ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳ ﺑﺨﺸ در ﻧﺎرش ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ
ﮐﺮدن داﻧﺸﺎه ﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ »اﺳﺘﺎدان« و »داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن« ﻣ ﺷﻮد!؟

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳ ﺑﺨﺸ در ﻧﺎرش ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن داﻧﺸﺎه ﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ »اﺳﺘﺎدان« و
»داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن« ﻣ ﺷﻮد!؟
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﯾﻮﺳﻔﻓﺮ ،اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾ داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان
دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﯾﻮﺳﻔﻓﺮ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤ ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾ داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ،اﺻﻠﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﮋوﻫﺸ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﭘﮋوﻫﺸ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ .وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎی آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎً داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﮋوﻫﺸ
ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟ و ﻣﻨﺒ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﮋوﻫﺸ
داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ روی داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﻢ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر
ﭘﮋوﻫﺸ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪای ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾ ﺑﺨﺸ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮﻫ از ﮐﺎر وا ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﻫﺎﯾ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﭘﮋوﻫﺸ ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ را در
ورﻃﻪای ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دور ﻧﻤﺎﯾ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از آن ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺳﻬﻢ
ﺑﻮدﺟﻪای ﭘﮋوﻫﺶ را در ﮐﺸﻮر ﻧﺎﭼﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪ و از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﻢ ،ﺳﻬﻢ داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ را ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﺮ ﺷﻤﺮد.
دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻔﻓﺮ در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ واﮔﺬاری و واﺳﭙﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ،
ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﯾ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮا ﻣﻠ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺪاک ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﺧﻮد
ﺑﺨﺸ از ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ و از ﺟﺎﯾﺎه ﻓﺮاﻣﻠ و ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻫﻤﺎن ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا ،در
ﻧﺒﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ،ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸ ﮐﺸﻮر را ﭼﻮﻧﺎن ﻣﻔﺼﻠ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ داﻧﺶ
اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾ ﻫﻢ ﺻﻮرت ﻧﻤﺑﻨﺪد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪهﻫﺎی ﻋﻤﻠﺮدی) (functionalﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﻧﺸﺎﻫ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮔﺎه ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻄ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ،اراﺋﻪ ﻣﮔﺮدد .ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﯾ وﺟﻪ ﺗﻤﯿﻠ در ﮐﻨﺎر دوره آﻣﻮزﺷای اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﮔﺬراﻧﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ دو را ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ دﯾﺪ و از ﻫﻢ ﺗﻔﯿ ﻧﺮد .داﻧﺸﺠﻮ ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﻮزﺷ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد
ﯾﺎ اﺳﺘﺎداﻧ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﮐﻨﺪ؛ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢ اﻟﻔﺒﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﯿﺮد و ﻫﻢ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﯿﻤ (Teamwork)ﮐﻨﺪ و ورزﯾﺪه ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺪاﻗﻞ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﺗﻠﯿﻔ ﻣﺎﻻﯾﻄﺎق اﺳﺖ و ﻧﺸﺪﻧ .از ﺳﻮﯾ دﯾﺮ ،ﻣﯿﺰان واﺣﺪﻫﺎی درس »روش ﺗﺤﻘﯿﻖ« ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻻزم
ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ،در ﻣﻘﺎﻃ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ 2 :واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ 2 ،واﺣﺪ ارﺷﺪ و  2واﺣﺪ دﮐﺘﺮی! ﺧﻮب ،ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ دارﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷ در داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮی
ﺑﺮای آن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻔﻓﺮ در ﻓﺮاز دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﮋوﻫﺸ در درون داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ،
از ﻃﺮف ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﮐﺴﺎﻧ ﺑﯿﺮون از داﻧﺸﺎه و ﻏﯿﺮ داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن ،ﮐﺎری اﺳﺖ ﻋﺒﺚ .ﺧﻮد ﻧﻬﺎد داﻧﺸﺎه در ﮐﺸﻮر از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم و ﮐﺎﻓ

ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻼﺗ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد و ﻓﻀﺎی ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﻨﻔ ،آﺷﻨﺎﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺌﻮﻧﺎت ﺻﻨﻒ ﺧﻮد دارد و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در
ﺧﺼﻮص داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮب ﮔﺮدد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ
از ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ از ﻣﺴﯿﺮ داﻧﺸﺎه ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫ داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن
اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﺧﻮدآﮔﺎﻫای از ﺳﻮی داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن ﺻﻮرت ﻧﺒﻨﺪد ،دﯾﺮان ،ﺑﺮای ﻣﺸﻼت داﻧﺸﺎه
ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪ .ﻣﺸﻼت داﻧﺸﺎه ﺻﺮﻓﺎً از ﺳﻮی داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ و ﻻﻏﯿﺮ.
از ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻔﻓﺮ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﻓﺮﻫﻨ ِﭘﮋوﻫﺶ« در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﻓﺮی ﻣﺴﺄﻟﻪ
دارﯾﻢ؛ ﻫﻨﻮز درﺑﺎره ﺧﺮوﺟ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد و اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﮐﯿﺴﺖ ،ﺳﺮ درﮔﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻃﺮاﺣ و اﺟﺮای اﯾﺪه در ﯾ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ،ﻣﺜﻼ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﺗﺎﺑ ﭼﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻋﺪی اﺳﺖ،
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﯿ ﺗﻨﺎﺳﺒ ﻣﯿﺎن زﺣﻤﺖ اﺳﺘﺎد و ﻣﺎﺑﻪازای ﻣﺎدی آن ،در ﯾ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸ)ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺸﺘﺮک( ،وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﻫﻨﻮز ﯾﺎد
ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ از اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آوردۀ ﺧﻮد در ﻧﺘﺎﯾ و ﺛﻤﺮات ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﮐﺎر ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﻨﻮز ﻧﻪ
اﺳﺘﺎد ﻣﺎ و ﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺎ اﻫﻞ ﮐﺎر ﺗﯿﻤ ﻧﯿﺴﺖ..؛ اﯾﻦﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﮋوﻫﺸ
داﻧﺸﺎﻫ دارد ،ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و ﺑﺤﺚ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی ﺧﻮد داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن راﻫﺎر ﻻزم دﯾﺪه ﺷﻮد.

