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جامعهپذیری دانشگاهی :مهارتها و راهبردهایی برای
بهبود کیفیت و زندگی و موفقیت دانشگاهی ،سازمان
انتشارات جهاد دانشگاهی.۱۳۹۵ ،

چکیده :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در سال
 1395کتابی با عنوان «جامعهپذیری دانشگاهی :مهارتها
و راهبردهایی برای بهبود کیفیت زندگی و موفقیت
دانشگاهی» منتشر کرده است .این کتاب پیرامون بعضی
ابعاد کیفیت اوضاع دانشگاهی به رشته تحریر درآمده
است .نویسنده در نوشتار حاضر ،با مقایسه محتوای
کتاب مذکور با کتاب Your Guide to College Success:
 Strategies to Achieving Your Goalsاثر Santrock
و  ،Holonenکتاب جامعه پذیری دانشگاهی را در بوته نقد
و بررسی قرار داده است.
کلیدواژه ها :کتاب «جامعه پذیری دانشگاهی» ،موفقیت
دانشگاهی ،کیفیت اوضاع دانشگاهی ،نقد کتاب.

النجاح يف االنتحار اجلامعي
حمسن إسالمي
ّ
اخلالصـة :أصـدرت مؤسسـة انتشـارات اجلهـاد اجلامعـي يف سـنة
ً
ّ
ّ
الفارسـية حتـت عنـوان جامعهپذيـرى
الشمسـية كتابـا باللغـة
1395
دانشـگاهى :مهارتهـا و راهبردهـاىي بـراى هببـود كيفيـت زندگـى و
ّ
ّ
كادمييـة :مهـارات
االجتماعيـة األ
موفقيـت دانشـگاهى (= التنشـئة
وتوجهيـات لتحسين مسـتوى املعيشـة والنجـاح اجلامعـي) .وهـذا
ّ
الكتاب يبحث عن بعض أبعاد ّ
اجلامعية.
كيفية األحوال
واملقال احلايل يقوم كاتبه مبقارنة حمتو يات الكتاب املذكور مع كتاب
Your Guide to College Success: Strategies to Achieving
 your Goalsمـن تأليـف  Santrockو  =( Holonenدليلـك للنجـاح
اجلامعـي :أسـاليب كـي تصـل إىل أهدافـك) ليصـل مـن خالل ذلك
ّ
النقدية عىل الكتاب املذكور .
إىل تقد مي بعض مالحظاته
ّ
األساسـية :كتـاب جامعهپذيـرى دانشـگاهى (= التنشـئة
املفـردات
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعية األ كادميية) ،النجاح اجلامعي ،كيفية األحوال اجلامعية،
نقد الكتاب.

Success in Academic Life
Mohsen Islami
Abstract: In 2016, Jihad Daneshgahi Publishing Organization published a book entitled
«University Socialization: Skills and Strategies
for Improving the Quality of Life and Academic Success». This book has been written about
some aspects of the quality of the university
situation. In the present article, the author
compares the content of the book with another
book «Your Guide to College Success: Strategies to Achieving Your Goals» by Santrock and
Holonen, and reviews the book.
Keywords: The book «Academic Socialization»,
academic success, the quality of the academic
situation, book review.
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درآمد
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در سال  ۱۳۹۵کتابی با عنوان جامعهپذیری دانشگاهی :مهارتها
ٔ
درباره
و راهبردهایی برای بهبود کیفیت زندگی و موفقیت دانشـگاهی 1را منتشـر کرده اسـت .این کتاب
بعضی از ابعاد کیفیت اوضاع دانشگاهی ما گویاست.

«موفقیت» دانشگاهی
بهـا متناسـب بـا مخاطـب دانشـجو و دانشـگاهی انـواع مختلفـی دارند.
مخاطـب کتـاب کیسـت؟ کتا 
برای مثال کسی که قصد ورود به دانشگاه را دارد ،باید درک اولیهای از رشتههای مختلف و ویژگیهای
هر یک از آنها داشته باشد .همچنین غالب دانشجوها میخواهند بدانند چطور مفیدتر درس بخوانند
و عملکـرد بهتـری در امـر تحصیـل و مراحـل بعـد از آن داشـته باشـند .بسـیاری از آنهـا هـم در کنار درس،
ٔ
دغدغه زندگی اجتماعی در دوران دانشـجویی را دارند .به همین ترتیب ،بعدتر این سـؤال پیش میآید

که ٔ
ادامه تحصیل تا چه مقطعی الزم است و چگونه بدانیم چه دانشگاههایی برای مقاطع باالتر بهترند.
در نهایت هم شاید کسانی به فکر شغل دانشگاهی بیفتند و بخواهند بدانند که ویژگیهای این شغل
چیست،؛ مزیت و عیبش کدام است؛ راه به دست آوردنش چیست و چگونه میتوان در آن پیش رفت.
بهـا را در نظـر بگیر یـد .کتاب مختصر دانشـجوی موفـق :راهکارها و توصیههای
چنـد نمونـه از ایـن کتا 
3
عملـی بـرای موفقیـت درسـی دانشـجویان 2نمون ٔـه خوبـی بـرای مقاطـع اولیـه تحصیل اسـت .فـن مطالعه
مخاطب
مخاطب عمومیتری دارد ،اما با تفصیل و جزئیات بیشتری هم به این موضوع میپردازد و برای
ِ
کمی پختهتر است .گاهی هم کتابها برای مخاطب محدودتری هستند .برای مثال فوتوفن فلسفه:
راهنمای عملی موفقیت در رشته فلسفه 4برای دانشجویان کارشناسی فلسفه یا کسانی است که ممکن
اسـت در دانشـگاه درس فلسـف ه پیـش روی داشـته باشـند .گاهـی هـم کتابهـای این حوزه بـرای مقاطع
تحصیالت تکمیلی و بعد از آن هستند .کار خوبی است جز آنکه نیست :مسیر موفقیت در دانشگاه
بیشـتر در بـاره تصمیـم بـه ادام ٔـه تحصیـل در مقاطـع دکتـری و شـغل دانشـگاهی اسـت .از جملـه دربـاره
5

درآمد اعضای هیئت علمی و نسبت مناسب آموزش/پژوهش و مانند آنها هم توضیح داده است.
کتـاب مـورد بحـث مـا در کجـای این تصویر قـرار میگیرد؟ عنوان کتاب در اینبـاره قیدی ندارد و معلوم
 . 1روی جلـد اثـر ذکـر شـده اسـت« :مؤلفـان :دکتـر ( ...دانشـیار گـروه روانشناسـی تربیتـی ،دانشـگاه الزهـرا) ( ... /دانشـجوی دکتـری
روانشناسی تربیتی ،دانشگاه الزهرا)».
 . 2مت هکتیو تیلور و ماری بونسال؛ ترجمه محمد سعیدیمهر ؛ قم :بغضةالرسول.۱۳۸۱ ،
 . 3لیندار فریل انیس؛ ترجمه علی صلحجو ؛ تهران :مرکز نشر دانشگاهی( ۱۳۸۷ ،چاپ ششم).
 . 4نایجـل واربرتـون؛ ترجمـۀ علیرضـا حسـنپور ؛ قـم :طـه( .۱۳۹۷ ،همیـن ترجمـه قبلتـر بـا عنـوان اصلـی چگونـه فیلسـوف شـویم منتشـر
شده بود :تهران :رویش نو )۱۳۸۶ ،

5 . Jason Brenna, Good Work If You Can Get It: How to Success in Academia, Johns Hopkins University Press, 2020.

البته عنوان این کتاب در متن دقیق ترجمه نشده است.
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نیسـت بـرای کـدام گـروه از مخاطبـان دانشـگاهی اسـت ،ولـی عنـوان
ً
اصلـی آن نسـبتا درشـت و سـنگین اسـت :جامعهپذیـری دانشـگاهی،
امـا عنـوان فرعـی عمومیتر اسـت :مهارتهـا و راهبردهایی بـرای بهبود
کیفیـت زندگـی و موفقیـت دانشـگاهی .کتـاب را کـه بـاز کنیـم و سـراغ
فهرسـت برویم ،ابهام کمتر میشـود .کتاب سـیزده گفتار دارد و بعضی
از آنهـا دربـاره «مهارتهـای خوانـدن و نوشـتن» و «مهارتهـای مطالعه
و حافظـه» و «موفقیـت در آزمـون» (گفتارهـای هفـت تـا نـه) اسـت .ا گـر
از فهرسـت بگذریـم و پیشگفتـار «مؤلفـان» را بخوانیـم ،دیگـر در بـاره
مخاطب ابهامی نمیماند.
ایـن کتـاب بـه عنـوان منبـع درس مهارتهـای زندگـی بـرای تمامـی
دانشـجویان در تمامـی رشـتهها و دورههـای تحصیلـی سـودمند اسـت.
البته مخاطب اصلی آن دانشـجویان سـال اول دانشـگاه هسـتند که در
ابتدای راه تحصیالت دانشگاهی قرار دارند و به دلیل تفاوتهای دانشگاه با دبیرستان به مهارتهایی
برای سازگاری با محیط آموزشی جدید نیاز دارند( .ص )۸
این توضیح بسیار نویدبخش است .به ویژه چون در فهرست کتاب عناوینی درباره «بهداشت جسمی
و روانی» و «مدیریت مالی» (گفتارهای یازده و دوازده) نیز دیده میشوند؛ موضوعاتی که در اهمیتشان
تردیـدی نیسـت ،ولـی معلـوم نیسـت در چـه بخشـی از کـدام مقطـع تحصیلی بایـد آنها را یـاد گرفت .پس
ً
دانشـیار دانشـگاهی دولتی همـراه دانشـجوی دکتری
قاعدتـا جـای خوشوقتـی اسـت کـه هیئـت علمـی
ِ

همـان دانشـگاه چنیـن کتابـی را تألیـف کردهانـد و ناشـر سـازمان انتشـارات «جهـاد دانشـگاهی» اسـت؛
ً
ٔ
جامعه
جایی که به نظر میرسد دقیقا متکفل پرکردن خألها و تأمین منابع آموزشی مفید برای کمک به
دانشـگاهی اسـت ،جـز آنکـه اوضـاع و احـوال ایـن کتاب هیچ طبق قاعده نیسـت .با نـگاه به یک کتاب
دیگر موضوع روشن میشود.

پدیده بینام
بیایید به کتاب دیگری نگاهی بیندازیم که برای سطح کالج است:
)Your Guide to College Success: Strategies to Achieving your Goals (2010

کتاب را جان دابلیو  .سنتراک 6و جین اس .هالونن 7نوشتهاند و ناشر آن ودزورث است .ویراست ششم
کتاب که در سـال  ۲۰۱۰منتشـر شـده اسـت  ۱۲فصل دارد .در میان فصول کتاب عناوین« :هضم کنید:
6 . John W. Santrock.
7 . Jane S. Halonen.
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یادداشـتبرداری و مطالعه»« ،بهبود مهارتهای مطالعه و حافظه» و «موفقیت در آزمون»( ،فصلهای
 ۶و  ۷و « )۸مسـئول سلامت جسـمی و روحـی خودتـان باشـید» و «در امـور پولـی مدیـر خوبـی باشـید»
یشـود .بـه نظـر میرسـد کـه شـباهت عنـوان کتـاب انگلیسـی بـا هدفـی کـه
لهـای  ۱۰و  )۱۱دیـده م 
(فص 
«مؤلفان» کتاب فارسی ذکر کرده بودند و همچنین مطابقت عناوین فصول مذکور و ترتیب آنها موجب
سوءظن میشود .در ادامه بررسی میکنیم که این سوءظن بجاست یا خیر .
شاید توضیحی که در «پیشگفتار مؤلفان» ذکر شده است این بدبینی را برطرف کند:
محتوای این کتاب ،تجربی ـ کاربردی اسـت که بر پایه اصول روانشناسـی تربیتی (آموزشـی)
و بـا الهـام از یـک الگـوی راهبـردی شـش قسـمتی (سـنتروک و هالونـن )۲۰۱۰ ،تدویـن شـده
است)۸( .
باالخره به این کتاب انگلیسـی اشـاره شـده اسـت .در واقع مشـخصات این اثر در بخش منابع نیز آمده
لهـای دو کتـاب جامعهپذیـری دانشـگاهی فارسـی و
اسـت .پـس شـاید شـباهت چنـد عنـوان از فص 
راهنمـای موفقیـت در کالـج انگلیسـی و شـباهت ترتیـب آنهـا اتفاقی و در حد ایدهگرفتن باشـد .خواهیم
دید که چنین نیست.
ً
ً
ٔ
نمونه خروار  .عمال کل فصلها یکسان
مواردی از شباهت فصلها که ذکر شد ،صرفا نمونه بود و مشتی
هسـتند .البتـه کتـاب فارسـی  ۱۳گفتـار دارد و کتـاب انگلیسـی  ۱۲فصـل .پـس شـاید الاقـل یـک گفتـار از
کتـاب فارسـی بایـد متفـاوت باشـد! ولـی این طور نیسـت .در کتاب فارسـی عنوان گفتـار اول «تعهد برای
موفقیـت دانشـگاهی» اسـت .حـال آنکـه در کتـاب انگلیسـی «بـه موفقیـت در کالـج متعهـد شـو » عنـوان
«پیشگفتار » کتاب است .حتی یک «گفتار » متفاوت هم در کار نیست.
ٔ
مقایسـه عناوین اصلی فصل
شـباهت دو کتاب فقط در عنوان فصلها نیسـت .برای نمونه جدول زیر
اول کتاب فارسی و پیشگفتار کتاب انگلیسی است:
ِ
گفتار اول :تعهد برای موفقیت در دانشگاه

Prologue: Commit to College Success

گذار آرام 8به محیط دانشگاه ()۱۱

Make a Smooth Transition to College

ارزشهایتان را تعریف کنید ()۱۵

Clarify Your Values

شایستگیهای خود را رشد دهید ()۱۷

Develop Your Competence

زندگیتان را مدیریت کنید ()۲۱

Manage Your Life

منابعتان را گسترش دهید ()۲۴

Expand Your Resources

خودتان را بشناسید ()۲۴

Know Yourself

 . 8در کتاب فارسی ،در اینجا معادل « »smooth transitionهم در پاورقی هم ذکر شده است.
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در مسیر آیندهای روشن :به سوی موفقیت حرفهای گام
بردارید ()۲۶
چکیدهای از راهبردهای موفقیت در دانشگاه ()۲۶
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BUILD A BRIGHT FUTURE: Take Steps Toward
Career Success
SUMMARY STRATEGIES FOR MASTERING
COLLEGE
REVIEW QUESTIONS

خودارزیابی :ارزشهای من چه هستند؟ ()۲۸

Know Yourself
?SELF-ASSESSMENT 1: What Are my Values
Your Journal

گویا مطلب خاصی در کتاب فارسـی نیسـت که در کتاب انگلیسـی نباشـد .در عین حال متن فارسـی
ً
کامال هم مطابق با متن انگلیسی نیست .برای مثال بعضی از قسمتها در آن حذف شدهاند .به عالوه
هر یک از این عناوین دارای عناوین جزئیتری هم هستند .در کتاب انگلیسی عناوین اصلی و فرعی
ـطه فونتهـای مختلـف متمایـز شـدهاند .در کتـاب فارسـی ٔ
بـه واس ٔ
همـه عناویـن فرعـی و اصلـی بـه یـک
اندازه هستند و تشخیص آنها ساده نیست ،مگر با رجوع به کتاب اصلی .حذفیات متن فارسی شامل
موارد دیگری هم هست که در ادامه به نمونههایی اشاره میکنم.
البته نمیتوان گفت که تمام متن فارسی از روی کتاب انگلیسی است .در «گفتار دوم :آشنایی و رابطه
بـا محیـط دانشـگاه» قسـمتی بـا عنوان «آشـنایی با سـاختار دانشـگاههای ایـران» ( )۴۵-۳۹آمده اسـت.
پاورقی ابتدای این قسـمت هم
علیالقاعده این مطلب نمیتواند برگرفته از کتاب انگلیسـی باشـد! در
ِ

ذکـر شـده اسـت کـه «اطالعـات از سـامانههای دانشـگاههای مختلـف کشـور  ...گـردآوری شـده اسـت»
ً
(تأ کید از من) و نام تعدادی از دانشـگاهها قید شـده اسـت .طبعا به این قسـمت میتوان خوشـبین بود
که باالخره «مؤلفان» نقشـی در محتوای کتاب دارند .با این حال اولین و تنها عبارتی که از این قسـمت
بررسی کردم این بود:

معاونت فرهنگی ـ اجتماعی
معاونـت فرهنگـی ـ اجتماعـی دانشـگاه وظیفـه ارتقـای ارزشهای اسلامی ،افزایش مهارتهـا و باورهای
فرهنگی و اجتماعی )۴۲( . ...
ً
ٔ
صفحـه معاونـت اجتماعـی و فرهنگـی دانشـگاه محقـق
اتفاقـا عیـن ایـن عبـارت و ادام ٔـه آن متـن را در
اردبیلی یافتم 9.شاید بهتر باشد نظرمان را به همان قسمتهای برگرفته از کتاب انگلیسی جلب کنیم.
میتوانیم برای نمونه قسمتی از متن را که به صورت اتفاقی انتخاب شده است مقایسه کنیم:

9 . https://uma.ac.ir/page.php?slct_pg_id=743&sid=11&slc_lang=fa.

(دسترسی ۴ :اردیبهشت )۱۴۰۰
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از قانون  ۸۰/۲۰استفاده کنید
قانـون  ۸۰/۲۰یکـی از سـودمندترین قوانیـن در زمینـه
مدیریـت زمـان اسـت .ایـن قانـون توسـط پارتـو اقتصـاددان
ایتالیایـی مطـرح شـد و بـه اصـل پارتو نیز معروف اسـت .بر
اسـاس ایـن قانـون بیسـت درصـد از فعالیتهـای روزانـه
شـما ارزشـمند اسـت و هشـتاد درصـد فعالیتهـای دیگر
ارزش چندانـی در آینـده تحصیلـی و حرفهایتـان نـدارد.
متأسـفانه بیشـتر افـراد حتـی در مورد همان بیسـت درصد
هم تنبلی میکنند و بیشـتر زمان خود را به هشـتاد درصد
غیرمهم اختصاص میدهند.
اگـر بتوانیـد هشـتاد درصـد از زمـان خـود را صـرف بیسـت
درصـد امـور مهـم خـود کنیـد یـا بـه بیـان دیگـر روی امـور
ارزشـمند تمرکـز کنیـد ،موفقیـت بیشـتری کسـب خواهید
کـرد .بـرای مثـال فـرض کنیـد حـدود بیسـت درصـد از
مقالـهای که میخوانید ارزشـمند اسـت .پـس بهتر از بقیه
را روخوانی کنید.
بسیاری از افراد با وجود اینکه در فعالیت دائمی هستند،
ً
امـا نتیجـه کمـی میگیرنـد؛ ز یـرا دقیقـا روی چیـزی کـه بـه
نتیجـه دلخـواه میانجامـد تمرکـز نمیکننـد .جداکـردن
کارهـای مهـم از کارهـای بیهـوده بـه شـما در مدیریـت
اثربخش کمک میکند.

باتک یسرربودقن
یهاگشناد تیقفوم ههاریب

Put the 80–20 Principle into Action
You might think all your responsibilities
are so important that you can’t drop any of
them completely or reduce the time they take
(Davis, Eshelman, and McKay2000 ). Vilfredo
Pareto, an Italian economist, conceived of
the 80–20 principle. He observed that about
80 percent of what people do yields about
20 percent of the results they achieve, while
about 20 percent of what people do produces
about 80 percent of the results. For example,
approximately 20 percent of a newspaper is
worth your while to read. It is a good idea to
skim the rest. At least 80 percent of people’s
mail (e-mail and postal mail) is junk and
best not read at all. Many people spend their
time in a frenzy of activity but achieve little
because they are not concentrating on the
things that will produce positive results for
them. Separating the important stuﬀ from
the junk will help you become a better time
manager. The Journal activity “The 80–20
Principle in Your Academic Life” on page 87
will help you learn to apply this theory.

قسمتهایی که زیر آنها خطکشیده شده از روی متن انگلیسی است .قسمتی که زیر آن خط کشیده
ً
نشـده اسـت ،عمال محتوای خاصی نیسـت ،جز توضیح جمالت قبل و بعد ،اما از مقایسـه متن معلوم
میشـود کـه مشـکل کتـاب فارسـی فقـط برگرفتـن از کتـاب انگلیسـی نیسـت 10.نخسـت در متـن فارسـی
مطالـب مهمـی حـذف شـدهاند .بـرای نمونـه مثـال مفیـدی از متـن حـذف شـده یـا عبـارات ابتـدای متن
کـه ارجاعـی هـم در آن هسـت حـذف شـدهاسـت .توجـه کنیـم کـه ایـن نکتـه حاشـیهای نیسـت .کتـاب
انگلیسی در ضمن بحثها و توصیهها به مخاطب خود مثالهای واقعی و خوب و همچنین ورزههای
درسـت دانشـگاهی مثل ارجاع را یاد میدهد ،اما کتاب فارسـی ارجاعات بسـیار بسیار کمتری دارد و با
تورق کتاب این مطلب جلب نظر میکند؛ حتی وقتی برای بار اول آن را ورق بزنیم و هنوز نگران عنایت
خـاص ایـن اثـر بـه کتابی انگلیسـی نشـده باشـیم .به عالوه بعضـی از تمرینها و فعالیتهـا (چنانکه در
 . 10در ادبیات مربوط ،برگرفتن اید ه یا جمالت یا بندهایی از منبعی دیگر بدون ارجاع و استناد کافی که وامداری را بهروشنی توضیح
دهد« ،انتحال» یا «سرقت علمی» نامیده میشود .شاید گاهی چنین مواردی تا چند صفحه هم باشد .وقتی آثار کسی از این حیث
از سایتها حذف میشود و اعتبار فرد زیر سؤال میرود ،در موارد زیادی موضوع در همین حد است ،اما اگر آن موارد انتحال است،
ً
اینکه کل اثر برگرفته از اثر دیگری باشد دقیقا چیست؟

باتک یسرربودقن
یهاگشناد تیقفوم ههاریب
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این قسمت نیز دیده میشود) حذف شدهاند .همچنین کتاب انگلیسی دارای کادرهایی است که در
تهـا و معرفیهایـی از تجر ب ٔـه دانشـجویان واقعـی ذکر شـده اسـت .با توجه بـه مخاطب چنان
آنهـا حکای 
کتابـی ،ایـن قسـمتهای مختلـف همـه بـه خواندنیشـدن آن کمـک میکننـد .کتاب فارسـی گذشـته از
ً
عنوان نسبتا پرطمطراق و صفحهآرایی نامناسب ،این قسمتها را هم حذف کرده است.
دوم :کتـاب فارسـی حتـی در کار «ترجمـه» هـم عملکـرد بـدی دارد .موضوع کیفیت نثر و نگارش نیسـت
و بهتر اسـت این وجه را کنار بگذاریم ،بلکه در همین قسـمت کوتاه هم که اتفاقی انتخاب شـده اسـت
چند مشکل میبینیم :الف) در متن فارسی نام پارتوی اقتصاددان ناقص آمده است .در انگلیسی نام
کامل «ویلفردو پارتو » ذکر شده است .در متن آموزشی برای مخاطبان سالهای اول یا پیش از دانشگاه
ٔ
توصیه بد تبدیل شـده اسـت.
مثال اصلی تغییر کرده و به یک
این نکات مهماند .ب) در متن فارسـی ِ
ً
کتـاب اصلـی میگو یـد :ا گـر «روزنامـه» میخوانیـد ،احتمـاال فقـط  ۲۰درصـد از مطالـب آن ارزش خوانـدن
ً
دارنـد .پـس میتوانیـد باقـی روزنامـه را صرفـا تـورق کنید و گـذری ببینید .این مثال به طور غیرمسـتقیم به
مخاطب نوجوان و جوان خود میگوید که البد گاهی روزنامه هم میخواند .در فارسی روزنامه به «مقاله»
ٔ
توصیه فارسی این است که  ۲۰درصد مقاله ارزش دارد و باقی را «روخوانی» کنید! گذشته
تبدیل شده و
از «روخوانی» به عنوان معادل «( »skimبه معنای نگاه گذری و مروری یا تورق) مسـئله این اسـت که به
دانشجوی جوان یاد میدهند باعجله و بیدقت بخواند ،بهخصوص اگر سر و کارش با «مقاله» باشد.
تصور کنید دانشجوی سال اولی دانشگاه که اگر هنر کند و «دانشجو » باشد و از تیر بالهای اقتصادی
و اجتماعـی زمانـه در امـان مانـده باشـد ،رجـوع کنـد به «جهاد دانشـگاهی» تا کتاب «دانشـیار » دانشـگاه
عملی برگرفتن از آثار دیگران و «روخوانی»
کشورش را بخواند که چگونه در دانشگاه «موفق» شود .با تعلیم
ِ
مقاله؟

جهاد دانشگاهی
گاهـی خبـط و خطـای پدیدآورنـدگان کتـاب جـدی اسـت ،امـا ناشـر جایگاهـی دارد کـه باعـث میشـود
نگاهمان بیشتر به سمت او جلب شود( .حتی اگر یکی از دو اسمی که روی جلد به عنوان «مؤلف» ذکر
شده است دانشیار دانشگاه دولتی بوده باشد؟ حتی اگر اینک استاد شده باشد و شاید همین «کتاب»
هم در این ارتقا لحاظ شده باشد؟) به هر حال در این مواقع مسئله فقط این نیست که پیش از این چه
اتفاقی افتاده است .نظامهای انتشاراتی ،همچنان که نظامهای داوری مجالت و مانند آنها ،از اساس
ً
و صرفا برای تشـخیص جرم و خطا شـکل نگرفتهاند ،بلکه به نظر مبنای آنها بر حدی از اعتماد اسـت.
گرچه انتشاراتیها آثار دریافتی را ارزیابی میکنند ،اما ارزیابی در سطح خاصی است .نه انتشارات و نه
ً
ارزیابانی که با انتشـارات همکاری میکنند احتماال به این فکر نمیکنند که ممکن اسـت پدیدآوری با
ً
ً
اسـم و رسـم ،رسـما و علنا ،بگوید «این کتاب را من نوشـتهام» ،در حالی که ننوشـته است .حق هم دارند

 189آینۀپژوهش
سال سیودوم ،شمـــارۀسوم ،مـــــــردادوشهـریـــور1400

241

باتک یسرربودقن
یهاگشناد تیقفوم ههاریب

کـه چنیـن فکـری نمیکننـد .مگـر در میـان چه کسـانی هسـتیم که حتی در این حد کـه «این کتاب را من
نوشتهام» نتوانیم به ایشان اعتماد کنیم؟

11

با این حال ،ناشر میتواند و باید پس از اتفاق واکنش نشان دهد .شاید شرایط فعلی ما تا حدی توضیح
دهنـد کـه چـرا ممکـن اسـت از ایـن مجلـه و آن ناشـر ز یـاد دلخـور نشـویم کـه چـرا چنیـن و چنـان اثـری را
منتشـر کرده اسـت ،اما مسـئولیت ناشـر و نهادهای مربوط به جای خود باقی اسـت .در اینجا نیز جهاد
دانشـگاهی چنیـن اثـری را منتشـر کـرده اسـت ،اثـری کـه بناسـت «موفقیت دانشـگاهی» را یـاد بدهد ولی
خـودش بـه سـادهترین و اولیهتر یـن اصـول دانشـگاهی تعـرض میکند .شـاید ناشـر راجع به آنچه گذشـته
است تا حدی معذور باشد اما دستکم میتوان انتظار داشت که واکنش مناسبی به این موضوع نشان
دهد؛ انگار که من و شما برای اولین بار چنین مواردی مواجه شدهایم و جا خوردهایم و نگرانیم که مبادا
تکـرار شـود و تشـدید شـود و عـادی شـود و کمکـم آن را نبینیـم و بـه «خردهگیر »هـا تنـدی کنیـم و آخـر سـر
اوضاع دانشگاهیمان بشود مثل . ...

ً
 . 11بنابراین هنوز در مجالت معتبر ممکن است مطالبی منتشر شوند و بعدا معلوم شود که در آنها انتحال رخ داده است .برای مثال
ٔ
ویوار یـوم ( )Vivariumمجلـهای بینالمللـی در ح ٔ
ـوزه تار یـخ فلسـفه در قـرون میانـه و اوایـل دوره مـدرن اسـت کـه انتشـارات بریـل آن را
ٔ
مقاله مرتکب انتحال مواجه شـدند و در ضمن حذف مقاله از مجله ،یادداشـتی در این
منتشـر میکند .در سـال  ۲۰۲۰با موردی از
باره منتشـر کردند و موضوع را توضیح دادند .برای نمونهای پیچیدهتر میتوان به دیدر یک اسـتاپل ( )Diederik Stapelاشـاره کرد که
بیش از ٔ ۵۰
مقاله او از مجالت علمی معتبر حذف شده است.

