سبک زندگی در پژوهشهای علمی(پژوهشگر ،روش پژوهش و نوشتار پژوهش)
تعريف و مروري برآمار پژوهشگران در ايران
پژوهش ،به معنی جستجوی دقیق و سخت کوشانه می باشد1و پژوهشگرفردی است که بینش و کنش پژوهش
دارد .2پژوهش پردازش اطالعات برخوردار از انتظام است که متعلق به گستره خاصی از علوم بوده و دارای هویت جمعی
است که به نوآوری می انجامد .3
پژوهشگری و تتبع از موهبات الهی به انسانها است .جستجوگری  ،نظریه پردازی و آینده نگری سبب کشف ناشناخته
ها و توسعه مرزهای دانش شده  ،میتواند به ارتقا سالمت جسمی  ،روانی  ،اجتماعی و معنوی منجر شود.
مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار اساتید و رؤساى دانشگاهها در سال  ، 68پیشرفت و عزت جامعه ایرانی و
هویت ملی و اسالمی را وابسته به اهتمام درزمینه دانش و پژوهش دانستند.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ایران مجموع تعداد هیات علمی آموزشی،تعداد دستیاران تخصصی،تعداد
دانشجویان کارشناسی ارشد،تعداد دانشجویان دکتراو فوق تخصص،دانشجویان دکتری عمومی،تعداد اعضای هیات علمی
پژوهشی ومحققین غیرهیات علمی مراکز تحقیقات را در آمار خود ملحوظ می نماید و نمودار 1نشان می دهد که این
تعداد ازکمتر از 11هزار نفر در سال 1363به بیش تر از 21هزار نفر درسال1331افزایش یافته است:

نمودار-1تعداد پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشكی ایران درسال1363تا1331
بخش اول )ضرورت
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اتخاذ سبک زندگی سالم برای پژوهشگر ضروری است و با توجه به روند رو به رشد تعداد پژوهشگران این
ضرورت دوچندان می گردد .فرآیند پژوهش با جسم و روح انسان سر و کار دارد و هنگامی انسان می تواند تحقیق بهتر
و مستمری انجام دهد که از سالمت جسمی  ،روانی  ،اجتماعی و معنوی مطلوب برخوردار باشد .از این جاست که نقش
و اهمیت توجه به ابعاد مختلف سالمت در پژوهش مطرح می شود .محتوای پژوهش نیز ممكن است سالم بوده یا با
آسیب هایی مواجه باشد؛ از این روست که سالمت محتوایی پژوهش دارای اهمیت ویژه است .مقصود از سالمت در
پژوهش ،حفاظت جسم و روح پژوهشگر و محتوای پژوهش از آسیب هاست ،به طوری که تحقیق به شكل مطلوب و
مستمر برگزار و یافته های آن تاثیر گذار باشد.
بخش دوم ) ابعاد سالمت ،مروري بر وضع موجود و توصيه هاي ضروري
دراین بخش عالوه بر ذکر ابعاد سالمت پژوهشگر به عنوان یک فرد ،توصیه های دینی – ایرانی – بین المللی هم آورده
شده است  .شایان ذکر است به دلیل عدم وجود آمار تفكیكی در خصوص پژوهشگران،به ذکرآمار موجود برای جمعیت
ایرانیان بسنده شده است( .البته اندازه ها و مقادیر یا ساعاتی که برای هر مورد آمده برای %39میانه طیف افراد است و
بهتر آنست که هر فرد بنا بر فیزیولوژی خود میزان الزم و کافی رابه نحوی اختیار نماید که از عملكرد و احساس
مناسبی برخوردار باشد).در هر قسمت که اطالعات اختصاصی تر وجود داشته  ،جامعه پزشكی و پژوهشگران پرداخته
شده است.
الف ) سالمت جسمی پژوهشگر
پژوهشگر اگر در تامین و نگهداری سالمت بدن خود دقت کند ،سالیان دراز می تواند به امر تحقیق ادامه دهد و
اگر به پیشگیریهای ابتدائی و اولیه از بیماریها و حفظ الصحه خود توجه نداشته باشد ،به زودی بیمار و رنجور شده و
نقایص سالمت جسمی مانع تالش های سازنده او می شود.
چه بسا پژوهشگرانی که در جوانی به حفظ  ،تامین و ارتقا سالمت جسمانی اهمیت نداده و دچار از کار افتادگی
زودرس شده اند و چه بسیار محققانی که با مواظبت بر سالمت جسمانی  ،تا ایام کهن سالی به پژوهش و بهره دهی
مشغول هستند.
2

سبک زندگی در پژوهشهای علمی(پژوهشگر ،روش پژوهش و نوشتار پژوهش)
برای ارتقا سالمت جسمی نكات زیر می تواند موثر باشد:
 .1رژيم غذايی مناسب
در «قرآن کریم» اصول کلی برای غذای مناسب بیان شده است؛ از جمله :کلو من الطیبات (بقره ) 172؛ و کلو و
اشربوا و ال تسرفوا (اعراف .) 31
به فرموده رسول اکرم ،مسلمانان هنگامی به غذا خوردن می پردازند که احساس گرسنگی می کنند و هنگامی
دست می کشند که هنوز به طور کامل سیر نشده اند(گلستان سعدی)و در طب سنتی ایران نیز توصیه شده است که
مصرف غذا هنگامی که غذای قبلی هضم نشده عامل رخت بربستن سالمتی است از مایعات به اندازه کافی صرف گرددو
بدون تمایل به نوشیدنیها از آنها استفاده نشود.
انسان عالوه بر رعایت مسائل شرعی در هنگام تهیه غذا ،دقت کافی درانتخاب آنچه که می خورد و می آشامد داشته
باشد تا تعادل مزاجی وسپس نفسانی او به هم نخورد بتواند راه حق و حقیقت را بیابد .خداوند متعال در این رابطه می
فرماید « فلینظر االنسان الی طعامه ـ عبس»22ترجمه :الزم است انسان به غذای خود بادیده تحقیق بنگرد.
عدم توجه به این نكته می تواند موجب صدمات وخسارات مادی ومعنوی برای بشر باشد .
ودرقرآن کریم به پیامبران سفارش شده است که:
یا ایها الرسل کلو من الطیبات و اعملوا صالحا (مومنون .)91
لذا از نظر اسالم غذای پاک و پاکیزه خوردن و عدم اسراف در مصرف غذا وظیفه ای الهی است که موجب تقویت جسم،
ارتقا سالمت و مقدمه انجام کارهای شایسته می شود.
از این رو نیكوست که پژوهشگر  ،برنامه غذایی منظم و مناسب روزانه خود را بنحوی تعیین کند که در آن همه
احتیاجات بدن لحاظ شده باشد .باین ترتیب که انرژی مورد نیاز (نه زیادتر و نه کمتر) از درشت مغذی ها (کربوهیدرات
 ،پروتئین و چربی) تامین گردد و تناسب تنوع بین گروههای غذایی و در داخل گروهها حفظ شود  .2میزان مصرف
مطلوب از مواد موجود در هریک از گروههای غذایی در یک فرد  89تا  71کیلوگرمی بشرح زیر است .گروه غالت و
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حبوبات  3واحد مصرفی (هر واحد نصف لیوان پخته و یا یک کف دست نان)؛ گروه سبزیجات  2-3واحد مصرفی (هر
واحد مصرفی نصف لیوان)؛ گروه میوهها  3-2واحد مصرفی (هر واحد یک میوه متوسط)؛ گروه شیر و لبنیات کم چرب
 2-3واحد مصرفی (هر واحد یک لیوان شیر و ماست)؛ گروه گوشت و جانشینها  2واحد مصرفی (معادل  121گرم یا 2
واحد سیاهه جانشین)؛ مقدار انرژی چنین رژیم غذایی  2211-2111کیلوکالری است.
نتیجه عدم رعایت رژیم غذایی مناسب و افزایش دریافت انرژی اضافه وزن و چاقی است.
درصد ایرانیان باالی 19سال با اضافه وزن وچاقی( (BMI≥25در زنان %23.16و درمردان %33.13است.9آمار لزوم
اهتمام و توجه به دستوالعمل های تغذیه ای را یادآور می شود.
 .2فعاليت بدنی
هر نوع فعالیت عضالنی که نیاز به صرف انرژی داشته باشد فعالیت بدنی نامیده می شود.ورزش و فعالیت بدنی مناسب
کمک به بدن سالم و استمرار سالمت مینماید و زمینه ساز انجام تحقیقات مستمر و گسترده است.
حرکت و سكون یكی از 8اصل ضروری جرجانی برای زندگانی سالم است؛رعایت تعادل حرکت و سكون با توجه به
وضعیت مزاجی فرد ضروری می باشد.
فعالیت بدنی یكی از ابعاد مهم سبک زندگی سالم است و میتواند از بروز بسیاری از بیماریها جلوگیری کند .الزم
است پژوهشگر زمانی را برای ورزش روزانه  ،مثل پیاده روی و انواع ورزش ها اختصاص دهد  .حداقل میزان مطلوب
فعالیت بدنی  9-2روز در هفته و هر بار حداقل  21-31دقیقه است .8
در هفته یک ورزش سنگین (ترجیحاً دسته جمعی) مثل کوهنوردی و شنا نیز ،مناسب است.
عدم فعالیت بدنی به عنوان چهارمین عامل خطر مرگ و میر جهانی (عامل3.2میلیون مرگ در دنیا)شناخته شده است و
در گزارش سازمان جهانی بهداشت ،در سال%37.9 ،2116از ایرانیان باالی 19سال،فعالیت بدنی ناکافی داشتند که این
میزان در زنان %28.9و درمردان%29.2بوده است.9
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کمیت و کیفیت ورزش بستگی به وضعیت جسمی افراد دارد؛ بدیهی است که تنظیم ساعات فراغت و تفریح بستگی
به وضعیت خانوادگی دارد.
 .3احتراز از مصرف دخانيات وسوءمصرف مواد
اعتیاد به تنباکو سبب تغییرات عمده غیرطبیعی در بدن انسان میشود که مهمترین آنها اختالالت قلبی-
عروقی ،سكتههای قلبی و مغزی ،سرطان ریه و مرگ زودرس است  .7مصرف دخانیات سبب بروز عوارض عصبی روانی،
سستی و خمودگی میشود .طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال2116درصد ایرانیانی که روزانه سیگار مصرف
می کنند 11/2می باشد،این درصد در مردان13/2ودر زنان1/1است.9
با وجود کاهش دردرصد افراد سیگاری کشور باز تأکید می گردد؛ پژوهشگران باید ازمصرف دخانیات ومواد مضره و
عادت ناپسند مبری باشند.
.4خواب و بيداري
توجه به این نكته الزم است که  8-3ساعت خواب مفید و عمیق همراه با آرامش ضروری است.
خواب موجب تجدید قوای جسمی و روانی می گردد و هر کسی بعد از انجام یک دوره فعالیت جسمی و فكری نیاز
به خواب را حس می کند .خواب تمامی نیروهای طبیعی شامل هضم ،متابولیسم و دفع سموم و قوای مغزی را تقویت
کرده و تجدید قوای اندامهای مختلف و ترمیم بافتهای صدمه دیده و بطور کلی بازگرداندن سالمتی به بدن را موجب
می گردد.
 .5بهداشت مطالعه
اتخاذ وضعیت صحیح نشستن در هنگام مطالعه مهم است؛ وضعیت بدن نباید کج ( به طرف راست ،چپ یا کامالً
خمیده) باشد .بهتر است از صندلی مناسب مطالعه (شبیه صندلیهای رایانهها) که گودی کمر را پر میکند استفاده
شود و نیز میز مطالعه باید مناسب و قابل تنظیم (مثل میزهای نقشه کشی) باشد تا مجبور به خم شدن زیاد نشود.
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زارعی و همكاران مشخص نمودند صندلی های موجود در دانشگاه در مقایسه با پارامتر آنتروپومتریک مرتبط با نشستن
دانشجویان فقط در پارامتر طول دسته صندلی با یكدیگر مطابقت داشته و در سایر پارامترها با یكدیگر هم خوانی
ندارند. 6محققی و همكاران به ارزیابی وضعیت نشستن چشم پزشكان پرداختند،در این پژوهش بین درد ستون فقرات و
شانه با ساعات کاری ارتباط معناداری وجود داشت و نتایج مشخص نمود حدود نیمی ازموارد در وضعیت گردن ،لوردوز
کمری ،موقعیت ساق پا و قرارگیری کف پا هنگام کار با اسلیت لمپ در مقایسه با نحوه نشستن درست اشكال وجود
دارد. 3
الزم است پژوهشگر در هنگام مطالعه نسبت به تنظیم نور دقت داشته تا نور قرمز و سفید به اندازه کافی باشد؛
نور باید به طور مستقیم به کاغذ نتابد ،هم چنین از مطالعه در هنگام غروب برای اجتناب از آسیب چشم ها و خستگی
آنها ،باید پرهیز شود.

ب ) سالمت روانی -اجتماعی پژوهشگر
در طب سنتی ایران اعتقاد براین است که مزاج انسان به شدت تحت تأثیر حاالت روانی قرار دارد و این حاالت با
سرعت بسیار زیاد مزاج انسان را تحت تأثیر قرار می دهد.
سید اسماعیل جرجانی معتقد بوده است« :شناختن و بكار گرفتن فواید و ضررهای حاالت روحی روانی ،اصلی بزرگ
در حفظ سالمتی و درمان بیماریها می باشد».
تغییر مناسب حاالت روحی روانی می تواند دفاع تخصصی سلولهای ایمنی را افزایش دهد و می تواند روند بسیاری از
بیماریهای مزمن را تحت تأثیر قرار دهد.
پژوهشگر به سبب مسئولیتی که برعهده داردو الزمه آن دقت ،موشكافی ،جستن کاستی ها و همت در زدودن آن ها
و...است؛بیش تر در معرض به خطر افتادن سالمت روانی  -اجتماعی است بنابراین باید با اتخاذ تدابیر ویژه و درونی
ساختن آن ها به ارتقای این ابعاد سالمت کمک نماید.
 .1مديريت استرس
6

سبک زندگی در پژوهشهای علمی(پژوهشگر ،روش پژوهش و نوشتار پژوهش)
پژوهشگربطور روزمره چالشها و استرسهای زیادی است که می تواند با آموختن مهارتهای زندگی و تواناییهای
روانی -اجتماعی  ،با مقتضیات و چالشهای زندگی روزمره به طور موثری مقابله میکنند .داشتن این پتانسیل از
مشكالت و آسیبهای اجتماعی پیشگیری میکند .آموزش مدیریت استرس ،در کاهش استرس کاری و تعارضات کار –
زندگی مؤثراست.11در تحقیق میكاییلی و همكاران مشخص گردید آموزش مهارت های زندگی(از جمله :محتوای مدیریت
تنیدگی ،خودآگاهی و ارتباط موثر) منجر به بهبود سالمت عمومی دانشجویان می شود.11تغییر نگرش به رفتارهای سالم،
کسب مهارت و ایجاد کنش و گرایش نسبت به این رفتارها میتواند در موفقیت انسانها اثر گذارد.
پژوهشگر جوان باید این مهارتها را کسب کند تا بتواند چالشهای امور پژوهشی و در مجموع استرسهای زندگی
واثرات سوء آن را تعدیل بخشد.
 .2لحاظ نمودن خانواده
برقراری تعادل بین نقش های فرد درخانواده و داشتن یک شغل موفق در دانشگاه و عضو هیئت علمی بودن
سخت است این واقعیت بویژه برای زنان دشوارتر می نماید .معموال زنان بیش تر از مردان در معرض فشارها و استرس
ها قرار دارند.اوالگلین و بیسچوف معتقدند تضادهای شغلی و خانوادگی را می توان به چهاردسته تقسیم نمود:
فشارها یا کمبودهای زمانیِ یک نقش،فشارهای تجربی،فشارهای استرسی،فشارهای رفتاری(مثالًانجام تحقیقات
در عصر یا تعطیالت در منزل)12پژوهشگر باید به همنشینی با خانواده در ساعاتی مشخص و تامین نیازهای روحی،
عاطفی و تفریحی آنان همت گمارد .جمعه ها و ایام تعطیل را به رفع نیازهای آنها پرداخته و همسر و فرزندان خود را در
ثمرات پژوهش سهیم بدارد .از آنان در مواقع مشخص و به نحو مطلوب سپاسگزاری کند .تشویق همسر و فرزندان به
تحصیل و مطالعه و حتی پژوهش بر استمرار موفق زندگی کمک میکند.
 .3مهارت هاي ارتباطی
انزوای اجتماعی به اندازه فشارخون باال و سیگار کشیدن خطر مرگ های زود هنگام را افزایش می
دهد.13برقراری رابطه مناسب با همكاران ،دانشگاه ،جامعه ،سازمانهای مرتبط و به ویژه با اعضای تیم پژوهش در
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موفقیت پژوهشگر نقش بسزایی دارد.عملكرد افرادی که مهارت کار تیمی باالتری دارند؛بیش تر است .12تمرین
مهارتهای ارتباطی و به کارگیری آنها در مقابل با افراد و سازمانها ،نشان دادن حساسیت به عوامل فرهنگی و شخصی
دیگران ،داشتن مهارتهای بنیادی و نگرش مثبت همراه با احترام به دیگران سبب تسهیل در امور و بهرهوری حداکثر
میشود.
 .4پرهيز از افراط و تفريط
پژوهشگر اگر در روز  6-8ساعت به کار پژوهش اعم از مطالعه و نگارش اشتغال داشته باشد ،کافی است .در موارد
ضروری که نیاز به کار بیشتری است میتوان اوقات فراغتی مانند تدریس ،مطالعات جانبی ،پیادهروی ،رفتن به پارک،
صحبت با دوستان ،ورزشهای سبک را در بین ساعات تحقیق انجام داد و در روزهای خاصی مجموعاً  11ساعت به امر
تحقیق پرداخت .افراط در افزایش ساعات کار سبب کاهش بازدهی و رنجور شدن جسم و روان می شود و باید از آن
احتراز نمود.
-5خواب كافی
خواب کافی عالوه برتاثیر روی سالمت جسمی ،منجر به سالمت روان هم می گردد چنانچه فردی از خواب کافی
برخوردارنباشد ؛در طی روز احساس تحریک پذیری ،افسردگی ،اضطراب ،بد خلقی و خستگی می کند .منظور از خواب
کافی فقط طول مدت خواب نیست بلكه کیفیت خواب هم اهمیت دارد .در تحقیقی که روی دانشجویان علوم پزشكی
انجام گرفت بین کیفیت خواب و سالمت روان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.19

ج ) سالمت معنوي پژوهشگر
می توان از پژوهشگران انتظاراتی داشت که از نوع حرفه آنان سرچشمه گرفته است .اگرهدف اساسی محقق همواره
جلب رضایت الهی و حق جویی باشد سالمت معنوی وی نیز تامین خواهد شد.
 .1عدم دنيازدگی
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پژوهشگر باید بداند که رزق به دست خداست و او نمیگذارد که خادمان علم با مشكل جدی روبهرو شوند.
دنیازدگی و حرص و آز انسان محقق را خوار میسازد و گاه به آنجا منتهی میشود که پژوهشگر باید از حقایق علمی
چشم بپوشد تا به مطامع دنیوی خود برسد و همین مطلب باعث بی ارزش شدن نوشتههای او میشود .در احادیث نقل
شده است که پیامبر (ص) دائماً دعا میفرمود ...« :التجعل الدنیا اکبر همنا و المبلغ علمنا؛ الهی! دنیا را مقصد بزرگ ما
و نهایت علم ما قرار نده»
رهبر معظم انقالب نیز در دیدار روحانیون سمنان سال ، 1369به زندگی با قناعت ،سالمت مالى و سادگى
نسبى وعدم دنیازدگی ،تاکید فرمودند.
پژوهش ،یكی از کارهای سخت فكری و وقت گیر است .از این رو تقویت روحیه و معنویت پژوهشگر می تواند تحمل
و ظرفیت او را باال برده و زمینه ساز موفقیت بیشتری شود.
.2توصيه هاي محقق گرامی آقاي رضايی اصفهانی در كتاب منطق تفسير قرآن
ایشان توصیه ها ئی را برای پژوهشگران قرآن نموده اند که بنظر میرسد برای سایر محققین نیز مناسب باشد و
عینا" در این قسمت آورده می شود .18
مهمترین عوامل تقویت روحیه و معنویت عبارتند از:
 مطالعه ،تحقيق و تفکر در مطالب قرآنی :این امر کاری نیكو است و بهتر است که با نیت الهی و به قصد
تقرب انجام شود تا از بسیاری عبادات بهتر باشد؛ همان طور که در احادیث از امام صادق (ع) نقل شده است.
«تفكر ساعه ،خیر من عباده سنه» .17
 حقجويی :محقق باید حق جو باشد ،تنها حقیقت را بیان کند و در این راه جز از خدا نهراسد( .الذین یبلغون
رساالت اهلل و یخشونه و ال یخشون احدا) (احزاب )33 ،
 دعا و توكل  :توجه به خدا و ارتباط با او از طریق دعا  ،یاری جویی از آفریننده هستی و توکل ،انسان را به
قدرت الیـــ زال الهی متصل نموده و زمینه ساز نزول رحمت و برکات او از طریق الهامات و توفیقات علمی می
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شود( :و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه ) (طالق  )3 ،؛ از این رو در احادیث و دعاها به این مطلب توجه داده
شده است که از جمله آنها دعای مطالعه قبل از شروع تحقیق است:
«اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم ؛ اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن
علومک؛ برحمتک یا ارحم الراحمین» .16
 احساس رضايت :یكی از مهمترین عواملی که در پیشرفت پژوهشگر نقش دارد؛ احساس رضایت درونی فرد از
انچام پژوهش است.احساس رضایت درونی هم بر سالمت روان فرد تاثیر میگذارد و هم سالمت معنوی وی را
ارتقا می بخشد.زمانی که کار پژوهشگر با ایده ها و عقاید فكری وی همسو و هماهنگ باشد به عبارتی مطابق
دیدگاه ارزشی او باشد نتیجه کار مترقی تر خواهد بود.اگر دیدگاه ارزشی فرد مبتنی بر توکل به خدا باشد (توکل
به معنی واگذارکردن کار به خدا) احساس می کند هرقدمی که برمی دارد؛ باید با رضای خدا باشدوتأمین
رضایت خداوند ،اوج رضایتمندی درونی را به همراه دارد.
 تمرين صبر و آرامش :کم صبری و کم حوصله گی از آفات تحقیق است و موجب کم عمق شدن پژوهش یا
ناقص شدن آن میگردد .پژوهش از کارهای سخت فكری و وقتگیر است که حوصله ،تحمل و استقامت
میطلبد؛ لذا پژوهشگر باید صبر و استقامت نماید و فردی صابر باشد.
 پرهيز از پراكنده كاري :داشتن شغل ها و مشغله های فكری متعدد و پراکنده نویسی و پراکنده کاری یكی از
آفات پژوهش است .ذهن پژوهشگر باید متمرکز بر امر تحقیق باشد و پراکنده کاری او را دچار تشتت نموده و
از تمرکز و ژرفنگری جلوگیری میکند .امروزه دامنه علم آنچنان وسیع شده است که حتی در یک رشته
تخصصی نیز فردی نمیتواند به همه امور اشراف داشته باشد و با تحقیق در همه موضوعات آن رشته به
مرزهای دانش دست یابد .یكی از دالیل پیشرفت پژوهشگران در کشورهای پیشرفته تمرکز در یک حوزه از
رشته تخصصی مربوطه و تحقیق عمیق در آن موضوع و کشف تازههای علمی پایه ،بنیادی ،کاربردی و یا عملی
است.
10

سبک زندگی در پژوهشهای علمی(پژوهشگر ،روش پژوهش و نوشتار پژوهش)
سالمت محتوايی تحقيق
محتوای پژوهش ،متن ،اصل و اساس تحقیق است که اگر سالم باشد ،سالمت فكر و تعالی فرهنگی و عملی
مخاطب را در پی دارد و اگر با آسیب مواجه باشد ،موجب آسیب فرهنگ عمومی و تخصصی جامعه بشری میشود و چه
بسا که حقایق علمی را از مسیر خود منحرف کرده ،محققان دیگر را نسبت به یافتههای پژوهش بی اعتماد مینماید.
رعایت اخالق در پژوهش به عنوان راهنمایی است که به پژوهشگر کمک می کند تا مراحل پژوهش از جمله جمع آوری
اطالعات و تفسیر آنها،برخورد با حامیان مالی،ارتباط با همكاران،تعهد به موضوع تحقیق را با استانداردهای حرفه ای
قابل قبولی هدایت کند .13پژوهشگر باید به نكات زیر توجه کند تا محتوای پژوهش سالم بماند.
 -1ارايه مطالب عالمانه
پژوهشگر باید به دنبال مطالب محكم و مستدل باشد .پژوهشهای خود را در ادامه تحقیقاتی قرار دهد که
پایههای علمی مستحكم داشته و مقاالت آنان در مجالتی که داوری دقیق داشتهاند و لذا ضریب تاثیر ( Impact
 )factorآنها باال است منتشر شدهاند .لذا محقق باید از منابعی استفاده کند که از ارزش علمی عالی برخوردار بوده و از
نظریهای مستدل و دارای استحكام دفاع نمودهاند .پایههای علمی که به کارگیری و تاثیرگذاری آنها سبب کمک به
بشریت خواهد بود.
 -2ارايه مطالب منصفانه
پژوهشگر باید به دنبال حق بوده و به صورت منصفانه ،دیدگاههای مخالف و موافق را نقل و نقد کند؛ در
بازنگری منابع طرح ها و نیز در بحث گزارشها و مقاالت سعی کند که نقاط قوت و ضعف هر مطلب را بیان و سپس
دیدگاه و نظریه ای را بپذیرد که منطقی و مستدل باشد؛ در این رابطه او باید از تعصبات ملی ،قومی و مذهبی دوری
گزیند .این امر متاسفانه امروزه در نوشته بسیاری از دانشمندان دیده می شود .به عنوان مثال در یک مقاله مروری در
مورد چاقی ،نویسنده تاریخچه علمی را از یونان قدیم شروع کرده ،کلیه اکتشافات و پیشرفتهای عملی علمای مسلمان
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و ایرانی را در دهه های  3تا  11هجری نادیده گرفته و به آنها اشاره ننموده و بالفاصله به پیشرفت های عملی در این
زمینه در قرن  18و  17میالدی در اروپا پرداخته است .21
 -3پرهيز از راحت طلبی
گاه راحت طلبی ،پژوهشگر را به سوی موضوعات تكراری و کم فایده سوق میدهد و این یكی از آفتهای
کارهای علمی ،به ویژه در پایاننامهنویسی است .پژوهشگری موفق است که به سراغ موضوعات نوآمد و مشكل رفته و در
خدمت به جامعه انسانی علم را گامی به پیش ببرد.تالش برای پروراندن ایده های جدید ،منجر به نوآوری و ابداعات
شگفت انگیز می گردد.
-4شجاعت علمی در نظريهپردازي و نقد آثار ديگران
بر پژوهشگر الزم است که مؤدبانه ،منصفانه و عالمانه به نقد نظرات دیگران پرداخته و تالش کند دیدگاههای نو
ارای ه کند و بداند که همیشه ارائه نظرات جدید با مشكالتی همراه است ،ولی عاقبتی شیرین دارد و موجب پیشرفت
علمی بشریت میشود.
 -9ارايه مطالب مودبانه
رعایت احترام اقوام ،ادیان ،مذاهب و شخصیتها یكی از لوازم تحقیق است و تاثیر پژوهش را در افكار و دل
مردم افزونتر میکند .پژوهشگر مسلمان میبایست مراقب نوشته های سكوالر برخی از دانشمندان علوم باشند که از
روی عمد بسیاری از پدیدههای توحیدی را از یافتههای علمی بشر جدا نگهداشتهاند .ولی هرگونه نقادی باید با رعایت
ادب انجام گیرد .نوشتاری که در آن رعایت شئون اخالقی و حرمت قلم نشده ،موجب تنفر مخاطبان و منزوی شدن
نویسنده و نوشتههای او میشود.
 -6ارايه مطالب صحيح
محتوای پژوهش ،همانگونه که باید از نظر علمی صحیح ،مستدل و منطقی باشد ،از نظر شكلی نیز باید صحیح
باشد .قواعد نوشتن در ساختار مقاالت امروزه بطور بین المللی تنظیم شده است و محقق می بایست نوشتههای خود را
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بر آن اساس منطبق کند هر پژوهشگر و نویسندهای نه تنها نیازمند آگاهی از روش تحقیق است ،بلكه نیازمند بازآموزی
و نوسازی روش تحقیق خود در طول زمان است .برخی از پژوهشگران از این نیاز اساسی غافل میمانند و فعالیتهای
علمی آنان شكل و سامان مناسبی پیدا نكرده و استفاده بهینه ای از آنها نمیشود .گاه محققان ،روش تحقیق عمومی را
میدانند ،ولی از روشهای تحقیق پیشرفته و نوین ،بویژه روشهای تخصصی هر حوزه و یا روشهای پژوهش میان
رشتهای آگاهی ندارند ،از این رو در انتخاب روش مناسب تحقیق با مشكل مواجه میشوند ،بنابراین الزم است که
پژوهشگران عالوه بر آگاهی از روش تحقیق ،از روششناسی روشهای تحقیق نیز آگاه باشند .همچنین آشنایی با الفبای
آمار زیستی برای پژوهشگران علوم پزشكی ضروری است .پژوهشگران هرچه بیشتر با اصول بكارگیری آمار زیستی در
تحقیقات پزشكی آشناتر باشند ،پژوهش را با دقت و آسانی بیشتری انجام داده و گزارشها و مقاالت مفیدتر با اعتبار
علمی باالتری را ایجاد میکنند .21
بطور مثال برای نوشتن یک مقاله به ترتیب عنوان ،خالصه ،مقدمه ،روش بررسی ،یافتهها ،بحث ،منابع و
سپاسگزاری آورده می شود .همچنین برای تدوین جداول ،نمودارها ،شكلها و تصاویر دستورالعملهایی وجود دارد که
سبب یكنواختی ساختاری مقاالت میشود و باید پژوهشگر به آنها توجه کند.
رعایت شیوه درستنویسی قواعد دستوری و پرهیز از غلطنویسی الزم است .گاه حتی تغییر شكل یک حرف یا
تایپ غلط آن ،کل نوشتار را مبهم یا نادرست جلوه میدهد .برای ارتقای کیفیت نوشتار الزم است که پژوهشگر از
کلمات و جمالت زیبا و جدید (به صورت معتدل نه افراطی) استفاده کند.
 -7پرهيز از نقل مطالب غيرمستند
در هر پژوهش الزم است تمام ادله موافق و مخالف از منابع مستند آورده شود .از نقل قولها و تجربیات
غیرمستند و یا آنها که در منابع غیرمعتبر آورده شده ،حتیاالمكان خودداری گردد.
 -8رعايت تعهدات اخالقی
پژوهشگرعالوه بر اجتناب از مسائلی چون طراحی غیرعلمی تحقیق ،باید در طراحی و اجرای تحقیق و انتشار
نتایج به اصول اخالقی ،فرهنگ جامعه ،اصول الهی و بین المللی توجه نماید .بادر نظر گرفتن  ،در استفاده از بودجه
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دقت نمایدوبه رفاه اعضای گروه تحقیق توجه داشته باشد.هنگام تحقیق  ،در تجربیات انسانی ،رعایت آزادی افراد ،حفظ
اسرار و اجتناب از آسیب های احتمالی به افرادشرکت کننده درتحقیق جز تعهدات اخالقی می باشد.22
 -9مرعوب بيگانگان نشدن
پژوهشگر باید از استقالل برخوردار بوده ،مرعوب هیچ شخص یا مكتبی نشود و با آزادگی به نقد و بررسی آراء
دیگران بپردازد و انتخاب نظر کند؛ برخی از پژوهشگران که گرفتار ضعف شخصیت هستند دچار از خود باختگی در
قبال فرهنگ برتر دیگران شده (غرب زدگی) و هر چه را که دانشمندان کشورهای پیشرفته میگویند حق میپندارند.
در نتیجه دل سپرده فرهنگ بیگانه شده و اندیشههای وارداتی را بدون نقد و بررسی میپذیرند .این حالت نوعی ضعف
روانی و از خود بیگانگی و آسیبی جدی در راه تحقیقات است .مثالهای پزشكی فراوانی وجود دارد که نشان میدهد هر
پژوهشگر باید نتایج تحقیقات دیگران و راهنمایی آنها (به ویژه راهنماهای بالینی) را با دقت و نقد بنگرد .در اوایل دهه
 ،1331مطالعهای نشان داد که مصرف استروژن برای زنان یائسه از بسیاری از عوارض پس از یائسگی جلوگیری میکند
و لذا توصیه به مصرف این داروها در زنان یائسه گردید .کمتر از یک دهه بعد ،تحقیقات نشان داد که عوارض درمان
زنان یائسه با استروژن بیشتر از منافع آن است و لذا مصرف آن بر موارد خاص محدود شد.
 -10استفاده از زبان فارسی در مقاالت
رهبر انقالب اسالمی در دیدار اساتید دانشگاهها با ایشان در مردادماه ،1332استفاده از زبان فارسی در تحقیقات
و پژوهشها ،واژهسازی و ایجاد اصطالحات فارسی برای مفاهیم علمی را از جمله روشهای مؤثر خواندند و افزودند:
بهگونهای عمل کنید که در آینده هرکسی خواست از پیشرفتهای علمی ایران استفاده کند ،به آموختن زبان فارسی
نیازمند باشد.استفاده از زبان فارسی موجبات پیوند بیش تر بین جوامع فارسی زبان همسایه (افغانستان،تاجیكستان
و)...هم می گردد.
-11انجام تحقيقات كاربردي
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موضوعات تحقیق به نحوی انتخاب شوند که اولویت های منطقه ای و کشوری را پوشش دهند و باعث سودرسانی به
افراد بیش تری گردند.این امر موجبات گسترش عدالت شده و سودآن به طیف وسیع تری از افراد اجتماع می رسد.
امام محمد باقر (ع( می فرمایند :دانشمندی که از علمش سود برند ،از هفتاد هزار عابد بهتر است.
-12عدم سرقت آثار علمی )(Plagirism
عبارت است از گرفتن عبارتها و اندیشه از یک منبع و مرجع علمی و نام نبردن نویسنده یا منبع و مرجع
علمی که از آن استفاده شده است.23
شیخ الرئیس عقاید و روشهای درمانی پیشینیانش را توام با نظرات و برداشتهای شخصی به گونهای روشن
نگاشته و هرگونه دستور یا نسخه مفیدی را که از پزشكان مقدم به دست آورده به نام آنان در کتاب قانون درج نموده
است.
سرقت آثار علمی ممكن است توسط دانشجویان و پژوهشگرانی انجام شود که نمیدانند چگونه از فهرست
کتابخانهها و منابع دادههای مجالت در مقاله خود استفاده نمایند و یا به دلیل عدم اشراف به تحریر به زبان انگلیسی
عینا جمله یک مقاله دیگر را کپی میکنند .در چنین مواردی استاد راهنما و یا پژوهشگر اصلی طرح تحقیقاتی باید
مواظبت کامل نماید که نوشتههای همكاران کمتجربه خود را به دقت مطالعه کند .این امر ممكن است در مواردی اتفاق
افتد که یادداشتبرداری در طول مرور بر منابع به صورت پراکنده و بدون ریزبینی صورت میگیرد و مدتها بعد در
هنگام نوشتن مقاله در استفاده از یادداشتها سردرگمی به وجود میآید .به هر صورت باید تفاوت بین سرقت آثار علمی
و نقل و قول صحیح را به دانشجو و پژوهشگران کمتجربه آموخت و به آنها تفهیم نمود که یافتهها و نظرات دیگران را
باید با جمالتی بجز جمالت خود آنها در مقاله آورد و حتما از منبع و مرجع علمی اولیه در بخش منابع نام برد.22
راهکارهاي پيش رو
-1

ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش و پژوهشگری در سطح کشور و ارتقای شأن و جایگاه فعاالن در این
حوزه
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-2

تبیین وضعیت موجود پژوهش و سبک زندگی پژوهشگران  ،روندها و آینده آن در کشور

-3

تدوین سند ارتقای سالمت پژوهشگران و ارسال به مراکز تحقیقاتی

-2

تشویق و ترغیب پژوهشگران و فناوران کشور به اتخاد شیوه های سالم زندگی و پژوهش

-9

شناسایی و معرفی زندگی نامه پژوهشگرانی که سبک زندگی ایشان می تواند الگویی برای پژوهشگران
جوان باشد.
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