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  مقدمه
فعاليت هاي پژوهشي همزمـان بـا تحصـيل يكـي از     

زشي دانشجويان به شمار بخش هاي مهم برنامه مدرن آمو
در حوزه علوم پزشكي پـژوهش نيازمنـد   ). 2 ،1(مي آيد

يك گفتگوي علمي ميان اساتيد و متخصصات علوم پايه، 
در . پزشكان پژوهشگر و ديگر كاركنان نظام سالمت است

دو دهه گذشته افـت شـديدي در ميـزان پزشـكاني كـه      
خواهان فعاليت تخصصي پژوهش هستند روي داده است 

برنامه ريزان نظام سالمت را به سمت حلقه مفقوده اين  كه
طـي  ). 3(ارتباط علمي، يعني دانشجويان سوق داده است

سالهاي اخير در ايران شاهد رشد خيـره كننـده توليـدات    
  1390مـاه  پايان فـروردين  علمي هستيم تا جايي كه در 

طي گزارشي اعـالم  » Royal Society«موسسه انگليسي 
ميان كشورهاي جهان بيشترين رشد علمـي  كرد ايران در 

بر اساس اين . داشته است 2008تا  1996هاي  را طي سال
برابـر شـده    18گزارش توليد علم در ايران طي اين مدت 

مقالـه علمـي    736تنها  1996در حالي كه در سال . است
هزار و  13به  2008اين رقم در سال  ،در ايران منتشر شد

دين ترتيب ايران بـاالترين نـرخ   ب. مقاله رسيده است 238
رشد توليدات علمي را در جهان به خود اختصـاص داده  

   .)4(است
پس از شنيدن اين آمار خيره كننده توليـد علـم يـك    

نتيجـه ملمـوس   . سوال اساسي در ذهن متبادر مـي شـود  
اضافه كردن اين تعداد گزاره علمـي در ايـران چيسـت؟    

م موثر در پيشـبرد  كدام بخش از اين توليد علم به يك گا

كاربردي علم مبدل شده است؟ به عنوان مثـال در حـوزه   
كه بخش زيادي از ايـن تاليفـات   ( علوم پزشكي پزشكي 

در عمل از كدام يك از ايـن  ) مخصوص اين حوزه است
داده ها براي شناخت دقيق وضعيت فعلي و يا بـه عنـوان   

ار يك رويكرد بومي به بيماران در بالين مورد استفاده قـر 
گرفته است؟ هر ذهن منصفي مي تواند اذعان داشته باشد 
كه اين تاليفات حـداقل در حـوزه علـوم پزشـكي هـيچ      
بازخورد روشن و ملموسي نداشته اسـت و بيشـتر جنبـه    

ما در اينجا به دنبال راه . كمي آن مد نظر قرار گرفته است
حل اساسي براي اين چرخه معيوب علم، كه ساالنه بخش 

درمـاني كشـور را بـي دليـل      -ودجه بهداشتيزيادي از ب
بلكه مي خواهيم به نقش دانشـجو  . پايمال مي كند نيستيم

بـه  . در فرايند الزامي تبديل شبه علـم يـه علـم بپـردازيم    
راستي دانشـجويان بـه عنـوان  پژوهشـگران و كاركنـان      

درماني آينده كشور چه نقشي در بهبود نسـبي   -بهداشتي
فا كنند؟ چگونه بايـد دانشـجويان   اين شرايط مي توانند اي

را آموزش داد تا به نيروهايي كارآمد براي توليـد واقعـي   
علم تبـديل شـوند؟ كـدام نگـاه و رويكـرد نسـبت بـه        
دانشجويان و پژوهش هاي دانشجويي مسـتلزم بـازبيني و   
بازتعريف جدي است؟  ما در نظر داريم ذيل يـك طـرح   

گنجـد چنـد    كلي كه بررسي ابعاد آن در اين مقال نمـي 
  .پيشنهاد براي بهبود نسبي شرايط فعلي ارائه دهيم
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لزوم بازتعريف هدف و توجيه اهميت پژوهش براي .1
 :دانشجويان

نياز به بازتعريف هدف پژوهش براي نظام پژوهشي ما 
. و از جمله دانشجويان به صورت جدي احساس مي شود

هدف از پژوهش توليد يك سري داده و گزاره براي پـرو  
پيمانه كردن رزومه جهت ارتقا و يا توجيهي بـراي كنـار   
 گذاشتن فعاليت آموزشي و يا يـك فـوق برنامـه جـذاب    

. فعاليت هاي تفريحي و اجتماعي نيسـت  يجايگزين براي
شنايي و ورود به حيطه پژوهش جزئـي از برنامـه هـاي    آ

دانشجويان تلقي مي شود كه  معمول كسب علم و مهارت
خالق با نگاه انتقـادي بـه محـيط     آمدبه توليد نيروي كار

كه بـه زبـان رايـج علـم، نـرم افزارهـاي        ،خود پيرامونِ
مار زيستي آكاربردي، مفاهيم، انواع و روش هاي تحقيق و

امـروزه در حـوزه علـوم پزشـكي     . آشناست مي انجامـد 
. رويكردها مداوما دچار اصالح و به روزرساني مي شوند

رسـاني و يـا حـداقل    براي  سهيم بودن در ايـن بـه روز  
و به كار بستن آنها بايد با الفباي علم كه تك  برخورداري

تك گزاره هاي آن مبتني بـر پـژوهش هـا، كشـف هـا و      
بايد اين مفهـوم بـراي دانشـجو    . اختراع هاست آشنا بود

بازتعريف شود كه رسالت پژوهش، گره گشـايي از علـم   
كـه  است و تنها پژوهشگراني به اين مهم دست مي يابنـد  

ارتقايي در اين حوزه را به انگيزه هاي قـوي ،  -نگاه كمي
صحيح و صادقانه بدل كنند تـا بتواننـد بـه عنـوان يـك      
متخصص آكادميك و فرامـرزي بـه توليـد واقعـي علـم      

به زعم راقمان اين سـطور، توجيـه اهميـت و    .  بپردازند
بازتعريف هدف پژوهش براي نيروهاي جديد، نه از طريق 

ه ها، كه از طريـق همكـاري بـا نيروهـا و     مقاالت و نوشت
اساتيد متخصص، متعهد به پژوهش، پاكدست، آشـنا بـه   

  . روح كار جمعي و حمايت گر امكان پذير است
  

  :لزوم بازتعريف نقش دانشجو در نظام پژوهشي. 2
همچـون  ( جايگاه دانشجويان در نظام پژوهشـي مـا   
م پژوهشي جايگاه ديگر افراد در اين نظام و يا جايگاه نظا

. نيازمنـد بـازتعريف جـدي اسـت    ) در فرايند پيشرفت ما

دانشجوي پژوهشگر به درستي نمي داند نظام پژوهشي ما 
دقيقا چه انتظاري از او دارد و وظايف او بر اسـاس ايـن   

دانشجو نيازمند يك ديالوگ علمـي بـا   . انتظارات چيست
نظام پژوهشي است تا در كنـار آمـوزش ديـدن توسـط     

و نه زبـان خشـك و بـي    ( جرب و متخصص نيروهاي م
تجربه ديگر دانشجويان كـه ايـن ديـالوگ را تبـديل بـه      

بتوانـد زمـان و   ) مونولوگ سينه بـه سـينه كـرده اسـت     
بـه عبـارتي از   . خالقيت خود را به اين نظام تزريق كنـد 

توان دانشجو بايد در راستاي اهداف كلي و تعريف شـده  
هر نظـام  . ها بهره برد نظام پژوهشي و دستيابي به اولويت

پژوهشي موظف است چارچوبي عيني و عملي به عنـوان  
بـراي خـود   ) Research Programme(برنامه پژوهشي

بـه طبـع آن بـه تعريـف عينـي و مصـداقي       . تعريف كند
نه تعيين اولويت هاي كلي امـروزي  ( اولويت ها پرداخته 

) كه بحث درباره آن را به نوشتاري ديگر موكول مي كنيم
. و پژوهش هـا را در ايـن چـارچوب سـازماندهي كنـد     

دانشجو مي تواند در ذيل همين فراينـد برنامـه ريـزي و    
تعريف شده، در كنار اساتيد مجرب بـه فعاليـت و بـروز    
. خالقيت بپردازد تا از اين نقش طفيلي كنوني نجات يابـد 

پژوهش هاي دانشجويي متاسفانه تبديل به يك سري تـك  
. سطحي  براي آزمون و خطا شده انـد نگاري سرگردان و 

ما با اين نگاه كه پژوهش هاي دانشجويي صـرفا محملـي   
ناچيز براي كسب تجربه است مخالفيم و نياز بـه تجديـد   
ــاي جايگــاه   ــراي ارتق ــوع رويكــرد را ب ــن ن نظــر در اي

  .دانشجويان و پذيرفتن نقشي كارامد الزامي مي دانيم
   

  :هاي دانشجوييلزوم بازتعريف پژوهش ها و ايده . 3
متاسفانه  هم اكنون نگاه كمي به پـژوهش بـر تمـام     

اين نوع نگاه به جـاي  . حوزه هاي آن مستولي شده است
توجه به ايده هـا و پـژوهش هـاي ريشـه دار، خالقانـه،      
كارآمد، مطابق با استانداردهاي علمي و منطبق بر اولويت 
هاي بـومي، بـه پـژوهش هـاي مقطعـي و سـرگردان و       

. ه براي افزايش آمار كمي خود روي آورده اسـت زودبازد
اين رويكرد سطحي، موتور محركه توليد واقعـيِ علـم را   
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كه خالقيت است، از حركت بازداشته و به كيفيت ايده ها 
و نگاه منتقدانه به پژوهش ها و تبديل فضاي پژوهشي بـه  

بر اسـاس  . يك محيط علمي با بارش افكار توجهي ندارد
كدام اصل علمي و عقل سليم، توانايي ارائه ايده و به ثمر 
رساندن آن توسط يك دانشجو كمتر از ديگر افراد درگير 
در حوزه پژوهشي اسـت؟ چـرا دانشـجو بـا توجـه بـه       
محدوديت بودجه، يا بايد به تنزل كيفي ايده هـاي خـود   

ـ  ره راضي شود و يا آن را به نام افراد ديگر كه توانايي به
وري از منابع مالي بيشتري دارند بزند؟  متاسـفانه همـين   
نگاه كمي به تخصيص ناعادالنه بودجه به پـژوهش هـاي   
دانشجويي  تسري يافته است و به جاي توجه به كيفيت و 
نتيجه يك ايده پژوهشي، به رتبه علمي ارائه دهنده آن مي 

به نظر مي رسد دانشـجو حـق دارد در صـورت    . انديشد
متخصصين به اهميت و كارآمـدي يـك پـروژه در    اقناع 

راستاي برنامه پژوهشي دانشگاه خود، از مزايـاي مـالي و   
ايـن رويكـرد   . علمي آن به صورت كامل بهره مند شـود 

كيفي، موجب بروز خالقيت، تخصيص منابع به كارهـاي  
هر چنـد  . پربازده تر و ايجاد هويت در پژوهشگر مي شود

ه ياد داشـته باشـيم كـه صـفت     فعلي نيز بايد بدر شرايط 
مجـاز هسـتيم اصـول     نيست كه دانشجويي به معناي اين

علمي را زير پا گذاريم و يا كار تحقيقـاتي سـطح پـايين    
در انتها چنـد پيشـنهاد عملـي بـراي بهبـود      . انجام دهيم

جايگاه دانشجويان در نظام پژوهشي و عملكرد حرفـه اي  
  :تر آنها ارائه مي دهيم

مـا نيازمنـد    ،و طرح ايده هاي دقيق براي پيشرفت. 1
نشجويي براسـاس اولويـت هـاي    اگروه هاي مطالعاتي د

گروه هاي مطالعاتي گعده . عيني پژوهش در كشور هستيم
باال بردن توان علمـي و   ،بايد برون ده آن! دوستانه نيست

عملي افراد عضو و توليد و نشـر آموختـه هـا در قالـب     
زير شاخه هاي . نو باشدجزوات و كارگاه ها و ايده هاي 

پژوهشي و گروه هاي مطالعاتي بر اسـاس ظرفيـت هـاي    
موجود در هر دانشگاه بـر اسـاس همكـاري بـا اسـاتيد      

شنا به تحقيق تشكيل و اقـدام بـه عضـوگيري    آكاردان و 
  .فعال از عالقمندان نمايند

وزشـي  آمكميته هاي پژوهشي بايد كارگـاه هـاي   . 2
ح پايه شركت كننـدگان بـا   برنامه ريزي شده مبتني بر سط

غـاز هـر سـال    آمحتواي علمي و دقيـق و كـاربردي در   
كارگـاه   .ه صـورت دوره اي برگـزار كننـد   بو   تحصيلي

هايي با هدف تربيت نيروي پژوهشـي و نـه تنهـا كسـب     
كارگاه ها بايد همـراه  . امتياز براي مدرس و شركت كننده

ي زمون علمي و تاييد شده از سـو آزمون و پس آبا پيش 
موزش آ. ثابت شود آنگاه باشد تا كارامدي آهيات علمي 

فيس، روش تحقيق و جسـتجوي منـابع، بـارش افكـار،     آ
و اخالق  ارائه مقاله ،مار، مقاله نويسيآضرورت پژوهش، 

  .اي الزم استهاز جمله كارگاه  در پژوهش
اساتيد و متخصصان محترم بايد به صورت مستقيم . 3

هاي پژوهشي كرده و در زمينـه  دانشجويان را وارد فرايند
. هاي مختلف به دانشجويان آموزش بي واسطه ارائه دهند

ساعت هاي آمـوزش در امـر پـژوهش بايـد در بودجـه      
اين نوع همكاري به خصـوص در  . پژوهشي منظور گردد

حوزه علوم باليني باعث طراحي پژوهش هاي دقيق تـر و  
  .استانداردتر خواهد شد

انشجويي و تخصيص بودجه نگاه به پژوهش هاي د. 4
در كنار . به آنها بايد بر اساس كيفيت ايده ارائه شده باشد

آن محدوديت هايي همچون سـابقه همكـاري بـا اسـاتيد     
مجرب و گذراندن كارگاه هاي ذكر شده مـي توانـد  بـه    
عنوان معيارهاي صالحيت  پذيرش طرح هاي تحقيقـاتي  

  .به عنوان مجري دانشجويي اعمال شود
پژوهشگر كارآمد پژوهشگري است كـه ميـان   يك . 5

توليدات علمي به صورت نوشتاري در قالـب مقـاالت و   
ارائه حاصل پژوهش هايش در كنگره هـا و همـايش هـا    

عـدم وجـود ايـن    . تناظر يك به يك وجود داشته باشـد 
همساني، نشان از نـاتواني پژوهشـگر در تبـديل فعاليـت     

يـا كيفيـت    هايش به توليـدات نـاميرايي چـون مقالـه و    
نگاه دانشجويان به كنگـره هـا   . نامناسب كارهاي او دارد

عالوه بر بخش هاي سرگرم كننده آن بايد به سمت ايجاد 
ارتباط با افراد متخصص و صاحب ايده ديگـر و ارتقـاي   
. توانايي هاي فردي و اجتماعي پژوهشگر سوق پيدا كنـد 
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كـار   پژوهشگران بايد به اين نكته التفات داشته باشند كه
پژوهشي مستلزم احترام به پيشرفت گروهي و صداقت بـا  

  .همكاران است
پژوهشگران بايد نقاط ضعف و نيازهاي اوليه نظـام  . 6

اين ديـدگاه  . سالمت را در امر پژوهش مد نظر قرار دهند
كه كارآزمايي باليني و يـا مطالعـات تجربـي پيشـرفته از     

ي اولويت بيشتري نسبت به يـك كـار توصـيفيِ ضـرور    
برخوردار است به نظام پژوهشي ما آسـيب هـا و هزينـه    

دانشجويان بايد اين نكته را . هاي گزافي وارد خواهد كرد
در نظر داشته باشند كه در هر كار، ضرورت امر و نياز به 
داده هاي مطالعـه، طراحـي دقيـق، اخالقـي، مطـابق بـا       
استانداردهاي علمي و بررسي گسترده با در نظـر گـرفتن   

وانب امر، معيارهاي مهمتري نسبت بـه پيچيـدگي   تمام ج
  . مطالعه هستند

در انتها اميدواريم به كمـك دانشـجويان امـروز كـه     
دست اندركاران فردا در امـور پژوهشـي محسـوب مـي     
شوند، رويكرد كمي ارتقـايي هـر چـه سـريعتر از نظـام      
پژوهشي و قوانيني كه به اين نوع رويكرد دامن مي زننـد  

كـاربردي بـر    -اخالقـي  -رداشتي علميرخت بربندد و ب
پژوهش حاكم گردد تا از صـرف بودجـه هـاي هنگفـت     
بهداشتي در اين امر، تربيت نيروي متخصـص و متعهـد و   

و نه تنها آمارهاي تبليغـاتي خيـره   (نتايج ملموس و عيني 
 . حاصل آيد) كننده انتشار مقاله
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