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مقاله
ایران ریاض جامعه در پژوهش و آموزش درباره نکته ها یی

اه دانش پژوهش نظام در پاداش آکادم بر نقدی
ذاکر∗ منوچهر

مقدمه ١
پژوهش و آموزش احوال و اوضاع مورد در گذشته سال چند ط
زعم به که اساس االت اش و کشور اه های دانش در ریاضیات
سخنران های و نوشته ها طریق از مطالبی دارد وجود آن در خودم
این در کرده ام. مطرح علوم١ فرهنگستان در جمله از گوناگون
بیان بیشتری تأکید با را تأمالت این حاصل دارم قصد نوشته
پژوهش وضعیت نقد به زیادی افراد اخیر سال های در کنم.
نوشته های در که پرداخته اند کیفیت بر کمیت چیرگ زاویه از
تقابل فراسوی نوشته این در من بحث است. شده منعکس مختلف
دارد. بر در را کل تری و زیربنایی موضوعات و است کمیت/کیفیت
م شود هم ریاض آموزش فلسفه شامل که آموزش فلسفه حوزه در
دسته چند به را آموزش شاخص جهت گیری های و کالن اهداف
بحث به آن ها از کدام هر فوریت و حقانیت درباره و م کنند تقسیم

م پردازند. گفتگو و
ریاض پژوهش و آموزش مورد در امری چنین م دانم بعید

تحلیل و نقد قسم این انجام به حت یا و شده انجام کشور در
کّل نقد ما، علم جامعه در اصوال باشد. شده تشویق و توصیه
تلق ذهن از دور و نامأنوس عمل جاخش کرده، و رایج امور

انه اند بی ریاض با آموزش، فلسفه متخصصین به عالوه، م گردد.
ندارند. انسان علوم موضوعات به عالقه ای هم کشور ریاضیدانان و
و طرف ی در ریاض و طبیع علوم حوزه بین گسست این

علم جامعه کل برای ر دی طرف در هنجاری و فرهنگ علوم
است. آور زیان کشور اه دانش و

سخنران در نگارنده توسط قبال که پاداش آکادم نظام
جامعه با ارتباط در نوشته این در و شده مطرح علوم فرهنگستان

اه دانش نظام کل واق در م گیرد، قرار بحث مورد ایران ریاض

به ایران اه دانش نظام بر نقدی آنرا م توان و دارد بر در را کشور
آورد. شمار

ریاضیات جان بالی ریاض قضیه های ٢
فارغ التحصیالن برده اند پی ریاض مدرسین ر دی احتماال و نگارنده
«عموماً» تحصیل حال در ریاض دانشجویان و اه ها دانش ریاض
قبال که مسائل حل در نیستند. برخوردار خالقانه ای فکری توان از
و ابتکار به نیازمند فکریِ فعالیت های در کل طور به و ندیده اند
م رسد نظر به چنین هستند. جدی ضعف های دارای خالقیت،
مرتبه (هم ِ فیزی دانشجویان با مقایسه در ریاض دانشجویان
عقب فکری کارایی و توان حیث از تحصیل، مرورِ به آنها) با

ریاض یادگیری و آموزش حیث از موضوع این بررس به م افتند.
فراگیری و تدریس شیوه هر از بعد ریاض قضیه های بپردازیم.
در دسترس قابل معلومات صورت به نهایت در دانشجو توسط آن
هدف ول م شود. ذخیره متعلم فرد ریاض بلندمدت حافظه
نیست. بلندمدت دانش به ریاض م ح ی کردن اضافه فقط
نحوه قضیه، یادگیری فرایند خالل در ذهن که است این هدف
روش های حت و اثبات گام های روی تأمل اثبات، ایده های یافتن
را نم شوند منته اثبات به که معقول و (آلترناتیو) زین جای
برای خود ، ریاض محصل گویی تو کند. کسب مهارت و یادگرفته
متعلم ذهن هدایت معلم نقش و م کند اثبات را قضیه این بار اولین
یادگیری مطلوبِ نحوه این است. صحیح گام های برداشتن برای
مقایسه در ذهن در را متفاوت کامال حافظه ای مسیر قضیه، اثبات
آن اگر م پیماید. قضیه اثبات نمودن بر از و سپردن خاطر به با
مفیدی فرایند عمال نشود پیموده کردیم اشاره که حافظه ا ی مسیر
تدریس متأسفانه نم ماند. برجای ریاض قضیه های یادگرفتن از
معیار این از کامال دانشجویان ارزیابی نحوه مهم تر آن از و قضیه ها

هستند. دور ریاض آموزش در حافظه ای

کارکردهای برحسب دانشمندان و ریاضیدانان تقسیم بندی و علم سنت های تفکی عنوان با ١٣٩۴ بهمن ٢٩ تاریخ در پایه علوم بخش علوم، فرهنگستان در ١سخنران
ذهن. شناخت
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برخ م شود داده دانشجو به درس امتحانِ در قضیه ای وقت
آن حوش و حول و قضیه روی را اشراف کمترین دانشجویان از
شده داده قضیه م کنند فراموش دانشجویان شده دیده بارها دارند.
مربوط دارند ذهن در که اثبات نیستند مطمئن و است قضیه کدام
مانند فرض شخص به منسوب قضیه ای خیر. یا است قضیه آن به
منتها را رابرت قضیه صورت عین شما اگر یرید. ب نظر در را رابرت
بخواهید، را آن اثبات و بیان امتحان در رابرت نام به اشاره بدون
شما اگر م شوند. سردرگم دانشجویان از برخ شده دیده بارها
قضیه تازه آنها نیست آلبرت و است رابرت قضیه همان این ویید ب

م آورند. خاطر به را اثبات و

شیوه و تدریس رایج شیوه که است این سردرگم این علت
اثبات فراگرفتن برای م کند ایجاب دانشجوها از برخ یادگیری
مربوط اثبات فالن این که آوردن خاطر به مهم تر آن از و قضایا
دو رابرت، قضیه مانند برچسب هایی یا تگ از است قضیه کدام به
این تداع بدون و کنند استفاده غیره و آلبرت قضیه از بعد قضیه
فرض نشود. یادآوری اثبات، و قضیه بین ارتباط برچسب ها گونه
و م شود اثبات و مطرح فرع م ح ی قضیه ای اثبات در کنید
را م ح این اثبات شما اگر است. م ح این بر متک قضیه اثبات
کنید مطرح امتحان در قضیه اثبات روند از خارج و جداگانه به طور
قضیه کل اثبات اگر که حال  در شد. خواهند سردرگم دانشجویان

پاس احتماال قضیه اثبات روند در م ح همان اثبات کنید سؤال را
طوط وار کردن بر از حاصل دست، این از مواردی م شود. داده
برچسب ها پایه بر آن اثبات سپردن خاطر به و قضیه کپسول و
که زمان  است برده پی تجربی به طور نگارنده است. سرن ها و
افانه ش کالبد و تفصیل مشروح، صورت به ریاض قضیه ی اثبات
به مدت بلند حافظه در آن ماندگاری میزان شود م گرفته یاد
حالت هر در و است قضیه ازبرکردن روش قوی ترین از بیشتر مراتب
اعظم قسمت یا کل اثبات، از سرن کوچ ترین تداع با نخست
خطور ذهن به متمادی سال های گذشت از بعد حت قضیه اثبات
مسائل، حل حیث از ریاض دانشجویان ضعف موضوع به م کند.

ریاض امتحانات نحوه نگارنده عقیده به برگردیم. خالقیت و ابتکار
موضوع این بروز اصل عوامل از آنها در مندرج سؤاالت نوع و
قضیه اثبات نمره چهارده یا ده بر متک که امتحانات با هستند.
وضعیت این جز نتیجه ای هستند آشنا احتماال مسائل هم مابق و
شود داده پاس هم نمره چهارده ال ده آن اگر تازه نم شود. عاید
م شود داده جواب طوط وار و ازبرکردن شیوه به موارد اغلب در
حساب، این روی دادیم. توضیح فوق سطور در خصوص این در که

ر دی رشته های و هستند ریاضیات جان بالی ریاض قضیه های
چنان چه ول نیستند. برخوردار قضیه نعمت از که شانس اند خوش
و شوند تدریس شد داده شرح که شیوه بدان ریاض قضیه های
قضیه های بر متک سنت و معمول به طور ریاض امتحانات نیز

ریاض قضیه های گلستان از م توان صورت آن در نباشند ریاض
شد. بهره مند م گسترانند که پرمایه ای و تنعم پر سفره های و

بیشتر و قضیه ها روی کمتر باید ریاض امتحانات روی، هر به
مسائل این اگر حت شوند. مستقر ابتکاری و نشده حل مسائل روی
نو و ابتکاری جنبه است مهم بسیار باشد، کوتاه حلشان یا و ساده
مطالبه جای به م توان اینکه، حداقل شود. رعایت آن ها بودن
م شوند مطرح قضیه ها اثبات در که فرع ام اح از قضیه ها اثبات
مطالبه امتحان در مستقل صورت به را آن ها اثبات و کرد استفاده
و قضایا گرفتن یاد روش اصالح به منجر ساده ترفند این کرد.
و ام اح اثبات چون فیزی مانند رشته ای در م شود. اثباتشان
متمرکز مسائل روی بیشتر امتحانات نتیجه در ندارد وجود قضایا
بیشتر حفظیات جای به م کند وادار را دانشجویان امر این و هستند
روی مدت دراز در امر همین باشند. متک خود خالقیت قوه روی
شدن توانمند م گذارد. مثبت اثر دانشجویان فکری توانایی های

ریاض امتحانات نحوه در اساس تحول گرو در ریاض دانشجویان
تحول این پیامد کردیم. ذکر را تحول این اصل گام های که است

برخ در که حفظیات بر متک رشته ی از ریاضیات که است این
ابتکاری – استدالل رشته ای به و شده خارج افتاده جا اه ها دانش
رشته آگاه این به نیل با عالقه مندان نتیجه، در شود. تبدیل

دهند. تحصیل ادامه و انتخاب را ریاض

پژوهش رسالت فقدان ٣
سراسر ریاضیدانان آثار که است جهان دانش رو آن از ریاضیات
است ن مم م گذارد. اثر ر دی ی ریاض کار جهت گیری در دنیا
تأثیر شما کار در زی م ریاضیدان ی دستآورد مثال عنوان به
دهید. کار ادامه کرده مطرح وی که مسائل روی شما و گذاشته
ریاضیدانان، پژوهش انگیزه های و اهداف جهت گیری، موضوع
ریاضیات بودن جهان وجود با است. بررس و نقد فراخور موضوع
کشوری هر پژوهش و علم سیاست های – فوق معن به –
و جهت گیری در مهم نقش م شود اعمال اه ها دانش در که
است این ر دی نکته دارد. کشور ران پژوهش برای انگیزه ده
در که ریاض محتویات نوع و دست آوردها در سیاست ها این که
ریاضیات معاصر تاریخ به نگاه م گذارد. اثر م شود تولید کشور
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به طور م کنیم مالحظه است. آموزنده بسیار پژوهش اهداف و
خدمت در آگاهانه صورت به ریاضیدانان پژوهش انگیزه های غالب،
حوزه یا و ریاضیات درون تحول و متن از که کالن اهداف
اجماال است. گرفته قرار بود، برخاسته عمل نیازهای و کاربرد
خصوص در الت مش انواع رف ریاضیات، تکامل م دهیم توضیح
حل شهودی، استدالل های به وابستگ قبیل از ریاضیات مبان
مانند شناخت روش الت مش و پارادوکس ها برخ فصل و
نظریه های بین توازن برقراری شهودی، و فرمالیست روش های
و ادغام جهت در تالش آن ها، مفهوم مدل های و موضوع اصل
مابین ارتباطات یافتن یا و ریاض مختلف شاخه های کردن پارچه ی
مشخص، برنامه های چارچوب در پژوهش باالخره و ریاض مطالب

پژوهش انگیزه های و اهداف آگاهانه که است بوده کالن اهداف
تولید نتیجه در است. کرده هدایت و داده سروسامان را ریاضیدانان
اهداف یا و مشخص برنامه های چارچوب در ریاض دستآوردهای
صرفًا را خود فعالیت ندرت به ریاضیدانان است. بوده دوراندیشانه
کرده اند. مشغول مقاله انتشار و ریاضیات در نتایج تولید خاطر به
قرن اواسط تا حت شاخص ریاضیدانان دستآوردهای روی وقت

پژوهش انگیزه های م شویم متوجه تازه م کنیم تأمل بیستم
که نبوده طور این و است بوده کالن اهداف چه خدمت در آن ها
فقط موضوع این کنند. کار مسئله فالن روی کتاب و حساب بدون

جائ تا نیز ریاضیدانان ر دی ه بل نبوده اول تراز ریاضیدانان شامل
اهداف و الت مش این از گره ی م کردند سع م توانستند که
بردارند. راستا این در کوچ هرچند قدم هایی و گشوده را کالن
بوده موجه پژوهش رسالت چون نباشد بزرگ آن ها سهم اگر حت

است. داشته مشروعیت آن ها آکادمی فعالیت

کالین، س فلی مانند گرایی برنامه و اندیش کلّ ریاضیدانان
پژوهش های کالن اهداف راستای در پوانکاره آنری هیلبرت، داوید
نمودند مشخص آن ها که خطوط هم هنوز و کردند کار ریاض
حاضر عصر در ریاضیدانان و پژوهش ها از بسیاری بخش انگیزه
شاخ پر و یافته بسط بی اندازه حاضر عصر ریاضیات چه اگر است.

اندیش کل و پیشرو ریاضیدانان کشوری هر در ول است برگ و
پژوهش جهت ده و سیاست ها روی نحوی به که دارند وجود

بینش و قوی شامه م گذارند. تأثیر خود تخصص در حداقل
خط و سیاست ها انگاشتن موجه برای ریاضیدانان قبیل این جام

در م کند. کفایت پژوهش باب در آنان پیشنهادی مش های و
محتوای حیث از پژوهش خطوط و اهداف جهت ده خصوص
مابین کالن ارتباطات (الف) که برنامه هایی روی م توان پژوهش،
برای ریاض تفکر قابلیت (ب) و م سازند برقرار را ریاض مباحث
و تقویت را (objective) عین پدیده های سازیِ مدل و تحلیل
در که تحقیقات اخیر، سال های در کرد. تأکید دهند، م توسعه

شناخت علوم مختلف شاخه های در ریاض معرفت ماهیت مورد
دانش شناخت زیست و بشری ماهیت پیش از بیش م شوند انجام

م دهد٢. نشان را ریاض
تبع به و بشر زیست نحوه در تحول محصول ریاضیات پایه های
پارادایم افول از حاک موضوع این است. انسان ذهن تکامل آن

افالطون باورهای پشتوانه به است. ریاضیات باب در افالطون
که است شده پنداشته چنین همواره ریاضیات، در واق گرایی و
م شوند پرداخته و ساخته بشر ذهن در که ریاض دستآوردهای
م سازند شوف م را فرابشری و مسلم ، ازَل ریاضیات از حقایق
در زود یا دیر و هستند ویژه مقام و اهمیت واجد نفسه ف که
م توان جرأت به داشت. خواهند کاربرد فیزی ملموس دنیای
خالص، ناب، دانش ریاضیات که یونان اساساً باور این کرد اذعان
صورت به را ریاضیات است، آل ایده و آسمان فرابشری، مسلم،
و ذهن در ایده آل و آسمان فرابشری، مسلم، خالص، ناب، دانش
، افالطون پشتوانه همین داد. سامان و سر بشر توب م فرهنگ
تضمین تاریخ طول در را ریاض انتزاع پژوهش های مشروعیتِ
تضعیف با است. بوده ریاضیدانان قلب قوت و الهام بخش و کرده

خاص تأکید که هم فرمالیست دکترین اعتبار از ، افالطون پشتوانه
و شهود بوی و رنگ آن چه هر از و دارد انتزاع نمادین زبان روی

م شود. کاسته است، ردان روی م دهد انضمام زبان
که پژوهش خطوط و اهداف جهت ده موضوع به حال
که مطالبی پرتو در برم گردیم. شدند اشاره پیشین سطور در
عطف و (ب) مورد روی تأکید (الف) مورد کنار در شدند گفته
مسائل حل و مدل سازی اندیشه های به ریاض پژوهش های توجه
به معطوف که پژوهش هایی ، واق در است. موجه تر بسیار ، عین
کاربرد و انضمام زبان و هستند عین پدیده های و مدل سازی
مد پژوهش اهداف جزو م بایست م گیرند خدمت به را پذیری
مقاله تولید صرفاً پژوهش، هدف که وضعیت در گیرند. قرار نظر

شود. م پیشنهاد زیر مقاالت زمینه این در اطالعات کسب ٢جهت
M.R. Dillon, Y. Huang, E.S. Spelke, Core foundations of abstract geometry. PNAS 110(35), 14191–14195 (2013).
L. Feigenson, S. Dehaene, E. Spelke, Core systems of number. Trends Cogn. Neurosci.8, 307–314 (2004).
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باال) آماری امتیازات با ژورنال در (یعن کیفیت با چه و بی چه
انگیزه رزومه کردن فربه هدف به مقاالت تعداد افزایش یا و باشد
هستیم. مواجه پژوهش رسالت فقدان با ما باشد ریاضیدان اصل
فقدان و است چنین بیش و کم اوضاع ما ت ممل در نگارنده زعم به
انگیزه است. مشهود کامال ایران ریاض جامعه در پژوهش رسالت

سازمان ارتقاء های و امتیازات برخ کسب یا پژوهش ها از بسیاری
با کامال موضوع این است. رزومه کردن فربه نیت به مقاله تولید یا و

معرف تفصیل به ادامه در که است مرتبط پاداش» «آکادم مفهوم
کرد. خواهیم

پژوهش در رسالت اهمیت و لزوم ۴
جامعه سط یعن گسترده تر بستری در را رسالت موضوع نگارنده
است٣ داده قرار بررس مورد حال» زمان «رسالت مضمون تحت
کل تر، تعبیر در رسالت است. مفید هم فعل بحث برای که
لحظات در جامعه آحاد که است جدّیت و عزم مصممیت، ویژگ
دارند. همراه به اجتماع فعالیت های و وظایف وباالخص زندگ

اجتماع رسالت و اهداف تسری و ایجاد به قادر که جامعه ای در
امور برای جز افراد نیست، آن ها) محتوای و جهت از (صرف نظر

اجتماع رسالت هیچ برای خود شخص آمال و امیال و معیشت
انواع و رخوت عموماً شرایط چنین در بود. نخواهند مصمم کالن
آحاد باارزش زمان های و م آید پدید اجتماع مباالت های بی
بر را رسالت که مصمم افراد حضور رود. م دست از جامعه
ساز آینده و پربازده جامعه ی بارز های ویژگ از م کشند دوش

فرهنگ نظام که است تکلیف حال» زمان «رسالت به توجه است.
همین در و بحث این مشابه دارد. برعهده ت ممل هر اجتماع و
جامعه در پژوهش سیاست های و رسالت موضوع فکری، چارچوب
نهادهایی دوش بر وظیفه این است. بررس قابل ایران ریاض

ریاض قوم زعمای و علوم فرهنگستان ، ریاض انجمن همچون
ارزش های باالدست سیاست های که آن شرط به است کشور
جهت در نسخه هایی و کرده احیاء را اه» دانش «گفتمان واالی
اه دانش تضعیف نکنند. تجویز اه دانش حقیق رسالت تضعیف

آکادم م   شود. هم کشور ریاض احوال و اوضاع گریبان گیر
برای کاف انگیزش و عزم خودش خاص اقتضائات بنابر پاداش
محصول ول م آورد. بوجود علم فعالیت های سایر و پژوهش
مقاالت و پژوهش ها از انبوه انباشت و تولید پاداش آکادم جانبی

ارزش با کالن اهداف خدمت در که دلیل این به است؛ ضروری غیر
محض ریاضیات پژوهش های ما بحث مصداق نیستند. دفاع قابل و
پژوهش ها این از بسیاری م شود. شامل بیشتر را کشور در موجود
تعمیم را محض ریاضیات از شاخه ی ریاض اشیای جهان صرفاً
نم سازند. برقرار مباحث ر دی با خاص تئوری ارتباط و م دهند
ساخته ناموجه و تصنع کامال جدید، تعاریف و اشیاء موارد اغلب در
است سطح جدید تعاریف این روی شده انجام پژوهش م شوند؛
بهتر، عبارت به م کنند. تراش مسئله مقاله تولید برای صرفاً و
زرگری زبان لفاظ های به بیشتری برگ های صرفاً پژوهش ها این

م افزایند. ریاض

کثرت شاهد کشور در اخیر سال های در مثال، عنوان به
ساختارهای از متعددی انواع به که هستیم پژوهش هایی روزافزون
صرفاً که پرسش هایی و داده اختصاص ترکیبیات گراف جبری،
مورد مذکور جبری ساختارهای برای را دارند گراف نظریه ماهیت
مسائل و مباحث از گره ای اینکه بدون م دهند. قرار مطالعه
ایجاد فقط هدف ظاهراً کنند. فصل و حل را جبری نشده حل
این گونه ن لی و است؛ بوده مقاله تولید هدف با پژوهش بازاری
بیافتد اتفاق تواند م ریاضیات مختلف حوزه های در پژوهش ها
ساختارهای به گراف ناموجه تخصیص موضوع به منحصر تنها و
تولید به ایران ریاض جامعه است آن وقت شود. نم جبری
محتوای و اهداف حیث از و ندهد بیشتر اجازه پژوهش ها این گونه
دستآوردهای گفتیم که همان طور کند. پوست اندازی پژوهش
ریاضیات پارادایم به ورود از حاک ریاضیات باب در شناخت علوم

فرمالیست و افالطون تفکرات استیالی تضعیف و تجربی – بشری
به معطوف که پژوهش هایی است. ریاضیات مبان و فلسفه روی
کاربرد و انضمام زبان و هستند عین پدیده های و سازی مدل
تغییر و پوست اندازی این در باید م گیرند، خدمت به را پذیری
اه های دانش طبیعتاً گیرند. قرار نظر مطم پیشنهادی تحول و

اصالح تغییرات بنیادی، تحول این راستای در بایست کشور
شاخه های هدفمند گسترش زمینه های در مناسبی برنامه های و
شاخه های در دکتری دانشجویان هدفدار جذب و ریاض آموزش
با آن تقابل و پاداش آکادم ذارند. ب اجرا به دفاع قابل ریاض
برای است. شده مطرح نگارنده توسط قبال اه دانش حقیق گفتمان
ادامه در که است روانشناس مفاهیم برخ به نیازمند آن معرف

م شوند. بیان

. ۴ ‐ ۶ ،١٣٩۶ ،۶۵ شماره بایرام، ماهنامه جامعه، برای زمان مطالعات اهمیت ذاکر، ٣منوچهر
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حقیق گفتمان ناحق بدیل پاداش: آکادم ۵
اه دانش

روانشناخت خصلتِ (Dependence Reward) پاداش به وابستگ
در فرد مثبت پاس و تقرب تمایل، میزان که است سنجش قابل
اقتصادی و اجتماع اشتهاآور محرک های و پاداش ها انواع قبال
و اجتماع تشویق و تأیید رسانه ای، و اجتماع شهرت قبیل از
تفاوت های . م دهد۴ نشان را پاداش اقتصادی و مادی انواع
پاداش به وابستگ میزان در افراد مابین معناداری بسیار فردی
کنترل تکنولوژی های و شرط انیزم های م ن لی و دارد وجود
اجتماعات حت و افراد وابستگ و تمایل میزان هستند قادر رفتار
پاداش آکادم از منظور دهند. افزایش و کنترل پاداش، به را
اه دانش قبیل از پژوهش و علم نهاد هر (Academy Reward)

و سمت به اساساً را افراد پژوهش و علم انگیزه های که است
سوق ( روان یا (مادی پاداش ها انواع به وابستگ حس ارضاء سوی
رفتار پاداش آکادم در که شود برداشت این گونه نباید م دهد.
آن به و کرده کنترل مادی پاداش های با مستقیم به طور را افراد
احساس با افراد تالش و انگیزه زدن گره منظور، م دهند. جهت
الخصوص عل و مادی آور اشتیاق محرک های به وابستگ روان
و پرستیژ و رسانه ای شهرت تشویق، تأیید، کسب قبیل از روان
به را خود جای علم ارضاء و خوشنودی است. اجتماع نمایش

م دهد. پاداش ها به وابستگ حس همین ارضاء
شعور جای به اه دانش و علوم عرصه پاداش، آکادم در
زدن های رکورد و مسابقه ای دیدگاه جوالنگاه علم فضایل و
کنترل و ترغیب انیزم م م گردد. مقاله چاپ میدان در کورکورانه
به و امتیازده ها و آئین نامه ها سیاست گذاری ها، انواع طریق از
تقویت در م شود. اعمال سلبی و مثبت تقویت ، روانشناس تعبیر
تقویت م آورد. ارمغان به را پ پاداش الف، عمل از تبعیت مثبت،
تقویت در م کند. ترغیب را الف عمل انجام مداومت مثبت
شما حال شامل ت جریمه دهید انجام را ب عمل چنانچه سلبی،
در علم رتبه های و شغل ارتقای حاضر حال در نم شود.
آمار که اینترنت سایت های انواع نیز و پژوهش و آموزش مراکز
را گوناگون نمودارهای و شاخص ها انواع ارجاعات، تعداد مقاالت،
است گفتن کنند. م بازی را پاداش نقش م دهند، گزارش
بسیار امر ریاض مختلف فعالیت های برای جوایز انواع اعطای

با مخالفت معن به پاداش آکادم نظام از انتقاد و است پسندیده ای
اه دانش گفتمان پاداش، آکادم با تقابل در نیست. جوایز اعطای
مشتمل که است آکادم واقع فضیلت های و ارزش ها بر مشعر
درون سازی و پرورش ، علم تربیت و خودسازی بر: هستند
آموزش حوزه در نقد و علم پرسش گری روحیه (Internalization)

مایه های و علم وهای ال ذهن درون تقویت و استقرار پژوهش، و
پرسش های باب در کاوش و توجه ، علم نگری جام فکری،
علوم، مختلف حوزه های مابین مستور ارتباطات کشف بنیادی،
(مخصوصاً ریاض و طبیع علوم با انتقادی و انسان علوم تعامل
استفاده و علوم به بخشیدن وحدت بنیادی)، پرسش های حوزه در
و فرد سط در اندیش روشن جهت در یافته وحدت علوم از
جای پاداش آکادم حاضر حال در م کنیم مالحظه جامعه.
عمل آن برای آلترناتیوی م ح در و گرفته را اه دانش گفتمان

زیست‐روانشناخت وابستگ میزان از پاداش آکادم م کند.
روان – اجتماع پاداش های به جامعه آحاد (Biopsychological)

وابستگ فاکتور گفتیم که همان طور برد. م بهره اقتصادی –
خو و خلق و شخصیت روانشناس در مهم شاخص پاداش، به

آکادم یابد فزون جامعه سط در میزان این اگر است. شناس
کرد. خواهد عمل طبیع تر نتیجه در و قبول تر قابل موجه تر، پاداش

علم منش و شخصیت تقسیم بندی نوع ی ۶
با سان ی نسبت ریاضیدانان، شخصیت خوی و خلق و خصلت
نم کنند. برقرار پاداش آکادم فرهنگ کال و ارزش ها هوا، و حال

برخ م دهد، نشان را خود درازمدت در مخصوصاً موضوع این
و جان با بسیاری ول نم گویند لبی شرایط و فرهنگ این به
در فردی تفاوت های بروز به منجر امر این م کنند. استقبال دل
قسم ی متعاقباً که م شود افراد علم منش و شخصیت زمینه
طرف ی در م آورد. پدید را علم شخصیت های تقسیم بندی
مطرح برایشان نفسه ف ریاضیات خود که دارند قرار ریاضیدانان
فعالیت برای آنان محرکه موتور و انگیزه دقیق تر عبارت به است.
محرک های و ذهنشان در زنده ریاض های (موتیف) مایه ، ریاض
ارتباطات نظریه ای، درون اوی های کنج قبیل از آنان ذهن درون

وابستگ میزان از دسته این است. ریاضیات زیبایی و نگری کل و
هستند ریاضیدانان ر دی طرف در برخوردارند. اندک پاداش به
نتیجه، در است. زیاد آنان در پاداش به وابستگ میزان که

است. شده استفاده شناس خو و خلق و شخصیت های مدل مطرح ترین از ی تدوین و ارائه در آن از و گرفته قرار بررس مورد زیر مقاله در پاداش به وابستگ ۴خصلت
C. R. Cloninger, D. M. Svrakic, T. R. Przybeck, A psychobiological model of temperament and character, Arch. Gen. Psychiatry, 50 (1993) 975-990.
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قبیل از جم در حضور برای ریاضیات از دارند تمایل افراد این
کسب هدف با عموم روابط از نیز و کنفرانس ها و گردهمایی ها
جنبه  های کال و رسانه ها و اجتماع جانب از تحسین و تشویق

اجتماع بازشناس واق در م برند. را بهره حداکثر نمایش
و اصل محرک اجتماع پاداش ل ش در (Social Recognition)

افراط ریاضیدان م دهد نشان واقعیت این است. آنان اولویت دار
وسیله به که ریاضیدان با پاداش، انیزم های م انواع به وابستگ در
از سرشار ریاض وهای ال و مفاهیم و ذهن درون محرک های
دارد. ماهوی تفاوت م شود، هدایت و برانگیخته ، روان انرژی
خارق العاده بعضاً ریاضیدانان با طیف سمت همین الیه منته در
تمایل و پاداش به وابستگ میزان کمترین از که هستیم مواجه

روس شهیر ریاضیدان برخوردارند. اجتماع نمایش و تشویق به
دریافِت و برداشت میان از را پوانکاره حدس که پرلمان وری گری
نمونه و سن نپذیرفت، را دنیا ریاض جوایز معتبرترین مورد سه
از نادرست تحلیل نویسندگان، است۵. ما تقسیم بندی در مفرط
برایشان وی رفتار هم هنوز و دادند ارائه وی رفتارهای بروز علت

وابستگ مبحث حسب بر ما که علم شناس شخصیت معماست.
در پرلمان واکنش و رفتار دلیل زیادی حد تا دادیم ارائه پاداش به

قول در پرلمان خود م دهد. توضیح را شهرت و جوایز خصوص
به اثبات خود کنند، درک را وی اثبات افراد اگر کرد اظهار مشهور
ری دی بازشناس به «احتیاج و م آورد اعتبار و بازشناس تنهایی

نیست»۶.

خوی و خلق و منش که نیست این پرلمان به اشاره از ما قصد
که است واقعیت این بیان فقط ه بل کنیم تشویق و توصیه را وی
پاداش به وابستگ میزان معلول پرلمان جانب از رفتاری چنین بروز
عقیده از ر، دی عبارت به است. شهیر ریاضیدان این روان و ذهن در
و ذات طبیعت و خصلت ی معلول ه بل نم شود ناش وی باور و
توانایی اگر که است این مهم بسیار و نهایی نکته است. ارادی غیر
اندازه و حد در وی علم دستآوردهای و اه دانش فرد ی علم
آن در دقیق تر، عبارت به و نباشد فرد آن پاداش به وابستگ میزان
وی برای اجتماع و علم جامعه در افتخار و تحسین اندازه و حد
م آید بوجود شخص در نارضایت و ناکام احساس نیاورد، فراهم

اخالق ناهنجاری های برخ بروز به منجر تواند م متعاقباً که
کجروی های برخ و علم سرقت و جعل قبیل از آکادمی –

در پدیده این بروز شاهد نگارنده شود. وی جانب از اه دانش
میزان مطابقت عدم مبنای بر پدیده علت توضیح و افراد از برخ
به وابستگ میزان و طرف ی در شده کسب بازشناس و افتخار

است. بوده ر دی طرف در مذکور افراد پاداش

پاداش آکادم معیارهای تبعات ٧
کشور اه های دانش فضای در چنان آن پاداش آکادم حاضر حال در
پاداش به رسیدن در اه دانش استاد دلیل هر به اگر که افتاده جا
دست بسا چه و شده متزلزل علم اش انگیزه کند ناکام احساس
به آموزش حوزه پاداش، آکادم نرود. تحقیقات کار به دلش و
قرار شعاع تحت هم را خاص طور به ریاض آموزش و کل طور
م کند ایجاب پاداش آکادم معیارهای م زند. لطمه بدان و داده
تولید هدف با تکمیل تحصیالت ابتدای از به ویژه ریاض آموزش
دانش کسب م شود باعث امر این گردد. تدریس و تدوین مقاله
در فقط آموزش و رفته حاشیه به ریاض ذهن کامل بلوغ و جام
در مقاله تولید هدف با باری و محدود تخصص شاخه ی امتداد
پاداش کسب به م توان مقاله تولید با زیرا گیرد. صورت شاخه آن
دانش کلیت در تبحر و ریاض ذهن بلوغ به کس ول بست امید
ختم متخصصین ظهور به پروسه این نم دهد. اهمیت ریاض
مقاالت صاحب ول ندارند چندان دانش ریاضیات از که م شود

هستند. متعددی پژوهش
کسب پژوهش، برای هدف و انگیزه پاداش آکادم در ، سرجم
تأمین مقاله صرف تولید گذر از هدف این به نیل و است پاداش

سن از الجرم پاداش، آکادم در بسیاری پژوهش های م گردد.
نم شود؛ عاید آن ها از خاص بهره و است ریاض زبان لفاظ های
ژورنال های در مقاله انتشار با پاداش آکادم معیارهای ن لی و
هدف با پژوهش نظام است: این نکته ندارد. منافات معتبر
است. ایراد دارای بی کیفیت یا با از اعم ژورنال ها در مقاله چاپ
عمدتاً ه بل اه دانش عضو و فرد متوجه کمتر ایراد و عیب این
ژورنال های اگرچه است. اه دانش گذاری سیاست نظام متوجه
م دهند انتشار را معتبر بسیار پژوهش های حاصل که هستند زیادی
یا این در چاپ را پژوهش علم اعتبار معیار و معنا نم توان ول
پژوهش، هدف و اعتبار مسئله، اهمیت زیرا داد قرار ژورنال آن
منطق واق در هستند. مقاالت شدن تلق معتبر اصل عوامل

کرد. اشاره منطق دان ویتگنشتاین لودوی و گروتندی ساندر ال به توان م ۵همچنین
کنید. مراجعه زیر اینترنت آدرس به نمونه عنوان به است. شده نقل متعددی علم های گزارش و خبری منابع در و شده مشهوری قول به تبدیل پرلمان اظهارنظر ۶این

http://nautil.us/blog/purest-of-the-purists-the-puzzling-case-of-grigori-perelman

قاله
م



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ بهار ١٢

تحقیقات اهداف راستای در که پژوهش هایی که است چنین کار
نه و در آورند کیفیت با نشریات از سر م رسند نتیجه به معتبر
و تعریف در باطل دور دچار بالعکس روند پذیرفتن با زیرا بالعکس.
تشویق های و معیارها شد. خواهیم پژوهش اهمیت و اعتبار تعبیر
به ژورنال آن یا این در مقاله چاپ محوریت با پژوهش نظام
و تشخیص برای تالش جای به را ران پژوهش عموم خصوص،
این در فعالیت و ارزشمند پژوهش حوزه های و موضوعات یافتن
لم انواع یافتن به را آن ها ، پژوهش نقد و بینش کسب نیز و حوزه ها
این م کند. ژورنال آن یا این در مقاله چاپ پذیرش برای رد ش و

خواب رگ صرفاً تا م کند هدایت را محققین و استادان سیستم
محور، پاداش نظام ارزش های آورند. دست به را ژورنال ها این
مسابقه ای دیدگاه اتخاذ به را اه دانش مستعد و توانمند ران پژوهش
سوق کورکورانه زدن های رکورد برای تالش و مقاله چاپ میدان در
وجود کشور در ریاض دانش برای کالن رسالت که مادام م دهد.

ط پاداش آکادم موازین از ریاضیات در پژوهش و باشد نداشته
حاکم فرهنگ ، ریاض دانش برای بسیاری آسیب های کند، طریق

آمد. خواهد وارد آکادمی اخالق و اه دانش بر

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ∗

خبر ارسال به دعوت

م کند دعوت صمیمانه اه ها) دانش در انجمن محترم نمایندگان (به ویژه انجمن اعضای کلیه از ایران ریاض انجمن خبرنامه
دیدگاه ها، ، خواندن نکات همایش ها، گزارش تألیف)، یا (ترجمه کوتاه جمالت مقاالت، ،( ترونی ال (ترجیحاً اخبار ارسال با که
اعتالی به تماس) تلفن و کامل نشان با (همراه newsletter@ims.ir و iranmath@ims.ir نشان های به … و آگه ها

کنند. کم کشور ریاض جامعه اطالعات
شد. خواهد درج خبرنامه در نویسنده نام با همراه تصویب، از پس ارسال مقاالت و اخبار

تجربه نگارش با م کند. استقبال ریاض جامعه آحاد مطالعات و علم سفرهای گزارش انتشار از ایران ریاض انجمن خبرنامه
کنید. کم کشور « علم «فرهنگ ارتقای به است، همراه فراوان آموختن ره توشه های با همواره که سفرهایی چنین از خود

بین الملل و مل اری های هم و ارتباطات زمینۀ در ویژه به « علم «توسعه تجربی و فرهنگ عناصر که باشید داشته خاطر به
است. کشور در دانش و علم بهره وری های و کارآمدی ها کارکردها، از مهم بسیار بخش
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