموزش"و  "دانشجو

 داده نمایش 3 شکلعالی نتایج مثبتی به همراه دارند و در 
 .شده است

  نامه ارتقاء اصالح آئین 2-1- 4
انجام ارتقاء نامه  علمی بر اساس آئین ارتقاء اعضاء هیأت

نامه با هدف دستیابی کشور به  آئینن یاشود، بازنگري  می
شوراي  18/12/1394جایگاه مناسب علم و فناوري، در جلسه 

 1/7/1395عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ 
نامه، دستیابی به هدف اصالح و  در این آئین. الزم االجرا شد

علمی بر اساس اصول  تغییر بنیادین نظام ارزیابی اعضاء هیأت
  :زیر تأکید شده است

ایجاد پویایی و نشاط در امر آموزش و تقویت انضباط ) الف
محیط آموزشی به منظور تربیت نیروي انسانی منضبط، متعهد 

  و متخصص؛
و توسعه تحقیق و پژوهش، با ارج نهادن به تقویت ) ب

اي که با هدف تأمین  هاي بنیادین، کاربردي و توسعه پژوهش
نیازهاي علمی، فناوري، صنعتی و سالمت در کشور، با نگاهی 

  پژوهانه تنظیم شده باشد؛ آینده
هاي پژوهشی و فناورانه  توجه ویژه به هدایت فعالیت) ج

 
 پیامدهاي مورد انتظار تقلب علمی پژوهشگران ایرانی) 3شکل 
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گیري و تحقق نسل سوم  علمی با هدف شکل اعضاء هیأت
  ها و توسعه علم مبتنی بر تولید ثروت و کارآفرینی؛ دانشگاه

  توجه ویژه به زبان فارسی؛) د
ایجاد امکان تصویب ضوابط داخلی براي مؤسسات داراي ) هـ

  هاي مؤسسه راي مأموریته منظور اجهیأت ممیزه ب
در همین دوره جدید براي "بیان داشتند که  10کننده  مشارکت

اولین بار در آموزش عالی یک هیأت نظارت براي هیأت 
نامه  آئین 5همچنین ایشان به ماده . "ایجاد شده استممیزه 
هاي ممیزه مستقل در  اشاره داشتند که در آن به هیأتارتقاء 
هاي خود  ه است که با توجه به مأموریتها اجازه داد دانشگاه

نامه و رعایت  و با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آئین
شده، ضوابط و مقررات خاص دانشگاه را  هاي تعیین حداقل

هاي امتیاز  که به شاخص(نامه  در خصوص مفاده ماده سه آئین
که به ) هاي پژوهشی و فناوري اشاره کرده است آور از فعالیت

رسد پس از  حداقل دو سوم کل اعضاء هیأت ممیزه می تأیید
تأیید هیأت ممیزه مرکزي وزارت علوم و ابالغ آن توسط مقام 

  .مسئول در وزارت به اجرا درآورد
  گذاران به تخلف پژوهشی تغییر نگرش سیاست 2-2- 4

هاي پژوهشی،  ها و اولویت آنچه مسلم است اجراي سیاست
نقشه جامعه علمی کشور محسوب سازي  گام مهمی براي پیاده

گذاري براي پژوهش به عنوان ابزاري که  اولویت. شود می
ها در  گذاران از آن براي تحقق اهداف و اجراي برنامه سیاست

. سزایی برخوردار استه برند، از اهمیت ب حوزه علم بهره می
هاي پژوهش بسیار متنوع و منابع دولت  با توجه به آنکه حوزه

هاي پژوهش مشخص  رورت تعیین اولویتمحدود است ض
گذاري، اولین مرحله احصاء  در فرآیند اولویت. شود می
ترین مسائل در هر حوزه کاربرد است یا به عبارتی تعیین  مهم
با توجه به آنکه موضوع . باشد ترین مسائل کشور می مهم

الملل بازتاب بسیاري  تقلب علمی محققین ایرانی در سطح بین
شاید بتوان گفت که رسیدگی به این اتفاق و داشته است، 

هایی باید باشد که  چرایی بروز این کژکارکرد، جزء اولویت
. با آن درگیر است کشور) ین مسئله علمیتر به عنوان مهم(

گذاران پژوهش کشور در تعیین  بنابراین نگرش سیاست
بایست در جهت پیشگیري و  ها و اجراي فرآیندها می اولویت
دهد شکل  کژکاردهایی که در حوزه پژوهش رخ می مقابله با

گیرد و در این مسیر داشتن رویه یکسان از سوي دو وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش 
گذاران علم و دانش کشور هستند ضروري  پزشکی که سیاست

مثل هر  طبیعتاً" 11کننده  به بیان مشارکت. رسد به نظر می
در معرض  دناتو می دافت هر جریانی که راه می یاپدیده 
گذاران این  یکی از وظایف سیاستد اما هم باش هایی آسیب

، به سرعت شناساییود را ش هایی که ایجاد می است که آسیب
  ."آیندیابی و در صدد مقابله با آنها بر ریشهو تحلیل  و تجزیه

  بازبینی نظام پذیرش دانشجو 2-3- 4
دوره تحصیالت تکمیلی، خصوصاً مقطع دکتري، دوره 

آنچه در دنیا مرسوم است این است که . پژوهش است
گذاري  هاي دکتري و ارشد سرمایه روي دورهها کمتر  دولت
ها را پرداخت  دورهها بودجه این  کنند معموالً دولت می
هاي  دانشگاه هاي تحصیالت تکمیلی در کنند بلکه دوره نمی

عمدتا گرنت محور هستند یعنی به این معنا که باید خوب دنیا 
و استاد  داي را براي دانشگاه تعریف کرده باش صنعت مسئله

دانشجو  آید، براساس تقاضایی که از صنعت می اراهنم
اول دانشجو  کنیم عمل می برعکسایران  کشوراما در . دگیر می

گردیم و چون  دنبال موضوع میبه بعد  کنیم و را جذب می
 ا خودمانمجبوریم موضوع ر داریم،صنعت ضعیفی با  ارتباط

صنعت  باشدوقتی رویکرد گرنت محور اما . تعریف کنیم
وقتی که موضوع  د،کن منعکس می دانشگاهموضوعی را به 

بنابراین . دهکه دانشجو میخوا دکن منعکس شد استاد اعالم می
شود تا زمانی که موضوعی براي تحقیق  دانشجو گرفته نمی
با بروز تقلب علمی که از کژکارکردهاي . وجود نداشته باشد

گذاران در خصوص فهم  و حساسیت سیاست استپژوهش 
مثبت دارد  مورد انتظار که جنبهعلل آن، یکی از پیامدهاي 

 .باشد بازبینی نظام پذیرش دانشجو می

  آموزش مصادیق تخلف و جایگاه قانونی آن 2-4- 4
عالوه بر برخورد قانونی با موضوع تقلب علمی، آموزش به 

. تواند مؤثر باشد می ينظام پیشگیرعنوان یکی از اجزاء 
 تقلب جرم علمی کار در دانیم، نمی را پژوهشی تخلف قباحت

 به این موضوع نیاز نکردیم که اصالً فکر دانیم چرا که نمی را
یم که چه باید بنابراین از یک سو باید فکر کن. دارد آموزش

ي مقابله ها راهکرد تا تخلف کم شود و اگر تخلف انجام شد 
 مردم است تا درست يها آموزش با آن چیست؟ معضل، نبود

  چیست؟ تخلف و کجاست قانونی جایگاه بفهمند
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  بحث  -5
پژوهشگاهی در قالب کتاب و مقاله از /هاي دانشگاهی پژوهش
هاي پژوهشی اساتید و  هاي دانشجویی و یا فعالیت نامه پایان

شوند؛ و یا به منظور نیازهاي پژوهشی  پژوهشگران منتج می
هاي اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی یا غیردولتی،  دستگاه

ري بین پژوهش از طریق تفاهم نامه یا قرارداد همکا
تا  2011از سال . شود پژوهشگاه و متقاضی انجام می/دانشگاه

کشور دنیا از نظر تعداد مقاالت  230کنون کشور ایران در بین 
رود  انتظار می. قرار گرفته است 18تا  16هاي  علمی در رتبه

باشد در پی برطرف  ارائه مقاله علمی که نتیجه پژوهش می
قتصادي، اجتماعی، سیاسی، هاي ا کردن نیاز جامعه از جنبه

باشد و تأثیر این موفقیت براي عامه مردم قابل ... فنی و 
این مهم وقتی اتفاق . احساس و تأثیرگذار در زندگی آنها باشد

هاي  افتد که پژوهش بر مبناي اصول و با رعایت پروتکل می
اما وقتی با پدیده افشاي تقلب . اخالقی انجام شده باشد

هاي علمی  در مقاالت ارائه شده در پایگاه پژوهشگران ایرانی
شویم ساختار ذهنی مورد انتظار فرو  المللی مواجه می بین
حال در پی افشاي این اتفاق غیردانشگاهی در سال . پاشد می

نظران  ، بررسی عوامل و شرایط بروز آن توسط صاحب2015
. رفت هاي اصالحی توقع می گذارن و اتخاذ سیاست و سیاست
توان عالوه بر پیامدهاي منفی  به این موضوعات می با توجه

این پدیده به پیامدهاي مثبت این افشاگري نیز دست یافت 
تحقیق حاضر با بهره گیري از نظرات وتجربیات متخصصین 

ریزان حوزه  گذاران و برنامه امر پژوهش از جمله سیاست
پژوهش کشور، پژوهشگران برتر، به بررسی پیامدهاي بروز 

هاي به دست آمده از  بر اساس داده. دیده پرداختاین پ
توان بیان کرد که از پیامدهاي منفی بروز تقلب  مصاحبه می

المللی،  هاي علمی بین علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه
تنزل جایگاه علمی "، "کاهش حمایت اجتماعی از علم"
، شناخته "رنگ شدن اهمیت آموزش کم"، "المللی ایران بین
اما نباید غافل از آن بود که چنانچه این مشکل افشا . ندا شده
کرد  المللی بازتاب منفی پیدا نمی شد و در سطح بین نمی

گذاران نظام آموزش عالی کشور خصوصاً در عرصه  سیاست
ی مقاالت و تولیدات علمی و  پژوهش، صرفاً متکی به رشد کم

وده و غافل از کیفیت آن به ارائه آمارهاي مربوط اکتفا نم
دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوري در منطقه را که در 

با همین  ترسیم شده است، ،ایران شم انداز بیست سالهسند چ
توان گفت عالوه  بنابراین می. دانستند روند دور از ذهن نمی

بر پیامدهاي منفی که این پدیده داشته است پیامدهاي مثبتی 
تغییر نگرش "ه شامل باشد ک نیز از آن مورد انتظار می

بازبینی نظام پذیرش "، "گذاران به تخلف پژوهشی سیاست
، "علمی نامه ارتقاء اعضاء هیأت اصالح آئین"، "دانشجو

، "آموزش مصادیق تخلف پژوهشی و جایگاه قانونی آن"
شوند که  با توجه به آنکه افراد مجبور به ایفاء نقشی می. است

ند، ساختارموجود و کن ها طلب می نامه ساختار و آئین
هاي مورد عمل، نقش بسیار پررنگ در بروز تقلب  نامه آئین

به طور خالصه نتایج پژوهش حاضر با برخی از . علمی دارند
باشد که در زیر به چند مورد از نتایج  ها همسو می پژوهش
  :شود هاي مذکور اشاره می پژوهش
Ã  اء ، تغییر شرایط ارتق]12[در تحقیق عصاره و همکاران

به چند ) تولید مقاله(از تک محوري  علمی اعضاء هیأت
محوري و خودداري از توجه صرف به چاپ مقاله پیشنهاد 

علمی به انجام  شده است تا سبب گرایش اعضاء هیأت
  .هاي دیگر منطبق با نیاز جامعه و کشور شود فعالیت
Ã هایی است که  نامه مقاالت و تولیدات علمی عمدتاً از پایان

هاي دانشگاهی هستند؛ رشد و پیشرفت  به عنوان پژوهش
هاي دانشگاهی  هاي علمی محیط کشور نیز در گرو پژوهش
ترین  ، اولین و شاید مهم]13[فر  است و به نقل از طالعی

مشکالت نظام آموزش عالی کشور در مقوله جذب است حال 
 .علمی ه جذب دانشجو و چه هیأتچ

Ã  رعایت : مطالعه خود بیان داشتند] 14[شریفی و همکاران
اصول و رفتارهاي اخالقی در انجام پژوهش و در انتشار آن، 

هاي آن است و نادیده  یکی از عوامل اصلی اعتماد به یافته
 گرفتن اصول اخالقی در پژوهش، موجب افت اعتبار علمی

 .شود پژوهش می

Ã به موضوع عدم بررسی مسئله ] 15[رادمند و همکاران م
هاي کشور و  هاي راهبردي حوزه پژوهش دانشگاه برنامه

ترین عامل تأثیر  اند و مهم عوامل کلیدي مؤثر بر آن اشاره کرده
هاي  گذار بر آینده پژوهش از دیدگاه متخصصصان را همکاري

  .المللی عنوان کردند علمی و پزوهشی بین
Ã نامه ارتقاء اعضاء  به آئین] 16[الستی  موسوي و

بدون در نظر گرفتن  آنعلمی اشاره و تدوین  هیأت
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هاي مختلف علمی را در بحث  هاي اختصاص گروه ویژگی
  .اند هاي علمی از اهمیت خاصی برخوردار دانستهسوءرفتار
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با توجه به آنکه ایران به عنوان کشوري با درصد باالي تقلب 
نیز به این  2018اعالم و در سال  2016ی در سال علم

رسوایی با صدرنشینی در نمودار نسبت مقاالت 
شده نسبت به کل مقاالت دامن زده شد مسلم است  آوري جمع

که در برخورد با این معضل، ابتدا باید با شناخت پیامدهاي 
منفی آن به اهمیت موضوع پی برد تا با بررسی ابعاد مختلف 

هاي بروز آن گامی مؤثر در رفع  ناخت علل و زمینهپدیده و ش
ها  مشکل برداشت که حرکت در جهت رفع موانع و کاستی

بر اساس . تواند از پیامدهاي مثبت این اتفاق باشد خود می
  :شود هاي زیر ارائه می هاي حاصل از تحقیق، پیشنهاد یافته
ü ها و  آموزش گسترده مصادیق تخلفات پژوهشی در دانشگاه
راکز آموزش عالی و تبیین قوانین و مقررات بازدارنده و م

همچنین . قوانین مجازات در خصوص هر یک از آن مصادیق
هاي اخالق در پژوهش در  قوت بخشیدن به جایگاه کارگروه

هاي پیشگیري از  ها به عنوان نهادي که سیاست دانشگاه
 .کند تخلفات پژوهشی را اتخاذ می

ü یه آموزش عالی از طریق اجراي رو ساماندهی به رشد بی
  مصوبات طرح آمایش آموزش عالی

ü  بر اصالح نظام پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی
  هاي پژوهشی اساس تعریف نیازها و طرح

ü  اصالح نظام ارزیابی در آموزش عالی با حرکت به سوي
 )نظارت جایگزین کنترل(نسل سوم ارزیابی 

ü علمی و  اصالح نظام پرداخت حقوق و مزایاي اعضاء هیأت
علمی و آموزش و پژوهش در  عدم رابطه مالی بین عضو هیأت

  ...قالب تدریس اضافه و یا راهنمایی و مشاوره و 
ü  ورود مستمر و جدي مراجع قانونی و قضایی در برخورد

  نویسی نامه و مقاله با مؤسسات متخلف در موضوع پایان
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