زیر پوستدانشگاه
آسیب شناسی عملکرد اساتید
در زمینهی پایان نامه
			

دکتر هدایت علوی تبار

دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی

مقدمه
در هـر کشـوری آمـوزش ابتدایـی و متوسـطه بـرای بـاال بـردن سـطح دانـش عمومـی شـهروندان
و آمـوزش عالـی بـرای ایجـاد تخصصهـای الزم طراحـی شـده اسـت .دبسـتان و دبیرسـتان جایـی
است که دانشآموزان خواندن و نوشتن و کلیاتی دربارهی علوم مختلف را میآموزند اما دانشگاه
بـه محلـی گفتـه میشـود کـه بـرای تربیـت متخصصـان بنیـان نهـاده شـده و دانشـجویانی کـه در آن
تحصیل میکنند باید در نهایت در رشتهی خاصی تبحر پیدا کنند و کشور را در آن زمینه به پیش
ببرند .از این رو ،رشد و پیشرفت هر جامعه وابسته به توانایی فار غالتحصیالن آموزش عالی در آن
جامعه اسـت .دانشـگاهها باید اسـتعدادها را شـکوفا کنند و نخبهها را بپرورانند و جهت بکارگیری
عملی تحویل جامعه دهند .امروزه کشـوری قدرتمندتر اسـت که از لحاظ علمی پیشـرفتهتر باشـد
یتـری برخـوردار
و کشـوری قـدرت علمـی بیشـتری دارد کـه از دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی قو 
باشـد .کشـورهایی کـه فاقـد چنیـن مرا کـزی هسـتند نا گزیـر بایـد علـم را از کشـورهای پیشـرفته وارد
ً
کنند و صرفا مصرفکنندهی آن باشـند و این نتیجهای جز وابسـتگی در پی نخواهد داشـت .این
وابستگی در صورتی برطرف میشود که مرا کز علمی با بکارگیری روشهای مناسب و فراهم آوردن
زمینههـای الزم دسـت بـه تولیـد علـم بزننـد و کشـور را بـه صادرکننـدهی علـم تبدیل کنند.

10

نشریه روایت  .شماره پنجم

روایتهای تحلیلی

عالـی کارآمـد چنـد عامـل بایـد دسـت بـه دسـت
بـه منظـور داشـتن دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش ِ

هـم دهنـد .از یـک سـو دانشـجویان بایـد بـه معنـای واقعـی کلمـه دانشـجو ،یعنـی جوینـدهی
دانـش ،باشـند و بـا انگیـزهی علمآمـوزی وارد دانشـگاه شـوند .از سـوی دیگـر اسـاتید نیـز جـدا از
داشـتن تخصص الزم باید به معنای واقعی کلمه معلم ،یعنی علمآموز ،باشـند .همچنین نظام
آموزشـی ،هم در سـطح دانشـگاه و هم در سـطح وزارتخانه ،باید با سیاسـتگذاریهای مناسـب

زمینـه را بـرای رشـد علمـی فراهـم کننـد .سـرانجام ،وضعیـت اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و
سیاسـی کشـور نیـز بایـد بـه نحـوی باشـد تـا دانشـجو بتوانـد بهراحتـی علـم بیامـوزد ،اسـتاد بتوانـد
بهخوبـی آمـوزش دهـد و مسـئوالن آموزشـی نیـز بتواننـد بـا فـراغ بـال نظـام و مقـررات آموزشـی را
سـامان دهنـد.
متأسـفانه در کشـور مـا بـه رغـم وجـود مرا کـز آمـوزش عالـی متعـدد پیشـرفت علمـی در حـد
مطلـوب صـورت نگرفتـه و ایـن موضـوع نیازمنـد آسیبشناسـی جـدی اسـت .دانشـگاههای مـا
فار غالتحصیل تحویل جامعه میدهند نه متخصص و به همین دلیل گرچه هر سال انبوهی از
فار غالتحصیالن وارد جامعه میشوند اما شاهد رشد علمی چندانی نیستیم .البته محصوالت
پیشـرفته کـه زندگـی را راحتتـر میکننـد هـر روز بیـش از پیـش در اختیـار مـردم قـرار میگیرنـد ولـی
ایـن محصـوالت حاصـل رشـد علمـی در بیـرون مرزهـا هسـتند و در واقـع ما فقـط واردکنندهی آنها
هسـتیم .همانطـور کـه گفتـه شـد ،رکـود علمـی ریشـه در ناتوانـی آمـوزش عالـی دارد و ایـن ناتوانـی
نیـز بـه یکـی از چهـار عاملـی کـه ذکـر شـد بازمیگـردد .از ایـن رو ،رشـد کنـد علـم در کشـور مـا از چهـار
جنبـه قابـل بررسـی اسـت )1 :آسـیبهای مربـوط بـه دانشـجو  )2آسـیبهای مربـوط بـه اسـتاد )3
آسـیبهای مربوط به نظام آموزشـی و  )4آسـیبهای مربوط به وضعیت اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگـی و سیاسـی کشـور .ایـن چهـار جنبـه در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا یکدیگـر قـرار دارنـد و بـر هـم
تأثیـر میگذارنـد .بـه همیـن دلیـل بحـث از یکـی بـدون دیگـری ناقـص خواهـد بـود .امـا بـا توجـه
بـه گسـتردگی هـر یـک از ایـن جنبههـا ،در ایـن مقالـه فقـط بـه بخشـی از جنبـهی دوم پرداختـه
شـده اسـت .عملکـرد اسـاتید را در زمینههـای گونا گـون ،ماننـد میـزان سـواد و تخصـص ،نحـوهی
تدریس ،کیفیت کار پژوهشـی و غیره ،میتوان بررسـی کرد و آسـیبهای آن را شـناخت .از میان
ایـن زمینههـا آسـیبهای مربـوط بـه عملکـرد اسـاتید در زمینـهی پایاننامـه بـه عنـوان موضـوع
ایـن مقالـه انتخـاب شـده اسـت.
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پیـش از ورود بـه اصـل مطلـب ذکـر دو نکتـه را الزم میدانـم :اول ،آنچـه در پـی میآیـد حاصـل
سـالهای طوالنـی حضـور نگارنـده در مرا کـز آمـوزش عالـی در زمینـهی علـوم انسـانی اسـت و
ً
کوشـیدهام تـا از حـدس و گمـان بپرهیـزم و فقـط مـواردی را ذکـر کنـم کـه خـود مسـتقیما دیـده یـا
شنیدهام یا افراد مورد اعتماد نقل کردهاند .بنابراین ،در بخشهای مختلف مقاله نمونههایی
را بیـان خواهـم کـرد کـه بـه جنبـهی مسـتند و روایـی آن خواهـد افـزود .دوم ،آسـیبهایی کـه در
این مقاله به آنها پرداخته شـده اسـت در مورد همهی اسـاتید صادق نیسـت .در کنار اسـاتیدی
کـه دچـار آسـیب هسـتند اسـاتیدی وجـود دارنـد کـه وظیفـهی خـود را بهخوبـی انجـام میدهنـد.
از سـوی دیگـر ،در مـورد اسـاتید گـروه اول نیـز نبایـد تقصیـر را بـه طـور کامـل متوجـه آنـان دانسـت و
بیرونـی تأثیرگـذار بـر عملکـرد آنـان را نادیـده گرفـت( .در این خصـوص در پایان مقاله
نقـش عوامـل
ِ

توضیح بیشـتری داده خواهد شـد ).بنابراین ،هدف از نگارش این مقاله سـیاهنمایی و کاسـتن
از ارزش کار اسـاتید نیسـت بلکـه بررسـی آسـیبها در یـک زمینـهی خـاص بـه عنـوان مقدمـهای
بـرای مقابلـه بـا آنها اسـت.

یکـی از شـرطهای فار غالتحصیـل شـدن دانشـجو نوشـتن پایاننامـه یـا رسـاله اسـت .البتـه در
گذشـته در مقطـع کارشناسـی نیـز دانشـجویان پایاننامـه مینوشـتند امـا امـروزه ایـن کار فقـط در
مقطـع تحصیلات تکمیلـی انجـام میشـود .پایاننامـهی کارشناسـی ارشـد ،یـک اسـتاد راهنمـا و
یک استاد مشاور و پایاننامهی دکتری یک استاد راهنما و دو استاد مشاور دارد .وظیفهی این
اسـاتید کمک به دانشـجو برای نوشـتن هرچه بهتر پایاننامه اسـت .اما به علل گونا گون ،که در
ادامـه بـه آنهـا خواهـم پرداخـت ،برخـی از اسـاتید ایـن وظیفـه را بهخوبـی بـه انجام نمیرسـانند.
آنگونـه کـه اسـاتید مـا نقـل میکردنـد در سـالهای دور اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه جـزء قشـر
مرفه جامعه محسوب میشدند و حقوق آنان برای گذراندن زندگیای در شأن استاد دانشگاه
کافـی بـود ،امـا سـالها اسـت کـه ایـن حقـوق ارزش گذشـته را نـدارد و بـه همیـن دلیـل برخـی از
اسـاتید کسـری آن را بـه شـیوههای گونا گـون جبـران میکننـد کـه یکـی از آنهـا پذیرفتـن پایاننامـه
بـه تعـداد زیـاد اسـت .ایـن پایاننامههـا منحصـر بـه گروه آموزشـی که اسـتاد در آن تدریس میکند
نیسـت بلکـه مرا کـز آموزشـی دیگـر را کـه وی بـه آنهـا رفتوآمـد دارد دربرمیگیـرد و گاهـی تعـداد
پایاننامههـا بـه رقمـی عجیبوغریـب میرسـد .از آنجـا کـه تعـداد دانشـجویان ،بهویـژه در مقطـع
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دکتـری ،محـدود اسـت نا گزیـر رقابتـی میـان اسـاتید مذکـور روی میدهد
و در ایـن رقابـت ،ماننـد هـر رقابـت دیگـری ،گاهـی میـان رقیبـان درگیـری
نیـز پیـش میآیـد .برخـی از ایـن درگیریهای لفظی را خود شـاهد بودهام
و شـنیدهام که در برخی گروهها کار به فحاشـی نیز کشـیده شـده اسـت.
بـه هـر حـال در هـر رقابتـی فـردی پیـروز از میـدان خـارج میشـود کـه از
شـیوههای کارآمدتـر اسـتفاده کـرده باشـد .برخـی از اسـاتید ،گـروه
آموزشـی را بـه دکانـی تبدیـل کردهانـد کـه در آن هـر روز بایـد روشهـای
جدیدتـری را بـرای جلـب مشـتری ،کـه در اینجـا دانشـجو اسـت ،ابـداع
کـرد .ایـن موضـوع در خصـوص دانشـجویان دکتـری بیشـتر مصـداق دارد
زیرا بر اساس مقررات آموزشی پایاننامهی کارشناسی ارشد سه ساعت
حقالتدریس برای اسـتاد راهنما محسـوب میشـود اما این میزان برای

آنگونـه کـه اسـاتید مـا نقـل میکردنـد در
سالهای دور اعضای هیئت علمی دانشگاه
جـزء قشـر مرفـه جامعـه محسـوب میشـدند
و حقـوق آنـان بـرای گذرانـدن زندگـیای در
شـأن اسـتاد دانشـگاه کافـی بـود ،امـا سـالها
اسـت کـه ایـن حقـوق ارزش گذشـته را نـدارد
و بـه همیـن دلیـل برخـی از اسـاتید کسـری آن
را بـه شـیوههای گونا گـون جبـران میکننـد
کـه یکـی از آنهـا پذیرفتـن پایاننامـه بـه تعـداد
زیـاد اسـت.

پایاننامـهی دکتـری هجـده سـاعت اسـت .بـه عبـارت دیگـر راهنمایـی
یـک پایاننامـهی دکتـری معـادل بـا راهنمایـی شـش پایاننامـهی
ارشـد اسـت .ا گـر فـرض کنیـم کـه راهنمـای پایاننامـه اسـتادتمام پایـهی
بیسـتوپنج باشـد بـا یـک حسـاب سـاده میتـوان گفـت کـه پایاننامهی
دکتری برای او حدود سـیزده میلیون تومان عایدی به همراه دارد .این
رقـم بـرای یـک پایاننامـه وسوسـهکننده اسـت بهویـژه از ایـن جهـت کـه
ً
اسـاتیدی کـه انگیزهشـان بـرای راهنمایـی پایاننامـه صرفـا مالـی اسـت
ً
معمـوال وقـت چندانـی را بـه آن اختصـاص نمیدهنـد تـا فرصـت کافـی
بـرای گرفتـن پایاننامههـای متعـدد را داشـته باشـند .بدیـن ترتیـب
وجهـی کـه از ایـن طریـق نصیـب آنـان میشـود پـول بـادآورده اسـت .در
فیلـم جوینـدگان طلا ،سـاختهی چارلی چاپلین ،یکی از شـخصیتهای
فیلـم کـه گرسـنه اسـت شـخصیت دیگـر را بـه شـکل مـر غ میبینـد و
میخواهـد آن را بـه چنـگ آورد .بـر همیـن قیـاس میتوان گفت که برخی
از اسـاتید ،دانشـجو را به شـکل کیسـهی پول میبینند که باید به نحوی

در فیلـم جوینـدگان طلا ،سـاختهی چارلـی
چاپلیـن ،یکـی از شـخصیتهای فیلـم کـه
گرسـنه اسـت شـخصیت دیگر را به شـکل مر غ
میبینـد و میخواهـد آن را بـه چنـگ آورد .بـر
همیـن قیـاس میتـوان گفـت کـه برخـی از
اسـاتید ،دانشـجو را بـه شـکل کیسـهی پـول
میبیننـد کـه بایـد بـه نحـوی آن را بـه دسـت
آورند .این اسـاتید دانشـجو را شـکاری در نظر
میگیرنـد کـه بایـد بـه دامـش اندازنـد.

آن را به دست آورند .این اساتید دانشجو را شکاری در نظر میگیرند که
بایـد بـه دامـش اندازنـد.
دامها یا شگردهایی که به این منظور به کار گرفته میشوند از استادی
ً
بـه اسـتاد دیگـر متفـاوت هسـتند .اسـاتید سـاده مسـتقیما از دانشـجو
میخواهنـد کـه بـا آنـان پایاننامـه بگیـرد .برخـی دیگـر کمی غیرمسـتقیم
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عمـل میکننـد و موضوعـات مختلفـی را بـرای پایاننامـه بـه دانشـجو پیشـنهاد میدهنـد و هـرگاه
او را میبیننـد بحـث پایاننامـه را پیـش میکشـند .اسـتادی کـه بـه دانشـجو موضـوع میدهـد
منظـورش ایـن نیسـت کـه دانشـجو دربـارهی آن موضـوع بـا اسـتاد دیگـری پایاننامـه بگیـرد.
دانشـجویی میگفـت وقتـی فلان اسـتاد را از دور میبینـد راه خـود را کـج میکنـد تـا بـا او مواجـه
نشـود و مجبـور نباشـد دربـارهی موضـوع پایاننامـهاش توضیـح دهـد .برخـی دیگـر از اسـاتید
روشهـای پیچیدهتـر و مطمئنتـر را ترجیـح میدهنـد .آنـان صبـر و حوصلـهی بیشـتری بـه خـرج
ً
میدهنـد و محکـمکاری میکننـد تـا تیرشـان حتمـا بـه هـدف بخـورد.
یکـی از ایـن روشهـا در رودربایسـتی قـرار دادن دانشـجو اسـت کـه بـه شـیوههای گونا گونـی انجام
میشود .برای مثال استاد از همان روز اول طرح دوستی با دانشجو میریزد :او را به بهانهای به
اتاقش میکشـاند ،از وضعیت زندگی ،مشـکالت خانوادگی و برنامههایش برای آینده میپرسـد،
حتـی ممکـن اسـت او را بـه نـام کوچـک صـدا بزنـد .سـپس هنگامـی کـه خـود را بـه قـدر کافـی بـه
دانشـجو نزدیـک کـرد موضـوع پایاننامـه را پیـش میکشـد .شـیوهی دیگـر ایـن اسـت کـه اسـتاد
میکوشـد تـا بـه نحـوی کاری بـرای دانشـجو انجـام دهـد .بـرای مثـال مقالهی او را چـاپ میکند یا
پژوهشـی خـود او را سـهیم میکنـد یـا داوری مقالـهای را
بـه او کار دانشـجویی میدهـد یـا در طـرح
ِ

بـه او میسـپارد یـا او را بـه عنـوان ویراسـتار یـا ماننـد آن بـه جایـی معرفـی میکنـد ،حتـی بـه او پـول

قـرض میدهـد .سـپس هنگامـی کـه دانشـجو را از ایـن طریـق مدیـون خـود کـرد بحـث پایاننامـه
را مطرح میکند .مشـخص اسـت که در وضعیتهای مذکور دانشـجو راه بازگشـت ندارد و نا گزیر
تسـلیم خواسـتهی اسـتاد میشود.
روش دیگـر وعـده دادن بـه دانشـجو اسـت .دانشـجوی دکتـری مایـل اسـت پـس از فراغـت
از تحصیـل شـغلی در شـأن مـدرک خـود داشـته باشـد .برخـی از اسـاتید ،بهویـژه کسـانی کـه
سـمتهای اجرایـی ماننـد مدیریـت دارنـد ،بـه دانشـجو در بـاغ سـبز نشـان میدهنـد و وانمـود
میکننـد کـه در آینـده بـرای بـه دسـت آوردن شـغل مناسـب حامـیاش خواهنـد بـود .دانشـجو نیز
به امید حمایت اسـتاد با او پایاننامه میگیرد تا از یک سـو از حمایت او مطمئن باشـد و از سـوی
دیگر پیشـاپیش لطفش را جبران کرده باشـد .این وعدهها به دانشـجویان کارشناسـی ارشـد هم
داده میشـود .آنان میدانند که با مدرک کارشناسـی ارشـد نمیتوانند عضو هیئت علمی شـوند
اما در جامعهای که فار غالتحصیالن ،بهویژه در رشـتههای علوم انسـانی ،نمیتوانند بهسـادگی
شـغلی پیـدا کننـد حمایـت اسـتادی کـه مسـئولیت اجرایـی دارد میتوانـد کمـک بزرگـی بـرای بـه
دسـت آوردن شـغلی اداری باشـد.
روش دیگر این است که برخی از اساتید به شیوههای گونا گون ،مانند آسانگیری در درسهایی
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کـه تدریـس آن را بـر عهـده دارنـد و دادن نمـرهی بـاال ،بـه دانشـجویان اطمینـان میدهنـد کـه در
مـورد پایاننامـه نیـز سـختگیری نخواهنـد کـرد و ا گـر راهنمـا باشـند پایاننامـه بـا هـر کیفیتـی بـا
نمـرهی بـاال دفـاع خواهـد شـد .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در جلسـهی دفـاع ،برخـی از اسـاتید
راهنما و گاهی مشـاور به آب و آتش میزنند تا نمره را تا آنجا که امکان دارد باالتر ببرند ،گویی از
ایـن طریـق میخواهنـد پیامـی را بـه سـایر دانشـجویان برسـانند .ایـن اسـاتید در برابـر انتقادهـای
اسـتاد داور هیـچ پاسـخی ندارنـد ولـی بـا ایـن حـال بـه پایاننامـه نمـرهی عالـی میدهنـد .بایـد
پرسـید« :شـما کـه نتوانسـتهای از پایاننامـه دفـاع کنـی بـه چـه دلیـل ایـن نمـره را میدهـی؟»
ً
البته بسـیاری از دانشـجویان که هدفشـان صرفا فار غالتحصیل شـدن اسـت و کیفیت پایاننامه
برایشـان مهـم نیسـت ایـن قبیـل اسـاتید را ترجیـح میدهنـد .ایـن گـروه از دانشـجویان و اسـاتید
بهسـادگی همدیگر را پیدا میکنند و با هم هماهنگ میشـوند .یک گروه پول میخواهد ،گروه
دیگـر مـدرک .هـر یـک بـه آنچـه میخواهـد میرسـد و هـردو از ایـن معاملـه راضـی هسـتند.
یکـی از حربههایـی کـه ایـن اسـاتید بـرای بـاال بـردن نمـره از آن اسـتفاده میکننـد ایـن اسـت کـه
ً
در مـورد پایاننامـهای کـه اشـکالهای متعـدد دارد میگوینـد دانشـجو بعـدا اشـکالها را برطـرف
خواهـد کـرد و پایاننامـهی اصلاح شـده را تحویـل خواهـد داد .آنـان توقـع دارنـد سـایر اسـاتید
پایاننامـهای را کـه در جلسـهی دفـاع روی میـز اسـت نادیـده بگیرنـد و بـه پایاننامـهای خیالـی و
اصالحشده نمره دهند! این در حالی است که طبق مقررات فقط استاد راهنما نمونهی نهایی
پایاننامـه را امضـا خواهـد کـرد و اسـاتید مشـاور و داور پـس از جلسـهی دفـاع هیـچ نقشـی ندارنـد.
تجربـه نشـان داده اسـت کـه در ا کثـر مـوارد دانشـجو اصالحـات خواسـته شـده را ،دس ِـت کـم بـه
ً
طـور کامـلِ ،اعمـال نمیکنـد و پایاننامـه را ،تقریبـا بـه همـان شـکلی کـه در جلسـهی دفـاع بـوده
ً
اسـت ،بـه کتابخانـه تحویـل میدهـد .دلیـل ایـن مطلـب آن اسـت کـه اصالحـات را معمـوال داور
پیشـنهاد میدهـد نـه راهنمـا .از ایـن رو راهنمـا حساسـیت چندانـی در خصوص انجام اصالحات
نشـان نمیدهـد .ترفنـد دیگـری کـه اسـاتید مذکـور بـرای بـاال بـردن نمـره بـه کار میگیرنـد ایـن
اسـت کـه هنـگام نمـره دادن بـه پایاننامـه ابتـدا از داور میخواهنـد کـه نمـرهاش را اعلام کنـد و
سـپس بـا توجـه بـه نمـرهی او نمـرهای را اعلام میکننـد کـه معدلـش بـا نمـرهی داور نمـرهی مـورد
نظـر آنـان باشـد.
بدیـن ترتیـب بـه نظـر میرسـد کـه برخـی از اسـاتید منتظـر نمیماننـد تـا دانشـجو بـرای گرفتـن
پایاننامـه در اتـاق آنـان را بزنـد بلکـه فعـال برخـورد میکننـد و دانشـجو را بـه نحـوی وامیدارند که
در اتـاق را بزنـد .بـه قـول یکـی از اینگونـه اسـاتید «کسـی کـه پایاننامـهی دکتـری میخواهـد بایـد
روی مـخ دانشـجو کار کنـد».
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مطالبـی کـه گفتـه شـد در مـورد راهنمایـی پایاننامـه بـود زیـرا راهنما را دانشـجو انتخـاب میکند.
اما برخی از اسـاتید جدا از راهنمایی به دنبال مشـاوره و داوریهای متعدد هم هسـتند .از آنجا
که مشاور را راهنما و داور را مدیر گروه تعیین میکند این اساتید گاهی خودشان را برای مشاوره
بـه راهنمـا و بـرای داوری بـه مدیـر گـروه پیشـنهاد میدهنـد! در اینجـا ایـن پرسـش مهـم مطـرح
میشـود کـه «ا گـر قانـون تغییـر کنـد و قـرار شـود به راهنما ،مشـاور و داور هیـچ حقالزحمهای داده
نشـود چند تن از اسـاتید حاضرند در پایاننامه مشـارکت کنند؟»
ً
اسـاتیدی کـه بـه پایاننامـه صرفـا بـه عنـوان منبـع درآمـد نـگاه میکننـد بـرای رسـیدن بـه مقصـود
بایـد راهنمـا یـا مشـاور پایاننامههـای متعـدد باشـند .از آنجـا کـه هـر اسـتادی در چنـد زمینـهی
خاص تدریس و تحقیق میکند ا گر بخواهد فقط در آن زمینهها پایاننامه بپذیرد تعداد زیادی
نصیبـش نخواهـد شـد .در اینجـا اسـاتید مذکـور یکـی از دو راه را انتخـاب میکننـد :یـا دانشـجو را
مجبـور میکننـد کـه عالیـق خـود را کنـار بگـذارد و در زمینـهی عالیـق اسـتاد پایاننامـه بگیـرد و یـا
دامنهی فعالیت خود را افزایش میدهند و در موضوعهای گونا گون ،که تبحری در آن ندارند،
پایاننامه میپذیرند .در مورد اخیر کافی اسـت به فهرسـت پایاننامهها در گروههای آموزشـی و
اسـاتید راهنمـا ،مشـاور و داور آنهـا نگاهـی بیندازیـد تـا عمـق فاجعـه را دریابیـد .بـرای مثال ،زمانی
یکـی از اسـاتید ،راهنمایـی پایاننامـهای را دربـارهی فوکـو بـر عهـده گرفـت درحالیکـه بـدون تردید
حتـی نمیتوانسـت نـام ایـن فیلسـوف فرانسـوی را بـا حـروف التینـی بنویسـد .جالـب اینجـا اسـت
ً
کـه در اینگونـه مـوارد سـایر اسـاتید معمـوال اعتـراض نمیکننـد زیـرا نمیخواهنـد اسـتاد مذکـور در
آینـده همیـن اعتـراض را در مـورد پایاننامـهی آنـان مطـرح کند .متأسـفانه در گروههای آموزشـی
میـان برخـی از اعضـا قانـون نانوشـتهای وجـود دارد« :مـن بـه پایاننامـهی تـو اعتـراض نمیکنـم
تـو هـم بـه پایاننامـهی مـن اعتـراض نکـن ».البتـه ا گـر عضـوی قانـون «سـکوت متقابـل» را نقـض
کنـد عضـو دیگـر تالفـی خواهـد کـرد .بارهـا پیـش آمـده اسـت کـه اسـتادی در خصـوص پایاننامـه
یـا موضوعـی دیگـر بـه همـکار خـود اعتـراض کـرده امـا همیـن اعتـراض را در مـورد مشـابه بـه همـکار
دیگـر نکرده اسـت.
بایـد پذیرفـت کـه برخـی از اعتراضـات در گروههـای آموزشـی فقـط نوعـی تالفـی یـا تسـویه حسـاب
اسـت .ایـن پدیـده در جلسـههای دفـاع نیـز دیـده میشـود .گاهـی برخـی از اسـاتید راهنمـا،
بـه علـت مشـکل شـخصی کـه بـا داور دارنـد ،هیـچ پاسـخی بـه اشـکالهایی کـه او مطـرح کـرده
اسـت نمیدهنـد و در واقـع از ایـن طریـق میخواهنـد اشـکالهای او را بیاهمیـت جلـوه دهنـد
و تحقیـرش کننـد .ایـن اسـاتید گاهـی از دانشـجو هـم بـه عنـوان مهـرهی بـازی خـود اسـتفاده
میکننـد .دانشـجویی پـس از یکـی از جلسـات دفـاع بـه مـن گفـت« :راهنمـا از من خواسـته بود که
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بـه اشـکالهای داور بیاعتنایـی کنـم و بـه آنهـا پاسـخ ندهـم ».گاهـی دیـده شـده اسـت کـه دود
اختالفات شـخصی میان اسـاتید به چشـم دانشـجو رفته اسـت .چند بار در جلسـات دفاع شـاهد
بودهام که داور اسـتادی بوده که با اسـتاد راهنما خرده حسـاب داشـته اسـت .او به جای اینکه
مسـایل علمـی و غیرعلمـی را از هـم جـدا کنـد جلسـهی دفـاع را محـل خوبـی بـرای گرفتـن انتقـام
تشـخیص داده و بـا انتقـاد از پایاننامـه و کـمارزش دانسـتن آن کوشـیده اسـت تـا بـه راهنمـا ضربه
بزنـد .معلـوم نیسـت در ایـن میـان دانشـجوی نگونبخـت چـه گناهـی کـرده اسـت کـه حاصـل
تحقیقاش از داوری علمی محروم میماند و نمرهای را که سزاوار آن است نمیگیرد .گاهی این
مشکل اخالقی به مدیران نیز سرایت میکند .برخی از مدیران گروهها در تعیین داوران مسایل
غیرعلمـی را در نظـر میگیرنـد و حبوبغضهـای شـخصی یـا جناحـی را دخالـت میدهنـد .بـرای
مدیریـت یکـی از مدیـران گروههـا حتـی یـک داوری هـم
مثـال اسـتادی را میشناسـم کـه در زمـان
ِ
بـه او داده نشـد ،درحالیکـه در آن مـدت پایاننامههـای متعـددی در گـروه دفـاع شـد کـه وی در
زمینـهی آنهـا تخصـص داشـت .همچنیـن مدیـری را میشناسـم کـه وقتـی با راهنمـای پایاننامه
مشـکل داشـت اسـتادی سـختگیر را بـرای داوری آن تعییـن میکـرد.
برخـی از اسـاتید بـرای اینکـه پایاننامـه دچـار مشـکل نشـود و بهسـادگی بـه جلسـهی دفـاع برسـد
مشـاوری را پیشـنهاد میدهنـد کـه آسـانگیر باشـد و بهاصطلاح متـه بـه خشـخاش نگـذارد.
اینگونـه اسـاتید کـه حـرف همدیگـر را میفهمنـد بهتدریـج یکدیگـر را پیـدا میکننـد و حلقـهای
تشـکیل میدهنـد و در آن بـه بدهبسـتان مشـغول میشـوند ،بـه طوریکـه وقتـی یکـی راهنمـا
اسـت دیگـری مشـاور اسـت و برعکـس .یکـی از اسـاتید میگفـت در طـول سـالهایی کـه در گـروه
آموزشـی خـود عضـو بـوده حتـی یکبـار هـم مشـاور پایاننامـه نبـوده اسـت زیـرا قواعـد بـازی را بلـد
نبـوده و بـه همیـن دلیـل سـایر اعضـای گـروه او را در حلقـهی خـود راه ندادهانـد .ایـن مطلـب در
خصوص داور پایاننامه نیز صادق است .بسیاری از اساتید راهنما و مشاور مایل نیستند داور،
اسـتاد سـختگیری باشـد زیـرا در ایـن صـورت اشـکالهای پایاننامـه و در نتیجـه کـمکاری آنـان
برملا میشـود و حتـی ممکـن اسـت اجـازهی دفـاع نیـز داده نشـود .آنـان ا گـر بتواننـد داور را نیـز
از حلقـهی خـود تعییـن میکننـد و بهراحتـی بـه پایاننامـهای کـه کیفیـت خوبـی نـدارد نمـرهی
عالـی میدهنـد .مشـاور و داور میداننـد کـه ا گـر در مـورد ایـن پایاننامـه نمـرهی راهنمـا را تأییـد
مشـاور پایاننامههایـی کـه آنـان راهنمایـش هسـتند جبـران
کننـد راهنمـا نیـز بـه عنـوان داور یـا
ِ

خواهـد کـرد .چنـد سـال پیـش در دو هفتـه دو جلسـهی دفـاع برگـزار شـد کـه در اولـی مـن راهنما و

یکـی از همـکاران مشـاور بـود و در دیگـری آن همـکار راهنمـا و مـن مشـاور بـودم .در جلسـهی اول
مـن نمـرهای را پیشـنهاد کـردم و مشـاور هـم بیدرنـگ پذیرفـت .در جلسـهی دوم او نمـرهای را
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پیشـنهاد کـرد ولـی مـن قبـول نکـردم و آن را نمـرهی باالیـی دانسـتم .در عیـن نابـاوری بـه مـن رو
کـرد و گفـت« :هفتـهی پیـش مـن نمـرهی شـما را پذیرفتـم!»
جالـب اسـت کـه در برخـی از گروههـا مدیـر گـروه داور را بـا نظـر راهنمـا تعییـن میکند! معلوم اسـت
کـه راهنمـا اسـتادی را پیشـنهاد میدهـد کـه دردسـر ایجـاد نکنـد و همـه چیـز بـه خوبـی و خوشـی
تمام شود .البته این داور هم چندی بعد آن راهنما را به عنوان داور پایاننامهی خود پیشنهاد
خواهد داد .داور ا گر زیاد اشکال نگیرد این امکان را مییابد که نوبت بعد هم پیشنهاد شود ،در
غیـر ایـن صـورت از ورود در حلقـه منـع میشـود .اسـتادی را میشناسـم کـه فقـط بـه جـرم جدیـت
در داوری سـالها اسـت کـه حتـی یـک داوری هـم بـه او داده نشـده اسـت .اینهـا نمونههایـی از
نـان قـرض دادن بـه یکدیگـر اسـت کـه منافـع برخـی را تأمیـن میکنـد ولـی سـر علـم و دانش بیکاله
میماند.
همانطور که اشاره شد تعیین داور پایاننامه بر عهدهی مدیر گروه است .بدون تردید مهمترین
ویژگـی در تعییـن داور بایـد تسـلط او بـه موضـوع پایاننامـه باشـد .ایـن تسـلط از کارهای آموزشـی
یا پژوهشـی داور در زمینهی موضوع پایاننامه روشـن میشـود .در صورتی که این تسـلط وجود
نداشـته باشـد مدیـر گـروه حـق نـدارد چنیـن فـردی را بـه داوری بگمـارد امـا ا گـر تشـخیص داد کـه
داور از صالحیت الزم برخوردار است و ،در نتیجه ،پایاننامه را به وی سپرد باید به نظر او احترام
بگـذارد .یکـی از آسـیبهایی کـه گاهـی در اینجـا روی داده ایـن اسـت کـه وقتـی داور ،پایاننامـه
را غیرقابـل قبـول تشـخیص میدهـد و آن را رد میکنـد مدیـر گـروه پایاننامـه را بـه اسـتادی دیگـر
میسـپارد و با تأیید این اسـتاد جلسـهی دفاع برگزار میشـود ،گویی نظر داور اول هیچ اهمیتی
نداشـته و ،در واقـع ،بـرای خـودش نظـر داده اسـت .چنـد سـال پیـش پایاننامـهای را داوری
کـردم و آن را بـه دالیلـی غیرقابـل دفـاع تشـخیص دادم .هفتـهی بعـد متوجـه شـدم کـه مدیـر گروه
پایاننامـه را بـه یکـی از همـکاران داده و او هـم آن را تأییـد کـرده و در جلسـهی دفـاع نمـره هجـده
بـه آن داده شـده اسـت! بایـد از مدیـر گـروه پرسـید کـه ا گـر یـک داور پایاننامـهای را رد و داوری
دیگر تأیید کرده است چرا باید نظر داور دوم ترجیح داده شود؟ این نوعی بیاحترامی به استاد
اسـت .در این موارد به جای سـپردن پایاننامه به داوری دیگر باید از دانشـجو خواسـته شـود تا
اشـکالهای پایاننامـه را برطـرف و نظـر داور را تأمیـن کنـد .راه دیگـر ایـن اسـت کـه راهنما ،مشـاور
و داور جلسـهی مشـترکی بگذارند و در آن اشـکالهای داور را بررسـی کنند .این حداقل احترامی
است میتوان برای نظر داور قایل شد .حتی ا گر پایاننامه به داور دوم داده شده و او آن را تأیید
کـرده اسـت بایـد از داور سـوم بـه عنـوان داور نهایـی اسـتفاده شـود .اسـاتید زمانـی میتواننـد توقع
احتـرام از دانشـجویان را داشـته باشـند کـه خـود بـه یکدیگر احتـرام بگذارند.
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اسـاتیدی کـه بـرای رسـیدن بـه منافـع پایاننامـه عجلـه دارنـد ترجیـح میدهنـد پایاننامـهی
دانشـجویان نیمسـال آخـر را بپذیرنـد تـا فاصلـهی میـان تصویـب موضـوع پایاننامـه و دفـاع از آن
تـا حـد امـکان کوتـاه باشـد .از سـوی دیگـر بـه دانشـجو فشـار میآورنـد کـه هرچـه زودتـر دفـاع کنـد
زیـرا در ایـن صـورت هـم زودتـر بـه پـول آن میرسـند و هـم ظرفیتشـان بـرای گرفتـن پایاننامـهی
جدید خالی میشود .حتی برخی از آنان لیست انتظار دارند و دانشجویان را در این لیست نگه
میدارنـد تـا دانشـجویی دفـاع کنـد و ظرفیـت خالـی شـود.
ً
اسـاتیدی کـه پایاننامههـای متعـدد میگیرنـد معمـوال سـاعتهای زیـادی نیـز تدریـس میکنند
و ایـن دو کار را گاهـی نهتنهـا در دانشـگاه محـل اسـتخدام خـود بلکـه در دانشـگاههای گونا گـون
انجـام میدهنـد .علاوه بـر ایـن ،برخـی از آنـان مسـئولیت اجرایـی هـم دارنـد .ایـن اسـاتید وقـت
کافـی بـرای راهنمایـی ،مشـاوره و داوری پایاننامـه ندارنـد و بـه همیـن دلیـل وقـت چندانـی را
ً
بـه آن اختصـاص نمیدهنـد و گاهـی اصلا پایاننامـه را نمیخواننـد .آنـان بـه علـت کمبـود
وقـت میکوشـند تـا در هـر کالسـی دانشـجویان نخبـه را ،بـا روشهایـی کـه پیشتـر گفتـه شـد ،بـه
سـوی خـود جـذب کننـد .ایـن کار از دو جهـت سـودمند اسـت :یکـی اینکـه اینگونـه دانشـجویان
ً
معمـوال زیـاد وقـت اسـتاد را نمیگیرنـد و دیگـر اینکـه اسـتاد اطمینـان دارد کـه دانشـجو کارش را
بهدرسـتی انجـام میدهـد و پایاننامـه مشـکلی بـرای دفـاع نخواهـد داشـت .بارهـا در جلسـات
دفـاع شـاهد بـودهام کـه راهنمـا بخشهـای زیـادی از پایاننامـه را نخوانـده اسـت .بـرای مثـال
در یکـی از جلسـات دفـاع اسـتاد بـه دانشـجو گفـت خـوب بـود ایـن موضـوع را بـا فلان موضـوع
مقایسـه میکـردی .دانشـجو پاسـخ داد کـه فصـل هفتـم پایاننامـه بـه طـور کامـل مقایسـهی این
دو موضـوع اسـت! برخـی از اسـاتید راهنمـا نیـز حاضـر نیسـتند پایاننامـه را فصـل بـه فصل ببینند
و از دانشـجو میخواهند که کل پایاننامه را یکجا بیاورد ،درحالیکه وظیفهی راهنما این اسـت
که پایاننامه را بهتدریج بخواند و اشـکاالت را به دانشـجو بگوید .این اسـاتید گاهی در جلسـهی
دفاع با خلط مباحث علمی و غیرعلمی به جای آنکه محاسـن علمی پایاننامه را برشـمارند و از
آن دفاع کنند به شـخصیت دانشـجو میپردازند و از محاسـن اخالقی او سـتایش میکنند .البته
از نظـر اینگونـه اسـاتید مهمتریـن حسـن اخالقـی دانشـجو ایـن بـوده کـه آنـان را بـه عنـوان راهنمـا
انتخـاب کـرده اسـت و شـاید تعریفـی کـه از او میکننـد جبـران ایـن انتخـاب باشـد.
در مورد مشاوران وضعیت از این هم بدتر است .بهندرت دیدهام که مشاوری همهی پایاننامه
ً
را خوانـده باشـد .در مقابـل ،در مـواردی متوجـه شـدهام کـه مشـاور اصلا پایاننامـه را نخوانـده یـا
وقـت کمـی بـرای آن گذاشـته اسـت .شـبی خانـهی یکـی از اسـاتید مهمـان بـودم .گفـت مشـاور
پایاننامـهای اسـت و قـرار اسـت فـردا بـرای دفـاع بـه قـم برود .وقتـی از کیفیت پایاننامه پرسـیدم
گفـت« :هنـوز نخوانـدهام .فـردا در راه میخوانـم!» گاهـی نیـز مشـاور در جلسـهی دفـاع هنـگام
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گـزارش دادن دانشـجو پایاننامـه را ورق میزنـد و یکـی دو
سـؤال یـا اشـکال یادداشـت میکنـد تـا بـرای خالـی نبـودن
عریضـه مطـرح کنـد .در مـواردی نیـز مشـاور چنـد دقیقـهای
دربـارهی موضـوع پایاننامـه ،و نـه خـود پایاننامه ،صحبت
میکنـد .کار دیگـری کـه برخـی از مشـاوران انجـام میدهنـد
ایـن اسـت کـه پایاننامـه را بـدون خوانـدن و بـه صـرف تأییـد
راهنما تأیید میکنند درحالیکه هر اسـتادی باید وظیفهی
خـودش را انجـام دهـد.
برخی از دانشـجویان حتی زمانیکه راهنما یا مشـاور یا هردو
کمکـی بـه پایاننامـهی آنـان نکردهانـد ،از بیم غضب اسـاتید
یـا بـه امیـد گرفتـن نمـرهی خـوب ،در ابتـدای پایاننامـه از
آنـان تشـکر میکننـد! درحالیکـه تشـکر زمانـی معنـا دارد کـه
اسـتاد وظیفـهی خـود را انجـام داده باشـد .دانشـجویان
ً
معموال جرئت ندارند به اسـاتیدی که کارشـان را بهدرسـتی
انجـام ندادهانـد اعتـراض کننـد .یکـی از دانشـجویان
کارشناسـی ارشـد میگفت ا گر پیش از جلسـهی دفاع به اسـتاد اعتراض کنیم ممکن اسـت او لج
کنـد و نمـرهی پاییـن دهـد ،ا گـر پـس از جلسـه اعتـراض کنیـم امـکان دارد او در مصاحبهی دکتری
تالفـی کنـد ،ا گـر پـس از گرفتـن دکتـری اعتـراض کنیـم ممکـن اسـت نگـذارد عضـو هیئـت علمـی
شـویم .بنابرایـن دانشـجو ترجیـح میدهـد در ظاهـر تشـکر کنـد تـا در آینـده دچـار مشـکل نشـود.
البتـه ایـن در مـورد دانشـجویانی صـادق اسـت کـه کارشـان را درسـت انجـام داده باشـند .برخـی از
دانشـجویان کـه وقـت یـا سـواد نوشـتن پایاننامـهی خـوب را ندارنـد آرزو میکننـد کـه اسـاتید نیـز
ً
دسـت کـم دقیـق نخواننـد.
کارشـان را درسـت انجـام ندهنـد و پایاننامـه را یـا اصلا نخواننـد و یـا
ِ
ً
وضعیت داوران معموال بهتر از مشاوران است زیرا جلسهی دفاع بیشتر به آنان اختصاص دارد.
دسـت
آنـان هسـتند کـه بایـد اشـکالهای پایاننامـه را بیابنـد و بیـان کننـد .بنابرایـن الزم اسـت
ِ
کـم نگاهـی بـه بخشـی از آن انداختـه باشـند .امـا در اینجـا نیـز گاهـی مـوارد مضحکـی دیـده شـده
است .یکی از دانشجویان میگفت« :به استادی که به عنوان داور تعیین شده بود تلفن کردم و
گفتم هفتهی آینده جلسهی دفاع است .استاد گفت دو ساعت پیش از جلسه ،پایاننامه را به
اتاقـش ببـرم!» در مـوردی دیگـر ،بـه عنـوان مشـاور در جلسـهی دفـاع بـودم اما پس از گذشـت نیم
سـاعت از شـروع جلسـه از داور خبـری نشـد .وقتـی بـه او زنـگ زده شـد گفـت فکـر میکـرده جلسـه
روز دیگـری اسـت و پایاننامـه را نیـز نخوانـده اسـت ،بـا ایـن حـال گفـت خـودش را میرسـاند .سـر
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جلسـه فقط چند سـؤال از دانشـجو پرسـید و نمرهی راهنما و مرا تأیید کرد! خواندن پایاننامه
در جلسـهی دفـاع کـه در مـورد مشـاور گفتـه شـد گاهـی در مـورد داور نیـز روی میدهـد .در برخـی
از جلسـات دفـاع شـاهد بـودهام کـه داور فقـط دو یـا سـه دقیقـه صحبـت کـرده اسـت ،درحالیکـه
ً
حجـم پایاننامـه بیـش از دویسـت صفحـه بـوده اسـت .واقعـا از کجـا میتـوان فهمیـد کـه این داور
پایاننامـه را خوانـده اسـت؟ گاهـی نیـز دیـدهام کـه داور فـرم تأییـد پایاننامه را بـه محض دریافت
پایاننامه و حتی پیش از آن ،یعنی بدون آنکه کلمهای از آن را خوانده باشد ،امضا کرده است.
در برخـی مـوارد هـم داور فـرم داوری پایاننامـه را امضـا کـرده و در جلسـهی دفـاع نیـز بـا نمـرهی
باالیـی کـه راهنمـا و مشـاور بـه آن دادهانـد مخالفـت نکـرده اسـت امـا پـس از جلسـه هر جا نشسـته
پایاننامـه را بـه بـاد انتقـاد گرفتـه و آن را حتـی قابـل دفـاع ندانسـته اسـت!
چند سـالی اسـت که در جلسـات دفاع از پایاننامهی دکتری اسـتادی به عنوان «ناظر» از طرف
معاونـت پژوهشـی دانشـگاه شـرکت میکنـد امـا از یـک سـو معلـوم نیسـت شـرح وظایـف ایـن ناظـر
چیسـت و تـا چـه انـدازه میتوانـد در رونـد جلسـات دخالـت کنـد و از سـوی دیگـر بـه علـت اینکـه
ً
ظاهـرا هزینـهای بـه وی پرداخـت نمیشـود در عمـل دیـده شـده کـه یـا اواخر جلسـه وارد میشـود
یـا اول جلسـه میآیـد سـپس مـیرود و اواخـر جلسـه بازمیگـردد .مـن تا کنـون ندیـده و نشـنیدهام
کـه ناظـر در جلسـهی دفـاع نقشـی ایفـا کـرده باشـد و یـا پـس از جلسـه در گزارشـی کـه میفرسـتد
ً
ایـرادی گرفتـه باشـد .بـه نظـر میرسـد کـه حضـور او صرفـا تشـریفاتی اسـت.
برخـی از اسـاتید راهنمـا ،مشـاور یـا داور از ایـن هنـر برخوردارنـد کـه وقتـی پایاننامـه را نخواندهانـد
میتواننـد در جلسـهی دفـاع بـه نحـوی سـخن بگوینـد کـه تصـور شـود آن را خواندهانـد .ا گـر از
ایـن اسـاتید پرسـیده شـود کـه چـرا پایاننامـهای را کـه نخوانـده و اشـکاالتش را برطـرف نکردهایـد
تأییـد کردهایـد میگوینـد بـرای اینکـه کار دانشـجو راه بیفتـد .بـه نظـر میرسـد برخـی از اسـاتید
گمـان کردهانـد کـه وظیفـهی اصلیشـان راه انداختـن کار دانشـجو بـه هـر قیمتی اسـت و به همین
دلیـل بـه اسـاتیدی کـه جدیـت بـه خـرج میدهنـد و مقـررات آموزشـی را بهدقـت رعایـت میکننـد
ایـراد میگیرنـد .وقتـی ا کثـر افـراد وظیفهشـان را بهدرسـتی انجـام ندهنـد فـردی کـه درسـت عمـل
میکنـد بدنـام میشـود .یکـی از اسـاتید وظیفهشـناس میگفـت میـان دانشـجویان ،و حتـی
اسـاتید ،مشـهور اسـت که او کار دانشـجو را راه نمیاندازد .زیرا بارها پیش آمده اسـت که راهنما
پایاننامـه را تأییـد کـرده ولـی او کـه مشـاور بـوده بـه علـت آنکـه پایاننامـه اشـکاالت زیادی داشـته
آن را تأییـد نکـرده و از دانشـجو خواسـته تـا آنهـا را برطـرف کنـد .در مـواردی هـم او راهنمـا بـوده و
بـا وجـود تأییـد مشـاور ،پایاننامـه را تأییـد نکـرده اسـت .اسـاتید بایـد بداننـد کـه وظیفـهی اصلـی
اسـتاد ارتقـای سـطح علمـی کشـور اسـت و بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف گاهـی الزم اسـت کـه کار
دانشـجو راه نیفتـد .البتـه راه انداختـن کار دانشـجو بـدون طمـع هـم نیسـت .برخـی از اسـاتید کار
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دانشـجو را راه میاندازنـد تـا دانشـجو پشـت سـر آنـان بدگویـی نکنـد و یـا شـکایت آنـان را بـه مدیـر
گـروه یـا آمـوزش نبـرد یـا بـه نحـو دیگـری درصـدد انتقـام برنیایـد .برخـی دیگـر نیـز کار دانشـجو را راه
میاندازنـد تـا دانشـجو در آینـده جبـران کنـد .یکـی از اسـاتید میگفـت بیشـتر دانشـجویان جـذب
خبرگزاریهـا یـا روزنامههـا میشـوند .بنابرایـن ا گـر مـا امـروز کار آنـان را راه بیندازیم آنان هم فردا با
مـا مصاحبـه میکننـد یـا مقالـهی مـا را چـاپ میکننـد .در واقع این قبیل اسـاتید با رشـوه دادن به
دانشجویان برای خود مرید جمع میکنند و از آنان به عنوان نردبان شهرت سود میبرند .آنان
وانمـود میکننـد کـه هدفشـان خدمـت به دانشـجو اسـت ،درحالیکه هیچ مقصـودی جز خدمت
بـه خـود ندارنـد .ایـن نـوع رویکـرد بـه پایاننامـه باعـث شـده اسـت تـا بسـیاری از جلسـات دفـاع
شـکلی کلیشـهای به خود بگیرد و تبدیل به نمایشـنامهای شـود که متن هر یک از شـخصیتها
از قبل نوشته شده است :ابتدا دانشجو گزارشی کلی میدهد و از راهنما و مشاور تشکر میکند،
سـپس راهنمـا و مشـاور از دانشـجو تعریـف و تمجیـد میکننـد و در نهایـت داور حرفهایـی کلـی
ً
میزنـد و چنـد اشـکال جزئـی میگیـرد .تکلیـف نمـره نیـز مشـخص و معموال کف آن هجده اسـت.
پـردهی آخـر نمایـش هـم پذیرایـی و گرفتـن عکـس یـادگاری اسـت .حـال ا گـر اسـتادی بخواهـد
ایـن کلیشـه را بشـکند بـا مقاومـت از سـوی دانشـجو و اسـتاد روبـرو میشـود و در نهایـت یـا ترجیـح
ً
میدهـد کنـاره بگیـرد و اصلا وارد ایـن نمایـش نشـود و یـا بهتدریـج او را از صحنـه حـذف میکننـد.
از مطالـب مذکـور راز رقابتـی دیگـر ،یعنـی رقابـت بـرای تدریـس در مقطـع دکتـری ،آشـکار میشـود.
البتـه ممکـن اسـت اسـاتید بـرای تدریـس در ایـن مقطـع انگیزههـای متفاوتـی داشـته باشـند.
امـکان دارد اسـتادی تدریـس در کالس دکتـری را نشـاندهندهی سـواد بدانـد و از ایـن طریـق
بخواهـد وانمـود کنـد کـه باسـواد اسـت .اسـتاد دیگـری ممکـن اسـت حوصلـهی تدریـس نداشـته
ً
باشـد و کالس دکتـری را از ایـن جهـت ترجیـح دهـد کـه بیشـتر وقـت کالس معمـوال بـه گـزارش
دانشـجویان اختصـاص داده میشـود .امـا بایـد پذیرفـت کـه دلیـل اصلـی تمایـل برخـی از اسـاتید
به تدریس در مقطع دکتری فراهم شـدن امکان گرفتن پایاننامهی دکتری اسـت که ،همانطور
که پیشتر گفته شـد ،از لحاظ مالی قابل مقایسـه با پایاننامهی کارشناسـی ارشـد نیسـت .چند
سـال پیـش یکـی از همـکاران بـه مـن پیشـنهاد کـرد کـه در دانشـگاهی کـه او در آن تدریـس میکـرد
یـک درس دکتـری بدهـم و وقتـی بـا عـدم تمایـل مـن مواجـه شـد بـرای تشـویقم گفـت این فرصت
خوبـی بـرای گرفتـن پایاننامههـای دکتـری اسـت .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه گاهـی در گروههای
آموزشـی بـرای تدریـس در ایـن مقطـع میـان اسـاتید یـا میـان اسـتاد و مدیـر گـروه درگیـری پیـش
میآید و حتی کار به قهر و تهدید کشـیده میشـود .برخی از گروهها برای رفع مشـکل و به منظور
آنکـه درس دکتـری بـه میـزان کافـی بـرای متقاضیـان تدریـس وجـود داشـته باشـد و بهاصطالح به
همـه برسـد اقـدام بـه گرفتـن دانشـجوی دکتـری در گرایشهـای مختلـف کردهانـد ،بـدون آنکـه
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در میـان اعضـای گـروه در زمینـهی ایـن گرایشهـا بـه تعـداد الزم اسـتاد متخصـص وجـود داشـته
باشـد .در نتیجه ،در سـالهای اخیر شـاهد بودهایم که اسـاتیدی که سـابقه و سـواد کافی را برای
تدریـس در مقطـع دکتـری نداشـتهاند مشـغول تدریـس در ایـن مقطـع شـدهاند.
ً
آنچـه گفتـه شـد مـا را بـه پاسـخ ایـن پرسـش میرسـاند کـه «چـرا گروههـا معمـوال اسـاتید راهنمـا،
مشـاور و داور را از میان اعضای خود تعیین میکنند و اجازه نمیدهند تا اسـتادی خارج از گروه
ً
در پایاننامـه مشـارکت کنـد؟» ایـن موضـوع در مـورد راهنمـا تقریبـا قطعـی اسـت و ا کثـر قریـب بـه
اتفـاق گروههـا بـه هیـچ وجـه اجـازه نمیدهنـد کـه راهنمـای پایاننامـه از خـارج از گـروه باشـد.
بارها دیده شـده اسـت که پایاننامهای در یکی از گروهها دفاع شـده درحالیکه اسـاتیدی که در
آن مشـارکت کردهانـد هیـچ تخصصـی در زمینـهی موضـوع آن نداشـتهاند امـا اسـتاد یـا اسـاتیدی
خـارج از آن گـروه بودهانـد کـه بـه طـور خـاص دربـارهی آن موضـوع کار کردهانـد امـا از آنـان حتی به
عنـوان داور نیـز دعـوت نشـده اسـت .دلیـل ایـن اقـدام روشـن اسـت و برخـی از اسـاتید آشـکارا آن
را بیـان میکننـد .یکـی از اسـاتید در ایـن بـاره میگفـت« :چراغـی کـه بـه خانـه رواسـت بـه مسـجد
حـرام اسـت ».بـه ایـن معنـا کـه پـول پایاننامـه بهتـر اسـت میـان اعضـای گـروه توزیـع شـود نـه
خـارج از آن .البتـه اسـاتید بـرای پذیرفتـن پایاننامـه انگیزههـای دیگـری نیـز دارند زیـرا پایاننامه
در گرنـت و ارتقـا نیـز تأثیـر دارد .گرنـت مبلغـی اسـت کـه سـالیانه بـه اسـاتید بـرای فعالیتهـای
آموزشـی و پژوهشـی ،از جملـه مشـارکت در پایاننامـه ،اختصـاص مییابـد .ممکـن اسـت گفتـه
شـود کـه ارتقـای رتبـه جنبـهی علمـی دارد و اسـاتید بـرای گرفتـن آن انگیـزهی مالـی ندارنـد امـا
حقیقـت ایـن اسـت کـه ارتقـا معنایـی جـز افزایـش حقـوق نـدارد .همـه میداننـد کـه رتبههـای
علمـی ماننـد اسـتادیار ،دانشـیار و اسـتادتمام فقـط نشـاندهندهی سـابقه و کمیـت کارهـای
علمی استاد است نه کیفیت آنها و ،در نتیجه ،ربطی به سواد او ندارد .البته این احتمال وجود
دارد کـه اسـتادی دچـار توهـم شـود و تصـور کنـد کـه چـون اسـتادتمام اسـت پـس باسـواد اسـت.
انگیـزهی دیگـر اسـاتید بـرای پذیرفتـن پایاننامـه ایـن اسـت کـه چـاپ مقالـهی علمیـپژوهشـی
از پایاننامـه بـرای دانشـجوی دکتـری الزم و شـرط دفـاع اسـت و بـرای دانشـجوی کارشناسـی
ارشـد باعـث افزایـش نمـرهی پایاننامـه میشـود .ایـن مقالههـا بـه صـورت مشـترک با نام اسـتاد و
دانشـجو چـاپ میشـوند و بـرای اسـتاد امتیـاز و در نتیجـه پـول بـه همـراه دارنـد .بـه همیـن دلیـل
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برخی از اسـاتید به دانشـجوی کارشناسـی ارشـد برای تبدیل فصلی از پایاننامه به مقاله ،حتی
پـس از جلسـهی دفـاع ،فشـار میآورنـد و از روابـط و نفـوذ خـود بـرای چـاپ آن اسـتفاده میکننـد.
ً
بدیـن ترتیـب محبـوس کـردن پایاننامههـا در گروه آموزشـی یا مسـتقیما با انگیزهی مالی صورت
میگیـرد و یـا غیرمسـتقیم و از طریـق نقـش آنهـا در گرنـت و ارتقـای اعضـا.
برخـی از اسـاتید از نـام و شـهرت خـود بـرای کسـب درآمـد اسـتفاده میکننـد .زیـرا بعضـی از
دانشجویان در گرفتن پایاننامه بیش از آنکه به سواد یا جدیت استاد اهمیت دهند به شهرت
او اهمیـت میدهنـد .ایـن دانشـجویان مایلنـد نـام اسـتاد مشـهوری روی پایاننامهشـان باشـد و
گمـان میکننـد ایـن نـام میتوانـد بـه پایاننامـهی آنـان اعتبـار دهـد .انتخـاب اسـتاد مشـهور ایـن
حسـن را نیز دارد که اسـتاد میتواند از اعتبار خود اسـتفاده کند و دانشـجو را برای چاپ مقاله یا
کتـاب بـه مجلـه یـا ناشـر و بـرای تدریـس بـه مرا کـز آموزشـی معرفی کند .این در حالی اسـت که ا کثر
ً
اسـاتید مشـهور وقت یا حوصلهی خواندن پایاننامه را ندارند و برخی هم اصوال سـواد چندانی
ندارنـد و شهرتشـان کاذب اسـت .بعضـی از دانشـجویان نیـز ترجیـح میدهنـد اسـتاد راهنمایـی
ً
انتخاب کنند که بعدا بتواند شغلی برایشان فراهم سازد .از این رو ،به سمت اساتیدی میروند
که مسـئولیتهای اجرایی دارند .گاهی نیز داشـتن سـمتهایی مرتبط با پایاننامه میتواند بر
دانشـجو تأثیرگـذار باشـد .بـرای مثـال عضویـت اسـتاد در هیئـت داوران انتخـاب پایاننامـهی برتر
ممکـن اسـت دانشـجو را بـه امیـد برگزیـده شـدن پایاننامـهاش بـه سـوی او سـوق دهد.
چنـد سـالی اسـت کـه موضـوع خریـد و فـروش پایاننامـه بـه عنـوان یـک آسـیب جـدی در مقاطـع
تحصیالت تکمیلی مطرح شـده اسـت .دو پرسـش اساسـی در اینجا مطرح اسـت :نخسـت اینکه
چـرا برخـی پایاننامـه میخرنـد؟ دوم اینکـه چـرا برخـی پایاننامـه میفروشـند؟ در خصـوص
پرسـش اول بایـد گفـت گرچـه پایاننامـه ابـزار مهمـی اسـت کـه دانشـجو از طریـق آن میتوانـد
بـه رشـد علمـی دسـت یابـد امـا افزایـش سرسـامآور پذیـرش دانشـجو در ایـن مقاطـع باعـث شـده
اسـت تـا بسـیاری از دانشـجویان در حـد و انـدازهی تحصیلات تکمیلـی نباشـند و ،در نتیجـه،
سـواد یـا انگیـزهی نوشـتن پایاننامـه را نداشـته باشـند .پاسـخ پرسـش دوم نیـز بـه نوعـی بـه
همیـن نکتـه بازمیگـردد .افزایـش پذیـرش دانشـجو و نبـود بـازار کار باعـث شـده اسـت تـا برخـی
از فار غالتحصیلان بـه پایاننامهنویسـی بـرای دانشـجویان روی آورنـد .آنچـه از ایـن بحـث بـه
موضـوع ایـن مقالـه مربـوط میشـود نقـش اسـاتید در جلوگیـری از ایـن پدیـدهی زشـت اسـت.
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اسـاتید ا گـر کار راهنمایـی و مشـاوره را بهدرسـتی انجـام دهنـد بـدون تردیـد پـی خواهنـد بـرد کـه
دانشجو خود پایاننامه را نوشته یا فرد دیگری این کار را انجام داده است .اساتید باید دانشجو
را ملـزم سـازند کـه در فواصـل معیـن بـه آنـان مراجعـه کنـد و گـزارش کار دهـد .آنـان در ایـن مواقـع
باید با دانشـجو در خصوص موضوع پایاننامه وارد بحث شـوند و از جوانب کار بپرسـند و میزان
عالقهی او را بسـنجند .دانشـجویی که برای رفع اشـکال و گرفتن راهنمایی و مشـاوره به اسـاتید
مراجعه نمیکند و پایاننامه را فصل به فصل تحویل نمیدهد بلکه آن را یکجا میآورد احتمال
زیـادی دارد کـه خـودش آن را ننوشـته باشـد .زمانـی دانشـجویی بـا مـن ترجمـهی کتابـی را بـه
عنوان پایاننامه گرفته بود .او پس از تصویب موضوع ناپدید شد و پس از یک سال با پایاننامه
آمـد و وقـت دفـاع میخواسـت .مـن عبارتهایـی از متـن اصلـی را کـه در پایاننامه درسـت ترجمه
شـده بـود جلویـش گذاشـتم و از او خواسـتم تـا ترجمـه کنـد .از عهـده برنیامـد و معلـوم شـد کـه
خودش ترجمه نکرده اسـت .بنابراین ،بخشـی از رواج پایاننامهفروشـی ناشـی از بیمسـئولیتی
برخی از اسـاتید اسـت .دانشـجو وقتی میبیند اسـتاد اهمیت الزم را به پایاننامه نمیدهد و آن
را بهدرسـتی نمیخواند و مایل اسـت پایاننامه هرچه زودتر دفاع شـود تا به منافع حاصل از آن
برسـد راه را برای خرید پایاننامه هموار میبیند و ا گر روحیه و انگیزهی علمی نداشـته باشـد به
آن مبـادرت میکنـد .یکـی از دانشـجویان کـه ترجمـهی کتابـی را بـا یکی از اسـاتید دانشـگاه آزاد به
عنوان پایاننامه گرفته بود میگفت برای رفع اشـکال به اسـتاد مراجعه کرده و اسـتاد گفته بود:
«مـن وقـت نـدارم .بـرو بـده کسـی ترجمـه کنـد!» بـرای اینگونه اسـاتید اهمیتی ندارد که دانشـجو
پایاننامـه را نوشـته اسـت یـا فـردی دیگـر .مهـم ایـن اسـت کـه پایاننامـه نوشـته شـده و آمـادهی
دفـاع اسـت .برخـی از دانشـجویان نیـز بـه جـای خریـد پایاننامـه دسـت به سـرقت علمـی میزنند
و پایاننامـه را بـر اسـاس یـک یـا چنـد منبـع معـدود مینویسـند .در ایـن مـورد نیـز وظیفهشناسـی
اسـاتید میتوانـد مانـع عمـل نادرسـت آنـان شـود.
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نتیجه
مطالـب مذکـور نشـان میدهـد کـه وضعیـت پایاننامههـا از هـر جهـت یعنـی انتخـاب موضـوع،
تصویـب ،نـگارش و دفـاع دچـار آسـیبهای اساسـی اسـت .بـا توجـه بـه حجـم عظیـم پذیـرش
دانشـجو در دانشـگاهها در مقاطـع تحصیلات تکمیلـی هـر روز بـر تعـداد پایاننامههـا افـزوده
میشـود ولـی ایـن افزایـش بـه معنـای پیشـرفت علمـی کشـور نیسـت .حاصـل پایاننامههـا ایـن
اسـت کـه اسـتاد بـه پـول میرسـد و دانشـجو بـه مـدرک .در واقـع ا گـر پایاننامـه بـرای ارتقـای علـم
و دانـش آب نـدارد بـرای بهبـود زندگـی اسـتاد و دانشـجو نـان دارد .بـه دلیـل سـطح نـازل علمـی
پایاننامههـا ا کثـر آنهـا بـه چـاپ نمیرسـند و در کتابخانـهی دانشـگاهها خـا ک میخورنـد .برخـی
از آنهـا حتـی ارزش کاغـذی را کـه مصـرف کردهانـد ندارنـد .البتـه در کنـار اینهـا پایاننامههایـی هم
وجـود دارنـد کـه از ارزش علمـی برخوردارنـد ولـی تعـداد آنهـا انـدک اسـت.
عملکـرد نادرسـت برخـی از اسـاتید در زمینـهی پایاننامـه یکـی از آسـیبهایی اسـت کـه آمـوزش
عالـی دچـار آن اسـت و در ایـن مقالـه بـه آن پرداختـه شـد ،امـا در اینجـا نبایـد قضاوتـی یکسـویه
داشـت و نقـش عوامـل دیگـر را در ایـن عملکـرد نادیـده گرفـت .ا گـر بـه جنبههایـی بازگردیـم کـه در
مقدمه به آنها اشاره شد باید گفت که ،برای مثال ،در جنبهی دانشجویی ،ضعف و بیانگیزگی
بسـیاری از دانشـجویان حتـی در مقاطـع تحصیلات تکمیلـی؛ در جنبـهی نظـام آمـوزش عالـی،
اولویـت کمیـت بـر کیفیـت و فشـار بـر دانشـجویان بـه منظـور اتمـام هرچـه سـریعتر تحصیـل از یـک
سـو و فشـار بـر اسـاتید بـا هـدف بـاال بـردن تعـداد آثـار مکتـوب از سـوی دیگـر؛ در جنبـهی وضعیـت
کلـی کشـور ،مشـکالت اقتصـادی ،اجتماعـی و غیـره ،در عملکـرد اسـاتید در ایـن زمینـه مؤثـر بـوده
اسـت .ایـن عوامـل در کنـار زیادهخواهـی برخـی از اسـاتید باعـث شـده اسـت تـا عملکرد اسـاتید در
زمینـهی پایاننامـه چنـدان مطلـوب نباشـد .گرچـه بررسـی عوامـل و ریشـههای ایـن آسـیبها
در جـای خـود الزم اسـت امـا هـدف از نـگارش ایـن مقالـه فقـط بیـان مشـکل و آشـکار سـاختن
آسـیبهای موجـود در ایـن زمینـه اسـت .بـدون تردیـد شـناخت آسـیب و پذیـرش وجـود آن
نخسـتین مرحلـه بـرای برطـرف کـردن آن اسـت.
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