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چکيده
مقدمه
پژوهش ،به معني جستجوي دقيق و سختكوشانه است و پژوهشگر فردي است كه بينش و كننش پنژوهش
دارد .پژوهش پردازش اطالعات برخوردار از انتظام است كه متعلق به گسنتر خا ني از علنوم بنود و داراي
هويت جمعي است كه به نوآوري ميانجامد .فرآيند پژوهش با جسن و رو انسنا سنروكار دارد و هنگنامي
انسا پژوهشگر ميتواند تحقيق بهتر و مستمري انجام دهد كه از سالمت جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي
مطلوب برخوردار باشد .همچنين محتواي پژوهش سال و عاري از هرگونه آسيب باشند .از اهندا كناربردي
اين پژوهش ارائه راهكارهاي عملي جهت پژوهشگرا در راستاي تحقيقات سال و مستمر است .هد نهايي
آ تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص سبک زندگي سنال در پنژوهش ژپژوهشنگر ،روش پنژوهش و
نوشتار پژوهش) بود.
روششناسي
با بررسي گزارشها اطالعات به دست آمد و سپس در عناوين ضرورت ،وضعيت موجود ،عوامل مؤثر و تحليل
مداخالت فعلي و راهكارهاي پيشنهادي پيشنويس گزارش تهيه شد و در اختينار افنراد گنرو قنرار گرفنت.
سپس با استفاد از نظرات افراد گرو گزارش نهايي آماد شد.
يافتهها
در اين گزارش ابتدا بهضرورت انجام اين طر پرداختهشد و سپس ابعاد سالمت ،با مروري بر وضع موجود و
تو يههاي ضروري قيد شد است .اين گزارش به نقنش سنالمت جسنمي پژوهشنگر ازجملنه رژين غناايي
مناسب ،فعاليت بدني ،احتراز از مصر دخانيات و سوءمصر مواد ،وضعيت خوابوبيداري و بهداشت مطالعه
ميپردازد و به دنبال آ سالمت رواني اجتماعي پژوهشگر در زمينه مديريت استرس ،لحاظ نمود خنانواد ،
مهارتهاي ارتباطي ،پرهيز از افراطوتفريط و خواب كافي اشنار دارد .سنپس سنالمت معننوي پژوهشنگر را
منوط به عدم دنيازدگي ،مطالعه ،تحقيق و تفكر در مطالب قرآني ،حقجويي ،دعا و توكل ،احساس رضنايت،
تمرين بر و آرامش و پرهيز از پراكند كاري ميداند.
عالو بر ذكر سبک زندگي سال پژوهشگر در قسمت بعدي بهسالمت محتواي پژوهش بهعننوا ينک ركنن
اساسي در پژوهش اشار شد و بيا شد است كه متن ،ا ل و اساس تحقيق اسنت كنه اگنر سنال باشند،
سالمت فكر و تعالي فرهنگي و عملي مخاطب را در پي دارد و اگر بنا آسنيب مواجنه باشند ،موجنب آسنيب
فرهنگ عمومي و تخصصي جامعه بشري ميشود و چهبسا كه حقايق علمي را از مسير خود منحنر كنرد ،

محققا ديگر را نسبت به يافتههاي پژوهش بياعتماد مينمايد .بدين ترتيب در پژوهش هموار بايد مطالب
عالمانه و منصفانه ارائه شود .از راحتطلبي پرهيز شود ،شجاعت علمي در نظريهپردازي و نقند آثنار ديگنرا
وجود داشته باشد ،مطالب به ورت مؤدبانه و حيح ارائه شوند ،از نقنل مطالنب غينر مسنتند پرهينز شنود،
تعهدات اخالقي رعايت شوند ،پژوهشگر مرعوب بيگانگا يا مكتب خا ي نشود تا حد امكا از زبنا فارسني
در مقاالت استفاد شود ،بيشتر تحقيقات كاربردي باشند و از سرقت آثار علمي جداً پرهيز كرد.
بحث و نتيجهگيري
مقصود از سالمت در پژوهش ،حفاظت جس و رو پژوهشگر و محتواي پژوهش از آسيبهاست ،بهطوريكه
تحقيق به شكل مطلوب و مستمر برگزار و يافتههاي آ تأثيرگاار باشد .براي انجام پژوهش سال تو يههاي
زير ميتواند رهگشا باشد:
 ترويج و توسعه فرهنگ پژوهش و پژوهشگري در سطح کشور و ارتقاي شأن و جايگاه فعاالن در اين حوزه
 تبيين وضعيت موجود پژوهش و سبك زندگي پژوهشگران ،روندها و آينده آن در کشور
 تدوين سند ارتقاي سالمت پژوهشگران و ارسال به مراکز تحقيقاتي
 تشويق و ترغيب پژوهشگران و فناوران کشور به اتخاذ شيوههاي سالم زندگي و پژوهش
 شناسايي و معرفي زندگينامه پژوهشگراني که سبك زندگي ايشان ميتواند الگويي براي پژوهشگران جوان باشد.
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