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 چكيده

چه چيزي "يكي از همكارانم پرسيد . پس از تكميل دوران خدمتم به عنوان يك استاد زيست شناسي اينك بازنشسته مي شوم
من  دلتنگ ": پاسخم چيزي بود كه سي سال پيش هرگز از خود انتظار نداشتم كه بگويم "بيش از همه دلتنگ ات مي كند؟

يئت علمي جديدي بودم آموزش را ضرورت زيانباري مي ديدم كه مرا از آن روزها كه عضو ه ".دبوخالقيت در آموزش خواهم 
بيشتر مي خواستم بر پژوهش تمركز كنم، و دانشجويان تحصيالت تكميلي را در آنچه اميدوار . آزمايشگاه دور نگه مي داشت

 –ه در كالس بلكه در آزمايشگاه بر اين باور بودم قوه تخيل ن. بودم مطالعات بديعي در رشد سلولهاي عصبي باشد راهنمايي كنم
آما وقتي زندگاني ام چرخش غيرمنتظره اي يافت . شكفته مي شودزاده و  -در ابداع روشها، طراحي آزمايشها و تفسير داده ها

  .دانستم كه چقدر در اشتباه بوده ام
 afarazmand@ut.ac.ir: مترجم مسئول

سال مي گذشت كه به عنوان استاد  10از عمر خدمتم 
رسمي با شوق تمام همچنان با تالشي شايسته درگير زمينه 
پژوهشي ام بودم كه خواهرزاده نوجوانم يتيم شد و به 

سرپرستي او را برعهده  (single parent)شكل تك والد 
پس از مدتي كه در سازگاري با شرايط جديدم . گرفتم

كه نمي توانم هم يك آزمايشگاه تمام عيار سپري شد ديدم 
علوم اعصاب را اداره كنم و هم به خواهرزاده ام آنچنان كه 

در نتيجه تصميم گرفتم تمركز . نيازمند آن است توجه كنم
آموزش دانشجويان دوره  به كارم را به جاي پژوهش عمدتاً

تمركز به آموزش اين اجازه را به من . كارشناسي تغيير دهم
اد كه آسانتر هر روزه در وقت معيني غروب خانه مي د

باشم و از فشار و زمان الزم براي اختصاص دادن به 
  .دانشجويان و پروژه ها مرا خالصي بخشيد

كه  - بسيار سخت بود كه يك برنامه پژوهشي را رها كرد
كار و وظيفه تعيين شده ام بود و اشتياق مرا  - تا آن زمان

ندن از دنياي پژوهش، به اميد براي دورنما. برمي انگيخت
داشتن بحث هاي پرشوروحال درباره آخرين كشفيات، 
خواندن مقاالت ژورنالها را جزء تكاليف آموزشي 

به شكلي فالكت بار . دانشجويان سالهاي باالتر تعيين كردم
دانشجويان با نگاهي اجمالي . اين نقشه شكست خورد

ور ر آنها غوطهمقاالت را ورق مي زدند ولي بندرت كامال د

بسياري حتي به شكلها نيز توجه نداشتند كه . مي شدند
  .انتظار من عمدتا توجه به آنها بود

وقتي به كتابهاي درسي زيست شناسي مقدماتي كه آنها در 
كالسهاي پيش خوانده بودند نگاه مي كردم راه حلي براي 

 -تصاوير فراواني از حقايق علمي. اين مشكل پيدا كردم
آرايه اي از استخوانها در بال پرندگان يا يك تاژك مانند 

در اين كتابها وجود داشت كه بسختي هر يك  - باكتريايي
از اين شكلها به شكلها و يا داده هاي ارائه شده در مقاالت 

به همان اندازه مشكل آفرين، اين بود كه .علمي مي مانست
كتابها بسيار بسيار كم شكلهايي داشتند كه نشان دهد 

 چه كسييافته هاي كليدي به دست آمده اند و يا  گونهچ
دانشجويانم : اينك معلوم بود چرا. آنها را انجام داده است

راحت بودند، اما اين علمي در به خاطر سپردن حقايق 
بصيرت را نداشتند كه چطور اين حقايق فراهم شده و يا 

آنچه من بيش از  -نبوغ پژوهش. چگونه نتايج اخذ شده اند
از نگاه  - چيز دوست داشتم به خاطر آن دانشمند شومهر

  .آنها گُم بود
اين الهام راه مرا در استفاده از نوشته هاي اوليه علمي در 

مطلب به  ه جاي يادگيري كلّببايد . آموزش تغيير داد
چندين جلسه از كالس . آموزش عمق موضوع مي پرداختم

صرف  را، با تجزيه و تحليل هريك از جداول و شكلها،
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. از مقاله اي واحد كردم (deconstruction)ساخت گشايي 
بوديد كه اي اگر شما نويسنده همكار مقاله "سپس پرسيدم 

  "هم اينك خوانديد، كار بعدي تان مي توانست چه باشد؟
برخي از دانشجويان با گفتن اينكه ما خلّاق نيستم از پاسخ 

رد سعي اما از آنها خواستم در اين مو. رفتندمي طفره 
و براي واداشتن آنها به فوريت كار اعالم كردم كه در  -كنند

كنيم كه برپا مي "گرنت (panel)ميز گرد"جلسه بعدي يك 
مطالعات پيشنهادي آنها را رتبه بندي كند و تصميم بگيرد 

  .خزانه فرضي اعتبارات پژوهشي را كجا بايد صرف كرد
خود را پس از شركت در اين ميزگردها دانشجويان حرف 

آنها از تنوع مطالعات بعدي در ميان پيشنهادات . پس گرفتند
آنها با شوق تمام . همكالسي هاشان شگفت زده بودند

و با ديدن  بحث مي كردند كه كدام ديدگاه برتري دارد
اينكه ميزگردهاي ديگر گزينه هاي متفاوتي دارند تعجب 

نكه اي "!بهترين است 6است كه ميزگرد  آشكار": مي كردند
مي ديدي هر دانشجويي در اين فرايند با پايبندي به يك 
نظر در مورد  قدرت خالقيت خودش چيزي كشف  مي 

ا يك زن باهوش و تيز به من گفت هبعد. كند هيجان داشت
دريافته كه چقدر حال خوبي داشته  - كه براي نخستين بار–

است كه كه مي ديده  ايده هاي علمي خودش بروز كرده 
  . است

ا به ازاي هر دقيقه اي صحبت در كالس مي توانستم آي
اما اين . چيزي بيشتر از اين به آنها آموخته باشم؟ مطمئنا

دانشجويان . چيزي نبود كه من به دنبال آموزش آن باشم
من . خود مي دانستند كه چگونه حقايق علمي را ياد بگيرند

بيشتر مي خواستم آنها در مورد فرايند پژوهش عميقا فكر 
مي خواستم كه . كنند و قوه خلّاقيت خود را توسعه دهند

  .آنها از تخيالت خودشان بهره جويند
) Stephen Sodheim(در غزلي مشهور استفان سونديم 

جايي كه هيچ كُالهي وجود  -من! ببين "نويسد مي
من چند دهه به دانشجويانم . "يك كاله ساختم - نداشت

به اميد اينكه آنچه در مورد  –آموزش خاص خود را دادم 
  . خالقيت خود مي آموزند دانشي باشد كه مي ماند

  :بعدالترجمه
به عنوان سردبير از خوانندگان درخواست مي كنم برداشت 

را به مجله ) يا نوشته هاي مشابه(خود را از اين مقاله كوتاه 
ارسال كنند بلكه بناي بحثي شود براي طرح موضوعات 

؛ نقش آموزش در پرورش ذهن نوآوري در آموزش
پژوهشگرانه؛ موانع آموزش خالق در كالسهاي درسي 

هره گيري از كتابهاي درسي و بدانشگاه ها يا حتي مدارس؛ 
مقاالت مجالت در كالسهاي درس؛ توازن بين آموزش و 

اين پاسخ  .پژوهش در حيطه وظايف اعضاي علمي و غيره
ر آموزش مي تواند حتي شامل ارسال تجربيات شخصي د

  .باشد
استادان، بويژه  اينها سواالتي است كه مي دانم ذهن اكثر

دارد به خود مشغول مي خيليهمكاران دانشگاهي جوان را 
به طور خاص، اغلب تبديل وضعيت يا ترفيع و  چرا كه،

ارتقاء آنها در سايه و چارچوب مقرراتي انجام مي شود كه 
دم و بنوعي پژوهش و فعاليت هاي پژوهشي را مق

هرچند بحث بسيار جدي و پردامنه است، . نافذترمي داند
شايد بشود با اختصاص شماره اي از مجله مباحث و 
ديدگاه هاي علمي و فني را در اين زمينه مطرح كرد و به 
سهم اندك خود به ياري همكاران انديشمند نويسنده و 
مترجم مجله راه حلهايي براي رفع تنگناهاي يك آموزش 

در كنار ) در دانشگاه آسيب هاي جدي دارد كه(خوب 
چاره جويي . فعاليت هاي پژوهشي انديشيده و پيشنهاد داد

براي اصالح مقررات يادشده هم مي تواند فايده ديگر اين 
  .بحث ها باشد

  :اين مقاله ترجمه اي است از
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