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چكيده

كه ريشه در فرهنـگ و هويـت اعضـاي جامعـه     »اعتماد«اين مطالعه با در نظرگرفتن سازه اجتماعي 

در ميـان اسـتادان دانشـگاه و    را هـاي علمـي توليـد شـده در ايـران      مقالـه وضعيت اعتماد بـه ،دارد

بررسـي  ،پژوهش در ارتباط هستنديدانشجويان مقطع دكتري، كه بيش از هر قشر ديگري با مقوله

را هـاي اخيـر   و داليل وجود يا عدم اعتماد به توليدات علمي داخلي بـه خصـوص در سـال   نموده

گيـري هدفمنـد   با استفاده از ابزار مصـاحبه و روش نمونـه  اين پژوهش بدين منظور .كندمعرفي مي

شناسـي وضـعيت   و آسـيب بـاره در ايـن كنندهشركت21هاي به تحليل و بررسي ديدگاه و نگرش

پژوهش در قالب اعتماد و ارجاع دادن به كارهاي پژوهشي داخلي در مقايسه بـا مقـاالت خـارجي    

به خصـوص  پژوهشي داخليـ اعتمادي به توليدات علميعي بيتحقيق نشانگر نونتايج. پردازدمي

و ي تحقيـق هـا بنا به يافتهعدم اعتماداينهايريشهدر انتها.باشدميهاي خارجيزبانيدر حوزه

. گرددارائه ميراهكارهايي براي برطرف كردن آن 

.، مقاالت علمي، مشكالتاعتماد، پژوهش، ارجاع دادن: هاهكليدواژ

١ .�����
و 1404انـداز  در كشورمان ايران و با در نظر گـرفتن سـند چشـم   پژوهشاساسيبا توجه به نقش 

رسد پرداختن بـه مسـئله پـژوهش و مشـكالت و     به نظر مي،تأكيد فزاينده بر دانش مبتني بر توليد علم

از راههـاي  يكـي .آيـد موانع بر سر راه توليدات علمي ارزشمند و باكيفيت امري ضروري به شمار مـي 

نمـودن آنهـا،   مرتفـع بـه منظـور   ارزيابي وضعيت پژوهش در كشور بـراي يـافتن موانـع و مشـكالت    
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متفـاوتي در يـك   هـاي  فرهنـگ پرواضـح اسـت كـه    .باشدميپرداختن به بستر فرهنگي موجود در آن 

. استاعتماديها، فرهنگ اعتماد و بييكي از انواع فرهنگ.وجود داردكشور

بـه شـمار آورد  توان به عنوان درك فردي و در سطح گروهي، بـه عنـوان يـك فرهنـگ    ياعتماد را م

ـاي  اعتماد را به عنوان يكي از ابعاد و مؤلفه)159ص، 1391(شربتيان .)2014، 2و لمپل1گراهام- مورفي( ه

قشـرها و  ملي نگهدارنده در زمره ارزشـهايي كـه بايـد در    امثابه عبه «سرمايه اجتماعي معرفي كرده و آن را 

ـام شـده    .داندمي»اي ايجاد، تقويت و منتشر شودگروههاي اجتماعي هر جامعه ـات انج با اين وجود، مطالع

اين است كه اعتماد اجتماعي در بسياري از جوامع از جمله ايـران از وضـعيت مطلـوبي برخـوردار     شاهد

كارآفريني، بيات، اسـكات و  وكار ودر حوزه كسبايدر مطالعه).1391آبادي، حيدرآبادي و صالح(نيست

اي در مقايسه با دانمارك به عنوان جامعه3اعتماد پايينفرهنگ با ايايران را به عنوان جامعهنيز)2014(زالي 

ـايين،   در همين راستا،.كنندمعرفي مي4اعتماد باالفرهنگبا ـاال و پ ـاد ب مبدع مفاهيم جوامع با فرهنگ اعتم

ـا ي آمريكاييمحقق و نويسنده ـناخته بـه عنـوان چهـره   ) 1995(5فرانسيس فوكويام شـده در بحـث   اي ش

توانايي يك اجتماع براي رقابت در بازارهاي مطالعات اجتماعي مربوط به مقوله اعتماد بر اين باور است كه

ـبت بـه    «: شودجهاني توسط اعتماد اجتماعي تعيين مي ـابرابري نس جوامع با فرهنگ اعتماد پائين در وضع ن

بخشـي  يچيده از اثرزيرا آنها در توسعه نهادهاي اجتماعي بزرگ و پبا فرهنگ اعتماد باال قرار دارندجوامع

.)80ص، 2000، 6اينگلهارت(»كمتري برخوردارند

با توجه به اهميت پژوهش و نقـش فرهنـگ   . اعتماد در پژوهش است،يكي از مسائل مهم پيش رو

در آيـا  ك جامعه، ما در اين مطالعـه بـرآنيم تـا بيـابيم كـه      ي نظام آموزشي و پژوهشي يدر رشد و پوياي

فرهنـگ در  يكشور ايران با توجه به فرهنگ موجود كه فرهنگـي بـا اعتمـاد پـايين اسـت، ايـن جنبـه       

بـي اعتمـادي  داليـل  در اين صورت ؛ي كارهاي پژوهشي و ارجاع دادن به آنها نيز ديده مي شودحوزه

.ساخترطرف برا آنهاتوان و چگونه ميچيست

� Murphy-Graham
� Lample
� Low-trust culture
� High-trust culture
� Francis Fukuyama
6 Inglehart
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نظام پژوهشي كشور. 2- 1

ايـران كشـوري اسـت    «هجـري شمسـي  1404انداز جمهوري اسـالمي ايـران در افـق    چشمطبق 

- انقالبي، الهـام در سطح منطقه، با هويت اسالمي وعلمي و فناوريقتصادي،ايافته باجايگاه اول توسعه

هـاي مجلـس   مركـز پـژوهش  (» الملـل ثر در روابـط بـين  مؤبا تعامل سازنده و بخش در جهان اسالم و

، توليـد علـم و   اساس و زيربناي حصول اين اهداف،همانطور كه قابل مالحظه است). شوراي اسالمي

ـ . باشدميارتقاي كيفيت پژوهش فناوري و سـال  12حـدود  ) 13/8/1382(انون از تاريخ تصويب اين ق

اي كالن در امر پژوهش تا حد زيادي در جهت ارتقـاي  هگذاريرسد كه سياستگذرد و به نظر ميمي

بـرآورد موفقيـت   هـا و  شناسي ايـن روش با اين وجود آسيب. بنيان گام برداشته استهاي دانشفعاليت

بـه بررسـي   پژوهشـگران بسـياري   . آيدشده امري ضروري به شمار ميآنها در دستيابي به اهداف تعيين

ور پرداخته و عوامل ساختاري متعددي را در اين زمينه معرفـي  نجام پژوهش در كشموانع و مشكالت ا

؛ 1386مختـاري،  عـرب (و كمبود بودجـه به مسائلي از قبيل مشكالت مالي،به عنوان مثالآنها . اندنموده

كمبـود دانـش تخصصـي در    ،)1381؛ جواديـان،  1391زاده، ؛ جمـالي وشـفيع  1382پور، سواري و تقي

صـافي،  (نداشتن انگيزه و وقـت كـافي   ،)1391الهي، ؛ فضل1378، ؛ تابان1377طالقاني، (نه پژوهش زمي

اشـاعه  فرآينـد بـه كـافي توجـه عـدم و)1378خـدمت،  ؛ 1389؛ سرشتي، كاظميـان و دريـس،   1380

دقيق مطالعات انجـام شـده   يبا مطالعهدر نهايت، .انداشاره كرده)1389فرهادي، (تحقيقات وكاربست

يكسـاني در  نتـايج كـم و بـيش   مي تـوان دريافـت كـه    پژوهش در كشور، در زمينه بررسي معضالت 

در حـد انتظـار از رونـد    بخشيحاصل شده است كه همگي داللت بر عدم رضايتهاي متفاوتمحيط

.دارندهاي اخير به خصوص در سالدر كشوراين امر خطيراجراي 

ه چه تأثيري بر پژوهش و رونـد  سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه فضاي فرهنگي جامع

ـائل   ؛اجراي آن در جامعه دارد موضوعي زيربنايي كه كمتر مورد توجه و بررسي پژوهشگران در زمينـه مس

ـاع  .پژوهش در ايران قرار گرفته است در اين مطالعه، اعتماد به عنوان يك عنصر فرهنگي و تأثير آن در ارج

به نقـل از وارد،  )1995(فوكوياما. گيردورد بررسي قرار ميهاي خارجي مزبانيدادن به مقاالت در حوزه
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معتقد است كه ما براي پيشرفت و توسعه، نيازمند باال بردن سطح آگاهي نسبت بـه  ) 2014(1يرمامرو و مي

.هستيم) يا عدم اعتماد(وجود اعتماد 

سازه اجتماعي اعتماد. 2- 2

هـاي جمعـي و   ي فعاليـت پررونـق و پايـه  اعتماد به ديگران مشخصه اساسي يك جامعـه موفـق و   

3راتـر بـه نقـل از  ) 1973(2كـاپالن ).  2014گراهام و لمپل، - مورفي(باشدميبين اعضاي آن همكاري

كـه حـرف يـا قـول    داند از فرد يا گروهي ديگر ميانتظار يك فرد يا گروهبه عنوان را »اعتماد«،)1967(

بـر ايـن اعتقـاد    ) 2000(4لومانعالوه بر اين،.اتكا باشد، چه به صورت نوشتاري و چه گفتاري، قابلاو

. بستگي داردافراد به محيط محلي و تجربه شخصي ،گيري اعتماد يا عدم اعتمادشكلكهاست

ياماگيشي و به عنوان مثال، . اندانواع مختلفي از اعتماد را معرفي كرده،در مطالعات بسياريپژوهشگران 

ها داريم يا اطميناني كه به غريبه7»اعتماد عمومي«بين ) 2015(6بدسكو و ساماز به نقل) 1994(5ياماگيشي

از .شود، تمايز قائل ميباشدميفرد پيش از اعتماد به او كه مستلزم شناخت8»دانشاعتماد مبتني بر «داريم و 

و كردهرا ارائه 10، سه نوع اعتماد اختصاصي، عمومي و هويتي)2013(9و بوئرگفريت،از طرف ديگر.شود

ـاط و  ،چرا كه در اعتماد هويتي مبناي اعتمادكه اعتماد هويتي از دو نوع ديگر متفاوت استندو معتقد ارتب

به تحليل ) 1997(11بلومكويستاي ديگر، در مطالعه.شناخت فردي نيست بلكه يك هويت مشترك است

ـاي  فهوم اعتماد در زمينـه مهاي مرتبط با آن پرداخته و و همچنين ذكر سازهسطوح و ابعاد مختلف اعتماد  ه

دارد اظهار مـي وي . دهدوكار را مورد بررسي قرار ميمختلف از جمله روانشناسي، فلسفه، اقتصاد و كسب

ـام  ميكه با فهم بهتر اين مفهوم مهم و پيچيده  توان با استفاده صحيح از آن در جهت پيشبرد اهداف خود گ

1 Ward, Mamerow and Meyer
2 Kaplan
3 Rotter
4 Luhmann
5 Yamagishi
6 Badescu and Sum
7 Generalized trust
8 Knowledge-based trust
9 Freitag and Bauer
10Identity-based trust
11 Blomqvist



5...» اعتماد«: در پژوهش» ماداعت«متشهوچهلسال

كنـد رويكـرد   و پيشنهاد مـي را مطرح كرده2»شناسي اعتمادمنظور«) 2004(1اوريگي، در اين ميان.برداشت

به عقيده او اعتماد به صداقت گوينده جزء مهمي از رونـد درك  . با مطالعه اعتماد غيرمرتبط نيست3يساگر

تحليلـي فراوانـي   ها، عملكردها و سطوح نقشانعكاس»اعتماد«اظهار اينكه هاي اخير، در سال.متقابل است

ـايليو  (آيد به شمار مينقطه عطفي براي نظريه و تحقيق روي اين موضوعبه عنوانباشدمي ـتا، رو و ت ، 4كاس

اعتماد حالتي از روانشناسي است كه خود را در رفتار با ديگران نشان داده و بر پايه انتظاراتي است «. )2001

.)228ص،همان(»شودكه بر اساس رفتار ديگران ايجاد مي

، صاحبنظران و انديشمندان ايراني بر اين باورند كه شواهد بسياري مبني شدتر اشارههمانطوركه پيش

بـه  ). 1391آبـادي،  حيدرآبادي و صالح(بر كاهش اعتماد اجتماعي در ايران در تمام سطوح وجود دارد 

بـه بررسـي   )1388(لويـه  ابراهيمـي ، اي بر ميزان اعتماد اجتماعي در شهر گرمساردر مطالعهعنوان مثال، 

ها پرداختـه و  د به سازمانص اعتماد اجتماعي شامل اعتماد به عموم مردم، اعتماد به اصناف و اعتماشاخ

5/20، حـدود  بودهمتوسطحداعتماد اجتماعي در دارايياندرصد از پاسخگو5/63«دهد كهنشان مي

» هسـتند درصـد داراي اعتمـاد اجتمـاعي بـاال    16و تنهـا حـدود   ،درصد داراي اعتماد اجتماعي پـايين 

هـاي  با بررسي ميزان اعتماد اجتماعي در مراكز شهرسـتان ) 1389(همكارانهمچنين، كتابي و .)65ص(

- نشان دادند كـه بجـز اعتمـاد بنيـادي و بـين     استان چهارمحال و بختياري و عوامل مؤثر و مرتبط با آن

مناصـب بـه عنـوان    شخص، ميزان اعتماد در انواع عمومي، سازماني، سياسـي و اعتمـاد بـه مشـاغل و    

حيدرآبادي ،از سوي ديگر.قرار داردتر از متوسط هاي اعتماد اجتماعي در سطح متوسط و پايينزيرشاخه

با ارائه شواهدي پايين بودن اعتماد اجتماعي در استان مازندران را مطرح كـرده و  ) 1391(آبادي و صالح

. كندميتأكيدن شاخص سرمايه اجتماعي تريبر لزوم بررسي علمي اعتماد اجتماعي به عنوان اساسي

معاون پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه اراك    ، )1393(در گزارشي از خبرگزاري ايسنا در همين راستا، 

عـدم اعتمـاد جامعـه بـه     ،هـا هروي واحد پژوهش دانشگااز جمله معضالت پيشبراين اعتقاد است كه

رسـد كـه   به نظر مـي ،ور كه قابل مالحظه استطهمانبنابراين.استدستاوردهاي پژوهشي دانشگاهي

1 Origgi
2 Pragmatics of trust
3 Gricean approach
4 Costa, Roe and Taillieu
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منتقـل  نيـز  فضاي بي اعتمادي در يك فرهنگ احتماالً به فضاهاي ديگر، از جمله فضاي پـژوهش،  اين 

در اين مطالعه برآنيم تا با در نظر گرفتن سازه اجتمـاعي اعتمـاد كـه يكـي از مؤلفـه هـاي       .خواهد شد

عيت توليدات پژوهشي داخلـي از ديـدگاه تنـي چنـد از     فرهنگي جامعه به شمار مي آيد به بررسي وض

هـاي فرهنگـي   اميد است با در نظر قرار دادن تفـاوت . اساتيد و دانشجويان فعال در اين عرصه بپردازيم

هاي بومي و متناسب با فرهنگ و طـرز تفكـر خـود را يافتـه و مبنـاي      بين جوامع مختلف بتوانيم شيوه

. قرار دهيمهاسازيها و تصميمگذاريسياست

هاي اخير و داليل وجـود يـا   بررسي وضعيت اعتماد به كارهاي پژوهشي انجام شده در سالجهت

سـئواالت  ،در كشـورمان ايـران  هاي خارجي ي زباندر حوزهعدم اعتماد به توليدات علمي و پژوهشي 

:گرديدمطرحجهت نظرسنجي از پژوهشگران نمونه تحقيقتوسط دو محقق زير

به عنوان منبع و ارجاع دادن به آن نقش دارد؟اياعتماد در انتخاب مقالهبه چه ميزانابه نظر شم.1

؟خارجييا كنيدبيشتراز مقاالت ايراني استفاده ،براي ارجاع دادنترجيح مي دهيدآيا .2

ـتادان  (در ايـران خودكارهاي پژوهشي همكارانبه آيا .3 ـا  ) در گـروه اس ـاي پژوهشـي    و ي بـه كاره

؟ديو به آنها ارجاع مي دهدياعتماد دار)در گروه دانشجويان(ودخهمكالسيان 

يا به كارهاي پژوهشـي  و ) در گروه استادان(هاي انجام شده توسط دانشجويان خودآيا به پژوهش.4

د؟ياعتماد دار) در گروه دانشجويان(خوداستادان

د؟يد و به آنها ارجاع مي دهيآيا به كارهاي پژوهشي خود اعتماد دار.5

از نظر شما دليل آن چيست؟به كارهاي پژوهشي ايراني هاارجاع مي دهند؟چقدرهاخارجي.6

ـا نسبت به كارهاي پژوهشي انجام شده در ايـران توسـط ايرانـي   اعتماد شما در مجموع .7 چقـدر  ه

چه مشكالتي در اين زمينه وجود دارد؟ پيشنهاد شما براي برطرف كردن اين مشكالت چيست؟؟است

����روش �.٣
كنندگانشركت.3- 1

و اسـتادان دو گـروه  از گيري هدفمنـد انجـام گرفـت،   كه با استفاده از روش نمونه،در اين پژوهش

6زن و 4(اسـتاد  10اسـتادان در گـروه  . استفاده شـد دانشجويان مقطع دكتري دانشگاه فردوسي مشهد 

، زبـان و ادبيـات   )مـرد 4زنـو  1(ي هاي آموزش زبان انگليسسال، در رشته65تا 30در بازه سني )مرد
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قـرار  ) مـرد 1(و مترجمـي زبـان انگليسـي    ) زن1(، زبـان و ادبيـات فرانسـه    )مرد1زن و 2(انگليسي 

5نفـر رتبـه دانشـيار، و    3، تمـام نفر داراي رتبه استاد2شركت كنندگان در گروه استادان شامل . داشتند

هـاي اول تـا سـوم دوره دكتـري     دانشجوي سال11ن نيز در گروه دانشجويا. باشندنفر رتبه استاديارمي

. سـال، شـركت داشـتند   38تـا  28در بـازه سـني   )مـرد 3زن و 8(در رشته آمـوزش زبـان انگليسـي    

مقالـه چـاپ شـده در مجـالت معتبـر      14تـا  2كننده در اين مطالعه هر يـك داراي  دانشجويان شركت

شـركت  21بـا تحليـل دادههـاي    اد افراد اين بـود كـه   دليل استفاده از اين تعد. داخلي و خارجي بودند

. كه نتيجه جديد ديگري حاصل نشدكننده در دو گروه، نتايج به حد اشباع رسيد به طوري

به طور اي هاي ميان رشتهدر حوزهآنهاكهاين بودهاي زبانهاي خارجي ها از رشتهانتخاب نمونهاساس 

- ي همچون روانشناسـي، جامعـه  يهاآموزش زبان انگليسي حوزهبراي مثال، در رشته؛دارندفعاليتخاص

ـيار   شناسي، تجزيه وتحليل كالم و منظور شناسي، بررسي مقابله اي، آمار كمي وكيفي و غيره از اهميـت بس

دليل ديگـر  . ها در اين رشته وجود دارداي در تمامي اين زمينهمطالعات گستردهالتبعببااليي برخوردارند و 

- هاي زبانهاي خارجي، آشنايي كامل آنان به زبان مقاالت چاپ شده در عرصه بينها از رشتهونهانتخاب نم

ـان    : باشدميالمللي بود كه داراي دو مزيت  ـان اوالً، مطالعه مقاالت به زبان انگليسـي بـراي آن ـالش آنچن چ

ط پژوهشـگران در  شود؛ ثانياً، در خالل ترجمه و يا ويرايش مقاالت تأليف شده توسمحسوب نميخاصي

ـته   پژوهشي، با ساز و كار مقاله- علميهاي ديگر حوزه ـا نويسـي در ديگـر رش ـاني  ه ـنايي ي علـوم انس آش

.دارند

1خوديدرباره. 3- 2

ي، بخش دربـاره شودهاي كيفي مورد غفلت واقع ميدر پژوهشمعموالًهايي كهيكي از قسمت

- مـي دهنـده تحقيـق   پژوهشگران انجـام 2هايخصوصيات، عاليق و گرايشخود است كه بازتابي از 

شود، مطرح كـردن  تحقيق محسوب ميكنندگان جزئي از از آنجائيكه نويسنده هم مانند شركت. باشد

از ، )1381(ي ذكـايي  بـه گفتـه  . رسـد امري ضروري بـه نظـر مـي   در مطالعات كيفي هاي او ويژگي

كنـد  در جريان تحقيق بازانديشي ميبه طور منظم نقش خود را اينست كه محقق كيفي هاي مشخصه

�Reflexivity
� Biases



دومشمارة)      انسانيعلوموادبياتانشكدةد(ترجمهوزبانمطالعاتفصلنامة8

) 2013(1ويليـگ بـه اعتقـاد   .و به بيوگرافي شخصي خود و نحوه تأثير آن بر مطالعه حسـاس اسـت  

،هاي ما به بافت تحقيـق و اطالعـات  واكنشخود، ما را به تفكر درباره اينكه چگونه يبخش درباره

هـا  همچنين معتقد است كـه انگيـزه  او.كنددرك خاصي از آن را ممكن مي سازد دعوت ميبينش و

شوند كه بايد حذف بشـوند بلكـه شـرايطي    هايي محسوب نمي، گرايشمحقق2هايگذاريو سرمايه

.دندههستند كه پژوهش را ميسر ساخته و در نتيجه تحقيق و نتايج آن را شكل مي

در رشـته  مشـهد يكي از آنها استاد تمام دانشگاه فردوسـي . انجام گرفتتناين پژوهش توسط دو 

ـ  . باشـد مي، خراسان رضوياهل مشهدو آموزش زبان انگليسي،  متعـددي در  هـاي هايشـان داراي مقال

المللـي هـاي ملـي و بـين   معتبر علمي و كنفرانسدر نشريات مسائل آموزش زبانيتخصصهاي زمينه

- و جامعـه اسـي هاي پژوهشي مورد عالقه او فرهنگ و هويـت در يـادگيري زبـان، روانشن   زمينه.است

.باشدميشناسي زبان 

. اسـت ، و اهل مشهد، خراسان رضـوي دانشجوي دكتري رشته آموزش زبان انگليسي،محقق ديگر

- ناسـي و تربيـت مـدرس زبـان انگليسـي در نشـريه علمـي       نشهاي رواهايي در حوزهوي داراي مقاله

تـوان  مـي او براي پژوهش عالقهموردهايحوزهاز .باشدميالمللي هاي ملي و بينپژوهشي و كنفرانس

. به روانشناسي، فرهنگ و هويت در يادگيري زبان و تربيت مدرس زبان انگليسي اشاره كرد

هاآوري دادهشيوه جمع. 3- 3

پـس از  . استفاده گرديـد نيمه ساختار يافتهها از روش مصاحبهآوري دادهدر اين مطالعه، براي جمع

در خـود را نظـر كنندگان در پژوهش خواسته شـد تـا   ن، از شركتتوسط محققاتحقيقطرح سئواالت 

15بـه طـور متوسـط    مصاحبه هـا  زمان . بيان نمايندبه طور كامل و شفاف رابطه با هر يك از سئواالت

ثبـت گرديـده و   توسـط دسـتگاه ضـبط صـوت     هاي آنانپاسخ.به طول انجاميدماه2مدت بهودقيقه

هـارا آوري اطالعات، دو محقق محتـواي مصـاحبه  پس از جمع. شدبه صورت نوشتار برگرداندهسپس 

و ارائـه هـا اسـتخراج  سپس مضـامين مـرتبط از مـتن مصـاحبه    .دادندو بررسي دقيق قرار تحليل مورد 

.گرديد

�Willig
� Investments
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ه#��*�( داد&%$#"! . ٤
ها در مورد سـئوال اول، گويـاي نقـش مـؤثر اعتمـاد در انتخـاب       بررسي و تحليل محتواي مصاحبه

اي كـه مقالـه مـورد    اعتبار مجله،استادانهمه طبق نظر .باشدمياله به عنوان منبع و ارجاع دادن به آن مق

انتخـاب منبـع بـر اسـاس     بـر  همچنـين اسـتادان .نظر در آن چاپ شده است داراي اهميت بسيار است

كـه توجـه بـه نـام     يكي از استادان در ايـن زمينـه اعتقـاد داشـت     .تأكيد داشتنداعتماد به نويسنده مقاله 

كسـاني كـه   ايشـان  از ديـدگاه  . پژوهشـي اسـت  - علمـي تر از توجه به نام مجلـه نويسنده در ايران مهم

اي هـر نـوع مقالـه   در حاليكه مجالت ممكن است،پذيرندصاحب نام هستند مسئوليت كار خود را مي

همتر از نام مجله اسـت چـون   در ايران نام نويسنده خيلي م«: اين استاد در اين رابطه گفت. را چاپ كنند

پژوهشي بفرسـتيد و چـاپ هـم بشـود ولـي بعـد       - اي را براي يك مجله علميشوديك مقالهگاهي مي

كساني كـه صـاحب نـام    «اين استاد در ادامه تأكيد كرد ».معلوم بشود كه اين مقاله مشكالتي داشته است

. »زننـد بـر عهـده دارنـد    يي را كه مـي مسئوليت حرفهاهستند حاضر نيستند نامشان را ضايع كنند و تبعاً

در جلـب اعتمـاد بـه نويسـنده     كيفيت محتواي مقالـه نكته ديگري كه در گروه استادان به آن اشاره شد 

اي از نظـر آنهـا كيفيـت    تعدادي از استادان بر اين اعتقاد بودند كه اگر مقالـه .بودمقاله و ارجاع دادن به آن

.)1جدول(دهند له اعتماد كرده و به آن ارجاع مياقالزم را داشته باشد به نويسنده آن م

اB$#دان0Aو&در ا%$@#ب �3#<� =� �7>ان 9:�3 در »ا7$6#د«%�4 0123. ١.-ول 
مثالدرصدمضمون

انتخاب مقاله به عنوان منبع بر اساس اعتماد 

مجلهبه 
100%

ها كه همجلبعضي . درجه يك هست يا نهمجلهگردد به اينكه انتخاب مقاله برمي

قابل Q1هاي مجله . قابل اعتماد نيستند كمتر به آنها ارجاع داده شده است

...آيددرجه اعتماد پايين ميQ4اعتماد هستند و تا 

انتخاب مقاله به عنوان منبع بر اساس اعتماد 

نويسنده مقالهبه 
70%

از سايتهاي... يك سري آدمهاي شناخته شده هستند در زمينه تحقيقات خودم

Scopus وScience Directتوانيد در مورد يك فرد اطالعات علمي و مي

...پژوهشي او را در بياوريد

افراد انتخاب منبع بر اساس اعتماد به 

ارجاع شده توسط نويسنده مورد اعتماد
60%

شناسم و يا از روم كه آنها را ميبراي انتخاب مقاله براي ارجاع سراغ كساني مي

.كنما  ارجاع داده اند استفاده ميمنابعي كه آنه

در جلب كيفيت محتواي مقالهنقش 

اعتماد به نويسنده مقاله و ارجاع دادن به آن
40%

اي از نظر خودم كيفيت كافي داشته باشد، صرفاً عنوان برايم مهم نيست اگر مقاله

.دهمو به آن كار ارجاع مي
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اعتمـاد بـه   ر تأكيد بر اسـتفاده از مجـالت معتبـر، از    تعدادي از دانشجويان دوره دكتري نيز عالوه ب

بـه اعتقـاد آنـان اينگونـه     . سـخن گفتنـد  كنند نويسندگاني كه به طور تخصصي در زمينه خاصي كار مي

عالوه بر آن برخـي از دانشـجويان   . نويسندگان معموالً صاحب سبك هستند و حرفي براي گفتن دارند

در به عنـوان نمونـه، يكـي از دانشـجويان     . نشان كردندرا خاطرعدم نقل قول از نويسندگان غير معتمد

كـنم ولـي   جمله اي از كار كساني كه به آنها اعتماد ندارم در مقاله خـودم اسـتفاده نمـي   «:گفتاين باره

.)2جدول(»ممكن است كه در قسمت پيشينه تحقيق فقط به كاري كه انجام داده است اشاره كنم
دا%�C>"#ن0Aو& در ا%$@#ب �3#<� =� �7>ان 9:�3 در »دا7$6#«%�4 0123. ٢.-ول 

مثالدرصدمضمون

در انتخاب مقاله به مجلهنقش مؤثر اعتماد به 

عنوان منبع
100%

- كنم و ترجيحاً به مجالت علميمجالتي كه معتبرتر باشند استفاده مي

.دهمپژوهشي داخل ارجاع نمي

%91منابع پژوهشگران قابل اعتماداستفاده از 
داده استفاده اوكه هم به خاطر اعتمادي كه به يك نويسنده دارم از منابعي 

.كنممي

نويسندگاني كه به طور تخصصي اعتماد به 

كننددر زمينه خاصي كار مي
55%

دهم كه صاحب سبك هستند و فقط در يك من به كساني ارجاع مي

.اند و متخصصندحوزه تخصصي كار كرده

%27معتمدنويسندگان غيرعدم نقل قول از

- اي از كار كساني كه به آنها اعتماد ندارم در مقاله خودم استفاده نميجمله
كنم ولي ممكن است كه در قسمت پيشينه تحقيق فقط به كاري كه انجام 

.داده است اشاره كنم

در نهـا آاين نتيجه حاصل شـد كـه  ،كنندگان اين پژوهش به سئوال دومهاي شركتبا بررسي پاسخ

درصـد از  90). 4و3جـدول  (اسـتفاده كننـد  خارجياز مقاالت نويسندگان دهند اكثر اوقات ترجيح مي

دهنـد؛ در عـين   ي شناسند ارجاع ميمبه كارهاي ايراني هايي كه فقط استادان اذعان داشتند به طور كلي، 

:نان عبارت بودند ازداليل آاز جمله . دهند بيشتر از مقاالت خارجي استفاده كنندحال ترجيح مي

سرقت ادبي- 1

و كننـدگان  از مشـاركت داده اجبـاري جمع آوريبراي مثال، (عدم صحت جمع آوري داده ها - 2

)آنان به شركت درپژوهشرغبتعدم 

هاتوسط ايرانياصول نگارشينكردنرعايت- 3

صاحب نظر نبودن آنان - 4

هالهپائين بودن سطح علمي مقا- 5
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هادر مقالهقالب پژوهشي خاصعدم وجود - 6

ـات تطبيقـي انگليسـي و فارسـي داراي      يكي از استادان گروه زبان و ادبيات  انگليسي كه در زمينـه ادبي

پژوهشي را مي خـوانم  - من مجله هاي علمي«:در اين باره گفتباشدميهاي متعددي تخصص و پژوهش

بينيد هيچ ارتباطي بين ايـن مطالـب   يد ميكننگاه مي. پژوهشي است- خجالت مي كشم كه اسم اينها علمي

وجود ندارد، هيچ منبع معتبري در آن وجود ندارد، از لحاظ نگارشي رعايت نشده، كالً يك بدبيني خاصي 

ـاالت    .»شوددارم نسبت به كارهايي كه در ايران چاپ مي استاد ديگري دليل ترجيح به ارجاع نـدادن بـه مق

ـتن داريـم   مشك«:فارسي را اينگونه توصيف كرد از . ل و معضل اساسي ما در ايران اينست كه مشـكل نوش

ـاختارمند   . مان گرفته تا استاد دانشگاهمانمعلم دبستان مقاله اي كه خوب و منسجم نوشته شده باشـد و س

ـات روش  استادانبرخي از .»باشد به اندازه اي كه بايد نداريم از نبود آموزش كافي در زمينه اصول و اخالقي

.لزوم باال بردن آگاهي دانشجويان در اين زمينه تأكيد كردندبرو ه دانشجويان ابراز نارضايتي كردهتحقيق ب

نظـر هـا معمـوالً صـاحب    ايرانـي علت ديگري كه توسط استادان در اين رابطه بيان شد اين بود كه

اكثـر  بـود كـه  براي مثال يكـي از اسـتادان بـر ايـن اعتقـاد      .آيندمنبع دست دوم به حساب مينيستند و

اسـتاد ديگـري   .اندكساني كه شناخته شده نيستند مطالب را از جاي ديگري گرفته و به بيان خود نوشته

از ميان ايراني ها من بخواهم يك نفري را نـام ببـرم   ، در حوزه تحقيق من«: در همين زمينه تصريح كرد

».كه مثالً صاحب نظر هست و من مي توانم به او استناد بكنم، نه
ه#I#ر.Hار.#ع دادن =� F#�3ت =�0Aو& اB$#دان �D�.0 . ٣.-ول 
مثالدرصدمضمون

.دهم نه به همه آنهاپذيرند ارجاع ميهايي كه ارجاعبه خارجي%100نويسندگان شناخته شده خارجيارجاع به مقاالت 

در معتبرهايهمجلارجاع به مقاالت چاپ شده در 
)خارجيايراني يا (اله صورت عدم شناخت نويسنده مق

100%
- ي كه ايندكس قويامجلهدر صورتي كه نويسنده را نشناسم، 

.دهم به آن كار ارجاع بدهمتري داشته باشد ترجيح مي

%100كيفيت نويسندگان خارجيمقاالت باترجيح به ارجاع به 
مقاله خارجي كه كيفيت بااليي داشته باشد و در مجله خوبي 

.دهمه مقاله ايراني ترجيح ميچاپ شده باشد را ب

%90نويسندگان شناخته شده ايرانيارجاع به مقاالت 
شناسم حتماً ارجاع هايي كه آنها را ميدر كل، به كارهاي ايراني

.دهممي

ترجيح به ارجاع ندادن به مقاالت نويسندگان ايراني به 
دليل وجود مطالبي از منبع ديگر بدون اشاره به منبع 

)بيسرقت اد(
90%

بينم خيلي هايي براي ارزيابي براي من آمده كه من ميمقاله
خوب به زبان فرانسه نوشته شده ولي مطالب آن انسجام ندارد 

شوم كه اين مطالب از جاي ديگري برداشته من متوجه مي
.شده و كار خود نويسنده نيست
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ترجيح به ارجاع ندادن به مقاالت نويسندگان ايراني به 
ل اعتماد نبودن كارهاي آنها از لحاظ صحت قابعلت 

هاجمع آوري داده
90%

بدون دقت و سرسري ) در ايران(ام كه دانشجويان من ديده
كنند كه اين نتايج پژوهش را ها را پر ميبراي مثال پرسشنامه

.بردزير سئوال مي

صداقت و ترجيح به ارجاع به مقاالت خارجي به دليل 
حفظ اصول نگارشي

90%
دانم صداقت آنها در بيان به دليل اينكه مي. هاترجيحاً غربي

.مطالب و ارجاعات و در حفظ اصول نگارشي بيشتر است

ترجيح به ارجاع ندادن به مقاالت نويسندگان ايراني به 
صاحب نظر نبودنعلت 

60%
ها من بخواهم يك نفري را در حوزه تحقيق من از ميان ايراني

توانم به او استناد احب نظر هست و من مينام ببرم كه مثالً ص
.بكنم، نه

داشتن ترجيح به ارجاع ندادن به مقاالت فارسي به دليل 
در اين زمينهنبود آموزش كافيو مشكل در نوشتن

50%

مشكل و معضل اساسي ما در ايران اينست كه مشكل نوشتن 
اي همقال. رفته تا استاد دانشگاهماناز معلم دبستانمان گ. داريم

باشد و ساختارمند باشد به كه خوب و منسجم نوشته شده 
.اي كه بايد نداريماندازه

عدم ترجيح به ارجاع ندادن به مقاالت فارسي به دليل 
وجود قالب پژوهشي خاص

30%
اگر كار انگليسي باشد من خيلي كم از فارسي زبانان استفاده 

به قالب هاي فارسي كنم چون اعتقاد دارم خيلي مقالهمي
.خاصي معتقد نيستند

پژوهشي - مجالت علميبي اعتمادي به مقاالتي كه در 
پايين بودن سطح علمي شوند به دليل ايراني چاپ مي

.مقاالت
30%

كشم كه خوانم خجالت ميپژوهشي را مي- هاي علميمجله
بينيد هيچ كنيد مينگاه مي. پژوهشي است- اسم اينها علمي

وجود ندارد، هيچ منبع معتبري در آن ارتباطي بين اين مطالب
وجود ندارد، از لحاظ نگارشي رعايت نشده، كالً يك بدبيني 

.شودخاصي دارم نسبت به كارهايي كه در ايران چاپ مي

در موضوعاتي كه ارجاع به مقاالت نويسندگان ايراني 
.اندها كمتر كار كردهخارجي

20%
دهم به مقاالت يدر زمينه موضوعات فرهنگ و هنر ترجيح م

ها درك درستي كنم خارجيايراني ارجاع بدهم چون فكر مي
.از فرهنگ ما ندارند

هاي ها در برخي حوزهعدم ارجاع به مقاالت ايراني
نوپا بودنخاص به دليل 

20%
كنم خيلي اش صحبت ميدر حوزه خاصي كه من دارم درباره

كنم كر ميف... نوپاست يا يك جاهايي خيلي بد فهميده شده
.ها نياز به زمان داريمبراي ارجاع دادن به كارهاي ايراني

شـناخته شـده بـودن    ي از قبيـل داليلـ دانشجويان در رابطه با ترجيح به ارجاع به مقاالت خـارجي  

براي مثـال، يكـي   . ها، اصل بودن ايده هاي آنها و رعايت مسائل پژوهشي را مطرح نمودنداسامي غربي

غربيها تئوري پردازند و ايده مال خودشان است و ما فقط از ايده هـاي آنهـا   «:ين گفتاز دانشجويان چن

ها بـه يكـديگر آنطـور كـه بايـد      ام حتي ايرانيهاي فارسي كه من مطالعه كردهدر مقاله. كنيماستفاده مي

ارجـاع  ،نيـز از دانشـجويان درصـد 27حدود .»دانندارجاع نداده بودند چون همديگر را منبع دانش نمي

ها را در صورت شناخته شده بودن نـام آنهـا در زمينـه تخصصـي خـود  و وجـود در       به مقاالت ايراني

. دادندمجالت معتبر ترجيح مي
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ه#I#ر.Hار.#ع دادن =� F#�3ت =�0Aو& دا%�C>"#ن �D�.0 . ٤.-ول 
مثالدرصدمضمون

ترجيح به ارجاع دادن به مقاالت خارجي به دليل 

پژوهشيرعايت مسائل
82%

به آنها بيشتر اعتماد . دهم از مقاالت خارجي استفاده كنمترجيح مي

دارم چون بحث سرقت ادبي براي آنها پررنگ تر است واز اول 

...تحصيل ياد گرفته اند كه اين يك نوع دزدي است

ترجيح به ارجاع دادن به مقاالت خارجي به دليل 

شناخته شده بودن اسامي آنها
82%

تر دهم چون اسامي آنها شناخته شدهت خارجي را ترجيح ميمقاال

.بردام را باالتر ميهستند و اين اعتبار مقاله

ترجيح به ارجاع دادن به مقاالت خارجي به دليل 

هاي آنهااصل بودن ايده
73%

- ها تئوري پردازند و ايده مال خودشان است و ما فقط از ايدهغربي

ام هاي فارسي كه من مطالعه كردهدر مقاله. كنيمهاي آنها استفاده مي

ها به يكديگر آنطور كه بايد ارجاع نداده بودند چون حتي ايراني

.دانندهمديگر را منبع دانش نمي

شناخته ارجاع به مقاالت ايراني ها در صورت 

و شده بودن نام آنها در زمينه تخصصي خود

وجود در مجالت معتبر

27%
هايي كه در يك حوزه خاص معروف هستند يرانيدهم به اترجيح مي

.اند ارجاع بدهمو كارهاي زيادي در مجالت معتبر چاپ كرده

ترجيح به ارجاع دادن به مقاالت خارجي به دليل 

عدم اعتبار اسامي ايراني
18%

قتي اسم فارسي كنم چون واستفاده مياترجيحاً مقاالت خارجي ر

.شوديع رد ميآيد توي مقاله، آن مقاله سرمي

همكـاران خـود و گـروه    كارهاي پژوهشيبهاستادانهدف سئوال سوم بررسي ميزان اعتماد گروه 

بـا تحليـل دقيـق محتـواي     .هـاي خـود بـود   همكالسـي انجام شده توسط هاي پژوهشدانشجويان به 

.)5جدول(بار ديگر با عدم اعتماد در بسياري از موارد روبرو شديم،ها با دو گروهمصاحبه

، عدم نظارت كافي بر روند تـأليف مقالـه و درجـه دو بـودن مقـاالت همكـاران       استادانبسياري از 

يكـي از اسـتادان در ايـن رابطـه اظهـار      . اعتمادي خود به برخي از آنان بيان كردندخويش را اساس بي

كـار دانشـجو و   كارهاي همكاران معموالً درجه دو است، چقدر مقاله تك دارند؟ از اين رو مـن  « : كرد

كمـي نگـري سيسـتم    ،نبايـد ناديـده گرفتـه شـود    در اين بـاره  كه نكته ديگري.»دانمهمكار را يكي مي

تأكيد فزاينده سيستم آموزشي در سالهاي اخير بـر كميـت مقـاالت    ، استاداناز ديدگاه .باشدميآموزشي 

اسـتادان از يكـي . »صد علميبراي مقاصد ديگري مقاله چاپ كنند تا مقا«باعث شده تا افراد چاپ شده 

دهـم  به نود درصد از همكارانم ارجاع نمـي «:كرداذعانگرايي سيستم آموزشي كميتبا ابراز نگراني از
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هـا حاضـر نيسـتند بـه خـاطر      نگري خيليبه خاطر كمي. دانمپژوهشي نمي- چون كارهايشان را علمي

.»كنندارتقا پيدا كنند كيفيت را فداي كميت ميارزشها از خيلي از امتيازها بگذرند بنابراين براي اينكه

هاي آموزشي در ايـران و نبـود   كه در پاسخ به اين سئوال مطرح شد بسته بودن محيطمورد ديگري 

تبـادل نظـر نـداريم بـا     چون ما «: در اين رابطه معتقد استاستادانيكي از . تبادل نظر بين همكاران بود

بنـابراين  ،هسـت بيشتر كارهايمان محدود به ارتباط با دانشـجويان  اي هستيمهمكاران و در محيط بسته

زدن حرفهاي نو علمـي نيسـت مگـر اينكـه از حرفهـاي      سازي علمي، برايفضاي طبيعي براي گفتمان

.»رايج استخيلي ديگران استفاده كنيم كه اين االن در ايران 

Rوه�H هQ6#را%-ر 0Aو& =� M#ره#O �در =�P#رO از 3>اردHL#M»ا7$6#د«7-م . ٥.-ول 
اB$#دان

مثالدرصدمضمون

عدم نظارت كافي اعتماد كم به علت 

بر روند تأليف مقاله
80%

- معموالً توسط دانشجويان نوشته ميبه شكل كلي، كارهاي همكاران 

نامه و مقاله و دانشجو، استادان شود و معموال به خاطر حجم زياد پايان

.رهاي دانشجويان انجام دهندتوانند نظارت دقيقي بر كانمي

عدم اعتماد به كيفيت مقاالت همكاران 

كمي نگري سيستم آموزشيبه دليل 
60%

- دهم چون كارهايشان را علميبه نود درصد از همكارانم ارجاع نمي

ها حاضر نيستند به خاطر نگري خيليبه خاطر كمي. دانمپژوهشي نمي

براين براي اينكه ارتقا پيدا كنند ارزشها از خيلي از امتيازها بگذرند بنا

.كنندكيفيت را فداي كميت مي

ارجاع دادن به مقاالت برخي از 

بومي بودن همكاران تنها به دليل 

و كمبود مقاالت ديگرموضوع مقاله

30%

دهم؛ فقط در يك صورت مئن باشم به هيچ عنوان ارجاع نمياگر مط

ي باشه و هيچ چيز ممكنه ارجاع بدم كه توي اون موضوع خاص بوم

.ديگه وجود نداشته باشه كه مجبور باشم استفاده كنم

در يك حوزه اعتماد به همكاراني كه 

.زياد كار كرده اندتخصصي خاص
30%

در ... هايي هستند همكاراني كه كارهايشان قابل اعتنا استدر حوزه

.كنندبينند، خوب فكر مياند، خوب ميحوزه خودشان زياد كار كرده

در صورت بررسي اعتماد به همكاران 

كار آنها
20%

وقتي زمينه خاص پژوهشي همكارم با من يكي است خيلي مشتاق 

هستم كارش را بخوانم تا ببينم همكارهاي من چگونه دارند آن كار را 

دهند و بعد بر اساس شناختي كه از آنها دارم به آنها ارجاع انجام مي

.دهممي

يشـان را هاارجـاع بـه كـار همكالسـي    شـرط آنهاازدرصد36نيز نشان داد كه گفتگو با دانشجويان

ارجـاع دادن بـه كـار    دانشـجويان  درصـد از  72همچنـين،  . داننـد مـي همكاري با اسـتاد قابـل اعتمـاد    
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درصـد دليـل   9حـدود  مجـالت معتبـر و   درمقاالت آناندر صورت چاپهاي خويش راهمكالسي

- صاحب نظر نبـودن همكالسـي  ،از دانشجوياندرصد27حدود ي ديگر، از سو. نمودندبياندوستي را 

در ايـن مـورد  يكي از آنهـا  . ارجاع ندادن به كارهاي پژوهشي آنان اعالم كردندي برايهاي خود را دليل

تـرجيح  ... نكنم با تمام احترامـي كـه برايشـان قـائلم    ترجيح مي دهم اين كار را«: اينگونه اظهار نظر كرد

.»ساني ارجاع بدهم كه آدمهاي صاحب نظري هستندمي دهم به ك

به پژوهش هـاي انجـام شـده توسـط     استادان، اعتماد ال چهارمؤسكنندگان بههاي شركتدر پاسخ

.خود مورد بررسي قرار گرفتاستاداندانشجويان خود و يا دانشجويان به كارهاي پژوهشي 

كارهـاي پژوهشـي   بـه  ست كه اكثر اسـتادان  تحليل محتواي مصاحبه با گروه استادان حاكي از اين ا

در پاسـخ بـه چرايـي ايـن بـي      .ندارنـد اعتمـاد  آنان،در صورت عدم شناخت كـافي از  ،دانشجويان خود

بـر ايـن اعتقـاد بودنـد     استادانبسياري از هاي كارشناسي ارشد، نامهبه خصوص در مورد پاياناعتمادي،

تواننـد نظـارت دقيقـي    نشجويي، برخي از استادان نمـي  اي داهنامهكارها و پايانزيادبه خاطر حجم كه 

از ايـن رو بـديهي اسـت كـه     . بر مقاالت و كارهاي پژوهشي توليد شده توسط دانشجويان داشته باشند

ممكـن بـه نظـر    ارائه كاري باكيفيت كه نياز به زمان و راهنمايي فراوان از جانب اسـتاد دارد تقريبـاً غيـر   

در .اسـت عجوالنه بودن كارهاي پژوهشـي دانشـجويي   رابطه مطرح شد دليل ديگري كه در اين. رسدب

من مي بيـنم  . كارهاي دانشجويي معموالً عجوالنه انجام مي شوند«: اين راستا يكي از استادان ابراز نمود

بـر ايـن بـاور    اسـتادان يكي ديگر از .»كه با چه استيصالي فقط يك چيزي مي نويسند كه تحويل بدهند

انجـام  دانشجو هم مقاله درآوردن ونمره گرفتن مهم است تا اينكه يك كار علمـي بنيـادي   براي «بود كه 

ايـن خيلـي بـراي دانشـجوهاي مـا االن مهـم       . و اين حس در او بوجود بيايد كه حرف نـوي زده دهد

.»دناي براي خود فراهم كن، آنها فقط مي خواهند يك مقاله بنويسند و رزومهنيست

بـرداري و  كپـي سـازي،  دادهمشكالتي از قبيلاز آنها نام بردنداستادانكه ي مسائل قابل توجه ديگر

يكـي از اسـتادان در حاليكـه از وضـعيت     .باشدميبرخي از دانشجوياندر كار ها جعل كردن پرسشنامه

در ايـران، همـه   «: موجود پژوهش در حوزه علوم انساني اظهار نارضايتي مي كرد در ايـن رابطـه گفـت   

- كننـد، مقالـه  همين تايپ و تكثيري ها داده سازي ميي شده، شركتهاي خاصي حتي گاهيچيز خريدن
.»...كنندسازي مي
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هـاي دانشـجويي ابـراز اميـدواري كـرد و      امكان اعتماد به پژوهشياستاد ديگري دربارهدر مقابل، 

. اعتمـاد اسـت  دانشجو اگر خوب راهنمايي بشود كارش قابـل  ... دانشجو آينه تمام نماي ماست«:گفت

.)6جدول (»ما بايد خيلي وقت بگذاريم

اB$#دان =� M#ره#R� Oوه�H دا%�UِMH"<C»ا7$6#د«.٦.-ول 
مثالدرصدمضمون

%90اوشناختاعتماد به دانشجو در صورت 
اگر دانشجويم را بشناسم و تا به حال با من كار كرده باشد به او ارجاع 

.ميدهم

ارت دقيقعدم نظبي اعتمادي به علت 
برخي استادان بر كارهاي دانشجويان

90%
توانند نظارت به خاطر حجم زياد پايان نامه، مقاله و دانشجو، استادان نمي

.دقيقي بر كارهاي دانشجويان انجام دهند

جعل و برداريكپيعدم اعتماد به علت 
هاكردن پرسشنامه

70%
وقتي زياد مي بينم رساله مي شود،  برداري در آنها زياد ديده مصاديق كپي

.اعتمادم رو از دست ميدم... هاي دكتري همش كپي پيست است

كارهاي عجوالنه بودنعدم اعتماد به علت 
پژوهشي دانشجويي

70%
بينم كه با چه من مي. شوندعجوالنه انجام ميكارهاي دانشجويي معموالً

.نويسند كه تحويل بدهنداستيصالي فقط يك چيزي مي

توسط سازيدادهاعتماد به علت عدم 
دانشجويان

50%
ام بعد از شش ماه مثال ده تا داده ارائه كرده، ايراد گرفتم دانشجو داشته

.فرداش آمده نود تا آورده است

اعتماد به دانشجويان تحت نظارت دقيق 
و بي اعتمادي نسبت به كارهاي ديگر خود

دانشجويي
40%

نشجويانم را بخوانم تا آنها را تاييد كنم من بايد خط به خط كارهاي دا
ولي بعضي از همكارانم كه راحتتر مي گيرند دانشجويان بيشتر تمايل 

.دارند با آنها كار كنند و نه با من

در صورت همكاري با اعتماد به دانشجو 
استاد مورد اعتماد

20%
ي زمينه كاراگر ببينم دانشجو با استادي كار كرده است كه من قبالً

.دهمام به او ارجاع ميمشتركي با ايشان داشته

اعتمـاد  در صـورت پاسخ دادند كه به كارهاي پژوهشي استادان خود اعتماددر ارتباط با دانشجويان

آنهـا همچنـين از   .به مقاالت اوارجاع خواهنـد داد به دانش و تخصص استاد در زمينه موضوع پژوهش 

بـه  . سـخن گفتنـد  خـاص ينداشتن تخصصـ به دليلاز استاداناعتمادي به كارهاي پژوهشي برخيبي

به استاداني كه مثالً پنجاه تا مقاله دارنـد دربـاره   «:يكي از دانشجويان در اين زمينه تأكيد كردعنوان مثال، 

.»اندكنم همه را دانشجوهايشان انجام دادهسي تا موضوع اعتماد ندارم چون احساس مي

. پـردازد مـي و دانشجويان به كارهـاي پژوهشـي خـود    استاداناعتماد له مسئبه سئوال پنجم تحقيق 

- به كارهاي خود اعتماد داشـته و بـه آنهـا ارجـاع مـي     استاداناز درصد50نتايج مصاحبه نشان داد كه 
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ـ به كارهاي پژوهشي خـود اعتمـاد دا  عين اينكهديگر در درصد50در حاليكه .دهند د بـه داليلـي از   رن

).7جدول (دهند به كارهاي خود ارجاع نميصاحب نظر نبودنياشي و قبيل اخالق پژوه

=� M#ره#R� Oوه�I H>د در 0Aو& اB$#دان»ا7$6#د«. ٧.-ول
مثالدرصدمضمون

عدم ارجاع به كارهاي پژوهشي 
اخالق پژوهشيخود به خاطر 

40%
م به كارهاي خودم مطمئن هستم ولي به خاطر اخالقيات پژوهشي هيچ وقت به خود

.دهمارجاع نمي

به و ارجاع دادناعتمادداشتن 
آنها

30%
چون من فقط با دانشجوياني . دهممن به كارهاي خودم اعتماد دارم و به آنها ارجاع مي

حتما بايد شناخت عميق و . كار پژوهشي انجام مي دهم كه از آنها كامال مطمئن هستم
.دقيقي از آنها داشته باشم تا با آنها كار كنم

به ارجاع به كارهاي خود بسته 

ميزان ارتباط با كار جديد
.كنمكارهاي خودم را بسته به اينكه چقدر مرتبط هستند استفاده مي20%

صاحب نظر عدم ارجاع به دليل 

نبودن
10%

اگر كسي برسد به حدي كه خودش را صاحب سبك و نظر بداند جايي كه الزم باشد 
.كنماشكالي دارد؟ ولي من فعالً اين كار را نميدهد، چه به خودش هم ارجاع مي

ـاع دادن بـه آن  به كارهاي پژوهشي خـود داشتن اعتماددانشجويان نيز ازدرصد از91 ـا سـخن   و ارج ه

ـتادان معتبـر و     را منوط بـه ارجاع دادن به كار خود از دانشجويان درصد 45حدود .گفتند ـا اس ـاري ب همك

درصد از دانشجويان در اين قسمت مطرح شـد  27حدودتوسطكههيقابل توجنكته . دانستندنامصاحب

ـاد دارنـد  ورود به مقطع دكتري چاپ شده باشـد  پژوهشي خود كه بعد از هايبه كاراين بود كه آنان  . اعتم

هايم االن كه آگاهيم نسبت به پژوهش بيشتر شده نسبت به مقاله«:براي مثال، يكي از دانشجويان اذعان كرد

. »دانستمبه كارهاي دوره ارشد اعتماد ندارم چون خيلي چيزها را هنوز نمي... ارماعتماد د

- هاي انجام شده در ايران را مورد كنكاش قرار مـي ها به پژوهشخارجيال تحقيق، اعتماد ؤششمين س

نظر اتفاقها به مقاالت ايرانيها خارجيو دانشجويان بر ميزان بسيار كم ارجاعات استادانهر دو گروه . دهد

نوآور نبودن وهاها در امر پژوهش نسبت به غربيشايد بتوان گفت دليل اصلي آن عقب بودن ايراني.داشتند

ـتادان به اعتقاد يكي از . هاي پژوهش در علوم انساني استدر بسياري از زمينهو تكراري بودن كار آنها « اس

ـارات . علم هستيمعالم ما در گوشه اي از . ما ارتباطمان با جريان علم قطع است ، در مركـز  ما در مركز انتش

اولين چيز فراهم آوردن شرايط علمـي اسـت و بعـد جـزء ايـن      ... داد و ستد، در مركز حرفهاي نو نيستيم

شما . مثالً دسترسي به منابع يا افراد صاحب آراء در ايران خيلي ضعيف است. امكانات علمي است،شرايط
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ـين    .»كنيدكنيد ولي به ده تا مقاله ديگر دسترسي پيدا نميبه يك مقاله دسترسي پيدا مي ـتا، مت ـين راس در هم

ـاتي  به كمبود تجنيز اي درباره معضالت وضعيت پژوهش در ايران در مطالعه) 1379( هيزات و منابع تحقيق

.ندكاشاره مي

ـا بـه علـت    انـي ها بـه اير ميزان خيلي كم ارجاع دادن غربيكه بودنداگر چه برخي از استادان معتقد ه

ـاد    ترجمه نشدن برخي از آثار باكيفيت فارسي زبانان و يا ديده نشدن كار آنان است ولي برخي ديگـر اعتق

بـه  . دهنـد رند و به همين دليل به آنها ارجاع نمـي اعتماد نداها كارهاي پژوهشي ايرانيبه ها خارجيداشتند 

اند، ها داده بودهارجاع به ايراني)هاخارجي(اگر هم...«:در اين رابطه عنوان كردعنوان مثال، يكي از استادان 

همچنين يكي از دانشـجويان كـه   . »...شوند نبوده استدر ايران چاپ ميهايي كهمجلهبه مقاالت ايراني در 

الً ام معموام و اتفاقاً تحقيق هم كردهتمام مقاالتي كه من خواندهدر«:در اين باره تحقيق انجام داده بود گفت

.)8جدول (»ها نهدهند؛ به داخليكنند يا استادند ارجاع ميهايي كه خارج از كشور تحصيل ميبه ايراني

ال آخر اين پژوهش، در مجموع، اعتماد افراد نسبت به كارهاي پژوهشي انجام شده در ايران توسط سؤ

ـايين   ر نوعي بيها بيانگنتايج مصاحبه. دهدها را مورد تحليل و بررسي قرار ميايراني ـاد پ اعتمادي و يا اعتم

ـام پـژوهش در ايـران    يپژوهشگران نمونه ـاي متعـددي توسـط    علـت . باشـد مـي مطالعه حاضر به انج ه

.دانشجويان و استادان مطرح گرديد كه جاي بسي تأمل دارد
هاي انجام شده در ايرانها به پژوهشخارجي»اعتماد«ميزان . 8جدول 

مثالدرصدمضمون

ها به ايراني ها به دليل ارجاع غربيعدم
نوآور نبودن آنان

40%
ها داده نشده هاي كاري من هيچ ارجاعي به ايرانيگويم در حوزهمن به جرأت مي

ايم تا ارائه كننده يك فكر جديده خاطر اينكه ما بيشتر پيرو بودهب

نويسنگان ايراني كه ها به جاع غربيار
در غرب زندگي مي كنند

30%
كه در ايران هاييمجلهاند، به مقاالت ايراني در ها داده بودهاگر هم ارجاع به ايراني

شوند نبوده است و به افرادي مثل حميد دواشي و كريمي حكاك كه مثالً چاپ مي
.انددر دانشگاه كلمبيا هستند ارجاع داده

ها ميزان خيلي كم ارجاع دادن خارجي
شدن ترجمه نها به علت به ايراني

زبانبرخي از آثار فارسي
20%

ها مقاله ايراني كه به نظر من خيلي هم خوب انجام شده ولي چون در بعضي از زمينه
ترجمه به انگليسي نشده، خارجيه هم هيچ تالشي براي دانستن فارسي انجام نداده 

.است

ها ميزان خيلي كم ارجاع دادن خارجي
عدم اعتمادها به خاطر به ايراني

20%
كنم كه اصالً اعتمادي نسبت به كارهاي ايراني وجود ندارد و آنها بيشتر به من فكر مي

.دهندخودشان ارجاع مي
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- خود به توليدات علمـي اعتماد پائينداليل يكي از مهمترين ،استادان حاضر در اين مطالعهگيهم

ر نتيجـه توجـه بيشـتر    هاي غلط در نظـام آموزشـي و تربيتـي و د   وجود سياستپژوهشي داخلي را به

- هـاي مربـوط بـه سيسـتم مقالـه     هاي كالن و آفتگذاريها به كميت تا كيفيت به علت سياستايراني

نبود منشـور اخالقـي   ، هاآوري دادههمانطور كه قبالً اشاره شد، شيوه نامطمئن جمع. نسبت دادندگرايي

اعتبار پـائين علمـي  وسي براي دانشجوياننوينامههاي خاص مقاله و پايان، وجود بنگاهپژوهش در ايران

و در مـورد مسـائل تحقيـق   نيـاز بـه بازانديشـي عميـق    از جمله عواملي هستند كه ان پژوهشگربرخي

و در نتيجـه همـوار سـاختن مسـير     در ايـران ها از امر پژوهش وتحقيـق انديشيدن چاره براي رفع آفت

هـاي كـالن و ابـراز نگرانـي از     م بـازنگري سياسـت  با تأكيد بر لـزو .سازدرا نمايان ميتعالي و پيشرفت

هاي اخير تعـداد زيـادي   در سال« :، يكي از استادان اذعان كرددر ايرانوضعيت موجود در امر پژوهش

مقاله چاپ شد كه توليدكنندگان اين مقاالت، از نظر جايگاه شغلي و از نظر علمي انتفاع زيـادي بردنـد   

نها به نظر من دردي از ما دوا نمي كند و بايد نسـبت بـه كيفيـت كارهايمـان     از قبل توليد اين مقاالت، اي

نيز بر اين باور است كه در اغلـب اوقـات پـژوهش در    ) 1378(در همين رابطه، خدمت .»بازنگري كنيم

كيفيـت و در نهايـت مرتفـع نكـردن     ايران فعاليتي روبنايي محسوب شده كه منجر به توليد مقاالت بـي 

ما در ايران منشور اخالقي پـژوهش نـداريم؛   «:گفتدر اين رابطهاستاد ديگري. شودمينيازهاي جامعه

.»كپي رايت نداريم؛ اين باعث مي شود هر كس هر كاري بخواهد انجام بدهد

استاد ديگري با تأكيد بر ضرورت فراهم آوردن فرصـتهاي آموزشـي مناسـب بـراي دانشـجويان و      

گردد به نظام آموزشي و تربيتـي خودمـان   اعتمادي من برميز بيبخشي ا«:فعاالن عرصه پژوهش گفت

نقـد  يم جـايي براي اهليسانس كردريزي درسي ليسانس و فوقدر تعاريفي كه براي برنامه. يعني ما استادها

يكـي از  . »...هسـت هها را آشنا نكرديم كه سرقت ادبي چـ ما بچهاصالً. تفكر نقادانه نديديمياونوشتن 

هـاي دانشـجويي و   نامـه آوري اطالعات از طريـق پرسشـنامه را كـه در اكثـر پايـان     شيوه جمع،استادان

شـود  ها نمـي يكي از داليلي كه به ايراني«:شود مورد انتقاد قرار داد و گفتكارهاي پژوهشي استفاده مي

، دانشـجويان  )انيدر گـروه علـوم انسـ   (كنند ها اكثراً از پرسشنامه استفاده ميارجاع داد اينست كه ايراني

- هزار تا پرسشنامه جمع آوري كنند، اصالً برايشان مهم نيست و الكي جواب مـي مثالًخواهندفقط مي
.)9جدول (»شوددهند چون هيچ گونه، به عنوان مثال، پاداشي براي آن در نظر گرفته نمي



دومشمارة)      انسانيعلوموادبياتانشكدةد(ترجمهوزبانمطالعاتفصلنامة20

ن�#]�Z اB$#دان %M �= Y:P#ره#R� Oوه�H ا%C#م X-& در ا"0ا»ا7$6#د«.٩.-ول 
مثالدرصدمضمون

اعتماد پائين به دليل عدم وجود منشور 
اخالقي پژوهش در ايران

100%
ما در ايران منشور اخالقي پژوهش نداريم؛ كپي رايت نداريم؛ اين باعث ميشود 

.هر كس هر كاري بخواهد انجام بدهد

هاي اعتماد پايين به دليل وجود سياست
غلط در نظام آموزشي و تربيتي

100%

گردد به نظام آموزشي و تربيتي خودمان يعني ما اعتمادي من برميبخشي از بي
ريزي درسي ليسانس و فوق ليسانس كرديم در تعاريفي كه براي برنامه. استادها

ها را ما بچهاصالً. نديديمcritical thinkingو  critic writingجايي براي 
...آشنا نكرديم كه سرقت ادبي چي هست

%90هاآوري دادهپائين به علت شيوه جمعاعتماد

ها اكثراً از د ارجاع داد اينست كه ايرانيشوها نمييكي از داليلي كه به ايراني
، دانشجويان فقط ميخواهند )در گروه علوم انساني(كنند پرسشنامه استفاده مي

- يهزار تا پرسشنامه جمع آوري كنند، اصالً برايشان مهم نيست و الكي جواب م
.شوددهند چون هيچ گونه، به عنوان مثال، پاداشي براي آن در نظر گرفته نمي

گذاري هاي اعتماد پايين به علت سياست
و آفت هاي مربوط به سيستم كالن

گراييمقاله
90%

هاي اخير تعداد زيادي مقاله چاپ شد كه توليدكنندگان اين مقاالت، از در سال
مي انتفاع زيادي بردند از قبل توليد اين مقاالت، نظر جايگاه شغلي و از نظر عل

كند و بايد نسبت به كيفيت كارهايمان اينها به نظر من دردي از ما دوا نمي
.بازنگري كنيم

اعتماد پايين به دليل توجه بيشتر ايراني ها به 
كميت تا كيفيت

80%
ي جنبي صرف نظر از فاكتورها... كيفيت نسبت معكوس دارد با كميتيت وكم

.يكي از داليل پايين آمدن كيفيت، افزايش كميت است
هاي خاص اعتماد پائين به دليل وجود بنگاه

نويسي براي دانشجوياننامهمقاله و پايان
50%

نامه را برايش ها، از صفر تا صد پاياندهد به يك سري بنگاهدانشجو پول مي
.دهندانجام مي

ئين علمي عدم اعتماد به دليل اعتبار پا
%30پژوهشگر

نويسد پرفكت، ولي نمي تواند يك كلمه حرف بزند يا نامه ميدانشجو پايان
چطور ممكن است خودش آن را نوشته باشد؟. كلمات را درست تلفظ كند

- مجالت علمياعتماد پايين به برخي
پژوهشي داخلي

20%

هي مقاالت گا. معضل اساسي و آفت بزرگ در چاپ مقاالت ما باندبازي است
كيفيت را به دليل اينكه مثالً من همكار آنها هستم در ژورنالي كه هر چند بي

كنند در حاليكه كارهاي باكيفيت اگر آشنا نداشته باشند مسئولش هستند چاپ مي
.شونددليل رد ميمانند يا بييا مدتها در نوبت مي

ـارجي  زبانوزه در حدر همين راستا، دانشجويان نيز از وضعيت كلي پژوهش ـاي خ ابـراز  در ايـران ه

ـان    - به توليـدات علمـي  عدم اعتماد خود متعددي را جهت و داليل نارضايتي نموده  پژوهشـي داخلـي بي

ـيوه   مسائلي از قبيـل  در مجموع تر شرح داده شد، آنها همانطور كه پيش. كردند اجـراي نادرسـت بـودن ش

دن بسياري از پژوهشگران جوان با اخالق پژوهشـي و  ، آشنا نبو، اصل نبودن مطالب آنانپژوهشيهايكار

ـيش روي   را به عنوان چالشاهميت پژوهش در ايران شده نبودن همچنين شناختهآموزش ناكافي و  ـاي پ ه

:اينگونه توصيف كـرد يكي از آنان وضعيت موجود را،به عنوان مثال.دندنمومعرفي در ايران اين امر خطير 
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نيسـت  2نمايانگربرداري است، حجم نمونه آنها است، پر از كپي1سازيهمتاقريباًها تمقاالت ايرانيبيشتر«

ـاً وجـود نـدارد    ـازي و اسـم   ... كه بتوانيم تعميم بدهيم و ديگر اينكه اخالق پژوهشي در ايران تقريب آمارس

ـات نمونـه   « :دانشـجوي ديگـري گفـت   .»عوض كردن در ايران خيلي زياد اسـت  ـاي تحقيـق،   اكثـر اوق ه

ـنا   ... كنند براي اينكه يك كاري انجام داده باشندها را سرسري پر ميشنامهپرس اصالً با اهميت پـژوهش آش

.)10جدول (»...اندنشده

�#]�Z دا%�C>"#ن %M �= Y:P#ره#R� Oوه�H ا%C#م X-& در ا"0ان»ا7$6#د«.١٠.-ول 
مثالدرصدمضمون

اعتماد پايين به دليل قابل اعتماد نبودن نتايج در
هايي كه از روش پرسشنامه بسياري از پژوهش

.كننداستفاده مي
100%

هر . دهداي براي كسي نگذاري كسي درست جوابت را نميتا جايزه
.كنيم باز هم نتايج قابل اعتماد نيستندچقدر هم كه سعي مي

%91عدم اعتماد به دليل اصل نبودن مطالب
نكه از منبعي نام ببرند آن را به گيرند و بدون ايايده را از جاي ديگري مي

.كنندنام خود تمام مي

%81عدم اعتماد به دليل نادرست بودن شيوه كار

برداري است، است، پر از كپيreplicationهمه مقاالت ايراني ها تقريباً 
نيست كه بتوانيم تعميم بدهيم و ديگر representativeحجم نمونه آنها 

آمارسازي و اسم ... يران تقريباً وجود ندارداينكه اخالق پژوهشي در ا
.عوض كردن در ايران خيلي زياد است

عدم اعتماد به دليل شناخته نشدن اهميت 
پژوهش در ايران

81%
كنند براي هاي تحقيق، پرسشنامه ها را سرسري پر مياكثر اوقات نمونه

...اندنشدهاصالً با اهميت پژوهش آشنا... اينكه يك كاري انجام داده باشند

عدم اعتماد به دليل آشنا نبودن بسياري از 
پژوهشگران جوان با اخالق پژوهشي و 

آموزش ناكافي
81%

دانند چون نمي. خيلي وقتها سرقت ادبي در كارهايشان عمدي نيست
اگر آموزش كافي ببينند كارهايشان ... چطور بنويسند مرتكب آن مي شوند

.شوداز اين بابت درست مي

هاگرا بودن ايرانيم اعتماد به دليل كميتعد
72%

توانند مقاالت باكيفيت تر بنويسند و در گرا نباشند ميها كميتاگر ايراني
.هاي خوب چاپ كنندژورنال

اعتماد به برخي از ايراني ها كه در زمينه 
كنندتخصصي  به طور خاص كار مي

63%
يراني زياد كار كرده و جاهاي بينم يك امثالً در يك زمينه خاص وقتي مي

.دهمكنم و ارجاع ميخوب چاپ كرده به او اعتماد مي
اعتماد بسيار كم به دليل انجام پژوهش توسط 

هاغيرمتخصص
45%

توي ايران همه چيز خريدني شده، شركتهاي خاصي حتي گاهي همين 
...كنندسازي ميكنند، مقالهسازي ميتايپ و تكثيري ها داده

عتماد به كيفيت مقاالت برخي مجالت عدم ا
پژوهشي داخل- علمي

18%
هايشان خيلي به اين مجالت داخلي هم خيلي اعتماد ندارم چون بعضي

...كنندوقتها بر اساس روابط مقاله چاپ مي

1 replication
2 representative
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به عدم اعتماد بـه كيفيـت مقـاالت    استاداندرصد از 20و درصد از دانشجويان18حدود در پايان، 

نظر خـود را  استادانيكي از . ندبه دليل آفت باندبازي اشاره كردپژوهشي داخل- علميبرخي مجالت 

گاهي مقـاالت هـر   . معضل اساسي و آفت بزرگ در چاپ مقاالت ما باندبازي است« : اينگونه ابراز كرد

- ي كه مسئولش هسـتند چـاپ مـي   امجلهكيفيت را به دليل اينكه مثالً من همكار آنها هستم در چند بي
- دليـل رد مـي  مانند يـا بـي  كنند در حاليكه كارهاي باكيفيت اگر آشنا نداشته باشند يا مدتها در نوبت مي

به اين مجالت داخلـي هـم خيلـي اعتمـاد     « : يكي از دانشجويان نيز با تأكيد بر اين مسئله گفت. »شوند

.»...كنندها بر اساس روابط مقاله چاپ ميهايشان خيلي وقتندارم چون بعضي

٥ .�C�$%O0�A
بر ايـن امـر   مسئوالن با توجه به اهميت ويژه پژوهش در پيشبرد سطح علمي جامعه و تأكيد فزاينده 

اعتمـاد در بحـث انتخـاب    هـاي گونـاگون   جنبـه بررسـي بـا  حاضريمطالعه،در سالهاي اخير در ايران

هـاي اخيـر در ايـران    التحليلي از وضعيت پژوهش در سـ ادن به آنها مقاالت به عنوان مرجع و ارجاع د

اعتمـاد بـه   بـه نتـايج قابـل تـأملي در زمينـه     در اين پژوهش با استفاده از ابـزار مصـاحبه   . دهدارائه مي

هـاي تحقيـق   نمونه. رسيديمنويسي در ايران در مقايسه با كشورهاي غربي و ساز و كار مقالهها پژوهش

و ادبيـات انگليسـي، زبـان و ادبيـات فرانسـه،      هيأت علمي در رشته هاي زباناستاداندو گروه از ميان 

مترجمي و آموزش زبان انگليسي و دانشجويان مقطع دكتري در رشته آموزش زبان انگليسـي دانشـگاه   

هـاي  هـا از رشـته  دليـل انتخـاب نمونـه   . انتخـاب شـدند  گيري هدفمندبر اساس نمونهفردوسي مشهد 

وآشنايي آنان با سـاز  الملليچاپ شده در عرصه بينآشنايي كامل آنان به زبان مقاالت،زبانهاي خارجي

مقـاالت تـأليف شـده توسـط     در خـالل ترجمـه و يـا ويـرايش     هـا  نويسي در ديگر رشـته و كار مقاله

.بودعلوم انسانيپژوهشي- هاي علميپژوهشگران در ديگر حوزه

ه كارهـاي پژوهشـي   اعتمادي نسبت بها بيانگر نوعي بينتايج تحليل محتواي مصاحبهطور كلي، به 

عوامـل متعـددي   .باشـد مـي زبانهاي خارجيها به خصوص در حوزه انجام شده در ايران توسط ايراني

از نتـايج ايـن   . اعتمادي نقش دارند كه در اين مقاله به بسياري از آنها اشاره شداعتمادي يا كمدر اين بي

:اساسي جستجو كرددر دو مورد توان ريشه آن راميآيد كهمطالعه چنين بر مي

كشورنظام آموزشي و تربيتي - 1
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گرايـي در نظـام آموزشـي و پژوهشـي كشـور در      هـاي كـالن و سيسـتم مقالـه    گذاريسياست- 2

هاي اخيرسال

بـه نبـود آمـوزش    كننده در اين تحقيقودانشجويان شركتاستاداناكثر قريب به اتفاق اول،مورددر 

ضـرورت  . اشـاره كردنـد  المللـي در عرصه ملي و بـين تواناي كافي و تخصصي براي تربيت پژوهشگران

توجه بيشتر به باال بردن مهارتهـايي از قبيـل تفكـر نقـاد، ابتكـار عمـل و خالقيـت نـه تنهـا در سـطح           

به وضـوح احسـاس   تحصيالت عالي بلكه از سطوح ابتدايي و متوسطه به صورت اصولي و گام به گام 

حتـي در  در ايـران مورد مطالعه در اين پژوهش، روش تحقيـق ان و دانشجوياستادانطبق نظر .شودمي

شود و دانشجويان در پايـان دو واحـد درسـي، بـراي     سطح دانشگاه نيز آنطور كه بايد جدي گرفته نمي

دانش و اعتماد به نفس كـافي بـراي توليـد    در اكثر اوقات مثال در سطح كارشناسي يا كارشناسي ارشد، 

.كنندور توجه را كسب نميباكيفيت و در خاي مقاله

در نظام آموزشـي و پژوهشـي كشـور   گراييكالن و سيستم مقالههاي گذاريسياست،درجه دومدر

بـراي پـژوهش و   بـزرگ و دانشجويان مورد مطالعه به عنـوان آفتـي  استاداناز سوي هاي اخير در سال

هـاي  ر قـوانين و سياسـت  و بـازنگري د كه شايان توجـه اساسـي   توليدات علمي در كشورمان ذكر شد

فعـاالن در عرصـه   يهـا مقالـه بر كميت فزاينده تأكيد به دليل به طور كلي، . باشدميموجود در اين باره 

مقـاالت  تعـداد  رسـاندن چـاپ  بـه  تا حد زياديآنان بسياري از مسئله و دغدغه  آموزش و پژوهش، 

.باالترهايي باكيفيتمقالهبيشتر بوده است تا 

پژوهشـي  - به توليدات علمـي تحقيق حاضر ينمونهيجامعهياعتمادكمسد علل ديگر به نظر مي ر

ـازنگري با بازانديشي و ـكه در قسمت نتايج مطرح گرديدـ در بسياري از مواردداخلي كشورمان بـه دو  ب

- ياستسازان و سعهده تصميمبراين مسئوليت خطير .ريشه اي ارائه شده در باال مرتفع خواهد شدمسئله

ـتادان بر عهده معلمان مدارس و همچنينگذاران نظام آموزشي و پژوهشي كشور عزيزمان و  - دانشـگاه اس

ـا از امـر   نگرياميد است با باز.هايمان است عميق در مورد مسائل تحقيق و انديشيدن چاره براي رفع آفته

ـاخت را مسير تعالي و پيشرفت بتوانپژوهش وتحقيق در ايران  ـا هموار س ـته و    ه و ب توليـدات علمـي شايس

.باشيمداشته باكيفيت بيش از پيش نقش مؤثري در نشر و توسعه علم در سراسر دنيا
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پيك نور، سـال هفـتم  . اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در بين مردم شهر گرمسار). 1388(. لويه، عابراهيمي

)3( ،65 -84.

ماهنامـه آموزشـي،   . ي پـژوهش دانشـجويي در دروس معـارف اسـالمي    موانع و راهكارهـا ). 1383(.استادي، آ

.53- 52، )20(اطالع رساني معارف

).3/1387(،روزنامه اطالعات. ترين نياز بخش پژوهش در ايرانتعيين متولي و مسئول، مهم). 1387(.تابان، م

از ،4/94يـــابيباز.كنــد جامعـــه بــه دســـتاوردهاي پژوهشــي اعتمــاد نمـــي   ). 1393(.خبرگــزاري ايســنا  

http://www.isna.ir/fa/news/93102010829
مجلـه دانشـگاه علـوم پزشـكي و     نگرش دانشجويان پزشكي در مورد اهميـت پـژوهش،   ). 1381(.جواديان، ي

.70- 64، )22(درماني قزوين- خدمات بهداشتي

اي به تحقيق و توسعه در ايـران و چنـد كشـور    رويكرد تحليلي مقايسه). 1391(.زاده، ايعو شف.جمالي پاقلعه، م

.23- 34، )31(ها و مراكز رشد، سال هشتمفصلنامه تخصصي پارك. پيشرفته

. شناسي اعتمـاد اجتمـاعي و عوامـل مـؤثر بـر آن در شـهر سـاري       گونه). 1391(.آبادي، او صالح. حيدرآبادي، ا

.115- 129، )3(ه اجتماعي ايران، سال چهارممطالعات توسع

.طيب: تهران. روش تحقيق در علوم پزشكي). 1378(و همكاران .حخدمت،
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