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   وليت اجتماعيئپژوهشگر و مس

هـاي جامعـه نيـز بايـد در همـاهنگي بـا        هشتوسعه پـژو  ،بدانيم »بين اجزاي يك كل هماهنگي«يافتگي را  اگر توسعه
و در دو سال اخير با مشكالت مـرتبط بـا    »سيل« مسئلهدر اوايل سال با  كشور. هاي كشور و جامعه صورت پذيردرويداد

كه جامعه بـا آن درگيـر    ييها اين پديده در مقابلپژوهشگران ال اين است كه ؤس. بوده استرو  روبه »تحريم اقتصادي«
   ؟چه مسئوليتي دارند ،است

چه قبل  و چه پيش از سيل و چه بعد از آن ،پژوهشگران در موضوعات اساسي جامعه بسيار سنگين است مسئوليت 
طـور مسـلم    بـه  ،محقـق شـده بـود    »گيري نكنيم پژوهش تصميمبدون «اگر شـعار  . نآاز تحريم و چه در زمان وقوع 

  .داد ثير قرار نميأهاي كشور را تحت ت بنگاه  فعاليت و مردم يا تحريم اين گونه معيشتگونه نبود  عوارض سيل اين
كار و وهشگران كسبژاند؟ آيا پ خود را در اين زمينه انجام داده مسئوليتال اصلي اين است آيا پژوهشگران كشور ؤس

اقتصـادي و اجتمـاعي بـه انـدازه كـافي       ،سياسـي  و هاي طبيعـي  بحران ها در زمانكارو در زمينه تداوم كسبو بازاريابي 
تبـديل شـده تـا     پـويش  ايـن مسـائل بـه   يـا  آ ؟كننـد گيري مديران اجرايـي كمـك    اند تا به تصميم انجام داده  پژوهش
له اصـلي محققـان كشـور از مشـكالت جامعـه      ئ؟ آيـا مسـ  كار گيرند را بهتحقيقات  آننتايج  را وادار كند كهگيران  تصميم

وهشگران بيشـتر درگيـر بـازي كيفيـت و     ژما حاكم بوده است؟ پ بر نگاه بيروني به موضوع تحقيقسرچشمه گرفته يا 
  يا بازي تعداد مقاله و چاپ مقاله در مجالت خارجي؟ اند اجتماعي بوده مسئوليت

پيشگيري و منظور  به ،گرا گرا و درون هاي كيفيت هشاجتماعي و پژو مسئوليتپژوهشگران با كردن درگيرآنچه براي 
اجـراي  ، صـنعت و دانشـگاه  ميـان  ارتبـاط نزديـك    ،تـوان برشـمرد   مـي  يندهآل موجود و احتمالي ئمسا حل براي هه رائارا
، تمركـز  مقـيم دانشـگاه و مراكـز تحقيقـاتي     هشـگران تمـام وقـت   دانشـجويان دكتـري و پژو   ،محورهاي تقاضا هشپژو

داراي برند پژوهشـي در   و كاري ، پژوهشگراني با برنامه جامع تحقيقات و دوري از پراكندهپژوهشگران در حوزهاي خاص
تلقـي   اي جداگانـه  جزايراي است كه دانشگاه و صنعت و جامعه و پژوهشگر،  در چنين زمينه. است ...موضوعي خاص و
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 نامـه  بوط به انجام و فروش مقالـه و پايـان  و شاهد تبليغات مر اجتماعي پژوهشگر نيز محقق خواهد شد مسئوليتنشده و 

  .هاي كشور نخواهيم بود دانشگاه درب روي روبه
مثـل تـداوم    ،ل مهم جامعـه ئمسا ةباردر توانند مي كار و بازاريابيو اميد و اطمينان داريم كه پژوهشگران حوزه كسب

هـاي   ، پـژوهش هاي احتمالي بحران و ساير) تحريم(هاي سياسي  ، بحران)سيل(هاي طبيعي  ها در دوران بحرانكارو كسب
اجتمـاعي   مسـئوليت ها را وظيفـه و  نشريه مديريت بازرگاني نيز انتشار آناندركاران  دست در اين ميان، و دهنداصيل انجام 

  .داند خود مي
ن آهـاي كشـور بـا    كارو حثي است كه كسـب مبا سازي مشكالت و مدي فقط در توجه به درون و مدلآنوآوري و سر

و كنـد  توجه بوط به جامعه خود هاي مر به داده حساسيت تئوريكبا محقق بايد . بر اساس دانش روز دنياالبته  ؛اند مواجه
  .بيشتري انجام دهد تالش ،جامعه بشري ينهاي نويا گشودن مسيرل جامعه ئمسا هاي حل  يافتن راه براي

. باشـد نگران و دقيق هم  اجتماعيمسائل در ، شناختي و نظري هاي روش ها و دقت بر نگراني پژوهشگر بايد عالوه
بـراي   يپويشكه در نهايت به كرد اقدامي نگاه  آن را در قالببلكه بايد تلقي شود، ورزش فكري نوعي تحقيق نبايد فقط 

شـنيدن   هاي به مهارت ،هاي روش تحقيق و دانش نظري بركسب مهارت  پژوهشگران بايد عالوه .انجامد ميبهبود جامعه 
  .دنها و مردم هم دست يابكارو ديدن مشكالت كسب جامعه و صداي
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