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   پژوهشپژوهش و ضد –آموزش آموزش و ضد

بـه  ، اين است كـه چـرا آمـوزش در ايـران     تبديل شده سؤال و دغدغه فكري بسياري از افراداخيراً به يكي از مباحثي كه 
 ،در نظام دانشگاهي كشـور با اينكه ؟ ندنيستدي در كشور كاربر ها چرا پژوهش و نيست تأثيرگذاري پيشرفته ها اندازه كشور

ساعات  ست وي دنياها از دانشگاهبيشتر  دانشجويان ي درسيها تعداد واحد ،شود مي روزترين متون درسي دنيا استفاده به از
  .اركان جامعه محسوس نيست سايرو  ها كارو ن در كسبآگذاري اثر ،آموزش اختصاص داده شده استتري براي  طوالني

ي پژوهشـي  ها از بهترين روش پژوهشگران .صادق است هم ان كشورپژوهش و پژوهشگر خصوصهمين بحث در 
توسـط   هـا  نتايج پژوهش نكردن استفادهاز  اما پژوهشگران كنند، ميتحليل  ها افزار با بهترين نرم ها را داده و گيرند مي بهره

 ،كشـور ي هـا  خروجـي كـار پـژوهش    .دانند نميكاربردي  را ها پژوهشو مديران اجرايي  كنند مي  گله مديران اجرايي
ي كشـور و  هـا  ي دانشـگاه هـا  در كتابخانـه  ها نامه ي طويل پايانها در اتاق مديران و قفسهخورده  خاكي پژوهشي ها طرح

  .استاستفاده براي تحقيقات بعدي  ،نهاآكه كاركرد مهم  است داخلي و خارجي هاي هتعداد زيادي مقاله در مجل
ل جامعـه و  ئاروپا و كانادا و دغدغه فكري مسا ،ي آموزشي ايرانها آموزش و پژوهش و مشاهده نظام ها تجربه سال
نيز وجـود   ييها ضد آموزشكه در جامعه ما در كنار آموزش،  روشن ساخته است براي نگارندة اين متن ،نظام دانشگاهي

داريـم كـه اثـر     ييهـا  ضـد پـژوهش  ، طـور در كنـار پـژوهش    همـين . كند مي رنگ و خنثي آموزش را كم آثاركه دارد 
خروجـي   ،ديگـر  ه بيانب .گذارد تأثير ميي كشور ها يت آموزش و پژوهشفو بر كي كند مي رنگ ي كشور را كمها پژوهش
  .را ندارد گذاري الزماثر پژوهش و آموزش

زيــادي در آن نقـش دارنــد و دانشــجويان و   نفعــان كــه بـازيگران و ذي  اسـت  ياكوسيســتمپــژوهش  و آمـوزش 
نقـاط  دو نقطـه از  در اين سفر كالس و اسـتاد   وكنند  مي كسب پژوهشي تجربه سفر آموزشي و  در آن پژوهشگران

ي مثبـت آمـوزش و   ها تواند كاركرد مي نفعان و ساير نقاط تماس ساير ذي منفيكاركرد  هر گونه .هستند اين سفر تماس
  .دشوپژوهش تبديل ضدآموزش و به ضدو كند پژوهش را خنثي 
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و  هـا  مـوزش آبسـياري از   .بيننـد  آمـوزش نمـي   و دانشجويان تنها از كتاب و استاد نيستدانشگاه فقط كالس درس 

نظم . شوند ميتلقي آموزش ضد ،بودن كه در صورت منفي هستند و يادگيري هاي غير رسمي اي مشاهده ها يادگيري
و نقش آمـوزش   دنتوان مي ،ها ي محيط دانشگاهها ي اجرايي دانشكده و حتي ديوارهافرايند، رفتار كارمندان، موزشي استادآ

  .داشته باشندپژوهش ضدموزش و آيا ضدپژوهش 
 هـا  فقـط در قفسـه اداره  خـود را  تجربـه پـژوهش   پژوهشگري كه ، ثري دارندؤنقش م ها ضد پژوهش، در پژوهش

 كپـي  ي كـه تحقيقـات  ؛يابـد  مـي اختصـاص  ه بيالن كار مديران دولتي ئارابه  آن ةبخش عمد كه وهشيژبودجه پ ؛بيند مي
خريـد و   خيابـان  در كنار هايي كه نامه و پايان ها مقاله ؛وجود دارد ي تحقيقاتيها در تخصيص بودجه هايي كه رانت اند؛ شده 

دليـل عـدم ارزيـابي نتـايج      بـه  پژوهشگر ،شوند موجب مي كه كنند مي يي عملها پژوهشمثابه ضد به... و شوند فروش مي
  .شود انگيزه بي ارائه كار قوي رايب، تحقيقش در عمل

آموزش و به عوامـل ضـد  بايد  ،بر آموزش و پژوهش مؤثرعوامل توجه به بر  عالوهگذاري آموزش و پژوهش براي اثر
نگاه به آمـوزش  در اين مسير، بايد  .شودموزشي و پژوهشي خنثي نآتا نتايج مثبت عملكرد كرد پژوهش نيز توجه ضد

را راهنمـاي   اكوسيستم و نقشه تجربه سفر پژوهشي و آموزشي با نقاط تمـاس مختلـف   عنوان و پژوهش به
  .خود قرار دهيم

مـوزش و پـژوهش در   آتأثير تا كنند را شناسايي  ها پژوهشو ضد ها آموزشضدبر عهده پژوهشگران كشور است كه 
نقشـه سـفر تجربـه آموزشـي و     . موزش و پژوهش افـزايش يابـد  آگذاري در  يهسرماو وري  نكند و بهره نشتكشور 

، مـوزش و پـژوهش  آكـل نقـاط تمـاس مسـير      كه شود صورتي تدوين دانشجويان و پژوهشگران بايد به پژوهشي
 در اين مسـير . برسد و آثار يادگيري منفي به حداقل يادگيري مثبت به حداكثر اتتأثير ،در كنار آن وباشد  مثبتيادگيري 

گذار اثر وهشژآموزش و پ سمت به موزش و پژوهشآاكوسيستم محيط و  شونداصالح نفعان و بازيگران  همه ذي بايد
  .قدرت فعاليت نداشته باشند ها وهشژو پ ها موزشآتا ضد  شود پذير در برابر اجتماع فعال وليتئو مس
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