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 چکیده

ی و مشاغل کاذب تحت آن، از معضالتی است که در آموزش عالی غیرمتعارف در مقاطع علم داتیتول بازار
ازار رو هدف این تحقیق بررسی این ب. ازاینگرفته استی اخیر گریبان کشورهای جهان سومی چون ایران، را  هاسال

، از ها دادهد و تحلیلی بو -در بین این دانشجویان با تأکید بر نظریة ناهماهنگی شناختی است. روش پژوهش کیفی
، مؤسسات یرؤسانفر از  35ی، لیتکمالتیتحصنفر از دانشجویان  53عمیق با  افتهیساختار همینطریق مصاحبۀ 

 عالمهی علوم ورزشی تهران، شهید بهشتی، هادانشگاهی علم أتیهنفر از اعضای  01ن و نفر از نویسندگا 3
ی ر یگنمونه. شیوۀ شد  یآور جمع 89-89دست آمد و در سال به کرمانشاه  یراز و آزاد و  مدرس تیتربیی، طباطبا

بیرونی، نبود  موقعیت نیتر یقو یی و گرانوچهموقعیت فردی،  نیتر یقو نشان داد که  ها افتهبود. ی هدفمند نظری و 
از جنبۀ جرم این نوع مشاغل آگاهی داشتند، ولی تاکنون  نمونهکه   داد نشانشغل و فساد در جامعه است. مطالعه 

خود  که  رساند یمی را نیز حقوق مو این عامل ضعف نظا نکرده بودند یی دریافت مراجع قضابرخوردی از سوی 
ی و حقوقی کشور باشد تا بتوانند با همکاری این نوع مشاغل را آموزش مازنگ خطری برای مسئوالن نظ تواند یم
 کنند.   کنشهیر 
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 مقدمه

ت است و وظیفۀ تربی باتجربهی نیروی انسانی متخصص و ریکارگبهی منوط به اجامعهرشد و توسعۀ هر 

گذاشته شده و آموزش عالی با این هدف،  هادانشگاه، بر عهد؛ هادولتاین نیروی متخصص نیز از سوی 

یی گراتخصصمنظور، نرخ بالای نیروی تحصیلکرده، شاخصی برای سنجش (. بدین1ی شده است )زیرهیپا

لا بردن این شاخص، بدون توجه به نیازها و و بسیاری از کشورها برای با شودیمدر یک کشور محسوب 

ی ورزشی نیز، هاسازمان(. 2) برندیمپیامدهای آن، میزان ورودی دانشجویان تحصیلات تکمیلی را بالا 

ی در راستای رشد و توسعۀ ورزش تلاش اجانبههمه طوربهو  اندگذاشتهدیگر آن سیستم سنتی را کنار 

در کشورهای پیشرفتۀ  توانیمو نمونۀ این امر را  طلبدیمی را افهحری، نیروی احرفه. ورزش کنندیم

اروپایی چون آلمان مشاهده کرد که چقدر به حوزة تحصیلات تکمیلی و آموزش عالی در ورزش، ارزش و 

 (.3) دهندیمبها 

آموختگان تحصیلات منظور اشتغال دانشتمهیداتی به گونهچیهکه  شودیماما، فاجعه آنجا آغاز 

با کاهش  (.4) شودیمشده و شاخص نسبت کار به نیروی انسانی نادیده گرفته نتکمیلی در نظر گرفته 

شغل و ناتوانی دولت در استخدام آنان، جوان تحصیلکرده برای امرار معاش ناگزیر سمت و سوی مشاغلی 

گسترش « 1مشاغل کاذب»ی شوم به نام ادهیپدو اینجاست که  ه باشندداشتکه درآمد مناسبی  رودیم

ین ی اخیر، آنچه بهاسالدر که رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز از این قضیه مبرا نیست.  ابدییم

چیزی ؛ تاس شده ی رواج پیدا کرده و به تشکیل مؤسسات بسیار منجرلیتکم لاتیتحصآموختگان دانش

نویسی، نامهانیپا. البته بازار حراج استخوانده « 3نویسینامهانیپا بازار حراج»( آن  را 2112) 2که اُسیپیان

ه ی خریداری کند، بلکه ببردارنکتهمنظور خواندن و ی را فقط بهانامهانیپابه این معنا نیست که فردی 

وشته نو، در قبال گرفتن پول، غیر از خود دانشجمعنای هرگونه کار و فعالیت پژوهشی، توسط افرادی به

همواره آمار بالای مدارک تقلبی،  هارسانهو  است یرقانونیغاین امر در تمامی کشورها  آنکه. با شوندیم

، اندهکردو مقالات، مدیران و مسئولانی را که از این طریق پست دریافت  هارساله، هانامهانیپامراکز فروش 

 (.5و این بازار همچنان گرم است ) نشده است دهید، هنوز برخورد جدی در این مورد اندکردهاعلام 

                                                           
1. Corruption 

2. Osipian 

3. Dissertation for sale 
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ن آمدن ای وجودبهة آنان، دیبه عق. اندپرداختهمحققان بسیاری به بررسی علل و شرایط این پدیده 

رور با ممنظور ارتقای استادان بوده است. اما بازار و مؤسسات نگارش آن، در ابتدا در بخش آموزش عالی به

(. دانشگاهی که 6-8) کرده استزمان، هر سه گروه، دانشجویان، استادان و دلالان را به یکدیگر مرتبط 

، که کندیممرکز تربیت انسان فرهیخته بود، اینک نیروی انسانی ناکارامد با توقع بالا را به جامعه تزریق 

( و حوزة آکادمیک ورزشی نیز با 9) کندیمی نیز بروز المللنیبی در سطح ملی و حتی اعتمادیبنتیجۀ 

دریافت که رشد  توانیم(. تنها با مراجعه به میدان انقلاب تهران بزرگ 11آن دست به گریبان است )

( و مؤسسات و افراد با علم بر جرم بودن این 4، 11ۀ این پدیده در سراسر کشور مشهود است )گونقارچ

(. در واقع نوعی تعارض مبنی بر 12و کسب درآمد تأکید دارند )عمل، با دید مثبت، به جنبۀ کارآفرینی 

سازی این بعد منفی وجود دارد؛ چیزی که لئون علم بر جرم بودن ماهیت کار و تلاش برای برطرف

فستینگر (. 13خواند )می« 2تئوری ناهماهنگی شناختی»ی خود آن را شناختجامعهدر تحقیقات  1فستینگر

. دو ددهیممعتقد است که تعارض میان دو عنصر شناختی در درون فرد، اساس تغییر نگرش را تشکیل 

 ،الت. این حشودیمید یکی موجب نفی دیگری أیکه ت کنندیمعنصر شناختی زمانی ناهماهنگی پیدا 

 ة. به عقیدباشد داشتهکه فرد باورهای متضاد یا حتی نگرش و رفتار مخالف هم  دیآیمزمانی پیش 

. کندیماحساس  را حالت تنش ناخوشایندی ،دو عنصر شناختی ناهماهنگ دارد داندیمکسی که  ،فستینگر

دازه . هر انکندیمتعارض درونی در واقع با افزایش ناخوشایند برانگیختگی فیزیولوژیک بدن تجلی 

واهد خ تربزرگاز یکدیگر بیشتر باشد، ناهماهنگی به همان اندازه  آنهامهم و انحراف  موردنظر یهاشناخت

و اطلاعاتی که  هاتیموقعبر کوشش برای کاهش ناهماهنگی، شخص فعالانه از بود. در این حالت، علاوه

 (:14علت پیدایش این حالت در فرد دو موقعیت است ) .کندیمز پرهی ،احتمال دارد ناهماهنگی را افزایش دهد

: در این حالت فرد تصمیمات اتخاذشده ۀنتیج عنوانبهناهماهنگی . 1ی فردی شامل هاتیموقعالف(  

اگر : هماهنگی ناشی از میل. نا2؛ داندیمکنترل یک تصمیم  رقابلیغجنبۀ منفی کار را ناشی از بخش 

غیراخلاقی بودن ، شناخت از دیآیمکسی برای دریافت پاداش، کاری انجام دهد که به نظرش غیراخلاقی 

که  ندکیم؛ در این حالت فرد خود را متقاعد کندیمبا شناخت از انجام دادن آن، ناهماهنگی پیدا  ،کار

اگر فردی در موقعیتی قرار بگیرد که برای : ناهماهنگی ناشی از تلاش. 3این عمل خیلی غیراخلاقی نیست؛ 

ناهماهنگی مواجه خواهد شد. یکی از طرق  با ،تلاش کند ولی موفق نشود پیوستهرسیدن به هدف معین 

                                                           
1. Leon Festinger 

2. Cognitive Dissonance Theory 
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 ؛این است که در آن موقعیت چیزی پیدا کند که برای آن ارزش قائل است ،ممکن برای کاهش ناهماهنگی

که باید وضعیت  رندیگیماغلب اوقات مردم در موقعیتی قرار گرفته: ناهماهنگی ناشی از کار انجام. 4

وضعیت نامطلوب دارد، با این تصور که باید  در خصوصنامطلوبی را تحمل کنند. شناختی که هر کس 

ناهماهنگ است. یکی از طرق تقلیل این ناهماهنگی برای او این است که قبول  ،این وضعیت را تحمل کند

 .نامطلوب نیست ،دیرسیمنظر کند موقعیت تا آن اندازه که ابتدا به

ممکن  یفرد: ناهماهنگی ناشی از تقدم غلط محیط اجتماعی. 1ی اجتماعی شامل هاتیموقعب( 

احساس  ،در این صورتدر محیط اجتماعی نامطلوبی قرار بگیرد و در تعامل با آن دچار زحمت شود، است 

 یاهینظرر وقتی کسی در براب: ناهماهنگی ناشی از اختلاف با دیگران .2؛ دهدیمناهماهنگی به او دست 

، احساس شودیمو این نظریه از طرف افراد مشابه خود او ابراز  ردیگیمخود قرار  ۀمخالف با نظری

 ،افراد دیگر دارد ةبا تصوری که دربار ،. تصوری که این فرد از افکار شخصی خود داردکندیمناهماهنگی 

گروه  آنهافراوانی وجود دارد که در  یهاتیموقع: ناهماهنگی ناشی از همنوایی اجباری. 3؛ ناهماهنگ است

، فرد ناهماهنگی در این حالتاعتقادات خود رفتار کند.  برخلافبارزی  صورتبهتا  کندیمفرد را مجبور 

 .کندیماحساس 

این است که فرد با در نظر گرفتن شرایط خود را مبرا  شودیمکلی، آنچه از این نظریه برداشت  طوربه

ای صورت گرفته ی تحقیقات گستردهسینونامه(. در حوزة پایان15) پردازدیمو به ادامۀ فعالیت  داندیم

(، عامل فشار نمره، 16است و عواملی چون تعدد کار پژوهشی مبنای ارتقای استادان و دانشجویان )

رود به دانشگاه ی ناکافی قبل و بعد از وهاآموزش(، 11ی )امؤسسهیی استادان و نبود قوانین گرانوچه

ی( لیالتحصفارغتوسط نظام آموزشی، ناتوانی استادان در تشخیص سرقت علمی، عامل فشار زمانی )جهت 

(، پذیرش دانشجو بیش از توان استادان و پایین آمدن کیفیت و 18و نداشتن قوانین منسجم تنبیهی )

 است.(، این شرایط را ایجاد کرده 19اصرار استادان بر استخراج مقالات )

شود که آیا ناهماهنگی ، این سؤال مطرح میشدهعنوانی هاپژوهشبا توجه به نظریۀ فستینگر و 

اقع، باید ؟ در وشوندیم ریپذهیتوجشناختی ناشی از نوشتن غیرقانونی کارهای پژوهشی با چنین دلایلی 

پژوهش سعی دارد  بررسی کرد که توجیه این افراد برای کاهش این ناهماهنگی چیست؟ سؤالی که این

ی علوم ورزشی مبنی بر توسعۀ علمی ورزش هادانشگاهبه آن دست پاسخ گوید. با توجه به اهمیت هدف 

نهاد آموزشی را منجر  نیترمهمی به اعتمادیبمعیوب،  تعاملو بهبود سلامت جامعه، این پدیده با ایجاد 

 . ندکیمکه ضرورت مطالعۀ این مهم را تعیین  دشویم
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 یشناسروش

تحلیلی بود که با رویکرد کیفی انجام گرفت. از  –با توجه به هدف پژوهش، این پژوهش از نوع توصیفی

ی هاصاحبهماز طریق  هادادهاجتماعی بود و  -ییرگرایتفسنظر پارادایمی، تحقیق کیفی مبتنی بر پارادایم 

قلمرو پژوهش، دانشجویان علوم ورزشی . جامعۀ آماری با توجه به دش یآورجمع افتهیساختارمهینعمیق 

و دکتری(، اعضای هیأت علمی و نویسندگان و  ارشدیکارشناستحصیلات تکمیلی ) -زیستی و انسانی -

نویسی )منظور از مؤسسات دفاتر فعالی بودند که با داشتن مجوز تحت عنوان نامهانیپامؤسسات بازار 

ۀ دریافت وجه، دانشجویانی را که متقاضی واسطبه، اما در اصل دادندیم انجاممشاوره کارهای پژوهشی 

ساختند یا واسطۀ بین استادان و نویسندگان یا دانشجویان و نویسندگان بودند به نویسندگان مرتبط می

ند. ی انتخاب شدبرفگلولهی ریگنمونهبود که متناسب با راهبرد پژوهش به شیوة  91-98بودند( در سال 

یار ، اما معشد نخواهد آوردهکه هرگز نامی از ایشان  داده شداطمینان  شوندگانمصاحبهتمامی به  نکهیابا 

ی هاپژوهشدر  آنکهبه ادامۀ مصاحبه بود. با توجه به  کنندهمشارکتخروج از مطالعه نیز تمایل نداشتن 

 هانمونهاد ، تعددگیریمی در میدان تحقیق انجام ریگنمونهکیفی، تعداد دقیق افراد نمونه مشخص نیست و 

بینجامد  رموردنظکمک کند و به اشباع یا اقناع  موردنظرو شناخت مسئلۀ  نییتبباید در حدی باشد که به 

 هادادهی تا زمان اشباع ریگنمونهدادة جدیدی حاصل نشود. در این پژوهش،  هانمونهو با افزایش تعداد 

بعد از پیاده کردن  لیوتحلهیتجزنفر رسید و  132به  نکنندگامشارکتتعداد  کهیطوربه، افتیادامه 

بود و  هادادهطی فرایندی منظم و در عین حال مداوم از مقایسۀ  هاداده. تحلیل صورت گرفت هامصاحبه

ی . برااستفاده شدهای پژوهش، از فرایند کدگذاری باز و کدگذاری محوری برای پاسخگویی به پرسش

کدهایی ثبت شدند و  صورتبهخوانده شده و جملات اصلی آن استخراج و  هامصاحبهکدگذاری باز متن 

یی قرار گرفتند. در کدگذاری محوری، طبقات به طبقات فرعی خود ربط هادستهسپس، کدهای مشابه در 

. همچنین در کدگذاری محوری، شود هئارای دربارة پدیده ترکاملدقیق و ی هانییتبتا  داده شدند

 یی که با هم شباهتآنها، با هم مقایسه شدند و شده بودندی اولیه که در کدگذاری باز تشکیل هادسته

داشتند، حول محور مشترکی قرار گرفتند. براساس مدل پارادایمی، توجه به شرایط علّی درونی و بیرونی 

(، در مطالعات 1985) 1هر طبقه و برای هر سه گروه، در این مرحله ضروری بود. طبق نظر لینکلن و کوپا

                                                           
1. Linckoln & Copa 
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، 2یریپذانتقال، 1و اطمینان اتکا: قابلیت شده استکیفی چهار معیار برای اعتمادپذیری مطالعه پیشنهاد 

ۀ اطلاعات در خصوص اهداف ارائی نظری، ریگنمونهدر این پژوهش از طریق  (.21) 3همسانی و باورپذیری

، ضبط صدا، هاداده، بررسی مداوم هامصاحبهل در طو آنهابرای جلب اعتماد  کنندگانشرکتپژوهش به 

ی بعدی و بیان تمام هامصاحبهبلافاصله پس از مصاحبه و بازخورد آن برای  هادادهی و تحلیل سازادهیپ

ی هاهافتو اطمینان به ی اتکابه مفاهیم و مضامین اصلی و فرعی، برای افزایش قابلیت مربوط جزئیات 

ز طریق ا هادادهمعنا که با روش بازبینی اعضا صورت گرفت؛ بدین هادادهری پژوهش استفاده شد. تأییدپذی

بازنگری هفت تن از خبرگان در دسترس و استفاده از نظرهای اصلاحی آنان آزمون شد. برای بررسی 

ی مطالعه، نتایج در اختیار پنج فرد خبره که در تحقیق شرکت نداشتند و از اعضای هیأت علمی ریپذانتقال

و  هابهتجرتا نظرهای اصلاحی خود را بیان و نتایج را با  خواسته شدو از آنان  گذاشته شدنشگاه بودند، دا

، تلاش شد تا متناسب با موضوع هاافتهدانش خود مقایسه کنند. در خصوص معیار همسانی نیز، در بخش ی

 شود. ارائهلفظ به لفظ  صورتبهبحث مکالمات 

 

 هاافتهی 

نفر مسئول مؤسسۀ فعال،  52نفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی،  28در پژوهش،  کنندهشرکت 132از 

ی هایژگیونفر هم از استادان بودند که همگی اعضای هیأت علمی بودند.  11نفر از نویسندگان و  35

 آورده شده است. 1ی این افراد در جدول شناستیجمع

 در پژوهش کنندگانشرکتی شناستیجمعی هایژگيو. فراوانی 0جدول 

 
 

 ويژگی

 
 مدرک تحصیلی

 
 جنس

 
 سن

دانشگاه محل 
تحصیل يا اخذ 

 مدرک

کارشناسی  دکتری
 ارشد

لیسانس 
و 

 رتنییپا

 
 زن

 
 مرد

235-
5 

 
45-36 

بالای 
46 

 آزاد دولتی

 12 23 3 15 11 21 14 1 13 22 نويسندگان 
مسئول 
 32 21 4 31 18 51 2 42 9 1 مؤسسه

 22 6 11 6 11 11 11 1 23 5 دانشجويان
 2 8 1 2 1 1 9 1 1 11 استادان

                                                           
1. Dependability 

2. Transferability 

3. Credibility 
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 . ندنفر( هست 22، نویسندگان مقالاتی است که دارای مدرک دکتری )1نکتۀ شایان توجه در جدول 

 نامهانيپا. نحوة فرايند مراجعه دانشجويان به بازار فروش 2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی نحوة مراجعه از طريق:

 36/36 48 دوستان یا همکارانمعرفی 

 58/1 11 معرفی اساتید )اساتید راهنما(

 91/15 21 معرفی اساتید )سایر اساتید(

 18/18 24 آشنایی از طریق تبلیغات )شفاهی، تلگرامی، چاپی، مراکز مشاوره و ...(

 13/3 4 ی آموزشیهاکارگاهمدرسان 

 94/18 25 مراجعۀ حضوری به مؤسسات
 

 

، بیشترین فرایند مراجعه از طریق دوستان یا همکاران شودیممشاهده  2که در جدول طورهمان

 درصد( بوده است. 13/3ی آموزشی )هاکارگاهدرصد( و کمترین نحوة مراجعه از طریق مدرسان  36/36)

 

آنهانويسی بر مبنای تولیدات علمی و قیمت نامهانيبازار پاشناسی . گونه3جدول   

فصل چهار 

)جعل 

داده، 

سازی داده

 و ...(

 

 

 پروپوزال

کتاب 

)ترجمه، 

تألیف، منبع 

سازی، 

 ی وبرداریکپ

درج نام و 

).... 

 

 

 رساله

 

 

 نامهانيپا

مقالات 

خارجی 

)نشريات 

ISI) 

مقالات 

داخلی 

)نشريات 

معتبر، 

 هاشيهما

 ...(و

گونه   

تولیدات     

 علمی

 

 قیمت

 میانگین 315* 851* 1.2** 2.5** 1.5**  351* 511*

 حداکثر 511* 1** 2** 5**  1** 511* 811*

 حداقل 211* 211* 611* 1 ** 111* 81* 211*

 

 توجه داشته باشید که: )* مبلغ به هزار تومان و ** مبلغ میلیون تومان(

، بیشترین میانگین قیمت مربوط به کتاب و کمترین مربوط به پروپوزال 2ی جدول هادادهبراساس 

 بوده است. 

ی هاتجربهعمیق و ممتد در  صورتبه هامصاحبههای پژوهش تلاش شد که برای پاسخگویی به پرسش

هیم ه، مفاگرفتی صورتهامصاحبهتعمق صورت گیرد. با موشکافی و بررسی دقیق  شوندگانمصاحبهزیستۀ 

کدهای باز اولیه  صورتبهمفهوم  35گاه از یک جمله و گاه از یک پاراگراف استخراج شدند که در نهایت 
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ی مشترک و نامرتبط از ادامۀ بررسی خارج هامفهومتجمیع و  شدهاستخراجاستخراج شد. سپس مفاهیم 

یی آورده کد نها 31الب ی، در نهایت در قپردازمفهومکه در یک فرایند بررسی و مقایسه و  و حذف شد

از نظر مفهومی و معنایی بازبینی  آمدهدستبه، مفاهیم نظرانصاحبشد. سپس با تشکیل جلساتی با 

مفهوم ناهماهنگی شناختی مشخص شد  1مقوله و در 21شدند. در پایان فرایند کدگذاری باز در مجموع 

 آورده شده است. 4که در جدول 

هاداده. کدگذاری باز 0جدول   
 کدهای نهايی مفاهیم

 عنوانبهناهماهنگی 

نتیجۀ تصمیمات 

 اخذشده

(، اخذ مدرک افزارهانرمی پژوهش کیفی )آزمایشگاهی و هانهیهزبالا بودن 

ی هاروشمنظور ارتقای شغلی، یادگیری موضوعات روز علم ورزش، یادگیری به

 نوین روش تحقیق، ایجاد بانک اطلاعاتی

ناهماهنگی ناشی از 

 میل

 هاکردهلیتحصلب رضایت استادان، کسب درآمد سریع و خوب، کارآفرینی برای ج

ی ارتباطی با دانشجویان دارای پست اداری یا استادانهانکیلو نخبگان، گرفتن   

ناهماهنگی ناشی از 

 تلاش

جای کیفیت، اولویت ارتقا بر مبنای کسرت بر کسرت مقالات به هادانشگاهتأکید 

 مقالات استادان، نبود شغل و کار

ناهماهنگی ناشی از کار 

شدهانجام  

یی گرانوچهضعف دانشجویان در روش پژوهش و نگارش کارهای پژوهشی، 

از کارهای پژوهشی هادانشگاه، عدم حمایت هادانشگاهاستادان در   

ناشی از ناهماهنگی 

تقدم غلط محیط 

 اجتماعی

، پذیرش دانشجویان مقاطع هادانشگاهی پژوهش در هاروشضعف در آموزش 

، لانیالتحصفارغمنظور بالا بردن آمار دانشجویان، ناتوانی دولت در جذب عالی به

 ، عدم عدالت آموزشیISIتأکید دانشگاه بر مقالات 

ناهماهنگی ناشی از 

 اختلاف با دیگران

ی زندگی، هانهیهزاستادان راهنما، توصیۀ دوستان و همکاران، بالا بودن  دیتأک

 شکستن قبح اخلاقی در اصول تحقیق، 

ناهماهنگی ناشی از 

 همنوایی اجباری

، سرایت فساد اخلاقی در تمامی هادانشگاهبودن فساد آموزشی در تمامی  ریگهمه

ی دولتیهاارگان  

 
، با شدهاستخراجی هامقولهی موجود بین هاشباهتو  هاتفاوتپس از کدگذاری محوری، با توجه به 

مورد تحلیل و تقلیل قرار گرفت. سپس در کدگذاری  هامقولهدر نظر گرفتن مدل پارادایم پژوهشی، 

ی شد که با توجه به مدل پردازمفهومی اجتماعی هاتیموقعی فردی و هاتیموقعمحوری، دو مقولۀ 

 5شرایط درونی و شرایط بیرونی نشان داد. نتیجۀ این بررسی در جدول  صورتبهرا  آنها توانیمپارادایم 

 آورده شده است. 
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براساس مدل پارادايم شدهحاصلی هامقوله. 1جدول   

مدل پارادايم 

 پژوهش

در پايان کدگذاری  هامقوله

 محوری

در پايان کدگذاری باز هامقوله  

 

 شرایط علی

 

ی فردیهاتیموقع  

، اخذشدهنتیجۀ تصمیمات  عنوانبهناهماهنگی 

ناهماهنگی ناشی از میل، ناهماهنگی ناشی از 

گرفتهتلاش، ناهماهنگی ناشی از کار انجام  

 

یانهیزمشرایط   

 

ی اجتماعیهاتیموقع  

ناهماهنگی ناشی از تقدم غلط محیط اجتماعی، 

ناهماهنگی ناشی از اختلاف با دیگران، ناهماهنگی 

 ناشی از همنوایی اجباری
 

 یریگجهینت

عتی . هر صنآوردیم، ریشۀ تخریب مسیر توسعۀ یک کشور را فراهم رمتعارفیغتولیدات علمی  گسترش

این ناخالصی در نظام  کهیزمانو  آوردیمبا داشتن ناخالصی، چرخۀ معیوبی از تولید ناخالص را فراهم 

انتظار داشت که آن کشور توانایی رقابت با سایر کشورها در  توانینمآموزشی کشوری رسوخ کرد، 

ی و حتی برآوردن نیازهای مردمانش را خواهد داشت و چنین کشوری محکوم به المللنیبی هاعرصه

اد به علل گرایش افر توانیمد، شوسقوط خواهد شد؛ اما با بررسی عللی که سبب کاهش تعارضات فرد می

، بردیمکار یی که فرد برای کاهش این تعارضات بههاحلراهة فستینگر، دیبه عق(. 5،1به این کار پی برد )

(. این پژوهش نیز با 21سازد )که فرد را از ادامۀ آن کار منصرف می دهدیم ارائهدر واقع راهکارهایی را 

بررسی بازار تولیدات علمی غیرمتعارف با تأکید بر نظریۀ ناهماهنگی شناختی فستینگر، صورت گرفت. در 

یی از هاقولنقلبا ذکر  آنهاو ابعاد  ادشدهی یهامقولهی هریک از ریگشکلادامه نیز، چگونگی 

 :شده است ارائه گانکنندمشارکت

 ی فردی هاتیموقعالف( 

که بیان شد افراد برای کاهش تعارض درونی، طورهماننتیجۀ اتخاذشده:  عنوانبه( ناهماهنگی 1-الف

(. مثلاً 13که هر انتخابی دارای بعد منفی و مثبت خواهد بود ) کنندیمتوجیه  گونهنیاخود را 

ی فیزیولوژی ورزشی در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بود، هارشتهکه در  25ة شمارة شوندمصاحبه

که از این طریق با موضوعات جدید آشنا  ردیگیبرمرشتۀ من هر روز مفاهیم جدیدی را در »بیان داشت: 

در واقع، با هدف آشنایی با مفاهیم جدید، راه توجیهی بر این تعارض بیان داشت. از سوی دیگر، «. شومیم

ی را ی اخلاقهاارزشالگوی رفتاری دانشجویان، قبح  عنوانبهیان داشتند که استادان ب شوندگانمصاحبه
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ند تا به این مؤسسات و نویسندگان مراجعه کن کنندیمو دانشجویان را تشویق  اندشکستهبرای دانشجویان 

تمامی  باًیتقری روش پژوهش، از دلایلی بود که هانهیهز بالا بودنشوند.  لیالتحصفارغتا زودتر 

ی بالایی که هانهیهزی  دانشجوی بدون منبع درآمد و هانهیهزگان بر آن تأکید داشتند. کنندشرکت

ت دلیل پذیرش رشتۀ تربیی را فراهم آورده است تا دانشجو بهانهیزمروست، شرایط فعلی جامعه با آن روبه

 هانامهانیپاچنین شرایطی است که  بدنی، خود را در شرایطی قرار دهد که کار غیراخلاقی انجام دهد. در

در  رسد وی به پایان میسازدادهیرد(، تنها با شیوة گیمآزمایشگاهی صورت  صورتبهآنانی که  ژهیوبه)

ی برای اعتباریبگرفته را زیر سؤال ببرد و نتیجۀ آن تنها ی صورتهاپژوهشآینده وجهۀ علمی تمام 

 .است یرانیامحققان ورزشی 

(. 14) داندیمماهنگی ناشی از میل: در این باره، فرد پاداش غیراخلاقی را با توجیه اخلاقی ( ناه2-الف

ال، رای مثب. اشاره شدۀ کارآفرینی برای دانشجویان بیکار مسئلبا مسئولان مؤسسات، به  مصاحبهدر 

ی جرم و جنایت را در پی دارد. این مؤسسات با پولیببیکاری و »بیان داشت:  11ة شمارة شوندمصاحبه

کار گرفتن نیروی جوان و مستعد سعی دارد نرخ فقر و بیکاری را در جامعه کاهش دهد و جامعه برای به

از سوی دیگر، نویسندگان نیز به منبع درآمد خوب و مناسب این شغل «. این کار باید از ما تشکر کند

(، 1392که نوروزی و بختیاری )د که این کار غیراخلاقی است. همچناناشاره داشتند و برایشان مهم نبو

 با گرفتن هادانشگاهی خود، به قربانی شدن کیفیت هاپژوهش( در 2112( و ادرم و تاگسو )2112اسیپیان )

(، این پژوهش نیز نشان داد تصمیم 9،5، 11) کردنداشارهدانشجویان تحصیلات تکمیلی بیش از حد مجاز 

رو  با در نظر گرفتن میزان . ازایناست دادهی توجیهی بر این عمل در اختیار استادان قرار زیررنامهببدون 

بر کمک به بازار جذب دانشجویان، به علاوه توانیمظرفیت پذیرش دانشجو و تعداد استادان راهنما، 

مؤسسات آموزشی  استادان فرصت داد که وقت بیشتری را به دانشجویان خود اختصاص دهند. همچنین

 ی موجود، عرصه را بر استادانهاکشمکشی را فراهم کنند تا ترمعقولانهزمینۀ ارتقای معیارهای  ستیبایم

 و دانشجویان تنگ نکند. 

 امتوانستهی پژوهشی هانامهانیپامن از طریق نوشتن مقالات یا : »دیگویمفرد دیگری در این باره 

دولتی  یهادستگاهبه من افراد شاغل در  کنندگانمراجعهاکثر  چراکه، ی ارتباطی خوبی کسب کنمهانکیل

از طریق آنان سود مادّی و  امتوانستهو  میاشدههستند که پس اتمام کار، به دوستان صمیمی تبدیل 

(، ریشۀ این نوع فساد به دلیل گرفتن 8( )2111همسو با پژوهش هینمان )«. معنوی بسیاری کسب کنم

ی کاری هامشغلهدلیل ، متأسفانه افراد شاغل بهردیگیمی ارتباطی با سایر افراد یا مقامات صورت هانکیل
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رو اگر تدابیری در این زمینه اتخاذ شود که افراد شاغل فارغ توان انجام کارهای پژوهشی را ندارند، ازاین

تا حد زیادی حل شود و  سئلهمانتظار داشت این  توانیم ،بپردازندی کاری به تحصیل علم هادغدغهاز 

 یی نخواهند رفت.بازار کذامنظور دریافت امتیاز، هرگز به سمت این افراد با توجیه گرفتن لینک به

ی لیالتحصفارغمن پس از »بیان داشت:  18ة شمارة شوندمصاحبه( ناهماهنگی ناشی از تلاش: 3-الف

، بنابراین تصمیم گرفتم تا با ورود به این بازار، ترفیپذینمجایی مرا  زدمیمبرای استخدام به هر دری که 

 ی علمیهاجشنوارهبه عقیدة افراد، متأسفانه، بیشتر «. سازی نیازهایم فراهم سازممنبعی جهت مرتفع

ۀ تعداد کارهای پژوهشی رقابت را منطقی ارائمانند جشنوارة خوارزمی، دانشجوی برتر و نمونه و ... تنها با 

ی هاژورنالدر زمان ارتقا ما باید تعداد زیادی مقالاتی که در »ن علوم ورزشی بیان داشتند: و استادا داندیم

پذیرش مقالات برای علوم انسانی )مانند مدیریت ورزشی(  کهیدرحالنماییم.  ارائه، شده استخارجی چاپ 

سب با هر رشته، ی آموزشی برای ارتقاءباید از روندی منطقی متناهامرو نظاازاین«. بسیار سخت است

 پیروی کنند.

ة تعارض این است که دهندکاهشگرفته: یکی دیگر از توجیهات ( ناهماهنگی ناشی از کار انجام4-الف

حق  یاجامعهدر هر شرایط بد جامعه او را مجبور کرده است تا به این سو پیش برود.  بقبولاندفرد به خود 

مسلم هر فرد داشتن شغل مناسب است تا بتواند از طریق کسب درآمد نیازهای اولیه خود را تأمین کند 

آن جوامع با داشتن کمترین میزان بیکاری، جوامعی شادترند و از نظر جرم و جنایات با آمار و  تبعاتو به 

سسات به این نکته اشاره داشتند که که مسئولان این مؤ(. زمانی1،4، 11ارقام کمتری مواجه خواهند بود )

موقت از نظر مالی دچار مشکل نشوند،  طوربهاین مؤسسات شرایطی را فراهم آورده است تا افراد بتوانند 

با ایجاد شغل ، مانعی در گسترش این پدیده باشد. به گفتۀ  تواندیمچنین استنباط کرد که دولت  توانیم

رسوخ کرده است و همین شرایط بد،  شدتبهر بین استادان دانشگاه گرایی ددانشجویان نیز پدیدة نوچه

تا کارهای پژوهشی استادان یا دانشجویانشان را در قبال دریافت وجه یا  سازدیمدانشجویان را مجبور 

م ورزشی ی علوهادانشگاهی، اینک در داربردهی ناپسند که با گذشت عصر رفتارهاامتیاز به پایان برسانند؛ 

د نفس خو عزت(. در این زمینه دانشجویان نباید زیر بار چنین ظلمی بروند و باید 5) کرده استم قد عل

 نداده استی آزمایشگاهی اختصاص هاپروژهی برای انجام انهیهزکمکرا حفظ کنند. از سوی دیگر، دولت 

وا که دردی از دانشجو دیا مبالغ بسیار ناچیز است  اندنبودهو استادان حاضر به کمک مالی به دانشجویان 

. شایسته است که با وجود سپاردیمی کار خود را به مؤسسات راحتبه. دانشجو با این توجیه کندینم

ی آن برآید یا در غیر این هانهیهزمخارج بالا موضوعاتی در نظر گرفته شود که دانشجو بتواند از پس 
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ات ۀ خدمات و امکانارائبا  تواندیمرند و دولت نیز حامی دانشجو در کنارش قرار گی عنوانبهصورت استادان 

 از این دانشجویان حمایت کند. 

 ی اجتماعی هاتیموقعب( 

( ناهماهنگی ناشی از تقدم غلط محیط اجتماعی: با کمرنگ شدن عدالت آموزشی، دانشجویان 1-ب

در یکی از  کهیطوربهکه تفاوتی بین فرد متعهد و غیرمتعهد وجود ندارد.  رسندیمبه این نتیجه 

حدی شدت گرفته است گرایی استادان بهنوچه»یی که از دانشجویان صورت گرفت، بیان شد: هامصاحبه

، کندیم، نیز پیشرفت کندیمکه با دریافت پست استاد، دانشجوی وی که نقش زیردست وی را بازی 

 تواندیمهمان استاد  بساچهد، حق اعتراض ندار کسچیهی مشهود دیده شده و بازیپارتی که حدبه

یکی از دانشجویان در مقطع دکتری «. دانشجوی معترض، اقدام نماید هیعلۀ مرتبۀ علمی که دارد واسطبه

دانشجوی  عنوانبهکه چون ما را  کنندیمی با ما رفتار اگونهبهاستادان »در مصاحبه عنوان کرد: 

ت ارتقا جه شانرزومهای آنان مقاله بنویسیم و جاهای خالی ، بنابراین، موظفیم براندرفتهیپذ شانیدکتر

ی کمک کنیم! کارهای انهیزمی پژوهشی در هر هاطرحدر نوشتن  انشانیدانشجورا پر کنیم! به 

ل باشیم قو شانسخوشدانشجویانشان باشیم و اگر خیلی  مزدیبرا انجام دهیم! مشاور  شانافتادهعقب

تم که سیسزمانی»ی دیگر از استادان، بیان شد که امصاحبهیا در «. ی دیگر به ما بدهندازهایامتجذب یا 

آموزشی توانایی جذب و پذیرش دانشجویان مستعد را ندارد، استادان مجبور هستند با دانشجویانی سر و 

افراد،  اینکله بزنند که هیچ پشتوانۀ علمی و عملی ندارند و بهترین راه این است که برای کاهش زحمت 

الفبای  نکهیااستاد وظیفۀ راهنمایی دانشجو را دارد نه  چراکهفرد متخصص کار ایشان را انجام دهد، 

 کنندهمراجعهمؤسساتی که با استادان در ارتباط بودند بیان داشتند استادان «. پژوهش را به وی بیاموزد

ان منظور ارتقا و رتبه، از دانشجویی پژوهشی بهدلیل نیاز به کارهااز اطلاعات علمی پایینی برخوردارند و به

بر کمرنگ کردن زحمت خود، زمینۀ ارتقای و با معرفی دانشجویان به ما، علاوه سازندیمنردبان پیشرفت 

در پذیرش بالای دانشجو بدون  توانیم. نکتۀ جالب در تمامی توجیهات بالا را آورندیمخود را نیز فراهم 

ی جدید پژوهشی و همچنین توقع نابجا از دانشجویان هاوهیشدور بودن استادان از  در نظر گرفتن صلاحیت،

 خواهد درخشانبازتابی  شکیبی معقولانه این موارد را کاهش داد، اوهیشخلاصه کرد که اگر بتوان به 

 داشت.

ی دوستان و همکاران، با اعلام نظر خود فرد را هاگروه( ناهماهنگی ناشی از اعلام نظر مخالف: 2-ب

جرم  این کار داندیم نکهیاکه تمایلی به انجام آن ندارد. از سوی دیگر، با  کنندیممجبور به انجام کاری 
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. در مصاحبه با یکی از نویسندگان گرایش دهدیماست، ولی توان مخالفت با آنان را ندارد، تن به این کار 

من تنها نقش یک دانشجو را »ة مخالفت با نظر استادان یا دوستان بیان داشت: باردرمدیریت ورزشی، 

 راکهچبا نظر استادم مخالفت کنم،  توانمینم، به همین خاطر است استادعبارتی دستم زیر سنگ دارم و به

 «.همراه خواهد داشتی منفی بهامدهایپ مخالفتاین  دانمیم

نویسی نوعی فساد در آموزش نامهاجباری: متأسفانه بازار پایان( ناهماهنگی ناشی از همنوایی 3-ب

که فساد در یک ارگان . زمانیهاستارگانی فساد رسوخ آن در تمامی هایژگیوهمچنین یکی از  است،

. به گفتۀ زنندیم، به فساد در دولت دامن «همرنگ جماعت شدن»با مصداق  هاارگانرخنه یافت، سایر 

کند، چرا اول به سراغ مفسدان اقتصادی  کنشهیرفساد علمی را  خواهدیماگر دولت »یکی از دلالان، 

هیچ کاری در این باره انجام  کسچیهو  شودیمبیشتر  روزروزبهی دولتی هادستگاه؟!؟ فساد در رودینم

 «. . گر حکم کنند که مست گیرند، در شهر آنچه هست گیرند!دهدینم

چنین استنباط کرد که علل درونی و  توانیم هایناهماهنگی غلبه بر این هاروشبا دقت بر تمامی 

ود یی استادان و نبگرانوچه، شدیمبر آن تأکید  شدتبهای که ، مسئلههامصاحبهبیرونی دارد و براساس 

ضعف  آن بیکاری و نیتریاصلشغل و گسترش فساد بود. عللی که بازتاب شرایط نامناسب جامعه است و 

ی دانشگاهی در پذیرش و جذب استادان و دانشجویان با تعهد اخلاقی بالاست. هرچه شرایط سخت هامنظا

چنین پرورش یافته باشند که شهروندی خوب و نمونه باشند. اگر کشوری این درد را  هاانسانباشد، باید 

ی توجیهی دارند. رقانونیغدرمان نکند، در آینده با افرادی مواجه خواهد شد که برای هر کار غیراخلاقی و 

زه دهد جای سخت باشد که کارآفرینی و درآمدزایی برای افراد داشته باشد، دولت نباید اطیشراحتی اگر 

که  شودیمزمینۀ سقوط خود را فراهم آورده است. بنابراین پیشنهاد  چراکهکه این بازار گسترش یابد؛ 

، نکهآدولت تدابیری بیندیشید که اولاً، بتواند شهروند قانونمند و پایبند به اصول اخلاقی تربیت کند، دوم 

ورزشی، متناسب  علوم ۀرشتشاغل خالی آورد که میزان پذیرش دانشجو و تعداد م وجودبهشرایطی را 

براساس اعلام سازمان سنجش در  1391باشد. ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد در سال 

نفر، مدیریت  1123نفر، فیزیولوژی ورزشی  459ی رفتار حرکتنفر )گرایش  3951ی علوم ورزشی هارشته

نفر( و ظرفیت پذیرش  81یک ورزشی نفر و بیومکان 428ی ورزشی شناسبیآسنفر،  1261ورزشی 

 139نفر، فیزیولوژی ورزشی  35نفر )گرایش رفتار حرکتی  331برابر  1398دانشجویان مقطع دکتری 

. این آمار ستنفر( ا 14نفر و بیومکانیک ورزشی  34ی ورزشی شناسبیآسنفر،  115نفر، مدیریت ورزشی 

ات ۀ خدمارائمنظور یرش دانشجو تعداد هیأت علمی بههر ساله روند صعودی داشته است، اما نیاز اولیۀ پذ
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( کیفیت خدمات دچار 1392که متأسفانه براساس پژوهش کرد زنگنه و همکاران ) استبه این دانشجویان 

توان به میزان پذیرش دانشجویان گرایش رفتار حرکتی اشاره داشت (. در این راستا، می11ضعف است )

دانشجو در مقطع  8دانشجو ) 11دو هیأت علمی، اقدام به پذیرش  که که دانشگاهی تنها با داشتن

عضو هیأت  8دانشجو در مقطع دکتری( کرده است یا دانشگاه دیگری با داشتن  2کارشناسی ارشد و 

دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته است. بنابراین،  21علمی گرایش فیزیولوژی ورزشی، تنها 

د. سوم، هر توجیه از نظر صحّت علمی و آمار دقیق بررسی شود، اگر شرایط شو تیکمکیفیت نباید فدای 

بار یی یا اجگرانوچهالگوی رفتاری دانشجویان اقدام به  عنوانبهآنقدر وخیم است که استادان  هادانشگاه

 به نوشتن مقالات دارند، بهتر است تدابیر آموزشی و حتّی قضایی جدی در این زمینه طراحی شود تا از

آید. در نهایت، نتایج این پژوهش نشان داد که پیامدهای  عملبهرفتار ناشایست جلوگیری  گونهنیاشیوع 

جدی در آینده گریبان رشد و توسعۀ کشور را خواهد گرفت و به بحران جدی  طوربهروانی این تعارضات 

 تبدیل خواهد شد. نشدنیو کنترل
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Abstract 
The Unconventional scientific productions in higher education and the 

dependent informal employment are the problems that have plagued third 

world countries such as Iran in recent years. Therefore, the purpose of this 

research was to examine this market among the higher education students with 

an emphasis on the cognitive dissonance theory. The research method was 

qualitative-analytical. Data were collected through in-depth semi-structured 

interviews with 35 students, 52 heads of institutes, 5 authors and 10 sport 

sciences faculty members of Tehran university, Shahid Beheshti university, 

Allameh Tabataba'I university, Tarbiat Modarres university, Islamic Azad 

university and Razi university in 2018-19. The sampling method was 

theoretical and purposeful one. The findings showed that the strongest 

individual position was to be minion and the strongest external position was 

jobless and corruption in the society. The study showed that the sample was 

aware of the criminal nature of these types of jobs but had not received any 

penalties from the judicial authorities so far. It proves the weakness of the 

legal system. It can be considered as a kind of threat towards the education 

and legal authorities and requires their collaboration to remove such informal 

employment. 
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