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پژوهشی در حوزه - هاي علمیهاي ارزیابی کیفیت مقالهبررسی و تدوین شاخص
علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهاي علم مرتون

2، محسن نوغانی*2، بهروز مهرام1معصومه افشاري

وزشیکارشناس ارشد تحقیقات آم-1
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-2

چکیده
از یبیو ترکQUAN (qual)تلفیقی پژوهش نیا. روش استهاي علمی ـ پژوهشی هاي کیفیت براي ارزیابی مقالهتدوین شاخص،حاضرمقالههدف 

) 2هاي معتبر داخلی و خارجی و ا در دانشگاهههاي علمی مجلههاي ارزیابی مقاله) کاربرگه1جامعه این پژوهش شامل بوده وپیمایش و تحلیل محتوا 
روشابنفر از متخصصان در حوزه هنجار علم 7کاربرگه ارزیابی مقاله و 35. در این راستا، استنظران در حوزه هنجارهاي علم متخصصان و صاحب

- هاي ارزیابی و با استفاده از مصاحبه نیمهوجود در کاربرگههاي مسیاهه محقق ساخته به استخراج شاخصبا استفاده از . انتخاب شدندمندگیري هدفنمونه
ها از منظور بررسی دادهها مبادرت شد. بههاي ارزیابی مقالههاي هنجار علم و همچنین خالء کاربرگهمؤلفهساخت یافته با متخصصان، به استخراج 

هاي موجود ترین فراوانی در شاخصها نشان داد که بیشاستفاده شد. یافتههاها و درصد فراوانی مقولههاي آمار توصیفی شامل فراوانی شاخصروش
با یک مشاهده تعلق داشت. همچنین طی » عدم گرایش به گروه مذهبی و سیاسی«ترین فراوانی به شاخصفراوانی و کم26با » منابع«ها به شاخص کاربرگه

هاي ارزیابی در انطباق با هنجارهاي ها نشان از وضعیت نامطلوب کاربرگهها به دست آمد. یافتهقالههاي ارزیابی مفرایند مصاحبه، دوازده خالء در کاربرگه
هاي هنجار علم مرتون و به دست آوردن خالء مؤلفههاي ارزیابی، استخراج ها از کاربرگههاي ارزیابی مقالهعلم مرتون داشت. با استخراج شاخص

طیف ساخته شد که با اعتبارسنجی توسط متخصصان، به عنوان ابزاري کارآمد 4گویه و 48ها با یاهه نهایی ارزیابی مقالهها، سهاي ارزیابی مقالهکاربرگه
هاي علمی ـ پژوهشی مورد تأیید قرار گرفت.براي ارزیابی مقاله

.مقاله علمی ـ پژوهشی، شاخص، ارزیابی کیفیت، تولید علمی، هنجارهاي علم مرتون: هاکلیدواژه

'مقدمه-1

هاي موضوعی از الزامات توسعه پایدار استتولید علم در حوزه
. هدف اصلی تولید علم، تولیـد ثـروت و قـدرت از طریـق     ]1[

بنـدي  هـاي رتبـه  . بـر اسـاس شـاخص   ]2[تولید دانـش اسـت  
، معــیار پژوهـــش یکـی از   1391هاي ایران در سال دانشــگاه

اسـت  ها بندي دانشگاهدر رتبهترین معـیارهاي مورد محاسبه مهم

دارمکاتبات:نویسنده عهدهbmahram@um.ac.ir

شامل پنج شاخص کیفیت پژوهش، کارایی پـژوهش، حجـم   که
پژوهش، نرخ رشد کیفیت پژوهش و نرخ رشد کارایی پـژوهش  

.]3[باشدمی
ها به دلیل فراینـد داوري و صـیقل   هاي منتشر شده در مجلهمقاله

ي هـا زیرا کیفیت مقـاله؛ ]4[کنند اي پیدا میخوردن، هویت ویژه
ـــص   ـــله شاخ ـــده از جم ـــاپ ش ـــی  چ اب ـــم ارزـی ــاي مه ه

.]5[باشد هاي علمی میفعالیت

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1392پاییز ، 1، شمارهششمسال 
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، ایـران در سـال   1بر اساس آمارهاي پایگاه اسـتنادي اسـکوپوس  
درصدي از تولید علم 46/1مقاله و سهم 31204با انتشار 2011

؛ امـا  ]6[قـرار گرفتـه اسـت   17جهان با دو پله صعود در رتبـه  
بـا کیفیـت   هاي یک پژوهشگر لزوماَبودن تعداد مقالهزیاداساساَ

ها مترادف نیست. روشن اسـت کـه هـر چـه کیفیـت علمـی       آن
ها در پیشـبرد علـم مـؤثرتر    تر باشد، آن پژوهشها بیشپژوهش
ها، از این رو، هر کوششی براي معیاري نمودن مقاله؛ ]7[هستند

صـحبت از  هنگـام . ]4[آیدکاري با ارزش و موجه به شمار می
مسـأله ارزش مطـرح شـده و بنـابراین     اَکیفیت پژوهش، ضرورت

هـا محسـوب   گـذاري بـه پـژوهش   سنجش کیفیت نوعی ارزش
. سرشت علـم نیـز مرکـب از مجموعـه هنجارهـا،      ]7[گرددمی

علمـی بـه   هـاي و قواعدي اسـت کـه از جانـب نهـاد    ها ارزش
ي شود و باید پژوهشـگران در انجـام کارهـا   رسمیت شناخته می

شناسی علم بـر ایـن   جامعه؛]8[علمی، در برابرشان متعهد باشند
توان به طـور جـدي دانـش را از ارزش    گاه نمیادعاست که هیچ

هـا  هـاي انسـانی همـواره گرانبـار از ارزش    جدا کرد و شـناخت 
ن ارزش زننـد ها تمامـی فضـاي علــم را رقــم مـی   هسـتند. اـی

هـا و  ایـن ارزش مجموعـه تولید علم بدون وجـود  بنابراین . ]9[
شود؛ زیرا هنجارهـاي علمـی کیفیـت    هنجارهاي پژوهشگر نمی

ها و هنجارهـا  مجموعه این ارزش. ]10[کنندها را تضمین میآن
پژوهان کمک کرده و توسـعه کیفـی   گردانی جامعه دانشبه خود

برخی اندیشمندان بر این باورند کـه  . ]11[کنندعلم را شدنی می
نجارهاي علمی اساساً اجتماعـات علمـی شـکل    بدون رعایت ه

گیرند و جریان تولید علم نیز به لحاظ کیفـی دچـار اخـتالل    نمی
ها و هنجارها در بـین اعضـاي   . تعهد پایین به این ارزششودمی

ناپذیري به پیکره نظـام علمـی   تواند لطمه جبرانهیأت علمی می
.]12[کشور وارد نماید

گرا، محــور  در رویکرد درون2رتوندر زمینه هنجارهاي علم، م
جاري علم میاصلـی تحلـیل دانـد  هاي کارکردي را سـاخت هـن

این ساخت هنجاري ؛]13[دهدکه رفتار دانشمندان را شکل می
و شـکاکیت  5گرایـی ، عـام 4طرفـی بـی ، 3جمعـی اشـتراك شامل 

1- Scopus
2- Merton
3- Communism
4- Disinterestedness
5- Universalism

هـاي  ؛ از این رو، براي بهبود کیفی مقاله]14[است6یافتهسازمان
ضـرورت  . ]15[شده رعایت استانداردها ضروري اسـت منتشر

هایی است که در کشور مـا  هاي علمی از حوزهتدوین استاندارد
توجهی قرار گرفته است. در این میان، مؤسسات علمـی  مورد بی

بـا 7ISIبهالمللی و از جمله مؤسسه اطالعات علمی موسوم بین
اند. اما حل نمودهارائه چارچوبی مورد قبول تا حدي این معما را 

رغــم جامـــع بــودن داراي علـــیISIهــاي ارزیـــابی شــاخص
ز میکاسـتی تـوجهی ایـن   باشد. بـه عنـوان نمونـه، کـم    هایی نـی

مؤسسه به حوزه علوم انسانی باعث انتقادهاي شدیدي علیـه آن  
هاي ارزیـابی در ایـران نیـز، اغلـب     . برخی فرم]16[شده است

همه ابعاد شایستگی مقالـه را در بـر   بسیار مبهم و کلی هستند و 
.]17[گیرندنمی

هـایی قابـل اعتمـاد بـراي     بر این اساس، عدم وجـود شـاخص  
هایی است که ، یکی از دغدغه8هاي علمیارزیابی کیفی گزارش

انـد. پژوهشـگرانی در   بسیاري از متخصصان به آن اشاره داشـته 
ر شناسـی د مطالعات خود، به اشکاالت متعـدد روشـی و روش  

انـد؛ اشـکاالتی کـه از دیـد     هاي منتشر شـده اشـاره نمـوده   مقاله
پژوهشی خـارج مانـده و یـا داراي وزن کـافی     هاي ارزیابیفرم

براي بازخورد و درخواست تجدیـدنظر نویسـنده نبـوده اسـت    
. بــا ایــن وصــف، ایــن پرســش بــاقی اســت کــه آیــا ]19و18[

هـا از کیفیـت کـافی   هـاي موجـود بـراي داوري مقالـه    شاخص
هایی جامع و برخوردارند؟ این پژوهش به دنبال تدوین شاخص

هاي پژوهشی اسـت کـه بـر    روشن براي بررسی و ارزیابی مقاله
هـاي  هـا و ظرفیـت  تري را از قوتاساس آن بتوان اطمینان بیش

تـري را مبتنـی بـر    ها کسـب نمـوده و داوري دقیـق   درونی مقاله
گـویی بـه   ی پاسـخ هنجارهاي علم ارائه نمود. این پژوهش در پ

چهار پرسش زیر بوده است:
هـاي موجـود بـراي    هاي مورد توجـه در کاربرگـه  شاخص.1

هاي علمی چیست؟ارزیابی مقاله
هـاي موجـود بـراي    هاي مورد توجـه در کاربرگـه  شاخص.2

هـاي  مؤلفـه هـاي علمـی بـه چـه میـزان بـر       ارزیابی مقالـه 
هنجارهاي علم منطبق است؟

6- Organized skepticism
7- Institute for Scientific Information (ISI)
8- Scientific report
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خبرگان و متخصصان چیست؟ها از نگاه کاربرگهخالء.3
هاي پیشـنهادي از نگـاه خبرگـان و متخصصـان     شاخصآیا.4

داراي اعتبار الزم هستند؟ 
هاي آن، الزم اسـت  پرسشدادن به خ ، براي پاسیدر هر پژوهش

. بنابراین، در هاي دانشمندان علم مورد نظر مراجعه شودبه نظریه
اختـه  ادامه به نظریه مرتـون در خصـوص هنجارهـاي علـم پرد    

که در زمینـه هنجـار علـم،  مطالعـات     شود، زیرا با وجود اینمی
وسیعی صورت گرفته و نظریات متعددي ارائه شده است؛ ولـی  
خاستگاه اصلی این مطالعات و نظریات را بایـد در آثـار مرتـون    

شناسـی علـم   جستجو کرد که پرنفوذترین چهره در حیطه جامعه
.]20[شودتلقی می

و نظریه هنجار علم: توصـیف نظریـه،   مرتونرابرت - 2
مورد آننقدهاي ارائه شده در هنجارهاي چهارگانه و

به که خودهاي علم استنظریهازیکی1رهیافت کارکردگرایی
گرا تقسیم گرا و کارکردگرایی بروندو نظریه کارکردگرایی درون

گرا علم به مثابه یک نهاد اجتماعی و رویکرد بروندر.شودمی
اما در رویکرد شود،کنار سایر نهادها در نظر گرفته میدر

هاي کارکردي از ساخت هنجاري گرا محور اصلی تحلیلدرون
دهد. به عبارت دیگر، علم است که رفتار دانشمندان را شکل می

ها و در این رویکرد رفتار دانشمندان اساساً ناشی از ارزش
ها . ارزش]13[دشوهنجارهاي حاکم بر جامعه علمی تلقی می

ي هارهنجااي که هم محتوهستند همیت اجد واجهت از آن 
يهاهپدیدازیابی ما ارزهم پایه وهند دشکل میراجتماعی ا

عرصه در نسانی ر افتاه رکنندقع تنظیمده و در واوباطرافمان 
.  ]21[هستندعجتماا

بـه  یـابی دسـت کـه بـراي  اسـت قواعد ناظر بر اعمـالی ،هنجار
جتماعی هر جامعه ي اها. ارزش]22[گیـرد میصورت هاارزش

شکل ، هارتحقق مییابد. هنجاآن جتماعی ي اهارهنجااز راه 
وها ا ارزشلذ؛ هستندها س ارزشمحسوو نی وبیر، عینی
، جهانی که باشندو یا ملی ، هیوگردي، هر سطح فرا در هرهنجا
ه بــه ایــن ترتیــب، مرتــون وظیفــ.]21[هم معنا مییابندر کنادر 

1- Functionalist approach

ــه ــیات ارزش  جامع ــیف خصوص ــم را توص ــی عل ــا و شناس ه
ي علمی و در واقـع شناسـایی سـاخت    هنجارهاي اصلی جامعه

.]13[داندهنجاري علم می
:هنجارهاي علم،به زعم محسنی

ها، ترجیحات و امور مجاز به ها، توصیهدر حکم نسخه"
هاي نهادي آیند و از آنجا که در ردیف ارزشحساب می

باشند. این الزامات روند داراي مشروعیت میمیبه شمار 
یابد و از طریق ضوابط جـاري  که از گذشتگان انتقال می

شود، بـه میـزان متفـاوتی توسـط دانشـمندان      تقویت می
کند و در نهایت بر هشیاري علمی حالت درونی پیدا می

. ]23["شودمؤثر واقع می
جـار در زمینـه   گرا از نگاه مرتـون داراي چهـار هن  رویکرد درون
طرفـی و  گرایی، اشتراك جمعی، بـی عبارتند از عامعلم است که 

شوند.، که در زیر توضیح داده می]23[یافتهشکاکیت سازمان

گراییعام1- 2
دانشـمند اسـت کـه وطـن دارد، دانـش      «این سخن پاستور کـه  

در حقیقـت  ؛]13[گرایـی دارد دقیقاً اشاره به عام» وطن استبی
دقیـق  ، دین، طبقه و خصوصیات شخصی، به معنـاي نژاد، ملیت

ارزیـابی از کـار علمـی و    و ]24[کلمه، اموري نامربوط هسـتند 
هاي شخصی و یا دیگر عوامل صالحیت افراد، مستقل از ویژگی

دانش علمی مبري از هرگونـه وابسـتگی بـه    .]25[ربط استبی
زمان و مکان خاص و حاوي خصوصیت جهـان شـمول اسـت   

]26[.

اشتراك جمعی2- 2
هاي علمـی بسـتگی بـه میـراث     دانشمندان معتقدند که پیشرفت

مشترك گذشتگان دارد. بنابراین، مالکیت جمعی جامعـه علمـی،   
. امـا دانشـمندان   ]27[در ارتباط بین دانشمندان ضروري اسـت 

هاي تجاري و سازمانی تمایـل بـه خـودداري از    درگیر با فعالیت
دانشمندان دیگر دارند و روند تولید علم ها بهارائه نتایج پژوهش
هاي اتصـال بـا دانشـمندان،    شبکه. ]28[کنندرا دچار مشکل می

یک سکوي خوب براي مردم در داشتنِ ارتبـاط بهتـرِ علمـی و    
. اشـتراك جمعـی بـه اشـتراك گذاشـتن      ]29[تبادل افکار است

. این هنجار امروزه باعـث  ]25[علمی استمالکیت تمام دانش 
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ــده ــه    ش ــی آزاد ب ــراي دسترس ــران را ب ــندگان، ناش ــه نویس ک
هاي خود از طریق وبگاه تحت فشار قـرار دهنـد، زیـرا    پژوهش

معتقدند که دانش علمی حـق مشـترك سراسـر جهانیـان اسـت     
]30[.

طرفیبی3- 2
هــا و از انگیــزهطرفــی اشــاره بـه جــدایی پــژوهش هنجـار بــی 

شگر باید بـه  هاي شخصی و مالی دارد و تنها هدف پژوهمشوق
ــش باشــد  ــرفت دان ــت و پیش ــان دارد ]25[خــاطر حقیق . امک

کـه  جویی داشته باشد و یـا ایـن  دانشمندي شور و شوق معرفت
خدمت به عالم انسانی از اهداف او باشد. دانشمند باید بداند کـه  

هایش باید فارغ از تعصـب عقیـدتی فـردي و جمعـی     پژوهش
بـه دنبـال پـاداش مـالی     ]. در این هنجار دانشمند نبایـد 31باشد[

باشد، بلکه هدف او باید کشـف حقیقـت باشـد و از طریـق بـه      
].32هایش به پاداش دست یابد[رسمیت شناختن یافته

شکاکیت سازمان یافته4- 2
مسـتمر بررسـی بـر تکیـه یافتـه سـازمان شکاکیتهنجار

بررسـی تـا قضـاوت تعلیـق هنجار، این]. 25[داردانتقادي
هـاي ویژگـی ازـمنطقیمعیارهايرحسببـراطرفانهبی

تعویـق بـه مفهـوم بـه هنجـار ایـن . ]33[داندمیعلمنهاد
بدیهیواستقطعیشواهدحصولتاهاقضاوتانداختن

آزمـون، طریـق ازهاآنتأییدزمانتاقبلیاحکامکهاست
یلهمه همکاران به تحلهنجارایندر. ندارندعلمیاعتبار
یـدنظر و پـس از تجد پردازندمییدجدکشف یکيانتقاد
.]34[شودمییرفتهپذاثرکهاست

دارايشـناختی روشقواعـد کهبودهامراینمتوجهمرتون
نیـز آنهاوهسـتنداخـالقیهايدغدغهوفـنیمقتضـیات

قـوي ايدهنـده جهـت علمـی، رفتـار بارابطهدرتوانندمی
.]35[شوندمیمحسوب

آننقدبهاندیشمندانیعلم،ارهايهنجنظریهخصوصدر
حیطـه  درمنتقـدي عنـوان بـه 1مولکیچنانچهاند؛پرداخته
و اضـافاتی را در ایـن زمینـه    انتقـادات علم،شناسیجامعه

1- Mulky

عنوان داشته است: تمایز میان ادعاي دانشمندان بـا عمـل و   
اقدامات آنان، عدم اختصاص کامل هنجارهـاي اختصـاص   

نهاديها،ان معنابخشی متفاوت به آنداده شده به علم و امک
کـه شـرایطی بـه محدوداجتماعیهنجارهاينمودنتلقی

ازتخطـی یـا وتبعیتصورتدرپاداشومجازاتاعمال
الزامـات نمـودن تلقـی امکـان عـدم وپذیردصورتهاآن

درودانشـمندان رفتارهـاي نمـودن همنـوا براياجتماعی
ـ بـراي تالشدرهاآنکهشرایطی ومناسـب معـانی افتنی
. ]36[هسـتند دیگـران وخـود هـاي یافتـه میاندرمشترك
هنجارها،ازیکهربرابردرکهداردمیاظهارنیز 2میتروف

هـر درآنهاتا شودمیباعثکهداردوجودضدهنجارهایی
وصـف،  یـن . بـا ا ]37[نکنندعملیکسانطوربهموقعیتی

جوامـع درمرتـون هنجارهايپذیرشعدمیاوتوجهیکم
. اسـت شـده قلمـداد نقدترینمهمعنوانبهعلمیمختلف

منــاطقدروتــاریخطــولدرکــهاســتصــورتیدرایــن
بـه کامـل طـور بـه کـه انـد داشـته وجودعالمانیمختلف،
هـاي ارزشبـه راخللـی اینولیاند،نبودهپایبندهنجارها

نسـاخته وارددانشـمندان ازانتظـار موردهنجارهايوعلم
.]38[است

وعلـم درهنجـاري سـوگیري زمینـه درکـه ایـن وجودبا
وگرفتـه صـورت وسـیعی مطالعـات دانشگاهیتحقیقات
ایـن اصلیخاستگاهولیاست؛شدهارائهمتعددينظریات

کـه کردجستجومرتونآثاردربایدرانظریاتومطالعات
شودیمتلقیعلمشناسیجامعهحیطهدرچهرهپرنفوذترین

. ]20[انــدنامیــدهعلـم شناســیجامعـه پــدرراويغالبـاً و
هنجارهـا اساسیجهتدوازعلمدرهنجاريگیريجهت

نظـر مطـابق امـا اسـت؛ یافتهتشکیلعلمضدهنجارهايو
رفتـار برغالبوعمدهعلمهنجارهاي،پیروانشومرتون

محدودنـد وفرعیعلمضدهنجارهايوهستنددانشمندان
وکنتـرل راافرادرفتارونقشبه صورت متناوب، دوهرو

ازارزشـی نظـام ایـن کهکندمیادعاویژهبهاو. کنندمیهدایت
همـین بـر ونکردهچندانیتغییرامروزبهتامیالديهفدهمقرن

2- Mitrof
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1هـاورز کورنونمارکسجملهاززیاديپژوهشگراننیزاساس

ایـن کـه دادندانجامضفراینبرمبتنیراخودهايپژوهشنیز
وفیـور . ]23[هستندمندقدرتودارندوجودهمچنانهاارزش

ودرســتکاريداوري،پــیشازپرهیــزنیــز) 2002(همکــارانش
فرهنـگ اجـزاي ازراعلمـی شناسـی روشبـه نسـبت اشـراف 
، مبنایی بـراي  دانشمندانطرفازآنرارعایتودانندمیپژوهش

درمرتـون همـت . ]39[کننـد مـی لمدادقپژوهشکارازيهسب
دانشـگاهی علـم شـکل بـه آرمـانی نـوع یـک کـردن مشخص

عملکـرد چگـونگی کشـف ،واقعدر.استبودهمفیدالعادهفوق
هـم کـه ايشـده نهادینهنظامعنوانبهدانشگاهیعلمیاجتماع
شـود، مـی محسـوب دهیپاداشنظامیکهموارتباطینظامی

.]8[استبودهمرتونیمکتببرايبزرگیدستاورد
علمـی تولیـدات کهاینبهتوجهباچه که گذشت و بر اساس آن

کشـوري هـر علمیرشدوهادانشگاهبنديرتبههايشاخصاز
مقولـه اینکهبوده اینبرقصدپژوهشایندر،روایناز؛است

بـه توجـه با. گیردقراربررسیموردعلمشناسیجامعهحوزهدر
علـل ازگفـت تـوان مـی ،گرفـت قراربررسیوردمکهنظریاتی
نگـاه پـژوهش، ایندرپایهنظریهعنوانبهمرتوننظریهانتخاب

ــدي ــونچندبع ــهمرت ــايب ــمهنجاره ــتعل ــاناس ــه ؛ چن چ
تنهـا بـه   هگسترومورزنیکمتیوز،کالرك،انندی منظرانصاحب

،مرتـون یک بعد اخالقی توجه نموده و این در حالی اسـت کـه   
ملحـوظ اشنظریـه درراشـناختی روشواخالقـی نگاهدوهر

.استداشته

ارزیابی کیفیت پژوهش- 3
در .]40[دشـو مـی یک کار ارزشمند علمی تلقی ها هداوري مقال
هـا، هنگـامی از سـوي جامعـه     هاي علمـی در مجلـه  واقع، مقاله

شوند که متخصصان رشته و یا اجتماع علمی مناسب ارزیابی می
. موضــوع ارزیــابی ]41[لیــد دانـش داشــته باشـند  نقشـی در تو 

هاي جوامع صنعتی و مدرن بـه شـمار   پژوهش یکی از مشخصه
آید، زیرا در این جوامـع، علـم نـه تنهـا محصـولی فکـري و       می

1- Marcson & Korn houser

ناپـذیر توسـعه و از جملـه    فرهنگی است، بلکه بخـش جـدایی  
.]42[گرددهاي آن محسوب میترین مؤلفهمهم

، استفاده از معیارهـاي از  هاهی کیفیت مقالروش رایج براي ارزیاب
گروهی از خبرگـان  ن شده است. این ارزیابی را عمدتاَپیش تعیی
ها در مطالعات مربوط به سنجش کیفیت پژوهشدهند.انجام می

د ـازمنـــوص نیــــکشــور مــا بــه خصوایــران محــدود اســت 
.]7[هاستت پژوهشــفیـابی کیـراي ارزیــایی بـهروش

)1986(3و شـینگ فیلـد  2از اسـتافیل بـیم  ه نقـل  ي بـ خورشید
کند:چنین تعریف میارزیابی را 
6و فراهم ساختن5، بدست آوردن4فرایند تعیین کردن"

ــورد ارزش و    ــاوتی در م ـیفی و قض ــات توصـ اطالع
بـه منظـور   ،ها، اجرا و نتـایج ها، طرحمطلوبیت هدف
7گیري، خدمت به نیازهاي پاسخگوییهدایت تصمیم

]43["هاي مورد بررسیتر از پدیدهرك بیشو د

اي اساسـی  نحوه ارزشیابی دستاوردهاي علمی دانشمندان، مسأله
هـا و  تـوان ادعـا کـرد کـه شـاخص     است که بـه دشـواري مـی   

هاي کمـی، قابلـیت ارزشـیابی ابعـاد کیــفی و نــوآورانه    شـیوه
یک مقالـه  . ]42[آوردهاي علمی و پژوهشی را دارا باشنددست

با کیفیت به کاربرد مناسب و صحیح عناصر مورد نیـاز مقالـه در   
.]44[پردازدهاي مختلف مقاله میبخش

یفیتک- 4
شـده منتشـر کـار هـاي جنبـه تمامیکهاستايواژهکیفیت،

چهـار دروگرفتـه بـر درراکمیـت اسـتثناي بـه پژوهشگران
میـزان ) 2کـار، پیچیـدگی ) 1: شـود مـی خالصـه زیـر مؤلفـه 

وعلمــیهــايصــالحیت) 4بــداعتواصــالت) 3ظــارت،ن
.]45[پژوهشگرمشارکت

یفیـت استاندارد در مورد کیسازمان جهانيکه از سویفیتعردر
قـرار گرفتـه،   یسـندگان از نویاريعرضه شده و مورد استناد بسـ 

عبارت است از :یفیتک

2- Stufflebeam
3- Shinkfield
4- Delineating
5- Obtaining
6- Providing
7- Accountability
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یافرآوردهیکخصوصیاتوهاویژگیمجموع "
ــانگرکــهخــدمت ــاییتنمای ــرآوردندرآنوان ب
ــته ــايخواس ــانه ــدهبی ــاوش ــارهی ــدهاش ش

].46["باشد

ومـروري بررسـی کمـک بادانشـگاهیهايپژوهـشکیفـیت
ایـن کیفیـت وهـا مجلـه درانتــشار تعـداد علمی،هايداوري
شاخصـی شدهمنتشرپژوهشکیفیت. شودمیمشخصهامجله
ومختلـف رهايکشـو دردانشگاهیهايپژوهشارزیابیبراي

.]47[استالمللیبینسطحدریا

ISIمعیارهاي ارزیابی کیفیت از دیدگاه - 5

يساختار استاندارد بـرا يبه طور معمول دارایپژوهشهايمقاله
روش،مقدمـه، (1DaIMRارتباطات هستند که به عنـوان  یلتسه

درتغییراتــیچنــد،هــراســت؛شــدهشــناخته) بحــثونتــایج
پـاول . ]48[اسـت آمـده وجـود بهاساسیبقالاینخصوص

مسـأله،  یـان بیـده، مقالـه را عبـارت از چک  یـک یاصـل ياجـزا 
ــه، ب  ــتن (مقدم ــاختار م ــانس ـــ ی ــأله و توج ـــرور یهمس آن، م

پـژوهش،  هـاي یههـا و فرضـ  پرسـش هـا، یتنوشـتارها)، واقعـ
بحـث و  هـا، یافتـه پـژوهش،  هـاي یتروش پژوهش، محـدود 

گیـري نتیجـه وآینـده يهـا ژوهشپـ يبـرا یشـنهادها پی،بررس
شانعلـمیهايمجـلهبهنگاهی. ]49[داندمی کـه دهـد مـی ـن

پیـروي مشـابه سـاختاري ازپژوهشـی وعلمیهايمقالهاغلب
ایـن تمـام شـامل هـا مقالـه همـۀ کهاستبدیهیولیکنند؛می

درمـواردي هـا مقالـه ازبعضیدراستممکنونبودههامؤلفه
عنـوان بـه کهايمؤلفههجده،1جدولدر. ]50[شودادغامهم

توضـیح وبررسـی مـورد گیـرد، میقرارنظرمدهامقالهساختار
.استگرفتهقرار

مطالعات پژوهشی انجام شده- 6
مساله پژوهش حاضر، به طـور غیرمسـتقیم دغدغـه بسـیاري از     

ــوده   ــژوهش ب ــر پ ــان ام اســت. ارشــاد و پژوهشــگران و متولی
هاي مجلـه  اي به تحلـیل اسـناد داوري مقالهر مقـالهدهمکـاران 

ران پرداخـتند. ایــن پژوهــش بـه بررســی     جامـعه شـناسی اـی

1- Introduction, Method, Results and Discussion.

هـا از دیـدگاه داوران مجلـه    ترین اشکاالت وارده بر مقالـه عمده
رگ 506نمـونه آمـاري این پژوهـش، شامل معطوف بود.  کارـب

شـده بـود.   داوري مقاله بـود کـه توسـط صـد ارزیـاب، داوري     
تـرین اشـکاالت وارد   هاي این پژوهش نشان داد که عمـده یافته

شــده از ســوي داوران بــه ترتیــب اهمیــت، ابعــاد محتــوایی و  
هـاي ایـن   گیـرد. همــچنین یافتـه   ها را در بر میساختاري مقاله

پژوهش پس از کاربرد فن تحلیل محتوا حاکی از آن اسـت کـه   
هادي داوران، نـاظر بـر   ترین اشکاالت و اصـالحات پیشـن  عمده

.]51[ها و مباحث نظري آن استروش پژوهش مقاله
عوامل هنجـاري و  پور در پژوهشی به بررسی راد و قاضیقانعی

پرداختنـد.  ت علمیأوري اعضاي هیسازمانی مؤثر بر میزان بهره
نفر عضو دویست و هفتاد شامل پژوهشنمونه در این پژوهش 

تعهد هنجـاري  ژوهش نشان داد که هاي پیافته. بودت علمی أهی
و اعضاي دانشگاهی بوده مؤثربر میزان تولید علمی پاسخگویان

تـري برخـوردار   متعهد به هنجارهاي علمی از تولید علمی بـیش 
بودند. اما تـأثیر هنجارمنـدي سـازمانی بـر میـزان تولیـد علمـی        

،بودن سـازمان ت علمی تأیید نشد و میزان هنجارمندأاعضاي هی
.]52[ري بر میزان تولید علمی اعضاي آن نداشتتأثی

بـر عوامـل اثرگـذار   در پژوهشی به بررسـی 2فابس و همکاران
ها پرداختند. نتایج نشـان  آنارزیابیوبنديتـاولوی،  هاپژوهش

معیارهاياستفاده ازرايباي فشار خارجی داد که به طور فزاینده
و بیسـت در قـرن علماهمیتبه علت ارزیابیهنگامدرجدید
اشـکال وجود خواهد داشت و الزمه ایـن عصـر، تـدوین    یکم
.]24[استپژوهشاعتبارمعیارهاي ارزیابی ازو جدیدفعلی

هـاي  شـاخص «با انجام پژوهشـی بـا عنـوان    3کمیسیون اروپایی
به این نتیجه دست یافـت کـه   » 4کیفیت تحقیقات آموزشی اروپا

بـراي  بتواننـد یـد کـه   هـاي جد ها و روششاخصبراي توسعه 
، مورد استفاده قرار گیـرد تعیین کیفیت پژوهشی انتشارات علمی

، هاشاخصاین . نیاز به تالشی مشارکتی و مبتنی بر شواهد است
بلکـه  و انتشـارات علمـی،   پژوهشـی هـاي  تـالش تنها بـراي نه 

ارزیـابی،  انجـام  و پـژوهش هـاي بودجـه   سیاسـت در همچنین 

2- Fabes& et al
3- European commission
4- European Educational Research Quality Indicators (EERQI)
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گیري پژوهشـی و جهتیشرفت علمیپيهاها و برنامهسیاست
.]53[باشندمینیز مؤثر

هاي کیفیت شاخص«در پژوهشی با عنوان 1گرستون و همکاران
، بـه  »هاي تجربی و نیمه تجربی در آموزش خاصبراي پژوهش

ها نتیجه ها پرداختند. آندر پژوهشهاي کیفیت شاخصبررسی 
ابی شایسـتگی  نه تنها براي ارزیـ هاي کیفیتشاخصگرفتند که 

از مسـائل  سـازمانی بـه عنـوان   بلکه یک گزارش تحقیق یا مقاله 
. ایـن  انـد نظـر گرفتـه شـده   در مهم براي بررسـی در پـژوهش   

کمک به توسـعه  ، برايايتوان به طور گستردهها را میشاخص
هـا  کرد. اما شـاخص استفاده های و ارزیابی آنپژوهشهاي طرح
در صـورت نیـاز  و رد بررسـی مـو ، بایـد  زمینه آموزش ویژهدر 

.]54[قرار بگیرندتجدیدنظر 
تـرین تـالش   بررسی مطالعات پیشین انجام شده نشان داد که بیش

هـا و یـافتن   پژوهشگران در راستاي سـاماندهی کیفیـت پـژوهش   
ها بوده و در این میان به مسـأله هنجارهـاي   نقائص و اشکاالت آن

تـر توجـه شـده    مهاست، کـ علم که تضمین کننده کیفیت پژوهش
است. این در حالی است کـه هنگـام سـخن از کیفیـت پـژوهش،      

هـا از آن رو  شـود؛ زیـرا ارزش  ضرورتاً مسـأله ارزش مطـرح مـی   
دهند و هم پایـه  اهمیت دارند که هم محتواي هنجارها را شکل می

هاي اطراف هستند و به نوعی تنظیم کننـده رفتـار   ارزیابی از پدیده
ظریه ن«تند. از این روست که مرتون در کتاب انسانی در اجتماع هس

دارد که سـازگاري دو دنیـاي   بیان می»اجتماعی و ساختار اجتماعی
بـه پیشــرفت علمـی    - مسـتقل از همـدیگر ـ علــم و جامــعه     

هاي علــمی  هاي اجتماعی و ارزشانجامد و ناسازگاري ارزشمی
کهجاآناز؛]55[کندمیاز توسـعه آزاد و مسـتقل علـم ممـانعت 

ازآزادراعلـم دارد،اخالقیوهنجاريواقعیتیاجتماعی،زندگی
ماعیمسـائلحکمدرآنکردنحاکمونگریستنارزش بـه اجـت
همـین ]. 56[انجامـد مـی مســائل ایـن اخـالقــی ویــژگی انکار

ادعـاي هـر کـه باشندمعیاريتوانندمیعلمهنجارینساختارهاي
ا بتوان بـا آن محـک زد. بنـابراین بـا توجـه بـه       مرتبط با معرفت ر

هــا و مشــکالت ماهیـت پیچیــده داوري و ارزیــابی کیفیــت مقالــه 
ها از یکسو و عدم توجه بـه احتمالی موجود در خالل داوري مقاله

ها و هنجارهاي علم و دخیل بودن ایـن هنجارهـا در اعتبـار    ارزش

1- Gersten & et al

تـدوین  تولیدات علمی از سوي دیگر، انجام پژوهشـی بـا هـدف   
رسد. هاي کیفی در حوزه علوم انسانی ضروري به نظر میشاخص

روش پژوهش  - 7
کرســول و .اســتیقــیمطالعــه، تلفیــنپــژوهش در اروش

را بـا اسـتفاده از   یقیاز مطالعات تلفیانواع]57[پالنوکالرك
یو تقدم اسـتفاده از دو روش اصـل  یزاننمادها و بر حسب م

،QUAN+QUAL،quan-QUALپــژوهش و در قالــب  
(qual) QUANازتـوان میراحاضرمطالعهکهدهدمینشان

بــرايکــهچــرا؛نمــودیتلقــQUAN (qual)تلفیقــینــوع
یـان در میفـی کهايروشپژوهش،هايپرسشبهپاسخدهی

وتـوالی ادعـا، ایـن دلیل. بودشدهگنجانیدهکمیطرحیک
درهـا مقالهازارزیابیموجودهايسیاههکمیمطالعهسیطره
راسـتا ایـن درکـه بودپیمایشوکمیمحتوايتحلیلقالب
و بـا  مندهدفنمونهانتخابازهاپرسشبهپاسخدهیبراي

گیـري مصاحبه با متخصصان) بهـره ي(برانظرياشباعاندازه 
حسـب بـر تلفیقـی مطالعـات میـان مقایسه2جدول. گردید
.دهدمیاننشراکیفیوکمیهايروشازاستفاده

همچنین از میان چهار روش پژوهش تلفیقـی کـه کرسـول و    
بعدي، ترکیبـی،  ها را با عنوان طرح سهآن]57[پـالنوکالرك 

تـوان  برند، ایـن مطالعـه را مـی   توضـیحی و اکتشـافی نام می
مقایسـه میـان ایـن    3تلفیقی از نوع ترکیبی دانسـت. جـدول   

روش ترکیبـی را  هاي موازي و دلیـل انتخـاب   روش با روش
دهد.نشان می
بندي از مطالب باال، روش پژوهش حاضر تلفیقـی و  در جمع

بنـدي مـورس، در   شود که در دسـته از نوع ترکیبی معرفی می
غالـب قلمداد شده که در بعـد  QUAN(qual)زمره مطالعات 

، از پیمایش و تحلیل محتوا (با رویکرد (QUAN)این مطالعه 
استفاده از روش پیمایش در جهـت  کمی) استفاده شده است. 

هـاي  به دسـت آوردن وضـعیت موجـود در زمینـه شـاخص     
.ه استارزیابی بود
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پژوهشی-هاي علمی ساختاري و مفهومی در مقالهبخشهجده)1جدول 
مالحظات / کارکرد مؤلفه

دهد. است، نشان میاهمیت موضوع و نو بودن پژوهش را که در متن منعکس شده1اصالت موضوع
هاست.به طور معمول منعکس کنندة مندرجات مقاله و حاوي کلیدواژهعنوان
اند.ترین اجزاي متن اصلی است که به اختصار بیان شدهحاوي مهمچکیده
شوند.پذیري مقاله توسط مؤلف یا مجله انتخاب میبراي افزایش دسترسهاکلیدواژه

کند.است، اشاره میي پژوهش شدهساز اجرابه مشکلی که زمینهبیان مسأله
پردازد.است، میکند یا پژوهش دنبال کردهبه هدفی که مقاله دنبال میتبیین هدف

شود.ها ارائه میهاي پژوهش است و گاهی همراه با فرضیهپرسشهاپرسش
گیرد. مرور نوشتارها و تشریح مبانی نظري مرتبط با موضوع را در بر میپیشینۀ پژوهش
دهد.شده در پژوهش و دالیل انتخاب آن را توضیح میروش پژوهش به کار گرفتهمعرفی روش
پردازد. ها میبه معرفی ابزار گردآوري و روش تحلیل دادهابزار پژوهش

هاي آن اختصاص دارد. به معرفی جامعۀ مورد مطالعه و ویژگیجامعۀ پژوهش
دهد.است، نشان میده یا او در پژوهش اعمال کردهچه پژوهشگر را محدود کرآنهامحدودیت

کند.نتایج توصیفی و تحلیلی ناشی از پژوهش را تبیین میهایافته
دهد. تحلیل نهایی پژوهشگر از کار خود و تفسیر او از نتایج به دست آمده را نشان میگیريبحث و نتیجه
کند. هاي بعدي ارائه میپژوهشپیشنهادهایی براي حل مسألۀ اولیه وبرايپیشنهادها

پردازد.هاي استاندارد مینامهبه ذکر منابع  مورد استفاده براساس شیوهمنابع
کند.چه را که ذکر آن براي خواننده به عنوان اطالعات تکمیلی مفید است، ارائه میآنهاپیوست

می و کیفیهاي کمقایسه مطالعات تلفیقی بر حسب استفاده از روش)2جدول 
انطباق با مطالعه حاضرمورد استفادهنماد

QUAN+QUAL
استفاده از دو روش کمی و کیفی در زمـان یکسـان و در   

طول انجام پژوهش
در مطالعه حاضر از هر دو روش در زمانی یکسـان اسـتفاده   

نشده است.
quan - QUALجـا ابتـدا   ها به صـورت متـوالی. در ایـن   استفاده از روش

ه کیفی و سپس مطالعـه کمـی انجـام شـده اسـت.      مطالع
هـاي کمـی   جـا از روش هاي کیفی در ایـن اهمیت روش

تر است.بیش

در ایـن مطالعـه، الزامـی بـه اسـتفاده از تـوالی زمـانی بـراي         
گزینش روش نبوده است. در مقایسه با حالت سوم، انطبـاق  

تري با مطالعه موجود دارد.کم

(qual) QUANهاي کیفی در میان طرحی کمیاستفاده از روش

هاي موجود و پیمایش نظرات متخصصـان  بررسی پرسشنامه
(در گام نخسـت) بـه صـورت کمـی انجـام شـده و سـپس        
انتخــاب و مصــاحبه بــا متخصصــان خبــره ملــی، مبتنــی بــر 

تـري را بـا   هاي کیفی بوده است. این طرح انطباق بیشروش
مطالعه حاضر داراست.

1- originality
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ــ ــه  در ای ــین مقول ــی و تعی ــت بازشناس ــتا و در جه ــا و ن راس ه
هـا، از  هاي ارزیابی مقالـه هاي معتبر و معرف در کاربرگهشاخص

، واحـد زمینـه خـود    کـه در آن روش تحلیل محتوا استفاده شـد 
و یا جمالت موجـود  هاکاربرگه ارزیابی و واحد ثبت نیز پرسش

ري استقرایی بـراي  ها بود. تحلیل محتوا ابتدا با کدگذادر کاربرگه
ها انجام شد.هاي ارزیابی کاربرگهشناسایی شاخص

هاي رایج هاي موجود در کاربرگهسپس با هدف انطباق شاخص
با هنجارهاي علم و مبتنی بر نظریه مرتون، از کدگـذاري قیاسـی   

مؤلفه کلی هنجارهاي علم، مبناي استفاده شد. در این راستا، چهار 
هـا از  اي بدست آوردن خـالء کاربرگـه  کدگذاري قرار گرفت. بر

مصاحبه با متخصصان در زمینه هنجارهاي علـم اسـتفاده شـد و    
روشمطـابق مـداوم ايهمقایسـ تحلیلبراي تحلیل آن از روش 

توان گفت استفاده شد. به عبارت دیگر، می1کوربینواستراوس
محـوري و بـاز کدگـذاري مرحلـه دو طیهادادهکدگذاريکه 

.گرفتصورت
هـاي مـورد اسـتفاده در    جامعه این پژوهش، شامل تمام کاربرگه

و نمونه نیز شامل ه هاي خارجی و داخلی بودها و دانشگاهمجله
و در 2منـد گیري نیز هـدف سی و پنج کاربرگه بود. روش نمونه

، این تعداد در نظر گرفتـه  نظرياشباعدسترس بود که بر اساس 
شد. 

مـام متخصصـان داخلـی کـه داراي     جامعه دوم این پژوهش را ت
مدرك تحصیلی دکتراي تخصصی و عضو هیأت علمی دانشگاه 

تالیفاتی از یاعلم داراي مطالعات وشناسیبوده و در زمینه جامعه
جمله مقاله، مقاله ترجمه شده و کتاب بودند، تشکیل داد. نمونـه  
نیز شامل هفت نفـر از اعضـاي هیـأت علمـی دانشـکده علـوم       

بـه صـورت   ه تهران بـود. انتخـاب نمونـه نیـز     انشگاداجتماعی 
انجام شد.3مند و با شیوه گلوله برفیهدف

هـاي  پژوهش به منظور استخراج وضع موجود شـاخص نیادر
هاي علمی، از سیاهه محقق ساخته بـه  هاي مقالهارزیابی کاربرگه

هاي عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. این سیاهه با توجه به مقوله
هاي علمـی، تهیـه و تنظـیم    هاي ارزیابی مقالهود در کاربرگهموج

از مصاحبه نیمه ساخت یافته با اعضـاي هیـأت   گردید. همچنین 

1- Strauss & Corbin
2- Purposeful sampling
3- Snowball sampling

هدف از . علمی و متخصصان زمینه موضوعی مرتبط استفاده شد
هـاي  ها و همچنین شناسایی مؤلفهانجام مصاحبه، شناسایی خالء

ها مبتنی بـر  یابی مقالهمهم هنجارهاي علم براي تدوین سیاهه ارز
.هنجارهاي علم بود

جهت احـراز روایـی محتـوایی و داوري تخصصـی، سـیاهه در      
هاي علوم تربیتی و علمی دانشکدههیأتاختیار دو نفر از اعضاي 

شناسی و ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد    روان
ــن داوران، برخــی   ــرار گرفــت. مطــابق نظــرات اصــالحی ای ق

ي موجود در سیاهه اصالح گردید. براي تعیین پایایی هاشاخص
و سوم استفاده شد. بـراي  دومان کدگذارفرایند کدگذاري نیز از 

ها به کدگذاران دوم و سوم واگذار شد نیل به این هدف، کاربرگه
جهــت تعیــین میــزان 4و از ضــریب همبســتگی کاپــاي کــوهن

میزان توافق همخوانی و توافق نظرات سه کدگذار استفاده شد که
مثبـت مشـاهده شـد. ایـن ارزش     72/0بین نظرات سه کدگذار 

بـه  نشان دهنده اعتبار در فرایند کدگذاري تلقـی شـد. همچنـین    
استفاده شد.5اعضامنظور اعتبار مصاحبه، از فن بررسی با

هاي پژوهشیافته- 8
ـاخص هاي مربوط به پرسش اول پـژوهش: یافته ـاي مـورد   ش ه

ـابی مقالـه    توجه در کاربرگه ـاي علمـی   هاي موجـود بـراي ارزی ه
چیست؟

هاي ارزیابی براي دستیابی به پاسخ پرسش اول پژوهش، از کاربرگه
گیري هاي معتبر داخلی و خارجی بهرهها و دانشگاههاي مجلهمقاله

شده است. در این راستا، پژوهشگر با تحلیل محتوا در پی 
ها، در این کاربرگههاي مورد توجهها و مقولهاستخراج شاخص
ها ها در آنهاي موجود و فراوانی و درصد مقولهفراوانی شاخص

، 1شکلها و آنها و فراوانی شاخص4بوده است که جدول
آنچه در چنانو گذاردها را به نمایش میدرصـد فراوانی مقـوله

هاي ارزیابی شاخص از کاربرگه41و مقوله11شود، مشاهده می
جا که نمایش دیداري اطالعات دست آمد. از آني علمی، بههامقاله

هاي ها و شاخصکمی براي مقایسه ظاهري خصوصیات مقوله
شکلهاي علمی روش مناسبی است، در هاي ارزیابی مقالهکاربرگه

4- Cohen's Kappa Coefficient
5- Member checking
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هاي ارزیابی هاي مشترك در کاربرگهدرصد توزیع مقوله1
داخلی و خارجی با هاي معتبرها و دانشگاههاي علمی مجلهمقاله

شود.اي ارائه میاستفاده از نمودار میله

ـیش 1شـکل با توجه بـه   ـاربرگ    ، ب ـا بـه   تـرین میـزان توجـه ک ه
ـا  يها در مقولهشاخص تـرین  درصـد و کـم  18روش پژوهش ب

درصد بوده است. 1ي محتوا با میزان توجه به مقوله

مقایسه چهار روش پژوهش تلفیقی)3جدول 
دلیل انتخاب (عدم انتخاب)گیویژروش

سه بعدي

هاي مختلف و در عین حال ممکـن در  فراهم کردن داده
هاي مورد موضوعی خاص؛ استفاده از نقاط قوت روش

مختلف کمی و کیفی (انـدازه نمونـه، انتخـاب نمونـه و     
...)؛ هدف اصلی در استفاده از این روش مقایسه نتـایج  

هاي کیفی است.کمی با یافته

انتخاب: در ایـن مطالعـه قصـد اصـلی پـژوهش، مقایسـه       عدم
هاي کمی و کیفی نبوده است.یافته

ترکیبی

ها، نقش کمکی و ثانوي دارند. هنگامی از برخی از داده
شود کـه در طـول یـک پـژوهش     این روش استفاده می

هاي کمی و یا کیفی کمی یا کیفی باید با استفاده از داده
به پرسش پژوهش پاسخ داد.

دهی هاي پژوهش و ضرورت پاسخانتخاب: با توجه به پرسش
هاي کمی و کیفی، ایـن  ها از طریق روشبه هر کدام از پرسش

بـراي  لـذا شـود.  روش براي پژوهش حاضر مناسب قلمداد می
دهی به پرسش اصلی، چهار پرسش فرعـی تـدوین شـده    پاسخ

هــاي کمــی و از طریــق روش2و 1هــاي اســت کــه پرســش
.ندااز طریق فنون کیفی پاسخ داده شده4و 3هايپرسش

توضیحی
هاي کیفی به توضیح یا بسط نتایج کمی اولیه کمک داده
نماید. پژوهشگر در این روش براي توضیح نتایج بـه  می

هاي کیفی نیاز دارد.داده

عدم انتخاب: در پژوهش حاضر، توضیح یا بسـط نتـایج بـراي    
ت.هاي کمی مد نظر نبوده اسیافته

اکتشافی

هدف اصلی، تحت تاثیر قرار دادن نتایج و روش کیفـی  
هاي کیفـی  از طریق روش کمی است. این روش با داده

براي توضیح آغاز شـده و سـپس مرحلـه دوم ( کمـی)     
شود.دنبال می

عدم انتخاب: هدف این مطالعه، بررسی سـاختار و یـا تـدوین    
غیرهـا نبـوده   اي ساختاري براي بررسـی روابـط میـان مت   معادله
است.

هاي علمیهاي ارزیابی مقالهدرصد فراوانی یازده مقوله موجود در کاربرگه)1شکل 
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هاي معتبر داخلی و خارجیها و دانشگاههاي علمی مجلههاي ارزیابی مقالههاي موجود در کاربرگهفراوانی شاخص)4جدول 
فراوانی هاشاخص مقوله

18 اهمیت موضوع براي پژوهش
14عنـوان جدید بودن

17 تناسب عنوان کلی مقاله با محتوا
9 هاکلیدواژه

5چـکیده تناسب چکیده با محتوا
16 چکیده مناسب (هدف، روش، نتیجه)
3 تناسب متغییرها  با هدف

مقدمـه
18 روشن و واضح بودن هدف
11 پژوهش به صورت روشن و مستندبیان ضرورت و اهمیت 
11 هاها/ فرضیهروشن و در راستاي هدف بودن پرسش
12 نویسیتبیین دقیق مسأله، تمرکز بر موضوع و پرهیز از پراکنده
3 ارائه تعاریف مفهومی در بررسی ادبیات پژوهش

7ادبیات پژوهش المللی روزآمد در پیشینهتحت پوشش قرار دادن موارد بین
23 جامعیت و کفایت پیشینه موضوع
2 استفاده از مرور پیشینه به شیوه تحلیلی و انتقادي
18 هاروش مناسب براي تجزیه و تحلیل داده

10روش پژوهش تناسب روش و موضوع
6 بیان منطق تعیین حجم نمونه
7 گیريبیان منطق شیوه نمونه
17 حجم مناسب نمونه
15 و پایایی ابزارارائه روایی
11 ها (اهداف)ها و همخوانی با پرسشوضوح ارائه یافته هاي یافته

10پژوهش ها در قالب تصاویر ، نمودارها و جداولبیان یافته
8 تناسب نتایج با متن

بحــث و 
گیرينتیجــه

14 هابیان محدودیت
5 هاگزارش نتایج در پاسخ به پرسش
3 پیشنهادهاي ، بحث و تناسب نتیجه گیر
4 گزارش نتایج بر اساس اهداف مقاله
5 نتایج کاربردي و روشن داشتن
10 تبیین نتایج و ارائه پیشنهادهاي کاربردي
3 روشن و صریح بودن محتوا براي خوانندگان جهان محتوا
26 منابع (روزآمد، معتبر، بر اساس استانداردها) منابع
3 ستانهنبود زبان نژادپر

اخالق
1 عدم گرایش به گروه مذهبی و سیاسی
6 ها)ها (حقوق آزمودنیمحرمانه ماندن اطالعات آزمودنی
3 ارائه گواهی اخالق در قسمت تصویب کمیته
6 عدم سرقت علمی در مقاله
11 ي فنی و ادبی) در تدوین مقالهرعایت شیوه و آئین نگارش (روانی، شیوایی، اصطالحات علمی، توالی سازماندهی، ویراستار

2آیین نگارش قابل فهم بودن سبک نگارش مقاله براي مخاطبان
2 هاي خارجیهاي فارسی واژهواضح بودن معادل
10 میزان روان بودن متن و انسجام کلی در نگارش مقاله

هاي شاخص:هاي مربوط به پرسش دوم پژوهشیافته
هاي براي ارزیابی مقالهموجودهايتوجه در کاربرگهمورد

هاي هنجارهاي علم منطبق مؤلفهعلمی به چه میزان بر 
است؟

هاي موجود در در این پژوهش پس از بازشناسی شاخص
هاي علمی، میزان انطباق این هاي ارزیابی مقالهکاربرگه

هاي ها با هنجارهاي علم در هر یک از کاربرگشاخص
تر براي بررسی دقیققرار گرفت. ارزیابی مقاله مورد مطالعه

ها با هاي موجود در کاربرگهشاخصمیزان انطباق 
ها با توجه به هنجارهاي علم، الزم بود که تک تک کاربرگه

معیارهاي هنجار علم مورد بررسی قرار گیرند. در این 
راستا با توجه به هدف پژوهش و نظرخواهی از متخصصان 
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درصد کامالً نامطلوب، 25ا ت0در زمینه هنجار علم، نقطه 
- 75درصد مطلوب و 75-50درصد نامطلوب، 25-50

همچنین درصد نیز کامالً مطلوب در نظر گرفته شد. 100
درصد براي 75با نظرخواهی از متخصصان، نقطه انطباق 

هر کاربرگ با هنجارهاي علم، به عنوان نقطه تفکیک 
قد توجه به هاي داراي توجه و فا(برش) براي تمایز مقاله

هنجارهاي علم انتخاب گردید.
(که 34و 20، 15، سه کاربرگه شماره 5با توجه به جدول 

ها و هاي مجلههاي ارزیـابی مقالههـر سـه از کاربرگه
با هنجارهاي انطباقهاي خارجی هستند) از جهت دانشگاه

علم در وضعیت مطلوب، سی کاربرگه دیگر در وضعیت 
(که هر دو از 8و 7گه شماره نامطلوب و دو کاربر

هاي داخلی ها و دانشگاههاي ارزیابی مقاله مجلهکاربرگه
هستند) به جهت انطباق با هنجارهاي علم، در وضعیت 

کامالً نامطلوب قرار دارند.
ها کاربرگهخالء:هاي مربوط به پرسش سوم پژوهشیافته

چیست؟متخصصاناز نگاه خبرگان و 
هاي حاصل از مصاحبه پرسش، به دادهبراي پاسخ به این 

هاي ارزیابی کاربرگهخالءنظران مراجعه شد و با صاحب
استخراج گردید. این مهم، به) 6(جدول علمی، هايمقاله

عنوان مبنایی معتبر براي تدوین سیاهه ارزیابی مبتنی بر 
هنجارهاي علم، داراي اهمیت است.

آیا : هاي مربوط به پرسش چهارم پژوهشیافته
از نگاه خبرگان و متخصصان داراي پیشنهاديهاي شاخص

اعتبار الزم هستند؟ 
هاي پس از طی مراحل مختلف تحلیل محتواي کاربرگه

نظران و هاي علمی و مصاحبه با صاحبارزیابی مقاله
هاي متخصصان در زمینه هنجارهاي علم و خالء کاربرگه

هاي یههاي علـمی و تخـصیص گـوارزیـابی مقـاله
هایی جهـت اعتـبارگذاري در قالـب معـرف، گـویه

علوم اجتماعی ارائه شد و در متخصصاناي به سیـاهه
و معرف به شکل معتبرگویه 48مقوله و 9نهایت تعداد 

زیر بازشناسی و نهایی گردید. اعتباریابی سیاهه ارزیابی 
به نمایش گذاشته شده است.7جدول ها در مقاله

گویه در سیاهه ارزیابی کیفیت بر اساس میزان اعتبار هر
بر این اساس، میزان توافق . توافق داوران در نظر گرفته شد

داوران در خصوص یک )درصد75(چهارم- حداقل سه
آن عبارت براي ورود به پذیرشمبناي نهایی عبارت، 

48کاربرگ پیشنهادي بود. قابل توضیح است که تمامی 
این کاربرگ، مورد توافق داوران براي انتخابی براي گویه

ورود به کاربرگ نهایی قرار گرفت.

گیرينتیجهوبحث-9
هاي علمی و آکادمیک هاي پژوهشدر هزاره سوم، یافته

رود، مـورد توجـه حدي که انتـظار میازتر بسـیار کم
گیرد و این نقیصه به ویژه در حوزه علوم انسانی قـرار می

ها، . تخریب وجهه علمی پژوهش]58[مشهود بوده است
نظران و متخصصان امر زمینه انتقادهایی از سوي صاحب

به خصوص در -ها پژوهش را در مورد اعتبار پژوهش
فراهم آورده -هاي علمها و هنجارمورد رعایت ارزش

است. توجه به ارزش در علم، ساختارها و هنجارهایی را 
ده و نوعی مکانیزم کنترلی براي جامعه علمی به ارمغان آور

اعتبارکند که موجب افزایش جامعه اعمال میرا بر این 
. از نظر مرتون، این هنجارها ]26[شودمیهاپژوهش

توان از کنند و میپیشرفت و خودسامانی علم را تضمین می
این هنجارها براي کارکرد به سامان و » الزام کارکردي«

سازگاري علم با مستقل نهاد علم سخن گفت؛ زیرا
آمیز علم اهمیت ، براي جستجوي موفقیتآنهنجارهاي 
و این آداب و رسوم علم، مجموعه ]55[اساسی دارد

کندها و هنجارها را به اهل علم الزام میمتوازنی از ارزش
]20[.

پیشینه پژوهش در قلمرو هنجارهاي علم در ایران بیانگر 
هنجارهاي علم این موضوع است که هر چند تفکر رعایت

در عرصه پژوهش در حوزه علوم انسانی با توجه خاص 
نظران علوم اجتماعی کشور همراه بوده برخی از صاحب

است؛ اما در زمینه پژوهش ِکاربردي، اقبالی که در مبحث 
نظري به این مقوله در حوزه پژوهش شده بود، دیده 

جهات گوناگون مورد ازتواند شود. این مسأله مینمی
ررسی قرار گیرد؛ به خصوص از این حیث که گرایش به ب

الشعاع ها را تحتها، کیفیت پژوهشرشد تعداد پژوهش
اعتباري و ناکارآمدي در قرار داده و باعث نوعی بی

شود.پژوهش می
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هايچه در مقطـع کنـونی و در خصوص شـاخـصآن
ه استفادغلبهها مشهود است، مواردي از قبیل ارزیابی مقاله

هاي کلی، توجه بیش از حد به یک مقوله و از پرسش
هاي دیگر و همچنین عدم توجه به توجه اندك به مقوله

ها و بخش ارزشتواند عینیتمسائل هنجاري است که می
ها باشد. این موارد سبب شده تضمین کننده کیفیت پژوهش

ها از وضع مطلوبی هاي ارزیابی مقالهاست که کاربرگه
نبوده و پیامد آن، ناکارآمدي در ارزیابی برخوردار

ها باشد. این امر را هاي علمی و کیفیت پایین مقالهگزارش
توان ناشی از عدم ارائه الگویی یکپارچه و مناسب از می

ها، به صورت معتبر و معرف و هاي ارزیابی مقالهکاربرگه
همچنین قابل قبول از منظر علمی و مطابق با دیدگاه 

ان و اندیشمندان دانست. نظرصاحب
هایی شناسایی شاخص«در پژوهش حاضر که هدف آن 

هاي هنجار ها با اتکاء بر نظریهبراي ارزیابی کیفیت مقاله
هاي اصلی مورد توجه بود، ابتدا به بازشناسی مقوله» علم

ها و هاي علمی مجلههاي ارزیابی مقالهدر کاربرگه
مقوله و 11این راستا هاي معتبر مبادرت شد و دردانشگاه

هاي معتبر در ها و شاخصشاخص به عنوان مقوله41
هاي علمی شناسایی و معرفی هاي ارزیابی مقالهکاربرگه

هاي موجود و رایج با ها در کاربرگشد. انطباق شاخص
هنجارهاي علم مرتون نشان از وضع نامطلوب اغلب 

هاي ارزیابی هها، به ویژه کاربرگهاي ارزیابی مقالهکاربرگه
که از جمله علل آن هاي داخلی دانستها و دانشگاهمجله

توان به موارد زیر اشاره کرد:می
هاي اخیر باعث شده نویسی در دههرشد روند مقاله

تر از گذشته معطوف به کاهش ها بیشاست که رویکرد مجله
زمان بررسی و داوري شود. پیامد مستقیم این سرعت، کاهش 

ها از حیث نوآوري و اشاعه دانش خواهد بود که لهکیفی مقا
هاي هنجار علم دارد. وارسی استناد مؤلفههمپوشانی شایانی را با 

اند، قرار گرفتهISIهایی که حتی در پایگاه به برخی از مقاله
مشخص نموده است که حتی پس از گذشت چندین سال، یک 

. ]59[ها نشده استاستناد هم به آن
گیري از متخصصان حوزه اده و بهرهعدم استف

هاي گذاريشناسی علم در طراحی و تدوین و سیاستجامعه
ارزیابی علم و محصوالت آن، از موارد قابل توجه براي 

شود. هاي رایج به هنجارهاي علم تلقی میتوجهی کاربرگکم
دومین کنگره ملی علوم رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و رئیس

عنوان نمود که 1385اه شهید بهشتی در سال در دانشگانسانی
علوم انسانی این است که عرصه در موجود یکی از مشکالت«

هاي علوم انسانی را پژوهشارزیابیحوزه ،افراد غیرمتخصص
سازي نیز در شاهد نوعی ساده،در اختیار دارند. بر این اساس

مشارکت دادن همه این در حالی است که .»این حوزه هستیم
این عرصه، باید از اهمیتی به اندیشمندان حوزه علوم انسانی در 

افزایی ها همدستاوردهاي آناز این طریق، تا سزا برخوردار باشد 
ها منجر شود. و به کیفیت پژوهشداشته 
يادیزتیاهمازدانش،یِارزشطهیحدراستقالل

ثرؤمکارکرديبرایرونیبيهاکنترلازيآزادواستبرخوردار
يودیقعنوانبهیاسیسوياقتصاديهاکنترل. استیالزامعلم

گزارخدمتدینباعلم،رونیااز.کنندیمعملیعلمتیفعالبر
بهوابستهومنوطعلمشدنرفتهیپذاگر. شوددولتایاقتصاد
وباشدیاسیساو یياقتصاديسودمندو یا دارا بودن يسازگار

سازد،برآوردهراارهایمعنیاکهشودهرفتیپذییجاتاتنهاعلم
معرضدرراعلماحساس،نیاگرفتندهینادصورتنیادر

بهجامعهدرآنگاهیجاوداده قرارنهادهاریسامیمستقکنترل
.گرداندیمثباتیبياندهیفزاطور
هاي هاي پژوهشی و فعالیتدر حال حاضر فعالیت

ي یازهاي ارتقاـب امتـش را در کسـترین نقآموزشی، مهم
د. ـکننمیها ایفاها و پژوهشگاهاعضاي هیأت علمی دانشگاه

تر بر ظر نیز بیشـورد نـشی مـهاي پژوهتـلی فعالیـرکز اصـتم
این که چرامعطوف است؛پژوهشی - علمیهايهشار مقالـانت

فعالیت نقشی پر رنگ و در مواردي انحصاري را در مقایسه با 
اساس است که این نماید. برنامه ایفا میندهاي آییندیگر بامتیاز 

وافري را براي پژوهشگران ، جذابیت تولید و انتشار مقاله
انتشار دانشگاهی ایجاد نموده و در این راستاست که کمیت 

برخی از نخست به اولویت پژوهشی-علمیهايهمقال
ه پژوهشگران تبدیل شده و ابعاد کیفی تولیدات و از جمله توج

ها و در به ابعاد هنجار علم مورد غفلت بسیاري از نویسنده
مرتبه بعد، مجامع علمی شده است.

ها، هاي ارزیابی مقالههاي موجود در کاربرگهوارسی خالء
ها به تر کاربرگ. توجه بیشساختدوازده خالء را نمایان 

شود ها (فرمت) نگارش و روش مطالعه، سبب میساختار
تر متوجه و ملزمها، کمهاي مقالهو نویسندهتا پژوهشگران 

تواند به به رعایت هنجارهاي علم شده که این امر می
اخـالقـی در پژوهـش منجر شده و کاهش کیفیت را بـی

در تولیدات علمی به دنبال داشته باشد.  
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هاییها و شاخصنتایج پژوهش حاضر که به ارائه مقوله
اي علمی پرداخت، سیاهههايمعرف براي ارزیابی مقاله

نماید که بر هاي علمی را ارائه میبراي ارزیابی از مقاله
تواند الگویی یکپارچه و اعتباریابی شده استوار بوده و می

و به ویژه ارزیابان اندرکاران پژوهش به تمامی دست
هاي علمی، چارچوبی را مبتنی بر هنجارها و مقاله

هاي علم ارائه نماید.ارزش

پژوهشهايمحدودیت-10

توان این پژوهش، میهاي موجود درمحدودیتاز جمله
درنظرانصاحبومتخصصانتمامبهدسترسیعدمبه 

نظران همکاري کامل صاحبعدم، علمهنجارحوزه
شناسایی شده در انجام مصاحبه و یا تکمیل پرسشنامه، 

ارسالبرايخارجیمجالتسردبیرانهمکاريعدم
کاربرگهو محدودیت کاربرد هامقالهارزیابیهايسیاهه

اشاره يآمارویتجربيهامقالهيداورپیشنهادي براي 
نمود.

هاي علمی با هنجارهاي علم مرتونهاي ارزیابی مقالههاي موجود در کاربرگهدرصد انطباق شاخص)5جدول 

ف
تعداد نام کاربرگهردی

هاشاخص

میزان انطباق 
ي با هنجارها
علم 

(به درصد)

وضعیت 
هاي شاخص

موجود در 
هاکاربرگه

نامطلوب126/41پژوهشی فارس شناخت دانشگاه بهشتی–هاي فصلنامه علمی فرم داوري مقاله1
نامطلوب123/33پژوهشی بصیرت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق- فرم داوري فصلنامه علمی2
نامطلوب85/37ی پژوهش روستایی دانشگاه تهرانپژوهش–فرم ارزیابی مجله علمی 3
نامطلوب75/28هاي دانشگاه عالمه طباطباییفرم داوري مقاله4
نامطلوب126/41هاي مجله پزشکی ارومیهفرم داوري مقاله5
نامطلوب183/33هاي دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهدفرم داوري مقاله6
کامالً نامطلوب182/22مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران7
کامالً نامطلوب623چک لیست پرسشنامه طرح تحقیقاتی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.8
نامطلوب134/38پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان–مجله علمی 9

نامطلوب148/42شنامه ارزیابی طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینپرس10
نامطلوب156/26دانشگاه آزاد اسالمی. واحد علوم و تحقیقات اصفهان،هاي پژوهشیفرم داوري طرح11
نامطلوب75/28انشگاه پیام نور. گروه نشریات.اي. دریزي منطقههاي فصلنامه تخصصی جغرافیا و برنامهفرم ارزیابی مقاله12
نامطلوب63/33فرم داوري مقاله پژوهشی فراخوان پرسش مهر فرهنگیان کشور13
نامطلوب63/33هاي تحقیقاتی، معاونت تحقیقات و فنآوري دانشگاه علوم پزشکی گلستانفرم داوري طرح14
15Developed from material offered in Pryczak, F. (2005) Evaluating Research in Academic

Journals, Pryczak Publishing153/53مطلوب
16JAN(Journal of Advance Nursing)1040نامطلوب
17Checklist for Preparing and Evaluating Review Articles(مجله آکسفورد)نامطلوب188/38
18Paper evaluation form international journal of language studies (IJLS).2006218/42نامطلوب
19Lunsford, Thomas. R, Lunsford, Brenda Rae, (1996).Research forum: How to Critically Read

a Journal Research Article.Journal of Prosthetics and Orthoticsl. Vol, 8, No, 11.24-31.145/42نامطلوب
20Article Review Form. Urisa Journal.1050مطلوب
21The international journal of learning. Common Ground 2011.742نامطلوب

22
Writing your dissertation: a guide. Faculty of Human Science Department of Linguistics.
Macquarie University. (This document was originally written by David Cervi in 1996. It was
slightly revised and updated by Sharon Boyd, Lindy Cooper, Linda Cupples and David Hall in
2001. It has been substantially revised and updated by Jan Tent for the 2004, 2007 and 2008
edition.).

نامطلوب1838

23
Ramos-Álvarez1, M, M,. Moreno-Fernández, M, M,. Valdés-Conroy, B, Catena, A. (2008).
Criteria of the peer review process for publication of experimental and quasi-experimental
research in Psychology: A guide for creating research papers. International Journal of Clinical
and Health Psychology. Vol. 8, No. 3, pp.

نامطلوب2236

24Office of the Vice President for Research. Research sector. Kuwait University.  Project
evaluation.545نامطلوب

25James Madison University Libraries.94/44نامطلوب
26School of Human .Graduate Research Paper Evaluation Form540نامطلوب
27Applied Psychology Thesis. Research Paper Evaluation Form85/37نامطلوب
28College of Business Administration. University of Rhode Island. Research Paper Evaluation

Form.1040نامطلوب
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29Evaluating sources checklist. University of West Florida Libraries65/37نامطلوب
30Critical Reading for Graduate Students. Critical Reading Checklist, page30. Learning

Strategies Development, Queen‘s University.742طلوبنام
31Checklist for evaluating a research report. Provided by Dr. Blevins. Northern Arizona

University's.942نامطلوب
32Patricia J Ohtake, PT, PhD. 2011. Essentials of Writing and Reviewing Research Papers Using

Standardized Manuscript Checklists. University at Buffalo
نامطلوب127/42

33Adapted from a form developed by Edwin Wandt, California State College. University of
medicine & dentistry of New Jersey85/37نامطلوب

34Checklist of Guidelines for Evaluating Research and Research Claims. University of North
California Wilmington (UNCW).850مطلوب

35Evaluating Research Articles. Brigham idaho.American.85/37نامطلوب

هاي معتبر داخلی و خارجیها و دانشگاههاي علمی مجلههاي ارزیابی مقالههاي مبتنی بر هنجارهاي علم در کاربرگهخالء)6جدول
خالءها ردیف

دستیابی به کلیتی از مقاله با مطالعه چکیده 1
قبلی باشد.هايتلفیق اطالعات جدید و قبلی در بیان مسأله؛ به طوري که در راستاي هدف پژوهش برانگیزاننده نقد و ارزیابی یافته 2

ارائه چندین روش پژوهش در قسمت روش و بیان علت انتخاب روش اصلی 3
ي مخالف و تائیدکننده پژوهش در بخش مرور پیشینههاتوجه به دیدگاه 4

پیوست کردن اطالعات اضافی به پژوهش 5
انتخاب جامعه پژوهش بدون گرایش به گروهی خاصی 6

انتخاب موضوع و انجام پژوهش با توجه به تخصص پژوهشگر 7
هاطرفانه از یافتهگیري بینتیجه ر پژوهشاستفاده از منابع داخلی و خارجی د	8 9

وسعت دید و گستره تفکر پیرامون موضوع  10
در دنیاي واقعی و با هدف گسترش  و تولید دانشارائه پیشنهادهاي عملی براي حل مسأله 11

هاي مصطلح در عنواناستفاده از واژه 12

نظرانن و صاحبهاي سیاهه ارزیابی کیفیت با توجه به نظرات متخصصاماتریس اعتباربخشی گویه)7جدول 
میزان اهمیت

هاگویه بسیارهاشاخص
کم کم زباد بسیار 

زیاد
بیان واضح، قابل درك و مختصر عنوان

عنوان

باشد.. عنوان به حدي شفاف و روشن است که براي مخاطبان قابل فهم می1
معرف و متناسب بودن عنوان

هاي هاي متداول، آن را جستجو کرد (استفاده از واژهکه بتوان با کلیدواژه. انتخاب عنوان طوري صورت گرفته است2
مصطلح و پرکاربرد).

. عنوان متناسب با تخصص پژوهشگر انتخاب شده است.3
. عنوان (موضوع) جدید است.4

اهمیت پژوهش
. عنوان داراي اهمیت است.5
ژوهش است.دهنده مساله پ. عنوان نشان6
. عنوان با اهداف پژوهش همخوانی دارد.7

روشن چکیدهبیان

چکیده
. چکیده قابل فهم و شفاف گزارش است.8

کامل و گویا بودن چکیده
گیري)بخش، هدف، زمینه ،یافته و نتیجه4چکیده  به صورت کامل گزارش شده و هیچ قلم افتادگی ندارد (شامل هر . 9

توان به کلیتی از مقاله دست یافت.. با مطالعه چکیده می10
توصیف دقیق مسأله

مقدمه

ـا نقلجملهاز- قبلیوجدیداطالعات. 11 ـیرها وقوله ـا طـوري - تفس ـتاي درکـه گردیـده تلفیـق هـم ب پـژوهش هـدف راس
.استقبلیهايیافتهارزیابیونقدبرانگیزاننده

گر به طور دقیق به دغدغه اصلی در پژوهش پرداخته است.. پژوهش12
. مسأله به روشنی شرح داده شده است.13
. حوزه تحقیق به خوبی مشخص شده است.14
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بیان روشن اهداف
. اهداف شفاف و روشن بوده و براي مخاطبان قابل فهم است.15

هاها و / فرضیهپرسشبیان روشن 
ها شفاف و روشن بوده و براي مخاطبان قابل فهم است.ها و یا فرضیه. پرسش16
هاي معتبر علمی تنظیم کرده است.. پژوهشگر در فرایند پژوهش فرضیه خود را بر اساس یافته17

فهرست توصیفی مفاهیم و / اصطالحات
ه است.. پژوهشگر به ارائه فهرستی توصیفی از مفاهیم پرداخت18

بازنگري و نقد مرور پیشینه

مرور پیشینه

هاي مختلف در مرور پیشینه توجه شده است.. به دیدگاه19
المللی را نیز تحت پوشش قرار داده است.. مرور پیشنه، موارد بین20
. پژوهشگر در مرور پیشینه داراي وسعت دید و گستره تفکر پیرامون موضوع است.21
هاي دیگر پرداخته شده است.. در قسمت مرور پیشینه به نقد پژوهش22
آوري اطالعات مفید در مورد موضوع پژوهش صورت گرفته است.. جمع23
بندي مناسب از بازنگري و نقد ادبیات صورت گرفته است.. جمع24
کند.زایش دانش پژوهشگر کمک میاي بررسی شده است که به اف. مرور پیشینه به گونه25

روش

روش
(ابزار، 

جامعه و 
نمونه)

هاي مختلف در تجزیه و تحلیل اطالعات توجه شده است.. به روش26
. انتخاب جامعه پژوهش بدون گرایش به گروه خاصی انجام شده است.27

ابزار .روش انتخاب نمونه به طور شفاف بیان شده است.31
. منطق انتخاب نمونه به روشنی بیان شده است.28
. ابزارهاي مورد استفاده (پرسشنامه، مصاحبه و ...) ضمیمه کار پژوهشی شده است.29

جامعه و نمونه
. انتخاب جامعه پژوهش بدون گرایش به گروه خاصی انجام شده است.30
ن شده است.. روش انتخاب نمونه به طور شفاف بیا31
. منطق انتخاب نمونه به روشنی بیان شده است.32

هاکامل بودن گزارش یافته

هایافته
هاي پژوهش به طور کامل گزارش شده است.. یافته33
هاي پژوهش با صراحت بیان شده است.ها در پاسخ به پرسش. یافته34
ویر طوري نمایش داده شده که بتواند گویا و قابل فهم باشد.ها در قالب جداول و تصا. یافته35
ها در راستاي موضوع اصلی پژوهش است.. یافته36
طرفانه بودنبی

گیرينتیجه

ها ارائه داده است.اي از یافتهطرفانهگیري بی. پژوهشگر نتیجه37
مختلفهايدیدگاهبهتوجه

.استشدهتوجهمنطقیگیرينتیجهدرمختلفهايدیدگاهبه. 38 توسعه دانش	
. نتایج بدست آمده  دانشی را به بدنه علمی افزوده است.39
اي در دنیاي واقعی جهت گسترش و تولید دانش ارائه داده است.پژوهشگر پیشنهادهاي عملی براي حل مسأله. 40
ود خودداري شده است.زده و محد. از تفسیرهاي شتاب41
حل مفید انجامیده است.. نتایج به ارائه راه42

کامل بودن منابع

. در کنار منابع داخلی از منابع خارجی نیز استفاده شده است.43منابع استاندارد بودن ارجاع دهی	
بازیابی بودن براي خوانندگان)باشد (قابل المللی می. گزارش منابع بر اساس استانداردهاي بین44

شیوه نگارش مقاله

گزارش 
پژوهش

. سبک نگارش مقاله براي مخاطبان قابل فهم است.45
. پژوهشگر در نگارش مقاله انسجام کلی مطالب را حفظ کرده است.46
هاي مختلف وجود دارد.. پیوستگی الزم در بخش47

روانی مطلبکیفیت کلی بیان روش کار و
. روش کار (از نظر حجم نمونه، جمعیت مورد مطالعه، روش تحلیل) به طور کامل بیان شده است.48



1392ز ، پایی1، فصلنامه سیاست علم وفناوري، سال ششم، شماره معصومه افشاري، بهروز مهرام، محسن نوغانی

65

Referencesمنابع
[1] Barjak, F., 2006, "Research productivity in the
internet era", Scientometrics, 68, pp. 343-360.

،فاطمی،زهرا،صباغیان،محمد،یمنی دوزي سرخابی،رضا، مهدي]2[
تحلیــل وضــعیت راهبردهــاي "،1388، علــی اکبــر،متحــديو حســن

فصـلنامه سیاسـت   ،"يپژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و فنـاور 
.97-111، صص. )2(2،علم و فناوري

وسسات تحقیقـاتی  ها و مبندي دانشگاههاي رتبهمعیارها و شاخص]3[
، قابــــــــل دســــــــترس در:  1391ایــــــــران در ســــــــال  

ur.isc.gov.ir/Methodology.aspx
تحلیل اسنادي مقاالت تالیفی فصلنامه "،1381،تیمورخانی، افسانه]4[

.32-45، صص. )3(13، فصلنامه کتاب"،کتاب
ــزدي، پگــاهوموحــد، علــی]5[ ــی "،1389،ای ــابی کمــی و کیف ارزی

-87سـاله ( 10هـاي جغرافیـایی طـی دوره    ه پـژوهش هاي فصلناممقاله
.83-94، صص.71، هاي جغرافیاي طبیعیپژوهش،")1378

سـال پیشـی گـرفتن ایـران در     90سـال  "، 1390خبرگزاري مهـر،  ]6[
.فروردین12،"هتولیدعلم/ اول شدن در منطق

هـاي علـوم   تـازه ، "ارزیابی کیفی پـژوهش "، 1382،شریفی، ونداد]7[
.110-108، صص.)4(5، شناختی

ــد ]8[ ــوور، دیوی ــترابربج ،گل ــیالف، اس ــد وش ــل، محم ،1383،توک
حامد حاج حیدري، شاپور بهیان،، ترجمه: شناسی معرفت و علمجامعه

.سمتمهدي زاده و حسن ملک، انتشاراتجمال محمدي، محمدرضا 
بررســی رویکردهــاي  "،1390،ربــانی، علــی و مــاهر، زهــرا   ]9[

ر باب ماهیـت معرفـت علمـی: از عقالنـی سـازي تـا       شناختی دجامعه
-47، صـص.  )3(3،فصلنامه سیاست علم و فناوري،"رویکرد فرهنگی

33.
[10] Rothman, R.A., 1972, "A Dissenting view on
the Scientific Ethos", the British Journal of
Sociology, 23(1), pp. 102-108.
[11] Feuer, M.J., Towne, L. and Shavelson, R.J.,
2002, "Scientific culture and educational research",
Educational Researcher, 31, pp. 4-14.

مجلــه "،اخــالق در پــژوهش"، 1388، تــوفیقی داریــان، جعفــر]12[
).42(8. مهندسی شیمی ایران

، انـع فرهنگـی توسـعه تحقیـق در ایـران     مو، 1380طایفی، علـی،  ]13[
رات آزاد اندیشان.انتشا

[14] Merton R.K., 1957, "Priorities in Scientific
Discovery: A Chapter in the Sociology of Science",
American Sociological Review, 22, pp. 635-659.

،کاظمی بجسـتانی، محمدرضـا  ، خدام، حمیرا،الدینی، فرشیدعالء]15[
کیفیـت  "، 1389،کشـتکار، عباسـعلی  و اعتمادي، آرش ،فرزانهکوشان،

مقاالت منتشر شـده در مجـالت مصـوب کمیسـیون نشـریات وزارت      
مجله علمی دانشگاه ،")1362-84بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (

.77-81)، صص. 2(12. علوم پزشکی گرگان
چیست و شـیوه ارزیـابی مقـاالت و    ISI،1387، ، جوادوندزینی]16[

.مجالت چگونه است؟
واحـدي  وپور، سـعید مقدس،رهبر، امیرحسین،جعفرنژاد، احمد]17[

ارائه یک مدل پشتیبان تصـمیم جهـت ارزیـابی    "،1388،مقدم، محمود

ــدیریت   ــی م ــی پژوهش ــاالت علم ــن  ،"مق ــدیریت ف ــریه م آوري نش
.19-36، صص.)3(1،اطالعات

شناسـی و روش هاي معرفت کاستی"،1388، آبادي، حسینلطف]18[
فصــلنامۀ دو،"ی در مقــاالت پژوهشــی روان شناســی در ایــرانشناســ
.45-81، صص.)11(6، پژوهشی-علمی

شناسی تحقیقات تربیتـی  نقد روش،1385،شعبانی ورکی، بختیار]19[
.10-35، صص. )1(22در ایران. 

سـوگیري  "،1380، قاضی طباطبایی، محمود و ودادهیر، ابـوعلی ]20[
هاي دانشـگاهی: مطالعـه تطبیقـی امـور     هنجاري و اخالقی در پژوهش

زبـان  "،هـاي ایـران  مربوط به دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشـگاه 
.187-226، صص. 181و 180. وادبیات

تـدوین  "،1389، شریفی، سعیدزاده، آذر وقلی،طالبی، بدريشاه]21[
ارزشــها و هنجارهــا بــراي هــاي فرهنــگ شــهروندي در حیطــه مؤلفــه

فصلنامه رهیافتی نو در مـدیریت  ،"وره راهنمایی تحصیلیدانشآموزان د
.57-76، صص. )3(1، آموزشی

:ترجمـه ،شناسـی اي بـر جامعـه  مقدمـه ،1373، چیتامبار، جی بی]22[
.نشرنی،مصطفی ازکیا و احمد حجاران

چـاپ اول،  ،شناسـی علـم  مبانی جامعه،1372،محسنی، منوچهر]23[
.طهورينشر 

[24] Fabes, R.A., Martin, C.L., Hanish, L.D. and
Updegraff, K.A., 2000, "Criteria for Evaluating the
Significance of Developmental Research in the
Twenty-First Century: Force and Counterforce",
Child Development, 71(1), pp. 212-221.
[25] Jones, N.L., 2007, "A code of ethics for the life
sciences", Sci Eng Ethics, 13, pp. 25-43.

علـم پژوهـی و تحلیـل مفهـوم اصـالت      "،1387، موسوي، آرش]26[
.141-163، صص. )54(14،فصلنامه حوزه و دانشگاه،"علمی

[27] Mitroff, I.I., 1974, "Norms and counter-norms
in a select group of Apollo moon scientists—Case
study ofambivalence of scientists", American
Sociological Review, 39, pp. 579-595.
[28].Walsh, J.P., Cohen, W.M. and Cho, C., 2007,
"Where excludability matters: Material versus
intellectualproperty in academic biomedical
research", Research Policy, 36, pp. 1184-1203.
[29] Xu, X.-M., Zhan, J. and Zhu, H.-t., 2008,
"Using Social Networks to Organize
ResearcherCommunity", Verlag Berlin Heidelberg,
pp. 421-427.
[30] Small, H., 2004, "On the shoulders of Robert
Merton: Towards a normative theory of citation",
Jointly published by Akadémiai Kiadó, Budapest
Scientometrics, And Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht, 60(1), pp. 71-79.

شناسی رشد و افـول علـم در   جامعه، 1384، راد، محمدامینقانعی]31[
ــالمی)  ــران (دوره اس ــوم، تحق،ای ــز  یوزارت عل ــاوري، مرک ــات و فن ق

.تحقیقات سیاست علمی کشور
[32] Macfarlane, B. and Cheng, M., 2008,
"Communism, Universalism and Disinterestedness:
Re-examining Contemporary Support among
Academicsfor Merton’s Scientific Norms", J Acad
Ethics, 6, pp. 67-78.



پژوهشی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهاي علم مرتون-هاي علمیهاي ارزیابی کیفیت مقالهبررسی و تدوین شاخص

66

انتشـارات ،شناسـی هـاي جامعـه  نظریـه ، 1376، مکی، تقیآزاد ار]. 33[
.سروش

[34] Carillo, M.R., Papagni, E. and Capitanio, F.,
2007, "Effects of social interactions on scientists'
productivity", International Journal of Manpower,
29(3), pp. 263-279.

هـاي  تحلیلی بـر نظریـه  "،1378، یدرزاده چوب بستی، حجانعلی]35[
.71-85، صص.28، رهیافت،"اجتماعی توسعه علم و تکنولوژي

ومحمود،ییطباطبایقاض،وشیدارفرهود،،یاوعلر،یوداده]36[
کارانجامدریاخالقرفتاريارهایمع"،1387،غالمعباس،یتوسل
.1-12. صص)،4و3(3. يفناوروعلومدراخالقفصلنامه،"یعمل

محمـود ،ییطباطبایقاض،رضا،یهمت،رسول،یربان،یعل،یربان]37[
،يورزعلـم ودانشدیتولدیجديهاوهیش"،1390، یابوعلر،یودادهو

دریعلمـ سـلوك ویاخالقـ يارهـا یمعتحولبریشناختجامعهیتامل
،)1(6،يفنـاور وعلـوم دراخـالق فصـلنامه ،"يفنـاور وعلمعرصه
.12-24. صص

بـا یعلمـ دسـتبرد "،1388، محسـن راد،يناصرومحمدتوکل،]38[
، يفنـاور وعلـوم دراخـالق فصـلنامه ،"علـم یشناسـ جامعهازینییتب
.1-16. صص)،4و3(4
ــدي،]39[ ــازخورداز"،1385، منصــورعلیحمی ــشب ــهدان وپژوهان

فرهنــگ همــه وآموزشــیســاالريهمــهبــهپژوهــیدانــشفرهنــگ
.43-64. صص،85،امه تعلیم وتربیتفصلن،"ساالري

،1389، دهباشـی، اکـرم  واکبـر سـنگري، علـی  ،عطاران، محمـد ]40[
نگاهی به فرایند داوري مقاالت علمی :نگارش علمی در آموزش عالی"

. 9-22، صص.)9(3، نامه آموزش عالی،"پژوهشی
[41] Eisenhart, M., 2002, "The paradox of peer
review: Admitting too much or allowing too little?",
Research in science education, 32, pp. 241-255.

آموزش و پژوهش: ، 1379،نوروزیان، مسعودو الریجانی، فاضل]42[
-104صـص.  ،21، مجله رهیافت،ارزیابی دانشمندان و آثار علمی آنان

94.
ارزیابی ،1382،رضاحمدمراد،ملک شاهیوخورشیدي، عباس ]43[

.یسطرون،آموزشی
دبیر مجله علمـی دانشـگاه   نامه به سر"،1390،اللهی، علیرضاامان]44[

مجله علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی گرگـان.      ، "علوم پزشکی گرگان
.138-139، صص. )1(13

ــرلی]45[ ــل وادواردز، ش ــري، مایک ــرد  "،1376،ک ــنجش عملک س
-57، صـص.  15، رهیافـت ،طاهره ژیال احمدي:ترجمه،"پژوهشگران

50.

در آمـوزش عـالی:   کیفیت و ارزیابی آن "،1376، بازرگان، عباس]46[
.60-71، صص.15، رهیافت، "المللیهاي ملی و بیننگاهی به تجربه

هـاي  هـا و مقالـه  ارزیـابی کیفیـت طـرح   "،1386، عباسی، زهـره ]47[
-28، صـص. 71،فصلنامه کتاب،"پژوهشی منتشر شده: بررسی مروري

15.
[48] Hartley, J., 2008, Academic Writing and
Publishing: A practical handbook, USA, Routledge.
[49] Powell, R., 2000, "Editorial: writing the
scholarly research paper some advice", Liberary and
information research, 20(2), pp. 111-113

–صــد ویژگــی یــک مقالــه علمــی "،1388، منصــوریان، یــزدان]50[
،شناسیاطالعات، ارتباطات و دانشکتاب ماه کلیات،"پژوهشی خوب

.66-77. صص
، میرزایــی، ســیدآیت اهللاوقاراخــانی، معصـومه ،ارشـاد، فرهنــگ ]51[

،"شناسـی ایـران  هـاي مجلـه جامعـه   تحلیل اسناد داوري مقاله"،1384
. 3-33، صص. )4(6، شناسی ایرانمجله جامعه

ــانعی]52[ ــدامینق ــیوراد، محم ــدهقاض ــور، فری ــل "،1381، پ عوام
،"وري اعضـاي هیئـت علمـی   هنجاري و سازمانی مؤثر بر میـزان بهـره  

.167-206، صص. 4، فصلنامه پژوهش
[53] European commission, 2008, "European
Educational Research Quality Indicators (EERQI)",
Project No. 217549.
[54] Gersten, R.F., Compton, L., Coyne, D.,
Greenwood, M. and Ch. Innocenti, M.S., 2005,
"Quality Indicators for Group Experimental and
Quasi-Experimental Research in Special Education",
Council for Exceptional Children, 71(2), pp. 149-
164.

ــانعی]55[ ــدامینق ــش:   "،1381، راد، محم ــد دان ــد تولی ــیوه جدی ش
. 28-59)، صص. 3(4، شناسی ایرانجامعه،"و واقعیتایدئولوژي

ــعید]56[ ــی  "،1390،ضــرغامی، س ــی: بررس ــی تربیت فلســفه پژوهش
بنیادهاي فلسفی رویکردهـاي تبیـین، فهـم و انتقـاد و تحلیـل نقـش و       

، پژوهشنامه مبانی تعلـیم و تربیـت  ،"جایگاه هر یک در پژوهش تربیتی
.75-98، صص.)1(1
هـاي تحقیـق   روش،1387،پالنوکالرك، ویکـی وکرسول، جان]57[

ثامن الحجج.، انتشاراتعباس زارعی و محسن نیازي:ترجمه،تلفیقی
هـاي  ها و شـاخص بازشناسی مقوله"،1390، محمدآقایی، مهدي]58[

پژوهش و ارزیابی از میزان انطباق آثـار معلمـان پژوهنـده بـا ایـن      اقدام
شـد. مشـهد، دانشـگاه فردوسـی     نامـه کارشناسـی ار  پایان،"هاشاخص
مشهد.

هاي ایران در علـم جهـانی؛   پژوهشگاه"،1387، ابراهیمی، سعیده]59[
.34-52، صص. 84، فصلنامه کتاب،"بررسی علم سنجانه



102

Developing Indicators to Assess
the Quality of Research Papers in

Humanities Using the Merton's
Norms

Masoumeh Afshari1, Behrooz Mahram2,
Mohsen Noghani2

1-M.A in Educational Research
2-Associate Professor, Ferdowsi University of

Mashhad, Iran

Abstract
The aim of the present study is to develop
indicators for the evaluation of quality of
research papers. Due to the nature and aims
of the research, the research method was
mixed method. We used 35 evaluation forms
of theprestigiousnational and international
journals in social sciences, and 7 experts and
scholars in the relevant disciplines norms as
the framework (population) of the study.  The
selection was based on purposive sampling
method. To extract normative component and
identify deficiency in the evaluatuion forms
we developed a checklist, and conducted a
semi-structured interview with experts.
Descriptive statistical methods,including
frequency and percentage frequency of
occurrences were used to analyze the data.
Results showed the inconformity of the
evaluation forms with the norms of science.
by comparing the indicators of evaluation
worksheet and component of Merton, the
final checklist of 48 statements and 4 option
was made and accreditation by experts the
final form was achieved.
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