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ثِ پبس گشاهیذاست ّفتِ پژٍّص ّش سبل 52 ،آرس سبصهبىّب ٍ ٍیژُ آًْبیی کِ کبسکشد پژٍّطی ٍ آهَصضی داسًذ ثِ
تکبپَ هی افتٌذ تب هبحػل یک سبل تالش خَد سا ثِ ًوبیص ثگزاسًذ ٍ گضاسضی اص آى ػولکشد خَد ثِ اطالع جبهؼِ
آهبدُ ثشسبًٌذ .ایي سًٍذ ثشای ثْجَد جبثگبُ تحقیق دس جبهؼِ اهشی ضشٍسی ٍ ضبیستِ است .ثِ جض ایي هشاسن جبسی اص
غبحجٌظشاى ٍ خجشگبى حَصُ پژٍّص ّن ثشای سخٌشاًی هؼوَال دس ثبة اّویت پژٍّص ،طشح ثبیستِ ّب ٍ آسیت ّبی
پژٍّص دػَت ثِ ػول هی آیذ .ایي سٍیِ تقشیجب ثب کوی تغییشات ضکلی ٍ هحتَایی ّش سبل ثب ایي اهیذ کِ پژٍّص دس
جبهؼِ ثِ جبیگبُ ٍاقؼی خَد ثشسذ ،اجشا هی ضَدٍ .لی ثِ طَس کلی ضبّذ ّستین دسجبهؼِ ٌَّس پژٍّص ثِ ػٌَاى یک
کبالی لَکس ٍ کن خبغیت تلقی هی ضَد ٍ دس ثشخی اص سبصهبًْب ٌَّص غشیجِ است.
ثب تَجِ ثِ هبّیت پژٍّص غبحجٌظشاى هختلف دس حَصُ ّبی جبهؼِ ضٌبسی ،سٍاًطبسی اجتوبػی ،ػلن اطالػبت ٍ
داًص ضٌبسی ٍ هذیشیت ثشای تَسؼِ ٍ ثْجَد اٍضبع پژٍّص دس کطَس ثِ هیذاى آهذُ اًذ تب گشُ ایي کالف سشدسگن سا
ثبصکٌٌذ .اص سّگزس تَجِ ثذاى ّن غبحجٌظشاى ًظشیبت ٍ هذلْبیی ّن ثشای تحلیل ٍ تجییي ایي ٍضؼیت ًظشیبتی ًظیش
الضاهبت ًْبدی ػلن هشتَى ،هجبدلِ َّهٌض ،سبختبسثٌذی گیذًضً ،ظشیِ کبسکشدگشایی سبختبسی ّبی پبسسًَض ٍ سشهبیِ
فشٌّگی ثَسدیَ ثکبسگشفتِ ضذُ است(هَسَی ٍرائشثبثت .)0961 ،ثِ هَاصات ًظشیِ پشداصی هذیشیت پژٍّطی ّن ثِ
ػٌَاى یک ػلن هیبى سضتِ ای دٍ سضتِ اغلی هذیشیت ٍ سٍش ضٌبسی پژٍّص ّب ثشای کبسثست پژٍّص ّن ثِ هیذاى
پژٍّص آهذُ است( کجیشی .)0955،اهب ثبص ّن هی ثیجیٌن کِ ثبصاس پژٍّص ػلی سغن ایي تالضْب ،ػوال دس سکَد است ٍ
سًٍقی ًذاسد .ایي ٍضؼیت دس اغلت هحیط ّبی آهَصضی ،تحقیقبتی ٍ تَلیذی ثِ چطن هی خَسدً .وًَِ ثبسص آى داًطگبُ
است .ثِ ًظش غجَسی(  )0952اگش ّش ػضَ ّیئت ػلوی دس ایشاى تٌْب یک هقبلِ دس سبل ثِ چبح ثشسبًذ ًِ ،تٌْب پطت
سش گزاضتي کطَس ّبی هٌطقِ ،ثلکِ دستیبثی ثِ هَقؼیت یکی اص  01کطَس ثشتش تَلیذکٌٌذٓ ػلن دًیب دٍس اص اًتظبس ًیست.
هطکل کجبست؟ آًچِ ثِ ًظش هی آیذ ثب تَجِ ثِ ایي کِ پژٍّص دس کطَس هب حذاقل دس ظبّش جبیگبُ داسد ٍ ثِ جٌجِ
ّبی ًظشی آى ّن تَجِ ضذُ است ،ظبّشا هطکل پژٍّص دس حَصُ ًگشضی ٍ ثِ تجغ آى اجشایی است .غبفی ()0951
ّن ثش ایي ػقیذ است ثب ٍجَد آًکِ هحذٍدیت ّبی قبًًَی ٍ هقشساتی ،هحذٍدیت ّبی ػلوی ،اطالػبتی ،استجبطبتی،
هبلی ،سبصهبًذّی ٍ هحذٍدیت ّبی اثضاسی ،اهب هْن تشیي هطکل حَصُ پژٍّص ،ثبٍسّب ٍ ًَع ًگشش جبهؼِ ثِ پژٍّص
است کِ ثش سبیش حیطِ ّب تأثیش هی گزاسد .الجتِ ثبیذ خبطش ًطبى کشد اسصضْب ٍ ثبٍسّب هفبّیوی هستقل اص هحیط
اجتوبػی ًیسٌٌذ .هسلوب اسصضْبی حبکن ثش حَصُ پژٍّص ّن اص ٍضؼیت ًظبم ّبی کالى کطَس هتبثش است .اص ایي سٍ
ػلت یبثی ٍضؼیت سکَد حَصُ پژٍّص سا هی تَاى دس ًظبهْبی کالى ًظیش ًظبم اقتػبدی ،فشٌّگی جستجَ کشد.
اغفؼشی(ّ )0935ن ایي ًظش سا تبییذ هی کٌذ کِ حَصُ پژٍّص ثِ ضذت هتأثش اص فشاسیستن ّبی فشٌّگی ٍ اجتوبػی
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هذیش هسئَل ٍ ػضَ ّیبت ػلوی داًطگبُ ثیيالوللی داًطگبُ اهبم سضب (ع)salari0111@gmail.com ،

پیشاهَى خَد استٍ .جَد یک جَِّ ّوفکش ٍ سبصگبس دس ّش صهیٌِ ای اص ػلن ٍ داًص ثیبًگش فضبی ػلوی ٍ پژٍّطی
هٌبست است ٍ دس چٌیي فضبیی است کِ افشاد هی تَاًٌذ فکش ّبی ًَ اسائِ دٌّذ ٍ ثب تفکش ٍ ًقبدی ،صهیٌِ ایجبد داًص
جذیذ سا فشاّن آٍسًذ.
ثِ ًظشهی سسذ تقشیجب هذیشاى ،غٌؼت گشاى ثِ تٌبست تبثیشپزیشی اص ضشایط ٍ هَقؼیت ّبی اجتوبػی ٍ فشٌّگیٌَّ ,ص
ثِ تبثیشگزاسی پژٍّص ثبٍس ًذاسًذ ٍ ثِ پژٍّص اػتوبد ًکشدُ ٍ یب تبثیش آى سا دستَسؼِ کست ٍ کبس خَد تجشثِ ًکشدُ
اًذ .ایي اٍضبع ایي پیبم هْن سا داسد کِ پژٍّص ثشای ثقب ،استوشاس ٍ تَسؼِ خَد ًیبصهٌذ تثجیت هَقؼیت خَد است.
پژٍّص ثبیذ ساُ سختی سا ثشای هتقبػذ سبصی ریٌفؼبى حَصُ پژٍّص اػن اص هذیشاى دٍلتی ٍ خػَغی ،غبحجبى غٌبیغ
ٍ کست ٍ کبس طی کٌذ .چشاکِ تب هتَلیبى اهش تَسؼِ ٍ ثکبسگیشی پژٍّص تب هتقبػذ ًطًَذ ًِ ثِ ًظشیبت تَجِ داسًذ ٍ ًِ
ثخطٌبهِ ّب ٍ هػَثبت سًگبسًگ.
ّش جٌذ دس سبلْبی اخیش ثشای پیًَذ غٌؼیت ٍ پژٍّص ثب ایجبد پبسکْبی ػلن ٍفٌبٍسی حشکت خَثی آغبص ضذُ است ٍلی
سشػت ٍ تبثیش آى چطوگیش ًجَدُ است تب هَججبت تثجت هَقؼیت پژٍّص دس سبصهبًْب ضَد .اغَال پژٍّص ّن هبًٌذ ّش
پذیذُ دیگش صهبًی دسجبهؼِ فضبیی ثشای خَد ثبص هی کٌذ کِ جبهؼِ فبیذُ ٍاثش هثجت آى سا ثجیٌذ ٍ تجشثِ کٌذ .ثٌبثش ایي
پژٍّص ثشای تثجت هَقؼیت ثشتش خَد ثبیذ ثب سبصٍکبسی هطخع ٍ ثشًبهِ سیضی ضذُ ،اثشات حضَس خَد ًطبى دّذ ،ثِ
گًَِ ای کِ هذیشاى دس سیبست گزاسی ّبی تَسؼِ ای خَد ،پژٍّص سا ثِ ػٌَاى ػبهلی پیطجشًذُ هَثش دخبلت دٌّذ.
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