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پیشگفتار

بسمه تعالی

انسان موجودی است پژوهشگر، و پژوهش هیچ حیطه خاصی را نمی شناسد، بلكه تمام 
سواالت بشر را شامل می شود. از این روست كه آدمیان در هر حادثه ای پژوهش را سرلوحه 
كار خود قرار داده اند. این پژوهش از زمان خلقت آدم تا به امروز وجود داشته است، اما در 
برهه های خاصی از زمان پژوهش معانی و مبادی مختلفی یافته است. بسیاری از دانشمندان 
در روزگار خویش، حتی تمام عمر و دانایی خویش را صرف به نتیجه رساندن یک پژوهش 
نموده اند. به خاطر گستردگی و اهمیت امر سالمت باید پژوهشگران، مدیران، سیاستگزاران 
و تصمیم گیران در همه سطوح به جوامع خود و جوامع دیگر در مورد روش های استفاده از 
منابع پژوهش و به كار گیری نتایج پژوهش در عمل، پاسخگو باشند و در به تحقق رساندن 
این امر مهم سهیم باشند. البته نمی توان تالش و سرمایه گذاری های دولت و سازمان ها و مردم 

را نادیده گرفت.

سكینه شكوهیان1، صغری فالحی2، فرشته مظهری آزاد3

1- دانشجوی دكترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس
2- دانشجوی دكترای تخصصی پژوهشی، مركز پزشكی مولكولی، دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان

3- كارشناسی ارشد آموزش پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس





مقدمه

پژوهش، یكی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه ی همه جانبه یک كشور 
انسان موجودی  بر پژوهش و تولید علم استوار است.  ، قدرت و استقالل هر كشوری  است 
جستجوگر است و زمانی كه حقیقتی را به دست  آورد، آرامش می یابد. از این روست كه پژوهش 
و پژوهشگری در طول تاریخ بشر استمرار یافته است. برخي عقیده دارند كه علم همان روش 
است. در هر حال مي توان به خوبي پذیرفت كه هیچ علمي فاقد روش نیست و دستاورد هاي 
هر پژوهش علمي، به همان نسبت حائز ارزش هستند كه با روش های درست به دست آمده 

باشند )ساروخاني, 1382(.

 منظور نهایی همه پژوهش ها، دستیابی به حقایقی درباره جهان پیرامون است كه انسان 
به كمک آنها بتواند در پدیده های مورد  نظر خود تغییراتی ایجاد كرده و یا شرایط را بر طبق 
میل و نظر خود هموار سازد. سالمت بستری وسیع دارد و شناخت این بستر نیاز به علم و 
آگاهی و پژوهش دارد. با نگاهی به تاریخ علم پزشكی در می یابیم كه كشف دارو جهت درمان 
انسانی  و  مادی  هزینه های  بیماری ها  از  هریک  برای  و  نگرفته  به سادگی صورت  بیماری ها 

زیادی صرف شده است.

در كشورهای غربی، لزوم سرمایه گذاری بر دولت  و مردم آشكار شده است و سرمایه گذاری های 
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بسیاری در امر پژوهش مرتبط با بهداشت و درمان داشته اند. كار پژوهش در این كشورها به 
حدی اهمیت پیدا كرده است كه تمام برنامه ریزی آنها بر پایه ی تحقیقات و ناشی از نتایج 
پژوهش می باشد، و به گفته خود آنها هزینه های سرمایه گذاری در امر پژوهش با ده  ها برابر 
سود اقتصادی بازگشت نموده، حتی باعث تسریع خدمات و به نتیجه رسیدن برنامه های مدون 
شده است. بنابراین ما نیز در امر سالمت و برنامه ریزی نیازمند سرمایه گذاری در این امر مهم 
هستیم. جامعه ما دارای قدمت دیرینه و افتخارات بسیاری است و نمی تواند صرفا مصرف كننده 
باشد. بنابراین انتظار می رود كه با شناخت و آگاهی در امر پژوهش، مراكز تحقیقاتی، مردم و 
مسئولین دست در دست هم دهند و در این مهم كوتاهی نكرده و بتوانند علوم پایه را در امر 

سالمت حمایت كرده و با سرمایه گذاری در توسعه ی این مراكز سهیم باشند.

هدف از انجام پژوهش

ایجاد مهارت و توانمندی برای مبارزه با جهل و رسیدن به واقعیت است راه رسیدن به 
واقعیت، طراحی صحیح و دقیق روش انجام آن می باشد.

هدف از انتخاب روش تحقیق آن است كه، محقق تعیین نماید چه روشی او را سریع تر، 
آسان تر، ارزان تر و مطمئن تر در دستیابی به پاسخ برای پرسش های محقق یاری می دهد.


