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پژوهش دفاع مقدس، آسیب شناسی و 
 راهکارهای پیشنهادی

 

 

 

 

 

 1سروان پاسدار علیرضا سوادکوهی

 چکیده:
» نخستین گام برای تعیین میزان تطبیق پژوهش با معیارهای مربوط، بررسی آن از پنج بُعد 

است؛ زیرا بدون داشتن انگیزه باال، اهداف منطقی، موضوع « انگیزه، اهداف، موضوع، روش و مجری
هشی به ثمر نخواهد رسید. عوامل مؤثر در معین، روش صحیح و مجری توانمند، هیچ تالش پژو

پژوهش دفاع مقدس را می توان شامل منابع انسانی و غیر انسانی، عوامل سازمانی، مادی)مالی( و 
فرهنگی اجتماعی دانست. در یک دسته بندی کلی دو دسته عوامل شخصی و سازمانی می توانند زمینه 

از منفی، کمبود انگیزه، ضعف در مهارت تحقیق  ساز بروز آسیب در پژوهش دفاع مقدس گردند. نگرش
علل شخصی و نامشخص بودن مأموریت پژوهش، متولیان امر پژوهش، مقررات و دستورالعمل ها  جمله

عوامل سازمانی به شمار می روند. انتشار نشریات و اجرای پروژه های تحقیقاتی دو حوزه  از جمله
هی در همراه شدن با کاروان پرشتاب رشد علم و بزرگ در تمام عرصه های پژوهشی هستند. کوتا

فناوری و عدم رعایت اصول تحقیق، همانند آفت نه تنها برای این دو زمینه، بلکه برای سایر زمینه های 
 پژوهشی تهدید کننده هستند. 

 مقدس، ثبت دفاع پژوهشگران برای ای ویژه های تشکّل مقدس، تأسیس دفاع  اطالعات بانک تشکیل
 مقدس، کارآمد دفاع با مرتبط نشریات تقویت و مقدس، ترویج دفاع پژوهشگران پژوهشی عملکرد
 ها روش کردن روز علمی، به هیأت اعضای پژوهشی فعالیت دهی سمینارها، جهت و ها همایش کردن

 نظامی، ارتقای عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه نظامی، نقش آکادمیک تحصیالت و آموزش محتوای و
 ایثارگران، تعیین برای تحقیق روش آموزش های کارگاه مقدس، برگزاری دفاع کتب فیتکی و سطح

 بندی پژوهشگران، طبقه میان در بسیجی روحیه مسلح، حاکمیت نیروهای پژوهشی های اولویت
کلی، راهکارهای عملی قابل توجه در تحقق  استراتژی مقدس و تدوین دفاع دستاوردهای تخصصی

 ژوهش دفاع مقدس می باشند.بخشیدن به اهداف  پ

                                                           

مگدر  رگهوه آموزشگی اداری مج  گ       و دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگگا   روانشناسیدانشجوی کارشناسی ارشد  -1

 دانشگاهی امیهال ؤمنین)ع(
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 طرح موضوع تحقیق -1

بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی، حضرت امام )ره( در بیانات خود، دفااع  

مقدس را برای ما یک هدیه الهی می دانستند. در سالهای آغازین پس از پیروزی انقالب 

مراقبات هماه   شکوهمند اسالمی، این نظام مقدس به سان نهال نوپایی بود کاه نیااز باه    

جانبه داشت، اما تحمیل جنگ هشت ساله، نه تنها ذره ای در ثبات و پایاداری آن خلال   

وارد نکرد، بلکه آن را به درخت تنومندی تبدیل کرد که اکنون پس از گذشت دو دهه از 

پایان جنگ، ثمره و میوه آن کام ملت را شیرین می کند. بر هیچ کسی پوشیده نیست کاه  

جربیات گرانبهایی رسایدیم کاه ساالها مای تواناد در اداره اماور کشاور        ما در جنگ به ت

اسالمی و غلبه بر مشکالت مختلف، راهگشا باشد. ما در جنگ، درس زندگی آماوختیم  

و می توانیم آن را نسل به نسل به فرزندان این مملکت انتقال دهایم. بادون شاک بهاره     

تلزم کنکااش و تحقیاق از ابعااد    برداری بهینه از دستاوردهای دوران دفااع مقادس، مسا   

گوناگون آن است. تحقیق و پژوهش در زمینه دفاع مقدس به ما کماک مای کناد تاا باه      

درستی بتوانیم امکان شناسایی تمام جنبه های این حماسه بزرگ را برای نسل های آتای  

 فراهم آوریم.

ناع  به طور کلی بر سر راه تحقیق و پژوهش در تمامی رشته های علوم بشری موا

و نقاط آسیب زایی وجود دارد. مقوله پژوهش دفاع مقدس نیز از این امر مستثنا نیسات.  

برای همین، پرداختن به آسیب شناسی پژوهش دفاع مقدس باه عناوان یکای از عرصاه     

 های علمی تحقیقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یاد مساا ل و   برای پرداختن به آسیب شناسی پژوهش دفااع مقادس، در گاام نخسات با    

مشکالت موجود در این حوزه، دسته بندی شود. طبقه بنادی مُعضاالت موجاود کماک     

زیادی را به پویندگان این مسیر خواهد نمود؛ چرا که دسته بنادی مشاکالت، از ابهاام و    

درهم آمیختگی مسا ل جلوگیری و زمینه های مختلف مربوط به پژوهش دفاع مقدس را 

تفکیک شده تقسیم می نماید. این مسأله باعث می شود که  شفاف و به حوزه های کامالً
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نقاط آسیب شناختی مختلف تا حد امکان تداخلی در یکادیگر نداشاته باشاد و موجاب     

پیشگیری از انحراف سیر جریان تحقیقات گردد. از نگاه دیگر دساته بنادی مُعضاالت و    

ه خود را برای تحقیاق  مسا ل، به پژوهشگران کمک می کند تا به راحتی زمینۀ مورد عالق

انتخاب  و از وارد شدن نا خواسته به زمینه هایی که در آن، انگیزه تحقیق و توانایی الزم 

 را ندارند خودداری نمایند.

با استناد به مصاحبه های به عمل آماده باا رزمنادگان و فرمانادهان دوران دفااع      

در حال خدمت هستند مقدس که هم اکنون با مسئولیت های مختلفی در نیروهای مسلح 

و با عنایت به مستندات و اظهار نظرها و خاطرات نقل شده از جنگ، مشخص می شاود  

که در طول دوران نبرد به دلیل مشکالت و شرایط نا مساعد جنگی، امکان پارداختن باه   

پژوهش میسر نبوده است. هر چند به صاورت ماوردی و پراکناده باا تکیاه بار نباو  و        

ان مساتعد اقاداماتی صاورت گرفتاه؛ لکان باه طاور فراگیار و         خالقیت برخی رزمنادگ 

 سازماندهی شده نبوده است.

 پایان جنگ فرصتی برای آغاز جهادی دیگر در عرصه تحقیق و پژوهش -2

با خاتمه یافتن جنگ، یکی از مهم ترین اموری که به عناوان تکلیفای تاازه بارای     

له تحقیاق و پاژوهش دربااره    کارشناسان نظامی در نیروهای مسلح احساس می شد، مسأ

ابعاد گوناگون حماسه بزرگی به نام دفاع مقدس بود. در این خصاو  اقادامات زیاادی    

مانند انتشار کتاب، نشریات، برگزاری همایش هاا و سامینارها و ... انجاام شاده اسات.      

مسأله قابل توجه در این است که اقدامات صورت گرفته تا چاه میازان توانساته اهاداف     

ر را تأمین نماید؟ آیا دستاوردهای حماساه دفااع مقادس آنگوناه کاه ماد  نظار        مورد نظ

حضرت امام )ره(بود، در خدمت رشد و شکوفایی کشور اسالمی قرار گرفته است یا نه؟ 

برای تعیین میزان انطباق فعالیت های پژوهشی با اهداف مورد نظر و توفیق آنها در رشاد  

ید جنبه های مختلف هر پژوهش شامل انگیزه هاا،  و تعالی و توسعه همه جانبه کشور، با
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اهداف، موضوع، روش ها و عاملین )محققین و پژوهشگران( مورد تجزیه و تحلیل قارار  

 گیرد.

اصوالً انگیزه شکل گیری فعالیت هاای پژوهشای مای تواناد در      انگیزه پژوهش:

، مادی یا معنوی تعیین نوع، کیفیت و سودمند بودن آن مؤثر باشد. درونی یا بیرونی بودن

بودن و ابزاری یا غایی بودن انگیزه ها نکته ای است که در ارزشایابی هار اثار پژوهشای     

راهگشاست. بدون داشتن انگیزه قوی برای پژوهش نمی توان کسی را وادار به آن کارد.  

شور و شوق کار، انرژی و خستگی ناپاذیری، همات و پشاتکار از جملاه عوامال قاوام       

 پژوهشی است.  دهنده هر فعالیت 

یک نکته اساسی، هدفمند بودن پژوهش است. ممکن است این  اهداف پژوهش:

سؤال مطرح شود که آیا امکان دارد یک فعالیت پژوهشی هدفمند نباشاد؟ البتاه باه ایان     

شکل قابل تصور نیست؛ لیکن برخی پژوهش ها با اهدافی کلی و مبهم انجام شاده اناد؛   

دقیق و جز ی مشخص نشده است. برای مثال اهاداف  یعنی اینکه هدف پژوهش به طور 

آموزشی، فرهنگی، علمی، سیاسی و ... هر کدام حوزه تخصصی جداگانه ای هساتند کاه   

باید در هر پژوهشی از هم تفکیک شوند. دقیق بودن هدف تحقیق به روشن شدن مسأله 

ی تار و  و سودمندی آن می افزاید. به عبارت دیگر هر چه هدف از اجرای پژوهش جز ا 

 دقیقتر باشد،کاربرد آن در حل مسأله مورد نظر بیشتر خواهد بود.

دساته بنادی موضاوعات پژوهشای و طبقاه بنادی آنهاا باه          موضوع پژژوهش: 

گروههای مجزا، باعث شفافیت بحث و افزایش قابلیت استنتاج آن می گردد. باه منظاور   

  -ر تحقیاق هاای علّای   شناسایی رابطه علت و معلول وقایع و مسا ل پژوهشی به ویاژه د 

مقایسه ای، الزم است موضوع های پژوهشی به خوبی از هم متماایز گردناد. ایان نکتاه     

موجب جلوگیری از ابهام مسا ل می شود. همچنین تفکیک موضوع هاا از همادیگر باه    

متناسب با تخصص و تجربه خود باه انتخااب موضاوع اقادام      ،پژوهشگر کمک می کند

 کند.  
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د کردن موضوع، داشاتن عالقاه و انگیازه، برخاورداری از     عواملی همچون محدو

تخصص و تجربه، وقت و هزینه، منابع و امکانات مورد نیاز و تازگی و تکراری نباودن،  

 (  1831در انتخاب موضوع تحقیق مؤثر هستند. )اردستانی، 

برای هر کدام از موضوعات پژوهشای روشاهای تحقیاق معینای      روش پژوهش:

روشهای گوناگون، مزایا و معایب خاصی دارند که الزم اسات ماد     وجود دارد. همچنین

نظر قرار گیرند. استفاده از روش مناسب و کارآمد برای موضوعات مختلف و نیز پرهیاز  

از خطا و انحراف از مسیر صحیح تحقیق، نقش ماؤثری در اثار بخشای و نتیجاه گیاری      

 درست دارند.

)عوامال انساانی پاژوهش( چاه     اینکه محققین یاا پژوهشاگران    مجری پژوهش:

کسانی هستند، چه ویژگی هایی دارند، از چه تجربه هایی برخوردارناد، چاه ساطحی از    

تحصیالت را دارند و با چه درجه مهارتی اقدام به پژوهش کارده اناد در تعیاین کیفیات     

پژوهش دارای نقش مهمی است. در رابطه با پژوهش دفااع مقادس، تجرباه حضاور در     

عملیاتی، مسئولیت های محول در جنگ و تجربه اقادامات پژوهشای در   مناطق  مختلف 

این خصو ، می توانند به موفقیت هر فعالیت پژوهشی در دستیابی باه اهاداف کماک    

 کنند.

عدم سازماندهی پژوهش دفاع مقدس به طور مستقل آسیب هاای مختلفای را باا    

    هاای قابال توجاه را    توجه به هریک از نکات فوق به دنبال داشته است. برخای آسایب   

 می توان به صورت زیر مورد اشاره قرار داد:

کارگیری افراد مستعد و توانمند در فعالیت هاای پژوهشای   ه عدم جذب و ب-1

 دفاع مقدس.

 هدفمند نبودن فعالیت های پژوهشی.  -2

 پراکنده بودن پژوهشگران و فعالیت های آنها.-8

 برای عالقه مندان. در دسترس نبودن آثار پژوهشی انجام شده-4
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انجام فعالیت های پژوهشی در موضوعات تکراری به طور ماوازی )پاس از   -5

 پایان دفاع مقدس(.

 نامشخص بودن اولویت ها و نیازمندیهای پژوهشی.-6

 عدم سازماندهی و انسجام فعالیت های پژوهشی.  -7

 عوامل مؤثر در پژوهش )پژوهش دفاع مقدس( -3

 فاع مقدس عبارتند از:عوامل مؤثر در تحقیقات د

 منابع انسانی تحقیق -1-8

 منابع غیرانسانی تحقیق -2-8

 عوامل سازمانی تحقیق -8-8

 عوامل مادی )مسا ل بودجه و مالی( -4-8

 عوامل فرهنگی، اجتماعی مؤثر بر تحقیق -5-8

از آنجا که عوامل انسانی در هر فعالیات پژوهشای حارف اول را مای زناد، الزم      

انی در پژوهش دفاع مقدس در طبقات منظم بررسای شاود. باا توجاه باه      است منابع انس

پاژوهش دفااع   و غیار انساانی   ابعاد فوق در یک دسته بندی کلی می توان منابع انساانی  

 مقدس را به شرح زیر، مورد توجه قرار داد:

 منابع انسانی تحقیق -الف

 رتند از:افرادی که می توانند در پژوهش دفاع مقدس نقش داشته باشند عبا

رزمندگان عادی؛ که به عنوان منابع انسانی دارای اطالعاات و داده هاای خاام    -1

خبری هستند. از این گروه می توان به عناوان مناابع اطالعااتی مطمائن در زمیناه جماع       

آوری داده های آماری، فراوانی رخدادها و اخبار ویژه منتشار نشاده و ناشانیده اساتفاده     

 نمود. 
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) امادادگر، بیسایم چای ،     مسائولیت هاای خاصای داشاته اناد     ی که رزمندگان-2

تدارکات، تبلیغات، راننده، دیدبان، گشتی و شناسایی(. هر کدام از این دسته از رزمندگان 

مای توانناد دارای        در حوزه فعالیت خا  خود به عنوان صااحبان اطالعاات نااب،    

 نقش باشند.  

وان منابعی که دارای اطالعات مهمتری فرماندهان. این گروه از رزمندگان به عن-8

در زمینه رهبری و هدایت جنگ هستند، در زمینه های مرتبط باا مادیریت و فرمانادهی،    

 می توانند کمک شایانی به پژوهش دفاع مقدس نمایند.

خبرنگاران و گزارشگران رادیو، تلویزیون، مطبوعات و جرایاد. ایان گاروه از    -4

ای می توانند از زاویه دید متفااوتی مباحاث جناگ را      رسانه افراد به دلیل تخصص های

مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. از این رو نقش آنها در کمک باه مقولاه پاژوهش دفااع     

 مقدس قابل توجه است.

خلبانان ) نیروی هوایی و هوانیروز(، ملوانان و پرسنل نیروی دریایی. افراد این -5

های متفاوت، ابعاد دیگاری از جناگ را کاه از نظار     گروه از زاویه دید دیگر و با تجربه 

 سایر افراد دور مانده است می توانند تبیین و تحلیل نمایند.

رزمندگان متخصص ) مهندسین، پزشکان و ... (. بررسی دوجانبه نقاش افاراد   -6

متخصص در جنگ و تأثیر دفاع مقدس بر پویایی و توسعه حوزه های علمای تخصصای   

کی از موضوعات پژوهشی است که با کمک این گروه از رزمنادگان  گوناگون به عنوان ی

 قابل اجرا می باشد. 

طالب و روحانیان. با توجه به نقش روحانیت معظم در شکل گیری و تقویات  -7

نگرش های اعتقادی و تفکارات ایاد ولوژیک رزمنادگان اساالم، آناان نقاش مهمای در        

 فعالیت های پژوهشی مربوط دارند.

فرهنگیان. از نقطه نظر مسا ل تربیتی، فرهنگی، آموزشی و اجتمااعی  معلّمان و -3

نقش حیاتی این قشر از جامعه قابل بررسی است. برای پیشبرد مأموریت خطیر تعلایم و  
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تربیت، بهره گیری از دستمایه هاای تربیتای و پرورشای دفااع مقادس باه عناوان یاک         

 رار بگیرد. استراتژی با ارزش می تواند جزء فعالیت های پژوهشی ق

عوامل محیط اجتماعی ) عوامل مردم شناختی(. به منظور بررسای تاأثیر کلای    -9

اقوام و قومیت ها و سایر واحد های جامعه انسانی واقع در مناطق جغرافیایی مختلف بار  

منااطق  شناختیمردمدفاع مقدس و بالعکس بررسی نقش دفاع مقدس بر تحول فرهنگی و

 گرفت.بهره گوناگونمناطقانسانیعناصرتوان ازمختلف، می

هر کدام از عوامل انسانی مذکور در صورتی می توانند به عناوان محقاق فعالیات    

دارا بودن ذهان و تفکار خاالق و ابتکاار، قادرت      »نمایند که دارای ویژگی هایی باشند. 

تجزیه و تحلیل و تمیز خوب و بد مشااهدات، بهاره منادی از حکمات نظاری، داشاتن       

یا، آینده نگری، آزاد کردن ذهان از تلقیناات محایط، عارف و عاادت، اساتقالل       ذهنی پو

است از جمله ویژگی های ذهنی و داشتن روح علمی که ناشی از فطرت حقیقت جویی 

 .(18،  1831)اردستانی،  «محقق است

 منابع غیر انسانی تحقیق: -ب

یشابرد اهاداف   عوامل جغرافیایی. )ناهمواریها و نقش آنها در جلاوگیری یاا پ   -1

 عملیات های نظامی(

عوامل مهندسی.)سازه ها، احداثات و استحکامات، راهها، خاکریزها، سانگرها   -2

 و ..... (

عوامل علمی، تکنولاوژیکی. )ابزارهاا، دساتگاهها و ماشاین آالت مکاانیکی،       -8

 الکترونیکی، مخابراتی، جنگ افزارها و...(

اساالید، نقشاه، کالاک هاای عملیااتی،      اسناد و مدارک. ) عکس، فیلم، نوار،  -4

 دستنوشته ها و خاطرات و.....(

 کتب و نشریات به چاپ رسیده در زمان جنگ و پس از جنگ. -5



 پژوهش دفاع مقدس،آسیب شناسی و راهکاری های پیشنهادی    

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   7531 زمستانو  پاییز 53-53شماره  –سال دهم                                                                       
 

02 

 زمینه ها و بسترهای شخصی منجر به بروز آسیب -4

به طور کلی در تدوین یک مطالعه تحقیقی، ممکن است اشتباهاتی متداول باشاد؛  

 مانند اینکه:

 ای تحقیق انتخاب شود که خیلی وسیع یا خیلی مبهم است.مسأله ای بر -

 فرضیه های تحقیقی غیر قابل آزمایش و یا مبهمی تدوین گردد. -

روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده هاا، در تنظایم برناماه تحقیقای     » -

 (. 12،   1876)ایزاک، « آزمایش نادیده گرفته شود.

، 2، خطای درجه بنادی 1ا می توان اثر هاله ایهمچنین از جمله منابع متداول خط»

یا پیشگویی خود کامروا ساز، خطای ناشی از دقات نابجاا و قاانون     8اثر سوگیری محقق

 (.  32،   منبع همان« )ابزار را مورد اشاره قرار داد.

اما عوامل شخصی را که نقش مؤثری در آسیب زایی فرایناد تحقیاق و پاژوهش     

 به شکل زیر تقسیم بندی و مورد بررسی قرار داد: دفاع مقدس دارند می توان

 تفاوت در نوع نگرش. -1-4

تمایل به مخفی نگه داشتن سوابق فعالیت در دفاع مقدس به دلیل نوع  -الف

 دیدگاه اعتقادی خا  مبنی بر پرهیز از ریا و خودنمایی.

تغییر در نوع نگرش سیاسی و تفکر راجع به دفاع مقدس در اثار مارور    -ب

 ن و تأثیر پذیری سوء از جریانات فکری و سیاسی انحرافی.  زما

 انگیزه کافی.   فقدان -2-4

                                                           
1 Hollow Effect 
2 Rating Eror 
3 Tendency of Reasercher 
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کم اهمیت دانستن و دست کم گرفتن تجربیاات و داناش مرباوط باه دفااع      

مقدس از جانب صاحبان آن، یکی از آفت ها و نقاط آسیب زای شخصی اسات کاه   

 موجب سلب انگیزه آنها برای فعالیت پژوهشی می گردد.

 مهارت الزم. )در زمینه توانایی تحقیق علمی( فقدان -8-4

             چنانچه محقق نتواند برای تحقیق خود یک طرح پژوهشی تهیاه کناد هرگاز    

 2و سااختار  1نمی تواند به اهداف مورد نظرش برساد. طارح پاژوهش هماان نقشاه     

یاا   8پژوهش برای دستیابی به پاسخ پرسش های آن است. این نقشه یاک طرحاواره  

 برنامه کلی پژوهش است.  

طرح های پژوهشی عبارتند از یک چارچوب ادراکی که پژوهش با عنایات  »

به آنها انجام می شود. طرح های پژوهشی بر اساس کارایی و پیچیدگی، مختلاف و  

متفاوتند. پیچیدگی و کارایی طرح های پژوهشی باه عاواملی نظیار: ماهیات مساأله      

« آوری شده و امکانات اجرایی تحقیق بستگی دارد پژوهشی، ماهیت داده های جمع

   .(235،   1871)دالور، 

طرح تحقیق در حقیقت چیزی جز یک سری دستورالعمل باه محقاق بارای    »

قیق یاک مکاانیزم کنتارل    جمع آوری داده ها و تحلیل آنها نیست. بنابراین طرح تح

 .(236)همان منبع،    «کننده است

وهشی کارآمد تالش می کناد تاا عاالوه بار     پژوهشگر با تنظیم یک طرح پژ

یا متغیرهای فرضیه اصلی تحقیق را باه حاداکثر مای رسااند،      4اینکه واریانس متغیر

را که ممکن است بر باازده هاای آزماایش او    « ناخواسته»واریانس متغیرهای اضافی 

                                                           
1 Plan 
2 Structure 
3 Scheme 
4 Variable Variance 
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یاا تصاادف مشاتمل بار خطاهاای انادازه        1واریانس خطا نمایدتأثیر بگذارند کنترل 

 (.1874را به حداقل برساند )کرلینجر،  2گیری

 محدودیت ها و مشکالت شخصی. )جانبازان، آزادگان( 4-4

 ناکافی بودن سواد و تحصیالت. 5-4

 فراموشی اطالعات  و دانسته ها. 6-4

       از جمله آفت هایی که هیچ راه حل مؤثری برای آن وجود نادارد فراموشای   

ارای اطالعات ارزشمندی بوده اند و بر اثر مرور دانسته هاست. چه بسا افرادی که د

 زمان و عدم بهره برداری مناسب، دانسته هایشان به باد فراموشی سپرده شده است.   

 شخصی مربوط به زمینه ها و بسترهایراهکارهای قابل توجه در جهت رفع مشکالت

ساأله  تشکیل گردهمایی های سراسری، استانی، منطقه ای ایثارگران و طرح م-1

 و اهمیت موضوع در جمع مذکور. )با هدف ایجاد احساس نیاز و انگیزه(

دعوت ایثارگران به طور انفرادی و مصاحبه با آنها و تالش برای رسایدن باه   -2

وحدت نظر و تفاهم فکری و ایجاد نگرش مطلوب در آنها، به نحوی که منجار  

 ای نادرست(. )با هدف اصالح نگرشهگرددبه دستیابی به اهداف پژوهشی 

تالش در جهت کساب آگااهی از مشاکالت و محادودیت هاای شخصای       -8

ایثارگران که به عنوان ماانعی برسار راه پاژوهش قارار گرفتاه و اتخااذ تادابیر        

 مناسب برای رفع آنها.

 شناسایی دقیق و طبقه بندی ایثارگران از نظر سطح تحصیالت.-4

آوری اطالعات خاا  و   تهیه و تکمیل پرسشنامه های ویژه به منظور جمع-5

 با ارزش ایثارگران در رابطه با امور پژوهشی.

                                                           
1 Eror Variance 
2 Measurement Eror 
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اجرای کارگاههای آموزشی روش تحقیق برای آن دساته از ایثاارگران کاه از    -6

 استعداد کافی و حداقل تحصیالت برخوردار هستند.

جمع آوری دفترهای خاطرات و دست نوشته های ایثارگران، باا اساتفاده از   -7

 ی. ) از طریق فراخوان عمومی(   ابزارهای تشویق

 زمینه ها و بسترهای نامساعد سازمانی منجر به بروز آسیب -5

همیشه برای اجرای تحقیق در درون سازمان ها مشکالتی وجاود دارد. یوفلیاک،   

(  مشکالت ورود به مؤسسات را برای  تحقیاق، باه شارح    1998به نقل از ولف ) 1832

 زیر خالصه کرده است:

 میشه دخالتی در نظام اجتماعی است.تحقیق، ه -

تحقیق، یک عامل قطع کننده برای نظامی است کاه ماورد مطالعاه قارار گرفتاه       -

 است؛ چرا که یک عکس العمل تدافعی در مقابل وضع موجود صورت می دهد.

 متقابل بین محققین و نظام اجتماعی که مورد تحقیق است وجود دارد.یک ابهام -

طالعات در عملیات میدان تحقیاق، ابهاام را کام نمای کناد؛      مبادله حجم کلی ا -

بلکه بیشتر به افزایش پیچیدگی در فرایند ساخته شدۀ معمول منجر مای شاود و ممکان    

 است منجر به عکس العمل آزاد زیادتر شود.

از حقوق افرادی که در جریان پژوهش به فراهم کاردن اطالعاات کماک مای       -

 نمایندباید حمایت کرد.

 شروع پروژه تحقیق، محدودیت های نظام اجتماعی آشکار می شود.با  -

پروژه تحقیق نمی تواند هار چیازی را کاه نظاام اجتمااعی عرضاه مای کناد،          -

 کاربردی کند.

 (.38، 1832نظام اجتماعی دالیل واقعی برای رد تحقیق ندارد )یوفلیک،  -
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دن انگیزه های آشکار سازی محدودیت های سازمان یا مؤسسه و غیرآشکار مان -

واقعی تحقیق برای سازمان باعث به هم ریختن سازمان شده و لذا عدم همکاری سازمان 

 (.1832ها را با انجام تحقیق در آنها در پی دارد. )همان منبع، 

با وجود این، با نگاهی خا  به مسأله پژوهش دفاع مقدس، آن دساته از عوامال   

 ینه را می توان این چنین بر شمرد:سازمانی زمینه ساز بروز آسیب در این زم

تعریف مأموریت )هدف یا اهداف کلی پژوهش دفاع مقدس(. منظاور   -1-5

؟ نیازمنادیهای  هساتیم از پژوهش دفاع مقدس چیست؟ در این حوزه به دنباال چاه   

 پژوهشی این حوزه چه می باشد؟

 تعیین نهاد یا سازمان متولّی امر تحقیق دفاع مقدس. -2-5

 ظایف بین سازمان های درگیر با مسأله.تقسیم و -8-5

 مشکالت ضوابط و مقررات سازمانی. -4-5

 روش جاری فرایند تحقیق و پژوهش. -5-5

شیوه جذب و نحوه به کارگیری عوامال انساانی توساط ساازمان هاا       -6-5

 ... (.های تحقیقاتی ودا می، استخدام موقت، همکاری مقطعی، انجام پروژه)استخدام

قابل توجه در جهت رفع مشکالت مربوط به زمینه ها و بسترهای راهکارهای 

 سازمانی

تعیین هدف یا اهداف کلی پژوهش توسط رهبران، صاحبنظران، کارشناساان  -1

 دفاع مقدس.

 دفاع مقدس(.)پژوهشسازمان خاصی به عنوان متولّی موضوعیا تأسیس نهاد-2

ون پاژوهش دفااع   تشکیل کمیسیون های تخصصی برای زمینه هاای گونااگ  -8

 مقدس ) به  منظور تخصصی کردن پژوهش(.

 تهیه روش جاری فرایند تحقیق و پژوهش دفاع مقدس.-4
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 تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های موردنیاز برای پژوهش دفاع مقدس.-5

 آسیب شناسی نشریات دفاع مقدس -6

هاای  نشریات منتشرشده در رابطه با دفاع مقدس یکای از مصاادیق فعالیات    

پژوهشی در این حوزه است. نشریات متعددی به چاپ می رسند ولی اغلاب ماورد   

اقبال قرار نمی گیرند. بنابراین بررسی و شناسایی دالیل این مشکل به عنوان یکی از 

نقاط آسیب زا در عرصه پژوهش دفاع مقدس باید مورد توجه قرار بگیرد. برای این 

ه هر کادام بایاد در جاای خاود تجزیاه و      منظور فرضیه های مختلفی وجود دارد ک

 تحلیل شوند:

سنگین یا ثقیل بودن مطالاب کاه باعاث دشاواری درک و فهام آنهاا بارای        -1

 مخاطب می گردد.

 عدم جذابیت موضوع مطالب برای مخاطبین به خصو  نسل جوان.-2

 گویی، فلسفه بافی()کلیتوجه به مسا ل روز.نبودن مطالب مقاالت باکاربردی-8

 طحی بودن مطالب یا به عبارت دیگر عدم غنای علمی.س-4

 تکراری بودن مباحث یا عدم تازگی موضوعات.-5

 نداشتن شناخت صحیح و درست از )عالقه ها، نیازها و ذا قه( مخاطبین.-6

 بهره نگرفتن از تکنیک های جدید مطبوعاتی.-7

ردیاده  در روزگار کنونی که به عصر سرعت و عصر انفجار اطالعاات معاروف گ  

افراد، فرصت کمی را برای مطالعه می گذارند. البته بخش عماده آن بار اثار جبار زماناه      

است. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته به جاای اطالعاات مکتاوب و نوشاتاری، از     

سایر ابزارهای رسانه ای که دارای سارعت بیشاتری در انتقاال مطالاب هساتند اساتفاده           

عمدتاً رسانه های دیداری و شنیداری کاه جاذابیت هاای     و می کنند. تجهیزات آموزشی

الزم و مؤثر را  در جذب مخاطب دارند در خدمت غلبه بر مشکل کمبود وقت و ایجااد  
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آنچه را که باید بخاوانم تاا بادانم، باه مان      »نظریه  ،انگیزه قرار گرفته است. در اصطالح

 ی گردیده است.حاکم بر جو  علمی و به ویژه آموزش« نشان بده تا بدانم

 آسیب شناسی پروژه های تحقیقاتی -7

یکی دیگر از شاخه های فعالیت های پژوهشی، اجارای پاروژه هاای تحقیقااتی      

 است. سیر تصویب پروژه ها به دو شکل صورت می گیرد:

اعالم فهرست پروژه های مورد نیاز از سوی نهادهای دولتی یا غیار دولتای    -الف

 ن.برای جلب مشارکت پژوهشگرا

اعالم آمادگی از سوی پژوهشاگران و محققاین بارای اجارای پاروژه هاای        -ب

 موضوعات معین. درتحقیقاتی 

عمده ترین آسیب تهدید زا در مرحله تعریف و تصویب پروژه هاای تحقیقااتی،   

مربوط به نهادهای دولتی است. بدین صورت که پروژه های تعریف شده و باه تصاویب   

دیهای پژوهشی واقعی نباشند. باه دلیال تاأمین اعتباارات     رسیده ممکن است جزء نیازمن

مورد نیاز از ناحیه نهادهای دولتی، امکان دارد در تعیین موضوعات پروژه ها و تصاویب  

پروژه های پیشنهادی دقت کاافی لحاان نگاردد. شارط اساسای تصاویب پاروژه هاای         

محتمال در ایان   پیشنهادی، میزان اهمیت مسأله تحقیقی برای سفارش دهنده است. آفت 

شاخه پژوهشی، صرف هزینه برای موضوعات کم اهمیات اسات کاه حال آنهاا چنادان       

ارزشی برای سفارش دهنده در بر ندارد. اشکاالت قابل توجهی را که در این حیطه جای 

 می توان به شکل زیر فهرست نمود: توجه و تأمل دارد

 هزینه های باالی اجرای پروژه های تحقیقاتی-1-7

در برآورد هزینه های پروژه ها دست باال  یا حاداکثر هزیناه در نظار     معموالً

 می شود.   گرفته 

 محدودیت زمانی پروژه ها ) تاریخ مصرف محدود( -2-7



 پژوهش دفاع مقدس، آسیب شناسی و راهکاری پیشنهادی 
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نتایج پروژه صرفاً در زمان اجرای آن کاربرد دارد و در زمان های بعد کارایی 

 مورد انتظار را از دست می دهد.  

 پروژه هاتعمیم ناپذیری نتایج -8-7

به دلیل خطاهای احتمالی در تعیین حجم نمونه و انتخاب اعضای آن، نتاایج  

 پروژه قابلیت تعمیم به جامعه آماری را از دست می دهد. 

 فراگیر نبودن مسأله تحقیقی مطرح شده در پروژه-4-7

چنانچه مسأله طرح شده در پروژه در جامعه مورد نظر به صورت گسترده یا 

 ضرورت اجرای پروژه زیر سؤال می رود. فراگیر نباشد،

 عدم استفاده عملی نتایج پروژه ها-5-7

عدم استفاده از نتایج تحقیقات بنا به دالیل شناخته شده یا ناشناخته از ساوی  

    مدیران، یکی دیگر از عوامل بی رونقی باازار تحقیاق و پاژوهش در هار زمیناه ای      

وژه های تحقیقاتی، حل مشکالت و پیادا  می تواند باشد. در واقع هدف از اجرای پر

کردن راه کارهای مفید و مؤثر برای آنهاست. با وجود این،  انفصال بین پژوهشگران 

و مدیران اجرایی و نبودن وحدت نظر میان آنان، موجب بدون استفاده ماندن نتاایج  

 تحقیقات می گردد. 

 عدم قابلیت اجرایی نتایج پروژه ها-6-7

ها، نظریه ها، گزاره ها و نتایج پروژه ها  نیز موجب عدم  ساده نبودن فرضیه

استقبال از آنها می گردد. درصورتی که شرح و نتاایج تحقیقاات در قالاب جماالت     

ساده و قابل فهم تنظیم شود و از کلی گویی و ابهام به دور باشد به احتمال بیشاتری  

چه تحقیقی عملیااتی تار   مورد اقبال و استفاده قرار خواهد گرفت. به عبارت بهتر هر

 باشد سودمند تر خواهد بود.

 عدم توجه کافی به پیشینه های تحقیقات-7-7



 پژوهش دفاع مقدس،آسیب شناسی و راهکاری های پیشنهادی    
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بدیهی است که یک تحقیق بر اساس پژوهش های قبلی بنا می شود. یکی از 

مهمترین وظایف محقق مراجعه به ادبیات یا پیشینه تحقیق است. با مراجعه به کارها 

موضاوع مای تاوان باین تحقیاق ماورد نظار و         و تحقیقات گذشته و بررسی سوابق

تحقیقات قبلی پلی ایجاد کرد. محقق با بررسی ادبیات تحقیق می تواند فرضیه هاا و  

سؤاالت مناسبی برای کار خود تدوین کند. روشن است که کوتااهی در ایان زمیناه    

منجر به انجام کارهای موازی و تکراری زیادی می شود. همچناین بهاره بارداری از    

بع به شکل بهینه صورت نمی گیرد. به عقیاده بلیکای بررسای ادبیاات و پیشاینه      منا

 :(73،   1832تحقیق شامل مؤلفه های زیر است )حسن زاده، 

 .اطالعات مربوط به سابقه تحقیق که وجود مسأله تحقیق را نشان می دهد 

 .تحقیقات قبلی در مورد موضوع یا موضوع های مرتبط با آن 

 ه سؤاالت و فرضیه های تحقیق.نظریه های مربوط ب 

 .جنبه های نظری مفاهیم و فرضیات تحقیق 

 .مالحظات روش شناسی مربوط به انتخاب راهبردهای تحقیق 

 .بررسی جز یات روشهای مورد استفاده در تحقیق 

همچنین بررسی پیشینه تحقیق مقاصد و اهدافی را نسبت باه روش شناسای   

 (:79تحقیق شامل می شود )همان منبع،  

 .محدود کردن مسأله تحقیق 

 .انتخاب روش شناسی دقیق 

 .اجتناب از دوباره کاری 

 .قرار دادن یافته های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی 

 .کمک به تدوین سؤاالت و فرضیه های تحقیق 

   .کمک در ارا ه کاربرد یافته های تحقیق 



 پژوهش دفاع مقدس، آسیب شناسی و راهکاری پیشنهادی 
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، شناسایی با عنایت به نکات فوق، اولین مسأله در زمینه پژوهش دفاع مقدس

مسا ل و مشکالت است. مسا لی که مانع از تحقق اهداف پژوهشی می گردند. گاام  

بعدی تعریف، تصویب و اجرای پروژه های تحقیقاتی بارای دساتیابی باه راه  حال     

های کارآمد می باشد. طرح مسا ل دفاع مقدس و فعالیت پژوهشی در رابطاه باا آن   

نوان تکلیف و اولویت اول پاژوهش در نیروهاای مسالح بارای پژوهشاگران و      به ع

محققین نظامی مطرح است. برای نمونه در حالی که اداره امور نهااد مقادس بسایج    

همچنان با شیوه های کهنه و قدیمی صورت می گیارد، بهاره بارداری از تجاارب و     

ات بسیار مهم است. دستاوردهای عملی جنگ برای اداره امور بسیج یکی از ضروری

در این راستا ترکیب تجربه های عملی جنگ با آخرین دساتاوردهای علاوم نظاامی    

روز می تواند یک حرکت بزرگ و سازنده را در افزایش کارایی و پویایی بسایج باه   

 دنبال داشته باشد.  

 طرح راهکارهای عملی برای تحقق اهداف پژوهشی دفاع مقدس: -8

 دفاع مقدس 1) پایگاه داده ( تتشکیل بانک اطالعا -1-8

به طور کلی در سه زمینه زیر، تشکیل بانک اطالعات دفاع مقدس می تواند نقش 

 بسیار مؤثری در به ثمر رسیدن پژوهش های دفاع مقدس داشته باشد:

 مشخصات فردی پژوهشگران دفاع مقدس. -1-1-3

 تحقیق(منابعز )به عنوان یکی امربوط به دفاع مقدس.مدارکو اسناد -2-1-3

 پژوهش های صورت گرفته مربوط به دفاع مقدس. -8-1-3

         بر اساس دساته بنادی موضاوعی. )سابک و شایوه هاای عملیااتی و

 تاکتیکی رزمندگان(

                                                           
1 Data Base 



 پژوهش دفاع مقدس،آسیب شناسی و راهکاری های پیشنهادی    
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 )بر اساس دسته بندی مناطق مختلف عملیاتی. )مناطق جغرافیایی 

   بر اساس دسته بندی مقاطع مختلف تاریخی. )مقاطع زمانی یا فصاول

 سال(مختلف 

   ،بر اساس طبقه بندی علوم و معارف بشری. )جغرافیا، علوم اجتمااعی

 علوم رفتاری، علوم پایه، علوم پزشکی، حوزه هنری(

 تأسیس تشکّل های ویژه ای برای پژوهشگران دفاع مقدس -2-8

امروزه شاهد تأسیس و فعالیت تشکل هایی مانند خانه معلم، خاناه نجاوم، خاناه    

یات و ... یاا انجمان هاای علمای گونااگونی مثال انجمان علمای         هنرمندان، خانه ریاض

 روانشناسی، انجمن علمی ریاضی، انجمن علمی فیزیک و ... هستیم. 

تأسیس یک تشکل مشابه تشکل هاای فاوق، باا عناوان خاناه رزمنادگان، خاناه        

ایثارگران یا انجمن پژوهشگران دفاع مقدس می تواند به خوبی فعااالن در ایان زمیناه را    

زمان داده و بسترهای الزم را برای فعالیت آنها  فراهم بیاورد. برگزاری گردهمایی هاا،  سا

همایش ها، نشست ها و جلسات ادواری و نیز فعالیت های برنامه ریزی شاده از جملاه   

 عملکردهای این تشکل ها می باشد. 

 ثبت عملکرد پژوهشی پژوهشگران دفاع مقدس -3-8

دانشگاهها و مؤسساات آماوزش عاالی، فعالیات     آنچنان که اعضای هیأت علمی 

های پژوهشی خود را تحت ضوابط تدوین شده وزارت علوم و تحقیقات و فنااوری باه   

ثبت می رسانند و برای آنها کارنامه عملکارد پژوهشای صاادر مای شاود، دساتورالعمل       

 خاصی را هم برای پژوهشگران دفاع مقدس می توان تهیه و برای آنها کارناماه عملکارد  

 پژوهشی صادر نمود.



 پژوهش دفاع مقدس، آسیب شناسی و راهکاری پیشنهادی 
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البته برای پژوهشگران مختلف اعم از اعضای هیاأت علمای، غیار عضاو هیاأت      

علمی، شاغل در مؤسساات آموزشای، شااغل در نهادهاای دولتای و شااغلین آزاد بایاد        

متناسب با وضعیت خا  آنها عمل شود. طوری که افاراد مختلاف از مزایاای عملکارد     

 خود به نحو مطلوب برخوردار گردند.

 ترویج و تقویت نشریات مرتبط با دفاع مقدس -4-8

در صااورت تحقااق، ایاان راهکااار یکاای از بسااترهای  مناسااب باارای فعالیاات  3

 پژوهشگران عالقه مند به موضوعات دفاع مقدس فراهم می آید.

 کارآمد کردن همایش ها و سمینارها -5-8

هاا باا هزیناه هاای     اغلب همایش ها را می توان ناتمام تلقی کرد. چرا که بیشتر آن

زیادی برگزار می شوند، اما نتیجه و پیامدشان خیلی برجسته نبوده و در صحنه عمال باه   

چشم نمی آید. فلسفه اصلی شکل گیری و برپایی همایشها، پیادا کاردن راه حال هاایی     

برای مشکالت موجود است؛ اما خروجی بیشتر همایشها محادود مای شاود باه انتشاار      

که آن هم در دسترس همه قرار نمی گیرد. در موارد زیاادی هام   کتاب مجموعه مقاالت 

 دستاوردهای همایش ها به طور عملی مورد بهره برداری واقع نمی شود.

بنابراین یکی از راهکارهای اساسی در حل مشکالت پژوهشی دفاع مقدس، ایان  

است که برگزاری همایش های مربوط، به نحوی منجر به حصاول اهاداف تعیاین شاده     

ود. به عنوان مثال چنانچاه تصامیمات نهاایی هماایش، قابلیات اجرایای دارد، بارای        بش

عملیاتی شدن به مقامات مسائول ارا اه گاردد و پیگیاری هاای الزم بارای اجارای آنهاا         

صورت بگیرد. در واقع ایجاد حلقه اتصال بین همایش هاا باا فرایناد رفاع مشاکالت و      

 ید.مسا ل موجود، بر کارایی همایش ها می افزا
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 جهت دهی فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی -6-8

یکی دیگر از عوامل آسیب زای قابل طرح، نحوه فعالیت پژوهشی اعضای هیاأت  

علمی است. اغلب مشاهده می گردد که این اعضا برای تکمیل سقف فعالیات پژوهشای   

وط موظف و غیر موظف خود، به موضوعاتی می پردازند که نه تنها به دفاع مقادس مربا  

نیست، بلکه حتی به علوم نظامی هم ارتباطی ندارد. البته پرداختن به این نوع فعالیت هاا  

اشکالی ندارد، لکن پیشنهاد می گردد فعالیت در موضوعات مربوط به دفاع مقدس، جزء 

 ا در نظر گرفته شود.هتکلیف اصلی آن

 یتحصیالت آکادمیک نظامبه روز کردن روش ها و محتوای آموزش و -7-8

یکی دیگر از مسا ل قابل توجه این است که علی رغم پیشارفت دنیاای علام باه     

ویژه تکنولوژی آموزشی، ما هنوز مشغول آموزش شایوه هاا و جناگ افزارهاای بسایار      

قدیمی هستیم. البته اساتید و مربیان ما آشنایی الزم را با علوم روز دارند؛ لکن مشکل در 

وزش است. به این معنا که عناوین و سر فصال دروس،  نهادینه کردن این مسأله در امر آم

موضوعات درسی، محتوای دروس، منابع آموزشی، طارح درس هاای آموزشای و روش    

باید با نیازمندیهای فعلی و آخرین دستاوردهای علمی مطابقات داده   ،های کلی آموزشی

تحقیاق و   شود. از این رو مادامی که این شکاف بزرگ وجود داشته باشد به طور طبیعای 

محقق و پژوهشگر این وضاعیت را   مادامی کهپژوهش همچنان مهجور خواهد ماند. زیرا 

بااقی نمای    بارای وی حاکم بر سیاست های آموزشی مشاهده می کند، دیگر انگیازه ای  

 ماند. در واقع اوضاع فعلی، مطلوب نظام آموزش تلقی می شود.

 نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نظامی -8-8

هر کدام از قوای مسلح کشور )ارتش جمهوری اسالمی، ساپاه پاساداران انقاالب    

اسالمی، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی( دارای دانشگاه و مراکز آموزش عالی ویژه ای 
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هستند. بدون شک کانون اصلی فعالیت های پژوهشی باید در دانشگاهها باشد. به هماین  

می تواند سه رکن اساسی تشاکیل  « منابع تحقیق اُستاد، دانشجو و » جهت تشکیل مثلث 

دهنده پدیدۀ نیکویی به نام پژوهش دفاع مقدس باشاد. در ایان چاارچوب اُساتاد نقاش      

هدایتگر و راهنما را به عهده دارد که بُعد روش شناسی پژوهش را هدایت و سااماندهی  

اجرایی و در واقاع   می کند. دانشجو به عنوان یک عنصر با انگیزه، فعال و پُرانرژی، عامل

همه کاره تحقیق است. منبع تحقیق بسته به ناوع آن، مای تواناد از مناابع انساانی چاون       

فرماندهان دفاع مقدس باشد تا منابع کتابخانه های تخصصی، بازدید از مناطق عملیاتی و 

 ....لوح های فشرده واسالید،فیلم،کاست،شنیداری مانند نوارهای مختلف دیداری ورسانه

یکی از وظایف اصلی استاد و دانشجو پرداختن باه کاار عملای تحقیقای اسات.       

اینکه دانشجو فقط با حضور در کالس درس، شرکت در امتحان و کساب نماره قباولی،    

تحصیالت عالی خود را به پایان برساند از مُعضالت بسیار بزرگ و قابال توجاه علمای،    

دانشاجو را ارتقاا مای دهاد، مساأله      پژوهشی است. عامل عمده ای که کیفیت آماوزش  

پژوهش عملی است. بدون شک دانشجویان نظامی مای توانناد نقاش ماؤثری در زمیناه      

پژوهش دفاع مقدس داشته باشند. نکته حا ز اهمیت دیگر در این حوزه حمایت از پایان 

نامه های دانشجویان نظامی )به طور خا ( و دانشجویان غیر نظامی )به طور عاام( کاه   

 اسات،  ع پایان نامه تحصیلی خاود را از حاوزه دفااع مقادس انتخااب مای کنناد       موضو

دانشجویان نظامی باه مباحاث تخصصای و ساایر دانشاجویان هرکادام فراخاور رشاته         

 تحصیلی خود می توانند به تحقیق در رابطه با دفاع مقدس بپردازند.

فاا نمایناد   برای اینکه مراکز دانشاگاهی نظاامی، بتوانناد نقاش ماورد انتظاار را ای      

 اقدامات زیرضروری است:

 .تقویت و پر رنگ تر شدن بُعد محقق پروری مراکز دانشگاهی 

 برنامه تفصیلی دوره های آموزشی.گنجاندن دروس روش تحقیق دروپیش بینی 
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    افزایش تعداد واحدهای مربوط به دروس روش تحقیق و پژوهش هاای عملای

 در مقاطع گوناگون تحصیلی.

 ید توانمند و ماهر برای تدریس دروس روش تحقیق.استفاده از اسات 

 انفعالی(.محور به جای معلم)فعال(های تدریس فراگیر محورکارگیری روشبه( 

 .واگذاری تکالیف مناسب عملی به فراگیران و دانشجویان برای فعالیت عملی 

         نظارت دقیق بر عملکارد دانشاجویان در طاول فعالیات هاای عملای، هادایت

 الح خطاها.صحیح و اص

 .اختصا  سطح بیشتری از بارم )نمره( دروس به فعالیت های پژوهشی 

         جهت دهی به فعالیات هاای تحقیقای دانشاجویان در راساتای اولویات هاای

 پژوهشی نیروهای مسلح.

    فراهم سازی زمینه پذیرش مقاالت حاصل از فعالیت های تحقیقای دانشاجویان

 برای چاپ در نشریات نظامی.

 برای آنها.نیازموردبودجهاختصا دانشجویی وعلمی تحقیقاتیایههستهتشکیل 

 .تدوین نظام یا آیین نامه مناسب برای تشویق دانشجویان پژوهشگر 

 ارتقای سطح و کیفیت کتب دفاع مقدس -9-8  

عوامل گوناگونی در افزایش اقبال عمومی از کتاب مؤثر اسات کاه بادون تردیاد     

بودن از اصلی ترین عوامل است. چنانچه  یاک کتااب از    کیفیت باالی علمی و با محتوا

بار علمی و غنای محتوایی الزم برخوردار نباشد هرگز مورد اقبال مخاطب قرار نخواهاد  

گرفت. برای مثال در بسیاری از کتب منتشر شده دوران دفاع مقادس باه نقال خااطرات     

. از دیادگاه پژوهشای   پرداخته شده که صرفاً جنبه سرگرمی و اشاعه فرهناگ جبهاه دارد  

 تألیف کتاب خاطرات، می تواند در سه حیطه زیر انجام بگیرد:

مربوط به سبک زندگی و رفتار یک شخصایت برجساته و منحصار باه فارد       -الف      

 دوران دفاع مقدس باشد که به عنوان الگو برای نسل جوان مطرح گردد.



 پژوهش دفاع مقدس، آسیب شناسی و راهکاری پیشنهادی 
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 اهمیات ای مهم و باا  مربوط به مشاهده های یک فرد عادی از وقایع و رخداده -ب

 باشد.

مربوط به دانش و تجربیات یک فرد از یک جریان فکری سیاسی و یاا ساازمان    -ج

 نظامی مهم باشد. 

نظامی، مخاطبان اصالی کتاب    محققانبا توجه به اینکه دانشمندان، دانشجویان و 

مطالعه علمی دفاع مقدس هستند، تأمین آثار مفید و با ارزش برای مطالعه بیشتر به عنوان 

جنبی، انجام کارهای علمی و تهیه مقاالت تحقیقی از جانب آنان از عوامل رونق بخشای  

 به این حوزه است.  

 برگزاری کارگاه های آموزش روش تحقیق برای ایثارگران  -11-8

ضعف علمی و تخصصی آن دسته از ایثارگران که دارای  بر طرف کردنبه منظور 

ال استعداد و زمینه الزم برای پارداختن باه تحقیاق و    اطالعات مفید هستند و در عین ح

دارند، به وسیله برپایی کارگاههای آموزشی روش تحقیق، گام ماؤثری در   نیزپژوهش را 

   باشد.این جهت می تواند 

 تعیین اولویت های پژوهشی نیروهای مسلح -11-8

ع از اولویت بندی پژوهشی در هر سازمانی، مستلزم اجرای نظاام ارزشایابی جاام   

عملکرد آن سازمان است. در پای اجارای فرایناد ارزشایابی اسات کاه مساا ل عماده و         

معضالت اساسی سازمان نمایان می گردد. در این صورت می توان با تعیین اولویت های 

پژوهشی به رفع مسا ل سازمانی اقادام نماود. تعیاین و اعاالم عماومی نیازمنادی هاای        

در راه ترویج فرهناگ پاژوهش دفااع مقادس باشاد.       می تواند قدمی مؤثر    تحقیقاتی، 

بسیاری از محققین و پژوهشگران جوان ممکن است از عناوین مورد نیااز پژوهشای کاه    

در حوزه دفاع مقدس مطرح است بی خبر باشند، در حالی کاه تواناایی فعالیات در ایان     
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زی، زمینه را دارناد. اطاالع رساانی )از طریاق پایگااه هاای بسایج محلای، داناش آماو          

 .  استدانشجویی، اساتید، مهندسین و ... ( در این زمینه مؤثر 

 برای تعیین اولویت های پژوهشی اقدامات زیر راهگشاست:

       تشکیل کارگروههای تخصصی بارای انجاام عملیاات نیازسانجی پژوهشای در

 یگان های نیروهای مسلح.

    باه   تشکیل تیم های تحقیقاتی سیار برای گردش در یگان هاای سراسار کشاور

 منظور نیاز سنجی پژوهشی.

    اعالم نیازمندیهای پژوهشی به باالترین رده های مسئول تحقیاق و پاژوهش در

 نیروهای مسلح. 

        ،تعیین اولویت های پژوهشی و اطاالع رساانی سراساری باه مراکاز آموزشای

 پژوهشی یا علمی، تحقیقاتی نیروهای مسلح.

به شرح زیار   دارندحقیق را برای نمونه موضوعات پژوهشی که قابلیت و ارزش ت

 ارا ه می گردد:

  تاکتیاک هاای آفناد.  ب    -گرد آوری  تاکتیک های جنگی دفاع مقدس. الاف- 

 تاکتیک های پدافند.

       .گرد آوری جنگ افزار های مورد اساتفاده رزمنادگان اساالم در دفااع مقادس

 )سنگین، نیمه سنگین، سبک(

 ان بزرگ دفاع مقدس.نگارش زندگی نامۀ  )سرگذشت( سرداران و فرمانده 

      گرد آوری  تاکتیک های مورد استفاده دشمن در طاول دفااع مقادس. )منااطق

 عملیاتی جنوب، مناطق عملیاتی غرب(

 .عملیات روانی دشمن در طول دفاع مقدس 

 .تاکتیک ها و شگردهای رزمندگان اسالم برای مقابله با عملیات روانی دشمن 

 در طول دفاع مقدس. ویژگی های سازمان رزم رزمندگان اسالم 
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 .تشریح عملیات های چریکی پیروزمندانه در دفاع مقدس 

 .بررسی و تحلیل عوامل پیروزی عملیات های گوناگون دفاع مقدس 

 .بررسی و تحلیل عوامل عدم موفقیت برخی عملیات ها در دفاع مقدس 

 .چگونگی تعامل و همکاری ارتش و سپاه )بسیج( در دفاع مقدس 

 وه عملیات آماد و پشتیبانی در دفاع مقدس.بررسی و تحلیل نح 

 با توجه به مناطق عملیاتی مختلف  -الف

 با توجه به عملیات های مختلف -ب

 با توجه به مقاطع زمانی مختلف )در طول سال( -ج

        بررسی نقش مهندسی رزمی در جبهاه هاای مختلاف دفااع مقادس. ) منااطق

 انی، آبها، خشکی ها(عملیاتی جنوب، مناطق عملیاتی غرب، مناطق کوهست

 .بررسی نحوه خدمات رسانی بهداشتی و درمانی در دفاع مقدس 

 .بررسی و تبیین ویژگی های منحصر به فرد سازمان رزم بسیج در دفاع مقدس 

 .بررسی نقش نیروی هوایی ارتش در دفاع مقدس 

 .بررسی نقش نیروی دریایی ارتش و سپاه در دفاع مقدس 

 ا با شیوه های کالسیک دشمن. تبیین تفاوتهای شیوه جنگ م 

 حاکمیت روحیه بسیجی در میان پژوهشگران -12-8

امروزه پرداختن به امر تحقیق و پژوهش، می تواند باه عناوان یاک مساأله طارح      

گردد. پیدا کردن راههای ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق در میان جواناان، بساتر ساازی    

ه کاردن آن از یاک طارف و ساوق دادن     برای فعالیت های پژوهشی و به عبارتی نهادینا 

محققین و پژوهشگران به سمت موضوعات مرباوط باه دفااع مقادس از ساوی دیگار،       

حرکتی ویژه را طلب می کند. اعتقاد نگارنده بر این است کاه عاالوه بار همات بلناد و      

» تالش مضاعف، شرایط دیگری نیز برای وارد شدن در عرصه دفاع مقادس الزم اسات.   
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انرژی سرشار، انگیزه الهی، پویایی و نشاط، از خودگذشاتگی و فاداکاری،    پرکار بودن و
از جمله ویژگی هایی «  کم توقع بودن، تعهد و دلسوزی، روحیه انقالبی و والیت مداری

است که فقط در قالب یک بسیجی قابل تصور می باشد. بدیهی است کاه وقتای صافات    

میزد، در آن صورت قلاه هاای بلناد    مذکور با روحیه جستجوگری و علم جویی در هم آ

علمی به راحتی فتح خواهد شد. در صورت حاکمیت روحیاه بسایجی در پژوهشاگران،    

بدون داشتن توقع پاداش مادی و تنها باا انگیازه هاای الهای و باا پشاتکار و جاد یت و        

 خستگی ناپذیری بسیجی گونه به فعالیت می پردازند.

 ع مقدسطبقه بندی تخصصی دستاوردهای دفا-13-8

بهره برداری بهینه و مطلوب از دستاوردهای دفاع مقدس در جهت باه کاارگیری   

آنها در حل مشکالت کشور، مستلزم طبقه بندی آنهاست. بی شک تجربیاات باا ارزشای    

که در طول دوران جنگ به بهای نثار جان جوانان مؤمن و انقالبی این ملت حاصل آماد،  

نگهداری گردد. برای این کاار الزم اسات باا برناماه     باید با تدابیر مناسب جمع آوری و 

ریزی و تالش مؤثر، ابعاد گوناگون جنگ به خوبی تبیین و دانستنی های آن ثبت و ضبط 

شود. عالوه بر این به کمک طبقه بندی تخصصی دستاوردهای دوران دفاع مقدس اسات  

ر جساتجوی آنهاا   که امکان دسترسی آسان تر و سریعتر و مطمئن تر، برای افرادی کاه د 

 هستند فراهم می آید. 

فراوانی این دستاوردها از یک سو و تنوع موضوعی آنها از سوی دیگر اهمیات و  

ضرورت ایجاد یک دسته بندی منظم را به خوبی نشان می دهد. بنابر ایان شاکل گیاری    

یک نظام طبقه بندی جامع برای انبوه دانش و تجربه هاای باه دسات آماده از دوران پار      

سه جنگ، بر کارایی آنها می افزاید. به همین منظور، این کار می تواناد باا تکیاه بار     حما

 -چون طبقه بندی علوم بشری، زیر شاخه های علوم، اهداف ماذهبی  گوناگونمعیارهای 
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ملی و همچنین نیازمندیهای کشور در عرصه های مختلف صورت بگیارد. بارای نموناه،    

 ارا ه می شود: طبقه بندی هایی از دیدگاههای مختلف

 دستاوردهای سیاسی:

      فتح های تاریخی-1

 ارتقای غرور و اعتماد به نفس ملی -2

 دیپلماسی برتر-8

 تربیت دیپلمات های توانمند و قابل-4

 افزایش بینش سیاسی همگانی-5

، طبقه بندی تخص صی دستاوردهای دفاع مقدس را بر مبنای علاوم  1جدول شمارۀ

 بشری نشان می دهد:
 طبقه بندی تخصصی دستاوردهای دفاع مقدس بر مبنای طبقه بندی علوم بشری -1ول شماره جد

 مصادیق زیر شاخه رشته های علوم بشری

 علوم نظامی
 آموزش نیروهای بسیجی آموزش نظامی

 تجهیزات جنگی، پشتیبانی طراحی و ساخت تجهیزات نظامی
 تربیت فرماندهان و مدیران مدیریت و رهبری نظامی

 علوم فنی مهندسی

 استحکامات، سنگرها، راه، جاده و پل سازی عمران

 مکانیک
بازسازی و ساخت ماشین آالت و جنگ 

 افزارها
 سیستم های ارتباطی بی سیم و با سیم الکترونیک، مخابرات

 بهداشت، درمان، داروسازی علوم پزشکی
درمان مجروحین جنگی و پرورش پزشکان 

 حاذق

 علوم انسانی

 غرافیا )جغرافیای نظامی(ج
مطالعه ناهمواری مناطق و نقشه برداری از 

 مناطق ناشناخته و بکر

 مدیریت بحران
جهاد و مبارزه با دست خالی، مقابله با 

 بالیای طبیعی

 علوم تربیتی و روان شناسی

پرورش الگوهای انسانی منطبق بر نظریه 
های یادگیری مشاهده ای، روابط انسانی. 

سل جوان مؤمن، انقالبی، با انگیزه تربیت ن
 الهی و پر تالش.
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 تدوین استراتژی کلی -14-8

( ساه پرساش   1934) 1برای تعیین معقول ترین استراتژی، پژوهشگری به نام ین»

 مطرح می کند:

نخست؛ شکل پرسش تحقیق چگونه است؟ آیا اکتشافی است؟ آیا بر آن است که 

ای بحث کند یا اینکه در صادد اسات یاک پدیاده     رویدادی را شرح دهد، درباره پدیده 

اجتماعی را توضیح دهد؟ دوم؛ آیا در این تحقیق باید رفتار را کنتارل کارد یاا اینکاه در     

تحقیق سعی می شود رویدادی که به صورت طبیعی رخ می دهاد، شارح داده شاود؟ و    

            ر سوم؛ آیا پدیده مورد تحقیاق مرباوط باه زماان حاال اسات یاا گذشاته؟ پژوهشاگر د         

پاسخ هایی که به این پرسش ها می دهد باید یک استراتژی تحقیق را بر سایر اساتراتژی  

 (57،   1877)مارشال و راس من، « ها برتر شمارد.

چارچوبی ارا ه شده است که پژوهشگر می تواند اساتراتژی    2شماره  در جدول»

 (59، همان منبع« )تخاب کند.تحقیق را که مناسب تر است و کارایی باالتری دارد ان
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 چارچوب استراتژی تحقیق -2جدول شماره 

نمونه هایی از روش های  استراتژی تحقیق پرسش تحقیق هدف تحقیق
 جمع آوری داده ها

 اکتشافی
کشف پدیده هایی که 
چندان قابل درک نبوده 

 است.
کشف و شناسایی 
 متغیرهای مهم.

ارا ه فرضیه هایی برای 
 حقیق بیشتر.ت

 

چه چیز در این برنامه 
اجتماعی در حال رخ دادن 

 است؟
چه حالت ها، الگوها و طبقه 
بندی چشمگیری )از نظر 
 پژوهشگر( وجود دارد؟
چگونه این الگوها با هم 
 ارتباط برقرار می کنند؟

 تحقیق موردی
 تحقیق میدانی

 مشاهده مشارکتی
 مصاحبه عمیق )جامع(
 مصاحبه با نخبگان

 نیتبیی
توضیح نیروهایی که 
موجب پیدایش پدیده 
موردنظر در پرسش شده 

 اند.
شناسایی شبکه هایی که 
باعث پیدایش و شکل 
دادن به این پدیده شده 

 اند.

چه رویدادها، باورها و 
سیاستهایی به پدیده مورد 
 نظر شکل خواهند داد؟

چگونه این عوامل در نتایج 
پدیده مورد نظر تأثیر می 

 گذارند؟

یق چند تحق
 موردی
 تاریخی

 تحقیق میدانی
مردم نگاری)قوم 

 نگاری(

 مشاهده مشارکتی
 مصاحبه عمیق
 پرسشنامه

تجزیه و تحلیل اسناد و 
 مدارک

 توصیفی
مستند کردن پدیده مورد 

 نظر.

چه رفتارها، رویدادها، 
باورها، نگرش ها 

وساختارهای چشمگیری، 
رخدادها را در پدیده مورد 
 نظر پردازش می کنند؟

 تحقیق میدانی
 تحقیق موردی

مردم نگاری)قوم 
 نگاری(

 مشاهده مشارکتی
 مصاحبه عمیق

تجزیه و تحلیل اسناد و 
 مدارک

 اندازه گیری نامر ی
 پرسشنامه
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 پیش بینی
پیش بینی نتیجه ها یا ره 
 آوردهای یک پدیده.
پیش بینی رویدادها و 
رفتارهای حاصل از یک 

 پدیده.

به عنوان نتیجه این پدیده 
 ه اتفاقی خواهد افتاد؟چ

چه کسانی تحت تأثیر قرار 
خواهند گرفت؟ از چه 

 راههایی؟

 تجربی
 شبه تجربی

پرسشنامه )نمونه های 
 بزرگ(

مشاهده دگرگونی ها/ 
 مطالعه فضای اشغال شده

 تحلیل محتوا

بنابراین، استراتژی تحقیق بازتابی از یک سلسله تصمیمات عمده اسات کاه یاک    

بر آن اساس برای پاسخگویی به پرسش های مطرح شاده بهتارین   پژوهشگر می گیرد و 

راه را انتخاب می نماید. پژوهشگر در مورد استراتژی و روش های منتخب بایاد دالیال   

 کافی ارا ه و کارهای خود را توجیه کند.

 جمع بندی و نتیجه گیری -9

در آسیب شناسی پژوهش دفاع مقادس الزم اسات ابعااد انگیزشای، هادف      

موضوع بندی، روش شناسی و مجریان پژوهش ماورد توجاه قارار گیرناد.      گذاری،

چرا که در هر کدام از این ابعاد خطاها و آفاتی می تواند تهدید کنناده باشاد. اینکاه    

انگیزه اصلی محققین از پژوهش در این حوزه چیست، چه اهدافی دنبال می شود و 

رای پژوهش مطرح هساتند، از  چه اهدافی باید پیگیری شود، اصوالً چه موضوعاتی ب

کدام روش یا متدولوژی خا  برای تحقیق باید استفاده گردد و اینکه چاه افارادی   

 صالحیت وارد شدن در این عرصه را دارند؟

از جمله عوامل مؤثر در این حوزه، منابع انساانی و غیار انساانی، هار کادام      

باه طاور مساتقیم و    فراخور خود دارای نقش خاصی می باشند. گاهی منابع انسانی 

گاهی به طور غیر مستقیم نقش خود را ایفا می کنند. در حالت اول افراد باه عناوان   

مجری در واقع همه کاره امر پژوهش اند. هرگز نمی توان از نقش قابل توجه افاراد  

متخصص در زمینه تحقیقات علمی غافل شد؛ چرا کاه داناش، تخصاص و مهاارت     

و قابل اطمیناان از دل انباوه ماواد خاام و داده هاای       آنها برای استخراج نتایج متقن

موجود بسیار حیاتی است. در حالت دوم دسته دیگری از افراد به نوعی در خادمت  
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امر پژوهش هستند. بدین صاورت کاه افاراد باه دلیال برخاورداری از اطالعاات و        

 تجارب ویژه، ممکن است تنها سرنخ برای برخی مطالعات باشند.  

فوق، به شرط فراهم بودن بسترهای مساعد ساازمانی اسات   همه تالش های 

که می توانند به بار بنشینند. مساعدت سازمانی گااهی در قالاب همکااری مجماوع     

نهادهای دولتی و غیر دولتی نشان داده مای شاود و گااهی در قالاب شاکل گیاری       

یت، سازمان های دانا، توانا و پویا رخ می نماید، که باه طاور کلای عهاده دار مادیر     

رهبری و حمایت از پژوهش دفاع مقدس می گردند. بدیهی است، ایجاد سازمانی با 

را  الزم حمایات ماادی و معناوی   می تواناد  هدایت و رهبری، ، هدف  برنامه ریزی

برای بسترسازی این حوزه پژوهشی رقم بزند. به عباارت دیگار سیاسات گاذاری،     

ی مناسب برای هار کادام از   سازماندهی، نظارت، جهت دهی و تدوین استراتژی ها

اجرای پروژه های تحقیقاتی، برگزاری سامینارها   )زمینه های فعالیت های پژوهشی 

 شده است تا نهادینه شود. حسابکاروسازنیازمند(...ونشریاتکتب وانتشارهمایشها،و

این چنین است که فعالیت های پژوهشی دفاع مقدس می توانناد باه کشاف    

اخته ها و بسط مرزهای علم و دانش این حوزه بینجامد. به طور قطاع  حقایق و ناشن

هر گونه توسعه علمی در زمینه دفاع مقادس، پیشارفت در علاوم نظاامی را در پای      

خواهد داشت. برای نیل به مأموریت اصلی تعیین شده، ناگزیر از تادوین اساتراتژی   

ن، تأسایس تشاکل   و هدف های عملیاتی هستیم. تشکیل بانک اطالعاتی پژوهشگرا

هایی برای پژوهشگران، ایجاد مکانیزم مناسب برای ثبت عملکرد پژوهشای، تارویج   

و تقویت کتب و نشریات، افزایش کارایی و اثربخشی همایشها، جهت دهی فعالیات  

های پژوهشی، به روز کردن منابع درسی، برجسته کردن نقش دانشاگاهها، حمایات   

یی کارگاههای آموزشی و پژوهشی روش تحقیاق،  از پایان نامه های دانشجویی، برپا

اولویت بندی پژوهشی، حاکمیت روحیه بسیجی در پژوهشگران و تدوین استراتژی 
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کلی هر کدام می توانند جایگاه مأموریات کلای از یاک نظار و هادف عملیااتی یاا        

 .داشته باشنداستراتژی از بعد دیگر را 

می تواند سایه خود را بار   آسیب های پژوهشی در تمام زمینه های تحقیقاتی

      سر مجموع عوامل و اقدامات مربوط بیندازد. در پایاان باه محققاین و پژوهشاگران     

عالقه مند به فعالیت در حوزه دفاع مقدس پیشنهاد می گردد به منظاور جاماه عمال    

پوشاندن به منویات فرمانده معظم کل قوا )مدظله العالی( موضوعات متنوع موجاود  

دفاع مقدس را برای کار انتخاب کنند و عاالوه بار آشاکار کاردن حقاایق      در زمینه 

پنهان مانده این حماسه بزرگ، دین خاود را بارای رشاد و توساعه علاوم نظاامی و       

نیروهای مسلح ادا نمایناد. از کلیاه عزیزانای کاه ایان مطلاب را مطالعاه مای کنناد          

هار کادام از عنااوین    اتشان به نگارنده، یعالوه بر انعکاس نظر می گردددرخواست 

، برخوردارناد عالقه و تواناایی الزم درانجاام آن   از این مقاله را که احساس می کنند 

 برای ادامه روند تحقیق برگزینند.   

 «والس الم»

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پژوهش دفاع مقدس، آسیب شناسی و راهکاری پیشنهادی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20 7531 زمستانو  پاییز 53-53شماره  –سال دهم                           

 

 

 

 

 

 

 منابع:

راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روانشناسی و علوم (: 1876ایزاک، استفان )

 ران: نشر ارسباران.، ترجمه علی دالور، تهتربیتی

، چااپ اول، تهاران:   روش تحقیق و متن نویسی(: 1831اردستانی، حسین )

 انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد، معاونت پژوهش.

)راهنماای  روشهای تحقیق در علژوم رفتژاری  (: 1832حسن زاده، رمضان )

 عملی تحقیق(، چاپ دوم، تهران: نشر ساواالن.

، ی تحقیق در روان شناسی و علژوم تربیتژی  روش ها(: 1871دالور، علی )

 .چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه

، جلاد اول،  مبژانی پژژوهش در علژوم رفتژاری    (: 1874) .کرلینجر، فرد، ان

ترجمه حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند، چاپ اول، تهاران: مؤسساه انتشاارات    

 آوای نور.

، ترجمه ش تحقیق کیفیرو(: 1877مارشال، کاترین و راس من، گرچن ب )

 علی پارسا یان، سید محمد اعرابی، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
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، ترجماه  درآمدی بر پژوهش های کیفی در علوم انسانی(: 1832یوفلیاک ) 

عبدالرسول جمشیدیان، سیدعلی سیادت، رضاعلی ناوروزی، چااپ اول، قام: نشار     

 سماء قلم. 
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