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بوفگممدی ی شدفیش
با وجود ظرفیت فراوان نیروي انساني و گسترش کمي و کیفي آمووشش اوا ي د
کنا منابع بدیع او یه ،سهم سرانه اندک حوشه آموشش اا ي اش ااتبا ات ،فنواو ي
ضعیف صنایع و قابتي نبودن کسبوکا  ،اش دالیل توسعهنیافتگي کشو بهشوما
ميآیند .براي تبدیل تهدیدها به فرصت ،دانشوگاههوا و مراکوت تیقیو و توسوعه
صنایع کشو ميتوانند نقش بسیا پر نگي ایفا کنند .دانشگاههاي کشوو اموروشه
باید اش توانایي تبدیل الم به ثروت با د نظر گرفتن ضرو تهاي توسوعه پایودا ،
اشجمله مسائل انساني ،اقتصادي و شیسوتمییطوي برووو دا باشوند .اوبوه بور
تغییوورات بنیووادي د حوووشه آموووشش ،تیق و ایوون آ شو نیاشمنوود فعا یووتهوواي
المي -پژوهشي هدفمند و میصول میو د قا ب مأمو یت پژوهشي است .باید
پذیرفت دو ان پژوهشهاي بدون هدف ،اش یک شواوهبوهشواوه دیگور پریودن و
انداوتن نگاهي انتتااي به الم و پژوهش ،به سورآمده اسوت .منظوو اش هودفگرا
بودن پژوهش ،تمرکت بر مسائل واصي اش بین مطا عات گسترده د شمینوههوا یوا
جوامع هدف مختلف و گسترده است ،که به د یلي واص و ابتکوا ي شناسوایي و
انتخاب شدهاند .میصول هر پژوهش مويتوانود یوک مواده ،تزهیوتات ،فنواو ي،
ا گو یتم ،و میصوالتي دیگر باشد .یعني ،چیوتي کوه بوراي یوک نیواش اینوي بوا
کا کرد مشخص ،مشتري معین و قابل فروش و ارضه د باشا تو ید شده باشود.
پژوهش هدفمند با یک مسئله و یک نیاش ایني شروع ميشود .ایون پوژوهش بوه
دنبال پاسخ به شوکاف دانوش د شمینوه موو د تیقیو  ،برقورا ي ا تبوان میوان
پژوهشهاي مختلف د جنبههاي گوناگون موضوع پژوهش و یا شیر شواوههواي
آن ،پاسخ مشخص به سؤاالت میو ي موضوع پژوهش ،کسب موافقوت جامعوه و
مسئو ین د مو د اهمیت و او ویت موضوع پژوهش است .با این دید ،هر پژوهش
هدفمند حتماً گروهي ،چندوجهي و میان شتهاي و دا اي پایان مشوخص اسوت.
براي پیشبرد پژوهش هدفمند باید :مسئله و نیاش به د ستي و بهوضوح بیان شده
باشد ،اهداف او ویت بندي شده باشند ،شوکاف و فاصوله دانوش د شمینوه موو د
پژوهش (داده ،نظریه ،وسیله )...،شناسایي شوده باشود ،ابطوه میوان عینفعوان و
حامیان پژوهش به د ستي د ک و قاد بوه برقورا ي ا تبوان الشی میوان ایون دو
بخش باشد ،برآو د صیییي اش منابع (انساني و ما ي) داشوته و اش برناموه شمواني
متناسب و واقعگرایانهاي بروو دا باشد ،و اش همه مهمتر برنامهاي براي پوایش و
ا شیابي پوژوهش داشوته باشود .یکوي اش مشوکبت د ایون اه ،توشیوع اشوتباه و
نااادالنه بودجههاي پژوهشي است که امبً بر طبل پژوهشهاي انتتااي و بدون
هدف و برنامه کوبیده است .استفاده نابهجا و بدون مبحظات جنبي ،الم سنزي
و یا ا ششیابي کمي الم اش طری شوما ش تعوداد مقواالت و ضوریب توأثیر آن و
مانند اینها آفات فراواني ا نثا نهال و به شد توسعه المي کشو کورده اسوت.

این وش ،به د یول میودودیتهوا و ویژگويهوایش مويتوانود بوا متوأثر کوردن
سیاسوتگذا يهوواي کوبن پژوهشووي ،سیاسوتهوواي ا ششویابي د دسووتگاههوواي
آکادمیک ،و مسیر پژوهشي که یک پژوهشوگر بوراي ووود برمويگتینود ،ماننود
شمشیري دودی امل کند و د موا دي منزر بهدست آو دهایي ناوواسوته شوود
که بر آن ميتوان مرگ پژوهش ا نای نهاد .نباید فراموش کرد کیفیت پژوهش ا
ابوه بر برونداد و وش پژوهش ،باید با میتان توانمندي و موفقیوت پوژوهش د
پاسخ به پرسشهاي پژوهش سنزید .بسیا ي اش پژوهشهاي انزای شده منزر به
بروندادهایي ميشوند که مستقیم یا نامستقیم نهتنها پاسخي به نیاشهواي کشوو
نميدهد ،که حتي د استاي پرسشهاي آن پژوهش نیت نیسوت .شواوصهواي
مهم ا ششیابي یک اثور پژوهشوي معموو ًال ابا تنود اش کیفیوت نگوا ش ،موضووع
(بداات ،جذابیت ،کا برد) ،قابلیت نمایه شدن ،ا جااات ،تأثیر بر سایر پژوهشهوا
(بووا مفهووومي فراتوور اش ضووریب تووأثیر) .همانگونووه کووه مشووخص اسووت ،تمووامي
شاوص هاي عکرشوده بوه سونزش اثور مسوتقل اش هودف و مأمو یوت پوژوهش
ميپرداشند .د یک نظای پژوهشي مأمو یتگرا ،هدفمنود و میصوولمیوو  ،یوک
برونداد پژوهشي قبل اش هرچیت شاوصي اش پیشرفت پژوهش است نه میصوول و
هدف غایي پژوهش .ا بته ،به انوان یک میصول فراي فوا اش افوران و تفوری
ميتوان به آن نگریست .د این دیدگاه ،شاوصههاي مهم براي بر سوي یوک اثور
پژوهشي ا ميتوان به دو دسته اصلي شاوصههاي شکلي (بیوانشوده د سوطو
قبل) و شاوصهاي میتوایي تقسیم کرد .مهومتورین بخوشهواي شاوصوههواي
میتوایي یک برونداد پژوهشي ابا تند اش موا دي مانند تأثیر آن د دستیابي بوه
اهداف پژوهش و توانایياش د پاسخ به پرسوشهواي اصولي پوژوهش یوا ایزواد
پرسش هاي نو د جهت اهداف پژوهش .ذا ضورو ت دا د سواشوکا ي اندیشویده
شووود تووا پووژوهشهوواي مأمو یووتگوورا و میصووولمیووو کووه چنوودوجهي و
میان شتهاياند مو د حمایت جدي قرا گیرند تا اش هگوذ آن تعوا ي و توسوعه
پایدا و همه جانبه کشو حاصل و مشکبت اساسي کشو مانند میوی شیسوت،
کووم آبووي ،اشووتغال ،توشیووع نامناسووب ثووروت و امکانووات حوول و فصوول شوووند .و
د این حال ،با طناب آما کمي اش شد بروندادهایي که به د یول اودی هودایت
د ست د یک نقشه اه المي هرگت قاد به حل مشکبت واقعي کشو نیسوتند،
به چاه وودبیني نیفتیم.
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