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 نبایدها و بایدها ،پایه علوم در پژوهش
 

 درک برای بشری بارز هایشاخصه  از یکی فردی، کنجکاوی ۀنتیج طرفی از دانش است. بشری بزرگ میراث و وردهادستا مهمترین از دانش  

 دانش ۀچرخ است. آن روزافزون هاییچیدگیپ با امروزی زندگی نیازهای از بسیاری گویپاسخ و اجتماعی مهم نهاد یک سویی از و ،هاپدیده

 ۀارائ و پردازیایده ها،داده پاالیش و هادانسته این پرتو در مسائل تحلیل نیاز، مورد اطالعات و مربوط هایدانسته گردآوری پرسش، طرح بر مشتمل

 مراحل این از اینظریه اگر .است آزمایش و عمل مقام در  نظریه و ایده از مستخرج حل راه سنجش سرانجام و ئلمسا حل برای راهکار و ظریهن

 دانش ۀمجموع به را آن پیرایش و پاالیش با و شوندمی آن تدوین مرحله وارد دانشمندان سرگذاشت، پشت را تکوین مرحله و آمد بیرون سربلند

 .یابدمی ادامه وار سلسله دانش ۀچرخ و انجامدمی دیگری پرسشهای به خود ۀنوب به مساله هر حل افزایند.می بشری

 به علوم در پژوهش است. علمی هایهنظری تکوین مراحل همۀ دربرگیرنده پژوهش و است علوم تدوین و تکوین مراحل عامتجا دانش ۀچرخ  

 یدتول ویا دانش مرزهای و علوم پیشبرد آن ۀنتیج و شودمی گفته دانش ۀچرخ چارچوب در مختلف مسائل به گوییپاسخ جهت در تالشها ۀمجموع

 فمختل کشورهای با زیادی مشترکات معموالً نیز ملی لئمسا و شوندمی مطرح فراملی یا لیم سطح در مسائل که آنجا از است. خدمات و فناوری

 آن بودن المللیبین ،پایه ومعل هایرشته در خصوص به ،پژوهش در بارز هایویژگی از .هستند فراملی نوعاً آن نتایج و پایه علوم در پژوهش دارند،

 طلبد.می را مختلف ملل از پژوهشگران با مستمر علمی تبادل و تعامل  که است

 هایدانسته ۀمجموع در گردآوری و کاوش مستلزم خود که است مطرح مسائل از درست درک و تبیین نیازمند موفق علمی پژوهش یک انجام  

 اعتنا قابل غیر و خام هایهنظری جز اینتیجه ،مربوط و موجود دانش ۀمجموع بر تسلط و مساله از عمیق درک بدون پردازیایده است. مربوط

 .بیانجامد آن به است قرار بلکه شودنمی آغاز حل راه و نظریه با پژوهش داشت. نخواهد

 این است. انجامیده پژوهشی فرهنگ و علمی فرهنگ گیریلکش به چرخه این تکرار و تمرین و دارد سده سه از بیش قدمتی دانش ۀچرخ  

 محسوب جوامع عمومی فرهنگ از بخشی واقع در و نیست اینها به منحصر ،دارد بروز و نمود بیشتر دانشگاهی و علمی مراکز در  هرچند فرهنگ

 .است گرفته شکل آن اساس بر پژوهشی-علمی اخالق که است گذاریارزش نظام علمی، فرهنگ از بخشی  .پذیردمی تاثیر نیز آن از و شودمی

 رفط از شدن طرد نظام این به احترام عدم نتیجه .بگذارند احترام ،دارد المللیبین مقبولیت که ،ارزشی نظام این به پژوهشگران  رودمی انتظار

 است. پژوهشگران سایر

 شپژوه فرهنگ ویژگیهای از همگنان عناقا بر سعی و ،علمی نظریات و هاایده نقد و مقابله مباحثه، ،پژوهشگران سایر به نتایج و راآ عرضۀ   

 هاایده و نظریات و نتایج عرضۀ در علمی فرهنگ از بخشی .گیردمی شکل برآن علمی ۀجامع اجماع با عموماً علمی ۀنظری کی بیتتث  هستند؛ علمی

 هامهناپایان و هارساله در یا علمی مجالت در همقال انتشار صورت به یا و علمی هایهمایش و ارهانیسم در شفاهی صورت دو به عموماً که یابدمی نمود

 یستن مدون و شده پذیرفته دانش تولید معنای به ماًاالز مقاله چاپ است. آن از بخشی فقط بلکه  ،نیست پژوهش هدف مقاله چاپ گیرد.می صورت

 .است دافرا پژوهشی فعالیتهای نتایج از گزارشی صرفاً بلکه

 مندرجات و محتوا سقم، و صحت مسئول مقاله نویسندگان  تنها و هستند پژوهشی هایمقاله نشر امتیاز صاحب فقط معموالً علمی هایمجله  

 مینارهاس یا مقاالت در که است این اخالقی و عرفی انتظار دارند، را نتایج و نظریه و ایده معنوی مالکیت نویسندگان کهطورهمان .هستند خود مقاالت

 موثر هآمد دست به نتایج بر آنها کار که پژوهشگرانی ۀبقی معنوی مالکیت و ،شود مطرح دهندگانارائه و نویسندگان خود پژوهش از حاصل نتایج

 و ودارهانم عبارات، نتایج، از ۀاستفاد و خود نام به دیگران پژوهشی نتایج انتشار شود. شمرده محترم ،ماخذ ذکر و مناسب ارجاع با و درستی به بوده

  است. پژوهشی-علمی اخالق گذاردن پا زیر بارز مصادیق از  ،ماخذ و منبع ذکر نبدو دیگران هایایده


