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  هـمقدم
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 

» اتجرد ْلمينَ أُوتُوا اْلعالَّذو نُكمنُوا مينَ آمالَّذ رَْفعِ اللَّه1»ي  

ند و درود بي كران بر پيامبر دانايي كه همگان را هدايت نمودند سپاس و ستايش خداي را كه به انسان دانش آموخت

  .امامت كه ما را بصيرت افزودند پايان بر ستارگانو سالم بي 

عالم آفرينش است و اول معلم عالم وجود،  شاخص انسانيت از ديگر موجودات ،زاي آنو دانش و تحوالت توليدعلم 

  .آموختن مي باشد ،در آغاز آفرينش خود خداست و اولين عمل انسان

 »لَّمعو ماء آدما األَس2»كُلَّه  

  3» يعلَم لَم ما اْلإِنسانَ علَّم* بِاْلقَلَمِ  علَّم الَّذي* اْلأَكْرَم  وربك اقْرَأْ« 

  .ثروت، استقالل و آزادگي است ي قدرت، مايه و پايه ،علم و همين

به ويژه كشورهاي جبهه مقابله با جهان  ،ي فراوان استان و جوامع بشري به توليد علم و فنĤورينيازمندي ها

علوم انساني و تجربي به تحصيل و توليد و خودكفايي علمي پرداخته  مي طلبد كه در تمامي عرصه هاي ،تكباراس

غازي براي زايش دانايي، و يعني آتوجه به مقوله پژوهش . شود و پژوهش زير ساخت كارايي توليد علم مي باشد

  .پاياني براي وابستگي علمي و جهان انساني

در .... ..................در تاريخ  »پژوهش«اني حضرت آيت اهللا صفايي بوشهري در همايش مجموعه حاضر، متن سخنر

پژوهش استانداري بوشهر با ويرايش نگارشي ايشان و پانوشت هاي بخش واحد مطالعات فرهنگي و سالن مديريت 

  .ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر مي باشد پژوهشي دفتر نماينده

  

  روابط عمومي

  دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر

                                                            

  .11: ، آيه) 58(سوره مجادله . 1

  . 31: ، آيه ) 2( سوره بقره.  2

  . 5 -3: ، آيه ) 96( سوره علق.  3
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  جايگاه و ضرورت پژوهش. 1

  
  

 و توليد يندفرآ و است پيشرفت و بالندگي زيرساخت ترينمهم و انسان به الهي مواهب از يكي وريفنĤ و علم دانش،

 مدار در جهت همين به .سازد مي رميس است كه فرآيند توليد و گسترش آن را كارآمد پژوهش فياض سرچشمه

 و ويژه جايگاه پژوهش تجربي، و انساني علوم حوزه دو در بشري نوين هاي وريفّنا ويژه به دانشزايش  پيچيده

هاي  و كتاب امه ريزي كارشناسانه انجام گيردبرن پژوهش، در عرصه ستا الزم ،اساس اين بر .دارد اي كننده تعيين

 ،زيربنايي و مهم سامانه اين بنيان دانش آموزش با تا شود تدوين نارزشمند آموزشي در تمامي مراحل مختلف آ

. گردد حاصل علوم كالن ساحت درعلمي  جديد هاي گزاره و علم توليد و پردازي نظريه و افزاري نرم جنبشتوسعه 

ي و ، سرمايه گذاربي گمان استقالل، رشد و پيشرفت هر كشوري، وابسته به توسعه، پيشرفت، پيشگامي، عزم ملي

 اشاعه فرهنگ پژوهش و توليد علوم ي، زايش دائم منابع انساني نخبه،بنيان علمي، توليد علم و فنĤور مديريت دانش

بنابراين در هر دو ساحت علوم انساني و علوم تجربي با نگاه نخبگاني بايد به . مورد نياز به روز بلكه فوق روز است

  .پرداخت جديد اد و اضالع سامانه آن به توليد علم و دانشابع تراث علمي و سپس با پژوهش و مراعاتحفظ 

در گرو دارا بودن و ارتقاء سطح  توسعه و استمرار آن ترقي و پيشرفت و و پيمودن راه بي ترديد دستيابي به تمدن،

 بررسي تاريخ. تاريك و وابسته استجغرافياي دانش و فنĤوري نوين مي باشد و اقليم بدون دانش و علوم بومي، 

نخبگان زمان بدان پرداخته و شته كاوانه تمدن ها و اديان نشان مي دهد كه در هر سرزميني علم و دانش وجود دا

در تاريخ انسان و آن اند شكوفايي، بالندگي، امنيت و آرامش و پيشرفت اجتماعي و حتي سياسي ايجاد شده و 

و توليد آن و به پژوهش و جديت بر آن توجهي ؛ به همين جهت اسالم عزيز به علم گرديده است اثرگذار سرزمين

  .ويژه دارد

  :ان در قرآن كريم مي فرمايدخداوند مّن

  1 »اْلأَلْبابِ أُوُلوا يتَذَكَّرُ إِنَّما يعَلمونَ َلا والَّذينَ يعلَمونَ الَّذينَ يسَتوِي هلْ«

  :مي فرمايد , پيامبر گرامي اسالم

 »العلم ه والجهلُلُِّك الخيرِ رأس 2»هلُِّك رِّالشَّ رأس.  
 ها و مامي عقب افتادگيتها دارد و جهل و ناداني ريشه  ي به رشد و ترقي و نيكي1در دستياب علم نقش حياتي« 

  »بدي هاست

                                                            

 .9 ، ، آيه) 39( سوره زمر. 1

 .175، ص  77، ج بحاراألنوار.  2
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  :مي فرمايد } ابي طالب مؤمنان امام علي بنامير 

  .2»خيرٍ العلم أصلُ ُكلِّ«
  .»رزش و نيك استعلم و دانش ريشه و اساس هر كار با ا«

  

  :دمي فرماي }امام صادق 

  .3»ةٍيعفر ةٍَلنزِم لِّي ُكهنَتو م ينس حالٍ العلم أصلُ ُكلِّ«
  .»ترين و واالترين پايگاه ترقي و پيشرفت استكار و حالت عالي و پيشرفته و مهم ريشه و بنيان هر علم و دانش«

  

و زير بنايي  اساسيصه علوم و ساحت پژوهش يكي از مهمترين امور بنابراين توجه و مديريت رشد و پيشرفت در عر

  .پيشرفت و بالندگي يك نظام است

  

 جهان علمي تهاجم مورد استراتژيك علوم ويژه به علوم فضاي در ايران اسالمي جمهوري مقدس نظام اينك هم

 دانش، آپارتايد ،كارآمد و نوين يها فّناوري انحصار علمي، اسارت پروژه مديريت و اجرا با آنان و است استكبار

 علوم تاريخ مديون و كشورها آن دانشوران دار وام خود آن كه با نده اكرد دچار علمي بحران به را جهان كشورهاي

  .دنها مي باش ملت آن

 از يكي )العاليه بركاته  دامت( اي خامنه العظمي اهللا  آيت حضرت رهبري معظم مقام فرموده به »علمي جهاد« ترديد بي

 كشف و توليد طريق عنوان به پژوهش و است ديني و پايدار ،جانبه همه پيشرفت و استقالل جهت در امور ترينمهم

 و فنĤوري نوين دانش و علم نخبگان توجه مورد همواره علوم گستره در مناسب اطالعات مندنظا پردازش با علوم

   .است بوده

با ايمان و  )العالي دام ظّله(با هدايت هاي فوق روز مقام معظم رهبري تمامي دانشوران عرصه توليد دانش اميد است

  .خود كفايي علمي و توليد علم و سپس مرجعيت علمي كوشا و موفق باشندتوكل به خدا در ساحت 

  

  

                                                                                                                                                                                                     

  

 .333، ص  غررالحكم.  1

  .31، ص  2، ج  حاراألنوارب.  2
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  : تعريف .  2

"پژوهش"واژه 
، وارسي كردن واقعيت، به حقيقت امري رسيدگي كردن، بازجويي، جستجو"در لغت به معناي  1

كه از  2ارائه شده است مي باشد، و در تبيين معناي اصطالحي آن نظريات مختلفي "جويايي، تحقيق، بحث، تجسس

  .توان به اين تعريف بسنده كرد آن ميان مي

در عرصه  دانش توليددر يك گستره خاص كه به  اطالعات پردازش مند نظا فرايند «از است عبارت شپژوه

   .»انجامد تاريخ علم مي

  

  

"پژوهشاركان " . 3
٣: 

  :است ركن چهار داراي پژوهش

 .4همسئل .1

 .مفيد اطالعات به 6داده تبديل و گزينش و سنجش از بعد سوژه با مرتبطاوليه  5تاطالعا .2

  .مناسب نظريات و اطالعات مند نظا  7شپرداز .3

  .هموضوع يا مسئل ه علمياي ويژنظريه پردازي نوين و توليد دانش در گستره و جغرافي ،8ينتيجه گير .4

 

 و تبليغي ترويجي، آموزشي، هاي فعاليت با پژوهش تمايز وجه يا ايده پردازي نوين دانش توليد كه است ذكر شايان

 اي مسئله به پاسخ يا و نوين پردازي نظريه يا و لمع توليد پژوهش مؤلفه ترين مهم جهت همين به و هبود رساني اطالع

  .ستا علميك  تاريخ در دجدي

  

  

                                                            

 .باشد مي »Research«، و معادل التين پژوهش  5597، ص 4، جفرهنگ دهخدا : ك.ر. 1 

، 31، ص 1، جفنĤوري  و علوم در پژوهش مباني، 134ص ، تحقيق تئوري منطق :هاي كتاب به توان مي كه مختلفي ارائه شده است نظريات» پژوهش« تعريف درباره. 2 

 .كرد ،  مراجعه28، صديني  مطالعات شناسي روش

 3 .Research Components 

 4.  Problem  

 5.  Information  

 6.Data   

 7. Process  

 متفكر شخص براي نوآوري كه تفكر خالف به بود پژوهش موضوع با مرتبط علم تاريخ در نوآوريدر اين است كه پژوهش در پي  ،»پژوهش«  و » تفكر عام فرايند«  بين تفاوت. 8 

  .است مطلق خصوص و مومع پژوهش با آن با نگاه دانش منطق نسبت و كند مي ايجاد
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 :فرآيند مراحل پژوهش . 4

   :است اساسي مرحله 3 داراي پژوهش

 شناسي، مسئله ابعاد تمامي در پژوهشي پروژه هندسي يانبن دانش و كارآمد طراحي : 1تحقيقاتي پروژه طراحي .1

 و منابع تشخيص مناسب، تحقيق روش علمي تعيين تحقيق، دامنه ارزشمند ديدتح و آن پيرامون تحقيق ضرورت

 از يكي نهايي بندي جمع و اثبات و نقد ،موفق از آن خروج و بحث به ورود روش انتخاب و آن بندي اولويت

  .است پژوهشيك  جغرافياي عرصه در علمي كارهاي ترين مهم

  :تحقيقات اجراي بنيان دانش مديريت  .2

   .نياز مورد مطالب گردآوري و 2شناسي بعمن .1

   .رتبطم هاي گزاره 3بررسي و نقد .2

   .مسئله حل و دانش توليد كرديرو با داليل منطقي 4پردازش .3

   .امور تمامي در آن مراعات و مسئله در تحقيق مناسب علمي روش از استفاده .4

  .علم توليد و 5هايد اثبات .5
  

  

 محور  دانايي محتواي قالب و با علمي نتايج و 6گزارش ارائه  .3

ي  مهم ترين و اولين گام در مرحله. گويند نگارش و يا ارائه گزارش پژوهش مي رافرآيند تبديل تحقيق به تأليف 

آن است كه نويسنده، هندسه آغاز، ميانه، و پايان طرح پژوهش را از پيش در نظر بگيرد و در هر مرحله، از نگارش 

  .مصالح و مواد مناسب و مربوط به همان مرحله استفاده كند

و روش با ديگر بخش ها و فضاي كلي و حاكم بر مجموعه پژوهش هماهنگي و  به لحاظ عناوينافزون بر اين 

 عرضه با و است ويژه محتوايي و ساختار داراي پژوهشي گزارش ارائهخالصه آنكه، نگارش . خواني داشته باشد هم

  :كرد اشاره بدان اجمالي صورت به توان مي كه دارد اساسي تفاوت علمي مباحث ديگر

  

  

                                                            
1.  Design Research Project  

Recognition Source .2 

.3  Review and investigated  

4 .Processing  

.5 Proof idea 

.6 Report  
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   :شود مراعات زير نكات است شايسته گزارشي قالب و ظاهري ساختار در: رساختا .3 – 1

  .پژوهش نامه براي گويا و مناسب 1عنوان انتخاب .1

  .)مهم مطالب توصيفي نماي تمام فشرده( مطالب 2چكيده .2

  .مهم 3هاي واژه كليد تبيين .3

هاي مطرح،  صلي و فرعي و فريضهسئوال هاي ائه او ار مسئله و ضوعوم تعريف و تحرير ضرورت، بيان( 4مقدمه .4

  .)ها هاي فرعي فرضيه ، سئوال اصلي، سئوالپژوهش هپيشين ،تحقيق روش تبيين

  .)اقوال و نظريات نقد و تحليل بعد از نظريه اثبات و مطالب مستدل ارائه( 5اصلي بدنه .5

   .گيري نتيجه و 6خالصه .6

پژوهش پيرامون مسأله مورد تحقيق يا ديگر موضوعات ايجاد شده و  تنظيم پرسش يا پرسش هايي كه در روند. 7

 .ارائه آنها به جامعه محققان جهت تكامل و بسامد سازي دانش

  8.روايات آيات و مرجع، هاي كتاب آدرس الزم، توضيحات شامل 7ها پانوشت .8

  .9كتابنامه .9

  ).آيات، روايات، اشعار، مكان ها، اعالم( 10نمايه ها .10

 

  : 11محتوا .3 – 2

و ارائه نتايج نظري و  مقدمه، طرح از بايد بعد پژوهشگر. باشد مي پژوهش نامه "اصلي مباحث" مقاله بخش ترينمهم

 طرح قابل و مطرح نظريات بيان مسئله و و موضوع اصل به كاربردي حاصل از تحقيق در راستاي ترسيم ضرورت آن،

 و هنمود بررسي و نقد علم آن در موجود و معتبر پژوهش و تحقيق يژهو روش به را آنها و بپردازد ندر آ والاق و

 را آن كاربردي و نظري نتايج وكند  استدالل خويش نظريه اثبات برعلم  آن در قابل استناد براهين و ادله با سپس

  .نمايد بيان و فنون علوم ديگر و پژوهش مورد علم در

                                                            
 1 .Title  

 2  .abstract  

 3 .Keyword 

4 .Introduction  

 5 .Main Body 

 6 .Summary  

 7 .Footnotes 

 . از مشهورترين و متداول ترين آنها است» MLA«و » APA«ي داخلي استانداردهاي خاصي براي ارجاع به منابع وجود دارد، مدل در مقاالت علمي جهاني حت.  8

 9.Bibliography 

.10 Index  

11. Content  
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اخالق  علمي،مه و ساحت كرسي نظريه پردازي و مباحثات شفاهي پژوهش نا در بايد پژوهشگر كه است ذكر شايان

نگارش و  زوايد، و حشواز  ، پرهيزآراء و نظريات نقل بودن مستند و داري تحقيق، امانت استداللي ، روشپژوهشي

  .مراعات نمايد ،كنايات و استعارات از دوري و سادگي عين در علمي زبان گويش به

 :1اصول پژوهش . 5

  

اراي اصول و ضوابط خاصي است كه بايد پژوهشگر در تمامي عرصه هاي پژوهشي آن را مراعات نمايد و پژوهش د

  :آنها عبارتند از دانش بنيان پژوهش خواهد شد كه مهمترين ي ي در هندسهموجب ضعف جد ،خروج از آن

  

  .پژوهشمورد  مسئله در تحقيقاتي پروژه كالن و كارآمد طراحي .1

  .پژوهش مورد علم جغرافياي از خروج عدم و مسئله علمي ترهگس و حدود حفظ .2

   .علم آن پژوهشي منطق با منطبق مسئله در مناسب پژوهشي روش انتخاب و گزينش .3

   .مؤثر و معتبر نظريات و منابع بندي طبقه و شناخت .4

  .پروژه بنيان دانش مديريت .5

  .نظر مورد علم گستره و حوزه در توليد روح حاكميت .6

  .پژوهش مراحل تمامي در اخالق پژوهشي مراعات .7

  .ءآرا مستند و مستدل بيان .8

  .زوايد و حشو از دوري و اضافات از پرهيز .9

  .پژوهش يمحتوا و قالب فني ساختار و مراحل جدي مراعات .10

  .مرتبط قبل از نشر و صاحب نظران محققين مشاوره با .11

   .و به روز كردن آن مطالب تقويت و تكميل ،حتصحي جهت مكرر بازبيني و بررسي .12

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1  .Research Principles  
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   :پژوهش 1شيوه و متدولوژي .  6

 فرايند در آن مراعات و مورد پژوهش مسئله در تحقيق روش شناخت پژوهش، حوزه در مهم مطالب از يكي

 پژوهش و قيقتح روش گمان بي. است مسئله با مرتبط دانش و علم جغرافياي در تحقيق روش با منطبق ،پژوهش

  .كند مي فرق علوم نظري مسائل در پژوهش و تحقيق روش با علوم انساني مسائل عرصه در

  

  :شود مي تقسيم قسمدو  به علوم كاربرد حوزه كيفيت اعتبار به پژوهش و تحقيق متد و روش كه است ذكر شايان
  

 متد مانند است، ذهني هاي كاوش و ينظر هاي گزاره ،تحقيق و پژوهش جغرافيايكه  روشي گويند : 2نظري روش .1

  كالم فلسفه، در پژوهش

 مانند است، استقرايي تتبعات و ي ميدانيها كاوش ،تحقيق و پژوهش حوزه باشد كه ميروشي  : 3كاربردي روش .2

  فقه و ادبيات علوم

  

 با ذهن و تعقل حوزه در بلكه شود نمي توجهي خارجي استقراء ات و قليداليل ن به نظري علوم در گاه هيچ بنابراين

 واجب به مفهوم تقسيم درباره فلسفه حوزه در مثال عنوان به شود، مي دليل اقامه مسئله بر برهاني استدالل مراعات

 به ينياز و است نظري و ذهني كامالً كه شود مي استدالل ،اثبات و ينف تعقلي روش حسب  به ممتنع و ممكن و

  .4ندارد ميداني پژوهش

  

 مثال عنوان به گردد مي دانيمي پژوهش و تحقيق متد و كند مي فرق كامالً روش عرب، ادبياتدر  نحو حوزه در اما

 نحو نظريه پردازان علم بين» خافض نزع به شدن آن نصب يا و جر حرف حذف از بعد اسم ماندنمجرور  « مسئله در

به  استدالل و ماند مي باقي خويش يترورمج جار به حذف از بعد اسم گويند ميبويه سي مانند برخي .است اختالف

   :شعر فرزدق مي كنند

  5» صابعاألَ فُك األَبٍ ِبيكَُل ارتأَش             َلةٍيالنَّاس شَرُّ قَِب لَ أييقإِذَا «

                                                            
 1 .Methodology  

2  .Theoretical Method 

 3 .Applied Method 

  .45، ص كشف المراد؛  18، ص 3، ج اإلشارات و التنبيهات،  64، ص شرح المنظومة؛  83، ص 2، ج الحكمة المتعالية؛  42، ص الحكمة نهاية: ك.ر. 4 

التصريح ؛  669 ، ص 2، ج خزانة األدب،  362، صديوان الفرزدق؛  36، ص 2، ج همع الهوامع؛  5، ص  2، ج وضح المسالكأ؛  12، ص1، جشرح شواهد المغني: ك.ر. 5 
  .90، ص 2، ج حاشية الصبان؛  312، ص1، ج التوضيح علي
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به جر خود باقي  » إلي «بعد از حذف حرف جر »  ُكَليبٍ «بوده است و مجرور  »أَشارت إلي ُكَليبٍ  «كه در اصل 

  .مانده است

  

مي شود و تمسك به شعر  منصوب به نزع خافض و حذف حرف جر گويند بن احمد مي خليل برخي ديگر مانند

  :كنند ساعده بن جويه مي

 »هَلدنٌ بزَّ الكف لُيف عس            تُنهلَ الطريمسقَيه كما ع 1» الثعلب  
  .منصوب گرديده است»  الطريق «مجرور آن » في« ذف حرف جر بوده كه بعد از ح» عسلَ في الطريق  «در اصل  كه

  

 كه شود مي نظريه آن ترجيح به حكم هاآن بين تعارض و ادبي استنباطات عرصه در استناد قابل دليلدو  وجود با و

  .ندارد جايي نظري و عقلي كار اصالً اينجا در و .است استقرايي ميداني كار نيازمند اين كه است شده استعمال بيشتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

خزانة ؛  91، ص 2، جحاشية الصبان ؛  81، ص 2، ج همع الهوامع؛  16، ص 2، ج وضح المسالكأ؛  168، ص 1، ج شرح الكافية؛  17، ص1، جشرح شواهد المغني: ك.ر  .1
  .25، ص 1، ج الكتاب؛ 474، ص 1، ج األدب
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  : 1تقوا و اخالق پژوهش .  7

. باشد بي ترديد مراعات تقوا و اخالق، اصل اساسي و حاكم بر فضاي فرآيند تالش و كوشايي در تمامي امور مي

و تخلف از تقوا مداري موجب سقوط در باتالق متعّفن گناه و كناره گذاري اخالق باعث گرفتار آمدن در دام ابتذال 

ساحت علم و دانش، فضايي علمايي و دانش بنيان و نخبگان . رذائل و ناهنجاري هاي گوناگون انساني خواهد شد

بوده و شايسته است كه تقوا و اخالق مناسب اين حوزه متعالي مراعات گردد و پژوهشگر با تحقيق و تعميق علمي و 

قي خويش با عرصه فضاي تحقيق و پژوهش و توليد تقوا و اخالق پژوهشي، توازن بين شخصيت هاي تقوايي و اخال

  .علم فراهم سازد

  :الق پژوهش به امور زير اشاره كردشايان ذكر است مي توان در امر تقوا و اخ
  

 .دارا بودن ايمان، تقوا و معرفت و بصيرت ديني .1

 .مراعات اخالص و خدامحوري در ساحت پژوهش .2

 .انامانتداري در نقل سخن و نظرات ديگر .3

 .حسن خلق علمي و خوش برخوردي اجتماعي و صميميت با دانشوران .4

 .عدم حسادت به تالشگران عرصه علم و دانش. 5

 .باال بردن روح توكل و اميدواري در روند تحصيل و پژوهش و توليد علم .6

 .ميدي علميپرهيز از يأس و ناا .7

 .وجود و ارتقاء سطح تالش، پشتكار و صبر علمي .8

 .صاحب نظريه عيف و تحقيرو تض نصاف مداري در نقد نظريه و پرهيز از تجسس و توهينا .9

 .داشتن روحيه تواضع و عدم تكبر و تحقير ديگران .10

 .دارا بودن همت بلند و تالش واال .11

 .داشتن روحيه شكر و رضا و بسندگي و قناعت مالي .12

 .انعدم احتكار علمي و ارائه نظريات خود به ديگر .13

  .مراعات ادب علمي و انضباط و آداب اجتماعي .14

  

  

                                                            
1  .Research Ethics  
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 : 1 بايسته هاي پژوهش .  8

  

 ترينمهم علمي توليدات و علم چون و كارآمد و نوين هاي پردازي  نظريه و لمع توليد براي است آغازي پژوهش

 به كه شود مراعاتفته و مورد توجه ويژه قرار گر باره اين در بايد اموري جهت همين به است پيشرفت زيرساخت

  :كنيم مي اشاره هاآن از برخي
  

  .كارآمد پژوهش جهت انساني منابع جذب و توليد .1

 و توسعه عرصه در تجربي علوم و انساني دانش گذاريسياست مختلف هاي حوزه در پژوهش مقوله به كافي توجه .2

  .پيشرفت

  .ديگران هاي پردازي نظريه ترجمه و مونتاژ و تقليد از پژوهشگران پرهيز .3

  .پژوهش و تحقيق جغرافيايي گستره توسعه و نظريات به بخشي عمق .4

 .تكنولوژي ، بيو نانو فناوري و اي هسته دانش مثل نظام نياز مورد هاي حوزه دركارآ  هاي پژوهش بر تمركز .5

   .حقيق و مجازي هاي د نمايشگاهبا ايجا پژوهشي سيعو هندسه در مربوط هاي پژوهش با علمي و اطالعاتي تعامل .6

  .پژوهشي محتواي اعتالي براي پژوهش علمي همدالنه بررسي و نقدكرسي  ايجاد .7

  .همسئل آن در ديگر هاي پژوهششدن براي  ساز زمينه بلكه موفق پژوهشيك  در توقف عدم .8

  .توجه هم زمان به مسائل بنيادين در كنار مسائل كاربردي .9

  .فرآورده هاي پژوهشيتجاري سازي . 10

عرضه توليدات علمي در عرصه بين الملل و حضور در رقابت هاي جهاني در راستاي باال بردن طراز علمي . 11

  .كشور

بها دادن به نخبگان علمي و پژوهش و مراقبت امنيتي از سرقت علمي يا شخصي و يا ترور آنان توسط دول . 12

  .استكباري

  .انشوران و پژوهشگران و حذف موانع فرصت سوزفرصت سازي براي پيشرفت د. 13

  .مراعات تقوا و اخالق پژوهشي .14

  

  

  
                                                            

1 . Conditioning Research  
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 : 1آسيب شناسي. 9

  

ها پرهيز از آن سيب هايي است كهمورد تهديد آ همواره و حوزه هاي دانشي پژوهش در تمامي عرصه ها جغرافياي

  :ها بيان مي گرددكه اندكي از آن يك ضرورت و بايسته است
  
  

 .2و انتخاب مسأله غير ضرور پژوهشي صحيح م نياز سنجيعد .1

 .و ايجاد سامانه وسيع پژوهشي ن نفشه جامع نيازهاي پژوهشيموازي كاري در عرصه پژوهش و نداشت .2

 .عدم استفاده از پژوهش هاي مربوط و تعامل كارآمد .3

 .پژوهشي و تحقيقاتي نامه عدم تدوين نظام .4

 .تكمبود بودجه و اعتبارا .5

 .در جغرافياي كالن پيشرفت نظام عدم اولويت بندي در امر پژوهش .6

 .ليد منابع انساني پژوهشگرو تو عدم آموزش .7

و توليد منابع انساني  و دبيرستان ، راهنماييدبستان مقاطع سه گانه تحصيليپژوهش در  جايگاه امشخص بودنن .8

 .پژوهشگر

 .گي و پااليش پژوهش هاي تحقيقاتيبالند عدم وجود كرسي نقد پژوهشي براي .9

 .پژوهش در عرصه تقليد و ترجمه .10

 .و توليد ثروت ايستايي پژوهش ها در عرصه نظريه و عدم استفاده در توسعه و پيشرفت .11

  .تحقيق و پژوهش از اهداف استراتژيك انحراف .12

  

  

  

  

  

  

                                                            
 1. Pathology  

  :است شيوه سه پژوهش نياز سنجش كارآمد روش . 2

  .نشده واكاوي خوب يا مجهول مسائل كشف و فناوري و علم يك بررسي: الف   

  .متقاضي نهادهاي و ها دستگاه تقاضاي: ب   

  .افزاري سخت و افزاري نرم شبخ دو در مراكز آينده يا موجود هاي مندي نياز و ها چالش وجود: ج   
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  : 1توصيه هاي پژوهشي .  10

ها نيازمند توصيه و تذكر پيش برنده است و چون مقوله پژوهش امري پيچيده  پژوهشگر مانند تمامي ديگر انسان

  :نها اشاره مي شودورد نياز مي باشد كه به برخي از آم محسوس و است اين تذكرات بيشتر
  

   .پژوهش مورد بررسيخود در حوزه  موزشيتقويت بنياد هاي آ .1

  .افي برخوردار نيستيملزوم عدم پردازش به مسأله اي كه در آن از دانش ك. 2

  .دارا بودن پشتكار الزم و عدم يأس و نا اميدي در عرصه تحقيق و پژوهش .3

  .و تسلط بر زبان منابع پژوهش آشنايي .4

  .دقت در گزينش مسأله و مراعات اولويت در عرصه نيازمندي هاي جامعه .5

   .در مورد پژوهش مطرح اخت نظرياتاستفاده كارآمد از پيش نيازها و زير ساخت هاي علمي پژوهش و شن .6

داشتن روح توكل به خدا و اعتماد به نفس و پرهيز از دنيا گرايي و خدمت گذاري دانش و علم براي كسب پول و  .7

  .ثروت

  .و غير مستند عدم اعتماد به اطالعات ناقصلزوم  .8

  .ين حوزهتوجه به الزامات و بايسته هاي اختصاص هر پژوهش و دوري از آسيب هاي ا .9

  .پرهيز از جانبداري بدون استدالل از يك نظريه .10

  .هر صورتمراعات اخالق و تقواي پژوهش در  .11

يادداشت برداري دقيق از تمامي مطالعات و يافته هاي علمي هر چند در مورد پژوهش استفاده نشود زيرا  .12

  .احتمال دارد در آينده به آنها نياز شود

 پژوهش، استراحت، عبادت، نشاط و تفريحات(تفاده بهينه از آن و تقسيم آن به چهار زمان مديريت زمان و اس .13

  .)سالم

   .تنظيم نوع تغذيه و استراحت و پرهيز از افراط گري پژوهشي .14

  .مشورت و استفاده از صاحب نظران و نخبگان .15

  

  

  

                                                            
1 . Research Recommendations 
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