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  رويکرد دانشگاھھا به آموزش پژوھش رب گوجه فرنگي،طبیعي و سالم؛

  

  ! از سيب زمينيرب گوجه فرنگيتوليد 

  رسالت علمي دانشگاه

به نفس توليد علم فکر نميکند مهم افزايش تعداد مقاالت است و کسي توي  چون اساسا کسي
 !نگاه نمي کند قوطي ها را

مشکالت فني سايت،در  ه ي گذشته است که به خاطردر حقيقت سرمقاله ي شمار مقاله ي حاضر،
 .ارائه ميگردد بيشتر مرورگرهاي وب معمول قابل نمايش نبود و مجددا در اين شماره

 .است مدير يک کارخانه توليد رب گوجه فرنگي کارکنان را در يک جلسه اضطراري جمع کرده
مدير کارخانه  در ابتداي جلسه! ؟چرا ما نمي توانيم رب گوجه توليد کنيم: موضوع جلسه اين است

ترتيب به عالمت تاييد،  معاونان به. در فوايد گوجه فرنگي و رب آن براي کارکنان توضيح مي دهد
مدام با هم زير لب پچ پچ مي  کارکنان کمي از وضع موجود رضايت ندارند و. سرتکان مي دهند

ونانش بايد از ما بخواهند رب گوجه معا موضوع اصلي حرفشان اين است که چرا آقاي مدير و. کنند
چرا ما بايد رب : مي شود و از آقاي مدير مي پرسد  توليد کنيم؟ در بين خيل کارگران يک نفر بلند

کند به آرامي به او بفهماند که اينجا کارخانه توليد رب گوجه  گوجه توليد کنيم؟ آقاي مدير سعي مي
او . که ما بايد بتوانيم چيزي شبيه به آن توليد کنيممنطقي به نظر مي رسد  فرنگي است و تا حدودي

 او را در اين مورد» پ« کند که خودش خيلي به اين امر معتقد نيست ولي معاونش آقاي  اذعان مي

اقدام به  قضيه کمي بيخ پيدا کرده است و کارگران نمي دانند پس چرا کارخانه! مجاب کرده است
دستي به سرش مي  «آ«. نگاه مي کند» آ«ر اين بار به آقاي خريد گوجه فرنگي نمي کند؟ آقاي مدي

فقط مي توانيم  ما« :و مي گويد!) و پوست دستش مستقيما پوست سرش را لمس مي کند( کشد 
  .» نداريم انبارها هم االن پر است و هيچ مشکلي در اين زمينه. سيب زميني بخريم

 س با استفاده از همين سيبما به هرک« : آقاي مدير کمي فکر مي کند و مي گويد

  .»زميني ها رب گوجه بسازد جايزه ميدهيم

قوطي ها را نگاه نمي کند فقط روي آن بايد نوشته   کارگران تلويحا توجيه مي شوند که کسي توي
توضيح مي دهد که ما روي قوطي ها را » پ«آقاي . »سالم رب گوجه فرنگي ، طبيعي و« شده باشد 
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يکي . حاال کارگران کمي آرام شده اند. کارخانه روي آن حک شده باشد  نامدقيق مي خوانيم و بايد
شوهر عمه يکي از بچه هاست و دهنش واقعا قرص (اگر اصغر : مدير مي پرسد  از آنها از آقاي

روغن « کارخانه روغن نباتي کار مي کند روي قوطي هاي روغن نباتي زير عبارت  که توي!) است
را اضافه کند آيا باز هم » رب گوجه فرنگي ، طبيعي و سالم«  عبارت »مخصوص طبخ  سرخ کردني

 جايزه مي!) که برادرزاده خانم اصغر هستيم و دهانمان خداييش قرص است( مديره به ما  هيات

 و پوست دستش مجددا( چشمانش برق مي زند » آ«. دهد؟ آقاي مدير مي گويد فکر خوبي است 

حرام  آنوقت ما مجبور نيستيم سيب زميني هايمان را«: گويد و مي!) پوست سرش را لمس مي کند
ايده خالقانه خوشش  آقاي مدير سرش را با طمانينه تکان ميدهد؛ با اين مفهوم که او هم از اين» کنيم

يک راهبرد کالن » پ«آقاي  .«آنها را مي فروشيم و از سودش حقوق شما باال مي رود« . آمده است
روي قوطي هاي همکارانش پول بدهيد که   شما حتي مي توانيد به اصغر وبعد« :به ذهنش مي رسد 

فقط بنويسند؛ رب گوجه فرنگي ، طبيعي و  روغن نباتي اسمي از کارخانه خودشان نياورند و
آب از آب تکان نمي خورد آقاي . است راي مثبت مي دهند  همه به اينکه اينطور آبرومندانه تر.»سالم

آنها را مي فروشند و حقوق کارگرها . زميني به قيمت ارزان مي خرد خانه سيبکماکان براي کار» آ« 
اصغر دهانش قرص است و . کارگرها مقداري از پول را به آقاي اصغر مي دهند  .تامين مي شود

قوطي ها » پ«آقاي . »رب گوجه فرنگي ،طبيعي و سالم« :هاي روغن نباتي مي نويسد  روي قو طي
چرا بايد  فقط کارگر ها کمي دل چرکين شده اند که.  به کارکنان پاداش مي دهدبازبيني مي کند و را

هر حال با توجه به  در کارخانه توليد رب گوجه فرنگي لزوما رب گوجه فرنگي توليد کنيم؟ اما به
او خيلي خوشحال . خوشحال است آقاي مدير هم. پاداش و حقوق و مزايا با قضيه کنار آمده اند

يک قرار داد جديد با يک کارخانه توليد  او حاال.  کار و بارش بحمداهللا گرفته استاصغر هم! است
دندان و کرم سفيدکننده با مشکل مشابه روبرو بوده  لوازم آرايشي بهداشتي که در مورد توليد خمير

   .اصغر هم خوشحال است. است بسته است

علم را به   ما.وي کتابها دارنددانشگاههاي ما استعداد عجيبي در فروکاستن علم به جمالت ت
جزوه هاي  اندازه اطالعات توي کتاب ها کوچک کرده ايم و حاال سالهاست آن را در قالب

دانش است اين  تا زماني که رسالت دانشگاه تنها آموزش. دانشگاهي نسل به نسل منتقل مي کنيم
دانشگاه ، توليد علم و  ديگراما آيا ما واقعا از رسالت . رويکرد با کمي اغماض موثر خواهد بود

يا نخواسته متوجه لزوم براه   انصاف آن است که ما خواستهتربيت پژوهشگران ، غافل بوده ايم؟
مديران دانشگاهي ما مي دانند که پژوهش  سالهاست که. افتادن جريان توليد علم در دانشگاه شده ايم

و القاب ادغام شدند و ساختمانها در کنار هم عناوين . کند بايد در کنار آموزش در دانشگاه رواج پيدا
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شدند در کنار آموزش به پژوهش نيز بپردازند و دانشگاهها در کنار راه  استادان موظف. قرار گرفتند
حاال سالهاست ما منتظريم . تمام. پژوهشي اقدام به تاسيس مراکز تحقيقاتي نمودند انداختن گروههاي

فرايند ها  ما به جاي ادغام!  حد قابل قبول برسد و نمي رسدشاخص هاي توليد علم در کشور به که
دانشگاه کامال مستقل از  برنامه آموزشي! ساختمانها و اسامي را ادغام کرديم) آموزش و پژوهش ( 

اين دو رسالت، ما از استادان (!) فيزيکي در عين حال پس از ادغام. برنامه پژوهشي آن اجرا مي شود
  استادان ما هيچ تجربه و مهارت پژوهشي نداشتند. بودند راي آن تربيت نشدهکاري را خواستيم که ب

خاطر ارتقا به مدارج باالتر و حفظ موقعيت خود پژوهش کنند و به عبارت  اما از آنان خواسته شد به
آيا بهتر نيست بجاي سرمايه گذاري  البته اصغر دهانش قرص است. مقاله بنويسند (و تلختر(بهتر 
به آموزش دانشجوياني !) که سن و سالي از آنها گذشته است( آموزش اعضاي هيات علمي  روي
گرفته  گمارد که در آينده قرار است هم براي خود کسي باشند هم بعنوان استادان دانشگاه بکار همت

دوره زماني  شوند؟ موقعيت علمي يک جامعه بر اساس ميزان توليدات و امتيازات علمي در يک
دهد که عامل  مدل هاي موجود در زمينه نحوه پيشرفت اين شاخص ها نشان مي. مي شودسنجيده 

تحقيق و توسعه از بودجه  اصلي در اين زمينه تعداد افراد درگير در بخش پژوهش و سهم واحد هاي
در زمينه انجام پروژه هاي  سهم بودجه اختصاص يافته نيز به استعداد بخش تحقيق. کشور است
تابعي از کيفيت و کميت نيروهايي  اين امر خود. نيز کسب منابع مختلف وابسته استدرآمد زا و 

اما جايگاه توليد اين نيروها . کنند است که به صورت حرفه اي در بخش پژوهش فعاليت مي
مقاالت علمي فراموش کرده ايم که چه کسي بايد  کجاست؟ ما در ميان دغدغه افزايش شاخص توليد

به نفس توليد علم فکر نميکند مهم افزايش تعداد  چون اساسا کسيويسد؟ اين مقاالت را بن
  !نگاه نمي کند مقاالت است و کسي توي قوطي ها را

مسوولين دانشگاهي ما به پژوهش  .نظام دانشگاهي ما اساسا تربيت پژوهشگران را جدي نمي گيرد
مانند ساير فعاليت هاي فوق برنامه تفريح سالم  اين. دانشجويي بعنوان يک تفريح سالم نگاه مي کنند

. شکل بگيرد و هيچ برنامه مشخصي براي آن وجود ندارد بايد بصورت خودخواسته و خود خاسته(!) 
ها و کنگره ها از طريق معاونت دانشجويي فرهنگي توزيع مي  بودجه شرکت دانشجويان در سمينار

در کنگره ها با رويکرد ما به سفرهاي رويکرد ما به شرکت دانشجويان  !شود و نه معاونت پژوهشي
  .يکي است(!) تفريحي-تفريحي و گاه تفريحي-فرهنگي  زيارتي و–تفريحي 

پژوهشهاي دانشجويي در بسياري از بخشهاي دانشگاه به چشم مي  تفريحي به-رويکرد فرهنگي
ش دانشجويان تفاوت دانشگاه با ساير سازمانهاي علمي اختصاص آن به آموز در حاليکه اساسا. خورد

اين . تحقيقاتي دانشگاهي هيچ جايگاهي براي حضور دانشجويان تعريف نشده است است، در مراکز
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مامن تصويب طرحهاي اعضاي هيات علمي است و هيچ کارکرد دانشگاهي و آموزشي  مراکز صرفا
چرا   است کهمساله اين. مساله اين نيست که چرا دانشجويان به اين مراکز رفت و آمد ندارند  .ندارد

است؟  در دانشگاه اساسا ساختاري شکل گرفته که حضور دانشجو و آموزش در آن لحاظ نشده
هدفمندي را  دانشجويان مي توانند در صورت تمايل کارهايي بکنند اما دانشگاه راسا هيچ برنامه

يات علمي علمي اعضاي ه  مديران دانشگاهي ما در دغدغه افزايش توليد!به آنها پيشنهاد نمي کند
؟ به خريد گوجه فرنگي نمي کند پس چرا کارخانه اقدام« غرق شده اند و به اين فکر نمي کنند که 

! دانشگاهي به دو بخش استادان و دانشجويان است ته بسيار جالب در اين ميان جدا کردن تحقيقاتنك
برنامه واحد آموزشي دانشجويان و استادان در هيچ  !ماست اين قطعا از ابتکارات مديران دانشگاهي

 در !نمي گيرند مگر نگارش پايان نامه ها که داستان اسفناک ديگريست پژوهشي در کنار يکديگر قرار
اساسا يکي از آسيب هاي ! آموزشي در پژوهش هم برنامه آموزشي وجود ندارد همان تنها اتفاق

  .دانشجويي عدم رويکرد درست آموزشي به آن است پژوهش

گوجه فرنگي نيست و ما مي خواهيم رب گوجه  در انبار هاي ما: است  اين يک واقعيت 
  !فرنگي توليد کنيم

 
آموزش اين حوزه نيز بايد در سطوح مختلف و بر اساس نياز و توانايي  مثل هر حوزه ديگري از

اولين تجربه هاي پژوهش دانشجو بايد بتواند تمام مراحل اساسي توليد علم را   در .دانشجو باشد
 که تنها به منظور آشنايي) مواجهه(اين مرحله . ساده شده و حمايت شده از نزديک ببيند  تبصور

و کسب  تضمين اصالت علمي. است بايد در مدت زمان اندکي به نتيجه برسد" حرفه علم "دانشجو با 
 محصول اين دوره در عين حال هدف و. حمايت هاي الزم در اين مرحله نبايد بر عهده دانشجو باشد

از اين است که دانشجو مي  پس. مواجهه اوليه نبايد به اندازه چاپ يک مقاله زمان بر و مشکل باشد
مي شود ) تمرين(در اين مرحله . کند تواند يک فعاليت پژوهشي جدي تر را با هدايت استاد تمرين

 تمرين را) متدولوژي، تحليل و نگارش مقاله  ) از او انتظار داشت که مهارتهاي عمومي پژوهش
تنها پس از گذراندن اين مرحله است که مي توان انتظار  .کرده و آرام آرام در آنها تبحر پيدا کند

دانشجو مي تواند به استاد در ) تجربه(  در سطوح باالتر .گرفته باشد داشت دانشجو زبان علم را فرا
جو پس از يادگيري در اين مرحله است که دانش. کسب برخي حمايت ها کمک کند فراوري فرضيه و

اين  ايجاد شبکه ها و انجام پژوهشهاي حرفه اي تنها در. بايد گفتگوي علمي را تجربه کند زبان علم
انتظار مي  PhD سطح معنا پيدا مي کند؛ چيزي که در دنيا بيشتر از دانشجويان دوره هاي تخصصي و

دانشجويي که بايد در سطح  اهيدر دانشگاههاي ما متاسفانه اين سطوح در هم آميخته شده و گ. رود
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در تمام اين مراحل بايد . تجربه است مواجهه قرار گيرد وارد فعاليتهايي مي شود که در سطوح باالي
ديگر رونويسي از کتاب ها . علمي تعيين شود محصول و هدف نهايي مبتني بر استاندارد هاي جامعه

نگارش . بعنوان برونداد جايگاهي نداردهيچ سطحي  و ترجمه متون و ارائه سخنراني هاي علمي در
ارزيابي است که نشان مي دهد دانشجو تا چه حد با  مقاله اگرچه هدف غايي نيست شاخص قابل

پس از يادگيري اين الفباست که محتواي گفتگوي علمي و  .الفباي علم و پژوهش آشنا شده است
   .سطح آن مفهوم پيدا مي کند

يف دانشگاهها و استادان است که در هيچيک از طراحي چنين نظامي جزئي از وظا
هرکس نسيم : از عيسي مسيح نقل کرده اند که . ما به چشم نمي خورد دانشگاههاي

  .کند بکارد توفان درو مي

 .اگر خدا بخواهد

 qhaaf.ir - از سايت قاف-  اديبيدكتر 

  !****لطفا.  ارسال كنیدespadana01@gmail.comھا در جايي سراغ داريد به   در صورتي كه از اين دست نوشته***
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