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  پژوهش اصيل
كيـد  أت ،هـاي معتبـر   در مجله. است هاي دانشگاهي نامه ها و پايان هاي مهم در ارزيابي مقالهاز معيار ، يكياصالت پژوهش

گيـري   هاي تصميميكي از معيار اين مسئله ،در واقع. كندطور روشن بيان  بهمقاله را  1اصالت و ارزش نويسندهكه شود  مي
  .استپژوهش  شدن رديا قبول براي 

متمايز باشد، ارزش جديدي براي جامعه علمي ، تكراري نباشد است كهاصيل بودن پژوهش به اين معن ،در بيان ساده
يكتـا و  ، نـو ، خالقانـه  پژوهش اصـيل پژوهشـي  . و سخني نو در اندازد بگشايد ها ي از مشكلا گره، كندخلق ها  و سازمان

كسب يا وظيفه اداي براي  صرفاً كه نيست گذشتههاي  پژوهشمشابه  پژوهش اصيل. تكراري و اي نه كليشه ،ستهمتا بي
   .انجام شود امتياز

كنـد  يا دانش موجود را متحول  پيش از اين وجود نداشته استدانشي كه ، بينجامدبه خلق دانشي جديد اصالت بايد 
  . ، رابطه تنگاتنگي داردورد جديد و يكتاييآ ره، افزايي دانشبا اصالت  .موجود داشته باشد 2و سهمي در بدنه دانش

بـه چـالش كشـيدن     .منجـر شـود  هاي ديگر  به موجي از پژوهشساز باشد و  ساز و تحول پژوهش اصيل بايد جريان
  بـه تغييـر ديـدگاه   پـژوهش اصـيل بايـد    . است هاي پژوهش اصيل ويژگياز  ،هاي موجود و تخريب خالق اذهان يماپاراد

پـس تخريـب خـالق و    در تـا  منجر شـود  هاي ذهني آنان  بندي مجدد داده و چارچوبتغيير ساختار ذهني  و گيران تصميم
ـ ، باشـد  4بايد كنشگر 3جاي واكنشي هاصيل ب پژوهش .ديدگاهي جديد شكل گيرد ،هاي موجود بندي داده چارچوب جـاي   هب

  .بيافريندهاي نوين  ارزشبراي جامعه و دانش بشري و  كندسازي  خود جريان، هاي موجود قرار گيرد اينكه در دام جريان
 ويرپژوهش ، است بررسي نشده موضوعي كه قبالً دربارهپژوهش گيرد؛  نشئت ميي اصالت پژوهش از منابع مختلف
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تفسـير جديـد از   ، اي رشـته  بين مباحث، موجود با روشي نو هاي موضوع زمينهدر  پژوهش، نو اي رايج از زاويه هاي موضوع

  . ...جديد و پژوهش در جامعه ،آيندهپژوهشگران فرد براي  هبي منحصرها ايجاد داده، هاي موجود داده
. شـود  خلق نمي ،برند پژوهشي خاص و بدون پراكنده و متنوع يپژوهش هاي مهرزو با پژوهش اصيل از پژوهشگراني

پـژوهش   نيسـتند  قادر ،كننده دانشتوليد نه هستند  كننده مصرف و صرفاً دهند ميانجام هاي تكراري پژوهشگراني كه كار
هـا و   تـابع رويـه   وگيرند  را در پيش مي يباز جريان، گرايي سازي و تحول جاي جريان پژوهشگراني كه به .ارائه كنند اصيل
  .را ندارندپژوهش اصيل و با ارزش به جامعه علمي  توانايي ارائه، هستند هاي موجود جريان

هـاي   رشـته  در از تحـول ، نـد نگر متمركز و ژرف در حوزه مطالعاتي خوددارد كه نياز به پژوهشگراني پژوهش اصيل 
تا انگيزه و جهت صـحيح  كنند  ميجامعه را رصد  هاي و مشكل ها انند و تحولم يغافل نم اي مباحث بين رشته براي ديگر

مقـيم دانشـگاه    بايـد ه پژوهش اصيل و با ارزش ئو دانشجويان دكتري براي ارااستادان . كنندهاي خود پيدا  در پژوهشرا 
  .هش تخصيص دهندوانرژي خود را به امر پژو و تمام وقت شوند 

هـاي   كـردن بودجـه   مـد آافـزايش و كار ، پـژوهش  از گيـري  پشتيباني نظام تصميميعني ، البته بهبود محيط پژوهش
خلـق  توانـد بـه    مـي ... كـار و و شدن محيط كسب رقابتي ،كردن اقتصاد پژوهش رقابتي، جلوگيري از سرقت ادبي ،پژوهشي
  .كندساز كمك  و جريان با ارزش هاي اصيل و پژوهش

ـ بـراي ارا تـوان زيـادي    ،پژوهشـي  هـاي  ؤسسـه هـا و م  هدانشـگا  ،هـا  در سازمان پژوهشگران كشوركه باور داريم  ه ئ
  .ستها پارادايمبرخي تغيير  ،البته الزمه آن كه دارند هاي اصيل پژوهش
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