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  چكيده
كه ريشه در فرهنگ و هويت اعضاي جامعـه   »اعتماد«سازه اجتماعي  گرفتن نظراين مطالعه با در 

در ميـان اسـتادان دانشـگاه و    را هـاي علمـي توليـد شـده در ايـران      ه مقالهوضعيت اعتماد ب ،دارد
بررسـي   ،پژوهش در ارتباط هسـتند ة دانشجويان مقطع دكتري، كه بيش از هر قشر ديگري با مقول

را اخيـر   هـاي سـال در  خصـوص بهو داليل وجود يا عدم اعتماد به توليدات علمي داخلي  نموده
گيـري هدفمنـد   با استفاده از ابزار مصاحبه و روش نمونهين پژوهش بدين منظور ا .كندمعرفي مي

شناسـي وضـعيت   و آسـيب  بـاره دراين كنندهشركت 21هاي به تحليل و بررسي ديدگاه و نگرش
پژوهش در قالب اعتماد و ارجاع دادن به كارهاي پژوهشي داخلي در مقايسه با مقـاالت خـارجي   

 پژوهشـي داخلـي  ـ    اعتمـادي بـه توليـدات علمـي    نوعي بـي  دهندةتحقيق نشان نتايج. پردازدمي
ي هـا بنا بـه يافتـه   عدم اعتماد اين هايريشه در انتها .است خارجي هايزبان ةدر حوز خصوصبه

  گردد. ارائه ميو راهكارهايي براي برطرف كردن آن  تحقيق
   .، مقاالت علمي، مشكالتاعتماد، پژوهش، ارجاع دادن: هاهكليدواژ

  ه. مقدم1
و  1404انـداز  در كشورمان ايران و با در نظر گرفتن سـند چشـم   پژوهش اساسيبا توجه به نقش 

رسد پرداختن به مسئله پـژوهش و مشـكالت و   به نظر مي ،تأكيد فزاينده بر دانش مبتني بر توليد علم
زيـابي  ار هـاي راهيكـي از   .اسـت امري ضروري  ،موانع بر سر راه توليدات علمي ارزشمند و باكيفيت

، پـرداختن بـه   هـا آننمـودن   مرتفع منظوربه وضعيت پژوهش در كشور براي يافتن موانع و مشكالت
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وجـود   متفـاوتي در يـك كشـور   هاي فرهنگپرواضح است كه  .باشدميبستر فرهنگي موجود در آن 
  است.  اعتماديها، فرهنگ اعتماد و بييكي از انواع فرهنگ .دارد

- (مورفي به شمار آورد يك فرهنگ عنوانبهدرك فردي و در سطح گروهي،  وانعنبهتوان اعتماد را مي
سـرمايه  هـاي  يكي از ابعاد و مؤلفـه  عنوانبهاعتماد را  )159ص، 1391شربتيان ( .)2014، 2و لمپل 1گراهام

 هايهگروكه بايد در قشرها و  هاييارزشملي نگهدارنده در زمره اع مثابهبه«اجتماعي معرفي كرده و آن را 
ايـن   شـاهد ، مطالعات انجام شـده  وجوداينبا داند.مي »اي ايجاد، تقويت و منتشر شوداجتماعي هر جامعه

ـياري از جوامـع     نيسـت ران از وضـعيت مطلـوبي برخـوردار    ايـ جملـه ازاست كه اعتماد اجتماعي در بس
ي، بيات، اسكات و زالـي  وكار و كارآفريندر حوزه كسب ايمطالعه در ).1391آبادي، حيدرآبادي و صالح(
 اي بـا جامعـه  عنوانبهمقايسه با دانمارك  در 3اعتماد پايينفرهنگ با  ايجامعه عنوانبهايران را  نيز )2014(

ـاال و پـايين،      در همين راستا، كنند.معرفي مي 4اعتماد باال فرهنگ ـاد ب  مبدع مفاهيم جوامع بـا فرهنـگ اعتم
شده در بحث مطالعـات  اي شناختهچهره عنوانبه) 1995( 5وكويامافرانسيس ف ،آمريكايي ةمحقق و نويسند

توانايي يك اجتماع براي رقابت در بازارهاي جهـاني   اجتماعي مربوط به مقوله اعتماد بر اين باور است كه
جوامع با فرهنگ اعتماد پائين در وضع نابرابري نسبت به جوامع بـا  «شود: توسط اعتماد اجتماعي تعيين مي

بخشي كمتـري   يچيده از اثردر توسعه نهادهاي اجتماعي بزرگ و پ هاآنزيرا  ،اعتماد باال قرار دارند فرهنگ
  .)80ص، 2000، 6(اينگلهارت »برخوردارند

با توجه به اهميت پژوهش و نقش فرهنگ اعتماد در پژوهش است.  ،يكي از مسائل مهم پيش رو
در آيـا  ، ما در اين مطالعه برآنيم تـا بيـابيم كـه    ي نظام آموزشي و پژوهشي يك جامعهدر رشد و پوياي

ة فرهنـگ در حـوز  ة كشور ايران با توجه به فرهنگ موجود كه فرهنگي با اعتماد پايين است، اين جنب
و  چيست اعتماديبيداليل در اين صورت  ؛شودمينيز ديده  هاآنكارهاي پژوهشي و ارجاع دادن به 

  .ساختبرطرف را  هاآنتوان چگونه مي

                                                            
1 Murphy-Graham 
2 Lample 
3 Low-trust culture 
4 High-trust culture 
5 Francis Fukuyama 
6 Inglehart 
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  پيشينه تحقيق. 2
  . نظام پژوهشي كشور2- 1

ايـران كشـوري اسـت    « هجـري شمسـي   1404انداز جمهوري اسالمي ايـران در افـق   چشمطبق 
انقالبـي،   در سطح منطقه، بـا هويـت اسـالمي و    علمي و فناوري قتصادي،ااول  يگاهبا جايافته توسعه
هاي مجلـس  مركز پژوهش» (المللابط بينثر در رومؤبا تعامل سازنده و  بخش در جهان اسالم والهام

، توليد علم و اساس و زيربناي حصول اين اهداف ،كه قابل مالحظه است طورهمان). شوراي اسالمي
سـال   12) حدود 13/8/1382انون (از تاريخ تصويب اين ق. باشدميارتقاي كيفيت پژوهش  فناوري و

در امر پژوهش تا حد زيادي در جهت ارتقاي  هاي كالنگذاريرسد كه سياستگذرد و به نظر ميمي
 هـا آنبرآورد موفقيـت  ها و شناسي اين روشآسيب روازاينبنيان گام برداشته است. هاي دانشفعاليت

به بررسي موانـع  پژوهشگران بسياري آيد. شده امري ضروري به شمار ميدر دستيابي به اهداف تعيين
ه و عوامل سـاختاري متعـددي را در ايـن زمينـه معرفـي      نجام پژوهش در كشور پرداختو مشكالت ا

؛ 1386مختـاري،  عرب( بودجهو كمبود  به مسائلي از قبيل مشكالت مالي ،مثالعنوانبه هاآناند. نموده
دانـش تخصصـي در    كمبـود  )،1381؛ جواديان، 1391، زادهشفيع و؛ جمالي 1382پور، سواري و تقي

انگيزه و وقت كافي (صافي،  نداشتن ،)1391هي، لال؛ فضل1378، بان؛ تا1377نه پژوهش (طالقاني، زمي
 واشـاعه   نـد يفرآ بـه  يافكـ  توجـه  عـدم و )1378خدمت، ؛ 1389؛ سرشتي، كاظميان و دريس، 1380

دقيق مطالعات انجام شـده در  ة با مطالع، درنهايت اند.اشاره كرده )1389قات (فرهادي، يتحق كاربست
هـاي  يكساني در محيط نتايج وبيشكمدريافت كه  توانميدر كشور،  زمينه بررسي معضالت پژوهش

ايـن  در حد انتظار از روند اجراي  بخشيحاصل شده است كه همگي داللت بر عدم رضايت متفاوت
  .دارنداخير  هايسالدر  خصوصبه در كشور امر خطير

أثيري بر پژوهش و رونـد  اين است كه فضاي فرهنگي جامعه چه ت شودميسؤالي كه در اينجا مطرح  
موضوعي زيربنايي كه كمتر مورد توجه و بررسي پژوهشگران در زمينه مسـائل   ؛اجراي آن در جامعه دارد

يك عنصر فرهنگي و تأثير آن در ارجـاع   عنوانبهاين مطالعه، اعتماد  در پژوهش در ايران قرار گرفته است.
بـه نقـل از وارد،    )1995( گيرد. فوكوياماسي قرار ميخارجي مورد برر هايزبانة دادن به مقاالت در حوز



 دوم شمارة                      )      انساني علوم و ادبيات دانشكدة( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     4 

 

) معتقد است كه ما براي پيشرفت و توسعه، نيازمند باال بردن سطح آگاهي نسبت به 2014( 7يرمامرو و مي
  وجود اعتماد (يا عدم اعتماد) هستيم.

  . سازه اجتماعي اعتماد2- 2
هـاي جمعـي و   فعاليـت ة و پايـ اعتماد به ديگران مشخصه اساسي يك جامعـه موفـق و پررونـق    

 9راتـر  بـه نقـل از  ) 1973( 8كاپالن ).2014گراهام و لمپل، - (مورفي باشدميبين اعضاي آن  همكاري
 كه حرف يـا قـول  داند از فرد يا گروهي ديگر مي انتظار يك فرد يا گروه عنوانبهرا  »اعتماد« )،1967(
) بـر ايـن   2000( 10لومـان  عالوه بـر ايـن،   .د، چه به صورت نوشتاري و چه گفتاري، قابل اتكا باشاو

  بستگي دارد.افراد به محيط محلي و تجربه شخصي  ،گيري اعتماد يا عدم اعتمادشكل كه اعتقاد است
ياماگيشـي و  ، مثالعنوانبهاند. انواع مختلفي از اعتماد را معرفي كرده ،در مطالعات بسياريپژوهشگران 

هـا  يا اطميناني كه به غريبـه  13»اعتماد عمومي«بين ) 2015( 12و سام بدسكو) به نقل از 1994( 11ياماگيشي
 شود.، تمايز قائل ميباشدميفرد پيش از اعتماد به او  كه مستلزم شناخت 14»دانشاعتماد مبتني بر «داريم و 

و  كـرده را ارائـه   16)، سه نوع اعتماد اختصاصي، عمومي و هـويتي 2013( 15و بوئر گفريت ،طرف ديگر از
ـاد  ؛كه اعتماد هويتي از دو نوع ديگر متفاوت است ندمعتقد ـاط و   ،چرا كه در اعتماد هويتي مبناي اعتم ارتب

) به تحليل 1997( 17بلومكويستاي ديگر، در مطالعه شناخت فردي نيست بلكه يك هويت مشترك است.
هـاي  تماد در زمينهمفهوم اعهاي مرتبط با آن پرداخته و و همچنين ذكر سازهسطوح و ابعاد مختلف اعتماد 

دارد اظهـار مـي  دهد. وي وكار را مورد بررسي قرار ميروانشناسي، فلسفه، اقتصاد و كسب ازجملهمختلف 
توان با استفاده صحيح از آن در جهت پيشبرد اهداف خود گـام  ميكه با فهم بهتر اين مفهوم مهم و پيچيده 

                                                            
7 Ward, Mamerow and Meyer 
8 Kaplan 
9 Rotter 
10 Luhmann 
11 Yamagishi 
12 Badescu and Sum 
13 Generalized trust 
14 Knowledge-based trust 
15 Freitag and Bauer 
16Identity-based trust 
17 Blomqvist 
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كند رويكرد و پيشنهاد مي مطرح كرده را 19»عتمادمنظورشناسي ا«) 2004( 18اوريگي، اين ميان در برداشت.
با مطالعه اعتماد غيرمرتبط نيست. به عقيده او اعتماد به صداقت گوينده جزء مهمي از روند درك  20يساگر

تحليلي فراوانـي  ها، عملكردها و سطوح نقش انعكاس »اعتماد«اظهار اينكه اخير،  هايسال در متقابل است.
، 21آيد (كاستا، رو و تايليوبه شمار مي ه عطفي براي نظريه و تحقيق روي اين موضوعنقط عنوانبه باشدمي

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

و انديشمندان ايراني بر اين باورند كه شواهد بسـياري   نظرانصاحب، دتر اشاره شكه پيشطور همان
). 1391آبـادي،  مبني بر كاهش اعتماد اجتماعي در ايران در تمام سطوح وجود دارد (حيدرآبادي و صالح

بررسـي   بـه ) 1388لويـه ( ابراهيمي، اي بر ميزان اعتماد اجتماعي در شهر گرمساردر مطالعه، مثالعنوانبه
هـا پرداختـه و   د به سازمانص اعتماد اجتماعي شامل اعتماد به عموم مردم، اعتماد به اصناف و اعتماشاخ

 5/20، حـدود  بـوده  متوسط حداعتماد اجتماعي در  داراي ياندرصد از پاسخگو 5/63« دهد كهنشان مي
ـتند درصـد داراي اعتمـاد اجتمـاعي بـاال     16و تنهـا حـدود    ،درصد داراي اعتماد اجتمـاعي پـايين    » هس

هـاي  ) با بررسي ميزان اعتماد اجتماعي در مراكز شهرسـتان 1389( همكارانهمچنين، كتابي و  .)65(ص
ـين    جـز بـه نشان دادند كه  استان چهارمحال و بختياري و عوامل مؤثر و مرتبط با آن - اعتمـاد بنيـادي و ب

 عنـوان بـه و مناصـب   شخص، ميزان اعتماد در انواع عمـومي، سـازماني، سياسـي و اعتمـاد بـه مشـاغل      
 ،سـوي ديگـر   از .قـرار دارد تـر از متوسـط   هاي اعتمـاد اجتمـاعي در سـطح متوسـط و پـايين     زيرشاخه

) با ارائه شواهدي پايين بودن اعتمـاد اجتمـاعي در اسـتان مازنـدران را     1391آبادي (حيدرآبادي و صالح
تـرين شـاخص سـرمايه اجتمـاعي     اساسي عنوانبهمطرح كرده و بر لزوم بررسي علمي اعتماد اجتماعي 

  كند.  مي تأكيد
معاون پژوهش و فناوري دانشـگاه اراك  )، 1393در گزارشي از خبرگزاري ايسنا (در همين راستا، 

عدم اعتمـاد جامعـه بـه     ،هاهروي واحد پژوهش دانشگا معضالت پيش ازجمله اعتقاد است كه نيبر ا

                                                            
18 Origgi 
19 Pragmatics of trust 
20 Gricean approach 
21 Costa, Roe and Taillieu 
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رسد كـه  به نظر مي ،كه قابل مالحظه است طورانهم بنابراين ؛است دستاوردهاي پژوهشي دانشگاهي
منتقـل  نيـز  فضاي پـژوهش،   ازجملهدر يك فرهنگ احتماالً به فضاهاي ديگر،  اعتماديبيفضاي اين 

 هـاي مؤلفـه در اين مطالعه برآنيم تا با در نظر گرفتن سازه اجتماعي اعتمـاد كـه يكـي از     خواهد شد.
وضعيت توليدات پژوهشي داخلي از ديـدگاه تنـي چنـد از     به بررسي آيدميفرهنگي جامعه به شمار 

هاي فرهنگـي  اساتيد و دانشجويان فعال در اين عرصه بپردازيم. اميد است با در نظر قرار دادن تفاوت
هاي بومي و متناسب با فرهنگ و طرز تفكـر خـود را يافتـه و مبنـاي     بين جوامع مختلف بتوانيم شيوه

  ها قرار دهيم.  سازيها و تصميمگذاريسياست
اخير و داليل وجود يـا   هايسالبررسي وضعيت اعتماد به كارهاي پژوهشي انجام شده در  جهت

 زير سؤاالت ،در كشورمان ايرانخارجي  هايزبانة در حوزعدم اعتماد به توليدات علمي و پژوهشي 
  گرديد: مطرح جهت نظرسنجي از پژوهشگران نمونه تحقيقدو محقق  توسط
  منبع و ارجاع دادن به آن نقش دارد؟ عنوانبه اياعتماد در انتخاب مقاله ،به چه ميزان مابه نظر ش .1
  ؟خارجييا  كنيدمقاالت ايراني استفاده  از بيشتر ،براي ارجاع دادن دهيدميترجيح آيا  .2
ـتادان)    در ايران خود كارهاي پژوهشي همكارانبه آيا  .3 بـه كارهـاي پژوهشـي    و يـا  (در گـروه اس

  ؟دهيدميارجاع  هاآنو به  دياعتماد دار (در گروه دانشجويان) خودن همكالسيا
يا به كارهاي پژوهشـي  و (در گروه استادان)  هاي انجام شده توسط دانشجويان خودآيا به پژوهش .4
  د؟ياعتماد دار (در گروه دانشجويان)  خود استادان
  ؟دهيدميارجاع  هاآند و به يآيا به كارهاي پژوهشي خود اعتماد دار .5
  از نظر شما دليل آن چيست؟ ؟دهندميارجاع  هابه كارهاي پژوهشي ايراني چقدر هاخارجي .6
 ؟چقدر است هانسبت به كارهاي پژوهشي انجام شده در ايران توسط ايرانياعتماد شما  درمجموع .7

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

  روش تحقيق .3
  كنندگانشركت .3- 1

و  اسـتادان دو گـروه   از گيري هدفمند انجام گرفـت، كه با استفاده از روش نمونه ،در اين پژوهش
 6زن و  4(اسـتاد   10 اسـتادان . در گروه استفاده شددانشجويان مقطع دكتري دانشگاه فردوسي مشهد 
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مرد)، زبان و ادبيات  4 و زن 1انگليسي (هاي آموزش زبان سال، در رشته 65تا  30در بازه سني  )مرد
مـرد) قـرار    1زن) و مترجمـي زبـان انگليسـي (    1مرد)، زبان و ادبيات فرانسـه (  1زن و  2انگليسي (

 5نفـر رتبـه دانشـيار، و     3، تمام نفر داراي رتبه استاد 2در گروه استادان شامل  كنندگانشركتداشتند. 
اول تا سـوم دوره دكتـري    هايسالدانشجوي  11انشجويان نيز . در گروه دباشند نفر رتبه استاديارمي

سـال، شـركت داشـتند.     38تـا   28در بـازه سـني    )مـرد  3زن و  8(در رشته آموزش زبان انگليسـي  
مقالـه چـاپ شـده در مجـالت معتبـر       14تا  2كننده در اين مطالعه هر يك داراي دانشجويان شركت

 كنندهشركت 21 هايدادهبا تحليل اين تعداد افراد اين بود كه دليل استفاده از داخلي و خارجي بودند. 
  نتيجه جديد ديگري حاصل نشد.  كهطوريبه ؛در دو گروه، نتايج به حد اشباع رسيد

ـاي  در حـوزه  هاآن كه اين بودخارجي  هايزبانهاي ها از رشتهانتخاب نمونهاساس  ـته ميـان ه  ايرش
ي همچـون روانشناسـي،   يهاال، در رشته آموزش زبان انگليسي حوزهبراي مث ؛دارند فعاليت خاص طوربه

و غيره از اهميـت   كيفي واي، آمار كمي كالم و منظور شناسي، بررسي مقابله وتحليلتجزيهشناسي، جامعه
ـته وجـود دارد.    اي در تمامي اين زمينهمطالعات گسترده درنتيجهبسيار بااليي برخوردارند و  ها در ايـن رش

خارجي، آشنايي كامل آنان به زبان مقاالت چاپ شده در  هايزبانهاي ها از رشتهيگر انتخاب نمونهدليل د
 چنـان آن: اوالً، مطالعه مقاالت به زبان انگليسي براي آنان باشدميالمللي بود كه داراي دو مزيت عرصه بين

ت تـأليف شـده توسـط    شود؛ ثانياً، در خـالل ترجمـه و يـا ويـرايش مقـاال     محسوب نمي خاصي چالش
 ي علوم انسـاني هانويسي در ديگر رشتهمقاله سازوكارپژوهشي، با - علميهاي پژوهشگران در ديگر حوزه

  دارند. آشنايي
  22خودة . دربار3- 2

ة ، بخـش دربـار  شودهاي كيفي مورد غفلت واقع ميدر پژوهش معموالً هايي كهيكي از قسمت
- مـي دهنده تحقيق انجام پژوهشگران 23هايو گرايش خصوصيات، عاليقخود است كه بازتابي از 

شـود، مطـرح   تحقيق محسوب مـي كنندگان جزئي از نويسنده هم مانند شركت آنجائي كهاز . باشد
از )، 1381ذكـايي ( ة به گفتـ رسد. امري ضروري به نظر ميدر مطالعات كيفي هاي او كردن ويژگي

                                                            
22Reflexivity 
23 Biases 
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- در جريان تحقيق بازانديشي ميقش خود را منظم ن طوربهكه  است اينمحقق كيفي هاي مشخصه

 24ويليـگ اعتقـاد   بـه  كند و به بيوگرافي شخصي خود و نحوه تأثير آن بر مطالعـه حسـاس اسـت.   
مـا بـه بافـت تحقيـق و      هـاي واكنشخود، ما را به تفكر درباره اينكه چگونه ة بخش دربار) 2013(

او همچنين معتقد است كه  كند.يدعوت م سازدميدرك خاصي از آن را ممكن  بينش و ،اطالعات
شوند كه بايد حذف بشوند بلكه هايي محسوب نمي، گرايشمحقق 25هايگذاريها و سرمايهانگيزه

  د.ندهتحقيق و نتايج آن را شكل مي درنتيجهشرايطي هستند كه پژوهش را ميسر ساخته و 
در رشته  اه فردوسي مشهداستاد تمام دانشگ هاآنانجام گرفت. يكي از  تناين پژوهش توسط دو 

ـ  . باشدمي ، خراسان رضوياهل مشهدو آموزش زبان انگليسي،  متعـددي در   هـاي هايشـان داراي مقال
 المللـي هاي ملـي و بـين  معتبر علمي و كنفرانسدر نشريات  مسائل آموزش زباني تخصصهاي زمينه
- و جامعـه  ن، روانشناسـي هاي پژوهشي مورد عالقه او فرهنگ و هويت در يادگيري زبـا زمينه .است

  .باشدميشناسي زبان 
است.  ، و اهل مشهد، خراسان رضويدانشجوي دكتري رشته آموزش زبان انگليسي ،محقق ديگر
- ناسي و تربيـت مـدرس زبـان انگليسـي در نشـريه علمـي      نشهاي رواهايي در حوزهوي داراي مقاله

توان مياو براي پژوهش  مورد عالقه هايحوزهاز  .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
استفاده گرديد. پـس از   نيمه ساختار يافته ها از روش مصاحبهآوري دادهدر اين مطالعه، براي جمع

در  خـود را  نظـر كنندگان در پژوهش خواسته شد تـا  سط محققان، از شركتتو تحقيق سؤاالتطرح 
 دقيقه 15متوسط  طوربه هامصاحبهزمان بيان نمايند. كامل و شفاف  طوربه سؤاالترابطه با هر يك از 

بـه  ثبت گرديده و سپس توسط دستگاه ضبط صوت  هاي آنانپاسخ .به طول انجاميد ماه 2مدت  به و
مـورد   را هـا مصـاحبه آوري اطالعات، دو محقق محتـواي  . پس از جمعگردانده شدصورت نوشتار بر

  .گرديد و ارائه ها استخراجسپس مضامين مرتبط از متن مصاحبه .دادندو بررسي دقيق قرار تحليل 

                                                            
24Willig 
25 Investments 
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  هاتحليل دادهنتايج . 4
تخاب مقاله اول، گوياي نقش مؤثر اعتماد در ان سؤالها در مورد بررسي و تحليل محتواي مصاحبه

اي كه مقاله مورد نظر در اعتبار مجله ،استادانهمه طبق نظر  .باشدميمنبع و ارجاع دادن به آن  عنوانبه
انتخاب منبع بر اسـاس اعتمـاد بـه    بر  همچنين استادان آن چاپ شده است داراي اهميت بسيار است.

اد داشت كه توجـه بـه نـام نويسـنده در     يكي از استادان در اين زمينه اعتق .تأكيد داشتندنويسنده مقاله 
كساني كه صاحب نام هستند ايشان از ديدگاه پژوهشي است. - علمي تر از توجه به نام مجلهايران مهم

. ايـن  اي را چاپ كننـد هر نوع مقاله مجالت ممكن است كهدرحالي ،پذيرندمسئوليت كار خود را مي
 شـود از نام مجله است چون گـاهي مـي   ترمهمه خيلي در ايران نام نويسند«استاد در اين رابطه گفت: 

پژوهشي بفرستيد و چاپ هم بشود ولي بعد معلوم بشـود كـه   - اي را براي يك مجله علمييك مقاله
كساني كه صاحب نام هسـتند حاضـر   «استاد در ادامه تأكيد كرد  اين» اين مقاله مشكالتي داشته است.
. نكتـه ديگـري   »زنند بر عهده دارندرا كه مي هاييحرفئوليت مس طبعاًنيستند نامشان را ضايع كنند و 

در جلب اعتماد به نويسنده مقالـه و ارجـاع    كيفيت محتواي مقالهكه در گروه استادان به آن اشاره شد 
كيفيت الزم را داشته  هاآناي از نظر از استادان بر اين اعتقاد بودند كه اگر مقاله تعدادي .بود آندادن به 

  .)1(جدولدهند له اعتماد كرده و به آن ارجاع مياقبه نويسنده آن مباشد 
  استادان گروهمنبع در  عنوانبهدر انتخاب مقاله  »اعتماد«مؤثر . نقش 1جدول 

  مثال درصد مضمون

منبع بر اساس اعتماد  عنوانبهانتخاب مقاله 
  مجلهبه 

100%  
ها كه مجلهيا نه. بعضي هست  يكدرجه مجلهگردد به اينكهانتخاب مقاله برمي

قابل  Q1 هايمجلهارجاع داده شده است.  هاآنقابل اعتماد نيستند كمتر به 
  ..آيد.درجه اعتماد پايين مي Q4اعتماد هستند و تا 

منبع بر اساس اعتماد  عنوانبهانتخاب مقاله 
  نويسنده مقالهبه 

70%  
 هايسايتودم... از شناخته شده هستند در زمينه تحقيقات خهايآدميك سري
Scopus  وScience Direct توانيد در مورد يك فرد اطالعات علمي و مي

  پژوهشي او را در بياوريد...
افرادانتخاب منبع بر اساس اعتماد به 

  ارجاع شده توسط نويسنده مورد اعتماد
60%  

يا از شناسم و را مي هاآنروم كه براي انتخاب مقاله براي ارجاع سراغ كساني مي
  كنم.استفاده مي انددادهارجاع   هاآنمنابعي كه 

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

  دهم.و به آن كار ارجاع مي
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اعتمـاد بـه   ره دكتري نيز عالوه بر تأكيد بر استفاده از مجـالت معتبـر، از   تعدادي از دانشجويان دو
 گونـه ايـن سخن گفتند. به اعتقـاد آنـان   كنند تخصصي در زمينه خاصي كار مي طوربهنويسندگاني كه 

نويسندگان معموالً صاحب سبك هستند و حرفي براي گفتن دارند. عالوه بر آن برخي از دانشجويان 
نمونـه، يكـي از دانشـجويان     عنـوان بـه نشـان كردنـد.   را خاطرز نويسندگان غير معتمد ا قولنقلعدم 
كنم ولـي  اعتماد ندارم در مقاله خودم استفاده نمي هاآناز كار كساني كه به  ايجمله« گفت: بارهدراين

  .)2(جدول»ممكن است كه در قسمت پيشينه تحقيق فقط به كاري كه انجام داده است اشاره كنم
  دانشجويانگروه منبع در  عنوانبهدر انتخاب مقاله  »اعتماد«مؤثر . نقش 2ول جد

  مثال درصد مضمون
در انتخاب مقالهمجلهنقش مؤثر اعتماد به
- كنم و ترجيحاً به مجالت علميمجالتي كه معتبرتر باشند استفاده مي  %100 منبععنوانبه

  دهم.پژوهشي داخل ارجاع نمي

داده استفاده  اوكه هم به خاطر اعتمادي كه به يك نويسنده دارم از منابعي   %91  پژوهشگران قابل اعتمادمنابع استفاده از 
  كنم.مي

تخصصيطوربهنويسندگاني كهاعتماد به 
دهم كه صاحب سبك هستند و فقط در يك من به كساني ارجاع مي  %55  كننددر زمينه خاصي كار مي

  .اندصصمتخاند و حوزه تخصصي كار كرده

  %27  معتمدعدم نقل قول از نويسندگان غير
اعتماد ندارم در مقاله خودم استفاده  هاآناي از كار كساني كه به جمله
كنم ولي ممكن است كه در قسمت پيشينه تحقيق فقط به كاري كه نمي

  انجام داده است اشاره كنم.
در  هـا آن اين نتيجه حاصل شد كه ،دوم سؤالكنندگان اين پژوهش به هاي شركتبا بررسي پاسخ

درصـد از  90). 4و3(جـدول   استفاده كننـد  خارجياز مقاالت نويسندگان دهند اكثر اوقات ترجيح مي
دهنـد؛  ارجـاع مـي   شناسـند مـي كـه   هـايي ايرانـي بـه كارهـاي   فقط ، طوركليبهاستادان اذعان داشتند 

  داليل آنان عبارت بودند از: ازجمله. كنند دهند بيشتر از مقاالت خارجي استفادهترجيح مي حالدرعين
   سرقت ادبي - 1
و عدم كنندگان از مشاركتداده  اجباري آوريجمعبراي مثال، ( هاداده آوريجمععدم صحت  - 2
  )پژوهش درآنان به شركت  رغبت
  هاتوسط ايراني اصول نگارشي نكردن رعايت - 3
  نبودن آنان  نظرصاحب - 4
  هالهمقا پائين بودن سطح علمي - 5
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  هادر مقاله عدم وجود قالب پژوهشي خاص - 6
ـات تطبيقـي انگليسـي و فارسـي داراي      يكي از استادان گروه زبان و ادبيات  انگليسي كه در زمينـه ادبي

 خـوانم مـي پژوهشي را - علمي هايمجلهمن « گفت: بارهدراين باشدميهاي متعددي تخصص و پژوهش
بينيد هيچ ارتباطي بين اين مطالـب  كنيد ميپژوهشي است. نگاه مي- علمي هااينكه اسم  كشمميخجالت 

وجود ندارد، هيچ منبع معتبري در آن وجود ندارد، از لحاظ نگارشي رعايت نشده، كالً يك بدبيني خاصي 
ديگري دليل ترجيح به ارجاع ندادن بـه مقـاالت    استاد .»شوددارم نسبت به كارهايي كه در ايران چاپ مي

كه مشكل نوشتن داريم. از  اين استمشكل و معضل اساسي ما در ايران « توصيف كرد: گونهاين فارسي را
كه خوب و منسجم نوشته شـده باشـد و سـاختارمند     ايمقالهگرفته تا استاد دانشگاهمان.  دبستانمانمعلم 
اصول و اخالقيـات روش  از نبود آموزش كافي در زمينه  استاداناز  برخي .»كه بايد نداريم اياندازهبهباشد 

  لزوم باال بردن آگاهي دانشجويان در اين زمينه تأكيد كردند. برو  ه دانشجويان ابراز نارضايتي كردهتحقيق ب
 نظـر صـاحب هـا معمـوالً   ايراني علت ديگري كه توسط استادان در اين رابطه بيان شد اين بود كه

اكثر كساني  كي از استادان بر اين اعتقاد بود كهبراي مثال ي آيند.مي حساببهمنبع دست دوم  نيستند و
اسـتاد ديگـري در    انـد. كه شناخته شده نيستند مطالب را از جاي ديگري گرفته و به بيان خود نوشـته 

من بخواهم يك نفري را نام ببرم كـه   هاايرانياز ميان  ، در حوزه تحقيق من«همين زمينه تصريح كرد: 
  »به او استناد بكنم، نه. وانمتميهست و من  نظرصاحبمثالً 

  هاخارجيارجاع دادن به مقاالت  بهگروه استادان . ترجيح 3جدول 
  مثال درصد مضمون

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

در  معتبر هايهمجلارجاع به مقاالت چاپ شده در 
- ي كه ايندكس قويامجلهنويسنده را نشناسم،  كهدرصورتي  %100  )خارجيصورت عدم شناخت نويسنده مقاله (ايراني يا 

  آن كار ارجاع بدهم. دهم بهتري داشته باشد ترجيح مي

مجله خوبي  مقاله خارجي كه كيفيت بااليي داشته باشد و در  %100  كيفيت نويسندگان خارجيمقاالت باترجيح به ارجاع به 
  دهم.ترجيح مي ايراني مقالهچاپ شده باشد را به 

شناسم حتماً را مي هاآنهايي كه در كل، به كارهاي ايراني  %90  نويسندگان شناخته شده ايرانيارجاع به مقاالت 
  دهم.ارجاع مي
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ترجيح به ارجاع ندادن به مقاالت نويسندگان ايراني به 
ر بدون اشاره به منبع دليل وجود مطالبي از منبع ديگ

  )سرقت ادبي(
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.

ت نويسندگان ايراني بهترجيح به ارجاع ندادن به مقاال
از لحاظ صحت  هاآنقابل اعتماد نبودن كارهاي علت 

 هادادهآوريجمع
90%  

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

  برد.مي سؤالزير 
صداقت وترجيح به ارجاع به مقاالت خارجي به دليل

در بيان  هاآندانم صداقت ها. به دليل اينكه ميترجيحاً غربي  %90  حفظ اصول نگارشي
  مطالب و ارجاعات و در حفظ اصول نگارشي بيشتر است.

ترجيح به ارجاع ندادن به مقاالت نويسندگان ايراني به 
  %60  نبودن نظرصاحبعلت 

يك نفري را ها من بخواهم در حوزه تحقيق من از ميان ايراني
توانم به او استناد هست و من مي نظرصاحبنام ببرم كه مثالً 

  بكنم، نه.

داشتن ترجيح به ارجاع ندادن به مقاالت فارسي به دليل 
  %50  در اين زمينه نبود آموزش كافيو  مشكل در نوشتن

كه مشكل  اين استمشكل و معضل اساسي ما در ايران 
رفته تا استاد دانشگاهمان. گ نوشتن داريم. از معلم دبستانمان

باشد و ساختارمند اي كه خوب و منسجم نوشته شده مقاله
  كه بايد نداريم. اياندازهبهباشد 

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

استفاده  زبانانفارسياگر كار انگليسي باشد من خيلي كم از 
هاي فارسي به قالب عتقاد دارم خيلي مقالهكنم چون امي

  خاصي معتقد نيستند.

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

  مقاالت.
30%  

كشم كه خوانم خجالت ميپژوهشي را مي- هاي علميمجله
بينيد هيچ يكنيد مپژوهشي است. نگاه مي- علمي هاايناسم 

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

  شود.خاصي دارم نسبت به كارهايي كه در ايران چاپ مي
در موضوعاتي كه ارجاع به مقاالت نويسندگان ايراني 

  %20  اند.ها كمتر كار كردهخارجي
دهم به مقاالت زمينه موضوعات فرهنگ و هنر ترجيح ميدر

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

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

كنم خيلي اش صحبت ميدر حوزه خاصي كه من دارم درباره
كنم يك جاهايي خيلي بد فهميده شده... فكر مينوپاست يا 

  ها نياز به زمان داريم.براي ارجاع دادن به كارهاي ايراني

شـناخته شـده بـودن     ي از قبيـل داليلـ دانشجويان در رابطه با ترجيح به ارجاع به مقاالت خارجي 
ند. براي مثال، يكي و رعايت مسائل پژوهشي را مطرح نمود هاآن هايايدهها، اصل بودن اسامي غربي

 هـاي ايـده مال خودشان است و ما فقط از  ،تئوري پردازند و ايده هاغربي« از دانشجويان چنين گفت:
كـه   طـور آنها به يكديگر ام حتي ايرانيهاي فارسي كه من مطالعه كردهكنيم. در مقالهاستفاده مي هاآن
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، نيـز  از دانشـجويان  درصـد  27 حدود .»دانندبايد ارجاع نداده بودند چون همديگر را منبع دانش نمي
در زمينه تخصصي خود  و وجود  هاآنها را در صورت شناخته شده بودن نام ارجاع به مقاالت ايراني

  دادند. در مجالت معتبر ترجيح مي
  هايخارجارجاع دادن به مقاالت  بهگروه دانشجويان . ترجيح 4جدول 
  مثال  درصد  مضمون

دادن به مقاالت خارجي به دليل ترجيح به ارجاع 
  %82  رعايت مسائل پژوهشي

بيشتر اعتماد  هاآندهم از مقاالت خارجي استفاده كنم. به ترجيح مي
اول  از واست  ترپررنگ هاآندارم چون بحث سرقت ادبي براي 

  كه اين يك نوع دزدي است... اندگرفتهتحصيل ياد 
ه دليلترجيح به ارجاع دادن به مقاالت خارجي ب

  %82  هاآنشناخته شده بودن اسامي 
 ترشدهشناخته هاآندهم چون اسامي مقاالت خارجي را ترجيح مي

  برد.ام را باالتر ميهستند و اين اعتبار مقاله

ترجيح به ارجاع دادن به مقاالت خارجي به دليل 
  %73  هاآنهاي اصل بودن ايده

- است و ما فقط از ايده ها تئوري پردازند و ايده مال خودشانغربي

ام هاي فارسي كه من مطالعه كردهكنيم. در مقالهاستفاده مي هاآنهاي 
كه بايد ارجاع نداده بودند چون  طورآنها به يكديگر حتي ايراني

  دانند.همديگر را منبع دانش نمي
شناختهدر صورت  هاايرانيارجاع به مقاالت 

و   خود در زمينه تخصصي هاآنشده بودن نام 
  وجود در مجالت معتبر

27%  
هايي كه در يك حوزه خاص معروف هستند دهم به ايرانيترجيح مي

  اند ارجاع بدهم.و كارهاي زيادي در مجالت معتبر چاپ كرده

ترجيح به ارجاع دادن به مقاالت خارجي به دليل
  %18  عدم اعتبار اسامي ايراني

قتي اسم فارسي چون و كنماستفاده مي اترجيحاً مقاالت خارجي ر
  شود.آيد توي مقاله، آن مقاله سريع رد ميمي

همكاران خـود و گـروه    كارهاي پژوهشي به استادانسوم بررسي ميزان اعتماد گروه  سؤالهدف 
بـا تحليـل دقيـق محتـواي      هـاي خـود بـود.   همكالسيانجام شده توسط هاي پژوهشدانشجويان به 

  .)5جدول ( شديمبا عدم اعتماد در بسياري از موارد روبرو بار ديگر  ،ها با دو گروهمصاحبه
بـودن مقـاالت همكـاران     دودرجـه ، عدم نظارت كافي بر روند تأليف مقالـه و  استادانبسياري از 

اعتمادي خود به برخي از آنان بيان كردند. يكي از اسـتادان در ايـن رابطـه اظهـار     خويش را اساس بي
مـن كـار دانشـجو و     روازايـن است، چقدر مقاله تك دارند؟  دودرجه كارهاي همكاران معموالً«كرد: 

كمـي نگـري سيسـتم     ،نبايـد ناديـده گرفتـه شـود     بارهدراينكه  ديگري نكته ».دانمهمكار را يكي مي
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اخير بر كميت مقاالت  هايسالتأكيد فزاينده سيستم آموزشي در ، استادانديدگاه  از .باشدميآموزشي 
 استاداناز  يكي». براي مقاصد ديگري مقاله چاپ كنند تا مقاصد علمي«تا افراد  باعث شدهچاپ شده 

دهـم  به نود درصد از همكارانم ارجاع نمي« كرد: اذعانگرايي سيستم آموزشي كميت با ابراز نگراني از
ها حاضر نيسـتند بـه خـاطر    نگري خيلييدانم. به خاطر كمپژوهشي نمي - چون كارهايشان را علمي

  .»كننداز خيلي از امتيازها بگذرند بنابراين براي اينكه ارتقا پيدا كنند كيفيت را فداي كميت مي هاشارز
هاي آموزشي در ايران و نبـود  مطرح شد بسته بودن محيط سؤالكه در پاسخ به اين مورد ديگري 

بادل نظـر نـداريم بـا    تچون ما «در اين رابطه معتقد است:  استادانتبادل نظر بين همكاران بود. يكي از 
بنـابراين   ،هستاي هستيم بيشتر كارهايمان محدود به ارتباط با دانشجويان همكاران و در محيط بسته
 هايحرفنو علمي نيست مگر اينكه از  هايحرفزدن  سازي علمي، برايفضاي طبيعي براي گفتمان

  .»رايج استخيلي ديگران استفاده كنيم كه اين االن در ايران 
  استاداندر گروه  به كارهاي پژوهشي همكاران در بسياري از موارد كافي »اعتماد«. عدم 5 جدول

  مثال  درصد  مضمون

عدم نظارت كافي بر اعتماد كم به علت 
  روند تأليف مقاله

80%  
شود و معموالً توسط دانشجويان نوشته ميبه شكل كلي، كارهاي همكاران

توانند و مقاله و دانشجو، استادان نمينامه به خاطر حجم زياد پايان معموالً
  نظارت دقيقي بر كارهاي دانشجويان انجام دهند.

عدم اعتماد به كيفيت مقاالت همكاران 
  %60  كمي نگري سيستم آموزشيبه دليل 

- دهم چون كارهايشان را علميبه نود درصد از همكارانم ارجاع نمي
ر نيستند به خاطر ها حاضنگري خيليدانم. به خاطر كميپژوهشي نمي

از خيلي از امتيازها بگذرند بنابراين براي اينكه ارتقا پيدا كنند كيفيت  هاارزش
  كنند.را فداي كميت مي

ارجاع دادن به مقاالت برخي از همكاران
و  بومي بودن موضوع مقالهتنها به دليل 

  كمبود مقاالت ديگر
30%  

فقط در يك صورت ممكنه دهم؛ ارجاع نمي عنوانهيچبهمئن باشم اگر مط
ارجاع بدم كه توي اون موضوع خاص بومي باشه و هيچ چيز ديگه وجود 

  نداشته باشه كه مجبور باشم استفاده كنم.
در يك حوزهاعتماد به همكاراني كه 

  .اندكردهزياد كار  تخصصي خاص
30%  

هايي هستند همكاراني كه كارهايشان قابل اعتنا است... در حوزه در حوزه
  كنند.بينند، خوب فكر مياند، خوب ميخودشان زياد كار كرده

در صورت بررسي اعتماد به همكاران 
  هاآنكار 

20%  
وقتي زمينه خاص پژوهشي همكارم با من يكي است خيلي مشتاق هستم 

- ن چگونه دارند آن كار را انجام ميكارش را بخوانم تا ببينم همكارهاي م

  دهم.ارجاع مي هاآندارم به  هاآندهند و بعد بر اساس شناختي كه از 
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 يشـان را هاارجاع به كار همكالسـي  شرط هاآن از درصد 36گفتگو با دانشجويان نيز نشان داد كه 
جـاع دادن بـه كـار    اردانشـجويان  درصـد از   72همچنـين،  . داننـد مـي همكاري با استاد قابل اعتمـاد  

درصـد دليـل    9حـدود  مجالت معتبـر و   در مقاالت آنان در صورت چاپ هاي خويش راهمكالسي
- نبودن همكالسي نظرصاحب ،از دانشجويان درصد 27حدود از سوي ديگر، نمودند.  بياندوستي را 

 در اين مورد هانآارجاع ندادن به كارهاي پژوهشي آنان اعالم كردند. يكي از  ي برايهاي خود را دليل
نكنم با تمام احترامي كه برايشـان قـائلم... تـرجيح     اين كار را دهمميترجيح «: اظهار نظر كرد گونهاين
  ».ي هستندنظرصاحب هايآدمبه كساني ارجاع بدهم كه  دهممي

انجـام شـده توسـط     هايپژوهشبه  استادان، اعتماد ال چهارمؤس كنندگان بههاي شركتدر پاسخ
  خود مورد بررسي قرار گرفت. استادانجويان خود و يا دانشجويان به كارهاي پژوهشي دانش

كارهـاي پژوهشـي   به تحليل محتواي مصاحبه با گروه استادان حاكي از اين است كه اكثر استادان 
پاسـخ بـه چرايـي ايـن      در ندارنـد.  اعتمـاد  آنـان، صورت عدم شناخت كافي از  در ،دانشجويان خود

بر اين اعتقاد بودند  استادانبسياري از هاي كارشناسي ارشد، نامهدر مورد پايان خصوصبه ،اعتماديبي
نظارت دقيقي بر  توانندنمياي دانشجويي، برخي از استادان هنامهكارها و پايان زيادبه خاطر حجم كه 

ست كـه ارائـه   بديهي ا روازاينمقاالت و كارهاي پژوهشي توليد شده توسط دانشجويان داشته باشند. 
رسـد.  بممكن به نظـر  كاري باكيفيت كه نياز به زمان و راهنمايي فراوان از جانب استاد دارد تقريباً غير

در ايـن   اسـت. عجوالنه بودن كارهاي پژوهشي دانشـجويي  دليل ديگري كه در اين رابطه مطرح شد 
كـه   بيـنم مي. من شوندميانجام  كارهاي دانشجويي معموالً عجوالنه«راستا يكي از استادان ابراز نمود: 
بر اين بـاور بـود    استادانديگر از  يكي ».كه تحويل بدهند نويسندميبا چه استيصالي فقط يك چيزي 

 انجام دهدنمره گرفتن مهم است تا اينكه يك كار علمي بنيادي  براي دانشجو هم مقاله درآوردن و«كه 
، اين خيلي براي دانشجوهاي ما االن مهم نيسـت  بيايد كه حرف نوي زده. وجود بهو اين حس در او 

  ».دناي براي خود فراهم كنيك مقاله بنويسند و رزومه خواهندميفقط  هاآن
برداري و كپيسازي، داده مشكالتي از قبيل نام بردند هاآناز  استادانكه مسائل قابل توجه ديگري 

از وضـعيت   كـه درحالييكي از استادان  .شدبامي برخي از دانشجوياندر كار ها جعل كردن پرسشنامه
 چيزهمهدر ايران، «در اين رابطه گفت:  كردميموجود پژوهش در حوزه علوم انساني اظهار نارضايتي 
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- كننـد، مقالـه  داده سازي مـي  هاتكثيريهمين تايپ و  خاصي حتي گاهي هايشركتخريدني شده، 

  ».كنند...سازي مي
هـاي دانشـجويي ابـراز اميـدواري كـرد و      امكان اعتماد به پژوهشة استاد ديگري درباردر مقابل، 

دانشجو آينه تمام نماي ماست... دانشجو اگر خوب راهنمايي بشود كارش قابل اعتماد اسـت.  « گفت:
  .)6(جدول  »ما بايد خيلي وقت بگذاريم
  استادان به كارهاي پژوهشي دانشجويي كمِ» اعتماد« .6جدول 

  مثال  درصد  مضمون

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

 عدم نظارت دقيقبه علت  اعتماديبي
توانند نظارت ، مقاله و دانشجو، استادان نمينامهپايانبه خاطر حجم زياد   %90  برخي استادان بر كارهاي دانشجويان

  بر كارهاي دانشجويان انجام دهند. دقيقي
جعلو  برداريكپيعدم اعتماد به علت 

 بينممي،  وقتي زياد شودميزياد ديده  هاآنبرداري در مصاديق كپي  %70  هاكردن پرسشنامه
  دكتري همش كپي پيست است... اعتمادم رو از دست ميدم. هايرساله

كارهاي  عجوالنه بودنعدم اعتماد به علت 
بينم كه با چه شوند. من ميعجوالنه انجام مي كارهاي دانشجويي معموالً  %70  هشي دانشجوييپژو

  نويسند كه تحويل بدهند.استيصالي فقط يك چيزي مي

توسط  سازيدادهعدم اعتماد به علت 
ده تا داده ارائه كرده، ايراد گرفتم  مثالًام بعد از شش ماه دانشجو داشته  %50  دانشجويان

  آمده نود تا آورده است.فرداش 

اعتماد به دانشجويان تحت نظارت دقيق 
نسبت به كارهاي ديگر  اعتماديبيو  خود

  دانشجويي

  
40%  

  

كنم  تأييدرا  هاآنمن بايد خط به خط كارهاي دانشجويانم را بخوانم تا 
دانشجويان بيشتر تمايل  گيرندمي ترراحتولي بعضي از همكارانم كه 
  كار كنند و نه با من. هاآندارند با 

در صورت همكاري با اعتماد به دانشجو 
زمينه كاري  اگر ببينم دانشجو با استادي كار كرده است كه من قبالً  %20  استاد مورد اعتماد

  دهم.ام به او ارجاع ميمشتركي با ايشان داشته
  

اعتماد  در صورتند كه پاسخ دادبه كارهاي پژوهشي استادان خود  اعتماددر ارتباط با  دانشجويان
همچنين از  هاآن خواهند داد. ارجاع اوبه مقاالت به دانش و تخصص استاد در زمينه موضوع پژوهش 

. سـخن گفتنـد   خـاص  ينداشـتن تخصصـ   به دليل اعتمادي به كارهاي پژوهشي برخي از استادانبي
ني كه مـثالً پنجـاه تـا مقالـه دارنـد      به استادا« :يكي از دانشجويان در اين زمينه تأكيد كرد، مثالعنوانبه

  .»اندكنم همه را دانشجوهايشان انجام دادهدرباره سي تا موضوع اعتماد ندارم چون احساس مي
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. پـردازد مـي و دانشجويان به كارهاي پژوهشـي خـود    استاداناعتماد مسئله به پنجم تحقيق  سؤال
- ارجـاع مـي   هاآنخود اعتماد داشته و به  به كارهاي استاداناز  درصد 50نتايج مصاحبه نشان داد كه 

ـ به كارهاي پژوهشي خود اعتماد دا عين اينكهديگر در  درصد 50 كهدرحالي دهند. د بـه داليلـي از   رن
  ).7دهند (جدول به كارهاي خود ارجاع نمي نبودن نظرصاحب ياقبيل اخالق پژوهشي و 

  به كارهاي پژوهشي خود در گروه استادان »اعتماد«. 7جدول
  مثال  درصد  مضمون

عدم ارجاع به كارهاي پژوهشي
به خودم  وقتهيچبه كارهاي خودم مطمئن هستم ولي به خاطر اخالقيات پژوهشي   %40  اخالق پژوهشيخود به خاطر 

  دهم.ارجاع نمي

به  و ارجاع دادن اعتمادداشتن 
  %30  هاآن

ن من فقط با دهم. چوارجاع مي هاآنمن به كارهاي خودم اعتماد دارم و به 
بايد  حتماًمطمئن هستم.  كامالً هاآنكه از  دهمميدانشجوياني كار پژوهشي انجام 

  كار كنم. هاآنداشته باشم تا با  هاآنشناخت عميق و دقيقي از
بهارجاع به كارهاي خود بسته
  كنم.فاده ميكارهاي خودم را بسته به اينكه چقدر مرتبط هستند است  %20 ميزان ارتباط با كار جديد

 نظرصاحبعدم ارجاع به دليل 
اگر كسي برسد به حدي كه خودش را صاحب سبك و نظر بداند جايي كه الزم باشد   %10  نبودن

  كنم.دهد، چه اشكالي دارد؟ ولي من فعالً اين كار را نميبه خودش هم ارجاع مي

سـخن   هـا آنو ارجاع دادن بـه   دبه كارهاي پژوهشي خو داشتن اعتماد نيز از دانشجويان ازدرصد  91
ـتادان معتبـر و      را منوط بهارجاع دادن به كار خود از دانشجويان درصد  45حدود  گفتند. همكـاري بـا اس

درصد از دانشجويان در اين قسمت مطرح شـد   27 حدود توسط كه توجهيقابلدانستند. نكته  نامصاحب
ـاد دارنـد.   رود به مقطع دكتري چاپ شده باشد وپژوهشي 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:
  . »دانستماعتماد دارم... به كارهاي دوره ارشد اعتماد ندارم چون خيلي چيزها را هنوز نمي

دهد. هاي انجام شده در ايران را مورد كنكاش قرار ميها به پژوهشجيخارال تحقيق، اعتماد ؤششمين س
 نظر داشتند.ها اتفاقبه مقاالت ايرانيها خارجيو دانشجويان بر ميزان بسيار كم ارجاعات  استادانهر دو گروه 

ـبت بـه غربـي   بتوان گفت دليل اصلي آن عقب بودن ايراني شايد ـا ها در امر پژوهش نس دن و نبـو  نـوآور  و ه
ـتادان به اعتقاد يكـي از  هاي پژوهش در علوم انساني است. در بسياري از زمينه هاآنتكراري بودن كار  ـا  « اس م

ـالم   ايگوشهارتباطمان با جريان علم قطع است. ما در  ـارات     از ع ـا در مركـز انتش ـتيم. م ، در مركـز  علـم هس
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 ،دن شرايط علمي است و بعد جزء اين شـرايط ... اولين چيز فراهم آورنو نيستيم هايحرف، در مركز دادوستد
امكانات علمي است. مثالً دسترسي به منابع يا افراد صاحب آراء در ايران خيلي ضعيف است. شـما بـه يـك    

ـين (  ».كنيدكنيد ولي به ده تا مقاله ديگر دسترسي پيدا نميمقاله دسترسي پيدا مي ) در 1379در همين راستا، مت
  ند.كهيزات و منابع تحقيقاتي اشاره ميبه كمبود تجنيز ت وضعيت پژوهش در ايران اي درباره معضالمطالعه

ها به علت ترجمه ها به ايرانيميزان خيلي كم ارجاع دادن غربيكه  بودند برخي از استادان معتقد اگرچه
ـتند   و يا ديده نشدن كار آنان است ولي برخي ديگـر اعت  زبانانفارسينشدن برخي از آثار باكيفيت  قـاد داش

ـين دليـل بـه      اعتمـاد ندا ها كارهاي پژوهشي ايرانيبه ها خارجي . دهنـد ارجـاع نمـي   هـا آنرنـد و بـه هم
اند، ها داده بودهارجاع به ايراني ها)(خارجي ...اگر هم« در اين رابطه عنوان كرد:، يكي از استادان مثالعنوانبه

همچنين يكي از دانشجويان كـه  ». شوند نبوده است...مي در ايران چاپ هايي كهمجلهبه مقاالت ايراني در 
ام معمـوالً  ام و اتفاقاً تحقيق هم كردهتمام مقاالتي كه من خوانده در« تحقيق انجام داده بود گفت: بارهدراين

  .)8(جدول  »ها نهدهند؛ به داخليكنند يا استادند ارجاع ميهايي كه خارج از كشور تحصيل ميبه ايراني
، اعتماد افراد نسبت به كارهاي پژوهشي انجام شده در ايران توسط درمجموعل آخر اين پژوهش، اسؤ
ـاد پـايين   ها بيانگر نوعي بيدهد. نتايج مصاحبهها را مورد تحليل و بررسي قرار ميايراني اعتمادي و يا اعتم

متعددي توسط دانشـجويان  هاي . علتباشدميمطالعه حاضر به انجام پژوهش در ايران ة پژوهشگران نمون
  و استادان مطرح گرديد كه جاي بسي تأمل دارد.

  هاي انجام شده در ايرانها به پژوهشخارجي »اعتماد«ميزان . 8جدول 
  مثال درصد مضمون

به دليلهاايرانيها بهعدم ارجاع غربي
ها داده نشده به ايرانيهاي كاري من هيچ ارجاعي گويم در حوزهمن به جرأت مي  %40 نوآور نبودن آنان

  يك فكر جديد كنندهارائهايم تا ه خاطر اينكه ما بيشتر پيرو بودهب

ايراني كه  نويسندگانها به جاع غربيار
  %30  كنندميدر غرب زندگي 

كه در ايران  هاييمجلهاند، به مقاالت ايراني در ها داده بودهاگر هم ارجاع به ايراني
به افرادي مثل حميد دواشي و كريمي حكاك كه مثالً  شوند نبوده است وچاپ مي

  اند.در دانشگاه كلمبيا هستند ارجاع داده
هاميزان خيلي كم ارجاع دادن خارجي

ترجمه نشدن ها به علت به ايراني
 زبانبرخي از آثار فارسي

20%  
ن كه به نظر من خيلي هم خوب انجام شده ولي چوايرانيمقالههادر بعضي از زمينه

ترجمه به انگليسي نشده، خارجيه هم هيچ تالشي براي دانستن فارسي انجام نداده 
  است.

ها ميزان خيلي كم ارجاع دادن خارجي
بيشتر  هاآنكنم كه اصالً اعتمادي نسبت به كارهاي ايراني وجود ندارد و من فكر مي  %20  عدم اعتمادها به خاطر به ايراني

  دهند.به خودشان ارجاع مي
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- خود به توليدات علمي اعتماد پائينداليل  ترينمهميكي از  ،استادان حاضر در اين مطالعه گيمه
توجـه بيشـتر    درنتيجـه هاي غلط در نظام آموزشـي و تربيتـي و   وجود سياست پژوهشي داخلي را به

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

نبـود منشـور   ، هـا آوري دادهكه قبالً اشاره شـد، شـيوه نـامطمئن جمـع     طورهماننسبت دادند.  گرايي
 اعتبـار  و نويسي بـراي دانشـجويان  نامههاي خاص مقاله و پايان، وجود بنگاهاخالقي پژوهش در ايران

رد مسـائل  در مـو  نياز به بازانديشـي عميـق  عواملي هستند كه  ازجملهان پژوهشگر برخي پائين علمي
هموار سـاختن   درنتيجهو  در ايران تحقيق وها از امر پژوهش و انديشيدن چاره براي رفع آفت تحقيق

هاي كالن و ابراز نگرانـي  تأكيد بر لزوم بازنگري سياست با سازد.را نمايان مي مسير تعالي و پيشرفت
اخيـر تعـداد    هـاي سـال در « ، يكي از استادان اذعان كـرد: در ايران از وضعيت موجود در امر پژوهش

زيادي مقاله چاپ شد كه توليدكنندگان اين مقاالت، از نظر جايگاه شغلي و از نظر علمي انتفاع زيادي 
و بايـد نسـبت بـه كيفيـت      كنـد نميبه نظر من دردي از ما دوا  هااينبردند از قبل توليد اين مقاالت، 

) نيز بر اين باور است كه در اغلـب اوقـات   1378(همين رابطه، خدمت  در .»كارهايمان بازنگري كنيم
مرتفع  درنهايتكيفيت و پژوهش در ايران فعاليتي روبنايي محسوب شده كه منجر به توليد مقاالت بي

ما در ايران منشور اخالقي پـژوهش  « گفت: در اين رابطه استاد ديگريشود. نكردن نيازهاي جامعه مي
  .»هر كس هر كاري بخواهد انجام بدهد شودميث نداريم؛ اين باع رايتكپينداريم؛ 

آموزشي مناسب بـراي دانشـجويان و    هايفرصتاستاد ديگري با تأكيد بر ضرورت فراهم آوردن 
گردد به نظام آموزشي و تربيتي خودمـان  اعتمادي من برميبخشي از بي« فعاالن عرصه پژوهش گفت:

 بـراي يم جـايي  اهليسانس كردزي درسي ليسانس و فوقرييعني ما استادها. در تعاريفي كه براي برنامه
يكي ». هست... هها را آشنا نكرديم كه سرقت ادبي چما بچه تفكر نقادانه نديديم. اصالً يا ونوشتن  نقد

هـاي دانشـجويي و   نامـه آوري اطالعات از طريق پرسشنامه را كه در اكثر پايـان شيوه جمع ،از استادان
شود ها نمييكي از داليلي كه به ايراني« شود مورد انتقاد قرار داد و گفت:ميكارهاي پژوهشي استفاده 

كنند (در گروه علوم انساني)، دانشجويان ها اكثراً از پرسشنامه استفاده ميكه ايراني اين استارجاع داد 
- واب ميكنند، اصالً برايشان مهم نيست و الكي ج آوريجمعهزار تا پرسشنامه  مثالً خواهندفقط مي

  .)9(جدول »شود، پاداشي براي آن در نظر گرفته نميمثالعنوانبه، گونههيچدهند چون 
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  پائين استادان نسبت به كارهاي پژوهشي انجام شده در ايران »اعتماد« .9جدول 
  مثال  درصد  مضمون

اعتماد پائين به دليل عدم وجود منشور
 شودمينداريم؛ اين باعث  رايتكپياخالقي پژوهش نداريم؛ ما در ايران منشور  %100 اخالقي پژوهش در ايران

 هر كس هر كاري بخواهد انجام بدهد.

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

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

ها را ما بچه نديديم. اصالً critical thinkingو  critic writingجايي براي 
  آشنا نكرديم كه سرقت ادبي چي هست...

  %90  هاآوري دادهاعتماد پائين به علت شيوه جمع
ها اكثراً از ايراني كه اين استد ارجاع داد شوها نمييكي از داليلي كه به ايراني

 خواهندميكنند (در گروه علوم انساني)، دانشجويان فقط پرسشنامه استفاده مي
- كنند، اصالً برايشان مهم نيست و الكي جواب مي آوريجمعهزار تا پرسشنامه 

  شود.، پاداشي براي آن در نظر گرفته نميمثالعنوانبه،گونههيچدهند چون
 هايگذاريياستساعتماد پايين به علت 

  مربوط به سيستم  هايآفتو  كالن
  گراييمقاله

90%  
اخير تعداد زيادي مقاله چاپ شد كه توليدكنندگان اين مقاالت، از هايسالدر

نظر جايگاه شغلي و از نظر علمي انتفاع زيادي بردند از قبل توليد اين مقاالت، 
نسبت به كيفيت كارهايمان  كند و بايدبه نظر من دردي از ما دوا نمي هااين

  بازنگري كنيم.
بههاايرانياعتماد پايين به دليل توجه بيشتر
جنبي يكي  عواملكيفيت نسبت معكوس دارد با كميت... صرف نظر از يت وكم  %80 كميت تا كيفيت

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

نامه را برايش ها، از صفر تا صد پاياندهد به يك سري بنگاهدانشجو پول مي  %50 نويسي براي دانشجوياننامهپاياناله و مق
  دهند.انجام مي

عدم اعتماد به دليل اعتبار پائين علمي
 پژوهشگر

 
30% 

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

- مجالت علمي اعتماد پايين به برخي
  %20  پژوهشي داخلي

معضل اساسي و آفت بزرگ در چاپ مقاالت ما باندبازي است. گاهي مقاالت 
هستم در ژورنالي كه  هاآنكيفيت را به دليل اينكه مثالً من همكار بي هرچند

كارهاي باكيفيت اگر آشنا نداشته باشند  كهدرحاليكنند ميمسئولش هستند چاپ 
  شوند.دليل رد ميمانند يا بيدر نوبت ميهامدتيا

ـاي زباندر حوزه  در همين راستا، دانشجويان نيز از وضعيت كلي پژوهش ابـراز   در ايـران  خـارجي  ه
پژوهشـي داخلـي بيـان     - لمـي به توليـدات ع عدم اعتماد خود متعددي را جهت و داليل نارضايتي نموده 

ـيوه  مسائلي از قبيل  درمجموع هاآنتر شرح داده شد، كه پيش طورهمان. كردند  اجـراي  نادرست بـودن ش
، آشنا نبودن بسياري از پژوهشگران جوان با اخالق پژوهشـي و  ، اصل نبودن مطالب آنانپژوهشي هايكار

ـيش روي   چالش عنوانبهرا در ايران اهميت پژوهش شده نبودن همچنين شناختهآموزش ناكافي و  ـاي پ ه
 توصيف كرد: گونهاين از آنان وضعيت موجود را يكي ،مثالعنوانبه دند.نمومعرفي در ايران اين امر خطير 
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 27نمايـانگر  هـا آنبرداري است، حجم نمونـه  است، پر از كپي  26سازيهمتا ها تقريباًمقاالت ايراني بيشتر«
دهيم و ديگر اينكه اخالق پژوهشي در ايران تقريباً وجود ندارد... آمارسازي و اسم نيست كه بتوانيم تعميم ب

ـات نمونـه   « ديگـري گفـت:   دانشـجوي  .»عوض كردن در ايران خيلي زياد است ـاي تحقيـق،   اكثـر اوق ه
ـنا   ها را سرسري پر ميپرسشنامه كنند براي اينكه يك كاري انجام داده باشند... اصالً با اهميت پـژوهش آش

  .)10(جدول  »اند...نشده
  پائين دانشجويان نسبت به كارهاي پژوهشي انجام شده در ايران »اعتماد« .10جدول 

  مثال درصد مضمون
اعتماد پايين به دليل قابل اعتماد نبودن نتايج در

هايي كه از روش پرسشنامه بسياري از پژوهش
 كنند.استفاده مي

 هرچقدردهد. ي درست جوابت را نمياي براي كسي نگذاري كستا جايزه  100%
  كنيم باز هم نتايج قابل اعتماد نيستند.هم كه سعي مي

گيرند و بدون اينكه از منبعي نام ببرند آن را به ايده را از جاي ديگري مي  %91  عدم اعتماد به دليل اصل نبودن مطالب
  كنند.نام خود تمام مي

  %81  عدم اعتماد به دليل نادرست بودن شيوه كار
برداري است، است، پر از كپي  replicationتقريباًهاايرانيهمه مقاالت

نيست كه بتوانيم تعميم بدهيم و  representative هاآنحجم نمونه 
ديگر اينكه اخالق پژوهشي در ايران تقريباً وجود ندارد... آمارسازي و اسم 

  عوض كردن در ايران خيلي زياد است.
ل شناخته نشدن اهميت عدم اعتماد به دلي

كنند براي را سرسري پر مي هاپرسشنامههاي تحقيق، اكثر اوقات نمونه  %81  پژوهش در ايران
  اند...اينكه يك كاري انجام داده باشند... اصالً با اهميت پژوهش آشنا نشده

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

 ناكافيآموزش
81%  

دانند سرقت ادبي در كارهايشان عمدي نيست. چون نميهاوقتخيلي
... اگر آموزش كافي ببينند كارهايشان شوندميچطور بنويسند مرتكب آن 

  شود.از اين بابت درست مي
 هاگرا بودن ايرانيعدم اعتماد به دليل كميت

باكيفيت تر بنويسند و در  توانند مقاالتگرا نباشند ميها كميتاگر ايراني  72% 
  هاي خوب چاپ كنند.ژورنال

كه در زمينههاايرانياعتماد به برخي از
بينم يك ايراني زياد كار كرده و جاهاي مثالً در يك زمينه خاص وقتي مي  %63 كنندخاص كار ميطوربهتخصصي  

  دهم.كنم و ارجاع ميخوب چاپ كرده به او اعتماد مي
م به دليل انجام پژوهش توسطاعتماد بسيار ك

خاصي حتي گاهي همين  هايشركتخريدني شده، چيزهمهتوي ايران  %45 هاغيرمتخصص
  كنند...سازي ميكنند، مقالهسازي ميدادههاتكثيريتايپ و

عدم اعتماد به كيفيت مقاالت برخي مجالت 
هايشان خيلي رم چون بعضيبه اين مجالت داخلي هم خيلي اعتماد ندا  %18  پژوهشي داخل- علمي

  كنند...بر اساس روابط مقاله چاپ مي هاوقت

  
                                                            
26 replication 
27 representative 
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به عدم اعتماد به كيفيت مقـاالت   استاداندرصد از  20و  درصد از دانشجويان 18حدود در پايان، 
نظر خود را  استادانند. يكي از به دليل آفت باندبازي اشاره كرد پژوهشي داخل - برخي مجالت علمي

معضل اساسي و آفت بزرگ در چاپ مقاالت ما باندبازي اسـت. گـاهي مقـاالت    «از كرد: ابر گونهاين
ي كه مسئولش هسـتند چـاپ   امجلههستم در  هاآنكيفيت را به دليل اينكه مثالً من همكار بي هرچند

رد دليـل  مانند يا بـي در نوبت مي هامدتكارهاي باكيفيت اگر آشنا نداشته باشند يا  كهدرحاليكنند مي
به اين مجالت داخلي هم خيلي اعتماد «يكي از دانشجويان نيز با تأكيد بر اين مسئله گفت: ». شوندمي

  ».كنند...ها بر اساس روابط مقاله چاپ ميهايشان خيلي وقتندارم چون بعضي
  گيري. نتيجه5

بر اين امر ن مسئوالبا توجه به اهميت ويژه پژوهش در پيشبرد سطح علمي جامعه و تأكيد فزاينده 
اعتمـاد در بحـث انتخـاب    هـاي گونـاگون   جنبـه  بررسيبا  حاضر مطالعة ،اخير در ايران هايسالدر 

اخيـر در ايـران    هايسالتحليلي از وضعيت پژوهش در  هاآنادن به مرجع و ارجاع د عنوانبهمقاالت 
اعتمـاد بـه    در زمينـه  تـأملي قابـل بـه نتـايج   در اين پژوهش با استفاده از ابزار مصـاحبه  . دهدارائه مي
هاي تحقيق از نمونهرسيديم. نويسي در ايران در مقايسه با كشورهاي غربي مقاله سازوكارو ها پژوهش

زبـان و ادبيـات انگليسـي، زبـان و ادبيـات فرانسـه،        هايرشتههيأت علمي در  استاداندو گروه ميان 
در رشته آموزش زبان انگليسي دانشـگاه   مترجمي و آموزش زبان انگليسي و دانشجويان مقطع دكتري

هـاي  هـا از رشـته  دليـل انتخـاب نمونـه   انتخاب شدند.  گيري هدفمندبر اساس نمونهفردوسي مشهد 
آنان بـا   آشنايي و الملليكامل آنان به زبان مقاالت چاپ شده در عرصه بين آشنايي ،خارجي هايزبان

مقـاالت تـأليف شـده توسـط     ترجمه و يـا ويـرايش   در خالل ها نويسي در ديگر رشتهمقاله سازوكار
  بود. علوم انساني پژوهشي- هاي علميپژوهشگران در ديگر حوزه

اعتمادي نسبت به كارهـاي پژوهشـي   ها بيانگر نوعي بينتايج تحليل محتواي مصاحبه، طوركليبه
وامـل متعـددي   ع .باشدمي خارجي هايزباندر حوزه  خصوصبهها انجام شده در ايران توسط ايراني

از نتايج اين اشاره شد.  هاآناعتمادي نقش دارند كه در اين مقاله به بسياري از اعتمادي يا كمدر اين بي
  در دو مورد اساسي جستجو كرد: توان ريشه آن رامي آيد كهمطالعه چنين بر مي
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  ؛كشورنظام آموزشي و تربيتي  - 1
ي در نظـام آموزشـي و پژوهشـي كشـور در     گرايـ هاي كـالن و سيسـتم مقالـه   گذاريسياست - 2
  .اخير هايسال

نبود آموزش  به تحقيقكننده در اين شركت دانشجويان و استادان اتفاقبهاكثر قريب  اول، مورددر 
اشاره كردنـد. ضـرورت    الملليعرصه ملي و بين در تواناكافي و تخصصي براي تربيت پژوهشگراني 

در سـطح   تنهـا نـه از قبيل تفكر نقـاد، ابتكـار عمـل و خالقيـت      يهايمهارتتوجه بيشتر به باال بردن 
احسـاس   وضـوح به گامبهگامتحصيالت عالي بلكه از سطوح ابتدايي و متوسطه به صورت اصولي و 

حتـي در   در ايران مورد مطالعه در اين پژوهش، روش تحقيقو دانشجويان  استادانطبق نظر  شود.مي
شود و دانشجويان در پايان دو واحد درسي، بـراي  يد جدي گرفته نميكه با طورآنسطح دانشگاه نيز 

كـافي بـراي توليـد     نفساعتمادبهدانش و در اكثر اوقات مثال در سطح كارشناسي يا كارشناسي ارشد، 
  كنند.توجه را كسب نمي درخورباكيفيت و اي مقاله

 ام آموزشي و پژوهشي كشـور در نظ گراييكالن و سيستم مقالههاي گذاريسياست ،درجه دوم در
بـراي پـژوهش و    بـزرگ  آفتـي  عنوانبهو دانشجويان مورد مطالعه  استاداناز سوي اخير  هايسالدر 

هـاي  و بـازنگري در قـوانين و سياسـت   كه شايان توجه اساسي  توليدات علمي در كشورمان ذكر شد
فعـاالن در عرصـه    يهـا مقالـه كميـت  بر فزاينده تأكيد به دليل ، طوركليبه. باشدمي بارهدراينموجود 

مقـاالت   تعـداد   رسـاندن چاپ به  تا حد زياديآنان بسياري از مسئله و دغدغه  آموزش و پژوهش، 
  باالتر. هايي باكيفيتمقالهبيشتر بوده است تا 

پژوهشي داخلي  - به توليدات علميتحقيق حاضر ة نمونة جامع ياعتمادكمعلل ديگر  رسدميبه نظر 
ـئله   بازنگريبا بازانديشي و  ـ  كه در قسمت نتايج مطرح گرديدـ   ر بسياري از مواردد كشورمان  بـه دو مس

گـذاران  سازان و سياستعهده تصميم براين مسئوليت خطير  ارائه شده در باال مرتفع خواهد شد. ايريشه
ـتادان بر عهده معلمان مدارس و  همچنيننظام آموزشي و پژوهشي كشور عزيزمان و  هايمـان  شـگاه دان اس

از امـر   هـا آفـت عميق در مورد مسائل تحقيق و انديشيدن چـاره بـراي رفـع     نگرياميد است با باز است.
ـته و      هموارساختهرا مسير تعالي و پيشرفت  بتواندر ايران  تحقيق وپژوهش  و بـا توليـدات علمـي شايس
  باشيم.ه داشت نقش مؤثري در نشر و توسعه علم در سراسر دنيا ازپيشبيشباكيفيت 
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