
و متغير بازي  در نگارش مقاالت متغيرسازي

اي كـه بـا همكـاران سازي اشاره كرده بودم، ولي در جلسه پيشين به مقاله اگرچه در سخنِ سردبير

به مجله داشتم يكي از آن و متغيربازي استفاده كرد كه از ها از واژة متغيرسازي نظرم جالـب آمـد.

رسـد معـين كنـد. اكنـون خواستم مصاديقي را كه به نظرش مي وي كه نخواست نامش برده شود

و عنــوان علمــي1ت علمــي در وزارت عتــفكــه شــيوة ارزيــابي مجــال و-تغييــر كــرده پژوهشــي

و بـه  در جـاي آن كيفيـت مقـاالت مطـرح ترويجي نسخ شـده اسـت، ضـرورت توجـه بـه متغيرهـا

 شود. مقاالت بيشتر مي
مي وقتي مجله آيد حاصل پااليش تعداد زيادي از مقاالتي است كه بـه دفتـر مجلـه اي بيرون

مي70حذفي بيش از رسد. آمار مقاالت مي حـال، جـاي رسد. بااين درصد است كه معقول به نظر

رود كه شايد با اتخاذ تدابيري بشود از آن جلـوگيري كـرد، تأسف است كه اين همه نيرو هدر مي

در يا به و اولويـت باآنكـه طريق ديگري از آن بهره برد. اشارة دوباره بـه هـدف، ضـرورت، فايـده

بيسرمقالة قبل هم آمده بو فايده نيست تا با ذكر يك مثال اهميت آن را بازنمـايم. فـرض كنيـد د،

و استفادة بهينه از كتاب ارتقاي سطح مراجعه به كتابخانه ها هدف نگارش مقالـه اسـت؛ اگـر بـه ها

فرد ضرورت دارد، اما چـون امكـان اجرائـي آن نيسـت اين نتيجه رسيديم كه طرح آموزش فردبه

هـاي ديگـر وجـود دارد، لـذا فايـدة هاي مزاحم ازطريق رسانه د، يا برنامهكه چنين كاري انجام شو

سه توصيه به اين كار كم مي گانة باال وجود داشت، اما ممكـن اسـت شود. حال فرض كنيم موارد

هاي مختلف اين كار در اولويـت نباشـد؛ مثـل اينكـه اولويـت ايـن اسـت كـه محـيط در بين طرح

ر باشد تا زمينه فراهم شود، وضعيت اقتصادي مردم بهتـر شـود، سـاعات مناسب باشد، تبليغات بيشت

و امثال آن. لذا الزم است يك نگاه جامع ازطـرف مقامـات مسـئول دولتـي يـا فراغت زيادتر شود

و گروه بخش خصوصي يا حتي دانشگاه و طرح كلي بـه بخـش ها هـايي هاي آموزشي به آن بشود

و در قالب پايان و رسا شكسته بهنامه و اجـرا شـود. تخصـص گونه له، يا در اي ديگر تعريف گرايـي

مي حوزه تواند راهگشا باشـد. بايـد اسـتادان نسـبت بـه امـر تخصـصدر هاي علمي با وفاق جمعي

صـورت مجموعـه در نظرگرفتـه شـود. در غيـر ايـن هـا بـه نگري اهتمـام كننـد تـا طـرح عين جامع

ع صورت، كارها بريده و ميبريده يا غيرمرتبط  ماند. قيم

و فناوري وزارت علوم،.1  تحقيقات

 سخن سردبير
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هـا با اخذ متغيرهاي ديگر رشـته سازي است. اغلب تر مقاله درواقع، متغيرسازي/ بازي شكل خاص

و مكان كـه اي نـو سـاخته شـده اسـت، درحـالي شـود كـه مقالـه چنين پنداشـته مـيو با تغيير زمان

و بلـوغ سـازماني«براي مثال، عناوين چنين نيست. اين رابطـة«،»كتابـداران رابطة فرهنگ سازماني

ــداران  ــغلي كتاب ــودگي ش و فرس ــازماني ــو س ــغلي«،»ج ــودگي ش و فرس ــغلي ــايت ش ــة رض رابط

و»كتابداران از ايـن مـوارد اسـت. امـا چـرا»هاي شغلي بر عملكرد شغلي كتابداران تأثير نگرش«،

مي شود؟ برخي از داليلي كه پيش چنين مي عب زمينة عامل متغيرسازي يا متغيربازي  ارتند از:شود

اي علمـي مشـغول . وقتي شخصي در حـوزه نداشتن اهتمام به شناخت مسائل محيطي رشته�

اش در كار با كاربران محدود است، طبعـاً فعاليت است اما مطالعاتش كم بوده يا درگيري

و صـرفاً گيرد؛ كمتر مسئله در ذهن او شكل مي وقتي استادي با نداشتن هيچ تجربة كـاري

رسـد سوم كه اغلب بر محور تست زدن است به مقام مدرسي دانشـگاه مـي با امتحانات مر

.توان انتظاري زيادي نسبت به شناخت مسائل محيطي از او داشت نمي

و غيركتابـدار) را� (اعـم از كتابـدار مراجعات كم. اندك بودن مراجعات طبعـاً پژوهشـگر

مي با بي تـرين عنـوان بـزرگ جعات بـه كند. البته بايد براي اندك بودن مرا مسئلگي مواجه

 مسئله تدبيري انديشيد.

و طبعـاً شـكل نگـرفتن سـؤال در ذهـن پژوهشـگر. اگـر� نبودن سؤاالت ازطرف كـاربران

هـا كتابخانـه را محلـي مراجعات باشد ولي سؤالي از جانب كاربران نباشد، مانند اينكـه آن 

ك براي انجام كارهاي ديگري غير از كتـاب  تابخانـه بـراي قرائـت خـواني مثـل اسـتفاده از

 گيرد. هاي كنكور بدانند، باز سؤال شكل نمي كتاب

باشـند يـا پژوهشـگر نبودن انگيزة پژوهش. وقتي كاركنان كتابخانه درست انتخاب نشـده�

موضوعش را نه از روي عالقـه بلكـه بـراي گذرانـدن دوره، يـا از روي اضـطرار انتخـاب 

به كرده باشد، بديهي است در اين صورت انگيزه و دنبـال آن تهيـة مقالـة اي براي پژوهش

 باارزش وجود ندارد.

بي نداشتن دغدغة بهبود. وقتي شرايط به گونه� و فعاليت را ثمـر اي باشد كه پژوهشگر كار

ثمر بداند، طبعاً او را، هرچند انگيـزه داشـته باشـد، فاقـد دغدغـه بـراي يـافتن مسـئلة يا كم

به واقعي مي توان انجـام داد يـا كسـي بـه كـار گويند كاري نميمي تعبير ديگر، وقتي كند.
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كند كار بشود يا نشود، در اين صـورت نگـارش دهد يا مسئوالن برايشان فرق نمي بها نمي

 گيرد. مقالة پژوهشي با متغيرهاي واقعي شكل نمي

خواهـد عجله در تهية مقاله. گاهي شرايط باال محقق است، ولي به داليلـي پژوهشـگر مـي�

مـورد سـبب اي عرضه كنـد. در ايـن مـوارد، عجلـة بـي زودتر مقالة خود را به مجله هرچه

به مي به شود كار  خوبي جستجو نشود. طور ناقص عرضه شده يا منابع

به دست� مي قول كم گرفتن مجله. بعضي و معروف تير به تاريكي اندازند كه اگر گرفت فَبِها

ايـن مـوارد، بعضـي نويسـندگان مقـاالت اگر نگرفت هم چيزي از دست نـداده باشـند. در 

به جاندار خود را به جاهاي ديگر مي و مقالة اي اصطالح آبكي خـود را بـراي مجلـه فرستند

بي مي انصافي است چنانچه چنين نيتي فرستند كه برايشان مهم نيست رد شود يا نشود. البته،

 اي داشته باشند. هم نبايد گله دارند وقت مجله را بگيرند. در اين صورت، از رد شدن مقاله

و نداشتن دستاورد. در بسياري از موارد، مقالـه� شـود اي كـه رد مـي آشنا نبودن به پژوهش

از خاطر اين اسـت كـه پـژوهش بـه به معنـاي واقعـي پـژوهش نيسـت. صـورتي دارد ولـي

 بهره است. محتواي خوب بي

را رهـا را دسـت كند متغي در متغيرسازي يا متغيربازي، نويسنده سعي مي كـاري كـرده يـا جـاي آن

و به خيال خود ظاهراً مسئله مثَل است كـه فـردي از عـالمي پرسـيد عوض كند اي را حل كند. در

افتـد؛ او گفـت: حـاال اگر كالغي به چاه بيفتد چه حكمي دارد؟ وي پاسخ داد: كالغ به چـاه نمـي 

و او همچنــان پاســخ مــي و داد كــه نمــي اگــر افتــاد؟! گفــت اگــر افتــاد. گــاهي ايــن هــم مــيافتــد

كنند كـه وجـود خـارجي ندارنـد، هرگـز اتفـاق نويسندگان متغيرهايي را براي تحقيق انتخاب مي

به نمي و  هستند. در متغيرسازي/بازي، اين موارد مؤثر است:» النادر كالمعدوم«اصطالح افتند،

ي فقـط تغييـر محـيط نيسـت؛ا رشـته اي. مطالعـة بـين رشـته تلقي نادرست از مطالعـات بـين•

از اي به يك معنا اين است كه متغير رشته بين دو يـا چنـد رشـته در پـژوهش حاضـر هـايي

كـه طـوريبهباشد، نه اينكه صرفاً متغيرهاي يك رشته بر محيط رشتة ديگر سنجيده شود، 

هم مي  زمان يا بافاصله آن را در دو يا چند محيط مورد بررسي قرار داد. توان

وقتـي متغيـر در دو حـوزه باشـد تخصـص هـم بايـد در دو حـوزه.توجه به تخصصعدم•

نظر باشد. در اين صـورت، كـار گروهـي اولويـت باشد، يا متخصص در دو حوزه صاحب
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و بررسي آن كمكـي بـه پيشـرفت حـوزه نمـي كنـد. نويسـندگان دارد. بسياري از متغيرها

و چيـزي بـر ادبيـات دانند كه تحقيقشان مشـكلي را حـل نمـي خود مي علـم«حـوزة كنـد

و دانش  افزايد. نمي» شناسي اطالعات

مي بديهي بودن تأثير. در بسياري موارد، تأثير متغيري بر متغير ديگر اندازه• شـود كـه گيري

كند. اين نوع تحقيق كه مبتني بر متغيرهـاي بـديهي اگر از هر كسي بپرسيد آن را تأييد مي

و شايستة درج در مجالت علمـي نيسـت. دسـت نميو معلوم است چنگي به دل  كـم، زند

 تواند ارزش مقاله را باال ببرد. ميزان تأثير مي

و تأثير هـم مشـخص شـود، بـا توجـه بـه صرف وجود تأثير كافي نيست.• اگر مقدار رابطه

و ديگر متغيرهاي تأثيرگـذار در نظـر گرفتـه اينكه پژوهش دو يا حداكثر سه متغيري است

و ميزان واقعـي را نشـان نمـي اند نشده و تأثير، غيرواقعي خواهد بود دهـد. اين مقدار رابطه

سه در پژوهش متغيري با توجه به اينكه صرفاً نقش يك يا دو متغيـر را بـر متغيـر هاي دو يا

و مقـدار تـأثير بـيش از انـدازه بـه دسـت وابسته بررسي مـي  كنـيم نقـش متغيرهـا برجسـته

و در يـك محـيط مصـنوعي آيد. درواقع، پديدة مي در حال وقوع را از محيط واقعي جدا

مي با دو يا سه متغير بررسي مي و نقش ساير عوامل را ناديده گيريم؛ اتفاقي كـه هـيچ كنيم

دهد، چون در واقعيت عوامل مختلف براي يـك پديـده هميشـه وقت در واقعيت رخ نمي

 دهد. باهم رخ مي

وعي ندارد. ممكن است كسي خالقيتي داشـته باشـد وقتي نويسنده تسلطي به ادبيات موض•

آن اما چون به ادبيات موضوع آشنائي ندارد چه بسا قبالً همان تحقيـق، يـا كـاري شـبيه بـه

و توضــيح متغيرهــا  ــان مســئله انجــام شــده باشــد. در ايــن صــورت اســت كــه مقدمــه، بي

و لذا در نتيجه ضعيف به اند، مو گيري هم نويسنده ضوع بـه تكـرار روي دليل عدم تسلط به

و توصيه مي و ابتدايي است در ها مشكلي را حـل نمـي آورد. پيشنهادها هم سطحي و كنـد

مي كتاب آن هاي هر حوزه  ها را يافت. توان

و نمودارهاي آماري. توجه به آمار با همـة ضـرورتش اغواكننـده هـم هسـت.• جاذبة آمار

ش البته، به و تحليـل آن صـحيح باشـد. هـركس شرط آنكه ابزار آماري درست انتخاب ده

و فرضـي را بـه آمـار بسـپارد،  و نمودارهـاي جـالبي هر اطالعات خيـالي  بـراي وي نتـايج
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و چنين تصـوركند كـه ممكـن اسـت بيرون مي و ممكن است نويسنده را فريب دهد دهد

و مسـئلة اصـلي  چنين چيزي واقعيت هم داشته باشد. توجه زيـاد بـه آمـار مـا را از مشـكل

ميغا كم فل و محتوا و درنتيجه صورت پررنگ مي كند،  شود. رنگ

هـاي ها در حيطـة نظـري رشـته مشخص نبودن حدود رشته براي پژوهشگران. اين پژوهش•

و روان و دانـش ديگر مانند مديريت و خارج از حيطة نظري علم اطالعات شناسـي شناسي

 هستند.

جـاي اينكـه بـه پژوهشـگران رشـته بـه نداشتن اهتمـام بـه شـناخت مسـائل محيطـي رشـته.•

و مشكالت حوزة كتابخانه و مراكـز اطـالع شناسايي مسائل رسـاني بپردازنـد، در متـون هـا

و روان رشــته آن شناســي بــه هــايي مثــل مــديريت و اعمــال هــا بــر روي دنبــال يــافتن متغيــر

 كتابداران هستند.

ع  بارتند از:داليل محتوايي رد اكثر مقاالت در دو سال گذشته در مجله

و رابطة دومتغيري، عـدم تسـلط نويسـندگان بـه موضـوع، قديمي بودن پارادايم هم رخدادي

هـا، فقـدان يـا هاي دومتغيري، عدم توجه به سطح گـردآوري داده ترديد در صحت نتايج پژوهش

و پيشينه و تحليل، تعريف نشدن متغيرها، قديمي بودن ادبيات هـا، واقعـي نبـودن مـدل نقص بحث

و استاندارد نبودن ابزار پژوهش ومي، كليشهمفه .سازي در مقاله
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Abstract 
In each journal, the editorial board receives many articles but more than 
70% of them are rejected. This happens because there is no real correlation 
among the variables in these articles or the variables and perceived 
relations are fake, which means playing with the variables nonexistent in 
reality. This rejection occurs mainly as a result of the researchers' 
misinterpretation of the interdisciplinary studies, their having no expertise 
in the subject, their paying no attention to co-authorship in different 
disciplines, and their being fond of the statistical outputs. Furthermore, 
these researchers have no real acceptable and sensible idea and no valid 
variable, think in isolate space, have few partners, lack the necessary 
motivation for research, and have hesitation in delivering their paper, and 
so on. To conclude, the researchers must concentrate more on the 
recognition of the differences between aim, necessity and profit, and the 
importance of prioritization.  
Keywords: Fake Variables, Unreal Correlations, Misinterpretation. 
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