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در  يواحد را در حوزه حرفه ا 19 يزو ن) يواحد درس
تخصص ها،  ينبا داشتن ا. كارنامه خود داشته باشند

به  يشرفتهپ گواهي. كنند يم يافترا در يكمعلمان درجه 
ارشد  يشود كه درجه كارشناس يآن دسته از معلمان اعطا م

  .متوسطه دوم را داشته باشند يرشته معلم

 يچهار ساله دانشگاه يبه ذكر است كه در دوره ها الزم
 يتمام. را گذرانده باشند يواحد درس 124 يدبا ياندانشجو

بمدت  يستيدر ژاپن با يمعلم يدانش آموختگان رشته ها
 يدرا تحت نظر اسات يآموزش يسال برنامه كارورز يك

  .كنند يخود سپر يدر مناطق كار يآموزش مجرب در مراكز
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Abstract 

Although Japan is located on the continent of Asia, but is comparable to many European 
and North American countries in the field of science and technology. The roots of this 
advancement  lies in the education of this country. In Japan, the guidance from the 
kindergarten to the last stage of higher education is in one unique ministry and therefore 
there is no separation between macro and micro policy in secondary education and 
higher education. Japan has chosen six - three - three years system primary and 
secondary  education. In this paper, the primary education, secondary education and 
also junior colleges, colleges of technology, specialized training colleges, and  teacher 
training, have been studied. In addition curriculums of the primary and secondary 
education have been studied in details. Curriculums comparison between Japan and IR 
Iran indicate a huge difference in education.  One of these is biology education. Due to 
the large volume of content and the need for full introduction of education in pre-
university courses in Japan, it was decided to publish the general education section in 
Japan in this article and the section devoted to biology education will be appear in the 
next issue. This article contains lessons learned from education in a country that 
emphasizes national identity and has thus been able to introduce more than 14 Nobel 
laureates since 2000 to the world,  in addition to progress in technology, industry, and 
economics. 

بي اخالقي علمي در كشور توليد مقاله و تبحران كمي  
  حسين آخاني

  دانشگاه تهران، دانشكده زيست شناسيتهران، 

  چكيده
در دو دهه اخير آموزش عالي ايران با افزايش شديد دانشجويان تحصيالت تكميلي و گستردگي انتشار مقاالت علمي پژوهشي 

اين افزايش علي رغم تناسب با بودجه هاي ناچيز پژوهشي نه تنها كمكي به باال بردن سطح علم و رفاه در . مواجه بوده است
رهنگ، آموزش و پژوهش كشور را دستخوش كمي گرايي و منفعت گرايي هاي كشور نكرده است، بلكه ستون هاي اساسي ف

در اين مقاله با ارائه آمارهايي از شمار دانشجويان و مقاالت به گوشه هايي از اين بي . غيراخالقي در انتشار مقاالت كرده است
را دستاورد بزرگي براي آموزش عالي  بر خالف گزارش هاي رسمي از آمار افزايش مقاالت كه آن. اخالقي ها اشاره شده است

قلمداد مي كنند، نگارنده ضمن تاييد دستاوردهاي خوب معتقد است كه اين افزايش حبابي است كه بر پايه اساس سياستگذاري 
اعمال  -2بهره كشي از دانشجويان تحصيالت تكميلي؛  -1: عامل در آن بيشترين دخالت دارد 5هاي غير اصولي تشكيل شده كه 

كمي دانشجويان و افزايش  -4؛ هاي خارجي افزايش همكاري -3؛ ررات سخت مقاله محور براي ماندن و رشد در دانشگاهمق
راهكار براي برون رفت از اين  10در خاتمه به . علمي بي اخالقي در انتشار مقاالتافزايش  -5؛ و بي كيفيتانتشار مقاالت 

ز شمار دانشجويان تحصيالت تكميلي و محدود كردن آن به دانشگاه هايي است بحران اشاره شده است كه مهمترين آن كاستن ا
  . كه از نظر كادر هيئت علمي، امكانات مالي و آزمايشگاهي از استانداردهاي الزم برخوردارند
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  مقدمه
، دانشكده علوم دانشگاه اصفهان 1397دي ماه  6چهارشنبه 

اولين همايش علوم "ميزبان همايشي يك روزه تحت عنوان 
نگاه كنيد به صفحه (بود  "پايه، چالش ها و فرصت ها

سخنرانان اين همايش توسط برگزاركنندگان دعوت  ).143
عالوه بر رياست دانشگاه اصفهان و معاونت . شده بودند

پژوهشي دانشگاه كه در ابتداي جلسه سخنراني كردند، 
آقايان دكتر رضا منصوري از دانشگاه شريف، فريد مر از 
دانشگاه شيراز، طاهر قاسمي هنري از دانشگاه خوارزمي، 

ي گل از دانشگاه بوعلي سينا و نگارنده محمد علي زلف
  . مقاله حاضر از دانشگاه تهران سخنراني داشتند

رضا منصوري در صحبت خود به چالش هاي علوم پايه 
پرداختند و با اشاره به اينكه ده درصد پايانامه هايي كه 
نوشته مي شود نشانه هايي از تقلب دارد، افزايش آمار 

. اصلي گسترش تقلب دانستند دانشجويان را يكي از عوامل
پايين بودن سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي از مهمترين 

هاي ايشان بود كه هرگز از نيم درصد فراتر  فرازهاي حرف
اي صحبت  دكتر مر در مورد اشرافيت رشته. نرفته است

كردند و با تاكيد بر تفاوت بارز شانس شغل يابي و درآمد 
ها، اين تفاوت را  ديگر رشتههاي پزشكي و  زايي در رشته

هاي علوم پايه و  عامل مهمي در افت سطح رشته
  .انگيزگي افراد مستعد براي ورود به دانشگاه دانستندبي

آقاي قاسمي هنري نيز سياست جذب فارغ التحصيالن 
دانشگاه فرهنگيان و محدويت استخدام فارغ التحصيالن 

كردن  ديگر در آموزش و پرورش را نقد كرده، محروم
هاي ممتاز را  مدارس از استفاده از فارغ التحصيالن دانشگاه

  .در افت سطح علمي مدارس دخيل دانستند
هاي  با اين حال، آقاي زلفي گل ضمن دفاع از پيشرفت

هاي گذشته از كميت گرايي در توليد مقاالت  علمي در سال
دفاع كردند و معتقد بودند كه كيفيت از دل كميت بيرون 

  .مي آيد
يكي از دغدغه هاي جدي نگارنده مسئله كيفيت آموزش 
عالي و بخصوص جايگاه علوم پايه و محيط زيست بوده 

ها  ها در دانشگاه روند شكل گرفته در اين سال. است
هاي علمي ناشي  گسترش بي اخالقي. روندي سالم نيست

البته همة دستاوردهاي علمي . از همين روند معيوب است

همين كه اعضاي هيئت . في نبوده استها من در اين سال
علمي و دانشجويان تشويق شدند به جاي ترجمه به سوي 

ولي مشكل . پژوهش و نوشتن مقاله حركت كنند خوب بود
از زماني شروع شد كه مسئولين نتوانستند بين افزايش 
شمار مقاالت، ميزان بودجة پژوهشي، امكانات پژوهشي و 

همين . نطقي ايجاد كنندتوان اعضاي هيئت علمي رابطه م
بي برنامگي و خود شيفتگي و ندانستن اينكه باال رفتن 
شمار مقاالت نشانه درستي از پيشرفت علمي نيست باعث 
انحرافات جدي شد كه در نتيجه ماهيت و اهميت پژوهش 

متاسفانه سياست افزايش مقاالت . را به كلي زير سوال برد
ها بودند كه الفباي  رينگروه اول بهت: دو دسته را منتفع كرد

پژوهش و مقاله نويسي را به درستي آموختند و چون در 
اي نبود به راحتي جذب مراكز  ها برنامه داخل براي آن

يعني برونداد مراكز علمي ما تقويت . پژوهشي خارج شدند
هاي خارجي و آژانسي براي گرفتن پذيرش و ويزا  دانشگاه

دسته دوم فرصت . دبراي شيفتگان خروج از كشور انجامي
طالبان داخلي بودند كه از اين اوضاع آشفته به اشكال 
مختلف بهره مند شدند، چه آنهايي كه آشكار و نهان از 
درآمدهاي كالن شركت هاي فروش مقاله و پايان نامه بهره 
مندند، چه اعضاي هيئت علمي كم توان كه بدون 

دون شايستگي باال رفتند و چه مديران و شاغالني كه ب
كوچكترين زحمتي مدارك عاليه گرفتند، حقوقشان افزايش 
يافت و به اعتبار مداركي كه تصاحب كرده اند در 

هاي كشور در سياست هاي آموزشي  حساسترين مسئوليت
  . و پژوهشي كالن دست دارند و قانون تصويب مي كنند
ها در  در اين مقاله به گوشه اي از آثار منفي اين سياست

با تاكيد بر علوم پايه و زيست شناسي  آموزش عالي
 –پرداخته شده است و اميد است ديگر همكاران 
 –بخصوص آنهايي كه با ايده هاي اين نوشته موافق نيستند 

با انتشار نظرات خود در ايجاد گفتمان سازنده، آگاهي 
  .ها كمك كنند بخشي و اصالح سياست

  آمار نجومي دانشجويان و مقاالت
عداد دانشجويان و تعداد مقاالت هميشه به افزايش شديد ت

عنوان يكي از دستاوردهاي مثبت نظام آموزش عالي پس از 
بر اساس گزارش مؤسسه پژوهش . انقالب قلمداد مي شود

هزار دانشجو در  154ريزي آموزش عالي تعداد  و برنامه
هزار و  748به  96- 95قبل از انقالب، در سال تحصيلي 

 729هزار و  335داني، دو ميليون و نفر در دوره كار 677
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نفر در دوره  233هزار و  764نفر در دوره كارشناسي، 
نفر در دوره دكتري  926هزار و  93كارشناسي ارشد، 

نفر در دوره دكتري تخصصي  447هزار و  140حرفه اي و 
افزايش تعداد دانشجويان و جذابيت . افزايش يافته است

ها  يارهاي تنبيهي دانشگاههاي تشويقي و ترس از مع سياست
اين افزايش . باعث رشد خيره كننده مقاالت شده است

مورد توجه مجالت علمي دنيا قرار گرفته است به طوري 
به اين پيشرفت ها  نيچرو  ساينسكه در مجالت معتبر 

سال گذشته شتاب افزايش  8در ). 1( اشاره شده است
 2017سال مقاالت هميشه باال بوده است به طوريكه در 

درصدي از نظر كميت انتشارات در بين  9/8ايران با رشد 
 .كشور دنيا قرار گرفت 25

گر چه اين رشد باعث رضايت خاطر مسئولين شد و آنها 
مرتب از آن به عنوان معيار موفقيت در آموزش عالي ياد 
مي كردند، اما سوال جدي اين است كه ما چگونه به چنين 

كه بودجه پژوهش در سال رشدي رسيديم؟ در حالي 
 700حدود (هزار و هشتصد ميليارد تومان  8فقط  1397

بوده است كه معموال چنين بودجه كمي در ) هزار يورو
عمل به دست پژوهشگران نمي رسد، چگونه دانشگاهيان و 

اند در فقدان بودجه و امكانات الزم  محققان ايراني توانسته
سال  15نمونه در اينهمه دستاورد داشته باشند؟ براي 

برابري حقوق اعضاي هيئت  26علي رغم افزايش گذشته، 
 200علمي، واحد اعتبار گرانت در دانشگاه تهران همچنان 

تعرفة هزينه پژوهشي دانشگاه . هزار تومان ثابت مانده است
تهران براي پايانامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري به 

جالب اينكه . تميليون تومان اس 25/1هزار و  450ترتيب 
همكاران علي رغم ناچيزي اين اعتبار مرتب بر تعداد 

هر چند كه تالش . افزايند مقاالت و دانشجويان خود مي
بخشي از همكاران در جذب بودجه از ساير منابع را نمي 
توان ناديده گرفت، ولي با توجه به گراني مواد و وسايل 

براي اندكي  تحقيقاتي و تحريم هاي سنگين، اين منابع تنها
در اين نوشتار به پنج . از همكاران قابل دسترس است

موضوع جدي  پرداخته مي شود كه در افزايش كمي 
  .مقاالت نقش مهمي داشته است

  بهره كشي از دانشجويان تحصيالت تكميلي - 1
نظام بودجة كشور به حمايت از دانشجويان تحصيالت 

خصوصي  ايه در دانشگاه. تكميلي گرايش و باور ندارد
شود تقريباً تمام هزينه هاي پژوهشي از دانشجو دريافت مي

دولتي هم، دولت دادن مدرك را يك هاي  و در دانشگاه
طبق مقرراتي كه در اين سالها . داند لطف به دانشجو مي

براي نمونه در دانشگاه تهران مصوب شده است در 
صورتي كه دوره تحصيالت تكميلي از مدت تعيين شده 

هاي غير  ر رود، دانشجويان مانند دانشجويان دانشگاهفرات
اين در حالي . دولتي مشمول پرداخت شهريه مي شوند

است كه اكثر اين دانشجويان معموالً هيچ هزينة اضافي 
در بسياري از كشورهاي دنيا . براي دانشگاه ندارند

دانشجويان تحصيالت تكميلي براي پاسخ به سواالت 
) كاربردي(وم پايه و فن آورانه علمي در دو گستره عل

ها موظف هستند كه هزينه  دولت. شوند پذيرفته مي
را ) شامل حقوق پژوهشگران(هاي بنيادين  پژوهش

ها،  بپردازند، چرا كه بديهي است بدون انجام اين پژوهش
هزينه پژوهش هاي . نمي توان پژوهش كاربردي داشت
ها  ت كنندهها و يا حماي كاربردي نيز توسط سفارش دهنده

در سال براي نمونه در كشور آلمان . شود پرداخت مي
مبلغ ميليارد يورو بودچه پژوهش و توسعه  84با  2017

ميليارد يورو فقط توسط مركز پژوهش هاي  2/3
 8/7به پژوهش هاي پايه و يا در آمريكا   (DFG)آلمان

براي (NSF) ميليارد دالر توسط مركز تحقيقات آمريكا 
اختصاص داده شده  2019وهش ها در سال اينگونه پژ

اين در حالي است كه در ايران بودجه اي كه به . است
درصد  8پژوهش هاي پايه اختصاص داده مي شود حدود 

ميليون يورو  56يعني كمتر از  - كل بودجه پژوهشي كشور 
ها و گراني شديد مواد و  است كه با توجه به تحريم - 

و بي سياستي در تخصيص وسايل تحقيقاتي و بي عدالتي 
درست و متناسب آن، حتي ريالي براي كمك به دانشجويان 

  . جهت تامين مخارج آنها در نظر گرفته نمي شود
دانشجويان ما براي تامين نيازهاي شخصي خود به خانواده 

هاي دولتي بخشي از هزينه  محتاجند و حتي در دانشگاه
رين حالت نيز در بهت. هاي تحقيقاتي را نيز تقبل مي كنند

داراي شغل ديگري هستند كه اين باعث مي شود نتوانند 
نگارنده دوران . تمام وقت روي پروژه خود متمركز شوند

تحصيل خود را در آلمان با بورس سرويس تبادالت 
گذارنده  1998تا  1993بين  (DAAD)دانشگاهي آلمان 

مارك دريافت مي كرده است كه نيمي  1700ماهيانه . است
اين پول براي تامين زندگي در آلمان كافي بود و بقيه آن از 

را مي شد پس انداز كرد و در مجموع با اين پس انداز در 
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. برگشت يك واحد آپارتماني نو در تهران خريداري كرد
ميليارد  1همان واحد آپارتماني در حال حاضر بيش از 

تومان ارزش دارد كه براي خريد آن كل درآمد يك عضو 
ساله هم  10علمي با درجة استاد با سابقه دانشگاهي هيئت 

نتيجه اين مي شود كه اغلب دانشجويان . ممكن نيست
خوب ما يا براي ادامه تحصيل و يا به عنوان محقق 

روند و به اين ترتيب كشور  پسادكتري به ديگر كشورها مي
نه تنها قادر به استفاد از نخبگان خود نيست بلكه پديده 

. ار مغزها به شدت تمام همچنان ادامه داردموسوم به فر
بخشي از فارغ التحصيالني نيز كه بعد از فارغ التحصيلي 
شغل مرتبطي پيدا نمي كنند، گرفتار سرخوردگي و 

در صورتي كه اگر وزارت خانه . مشكالت روحي مي شوند
هاي علوم و بهداشت مقرراتي وضع كنند كه تعداد 

اسب با بودجه قابل دانشجويان تحصيالت تكميلي متن
جذب توسط اعضاي هيئت علمي باشد، عمال تعداد فارغ 
التحصيالن كاهش مي يابد و همان بودجه مي تواند بين 

 .شود افراد مستعدتر و كمتري توزيع 

اعمال مقررات سخت مقاله محور براي ماندن و رشد  - 2
  در دانشگاه

بدون فراهم بودن  –نگاه آمريكايي توليد مقاله در ايران 
باعث  - منابع كافي بودجه اي مانند آمريكا براي محققان 

براي . شده است كه تمامي مقررات حول انتشار مقاله باشد
نمونه وقتي عضو جواني در دانشگاه استخدام مي شود 

التحصيلي چند دانشجوي بدون انتشار مقاله و فارغ
كم تحصيالت تكميلي شانس تمديد قراردادش به شدت 

معموال سياستگذاران نمي پرسند كه فرد چطور . خواهد شد
و بر پاية كدام پژوهش، كه اغلب بسيار پرخرج است، بايد 

كيفيت مقاله در درجه دوم اولويت است و . مقاله توليد كند
البته مسئولين هم مي دانند كه با پول كم نمي توان انتظار 

يان دكتري فارغ التحصيلي دانشجو. مقاله با كيفيت داشت
هاي  آيين نامه. هم وابسته به انتشار يك يا دو مقاله است

ارتقاء نيز تنها با پر كردن فهرست مقاالت قابل بررسي 
حتي بي كيفيت ترين مقاالت هم نمره مي گيرند و . است

در . شود جلوي ارتقاء عضوي گرفته شود معموالً باعث نمي
فرايند  خوشبينانه ترين حالت، در صورت سختگيري فقط

در آيين نامه جديد ترفيع در . افتد ارتقاء كمي به تاخير مي
دانشگاه تهران براي آنكه عضوي بتواند ترفيع ممتاز بگيرد، 

اين باعث . بايد يك دانشجوي دكتري فارغ التحصيل كند

شود كه افراد طوري برنامه ريزي كنند كه حتما در سال  مي
مزاياي ديگر مانند . يك فارغ التحصيل دكتري داشته باشند

هاي  دريافت حق التدريس و احتمال انتخاب در جشنواره
براي نمونه در . پژوهشي عمدتا حول تعداد مقاالت است

درصد اعضاي  70پرديس علوم دانشگاه تهران بيش از 
سال اخير در جشنواره پژوهش  10هيئت علمي كه در 

 جايزه گرفته اند اعضاي هيئت علمي دانشكده شيمي بوده
درصد به عنوان  30اند و در تمام چهار دانشكده ديگر فقط 

اگر چه در . استاد نمونه برجسته و نمونه شناخته شده اند
اين سالها معيارهاي كيفي مانند نوع مجالت و تعداد 
ارجاعات هم وارد آيين نامه ها شده است، ولي به دليل 

همان نبود منابع مالي براي توليد مقاالت با كيفيت، در عمل 
  . معيار كمي مورد توجه است

  هاي خارجي افزايش همكاري - 3
با توجه به محدويت منابع مالي، استفاده از منابع مالي 
خارجي يكي از كارآمدترين روش ها براي بسياري از 

از اين طريق همكاران . اعضاي هيئت علمي در ايران است
ام آن و يا دانشجويان مي توانند از پروژه هايي كه براي انج

بودجه هاي باال نياز دارد با كمك منابع خارجي انجام 
نگارنده نيز تقريباً اغلب مقاالت خوب خود را با . دهند

ها،  مديريت دانشگاه. همين روش به نتيجه رسانده است
بخصوص دانشگاه تهران، هميشه مشوق اين نوع همكاري 
ها بوده است و دست همكاران در اين نوع روابط باز 

البته استفاده از منابع فرامرزي در تامين نيازهاي . است
. پژوهشي در همه جاي دنيا امري شناخته شده است

هاي هنگفتي براي جذب  كشورهاي پيشرفته نيز بودجه
براي آنها اين روش . محققان خارجي در نظر مي گيرند

چرا كه محققان كشورهاي در حال . بيشترين سود را دارد
و حداقل در سال هاي اول بسيار پر توسعه بسيار كم توقع 

هاي شديد در كشورهايشان باعث مي  محروميت. كارند
شود به محض آنكه وارد يك آزمايشگاه با امكانات و 
بودجه خوب مي شوند بيشترين تالش را براي موفقيت و 

كشورهاي تامين كننده . همچنين اثبات خود انجام دهند
ورتي مي دهند كه بودجه آگاهانه اين بودجه ها را در ص

. فرد كار خود را در كشور تامين كننده بودجه انجام دهد
هر چند براي كساني كه به چنين پروژه هايي مي پيوندند 
فرصت خوبي است، ولي اين روش براي ما دستاوردي جز 

علت اصلي آن خروج . انتشار چند مقاله خوب ندارد
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نامه تدريجي نخبگان كشور و همچنين خروج ايده ها و بر
تن از  4در بيست سال اخير . هاي پژوهشي است

دانشجويان نگارنده كه در قالب همين همكاري ها از كشور 
تقريبا همه موارد هم . خارج شدند ديگر به ايران برنگشتند

باعث شد كه همكاري گذشته نگارنده با همكار خارجي 
چرا كه اكثر دانشجوياني كه از اين فرصت ها . آسيب ببيند

شوند قصد خروج از كشور را دارند و از  مند مي بهره
آنجايي كه از سيستم آموزشي ايران عصباني هستند، خود 

دانند و كمتر خود را پايبند به  را وامدار دانشگاه مبدا نمي
البته بسياري از اين افراد در . بينند رعايت اصول اخالقي مي

 ايران شانسي براي يافتن كار و زندگي راحت ندارند و
طبيعي است كه ماندن در كشور خارجي را به برگشت 

  . دهندترجيح مي
متاسفانه مقررات سفت و سخت تحريم باعث شده است 
كه نتوانيم از بودجه هاي خارجي مستقيماً در داخل كشور 
بهره مند شويم و در نتيجه ما فقط دهنده نيروي تخصصي 

  . ايم به خارجي ها شده
 بي كيفيتانتشار مقاالت  كمي دانشجويان وافزايش  - 4

اگر به آمار دانشجويان تحصيالت تكميلي كه ساليانه در 
ها مي شوند نگاه كنيم به  رشته هاي علوم پايه وارد دانشگاه

 . نتايج بسيار عجيبي مي رسيم

فقط در دانشگاه هاي دولتي  1397در كنكور دكتري سال 
ه به نفر در رشته هاي علوم پايه پذيرفته شده اند ك 3805

 1115ترتيب سهم زيست شناسي و شاخه هاي مربوطه 
 714نفر، فيزيك  791نفر، رياضي و آمار  1058نفر، شيمي 

در رشته هاي . نفر بوده است 127نفر و زمين شناسي 
زيست شناسي در دوره كارشناسي ارشد در دانشگاه هاي 

نفر پذيرفته شده اند كه فيزيولوژي گياهي با  1677دولتي 
  ).1شكل (در صدر قرار دارد  نفر 457

در حالي كه تعداد اعضاي هيئت علمي واقعي دانشگاه هاي 
سال تغيير چنداني نكرده است به دليل  50قديمي در 

محدوديت استخدامي نيز تقريباً هيچ عضو هيئت علمي در 
. آزمايشگاه خود، كارشناس پژوهشي و دستيار نيز ندارد

شجو، تدريس و ساير طبيعي است كه مديريت اين همه دان
وظايفي كه به طور معمول يك دانشگاهي عهده دار است، 

  .شود عمالً باعث كاهش نظارت بر دانشجويان مي

از سوي ديگر، باال رفتن توقع از دانشجويان كه بايد پايان 
نامه هايي به زبان فارسي و مقاالتي به زبان انگليسي 

شارها در اين گونه ف. بنويسند اجحاف در حقوق آنهاست
بخش قابل توجهي از فارغ التحصيالن باعث كاهش كيفيت 
كار پژوهشي مي شود و در مورد دانشجويان و اعضاي 
هيئت علمي وظيفه شناس، فشار سنگيني بر آنها وارد 

  . شود مي
به دليل افزايش تعداد دانشجويان، سطح علمي بسياري از 

بر اساس . پذيرفته شدگان به شدت كاهش يافته است
هاي درس خود از  اطالعاتي كه نگارنده از يكي از كالس

بين پذيرفته شدگان علوم گياهي به دست آورم، نمرة 
 9در بين  1397دروس سيستماتيك پذيرفته شدگان سال 

اين بدان . درصد است 7/23و متوسط آن  56نفر صفر تا 
را ) درصد 50(معني است كه حتي اگر نمره قبولي ده 

نشجويان قرار دهيم، فقط يكي از آنها شرط پذيرش اين دا
گر چه . مي توانست وارد دوره كارشناسي ارشد شود

همكاران دانشگاهي از اين وضعيت اطالع دارند، ولي با 
توجه به اين واقعيت تلخ كه دانشجويان تحصيالت تكميلي 
براي بقاي اعضاي از هيئت علمي با پر كردن حداقل هاي 

مراحل پيشرفت الزم هستند، آموزشي و پژوهشي و پيمودن 
بندند و  همكاران ما چشمان خود را به روي واقعيت مي

همچنان دانشجوياني را پذيرش مي كنند كه از سطح علمي 
نفر  38در بين . كافي براي ادامه تحصيل برخوردار نيستند

داوطلب دوره دكتري علوم گياهي كه در مصاحبه علمي 
نفر  3- 2ند، حداكثر دانشگاه تهران شركت داشت 1397سال 

آنها شايستگي ورود به دوره دكتري داشتند، در صورتي كه 
  .هاي مختلف پذيرش شدند اكثر آنها در دانشگاه

پس نبايد تعجب كرد كه دستاوردهاي پژوهشي بسياري از 
آنها كارهاي بي كيفيت است و اغلب نيز بعد از فارغ 

   . التحصيلي شانسي براي يافتن شغل مرتبط ندارند
توليد تعداد زياد مقاله بدون آنكه بودجه الزم براي انجام 
آنها اختصاص داده شود، به خودي خود به انتشار مقاالت 

براي مثال نمي توان از كارخانه . انجامد بي كيفيت مي
ميليون توماني  20خودرو سازي انتظار داشت كه با هزينه 

در همان  .اتومبيلي با كيفيت بنز و بي ام دبليو توليد كند
ابتداي موج مقاله سازي، شمار مقاالت بي كيفيت ايراني ها 

  . به شدت افزايش يافت
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وبگاه سازمان ( 1397نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي رشته هاي زيست شناسي در سال  1677توزيع پذيرفته شدگان  -1شكل 

 )سنجش آموزش كشور
  

خيلي زود توجه به سوي مجالتي جلب شد كه به راحتي 
 .دريافت پول و بدون داوري پيچيده مقاله منتشر مي كنند با

دانشجويان دكتري كه براي فارغ التحصيلي به مقاله نياز 
مدتي . داشتند به سمت اين مجالت گرايش پيدا كردند

نگذشت كه دانشجويان و اعضاي هيئت علمي آمار مقاالت 
خود را به رخ همديگر مي كشيدند و كم نبودند 

تعداد مقاالت آنها به يك باره دو رقمي  دانشجوياني كه
حتي كارهاي خوبي هم كه توسط افراد انجام مي شد . شد

به دليل تعجيل در چاپ و تكه تكه شدن موضوع كارهاي 
پژوهشي براي افزايش تعداد مقاالت، كيفيت خود را از 

  . دست داد
گياهشناسي (براي نمونه در رشته تخصصي نگارنده 

ال براي انتشار مقاله بايستي محققان كه معمو) سيستماتيك
ها و  زمان بسياري صرف كنند تا بتوانند در مورد گونه

هاي علمي را انجام دهند، افزايش  گزارشات جديد كنترل
در بررسي كه . نجومي در انتشار مقاالت صورت گرفت

عضو هيئت علمي شاغل  16نگارنده از آمار مقاالت منتشره 
هشناسي ملي ايران داشتم به نتايجي ها و باغ گيا در دانشگاه

جمع مطلق اين انتشارات ). 2شكل (اعجاز انگيزي رسيدم 
اگر چه تعدادي از اين مقاالت همپوشان . است 2929

است، ولي اگر انتشارات ساير افراد هم وارد شود بعيد 
سال توسط همكاران  20نيست كه تعداد مقاالتي كه در اين 

نه هاي گياهان آوندي ايران متتشر شده است از تعداد گو
مقاله در رتبه  102طبق اين آمار نگارنده با . هم تجاوز كند

قرار دارد، به عبارتي از كم كار ترين اعضاي هيئت  15

اين در حالي است كه طبق . علمي به حساب مي آيد
 100استانداردهاي جهاني كساني كه داراي انتشارات باالي 

شته به حساب مي آيند و مقاله هستند از سرآمدان آن ر
مرتب براي سخنراني به كنفرانس هاي بين المللي دعوت 

  . مي شوند
نگارنده كه بر حسب نياز حرفه اي به تعدادي از اين 
انتشارات نگاه مي كنم، مهمترين ويژگي مشترك اكثر آنها 

هر كس به طور . آشفتگي و بي هدفي در تحقيق است
ديگران و بدون هيچ دليل مستقل و بدون توجه به كارهاي 

و توجيهي در مورد گياهان آوندي مقاالتي منتشر كرده 
است كه به دليل ناپختگي، گسستگي، غلط هاي فاحش 
علمي و نگارشي و بي ارتباط بودن با كارهاي قبلي به 

مثال جنس شقايق كه . ندرت قابل استفاده و استناد هستند
مقاالت علمي از گياهان نه چندان پيچيده ايران است و 

محكمي در مورد آنها نوشته شده است، در بررسي ساده 
مقاالت متعددي ديده شد كه توسط افراد متعدد از 
دانشگاههاي مختلف در مورد اين جنس منتشر شده است 

)2 -10(. 

اين تنوع كارهاي تكه تكه كمكي به حل مشكالت علم 
چرا كه مهمترين نقطه مثبت محققان در دنيا . نمي كند

هاي معتبر به ندرت افراد در  در دانشگاه. خصص آنهاستت
كنند و اگر كسي در يك يا گروه  كار همديگر دخالت مي

كند، به منظور جلوگيري از موازي كاري  گياهي كار مي
  . ديگران سعي مي كنند در آن تحقيق وارد نشوند
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 ,Google Scholar( دانشگاه ها و باغ گياهشناسي ملي ايرانسيستماتيك گياهي نفر از اعضاي هيئت علمي  16ره توزيع تعداد مقاالت منتش- 2شكل 

Researchgate  يا صفحه شخصي افراد.(  

تمامي مراكز تامين بودجه پژوهشي در دنيا بر پايه تخصص 
كنند و اگر كسي خارج از دامنه تخصصي خود  كار مي

تقاضاي بودجه كند شانسي براي برخورداري از حمايت 
 . ندارد

در صورتي كه اين افراد اگر فقط در محدوده اي مشخص 
تحقيق مي كردند، هم  –مثال يك راسته و يا يك تيره  –

به راهنمايي بهتر دانشجويان خود بودند و هم قادر 
دانستند كه پژوهش آنها به منظور پاسخ به كدام سوال مي

استفاده از روش هاي ميكروسكوپي كوركورانه و . است
شرح گياهان بر اساس صفات ميكرومورفولوژي اگر چه 
ممكن است داده هاي مفيدي باشد ولي اهميت آنها فقط 

جمعيت هاي فراواني را بررسي در صورتي است كه محقق 
كند و دامنه تحقيقات خود را از مرزهاي جغرافيايي سياسي 

در صورتي كه افراد به دليل امكانات محدود . خارج كند
نمي توانند چنين كاري را انجام دهند، بهتر است در مورد 
زيست شناسي يك گونه كار كنند تا الاقل اين اطالعات در 

نبع مفيدي در مورد گياهان صورت جمع شدن بتواند م
  .ايران باشد

  علمي ...تقلبات و بي اخالقي ، افزايش  - 5
 بسيار ها  سال در اين ... و   تقلب  علمي،  بي اخالقي هاي

نشانه بارز آن گسترش بازار . گسترش پيدا كرده است
كثيفي است كه موسسات رنگارنگ و افراد بسياري در كار 

اطراف دانشگاه . توليد مقاله و پايان نامه به راه انداخته اند
ها و تابلوهاي  تهران پر است از پوسترها، واسطه

هاي ارائه خدمات پايان نامه و رساله نويسي و مقاله  شركت
اين بازار مورد توجه خبرنگاران خارجي هم ). 3شكل (

منتشر  ساينسقرار گرفته است و در گزارشي كه در مجله 
    .)11(شد اين تباهي در سطح بين المللي انعكاس داشت 

ها انتشار مقاالتي كه در آن انواعي از تقلب و  در اين سال
انتحال صورت گرفته است به حدي افزايش داشته است كه 

هاي علمي جهان قرار  م كشف و مورد توجه رسانهكم ك
از مقاالتي كه عينا كپي مقاالت ديگران است و فقط . گرفت

تا مقاالتي كه حتي  )13و12(نام نويسنده عوض شده است 
توسط سياستمداران منتشر و بعد از آشكار شدن توسط نرم 

بارزترين آنها مقاله يكي از . افزارهاي تطابق پس داده شدند
اي سابق سازمان حفاظت از محيط زيست بوده است رؤس

)14( . 

عدم حساسيت به وجود چنين سوابقي و سپردن مسئوليت 
هاي باالي مملكتي قبح خطا را در جامعه مي شكند و راه 

اگر در صورت . برخورد با چنين افرادي را مشكل مي كند
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كه در مانند مورد وزير دفاع آلمان (بروز چنين اتفاقاتي 
با اتهام تقلب در بخشي از پايان نامه مجبور به  2011سال 

با شخصيت ) هزار يورو جريمه شد20استعفا و به پرداخت 
هاي سياسي برخورد مي شد، بدون شك امروز جامعه 

نويسندگان ايراني ابتكارهاي عجيبي . علمي بهتري داشتيم
مثالً در يك مورد كه . براي پذيرش مقاالت خود يافته اند

گزارش كرده است نويسندگان  صي كامپيوتريمجله تخص
با وارد كردن نام يك محقق مشهور به عنوان نويسنده، مقاله 
را به مجله ارائه مي دهند تا مديران مجله گمراه شده مقاله 

زماني كه گردانندگان مجله آگاهانه مقاله . را پذيرش كنند
داوري شده را به آدرس نويسندگان مي فرستند، آنها 

اين نوع فريبكاري در . ت حذف نام مي كننددرخواس
پروسه داوري به عنوان برندي جديد در تقلب در مقاله اي 

موارد . )15(توسط تيم سرپرستي يك مجله منتشر گرديد 
رخداد كه  اشپرينگر و الزويرمتعدد زيادي در مجالت 

آسيب بسيار زيادي به اعتبار ما در جامعه بين المللي زد 
، ايران در صدر ساينسدر گزارش اخير مجله . )16(

كشورهاي دنيا از نظر مقاالت باطل شناخته شده است 
)17 .(  

بدون ترديد آيين نامه هاي ضعيف، جشنواره هاي عددي و 
مديراني كه خود از جنس علم نيستند و بيشتر بر مبناي 

گيرند،  هاي باال قرار مي روابط جناحي و سياسي در جايگاه
شود كه نتوانند ارزيابي درستي از واقعيت علم  باعث مي

 . داشته باشند

در يك مورد بسيار خاص نگارنده بر حسب كار پژوهشي 
خود به موردي برخورد كرد كه فردي گونه اي از جنس 

را به عنوان گزارش جديدي از جنس  )Spinacia(اسفناج 
البته مجله ). 18(معرفي مي كند ) chenopodium(سلمه 
ن اشتباه را تصحيح مي كند و در مقاله ديگري آن را زود اي

 ). 18(رد مي كند 

ها خود  البته مقصر اين رخدادهاي مكرر در دانشگاه
دانشگاهها هستند، چرا كه از اين موارد چشم پوشي مي 

بي اخالقي علمي فقط منحصر به ايران نيست و حتي . كنند
ن در بسياري از كشورهاي پيشرفته و توسط معتبرتري

ولي دانشگاهها به محض آگاهي . محققان نيز رخ مي دهد
. از خطاهاي سيستماتيك يك عضو وي را اخراج مي كنند

در اغلب موارد فشار رسانه اي باعث مي شود اين افراد 

بخصوص در مورد كساني كه در . مجبور به استعفا شوند
دانشگاههاي دولتي اشتغال دارند و از بودجه هاي عمومي 

به عنوان . مي كنند برخوردهاي جدي مي شوداستفاده 
انسان شناس معروف آلماني راينر  2005نمونه در سال 

استاد دانشگاه فرانكفورت، بعد  (Rainer Protsch)پروش 
از اينكه شواهدي از انتشار نتايج نادرست در مقاالتش 

. و دادگاهي شد يافت شد، بالفاصله از دانشگاه اخراج 
بسيار جالب كه در مطبوعات در مورد شايد يكي از موارد 

آن بسيار نوشته شده است، تقلبات استاد فلسفه دانشگاه 
يكي از مجالتي كه ايشان در آن تقلب كرده . تهران بود

علي رغم . )19(است موضوع را با دقت منتشر كرده است 
تشكيل كميته در خصوص وضعيت استخدامي ايشان، خبر 
از نوع مجازات به اطالع كسي نرسيد و صفحه رسمي 

شايد . ايشان همچنان در تارنماي دانشگاه تهران فعال است
اين طنز تلخي باشد كه در مواردي در ايران پاي بعضي 
. افشاكنندگان اين موارد به دادگاه كشيده شده است

قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه "انه اخيراً خوشبخت
 مورخ شنبه سه روز علني جلسه در كه "آثار علمي

 تاريخ در و تصويب اسالمي شوراي مجلس  1396 /05 /31
به  اجرا جهت رسيده نگهبان شوراي تاييد به 1396/ 8/6

در اين قانون اخراج و . هاي زيربط ابالغ شده است دستگاه
ان نامه و مدرك تحصيلي براي دانشجويان و ابطال پاي

اعمال مجازات انتظامي تنزل رتبه يا پايه عضو هيئت علمي، 
لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار  - اخراج 

  . به تصويب رسيده است علمي با توجه به ميزان تخلف
البته بي اخالقي و تقلب فقط منحصر به موارد آشكار 

هاي  در گياهشناسي انحصار گنجينه براي مثال. نيست
كه هزينه نگهداري و تكميل آنها  - ) ها هرباريوم(گياهي 

بيش از نيم قرن توسط منابع عمومي كشور تامين شده 
هاي  در تمام دنيا هرباريوم. پديده اي رايج است - است 

هاي گياهي را مانند  ثبت شده موظف اند كه كليه نمونه
هايي  قرار دهند، بخصوص نمونهكتابخانه در اختيار عموم 

اند و محققان  هاي تايپ گزارش شده كه به عنوان نمونه
براي تطبيق و مطالعه به آنها نياز دارند بايد بدون قيد و 

هاست كه  متاسفانه سال. شرط در اختيار محققان قرار گيرند
هاي بزرگ كشور به روي محققان  در برخي از هرباريوم
ضاي هيئت علمي آن مراكز تنها اع. غير خودي بسته است

به كساني اجازه مطالعه نمونه هاي گياهي را مي دهند كه 
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نتيجه . آنها استاد راهنماي مشترك پايان نامه هاي آنها باشند
اين نوع اجبار انتشار مقاالتي است كه عضو هيئت علمي 

براي مثال در يك . پرمشغله اصال آنها را نخوانده است
اله در مورد جنس نمدار منتشر شده مورد تاريخي، دو مق

است كه نتايج آنها با هم  متفاوت و حتي بر عليه هم است 
و در هر دو يك نويسنده مشترك وجود دارد كه در يكي از 

   .)21و  20(اين هرباريوم ها شاغل است 
هايي كه به عنوان  موارد بسياري از مقاالت منتشره نام

لي در پايان نامه ها به اند كه به هر دلي نويسنده ذكر شده
اين افراد در . عنوان راهنماي مشترك و يا مشاور هستند

اي در انجام پژوهش ندارند و  عمل هيچ نقش سازنده
صرفا به دليل آنكه دانشجويان مي خواهند به مجموعه هاي 
  . آنها دسترسي داشته باشند، نام آنها را در مقاالت مي آورند

ها،  بسياري از دانشگاهيك مورد بي اخالقي شايع در 
هايي كه فاقد بستر تحقيقاتي و  بخصوص دانشگاه

آزمايشگاه هستند، دانشجويان براي انجام تحقيق خود به 
مراكز پژوهشي غير دانشگاهي مراجعه مي كنند و تمامي 
كار خود را با امكانات و موضوعات پژوهشي آن مركز 

شتر صوري انجام مي دهند و نام استاد راهنماي دانشگاه بي
اما بد اخالقي مضاعف زماني است كه كليه امتيازات . است

شود كه شايد نقش  حاصل از اين مقاالت نسيب عضوي مي
  . او در پژوهش صفر و يا ناچيز است

  نتيجه گيري
با توجه به آنچه در اين مقاله بحث شد و در محافل علمي 

ي شود، بحران و رسانه اي كشور درباره آن دائماً صحبت مي
  .فراگير گريبان آموزش عالي و پژوهش را گرفته است

  

  
 هاي تهيه پايان نامه و مقاله در اطراف دانشگاه تهران نمونه اي از تبليغات بنگاه -3شكل 

اين بحران ناشي از نقص جدي در نقشه راه آموزش عالي 
كشور است و به افت شديد آموزش عالي، و تحقيقات 

افزايش انحرافات، تخلفات و تقلبات و در نتيجه باعث بي 
برنامه . انگيزگي نسل جوان در پيوستن به اين جامعه دارد

ريزان ارشد آموزش عالي بايد به اشتباه خود اعتراف كنند و 
ها در فضاي باز طرح و راه برون  اجازه دهند اين بحث

. دردمندان علم و پژوهش ريشه يابي شودرفت آن توسط 
ارزش و جايگاه علم بسيار با ارزش تر از اين است كه با 

هاي  ارائه آمارهاي كمي تحقير شود و يا در جشنواره

پيشرفت . رنگارنگ به دنبال افتخارهاي بي اساس گشت
علم زماني ديده مي شود كه مردم تاثير آن را در رفاه و 

نمي توان گفت كه در توليد علم در . رفتار جامعه ببينند
تمامي كشورهاي اسالمي برتريم ولي در مقابل و اطراف 
دانشگاه درجه اول كشور كه نماد آموزش عالي كشور لقب 
گرفته است دالالن مقاله و پايان نامه بيش و پيش از استادان 

  .همان دانشگاه بساط خود را پهن كرده باشند
ن بحران چند پيشنهاد ذكر مي نهايتاً براي برون رفت از اي

طبيعي است كه ارائه راه حل هاي دقيق نياز به . شود
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كنكاش بيشتر دارد كه در قدم اول فراهم آوردن امكان 
  . بحث در مورد آن شرط آغاز چنين راهي است

هاي تحصيالت تكميلي به  محدود كردن پذيرش دوره - 1
  تحقيقاتي؛هاي  مراكز داراي زير ساخت مناسب پروژه

ها و ايجاد تناسب بين بودجه پژوهشي  كاهش دانشگاه - 2
  و تعداد محققان؛ 

برخورد جدي و عملي با هر نوع بي اخالقي علمي از  - 3
  تقلب تا مقاله سازي؛

هاي  واداشتن اعضاي هيئت علمي به داشتن برنامه - 4
منسجم پژوهشي مشخص بدون آنكه موجب اختالل 

  در كارهاي ديگران شوند؛
ها و  ها براي قرار دادن پايان نامه واداشتن كليه دانشگاه - 5

  رساله هاي منتشره در فضاي مجازي؛

برداشتن محدويت زماني و لغو جريمه اضافه سنوات  - 6
براي دانشجويان و همكاراني كه كارهاي كيفي ارائه 

  دهند؛ مي
فراهم كردن بستر الزم براي جذب دانشجويان خارجي  - 7

ارجي به عنوان پسادكتري و يا عضو و يا محققان خ
هاي فعلي از جمله  هيئت علمي با تغيير در سياست

عدم اجبار به نگارش پايان نامه ها و تدريس به زبان 
  فارسي؛

هاي ارتقاء و جايگزيني نظام آمريكايي  اصالح آيين نامه - 8
  ارتقاء با نظام اروپايي؛

  حذف نگاه تجاري و بازاري به آموزش عالي؛ - 9
هاي  آگاه كردن و اقناع دولت براي حمايت از پژوهش - 10

علوم پايه و صنعت در حمايت از پژوهش هاي 
  .كاربردي
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 ميكن سيتاس فناوري زيستيشركت  كيچگونه 

  يسارا طواف و انيمرزوك ايميك ،*فرشاد درويشي
  مركز رشد واحدهاي فناور مراغه ،گروه زيست شناسي، دانشگاه مراغه مراغه،

 چكيده

مراكز در  نيا از  ياريبس. است گسترشحال  در سراسر جهان در يمراكز نوآور جاديا باي ستيدر علوم ز ينيكارآفر هيروح
حل مسائل موجود بدون در نظر گرفتن  اي يعلم ديجد يرهايمسيافتن  به معناي فاشاكت  .كنند يها رشد م مجاورت دانشگاه
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  مقدمه
 دهيبتوان ا ديشا. است يتصور ذهن كي قتيدر حق 1دهيا

برآورده كردن  ايمشكل  كيحل  يگام برا نيدادن را اول
 يراه حل نيتر ساده دهيا گريبه عبارت د. دانست ازين كي

. كند يبه آن فكر م ازين ايمسئله  كياست كه انسان در برابر 
 دهيا. كرد دهيچيرا بسط داد و پ دهيا كي توان يهر چند م

نوع  كشود و ي در نظر گرفته مي طرح ايانگاره معادل 
به  دنيرستواند منجر به  مياست كه  دهيفكر و عق ،شهياند

سازي  به كارگيري و پياده 2خالقيت .شود تيآرمان و موفق
نو  ايدههاي ذهني براي ايجاد و تحقق يك فكر و  توانايي
 ايو  نيها، قوان دهيشناخت پدمعناي به  3اكتشاف. است

شناخته نشده و قابل  نيخصوصات عالم ماده كه قبل از ا
 يرهايمس ت ديگر پيدا كردنبه عبار. استنبوده  يابيارز
حل  ايو  طبيعي نيقوان و ها دهيپدبر اساس  يعلم ديجد

و  ييبدون در نظر گرفتن مسائل اجرامعموال مسائل موجود 
از  يريگ معموال مستلزم بهره امر  نياست كه ا يتجار

                                                                  
1. Idea  
2. Creativity   
3. Discovery 

در . است دهيا كياز  يكيزينمود ف 4اختراع  .است تيخالق
از آن  شيكه پاست  يديمحصول جد كي جاديا قتيحق

تواند محصول ساخته  يفرد مخترع م. وجود نداشته است
ثبت اختراع  يگواهارائه كند و ربط  يبه مراجع ذرا شده 
 ريتا سا شود سبب مي ثبت اختراع يگواه .كند افتيدر

 ينيها بدون اجازه فرد مخترع به مدت مع افراد و شركت
فناوري واژه  .ندكن نمونه از اختراع دياقدام به تول نتوانند

)Technology (دارد و از دو واژه  يوناني شهيرtechne  و
logic واژه .است شده ليتشك techne هنر، مهارت  يبه معنا

 است و در مقابل بشردست  دهياست كه آفر يزيو آن چ
 logic اي logieواژه . خدا است دهيآفر يبه معنا arche واژه
 بيترت نيبه ا. است  دانش و خرد يبه معن ميقد ونانيدر 

رسيدن  .هنر و مهارت با دانش است زهيآم يبه معنا فناوري
 ينوآوربه عنوان عمل مرحله به  ديجد يها دهيا
)Innovation (شود تعريف مي .  

                                                                  
4. Invention   


