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ﻟﺰوم ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮای ﻃﻼب

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ آن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه،
ﻣﺮﻫﻮن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ« ،اﻧﮕﯿﺰه»
اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
روی ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت،
روﯾﮑﺮد ﻃﻼب ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان «اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه»
در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺶ را ﯾﮑﯽ از ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ
داﻧﺴﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﻃﻼب ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﺪﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﺸﺎن را ﺑﻪ آن ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 1. :ﺗﺒﯿﯿﻦ آﺛﺎر و ﺛﻤﺮات
ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰهﺳﺎز درﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ؛  2.آن ﮔﺎه
ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،در روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ دﯾﻦ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺮای ﻃﻠﺒﻪای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻬﺮی اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی وی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ 3.
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ وادار ﮐﻨﻨﺪه
ﻃﻼب ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﻣﺎﻫﻮاره و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و...؛  4.ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻃﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺿﺮوری

در ﺑﻘﺎی اﻧﮕﯿﺰه آنﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﮏ ﻃﻠﺒﻪ را از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح رﯾﺰی
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛  5.ﯾﮑﯽ از ﺿﻌﻔﻬﺎ در اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﻃﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ؛  6.ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﯾﺸﺎن؛  7.ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ؛  8.ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﻃﻼب
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﻪ در اﻧﮕﯿﺰهﺳﺎزی ﻃﻼب ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد.

