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 اصل مقاله 
ترین رسالتش تربيت دهد؟ دانشگاه مكانی است که مهمسوادی در دانشگاه تا کی به حرکت خود ادامه میچرخۀ توليد بی

ای از افراد جامعه بوده است که سواد و دانشِ تخصصی کسب کنند، اما اکنون موازین اعتقادی نيز بر آن افزوده شده عده

ا تجربۀ زیستی جامعه را مدون کند و آن را به مخزن دانشِ موجود است! رسالت دومش آن بوده است که تالش کند ت

که آرا و نظریات جدیدی را توسعه بخشد تا به درک و ساز آموزش و یادگيری گردد. سومين رسالتش آنبيفزاید تا زمينه

بوم در بهترکردن زیستهای کاربردی باشد تا دهندۀ پژوهشساز و پرورشکه، زمينهفهم بهتر از عالم بينجامد. چهارم آن

ای تعریف و اجرا کند که جامعه مؤثر واقع شود. و رسالت پنجم آن احتماالً این بوده است که اندکی هم کارهای توسعه

که همه شود. با این تمایز که در حوزۀ علوم انسانی، چنانو نظایرِ آن شناخته می« کارآفرینی»بخشی از آن در قالب 

توانيم بسياری از پذیرنبودن در نهایت نمیعلت آزمایشرویم که بهسيار متنوع و گاه متضادی روبهدانيم، با نظریات بمی

 ها را رد کنيم.آن

که اثبات شده است، واجد بارهای ارزشی قابل توجهی است که پذیرندگان شده در حوزۀ علوم انسانی، چناننظریات مطرح

طور که اکنون نِمود آن در علومی چون فيزیک و علوم دهد. همانسوق میآن را، حتی در قالبِ تجویزی، به مسيری خاص 

 زیستی متجلی است.

خوبی بشناسيم کمابيش بر همۀ ما آشكار شده که اگر بخواهيم پژوهشی مؤثر و ارزشمند انجام دهيم، باید چهار مرحله را به

 و طی کنيم:

 ن آن را اثبات کند؛کرد. تبيين دقيق و شفاف مسئله به نحوی که ارزش بررسی1

های تئوریک اند و ارائۀ تلفيقی از رهيافتهای گوناگون و گاه متضاد که به نحوی به آن مسئله مرتبط. بررسی نقادانۀ نظریه2

 موجود؛
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 هایی که قابل آزمون و بررسی به صورت کمّی یا کيفی باشند؛های گام قبلی به نمونهکردن یافته. تبدیل3

 يری و تحليل و سپس، نگارش بسيار دقيق نتایج کار با بيانی که شفاف و قابل فهم برای دیگران باشد.گ. سنجش، اندازه4

های دکتری این مراحل را ایم که بخش قابل توجهی از رسالهای مواجهها با پدیدهمتأسفانه در حال حاضر در دانشگاه

اند و دانشجو نيز مدرک دکتری خود چی( تهيه و دفاع شدهوقي)یا چسب اند و به صورت وصله و پينهدرستی طی نكردهبه

ها و نامههای علمی، پایانرا با نمرات خوب دریافت کرده است. این موضوع جدای از فجایعی است چون گسترش تقلب

و در اختيار ها منتشر نشده های دیگران که متأسفانه آمار دقيقی از آننامههای گسترده از پایانمقاالت فروشی، رونویسی

 نيست.

که موضوع و مسئلۀ خوب و مفيدی را مطرح های نسبتاً خوب هم، اگر بادقت توجه بشود، معموالً با آندر ميان همان رساله

گریزند )هرچند فصلی به نام مرور ادبيات دارند!(. شاید هم مدلی را تدوین کرده اند، در بخش تئوری عمدتاً تئوریکرده

آسانی ميسر نباشد و برای رسيدن به نتایج از مصاحبه با نخبگان های واقعی بهق آن مدل از طریق دادهباشند که بررسی دقي

ها کار خود را سروشكلی درست بخشيده باشند، در گيری از چند نمونۀ آماری در این مصاحبه)!( یا خبرگان )!!( و بهره

ها شود. در این رسالهوا که به داوران تحویل داده میانسجام و تهی از محتنهایت محصولشان همچون کشكولی است بی

ها بال رسالهها وجود ندارد و متأسفانه برخی داوران نيز با فراغترین موارد مانند ربط منطقی جمالت و پاراگرافحتی بدیهی

انشجو و در ازای اعطای ورجوع دتوانند در جلسه دفاع ایرادهایی را مطرح کنند و با رفعدانند میخوانند چون میرا نمی

 مدرک دکتری، شام یا ناهاری مهمان بشوند و شاید اندکی بيشتر از آن نيز نصيب استاد راهنما و ... بشود.

های شغلی دارند که چه بسا به انگيزۀ ارتقای پایۀ شغلی کيست که نداند بسياری از دانشجویان دکتری مناصب و مسئوليت

های دیگری داشته باشند، درهر حال، حوصلۀ نوشتن اند و حتی اگر انگيزهدریافت مدرکیا افزایش پایۀ حقوق در تقالی 

که بسياری از استادان نيز حالِ این کار را ندارند که کار یک پژوهش درست و رسالۀ مفيد و کامل را ندارند. و طرفه این

شده در نظام دانشگاهی مقاومت رشد و پذیرفتهکه اگر کسی بخواهد در مقابل این جریان روبهجدی بطلبند. افسوس از این

 رو نشود!شود، البته اگر شانس بياورد و با تهدیدهای دیگری روبهداوری تز حذف و طرد می کند، به راحتی از کميته

التحصيالن، که همه مدرک دکتری در دست دارند، تشكيل نتایج این فاجعه زمانی است که گروه دیگری از همين فارغ

کنند دانش کافی را علمی هستند. متأسفانه این گروه در ذهن خود تصور میوند و در انتظار تأیيدشدن در رتبۀ هيئتشمی

که در بهترین حالت شاید حداکثر دو نمونه یا دو نظریه را خوب اند، در حالیشان مسلطهای رشتۀ تحصيلیدارند و بر نظریه

هایی خواندهشگاهی این مقدار معلومات ارزشی ندارد. این افراد همچون اقتصادبدانند که در عمل، برای ارتقای دانش دان

هایی که خواندهاند، یا مدیریتاند و مدعیدانند، اما چند نمونۀ اقتصادی را آموختهدرستی نمیهستند که اقتصاد را به

 اند.ثبت کرده دانند و فقط در بهترین حالت ابزاری از علم مدیریت را در ذهن خودمدیریت نمی

شوند که قرار است دانشجویان نسل بعد را های دانشگاه تبدیل میعلمیصد افسوس که این نسل به گروه جدیدی از هيئت

آموختگان کند و دانشسرعت رو به سرازیری حرکت میتربيت کنند و این جریان تربيت نيروی انسانی در این چرخه به

یابد و در اندک شود و تسری میدار میسوادی دائماً فربه و ریشهتيب، جریان توليد بیشوند. بدین ترتر میضعيف و ضعيف

 انجامد.شدن نخبگان و طالبان واقعی علم میهای ما و کمزمانی به تحليل دانش در دانشگاه



رفته از تجربۀ کسانی های انتصابی نيست، بلكه برگعلمیهای تقلبی یا هيئتمدرک جا طرح شد مبتنی بر نمونهآنچه دراین

 های علمی انجام دهند، اما زمينۀ آن فراهم نيست.کنند پژوهشاست که تالش می

خواهد فكری به حال سطح علمی مشغولی وضعيت علم در مراکز علمی را دارد و میاگر شورای عالی انقالب فرهنگی دل

سوادی در کشور عبارتی، با حلقۀ فزایندۀ توليد بیر دهد تا بههای خود قراها بكند، باید این مسئله را در زمرۀ اولویتدانشگاه

 صورت، دانشگاه علم که هيچ، فكر را هم نخواهد توانست شكوفا کند.مبارزه کند. در غير این

 


