
نگاه سردبیر  به؛
پژوهش و موانع کاربست یافته های آن
 در امر  پیشگیری از وقوع جرم

  دکتر امیر رضایی
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امروزه برای هر حرکت هدفمند، نظام مند و اثربخش، نا گزیریم که تحقیق و پژوهش را سر لوحه کارهای 
خود قرار دهیم.

در این راستا در کلیه سازمان های دولتی از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
چگونگی تصمیم سازی و تصمیم گیری در فرآیند مدیریت و نحوه بهره برداری صحیح از آن بر اساس پژوهش 
های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و آینده پژوهی نیز از این قاعده مستثنی نیست بلکه از جایگاهی خاص و 

پر اهمیت برخوردار است.
بنا براین برای اینکه فعالیت های پژوهشی نسبت به کاربران)مسئولین و مدیران و کارشناسان و برنامه 
ریزان(، بیشترین اثر و مطلوبیت را داشته باشد ، بایستی فرهنگ پژوهی، نیاز پژوهی، اقدام پژوهی، آسیب 
پژوهی، باور پژوهی و ... کاربران از طریق فرایند علمی تحقیق و پژوهش مورد توجه قرار گرفته و بنیادهای 

برنامه ریزی بر روی آنها، استوار گردد.
تنها از طریق پژوهش های علمی، کاربردی است که می توان معضالت و مشکالت مربوط به مدیریت کالن 
را در کشور و از جمله در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ریشه یابی و راه حل های مناسب را ارائه 
گر برنامه ریزی تنها روش اداره موفق یک جامعه،  کرد. چرا که برنامه ریزی و تحقیق، الزم و ملزوم یکدیگرند. ا
کشور و یا یک سازمان مستقل باشد؛ پژوهش و تحقیق از عوامل اصلی نظام اجتماعی و سازمانی با ثبات 
آن به شمار می رود. هر برنامه ریزی موفق، بستگی به پژوهش های کارامدی دارد که خود، توسط برنامه ریزی 

منسجمی، شکل می گیرد. لذا بدون تردید به درستی گفته اند که نخست پژوهش، سپس برنامه ریزی و اقدام.
اما پرسش این است که چگونه پژوهشی؟ و توسط چه کسانی برای این مقصود مناسب است؟ آیا پژوهش 
هایی که تا کنون توسط دانشگاهیان یا دیگر فرهیختگان در عرصه های گونا گون انجام گرفته است برای این 

منظور کافی و مناسب بوده است؟
پاسخ در این نهفته است که گرچه پژوهش های دانشگاهی، حوزوی و سنتی در زمینه ها و موقعیت های 
متعدد دستاوردهایی داشته اند، اما به دالیل گونا گون نتوانسته اند به طور فرا گیر و اثر بخش خاصه در اجرای 
یافته های پژوهش، مسائل مبتال به، در فرایند مدیریت را به شیوه ایی بنیادین، کاربردی و توسعه ای در 

سازمان های دولتی به درستی پاسخ گویند.
باید به  فرایند تحقیق و پژوهش،  اثربخش ساختن  و  و به منظور بهسازی  این کاستی ها  برای کاهش 

رهیافت تحقیقات علمی و کاربردی در این زمینه نگاهی همه جانبه داشت.
همه می دانیم تحقیق زاییده مشکل یا سؤالی است، اما این سؤال چگونه به وجود می آید و شکل می 

گیرد؟ به عبارت دیگر چه عواملی مستقیم یا غیر مستقیم بر فرایند تحقیق اثر می گذارد؟
قدر مسلم پاسخ قطعی و آسانی برای این پرسش وجود ندارد چون عوامل بسیار پیچیده و متعددی بر 

فرایند تحقیق اثر می گذارد.
آشنایی با این عوامل تأثیرگذار به ما کمک خواهد کرد تا آ گاهانه و با تأّمل و تعمق بیشتر، مسأله مورد 
تحقیق خود را تعریف و روش های مناسب را انتخاب و با ذهنی باز و جامع نگر به تجزیه و تحلیل یافته های 

خود و نحوه اجرای آن ها، بپردازیم. 



171

رم
 ج

وع
 وق

ی از
گیر

ش
 پی

مر 
در ا

ن  
ی آ

ها
ته 

یاف
ت 

س
ارب

ع ک
وان

و م
ش 

وه
 پژ

به
یر  

ردب
 س

اه
 نگ

 

از این رو تحقیق، کوششی در جهت کشف حقایق علمی و اشاعه آن در میان کاربران برای بهره مندی از آن 
است و به طور دقیق تر تحقیق همان آشکار سازی واقعیت در نتیجه حصول کشفیات یا حقایق است. امری 
است که با گذشت زمان همراه با پیشرفت فناوری و بروز مشکالت فنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اهمیت 

اساسی تری یافته است. 
باید دانست که پژوهش های علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین 
است که در بستر تحقیقات پایه ای، کاربردی و توسعه ای  و آینده نگاری صورت می گیرد که متأسفانه در 
برخی موارد مشاهده می شود که در انتخاب نوع تحقیق دقت الزم صورت نمی گیرد و به دنبال آن سطح 
اطمینان خروجی ها برای کاربران قابل اعتماد نمی باشد! و به هم ریختگی و در هم ریختگی یافته ها نه تنها 
مشکلی را حل نمی کند که خود موجبات معضالت دیگری را نیز فراهم می نماید!؟ و بر این منوال است انگاره 
های این چنینی که به نگاشت مقاله های علمی و تخصصی می انجامد!؟ بنابراین در بادی امر توجه به نکات 

زیر ضروری بنظر می آید:
مخاطبین این فصلنامه استحضار دارند که تحقیق را برحسب اهداف نظری و علمی و کارکرد مورد انتظار، 

می توان به شکل زیر طبقه بندی نمود:

  تحقیق پایه )بنیادی(:
که هدف آن درک یا دانش عمیق تر درباره موضوع مورد مطالعه است نه کاربرد عملی آن و عمدتًا به دنبال 
گسترش دانش و فراهم نمودن زمینه ی الزم برای حل مسائل کالن و راهبردی است به عبارت دیگر پژوهش 
های بنیادی شامل پژوهش هایی است که هدف از آن ها،کشف و آفریدن دانش های نو و گسترش نظریه های 
علمی است. در واقع پژوهشگر هنگام پرداختن به این نوع پژوهش، چندان به کاربرد نتایج آن توجه ندارد و پیش 
از هر چیزی می خواهد از این طریق حس کنجکاوی خود را بیشتر ارضا  کند. البته باید توجه داشت که گرچه 
نتایج این نوع پژوهش ها به طور مستقیم به کار گرفته نمی شوند، اما به دنبال خود پژوهش های توسعه ای و 
کاربردی را ایجاد می کند. به این ترتیب، دو نوع پژوهش اخیر بر یافته های پژوهش های بنیادی استوار است. 

برای نامیدن این نوع پژوهش از واژه های دیگری مانند پژوهش اساسی، خالص و... استفاده می شود.

کاربردی:    تحقیق 
که هدف آن به دست آوردن درک یا دانش الزم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و 
شناخته شده برطرف می گردد و به عبارت دیگر پژوهش های کاربردی پژوهش هایی را در بر می گیرد که هدف 
از آن ها، تولید یافته هایی برای بهتر انجام دادن یک کار است. پژوهش کاربردی در صورتی معتبر و کارامد 
است که یافته های آن بتواند یک مسأله گریبان گیر را  در یک سازمان حل کند، یا آن را تخفیف دهد و یا از 

گسترش و تعمیق آن جلوگیری نماید و بهینه سازی شیوه انجام کارها و نتایج حاصل را تضمین کند.



172

13
96

یز 
پای

ل | 
ه او

مار
ش ش

 پی
ی |

گیر
ش

 پی
ت

یاف
ره

ی 
ص

ص
تخ

ی، 
لم

ه ع
شری

 ن

  تحقیق توسعه ای: 
که هدف آن کاربرد نظام مند دانش یا مفاهیم حاصل از تحقیق است و به تعبیر دیگر پژوهش های توسعه 
ای، پژوهش هایی هستند که هدف از آن ها، استفاده از یافته های تحقیقات بنیادی برای ایجاد توسعه در 
زمینه های مختلف، به ویژه در فن آوری است. این یافته ها برای تکمیل خدمات، تولید خدمات جدید و 
ارائه روش های نوین و ... به خدمت گرفته می شود.  از سوی دیگر تقسیم بندی پژوهش ها، بر اساس نگاهی 
دیگر مبتنی بر حجم کار است. بر این اساس، پژوهش ها به دو دسته»ُخرد« و »کالن« تقسیم می شوند. 
پژوهش های »ُخرد« پژوهش هایی هستند که در سطح محدودی اجرا می شوند و هدف آن ها معموال حل 

یک مشکل مقطعی و موضعی است. اما پژوهش های »کالن« در سطح وسیع تری به اجرا در می آیند.
در هر صورت با بهره گیری از رهیافت این مطالب و گسترش تحقیقات و پژوهش های همه جانبه در زمینه 
آسیب شناسی و به سازی روش ها و استفاده بهینه از منابع غنی و معارف نورانی اسالم و بهره گیری از روش 
علمی، کاربردی و توسعه فن آوری و تجارب ارزشمند بشری که مغایر با ارزش ها و هنجار های مذهبی، ملی 
و بومی نباشد، می توان طرح جامعی را که به مدل بهینه تحقیقات و پژوهش های هدفمند و همه جانبه 
بیانجامد، تولید نمود و از این رهگذر، آن چنان که شایسته مدیریت پژوهش است حرکتی نظام مند، تعریف 
شده بر اساس الگوریتمی جامع و فرا گیر و ثمربخش را درجهت بهره برداری در معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم طراحی نمود. همچنان که در زمینه پژوهش های جرم شناسی با صبغه آسیب شناسی در برخی 

موارد در این معاونت، گام هایی در خور تحسین برداشته شده است.
آری ایفای نقش خطیر ایجاد ارتباط و پیوند میان جامعه و مرا کز علمی و تحقیقاتی و همچنین زمینه 
سازی برای کاربردی کردن تحقیقات در بخش های مختلف یک سازمان، مستلزم نگاه دقیق، باورمندی 
و ضرورت توجه همه جانبه به تحقیق و اهمیت دستیابی به خروج پژوهش های علمی مطمئن و اجرای 

راهکارها بوده و سرمایه گذاری در این راستا، مستلزم نگاه و باوری عمیق و همه جانبه می باشد.
امروزه اجماع نظر پژوهشگران در این است که تنها از طریق پژوهش های علمی،کاربردی و توسعه ای و 
آینده نگاری فرا گیر و ارتباط با عامل علمی و دانشگاهی و حوزوی است که می توان در جهت توسعه  پایدار و 
تقویت کارایی و اثر بخشی در مأموریت های محوله در سازمان های مستقل از جمله در معاونت اجتماعی و 

پیشگیری از وقوع جرم حرکت نمود و از کنار این راهبرد گران قیمت نباید به آسانی گذشت. 
اما باید اذعان داشت که دالیل عدیده ای امر پژوهش درسازمان ها و تولید مقاالت علمی و تخصصی 

مرتبط را در برخی موارد با رکورد نسبی و مشکالت جدی روبرو نموده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:  
1- فقدان ارتباط منسجم و منطقی بین دانشگاهها، حوزه ها و مؤسسات تحقیقاتی و شکاف و فاصله بین 

علم و عمل و مرا کز ساخت و تولید.
2- فقدان نظام صحیح و مطلوب در زمینه توزیع اعتبارات پژوهشی.

3- نبود باور کافی و عملی و انگیزه تحقیق جهت انجام تحقیقات در بین مسئولین و مدیران دولتی.
4- فقدان بودجه کافی، وجود مقررات دست و پا گیر مالی و اداری، کم توجهی به محققان و  مشخص 
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نبودن سیاست ها و اولویت ها )حتی در مورد انتخاب موضوعات مهم تحقیقات و تعیین عناوین مقاالت 
علمی و تخصصی(.

5- فقدان سیاست گذاری مشخص و متمرکز و عدم نیاز سنجی در امر پژوهش و عدم تمرکز در اجرای آن.
6- فقدان بستر مناسب جهت شکل گیری و رشد تحقیقات بنیادی کاربردی و توسعه ای و آینده پژوهشی. 

7- فقدان ضوابط منسجم و قابل اجرا در سیاست های حمایتی از محققان و متخصصان.
8- روزمرگی ، سال مرگی در اقدامات پیشگیرانه و تعجیل مدیران و کار فرمایان بر رهیافت و برون داد پژوهش ها.

9- تنگناهای علمی و عملی در تحقیق.
10- عدم شناسایی دقیق رابطه میان پژوهش و جریان عمل.

گرچه هریک از عوامل ده گانه مستلزم کنکاش و وا کاوی علمی و پژوهشی است که تفصیل آن خارج از 
حوصله این مقال است اما به لحاظ رویکرد، این نوشتار که ثقل آن بیشتر معطوف بر بررسی موانع کاربست 
یافته های پژوهش و اجرای راهکارها می باشد. صرفًا به بسط و گسترش بندهای پایانی  9 و 10 در اولین پیش 

شماره بسنده خواهیم کرد:
همگان می دانند که یکی از مهم ترین اقدامات در زمینه پژوهش های کاربردی، اتخاذ تدابیرالزم به 

منظور اجرای راهکارهای به دست آمده و کاربست یافته های تحقیقات می باشد.
 انجام این وظیفه مهم که در حقیقت هدف مطلوب و غرض اصلی از انجام تحقیقات می باشد، یکی از 

مسائلی است که تا به حال سؤاالت و بحث های بسیاری را برانگیخته است، مثال:
آیا یافته های پژوهش در برنامه ریزی ها مورد توجه و اعتنا قرار دارد؟

آیا اصوال به نتایج این پژوهش ها اعتمادی هست یا نه؟      
اساس چه موانعی در راه کاربست یافته های پژوهش وجود دارد؟

آیا پژوهش امری بخشی یا فرابخشی است ؟
موانع موجود را چگونه باید برطرف کرد؟

آینده نگاری با صبغه جرم  در طول دهه گذشته که انجام پروژه های بنیادی، کاربردی و توسعه ای و 
کز  ا شناسی و پیشگیری از وقوع جرم که به طور اجمال به توضیح آن پرداختیم، به طور نسبی در برخی مر
تحقیقاتی کشوری و لشکری به طور جدی مورد توجه بوده که با نقد جدی و همه جانبه آن می توان از رهیافت 
آن بسط و گسترش تحقیقات را در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان دهی کرد. مثال با نیم 
نگاهی به گذشته به طور اجمال می توان دریافت که استفاده از تحقیقات در برنامه ریزی و تصمیم گیری در 

سازمان های مختلف تا کنون به سه شکل صورت گرفته است:
1- شکل سنتی و رایج که از یک جهت عقیده به بی تاثیر بودن پژوهش در تصمیم گیری ها دارد و بر این 
باور است که تصمیم گیری باید به واسطه بررسی های شخصی و اتکاء به تشخیص های فردی باشد و از 
جهتی هم، اتکایی به تحقیقات داشته و راهکار سریع و فوری برای یک اقدام را انتظار می کشد که علی االصول 

با ماهیت پژوهش های علمی مغایر است.
بر اساس یک روحیه و تفکر پژوهش محور است که این شیوه ضمن  از نتایج پژوهش ها  2- استفاده 
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مطالعه دقیق و عمیق یافته های پژوهشی در مورد یک مسأله یا مشکل مورد نظر، تالش می کند با جمع 
بندی و تحلیل جامع آن ها، به مقتضای شرایطی که یک سازمان در محوری ترین مأموریت های خود درگیر 

آن است، بپردازد.
3- به رغم تقویت باور برون سپاری و حس مشارکت مدیران و پژوهش گران که به نوعی غیر محسوس 
اقدام پژوهی به طور ساختاری و فرا گیر رو به افزایش است، مع األسف موانع جدی همچنان بر سر راه تولید و 

اجرای برخی راهکارها و یافته های پژوهش، خودنمایی می کند.
چیستی و چرایی مشکالت سه گانه فوق را می تواند در توضیحاتی که ذیل بند 9 و 10 که پیشتر بدان اشاره 

شده، جستجو کرد. اجازه بدهید به این تنگنا ها اشاراتی داشته باشیم:

الف(تنگناهای علمی و عملی در تحقیق:
"تجربه )عمل( کردن، بدون بهره گیری از نظریه کور است و نظریه پردازی بدون اتکا بر تجربه، تنها یک بازی 

ذهنی است"
»امانوئل کانت«
بدون تردید پردازش علمی و تجربیات عملی در امر پژوهش از بدیهیات اولیه می باشد، مع الوصف در 
مسیر انجام کارها به تنگناهایی بر می خوریم که برون رفت از آن مستلزم توجه جدی به صدر این نوشتار 
است که از »کانت« نقل شده است و چنانچه میل ترکیبی علم و تجربه را پیدا کنیم به راحتی از بن بست خارج 

خواهیم شد! می گویید چطور؟
کافی است نیم نگاهی و تأملی به مطالب زیر داشته باشید تا راه حل را از خود جستجو کنیم!؟   

ا کثر پژوهشگران در عرصه ی فعالیت های پژوهشی را می توان به دو طیف کلی دسته بندی کرد:
انتخاب  تقویمی«  »زمان  اساس  بر  را  خود  تحقیقاتی  موضوعات  که  هستند  پژوهشگرانی  اول:  دسته 
می کنند و از این موضوع احساس رضایت می کنند که تحقیقات آن ها الهام گرفته از مسائل و مطالبی است 
که در آخرین چاپ کتاب های داخلی و خارجی آمده است، اینان چون »ناخدایانی هستند که نگران رعایت 

اصول کشتیرانی اند و فراموش کرده اند که کشتی در حال غرق شدن است«.
ا کثر این پژوهشگران در پی آنند که ریزترین نکات علمی ِصرف را، در کار خود رعایت کنند و در نتیجه 
همواره با تأخیر در صحنه »تصمیم سازی« و »تصمیم گیری« جامعه، حضور پیدا می کنند و یا نتایج پژوهش 
شان لحاظ نمی شود و به عبارت دقیق تر، از زمانه عقبند! خاصه در عناوین و موضوعاتی که با تحوالت و 

تغییرات پر شتاب مانند جرایم فضای مجازی و آسیب های ناشی از آن مواجه اند.
این دسته بیشتر، از افراد دانشگاهی و علم زده اند که نگاهی کالسیک به امر تحقیق دارند و همچنان در 

حال و هوای رساله نویسی ایام تحصیل نزد استاد ماّل لغتی به سر می برند!
دسته دوم: آنانی که ابتدایی ترین  نکات و قواعد روش تحقیق را در کار خود رعایت نمی کنند و با این عدم 
توجه »اعتبار« و »ارزش علمی« کار خود را زیر سؤال می برند و با هر تأمل علمی و نظارت فنی پیگیر بر کارشان، 

برآشفته می شوند.
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این دسته با برداشت نادرست از »زمان تکاملی« پژوهش با فدا کردن دقت به نفع سرعت، عماًل تصمیم 
گیری کارفرمایان و مدیران را )ا گر به تحقیق آن ها توجه کنند( دچار انحراف می سازند.

این عده غالبا پژوهشگرانی عمل زده اند که با تکرار واژه »کاربردی بودن«، »اهل عمل بودن« و »عملیاتی 
فکر کردن« قاعده بندی های علمی و متدلوژی پژوهش را نادیده می گیرند و نتیجه کارشان این شده است 
که تحقیق به مقوله لوکس بر در کتابخانه های مدیران تبدیل شده و همچنان دیوار موانع کاربست یافته های 

پژوهش را استوار تر می سازند!
در جامعه و محافل نیمه علمی ما از این دو دسته کم نیستند و این در حالی است که افرادی از هر دو دسته 

در گوشه و کنار این  جامعه مشغول کوشش و تالش پژوهشی اند.
کانون توجه این نوشتار کوتاه دسته اول نیست، زیرا »تحلیل آسیب شناسانه« چنین رویکردی به امر 
های  پژوهش  »فرآیند  جذب  دسته  این  از  معدودی  افراد  طرفی  از  و  طلبد  می  را  دیگری  مجال  تحقیق، 

سازمانی« شده اند و در سازمان ها به فعالیت جدی مشغولند.
روی سخن بیشتر با دسته دوم است که علیرغم تالش مستمر و در خور تحسین، نتایج کارشان در کتابخانه 

های اتاق مدیران و کار فرمایان در سازمان ها یافت می شود.
اما اجماال باید دانست که در غالب تحقیقات دسته اول و دوم، فقدان یک امر مهم مشاهده می شود و 

آن چیزی به نام »اصول علمی و عملی پژوهش« است که باید به طور مستقل و  مجزا به آن پرداخته شود.

کیفی: الف/1 (ضرورت پرداختن به پژوهش های 

بررسی و مطالعه انواع پژوهش هایی که در سال های اخیر در مورد علوم رفتاری در کشور صورت گرفته 
است نشان می دهد که بسیاری از پژوهش گران، تحقیقات خود را با تکیه بر روش های آماری و شبه تجربی 
معمول در حوزه علوم تجربی و اجتماعی انجام داده اند. در اغلب این پژوهش ها از ابزارهایی چون پرسش 
نامه و مصاحبه های سطحی برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز استفاده شده است که با توجه به مشکالت 
مربوط به روایی، پایایی و صحت و دقت اطالعات به دست آمده از این دو ابزار، کمتر می توان به یافته های 

پژوهش هایی از این دست اعتماد کامل نمود.
در حوزه جرم شناسی و علوم انسانی با توجه به پیچیدگی های رفتار انسان، الزم است تا از روش های 

متنوع تری برای پژوهش و جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شود.
تأ کید بر روش های مبتنی بر مشاهده رفتار طبیعی انسان، روش های نظری مربوط به نحوه ادرا ک، 
دریافت و تفسیر علمی روابط و افکار انسانی که با نفوذ در دنیای درونی افراد و از طریق مصاحبه های عمیق، 
مطالعه زندگی نامه ها، تحلیل نوشته ها، آثار علماء و دانشمندان و بررسی محتوای پرونده ها، رخدادهای 
تاریخی و ... نمونه هایی هستند که به پژوهش گران اجازه می دهند تا با آزادی عمل و اندیشه ای باز، بتوانند 

در مورد کیفیت مسائل گونا گون مربوط به حوزه علوم انسانی و تحلیل رفتار به تفحص و تحقیق بپردازند.
ابزار ها، پروپوزال ها )طرح  با توجه به آن چه بیان شد، ضروروت بازنگری و تفسیر در برخی روش ها، 
نامه های پژوهشی( و ارزش یابی گزارش نهایی طرح های پژوهشی، رعایت دقیق آخرین روش های علمی 
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)متدلوژی( تحقیق، و از همه مهم تر اجرای پایلوت رهیافت های پژوهشی با گروه شاهد و گواه، زمینه یابی های 
مؤثر اجرای یافته های پژوهش، بیش از پیش احساس می شود.

اما به لحاظ عدم توجه به روش شناسی تحقیق و تعیین مدل های اجرایی و راهبردی راهکارها و یافته 
های پژوهش و روش های روز آمد، عمال داده های آن برای کارفرمایان، قابل باور نبوده و به علت سطح پایین 
خروجی ها و کاهش ضریب اتقان عمال کاربران به یافته های پژوهش اعتماد نکرده و بیشتر مجلدات پژوهشی 

و مقاالت علمی تخصصی آن چنان که اشاره شد، به زینت دهی کتابخانه های مدیران تبدیل شده است!
یافته های پژوهشی، در گرو رعایت اصول و  رفع این نقیصه در عدم اجرای راهکارهای اجرایی آن ها، 

متدلوژی تحقیق و مداقه در فرایند پژوهش توسط پژوهش گران است.

الف/2 ( فرآیند و مراحل مختلف انجام پژوهش:

از آن جا که فرایند کلی پژوهش تقریبا در همه جا مشابه است، در این جا به بیان کلی آن پرداخته می شود: 
پژوهش، مجموعه ای از کارهای بی ارتباط نیست، بلکه یک فرایند است که آغاز و انجام مراحل مشخصی 
دارد. هر نوع گسیختگی و گسستگی در این رابطه، پژوهش را از تحقیق نسبت به هدف های خود ناتوان می 
سازد. در واقع، فرایند پژوهش را به طناب کوهنورد تشبیه کرده اند که هر نوع زدگی درهرجای این طناب، 

می تواند به بهای جان کوهنورد تبدیل شود. 
بنابراین، ضمن آن که صحت و دقت یک پژوهش نیازمند صحیح و دقیق بودن هر یک از مراحل آن است، 
در عین حال مراحل و مؤلفه ها از یکدیگر جدا نیستند و بین آن ها ارتباطی منطقی وجود دارد و یک خط 
فکری مشخص در آن پیگیری می شود. متاسفانه تجربه ها و نتایج برخی از ارزشیابی خروجی ها و رهیافت 

پژوهش ها نشان می دهد برخی از آن ها فاقد چنین نظام هایی هستند!
گسیختگی مؤلفه های پژوهش و نبود یک ارتباط منسجم بین آن ها حا کی از این است که پژوهش در یک 

فضای فکری روشن طراحی نشده است.
غرض از بیان این مطلب توجه دادن به این امر است که نگاه تمامی مراحل پژوهش باید به سوی هدف 

های تبیین شده معطوف باشد، در غیر این صورت جامعیت و مانعیت پژوهش حفظ نخواهد شد.
بدین معنی که پژوهش گر نخواهد توانست به امر مورد نظرش برسد و نخواهد توانست از ورود عواملی که 

مّد نظرش نبوده جلوگیری کند.
پس باید توجه داشت، ا گر چه پژوهش به مراحلی تقسیم می شود، اما نباید سبب از دست رفتن انسجام 

و ارتباط منطقی بین اجزا و مراحل آن شود. 
فکر پژوهش در مواجهه با یک مسأله شکل می گیرد. در واقع، پژوهش تالشی است که از سوی پژوهش 
گر برای یافتن پاسخ به پرسش هایش انجام می شود. برای این کار، پژوهش گر ابتدا مسأله را به روشنی 
بیان می کند و حدود و ابعاد آن را مشخص می سازد، سپس آن را در قالب چند پرسش پژوهشی می گنجاند 
)البته گاه پژوهش گر با توجه به شرایط خاص، می کوشد که پاسخ پرسش های خود را حدس بزند، از این رو 

این پاسخ های احتمالی را در قالب فرضیه ها ارائه می کند( 



177

رم
 ج

وع
 وق

ی از
گیر

ش
 پی

مر 
در ا

ن  
ی آ

ها
ته 

یاف
ت 

س
ارب

ع ک
وان

و م
ش 

وه
 پژ

به
یر  

ردب
 س

اه
 نگ

 

پرسش های پژوهش نه تنها باید تمام متغیرهای مورد مطالعه را در برگیرد، بلکه باید از ورود متغیرهای 
نامربوط و مزاحم هم جلوگیری کند.

در مرحله بعد،پژوهش گر به تعریف متغیرهای مورد مطالعه می پردازد. روشنی این تعریف ها باید به حدی 
باشد که امکان اندازه گیری متغیرها را فراهم سازد.

آن چه که در تمامی این مراحل و مراحل بعدی باید مورد توجه پژوهش گر قرار گیرد، بررسی پیشینه نظری 
و پژوهشی موضوع است. دست آوردهای حاصل از مرور پیشینه پژوهش، پی و شالوده ای است که بنای 

پژوهش بر آن قرار دارد .
مرحله بعدی، انتخاب جامع و نمونه ای است که پژوهش گر متغیرهای مورد نظر خود را در میان افراد آن 
اندازه گیری می کند. این اندازه گیری نیازمند ابزاری پایا و رواست و حاصل اندازه گیری متغیرها و تولید انبوهی 

از داده هاست.
پژوهش گر این داده ها را با استفاده از روش های آماری مناسب، پردازش می کند و اطالعات حاصل را در 
قالب جداول و نمودارهای مختلفی، سازمان می بخشد و به تفسیر و نتیجه گیری آن ها می پردازد به گونه ای 

که بتواند به پرسش های اولیه پژوهش پاسخ دهد.   
این امر مهم که پژوهش گر نباید از آن غفلت ورزد، بیان محدودیت ها در امر پژوهش است. این کار باعث 
جلوگیری از برداشت های غیر مشروط از یافته ها می شود. امر مهم دیگر، ارائه پیشنهادهای کارساز بر اساس 

یافته های پژوهش است که در واقع نمایش دهنده حاصل کار پژوهش گر می باشد.
تدوین گزارش انجام هریک از مراحل پژوهش،آخرین کاری است که پژوهشگر به آن همت می گمارد.

ب( عدم شناسایی رابطه میان پژوهش و جریان عمل:
نخستین برداشت از مسأله چالش و جدایی میان رهیافت پژوهش بنیادی، کاربردی و توسعه ای و آینده 
نگاری با عمل مدیریتی، این است که مدیران که کارگزاران اصلی سازمان ها به شمار می روند  آن طور که باید و 
شاید از نتایج پژوهش های به عمل آمده آ  گاهی ندارند و یا در جریان عمل سازمانی خود، از آن ها بهره نمی برند.
این مانع که متأسفانه به جدایی ذاتی میان پژوهش و عمل، مهر تصدیق زده و به موضوع عدم به کارگیری 
نتایج و یافته های پژوهشی که توسط پژوهش گران حرفه ای یا متخصصان گران سنگ با رعایت دقیق فرایند 

اصولی و روش شناسی پژوهش انجام گرفته است، تبدیل خواهد شد.
این تلقی همچنین بر این فرض است که شایستگی ها و قابلیت های مؤثر در نیل به اهداف سازمان را 
می توان به صورت قواعد و قانون مندی های کم و بیش، تعمیم پذیر که حاصل انجام پژوهش های علمی 
و تحلیل محتوای اسناد باال دستی است با رعایت اصول و موازین مربوطه، تولید کرد و از مدیران و کارگزاران 

خواست و آنان را تشویق نمود تا آن را در مرحله ساخت و تولید، به کار گیرند.   
از جمله راهکارهای عملی برای آشنا کردن مدیران و کار فرمایان با این منبع از دانش حرفه ای و تالش برای 
حل مسأله جدایی پژوهش از جریان عمل که در این چارچوب توصیه می شود، انتشار گزارش پژوهش های انجام 
شده به صورت مختصر و همچنین عاری از اصطالحات تخصصی و غیر قابل فهم برای مدیران، کارشناسان، 
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کارگزاران به همراه درج مقاالت علمی و تخصصی که فشرده نتایج همان پژوهش هاست، می باشند.
راهکار دیگر برای این مشکل برگزاری کارگاه های آموزشی ضمن خدمت و آشنایی مدیران با یافته های 

پژوهش و نحوه کاربست آن توسط مجریان است.
نگارنده اعتقاد دارد که برداشتن گام هایی از قبیل گام هایی که در باال به آن ها اشاره شد نمی تواند به شکلی 
کاماًل مطلوب به حل مسأله و ایجاد پیوند و ارتباط میان پژوهش و جریان عمل در سازمان ها و از جمله معاونت 
اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم بیانجامد. به عبارت دیگر، حل مسأله در چارچوب چنین برداشتی از ماهیت 
مسأله هرگز در حد انتظارحاصل نخواهد شد و بامحدودیت ها، و موانع قابل مالحظه ای روبرو خواهد شد. از 

جمله این محدودیت ها می توان به عدم آمادگی و پذیرش مسئوالن، مدیران و کار فرمایان اشاره کرد.
این بدان جهت است که آنان نوعًا پژوهش گران را عناصری دور از مقتضیات عینی و عملی جریان عمل 
قلمداد می کنند و از این رو به صالحیت آنان در ارائه راه حل های واقع بینانه و منطبق با شرایط سازمان  با 

دیده ی تردید می نگرند!
پس ترجیح می دهند به تجارب شخصی خود یا بعضا همکاران ستادی خود روی بیاورند و از این اندوخته 

دانش عملی همراه با ضریب خطای باال سود جویند!
چنین رفتار و سلوک سازمانی در دنیای پر متغیر امروز، طرفداری ندارد. در برخی از نظام های مترقی و 
پیشرفته رویکردهای پژوهش مشارکتی توصیه شده یا به کار گرفته شده است که بر اساس آن پژوهش گران 
حرفه ای در انجام پژوهش ها از مشارکت و حضور معنی دار مدیران و اقدام کنندگان برخوردار می شوند )اقدام 
پژوهی(. حاصل این مشارکت تقویت زمینه های پذیرش و در نتیجه به کارگیری راهکارها و کاربست یافته های 

پژوهشی توسط مدیران و کارگزاران می باشد.
چنین رویکردی می تواند در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، متضمن شکست حصار فرض 

اساسی این نگرش مبنی بر جدایی ذاتی میان عرصه پژوهش و عرصه عمل بیانجامد.
تأکید می گردد انتظار پژوهش گری از کارفرمایان، مسئوالن، کارشناسان و مدیران هرگز به معنای انتظار 
برخورداری آنان از مهارت های پژوهشی آکادمیک نیست بلکه می خواهند قابلیت پژوهندگی در آنان به گونه 
ای متبلور گردد تا به مدد ظرفیت هایی مانند تجربه، بصیرت، ژرف نگری نسبت به موقعیت های شغلی 
مربوطه، دست به آزمون راه حل های مختلف در برخورد با مسائل و مشکالت شغلی زده و با تأمل در نتایج 
مثبت و منفی به دست آمده، در تولید دانش حرفه ای شریک گردد؛ تا بدین ترتیب با اصالح رفتار سازمانی و 

تقویت حس مشارکتی، عمال فاصله میان پژوهش و جریان عمل از میان برداشته شود.
در عصر حاضر که به درستی آن را عصر انفجار و توسعه ارتباطات نامیده اند و در عقبه خود انفجار مطالبات 
را به دنبال دارد! باید طرفی بست و به نگرشی جامع و تمام شمول و سرمایه گذاری مادی و معنوی در ایجاد 
مدل بهینه در تحقیقات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای و آینده پژوهی در کشور و از جمله در 
قوه قضائیه و سازمان های مستقل مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و در آینده ای نزدیک در 
دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گامی مؤثر در جهت انجام پژوهش های علمی دقیق و کاربست 

یافته های آن برداشته شود.
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به اعتقاد ما بستر شکل گیری چنین نگرشی از مسیر نهادینه سازی تحقیقات و تهیه »طرح جامع پژوهش 
های علمی و کاربردی« عبور می کند تا از ره گذر آشتی علم و عمل کلیه تصمیم سازی ها در تمامی زمینه های 
متصور در بخش های مختلف سازمان ها، مبتنی بر رهیافت تحقیقات و پژوهش های علمی صورت گرفته و 

مآاًل تصمیم گیری ها در فضایی روشن همراه با کاهش هزینه ها و افزایش منافع به عمل آید.
در هر صورت کاربست یافته های تحقیقاتی، مستلزم رواج تفکر اخیر در سطوح تصمیم گیری، برنامه ریزی  
و قرابت ساختاری پژوهش گران و مجریان یافته های پژوهش است. چرا که یک برنامه ریز دارای تفکر پژوهش 
محور، پاسخ خود را به طور صریح و مستقیم از یک یا چند پژوهش جست و جو نمی کند، بلکه زمینه های 
مختلفی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. بخشی از این مطالعات نظرات کارشناسی است. بخشی بررسی 
تجارب مشابه در زمینه مورد نظر و بخشی دیگر نیز مراجعه به تحقیقات درباره مفاهیم و موضوع های مندرج 
در مسأله است و در نهایت مدیران و یا گروه های وابسته و مجریان راهکار های او با جمع بندی و تصمیم گیری 
با ضریب خطای بسیار پایین و سطح اطمینانی بسیار باال به تصمیم می رسد. تصمیم گیری ای که ویژگی 
»پژوهشی« و »عقالنی« داشته و ضمن توجه به تنگناهای اجرایی توسط پژوهش گران، با داده های تجربی 

ترکیب شده و با اقدامی فرابخشی، کاربست واقعی یافته های پژوهش را به دنبال خواهد داشت.
" والّسالم "


