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  سرآغاز
انگيزاند. چرا كه، ناديده انگاشتن و ها بر نميگونه همكارياي براي مشاركت در اينهاي پيشين، انگيزهزيست آزموده

گيري و اجرا، و دريافت نكردن ها در فرايندهاي تصميماثربخش بودن آن ها، از يك سو، و كمگونه فعاليتنگري به اينكمينه
شود و هايي ميو در نتيجه كم اهميت نشان دادن چنين فعاليت 1دهيه ريشه در نظام پاداشها، از سوي ديگر، كبازخورد به آن

  دارد:كاهد، افراد را از مشاركت پويا در اين نظرخواهي باز ميساالري فرو ميهاي اداري و ديوانها تا مرز پاسخآن

غه هاي علمي و ملي كه به دغدهو تنها بر پايه انگيزفشارد پا مي» آزمودن خطاست ،آزموده«اما، به رغم انديشه جاري كه بر 
لمي تقلب ع“شود، دربازه كوتاه چند ساعته در نظر گرفته كه براي نظرخواهي درباره شخصي بدل شده است، كوشش مي

سازي و ترين راهكارها در تصميمپذيري، كه از جمله مهمفراهم شده است و همچنين پاسخگويي به دعوت در مشاركت“
سيار تواند به وضعيت بهايي كه ميترين سرخطشود با توجه به مطالعات انجام شده، برخي مهمگيري است، كوشش ميميمتص

  شود. براي طرح در نشست يادشده، پيشنهاد مي ،ناخوشايند كنوني ساماني دهد، بسان گام نخست

كند، ها در دستبردهاي علم، بازنمايي ميرخي از آنشور، كه بعالي ك شود، وضعيت پديد آمده در نهادهاي آموزشيادآوري مي
اي جدي تهديد تواند، آينده و حتي امنيت كشور را به گونههايي است كه حتي ميانگيزترين آسيبترين و غميكي از خطرناك

چند، به هر برده است.به ويژه در عصر كنوني، كه بشريت به نقش فزاينده دانش در سرنوشت خود، بيش از هميشه پيكند. 
داري سرمايه«ن ا داشتوليبرال، و گستره فراگير آن در جهان، به ويژه در جهان سوم، كه در صدد برپئليل حاكميت انديشه ند

ر گردانده ب "دانشگاه كارآفرين"ارسي به ناروا كه به ف - "دانشگاه نسل سوم "يا دانشگاه بنگاهي«دهي به و شكل» دانشگاهي
ش و توليد دان هاي نهادهاياين خطر، جنبه همگاني به خود گرفته است. ايران، در اين ميان، به دليل سستي پايه - شده است،

واسته يا خاكنون دستبرد در علم، اي كه هما، دنبال كرده است. به گونهگيري اين دست نهادهوان شكلهايي كه از اكژروي
مله در ه است، از جمگاني بدل شدو تقريباً ه هدانشگاهيان به هنجاري پذيرفته شدها و ناخواسته، حتي در ميان برترين دانشگاه

گيران، بلكه حتي سازان و تصميمرسد، نه تنها تصميمآيد. چرا كه به نظر ميپذيرترين كشورها به شمار ميخطرترين و آسيب
شود، كارآمدسازي مي اي كه گاه پنداشتهند. به گونهابسياري از دانشگاهيان، در دام اين ادبيات پرزرق و برق و شيك در افتاده

 "شگاه بنگاهيدان"ها و نهادهاي آموزش عالي و پژوهشي تنها در گرو دگرديسي اين نهادهاي كم توان به و اثربخشي دانشگاه
گذارد، بلكه يمحه است. رويكردي كه نه تنها بر وضعيت ناگوار كنوني ص» داري دانشگاهيسرمايه«(كارآفرين) و روي آوردن به 

كه  شود. بازشكافي اين رويكرد و مفاهيم نيازمند مطالعات ژرف و پردامنه ايستها نيز ميسبب گسترش و جايگزيني اين رويه
  گنجد.صت اين نگاشته نميدر فر

   

                                                            
1 ‐ Rewarding System 
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  2مسئله شناسي دستبرد علم (سرقت علمي)

فهوم چيستايي آن است. زير ممكن است، كه گاه اين م آيد،مي به ذهن» دستبرد علم«شناسي مسئلهتخستين پرسشي كه در 
ونه ستره اين گگن كه، تنها تا مرز، كپي برداري از آثار ديگران و يا به نام خودساختن آثار ديگران فروكاسته شود. حال آ

همين  ايد. شايد بهشود كه ممكن است حتي به چشم نيز نياي انجام ميدستبردها، در فرايندها و با سازوكارهاي بسيار پيچيده
پوشي از آن كه دير هنگامي است كه اين پديده زشت و شود. با چشمدليل، پرداختن به آن، بسيار ديرهنگام انجام مي

رسد، برخي نظر مي اه بهگ،ناخوشايند، در زواياي گوناگون زندگي دانشگاه ايراني رسوخ كرده و آن را به هنجار بدل ساخته است
ها در پرونده ن آنكنند، بلكه با گنجانددانشگاهيان كشور، نه تنها از انجام آن احساس شرمندگي نمي ها و دانشگاه  ترينراز ب

ها شمار ها نگاهي گذرا انداخت! آيا تنبالند. گاه تنها كافي است به كارنامه علمي برخي از آنبه اصطالح علمي خود، بدان مي
روز به كار  تمامي شبانه ، كه حتي اگر هاهاي گوناگون آنفعاليتها، در كنار ديگر لهها و مقانامه، كتابها، پايانوان كالسافر

  آيد؟علمي بپرازند، تنها از نظر زماني پاسخگوي آن نيست، سرقت به شمار نمي

  علم دستبردشناسي گونه
گنجد. چرا كه هايي است كه در اين مفهوم ميكنش 3، نخست نيازمند برشناسي»سرقت علم«جستن راهكار براي رويارويي با 

در نظام آموزش عالي » سرقت علم«از جمله  ،هاي برخي از كژتابيگاه شايد ناخواسته ،رسد، آن چه به هنجارسازيبه نظر مي
  تواند، در اين قلمرو بگنجد!هايي است كه مي، ريشه در كژفهمي و يا ناآگاهي از كنشانجاميده است ايران

 ي دانشگاهيها كارويژه چارچوب  ها درها، نيازمند بازكاوي آنبندي كردن اين گونه كژرويرسد درك بهينه و دستهه نظر ميب
گانه اعضاي هيأت علمي، يعني پژوهش، آموزش و خدمات اجتماعي است. خدماتي كه در ارزيابي و وظايف سه و در پي آن
هايي نامهتوان در آييننيز گنجانده شده است كه بازتاب عيني و ملموس آن را مي هاآن 4دهي و همچنين كارراههنظام پاداش

آموزش عالي  ها را در گسترش بي رويهنامه ارتقا و ترفيع بازيافت. هر چند، نياز است ريشه بسياري از اين كژتابيهمچون آيين
  جست. انجام شده است،  شگاهيانها و دانسنجي و توان دانشگاهبي توجه به امكان در دو دهه گذشتهكه 

  پژوهش قلمروعلم در ردبدستگونه شناسي 
شناسي تنها بر هاي است. اين گوننيازمند مطالعات ژرف و پردامنه جداگانه هاروشن است كه بازشناسي دقيق اين گونه دستبرد

  ها انجام شده است).نامهها و پايانرسالهشركت در شوراهاي پژوهشي و جلسات دفاع برگزاري كالس ها، پايه مشاهدات عيني (

  آن و انتشار پژوهش  انجامدر دستبرد -الف
 اند (براي شتهدر آثار ديگران كه هيچ سهمي يا سهم اندكي در پيدايش آن دا خود كوشش نابجا در گنجاندن نام

 استفاده از جايگاه خود)؛ ديگران با هاي دانشجويان وها و يا ديگر نگاشتهنام خود در مقالهنمونه: گنجاندن 

                                                            
 آيد. مفهوم مناسبي براي دستبرد در علم به شمار نمي» سرقت علمي«اند، واژه گونه كه برخي از پژوهشگران خاطرنشان ساختههمان - 2

3 ‐ Diagnosis 
4 ‐ Carrier 
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 انجام پژوهش، نگارش، ترجمه كتاب، با نام خود از سوي ديگران (دانشجويان، نهادهاي تجاري و ....)؛ 

 بدون مشاركت اثر  استفاده از جايگاه خود براي بدست آوردن امتياز انجام طرح پژوهشي يا نگارش و ترجمه كتاب
 و ....؛ درآن ها بخش

   (عضويت در شوراهاي سردبيري، پژوهشي و ...)، رابطه ساالري و زد و بند در انتشارات؛استفاده از جايگاه 

 هاي تجاري (گاه حتي در يك يا چند نسخه)؛ها (نگارش كتاب، ترجمه) از سوي بنگاهانتشار نگاشته 

  استفاده از آثار ديگران (داخلي و خارجي) با تغييرات اندك يا حتي بدون تغيير؛ 

 .... و 

  در پژوهش دستبرد محتوايي -ب
 ها (مسئله نشان دادن، موضوعاتي كه به راستي مسئله نامهها و پايانهاي پژوهشي يا رسالهيابي طرحكژتابي در مسئله

 نيست)؛

 توان به برش و چسباندن موضوعات گوناگون، گاه هاي مفهومي و نظري در ادبيات نظري (كه براي نمونه ميكژتابي
 هاي پژوهشي، نگارش كتاب و ....)؛هاي گوناگون، طرحشتهنامرتبط) در نگا

 هاي نامناسب؛انجام غيرروشمند برخي مطالعات يا استفاده از روش 

 سازي، دركارهاي كمي و حتي كيفي؛داده 

 شناسي)؛ها و كتاباستناد نادرست يا يا نا به جا به منابع و مراجع (در درون متن 

 بر پايه ارتباطات).ديگران ( ارزيابي سوگيرانه آثار 

  دستبرد آموزشي  -پ
  فرد و حتي فراتر از  ، چندين برابر توان مي تواندسال، كه واحد در نيم 30پذيرش آموزش فراتر از توان (گاه بيش از

 )؛كه از استاندارد هاي جهاني فراتر به نظر مي رسد-باشد ها يعني موظف آموزشينامهبيني شده در  آيينپيشتوان  

 ارتباطي رشته، تخصص، تجربه و ...)؛ها (بيها و درسبرخوردار نبودن از دانش و شايستگي در آموزش برخي دوره 

 هاي حساس پزشكي، دانشجو، حتي در رشته 120برابر گنجايش (برگزاري كالس گاه با  ينها با چندبرگزاري كالس
 ؛هاي تحصيالت تكميلي)در دوره پر شمار بودن دانشجويان و يا

 ها و گاه برگزاري كالس بدون آشنايي با برنامه درسي هاي درسي و يا روزآمدسازي آننقش نداشتن در طراحي برنامه
 يا محتواي آن؛

 سنامه  (سيالبس) در برگزاري كالس؛ربرخوردار نبودن از د 

 خواري رشوهبا حتي  اي و يا برپايه ارتباطات و گاهارزيابي نامناسب از پيشرفت دانشجويان و امتيازدهي سليقه
هاي ناشايست ديگر (چه در ارزيابي از عملكردهاي نيم ساله و يا حتي در يا سوء استفادهآشكار(دريافت هديه و...) 

اي امتياز عالي يا بسيار خوب داده شده است شود، به رسالهاي كه گاه ديده ميها به گونهنامهها و پايانارزيابي رساله
 ها پذيرفتني نبوده است!)؛ع از نظر ارزيابكه حتي در جلسه دفا

 ها؛هنگام حضور نيافتن در آنحضور نيافتن در كالس يا به 

 ها در يك يا چند روز به جاي يك نيم سال؛سازي برگزاري كالسفشرده 
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 ها بدون آمادگي پيشين براي ارائه درس؛برگزاري كالس 

 ..... و 

  دستبرد خدماتي  -ت
 ها را ندارند؛ادهايي كه گاه حتي زمان يا شايستگي شركت در آنكوشش براي پيوستن به نه 

 هاي گوناگون تنها براي بدست آوردن امتياز؛شركت فراتر از توان در پست 

 جويانه؛هاي خود براي برخورداري از ارتباطات رانتاستفاده نا به جا و ناشايست از جايگاه 

 ..... و 

  شناسي دستبرد به علمآسيب
توان در ها، كه گاه جنبه جهاني نيز يافته است، را ميهاي ژرف بسياري از اين كژتابيشود، اگر چه ريشهمييادآوري 
سازي از آن چنين ياد ترين مفهومداري دانشگاهي پنداشت كه در يكي از پرارجاعشناسي رويكرد نوليبرال و سرمايهشناخت

  شده است:

بازار به خودي خود و جدا از هرگونه ارتباط آن با توليد كاال و خدمات ارزشمند است [...] اي كه در آن وجود و عمليات انديشه
هاي تواند راهنماي تمامي كنششود كه ميو همچنين در آن عمليات بازار يا ساختار بازارگونه، بسان اخالقي پنداشته مي

  انساني و جايگزين تمامي باورهاي اخالقي پيشين شود (پل ترنر).

ترين ن، سرخط مهمشناختي وضعيت ناگوار كنوني نظام آموزش عالي ايراهستارشناختي و  شناختهاي ي از ريشهجدا
چكيده  1توان در جدول را به هنجاري پذيرفته شده بدل ساخته است را مي» دستبرد علمي«كنوني كه  هاي وضعيتآسيب

  ساخت.

ساالرانه كنوني دارد، كمي گرايانه و ديوان» دهينظام پاداش«ها ريشه در رسد بسياري از اين ناهنجارياز آن جا كه به نظر مي
دهد و با نگاهي گذرا دهي را تشكيل ميكه بنيان نظام پاداش» معيارهاي ارزيابي«و » نظري«هاي ها، در دو دسته آسيبآسيب

  توان چنين برشمرد.مي

  ايران دهي گسترش دستبرد علم درهاي نظري و پاداش: آسيب1جدول 
  دهيهاي نظام پاداشآسيب  هاي نظريآسيب

 داري دانشگاهي و دانشگاه چيرگي رويكرد نوليبرال، سرمايه
  بنگاهي (كارآفرين) يا نسل سوم

 و شناختيهستارشناختي وهاي معرفتناديده انگاشتن ريشه 
 هاي دانشگاه و نهادهاي آموزش عاليو كارويژه يفلسفه وجود

  
  و » آزادي علمي«و » استقالل دانشگاهي«مفهوم ناديده انگاشتن

  سكانداري دانشگاهي
 گرايانه  در دانش افزاييچيرگي رويكرد كمي گرايانه و اثبات  
 ساالري اداري بر نظام علمي كشورچيرگي ديوان  
 ... و  

 هاي علميدهي بر پايه شايستگينبود نظام ارزيابي و پاداش  
 ها و دانشگاهيان دانشگاهملكرد گرايي در ارزيابي عچيرگي كميت

  ايران
  هايي راههكار گراز دي» عضو هيأت علمي«ناديده انگاشتن، مفهوم

  و ...» پژوهسياست» «پژوهشگر«مانند 
 گرايانهها و معيارهاي ارزيابي كمينامهوجود آيين  
 هاي نهادهاي علمي و معيارهاي واگرايي ميان اهداف و برنامه

  هااي آنارزيابي عملكرد نهادها و اعض
  ي معيارهاي نابجاي همگون برا و ارزيابي برپايهيكسان نگري

  ارزيابي عملكرد اعضاي علمي 
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 ها از اعضاي علميناهمسويي معيارهاي ارزيابي با چشمداشت  
 كننده وضعيت كنوني در زمينه دهي كه تشويقوجود نظام پاداش

  علم است. دستبرد
 هاي دانشگاهي ووجود معيارهاي ناهمسو با اهداف، كارويژه 

  وظايف اعضاي علمي
 هاي حقوقي و قانوني پاسداري كننده از اخالق نبود زيرساخت

  دانشگاهي
 هاي كنوني از سوي جامع ناديده انگاشتن بسياري از ناهنجاري

  علمي و سياستگذاران
 ها و دانشگاهيانناديده انگاشتن كيفيت عملكرد دانشگاه  

پشتوانه نظري و راهبردهاي بنيادي و بدون رايزني و توافق دانشگاه و دانشگاهيان چندان هر چند پيشنهاد راهكار، بدون 
زده (به دليل كمبود زمان) به درخواست انجام شده، پيشنهادهاي زير شايد بتواند رسد، اما در پاسخي شتابكارآمد به نظر نمي

  راهگشا باشد.

 پيشنهادهاي كوتاه مدت

 گيري بدون پشتوانه نظري و علمي براي كاهش يا از سازي و تصميمزدگي در تصميمستزدگي و سياخودداري از شتاب
  هايي از اين دست؛رايج و هنجاري شده علم در كشور. از جمله در نشست دستبردميان برداشتن 

 ر درك چرايي و چگونگي پديدار شدن وضعيت ناخوشايند همگاني شدن (نسبي) سرقت علم د و شناسيواگذاري مسئله
شناختي با رويكرد علمي و مشاركت فراگيرتر و در بازه تر آسيبآموزش عالي كشور به مطالعات ژرف و نهادهاي دانشگاهي

  زماني مناسب؛ و از سوي نهادها و افراد ذيصالح با مشاركت وزارت؛
 شناسي دستبرد به هستيشناسي و هاي شناختگيران درباره ريشهسازان و تصميمتوسعه دانش نظري پژوهشگران، تصميم

  ؛وپيوسته مندكارشناسي نظام - هاي تخصصياندوزي و نشستهاي دانشهاي رويارويي با آن با برگزاري كارگاهعلم و راه
 هاي رويارويي با دستبرد علم در شناسي و راهگيري از مطالعات اندك انجام شده درباره آسيبو بهره اتگردآوري مطالع

  و كارراهه اعضاي هيأت علمي؛» دهيپاداشنظام «كشور به ويژه 
 هاي بازآرايي نظام ها و دانشگاهيان با بايستههاي كامياب براي آشنايي بيشتر دانشگاهتوسعه و توزيع دانش و آزموده

 اي كه به كاهش دستبر علم در سطح نهادي و فردي بيانجامد.دهي و كارراهه اعضاي علمي به گونهپاداش

  معيار هاي كنوني كمي ارزيابي در عملكرد اعضاي علمي كه سبب افزايش و هنجاري سازي دستبرد علم به كار نگرفتن
 شده است.

   تغير در ساختار ها و فرايند هاي كنوني ارزيابي عملكرد اعضاي علمي كه تشويق كننده ادامه و ضع كنوني است  
گيران و ... سازان، تصميماي گوناگون پژوهشگران، تصميمهرده آن در  دانشو ترويج  دانش در اين زمينه(مؤسسه در توليد

  آمادگي همكاري دارد).



6 
 

  پيشنهادهاي ميان و بلندمدت
ين زمينه، هاي جهاني در ابا توجه به مطالعات اندك ايراني با رويكرد علمي، و همچنين مطالعات نظري و زيست آزموده

  شود.هاي راهبردي زير پيشنهاد ميسرخط

 انين هاي به رسميت شناخت استقالل نهادهاي دانشگاهي و گردن نهادن، دست كم به قووم و بايستگيبازشناسي مفه
  موجود كنوني؛

  از سوي وزارت و پيشنهاد » 5دهي و بازنگري در كارراهه اعضاي علميراهنماي نظام ارزيابي، پاداش«تدوين و ترويج
هاي ها و برنامهرد هر دانشگاه و دانشگاهيان آن بر پايه اهداف كارويژهبازآرايي ساختارها، فرايندها و معيارهاي ارزيابي عملك

  نامه ترفيع و ارتقا نهادهاي آموزش عالي بر پايه راهنماي وزارت)؛ها (بازآرايي آيينآن
 ه ب ها و دانشگاهيان و جايگزيني آنهاي آموزشي دانشگاهفعاليت كيفيارزيابي عملكرد  برگزيدن معيار هاي دقت علمي در

  گرايانه كنوني؛جاي معيارهاي كمي
 به  ها و دانشگاهيان و جايگزيني آنهاي پژوهشي دانشگاهفعاليت برگزيدن معيار هاي ارزيابي عملكرد كيفي دقت علمي در

  گرايانه كنوني؛جاي معيارهاي كمي
 هاي آن؛برپا داشتن نظام ارزيابي دروني و بيروني با رويكرد علمي و بايسته  
 دي ها و دانشگاهيان و برخورد قانوني و جهاي حقوقي و قانوني براي پشتيباني از عملكرد كيفي دانشگاهرساختتدوين زي

  همسو با هنجارهاي دانشگاهي با زيرپا گذراندگان هنجارهاي اخالقي دانشگاهي؛
 ؛بازنگري در نظام جذب و نگهداري اعضاي علمي در چارچوب ادبيات علمي و هنجارهاي پذيرفته شده  
  و تضمين كيفيت؛» دسترسي عادالنه همگاني«بازنگري در نظام پذيرش دانشجو بر پاي  
 دهي؛انجام تغييرات بايسته ساختاري در نظام ارزيابي و پاداش  
 .انجام تغييرات بايسته معيارهاي ارزيابي در نظام پاداش دهي بر پايه كيفيت عملكرد  
 يك سو،  ها و دانشگاهيان، ازاه با رايزني و توافق جمعي دانشگاههاي دانشگبازنگري در مفهوم، اهداف و كارويژه

  گيران و مجريان اداري از سوي ديگرتصميم
 ي، هاي حقوقي و قانوني خود در چارچوب قوانين مصوب، از جمله سياستگذاربازگشت وزارت به اهداف و كارويژه

  هاي خرد؛گريداخلهمخودداري از در سطح ملي و  حمايت وپشتيباني ريزي، نظارت و ارزيابيبرنامه
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