سخن آغازین

مسئلهای به نبم مسئله تحقیق
ٍلتی ثزای اٍلیي ثبر در سبلْبی دٍر در کالس درس اسبتیذ رٍش تحمیك حبضز ضذین،
جشء اٍلیي درسْبیی کِ گزفتین ایي ثَد کِ ّز تحمیمی ثزای پبسخ ثِ یک هطکل ٍ یبفتي راُ حل
یک هسئلِ اًجبم هیضَدٍ .لتی کِ هٌبثغ پژٍّص را ًیش ٍرق هیشًین ،هیثیٌین کِ هثالً ،هزحَم
آریبًپَر ًیش ّویي را هیگَیذً " :خستیي گبم پژٍّص هسئلِ گشیٌی است .پژٍّص ٍاکٌص اًسبى
است در ثزاثز هسئلِای.
ّزکجب هطکل ،جَاة آًجب رٍد
ّزکجب کطتی است ،آة آًجب رٍد "1
ثِ جلَتز ّن کِ هیآیین ٍ کتت اسبتیذ را ٍرق هیسًین ،ثبسّن ّوبى را هیثیٌین .دیبًی

راثطِ ثیي هَضَع ،فزضیِ ٍ هسئلِ تحمیك را ثب هثبلْبی سبدُای در کتبة خَد ثب ػٌَاى گلَگبُّبی
پژٍّص در ػلَم اجتوبػی ثِ سیجبیی ثیبى هیکٌذٌّ .2گبهی کِ اتَهجیل ضوب ثِ ًبگبُ اس حزکت ثبس
هیهبًذ! حیزت هیکٌیذ کِ «چزا چٌیي ضذ؟!» ایي هسئلِ است .هوکي است ثٌشیي توبم کزدُ ثبضذ؟!
(فزضیِ )1؛ هوکي است ایزاد ثزلی پیذا کزدُ ثبضذ؟! (فزضیِ  .)2ثِ دًجبل ایي ضبیذّب ،ثزرسی
ضزٍع هیضَد تب فزضیِّب آسهبیص ضًَذ ٍ در ًْبیت ،حمیمت رٍضي ضَد ــ تحمیك.
تجزثِی سِ دِّ تذریس ٍ تحمیك ٍ راٌّوبیی داًطجَیبى ٍ داٍری اًَاع رسبلِّب ٍ
همبلِّب ،اهب اغلت چیش دیگزی را هیگَیذ .در ثسیبری اس هَالغ هی ثیٌیذ کِ داًطجَی کبرضٌبسی
ارضذ ثِ ضوب هزاجؼِ هیکٌذ ٍ ضوي صحجت در ثبرُ رسبلِ خَد ،هَضَػی ّن پیطٌْبد هیکٌذ ٍ
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اصزار ٍ پبفطبری کِ هیخَاّذ در ثبرُ آى تحمیك کٌذ ٍ رسبلِ اش را ثٌَیسذ .پس اس کلّی هجبحثِ ٍ
کلٌجبر تبسُ هَفك هیضَیذ اٍ را لبًغ کٌیذ کِ :اٍل هسئلِ ،ثؼذ هَضَع .الجتِ در ایٌجب هٌظَرم دلیمبً
هَضَع تحمیك است یؼٌی چیشی کِ در سثبى اًگلیسی ثِ آى  topicهیگَیٌذ ًِ ،سهیٌِی هَضَػی
کِ  areaخَاًذُ هیضَد ــ چَى هب در ادثیبت خَدهبى ،خیلی ٍلتْب ایي دٍ هفَْم کبهال هتفبٍت
را ثب یک لفظ ادا هیکٌین .ثٌبثزایيّ ،ز پژٍّطی ،الفجبی اٍلیِ ٍ ػٌبصزی دارد کِ هحمك هیثبیست
آىّب را ثذاًذ ٍ ثز اسبس آىّب ػول کٌذ .اهب هتبسفبًِ ثسیبر دیذُ ضذُ کِ ًِ هحمك هحتزم (کِ
داًطجَ ثبضذ) ًِ ٍ ،سزپزست هحتزم اٍ (کِ استبد راٌّوب ثبضذ) ،چٌذاى ثِ ایي هسئلِ تَجِ ًذارًذ.
در همبم داٍر یک رسبلِ ،آى را هیخَاًیذ ،هیثیٌیذ کِ هطلجی (گبُ ثسیبر ثلٌذ ثبال) ثب تیتز «هسئلِ
تحمیك» ًَضتِ ضذُ ،اهب ّزچِ هیخَاًیذ ،ثِ چیشی ثب خصَصیبت هسئلِ تحمیك ًویرسیذٍ ،
آخزسز ّن ثیبى هسئلِ توبم هیضَد ٍ اس «هسئلِ» خجزی ًیست! ثؼضی خیلی کِ ٌّز هیکٌٌذ ،ثؼذ اس
کلّی هطبلت طَالًیِ پیطیٌِگًَِ ثِ ًمل اس ایي ٍ آى ،در پبراگزاف آخز ثب ػجلِ یک جولِ هیًَیسٌذ
کِ هثالً ..." :ثٌبثزایي ،در ایي تحمیك هیخَاّین فالى ٍ ثْوبى کٌین ٍ ".اضبرُ هیکٌٌذ ثِ هَضَع
تحمیك .اهب ًِ رثطی ثیي ایي جولِ ٍ جوالت پیطیي هیثیٌیذ ًِ ٍ ،آى جولِ سبختبر ثیبى هسئلِ دارد.
جبلت ایي است کِ اًتظبر هیرٍد ایي رسبلِ اس سیز دست حذالل یک استبد راٌّوب ٍ یک استبد
هطبٍر ّن گذضتِ ثبضذ .هي لصذ ًذارم خذای ًکزدُ ثِ احذی جسبرتی کزدُ ثبضن ٍ یب ایٌکِ
ثخَاّن در ایٌجب درس رٍش تحمیك ثذّنٍ ،لی هتبسفبًِ ّزچِ اس دِّی گذضتِ ثِ ایٌسَ هیآیین،
ایي هسئلِ پزرًگتز هیضَد .ثبرّب ٍ ثبرّب در جلسبت دفبع اس رسبلِ ثِ ایي هَضَع اضبرُ ضذُ ثِ
ایي اهیذ کِ داًطجَی ثؼذی ایي اضتجبُ را تکزار ًکٌذ؛ اهب دریغ اس اًذکی تَجِّ! چزا؟ فکز هیکٌن
دٍ دلیل ػوذُ دارد .اٍل :چیشی کِ هیتَاًن آى را «سٌذرم رًٍَیسی رسبلِ» ثخَاًن .ثبرّب ٍ ثبرّب ثب
کوبل تؼجت دیذُ ضذُ کِ داًطجَیی ثز خالف آًچِ کِ اسبتیذ ٍی ثِ اٍ گفتِاًذ ،هَاردی را ثِ
اضتجبُ ٍ ثِ ضکل دیگزی ثجش آًچِ کِ ثِ ٍی گفتِ ضذُ هی ًَیسذ (هثالً ّویي کِ ثیبى هسئلِ ،ثیبى
پیطیٌِ ًیست)ٍ .لتی دلیل را هیپزسیذ ،هیگَیذ ،رفتن در فالى رسبلِ دیذم ایٌطَر ًَضتِ ضذُ!
هیذاًیذ چزا؟ ثخبطز ایٌکِ هتبسفبًِ اػتوبد ثِ ًفس ًذاردٍ .لتی ثِ ٍی گفتِ هیضَد کِ آى رسبلِ ّن
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اضتجبُ دارد ،دلیل هی آٍرد کِ آى رسبلِ دفبع ضذُ! حزفص ّن ػلی االصَل هٌطمی است .ثٌذُی خذا
اًتظبر دارد یک رسبلِی دفبع ضذُ ػبری اس اضتجبُ ثبضذ؛ ٍلی هتبسفبًِ هیداًین کِ ایٌطَر ًیست! ٍ
ّستٌذ رسبلِّبیی کِ حتی ثب ًوزات ػبلی دفبع ضذُاًذ اهب هطکل دارًذ ٍ .ایي خَد گَیبی هسئلِ ٍ
هؼضل دیگزی است کِ فکز هیکٌن ثبیذ ثحث جذاگبًِای ثِ آى اختصبظ دادُ ضَد.
اس «هسئلِ» دٍر ًطَین .دلیل دیگزّ ،جَم سیلگًَِی داًطجَیبى تحصیالت تکویلی
است کِ هتبسفبًِ ثذٍى خَاست ٍ آهبدگـی کبفی گزٍُّـبی آهَسضی ٍارد داًطـگبُ هیضًَذ ٍ
هیتَاى گفت ثِ ًَػی ثِ گزٍُّب تحویل هیضًَذ .ایي داًطجَیبى ثِ سالهتی پس اس اتوبم کالسْب
ثبیذ رسبلِ ثگذراًٌذ .اهبّ ،وِ هیداًین کِ اًجبم تحمیمبت ثکز ٍ اصیل همذهبتی السم دارد کِ
اٍلیٌصّ ،وبًطَر کِ اضبرُ ضذ« ،هسئلِ یبثی» است ٍ .ایي ،خَد هستلشم صزف ٍلت ٍ دلّت است
ٍ ثِ سهبى ًیبس دارد .داًطجَی هؼصَم ضبیذ چٌذاى تمصیزی ّن ًذاضتِ ثبضذ اگز تؼجیل کٌذ ،چزا؟
ثخبطز ایٌکِ هزتجبً آئیيًبهِ ٍ لَاًیي ٍ همزرات صبدر هیضَد کِ داًطجَ ثبیذ دٍسبلِ درسص را
توبم کٌذ ٍگزًِ اس خَاثگبُ خجزی ًیست! ایي ثٌذُ خذا ّن هیخَاّذ ّزطَر ضذُ در ظزف یک
ًیوسبل ثبلی هبًذُ اس تحصیلص (چَى کالسْب هؼوَال در سِ ًیوسبل توبم هیضًَذ) ،کبر را توبم
کٌذ .ایي است کِ ثِ ّز ٍسیلِای چٌگ هیسًذ تب رسبلِای آهبدُ کزدُ ٍتحَیل دّذ .اس سبل 1375
تب کٌَى کِ در گزٍُ کتبثذاری داًطگبُ ضْیذ چوزاى داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ داضتِاین ،ضخصبً
ثِ یبد ًذارم ثجش دٍ -سِ ًفز ًخجِ ،ثمیِ تَاًستِ ثبضٌذ دٍرُ کبرضٌبسی ارضذ خَد را در ظزف 2
سبل توبم کٌٌذ! افزادی کِ ثِ آًْب اضبرُ هیکٌن ،افزادی ثَدًذ کبهال ػاللوٌذ ،پز هطبلؼِ ،ثب پطتکبر ٍ
ثب ّذف کِ ضبگزد اٍل دٍرُّبی خَد ضذًذ .ثذیْی است اس ّوِ ًویتَاى اًتظبر داضت چٌیي
ثبضٌذ؛ اهب هتبسفبًِ ٍلتی ّوِی داًطجَیبى فطبر ٍ تٌگٌبّبی ثیخَاثگبّی را پیص رٍ داضتِ ثبضٌذ،
الجزم ،ػطبی کیفیت تحمیك ٍ رسبلِ را ثِ لمبیص هیثخطٌذ ًِ .ایٌکِ ًیستٌذٍ ،لی هتبسفبًِ کن
ّستٌذ کسبًی کِ پیِ هطکالت را ثِ تي ثوبلٌذ ٍ ثِ کیفیت پبیجٌذ ثبضٌذً .تیجِ چیست؟ ّویي ثل
ثطَیی کِ اهزٍسُ هطبّذُ هیضَد؛ یؼٌی ّوبى چیشی کِ اسـتبد ارجوٌذ جٌبة دکتز دیبًی ثِ آى
هیگَیذ «هسئلِ سبسی» ًِ هسلئِ یبثی!
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اهب ،ایي اس صَرت هسئلِ .راُ حل چیست ٍ چکبر ثبیذ کزد؟ اس ًظز ایي حمیز راُ حل در
ثزگزداًذى جزیبًبت تحصیالت ػبلیِ ثِ رٍال طجیؼی خَدش هی ثبضذ .فکز ًویکٌن کسی ثب ایي
هَضَع هخبلف ثبضذ کِ ّزلذر هب ثخطٌبهِ صبدر کٌین ٍ ًْیت ثشًین ٍ فطبر ٍارد کٌین ،هطبلؼِ ٍ
تحمیك چیشی ثبضذ کِ ثذٍى گذراًذى هزاحل طجیؼی خَدش ثِ ثبر ثٌطیٌذ .راّص ایي است کِ اس
آهبرگزایی ّبی ثیحذ ٍ حزیصبًِای کِ هتبسفبًِ ایي اٍاخز سیبد ضذُ ثَد ،کن کٌین ٍ ثیطتز ثِ فکز
کیفیت تحصیل ثبضین .لطؼبَ ،ثزاثز همزراتّ ،زیک اس ایي رسبلِّب ،ثِ همبلِای ّن هٌتْی هیضَد،
ٍاالّ داًطجَ ًوزُ کبهل رسبلِ را ًویگیزد؛ اهب کذام همبلِ؟ آیب ثب تَجِ ثِ آًچِ کِ گفتِ ضذ ،هیتَاى
اًتظبر داضت رسبلِ ٍ همبلِای تَلیذ ضَد کِ ثیص اس ایٌکِ ػذدی ثِ آهبر هَجَد اضبفِ کٌذ ،دردی
ّن اس دردّبی جبهؼِ ٍ دًیبی ػلن دٍا کٌذ؟ خَضجختبًِ در سبلْبی اخیز ثِ آهبرّب ٍ ًوَدارّبی
ضگفت اًگیشی اس رضذ همبالت ػلوی چبح ضذُ در هجالت داخلی ٍ خبرجی دست یبفتِاین کِ
لطؼبً ثخص هْوی اس آى حبصل ّویي رسبلِّب است؛ اهب آیب ٍالؼبً تَاًستِاین ثِ للِّّبی ػلن ّن
دست یبثین؟ آًطَر کِ در سٌذ چطن اًذاس هطزح است؟ آیب للِّّبی ػلن هسبٍیست ثب تؼذاد همبالت
چبح ضذُ؟ خَة است کوی ثِ ایي سئَال ثیٌذیطین .اگز خَة دلت ضَدّ ،وِ ایٌْب در هسئلِای
ثِ ًبم «هسئلِ تحمیك» ریطِ دارد.
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