
١٣٨٩ دی ١۵تاریخ انتشار : چھارشنبه مجله الکترونيکی ویستا :  خانه و خانواده - شماره پنجم - کنکور و دانشگاه

فھرست مطالب این شماره

 روش موثر برای موفقيت در دانشگاه٨•  

آخرین توصيه ھا به داوطلبان کنکور•  

آسيب شناسی انتخاب رشته ھای دانشگاھی با نيازھای بازار کار دانش آموختگان نابلد•  

آسيب شناسی آموزش دانشگاھی تئاتر•  

آشتی آزادی و انضباط•  

آموزش برای جایگزینی نيروھای خارجی (دانشگاه آزاد اسCمی خارک)•  

آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نيروی انسانی در سازمانه•  

آموزش و پرورش و ایجاد فرصت ھای شغلی•  

آميزه تمام عيار تکنولوژی و یادگيری•  

آوار خوابگاه بعد از سد کنکور•  

آینده از آن زنان است•  

آینده ای خالی از نيروی متخصص •  

آیين نامه تسھيCت آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز•  

ابزار انگاری مطالعات تطبيقی•  
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ارتقای پایان نامه ھا با تعامل صنعت و دانشگاه•  

استراتژی پاسخ گویی به سؤاTت چھارگزینه ای•  

اقتصاد یا تربيت؟ مساله  این  است !•  

انتخاب رشته بر حسب عCقه و استعداد•  

انسان تک ساحتی•  

این تست ھا از کجا می آیند•  

این علم زاده سرزمين من نيست•  

اینجا ما یک دنيا مشکل داریم•  

با نيت الھی در جلسه آزمون حاضر شوید•  

بازار در دانشگاه•  

 و دانشگاهبازنگری در نظام آموزشی تقویت جریان فرھنگی بررسی عملکرد سه دھه مدیریت فرھنگی در جامعه•  

بررسی تأثير ارائه اطCعات تحصيلی ـ شغلی بر گزینه ھای تحصيلی ـ شغلی•  

بررسی روند ارزیابی در دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی جھان•  

بررسی مشکCت حذف کنکور•  

بررسی وضعيت و مشکCت دانشجویان ایرانی در اوکراین و روسيه•  

برنامه منظم ھر دانش آموزی را به دانشگاه می رساند•  

بزرگترین دانشگاه جھان اسCم•  

بومی گرایی و محلی گرایی در پذیرش دانشجو و منافع ملی•  

بومی گزینی در کنکور ناعادTنه است•  

بھترین دانشگاه ھای تکنولوژی در جھان•  

پایان ترم•  

پس و پيش کنکور•  

پيش به سوی کارشناسی ارشد•  

تا ظھر روز آزمون ھم درس می خواندم!•  

تاثير کاردانشگاھی بر شخصيت و تفکر دانشجویان•  

تاریخ پيدایش دانشگاه ھا در غرب•  

تأثير اشتغال به کار بر ميزان بازدھی تحصيلی دانشجویان•  

تحليل جایگاه تکنولوژی آموزشی در آموزش ھای علمی کاربردی وزارت جھاد کشاورزی•  

تشکيل کCس در راھرو!•  

تعطيCت  عيد  برای  دانشجویان  فردا •  

تعطيCت; نقطه سر خط ...•  

تعھد انضباطی، شرط ثبت نام آموزشی•  
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تو می توانی اگر بخواھی!•  

توصيه ھایی برای شرکت در کنکور•  

توصيه ھایی برای کنکوری ھا•  

جایگاه آموزش و پرورش ( تعليم و تربيت ) در توليد علم•  

جایگاه ارزیابی درونی در بھبود کيفيت عملکرد مراکز آموزش عالی و دانشگاه ھا•  

جایگزین کنکور چيست؟•  

جوانان و دغدغه آینده•  

چالش ھای جدی پاسخ ھای مقطعی•  

چالشھای اشتغال فارغ التحصيCن دانشگاھھا•  

چرا دانشگاه پيام نور کامC مجازی می شود؟•  

چرا و چگونه برای آزمون ھای آزمایشی آماده شویم؟•  

چگونه انتخاب رشته کنيم؟•  

چگونه با شکست در کنکور روبه رو شویم•  

چگونه باید برای کنکور درس بخوانيم ؟•  

چگونه به خاطر بسپاریم؟•  

چگونه تست بزنيم ؟•  

چگونه تست بزنيم ؟•  

چگونه خود را برای کنکور آماده سازیم؟•  

چگونه رتبه برتر کنکور شویم ؟•  

چگونه می توان در عين داشتن یک ناتوانی روانپزشکی در دانشگاه موفق بود؟•  

چگونه یک دانشجوی موفق باشيم ؟•  

چند توصيه به کنکوریھا ؛ ... خوب بخوابيد!•  

چه کنم، چه کنم بعد از کنکور•  

حرکت از دانش گاه به سوی دانشگاه•  

حضور دانش آموز در پيش دانشگاھی موثر است•  

خرید و فروش علم در تيمچه ميدان انقCب•  

خوابگاه به مثابه خوابگاه•  

خوابگاه ھای اجاره ای!•  

دارالفنون از دیروز تا امروز•  

دانش آموختگان  نامدار دانشگاه  تھران •  

دانشجویان خوابگاھی بخوانند•  

دانشگاه آینده•  
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دانشگاه تمدن ساز•  

دانشگاه چه تاثيری بر دانشجویان می گذارد•  

دانشگاه دریانوردی و علوم دریائی چابھار•  

دانشگاه دلخواه من•  

دانشگاه راس ھرم مھندسی فرھنگی•  

٢١دانشگاه قرن •  

دانشگاه گندی شاپور•  

دانشگاه مستقل وابسته•  

دانشگاه و پذیرش واقعيت ھا•  

دانشگاه و نوآوری•  

دانشگاه ھا: نوزایی یا انحطاط؟•  

دانشگاه ھای ھتل داری جھان•  

دانشگاه یا کارخانه توليد مدرک•  

دانشگاه؛ کليد توسعه در آفریقا•  

دانشگاه ھای آمریکا در حسرت دانشجویان خارجی•  

دانشگاه ھای آمریکا محبوب دانشجویان آسيایی نيست•  

دبيرستانی ھا بخوانند!•  

دختران به دنبال پرستيژ، پسران جویای درآمد•  

در جستجوی تعامل دانشگاه و صنعت•  

در ميان چشم بادامی ھا•  

درباره کنکور پزشکی•  

دغدغه گذران زندگی یا باT بردن کيفی اطCعات علمی•  

رمز موفقيت در ھفته آخر کنکور•  

روش تست زدن چيست ؟•  

روش مطالعه و برنامه ریزی در امتحانات ترم دوم•  

روشھای مطالعه و آمادگی برای کنکور•  

روند اعزام دانشجو در ایران•  

رھيافت ھای نوین آموزش•  

زندگی ما را، باورھای ما می سازد•  

سامانه خشک ارزشيابی در دانشگاه ھای ایران•  

سخنی پيرامون رتبه بندی دانشگاھھا•  

سنت شبکه  سازی در دانشگاه  ھای اروپا•  
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سواTت کنکور چگونه طراحی می شوند؟•  

سه رکن اساسی پيشرفت•  

سھم خواھی وزارت علوم از سھميه جنسی دانشگاه ھا•  

سھم دانشگاه در نوآوری•  

سھميه بندی برای ورود پسران به دانشگاه•  

سھميه بندی منطقه ای و جنسيتی دانشگاھھا از نگاھی دیگر•  

شھریه دانشجو؛ راز بزرگ آموزش عالی•  

ضرورت تحول در نظام آموزشی علم حقوق•  

طرح الزام پذیرش دانشجویان دختر در محل زندگی•  

طرح حذف کنکور•  

ظھور دانشگاه کارآفرین•  

عدالت یا تبعيض در کنکور•  

عقدغيابی صنعت و دانشگاه•  

علم بھتر است یا فوق برنامه•  

علم، تعليم، تربيت ؟!•  

عوامل مؤثر بر انتخاب رشته در کنکور•  

غفلت از راه گزینش صحيح دانشجو•  

فقط  چند ميليون  ناقابل  چرک  دست !•  

قوانين ارزشيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو•  

کارآفرینی در دانشگاه•  

کاش دانشگاه مشکل داشت•  

کدام دانشگاه مستقل از کجا•  

کCسی با یک دانش آموز•  

کليد غلبه بر اضطراب کنکور•  

کليک کليک تا کنکور•  

کنکور آخر خط نيست•  

کنکور با بچه ھای ما چه می کند؟•  

کنکور خصوصی•  

 چه خواھد شد١٣٩٠کنکور در سال •  

کنکور را قورت بده•  

کنکور رویای ناتمام جوانان•  

کنکور فقط کمی جا به جا شده!•  
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کنکور یا معدل؟•  

کنکور، زیر سلطه دختران•  

کنکور، شيوه ھای جذب داوطلبان در کCس ھای تقویتی و کCھبرداری از نوع آموزشی•  

کنکورنامه•  

گزینه  نامعلوم•  

لطفاً اھدافتان را مشخص کنيد!•  

لطفاً سخت نگيرید•  

مؤسسه آموزشی کشتيرانی جمھوری اسCمی ایران•  

مباحثه، روشی برای تدریس در دانشگاه•  

محشر کنکور، برزخ انتظار•  

مدرسه ای برای آموزش آنتروپرونرھای ایرانی•  

مراکز معتبر آموزش دریائی جھانی•  

مشکCت حذف کنکور•  

مشکCت علم در دانشگاه ھای ایران•  

معلم دین و زندگی یا دانای دھر؟•  

نکاتی در خصوص پذیرش محلی و بومی  دانشجو•  

نکاتی در مورد حذف کنکور•  

نگاھی به تاریخچه آموزش علوم پایه در ایران•  

نگاھی به تحصيل در دانشگاه ھای جعلی سراسر جھان •  

نگاھی به دانشگاه موسيقی و ھنرھای دراماتيک گراتس•  

نگاھی به راه ھای موفقيت در دانشگاه ھا•  

نگاھی به گزینش بومی دختران دانشجو•  

نوروز کنکوری ھا•  

نيمه خالی کCس•  

وظيفه کار آفرینی دانشگاه ھا•  

وعده گاه کنکوری ھا•  

وقت تمام است!•  

وقتی به کميته انضباطی احضار می شوید•  

ھدف از تاسيس دانشگاه آزاد اسCمی و گسترش آن در سطح کشور•  

ھزاره آتی از آن کيست؟•  

ھمت چاره ساز است•  

ھمه چيز در مورد طراحی برنامه ھای آموزشی، دوره ھای پودمانی نظام جامع علمی – کاربردی•  
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ھيچ کس سر جایش نيست!•  

یک روز دانشجویی•  

http://vista.ir/?view=pdfلينک دانلود :      

 روش موثر برای موفقيت در دانشگاه٨

اگر قصد دارید به ھدفتان دست پيدا كنيد، یك محل مناسب برای خودتان پيدا

كنيد. می توانيد از كتابخانه، كCس ھای مطالعه و یا حتی یك كCس خالی

استفاده كنيد.

) مكان١

اگر قصد دارید به ھدفتان دست پيدا كنيد، یك محل مناسب برای خودتان پيدا

كنيد. می توانيد از كتابخانه، كCس ھای مطالعه و یا حتی یك كCس خالی

استفاده كنيد.

) عادت كنيد٢

به انجام روزانه تكاليف مـطالعه دروس به طور سطحی آنھم یك شب قبل از

 روز وقت بگذارید. از وقت اضافه ميان كCس ھا برایامتحان، نمی تواند موفقيت شما را تضمين كند. سعی كنيد ھر روز بـرای مطـالـعه درس ھـمـان

مـرور درس ساعت بعد استفاده كنيد

) كمك ھست!٣

▪ دنبال آن بروید تا پيشرفت كنيد

وانایی ھای خود را ارتقا بخشيد. در مورد روش ھایچه نمرات شما باT باشد، چه كمترین نمره ھا را بگيرید، باز ھم تحت ھر شرایطی می توانيد ت

 از راھنمای مطالعه و مراكز خدمات آموزش و كمكیادگيری مطالب بيشتری مطالعه كنيد. ارتباطتان را با اساتيد و معلمان خصوصی افزایش دھيد.

آموزشی كمك بگيرید.

) یادداشت برداری كنيد۴

بيشتری را در نظر بگيرید. سعی كنيد تكاليف خود را زوداز یك دفترچه یادداشت یا تقویم دیواری استفاده كنيد. برای انجام تكاليف روزانه خود وقت 

تر از موعد مقرر انجام دھيد و خودتان را برای امتحانات از قبل آماده كنيد.

) انرژی بگيرید، غذا، خواب، ورزش۵

مرتب ورزش كنيد، و به اندازه كافی بخوابيدخستگی و استرس قابليت ادراك و ميزان حافظه را كاھش می دھند. غذای مناسب بخورید، به طور 

) حرفه ای عمل كنيد۶

آنجایی كه می توانيد غيبت نداشته باشيد.با آمادگی كامل سر كCس ھا حاضر شوید و از تمام مطالب یادداشت برداری كنيد. سعی كنيد تا 

استفاده از یادداشت ھای دیگران نمی تواند به اندازه نوشته ھای شخصی، برایتان مفيد باشد.

مبذول دارید. در پایان كCس نزد استاد بروید وزمان یادداشت برداری به مسائلی كه روی آنھا تاكيد می شود و مثال ھای مختلف توجه بيشتری 

ز امتحان با توده ای از مطالب جدید روبه رو نشوید.پرسش ھای خود را مطرح نمایيد. سعی كنيد تمام مطالب را به تدریج مطالعه كنيد تا شب قبل ا

) كاری كنيد تا مطالب كليدی در ذھنتان باقی بمانند٧

داری كنيد، لغات كليدی را به خاطر بسپارید، زیر مطالبفعال باشيد! برای خودتان مثال بياورید، از روش ھای تقویت حافظه استفاده نمایيد، خCصه بر
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ب كرده و از قدرت خCقيت بيشتری استفادهمھم خط بكشيد، و در حاشيه كتاب نكات مھم را یادداشت كنيد. سعی كنيد درس را برای خود جذا

كنيد.

) خودتان را برای ھر نوع امتحانی آماده كنيد٨

ای ھر مدل امتحانی آماده كنيد ( به عنوان مثالتا جایی كه ممكن است سعی كنيد نوع امتحان، توانایی ھای شما را محدود نكند. خودتان را بر

ادن به ھر سوال چه مدت زمانی در نظر گرفته شده.امتحان تستی). دستورالعمل انجام امتحان را به خوبی مطالعه كنيد و ببينيد كه برای پاسخ د

از پرسش ھای آسان تر شروع كنيد تا اعتماد به نفستان افزایش پيدا كند.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=249453

آخرين توصيه ھا به داوطلبان کنکور

داوطلبان عزیز و پرتCش خسته نباشيد. مطمئنم که ھمگی شما عCقه مند

ھستيد که به نحو مطلوبی امتحان بدھيد و انشاءا... موفق شوید. اما باید

بدانيد که قبولی در دانشگاه یکی از راه ھای رسيدن به موفقيت است . در

این روزھای پایانی ممکن است داوطلبان دچار نگرانی ، دلھره و اضطراب

شوند. اضطراب و نگرانی در امتحان کنکور تا حدودی نوعی واکنش طبيعی

تلقی می شود که باعث باTبردن توانایی و قدرت بدن جھت مقابله با امر

مورد نظر است . لذا این پدیده در حد معمول آن نه تنھا آسيبی به شخص

نمی رساند بلکه با باTبردن توان فيزیولوژیک بدن،مفيد ھم خواھد بود .

● راھکارھای عملی جھت موفقيت بيشتر

) توکل به خدا کنيد که ھمانا با یاد و نام اوست که دلھا آرامش پيدا می١

روح و  ملکوتی  اینآوای  به  کنکور  جلسه  در  قرآن  تCوت  ھنگام  کند. 

بخش،گوش جان بسپارید .

) سعی کنيد در شب آزمون خواب شما در حد طبيعی-ھشت ساعت در٢

شبانه روز-باشد . فکر این که باید امشب آرام بخوابم ممکن است شما را

م و با یاد خدا بخوابيد.دچار بی خوابی کند . بدین لحاظ پيشنھاد می شود با مقدار کمی نرمش و گرفتن دوش با آب ولر

ياستفاده مطلوب از وقتی که در اختيار دارید .) قبل از امتحان به ھيچ وجه به فکر نتيجه نباشيد . سعی کنيد به وظيفه خود عمل کنيد؛ یعن٣

در جلسھآزمونخسته خواھيد شد که ضرر و زیان آن) شب امتحان مطالعه نکنيد . ممکن است مطالبی را یاد بگيرید اما اگر به مطالعه بپردازید ۴

بيش از نفع آن است ، چون کنکور انرژی Tزم را می طلبد .

ازید.) در روزھای آخر اگر خCصه نوشته دارید ھمان ھا را مرور کنيد و به دروس سنگين و سخت نپرد۵

ز لحاظ روانی اثر خوبی دارد .) روز قبل از امتحان به محل برگزاری امتحان بروید و در ورودی آن را شناسایی کنيد،زیرا ا۶

 عدد مداد از نوع نرم – پاک کن ، تراش ) و در کيف قرار دھيد .٢ـ ھمه وسایلی را که Tزم دارید،از نوع مرغوب تھيه کنيد ( ٧
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) قبل از امتحان به توانایی ھای خود و آنچه که می توانيد جواب دھيد فکر کنيد .٨

رسی کنيد تا چيزی کم و کسر نداشته باشيد.) قبل از خارج شدن از منزل،وسایل مورد نياز خود ازقبيل کارت شناسایی ، کيف و .... را وا٩

وارد کند،بپرھيزید ( مثCً با برادر و خواھر خود) روز امتحان را با آرامش آغاز کنيد . از موقعيت ھایی که ممکن است به شما فشار و استرس ١٠

بگومگو و... نکنيد . )

ھمچيزی نخورید.) حتماً روز امتحان صبحانه ميل نمایيد . صبحانه،مقویوکم حجم باشد. یک ساعتقبل از امتحان١١

؛ چون ممکن است بعضی سئواTت را بلد نباشيد و) از ورود در جمع افرادی که قبل از برگزاری امتحان از ھمدیگر سؤال می کنند،خودداری کنيد١٢

احساس ضعف و ناتوانی کنيد .

ته نفسی نکنيد . با اعتماد به نفس اعCم کنيد با) اگر قبل از امتحان با دوستان مواجه شدید و از شما پرسيدند که آمادگی دارید یا خير،شکس١٣

زحماتی که کشيده ام اميدوارم .

اد دادن به خود و به تصویر کشيدن توانایی) موفقيت ھایيراکه تا به حال کسب کرده اید بررسی کنيد،حتی موفقيت ھای کوچکتان را . اعتم١۴

ھایتان،اثر مثبت و سازنده ای دارد .

د سواTت را نتوانيد جواب دھيد ممکن است دچار) با این تصور که باید صد در صد سئواTت را پاسخ دھيد،به جلسه امتحان نروید. زیرا اگر چن١۵

اضطراب ، دلھره و نگرانی شوید .

ی کنيد که اشتباھی رخ ندھد .) به ھنگام توزیع ورقه ھای آزمون،ابتدا نام و نام خانوادگی و شماره داوطلبی خود را بررس١۶

) آزمون را با پاسخگویی به درسی که آمادگی بيشتری در آن دارید شروع کنيد .١٧

١٨ًCت، بين دروس مختلف تنظيم کنيد . مثTدقيقه در نظر٢٢ اگر برای اولين ماده امتحانی ) وقت خود را به طور صحيح و با توجه به تعداد سئوا 

،به اتمام برسانيد .گرفته شده سعی کنيد به نحوی عمل کنيد که در پاسخگویی را ھمان زمانی که در نظر گرفته شده

نامه عCمت بزنيد تا در فرصتی که باقی مانده به) در مورد سؤاTتی که تردید دارید درنگ نکنيد و وقت را ھدر ندھيد . با مداد در گوشه پرسش١٩

آنھا بپردازید .

وش منطقی به پاسخگویی سئواTت) به دیگران توجه نکنيد که به سرعت مشغول پاسخگویی ھستند . سعی کنيد با حفظ خونسردی و ر٢٠

بپردازید .

ست که ھفتاد درصد گزینه ھایی که دوباره تصحيح) گزینه ای را که به عنوان صحيح عCمت زده اید،دوباره تغيير ندھيد چون تجربه نشان داده ا٢١

می شوند، اشتباه از کاردر می آیند.

جواب است . در ھر سئوال نکته خاصی نھفته) سرعت و دقت خودتان را باT ببرید . مَثـَل مشھوری است که خواندن دقيق و فھم سؤال، نصف ٢٢

را نادیده نگيرید و زیر این کلمات را خط بکشيد.است که دقت شما را می طلبد.مثCً کلمات"معموTً" ،"تا حدی" ،"ھميشه" ،"ھر" ،"ھمه" و .... 

 .مخصوصاًبھافعال منفی توجه کنيد. سئوال و ھمه گزینه ھا را بخوانيد و سپس به آن جواب دھيد

کنيد و به فضل و یاری اش اميدوار باشيد و با آمادگی) این نکته را فراموش نکنيد که شما تا حد امکان تCش خودتان را نموده اید . به خدا توکل ٢٣

 آخرین آنھا نخواھد بود .کامل در آزمون شرکت کنيد .وبه خاطر داشته باشيد که زندگی سراسر آزمون است : این اولين و

انشاءا... ھمگيدرامتحانات الھی سربلند باشيم و در آزمون نھایی توفيق یابيم

منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

http://vista.ir/?view=article&id=319092
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آسيب شناسی انتخاب رشته ھای دانشگاھی با نيازھای بازار کار دانش

آموختگان نابلد

 سال تحصيل و کسب مدرک کارشناسی و٢٠پس از گذراندن نزدیک به 

کارشناسی ارشد و طی نمودن شب ھا و روزھای پراسترس امتحان، اینک

پس از دریافت مدارک مذکور باید به دنبال کار و کاسبی مناسبی باشد.

ھنگامی که با یک نگاھی عميق و ھمه جانبه رشته تحصيلی اش را با نياز

امروز بازار کار مقایسه می کند تازه می فھمد رشته تحصيلی که قریب به

 سال برای کسب مدرک آن شبانه روز زحمت کشيده و ایام پردلھره ای را٢٠

برای ادامه تحصيل گذرانده ھيچگونه بازار کاری ندارد، بر وقت تلف شده و

عمر ھدر رفتأ خود افسوس می خورد، چرا که وقتی می بيند نه راه پس دارد

و نه راه پيش، دلزده از درس و تحصيل، مدارک تحصيلی را در چمدان قدیمی

دار و نان و آب  دنبال شغل  به  تصميم می گيرد  می کند و  خانه حبس 

آبرومندی باشد.

با این حال مشکل چنين افرادی یکی و دو تا نيست، بلکه از یک طرف در

طول دوران تحصيل در آموزش و پرورش و سپس آموزش عالی با ھيچگونه

مھارتی در حوزه ھای فنی و حرفه ای آشنا نشده، نه در کسب و کار خاصی

مھارت دارد و نه با شيوه ھای کار در رشته ھای مختلف آشناست.

از طرف دیگر ھم داشتن مدرک تحصيلی کارشناسی و کارشناسی ارشد

سطح توقع او از شغل و کار و کاسبی را باT برده، به گونه ای که پرداختن به

ه تا از بسياری فرصت ھای شغلی باز ماند.برخی کسب و کارھا را نمی پسندد و در شأن خود نمی داند و ھمين مسئله خود مزید بر علتی شد

ایم، که بيکاری گسترده دانش آموختگان در مراکز آموزش عالی روبرو بوده  با  نبودن برخی از رشته ھای تحصيلیدر ساليان اخير   متناسب 

اطع دانشگاھی و ناآشنایی دانشجویان با نيازھای روزدانشگاھی با نياز بازار کار و عدم گذراندن دوره ھای فنی و حرفه ای برای دانشجویان در مق

 که ھيچگونه ارتباطی با رشته تحصيلی آنھابازار کار، ھمگی دست به دست ھم داده تا قشر تحصيل کردأ امروزی ما به دنبال مشاغلی باشند

ندارد.

ن، اساتيد دانشگاه و برخی از مسئوTندر این سلسله گزارش ھا به واکاوی و آسيب شناسی این مسئله به نقل از دیدگاه ھای دانشجویا

خواھيم پرداخت.

● منطبق نبودن رشته ھای تحصيلی با بازار کار

ان بسياری از فارغ التحصيCن دانشگاھی را گرفتهامروزه منطبق نبودن رشته ھای تحصيلی با نياز بازار کار یکی از معضCت Tینحلی است که گریب

است.

ته بھداشت محيط به شغل آزاد روی آورده،«محمدرضا زمانی» که چند سالی است درس و تحصيل را رھا کرده و پس از اخذ مدرک کارشناسی رش

ام بھدشت محيط است و بيشتر سر و کار اینمی گوید: «پس از پایان تحصيCت به مراکز مختلفی برای کار مراجعه کردم و چون رشته تحصيلی 

 تعداد مورد نياز شرکت ھا و کارخانه ھاست من ھمرشته با کارخانه ھای صنعتی است، از ھمين رو آمار فارغ التحصيCن این رشته بسيار بيشتر از

 است مغازأ صوتی و سال بيکار بودم سپس به اتفاق یکی از دوستانم که او نيز فارغ التحصيل رشته علوم اجتماعی٢پس از پایان تحصيCت مدت 

سال از مدت اخذ مدرک کارشناسی اش می گذردتصویری در ميدان امام خمينی(ره) دایر کرده و به این شغل اشتغال داریم.» وی که حدود ھشت 

 سال پيش دورأ٨ی پذیرید، می گوید: «حدود در پاسخ به این سوال که آیا اگر اTن به شما پيشنھاد کار در حوزه رشته تحصيلی ات بدھند م

 ام، ضمنا درآمد افرادی که در ھمين رشتهکارشناسی این رشته را طی کرده ام و امروز بيشتر درس ھا و مباحث این رشته را فراموش کرده
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 شغل مناسبی در رابطه با رشتأ تحصيلی پيدا شود،مشغول به کار شده اند بسيار کمتر از درآمدی است که ما با شغل آزاد داریم،با این حال اگر

دگی ایده آل را اداره کرد.»فکر نمی کنم کفاف خرج و مخارج زندگی مرا بدھد و قطعا نمی توان با این رشته تحصيلی یک زن

● دانشجویان و اھداف کار

تحصيلی خود را براساس شغل آینده و نياز بازارزمانی که پشت کنکوری ھستيد و بعد از چند سال موفق به ورود به دانشگاه می شوید آیا رشته 

 و شوق تمام در دفترچه ھای کنکور عCمت میکار و اقتصاد کشور انتخاب می کنيد، و آیا به راستی ھنگامی که رشته ھای تحصيلی را با شور

عه خواھيد داشت و از ھمه مھمتر آیا با این رشتهزنيد، ھيچ فکر کرده اید که پس از طی دوران تحصيل چه جایگاه اجتماعی و اقتصادی را در جام

 و این رشته از نيازھای جامعه امروز ماست؟ ھمينتحصيلی که شما در حال گذراندن ترم ھا و واحدھای آن ھستيد می توانيد وارد بازار کار شوید

گذاشته ایم.سؤاTت را با برخی از دانشجویان در دانشگاه تھران، دانشگاه آزاد و علمی کاربردی در ميان 

 تھران در پاسخ به سؤالم می گوید: «متاسفانه در ابتدای١۴«سلطانی» از دانشجویان رشته مدیریت فرھنگی دانشگاه علمی کاربردی واحد 

ل ھستند، یعنی به جرات می توان ادعا کرد کهانتخاب رشته، معموT دانشجویان ھدف خاصی را دنبال نمی کنند بلکه بيشتر به فکر ادامه تحصي

ران تحصيل سرگردان به دنبال شغل مناسب میاغلب دانشجویان به فکر آینده شغلی خود در ھمان رشته تحصيلی نيستند، از ھمين رو پس از دو

گردند.»

ین موضوع را باید از دو منظر مورد آسيب«حسين یارمحمدی» دانشجو دیگری که در رشته روابط عمومی به تحصيل اشتغال دارد می گوید: «ا

ا خCق و پرسشگر تربيت نمی کند بلکه آنانشناسی قرار داد. یکی اینکه سيستم آموزشی ما سؤال محور نيست و ذھن دانش آموز یا دانشجو ر

شجویان برمی گردد از اینکه دانشجویان بيشتر گرایش بهرا از خCقيت و ابتکار و نوآوری باز می دارد، دومين بحث قابل ذکر در این باره به خود دان

رایی امروز در جامعه ما بسيار رواج پيدا کرده و اغلبمدرک گرایی دارند تا کسب مھارت برای ورود به بازار کار، به ھمين علت بيماری مزمن مدرک گ

ذھنيتی خCق و ھوشمند و پرسشگر برخورداربه دنبال گرفتن مدرک تحصيلی ھستند، ادامه این روند سبب می شود تا دانشجویان نه تنھا از 

نگردند بلکه بی ھدف و سرگردان و بدون کسب ھيچگونه مھارتی در بازار کار رھا شوند.»

ابل تردید روبرو ھستيم و آن این است که نظامدانشجوی دیگری در این باره به سرویس گزارش روز کيھان می گوید: «امروز با یک واقعيت غيرق

ان مجلس شورای اسCمی به فکر انقCبی درآموزشی ما در سطوح آموزش و پرورش و آموزش عالی بيمار است و باید مسئوTن دولتی و نمایندگ

این نظام آموزشی باشند.»

ارس و دانشگاه ھا بخش نامه می شود و ھروی می گوید: «متاسفانه ھر سال می بينيم که شيوه ھای خاص و کتب تازه ای برای تدریس در مد

 جنبه حفظ کردن دارد، که باید گفت باسال ھم جنبه ھای عملی و کاربردی دروس حذف می شود و یا بسيار کمرنگ می گردد و بيشتر دروس

چنين سيستم آموزشی نخواھيم توانست دانشجویان خCقی را تحویل جامعه بدھيم.»

مدیران در برنامه ھای آموزشی اشاره می کند و«زھرا قربانی نيا» دانشجوی ادبيات فارسی در دانشگاه تھران نيز در پاسخ به سؤالم به نقش 

د تجزیه و تحليل و نقد و بررسی قرار گيرد ومی گوید: «به عقيده من باید در سطح مدیران وزارتخانه ھا و نمایندگان مجلس این مسئله مور

ز پایان دوران تحصيل حداقل در بخش فنی و حرفهراھکاری را برای ورود مبانی کاربردی در دروس مختلف دانشگاه تعریف شود تا یک دانشجو پس ا

ای مھارت خاصی را کسب کرده باشد.»

 ھم با کمبود نيرو روبرو نيستيم که در این باره Tزم استوی می گوید: «امروز در بازار کار ایران بسياری از رشته ھا اشباع شده و تا چند سال آینده

ه ھا خودداری نمایند، در مقابل ھم در باTمسئوTن طی بررسی ھای کارشناسانه چنين رشته ھایی را شناسایی و از پذیرش دانشجو در آن رشت

بردن ظرفيت پذیرش دانشجو در رشته ھایی که نياز روز بازار است اھتمام جدی داشته باشند.»

● آفت مدرک گرایی

ده تا در دوران کنونی که به عصر ارتباطات وتعریف نشدن مبانی کاربردی و تحقيقاتی و کمرنگ شدن انجام کارھای آزمایشگاھی و عملی سبب ش

 رسد تا بحث تحقيق و فعاليت ھای عملی ودنيای اطCعات شھرت دارد از قافله پيشرفت و تکنولوژی عقب بمانيم و Tزم و ضروری به نظر می

آزمایشگاھی در مدارس و دانشگاه ھا به عنوان بخشی مھم و حساس به حساب آید.

ل تنبلی دانشجوی امروزی و بی تفاوتی آنھا با«پورمرادیان» استاد دانشگاه و صاحب نظر در امور اجتماعی می گوید: «یکی از عمده ترین دTی

کارھای پژوھشی و تحقيقاتی وجود فضای مجازی و اینترنت است.»

 به تحقيق بپردازند اما متأسفانه بسياری ازوی در ادامه می گوید: «به عنوان مثال وقتی که به بچه ھای کCس می گویم درباره موضوع خاصی
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یت اینترنتی مطلبی را سرقت کرده و به نام خودشاندانشجویان اصCً به فکر ارایه یک تحقيق خوب و قوی نيستند بلکه بعضاً دیده ام که از یک سا

پرسشی در ھر زمان و مکانی به دنبال حقيقت امرارایه کرده اند، یعنی وجود اینترنت سبب شده تا دانشجو یا دانش آموز ما برای پاسخ به ھر 

ا کند. این مسئله سبب تضعيف روحيه خCقيت درنباشد و خود آستين ھمت را باT نزند بلکه بسيار سھل و آسان ھمان موضوع را در اینترنت پيد

دانش آموز و دانشجو می شود.»

سخ دھم باید بگویم که خود دانشجویان نيز به دنبالاین استاد دانشگاه در ادامه می گوید: «از جنبه دیگر اگر بخواھيم به سؤاTت مطروحه شما پا

يستند بلکه بيشتر ھدفشان کسب مدرک و قبولیراه ھای ميان بر و سھل الوصول برای تھيه کار تحقيق ھستند و خودشان به دنبال کار تحقيق ن

 شود.»در واحدھای تحصيلی است، که این مسئله آفت بزرگی در عرصه دانش و پژوھش در ایران محسوب می

ھدفمند شدن رشته ھای تحصيلی

شان ندارد.امروز افرادی را می بينيم که به مشاغلی اشتغال دارند که ھيچگونه سنخيتی با رشته تحصيلی 

برای حل معضلی که امروز با آن روبرو ھستيم بایددکتر «علی اکبر کریمی نيا» کارشناس جامعه شناسی و استاد دانشگاه در این باره می گوید: «

ا بازار کار ھمان رشته را ھم برایش تعریف و تبيينبه فکر ھدفمند نمودن رشته ھای تحصيلی باشيم، یعنی از ھمان بدو ورود دانشجو به دانشگاه ھ

 رشته ھایی مبادرت کنيم، اما از ھمه ایننمایيم، از طرفی ھم برخی رشته ھای دانشگاھی ھم مورد نياز جامعه ما نيست، که به حذف چنين

 ھا باشيم و این دو نھاد مھم آموزشی را بيشتر بهموارد مھمتر این است که در اولين فرصت به فکر ایجاد پيوند ميان فنی و حرفه ای و دانشگاه

ھم نزدیک کنيم.»

داند و می گوید: «باید مسئوTن تدابيری رااین استاد دانشگاه گنجاندن دروس فنی و حرفه ای در دانشگاه ھا را امری ضروری و حياتی می 

ا پس از پایان تحصيل حداقل در رشته ای خاصبيندیشند تا دانشجویان ما در ھنگام تحصيل از دوره ھای فنی و حرفه ای ھم بھره مند شوند ت

مھارت Tزم را کسب کنند.»

افزایش بيکاری

● در ميان فارغ التحصيCن دانشگاھی

بيندازید خواھيد دید که  بيکاری در ميان فارغ التحصيCناگر نگاھی به آمارھای اعCم شده از سوی وزارت کار و اموراجتماعی  شاھد افزایش 

دانشگاھی در سال ھای اخير بوده ایم.

 آموزش پزشکی آماری را اعCم کرده و می گوید:«حميد حاجی عبدالوھاب» معاون وزیر کار در ھمایش مسئوTن کارآفرینی وزارت بھداشت، درمان و

درصد کاھش یافته است اما در بين جامعه زنان و فارغ التحصيCن دانشگاھی افزایش یافته۵.٠١ درصد به ٣.١١«بيکاری در جمعيت کلی جامعه از 

است.»

ودن رشته ھا و آموزش ھای دانشگاھی با نياز بازارمعاون وزیر کار می گوید: «یکی از علل مھم افزایش بيکاری در بين فارغ التحصيCن متناسب نب

کار است.»

قعيت ھای اجتماعی علت دیگر است، البته دراین مقام مسئول می گوید: «انتزاعی بودن متون رسمی دانشگاه ھا و تطبيق نداشتن آنھا با وا

زام به خار ج ھم داریم در حالی که در اوایلحوزه پزشکی این مشکCت کمتر است، اTن در حوزه پزشکی با کمبود پزشک مواجه نيستيم و حتی اع

انيان متفاوت بود در اقصی نقاط کشور فعاليت میانقCب پزشکان ھندی و بنگCدشی با دانش و مھارت پایين در حالی که مذھب و زبان آنھا با ایر

ش با نياز بازار را حل کرده است.»کردند، ادغام آموزش پزشکی با خدمات بھداشتی، درمانی تا حد زیادی مشکل تطابق نداشتن آموز

● ایجاد دفاتر کارآفرینی در دانشگاه ھا

اماتی بوده که قرار است در دانشگاه ھا برای رفع مشکلبه گفته معاون وزیر کار و امور اجتماعی ایجاد دفاتر کارآفرینی در دانشگاه ھا یکی از اقد

 فعالند و استادان دانشگاه حضور ندارند.اشتغال فارغ التحصيCن فعال شود، اما در مراکزی که ایجاد شده برخCف برنامه فقط دانشجویان

آنان را تا سال ھا پيگيری کند و در مواقع Tزم از توان آنھادفاتر کارآفرینی دانشگاه ھا می تواند پل ارتباط دانشگاه با فارغ التحصيCن باشد و مسایل 

سات شور و مشورت در مدارس، دانشگاه ھا و جمعبرای کارآفرینی استفاده نماید.این روزھا بازار تعيين رشته برای آزمون کنکور داغ است، جل

 اینک به دنبال تعيين رشته می گردد، اغلب دوستان وخانواده ھا نيز برپا شده، به نحوی که در ھر خانواده ای که جوانی پشت کنکوری وجود دارد و

ان در اختيارش قرار می دھند، از طرفی داوطلبين نيز بااقوام می خواھند به نوعی او را در انتخاب رشته مناسب یاری کنند و از تجربيات خود و دیگر

استرس و دقت خاصی به دنبال گزینه مناسب و رشته مورد عCقه خود ھستند.
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موزش عالی رشته ھای مورد عCقه منتخب خود رااما در کنار این مسایل سوال اساسی که مطرح است این است که آیا داوطلبين ورود به مراکز آ

ه شغلی رشته ای که انتخاب کرده اند، باخبرند و می دانندبراساس نياز بازار کار انتخاب می کنند و به راستی آیا داوطلبين ورود به دانشگاه از آیند

کارآمدی این رشته در سطح جامعه چگونه است؟

ازار کار نيست و چه بسا سالھاست که آن رشته درامروز با این واقعيت روبرو ھستيم که بسياری از رشته ھای تحصيلی دانشگاه منطبق با نياز ب

ر مشاغلی خارج از رشته تحصيلی شان مشغول به کارجامعه اشباع شده و فارغ التحصيCن آن رشته ھا نيز یا در بيکاری بسر می برند و یا اینکه د

شده اند.

ردازند و از پذیرش دانشجو در رشته ھایی کهدر این ميان Tزم است تا مسئوTن مربوطه و دستگاه ھای دولتی به اطCع رسانی در این باره بپ

لی باید در انتخاب رشته سوای عCیق شخصی، معيارجامعه نيازی به آنھا ندارد خودداری نمایند، از طرفی ھم داوطلبين ورود به مراکز آموزش عا

نيازھای بازار کار را ھم مدنظر قرار دھند.

● شما چه رشته ای را انتخاب می کنيد؟

اب، آینده تحصيلی خود را رقم می زنيد، آینده ای که درمعموT در انتخاب رشته باید مشورت ھای Tزم با افراد کاردان صورت گيرد، چرا که با یک انتخ

سایه رشته متناسب با خواست جامعه و عCقه افراد به تحصيل مشخص می شود.

نمی دانند چه رشته ای را انتخاب کنند، اما سوایاین روزھا گروھی از داوطلبين ھنوز به گزینه مناسب در انتخاب رشته دست پيدا نکرده اند و 

ر دست نيست و بعضا داوطلبين نمی دانند باموارد مذکور بایدگفت که درباره بسياری از رشته ھای تحصيلی اطCعاتی موثق از آینده شغلی د

انتخاب فCن رشته چه آینده ای در انتظار آنھاست.

رش روز کيھان می گوید: «یکی از مشکCتی که«کریم مھرنيا» که یکی از داوطلبين ورود به مراکز آموزش عالی است، در گفتگو با سرویس گزا

شاور خوب نياز داریم تا درباره تمامی جزیيات رشتهبرای انتخاب رشته پيش روی ما قرار دارد کمبود مراکز مشاوره ای است، یعنی اTن ما به یک م

د و ھزینه آن بسيار گران و سرسام آور است.»انتخابی توضيح دھد، این در حالی است که مراکز مشاوره ای در آموزشگاه ھای خصوصی وجود دار

خاب رشته را ندارند از طریق اقوام و بستگان به تحقيقوی می گوید: «بسياری از خانواده ھا به دليل اینکه توانایی مالی برای گرفتن مشاور در انت

ی باشد چرا که یک مشاور خود راھکارھا را دردرباره رشته انتخابی خود می پردازند که قطعا چنين تحقيقاتی نمی تواند کامC مستند و واقع

تمامی زمينه ھا بھتر می داند.»

ب می گوید: «در وھله اول بسيار عCقمند به«محسن قدوسی» که می خواھد رشته حقوق و علوم قضایی را انتخاب کند، درباره دTیل این انتخا

ینده شغلی ما پس از فارغ التحصيلیرشته حقوق و سپس علوم قضایی ھستم، در ثانی متاسفانه ھنوز مشخص نيست که چه تضمينی برای آ

 که در آینده آیا شغل مناسبی مرتبط با این رشته دروجود دارد، یعنی ما که این رشته را با شور و شوق فراوان انتخاب کرده ایم ھنوز نمی دانيم

جامعه وجود خواھد داشت؟»

ید اذعان داشت که ھنوز یک مرکز اطCع رسانی«زھره آقایی» یکی از پشت کنکوری ھا که در مرحله انتخاب رشته است، می گوید: «متاسفانه با

 سال آینده ظرفيت آنھا در جامعه تکميل خواھد شد و به چه۴در کشورمان وجود ندارد تا به داوطلبين و دانشگاه ھا اعCم کند که چه رشته ھایی تا 

رشته ھایی نيازمندیم.»

ر سال آینده و پس از فارغ التحصيلی می توانم واردوی می گوید: «با توجه به اینکه رشته روابط عمومی را انتخاب کرده ام اما نمی دانم در چھا

بازار کار شوم یا خير.»

● نبود بانک اطCعات

 بانک اطCعات مشاغل در ایران است، به نحوییکی از مسایلی که داوطلبين ورود به دانشگاه ھا را با مشکلی جدی و اساسی روبرو کرده نبود

 سال آینده نياز جامعه است و در مقابل کدام رشته ھا نيز اشباع۴که یک داوطلب ورود به دانشگاه نمی داند چه رشته ای در حال حاضر و ظرف 

شده و در صورت انتخاب آن رشته فرد دانشجو پس از دوران فارغ التحصيلی بيکار خواھد شد.

 دارند درگفتگو با سرویس گزارش روز کيھان از نبودبسياری از داوطلبين ورود به مراکز آموزش عالی و دانشجویانی که ھم اکنون به تحصيل اشتغال

شد و به اصطCح آینده شغلی داشته باشد.چنين اطCعاتی گله و شکایت دارند و معتقدند باید رشته ھای تحصيلی منطبق با نياز جامعه با

 دانشگاه با مشکCت عدیده ای روبرو ھستيم کهدکتر «حميد ورجانی پور» کارشناس امور اجتماعی و استاد دانشگاه می گوید: «در بحث ورود به

گاھی نمی داند کشور ما به چه رشته ھایسوای رقابت ھای موجود در امتحان کنکور باید این را ھم اضافه کرد که ھنوز یک داوطلب دانش
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تحصيلی نيازمند است و چه رشته ھایی نيز ھيچگونه فرصت شغلی را ایجاد نخواھد کرد.»

«برخی از رشته ھا در دانشگاه ھا به دليلاین استاد دانشگاه برخی از رشته ھای دانشگاھی را در حال انقراض اعCم می کند و می گوید: 

ته حائز اھميت این است که باید سيستمی رافراوانی فارغ التحصيCن در حال انقراض ھستند و داوطلبان کمتری جذب آن درس می شوند اما نک

 خبر شوند.»تعریف کنيم تا دانشجویان با آگاھی کامل به انتخاب رشته بپردازند و از آینده شغلی خود با

● رشته ھای لوکس

ست این فرد دانشجو فردا در کدام اداره و ارگانبرخی از رشته ھای تحصيلی متأسفانه در بازار کار کشورمان تعریف نشده اند و اصوTً مشخص ني

مورد پذیرش قرار خواھد گرفت و جامعه ما چه نيازی به این رشته تحصيلی دارد.

ز رشته ھای تحصيلی دانشگاھی در کشورمان«دکتر محمد حسين ملکيان» کارشناس زبان و ادبيات فارسی و استاد دانشگاه می گوید: «برخی ا

وندی قطعاً در باT بردن نرخ بيکاری در ميان فارغرشته ھای لوکس محسوب می شوند که ھنوز برای آنھا بازار کاری تعریف نشده، که ادامه چنين ر

التحصيCن بسيار مؤثر خواھد بود.»

راکز آموزش عالی ھمراه با انتخاب رشته ھمزمان آیندهوی می گوید: «باید در آینده برنامه ھایی را طراحی و تدوین نمایيم تا داوطلبين ورود به م

يه و در اختيار داوطلب نھاده شود تا براساس آن فرم،شغلی خود را ببينند، یعنی در کنار دفترچه ھای کنکور و در ھنگام انتخاب رشته فرم ھایی تھ

 سال آینده و ھنگام فارغ التحصيلی در جامعه چه شأن و مرتبه ای دارد.»۴داوطلب آینده شغل و حرفه خود را بسنجد و ببيند که این رشته در 

رسيده می گوید: «به نظر من رشته ھای علوماین استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که چه رشته ای در کشورمان ھنوز به مرحله اشباع ن

ه که آینده شغلی و حرفه ای دانشجویان فارغپزشکی و پرستاری ھنوز به مرحله اشباع نرسيده، ضمناً دانشگاه علمی و کاربردی ھم اعCم کرد

التحصيل را تضمين خواھد کرد.»

● مشکCت اشتغال فارغ التحصيCن

 کشور تعریف شده است و براساس قانون بایدیکی از مشکCت اشتغال در بين فارغ التحصيCن این است که تعداد معدودی شغل با شرح وظایف در

 ھزار شغل را با شرح وظایف آن در کشور تعریف کنيم.٣حداقل 

گر از مشاغل گروه پزشکی چنين تعریفی وجودبه عنوان مثال در حال حاضر شرح وظایف پزشکی و پرستاری تدوین شده است اما برای بسياری دی

ندارد.

ت، تا جایی که حسين بابایيان مدیر کل فنی وبر ھمين اساس می بينيم که حضور فارغ التحصيCن در مراکز آموزش فنی و حرفه ای باT رفته اس

آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ایحرفه ای خراسان شمالی می گوید:«حضور فارغ التحصيCن دانشگاھی جھت استفاده از کارگاه ھای 

 درصد افزایش داشته که این امر ناشی از تأثيرگذاری آموزش ھای مھارتی در بازار کار است.»۴٠نسبت به پارسال 

تاه مدت به اشتغال زایی ختم می شود، براین مقام مسئول با نادرست خواندن این برداشت که آموزش ھای فنی و حرفه ای در دوره ھای کو

 درصد از آموزش ھای فنی و حرفه٣۶ت آمده استمرار آموزش ھا طی دوره ھای مختلف مھارتی تأکيد می کند و می گوید: «براساس آمار به دس

ای که عمدتاً در سطح مھارت ھای تکميلی انجام شده به اشتغال زایی رسيده است.»

با مراکز فنی حرفه ای ندارند و بعضاً فعاليت ھایاما سوای موارد مذکور متأسفانه باید گفت که امروز مراکز دانشگاھی ما ھيچگونه رابطه ا ی 

عملی و آزمایشگاھی به غير از رشته ھایی مثل پزشکی در سایر رشته ھا بسيار کمرنگ است.

● بحران ھویت در جوانان پشت کنکوری

بت در کنکور را نابرابر می داند و می گوید: «دردکتر پرویز آزاد فCح، روانشناس و استاد دانشگاه و عضو ھيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس رقا

يان داوطلبان تھرانی ھم نابرابر است، زیراشھرھای بزرگ به دليل وجود امکانات آموزشی ویژه شانس قبولی بيشتر است، البته حتی رقابت م

يده نمی شود. چون بخشی از عدم شانسامکانات مادی آنھا یکسان نيست و شایستگی ھای فردی داوطلبان در قبولی کنکور به درستی سنج

ات مادی از جمله آنھاست.»جوانان برای ورود به دانشگاه به صCحيت ھایی برمی گردد که در اختيار آنھا نيست، که امکان

گوید: «یک سری دانشجویانی که وارد دانشگاهاین عضو ھيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس با تاکيد برای کاھش تب کنکور در جامعه به مھر می 

چار بحران ھویت می شوند و پس از گذشتھا می شوند در رشته ھایی که منطبق با شایستگی ھا و توانایی ھایشان است پذیرفته نشده و د

راین باید تCش شود تا مسير و رشته ای کهمدتی از تحصيل ھرگز احساس نشاط و شادابی که ھنگام پذیرفته شدن داشته اند را ندارند بناب

انتخاب می کنند و قبول می شوند مناسب با توانایی ھایشان باشد.»
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نده چند واقعيت می داند و می گوید: «حقيقت ایندکتر آزاد فCح به روند رو به رشد پذیرش دختران در دانشگاه اشاره می کند و آن را نشان دھ

یک واقعيت نيز این است که امروز پسران به دليلاست که جامعه روز به روز شرایط مساعدتری را برای ادامه تحصيل دختران ایجاد می کند، اما 

اینکه مشاھده می کنند

دنبال راھھایی غير از دانشگاه ھستند، از طرفیفارغ التحصيCن دانشگاه ھا فرصت ھای مناسب کاریابی ندارند، از ھمين رو با دغدغه معاش به 

نيز دختران تحصيل را با اھداف دیگری دنبال می کنند.»

خانواده ھا مبدل شده، این در حالی است که قبولیمتأسفانه در جامعه امروز ما و در بين اقشار مختلف مردم قبولی در کنکور به یک ارزش برای 

 ھيچگاه نمی تواند تضمين کننده خوشبختی ھایدر کنکور آنھم در رشته ای که آینده شغلی مناسبی ندارد و مورد عCقه و پسند داوطلبان نيست

آینده باشد و باید این مھم برای خانواده ھا تبيين شود.

● کارورزی فارغ التحصيCن در شرکت ھای تعاونی

ای فارغ التحصيCن دانشگاه ھا در شرکت ھایحميد قاسمی، مدیرکل دفتر تشکيل و توسعه تعاونی ھای وزارت تعاون از اجرای طرح کارورزی بر

 ھزار نفر از فارغ۶ر قالب این طرح امسال برای تعاونی خبر می دھد و می گوید: «وزارت تعاون اعتبار ویژه این طرح را تأمين کرده است که د

غل ایجاد می شود و حقوق این افراد براساسالتحصيCن دانشگاه ھا در رشته ھای مختلف در قالب طرح کارورزی در شرکت ھای تعاونی توليد ش

مصوبه شورای عالی اقتصاد پرداخت می شود.»

 درصد دیگر ھم از۵٠ درصد این حقوق برای کارورزان از سوی وزارت تعاون و ۵٠مدیر کل دفتر تشکيل و توسعه تعاونی ھای وزارت تعاون می گوید: «

سوی کارفرماھا تأمين و پرداخت می شود.»

ت ھای فنی برای جوانان جویای کار عنوان می کند.وی ھدف از اجرای این طرح را ایجاد اشتغال برای فارغ التحصيCن دانشگاه ھا و یادگيری مھار

 که فارغ التحصيCن از ھرگونه مھارت ھایدر ساليان اخير نظام آموزشی کشورمان در آموزش و پرورش و آموزش عالی به شيوه ای پيش رفته

تخصصی در حوزه ھای فنی و حرفه ای بی بھره بوده اند.

و تئوری پردازی در تمامی دروس از جمله آفت ھاییعدم انطباق رشته ھای تحصيلی با نياز روز بازار کار، جدی نبودن مبانی عملی و آزمایشگاھی 

ه است.است که سبب ناآشنایی فارغ التحصيCن دانشگاھی از مھارت ھای فنی و حرفه ای در جامعه گردید

 سال از عمر خود را صرف کسب مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد کرده، پس از پایان٢٠به بيان دیگر باید گفت فارغ التحصيلی که حدود 

دیگر چون در طول دوران تحصيل فعاليت کاربردی وتحصيل از یک طرف با منطبق نبودن رشته تحصيلی اش با نيازھای بازار کار روبروست و از طرف 

عملی نداشته با ھيچگونه مھارتی آشنا نيست و سرگردان و بCتکليف در جامعه رھا شده است.

ز آموزش عالی باید در انتخاب رشته تحصيلی نھایتبسياری از کارشناسان و صاحبنظران در دانشگاه ھا بر این باورند که داوطلبين ورود به مراک

قرار است در آن زندگی کنند را رقم می زند.دقت را داشته باشند، چرا که این انتخاب سرنوشت حال و آینده آنھا و بخشی از جامعه ای که 

فه ای و تدریس جدی آن در مراکز آموزش عالی،اما در این ميان نقش مسئوTن مربوطه بسيار حياتی است، چون باید با گنجاندن دروس فنی و حر

 التحصيCن با معضل بيکاری روبرو شدند حداقل بابر انجام فعاليت ھای کاربردی در دانشگاه ھا و مدارس اھتمام خاصی صورت بگيرد تا اگر فارغ

حرفه و شغلی خاص آشنا باشند.

● سيستم ھای آموزشی

و چرا سيستم آموزشی کشورمان به شيوه ایچرا فارغ التحصيCن دانشگاھی ما پس از پایان دوران تحصيل ھيچگونه حرفه ای را نمی شناسند 

عملی برنامه جامع و کاملی وجود ندارد؟طراحی شده که دانشجو و دانش آموز را با مبانی تئوری آشنا می کند و در پرداختن به مبانی 

ورای اسCمی در پاسخ به ھمين سؤاTت بهدکتر علی عباسپورتھرانی فرد، نماینده مردم تھران و رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ش

يستم و این بحث را قبول ندارم که دانش آموختهسرویس گزارش روز کيھان می گوید: «در وھله اول بنده با این سؤاTتی که مطرح کردید موافق ن

ما پس از فارغ التحصيلی، بيسواد است.»

يستم آموزشی داریم، اولی نظامی استرئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسCمی در ادامه می گوید: «ما در دنيا دو نوع س

 ماه به۶ تا ٣لتحصيلی، دانشجویان را یک دوره که پایه ھای علمی بسيار قوی برای دانشجو تعریف می کند، مثل آمریکا که پس از دوره فارغ ا

ن رشته است را به کار دعوت می کند و در ابتدا بهکارآموزی می فرستند، به عنوان مثال وزارت انرژی در آمریکا یک مھندس که فارغ التحصيل ھما

ی دوران کوتاه کار آموزی آنھا را به کار می ماه آنان را به صورت کارآموز در اختيار مھندسين کارآزموده و ماھر قرار می دھد، پس از ط۶ الی ٣مدت 
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 آلمان رایج است بدین گونه است که دانشجوگيرد و مسئوليت ھایی را به آنان محول می کند. اما نوع دوم سيستم آموزشی که در کشوری مثل

به آنھا داده می شود که فارغ التحصيCن آنھاطی دوران تحصيلی اش یک مقدار دوره کارآموزی می رود و در دوران تحصيل فرصت ھای کار عملی 

خودمان ھر دو سيستم را داریم، دانشگاھی مثلنيز بعد از اتمام تحصيل نسبت به کار آشنا تر ھستند، حال باید اذعان داشت که ما در کشور 

دم پایه ھای علمی دانشجویان را قوی بارصنعتی شریف که دانشجویان خوبی را تحویل جامعه داده ھمانند اولين سيستم آموزشی که عرض کر

 نوع دوم سيستم آموزشی را ایفا کند تشکيلآورده، از طرفی ھم دانشگاه جامع علمی کاربردی بر ھمين اساس که قرار بود نقش دانشگاه ھای

ارشناسی دارد و نمی توان بدون تحقيق کارنامهشده که البته نقد عملکرد چنين مراکز آموزشی نياز به وقت و زمان کافی و مناسب و کارھای ک

یک دانشگاه را مردود یا قبول اعCم کرد.»

 کجاست و براستی چرا بسياری از فارغاز رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسCمی می پرسم که ایراد کار نظام آموزشی ما

ارد، دکتر عباسپور تھرانی فرد در پاسخ میالتحصيCن بيکارند و یا به مشاغلی روی می آورند که ھيچگونه سنخيتی با رشته تحصيلی شان ند

يل چگونه و با چه شيوه ای بھره برداری کند،گوید: «نقض اصلی و اساسی این مسئله در صنعت ما نھفته است که نمی داند از این فارغ التحص

ود و واقعا دTرھای نفتی امروزه به معضلی برای مااگر دقت کرده باشيد خواھيد دید که اغلب فن آوری ھای ما به سمت مونتاژ و واردات پيش می ر

مبدل شده است که صنعت و اقتصاد ما را به سمت واردات و مونتاژ پيش می برد.»

ی بسيار ارزنده و ارزشمندی در آنجا صورت گرفتهنماینده تھران در مجلس می گوید: «در بازدیدی که از جھاد دانشگاھی داشتيم دیدیم که کارھا

که Tزم است مسئوTن دولتی در بکارگيری نيروھا تدابير خاصی را اتخاذ کنند.»

م و دانش و اقتصاد ما محسوب می شود توضيحاز دکتر عباسپور تھرانی فرد می خواھم درباره اینکه دTرھای نفتی چگونه آفتی برای عرصه عل

شيده ایم و برای نيروھای کارآمد و متخصص خوددھند، می گوید: «تجربه به ما ثابت کرده که ھر کجا دست از دTرھای نفتی و خریدھای خارجی ک

بسيار ھم کارآمد است فقط مشکل ما در نحوهبرنامه ریزی کرده ایم جواب مثبت گرفته ایم، در حال حاضر سيستم آموزشی ما مشکلی ندارد و 

استفاده از فارغ التحصيCن و عدم برنامه ریزی برای آینده شغلی آنھاست.»

 ميليون تومان ھزینه ھر دانشجوست۶ساTنه 

 و غيردولتی به تحصيل اشتغال دارند، که حدوددر حال حاضر در کشورمان حدود سه و نيم ميليون نفر دانشجو ھستند که در دانشگاه ھای دولتی

 ھای وابسته به وزارت بھداشت، درمان و آموزش ھزار نفر آنھا در دانشگاه ھای تحت پوشش وزارت علوم و بيش از صدھزار نفر نيز در دانشگاه٣۴٠

 در مراکز دولتی و ماباقی نيز در مراکز غير دولتی بهپزشکی به تحصيل اشتغال دارند که مجموعا کمتر از پانصد ھزار نفر - حدود یک ھفتم - دانشجو

تحصيل اشتغال دارند.

 ميليون تومان از سوی دولت ھزینه می شود.۶ھمچنين در دانشگاه ھای دولتی برای ھر دانشجو ساTنه 

ن کننده رشته ھای تحصيلی است، چون وقتیرئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس می گوید: «امروز در دانشگاه ھای غيردولتی بازار تعيي

ر آن رشته به ادامه تحصيل نمی پردازد، حال باید درداوطلبی می داند بعد از پرداخت شھریه، رشته تحصيلی اش در آینده بازار کار ندارد مسلما د

م ببينند و تربيت شوند، چرا که دانشجویان دانشگاهدانشگاه ھای دولتی مکانيزمی را تعریف کنيم که این دانشجویان برای رفع نيازھای کشور تعلي

 برابر بيشتر از دانشجویان غيردولتی برای دولت ھزینه دارد.»۶ھای دولتی حدود 

● پایين بودن کيفيت آموزش

خير کيفيت آموزش ھا در مراکز آموزش عالی پایينبسياری از صاحب نظران و برخی از فارغ التحصيCن دانشگاه ھا بر این باورند که در ساليان ا

است و بعضا برخی از اساتيد فاقد دانش فنی کافی برای تدریس ھستند.

 را ھم که برای کسب مھارت وارد برخیاز طرفی ھم باT رفتن تدریجی تب مدرک گرایی و گذراندن واحدھای درسی، مشتاقان علم و دانشی

ز مھمی مثل سازمان فنی و حرفه ای تاکنونرشته ھای تخصصی شده اند را دلزده و مأیوس کرده، از ھمه مھمتر ميان مراکز دانشگاھی و مرک

پيوند خوبی برقرار نبوده است.

 «متأسفانه ميان آموزش عالی و آموزش فنیحميد قاسم زادگان، کارشناس رشته ھنر و استاد دانشگاه به سرویس گزارش روز کيھان می گوید:

د، به عنوان نمونه دانش آموزان در ایام تابستان بهو حرفه ای تعامل خوبی برقرار نشده و حتی این عدم تعامل در آموزش و پرورش نيز دیده می شو

ند و دوره کارورزی خود را در آنجا سپری کنند، اما اگر بهکارورزی می روند و در این کارورزی به ھر مغازه ای در ھر جا و مکانی می توانند مراجعه کن

مفيدتر خواھد بود، چرا که در مباحث فنی و حرفه ای،جای این کار، دانش آموزان فقط به مرکزی مثل فنی و حرفه ای مراجعه کنند قطعاً مثمرثمر و 
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 ای خاص، آشنا می شوند.»تئوری بCفاصله به کاربردی تبدیل می شود، از ھمين رو دانش آموختگان زودتر و بھتر با حرفه

 کاربردی تعریف شده اما متأسفانه باید اذعاناین استاد دانشگاه می گوید: «در سيستم آموزش عالی اھداف فنی و حرفه ای در دانشگاه علمی-

ل و ناچيز است و ھمين موضوع بخش کاربردی را کامCًداشت مراکزی که در اختيار دانشگاه علمی کاربردی قرار دارد از نظر سطح امکانات بسيار ناز

 علمی و کاربردی را مورد حمایت قرار دھد وزیر سؤال می برد، حال شاید در برخی از رشته ھا نھادی مثل ایران خودرو بخش ھایی از مراکز

 ایراد و اشکال ھمچنان باقی مانده است.»دانشجویان به کاربردی دروس توجه بيشتری داشته باشند اما در بسياری دیگر از رشته ھا، این

● اغلب دانشجویان دانشگاه علمی - کاربردی شاغل ھستند

جامع علمی- کاربردی مشکل اشتغال ندارند چراچند روز پيش رئيس دانشگاه جامع علمی- کاربردی ھمدان گفته بود که فارغ التحصيCن دانشگاه 

ت آن افزوده است، چرا که تمامی دانشجویانکه خودکارآفرین ھستند، آميخته شدن مباحث کارآفرینی و اشتغال با نام این دانشگاه به اھمي

نه ایجاد اشتغال و کارآفرینی را پس از فراغت ازدانشگاه جامع علمی- کاربردی می توانند با حضور فعال خود در انجمن ھای علمی دانشجویی زمي

تحصيل فراھم کنند.

، اما در این ميان باید دقت کرد که اغلب دانشجویاناز طرفی ھم ھزینه تحصيل در این دانشگاه به مراتب پایين تر از سایر مراکز آموزش عالی است

آن قبل از ورود به دانشگاه و در ھنگام ادامه تحصيل خود شاغل ھستند.

نی ابتدا از مھد کودک ھا و آموزش و پرورش آغازقاسم زادگان می گوید: «به نظر من باید بحث کاربردی را در فرھنگ خودمان نھادینه کنيم، یع

اھنگی خاصی وجود دارد و اغلب فارغ التحصيCنکنيم، اما متأسفانه باید اذعان داشت که در سيستم آموزشی کشورمان یک نوع پراکندگی و ناھم

ا فارغ التحصيل شده، چون رشته تخصصی اشدغدغه شغل و تأمين مخارج زندگی را دارند، به طور مثال ھنرمندی که از دانشگاه ھنرھای زیب

نه کردن فرھنگ تحصيل به اضافه کارآموزی میتعریف شغلی ندارد و حتی آن رشته اصCً شغل به حساب نمی آید! این در حالی است که با نھادی

توان به آینده ای بھتر و اميدوار کننده تر برای فارغ التحصيCن دانشگاھی اميدوار بود.»

● صدھزار دانش آموخته در طرح کارورزی

رخ بيکاری در دانش آموختگان دانشگاھی نسبت بهحميد حاجی عبدالوھاب، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار با اشاره به باT بودن ن

جاری صد ھزار فارغ التحصيل دانشگاھی با کمکسایر افراد در مورد طرح ھای اشتغال آنھا می گوید: «در راستای اجرای طرح کارورزی در سال 

 ماھه شرکت می کنند، به ھمه دستگاه ھای دولتی اعCم شده است در طرح کارورزی مشارکت داشته١١ھمه دستگاه ھای اجرایی در این طرح 

نند.»باشند و فارغ التحصيCن را که به بخش خصوصی و تعاونی که متقاضی آن نيروھا ھستند، معرفی ک

 به فارس می گوید: «طرح دیگر تأسيس و افتتاحمعاون توسعه و اشتغال و کارآفرینی وزارت کار در مورد سایر طرح ھای اشتغال دانش آموختگان

رین آشنا کند و این افراد به دانشگاه ھا دعوت شوند ودفاتر کارآفرینی دانشگاه ھا است که دانشجویان را با بازار کسب و کار و افراد موفق کارآف

تعدیل  ميزنشينی را  توفيق در کسب و کار مطلع شود که فرھنگ و زمينه پشت  از راھھای  کند.»وی می گوید: «دانش آموختگاندانشجو 

ضور دانش آموخته در عرصه عمل و کارگاه است کهدانشگاھی باید بدانند تنھا راه موفقيت پشت ميز نشينی نيست و اولویت ما در طرح کارورزی ح

بتواند از علم خود در کار تجربی استفاده کند و فضای طرح کارآفرین باشد.»

ده است.دفاتر کارآفرینی در اکثر دانشگاه ھای تحت پوشش وزارت علوم و مراکز عمده استان ھا دایر ش

 را جدی نگرفته اند.کارآفرینی مقوله جدیدی در کشور محسوب می شود که متأسفانه ھنوز مسئوTن کشورمان این موضوع

و آموزش عالی جدی بگيریم و دانش آموز و دانشجو رابا تمام این تفاسير Tزم و ضروری است تا مقوله کاربردی و کارآفرینی را در آموزش و پرورش 

تئوری و نظری به عملی و کاربردی ھدایتبه این سمت سوق دھيم، مسئوTن دولتی ھم باید در ھدایت دروس و ھدفمند کردن آنھا از مبانی 

 شود.کنند، مراکز آزمایشگاھی دانشگاه ھا فعال تر شوند و فعاليت ھای تحقيقاتی و پژوھشی پررونق

منبع : روزنامه کيھان

http://vista.ir/?view=article&id=330830
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آسيب شناسی آموزش دانشگاھی تئاتر

گروه ھای کار  به  نياز  و  فنی  پيچيده،  بسيار  آموزش  مقوله  به  پرداختن 

کارشناسی مجرب و متخصص دارد. اما آنچه مرا واداشت تا در این باره به

برنامه ریزی و  تدریس  زمان  در  که  بود  اشکاT تی  بپردازم،  موضوع  طرح 

دوست به ھمراھی  کوتاه  دوره  یک  در  بودم.  شده  آن  متوجه  آموزشی 

بر عھده تئاتر را  در دانشگاه سوره مسووليت گروه  ھنرمندم اصغر ھمت 

داشتيم، ھمت به عنوان مدیر گروه و من قائم مقام وی. در آن دوره کوتاه

چندساله ما با تشکيل تيم ھای کارشناسی سعی کردیم در حد امکانات و

مقدورات برنامه ای قابل دفاع و کاربردی تنظيم کنيم، گروه ھای کارشناسی

م که در طول بحث تا آنجایی که ایجاب کند بهبرای ھر گرایش تشکيل دادیم و ساعت ھا دروس و شرح دروس را تحليل کردیم و به نتایجی رسيدی

آن می پردازم.  

١٣۴٧ برگزار شد و نظامنامه آموزش تئاتر در سال ۴٢اگر اشتباه نکنم اولين کنکور ورودی رشته تئاتر برای دانشکده ھنرھای دراماتيک در سال 

C ب به دليل انقC ب فرھنگی مدتی تعطيل بود تاتدوین شد که ھمين نظامنامه بعدا دستمایه تدوین نظامنامه کنونی شد. دانشگاه ھا پس از انق

قای آل محمد (که بعدا دکترا گرفتند)، دکتراینکه به تدریج دانشگاه ھا بازگشایی شد و در مدت تعطيلی ھياتی مرکب از دکتر مھدی حجت، آ

مين راستا و به موازات اصC حاتی که در حال بررسیدھقانپور و دکتر سليمی  مسووليت تدوین و تنظيم دروس رشته تئاتر را به عھده داشتند. در ھ

ا، دفتری در محل دانشکده ھنرھای زیبا تشکيل شد که دانشجویان تئاتر دانشکده ھای ھنرھای زیب۶٢و اعمال روی شرح درس ھا بود، در سال 

کزی جھت تربيت و آموزش دانشجویان به خصوص برایدراماتيک و فارابی فعاليت ھای خود را در آنجا ساماندھی می کردند و قرار بود این دفتر مر

 دانشکده ھنرھای زیبا به عنوان اولين دانشکده ھنری پس از انقC ب۶٣رشته ادبيات نمایشی باشد. ماحصل این اتفاق این شد که در سال 

 وارد دانشگاه شدند.   خوب است بدانيم که از۶۴ر سال دانشجوی جدید برای رشته تئاتر بپذیرد.   اما اولين دانشجویان پس از انقC ب در رشته تئات

ش (ورود به دانشگاه، دوران دانشجویی و تا امروز دروس رشته تئاتر بازنگری نشده است. قبل از ھر چيز بحث را با سه سوال در سه بخ۶۴سال 

فارغالتحصيلی) و ھر بخش را با سه سوال شروع می کنم.  

● ورود به دانشگاه

) پيشينه عملی- آموزشی دانشجو قبل از ورود به دانشگاه چيست؟  ١

) چه اندازه دروس غيرتخصصی (عمومی) در قبولی دانشجو نقش داشته؟  ٢

) نحوه گزینش (امتحان عملی) چگونه بوده است؟  ٣

● دوران دانشجویی

) آیا دروس با شرایط و نيازھای جامعه مرتبط است؟  ١

ربيان مجرب، فضای فرھنگی و...) فراھم است؟  ) آیا امکانات مادی (پC تو، کتاب، سالن اجرا، وسایل کمک آموزشی و...) و معنوی (استاد، م٢

) آیا دانشجویان از وقت خود استفاده مناسب می کنند؟  ٣

● پس از فارغالتحصيلی

) آیا دروس ارائه شده متناسب با شغل فارغالتحصيC ن است؟  ١

) مدرک تا چه اندازه موجب اشتغال می شود؟  ٢

) مدرک مرتبط با شغل امتياز است یا خير؟  ٣

www.takbook.com

www.takbook.com



 آسيب شناسی نيست. مثC  گسترش مراکزھدف از طرح سواT ت باT  فقط عيب جویی نيست. عناصر مثبتی ھم وجود داشته که مربوط به مبحث

صيC ن خود حدیث مفصلی است.   نتایج مطالعات وآموزش تئاتر که به طيف عC قه مندان تئاتر اضافه می کند، ھر چند تکليف خيل عظيم فارغالتح

اه ھيچ دوره یا آموزش خاصی را ندیده اند، برخی از آنھامصاحبه ھای من با دانشجویان این بود که اکثر دانشجویان رشته تئاتر قبل از ورود به دانشگ

سناریو و بعضا فيلمنامه را نمی دانند. اطC عات شان ازیک نمایشنامه ھم نخوانده اند و بعضی ھم یک نمایش ندیده اند! ھنوز تفاوت بين نمایشنامه، 

 دسته از ایشان که در کC نشھر تھران ساکنند شایدتئاتر در حد ھمان تئاتر در صحنه ھایی است که به شيوه بولوار از تلویزیون پخش می شود. یک

رکت در سریال ھای تلویزیونی یا طنزھای دست چندمسری به سينما- تئاتر گلریز یا بولينگ عبدو زده باشند. اتوپيا یا آرمانشھر چنين افرادی ش

ھمين طنزھای دست چندم است که گاه بازیگرانشسيما است. چنين افرادی را باید حين دادن تست ورودی ببينيد، حداکثر خC قيت شان تقليد از 

(غلط) ھم بازی می کنند.  

جالب اینجاست که ھمين ھا در آزمون قبول می شوند! چرا؟  

چون دروس عمومی را خوب پاسخ داده اند  !

نه سا نه عC قه ای،  دارند  نه ذوقی  برای گرفتن مدرک آمده اند،  اکثر ایندانشجویانی دیده ام که فقط  قبولی  پيشينه ای، مC ک  نه  بقه ای، و 

يات ھستند زیرا فاقد توانایی عملی اند، اینجاست کهدانشجویان باT  بودن نمرات عمومی  آنھاست ! این دانشجویان در دوره دانشگاه ھم دنبال حفظ

ز آنھا سوال شود چه می توانی؟ می پرسند چهحلقه مفقوده آموزش تئاتر که ھمانا رویکرد تئوری پردازی است پيدا می شود، به جای اینکه ا

ت عمومی از ادامه راه باز می مانند. اگر تعداد قليلی ھممی دانی؟ در چنين فضایی آنان که بھره ای از استعداد دارند به ھمان دليل پایين بودن نمرا

 معمول غالبا سه برابر ظرفيت را برای مرحله دومدر این ميان بر بخورند ھزار مشکل پيدا می کنند چون اکثریت از جنس دیگری ھستند، طبق روال

فراھم نمی سازد، به طور متوسط به ھر نفر بين سه تااعC م می کنند، تعداد زیاد مصاحبه شوندگان و زمان اندک مصاحبه امکان گزینش صحيح را نيز 

نشکده ھای دولتی دھانه اش تنگتر است، دقيقه وقت می رسد، در این زمان محدود باید توانایی داوطلب مشخص شود، با این ھمه قيف دا١٠

بگذریم...

پس از قبولی با دروسی مواجه می شوند که چندین سال است بازنگری نشده اند !

T ت به ھزارم  ثانيه محاسبه می شوند عدم بازنگریاساسا به روز رسانی اطC عات و دانش یکی از ضروریات زمان ماست، در دورانی که تغيير و تحو

ن و پژوھندگان وارد می سازد. در حوزه علومدر مباحث آموزشی و عدم به روزرسانی اطC عات علمی آموزشی ضربه جبران ناپذیری به دانشجویا

يری آنھا عملی و کارگاھی است این نقطهنظری با گسترش روابط اینترنتی کمتر نقاط ضعف به چشم می آیند، ولی در دروسی که شيوه یادگ

ضعف خود را بيشتر می نمایاند.  

نش و آگاھی فردی و تخصصی مرتبط است و از طرفمھم ترین ویژگی در بازنگری مطالب توجه به نيازھای روز است؛ نيازھایی که از یک طرف با دا

پذیر است. در این مثلث ارتباطی (آگاھی- تکنولوژی-دیگر ھمسویی آن با تکنولوژی و فناوری و ھمچنين ارتقای توانایی و مھارت ارتباطی تفکيک نا

مھارت) چند نکته دارای اھميت ویژه ھستند.  

) دروسی که دربردارنده مساله زمان و مناسبات فرھنگی اجتماعی زمان خود باشند.  ١

) دروسی که ھدفمند انتخاب شده باشند.  ٢

) دروسی که ھم ارز و مشابه نباشند.  ٣

 زوایای مختلف برای دانشجو فراھم کند.  )دروسی که ضمن باT  بردن توان تخصصی قدرت ارتقای بينش، تحليل و امکان ورود به درس را از۴

وشی که دانشجوی کارگردانی به شکل عملیمثC  در کارگردانی معلوم نيست روند آموزش کارگردان به شکل عملی چگونه پيش می رود زیرا ر

وب شود در برنامه ریزی درسی نه تنھا لحاظ نمی شوددوره دستياری را با استاد خود طی کند و این دوره ھا از نظر کارآموزی برای وی امتياز محس

بلکه به عنوان یک شيوه تجربی نيز مورد استفاده قرار نمی گيرد.  

 معلوم نيست بر۴ تا ١ل و مبانی کارگردانی، کارگردانی دروس کارگردانی نه بر پایه عملی درست بنا شده اند نه بر پایه تئوریک. به غير از درس اصو

م بندی کردن متداول ترین روشی می شود کهکدام پایه بنا شده اند. بيشتر به سليقه استادان مربوط می شود، در چنين سيستمی  شيوه سرھ

یده نشده است. صدالبته ھر یک از شيوه ھا خوددانشجویان به کار می برند. اینکه در ھر مرحله قرار است دانشجویان چه روشی را بياموزند د

... البته نمونه ھایی در دوره ھای قبل از انقC ب دیدهتجربيات عملی در کنار استادان را می طلبد. آیا چنين امری محقق می شود؟ ! من که ندیده ام

م به فراموشی سپرده شده است.  می شود که دکتر کوثر، دکتر خسروی و امثال آنھا به چنين روش ھایی دست می یازیدند که کم ک
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 واحد سلفژ برای گرایش٢شده است؟ آیا جایگاه دروسی مانند روانشناسی یا به فراخور ھر رشته دروس تخصصی در کجای دروس فعلی دیده 

 الزامی باشد؟ دروس عملی که بازیگر یا کارگردانبازیگری کفایت می کند؟ آیا درسی مانند فلسفه ھنر یا زیبایی شناسی برای رشته نمایش نباید

روس ھم ارز و گاه زاید حذف شوند و بھجای آن به دروسنيازمند آن است، مانند کارگاه ھای خC قيت چرا وجود ندارد؟   آیا وقت آن نرسيده است که د

عملی و کارگاھی توجه بيشتری شود؟  

دگی و خاص بودن شرایط خود حاملشرح درس کنونی در شرایط خاص انقC ب فرھنگی تدوین شده است. بدیھی است در آن موقعيت شتابز

ری در دروس بيش از پيش احساس می شود. بر این اساسخصوصياتی بود که در تدوین آنچه امروزه وجود دارد بی تاثير نيست. بنابراین نياز به بازنگ

 دانشکده تئاتر و افراد متخصص جھت تدوین شرح درس جدید با رویکرد کارگاھی و کاربردی۴پيشنھاد می کنم که ھياتی مرکب از مدیران گروه 

تشکيل شود و ھرچه سریع تر دروسی راھبردی را تدوین کنند.  

شجویان ھيچ تناسبی ندارد. پC توھا از نظر کمی  وامکانات آموزشی اعم از پC تو تمرین، سالن اجرا و ھمچنين امکانات کمک آموزشی با کميت دان

 و امکانات از قبيل سرویس بھداشتی، کمد،کيفی به ھيچ وجه جوابگوی نيازھای درسی دانشجویان با نقایص موجود نيستند، از نظر بھداشتی

ھستند. نه تعدادشان جوابگوی خيل انبوه متقاضيان راآیينه، پارکت، تھویه، گرمایش و سرمایش، نور، آکوستيک و... نيز فاقد استانداردھای اوليه 

می دھد ونه کيفيتشان سC متی آنھا را تضمين می کند.  

اره ھای دانشجویی کارگاه ھایی تشکيلنبود کارگاه ھای مھارتی و به اصطC ح (ورک شاپ) ھم خود حدیث مفصلی است. ممکن است در جشنو

شوند ولی این امر ھم تابع برنامه و ھدف خاصی نيست. ھرازگاھی برگزار وتعطيل می شود.  

نشگاه ھای معتبر جھانی و دانشکده ھای تئاتر، ایجاد رانتمشکل تنھا به پC تو ختم نمی شود. نبود منابع معتبر، کمبود سالن اجرا، عدم ارتباط بين دا

۴ود، عدم ھماھنگی و جلسات منظم برنامه ریزی بين استفاده از استاد و در پيش گرفتن رویه ای که مانع ھمکاری برخی از استادان تراز اول می ش

.  دانشکده فعلی تئاتر، نبود برنامه مشخص به منظور برگزاری کارگاه ھای تخصصی (ورک شاپ) و..

ی عمومی استاد است. توانایی عمومی با تخصص کامC آنچه در حال حاضر در دانشکده ھای تئاتر در بھترین حالت اتفاق می افتد استفاده از توانای

۶ یا ۴ واحد درسی را درس می دھد که در بھترین شکل، توانایی تدریس تخصصی ١٨فرق دارد. در بسياری از موارد دیده می شود استادی بالغ بر 

واحد را دارا است و بقيه واحد ھا، تخصص وی نيست.

زشکده ھای خصوصی یا اصطC حا آموزش غيررسمی بی اعتنایی به دو اصل تخصص و توانایی عملی نه تنھا شيوه دانشکده ھای تئاتر بلکه ھدف آمو

نتظار نيست ولی تن دادن به چنين اموری ازنيز است. بدیھی است با توجه به اصل درآمدزایی چنين روشی از آموزشکده ھای خصوصی دور از ا

دانشکده ھای تئاتر که متولی اصلی آموزش ھستند، پذیرفتنی نيست.  

 واحد دانشگاھی در طول۴ شما فرض کنيد در وقتی در چرخه مناسب آموزش اجزا به درستی کنار ھم قرار نگيرند، آنچه تلف می شود وقت است.

تحصيلی ھر ھفته ٢ یک سال  یعنی  ترم  کارگردانی،٢  بازیگری،  از  اعم  تئاتر  آموزشی ھر گرایش  مباحث  تخصصی ترین  یادگيری   ساعت، 

نمایشنامه نویسی و... انجام می گيرد؟  

نھا وقت ھدر می دھد.  بدیھی است که این سيستم و روش، نمایشنامه نویس یا بازیگر یا کارگردان تربيت نمی کند و ت

 این اصل را بپذیریم از بای بسم هللا تا تای تمت راپس ھنر در دانشگاه متولد نمی شود، این اساسی ترین اصلی است که باید به آن توجه کرد. اگر

درست برنامه ریزی می کنيم. ورودی و خروجی مان را درست می بينيم و ھدایت می کنيم.  

 حرفه ای خود برخوردار می شود و از این آشفته بازاربنابراین مدرک شأن و منزلتی می یابد و ھر کس که آموزش دیده تئاتر است از جایگاه واقعی و

بی دروپيکر و غيرحرفه ای نجات می یابيم.  

امتياز بی ھمتا به حساب می آمد.   به راستی چرادر این شرایط مدرک تحصيلی سندی معتبر بود که در پيدا کردن شغل و ورود به دنيای حرفه ای 

 اند یک چيز است و آنچه در عمل اتفاق می افتد چيزیآنچه مدرک می ناميمش با توانایی انجام کار، غریبه و گاه متنافر است؟ آنچه در تئوری گفته

امC  متفاوت است. به ھمين دليل است کهدیگر! در ذھن و روی کاغذ می توانی ھرجور و ھر شکل که می خواھی فکر کنی ولی در عمل بحث ک

بلند شده !گاه می شنویم استادکاران خبره می گویند: طرف تازه از پشت ميزمدرسه (منظور دانشگاه است) 

T زم بلکه واجب است. باید با توجه به گرایش شان ازشاید به ھمين دليل ساده دوره کارآموزی برای دانشجویان در آستانه فارغالتحصيلی نه تنھا 

جام کار عملی وی را تایيد نکند مدرک به دانشجو دادهآنھا خواست دوره کارآموزی را نزد یکی از استادان معتبر سپری کنند و تا استاد توانایی ان

ی دانشکده ھای تئاتر بر اساس روش آموزشنشود. در این سيستم است که کار عملی ارج و قرب پيدا می کند. ممکن است بگویند سيستم کنون
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د نتایج بھتری در برداشت، اما آنچه برآمریکایی بنا شده است، عرض می کنم، اگر سيستم آموزش آمریکایی ھم درست به کار گرفته می ش

که تا حدودی به روش کارگاھی فرانسوی ھافرھنگ و آموزش سنتی ما مبتنی است و ھنوز ھم کاربرد دارد روش کارگاھی اوستا- شاگردی است 

نزدیک تر است.  

 استادان مدعو کمتر است، زیرا استادان مدعو به دليلدر پایان اضافه کنم برخی از اعضای ھيات محترم علمی دانشگاه ھا، توانمندی و عC قه شان از

د رضایت دانشجو نيز ھستند، بنابراین ترجيح می دھنداینکه می خواھند ترم بعد از آنھا دعوت به عمل آید توانایی علمی خود را باT  برده و درصد

به روز باشند.  

و  پژوھشی  مطالعاتی، سفرھای آموزشی و  از فرصت ھای  ایجاد زمينه ھای T زم اعم  با  در فستيوال ھا واميد است  امکان حضور  ھمچنين 

 وقت فراھم شود.  سمينارھای بين المللی و دانشگاھی انگيزه ھای T زم توسط مسووT ن ذیربط برای استادان تمام

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=334577

آشتی آزادی و انضباط

مردم به راھی که می گویيم، نمی روند. زیرا برای رفتن به یک راه، عCوه بر

دانایی، به مھارت رفتن و باور و تعھد افراد نيز نياز است. تربيت، با درونی

کردن نظام معينی از ارزش ھا، به آرایش باورھا و تصورات می پردازد و جھان

کارکرد می کند.  فھم پذیر  ویژه ای  شکل  به  را  انسان  و  زندگی  ھستی، 

اساسی تربيت و وظيفه  عمده ای که بر دوش آن است، آشتی دادن دو امر

متضاد و متعارض است که منطق آشتی ناپذیری دارند: آزادی و انضباط.آزادی

یک ضرورت درونی و وجودی است و انضباط، ریشه در از  برخاسته  افراد 

مناسبات بيرونی دارد. تربيت، این مصالحه و سازش دشوار را طی فرآیندی

قواعد و با درونی کردن اخCق،  تا  انجام می رساند  به  پيچيده و طوTنی 

ھنجارھا، به استقرار نوعی تعھد و الزام درونی کمک کند.

درمی یابد، تجربه شخصی  به  را  آن  آدمی  اتفاقی است که  اتفاق،  این 

احساسش می کند و از وجود آن، به نوعی رضایت خاطر و لذت درونی دست

پيدا می کند. این احساس به فرد کمک می کند، آن تعھد و الزام را به بخشی

از وجود خود تبدیل سازد و در خود جذب کند.

● آموزش صریح یا واضح

ن مرتبط می  دانند و معتقدند که این توانایی شروطیغالباً افراد، نوشته خوب را با توانایی پوشش دادن عناصر مفھومی و مصداقی در حوزه ای معي

 آموزشی اشاره کرد.دارد. از ميان آنھا می توان به تازگی و نو بودن، صميميت و وضوح و روشنی مباحث و موضوعات

 در ارتباط با مخاطب خود و در جریان آموزش،در ھر حال، موضوع مھم در چھارچوب ھا و راھبردھای آموزشی این است که ما در معرفت شناسی و

ست که آن را به عنوان غایت و ھدف در یادگيریبه دنبال آن ھستيم که دانش صریح را آموزش دھيم یا دانش ضمنی را؟ این مسئله تابع نظامی ا

www.takbook.com

www.takbook.com



فافيت و صراحت ھستيم.در نظر می گيریم. وقتی نتيجه و عمل اھميت پيدا می کند، ما از منظری عينی گرا به دنبال ش

 و از پيرامون به مرکز، از قاعده به استفاده، و ازاین موضوع نشان دھنده عبور از یک منطقه دانش به منطقه ای دیگر است؛ از کانون به پيرامون

 تنھا قواعد زیستن را می آموزد، بلکه مدام در دامعملی بودن به فنی بودن. رشد و تحول آدمی تابع فرآیندی است که فرد طی حضور خود در آن، نه

چاله ھای ميان راه فرو می لغزد و در بيراھه ھای پيرامونی راه منحرف می شود.

یان آموزش مداخله می کنند، در یادگيری به طوردانایی از منطقه رسواساز خنگی و پرت و پCگویی می گذرد. این ترس ھا که به طور ضمنی در جر

قق یادگيری دارد.اساسی مشارکت دارند. توجه به این بخش دانش و پرداختن و مجال دادن به آن، نقش مھمی در تح

در حالی که برای درونی شدن و الزام آور کردناز طرف دیگر، برنامه ھای رسمی، قالبی برای انتقال مفاھيم و محتوای علمی و اخCقی ھستند، 

 می شود. آموزش اخCقی را به طور خاص، از طریقمفاھيم اخCقی و اخCقيات، به قالبی متفاوت نيازمندیم که به آن «برنامه  درسی پنھان» گفته

ز برنامه ھای خود را بر دوره ھایی قرار داده اند که برایبرنامه ھای پنھان که شکلی غيررسمی دارند، می توان پياده کرد. نظریه پردازان تربيتی تمرک

جامعه پذیری و تغيير اجتماعی اساسی ھستند.

موزش، از کودکستان شروع شده و تا دانشگاه وپيشرفت فناورانه و تحوTت اجتماعی، فرآیند آموزش را گسترش داده است. به طوری که فرآیند آ

بعد از آن در جامعه تداوم یافته است.

آموزش عمومی، آموزش خصوصی در برابر آموزشفرآیند آموزش چنان در حال تغيير است که قطب بندی ھای قدیمی نظير آموزش نخبگان در برابر 

ساختارھای بسيار پيچيده تر داده اند.جمعی، آموزش علوم در برابر آموزش ھنرھای آزاد و آموزش در مدارس حرفه ای، جای خود را به 

و دانشگاه ھای مجازی، بر برنامه ھای «تربيت پنھان» بهظھور ارتباطات رایانه ای، آموزش ھای از راه دور، دانشگاه ھا و مدارس غيرانتفاعی، مدارس 

بيت را بررسی کرد.منزله نظامی تئوریک و با ارزش تأکيد می کند که می توان با کمک آن، کارکردھای اجتماعی تر

ا، خلق و خوھا و انتظارات فردی و اجتماعیویژگی ھای زندگی کCسی، از روابط اجتماعی مدرسه تفکيک ناپذیر است. در زندگی کCسی، ارزش ھ

خاصی وجود دارند که با پاداش ھمراھند.

کيد می کند؛ یادگيری این مھارت ھا که به آرامییادگيری این خط مشی ھای مورد انتظار، جزیی از برنامه پنھان است که بر مھارت ھای خاصی تأ

 مشغول باشی، با دانش آموزان ھمکاری کنی، بهمنتظر بمانی، از انجام بعضی امور خودداری کنی، تCش کنی، بعضی کارھا را به انجام برسانی،

ھمکCسی ھا وفادار باشی، مرتب و دقيق باشی و نظایر این ھا.

باطی ندارند، اما با تمام این ھا برای پيشرفتاین ویژگی ھای زندگی آموزشگاھی و ضرورت تبعيت از انتظارات سازمانی، به اھداف آموزشی ارت

رضایت بخش در مدرسه ضروری ھستند.

يای بزرگ آماده کند. ھنجارھای فرھنگ آموزشگاھی،از سوی دیگر، ساختار زندگی خانوادگی به تنھایی نمی تواند کودکان را برای وارد شدن به دن

نند، ھویت فردی خود را پنھان سازند و مقررات آموزشاثر ماندگاری بر افراد دارند و موجب می شوند، دانش آموزان روابط اجتماعی موقتی برقرار ک

 منتقل می کند.رسمی را بپذیرند. ساختار رسمی مدرسه قبل از ورود به کCس، این ایده ھا را به دانش آموزان

ھایی نظير داشتن استقCل و کسب موفقيت را کهدریبن معتقد بود که نظام آموزش رسمی، نه تنھا برنامه آشکار را آموزش می دھد، بلکه ارزش 

ل می کند. خانواده نقش سنتی خود را در ایجادبرای ورود کودکان به جامعه بزرگساTن ضروری و مفيد ھستند، به طور غيرمستقيم به آنان منتق

قوانين کلی، غير شخصی و غير قابل تغيير به خوبی ایفا نمی کند.

ات است؛ به طوری که ادراک انتزاعی از وظيفه وامروزه اصول اخCقی که در خانواده اجرا می شود، بيش از ھر چيزی مبتنی بر ھيجانات و احساس

تکليف، نسبت به ھمدردی اھميت کمتری پيدا کرده است.

شود.در واقع، در مدرسه نظام جامعی از قوانين وجوددر مقابل در مدارس به روابط اجتماعی و از جمله به تکاليف و وظایف اھميت بيشتری داده می 

 سر ساعت مشخصی مدرسه باشد و رفتار و ظاھردارد که رفتار کودک را از قبل تعيين می کند. او باید به طور منظم در کCس حاضر شود، باید

ش را انجام داده باشد و باید ھمه اینھا را نيز به شکلمناسبی داشته باشد، نباید امور کCس را به ھم بزند، باید درس ھایش را یاد گرفته و تکاليف

 طریق تمرین این مقررات در مدرسه، ما می توانيم روحقابل قبولی انجام داده باشد. تمام این امور در کنار ھم، مقررات مدرسه را می سازند. و از

انضباط را در کودک به وجود آوریم.

● تربيت رسمی

درس مCزمت دارد و عمدتاً با توجه به خاستگاه آن،تربيت به معنای رایج آن امری نوظھور و جدید است. در این معنا تربيت با نام مدرسه و کCس 
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ه ایسنر از آن به عنوان تربيت اتوبوسی می توان نامامری اجتماعی و اجباری است. این نوع تربيت با شکلی از فعاليت ھا تعریف می شود که به گفت

نبال آنچه می خواھند باشند، به آنچه Tزم استبرد. ھمه افراد در مبدأ واحدی سوار و در مقصدی واحد پياده می شوند، و بيش از آن که به د

آموزش ببينند، تن می دھند.

شکل گيری دنيای جدید، تحوTت و تغييرات پيچيده و گسترده ای را در پی داشته است.

این دنيا و بر پایه خردورزی خویش، به مثابهمفاھيم پایه شکل دھنده جھان مدرن، شامل عقCنيت، آزادی و برابری است. «انسان نو» در متن 

موجودی آزاد و برابر با دیگران، به تدبير مسایل فردی و جمعی خویش، اھتمام می ورزد.

حذف شده است؛ تعارضی که بين دو اصل آزادی ودر کانون این اھتمام، تCش گسترده ای قرار دارد که به منظور حل یک تعارض اصولی و بنيادی 

 و بقای جامعه، مرھون رعایت انضباط است.انضباط وجود دارد. اگر آزادی، اصلی ریشه دار در وجود آدمی است، حيات جمعی بشر و استمرار

وTت و تغييرات اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرھنگیاز این منظر، تربيت از چنان منزلت و اعتباری برخوردار بوده است که به منزله سنگ بنای تح

ر عھده تربيت گذاشته شده است. در ھمينو علمی در نظر گرفته شده است.جھان مدرن، مرھون شکل گيری انسان نو است و این وظيفه مھم ب

 است.راستا، تأسيس نھادھای اجتماعی که این وظيفه را به دوش بکشند، ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده

 کرده است. نھاد مدرسه به منزله یکشکل گيری نھاد مدرسه و نھادھای وابسته به آن، براساس این احساس ضرورت، صورت بيرونی پيدا

رآمد برعھده دارد. پيچيدگی تحوTت اجتماعی، تغييراتایستگاه ميانی، وظيفه آماده سازی انسان نو را برای ورود به جامعه و ایفای نقش مؤثر و کا

ه و ترسيم چشم اندازھای حال و آینده آناقتصادی و سياسی و پيشرفت ھای علمی و فرھنگی، در مفھوم و معنا، مأموریت ھا و وظایف مدرس

نقش مھمی داشته اند.

● تربيت غيررسمی

ناختاری ندارد. ماھيت غيرشناختاریتربيت سنتی به لحاظ ماھيت غيررسمی اش، غيرساختاری است. عCوه بر این، تربيت سنتی ماھيت ش

غ از جریان آموزش رسمی و آثار و تأثيرات انکارناپذیرتربيت غيررسمی و سنتی، زمينه برخورد آزاد غيرمتنی و نامدون را فراھم می آورد؛ آن ھم فار

ياھه ھای متن، اولویت پيدا می کنند.آن، و در فضایی که لحن گفتار از خود گفتار اھميت واTتری دارد و حاشيه ھای مفيد متن بر س

چنين تربيتی عمدتاً سنتی و مستلزم واین تربيت، بر خCف تربيت رسمی گسترده است و در مکان و زمان معين و محدود خCصه نمی شود. 

کانونی است و آنچه گفته نمی شود،متضمن شاگردی کردن، و به جای ميخ، بر چکش متمرکز است. دانش ضمنی در آن مھم تر از معرفت 

يرات نامحسوس و شگرف خود را بر جای بگذارد.تأثير گذارتر از آن است که به صراحت بيان می شود از این رو، این نوع تربيت می تواند تأث

ر آثار شگرف خود  ناشناختاری و فراشناختاری  مدرن، در دو سطح  تربيت رسمی  برخCف  تحميل می کند. در سطحتربيت سنتی  افراد  بر  ا 

 بيش از آن که متأثر از آموزش مستقيم و رسمیناشناختاری، به استقرار نوعی رویکرد علمی در فرد می انجامد. طرز رفتار و طرز تلقی افراد

اوم اعمال آدمی است؛ شرایطی که امکان بروز عملیشناختاری باشد، تابع حضور رو در رو و لحظه به لحظه در موقعيت ھا و شرایط عينی بروز و تد

را فراھم می سازند و اثر بخش بودن و مفيد بودن عمل را در شرایط عينی نشان می دھند.

ی را ھميشه تازه نگه می دارد و خاطره ھای ماندگاریدر این موقعيت ھا، احساس ھا با اعمال گره می خورند و طعم تلخ و شيرین تجارت، ذائقه  آدم

را در ذھن وی بر جای می گذارد.

 در حالی است که تربيت مدرن ماھيت آشکاریتربيت سنتی برخCف تربيت رسمی و مدرن، ماھيتی نھفته و پنھان دارد؛ ھر چند آشکار شود. این

کردن، ساده کردن و روشن تر کردن موضوع ھا و راه ودارد؛ حتی اگر بيان نشود و پنھان بماند. محور اصلی تCش ھای مربيان در تربيت جدید، واضح 

روش ھای متفاوت و مختلف است.

ز مقوله ھوش در تبيين و نشان دادن روابط مفاھيم واز لوازم چنين رویکردی، خرد پذیر کردن موضوع ھاست. در نظر گرفتن تفکر منطقی و استفاده ا

 اخير مورد توجه قرار گرفته است، در این راستامسایل در این چارچوب، ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد. مقوله ھوش ھيجانی نيز که در پژوھش ھای

در این جھت که ربط منطقی ھيجان ھا و تفکر وتحليل می شود. نشان دادن اھميت و نقش ھيجان ھا در راه اندازی و بھره وری ھوش، تCشی است 

ھوش را تبيين کند و نقش ابزاری ھيجانات و عواطف را در تربيت عقCنی نشان دھد.

ان خواھد ماند و آثار شگرف خود را بر جای خواھداز این رو، گفت وگو پيرامون تربيت پنھان، ھيچ گاه آن را آشکار نخواھد ساخت و ھمچنان پنھ

ن بحث شود، به چشم نمی آید و در عين حالگذاشت. حضور تربيت پنھان در زندگی، مثل طعم شيرین نوشيدنی گوارایی است که اگر در باره آ

ی ترین و بنيادی ترین تفاوت را از حيث ماھيت وھمگان از طعم شيرین آن لذت خواھند برد. تربيت سنتی اصوTً پنھان است و از این منظر، اصول
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عملکرد با تربيت رسمی و مدرن دارد.

منبع : بانک مقاTت فارسی

http://vista.ir/?view=article&id=298498

آموزش برای جايگزينی نيروھای خارجی (دانشگاه آزاد اس)می خارک)

 درجه٢٩جزیره خارک یا به قول مرحوم جCل آل احمد، دُر یتيم خليج فارس در 

 ثانيه٢٩ دقيقه و ٢٠ درجه و ۵٠ ثانيه عرض شمالی و ٢۵ دقيقه و ١۵و 

 کيلومتری غرب بوشھر واقع۴۶طول جغرافيائی از نصف النھار گرینوویچ در 

شده است. این جزیره مرجانی حدود یک ميليون سال پيش به وجود آمده،

 ھزار سال پيش تاکنون این جزیره١۴رویش طبقات مرجانی بر سطح آن، از 

نقطه عميق ترین  در  خارک  است.  کرده  نمودار  خليج فارس  پھنی  بر  را 

 کيلومتری خشکی قرار دارد و گرداگرد آن را آب ھای گرم،۴٠خليج فارس در 

نيلگون و شفاف خليج ھميشه فارس فرا گرفته است.

استرایون نویسنده قرن اول پيش از ميCد، در کتاب خود از خارک به نام ایکار

نویسنده رومی قرن اول ميCدی این جزیره را آراگيا بلين  برده است.  نام 

 ھجری از شھر آبادی در خارک٣١۶خوانده است. مؤلف حدودالعالم به سال 

سخن گفته و با ھمين نام امروزی از آن یاد کرده است. یاقوت حموی نيز از

این جزیره مرجانی به نام خارک نام می برد.

يفه که زیارتگاه دیوار معبد پوزئيدون (خدای دریای یونان)، آتشکده زرتشتيان پيش از اسCم، مرقد محمدبن حن۴در این جزیره آثار تاریخی ھمچون 

مسلمانان است و بنا به روایتی مرقد یکی از نوادگان حضرت علی (ع) است.

ی بزرگ صدور نفت خام، گاز و گوگرد و متانول یکیجزیره خارک یکی از بنادر مھم صادرات نفت خام ایران است و در حال حاضر با داشتن اسکله ھا

از بزرگترین بندرھای صادراتی نفت خام در جھان است.

● تاریخچه تأسيس دانشگاه آزاد اسCمی واحد خارک

 سال دفاع مقدس برمی گردد، آن زمان که ناوگان نفتی و تجاری ایران برای ورود٨تأسيس دانشگاه آزاد اسCمی واحد علوم دریائی خارک، به دوران 

 انسانی مستقر در ناوگان نفتی و تجاری کشور ازبه محدوده خليج فارس، در معرض حمCت ھوائی دشمن قرار می گرفتند و از آنجا که اکتبر نيروی

 به ھمين خاطر، مسئوTن منطقه در آن زمان تصميمبيگانگان بودند، آنان حاضر نبودند که خود را به خطر انداخته، وارد حوزه خليج فارس شوند،

ائی کشور را در خود ایران تربيت کنند. در ھمينگرفتند، برای حل این مشکل، دانشگاھی تأسيس کنند که نيروھای متعھد و متخصص مورد نياز دری

 متخصص و متعھد، جھت جایگزین نيروھایراستا، دانشگاه آزاد اسCمی واحد خارک با پيشنھاد مسئوTن وقت، با ھدف تأمين نيروی انسانی

 تأسيس گردید.١٣۶٧در سال بيگانه مشغول در ناوگان نفتی و تجاری کشور و با موفقيت ریاست محترم دانشگاه آزاد اسCمی 

این دانشگاه در حال حاضر ١٣۶٨در سال  پذیرفته شدند.  دریانوردی   رشته کارشناسی۴دارای  اولين گروه دانشجوی، در رشته مھندسی 

دریانوردی، مدیریت و کميسر دریائی، مدیریت بازرگانی دریائی و کاردانی مدیریت صنعتی است.
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نفر دانشجو پذیرفته می شوند. تعداد دانشجویان فعلی در ھر رشته به تفکيک به شرح زیر است۴٠ھر مسئله در ھر رشته تعداد  . رشته 

 نفر٧٩٠ نفر که جمع کل آنان ١۵٨ نفر و مدیریت صنعتی ١١١ نفر، مدیریت بازرگانی دریائی ٢٣٢ نفر، مدیریت و کميسر دریائی ٢٨٩دریانوردی 

 نفر بومی خارک و بخشی از آنان را خواھران تشکيل می دھند.١٢٠است. که از این تعداد 

 نفر است که اکثر آنان بورسيه٣٠۵ دوره فارغ التحصيل داشته که مجموع فارغ التحصيCن این رشته ١٠این دانشگاه تاکنون در رشته دریانوردی 

بنادر و کشتيرانی، کشتيرانی ایران، سازمان  ایران، کشتيرانی جمھوری اسCمی  نفتکش  ملی  بين المللیشرکت  و مؤسسه  ایران و ھند   

ن تعداد از فارغ التحصيCن جایگزین نيروھای بيگانه ایآفرین قشم بوده و اکنون در آن شرکت ھا در رده ھای مختلف مشغول به کار ھستند. در واقع ای

 بوده اند. بنابراین با این جایگزینی، ساليانه از خروجشده اند که در گذشته با حقوق دTری بسيار زیادی، بر روی ناوگان دریائی کشور مشغول به کار

مبلغ زیادی ارز از کشور جلوگيری می شود.

آنان در اداره ھا و شرکت ھای مختلف، مخصوصاً کشتيرانی٢٨٠تعداد فارغ التحصيCن رشته مدریت و کميسر دریائی  نفر است که عده ای از   

خصوص بخش  و  پاسداران  سپاه  انتظامی،  نيروی  کشتيرانی،  و  بنادر  سازمان  ایران،  اسCمی  تعدادجمھوری  شده اند،  به کار  مشغول  ی 

 نفر است.١٢٠فارغ التحصيCن رشته مدیریت صنعتی 

 نفر به صورت حق التدریس با دانشگاه ھمکاری دارند و١۴ نفر نيمه وقت و ٣ نفر تمام وقت و ٧ نفر است که تعداد ٢۴تعداد اعضاء ھيئت علمی واحد 

 نفر است.١۶تعداد کارکنان دانشگاه جمعاً 

ی کشور از سال فعاليت بی وقفه، نقش خود را در تربيت و تأمين نيروی انسانی متخصص دریائی و خودکفائ١٨این واحد دانشگاھی در طول 

ن وجود داشته، از قبيل محروميت منطقه، شرایطبيگانگان، به خوبی ایفاء کرده است و با وجود مشکCت عدیده ای که در راه پيشرفت و توسعه آ

نيازھ تأمين  و  دولت  از جانب  مالی  مالی، عدم حمایت  و کمبودھای شدید  دریافتخاص جغرافيائی، مشکCت  از طریق  تنھا  مالی خود  ای 

بردارد.۴/١شھریه ھای داشجوئی که آن ھم کمتر از  توانسته گام ھای مؤثری در راه پيشرفت   سرانه دانشجویان دانشگاه ھای دولتی است 

آذرماه  در  مثال،  دریافت گواھينامه اس١٣٨٣به عنوان  با  بود که  دانشگاھی  اولين  آزاد اسCمی  و  دولتی  دانشگاه ھای  ميان  در  ISOتاندارد  

اه بھبود که از معتبرترین مؤسسات گواھی دھنده دنيا است. نایل آمد و ھمچنان با قامتی استوار در رDNV از مؤسسه بين المللی ٢٠٠٠-٩٠٠١

بر اینکه تحت نظارت سازمان مرکزی دانشگاه آزادکيفيت گام برمی دارد. دانشگاه آزاد اسCمی واحد خارک چون یک واحد علوم دریائی است. عCوه 

 دانشگاه ملزم به داشتن گواھينامه استاندارد٩۵.STCWاسCمی است سازمان جھانی دریانوردی نيز بر آن نظارت دارد. براساس کنوانسيون 

DNVطرف مؤسسه بين المللی  است. این دانشگاه ساليانه دو بار مورد مميزی استاندارد کيفيت قرار می گيرد. یک بار از ٢٠٠٠-٩٠٠١ ISOکيفيت 

از طرف سازمان جھانی دریانوردی دانشگاه را موردکه صادرکننده گواھينامه است و بار دیگر از طرف سازمان بنادر و کشتيرانی که به نمایندگز 

ارزیابی قرار می دھند.

(موتور) و مھندسی نفت است، که مقدماتاز برنامه ھای آینده این دانشگاه تصویب رشته ھای کارشناسی ارشد دریانوردی، مھندسی کشتی 

برنامه ھای آینده اینراه اندازی رشته ھای فوق در حال فراھم شدن است. برای ھمين منظور ساخت ساختمان خاص دانشک ده مھندسی از 

 ھزار مترمربع به پایان رسيده که انشاءا... به ھمين زودی به مرحله اجراء درمی آید.۵دانشگاه است. کار طراحی این ساختمان در 

يت ھای ارزشمندی که این دانشگاه در ایندر جزیره خارک، تنھا مؤسسه آموزش عالی، ھمين دانشگاه آزاد اسCمی است. خوشبختانه با فعال

به ھمين خاطر این دانشگاه از جانب مردم ومدت داشته، وجھه دانشگاه در ميان ھمه مردم و مسئوTن منطقه بسيار مثبت ارزیابی می شود و 

مسئوTن و ھمچنين شرکت ھای نفتی مستقر در خارک از حمایت ھای خوبی برخوردار است.

 ھزار مترمربع ساخته شده که شامل قسمت ھای زیر است.٢٠مجتمع دانشگاھی در زمينی به مساحت 

 کCس درس می باشد، طبقه دوم ساختمان اداری٨ ھزار مترمربع که طبقه اول آموزشی و دارای ٢) ساختمان اداری و آموزشی با زیربنای ١

دانشگاه است.

 اتاق خواب است.٧١ طبقه ساخته شده و دارای ٣ ھزار مترمربع زیربنا در ۴) خوابگاه دانشجوئی با ٣

يازمند خوابگاه را در خوابگاه اسکان داده است.این دانشگاه در ميان دانشگاه ھای دولتی و آزاد تنھا دانشگاھی است که صددرصد دانشجویان ن

 آزمایشگاه و کارگاه است به شرح زیر:۴این دانشگاه دارای 

ویدئو و پرژکتور) نفر و تجھيزات Tزم برای آموزش مکالمه زبان و کCس ھائی که به وسایل سمعی و بصری مانند (٣٢) آزمایشگاه زبان با ظرفيت ١

نياز دارند.
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وسایل موردنياز) کارگاه کار روی نقشه با تجھيزات Tزم از قبيل نقشه ھای دریائی خط کش ھای موازی و دیگر ٢

مداد و نجات و آتش نشانی) کارگاه ملوانی شامل انواع وسایل و تجھيزات ملوانی، تابلوھای گره ھای دریائی و وسایل ا٣

) کارگاه ساختمان کشتی، شامل انواع ماکت ھای کشتی، اسCیدھای گوناگون و فيلم ھای آموزشی.۴

منبع : ماھنامه پيام دریا

http://vista.ir/?view=article&id=259804

آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزايش کارايی نيروی انسانی در سازمانه

● مقدمه:

با مقابله  برای  مدیران  ابزارھای  مؤثرترین  از  یکی  ضمن خدمت  آموزش 

در بخصوص  خدمات،  مناسب  ارایه  ضامن  و  بوده  محيطی  تغييرات 

سازمان ھای خدماتی و دولتی می باشد که چنانکه منظم و ھدفمند و در

راستای نيازھای واقعی کارکنان تدوین و اجراء شود، نه تنھا عملکرد کارکنان

بلکه بھبود مھارت ھای مدیران و افزایش رضایت باT می برد،  و سازمان را 

کارکنان و ارباب رجوع را نيز در پی خواھد داشت.

این مقاله تأثير آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآیی نيروی انسانی را در

به این پاسخگویی  توجه و ارزیابی قرار می دھد و در پی  مورد  سازمانھا 

ھد؟ ھمچنين آیا آموزش ضمن خدمت قادرپرسش اصلی ھستند که آیا گذراندن دوره ھای آموزش ضمن خدمت کارآیی کارکنان را افزایش می د

ه برنامه ریزی مدیریت، تخصص، خCقيت، رضایتاست نيروی انسانی را برای انجام بھتر وظایف محوله پرورش دھد؟ گذراندن این دوره ھا، چگون

ان را افزایش می دھد؟شغلی و طرز برخورد کارآموزان با ارباب رجوع را تحت تأثير قرار می دھد؟ آیا عملکرد کارکن

خواھد گرفت و به این منظور ابتدا رابطه بين دوبه منظور پاسخگویی به پرسشھای یاد شده، آثار و نتایج آموزش ضمن خدمت مورد ارزیابی قرار 

يده می شود و از این طریق معيار ارزیابیعامل آموزش ضمن خدمت و کارآیی مشخص می گردد. سپس ميزان تأثير این دو عامل بر یکدیگر سنج

 بودجه به آموزش را بھبود می بخشد.دقيقی در اختيار مدیران قرار می گيرد. معياری که دقت عمل مدیران در تصميم گيری و اختصاص

»، «کارآیی» و «ارتباط» می باشد. معانیواژه ھای عملياتی اصلی بکار گرفته شده در این مقاله شامل «آموزش ضمن خدمت»، «رضایت شغلی

دت اطCق می شود که کارکنان اداره دارایی اصفھانعملياتی ھر کدام از این واژه ھا عبارتست از اینکه «آموزش ضمن خدمت» به دوره ھای کوتاه م

ھزینه و دستمزد است، «رضایت شغلی»،جھت افزایش دانش و مھارت خود طی می کنند، «کارآیی»، دستيابی به اھداف سازمانی با حداقل 

رابطه ای است که بين آموزش ضمن خدمت وميزان خرسندی تجربه شده در زمانی است که یک خواسته برآورد می شود، «ارتباط» ھمبستگی در 

کارآیی وجود دارد.

● اھميت و ضرورت آموزش ضمن خدمت

قرار گرفته است. تأکيدی که در کوشش ھای مدیریتامروزه رشد نيروی انسانی از طریق آموزش و پرورش بيش از پيش مورد توجه و تأکيد سازمانھا 

اساسی ترین وظایف ھر مدیر قرار گرفته است. در ایننوین، تحولی چشمگير به شمار می آید. به بيان دیگر اکنون آموزش و پرورش کارکنان در ردیف 

و بھبود کار را ھموار نماید. آموزش، کاراترین ابزار وراستا مھمترین وظيفه مدیر آن است که با تدوین مستمر برنامه ھای آموزشی، راه دگرگون شدن 
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ان برای انجام وظایف می باشد. امروزه اغلب کشورھایقویترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مھارت به نيروی انسانی و آماده تقویت نمودن آن

به طرق مختلف صرف آموزش و تربيت نيروی انسانیتوسعه یافته برای بقاء، رشد و تداوم توسعه، بخش قابل توجھی از درآمد ناخالص ملی خود را 

د. به عCوه، اجرای برنامه ھای آموزشی در سازمان،می نمایند و با تعليم مھارت ھای ضروری به کارکنان، ميزان بھره وری کار را افزایش می دھن

نماید.پرورش استعدادھا، ژرف بينی، جامع نگری و پایبندی افراد به ارزشھای سازمانی را تقویت می 

غير سازمان و محيط می باشد و آموزش، ابزاریعمليات آموزش و بھسازی از فعاليتھای ضروری و مستمر برای تطبيق نيروی انسانی با شرایط مت

د یک نظام اداری مطلوب و مناسب، تا اندازه زیادی بهاست که به وسيله فنون و روشھای مختلف، مدیران را در اداره سازمانھا یاری می رساند. ایجا

بيعت و شناخت و آگاھی از ناشناخته ھا و پژوھشکمک آموزش و ارتقاء توانمندیھای نيروی انسانی امکان پذیر است. تسلط روزافزون انسان بر ط

ی در حال توسعه، مسأله آموزش نيروی انسانی رابرای یافتن تکنيکھا و ابزارھای جدید به منظور حل مسائل و مشکCت جامعه به ویژه در کشورھا

بيش از پيش مھم و مؤثر نموده است.

اھداف استراتژیک و بلندمدت مدیران بلندپایه آنبا توجه به اینکه ایران نيز سالھاست برای نيل به رشد و توسعه مطلوب در تکاپوست، یکی از 

 منبع درآمد و مؤثرترین ابزار توسعه می باشد.رھا نمودن اقتصاد کشور از درآمدھای نفتی و اتکاء به درآمدھای غير نفتی به عنوان مھمترین

● مزایای آموزش ضمن خدمت

حایز اھميت است. آموزش صحيح نيروی انسانی، ضمندر این راستا آموزش نيروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد آنان، فوق العاده 

رخورد مناسبتر کارکنان با مراجعان را نيز فراھماینکه در سطح سازمانھای دولتی باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان می گردد زمينه ھای ب

با توجه به موارد  یاد شده و با عنایت به اینکه در این زمينه تاکنونمی نماید. رابطه ای که متأسفانه ھنوز از جایگاه مطلوبی برخوردار نيست. 

نتایج آن در مقاله حاضر آشکار می گردد.پژوھشھای کاربردی قابل توجھی انجام نگرفته است، اھميت و ضرورت انجام این پژوھش و ارایه 

● تاریخچه آموزش ضمن خدمت

يش از پيدایش مکتب مدیریت علمی در اواخر قرنآنطور که از تاریخچه آموزش کارکنان برمی آید آموزش و پرورش نيروی انسانی در سازمان تا پ

، بزرگتر شدن ادارات دولتی و پيچيده تر شدننوزدھم و اوایل قرن بيستم، به صورت منظم و علمی مورد توجه نبوده است. با رشد سریع شھرھا

تين نشانه ھای آموزش منظم نيروی انسانی دراداره امور عمومی در اوایل قرن بيستم، توجه به آموزش کارکنان مورد اھميت قرار گرفت. نخس

مکتب مدیریت علمی مشاھده می شود.

رای کارکنان سازمانھای دولتی وجود نداشت.تا پس از جنگ جھانی دوم، در کشورھایی مانند انگلستان برنامه ھای آموزشی جامع و مناسبی ب

مه ھای آموزشی خود را برای حل مسایل مربوط بهليکن پس از جنگ، اداره کل کارآموزی و آموزش وابسته به وزارت خزانه داری تأسيس شد و برنا

 مدرسه ملی امور اداری تأسيس گردید. این مرکز بهتوسعه ملی آغاز نمود. چند سال بعد در فرانسه نيز برای اولی بار مرکز آموزش جدیدی به نام

١٩۵٨شی جامع ھمت گمارد. دولت آمریکا نيز در سال منظور ارتقاء کيفيت و کارآیی نيروی انسانی در سازمانھای دولتی بر اجرای برنامه ھای آموز

باز کرد.با تصویب اولين قانون در کنگره این کشور، راه را برای آموزش نيروی انسانی در بخش دولتی 

تی معطوف کرد. چنانکه در تھيه قانون استخدامتحوTت سياسی و اجتماعی در ایران نيز توجه دولت را به امر آموزش نيروی انسانی در بخش دول

وزش نيروی انسانی در سطح، فصل جداگانه ای به امر آموزش کارکنان اختصاص داده شد. این اقدام نقطه آغازی در امر آم١٣۴۵کشوری مصوب 

 و آغاز فعالتيھای آموزشی این مرکز جھت آموزش گسترده و١٣۴٨گسترده و منظم تلقی گردید. تأسيس مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 

لت، اھميت موضوع را بيش از پيش آشکار نموده و راهمنظم در دوره ھای کوتاه مدت و بلندمدت، عCوه بر فراھم نمودن زمينه ھای آموزش کارکنان دو

را برای تجدید بنای نيروی انسانی در سازمانھای دولتی باز کرد.

از این است که آموزش ضمن خدمت کارآیی نيرویبا این حال آنچه که از تاریخچه و فرضيات اصلی و فرعی تحقيقات انجام شده بر می آید حاکی 

انسانی را افزایش می دھد.

بنابراین:

) آموزش ضمت خدمت مھارتھای شغلی نيروی انسانی را افزایش می دھد.١

) آموزش ضمن خدمت مھارتھای مدیران در ایفای وظایف مدیریت را ارتقاء می بخشد .٢

 ) آموزش ضمن خدمت رضایت شغلی نيروی انسانی را افزایش می دھد.٣

سطح سازمان گذرانده اند. نحوه برگزاری دوره ھایجامعه آماری تحقيق در این مقاله عبارت است از افرادی که دوره ھای آموزش ضمن خدمت را در 
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ف واحد آموزش سازمان تنظيم می گردد. سپسآموزشی در سازمان ھای مورد نظر به گونه ایست که ابتدا یک برنامه آموزشی کوتاه مدت از طر

ز آموزشھای این دوره ھا به صورت نظری، بازدهاین برنامه توسط تعدادی از مسئولين واحدھای سازمان در محل دانشکدھھا تدریس می شود. پس ا

 گيرد و باTخره به این ترتيب، نتایج حاصل با ضریبعملکرد و به نوعی کارایی و اثربخشی کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده مورد برسی قرار می

بيشتری با واقعيت مطابقت خواھد کرد.

● نتيجه گيری

انی را برای رسيدن به اھداف و مأموریت ھایاطCعات حاصله از تجزیه و تحليل داده ھا نشان دھنده آن است که آموزش ضمن خدمت، نيروی انس

دیران و کارکنان مؤثر است. ھمچنين اینسازمان تقویت می نماید. آموزش ضمن خدمت در افزایش مھارت ھای شغلی نيروی انسانی اعم از م

غلی آنان می افزاید.آموزشھا حيطه دانش و معلومات مربوط به وظيفه کارکنان را گسترش می بخشد و بر مھارت ھای ش

ی دھد. ھمچنين کارکنان سازمان، متمایل بهاز سوی دیگر مشارکت نيروی انسانی در اتخاذ تصميمات سازمانی رضایت شغلی آنان را افزایش م

زایایی رفاھی ھمراه باشد، نتایج بھتری حاصلشرکت در دوره ھا ھستند و معتقدند چنانچه شرکت در دوره ھای آموزشی با یک سری امکانات و م

حبه ھا تقویت شده و مورد تأکيد واقع می شود. سایرخواھد شد. قابل توجه است که نتایج یادشده نيز در پرتو تجزیه و تحليل اطCعات حاصل از مصا

تمھيدات Tزم برای ھماھ یکی از مناسبترین  نيروی انسانی در سازمان است.نتایج پژوھش نمایانگر آن است که آموزش ضمن خدمت  نگی 

ھای مناسب کارکنان می افزاید. دوره ھای آموزشیھمچنين این آموزشھا نحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوع را بھبود بخشيده بر دامنه برخورد

شی سازمان را نيز تقویت خواھد نمود و باTخره باچنانچه متناسب با نياز سازمان و منابع انسانی آن طراحی شود و به درستی اجراء گردد اثربخ

نسانی موجب افزایش کارآیی کارکنان می گردد.توجه به نتایج بدست آمده از نظرخواھی انجام شده در جامعه آماری، آموزش ضمن خدمت نيروی ا

http://vista.ir/?view=article&id=360833

آموزش و پرورش و ايجاد فرصت ھای شغلی

مرز رشد از  توسعه  در اغلب کشورھای در حال  تربيت  تعليم و  گسترش 

فرصت ھای شغلی گذشته است.

 درصد، بسته به کشور و١۵ تا ۵معموTً برونداد تعليم و تربيت ساليانه بين 

 درصد۵ تا ۴سطح آموزش، افزایش می یابد در حالی که درآمد ناخالص ملی 

برونداد تا یک سوم نرخ رشد  و شاغلين مزدبگير کCً کمتر از نصف و اغلب 

نمونه از مکزیک یک  از کشورھا که  برخی  افزایش می یابند، در  آموزشی 

مانند ثابت است و در برخی دیگر  تقریباً  تعداد شاغلين مزدبگير  آنھاست 

آرژانتين، تانزانيا، این تعداد تقليل می یابد. اختCف بين برونداد نظام آموزشی

و فرصت ھای شغلی پدیده جدید بيکاران تحصيل کرده را به وجود آورده است.

از آموزشی  توليدات  تمامی  شامل   ًTمعمو و  است  کلی  اصطCح  این 

فارغ التحصيCن ابتدایی و متوسطه تا دانشگاھی می شود، مثCً در قسمت

استوایی آفریقا بيکاری جاری تأثير بيشتری بر فارغ التحصيCن دوره ابتدایی

دارد در حالی که در کشورھای بيشتر توسعه یافته نظير ھندوستان، امارات
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را باTتر ھرم آموزشی  امریکای Tتين سطوح  متحده عربی و چند کشور 

تحت تأثير قرار می دھد.ماھيت واقعی مشکل بيکاری چيست و تا چه حدود

می توان تعليم و تربيت را مسئول آن دانست؟ به نظر متخصصان امر اشتغال

تابعی از پيشرفت اقتصادی تلقی می شود .

ير ارزیابی شود بلکه باید تأثير تعليم و تربيت درتأثير تعليم و تربيت در پيشرفت اقتصادی نباید به سادگی و فقط از طریق ایجاد مشاغل مزدبگ

افزایش قدرت توليدی صاحبان مشاغل شخصی نيز در این ارزیابی ملحوظ گردد.

● تأثير منفی آموزش برکارآفرینی

نظر نباشد و فقط حق اصلی انسان محسوب شودھنگامی که تعليم و تربيت به عنوان بخش اصلی پيشرفت اقتصادی و سرمایه گذاری پرفایده مورد

تمامی ھزینه ھای تعليم و تربيت را نباید در توسعه و پيشرفت مؤثر دانست.

 جذب نماید به خوبی مشاھده می شود، درنمونه روشن این امر در آموزش تخصص ھای پرخرج به گروھی بيش از تعدادی که اقتصاد می تواند

یگر اینکه انواع غلط تعليم و تربيت ممکن استحالی که تخصص ھای مختلف دیگر نيز مورد نياز است و کمبود آن ھا نيز احساس می شود.موضوع د

طرز فکرھای ضدتوسعه را تقویت نموده و حتی پاداش بدھد.

 حرفه ھا، تأثير معکوسی بر اشتغال بگذاردتعليم و تربيت ممکن است از طریق تقویت طرز تلقی ھای منفی موجود نسبت به بعضی از مشاغل و

ماید و دانش آموزان فارغ التحصيل مشاغل مدیریت ومثCً ممکن است عدم گرایش موجود در بين جوانان به کار کشاورزی یا کارھای بدنی را تقویت ن

تخصص ھا می شود و تا حدودی نيز رشد اقتصادی راکارمندی را ترجيح بدھند این امر مانع رفع کمبود نيروی انسانی و نياز به انواع مشخصی از 

تقليل می دھد.

رھا بتوان مCحظه کرد این مھاجرت ھا نتيجه ترکيبی ازتأثير پيچيده تعليم و تربيت روی اشتغال را شاید به وضوح در مھاجرت از روستا به مراکز شھ

ا بيزاری از کار با دست یا آرزوی فرار از رنج زندگی درانگيزه ھای متفاوت مانند اميد نسل جوان برای تحول و پيشرفت، انتظار درآمد بيشتر ھمراه ب

روستا و روی آوردن به اداره و شھر است.

شھری را به طور عجيبی افزایش می دھد با این ھمهتعليم و تربيت در حالی که بيکاری پنھان در روستاھا را کم نمی کند مشکل اشتغال در مناطق 

علت یا حداقل علت اصلی این امر نيست.تعليم و تربيت بدون شک جرأت فرار از روستا به شھر را بيشتر می کند ولی به ھيچ وجه تنھا 

 که درباره آن زیاد بحث شده است از فرارارتباط نداشتن محتوای آموزشی با اشتغال عامل دیگر عدم تناسب تعليم و تربيت و اشتغال است

شایستگی ھا گرفته تا تخصص ھایی که در بازار کار یافت نمی شود، از این زمره اند.

ھا بر فرصت ھای شغلی موضوع دیگری در رابطهارتباط شدید بين مدارک تحصيلی آمادگی ھای آموزشی و حقوق و پاداش و امکان تأثير معکوس آن

اندا خاطرنشان می کند که چگونه پيوستگی شدیدتعليم و تربيت و اشتغال است که در کنفرانس نيروی انسانی جولی ضمن اشاره به زامبيا و اوگ

 کشور شرایطی را ایجاد کرده است که در آن توسعه تعليم و تربيت تقریباً خودبه خود سبب٢بين سطوح حقوقی و آمادگی ھای آموزشی در این 

مله اشتغال معلمان) را تقليل داده است.افزایش نسبی سطوح حقوقی گردیده و ھمچنين چگونه ھزینه افزایش کارگر امکانات اشتغال (از ج

حقوقی تعليم و تربيت سرچشمه می گيرد بدیندو شق نامطلوب این قضيه از ارتباط بين افزایش مھارتھای آموزشی معلمان و باT رفتن بودجه 

معلمان واجد شرایط بھتر امکان پذیر نباشد یاترتيب که این ارتباط ممکن است از جھتی مانع پيشرفت و بھبود آموزشی شود یعنی استفاده از 

 نظام آموزشی جلوگيری کند.بالعکس ممکن است از طریق جذب بودجه اضافی جھت پرداخت حقوق باT به معلمان موجود از گسترش

گی به محيط اجتماعی و تناسب و ارتباط خودباید بدانيم که کارایی کوشش ھای آموزشی در ارتباط با فرصت ھای اشتغال تا حدود زیادی بست

بيت و سرمایه گذاری اقتصادی بستگی دارد.تعليم و تربيت دارد و به ھمين اندازه نيز به تعادل صحيح بين سرمایه گذاری در تعليم و تر

● تأثير مثبت آموزش بر کارآفرینی

ليم و تربيت در اشتغال متوجه نمی کند. نقش بسيارگفت وگو در زمينه ارتباط بين تعليم و تربيت و اشتغال طبعاً بحث را به جھت دخالت مثبت تع

اشتغال و توسعه تأثير مضاعفی می گذارد ھندوستانمھم تعليم و تربيت با ایجاد مھارت ھا سرمایه ھای مادی و منابع طبيعی را فعال کرده و بر 

نمونه مشخصی در این رابطه است.

صول به احتياجات نيروی انسانی تنظيم شدهاین کشور در دو دھه گذشته بدون برنامه ھای آموزشی و تربيتی متعدد و مشخصی که به منظور و

ای سطوح ميانه که تقریباً در ھمه جا به طوربود مشکل می توانست به پيشرفت ھایی که نایل شده برسد اما نقش مھم آموزش و تربيت مھارت ھ
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 ھنوز نتوانسته نقش کافی در این رابطه به عھدهحساسی موردنياز است ھنوز به خوبی ایفا نشده و به بيان دیگر آموزش دوره متوسطه و حرفه ای

بگيرد.

● ارتباط بيشتر آموزش و کار

یزان آموزشی چگونه می توانند تأثير مثبت پيشرفت وھدف نھایی بحث پيرامون ارتباط تعليم و تربيت و اشتغال ارزیابی این پاسخ است که برنامه ر

 این مورد اخذ شده است. مطالعات عموما بر این نظرگسترش آموزشی را بر اشتغال باT ببرند؟ جواب ھای ارائه شده در اینجا از مطالعات مختلف در

ت دیگر از این قرار است؛ اوT Tزم است سھم تعليم وکه برنامه ریزی آموزشی باید بخشی از برنامه ھای کلی عمرانی باشد تاکيد دارند و پيشنھادا

نظام آموزشی سھم منابع به ھر یک از سطوح وتربيت از کل منابع موجود جھت توسعه در ارتباط با سایر بخش ھا مشخص شود و ثانيا در داخل 

 شود.انواع تعليم و تربيت باید با توجه به احتياجات آتی نيروی انسانی و اولویت ھای دولت مشخص

● چند پيشنھاد

قط دوره ھای متوسطه به بعد را در بر بگيرد زیرا) دامنه برنامه ریزی نيروی انسانی باید گسترش یافته و شامل سطوح آموزش و پرورش شود نه ف١

ی سواد ھستند حذف قسمت عمده جمعيت ازاکثریت باTی جمعيت فعال در بيشتر کشورھای در حال رشد یا از آموزش کمی برخوردارند و یا ب

اھانه در جھت فراھم  کردن فرصت ھای پرثمرمحدوده برنامه ریز نيروی انسانی و آموزش و پرورش به بيانی ساده و یا مطلوب یعنی کوشش آگ

مشاغل توليدی صرفا برای حدود یک دھم جمعيت.

فق بيشتری وجود دارد. البته در ارتباط با) درباره ارتباط بين گسترش آموزش و پرورش سطوح متوسطه و عالی و فرصت ھای اشتغال عدم توا٢

مبود حاد فارغ التحصيCن دانشگاھی تقریبا درمناطق مختلف شرایط کامC متفاوت است. در حالی که در بيشتر کشورھای استوایی آفریقا ھنوز ک

 آن است در امارات متحده عربی، نيجریه و برخی ازھمه رشته ھا وجود دارد و تعداد فارغ التحصيCن دوره متوسطه یا پایين تر به سختی مساوی با

کشورھای آسيایی و آمریکای Tتين شرایط متفاوت است.

ی و مھندسی بسيار زیادتر از فرصت ھایمثC در ھندوستان بروندادھای آموزش سطوح متوسطه و فارغ التحصيCن دانشگاھی به غير از پزشک

 درصد به۵٠ متوسطه متقاضی برای کار از اشتغال است و یا حداقل مشاغل موجود برای فارغ التحصيCن، مثل گذشته با ميزان تحصيCت دوره

گی ھای آموزشی شده که خود منجر بهدرصد کل مشاغل موجود رسيده است تربيت بيش از اندازه افراد با آموزش عمومی سبب تورم آماد٨٠

استفاده کمتر از معمول از آموخته ھای آنان می شود.

ازند که انجام آنھا به تحصيCت دانشگاھی نيازی) دانش آموختگان دانشگاھی در رشته ھای علوم انسانی و ھنرھا نيز در مشاغلی به کار می پرد٣

گذشته توسط دیپلمه ھای دوره متوسطه انجامندارد. در حقيقت افزایش دانش آموختگان دانشگاه سبب اشتغال آنان در مشاغلی می شود که در 

د.می شده و به ھمين ترتيب فارغ التحصيCن دوره متوسطه جای افراد با تحصيCت کمتر را می گيرن

زشی است نشان می دھد که قدرت جذب اقتصادیعکس العمل ھای زنجيره ای که در نتيجه ترتيب بيش از اندازه فارغ التحصيCن سطوح مختلف آمو

بسيار انعطاف پذیر است.

دليل توزیع ناقص دانشجویان در رشته ھایشواھد نشان می دھد عدم اشتغال دانش آموختگان دانشگاھی در کشورھای در حال رشد تدریجا به 

 ھمراه با کمبود قابل مCحظه دانش آموختگانتحصيلی مشکل تر می شود. در نتيجه زیادی ذخيره دانش آموختگان رشته ھای ھنر و علوم انسانی

ا احتياجات نيروی انسانی است.رشته ھای فنی و علوم ھمراه می شود. راه حل این مشکل در ھماھنگ  کردن گسترش آموزش عالی ب

صت ھای شغلی برای افرادی با زمينه ھایبا وجود این، باید دانست که این مشکل در ھر حال وجود خواھد داشت چون فرض نامحدودبودن فر

 زمين شناسی، مھندسی معدن در ھندوستانعلمی و ریاضی، کامC غلط است. چنانکه در حال حاضر مشکل اشتغال برخی از افراد در رشته ھای

 و پرو گزارش شده است.مشاھده شده است. مشکCت مشابھی در جایابی برای مھندسان در برخی از کشورھا مانند آرژانتين

ص دیگری نيز مثل عدم عCقه به کار در نقاط دیگربا اینکه تعداد این افراد در ھر یک از موارد ذکرشده خيلی زیاد نيست و ممکن است دTیل مشخ

لی این حقيقت وجود دارد که قدرت جذب مھارتکشور، نارسایی ھای سازمانی، کمبود تعداد تکنسين و سایر افراد نيمه ماھر علت آنان باشد و

د ھم ممکن است شرایط را کامC تغييرھای خاص و سطح باT در اغلب کشورھای در حال رشد محدود است. کمبود نيروی اضافی و حتی محدو

دھد.

پایين تر نظام آموزشی در  بازار کاربا درنظرگرفتن گنجایش موسسات آموزش عالی و فارغ التحصيCن سطوح  کشورھای در حال رشد، اشباع 

ا بی دليل در باTبردن مھارت ھای آموزشیمھارت ھای مشکل تخصصی مستلزم گذشت زمان معين است. از آن زمان به بعد اکثرا این فعاليت ھ
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مشاغل مختلف موثر ھستند.

ی بين تعداد فارغ التحصيCن دانشگاھی و فرصت ھایدر ارتباط با این اوضاع قریب الوقوع چه بایدکرد؟ آیا از طریق کاھش دانشجویان باید تعادل

و باT خواھد رفت؛ شرایطی که در حاضر در بيشتراشتغال بوجود آورد؟ اگر این روش انتخاب شود ھزینه ھای عالی شدیدا تحت تاثير قرار گرفته 

حدود دانشجویان دیده می شود.کشورھای در حال رشد آفریقا به دليل عدم استفاده اقتصادی از دانشگاه ھا در نتيجه تعداد م

نظر در مورد انقباض نظام آموزشی مخالف ھستنداین موضوع از جھت عاطفی نيز مھم است. اقتصاددانان و نيز متخصصان تربيتی با ھر نوع اظھار

دھد. به عCوه این گسترش یک نوع نظم منطقی ازبرعکس بسياری از آنان به پویایی علی رغم موانع و یا تنظيمات منطقی به راه خود ادامه می 

یش می یابد و با چند سال فاصله تقاضا برایحوادث است، ھنگامی که دوره ابتدایی گسترش یابد بی شک تقاضا برای آموزش دوره متوسطه افزا

آموزش عالی افزوده می شود.

ط با فرصت ھای اشتغال از طریق محدودبودن حقاین تمایلی است که جھت آن تغيير نمی کند تنھا اقدام علمی، تنظيم جریان شاگردان در ارتبا

ت. به جای تقليل کمی ميزان آموزش،انتخاب رشته تحصيلی در مراحل مختلف نظام آموزشی نه از طریق مسدود کردن موسسات آموزشی اس

خط مشی ھای توسعه در کشور خواھد بود . درمناسب ترین روش برای افزایش کارایی کلی نظام آموزشی تطبيق محتوای آموزش یا اولویت ھا و 

وزش بود، اکنون لزوم ھمکاری سایر خبرگان مانندحالی که در گذشته محتوا و برنامه ھای درسی نظام آموزشی صرفا مورد توجه دست اندرکاران آم

متخصصان نيروی انسانی در این کار نيز ضرورت یافته است.

زان نيروی انسانی به منظور تطبيق محتوا و نوعباید گفت که تشریک مساعی متخصصان تعليم و تربيت، جامعه شناسان، اقتصاددانان و برنامه ری

رای آنان که از آموزش برخوردار شده اند فراھم شده وآموزش با شرایط معمول ضرورت دارد. به این ترتيب امکان فعاليت شغلی و ادامه زندگی بھتر ب

تغال و خود آموزش خواھد شد.تعليم و تربيت آنان سبب ایجاد ارزش ھای نوین و طرز تلقی ھای جدید نسبت به بازار کار، اش

منبع : روزنامه ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=299439

آميزه تمام عيار تکنولوژی و يادگيری

است. وقوع  حال  در  خاورميانه  آموزشی  دورنمای  در  بسياری  تحول 

موسسات آموزش عالی به دليل رقابت بسيار و تغيير تقاضای دانش آموزان و

دانشجویان و به منظور ارتقا و پيشرفت کيفيت عرضه آموزش و تعليم، به

توسط این روند،  انجام  نيروی  از  بخش اعظمی  می آورند.  تکنولوژی روی 

مورد، این  در  و  می شود  تامين  ساخت ھا  زیر  بر  فزاینده  تاکيد  و  تمرکز 

خاورميانه را می توان با بھترین مورد در دنيا قياس نمود.

در این مورد به خصوص، چھار موسسه آموزش عالی پيشگام در زمينه اتخاذ

واژه ایميل،  تکنولوژی ھای  از  اکنون استفاده  گزیدیم. ھم  بر  را  تکنولوژی 

 و وب در فزایند یادگيری و آموزش به استاندارد تبدیلPowerPointپردازی، 

شده است. با وجود اینکه این امر اساسا ماھيت این فرایند را تحت تاثير قرار

نداده است، اما تکنولوژی اطCعات به بخشی از این آميزه عرضه تکنولوژی
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در دانشگاه تبدیل شده است و به عنوان مکمل ابزارھای سازمانی موجود

فعلی استفاده می شود.

ور مستقيم یا غير مستقيم اصلی ترین منبعواضح است که در این روند، دانشجویان کCینت ھای اصلی سازمان ھای آموزش عالی ھستند و به ط

Sun از Mathew Boiceکردھایشان ھدایت می نماید. درآمد محسوب می شوند و ویژگی ھا و نيازھای آنھا، سازمان ھا را در اجرای برنامه ھا و روی

Grad SCT در GM-Middle-Eastتر سازه ھای می گوید، موسسات آموزش عالی به سرعت، طرح ھای تکنولوژی را پياده می کنند تا به نحوی بھ

، مدیر فروش ناحيه ای در بخش خصوصی و فراگير شرکتEuad Alqadiدانشگاھی را جذب نموده و در سرویس دھی و حفظ آنھا موفق تر باشند. 

 عوامل بسياری در اتخاذ تکنولوژی توسطسيسکو سيستمز در این زمينه می افزاید، بخش آموزش در زمينه اتخاذ تکنولوژی بی نظير است و

ت تجارب یادگيری، خواستار ابزارھای تکنولویموسسات آموزش عالی دخيل ھستند. اوT و مھمتر از ھمه اینکه، امروزه، دانشجویان برای پيشرف

ر جذب بيشتر دانشجویان در جدیدترینھستند. ثانيا، در این بخش رقابت سالمی وجود دارد که باعث می شود، موسسات آموزشی به منظو

 یادگيرندگان و محيط یادگيری را پر می کند. در اینتکنولوژی ھا سرمایه گذاری نمایند. مھمترین مزیت تکنولوژی در آموزش این است که فاصله بين

Intelligentمل شبکه ھوشمند اطCعات (بخش شرکت سيسکو نقش اصلی و مھمی دارد و ما طرحی جامع از تکنولوژی را عرضه می کنيم که شا

Information Network.می باشد (

 را به عنوان راه اصلی ارتقا و پيشرفت مسئوليت پذیری وITصرفنظر از نياز به جذب و حفظ دانشجویان، بسياری از موسسات آموزش عالی، 

 می گوید، سازمان ھای آموزش عالی متوجه اھميتIntel GCC مدیر ارتباطات بازاریابی شرکت Dania El-Kadiکارآیی جایگاه ھای یادگيری می دانند. 

این رو اخيرا شاھد از  به دانشجویان شده اند.  ارائه خدمات آموزشی  نحوه  ارتقا  در  قابل مCحظه تکنولوژی  به کارگيری   ITدر دانشگاه ھا و  

به دنبال استقرار تسھيCتی برای ادغام بررسی ھادانشکده ھای آموزش عالی سراسر این منطقه ھستيم. به عCوه، دانشگاه ھا به طور فزاینده ای 

ایم. یکی مرکز کارآیی و قابليت نفتی در دانشکدهوپژوھش ھایی دراین زمينه ھستند. ما در شرکت اینتل دو نوع از این تسھيCت را برقرار کرده 

عالی تکنولوژی ابوظبی و دیگری مرکز کارآیی و قابليت مالی در دانشگاه آمریکایی بيروت.

●بنابراین عوارض و تلویحات به کارگيری تکنولوژی در فرایند یادگيری و آموزش چيستند؟

Boice را در آموزش فراھم می کند. شاید، بزرگترین می گوید، تکنولوژی، زمينه جدیدی برای فرایندھای یادگيری و آموزش است که الگوھای جدیدی

 اینطور اظھار نظر می کند که:El-kadi، باشد. e-learning تاثير آن، قرار دادن دانشجویان در مرکز یک فرایند گسترده یادگيری از طریق ظھور و پيدایش

 به عنوان چھارمين مھارتی در نظر گرفته می شود که ھر فرد جوانی برای موفقيت در دنيایICTبعد از مھارت ھای خواندن، نوشتن و حساب کردن، 

نوان بخشی از برنامه ھای آموزشی وارد این مجموعهامروز به آن نيازمند است. بنابراین این مساله بسيار حائز اھميت است که نباید آن را به ع

performer) به یک الگوی دانشجو محور (instructor centric modelنمود بلکه باید آن را با شيوه ھای آموزشی ادغام کرد تا از الگوی معلم محور (

centric modelترتيب اختيارات بيشتری به دانشجویان داده می شود و آنھا می توانند با گرو ه ھای کاری در سراسر دنيا تعامل) برسيم. بدین 

بيشتری داشته باشند.

● زیر ساخت مناسب

مھمترین مولفه ھا و اجزا سازنده یک طرح مناسباگر سيستم ھای پيشرفته مدیریت یادگيری را به کنار بگذاریم، زیر ساخت شبکه سازی، یکی از 

 می گوید، یکی از مھمترینMicrosoft South Gulf مدیر کل Abdullatif AL Mullaتکنولوژی برای سازمان ھای آموزش عالی محسوب می شود. 

ید شبکه ای را بوجود آورند که بتوانند به آنعوامل موفقيت در ھر سازمان آموزشی، استقرار یک زیرساخت مطمئن و قابل تطبيق است. آنھا با

 یک پایگاه قابل توسعه و سازگاریITوند و به کارمندان اعتماد کنند و به کارمندان آموزشی و اجرایی این امکان را بدھد تا با کارھایشان ھماھنگ ش

گيرند. مواد Tزم مناسب برای یک زیر ساخت آموزشیبدھد که بتواند از طریق آن در صورت لزوم و نياز سرویس ھای جدید را اجرا نموده و به کار 

mobileی سيم می باشد. به عCوه اثبات شده که ایده آل شامل تکنولوژی ھای پخش دیجيتالی، ذخيره سازی، شبکه سازی مولتی مدیا و باندپھن ب

computingدر بخش آموزش محسوب می شود.، در نتيجه انعطافی که در اختيار دانشجویان و دانشگاھيان قرار می دھد، مدل ارجح کاربردی 

Weal Fakhrany ٣، مدیر ناحيه ایCom Middle East ٣ می گوید، ما درComبه ارزش عرضه زیر ساخت پيشرفته شبکه در بخش آموزش پی Cکام ،

ھا به توسعه تکنولوژی در دانشگاه ھا و دانشکده ھابرده ایم و به کارگيری و اجرای اخير این زیر ساخت توسط ما در دانشگاه بحرین نشانگر تعھد

ن می کنيم که دانشگاه بدون ھيچ مانعی و با موفقيتاست. ما، با فراھم کردن موجبات ارتباطات قابل اعتماد و سریع شبکه ای، این مساله را تضمي

 حمایت می شوند، قادر ھستند از ھر٣Com دانشجو که توسط راه حل ھای ٢٠٠٠٠آموزش عالی را در اختيار دانشجویان قرار می دھد. ھم اکنون 
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elibraries حداقل تاخير به ابزارھای یادگيری در منطقه ای در دنيا به شبکه دانشگاه دسترسی داشته باشند.دانشجویان و اساتيد می توانند، با

طCحات مربوط به آن را مبادله نمایند.دسترسی پيدا نموده، با اساتيد کنفرانس ھای تصویری داشته و از طریق شبکه تکاليف خود و اص

Boiceلی با توجه به نيازھای منحصر به فرد و اشاره می کند که، ممکن است سيستم ھای ویژه تشکيل دھنده دانشکده ھا و مجموعه ھای دیجيتا

ستفاده در سازمان ھای آموزشی باید شاملاھداف خاص ھر موسسه و سازه ھای تشکيل دھنده اش، متفاوت باشد. تکنولوژی ھای مناسب مورد ا

یریت محتوی برای مدیریت محتوی، مدیریت اسناد ومواردی چون، راه حل ھای اجرایی به منظور پشتيبانی از فراینده ھای اجرایی، راه حل ھای مد

 (تصویرسازی) و راه حل ھای مرتبط باشد. مقوله مھم دیگری کهimagingامور عCوه بر مدیریت محتوی برای کارآیی بيشتر، راه حل ھای جریان کار، 

له امنيت است.موسسات آموزشی در زمان انتخاب راه  حل ھای تکنولوژی باید آن را مد نظر داشته باشند، مقو

 اطCعات، سازمان غير انتفاعی که رسالتش پيشرفت آموزش عالی با ارتقا استفاده ھوشمند از تکنولوژیEducauseبنابر بررسی اخير توسط 

اختيار کاربران قرار می دھد، اما در عين حالاست، افزایش استفاده وبه کارگيری شبکه ھا درموسسات آموزش عالی فرصت ھای استثنایی را در 

اطCعات ھمراه با ملزومات قانونی، طرح ھاخطرات مرتبط با ذخيره سازی مبادTت و دسترسی به اطCعات را نيز افزایش می دھد. دسترسی به 

دید و خط مشی ھای روزآمد است.توزیع و پخش و عوامل معاندانه در اینترنت - مستلزم ھزینه  ھای بيشتر، شيوه ھای امنيتی ج

HP معتقد است که گرایش و تمایل به سمت برنامه ھای کاربردی Open -Sourceنرم افزاری در بخش آموزش، در حال رشد است و احتمال امن 

 و تسھيل امور مربوط به مجوزدھی، دست بهنمودن نرم افزارھای به کار رفته در شرکت ھای خانگی، فشارھای اقتصادی برای کاھش بودجه ھا

 می کشاند.Open Sourceدست ھم، پاندول را بيشتر به سمت نرم افزارھای 

● پيشتازی در این روند

 رئيس سابق اینتل از آن تحليل و قدردانیCraig Barretزیر ساخت تکنولوژی آموزشی خاورميانه را می توان با مھمترین ھا در دنيا قياس نمود و 

، مدیر بازاریابیmay Ammounehخاب کردیم). نموده است. (در این مورد، چھار موسسه آموزش عالی پيشگام در زمينه اتخاذ تکنولوژی را انت

Homansoft  Learning Solutionsمن این  دارد.  دنيا  در سراسر  مشترکی  مقوله ھای  و  اھداف  که  بخشی است  تنھا  آموزش  می گوید،  طقه 

 می گوید، برخی از دانشگاه ھا ودانشکده ھای آموزش عالی در اینAlkadi(خاورميانه) روند مشابه تکنولوژی امریکای شمالی را دنبال می کند. 

) ھستند. به تازگی بسياری از آنھا پيشگام اجرای ابزارھای غير ثابت شده اندrole modelsمنطقه بر حسب تکنولوژی اتخاذ شده الگوھای نقشی (

ارھای بی سيم دارند و برای ارتقا تجارب یادگيریکه دانشکده ھای متعددی در کشورھایی چون کویت، لبنان، مصر و امارات متحده عرب امروزه ابز

دانشجویانشان، جدیدترین نمونه ھای کاربردی را در دسترس شان قرار داده اند.

● یادگيری در راستای نياز

٢٠٠٠را به  را می توان نظير بھترین زیر ساخت در دنيا یافت. این زیر ساخت بسيار پيچيده، این امکان Dubai men دانشکده ITزیرساخت جدید 

 و این دانشکده را به عنوان پيشگام استاد در این دانشکده می دھد تا به یک تکنولوژی منحصر به فرد پيشرفته دسترسی پيدا کرده٣٠٠دانشجو و 

eLearningود است که شيوه ھای جدید و بنيادی در منطقه خليج فارس تبدیل نماید. این دانشکده دارای برخی از جدیدترین تکنولوژی ھای موج

. استفاده ازVoIPدیویی، اتصاTت و ارتباطات بی سيم و یادگيری را مھيا می سازد، شيوه ھایی اعم از آرشيو ھای آن Tین، کتابخانه، کنفرانس ھای وی

 ھای جدید بوده و با ملزومات، محيطی را فراھم می کند که دارای انعطاف پذیری نھادی برای تغيير و استفاده از تکنولوژیIBM on demandمدل 

ی می کند ودر مجموع محيط جدیدی را ایجادمتغيير در صورت لزوم سازگار می باشد. این زیر ساخت از دسترسی بی سيم در دانشکده پشتيبان

قه که دانشجویان را قادر می سازد، ویدیو کليپ ھایمی نماید که در آن شيوه ھای جدید و پيشرفته یادگيری، اعم از اولين تسھيCت آن Tین در منط

 دریافت کنند، فعال است.video-on-demandسخنرانی ھای مختلف کCسی را از طریق تکنولوژی 

ریافت نمودن فایل در کامپيوترھایشان به صورت آف Tیناین سيستم گزینه ای را در اختيار دانشجویان می گذارد که می تواند سخنرانی ھا را پس از د

اجرا نمایند.

ان می توانند اطCعات به توانایی آرشيو کردن آن Tین کتاب ھای کتابخانه نيز گسترش می یابد به طوری که دانشجویDMC eLearningقابليت ھای 

خراج نمایند. ھمچنين این زیر ساخت از تسھيCتمورد نياز خود را از طریق نوت بوک ھایشان چه در زمان حضور در کCس و چه خارج از آن ، است

 خود را ترتيب دھند و بدون حضور فيزیکی در کCسکنفرانس ویدیویی پشتيبانی می کند و به اعضا دانشکده این امکان را می دھد تا سخنرانی ھای

LAN به صورت مدل شبکه ای طراحی شده است تا کوچکترین احتماTت خطا را نيز کاھش دھد. DMCبا دانشجویانشان در تعامل باشد. شبکه 

 نقطه دسترسی بدون سيم است.١۴ گره دارد در حاليکه این مجموعه حاوی ۵٠٠٠حدود 
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ی دانشجویان یک مگابيت در ثانيه باند پھن فراھماین شبکه با سرعت دو گيگابيت اجرا می شود و به طور ھمزمان در ھر لحظه از زمان برای تمام

 یکIBM eServer xSeries سيستم ٣۵ توسط محيط شبکه سازی نورتل پشتيبانی شده و دارای بيش از DMC ITمی آورد. چنين نيروی مدرن 

 استفاده می کند، می باشد. درPeregrine helpdesk شرکت آی بی ام و راه حل Tivoliسيستم مدیریت فراگير کامC یکپارچه که از نرم افزار فراگير 

 ترابایت، است. به عCوه از۴٠ با ظرفيت تقریبا strong library ١٠٠ Scalable ترابایت و یک ۵ با ظرفيت SAN دارای یک DMCبخش ذخيره سازی، 

 استفادهDMCی صوتی و تصویری و ویدیویی در شبکه تکنولوژی ھای دیجيتالی مدیا برای مدیریت دیجيتالی، ذخيره  کردن، محافظت و توزیع فایل ھا

می کند.

DMCه اعم از سان ميکروسيستمز، سرورھای اینتل محيط ناھمگنی را اجرا می کند که سخت افزار برای برنامه ھای کاربردی متفاوت مورد استفاد

xSeries دانشجو پشتيبانی می کند، اما به آسانی٢٠٠٠، ناول، لينوکس و ویندوز به طور مطلوب تنظيم می شود. اگر چه این سيستم ھم اکنون از 

 در ده سال آینده است.مساله امنيت، مساله کليدی و مھمDMC افزایش دھد، که البته این رشد برنامه ریزی شده ۶٠٠٠می تواند این تعداد را تا 

ای می خواھد که از این بودن کامل محيط بدون ممانعت از دسترسی دانشجویان به منابع و فایل ھDMC بوده و DMCبرای زیرساخت جدید 

 Tیه داریم. و۶ می گوید، به ھمين دليل است که مالک طرح امنيتی ITS، سوپروایزر Imad RamadanاطCعاتی مناسب اطمينان حاصل نماید. 

ارد و جدیدترین مکانيزم ھای کنترل دسترسی از قبيل،تعادل خوبی را بين امنيت و کارآیی برقرار نموده ایم. راه حل امنيتی در تمام شبکه وجود د

ر عين حال امنيت شبکه راتضمين و فيلترھا رابه کار می گيرد. ویژگی ھایی چون ابزارھای پروکسی بررسی ویروس نيز سرعت و دIPSفایروال ھا، 

می نماید.

● یک بستر بررسی تکنولوژی

، بهAUS رابه عنوان یکی از کاربران پيشگام تکنولوژی در بازار معرفی نمود. AUSامروزه بر حسب استفاده و کاربرد تکنولوژی، به آسانی می توان 

 در ماه ھای آتی برخی از تکنولوژی ھایی را که برای اولين بار در این منطقه به کارRFID و VoIPدليل ویژگی ھایی چون اتصال کامC بی سيم، 

 کيلومتر شبکه فيبر نوری است. در مورد دانشگاه آمریکایی شارجه استراتژی۴٠٠می رود، به نمایش می گذارد. ھم اکنون این مجموعه دارای 

ليت پذیری کامل دانشجویان می خواند. دریکپارچه نمودن تکنولوژی در ھر Tیه بخشی از جنبشی است که دانشگاه آن را حرکت به سوی مسئو

  است. به ھر حال قطعا فشار بر روی ایجاد قابليت ھای تحقيق و توسعه و ھدایت و بهITحاليکه به طور واضح تمرکز بر تضمين یک زیر ساخت قوی 

 توسط شيخ دکتر سلطان بن محمدالقاسمی، عضو١٩٩٧) دانشگاه آمریکای شارجه که در سال AUSکارگيری تکنولوژی ھای نوظھور است. (

 دانشجو، چھار دانشکده (دانشکده علوم و ھنر، دانشکده طراحی و معماری،۴١٠٠شورای عالی و حاکم شارجه تاسيس شد، امروز دارای 

 کارمند می باشد.٧٠٠ استاد و ٢۶٠دانشکده مدیریت بازرگانی و دانشکده فنی و مھندسی) و 

George J DeBin قائم مقام مدیر مالی و اجرایی ،AUSمی گوید، این دانشگاه به عنوان یک پيشگام در زمينه آموزش عالی به سبک آمریکایی در 

  خود متکی است. ما به ویژهIT به زیر ساخت منطقه خليج فارس برای حمایت از رشد خود و ابعاد گسترده در سراسر دانشگاه به ميزان زیادی

Ashi  دانشگاه ITختيار ھر دانشجویی قرار دارد. مدیر برای ھدایت تکنولوژی ھای نوظھور چارتی داریم و تضمين می کنيم که ارتباط و تکنولوژی در ا

Sheth ،AUS تلفن ۵٠-۶٠ می  گوید، ما قصد داریم IP را در محيطی کنترل شده مثل کتابخانه قرار دھيم تا تماس ھای VoIPدرون دانشکده را فعال 

تکنولوژی RFIDنمایيم.  از  با استفاده  توسعه خواھيم داد و می خواھيم  پروژه دیگری است که   RFIDتوسط خود بررسی کتاب ھا را  امکان   

) پورتال دانشجویی است که یک منبعinitiative و ایجاد یک (e-learningدانشجویان فراھم کنيم.مضاعف نمودن ارتباطات اینترنت در حمایت از 

یند. ھمچنين قرار است، ارتباطات بی سيم و باسيمآن Tین را در اختيار دانشجویان قرار می دھد تا اطCعات خودرا به صورت کامC امن ذخيره نما

) در تCش است تا با ادامه شراکت تمام وAUSنشگاه (برای کاربران داخلی و ھم کاربران ميھمان مورد توسعه و تقویت قرار گيرند. به عCوه این دا

کمال خود با سيستم ھای سيسکو از اجرای زیر ساخت اطمينان حاصل نماید.

Sheth ١٠ می گوید، ھمچنين مشغول توسعه قابليت ھای مرکزی و اصلی مثل به کارگيری سوئيچ اترنتG وه بر این اجرایCنيز ھستيم و ع VPNھا

ل دقيقی بر محيط خود داشته باشيم. رسيدن به یکرا نيز برای امنيت ارتباطات درونی و از راه دور مد نظر قرار دادیم. ھدف این ھست که کنتر

کاربردی است، به ویژه عرضه بھتر سرویس ودیدگاه و نظر یکپارچه در زمينه فعاليت ھای تجاری نيز ھدف اصلی این زیر ساخت و استراتژی 

 ترابایت (با۴-٣ در بخش ذخيره سازی دارای ظرفيت ذخيره سازی AUSاستفاده از آن به صورت یک Tیه تماما یکپارچه در تمامی بخش ھا. اخيرا، 

SAN ترابایت افزایش دھد.١٠-٨ کامل) می باشد و قصد دارد این ظرفيت را با یکپارچه نمودن زیر ساخت ذخيره سازی خود تا 

Sheth ترابایت ثابت مانده است اما ٢.۵ می گوید، عليرغم اینکه کاربرد ظرفيت ذخير ه سازی به طور معمول بر روی ظرفيت AUSمعتقد است که باید 
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 دارد به منظور کنترل موثرتر طول عمر داده ھا ازاز طرح ھای افزایش این ظرفيت حمایت به عمل آید. در سه تا شش ماه آینده، این دانشگاه قصد

 قصد دارد در چند ماه آینده مشارکت تکنولوژی خودAUSذخيره سازی مستقيم به طرح ھای ذخيره سازی چند جانبه و چند سویه تغيير گرایش دھد. 

م از استفاده از سوئيچ ھای برای قابليت درجه بندی،رابا سيسکو افزایش داده و تکنولوژی ھای نوظھور رامورد بررسی قرار دھد. تکنولوژی ھایی اع

رفيس عملکردھای ایميل، و سرانجام حرکت به سمت به کارگيری پCتفرم یکپارچه ارسال پيام که در آن از طریق یک اینت١٠Gبه کارگيری سوئيچ 

ایميل صوتی و فکس نيز فراھم است.

● آزادی یادگيری

Cعات در ھر مکان و زمانی) تکنولوژی اطCعات دانشگاه امارات متحده عربی، مفھوم یادگيری به سمت دسترسی داشتن به اطCITدر دانشکده (

 می گوید، ھدف اصلی استفاده از تکنولوژی این است که دانشجویان بتوانند باRafic Z Makki) دکتر CITگرایش پيدا می کند. رئيس دانشکده (

 و بتوانند در تسریع کارھای پژوھشی و توسعهدسترسی داشتن به اطCعات در ھر دانشکده به ميزان قابل توجھی یادگيری شان را تقویت نمایند

گاه امارات به عنوان دانشگاھی که بزرگترین شبکهھمانند یک کاتاليزور عمل نمایند. با چنين برنامه  و چارتی، تعجب آور نيست که امروز دانش

 می گوید،Makkiار می گيرد، متمایز و مطرح است. دکتر بی سيم را در این منطقه به خود اختصاص داده و فعال ترین دایرکتوری را در این منطقه به ک

 برای ارائه محتویات درسی به صورت آن Tین بهBlackboardتمامی کارھای تجاری دانشگاه ما به صورت آن Tین ھدایت می شود و ما از سيستم 

دانشجویان استفاده می نمایيم.

 مولتی مدیا را ایجاد نموده ایم که در یک محيطe-LearningعCوه بر این ما دارای تسھيCت توليد تصویر و استودیو در داخل ھستيم و یک سيستم 

ماھنگ در می آورد.تصاویر ویدیویی متن، مفاد درسی و یادداشت ھای مربوط به دانشجویان را به صورت ھمزمان و ھ

 باید یک لپ تاپ بخرد و از آن در محيط کCس استفاده نماید. تمامی کCس ھایمان مجھز بهCITوی افزود ھر دانشجویی در بدو ورود به دانشکده 

 در سراسر دانشگاه و نيز خوابگاه ھا.e-Learning ھستند، تسھيCتی اعم از دسترسی بی سيم به اینترنت و مراکز مجھز به e-LearningتسھيCت 

ت. فرایند ساخت زیرساخت شاھد و ناظر ھمکاریھمچنين دانشگاه، آزمایشگاه ھای ھنری را نيز برای انجام پژوھشات علمی جدید دایر نموده اس

، سان مایکروسيستمز ، سيسکو سيستمز ، اوراکل و آی بی امEmirates Computers با تعدادی از فروشندگان و شرکت ھا اعم از CITدانشکده 

 می گوید، از نقطه نظر تکنيکی زیر ساخت باید سه جنبه مھم یادگيری را فعال نماید:Makkiبوده است. دکتر 

- دسترسی به اطCعات صحيح در زمان مناسب١

د.- ارائه اطCعات به نحوی که عCقه دانشجویان را به موضوع را تا حداکثر ميزان ممکن باT ببر٢

- تحليل و پردازش این اطCعات برار ایجاد دانش و بينش بيشتر٣

ز راه دور و به صورت آن Tین را جذاب تر و مثمروی افزود دسترسی اینترنت به صورت گسترده و با سرعت زیاد، تکنولوژی مھمی است که تحصيCت ا

tera را آغاز نماید. پروژه Internet٢ و Tera Gridت مثل ثمرتر می نماید. و این منطقه باید کار سرمایه گذاری بر شبکه ھای پرسرعت و گسترده اینترن

Grid ت متحده آمریکا، گسترده ترین و سریع ترین شبکه توزیع شده در دنيا است که پژوھشT٢٠ھای علمی را با مقياس  در ایاteraflopقدرت 

کامپيوتری تقویت می نماید.

● یادگيری مشترک

 بدین منظور است که اتحاد ھم در قسمت زیر ساخت و ھم کCینت دانشکده زنان دبی، بخشی از دانشکده ھای عالی تکنولوژی،ITاستفاده از 

 نفر افزایش یابد، اجبار استفاده از٢٧٠٠ دانشجو که انتظار می رود تا سال دیگر به ٢١۵٠کامل بين اطCعات و دانشجویان برقرار شود. با حدود 

توسع با وضوح کامل  بازارھای کاری  برای  برای تجھيز دانشجویان به مھارت ھای صحيح  بيان و تشریح می نماید. ITه ھای تکنولوژی  Brent را 

Pienaar مدیر ،IT دانشکده MISس اتفاق می افتد. اCما امروزه با استفاده زنان دوبی می گوید، پيشتر اینطور فرض می شد که فرایند یادگيری در ک

ل اتخاذ شده، یک رویکرد مرکب است که از ترکيباز تکنولوژی کاری می کنيم که این فرایند در ھمه جا و به شيوه  ای متحد اتفاق بيافتد. مد

 حصول اطمينان از اینکه این کار در تمامیتکنولوژی، سيستم ھای اطCعاتی آن Tین دانشجویی و اتصاTت بی سيم استفاده می کند. به منظور

د که از آن برای اھداف یادگيری و ھمکاری به ميزاندانشکده ھا به صورت استاندارد انجام می گيرد، دانشجویان در زمان پذیرش باید لپ تاپ بخرن

زیادی در این روند استفاده می کنند.

Pienaarحيط ارسال ایميل برای دانشجویان کافی می افزاید، منظور اصلی ما ایجاد یک تشریک مساعی و ھمکاری بوده است و فقط آماده نمودن م

 وب سایت و یک سيستم مدیریت اوليه اسناد، سيستم ھای ارسال فوری پيام برای دانشجویان وMicrosoft Exchangeنبود. ما در دانشکده ھایمان 
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روع ھمه باھم برابر است، این شرط را برایاساتيد داریم و برای حصول اطمينان از اینکه ھمه از یک جایگاه خاص شروع می کنند و نقطه ش

آن در مدت زمان تحصيل استفاده خواھند نمود. تشویق ودانشجویان قائل شده ایم که باید در زمان ورود به دانشگاه یک لپ تاپ خریداری کنند که از 

ترغيب استفاده معقول از شبکه و منابع چاپی نيز یکی دیگر از اھداف ما بوده است.

، در ھر راھرو یک پرینتر دارد که کCس و منابع چاپی دارد که به طور کامC مثمرثمر تقسيم و تشریک شده است. وی ادامه می دھد١٣۵دانشگاه 

 ابزار به زیر ساخت شبکه متصل شده است که توسط٢٨٠٠یعنی دانشجویان آن قسمت می توانند به طورمشترک از آن بھره گيرند. اخيرا حدود 

ای، ھم مھندس پشتيبانی می شود. در بخش زیر ساخت، دانشکده عCوه بر ایجاد یک زیر ساخت قوی شبکه ۶  متشکل از ITیک تيم اختصاصی 

 خود را صرفIT سرمایه گذاری نموده است. وی می گوید، ما تاکنون و در زمان لزوم بودجه ھای SANبر ظرفيت ذخيره سازی و ھم در ظرفيت ھای 

 دو ترابایتی سرمایه گذاری کرده ایم و ھم اکنون ھم در پی آنيم که سرمایه گذاری ھایSANساخت ظرفيت ھا نموده ایم. اخيرا بر روی یک ظرفيت 

خود را در زمينه توسعه زیر ساخت شبکه ای افزایش دھيم.

 گرفت که با زیر ساخت سيسکو برای استفادهحدود یک سال پيش نيز دانشکده یک سياست فروشنده ای استاندارد را نيز در پيش گرفت و تصميم

 می گوید، ما ھمچنين حرکت خود را به سویPienaarدر شبکه و آی بی ام برای استفاده از لپ تاپ ھا و سرورھا ھمکاری کاملی داشته باشد. 

صی تکنولوژی را در این زمينه مستقر نمایيم. ھمفراھم کردن یادگيری از طریق پروژه بيشتر کرده ایم و تCش می کنيم که آزمایشگاه ھای اختصا

، پروژه ھایی را در و یک مرکز شبکه ای سيسکو در دانشکده داریم و در پی آنيم که از طریق شبکه فيبر نوری خودIBM Linuxاکنون یک آزمایشگاه 

یتی به دسک تاپ انجام دھيم. ھمچنين این دانشکده عCقمند است که در زمينه ارائه یک پھنای باند یک گيگاباVoIPزمينه تکنولوژی بی سيم و 

سرمایه گذاری نماید که این کار ھمکاری وتشریک مساعی را بيشتر به سمت جلو می برد.

http://vista.ir/?view=article&id=218169

آوار خوابگاه بعد از سد کنکور

قبل از ورود به دانشگاه، استقCل از خانواده و زندگی با ھمسن و ساTن

تصوری رویایی و رمانتيک از زندگی خوابگاھی در ذھن افراد ایجاد می کند.

و فرھنگ ھا  از  افرادی  با  خوابگاه  در  اقامت  و  دانشگاه  به  ورود  با  اما 

شخصيت ھای مختلف، اسکان در شھری غریب و زندگی دراتاق ھای تنگ و

با حداقل امکانات رفاھی و تفریحی کافی است تا ھمه آنچه را در تاریک 

ذھن داشتند نابود سازد.

برای خود و جامعه درخشان  آینده ای  تحصيل و ساختن  ادامه  به  عشق 

ھدفی است که به ميل خود انتخاب کرده اند و چاره ای جز سازش و تطابق با

ندارند. اما چه بسيار دانشجویانی که سر خورده و محيط تحصيلی جدید 

مکانی لحظه  شماری می کنند. گسترش روزافزونمایوس از زندگی در چنين مکانی برای اتمام تحصيC  تشان به عنوان تنھا راه رھایی از چنين 

ليه زندگی، پذیرفته شدگان را در شرایط سخت وپذیرش دانشجویان در دانشگاه ھای کشور بدون در نظر گرفتن امکانات رفاھی و تامين شرایط او

اه که ھمواره محل تحصيل علم و پژوھشبحرانی قرار داده و در سطح دانشگاه به یک معضل اساسی تبدیل شده است. ساخت آکادميک دانشگ

ار بسيار باTی گرایش دانشجویان به مواد مخدر،بوده از جریان اصلی خود منحرف شده و در بسياری از موارد کارکردی منفی پيدا کرده است. آم
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نفی در بخشی ھایی از دانشگاه است.افسردگی، افزایش خودکشی ھا و سایر انحرافات و بزھکاری ھا ھمه و ھمه نشان دھنده کارایی م

● اسکان دانشجویان

ی که سد کنکور را پشت سر گذاشته اند، بااسکان دانشجویان به عنوان مھمترین دغدغه دانشجویان بعد از قبولی مطرح می شود. دانشجویان

بت نام آغاز می شود و بخش عظيمی از این دانشجویان راشور و اشتياق روانه دانشگاه می شوند. اما غافل از اینکه کنکور دوم و اصلی آنھا بعد از ث

د.پشت درھای خوابگاه نااميد رھا می سازد و چاره ای جز اسکان خارج از سيستم خوابگاھی ندارن

ل مواجھند، حال با دیدگاه سنتی جامعه ما در موردتھيه مسکن در ایران با دشواری ھای زیادی روبرو است و خانواده ھا ھم در این زمينه با مشک

Cک و مسکن کامCمشھود است؛ بنگاه دارانی که با شنيدن اسمدانشجویان، تکليف آنان مشخص است و آواره و سرگردانی آنھا در بنگاه ھای ام 

دانشجو بدون ھيچ درنگی نه می گویند.

● فضای فيزیکی و بھداشتی خوابگاه

و و نحوه انجام فعاليت ھایش خواھد گذاشت.فضای زندگی مناسب برای شخص و ميزان دسترسی به امکانات، تاثير مستقيمی بر ميزان کارایی ا

 ھمچنين دسترسی به وسایل ارتباطی و تامين امنيت، ازایجاد محيطی آرام برای مطالعه و در اختيار قرار داشتن امکانات رفاھی اوليه و مورد نياز،

ی به تحصيل و تعلم که ھدف اصلی او از ورود بهضروریات یک زندگی اوليه دانشجویی است تا دانشجو بتواند در چنين محيطی با فراغ بال بيشتر

ندگی خوابگاه در سطح شھر، کمبود امکانات و وسایلدانشگاه است، بپردازد. یکی از دانشجویان می گوید: فاصله طوTنی خوابگاه تا دانشگاه، پراک

ھی از مشکCت خوابگاه ھای کشوراست. کمترامدادی و رفاھی، کھنه و فرسوده بودن خوابگاه و عدم تناسب و کاربردی آنھا با فضای خوابگا

عایت استانداردھای بھداشتی از سوی برخیخوابگاھی در سطح کشور وجود دارد که دارای یک یا چند تا ازاین مشکCت نباشد. عدم توجه و ر

یکی از عمده ترین مشکCت به حدی است که به جرات می توان گفت، اکنون  بھداشتی است.مسئوTن در خوابگاه ھا   خوابگاه ھا، مشکCت 

 خوابگاه ھای بيرون از شھر، وجودسرویس ھای عمومی و آشپزخانه ھای غير بھداشتی، عدم دسترسی به آب سالم و بھداشتی خصوصا در

خوابگاه ھا ھستند.حشرات و حيوانات موذی در داخل خوابگاه، عدم تجھيزات تھویه مناسب از جمله مشکCت بھداشتی 

تC دانشجویان را به بيماری ھای واگيردار فراھماین مسائل شرایط نامناسب بھداشتی را درخوابگاه ھا به وجود آورده است و این امر زمينه اب

می کند.

مستان ھمزمان با فصل امتحانات ترم اول و دریکی دیگر از دانشجویان می گوید: «عCوه بر ھمه اینھا مشکل دمای محيطی نامناسب خصوصا در ز

وجود می آورد. این مشکل ھمواره در طول این سه سالاوایل تابستان ھمزمان با امتحانات ترم دوم شرایط سنگين و غير قابل تحملی را برای ما به 

گ شدن با سCیق گوناگون در فضای بسيار محدودکه وارد خوابگاه شده ام از بازدھی مناسب خودم و دوستانم برای امتحانات کاسته است. ھماھن

ی بين آنھا، فرصت ھرگونه برنامه ریزی را ازو تراکم باTی خوابگاھی کاری بسيار دشوار است که جدای از به وجود آمدن کشمکش ھا و تنش ھا

م امتحانات ھم اتاق ھا جایگاه مناسبی برایدانشجو می گيرد و دانشجویان فقط فصل امتحانات فرصتی برای مطالعه پيدا می کنند و حتی ایا

مطالعه نيستند.

ه بياوریم که در آن ایام حتی جای سوزن انداختن ندارد.»مطالعه کردن در اتاق  امکان پذیر نيست ودر فصل امتحانات مجبوریم به سالن  مطالعه ای پنا

● اوقات فراغت

 توانند از اماکن تاریخی، دیدنی و تفریحی آن شھربسياری از دانشجویان در طول دوران تحصيل به شھری که وارد شده اند بنا به دTیل مختلف نمی

 ھا را با ایجاد تسھيCت جھت پر کردن بخشی از اوقاتبازدید کنند، در حالی که با یک مدیریت صحيح، دانشگاه می تواند زمينه بازدید از این مکان

يار خودشان است و مشغله کاری و تحصيلی ندارندفراغت دانشجویان فراھم کند. اوقات فراغت دانشجویان یعنی آن بخش از زندگی آنھا که در اخت

رای آنھا مطرح می شود، کاھش اردوھایو در صورتی که اوقات فراغت دانشجویان در مسير مناسبی ھدایت نشود، به منزله تھدیدی جدی ب

اینترنت و در پاره ای از خوابگاه ھای کشور حتیتفریحی و فرھنگی، نبود امکانات ورزشی و تفریحی مناسب و کافی در خوابگاه، عدم دسترسی به 

 تفریحات کاذب اوقات فراغت خود را پر کنند تا از دلنبود تلویزیون، دانشجویان را وادار کرده است به اتاق ھای محصور خود عقب نشينی کرده و با

ی تعدادی از دانشجویان ھستند که از شدت بيکاریخوابگاه ھای دانشجویی در پاره ای از اتاق ھا، محفل ھای کوچکی سر برآورند که ھر شب پذیرا

وقت طCیی و فرصت تکرار ناشدنی دانشجویی را درآنجا سر می کنند.

آزار و اذیت سایر دانشجویان می شود و اعتراض مسئ باعث  به موسيقی که  وTن خوابگاھی و در مواردی اخراجشب نشينی و گوش کردن 

واند ھدف دیگری داشته باشد؟دانشجویان از خوابگاه را به ھمراه داشته است، آیا جز سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت می ت
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● وضعيت نظارتی و مدیریتی خوابگاه ھا

زمينه ندیده اند از جمله مشکCتی است کهبرخورد نامناسب برخی مسئوTن با دانشجویان خصوصا نگھبانان خوابگاه که ھيچ آموزشی در این 

 مند نيست. کنترل ورود و خروج دانشجویان و تعييندانشجویان در رفت و آمدھای روزانه خود با آن مواجھند و کمتر دانشجویی از این وضعيت گCیه

ن سختگيرانه اجرا می شود و در حالی کهساعات حضور در خوابگاه، سرشماری دانشجویان ھر شب، قوانينی ھستند که خصوصا در مورد دخترا

ر زمينه تامين امنيت دانشجو موثر باشند. اما دخالت ھایدانشگاه خود را در برابر خانواده دانشجو مسئول می داند، بعضی از این قوانين می توانند د

ا به رعایت حجاب در خوابگاھی که ھمه دانشجویان وزیاد در زندگی خصوصی دانشجویان بخصوص دختران و در پاره ای از خوابگاه ھا وادار کردن آنھ

ه قوانين به گونه بسيار شدید و با سوء مدیریت وکارکنان آن زن ھستند، جز فشار آوردن و سختگيری بر دانشجو چيز دیگری نيست. اجرای این گون

وانی، او را تحت فشارھای شدید روحی وبا ھمه کاستی ھایی که دانشجو در زندگی دانشجویی لمس می کند ھمزمان با بحران ھای دوران ج

روانی قرار می دھد و دانشجو بيشتر احساس می کند که در یک محيط بسته زندگی می کند.

● مھارت ارتباط جمعی در خوابگاه

فاوت قرار می گيرد، محيطی که در آن افراد با فرھنگ،دانشجو با ورود به خوابگاه از محيط اوليه خود یعنی خانواده جدا شده و در محيطی بسيار مت

 عCیق ھستند در کنار ھمدیگر و فردیت بهزبان، شخصيت و رشته ھای تحصيلی گوناگون که دارای تفاوت ھای اساسی در ایدئولوژی، عادات و

مسالمت آميز باید از استقCل و آزادی عمل خودشدت تحت تاثير قرار می گيرد. دانشجو برای کاھش تنش ھا و چالش ھای خود و ایجاد یک زندگی 

 ورود به دانشگاه با آن مواجھند و باعث ایجادبه نفع گروه جدیدی که در آن وارد شده است، بکاھد؛ موضوعی که دانشجویان خصوصا در سال اول

گی در چنين جمعی که استرس ھا و فشارھاییبرخوردھا و تنشھایی بين دانشجویان می شود که به صورت ھای مختلف نمایان می شود. آغاز زند

مکان خلوتی برای رفع دلتنگی ھای خود نمی یابد،بر دانشجو تحميل می کند، ھمگام با دوری از خانواده و غم غربت درخوابگاھی که حتی دانشجو 

برای آمادگی افراد برای پذیرش و منطبق کردندانشجو را در شرایط بحرانی جدیدی قرار می دھد. متاسفانه ھيچ آموزش رسمی از طرف دانشگاه 

دست آوردن آن ناچار به پرداخت ھزینه ھای سنگين وخود با شرایط جدید داده نمی شود، تجربه فرا نگرفته ای که در برخی موارد دانشجو برای به 

ض آسيب ھا و فشارھای روانی قرار خواھد داد.شکست در روابط جمعی می شود که در طول چند سال زندگی درخوابگاه او را ھر چه بيشتر در معر

با ورود به خوابگاه و آغاز زندگی جدید در مقابل خود شرایط جدیدی را می بينند  بروز واکنش ھای متفاوتی در بين آنھادانشجویان  که موجب 

منطبق کرده و از زندگی جدید به عنوان یک فرصتمی شود. بخشی از دانشجویان با درک کامل از شرایط جدید سعی بر آن دارند که خود را با آن 

شجویانی که توانایی سازگاری با محيط جدید رااستفاده کنند. تاثيرات زندگی خوابگاھی معطوف به این بخش از دانشجویان نيست و چه بسا دان

ایان می شود و بانگاھی به آمارھا، شایع ترینندارند و واکنش ھای منفی از خود بروز می دھند. این واکنش ھای منفی به صورت ھای مختلف نم

افسر مخدر،  مواد  به  گرایش  برد؛  نام  گونه  این  می توان  را  کشور  درخوابگاه ھای  کنونی  سایرمعضCت  و  موازین  نقص  خودکشی،  دگی، 

ایش به مواد مخدر پدیده ای است که امروزه ھر چهنابھنجاری ھای اخCقی و اجتماعی که امروزه به صورت حاد در خوابگاه ھا مشاھده می شوند. گر

 کام خود فرو می برد.بيشتر ریشه ھای خود را در خوابگاه ھای دانشجویی تحکيم می بخشد و دانشجویان بيشتری را به

کنش ھای منفی دانشجویان در برابر این مسئلهدکتر عزیزهللا تاجيک استاد روانشناسی در زمينه مسائل و مشکCت دانشجویان در خوابگاه ھا و وا

با امکانات محدود و اوليه که دانشجو برای تحصيلو با تعریف خوابگاه  می گوید: «خوابگاه یعنی محل سکونت موقت با کارکرد خاص و یعنی جایی 

جردی دانشجو با افراد دیگر بخصوص در سال اول دردر آنجا استقرار می یابد. اگر از درصد کم خوابگاه ھای متاھلين صرف نظر کنيم محل زندگی م

طرز تلقی دانشجو از محيط تحصيلی واختيار دانشجو نيست که این مجموعه شرایطی ایجاد می کند که متناسب با شخصيت و نگرش ھا و 

 و مھمتر از محدودیت ھای خوابگاھی و کمبودمحيطی آزاد ھمراه با حفظ شان خانواده، عکس العمل ھای متفاوتی در دانشجویان ایجاد می کند

ازخانواده آغاز می کند و در شرایط متفاوتی ازامکانات، عوامل اجتماعی است. شخص با ورود به خوابگاه از شھری به شھر دیگر زندگی مستقلی 

اید با شناسایی و کنترل سایر عوامل تنش زازندگی قبل قرار می گيرد که خود عامل ایجاد استرس و فشارھای روحی بر دانشجو می شود، پس ب

آسيب پذیری دانشجویان را کاھش داد.»

 تحميلی و شيوه ھای نادرست کنترل و نظارت رادکتر تاجيک ضمن Tزم دانستن کنترل و نظارت مسئوTن بر دانشجویان، اتخاذ روش ھای یک طرفه و

آگاھی رسانی و اعتمادسازی بين مسئوTن وعوامل دیگری در به  وجود آمدن فضای فکری منفی در بين دانشجویان می داند: «باید از طریق 

کنترلی که از طریق خود دانشجویان و تشکل ھایدانشجویان و تغيير شيوه ھای مرسوم و سنتی کنترل و نظارت در دانشگاه ھا به شيوه ھای خود 

س ھا و فشارھای روحی در محيط خوابگاه ودانشجویی انجام می گيرد و سھيم کردن دانشجویان در تصميم گيری برای خودشان از ميزان استر
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ين با برنامه ریزی در جھت غنی سازی اوقاتدانشگاه کاست و گرایش دانشجویان به رفتارھای خCف ھنجارھا را کنترل کرد و کاھش داد. ھمچن

و گسترش مسيرھای مشاوره در خوابگاه و ارائهفراغت دانشجویان و افزایش برنامه ھای متنوع به تناسب شرایط اجتماعی و فرھنگی دانشجویان 

آن از سطح کCن تا خردترین سطح ميزان آسيب پذیری دانشجویان را کاھش داد.

منبع : روزنامه رسالت

http://vista.ir/?view=article&id=286395

آينده از آن زنان است

برخCف تصور عموم و یا حتی برخی از مسئوTن كه افزایش ورود دختران در

دانشگاه را ناشی از ازدیاد جمعيت آنان در مقابل پسران می دانند و علت آن

را بحران پس از جنگ معرفی می كنند، دكتر حبيب هللا زنجانی، جمعيت

 نوزاد١٠٠٠شناس و عضو ستاد عالی سرشماری كشور اعCم كرد: از ھر 

۴٩ نفر دختر است و این یعنی ۴٨٨ نفر پسر و ۵١٢زنده متولد شده، حدود 

 درصد را مردان تشكيل می دھد. وی ادامه داد: در۵١درصد جامعه را زنان و 

سنين باTتر در صورتی كه جامعه مھاجر پذیر باشد این نسبت به ھم می

خورد و تغييرات جزیی حاصل می شود كه در نتيجه آن، توازن در ھر دو جنس

برقرار می شود. وی گفت: برعكس چيزی كه گاھی اوقات به عنوان بحران

٢/١است، به طوری كه رشد جمعيت كشور جمعيت از نظر تركيب جنسی در ایران مطرح می شود، وجود ندارد. رشد جمعيت ایران كنترل شده 

درصد اعCم شده كه این رشد متناسبی است.

● موفقيت پسران در رشته ھای فنی

 انجام شده، تغييرات بسياری١٣۶۴- ١٣٨۵ دكتر حسين پوركاظمی معاون فنی- آماری سازمان سنجش كشور گفت: طی آمار و ارقامی كه از سال

 درصد. این رقم۶٠ درصد بود و پسران ۴٠ ميزان شركت كننده دختر ١٣۶۴را از لحاظ جنسيت داوطلبان می توان مشاھده كرد به طوری كه در سال 

 به بعد این توازن١٣٧٧ درصد رسيد یعنی جمعيت دختر و پسر شركت كننده در دانشگاه به تساوی رسيد. ولی از سال ۵٠ به ١٣٧۶در سال 

بيرستان اشاره كرد و گفت: تغيير سيستمجنسيتی به ھم خورد و روند رو به رشد دختران را نشان داد. وی به تغيير سيستم آموزشی در د

انش رو می آورند كه این عامل مھمی درآموزشی و تشكيل نظام جدید باعث شد عده كثيری از پسران به رشته ھای فنی- حرفه ای و كار د

زان رغبت پسران را برای شركت در دانشگاه كاھششركت نكردن آنھا در كنكور است. ھم چنين فقدان بازار كار مناسب پس از فراغت از تحصيل، مي

داده است.

متر توجه نشان می دھند، در نتيجه شمار قبولپور كاظمی ادامه داد: چون دختران به مسأله اشتغال پس از فراغت از تحصيل نسبت به پسران ك

است.شدگان دختر به ویژه در رشته ھای علوم انسانی از قبيل تاریخ، ادبيات و... بسيار چشم گير 

● ارزش تحصيل در فرھنگ كنونی

ھی، در مورد عدم تمایل پسران برای ورود بهھر چند بيكاری جوانان پس از سال ھا تحصيل و صرف وقت و ھزینه مسأله بسيار مھم و قابل توج

ران این مسأله را از منظر فرھنگی مورد بررسیدانشگاه است ولی دكتر جCل الدین رفيع فر، معاون آموزشی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تھ
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ه فقط مختص پسران بود و با توجه به جو حاكمقرار داده و می گوید: در جامعه ما تحصيCت عاليه یك نوع ارزش تلقی می شود كه این در گذشت

رو بود. این استاد انسان شناسی ادامه داد: با توجه بهبرآن زمان و به دTیل فرھنگی، ادامه تحصيل در دانشگاه برای دختران با موانع بسياری روبه 

 جنس ارزش محسوب می شود، به طوری كه درشرایط جدید و ھم چنين تغييراتی كه در فرھنگ جامعه به وجود آمده، اكنون تحصيل برای ھر دو

يرد. وی سپس به مسأله كنكور اشاره كرد وشھرھای بزرگ كمتر خانواده ای پيدا می شود كه جلوی تحصيCت دختر خود را به دTیل فرھنگی بگ

ابقه پيروز می شود و طبق آمارھای موجودگفت: با توجه به شرایط یكسان ھر دو جنس، ھر كس آمادگی و شایستگی بيشتری دارد، در این مس

سران برخوردارند.چنين به نظر می رسد كه دختران برای به دست آوردن تحصيCت عالی از آمادگی بھتری نسبت به پ

رد. در برخی از رشته ھا، دختران تمایل بيشتری دارنددكتر رفيع فر ادامه داد: البته نوع رشته و مقطع تحصيلی در این زمينه، نقش بسيار مھمی دا

مثل علوم انسانی در حالی كه در رشته ھای فنی و مھندسی بيشتر قبول شدگان از جنس پسر است.

كه عCقه مند ھستند وارد شوند و رشته ھای آنھاوی به مسأله اشتغال دختران اشاره كرد و گفت: دختران نمی توانند به راحتی به ھر رشته ای 

ليل شاھد افزایش داوطلبان دختر در رشته ھایباید در چارچوب معينی، با توجه به جنسيت و جایگاه اجتماعی مطابقت داشته باشد. به ھمين د

علوم انسانی و اخيراً پزشكی به طور چشم گير ھستيم.

ھران توجه می كند و می گوید: متوسط قبولمعاون دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تھران در ادامه به آمارھای قبول شدگان در دانشگاه ت

 درصد قبول شدگان را۶٠ سال قرار دارند. شھرستانی ھا نزدیك به ٢٠ درصد آنھا در سنين كمتر از ٧٠ است كه ۶۵ به ٣۵شدگان دختر به پسر، 

 درصد است. وی افزود: این نشانگر این است كه نه تنھا تحصيل برای دختران از۶۵تشكيل می دھند كه از این ميان سھم دختران شھرستانی 

 دختران شھرستانی توانسته اند با وجود برخورداریحالت تابویی كه در گذشته بود خارج شده، بلكه جایگاه و ارزشی مھم پيدا كرده و به نحوی كه

از فرھنگ سنتی برای ادامه تحصيل به تھران بيایند.

 نمره از پسران٢ف به طور ميانگين بررسی ھای انجام شده از سوی سازمان سنجش آموزش كشور نشان می دھد كه دختران در دروس مختل

بيشتر می گيرند.

بت به پسران دارند. اكثر شاگرد اولی ھا دختررفيع فر در مورد موفقيت دختران در حين تحصيل گفت: دختران جدیت، پشتكار و عCقه بيشتری نس

ھستند و پسران انگشت شمارند. این نشان می دھد دختران بھتر از پسران درس می خوانند.

 می شود و اگر فردی تحصيل عاليه نداشتهوی به مسأله ارزش تحصيCت دانشگاھی در جامعه اشاره كرد و گفت: در ایران تحصيل ارزش محسوب

ل كار، ازدواج و... است در نتيجه ھمه به تحصيCتباشد، جامعه او را تحویل نمی گيرد. تحصيCت عاليه عامل پيشرفت در تمام شئون زندگی از قبي

فرزندانشان به دانشگاه راه یابد و ما شاھد ھستيمعاليه رو می آورند. دكتر رفيع فر ادامه داد: خانواده ھا بيش از ھركس عCقه مند ھستند كه 

قاد وی، استقCل اقتصادی، داشتن شغل قابلعليرغم مضيقه مالی، خانواده ھا بازھم سعی می كنند كه فرزندشان وارد دانشگاه شود. به اعت

ن مسأله می تواند جایگزینی برای ازدواج آنان نيزقبول و جایگاه اجتماعی مناسب در افزایش ورود دختران به دانشگاه مؤثر است، تا جایی كه ای

محسوب شود.

ه و می گوید: در یك جامعه مدرن فرق نمی كنداستاد دانشگاه تھران سپس جوامع مدرن و ارزش تحصيCت در آن كشورھا را مورد بررسی قرار داد

درگير است، ندارد. در چنين جامعه ای دكترچه كسی وارد دانشگاه می شود. در این جوامع تحصيCت دانشگاھی ارزشی را كه جامعه ما با آن 

چون معتقدند كه ھر دو شغل ھایی ھستند كه جامعهبودن ارزش نيست. به یك فرد مھندس ھمان گونه نگاه می كنند كه به یك فرد راننده یا نجار، 

ینده به وجود می آورد، چنين پاسخ می دھد: در آینده شغلبه آنھا نياز دارد. رفيع فر به این سؤال كه افزایش دختران تحصيل كرده چه تبعاتی را در آ

ھای بھتر نصيب دختران می شود. چيزی كه در گذشته وجود نداشت.

ه تجربی وجود دارد یا نه؟▪ زنان برای ورود به پست و شغل ھای بھتر، آمادگی بيشتری را خواھند داشت. اما آیا پشتوان

يت زن و مرد را در شرایط مساوی دید. از كل زنانوی ادامه می دھد: در پيشرفته ترین كشورھا، از لحاظ اجتماعی و فرھنگی ھنوز نمی توان موقع

 درصد را نشان می١۵ درصد موفق شدند كه در پست و موقعيت خودشان باشند. در حالی كه در كشور ما رقم كمتر از ۴٠آماده در بازار كار تنھا 

دھد.

رایطی می تواند بحران زا باشد كه جامعه خود رابه گفته رفيع فر، افزایش قبول شدگان دختر در دانشگاه یك بحران نيست. ولی این موضوع در ش

برای پذیرفتن این واقعيت آماده نسازد.

نوع نگرش افراد برمی گردد، این كه از چه تجاربیوی ادامه داد: البته جای نگرانی نيست و دوره ای است كه باید طی شود و سرعت این دوره به 
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ای پذیرفتن چنين واقعيت اجتناب ناپذیری آمادهبرخوردار ھستند؟ پس نقش تجربه مھم است و جامعه باید با این تجربه آشنا باشد و خود را بر

سازد

منبع : روزنامه ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=237035

آينده ای خالی از نيروی متخصص 

طرح نيازسنجی نيروی انسانی متخصص و سياستگذاری توسعه منابع انسانی كشور

از سوی مؤسسه پژوھش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری

 به اجرا درآمده است. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوھش ھای مرتبط١٣٨٠در سال 

با تدوین برنامه جامع ده ساله تربيت نيروی انسانی متخصص كشور>، موضوع تبصره

 قانون بودجه سال۵٠٣٠٢٩ قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری ٣۶

 كل كشور بوده است.١٣٧٨

بر  نيروی انسانی متخصص، بالغ  نياز سنجی   طرح در چند محور۴٠در چارچوب طرح 

پژوھشی به اجرا درآمده است.

 به آموزش عالی است.مجلد حاضر، در برگيرنده گزارش ھای اصلی طرح ھای تحليلی و برآوردھای تقاضای اجتماعی ورود

از طریق فراخوان عمومی برای تھيه پيشنھادنكته مھم در اجرای این طرح، استفاده از حداكثر ظرفيت پژوھشی كشور بوده است، كه این امر 

طرح ھای مربوط به ھر یك از موضوع ھای پژوھشی به انجام رسيده است.

ژه در بخش دولتی است. تداوم عوامل مؤثر برضرورت انجام طرح حاضر، فزونی تقاضا برای آموزش عالی نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به وی

به خارج برای ادامه تحصيل و عدم برنامه ریزیرشد تقاضا برای آموزش عالی از جمله تغييرات جمعيتی و تركيب سنی جوان آن، محدودیت اعزام 

ی از حقوق اجتماعی -اقتصادی ھمه، حاكیمناسب برای ایجاد فرصت ھای شغلی كافی، روند شھرنشينی و انتظارات جامعه در خصوص بھره مند

ی، ھمچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه ھا واز تداوم روند تقاضای آموزش عالی است. به عبارتی، علی رغم توسعه بخش آموزش عالی غيردولت

مؤسسات آموزش عالی دولتی، نقطه ثقل تقاضای آموزش عالی را تشكيل می دھد.

وسعه آموزش عالی مطرح است و این مھم خودبرنامه ریزی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، به عنوان یكی از رویكردھای برنامه ریزی ت

 می كند.ضرورت شناخت ابعاد مختلف این پدیده و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در سال ھای آتی مطرح

نئوليبراليستی و اجرای  تفكر اقتصاد  منابع دولتی در دھه ھای اخير و رواج  تفكراگر چه محدودیت  آزادسازی اقتصادی به غلبه  سياست ھای 

٣۶نگی كشور انجاميد و به ھمين منظور تبصره برنامه ریزی نيروی انسانی و روش ھای كمی آن در دو برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرھ

شور در دستور كار سازمان مدیریت و برنامه ریزیقانون برنامه دوم، مطالعات مربوط به تعيين سھم بخش دولتی و غيردولتی را در آموزش عالی ك

د كشورھای در حال توسعه و توسعه یافته،كشور و سپس بخش آموزش عالی قرار داد، ليكن الزامات جھانی شدن اقتصاد و فاصله رو به تزای

 مطرح كرده  است كه به اعطای نقش محوری بهرسالت ھای متفاوت و تعاریف كامC جدیدی را از وظایف این بخش در سال ھای اخير در سطح دنيا

ل گوشه ای توسعه  بر مبنای نياز اقتصادی و یانظام آموزش عالی و حاكميت دیدگاه حداكثرگرایانه در توسعه این بخش، دیگر انتخاب دو راه ح

رای پایه گذاری توسعه ھمه جانبه سطح دانشتقاضای اجتماعی منسوخ شده است و به جای آن راه ھای گزینش و تقویت منابع انسانی بالقوه ب

www.takbook.com

www.takbook.com



مھم و پایه می تواند از یك تھدید به یك فرصتكشور اھميت یافته است كه در این گزینش، خيل عظيم متقاضيان آموزش عالی به عنوان یك منبع 

تبدیل شود.

لی طرح جامع نياز سنجی و توسعه منابع انسانیبا توجه به این ضرورت ھا، تحليل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی، یكی از محورھای اص

 تأثير تحوTت مختلف بر آن و در نھایت برآورد كمیقرار گرفت كه در آن پنج طرح پژوھشی مأموریت تحليل و شناخت ھمه جانبه ابعاد مختلف تقاضا،

 را برعھده گرفتند.١٣٨٠-٨٨آن در دوره 

این طرح :

فراستخواه؛- تحوTت نھادھای اجتماعی و سياسی و تأثير آن بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی، مجری،مقصود 

گ مھریار؛- تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران، عوامل مؤثر و پيامدھای اجتماعی، مجری، ھوشن

، مجری، نعمت هللا اكبری؛١٣٨٠-٨٨- تحليل رابطه فضایی و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره 

وار بر منابع انسانی،مجری، زھرا مCعلی؛- ویژگی ھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی خانوار در ایران و تحليل الگوی سرمایه گذاری خان

؛١٣٨٠-٨٨- برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره 

وعه آورده شده است.مجری، معصومه قارون را شامل می شود. نتایج این مطالعات، به صورت مختصر در گزارش این مجم

 پرداخته می شود.١٣٨٠-٨٨در اینجا به بررسی برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره 

ملی اقتصادی منجر شده است و پيامدھاییدر سال ھای اخير، جھانی كردن و اتحاد ھای منطقه ای در ھمه جا به تغييرات مھمی در سياست 

 داشته است.درھمه زمينه ھای سياست گذاری به ویژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص

 با گسترش وسيع امكانات آموزش عالی و دسترسیدانشگاه ھا و مراكز آموزش عالی در اكثر كشورھای پيشرفته اروپایی و آمریكایی پس از اینكه

 متوسطه، اكثریت دانش آموزان را به سمت كسبروز افزون افراد،  با خيل عظيم متقاضيان مواجه شدند، سعی كردند كه با برنامه ریزی آموزش

ند به دوره ھای نظری و سپس دانشگاه ھا گسيلمھارت ھای عملی مورد نياز بازار سوق  دھند و فقط اقليتی را كه ھوش و استعداد برتری داشت

د. در كشورھای توسعه یافته نيز علی رغم ایندارند، در حالی كه در كشورھای در حال توسعه تنھا نمونه ھای معدودی در این كار موفق بودن

ز تحصيCت عالی و ورود به طبقات اجتماعیجھت گيری، به دTیلی، از جمله نگرش عمومی به تحصيCت نظری به عنوان راه تضمين برخورداری ا

ا كرد.باTتر، تمایل عمومی به ادامه تحصيل در سطح متوسطه و عالی شكل گرفته و روندی فزاینده پيد

فاد می كند، به پدیده رشد فزاینده تقاضایبه این ترتيب، مفھوم تقاضای اجتماعی آموزش عالی برخCف عنوان آن كه یك مفھوم جمعی را مست

كه برنامه توسعه آموزش عالی منطبق باخصوصی برای آموزش دانشگاھی اطCق می شود و روش رویكرد <تقاضای اجتماعی> عبارت است از این

تقاضای مذكور تنظيم شود.

ھای استقCل یافته نيز شكل گرفت.روند گسترش آموزش و پرورش عمومی و سپس آموزش عالی در كشورھای در حال توسعه به ویژه كشور

وزش عالی به عنوان یك ضرورت در سرلوحهاین شكل گيری ابتدا نخبه گرا و انحصاری بود و سپس به یك حق شھروندی تبدیل شد و توسعه آم

، اعطای وام از سوی بانك جھانی به كشورھای مذكور برای توسعه آموزشی به۶٠برنامه ھای توسعه این كشورھا قرار گرفت، به طوری كه در دھه 

> یاد می شود و قرارداد ھای ھمكاری بينحدی رسيد كه از این دوره به عنوان <عصر طCیی كمك ھای آموزشی در عرصه كمك ھای بين المللی

به اوج خود رسيد.دانشگاه ھای مادر دولت ھای استعماری با دانشگاه ھای جدید التأسيس كشورھای در حال توسعه 

ر حال توسعه، افزایش تقاضا برای آموزش عالیبه این ترتيب به دنبال اعطای كمك ھای خارجی و رشد سریع امكانات آموزش عالی در كشورھای د

 چالش ھای افزایش تعداد دانشجو و فارغ التحصيCن نيزیا ھمان تقاضای اجتماعی در این كشورھا نيز با تأخير زمانی شكل گرفت و البته به دنبال آن

چرا كه مسأله تخصيص منابع محدود به طرح ھایعينا در این كشورھا مطرح و با شدت و قوت بيشتر، تجدیدنظر و تغيير نگرش ھایی را سبب شد، 

یا وام ھای خارجی تأمين می شد، از اھميت بيشتریدارای بيشترین بازده در كشورھایی كه منابع مالی طرح  ھای آموزشی آنھا از بودجه دولتی و 

ز برآورد بازده خصوصی و اجتماعی آموزش عالیبرخوردار بود و این نگرش یك نوع عقCنيت گرایی محسوب شد. در ھمين دوران تحقيقات گسترده ا

ی در حال توسعه مبنی بر تخصيص مجدد منابعو مقایسه آن با سایر طرح ھای سرمایه گذاری پشتوانه علمی توصيه ھای بانك جھانی به كشورھا

زش عالی ادامه یافت و ناتوانی كشورھای درحالدر داخل بخش آموزش و پرورش قرار داد، اما علی رغم این مباحث، گسترش سریع تقاضا برای آمو

برای فارغ التحصيCن دانشگاه  ھا این مسأله را به یك بحران ا  در بسياری٩٠ و ٨٠قتصادی - اجتماعی در دھه توسعه از تأمين اشتغال كافی 

كشورھا تبدیل كرد.
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 توسعه یافته و در حال توسعه <با تقدم و تأخر>اگرچه روند افزایش تقاضا برای آموزش عالی و ایجاد معضل بيكاری فارغ التحصيCن در كشورھای

مشترك و مشابه بوده است، اما در برخورد با این چالش تفاوت ھایی را نيز می توان برشمرد.

●شرایط، چالش ھا و رویكرد ھای متفاوت

 كه نخست، متوسط نرخ بيكاری مذكوربيكاری فارغ التحصيCن دانشگاھی كشورھای توسعه یافته در شرایطی به صورت یك مسأله مطرح شد

ه با كشورھای در حال توسعه از درصد بود و سپس فرصت ھای شغلی موجود در بخش دولتی و خصوصی برای فارغ التحصيCن در مقایس١٠باTی 

توازن بسيار بيشتری برخوردار بود.

 جمعيتی و نرخ پوشش تحصيلی، با چالش افزایشنكته قابل توجه دیگر در تفاوت دو گروه كشورھا این است كه در شرایط متفاوت از نظر ساختار

تقاضای اجتماعی مواجه شده اند.

 ميليون نفر رسيد، یعنی بيش از سه برابر افزایش یافت٨٨ /١۶  ميليون نفر به ٢٨  /٠٨، جمعيت دانشجویان جھان از ١٩٧٠-١٩٩٧ ساله ٢٧در فاصله 

د دانشجویان مراكز آموزش عالی كشورھای در حالكه از این مقدار افزایش سھم كشورھای توسعه یافته و در حال توسعه بسيار متفاوت بود. تعدا

بر شد. برابر شد در حالی كه دانشجویان كشورھای توسعه یافته در ھمان فاصله زمانی تقریبا دو برا٧توسعه در این دوره بيش از 

 درصد افزایش پيدا كرد. نكته قابل۵٠ درصد به حدود ٢۵به این ترتيب سھم دانشجویان كشورھای در حال توسعه از كل جمعيت دانشجویی جھان از 

 ميليون٩٨  / ۵۵دارس ابتدایی از  ساله مذكور، به علت پایين آمدن نرخ زاد و ولد در كشورھای پيشرفته، تعداد دانش آموزان م٢٧توجه اینكه در فاصله 

 درصد افزایش پيدا كرد، در حالی كه در كشورھای در حال٣۶ ميليون نفر كاھش پيدا كرد و تعداد دانش آموزان مدارس متوسطه نيز فقط ٠٨/٨٩نفر به 

 ميليون نفر به٨۴ /٨ ميليون نفر و تعداد دانش آموزان مدارس متوسطه از ۵٧٩  / ۴ ميليون نفر به ٣١٢  / ٧توسعه تعداد دانش آموزان مدارس ابتدایی از 

 برای آموزش عالی است. به عبارت دیگر، ميليون نفر افزایش پيدا كرد كه این جمعيت دانش آموزی بيانگر افزایش شدید تقاضای بالقوه٢٨٣ / ١

اند كه ھنوز تعداد بسيار زیاد جمعيت Tزمكشورھای در حال توسعه در شرایطی با مسأله ازدیاد تقاضای اجتماعی آموزش عالی مواجه شده  

 گسترش بيكاری فارغ التحصيCن دانشگاھی، مباحث مربوط به تحليل ھزینه فایده٩٠ و ٨٠التعليم روبه رشد را در آینده باید پاسخگو باشند.در دھه 

اه توصيه كرد. این رویكرد كه برنامه ریزیاجتماعی تحصيCت عالی را مطرح و تخصيص مجدد منابع بخش آموزش را به نفع سطوح قبل از دانشگ

و چون با گسترش بيكاری فارغ التحصيCن، بازدهنيروی انسانی را بسط داد، در واقع مبنای توسعه آموزش ھایی شد كه بيشترین بازده را داشت 

بازده اجتماعی آن قابل قبول باشد، مجازاجتماعی آموزش عالی نسبت به سایر سطوح بسيار كمتر شد، گسترش آموزش عالی صرفا در حدی كه 

در بسياری از كشورھای پيشرفته اروپایی افزایشدانسته شد، اما در ھمين مورد نيز می توان تفاوت ھایی را بين دو گروه كشورھا تشخيص داد. 

 با گسترش ظرفيت ھا و تغيير معيارھای پذیرشامكانات تحصيCت عالی، راھی برای مقابله با مشكل بيكاری جوانان تحصيلكرده عنوان وسعی شده

ی كه در كشورھای در حال توسعه به دليل ركود ودانشجو ھمراه با اصCح برنامه ھای آموزشی، آموزش عالی را در دسترس عموم قرار دھند، درحال

اره از خيل عظيم متقاضيان ورود به دانشگاه ھا، تعدادناتوانی اقتصاد ملی و ھزینه بسيار زیاد آموزش  عالی، این امر به سادگی ميسر نبوده و ھمو

 بوده اند، ایجاد فرصت ھای شغلی برای فارغ التحصيCن ومحدودی امكان راھيابی  به آن را پيدا كرده اند، لذا این كشورھا ھمواره با دو چالش مواجه

منابع بھينه  بنابراین موضوع تخصيص  آموزش عالی.  برای  فزاینده  تقاضای اجتماعی  به  ازپاسخگویی   در جھت رفع این دو مشكل، ھمواره 

چالش ھای اساسی برنامه ریزی توسعه این كشورھا بوده است.

●چالش ھا و فرصت ھای تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران 

اعه مدرنيته غربی در منطقه و از جملهآموزش عالی در ایران با تأخير و سراسيمگی شكل گرفت و به سبب ماھيت تقليدی آن به صورت اش

ن داشت و برنامه ھای نوسازی و توسعه اینكشورھا، عرضه و تقاضای آن در متن جامعه اقتصادی، مدنی و فرھنگی مستقل از دولت كمتر جریا

بخش ھمواره در معرض اخCل و باعث عدم تعادل بوده است.

ه افزایش سھم زنان، نوعی مھندسی اجتماعی و برنامه ریزی و مدیریت علمی به بھبود كاركردھای نظام عرضه از جمل۵٠ و ۴٠اگرچه در دھه ھای 

ميلی در كل مقاطع منجر شد و به نوعیافزایش سھم شھرھای دیگر، افزایش سھم گروه ھای فنی و مھندسی و علوم پایه و نيز تحصيCت تك

، ھمواره سپاھی عظيم از متقاضيان وجودرشد كيفی داشت ولی به دليل تأخيری بودن این مھندسی از یك سو و عيوب ساختاری از سوی دیگر

 درصد آنان پذیرفته می شوند. پس از انقCب اسCمی نوعی نامھندسی اجتماعی و تمركز شدید بر٨/١۶داشته است كه در بھترین وضعيت فقط 

دانشگاه پدید آمد. در ھمين دوره به سببساختار علوم و فن آوری كشور حاكم شد و نھاد ھای موازی خارج از متن صنفی و تخصصی و علمی 

اعی آموزش عالی شيوعی توده وارمتوقف شدن سياست ھای كنترل جمعيت و رشد شھرنشينی و سياست ھای عدالت توزیعی، تقاضای اجتم
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طبيعی تقاضای اجتماعی برھم خورد. این عدمپيدا كرد و چون ھمزمان با آن ظرفيت ھای عرضه به شدت كاھش یافت، تعامل عرضه با روند ھای 

ی در سطح كشور نيز روی داد.توازن نه تنھا در سطح كل عرضه و تقاضای اجتماعی بلكه در توزیع تقاضای اجتماعی آموزش عال

ذیرش دانشگاه ھا، امتيازات توزیع یافته بهبه دنبال تسری سياست ھای عدالت توزیعی پس از انقCب به بخش آموزش عالی و وضع سھميه ھای پ

كه برخی استان ھای محروم در طول دھهگروه ھای خاص سبب شد كه نسبت پذیرش برای گروه ھای مختلف تفاوت فاحش پيدا كند و موجب شد 

وه ھا و رشته ھا وجود دارد به طوری كه از نظر رشد ساTنه تقاضا، صدرنشين باشند، اما ھمچنان عدم توازن تقاضای اجتماعی برحسب گر٧٠

ھای درجه اول دارند و رشته ھای دارای انتخاب اول متقاضيان نشان داد رشته ھای علوم پایه وزن انتخابی پایين تری نسبت به رشته ١٠بررسی 

بھتر بوده است. حتی در گروه ھای ھنر این وضعيتبيشترین اولویت یا وزن انتخابی، معموT رشته ھایی ھستند كه امكان استخدام و اشتغال آنھا 

حادتر است.

  ھای قابل تأملی را نمایان می كند.بررسی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران به لحاظ تركيب سنی گروه آموزشی و غيره واقعيت

 سھم داوطلبان زن در آزمون سراسری١٣٨٠سھم زنان در تقاضای اجتماعی آموزش عالی ھمواره سير صعودی یافته است، به طوری كه در سال 

ھد كه درصد بوده است. از طرف دیگر، تقاضای تأمين شده آموزش عالی با پذیرفته شدگان نشان می  د۴/۴٢ درصد و سھم داوطلبان مرد ۶/۵٧

ش یافته است. عCوه بر این روند نرخ مشاركت درنسبت پذیرش داوطلبان زن در سال ھای اخير افزایش یافته و در مقابل، نسبت پذیرش مردان كاھ

دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالیآموزش عالی به تفكيك گروه ھای سنی، یعنی نسبتی از جمعيت ھر گروه سنی كه متقاضی ورود به 

ر گروه   ھای جمعيتی مردان حاكی از آن استھستند، نشان می دھد كه نرخ مشاركت زنان افزایش یافته است و از طرف دیگر، نرخ مشاركت سای

 خاصی از مشاركت مردان در آموزش عالی كاسته است.كه تقاضای مردان از گروه ھای اصلی به گروه  ھای دیگر انتقال نيافته، بلكه عامل و انگيزه

 سال در كل تقاضای دختران به تدریج افزایش یافته و از گروه ھای سنی١٨-٢۴توزیع سنی داوطلبان آزمون سراسری نشان می دھد كه گروه سنی 

 سال نيز كاھش٢۴ ساله، سھم گروه سنی باTی ١٨-٢۴باTتر كاسته شده است. اما در مورد پسران علی رغم كاھش نسبی سھم متقاضيان 

یافته است.

انداختن خدمت نظام وظيفه ، متقاضی ورود به آموزشبه این ترتيب شاید بتوان گفت كه تعدادی از متقاضيان پسر احتماT فقط با انگيزه به تعویق 

، این تعداد به كلی از خيل متقاضيان خارج شده اند.١٣٧۶عالی بوده اند كه با تصویب قانون خرید خدمت در سال 

 كه پس از اخذ مدرك دیپلم مایل به خاتمهبررسی ھای انجام شده در مورد عCئق تحصيلی و شغلی نوجوانان نشان داده است كه درصد پسرانی

 دھنده آغاز نگرش و دیدگاه خاص در بين پسرانتحصيCت خود ھستند، بيش از دختران بوده است، بنابراین می توان نتيجه گرفت این تفاوت نشان

پيش بينی نباشد ولی به لحاظ تأثير پذیری آن ازبرای ادامه تحصيل است، كه تداوم آن اگرچه به لحاظ متغير ھای اجتماعی، فرھنگی شاید قابل 

شگاه شكل گرفته و آغاز شده است باید در تحوTتشرایط بازار كار كامC مورد انتظار است، لذا بنيادھای این تحول را كه از سطوح قبل از دان

 نقش بسزایی- ولی نه كامC - در افزایش تقاضایاقتصادی و به ویژه شرایط بازاركار جست  وجو و رفع كرد، چون اگرچه تحوTت فرھنگی، اجتماعی

در مقاطع عالی مشكل است.دختران دارد ليكن توجيه علل اجتماعی - فرھنگی مؤثر بر كاھش تمایل پسران به ادامه تحصيل 

رود ی ھای نظام آموز ش عالی نگاه كنيم درمی یابيمتداوم روند تركيب جنسی تقاضای اجتماعی، آثار سوئی را به دنبال دارد. اگر ھر سال به كل و

 درصد است، در واقع ھر ساله بخش مھمی از نيروھای تربيت٣٠زنان درصد بيشتری را تشكيل می دھند، ولی نرخ مشاركت زنان در بازار كار حدود 

 مدت سھم نيروی كار دارای تحصيCت عالی در كلشده آموزش عالی از قشری ھستند كه نرخ مشاركت كمتری در بازار كار دارند، درنتيجه در بلند

نيروی كار كاھش خواھد یافت، به ویژه اینكه عامل مھاجرت نيز به این مسأله دامن می زند.

ا سایر كشورھا در حد بسيار پایينیواقعيت دیگری كه مطرح می شود این است كه در حال حاضر سھم شاغC ن متخصص كشور در مقایسه ب

در سال ھای آینده به دليل سياست ھای تعدیلاست و ھمچنين واقعيت ھای دیگری كه از روند تحوTت اقتصادی بر می آید مبنی بر این است كه 

 شاغCن دارای تحصيCت عالی باز ھماقتصادی و محدود كردن بخش دولتی- كه استخدام كننده غالب تحصيلكردگان دانشگاھی است- نسبت

كاھش خواھد یافت.

ھنگی گوشزد می  كند.این واقعيت ھا اخطارھایی را به سياستگذاران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فر

منبع : فرھنگ و پژوھش
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آيين نامه تسھي)ت آموزشی ويژه دانشجويان ممتاز

● مقدمه:

بند  اجرا  مادة ٢در  استعدادھای٢  ھدایت  شورای  تشکيل  نامه  آیين   

درخشان در آموزش عالی مصوب جلسة شورای عالی انقCب فرھنگی و به

برای دانشجویان ممتاز در مقاطع تحصيلی برقراری تسھيCت ویژه  منظور 

ای حرفه  دکترای  ناپيوسته،  و  پيوسته  ارشد  کارشناسی  کارشناسی، 

داروسازی)،  دندانپزشکی،  آیينPhD(پزشکی،  این  بالينی،  ، و دستياری 

نامه تدوین و به اجرا گذاشته می شود:

- دانشجویانی که می توانند از مزایای این آیين نامه بھره مند شوند١▪ مادة 

عبارتند از:

) برگزیدگان کشوری آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش١

کشور.

(موضوع مصو٢ پرورش  و  آموزش  معرفی وزارت  با  المپيادھای علمی دانش آموزان کشور  برگزیدگان  برگزیدگان)  پذیرش  نحوة  نامه  آیين  بات 

 شورای ھدایت استعدادھای درخشان وزارت٧/١٠/٨٢المپيادھای علمی و جشنواره ھای دانش آموزی در رشته ھای علوم پزشکی، مصوب 

بھداشت درمان و آموزش پزشکی).

) برگزیدگان کشوری جشنواره ھای خوارزمی با معرفی سازمان پژوھشھای علمی و صنعتی ایران.٣

ی دانشکده مربوط: ترم متوالی به شرح زیر جزء رتبه ھای برتر ترم تحصيلی خود باشند، به تایيد معاونت آموزش٢) دانشجویانی که ۴

.١٧الف) در مورد رشته ھای دکترا، رتبه ھای اول تا سوم ھر ترم به شرط کسب معدل حداقل 

، دستياری بالينی)، نفر اول ھر ترم تحصيلی به شرطPhDب) در مورد رشته ھای غير دکترا (کارشناسی، کارشناسی ارشد پيوسته و ناپيوسته،

.١٧کسب معدل حداقل 

 % باTتر از حد نصاب آزمون٢٠ل - در مورد دانشجویان دوره ھای دستياری تخصصی بالينی، شرط Tزم برای عضویت، کسب نمرة حداق١ـ تبصره 

ارتقاء ھر سال برای سال تحصيلی نامبرده می باشد.

) نفرات اول تا پنجم آزمونھای جامع کشوری، به تایيد معاونت آموزشی.۵

 انحراف معيار۵/٢ کسانی ھستند که مجموع نمرات اکتسابی آنھا در آزمون سراسری حداقل ١- برگزیدگان آزمون سراسری موضوع بند ٢ـ تبصره 

از ميانگين نمرات در گروه آموزشی مربوط باTتر باشد.

 باشند اما بدليل داشتن ویژگی ھای استثنایی (مثCً پژوھشھای برگزیده، مقاTت۵ تا ١- دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور در بندھای ٣ـ تبصره 

 استعدادھای درخشان، دانشجوی ممتاز شناختهچاپ شده در مجCت معتبر، ابداع و ابتکار، …) به تایيد شورای آموزش دانشگاه و شورای ھدایت

وش در دوترم متوالی از مزایای این آیين نامه بھره مند شوند. تعداد دانشحویانی که به این ر١۵شوند می توانند به شرط کسب حداقل معدل کل 

 درصد تعداد کل اعضای دفتر بيشتر شود.١۵به عضویت دفتر استعدادھای درخشان در می آیند نمی بایست از 

رخشان در آن دانشگاه است و در صورت- در ھر یک از دانشگاھھا معاونت آموزشی عھده دار انجام کليه امور مربوط به استعدادھای د٢▪ مادة 
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زشی اقدام نماید.ضرورت، دانشگاه می تواند نسبت به تاسيس دفتر ویژة استعدادھای درخشان در حوزة معاونت آمو

لمی دارای مرتبه استادیاری و باTتر را- برای نظارت بر فعاليتھای آموزشی و پژوھشی دانشجوی ممتاز، دانشگاه یکی از اعضای ھيئت ع٣▪ ماده 

بعنوان استاد مشاور وی تعيين می نماید.

ـ تبصره- حق الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضی توسط دانشگاه تعيين و پرداخت می شود.

ه می شود.- تسھيCت ارائه شده به دانشجویان عضو دفتر در قالب دو عنوان تسھيCت آموزشی و رفاھی ارائ۴▪ ماده 

- تسھيCت آموزشی به شرح زیر ھستند:۵▪ ماده 

ایيد مدیر گروه مربوط، بدون شرکت در کCس، در) دانشجوی ممتاز می تواند برخی از دروس عمومی و پایه را بنا به پيشنھاد استاد مشاور و ت١

صاب واحدھای دانشجو در آن نيمسال تحصيلیابتدا یا انتھای نيمسال تحصيلی- بنا به تشخيص استاد درس- امتحان دھد. این دروس جزو حد ن

منظور نمی گردد.

تایيد استاد مشاور برخی از دروس مورد عCقه خود را با معرفی٢  دانشکده محل تحصيل خود در دانشکده یا) دانشجوی ممتاز می تواند با 

به ارائه خدمات آم به این دانشجویاندانشگاه دیگری بگذارند. دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی و پژوھشی موظف  پژوھشی  وزشی و 

ھستند.

تواند بر٣ خی از دروس اصلی و تخصصی را به طور) بنا به تشخيص استاد مشاور و تایيد مدیر گروه آموزشی مربوط، دانشجوی ممتاز می 

اختصاصی زیر نظر استاد مربوط بدون حضور در کCس بگذارند.

کCس ویژه با تعداد کمتر از حد نصاب برای آنان) دانشگاه می تواند به منظور آموزش مباحث جدید علمی به دانشجویان ممتاز، نسبت به تشکيل ۴

اقدام نماید.

برگزاری کCسھ۵ از متون خارجی، دانشگاه نسبت به  برای این) به منظور استفاده مطلوب دانشجویان ممتاز  ای ویژه آموزش زبان خارجی 

دانشجویان اقدام می نماید.

 واحد درسی را انتخاب کند.٢٧) دانشجوی ممتاز در ھر نيمسال تحصيلی می تواند با تایيد استاد مشاور، حداکثر تا ۶

گاھھای آموزشی داخلی فراھم نماید.) دانشگاه موظف است تمھيدات Tزم را برای شرکت دانشجویان ممتاز در کنفرانسھای علمی و کار٧

از تایيد استاد مشاور، موافقت نماید.) دانشگاه می تواند با درخواست دانشجوی ممتاز برای تحصيل ھمزمان در دو رشته تحصيلی، پس ٨

تبصره- مقررات تحصيل ھمزمان در دو رشته تحصيلی طی دستورالعمل جداگانه ای ابCغ می شود.

اضافه بر سھميه معمول دانشگاھھا جھت انتقال) دانشجویان ممتاز، با تایيد معاونت آموزشی دانشگاه مربوط، می توانند از سھميه اختصاصی ٩

به یا ميھمانی در دانشگاھھای دیگر استفاده نمایند.

اب، استفاده از کتابخانه و آزمایشگاھھا،- تسھيCت رفاھی شامل امکاناتی مانند بورس تحصيلی، کمک ھزینه تحصيل، خوابگاه، بن خرید کت۶ماده

، استفاده از اشتراک اینترنت، …….. می باشد.e- mailپرداخت درصدی از ھزینه ھای فعاليتھای انجام شده در اوقات فراغت، اختصاص 

% طول زمان تحصيل خود را به طور متناوب واجد شرایط مذکور برای بقای شمول٧۵- پيشنھاد می شود دانشجویانی که حداقل ١ـ تبصرة 

خدمت سربازی یا دورة طرح خدمات انسانی را درتسھيCت این آیين نامه باشند، بتوانند پس از فراغت از تحصيل و در صورت ارائه اعCم نياز، 

واحدھای پژوھشی یا آموزشی دانشگاھھای علوم پزشکی بگذرانند.

تابعه برخوردار خواھند بود.- دانشجویان مذکور در تبصرة فوق از اولویت استخدام در دانشگاھھای علوم پزشکی و واحدھای ٢ـ تبصرة 

- شرایط تداوم عضویت اعضاء به صورت زیر می باشد:٧▪ مادة 

 نيمسال متوالی٢نانچه معدل کل دانشجو در ) در مورد دانشجویان رشته ھای مختلف (به استثنای دانشجویان رشته ھای دستياری بالينی)، چ١

تحصيل خود ادامه می پایين تر باشد، نامبرده از عضویت دفتر خارج می گردد. در این صورت طبق مقررات معمول به ١٧ نيمسال متناوب از ٣یا 

دھند.

 نيمسال٣ نيمسال متوالی یا ٢ به عضویت دفتر در آمده اند، چنانچه معدل کل دانشجو در ١ مادة ٣) در مورد دانشجویانی که باستناد تبصرة ٢

حصيل خود ادامه می دھند. پایين تر شود، نامبرده از عضویت دفتر خارج می گردد. در این صورت طبق مقررات معمول به ت١۵متناوب از 

 کمتر١ مادة ١حد نصاب مشخص شده در تبصرة ) در مورد دانشجویان دوره ھای دستياری بالينی چنانچه نمرة ارتقای دانشجو در یک دوره از ٣

 در آن رشته ادامه می دھند.شود، نامبرده از عضویت دفتر خارج می شود. در این صورت طبق مقررات معمول به تحصيل خود را
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- شرایط عضویت مجدد اعضاء به شرح زیر است:٨▪ مادة 

 باTتر باشد، در صورتيکه دانشجویان مذکور به تایيد شورای آموزشی دانشگاه و شورای١۵ از ٧ مادة ١چنانچه معدل کل دانشجویان مذکور در بند 

دداً به عضویت دفتر در آیند. در مورد اینھدایت استعدادھای درخشان دارای سابقه خCقيت یا سوابق پژوھشی برگزیده باشند می توانند مج

 نيز کمتر شود، نامبرده از عضویت دفتر خارج شده و١۵ نيمسال متوالی یا سه نيمسال متناوب از ٢دانشجویان، چنانچه معدل کل دانشجویی در 

دیگر به ھيچ وجه به عضویت دفتر در نمی آید.

 نمی شود.٧ مادة ٣ و ٢تبصره- شرایط فوق مشمول دانشجویان بند 

سب مورد، برای استفاده دانشجویان- وزارتخانه ھای علوم، تحقيقات و فن آوری و بھداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاھھا ح٩▪ مادة 

ات Tزم را معمول می دارند.ممتاز از امکانات مراکز اطCع رسانی، مؤسسات پژوھشی، باشگاه دانش پژوھان جوان و …. اقدام

به صورت سرانه به نسبت تعداد- وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات متمرکز خود درصدی از بودجه کل را ١٠▪ مادة 

ص می دھد.دانشجویان ممتاز و درصدی از بودجه را متناسب با برنامه پيشنھادی ھر دانشگاه به آن اختصا

منبع : پزشکان بدون مرز

http://vista.ir/?view=article&id=313280

ابزار انگاری مطالعات تطبيقی

) طرح مسئله :١

از رواج و مقبوليت فراوانی برخوردارند و امروزه بررسی ھای مقایسه ای 

به اخذ رھيافت تکميلی  نزد دانشجویان دوره ھای تحصيCت  اقبال زیادی 

مقایسه ای در تحقيقات به چشم می خورد. رواج مطالعات تطبيقی و نفوذ

رھيافت در گستره ھای مختلف ، بسيار بيشتر از رھيافت تاریخی است .

بلکه در پژوھش ھای بررسی ھای تطبيقی نه تنھا در تحقيقات نظری ، 

کاربردی و در حل مسائل عملی چون مدیریت و صنعت نيز رواج دارد.

برنامه ھای آموزشی تا در  مقبوليت مطالعات تطبيقی سبب شده است 

رشته ھای مختلف درس خاصی به آن اختصاص دھند مانند فلسفه تطبيقی

فقه  ، تطبيقی  ادیان   ، تطبيقی  مدیریت   ، تطبيقی  پرورش  و  ، آموزش 

تطبيقی، حقوق تطبيقی، کCم تطبيقی در مواردی اساسا مطالعات تطبيقی

در قالب رشته معينی ظھور کرده است. بررسی مقایسه ای در مطالعات

 ق)۴۶٠ - ٣٨۵پيشينيان نيز مورد توجه بوده است. الخCف شيخ طوسی (

نمونه ای از مطالعات تطبيقی در حوزه فقه است. این پيشينيه را در تاریخ

فرھنگ و تمدن اسCمی به روش شناسی قرآن می توان ارجاع داد. قرآن در

آموزش و تعليم از شيوه ھای تطبيق بسيار بھره جسته است.مقایسه ھای

یمين و اصحاب شمال و ... کاربرد فراوانی دارد.دو ضلعی و سه ضلعی ميان الذین یعلمون و الذین Tیعلمون مجاھدان و قاعدان، مقربان، اصحاب 
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لی اثر بخشی آنھا بسيار کم و ناچيز است . وقتیعلی رغم اقبال فراوان به مطالعات تطبيقی بویژه در تحقيقات مربوط به پایان نامه ھای تحصي

 بھره وری می یابيم چرا؟ ناکامی در مطالعاتبسياری از پژوھش ھای تطبيقی چاپ شده را باتراز و شاخص ھای پژوھشی می سنجيم آنھا را فاقد

ه شناخت فرآیند عملياتی مطالعه تطبيقی وتطبيقی دو علت عمده دارد: طرز تلقی محقق از آن و فقدان مھارت بررسی مقایسه ای علت دوم ب

به بيان علت اول می پردازیم. نزاع بر سر ضرورت وفنون آن بر می گردد و علت اول ھمان تصور نارسا از مطالعه تطبيقی است در اینجا به تفصيل 

بيق منطق قدیم و جدید بی حاصل است و امر لغو،فایدت مطالعات تطبيقی نيز تا حدودی به مشکله ای تصور آن می گردد استادی بر آن بود که تط

یرا این دو ربطی به ھم ندارند پس از گفتگو روشنزیرا این دو ربطی به ھم ندارند. پس از گفتگو منطق قدیم و جدید بی حاصل است و امر لغو، ز

به عنوان یک فرضيه باید از طریق مقایسه و بررسیشد که اوT تطبيق به معنای انطباق این برآن نيست و ثانيا بی ربطی منطق قدیم و جدید راھم 

ین گام در این رھيافت است. از مطالعه مقایسه ایتطبيقی اثبات یا ابطان کرد. بنابراین نقد تصور خویش از مطالعه تطبيقی نخستين و ضروری تر

چه انگاره ای داریم؟ آیا مطالعه تطبيقی ھمان پژوھش تلفيقی است؟

) تصور ھدف انگار:٢

العه تطبيقی ، بنویسند اکثر آنان چنين آغازوقتی در کارگاه ھای روش شناسی مطالعات دینی ، از دوستان می خواست تا تصور خویش را از مط

می کردند مقایسه بين دو دیدگاه یا دو مکتب مقایسه بين دو امر.

 صرفا بيان معناست و نه تحليل مفھوم . نکتهنکته اول در این تصور شرح اللفظ بودن آن است تعریف مطالعه ای تطبيقی به بررسی مقایسه ای

ه ھدف محقق صرفا مقایسه است ودوم ھدف انگاشتن مطالعه تطبيقی است بسياری از بررسی ھای تطبيقی منتشر شده نشان می دھد ک

بيقی رھيافتی است برای نيل به ھدف معرفتی معينبدست آوردن شباھت ھا یا تفاوت ھا و یا ھر دو این تصور نارسا است و ناروا زیرا مطالعه تط

بررسی مقایسه ای ابزاری است برای شناخت عميق تر و فھم کامل تر از مسئله یا پدیده.

ه دانست.بنابراین مطالعه تطبيقی را باید در درجه اول شناخت یک پدیدار و یا دیدگاه در پرتو مقایس

) تصور خCف محور:٣

دیدارھا به جستجو می پردازند گویی مطالعهعده ای از کسانی که بررسی مقایسه ای را ھدف می دانند در پی کشف موارد اختCف بين آرا و پ

ھا تفاوت وجود داشته باشد گویا ریشه این تصورتطبيقی تور صيد خCف ھاست. براساس این تلقی وقتی می توان دو امر را مقایسه کرد که بين آن

روش شناسی دقيق امثال شيخ طوسی،گرایش فقھای متقدم به پژوھش ھای فقھی در خصوص اختCف فتاوی در مذاھب گوناگون است. البته 

ن اختCف فناوری نبوده اند بلکه تلقی ابزارعCمه حلی ، محقق حلی و دیگر فقھا نشان می دھد که کتاب ھای خCف یا مختلف صرفا در پی یافت

 مبانی فقھی می دانستند.انگارانه از بررسی مقایسه ای در آنھا مشھود است آنھا مقایسه را پرتویی برای فھم عميق تر

) تصور انطباق محور:۴

یافتن جنبه ھای مشارکت بدانيم و گمان کنيم تطبيقواژه ھای مقایسه و تطبيق ، استعداد ظھور این تصور را دارند که بررسی مقایسه ای را صرفا 

. در حالی که صيد شباھت ھای دو امر موردمنطق جدید و قدیم به معنای نشان دادن یکسانی آن دو و انطباق منطق جدید بر منطق قدیم است

مقایسه یکی از مراحل مطالعه تطبيقی است و نه ھدف آن.

) تصور ابزار انگار:۵

و نظریه به شناخت عميق تر و حل مسئلهبررسی ھای مقایسه ای، ابزاری است که از طریق شناخت شباھت ھا و تفاوت ھای دو پدیدار یا د

و نيز محدود ماندن به شباھت باز می دارد اما مراد ازمعين می پردازد. تلقی ابزار انگارانه از مطالعه تطبيقی محقق را از ھر توجه به تفاوت ھا 

ری را ارائه می کند . ھرگاه دو نظریه در ضلعی ازشباھت و تفاوت در این مقام چيست؟ تصور ابزار انگارانه از مطالعه تطبيقی ، مCک تطبيق پذی

حتی بنيانی ترین اختCف مثل اختCف پارادایم ،اضCع معرفتی تماس داشته باشند قابل بررسی تطبيقی اند. بنابراین وجود اخCف بين دو نظریه 

فایده پژوھش تاکيد می کند .مانع بررسی تطبيقی نيست تصور ابزار انگارانه در گزینش امور مورد مقایسه به ھدف صناعی و 

منبع : روزنامه رسالت
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ارتقای پايان نامه ھا با تعامل صنعت و دانشگاه

دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه ھا و مؤسسات

آموزش عالی در حالی تحصيCت خود را به پایان می رسانند که با راھنمایی

اساتيد راھنما موظف به ارائه پایان نامه تحصيلی ھستند. از این رو در تھيه

پایان نامه می توان از دانشجو، استاد راھنما، دانشگاه و صنعت و جامعه به

عنوان چھار مورد تأثيرگذار بر پایان نامه ھا نام برد.

شاید بتوان گفت که دانشجو از عوامل مھم و تأثيرگذار در تھيه یک پایان نامه

علمی با ارزش است. با این وجود ھم اکنون انجام این رساله علمی با فراز

و نشيب ھای بسياری در دانشگاه ھا مواجه شده است. متأسفانه اکثر

ششی از دسترنج دانشجویان دیگر بھره می برند.دانشجویان از پایان نامه ھای سال ھای گذشته کپی برداری کرده و بدون ھيچ گونه تحقيق و کو

ان نامه خود ھستند که آنان نيز از مشکCتی ھمچوندر کنار این گروه، دسته ای از دانشجویان عCقه مند به تحقيق و تجزیه و تحليل موضوعات پای

تقدند که دانشگاه ھا منابع علمی و عملياتی کافی درنبود امکانات و عدم ارائه اطCعات مورد نياز برای تھيه پایان نامه مدون رنج می برند و مع

 ماه است که کوتاه بودن این مدت زمان موجب می١٨ الی ۶اختيار دانشجویان برای تحقيق قرار نمی دھند. در کنار این موارد زمان پایان نامه ھا 

شود پایان نامه ھا از عمق علمی کافی و Tزم برخوردار نباشند.

ه پایان نامه به خرج می دھند، اما متأسفانه این تحقيقاتاز طرف دیگر اساتيد راھنما با تمام اھتمام و جدیتی که در امر نظارت و ھدایت بر روند تھي

ذارند. در این ميان برخی از استادان ھمعلمی از صCبت Tزم برخوردار نبوده و باز ھم دانشجویان بر موضوعات تکراری و سطحی دست می گ

وجب سھل انگاری دانشجو در تھيه پایان نامه میھستند که آنچنان که باید و شاید وقت خویش را در اختيار دانشجویان قرار نمی دھند و این م

يش از وظيفه و تعھد خود در تھيه پایان نامه بهشود.در کنار این گروه استادانی ھستند که از جان و دل برای دانشجویان وقت گذاشته و حتی ب

دانشجویان کمک می کنند.

پایان نامه ھا انتخاب می شوند از ارزش علمیبه روز نبودن اطCعات برخی از اساتيد از علم روز دنيا نيز موجب می شود موضوعاتی که برای 

آنچنانی برخوردار نباشد.

رگذار است و نبود بانک اطCعاتی پایان نامه ھا دردر کنار این موارد تأسيس بانک اطCعاتی موضوعی برای پایان نامه ھا در دانشگاه بسيار تأثي

ه عنوان متولی بخش علمی کشور باید چاره ایکشور مشکCت بسياری برای تدوین پایان نامه بوجود آورده است که دانشگاه ھا و وزارت علوم ب

برای این معضل داشته باشند.

 بدین صورت که اولویت ھا و نيازمندی ھای خود رااز سوی دیگر صنعت نيز می تواند بر کيفيت و ارتقای پژوھشی و علم در کشور تأثيرگذار باشد.

ی انجام تحقيقات و پژوھش ھای آزمایشگاھی را دربه طور شفاف و روشن به دانشگاه، اساتيد و دانشجویان اعCم کند و از طرفی امکانات Tزم برا

ار شود، صنعت نيازمندی خود را به دانشگاه اعCم کند واختيار دانشجویان و دانشگاھيان قرار دھد. اگر ميان صنعت و دانشگاه ارتباط تنگاتنگی برقر

ت تئوری خارج می شود بلکه زمينه اشتغال بسياری ازخروجی تحقيقات را در اختيار دانشجویان قرار دھد نه تنھا بسياری از پایان نامه ھا از حال

دانشجویان نيز فراھم خواھد شد.

یان نامه ھا به اختراع می انجامد و از آن تعداد یک ھزارمبراساس آمار جھانی تقریباً از نيمی از پایان نامه ھا، مقاله استخراج می شود و یک صدم پا

نه شود مطمئناً این امر موجب توسعه وبه خط توليد محصول می رسد. پس پرواضح است در صورتی که ارتباط ميان دانشگاه و صنعت نھادی

 پایان نامه ھا حمایت می کنند مبالغ ناچيزی بهپيشرفت علم و صنعت و ایجاد اشتغال خواھد شد. ھمچنين برخی از دستگاه ھا و نھادھایی که از

 خود متمرکز شود. لذا Tزم است از لحاظ مالیدانشجو می دھند در صورتی که به طور متوسط یک سال از زمان دانشجو باید بر روی پایان نامه
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 راھنما حق الزحمه در نظر می گيرند. در صورتیحداقل دغدغه فکری نداشته باشد و از طرفی فقط تعداد اندکی از نھادھا ھستند که برای استاد

ص حق الزحمه نيز انگيزه کافی در استاد ایجادکه استاد راھنما در ھر چه غنی نمودن پایان نامه می تواند نقش اساسی داشته باشد که اختصا

می کند.

تواند در جھت نوآوری علمی و شکوفایی صنعتیدر بحث پایان نامه ھای دانشجویی حضور توأمان، صنعت، دانشجو، دانشگاه و استاد راھنما می 

گی در تعامل با یکدیگر قرار گيرند می توان اميدوار بودبه سرانجام مطلوب رسد و ھرگاه ھریک از اینھا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند و ھم

نرم افزاری گام نھاده اند.که تحقيقات و پژوھش ھای علمی و باTخص پایان نامه ھای دانشجویی درجھت توسعه علمی و جنبش 

منبع : روزنامه ایران
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استراتژی پاسخ گويی به سؤا7ت چھارگزينه ای

ارزیابی و ارزش گذاری برای ما ھميشه با دلھره و اضطراب ھمراه بوده است.

با پيشرفت علم، پيچيده تر شدن ھدف آموزش و باT رفتن تعداد دانش آموزان،

به طبع شرایط ارزش گذاری و ارزیابی نيز بسيار مشکل تر شده است و در

از روش ھای نيست  بد  باTتر،  و  بھتر  نمره ھای  برای کسب  دنيای رقابت 

آگاھی داشته و در انواع سؤاTت امتحانی  به  پاسخ گویی  برای  مناسب 

مواقع لزوم آن ھا را به کار ببندیم.

است. امتحانی  سؤاTت  انواع  رایج ترین  از  یکی  چھارگزینه ای  سؤاTت 

از  امتحانات  نوع  این  سؤاTت  می دانيد  که  تشکيل٢ھمان طور  بخش   

می شود؛ بخش اول عبارت یا سؤال است و بخش دوم گزینه ھایی است که

باید آزمون دھندگان از ميان آن ھا پاسخ صحيح را انتخاب کنند.

در پاسخ گویی این نوع سؤاTت، نکات زیر را به خاطر داشته باشيد

سؤاTت را با دقت بخوانيد. دقت کنيد ھر سؤال باید فقط یک گزینه ی صحيح

داشته باشد.

اطمينان نادرست  پاسخ ھای  منفی  نمره ی  ميزان  از  پاسخ گویی،  از  قبل 

حاصل کنيد.

قبل از امتحان، مدت زمانی که برای پاسخ گویی در اختيار دارید را بپرسيد و

آن را در طول امتحان در نظر بگيرید زیرا زمان، تعيين کننده ی استراتژی شما در

امتحان خواھد بود.

ی که باید با روشی مناسب به آن ھا پاسخ دھيد،یک دور سریع سؤاTت را روخوانی کنيد و ابتدا به سؤاTت آسان تر پاسخ دھيد و در کنار سؤاTت

عCمت بگذارید.

 باقی مانده در دامنه ی متوسط را بررسی کنيد.پاسخ ھای عددی؛ در این نوع گزینه، باTترین و پایين ترین متن عدد را کنار گذاشته و اعداد
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ممکن است سرنخ ھایی را از دوره ی اول سؤاTتیک دور دیگر به سؤاTت نگاھی انداخته و این بار به سؤاTت مشکل تر جواب دھيد. با این روش 

، بيش تر به شرایط آزمون عادت کرده و بابه دست آورید که برای پاسخ گویی به سؤاTت مشکل تر به شما کمک کنند. در ضمن با گذشت زمان

آرامش بيش تری به امتحان ادامه می دھيد.

رد در دوره ی اول سؤال، اشتباه خوانده باشيد.اگر ھنوز وقت باقی مانده است، یک بار سؤاTت و پاسخ ھا را باھم دوره کنيد، زیرا امکان دا

پس از ميان گزینه ھا پاسخی را انتخاب کنيد که باروی گزینه ھا را بپوشانيد؛ اول سؤال یا عبارت را بخوانيد و سعی کنيد به آن پاسخ دھيد، س

جواب تان بيش تر جور درمی آید.

رده و سپس صحيح ترین جواب را انتخاب کنيد.سؤال را با ھر یک از گزینه ھا بخوانيد؛ یعنی با ھر گزینه مثل سؤال درست / نادرست نگاه ک

● روش پاسخ گویی به سؤاTت دشوار

 ميان پاسخ ھای باقی مانده، صحيح ترین را انتخاببه جای انتخاب جواب درست، ابتدا گزینه ھایی که می دانيد غلط ھستند را حذف کنيد و سپس از

کنيد.

گزاری امتحانات سؤال کنيد.در صورتی که گزینه ھا از نظر قواعد و دستور زبان با سؤال جور درنمی آیند، از مسئولين بر

 قطعی، ھميشه از اغلب استفاده کنيد.واژه ھای تعدیل شده را جایگزین عبارات قطعی موجود در گزینه ھا کنيد. مثC" به جای واژه ی

؛ اگر اطمينان حاصل گردید که دو گزینه از پاسخ ھایدر صورت برخورد با گزینه ی «ھمه ی پاسخ ھای باT صحيح است» ابتدا پاسخ ھا را خوب بخوانيد

است» خواھد بود.موجود درست به نظر می رسد. پس صحيح ترین پاسخ محتمل، ھمان گزینه ی «ھمه ی پاسخ ھا صحيح 

 باقی مانده در دامنه ی متوسط را بررسی کنيد.پاسخ ھای عددی؛ در این نوع گزینه، باTترین و پایين ترین متن عدد را کنار گذاشته و اعداد

د پس مناسب ترین پاسخ را انتخاب کنيد؛ برایدر گزینه ھایی که شباھت بسياری با ھم دارند دقت کنيد که فقط یکی از آن ھا درست خواھد بو

ه سر کنيد. سپس در مورد بقيه ی عبارت تصميماین کار بھتر است قسمت ھای مشابه که معانی یکسانی با ھم دارند را حذف کرده و با ھم سر ب

بگيرید.

 گزینه متضاد ھم ھستند، احتماT" یکی از آن دو صحيح خواھد بود.٢گزینه ھای معکوس؛ اگر 

رین عبارت که پاسخ جامع تری را به سؤال می دھد،گزینه ھای استثنا که دارای وابسته ھای وصفی ھستند؛ در این گزینه ھا، طوTنی ترین و کلی ت

گزینه ی درست خواھد بود.

پاسخ گویی شانسی و حدس زدن جواب درست

بھتر است فقط وقتی به تست ھا، شانسی پاسخ دھيد که مطمئن باشيد امتياز منفی ندارند.

 مقدار کمی راجع به آن ھا اطCعات دارید.در صورتی که جواب ھای نادرست امتياز منفی دارند، فقط تست ھایی را حدسی حل کنيد که حداقل

از آن ھا برای پاسخ گویی به سؤاTتی که نمی دانيدبه سؤاTتی که پاسخ داده اید توجه کنيد، ممکن است در آن ھا سرنخ ھایی بيابيد که بتوانيد 

استفاده کنيد.

 ميان پاسخ ھای باقی مانده، صحيح ترین را انتخاببه جای انتخاب جواب درست، ابتدا گزینه ھایی که می دانيد غلط ھستند را حذف کنيد و سپس از

کنيد.

د.در صورتی که اطمينان حاصل کردید یکی از پاسخ ھای تان اشتباه است، حتما" آن را تصحيح کني

یادتان باشد که به دنبال بھترین پاسخ ھستيد و ھر سؤال فقط یک پاسخ مناسب و صحيح دارد.

» نکات زیر را به خاطر بسپاریدTrue/False در مورد سؤاTت درست / نادرست یا «

رت علی رغم داشتن عبارات و معانیھمه ی قسمت ھای یک جمله ی صحيح باید درست باشد، یعنی اگر قسمتی از جمله غلط باشد آن عبا

درست، باز ھم غلط تلقی می شود.

به لغات منفی، وابسته ھای وصفی، لغات مطلق و زنجيره ی طوTنی عبارات توجه کنيد.

باقی مانده راعبارات منفی، گيج کننده ھستند پس بھتر است لغاتی مثل نمی شود، نيست، نمی تواند و.... را  از جمله حذف کرده و قسمت 

بخوانيد؛ پس از درک مفھوم عبارت در مورد درست یا نادرست بودن آن تصميم بگيرید.

ی اوقات، اغلب، مکررا"، کC" و معموT" لغاتیوابسته ھای وصفی لغاتی ھستند که عبارات کلی را محدود کرده و یا گسترش می دھند؛ مثC" گاھ

ش تر نشان دھنده ی حقيقت ھستند و جواب ھایھستند که عبارت صحيح را می سازند. این لغات مفاھيم معقول تر و متعادل تری را ساخته و بي
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صحيح نيز معموT" حاوی چنين لغاتی ھستند.

را"، نشان می دھند که عبارت باید در صد در صدلغات مطلق، احتماTت را محدود می کنند؛ مثC" نه، ھرگز، ھيچ کدام، ھميشه، فقط، ھمه و منحص

موارد صحيح باشد، پس این لغات معموT" نشان دھنده ی گزینه ھای نادرست ھستند.

 درست بودن تک تک عبارات توجه کنيد اگر یکیجمCت طوTنی از گروھی لغت تشکيل می شوند که به وسيله ی نقطه گذاری از ھم جدا شده اند؛ به

از آن ھا نادرست باشد، حتما" ھمه ی عبارت غلط است.

 درصد شانس موفقيت در انتخاب حدسی پاسخ صحيح وجود دارد.۵٠در این نوع سؤاTت، بيش از 

منبع : علوی
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اقتصاد يا تربيت؟ مساله  اين  است !

ادامه  تحصيل  در مقطع  دانشگاه  از دھه  گذشته  تا به  حال  به  اوج  خود رسيده 

و به  صورت  یک  مسابقه  درآمده  است . مسابقه یی  که  در تيرماه  ھر سال  آغاز

و شرکت کنندگان  در شھریورماه  به  مرحله  نھایی  رسيده  و از خط  پایان  عبور

می کنند. اما برای  رسيدن  به  این  خط  پایان  شرکت کنندگان  باید ھزینه ھایی 

گزاف  را متحمل  شوند.

شرکت کنندگان  پس  از پيروزی  در مسابقه  تحصيلی  باید شھریه ھای  گزاف 

از بسياری   برای   شھریه   این   باTبودن   و  کنند  پرداخت   را  آزاد  دانشگاه  

دانشجویان  مشکCتی  به  وجود آورده  است .

این  امر موجب  شد که  بسياری  از دانشجویان  نسبت  به  باTرفتن  شھریه ھا

ين  شھریه ھای  این  دانشگاه  تشکيل  اعتراض  کرده  و کميته  سه  نفره  منتخب  ھيات  امنای  دانشگاه  آزاد اسCمی  برای  تعي٨۵٨۴در سال  تحصيلی  

 درصد کاھش  دھد.١٢ درصد و بطور متوسط  به  ١٨ تا ١٠ جلسه  دھد و سرانجام  این  کميته  ساماندھی  توانست  شھریه  دانشگاه  آزاد اسCمی  را از

 بوده  و مبلغ  شھریه  دانشجویان  ورودی  سال ھای  پيش  از آن  تغييری  نمی کند و به ١٣٨۴این  کاھش  مبلغ  شھریه  مختص دانشجویان  ورودی  سال  

ھمان  صورت  باقی  می ماند.

ی  بوده  یا نه ؟نکته  قابل  تامل  این  است  که  آیا واقعا این  کاھش  شھریه ھا کاری  عقCنی  و کارشناس

 تثبيت  قيمت ھا از سوی  مجلس  ھفتم  شورای  اسCمی با نگاھی  گذرا به  وضعيت  اقتصاد کشور می توان  گفت  امسال  برخCف  سال ھای  قبل  شاھد

ود و به  دھک ھای  پایين  جامعه  فشار کمتری  وارد شود. این  دربوده ایم . تثبيت  قيمت ھا سبب  شده  که  ميزان  تورم  نيز پایين تر از سال ھای  قبل  ش

یين  جامعه  از نظر اقتصادی  فشار بيشتری  وارد می شد.حالی  است  که  در سال ھای  گذشته  به  علت  تورم  و باT بودن  قيمت ھا به  دھک ھای  پا

 مفيد و کافی  دانست  زیرا دانشجویان  ورودی ٨۴ ھای  سال  بنابراین  می توان  مدعی  شد که  کاھش  شھریه  دانشگاه ھا را تنھا می توان  برای  ورودی

 را دارند.٨۴سال ھای  گذشته  نيز از نظر اقتصادی  ھمان  مشکCت  ورودی ھای  

مدل  چگونگی  محاسبه  شھریه ھا

 توجه  شده ، مدل  محاسبه  شھریه  از سوی  سازمان  مدیریت  ویکی  دیگر از مسائلی  که  متاسفانه  از آغاز فعاليت  دانشگاه  آزاد اسCمی  به  آن  کمتر
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 سازمان  مدیریت  و برنامه ریزی  برای  محاسبه  شھریه  مدلی  ارایه  کند تا٨۶٨۵برنامه ریزی  کشور است . خوشبختانه  قرار است  در سال  تحصيلی  

 شود و شھریه ھا به  صورت  خودکار و بدون  دخالت شاخاھای  کيفی  ھر واحد و رشته  دانشگاھی  دانشگاه  آزاد اسCمی  در آن  مدل  قرار داده 

 بنابراین  شھریه  دانشجویان  ورودی  ھر سال  تحصيلی مسئوTن  دانشگاه ، مدیران  وزارت  علوم  یا نمایندگان  کميسيون  آموزش  مجلس  مشخص شود.

در این  شھریه ھا محاسبه  می شود.براساس  این  مدل  تعيين  شده  و شھریه  سال ھای  تحصيلی  بعدی  نيز با یک  ضریب  مشخا 

د کرد. ھمچنين  ھيات  امنا موظف  شده  است  در تعيين گفتنی  است  این  ضریب  افزایش  شھریه  را ھيات  امنای  دانشگاه  آزاد اسCمی  مشخص خواھ

این  ضریب  رقمی  کمتر از نرخ  تورم  را در نظر داشته  باشد.

تخفيف  در شھریه  وام  محسوب  می شود.

ر اعتبارات  دانشگاه  از سوی  دولت  یا نھادھای  وابسته  به تخفيف  در نظر گرفته  شده  برای  ھر دانشجو به  صورت  وامی  بلندمدت  در خواھد آمد و اگ

دولت  تامين  شود این  وام  به  دانشجو بخشيده  می شود.

ه  دانشگاه  آزاد به  دانشجویان  قدیمی تر دانشگاه  نيزکميته  ساماندھی  متذکر شده  است  که  در صورت  تحقق  سياست ھای  حمایتی  دولت  نسبت  ب

دست  کم  پنج  درصد وام  درازمدت  تعلق  بگيرد.

ی » معاون  آموزش  وزیر علوم  و نماینده  ھيات  امنای طرح  کاھش  شھریه ھا که  در حقيقت  به  صورت  وام  در نظر گرفته  شده  توسط  «حسن  خالق

علی  عباسپور تھرانی فرد» ریيس  کميسيون  آموزشی  ودانشگاه  آزاد، «کامران  دانشجو» استاندار تھران  و عضو ھيات  امنای  دانشگاه  آزاد و «

تحقيقات  مجلس  مطرح  و به  تصویب  رسيده  است .

 درصدی  که  به  دانشجویان  تعلق  می گيرد به  صورت  وام  بلندمدت  محسوب  می شود. اما١٨ تا ١٠حسن  خالقی  در این  خصوص  می گوید: «تخفيف  

 دیگر مقرر شده  است  تا ھمه  تCششان  را بکنند تا بتوانند باجھت گيری ھا این  طور است  که  این  وام  از دانشجویان  بازپس  گرفته  نشود. به  عبارت 

تامين  منبعی  این  وام  را از دانشجویان  پس  نگيرند.

این  وام  تعھدی  بدھند.به  گفته  معاون  آموزشی  وزیر علوم ، انتظار نمی رود که  دانشجویان  برای  بازپرداخت  

ال ھای  ورودی ، رشته ھا و مقاطع  تحصيلی  مختلف  حدودخالقی  می گوید: براساس  اعCم  مسئوTن  دانشگاه  آزاد متوسط  شھریه  این  دانشگاه  در س

تومان  در سال  محاسبه  شده  است . شھریه  دانشجویانی  که  در سال  ۶٠٠ بيشتر از١٣٨۴ ھزار  آزاد اسCمی  آمده اند، بسيار  به  دانشگاه    

 است .٨٣ و ٨٢دانشجویان  ورودی  سال ھای  

 در این  دانشگاه  دانشجویانی  بوده اند که  در سال  بيش  از یک  ميليون  تومان ٨۴به  گفته  نماینده  وزیر علوم  در ھيات  امنای  دانشگاه  آزاد در سال  

 قدیم تر که  با نرخ  رشد ساTنه  محاسبه  شده ، بوده  است .شھریه  می داده اند. شھریه  ورودی ھای  جدیدتر این  دانشگاه  بيش  از شھریه  ورودی ھای 

با طرح  جدیدمسلماص چنين  اتفاقی  باعث  شده  شکاف  بين  شھریه ھای  دانشگاه  آزاد در ورودی ھای  مخ تلف  بيش  از حد متعارف  باشد، اما 

ھریه  پرداخت  کنند.ساماندھی  شھریه  انتظار می رود که  طی  سال ھای  آینده  دانشجویان  بطور متناسب تری  ش

 کاھش  شھریه ھای  دانشگاه  آزاد اسCمی  می گوید:عباسپور تھرانی فرد ریيس  کميسيون  آموزش  و تحقيقات  مجلس  شورای  اسCمی  درباره  علت 

برای  ورودی ھای  قبل  از سال   یا ٨ ساTنه  حدود ٨۴شھریه   برای  ورودی ھای  جدید ٩   درصد افزایش  شھریه ٢۵ درصد اضافه  شده  است ، اما 

 شھریه یی  بيش  از نرخ  تورم ٨۴ زیر نرخ  تورم  بوده  است  اما دانشجویان  ورودی  ٨۴داشته ایم . لذا پرداخت  شھریه  دانشجویان  ورودی  قبل  از سال  

ردن  شھریه  حل  نمی شود. زیرا خانواده ھایی  در جامعه  وجودپرداخت  کرده اند.وی  می افزاید: مشکل  اقتصادی  خانواده ھا در پرداخت  شھریه  با کم  ک

 وام  بلند مدت  به  دانشجویان  است  درصد تخفيف  نيز قادر به  پرداخت  شھریه  دانشگاه  آزاد نيستند. راه حل  اساسی  ارایه ٢٠ یا ١٠دارند که  با وجود 

که  این  وام  را دولت  باید با اختصاص  بودجه یی  به  دانشگاه  تامين  کند.

 باید با توجه  به  وضعيت  بيکاری  و عدم  اشتغال ، مبلغ  وام  موردعباسپور درباره  اینکه  اگر منبع  مالی  مورد نياز دانشگاه  تامين  نشود، دانشجو چگونه 

نسبت  به  تامين  این  بودجه  اقدام  کرده  و آن  را مورد توجه نظر را بازپرداخت  کند، توضيح  می دھد: اميدوارم  ھم  دولت  و ھم  مجلس  شورای  اسCمی  

 ميليارد تومان  برای  پرداخت ۶٠ دولت  برای  این  منظور مبلغی  در نظر گرفته  نشده  بود اما باز ھم  ٨۴قرار دھند. البته  علی رغم  اینکه  در بودجه  سال  

ه  شھریه  پرداخت  می کنند، بتوانند وامی  به  اندازه  شھریه  کامل وام  به  دانشجویان  اختصاص  یافت . به  گفته  عباسپور برای  اینکه  ھمه  دانشجویانی  ک

ھای  دولت  طی  سال ھای  اخير ميليارد تومان  و ده  برابر مبلغ  فعلی  نيازمند ھستند که  با توجه  به  افزایش  درآمد۶٠٠خود بگيرند، دانشگاه ھا به  

اختصاص  چنين  بودجه یی  مشکل  به  نظر نمی رسد.

نشجویی  شامل  صندوق  رفاه  دانشجویان  وزارت  علوم ، صندوق به  گفته  عباسپور تھرانی فرد ھم اکنون  وام  شھریه  دانشجویان  را سه  صندوق  رفاه  دا
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ی پردازد.رفاه  دانشجویان  وزارت  بھداشت  و نيز صندوق  رفاه  دانشجویان  دانشگاه  آزاد اسCمی  م

ه  به  صندوق  رفاه  دانشگاه  آزاد اختصاص  می یابد. با توجه  به عباسپور تصریح  می کند: نيمی  از بودجه ھای  اختصاص  یافته  دولت  برای  صندوق ھای  رفا

 ميليارد تومانی ،طبيعی  است .٣۵ تا ٣٠ درصد دانشجویان  کشور در این  دانشگاه  تحصيل  می کنند، اختصاص  بودجه  ۵٠اینکه  

 ميليون  تومان  اعCم ٣گاه ھای  دولتی  را برای  کشور ریيس  کميسيون  آموزش  و تحقيقات  مجلس ، متوسط  ھزینه  ساTنه  تحصيل  ھر دانشجوی  دانش

کرد.

 ھزارتومان  است . بنابراین  می توان  گفت  که  مخارج  تحصيل  در دانشگاه  آزاد یک ۶٠٠این  مساله  در حالی  است  که  متوسط  شھریه  در دانشگاه  آزاد 

پنجم  دانشگاه ھای  دولتی  است .

نشجویان  دانشگاه  آزاد زیاد نيست .به  اعتقاد عباسپور با بررسی  این  شرایط  می توان  مدعی  شد که  مبلغ  شھریه  برای  دا

ویان  به  جای  تخفيف  یا کاھش  شھریه ھا موافق  ھستند.بسياری  از کارشناسان  نيز ھمانند عباسپور تھرانی  فرد با اعطای  وام  شھریه  به  دانشج

 شھریه  دانشگاه ھا پس  از کارشناسی  اعCم  می شود.بطوری که  «جعفر توفيقی » وزیر علوم  دولت  خاتمی  نيز با ھمين  اعتقاد، می گوید: مبلغ 

آورد است  و به  زور نمی شود آن  را کم  یا زیاد کرد.شھریه ھا باید حداقلی  از کيفيت  را تضمين  کنند. ھزینه ھای  آموزش  عالی  نيز قابل  بر

  سرانه  دانشجویی  را تامين  کند.بنابرگفته  توفيقی  در برنامه  چھارم  توسعه  کشور، سازمان  مدیریت  مکلف  شده  است  که

اھده  می شود که  شھریه ھای  فعلی  رقم  باTیی  نيست .وی  می گوید: این  شاخا خوبی  است . من  اطمينان  دارم  که  اگر این  عدد منتشر شود، مش

آزاد اعCم  شده  به  جای  تخفيف ، وام  در نظر گرفته  شده  و این وی  درباره  ناکارآمد بودن  طرح  کاھش  شھریه ھا می گوید: در طرحی  که  برای  دانشگاه  

  شود، این  وام  بخشيده  می شود.وام  فعCص بدھی  دانشجویان  محسوب  می شود. البته  اگر منبعی  برای  تامين  بودجه  یافت

تعيين  شھریه  براساس  رشته  و واحد

 شھریه ٨۵ ٨۶ در سال ھای  آینده  می گوید: از سال  تحصيلی  خالقی  معاون  آموزش  وزارت  علوم  درباره  چگونگی  تعيين  شھریه  دانشگاه  آزاد اسCمی 

ا توجه  به  در نظر گرفتن  توسعه  و ارتقای  کيفيت  واحدھا ودانشجویان  تازه  وارد دانشگاه  آزاد اسCمی  براساس  شاخاھای  علمی  آموزش  ھر واحد و ب

 شود.منطبق  برمدل  تعيين  شده  ھزینه  سرانه  دانشجویان  از سوی  سازمان  مدیریت  تعيين  می

سال  آینده  تعيين  شھریه  این  دانشگاه  براساس  رشته  وبه  گفته  وی  در سال ھای  گذشته  تعيين  شھریه  براساس  رشته  صورت  می گرفت ، اما از 

واحد صورت  می گيرد.

، ضریب  افزایش  بطور یکسان  و کمتر از نرخ  تورم  رسمی  خواھد بود.٨۴معاون  آموزشی  وزیر علوم  اظھار می کند: برای  ورودی ھای  سال ھای  قبل  از 

 ضریب  دیگر دو نرخی  نخواھد بود.یعنی  از سال  آینده  افزایش  شھریه  دانشگاه  آزاد اسCمی  با ضریب  یکسان  است  و این 

کاھش  شھریه  دانشجویان  از منظر

ریيس  دانشگاه  آزاد

يات  امنای  دانشگاه  آزاد اسCمی  می گوید: از سال  تحصيلی دکتر عبدهللا  جاسبی  درباره  طرح  کاھش  شھریه ھای  این  دانشگاه  با توجه  به  مصوبات  ھ

 گرفتن  توسعه  و ارتقای  کيفيت  واحدھا و منطبق  با شھریه  این  دانشگاه  براساس  شاخاھای  علمی  و آموزشی  ھر واحد و با توجه  به  در نظر٨۶٨۵

مدل  تعيين  شده ، ھزینه  سرانه  دانشجویان ، توسط  سازمان  مدیریت  مشخا می شود.

 شھریه  به  صورت  براساس  این  مدل  تعيين  شھریه  شده  و برای  ورودی ھای  سال ھای  قبل  ضریب  افزایش ٨۶٨۵وی  می افزاید: ورودی ھای  سال  

یکسان  و کمتر از نرخ  تورم  رسمی  خواھد بود.

 و با توجه  به  اینکه  افزایش  شھریه ٨۴ اظھار می  کند: به  منظور مساعدت  به  دانشجویان  ورودی  ٨۴وی  ھمچنين  درباره  شھریه  دانشجویان  ورودی  

تر بوده  است ، مقرر شد شھریه  نسبت  به  دانشجویان  سال ھای  قبل  به  علت  افزایش  حقوق  و مزایای  ھيات  علمی  بيش٨۴دانشجویان  ورودی  سال  

 درصد کاھش  یابد که ١٠ درصد بر اساس  گروه بندی  جدول  نقل  و انتقاTت  و حداقل  ١٢دانشجویان  این  سال  در ترم  دوم  سال  تحصيلی  جاری  متوسط  

ی  این  کاھش ، تخفيف  تلقی  می شود.این  کاھش  به  عنوان  وام  درازمدت  بوده  و در صورت  مساعدت  به  دانشگاه  از ھر منبع

  حمایت  نسبت  به  دانشجویان  دانشگاه  آزاد اسCمی ،جاسبی  در خاتمه  خاطرنشان  می کند: با توجه  به  سياست ھای  دولت ، در صورت  تحقق  این

 درصد وام  درازمدت  می دھد.دانشگاه  شبانه  با مشکCتی  مضاعف ۵دانشگاه  به  سایر دانشجویان  متناسب  با این  کمک  حداقل  

بلکه   نمی شود  منتھی   آزاد اسCمی   دانشگاه   به   تنھا  پرداخت  شھریه ھای  سنگين   کارشناسی  ومساله   دوره ھای   دانشجویان   از  بسياری  

نيز بشدت  تحت  فشار قرار دارند.  بنابراین  ھمان  طور که  مسئوTن  نسبت  به  کاھش کارشناسی  ارشد دوره ھای  شبانه  دانشگاه ھای  دولتی  
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ای  رفع  مشکCت  این  دانشجویان  نيز راھکارھایی  ارایه شھریه ھای  دانشجویان  دانشگاه  آزاد اسCمی  توجه  نشان  می دھند، انتظار می رود که  بر

دھند.

  تحقيق  و بررسی  است  و مقرر شده  که  با توجه  به  رشته  وعلی  عباسپور تھرانی فرد در این  رابطه  می گوید: وزارت  علوم  نيز در این  خصوص  مشغول

 درصد کاھش  شھریه  برای  آنان  در نظر گرفته  شود.٢٠ تا ۵شرایط  خاص  دانشجویان  بين  

عکس العمل ھای  مردم  نسبت  به  طرح  کاھش  شھریه  دانشگاه  آزاد

ھروندان  در این  خصوص  به  اظھارنظرھایی  پرداختند.پس  از نھایی  شدن  طرح  ميزان  شھریه  دانشگاه  آزاد مخالفان  و موافقان  بسياری  از ش

 به  سمت  پولی  شدن  پيش  می رود. به  ھمين  خاطرمحمدحسين  اسدی  درباره  دانشگاه  آزاد اسCمی  می گوید: ھمه  چيز در ایران  خود به  خود

د را می فروشد، چه  توقعی  از دانشگاه  آزاد اسCمی تکليف  دانشگاه  از اول  پولی  شدن  است . وقتی  دانشگاه  صنعتی  شریف  اعتبار علمی  خو

می توان  داشت .

اسواد کمی  از آن  بيرون  می آیند.عدم  رضایت  عمومی  ازبه  اعتقاد اسدی  کيفيت  آموزش  در دانشگاه  آزاد بسيار پایين  است  و دانش آموختگان  ب

ربيت  جوانان  بلکه  با ھدف  اقتصادی  ایجاد می شود، نتيجه یی مدیریت  و ھزینه ھای  آن  نيز مزید بر علت  شده  است .زیرا دانشگاھی  که  نه  با ھدف  ت

بھتر از این  در بر نخواھد داشت .

ی  کسی  که  به  درس  خواندن  عCقه  دارد و دارای  استطاعت نسترن  موسوی  نيز می افزاید: شھریه ھا گران  نيست  بلکه  درآمد مردم  پایين  است . برا

آن  اقدام  کرده اند. آنھا باید اول  به  فکر وضع  ھزار تومان  ھم  زیاد است . مسئوTن  به  جای  عوض  کردن  صورت  مساله  به  پاک  کردن  ۵٠مالی  نيست ، 

معيشت  مردم  باشند.

ین  در حالی  است  که  در بسياری  از کشورھای  پيشرفته مسعود اميری  نيز می گوید: متاسفانه  در کشور ما سيستم  گزارش  عملکرد ساTنه  نداریم  ا

 سایر عCقه مندان  ساليانه  گزارش  بدھد که  با وجوه  دریافتی  ازدنيا این  امر نھادینه  شده  است . دانشگاھی  مثل  دانشگاه  آزاد باید به  دانشجویان  و

آنان  چه  کرده  است .

ه  جرات  می گویم  فقط  یک  حرف  است  و مسئوTن  باید آن  را دروی  می افزاید: اینکه  مسئوTن  می گویند این  ھزینه  صرف  اضافه  حقوق  استادان  شده  ب

مالی  روی  سایت  دانشگاه  ارایه  نمی کنند.قالب  عدد و رقم  ثابت  کنند. اگر آنچه  می گویند درست  است ، چرا در قالب  گزارش ھای  

رد. درصدی  در مقابل  شھریه ھای  کCن  دانشگاه  آزاد ھيچ  تاثيری  به  حال  دانشجویان  ندا١٢مينو ترابی  نيز می گوید: کاھش  

  نماندن  از قافله  اقتصاد با بھانه  افزایش  حقوق  استادان ،مھيار فرجی  نيز تصریح  می کند: متاسفانه  در ایران  مراکز علمی  و دانشگاھی  برای  عقب

صيCن  پایين  و فاقد معيارھای  علمی  Tزم  است .شھریه ھای  گرانی  را به  مردم  تحميل  می کنند. در حالی  که  کيفيت  تحصيلی  فارغ التح

  آموزشی  را چطور برطرف  می کنند؟فرشيد سعيدی  تنھا به  این  جمله  بسنده  می کند که  اگر شھریه ھا را ھم  کم  کنند، ضعف

رادی  که  به  ھيچ  طریقی  نمی توانند وارد دانشگاه ھای  دولتی مونا ھمتی  نيز بر این  باور است  که  نقش  دانشگاه  آزاد را در کارآفرینی  و آموزش  اف

یی  که  دوست  دارد می تواند درس  بخواند نه  مثل  دانشگاه شوند، نمی توان  انکار کرد. زیرا خوبی  دانشگاه  آزاد این  است  که  ھر کس  در ھر رشته 

ھر صورت  کسی  که  به  دانشگاه  آزاد می رود باید با تCشی سراسری  که  به  زور از ميان  جاھای  باقيمانده  سھميه ھا، دانشجو پذیرفته  می شود. در 

مضاعف  درس  بخواند تا ھزینه یی  که  متحمل  می شود به  ھدر نرود.

 ھزار تومان  می شود. مشکل  دانشجویان ۴٠ درصد آن  ١٠ ھزار تومان  است  که  ۴٠٠محمد عCیی  می گوید: شھریه  دانشگاه  آزاد در یک  ترم  حدودا 

و پرداخت  کنند. متاسفانه  ھزار تومان  از شھریه  کم  شود تا مردم  بتوانند خرج  دانشگاه  آزاد را براحتی  تحمل  ٢٠٠ ھزار تومان  نيست  بلکه  باید ۴٠ما 

رد.ھنوز در ایران  این  نکته  جا نيفتاده  است  که  با تبليغات  نمی توان  مشکCت  را حل  ک

ه ھای  واقعا ھنگفت  دوره ھای  شبانه  مقطع  کارشناسی سارا جمالی  اظھار می کند: اميدواریم  این  طرح  در حد حرف  نباشد و ھمچنين  شامل  شھری

 ھزار تومان  شوخی  نيست .۵٠٠ارشد ھم  بشود. زیرا پرداخت  ترمی  یک  ميليون  و 

فرمھر آریا
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انتخاب رشته بر حسب ع)قه و استعداد

کنکور مسئله ایست که ھمه ساله باعث به وجود آمدن استرس و تنش و

افراد خانواده و از  ميليون  ميليون داوطلب و چند  یک  از  بيش  اضطراب در 

١٣٩٠آشنایان این داوطلبان می شود.خوشبختانه قرار است که از سال 

کنکوری به شکل امروز نداشته باشيم و گزینش ھا بر حسب معدل داوطلبان

طی سالھای دبيرستان صورت گيرد.

استرس کنکور برای برخی افراد به قدری است که شب کنکور را با فشار

فرا کنکور  موعد  تا  نميروند  خواب  به   Cاص گاه  و  کنند  می  تحمل  زیادی 

برسد.شب کنکور شبی است که داوطلب به خواب کافی احتياج دارد تا به

آرامش دست پيدا کند و مطالب خوانده شده را در ذھن خود تحکيم کند.

پس از جلسه کنکور، کسانی که با رتبه ھای قابل قبول مجاز به انتخاب

درس سنگين  بار  که  چرا  دارند،  خوبی  بسيار  شوند حس  می  رشته 

خواندنھای متوالی و فشار کنکور تا حدودی از روی دوششان برداشته شده

است.اگر فردی را با رتبه خوب در کنکور مCحظه کرده باشيد حرف من را

تصدیق می کنيد و می بينيد که چنان این گونه افراد خوشحالند که گویی

دنيا را به آنھا داده اند. ان مع العسر یسرا اما در این بين ھستند افرادی که

علی رغم تCش زیاد و کوشش فراوان، رتبه ھای خوبی کسب نکرده اند.

انگار درست آب سردی بر پيکر آنھا ریخته شده و باید از نو برای کنکور سال

بعد یا برای کاری دیگر برنامه ریزی کنند و مسلما فشاری که بر آنھا وارد می

شود چند برابر خواھد شد.

حرف مردم و فکر داوطلبان که به این حرفھا می افتد، خود منشا فشارھای بيشتری است.

 کنکور با ھمه ی فشارھا و استرسھایش حذف خواھد شد.١٣٩٠بسيار خرسندیم که انشاهللا از سال 

 شده اند و با رتبه ھای قابل قبول، قصد حضور دراما بحث انتخاب رشته بحثی بسيار مھم و حياتی برای داوطلبانی است که مجاز به انتخاب رشته

دانشگاه را دارند.

ھند و قصد کمک به او را دارند.اما گاه متاسفانهمسلما دوستان و آشنایان و خانواده داوطلبان پس از دیدن رتبه فرد، پيشنھاداتی به او می د

اقب بد بعدی آن می شوند.خواسته یا ناخواسته افرادی که دور و بر فرد ھستند باعث انتخاب ھای نادرست برای فرد و عو

ر می آورده و مثC به رشته ھای مھندسی عCقه ای ندارد به احتمال زیاد مورد سرزنش اطرافيان قرا۵٠فردی که مثC در رشته ریاضی رتبه 

ه این خوبی آوردی که بری رشته ... بخوانیگيرد.اطرافيان او احتماT چنين جمله ای را بيان می کنند:این ھمه وقت درس خواندی و رتبه ب

رشته ای مبادرت می ورزند که به آن عCقه ایبرخی از داوطلبان به ناچار تن به خواسته اطرافيان می دھند و بدون ميل و رغبت به خواندن 

نفرات برتر کCسشان بوده، اکنون افت تحصيلی شدیدیندارند.در کمال تعجب خانواده ھا ميبينند که فرزندشان که تا پيش از رفتن به دانشگاه جزو 
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 فکر ترک تحصيل یا تغيير رشته به ذھنش میپيدا کرده و حتی گاه به انحراف ھم کشيده می شود.یا پس از چند ترم از رشته خود زده شده و

رسد.چرا؟

بپيماید.چون دیگران نگذاشته اند که او رشته مورد عCقه اش را انتخاب کند و راھی را که دوست دارد 

چون برای انتخاب او ارزشی قائل نشده اند و فقط منافع خود را مدنظر قرار داده اند.

بازگشتشان بسيار سخت است.چه بسيارند افرادی که با این انتخابھای غلط اکنون چاره ای جز تسليم و رضا ندارند و راه 

 برحسب عCقه و استعداد داوطلب انجام دھند.توصيه ما به داوطلبان کنکور و خانواده ھای محترمشان این است که حتی اTمکان انتخاب ھا را

 نداشته باشد.ممکن است داوطلبی به رشته ای عCقه مند باشد اما توانایی Tزم برای موفقيت در این رشته را

مسئله استعداد و توانایی ھم مسئله بسيار مھمی است.

امروزه دیگر به راحتی نمی توان گفت که کدام رشته از رشته ھای دیگر برتر و باTتر است.

درک کارشناسی ھستند، به راحتی نمی توانبا افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه ھای سراسر کشور و با افزایش تعداد افرادی که دارای م

پيش بينی کرد که کسی که ليسانس فCن رشته را بگير حتما سر کار است.

 کار پيدا کنند.کسانی که برای تحصيل به دانشگاه ھا ميروند باید به فکر ادامه تحصيل باشند اگر می خواھند

خواسته دیگران.پس چه بھتر است که ما اجازه دھيم داوطلبان بر حسب عCیقشان انتخاب کنند تا بر حسب تحميل 

نگيزه دارد.اما وقتی رشته ای را به او تحميل میوقتی فرد به رشته ای عCقه دارد، برای ادامه تحصيل در آن رشته ھم برنامه ریزی می کند و ا

ه احساس پوچی برسد.کنند فرد دوره کارشناسی یا کاردانی خود را ھم با بی ميلی به پایان ميرساند و ممکن است ب

ا خود مسير زندگی خود را رقم بزنند.والدین محترم، برای انتخاب فرزندان خود ارزش قائل باشيد و به نظر آنھا احترام بگذارید ت

http://vista.ir/?view=article&id=330391

انسان تک ساحتی

● دیدگاه آسيب شناسانه مرتضی زاھدی برنظام تعليم و تربيت در ایران

به  نزدیك  به عنوان٣با گذشت  انقCب اسCمی  تكاملی  از حيات   دھه 

برای تمامی تكاپوھای جامعه ایرانی  توان  پویا، امروز می  و  جریانی زنده 

شدن را، كه بر مدار ھویت دینی و ملی ایرانيان می چرخد، در دل گفتمان

به انقCب اسCمی  دیگر،  بيان  به  معنا كرد.  ایران  مردم  انقCب اسCمی 

تاریخی ایرانيان برای رسيدن به مقصد و مقصود عنوان نقطه عطف سير 

تمدن اسCمی ایرانی، برای تفسير تمام تكاپوھای ایرانيان در مسير شدن،

رساترین كCم است.

جوھره این حركت رو به تكامل كه با جان اھالی علم و فضيلت این آب و خاك

آميخته است، این امكان را فراھم می آورد كه متناسب با مقتضيات زمان و

با نظربه انتظارات جامعه آرمانی، آسيب ھا و موانع راه آشكار شود و چاره

جویی برای رفع آنھا مورد مطالبه قرار گيرد.
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ود كنونی و اھداف و كاركردھای مورد انتظاربر ھمين اساس، نگاه آسيب شناسانه به سير یادشده، ضمن آن كه ناھمسازی ميان ساختارھای موج

ی ترسيم شده را ضروری می داند، مؤید اینجامعه آرمانی را به روشنی مشخص می كند و اصCح و یا ایجاد ساختارھایی ھماھنگ با آرمان ھا

لبته آن ھم نيازمند به تدوین تئوری و الگومطلب است كه انقCب اسCمی اگرچه از سرمایه محتوایی بس غنی و استواری برخوردار است - كه ا

محتوا، ھنوز در ابتدای راه است. از جمله مواردیاست - اما در ایجاد ساختارھای نوین و یا اصCح ساختارھای پيشين به گونه ای متناسب با آن 

باید دیده آنچنان كه  بالندگی در آن  ناسازه محتوا و ساختار، امكان رشد و   نمی شود و ساليانی است كه اندیشمندان،كه به خاطر وجود 

تار توجه و تحول جدی در آن ھستند، نظامدانشگاھيان، اھالی قلم و اصحاب رسانه و سایر دلسوزان فكر و فرھنگ در ميھن اسCمی ما خواس

 دانست.تعليم و تربيت در كشور است كه به حق باید آن را زیربنای ھر رشد و توسعه موزون و پایداری

صحيح مدل قدیمی رایج در كشور،... باTخره ما باید ازرھبر معظم انقCب در این باره می فرمایند: «... در رابطه با مسأله نوسازی نظام آموزش و ت

 و تصحيح كنيم، یا باید آن را به طور كلییك مقطعی شروع كنيم و این شيوه قدیمی شصت سال پيش را كه ھمچنان حاكم بر كشور است، تبدیل

تغيير بدھيم یا به صورت تدریجی تغيير بدھيم.»

ی از انسان بنا شده است، از سال ھا پيشضعف نظام آموزشی كنونی در ایران و سایر جوامع اسCمی كه برپایه شناخت تك ساحتی مكاتب غرب

ی این نظام در شكوفا كردن استعدادھای بالقوه روحیآگاھان عرصه تعليم و تربيت را بر آن داشته است تا ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به ناتوان

ھای فعلی تعليم و تربيت با ھویت دینی و ملی وو روانی انسان و تربيت و پرورش انسان ھای رو به تعالی و كمال، ناسازگاری مبانی و ساختار

سی و نيز غفلت از نيروھای برتر انسانی ھمچوناتكای صرف راھبردھای آموزشی بر حافظه و محصور بودن آنھا در دایره تنگ و تاریك ادراكات ح

.عقل، تفكر، عاطفه و اراده را به عنوان عوامل اصلی این ضعف و ناتوانی موردتوجه قرار دھند

شته است، ولی گذشت زمان ثابت كرده استاگرچه این ھشدارھا در مواردی، برخی تحوTت و اجرای بعضی طرح ھای علمی و عملی را در پی دا

ی تجویز شده از سوی سازمان ھایی مانند یونسكو،كه دوای درد تعليم و تربيت در ایران را نمی توان در طرح ھایی مانند «تيمز» و یا نسخه ھا

م و تربيت در كشورما نه ضعف در ریاضيات یایونيسف ویا مراكز علمی و تحقيقاتی آمریكایی و اروپایی جست وجو كرد. چون مشكل اساسی تعلي

مبانی و منابع مندرج در متن دین و نيز عدمفقدان برنامه ھایی ھمچون مشق دموكراسی كه بيگانگی ساختارھا و روش ھای تعليم و تربيت با 

انطباق آنھا با انتظارات و ملزومات فرھنگ و تمدن اسCمی و ایرانی است.

وم این تجربه ھا ھيچ گرھی ازكار بسته آموزش واز این رو، اكنون پس از تجربه و آزمون كردن تمامی طرح ھای یاد شده، اگر معتقد باشيم تدا

پرورش ما باز نمی كند، به خطا نرفته ایم. «پس چاره ای باید اندیشيد».

يات ارزشمند اجرایی و علمی - پژوھشی خود دردكتر مرتضی زاھدی یكی از اندیشمندان عرصه تعليم و تربيت در كشور است كه با تكيه بر تجرب

د را در كتابی با عنوان «نظریه تعليم و تربيت درزمينه مسائل مربوط به آموزش و پرورش (از زمان دولت شھيد رجایی تاكنون) نتایج تحقيقات خو

مبانی تعليم و تربيت اسCمی از متناسCم» گردآورده است. وی با آسيب شناسی نظام آموزشی فعلی در كشور كوشيده است با استخراج 

 در كشور ارائه دھد.آیات و روایات و نيز معرفی ساختارھایی متناسب با آنھا، بدیلی را برای نظام آموزشی كنونی

دم شناخت صحيح و ھمه جانبه از انسان ومھمترین نقدی كه به اعتقاد دكتر زاھدی متوجه نظام فعلی تعليم و تربيت در كشور است، به ع

) و با این توضيح كه١توی، آتيناه حكماً و علماً» (استعدادھای روحی و روانی او مربوط می شود. وی با تمسك به آیه شریفه «ولما بلغ اشده و اس

 و كمال شدائد قوای انسان می داند، معتقد استقرآن كریم در این آیه شرط تعادل و مسوی بودن انسان و دستيابی او به حكمت و علم را، بلوغ

فاھيم عقCنی و وحيانی و ارزشی به انسانكه نظام آموزشی فعلی به دليل غفلت و حتی بی خبری از استعدادھای درونی انسان در انتقال م

دھا و ھدایت ھا آشنا كند و به تبع آن نمی تواند انسانناكارآمد است و به ھمين خاطر قادر نيست انسان را با ارزش ھای درونی خود و بایدھا و نبای

 چنين شرایطی حتی در سطوح عالی علمی متولیرا از گمراھی ھا و تردیدھا و اوھام و فلسفه ھای پوچ گرا مصون نگاه دارد. نظام آموزشی در

پرورش دانش پژوھانی می شودكه بيش از پيش خود را مقھور عظمت و قدرت علمی غرب می دانند.

قل و تفكر اصCح كرد؟حال چگونه باید نظام آموزشی كنونی را از حافظه محوری نجات بخشيد و آن را براساس پرورش ع

ھای درسی و علمی و تمام اركان و محتوای علمیچگونه باید موجبات رھایی علوم از وابستگی به غرب را فراھم آورد، در حالی كه تمامی كتاب 

فھيم می كند كه جھان سكوTر مجمع تمامینظام كنونی چه در مدرسه و چه در دانشگاه با روش ھای مختلف به دانش آموزان و دانشجویان ت

دستاوردھای علمی بشر است و مسلمانان را چاره ای جز ترجمه دستاوردھای غربی نيست.

كر عقCنی را می شناسند تا بتوانند برایزاھدی با طرح این سؤال كه آیا نظام كنونی آموزشی در مدرسه و دانشگاه، عقل و شاخص ھای تف
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 غریزی در این نظام مجالی برای شناخته شدنپرورش انسان ھای عاقل برنامه ریزی كند و آیا عواطف عالی انسانی و تفاوت آنھا با احساسات

كار می كند و سپس ویژگی ھا و امتيازات تعليم ودارند، ضرورت بازنگری در نظام آموزشی را به علت غفلت از عظيم ترین سرمایه ھای انسانی آش

تربيت اسCمی را این چنين برمی شمرد:

ش عقل را مشخص می كند.) تعليم و تربيت اسCمی عقل را تعریف، شاخص ھای عقCنيت را ارائه و شيوه ھای تربيت و پرور١

يين می كند و تفكر صحيح را توسعه و تعميق) تفكر را به عنوان اساس رشد در حيات انسانی معرفی و شاخص ھای تفكر سازنده و صحيح را تب٢

می بخشد.

 معيارھای تربيت و پرورش صحيح آن را بيان می) با ارائه تعریف علمی از عواطف عالی انسانی و بازشناختن آن از احساسات غریزی و حيوانی،٣

م می آورد.كند و بدین ترتيب موجبات معطر شدن حيات اجتماعی انسان به عطر عواطف عالی انسانی را فراھ

) معرفت و علم را به شعور و بصيرت و نورانيت در وجود انسان تبدیل می كند.۴

ند یقينيات و حقایق را از اوھام و اندیشه ھای) تعليم و تربيت اسCمی با روش صحيح و خاص خود انسان را به گونه ای تربيت می كند كه بتوا۵

 انتخاب كند.سست بنياد تميز دھد و مسير روشن و قابل اعتمادی را برای پيمودن در زندگی فردی و اجتماعی

عقCنی و وحيانی توانا می سازد و بدین وسيله) از طریق توجه به دستگاه ادراكات عالی انسانی و پرورش آنھا، انسان را در ادراك مفاھيم ۶

ی كند و شيوه ھای بھره مندی از آن عوالم عالی را به اوانسان را با عوالم بس فراخ تر، كامل تر، پيچيده تر و ماندگارتر از دنيای محسوسات آشنا م

می آموزد.

مندی از عقCنيت به ھدایت خود و جامعه اش قيام كند.) انسان را قادر می كند تا با تكيه بر رھنمودھای عقل و از راه مھارت در خردورزی و بھره ٧

تربيت مانند (نظریات مربوط به شناخت عقل،دكتر زاھدی ضمن آن كه در كتاب خود به توضيح و تبيين مشروح نظریات اسCمی در باب تعليم و 

یی برای آنھا می پردازد، معتقد است از آنجا كه اسCم وتفكر، عاطفه، قلب، اراده، علم، بلوغ و... و كيفيت و ماھيت آنھا) و ارائه راھكارھای اجرا

به انسان و نيازھای او از شناخت و دركیمعارف اسCمی و تعليم و تربيت اسCمی از آبشخور معارف وحيانی و الھی سيراب می شوند، نسبت 

د بنابراین حتی اگر استقرار تعليم و تربيت اسCمی،بسيار كامل تر از آنچه در نزد سایر مكاتب تربيتی جھان - كه ساخته ذھن بشرند - برخوردارن

 انقCب درخصوص اسCمی شدن تعليم ودستور مؤكد قانون اساسی جمھوری اسCمی ایران و مطالبه امام راحل رحمت هللا عليه و رھبر معظم

تنھا به دليل وجود امتيازات فوق العاده ای كه تعليمتربيت در دانشگاه ھا و مدارس و نياز مبرم و اساسی برای ظھور تمدن اسCمی ایرانی ھم نبود 

فرزندان این مرز و بوم باید تعليم و تربيتو تربيت اسCمی نسبت به آموزش به سبك غربی داردو تنھا به دليل ضرورت تربيت و پرورش صحيح 

اسCمی، محور اندیشه ھا و مفاھيم علمی در آموزش و پرورش و دانشگاه ھا قرار گيرد.

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=245441

اين تست ھا از کجا می آيند

باTی برگه ھای پاسخنامه كنكور یك مستطيل خالی كوچك ھست كه روی

آن نوشته اند: «داخل این كادر چيزی ننویسيد.» داوطلبان آزمون سراسری

بنویسند و این كادر چيزی  اند كه داخل  را داشته  ھميشه این وسوسه 

ھميشه ھم می ترسيده اند كه نكند این وسوسه حواسشان را پرت كند و
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یا عCمتی درون نقطه ای، خطی  واقعاً  مدت كنكور  در طول  باعث شود 

مستطيل بكشند و زحمت یك سال درس خواندن را به باد بدھند. آنھا مثل

جانشان در طول سه، چھار ساعتی كه روی صندلی دسته دار نشسته اند

و به سياه كردن یكی از چھار گزینه مشغولند، از این كادر سفيد و تھی

مواظبت می كنند. با این حال، با تردید به خود می گویند كه احتماTً این كادر

ھم چيز مھمی نيست و ھشدار باTی آن ھم بيشتر برای ترساندن داوطلب

است. ولی حقيقت این است كه نوشتن عCمتی در این مستطيل رازآلود

 نفر از داوطلبان داخل این٢٠٠- ٣٠٠گناھی نابخشيدنی است. ھر سال 

كادر چيزی می نویسند و خود را بدبخت می كنند. رئيس مركز آزمون سازی

 می كند حتماً پاسخنامه اصل وو روان سنجی سازمان سنجش آموزش كشور می گوید: «این كادر یك بررسی محرمانه است كه امتحان

غيرتقلبی باشد. اگر یك نقطه داخل آن بيفتد دیگر پاسخنامه تصحيح نمی شود.»

●افسانه ھای كنكور

قاتی است كه ھر سال تكرار می شود و برآزمون سراسری دانشگاه ھای كشور یا ھمان كنكور دولتی، یكی از مھمترین و امنيتی ترین اتفا

 و افسانه ھای زیادی از كنكور ساخته شده و برجمعيت زیادی از مردمان این مملكت تاثير خوب یا بد می گذارد. برای ھمين است كه داستان ھا

ن به نقطه دورافتاده نامعلومی در ایران فرستاده میزبان مردم جاری شده است. مثCً می گویند كه طراحان سئواTت كنكور، از چند ماه قبل از آزمو

ته می شوند یا اینكه گفته می شود اگر كسی میشوند و سئواTت را در قرنطينه طرح می كنند و تا پایان برگزاری كنكور در ھمان محل نگه داش

ه بسا اگر ھمه گزینه ھای «ج» یك پاسخنامه راخواھد با شانس به سئواTت پاسخ بدھد بھتر است كه ھميشه گزینه «ج» را انتخاب كند و اصCً چ

گونه است كه تصور می كنيم؟ اسدهللا آسرایی به ماانتخاب كنيم در كنكور قبول ھم بشویم و افسانه ھایی از این دست. آیا برگزاری كنكور ھمين 

ساله، با مو و ریش تقریباً سفيد. دفتر۵٠پاسخ می دھد. او رئيس مركز آزمون سازی و روان سنجی سازمان سنجش است. مردی است حدود 

ميز و صندلی ھای اتاقش از برگه ھای بستهكوچك كارش در قلب ساختمان سازمان سنجش در خيابان كریم خان زند تھران واقع شده و سرتاسر 

 آزمون برگزار می كند كه یكی از آنھا آزمون۶٠بندی شده و دفترچه و كاغذ پوشيده شده است. او می گوید: «سازمان سنجش در طول سال حدود 

سراسری است.»

● آزمون ورود به دانشگاه ھا

رشی سازمان ھا و ھمين آزمون سراسریآزمون كاردانی به كارشناسی، آزمون كارشناسی ارشد، آزمون سراسری استخدامی، آزمون ھای سفا

ی سازمان سنجش می گوید: آزمونی است كه سازمان سنجش در طول سال برگزار می كند. رئيس مركز آزمون سازی و روان سنج۶٠از جمله 

۵٩مون سراسری است و بقيه  آزمون به دو دسته تقسيم می شوند و ھر دسته به شكل خاصی برگزار می شود. یك دسته ھمين آز۶٠«این 

 ھای آن بر اساس منابع طرح می شود. یعنیآزمون در دسته دیگر قرار دارند.» آزمون سراسری تنھا آزمونی در سازمان سنجش است كه سئوال

مل به داوطلبان معرفی می كند. اما برای سایراین سازمان ھر سال كتاب ھایی- منابعی- را كه از داخل آنھا تست ھا طرح می شوند با اسم كا

مثCً در آزمون كارشناسی ارشد خود داوطلب باید برودآزمون ھا تنھا سرفصل ھا معرفی می شوند و داوطلب خود باید منابع و كتاب ھا را پيدا كند. 

و منابع مربوط به سرفصل حقوق تجارت یا ریاضی مھندسی را بيابد.

●طراحان چه كسانی ھستند

 سازمان سنجش می شوند و به«برای طرح سئوال ھای كنكور سراسری، زمان محدودی مشخص نشده است. طراحان در تمام سال وارد

كور چه زمانی برگزار می شود.» آسرایی می گویدجاھایی كه ورود افراد ممنوع است می روند، سئوال طرح می كنند و كاری ھم ندارند كه این كن

 آموزش و پرورش و دانشگاه ھا طراحان را بر اساسكه طراحان ھم از دبيران ھستند و ھم از ميان استادان دانشگاه. نھادھای مختلفی چون ادارات

د و با ارتباط با مراجع ذی صCح مطمئن میتجربه شان به سازمان سنجش معرفی می كنند. سازمان مدتی به طور آزمایشی با آنان كار می كن

ز خود سازمان سنجش دست به كار میشود كه آنھا صCحيت عمومی طراحی تست ھای كنكور را دارند. برای اطمينان از شرایط تخصصی ني

از زیست شناسی و فيزیك گرفته تا ادبياتشود. پس از این مقدمات كسانی كه شایستگی Tزم را داشته باشند در گروه ھای مخصوص ھر درس، 

 نفر عضو دارند. تست ھای طرح شده توسط یك كميته با دست كم پنج عضو از٣٠ تا ٢٠و عربی وارد می شوند. ھر یك از این گروه ھا نزدیك به 
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د: «اگر كوچكترین مشكلی درباره طراحان پيشپيشكسوتان ھر گروه نھایی و به بانك سئواTت افزوده می شوند. رئيس مركز آزمون سازی می گوی

ی بانك سئوال مشغولند. در این بانك ھميشه چند ھزاربياید آنھا را جایگزین می كنيم.» به این ترتيب در تمام طول سال طراحان به توليد تست برا

بانك سئوال بيرون كشيده می شود. اینسئوال موجود است. ھنگامی كه فصل آزمون سراسری فرا می رسد، تست ھا به تعداد Tزم از داخل 

ر محسوب می شوند و كميته طراحان بایدسئوال ھا باید دوباره بررسی شوند چون ھر سال بخش ھایی از كتاب ھای درسی جزء حذفيات كنكو

 در چندین دسته، سئوال ھای موازی بهمطمئن شود كه تست ھا مربوط به بخش ھای حذف شده نيستند. برای این كه امنيت كنكور حفظ شود

ا برای چاپ در دفترچه ھای كنكور انتخاب میكميته ای در سازمان سنجش تحویل داده می شود و آن كميته به طور تصادفی یك دسته از آنھا ر

نجا خواھند ماند.كند. البته دسته ھای دیگر سئواTت نيز به چاپخانه فرستاده می شوند و تا پایان آزمون در آ

● قرنطينه

 به آن از لحاظ سخت افزاری امكان ندارد.رئيس مركز آزمون سازی سازمان سنجش می گوید: «بانك سئواTت ما در كامپيوتری است كه دستبرد

بایندگان به سئواTت آن دسترسی پيدا نكنند.» بانكاگر به نحوی این كامپيوتر را كه در قرنطينه است بربایند، طوری برنامه ریزی شده است كه ر

ساعته به صورت فيزیكی و الكترونيكی محافظت می شود. آسرایی می گوید: «بھتر است جای٢۴سئواTت كنكور در ساختمانی است كه از آن 

 كس تا چاپخانه به سئواTت نخواھد رسيد.»ساختمان بانك را نگویم.» و اضافه می كند: «با ھمه این مراقبت ھا مطمئن ھستيم كه دست ھيچ

 كارگر چاپخانه «در جایی۶٠ تا ۵٠این مدت چاپ دفترچه ھای كنكور سراسری در چاپخانه سازمان سنجش در شھر كرج یك ماه طول می كشد. در 

خانه نيز توسط نيروھای امنيتی وزارت اطCعات،كه كوچكترین روزنه ای ندارد» پنج ميليون نسخه دفترچه كنكور را چاپ می كنند. ساختمان چاپ

نيروی انتظامی و نيروھای حفاظتی سازمان سنجش كنترل می شود.

ه می شوند و آنجا نيز در قرنطينه ھا جای میدفترچه ھای كنكور پس از چاپ در كيسه ھای پلمب شده می روند و برای مراكز استان ھا فرستاد

می شوند و دوباره در بازگشت ھمين مسير تاگيرند. ھنگام برگزاری آزمون سراسری كيسه سئواTت باز می شود و پس از آن پاسخنامه ھا جمع 

وند. رئيس مركز آزمون سازی میسازمان سنجش طی می شود. پاسخنامه ھا برای تصحيح به اداره خدمات ماشينی سازمان سنجش می ر

می شود نگرانی ھا افزایش می یابد. اما تا به حالگوید: «تا چاپخانه ھيچ مشكل امنيتی ای نداریم. از چاپخانه به بعد چون دامنه كار گسترده 

ساعت قبل از آزمون سئواTت از مخزن در اختياراتفاقی نيفتاده است به جز چند سال پيش كه در یكی از دانشكده ھای محل برگزاری كنكور، سه 

لبته آمادگی داریم اگر موقعی اتفاق عجيب وافرادی گذاشته شد. مسئوTن این حادثه حاT در زندان و تحت تعقيب ھستند.» او می افزاید: «ا

غریبی بيفتد، با یك ماه تاخير و با سئواTت جدید آزمون را برگزار كنيم.»●مبارزه با تقلب

ل دستی یا با روش ھای پيچيده تری ازآسرایی می گوید: «سر جلسه آزمون تقلب ھا ھميشه ھست.» كسانی ھستند كه از روی پاسخنامه بغ

با كامپيوتر بيرون كشيده می شود. اگر پاسخجواب تست ھا باخبر می شوند و با تقلب به سئواTت پاسخ می دھند. این تقلب ھا پس از كنكور 

متقلب خواھد شناخت و برای آنھا محكوميتیھای درست و نادرست یك یا چند درس دو نفر كامCً با ھم مشابه باشد، سازمان سنجش آن دو را 

ل پيش ھمه دفترچه ھای سئوال در كنكور شبيه ھماز برگزاری آزمون مجدد تا چند سال محروميت از شركت در كنكور، تعيين خواھد كرد. تا دو سا

تقلب را كاھش دھد. در این دفترچه ھا سئوالبود اما سازمان سنجش برای آزمون سال گذشته در ھر رشته شش نوع دفترچه چاپ كرد تا احتمال 

 داوطلب بغل دستی اش٢٣ یك داوطلب ممكن بود سئوال شماره ٧ھا یكی بود اما ترتيب آنھا با ھم تفاوت داشت. به این ترتيب سئوال شماره 

ین كه ماشين تصحيح كننده پاسخنامه بداند او بهباشد و او نمی توانست با نگاه كردن به پاسخنامه جواب تست را پيدا كند. ھر داوطلب برای ا

می كرد و البته تعدادی از آنھا فراموش كرده بودندكدام یك از این شش دفترچه پاسخ داده، باید كد یك تا شش روی دفترچه را در پاسخنامه وارد 

گذشته مجبور شدیم پاسخنامه آنھایی كه كد دفترچهكد را بنویسند و به درد سر افتاده بودند. رئيس مركز آزمون سازی می گوید: «در آزمون سال 

آنھا پاسخ واقعی محسوب كنيم.»را فراموش كرده بودند، با ھر شش كليد تصحيح كنيم و بيشترین امتياز به دست آمده را برای 

● كنكور كارشناسی ارشد

كند. كنكور كارشناسی آزمون دیگری كه سازمان سنجش با روشی متفاوت با روش كنكور سراسری دانشگاه ھا برگزار می ۵٩برویم به سراغ آن 

در تمام طول سال انجام نمی شود و ھمچنينارشد دانشگاه ھای دولتی بھترین نمونه این آزمون ھا است. در این آزمون كار طراحی تست ھا 

 كد رشته١٢۵نكور كارشناسی ارشد برای طراحان درون سازمان سنجش این كار را نمی كنند؛ رئيس مركز آزمون سازی سازمان می گوید: «ك

حی سئواTت این رشته ھا حدود سه ھزار وبرگزار می شود. ما ھمه گرایش ھای یك رشته را كCً یك كد رشته به حساب می آوریم. برای طرا

نند و برخCف آزمون سراسری بسياری از استاد دانشگاه با ما ھمكاری می كنند.» به گفته او این استادان ھرساله ممكن است تغيير ك۵٠٠
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داوطلبان آنھا را می شناسند.

د. تست ھا در یك زمان محدود و درونطراحان را یك كميته تخصصی برای ھر رشته كه تعداد اعضایش پنج تا ھشت نفر است، مشخص می كن

و دسته سئوال را مشخص می كنند و یكیدانشگاه ھا برای ھمان سال طرح می شوند و به كميته ھای تخصصی می روند. كميته ھا دست كم د

رشناسی ارشد سال ھای آینده، ھمانند كنكوراز آنھا را به چاپخانه می فرستند. البته مدیران سازمان سنجش قصد دارند كه برای كنكور كا

سراسری بانك سئوال درست كنند و طراحی تست را به تمام طول سال گسترش دھند.

● به سوی استاندارد شدن تست ھا

وز استاندارد نيستند. اTن نمی توانيمرئيس مركز آزمون سازی و روان سنجی سازمان سنجش آموزش كشور می گوید: «سئواTت كنكور ما ھن

 است. در حقيقت ما نتایج آزمون را اعCم نمی كنيم بلكه نتایج كنكور١٠٠ از ٧۵ شده، سوادش ٧۵ درصد آزمون ١٠٠بگویيم كسی كه نمره اش از 

 سواد داوطلبان را مشخص كنيم. البته ھمين حاT ھمرا می دھيم. اگر بتوانيم تست ھایمان را از راه پيش آزمون كردن استاندارد كنيم می توانيم

 درصد استاندارد توليد كنند.» سازمان سنجش برنامه استانداردسازی٩۵طراحان ما با تجربه خود بدون پيش آزمون توانسته اند تست ھایی تا 

ای كه بزرگترین موسسه آزمون سازی جھان است وام گرفته است. آسرایی می گوید: «ھيچ سئوالی برETSسئواTت خود را از روش موسسه 

ETS پيش آزمون می شود؟ سر جلسه امتحان نمی رود مگر این كه پيش آزمون شده باشد.» حال باید پرسيد یك تست چگونه

 تست پيش آزمون شده مشخص كننده نمره٣٠ تست به داوطلب داده می شود تا به آنھا پاسخ بدھد. از این تعداد ٣۵فرض كنيد كه در یك آزمون 

 سئوال برای پيش آزمون شدن جا می گيرد و البته نمره ای ندارد. داوطلب نمی داند٣٠ تست پيش آزمون نشده ھم Tبه Tی این ۵داوطلب است. 

 تست پيش آزمون۵ تست پاسخ بدھد. پس از برگزاری آزمون یك گروه روان سنجی روی ٣۵كه كدام سئوال نمره دارد و كدام ندارد و باید به ھمه 

می دھند و درصد دشواری آن را تعيين مینشده متمركز می شوند. این گروه پاسخ ھای داوطلبان را به ھر تست با شاخص ھای علمی تطبيق 

 تست را مناسب آزمون۵ تست از این ٢وان سنجی كنند. آن گاه قضاوت می كنند كه آن سئوال باید در آزمون وجود می داشت یا نه. شاید گروه ر

نده از آنھا استفاده كنند. به این ترتيب آن دو تستتشخيص بدھند. در این صورت آنھا را به بانك سئواTت خود اضافه می كنند تا در آزمون ھای آی

گاه ھا بكنند. البته شرط بسيار مھمی را كهپيش آزمون شده اند. مدیران سازمان سنجش می خواھند ھمين كار را با آزمون ھای سراسری دانش

ون شده این است كه سئواTت در آخر آزمونآسرایی به آن اشاره می كند نباید فراموش كرد: «شرط مھم استانداردسازی با سئواTت پيش آزم

ی آمده اند.» او می افزاید: «ما قصد داریم باجمع آوری شود و بعداً نيز منتشر نشود چون تست ھای پيش آزمون شده ھميشه در آزمون ھای قبل

راسری برسيم.»آزمون ھای كوچك و با تعداد افراد كم پيش آزمون كردن را شروع كنيم و به تدریج به كنكور س

● تست ھای پنج گزینه ای

ت ھای پنج جوابی و سئوال ھایی با پاسخچندی پيش یكی از معاونان سازمان سنجش اعCم كرده بود كه در سال ھای آینده در كنكور از تس

ستاندارد كردن آزمون ھا Tزم می داند: «با تست ھایكوتاه استفاده خواھد شد. رئيس مركز آزمون سازی این سازمان تمام این برنامه ھا را برای ا

 ھای تخصصی ممكن است بيش از یك گزینهپنج گزینه ای احتمال جواب دادن شانسی به سئوال از بين می رود. به عCوه در برخی از آزمون

ه، آنھایی ھستند كه داوطلب باید در جایدرست باشد و داوطلب باید دو یا سه گزینه را در پاسخنامه مشخص كند.» سئواTت با پاسخ كوتا

پاسخ ھا را بخوانند. آسرایی می گوید:مشخص شده پاسخنامه یك عدد یا یك كلمه را بنویسد. دستگاه ھای سازمان سنجش می توانند این 

ه ھای پرسشنامه و اندازه حروف نوشته ھای آن نيز می«ماشين ھای ما ھمين حاT ھم دارند نام پدر داوطلبان را می خوانند.» او درباره اندازه برگ

شدن اندازه حروف تعداد صفحات پرسشنامه ھمگوید: «سعی می كنيم از یك استانداردی استفاده كنيم اما باید توجه داشت كه در صورت بزرگ 

ا برای مفھومی تر شدن كنكور است.بيشتر می شود و زمان چاپ پرسشنامه ھا در قرنطينه بيشتر طول خواھد كشيد.» تمام این تCش ھ

ن حاT ھم افتاده است؛ دو تن از رتبه ھای یكآسرایی می گوید: «با این كارھا می توانيم از قدرت كCس ھای كنكور كم كنيم. این اتفاق ھمي

كنكور سال گذشته كسانی بودند كه اصCً در كCس ھای كنكور شركت نكرده بودند.»

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=227181
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اين علم زاده سرزمين من نيست

چرا ما دانشگاھھای برجسته ای نداریم؟ چرا استادان برجسته ای که بدانند

نداریم؟( ) چرا دانشمندان ما سواTت١چطور سواTت اساسی طرح کنند 

از خCقيت و ما خالی  ندارند؟ چرا دانشگاھھای  دادن  پاسخ  برای  مھمی 

نوآوری است؟ چرا اساتيد مسن معموT به جای اینکه معدن دانش باشند به

عنوان عقب افتاده ھای از قافله علم شناخته می شوند؟

بی گمان می توان فھرست بلند باTیی از مشکCت و موانع پژوھش در ایران

نام برد. احتماT قسمتی از مشکل ، و شاید قسمت بزرگی از آن، در بودجه

)،زمانی که ما از سطح آستانه٢ھای کم پژوھشی باشد. طبق یک دیدگاه(

بودجه تحقيقاتی عبور کنيم آبشار تحقيقاتی ما به راه می افتد و مرحله به

مرحله ھم خود را تقویت می کند. با اینکه این نظریه می تواند درست باشد

(و احتماT از نگاه مدیریتی به سيستم ھم می تواند بھترین دستورالعملی

باشد که باید سرلوحه تCشھای مدیران پژوھشی ما باشد) ولی این مقاله

در پی آنست که مشکلی دیگر را باز شکافی کند. مشکلی که به اعتقاد

نگارنده باعث شده مختصر بودجه تحقيقاتی فعلی نيز فقط منجر به جرقه

ھایی گذرا گردد که ھيچگاه نتوانسته ماندگار بماند.

اتفاقی که می افتد معموT شبيه به ھم است. استاد جوانی که یکی از

تکنيکھای به روز دنيا را فرا گرفته به کشور بر می گردد. به ھزار در می زند تا

تکنيکی را که آموخته در ایران راه اندازی کند. باTخره پس از مدتی موفق

می شود. بودجه ای را فراھم می کند و بسته به بضاعت علمی خود و

نشمندان جوان ایرانی با استفاده از آخرین وھمکارانش چند مقاله متوسط و عالی ھم چاپ می کند. حتی این تيتر ھم بين ھمه مشترک است "دا

پيشرفته ترین روشھای علمی موفق شدند ...." .

ه. اگر در یک آزمایشگاه علوم تجربی کار می کنيدولی وقتی وارد آزمایشگاھھا می شویم در و دیوارھا فریاد می کشند که اینجا چيزی اشتباه شد

این صحنه ھا برایتان بسيار آشناست:

- محققی که منتظر رسيدن دستگاه ... است و در چند ماه گذشته فقط منتظر بوده.

- محققی که دستگاه ... اش خراب شده و کسی نيست که آنرا برایش درست کند.

ش می کند.- استاد موفقی که نشان داده داروی الف بر روی ... اثر دارد و حاT دارد داروی ب را آزمای

می شنوی که فCنی داده ھایش ساختگی- استادی که ھمه می دانند در جمع آوری و تحليل داده ھا بی دقت است و در بين حرفھا گاھی 

است.

بش ....)(به خودت ھزار بار می گی یک جای کار غلطه، یه چيزی سر جاش نيست، تجزیه ش درسته ولی ترکي

ميشه در خطر توقف به خاطر مشکCت فنیباز ھم ھمان حکایت ھميشگی.... آزمایشگاھھای ما به سرعت به رکود کشيده ميشوند، پژوھشھا ھ

)٣ است.(ھستند و محققين سعی ميکنند تا حد امکان از روی یک مدل موفق رونویسی کنند. ھدف چاپ مقاله

فت و پویایی) را ھم تعریف کرده ایم. حتی پيشرفت یک عالم را ھم کمابيش درست تعریف کرده ایم ولی پيشر۵)را تعریف کرده ایم. عالم(۴علم(
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عنی پيشرفت علم نيست. آنچه در سياستگذاریھا بهعلم را مغفول داشته ایم. یک نکته به اشتباه در ذھنھا جا گرفته: پيشرفت عالم الزاما به م

شرفت علم نيست. یا حداقل معيار مستقيمیعنوان معيار پيشرفت علم مورد توجه قرار می گيرد تعداد مقاTت دانشمندان است.این معيار پي

) پویایی علم در پویایی پيدا کردن روشھای جدید برای پاسخ به سواTت است.۶نيست. معيار پيشرفت علم تعداد نوآوریھای انجام شده است.(

اده ولی توسعه علم احتياج به خلقدرست است که پيشرفت یک عالم بر این اساس اندازه گيری می شود که چه تعداد سوال را پاسخ د

تظار است ولی ھمانگونه که شاھدیم سياستگذاریھاروشھای علمی جدید دارد. وابستگی این دو معيار پویایی علم و عالم به یکدیگر کامC قابل ان

... بر ...c و b و a به چاپ مقاTت شبيه به ھم اثر داروی به غلط توجه به پویایی دانشمندان را در مرکز توجه قرار داده اند. اینست که آزمایشگاه ھا

 نمی روند بلکه عامدانه تCش می کنند سيستم را درروی می آورند، زمينه دروغپردازیھای علمی باز می شود، اساتيد نه تنھا به استقبال نو آوری

حالت سکون فعلی نگاه دارند و .....

ک کنيم که این علوم تجربی، زاده سرزمين ماآنچه دانشمندان علوم تجربی ما را راکد می کند ضعف تکنيکی است. باید این حقيقت تلخ را در

رده اند، نظریه پردازی می کنند، مطالعات را بهنيستند. ما دانشمند داریم. حتی دانشمندان خوب ھم داریم. کسانيکه منطق علم را درست درک ک

م می بينيم که چرخ پژوھش خشک می گردد،درستی طراحی می کنند و به صورتی حرفه ای آنرا انجام می دھند و گزارش می کنند. ولی باز ھ

م می شود چرخ قژوقژی می کند ولی دوباره دیریھر بار دانشمند جوانی تکنيک جدیدی را ھمراه می اورد یا بودجه از غيب رسيده ای وارد سيست

ما نيستند. صرف استفاده از یک علم و روشھاینمی گذرد که به وضع سابق بر می گردد. این علومی که دانشمندان ما به آن می پردازند بومی 

) را مغفول گذاشته و توسعه عالم (کميتآن باعث شکوفایی آن علم نميشود. سيستم فعلی پژوھشی کشور توجه به توسعه علم (نو آوری فنی

 روش و نوآوری نمی خواھد. محقق ھم تا وقتی باو کيفيت مقاTت فرد) را ھدف قرار داده است. سيستم ھدایت تحقيقات از دانشمندان تغيير دادن

آبھا برسد یا اینکه کم کم پژوھش را بگذارد کنار و ...روش موجود می تواند کار کند کار می کند. بعد یا باید منتظر باشد که روش جدیدی از آنسوی 

يقات درجه چندم و نسخه برداری شده. تنھاعاقبت را که دیده ایم در گروھھای دانشکده ھا. در سطح کCن ھم می شود فناوری وابسته و تحق

مين مادری آن انجام نشده و شانس آورده ای که درخCقيتی که با ارزش باقيمانده اینست: نگاه کنی ببينی با این روش عاریه ای چه کاری در سرز

اینست که فقط شاھد جرقه ھایی ھستيم که به زودیطی این چند سال از نگاه خود آنھا دور مانده. تمام. به این می گویيم یک تحقيق با کيفيت. 

خاموش ميشوند یا به ورطه تکرار ميافتند.

ومی کردن فن آوریھای عاریه ای و ابداع روشھایجمع بندی اینکه توجه بيمارگونه به چاپ مقاله باعث غفلت از نوآوریھای فنی و تCش در جھت ب

 اروپایی و آمریکا باشد. اینکه چه باید کردجدید شده است. این نوع نگاه باعث شده تحقيقات تجربی در کشور ما ھميشه نسخه ضعيف کشورھای

نيازمند برخوردی چند وجھی در زمينه ھای مدیری تی، آموزشی وپشتيبانی است. بعضینيازمند نظرات خبرگان پژوھش است ولی بی شک 

راھکارھای ممکن را ميتوان چنين بر شمرد:

لم به سمت توجه به پيشرفت علم. یکی از▪ مدیریت کCن پژوھشی: تغيير معيارھای ارزشگداری سيستمھای تحقيقاتی از توجه به پيشرفت عا

 ھا و نو آوری ھا است.patentمھمترین مشخصه ھای چنين سيستمی اھميت قایل شدن برای 

ایی آزمایشگاھھای آنھا در ابداع روشھای جدید▪ مدیریت پژوھشی جزء: درک اھميت ارتفا فنی توسط اساتيد. اساتيد ما باید درک کنند که پوی

يتھای علمی آزمایشگاھھا و انجام کارھایاست. اگر به خCقيت تکنيکی توجه نشود به رکود علم در سطح ملی و در ميان مدت به رکود فعال

تکراری می انجامد.

د نياز کار خود را به گونه ای بشناسد که بتواند▪ مدیریت آموزشی: مدیریت افزایش دانش فنی دانشجویان: دانشجوی دکترا باید تمام وسایل مور

 خCقيت خود برای یافتن راه ھای دیگر باشد. آموزشروش کار را ارتقا دھد یا در صورت برخورد با مشکل در ھر کدام از اجزا قادر به استفاده از

ت شود.مسائل فنی در حدی که بتواند به خCقيت فنی منجر شود و باعث بومی شدن دانش فنی در بلند مد

وسایل و مواد Tزم برای خCقيتھای فنی. با▪ مدیریت پشتيبانی: فراھم سازی حمایتھای فنی توسط دانشگاه ھا: تسھيل دستيابی محققين به 

در سيستمھای تحقيقاتی مولد می توان رد پاھایاینکه این مساله به نظر دور از حيطه فعاليتی مدیران تحقيقاتی به نظر می رسد ولی با دقت 

 متری در دانشگاه کار می کند. کارمند دانشگاه ھم نيست١٢ سال است در یک اطاق ٢٠این تسھيCت را یافت: یک ليسانس الکترونيک ساده که 

 سال کسب کرده ھيچ دکترای٢٠ ای که در این و درآمدش از ساختن و تعمير وسایل الکترونيکی برای گروھھا و آزمایشگاه ھا است. ولی تجربه

ی و آزمایشگاھی که حتی اجاره محل کسبش را ھمالکترونيکی نمی تواند در اختيارتان قرار دھد. یا یک فروشگاه کوچک وسایل برقی، الکترونيک

تجربه سالھا کارش به شما کمک می کند نایاب ترینباید به دانشگاه بدھد ولی نه تنھا حضورش امور روزمره آزمایشگاھھا را تسھيل می کند بلکه 
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قطعه مورد نيازتان را پيدا کنيد.

منبع : نشریه قاف

http://vista.ir/?view=article&id=351957

اينجا ما يک دنيا مشکل داريم

 نفر متاھل ھستند و از٢٢٠١ ھزار دانشجوی ساکن خوابگاه ١٣٧از ميان 

(رئيس صندوق رفاه٣٩ خوابگاه، ٣۴۴ متاھلين است.  به  مربوط   خوابگاه 

دانشجویان)

به درصد بيشتری از بتوان  به سمتی است که  سياست دانشگاه، رفتن 

در  امر  این  البته  داد،  ارائه  متاھل خوابگاه  یا ٢متقاضيان  آینده٣   سال 

غيرممکن است. (مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه اميرکبير)

مالک خوابگاه ھای متاھلين و مجردین دانشگاه تربيت معلم، حکم تخليه

این خوابگاه ھا را دریافت کرده و در صورت عدم توافق در جھت تمدید قرارداد

اجاره، از دستگاه قضائی می خواھيم تا جلوی اجرای این حکم را با توجه به

د. (معاون مجلس وزارت علوم)مشکCت دانشگاھی بگيرد، چرا که دانشگاه در حال حاضر جای دیگری برای اسکان دانشجویان ندار

به دليل  برای تخليه خوابگاه ھا فقط  تدوین شده است و فشار دانشگاه  نامه ستاد تخليه  (معاونآیين  در صف بودن سایر متقاضيان است. 

دانشجویی دانشگاه تھران)

اھلين باید در خارج از کوی باشد، دانشگاه برایاولویت خوابگاه متاھلی براساس رتبه تحصيلی دانشجویان پسر است و به دليل آنکه خوابگاه مت

ساخت خوابگاه متاھلين دارای مشکل زمين است. (معاون دانشجویی دانشگاه تھران)

ھلين باخبر ھستند ولی اینکه مشکCتتمامی این گفته ھا حاکی از آن است که مسووTن دانشگاھی از مشکCت و مسائل خوابگاه ھای متا

 سال از تاسيس خوابگاه متاھلين می گذرد ولی طی سال ھا تغيير مدیریت و سياست٣٠ھنوز گریبانگير دانشجویان است، جای تعمق دارد. حدود 

 سال قدمتشان جوابگوی چند٣٠ين طی ھای مختلف، مشکCت خوابگاھی ھمچنان باقی مانده است. ساختمان ھای قدیمی خوابگاه ھای متاھل

نسل مختلف بوده اند که نيازھا و خواسته ھایشان با یکدیگر تفاوت داشته است.

 موقعيت خود در خوابگاه ھا، اعتراض نکند. اتاقمشکCت مالی که گریبانگير اکثر دانشجویان متاھل است باعث شده آنھا در بعضی موارد، حتی به

 از آن را نمی توانند داشته باشند، بعضی دانشجویانھای کوچک با امکانات کم، برای آنھا حکم سرپناھی دارد که با توجه به اجاره ھای باT، بھتر

می گویند؛ باTخره این خوابگاه ھا، ارزش آن را دارد که مبلغ زیادی بابت خانه ندھيم.

خن ھميشگی که تاھل تعھد می آورد، باعثآنھا دیگر یک دانشجوی مجرد و تنھا نيستند که در پی حقوق شخصی خود، دوندگی کنند و ھمان س

د داشته باشد- بگذرند.شده که آنھا از حق طبيعی خود برای داشتن یک موقعيت مناسب در خوابگاه - که می توانست وجو

▪ کمبود امکانات در خوابگاه متاھلين

ـ مھد کودک برای بچه ھا وجود ندارد

ـ امکانات ورزشی کم است
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ـ اتاق مطالعه تھویه ھوا ندارد

ـ کولر نداریم

ساکن. شاید برای عده ای غيرقابل درک باشدیک اتاق کوچک با وسایل مختصر، یک اجاق گاز در گوشه اتاق که نماد آشپزخانه است و سه نفر 

 تنھا به این دليل که تحصيل کند.که چگونه یک دانشجوی دکترا یا کارشناسی ارشد خانواده اش را در چنين مکانی اسکان می دھد،

اینجا خوابگاه متاھلين است و با وجود تماماما دانشجویان برای ادامه تحصيل چندسالی را در این مکان با تمام مشکCتش زندگی می کنند. 

 ھنوز تعداد زیادی خانوار برای ورود به این مکانمشکCت، کمبود امکانات و اعتراضات، دانشجویان ھنگام حکم تخليه، از رفتن سر باز می زنند و

صورت می گيرد و بدون ھيچ گونه افزایش امکاناتیتCش می کنند. این واقعيتی انکارناپذیر است و ھر ساله این ماجرا تکرار می شود، اعتراضات 

وضع ادامه می یابد.

ه درخصوص مشکCت خوابگاه ھا می گوید؛ایوب مرادی دانشجوی دکترا که دو سال گذشته ساکن خوابگاه متاھلين دانشگاه شھيد بھشتی بود

 می توانيد پول بدھيد تا شما را به خوابگاه شھيددو سال پيش وقتی برای گرفتن خوابگاه رفتيم، گفتند دانشگاه عCمه طباطبایی جا ندارد و اگر

 ھزار تومان واریز کنيد.١٢٠دند و گفتند باید ماھيانه بھشتی معرفی کنيم، با دوندگی زیاد و امروز و فردا کردن مسووTن، جایی را به ما اختصاص دا

 متری بود که عمC جایی برای زندگی٣۵ و ٢٨، ٢۵اه یک ضامن داشته باشيد و سه برابر کرایه ماھيانه را به عنوان تضمين بدھيد. اتاق ھای خوابگ

یی برای راه رفتن نبود. خوابگاه ھفت طبقه داشت ھرکردن نبود و مجبور بودیم اسباب و اثاثيه را نبریم. وقتی وسایل اتاق را می چيدیم دیگر جا

 ھزار تومان کردند و امسال - که ما را به زور١٣۵ متری را حدود ٢٨ واحد داشت. سال دوم که آنجا بودیم کرایه یک واحد ٧٢ واحد و کC ١٢طبقه 

 ھزار تومان شده است.١۵٠بيرون کردند- کرایه ھا 

ھد تا دانشجویان به تحصيل و مطالعه برسند ولیمرادی افزود؛ بعضی از خوابگاه ھا مثل خوابگاه شھيد مدرس غذا در اختيار دانشجو قرار می د

داشت. از مھد کودک و امکانات ورزشی خبر نبود.آنجا خبری از غذا نبود. سرویس رفت وآمد به دانشگاه نداشتيم و سالن مطالعه مناسبی وجود ن

که برای ما ساعت ورود و خروج مثل پادگانحياط خوابگاه کوچک بود و جای خاصی برای ورزش کردن ندارد. یکی از مشکCت اصلی ما این بود 

گذاشته بودند.

 شب به بعد نمی توانستيم بيرون برویم و اگر کسی این ساعت١٢ صبح نمی توانستيم خارج شویم چون درھا بسته بود و از آن طرف ۶قبل از 

 کند. این مشکل ھنوز ھم وجود دارد. تنھا مزیت خوبمی آمد پشت در خوابگاه می ماند، باید آنقدر در می زدیم تا نگھبان دلش بسوزد و در را باز

ه مثل شکستگی لوله ھا، خدماتی داشتند کهخوابگاه این بود که ھمه واحدھا به اینترنت دسترسی داشتند و ھمچنين ھنگام خرابی داخل خان

رسيدگی می کرد. به غير از این، چيز خاص دیگری نداشت.

تحقيق بگذرد، گفتند بيشتر از دو سال کسی نمی تواندوی ادامه داد؛ زمانی که داشتم پایان نامه ام را می نوشتم و باید تمام وقتم به مطالعه و 

دیگری شدیم. کC مشکل بود ولی حسنش این بود کهبماند. چند بار نامه از حراست فرستادند و ما مجبور شدیم از خوابگاه برویم و دچار مشکCت 

بياید و برود و نه اینکه خودمان جای درست وجایی برای ماندن داشتيم و می شد در آن زندگی کرد و آن ھم زندگی که، نه مھمان می توانست 

 ماه می بودیم.حسابی داشتيم و مانند بسياری از دانشجویان که شاغل نبودند باید ھمواره به فکر کرایه آخر

ر آن ساکن ھستيم مشکل مدیریتی دارد. حتیحقيقی یکی از دانشجویان خوابگاه متاھلين جCل آل احمد می گوید؛ خوابگاه ھایی که ما اTن د

د زیاد اھميتی به شورا و خوابگاه متاھلين درشورای صنفی خوابگاه و بچه ھایی که شورای افتخاری خوابگاه ھستند، مشکCت را پيگيری می کنن

 را دارد.دانشگاه تھران نمی دھند. در بين سه خوابگاه متاھلين، خوابگاه ما، پایين ترین درجه کيفيت

بع (در  برق  تاسيسات قدیمی است نشت آب، قطع مکرر  مورد امکانات خوابگاه می گوید؛  نبودن آسانسور،حقيقی در  و  اتاق ھا)  ضی ھا 

دانشجویان را دچار مشکل کرده است.

جدید در آنجا ساکن شدند. اTن سالن مطالعهفضای مناسب برای مطالعه وجود ندارد. اتاق مطالعه قبلی را پارتيشن بندی کردند و بچه ھای 

یه ھم ندارد.خوابگاه، کيفيت بدی دارد. چون در زیرزمين واقع شده است و نه تنھا نورگير نيست، بلکه تھو

زرگ ترین مجموعه دانشگاھی تھران است ما دروی بزرگ ترین مشکل خوابگاه را عدم دسترسی به اینترنت عنوان کرد و گفت؛ با اینکه اینجا ب

بگوی نيازھای دانشجویان نيست. مشکل دیگر کمبودخوابگاه به اینترنت، دسترسی نداریم. جدیدا کامپيوتر آورده اند که آن ھم قدیمی است و جوا

فضای ورزشی است.

نشجویان یا محصل نيستند یا فارغ التحصيل ھستند.وی گفت؛ اینجا، قبC از لحاظ مدیریتی بھتر بود، مخصوصا برای خانم ھا، چون ھمسران اکثر دا
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ر بود اجرا شود که دوباره تعطيل شد. مسئلهقبC کارگاه ھای آموزشی داشتند ولی در طول این سه سال، کCسی برگزار نشده. اخيرا طرحی قرا

.دیگر، اردوھای دانشگاه تھران است چون بچه ھای ما از خيلی سفرھا و اردوھا باخبر نمی شوند

 خانوار دارای فرزند ھستند، بچه ھایی که مدرسه نمی روند۶٠ تا ۵٠ خانوار زندگی می کنند که حداقل ٢٠٠حقيقی گفت؛ در این خوابگاه حدود 

دازیم ولی بعد گفتند چه کسی می خواھد امنيتنيازمند این ھستند که مھد کودکی داشته باشند. ما سعی کردیم خودمان، مھدکودک را، راه بين

بچه ھا را تضمين کند و این مسئله منتفی شد.

استيم برای بازدید به اینجا بيایند که معاونشان راوی افزود؛ من قبC یک دوره ای در شورای صنفی خوابگاه بودم. از مسووTن و ریاست دانشگاه خو

د ولی می روند و پشت سرشان را ھم نگاهفرستادند. درخواست ما را قبول می کنند، می آیند و خيلی خوب ھم به حرف ھایمان گوش می دھن

در خوابگاه متاھلين به آن صورت نمی توانندنمی کنند که ببينند مشکل حل یا پيگيری شده یا نشده. بحث دیگر این است که شوراھا، بخصوص 

انند به مشکCت صنفی دانشجویان برسند.فعاليت کنند. ھم خودشان مشغله زیادی دارند و ھم اینکه خود شورا در دانشگاه تھران نمی تو

نفر درطول سال تقریبا برنج، گوشت و لبنياتمن سه سال سابقه سکونت دارم. سال اول ارزاق خوبی به دانشجویان می دادند. طوری که ما دو 

 از نظر کيفيت و کميت تنزل پيدا کرده است. سالنمی خریدیم ولی سال بعد، از سه نوبت به دو نوبت و یک نوبت رسيد. امسال یک نوبت دادند که

 کيلو رسيده است.١٠ کيلو برنج می دادند اTن به ٣٠ھای قبل اگر 

مجبور شدند برای اینکه اتاق ھا دید نداشته باشد، حصيرخوابگاه ما با اینکه در جای خوبی قرار دارد، اتاق ھا طوری است که بالکن دارند و بچه ھا 

و پارچه بکشند و منظره زشتی را ایجاد کرده است.

سبت به خوابگاه ھای دیگر، بھتر است. با اینکه دهح- برادران، یکی از دانشجویان ساکن خوابگاه متاھلين سعادت آباد می گوید؛ این خوابگاه، ن

 ساختمان خوب است. اینجا اکثر بچهسال از ساخت آن می گذرد ولی سه، چھار سال است که سکونت در آن آغاز شده است. وضعيت ظاھری

 خانوار در آن زندگی می کنند.١٧۶ھا ارشد ھستند و حدود 

ن سه سال موردی در این خوابگاه پيش نيامدهمن شنيده ام در اکثر خوابگاه ھا مسئله گم شدن کفش ھا پيش آمده است. ولی خوشبختانه در ای

 درصد ساکنان خوابگاه بچه دارند به ھمين خاطر مھدکودک با یک مربی ھم داریم.۴٠است، حدود 

می گفتند فقط کسانی که ثبت نام کردند حقبرادران می گوید؛ در اتاق مطالعه مشکل داریم. ميزوصندلی کم داریم. در دوره مدیریت قبلی 

آن پنج نفر باید از اتاق مطالعه استفاده کنند. اتاقاستفاده از اتاق مطالعه دارند. حدود پنج یا شش خوابگاه به نام خانم ھا بود و می گفتند؛ 

 ولی به اینترنت وصل نيست.مطالعه کوچک است و این کمبود باعث شد ما در اتاق ھایمان مطالعه کنيم. ما کامپيوتر داریم

ینترنت داده اند و تا به حال خبری نشده است. شکل دیگراینجا اکثر بچه ھا، تلفن ثابت دارند و از مرکز، اینترنت می گيرند، از دو سال پيش وعده ا

يش می آید که کار داریم ولی دسترسی بهاین است که استفاده از کامپيوتر ساعت خاصی دارد، مشکل زمانی داریم. گاھی مواقع ساعاتی پ

کامپيوتر نداریم.

ند. برای خانم ھا ھم ایروبيک گذاشتند. وی میاز نظر امکانات ورزشی، یک سالن برای بدن سازی با تعدادی وسایل و یک ميز پينگ پونگ گذاشت

 ماه است که درگير این ماجرا ھستيم. از نھاد۵-۶به گوید؛ اTن درس من تمام شده و باید خوابگاه را به اسم خانم که ارشد قبول شده کنم. نزدیک 

به جای دیگری آمده خوابگاه گرفته. وقتی یکرھبری و دفتر ریاست جمھوری نامه آوردیم، یک عده ھستند که حقشان نيست، اینجا باشند. یکی 

 ولی وقتی کسی مسوول می شود باید ھرنفر مسوول می آید اینجا این وظيفه من نيست که بروم بگویم. شاید آن طرف با من دوست باشد.

طوری است خودش آن فرد را شناسایی کند.▪ منتظر وعده ھای شھردار ھستيم

نشجویان نيست، می گوید؛ خوابگاه ھای دانشگاه،علی فرھادی مدیرکل کوی دانشگاه تھران با اشاره به اینکه امکانات موجود، پاسخگوی نياز دا

سب با نيازھای امروز تغيير دھيم. البته می توانبا نگرش و بر طبق ضروریات زمان، طراحی و ساخته شده است و نمی توانيم آن ساختمان را متنا

ان ھای جدید، پيش بينی کنيم که چه نيازھایی داریم؛با تغييرات جزئی از ھمان ساختمان یک واحد را تغيير کاربری دھيم. اما می توانيم در ساختم

 سال دیگر نباشد.١٠ياز مثل پله ھای اضطراری و امکانات بھداشتی. طبيعی است که پيش بينی ھای امروز ما، جوابگوی ن

یان جدید، گفت؛ آن دانشجویان باید خودشان را جایفرھادی در مورد مبحث عده از دانشجویان در مورد قرار گرفتن اتاق مطالعه در اختيار دانشجو

دشان را قبل از اینکه ساکن خوابگاه شوند به یاددانشجویی بگذارند که پشت در خوابگاه، چشم انتظار ورود به خوابگاه است یا اینکه وضعيت خو

شجو است، آمده درس بخواند، ھمسرش یا دانشجوبياورند که به ھر راھی متوسل می شدند تا زودتر وارد خوابگاه شوند - که حق ھم دارند- دان

است یا خانه دار.

www.takbook.com

www.takbook.com



ا حتی حاضرند یک اتاق در اختيارشان قرار بگيردھيچ منبع درآمد و پشتوانه مالی ندارد، طبيعی است. نخستين نياز دانشجویان مسکن است و آنھ

 دانشجو به تعداد، واحد مسکونی فراھم کنيم، ولی اگرتا از بCتکليفی درآیند ولی زمانی که امکانات ما جوابگو نيست، نمی توانيم به موازات نياز

ی صحيح کنيم. قبول داریم که ھر ظرفی ظرفيتی دارد،ببينيم با ھمان امکانات، می توان تعدادی را اسکان داد، باید از ظرفيت مطلوب، بھره بردار

 است و تمام تاسيسات ما در خوابگاه چه در سطحولی باید در حد معقول، بھره برداری بھينه شود. واحدھای خوابگاه دارای سوئيت ھای جداگانه

شھر و چه حوزه ھای متمرکز، شبانه روزی فعال است.

دانشگاه تھران که در ھمه دانشگاه ھای کشور وجود دارد.فرھادی افزود؛ باید دید دانشجو چه چيز را کمبود امکانات می داند. این کمبود نه تنھا در 

ه به قدمت اعتبار جھانی و ملی و تعداد ھياتدانشگاه تھران چه از لحاظ آموزشی، خوابگاھی، رفاھی با توجه به جھت دانشجویی اش و با توج

 درصد جمعيت کل دانشجویی دانشگاه ھای ما به جمعيت خوابگاھی ما نمی رسد، با این حال٩۵ تا ٩٠علمی حرف اول را در کشور می زند. 

وضعيت ما ایده آل نيست.

 و در پاسخ به تعدادی از دانشجویان که مشکلمدیرکل کوی دانشگاه عدم دسترسی به اینترنت را یکی از نيازھای اساسی دانشجویان عنوان کرد

مسوول باشيم با مسوولی داشته باشيم. شمااینترنت در خوابگاه را یکی از مشکCت مھم شان توصيف می کردند، گفت؛ ما یاد گرفته ایم یا 

وقتی مسووليتی در کاری ندارید، در نگھداریش ھم کمتر کوشا ھستيد.

 امکانات، استفاده آموزشی است و ممکن استما نمی توانيم سایت کامپيوتری را شبانه روزی در اختيار دانشجویان قرار دھيم. ھدف از این

نياز به زمانبندی دارد، بنابراین باید متولی وجوددانشجویی به ھر علتی از ھمين امکانات بھره برداری نادرست کند، چون امکانات محدود است و 

 کابل بدھد که سایت ھایمان را در خوابگاه فعال کنيم.داشته باشد که امکانات را بين افراد تقسيم کند. علت دیگر این است که مخابرات باید به ما

دیگر را ندارد.مثC خوابگاه جCل آل احمد به خاطر سازمان ترافيک، کابل ھایشان ظرفيت سرویس دھی به جاھای 

 است، خوابگاه سعادت آباد را به مقطعوی درخصوص اولویت بندی خوابگاه ھای متاھلين گفت؛ اختصاص خوابگاه ھا، براساس مقطع تحصيلی

ت. مثC دانشجویی دکترا داریم که طبق اولویتدکترا و خوابگاه جCل آل احمد را به کارشناسی ارشد، دادیم. اما در این ھم اختCف سليقه اس

بالعکس - این تقسيم بندی به این علت است کهبندی و برنامه ریزی باید به سعادت آباد برود ولی ترجيح می دھد در جCل آل احمد بماند یا 

دانشجویانی که در یک مقطع مشترک تحصيل می کنند، مسائل یکدیگر را بھتر درک می کنند.

 خانوار در سعادت١٧۴ خانوار در خوابگاه جCل آل احمد و ٢٠٠ خانوار در خوابگاه فرھنگ، ٣٢مدیرکل کوی دانشگاه تھران ادامه داد؛ در شرایط فعلی، 

 خانوار متقاضی در نوبت داریم که مشکل اصلی آن به۵٠ تا ۴٠آباد زندگی می کنند، به طوری که تعداد متقاضی خوابگاه ھا متغير است. حدود 

دانشگاھی است، شئونات دانشگاه اجازه نمی دھدخود دانشجویان برمی گردد، چون در زمان مقرر خوابگاه را تخليه نمی کنند و چون فضا، فضای 

ھر روشی و برخوردی را جھت تخليه در پيش بگيریم.

ان شان، در خوابگاه جایگزین شوند. ممکنھمچنين به علت اینکه ھر دانشجو یک پرونده و امتيازی دارد نمی توان به صرف قبول شدن ھمسر

ت دھم باشد، اگر یک یا دو امتياز اختCفاست براساس پرونده خودش، امتيازش به حدنصاب رسيده و ساکن است ولی پرونده ھمسرش در اولوی

يازبندی جدید، اولویت بندی شوند.باشد قابل چشم پوشی است، درغير این صورت باید خوابگاه را تخليه کند و دوباره براساس امت

ر کار دانشگاه - به علت تغيير کاربری - قراروی ھمچنين درخصوص وضعيت خوابگاه فرھنگ گفت؛ خوابگاه فرھنگ ھنوز تخليه نشده، ولی در دستو

منطقه کارگر شمالی، شکل می گيرد و چوندارد. باتوجه به تراکم در پردیس مرکزی دانشگاه، پردیس مشابھی تحت عنوان پردیس شمالی در 

 قطعی است ولی ھنوز دانشجویان ساکن ھستنداین ساختمان در آن محدوده قرار گرفته، به فضای آموزشی تبدیل می شود. تا این لحظه، تخليه

و ممکن است تخليه خوابگاه تا پایان سال یا پایان ترم طول بکشد.

بچه ھای خوابگاه فرھنگ اختصاص یافته و کسانیجا برای اسکان آنھا فراھم شده و ظرفيت ھای خالی که در خوابگاه سعادت آباد ایجاد شده به 

که مجاز به اسکان ھستند به خوابگاه سعادت آباد یا جCل آل احمد می روند.

ی کاری ما، افزایش امکانات است. ولی اگرفرھادی درمورد افزایش ظرفيت دانشگاه ھا و افزایش تعداد خوابگاه ھا گفت؛ یکی از سياست ھا

تومان و اگر با تجھيزات درنظر بگيریم یک ميليارد وبخواھيم یک ساختمان خوابگاھی به مجموعه ای اضافه کنيم بالغ بر یک ميليارد و دویست ھزار 

ت. سرعت و حرکت ما در خدمات دانشجویی باپانصد ھزار تومان، ھزینه ساخت دارد. این رقم نيز در اعتبارات دانشگاھی پيش بينی نشده اس

 سال پيش جمعيت دانشجویی ما خيلی کمتر از امروز بود ولی امکانات تقریبا١٠رشد علمی دانشجویی ازنظر کيفی و کمی متناسب نيست. 

ھمين بود.
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ن ھم ھزینه سنگينی به دانشگاه وارد می کند.ظرف ثابت مانده ولی چون ھزینه ساخت نداریم سعی کردیم امکانات موجود را به روز کنيم که آ

کوی نفری، چون وابسته به دانشگاه است، ھيچ گونه خدمات شھری ویژه ای، به آن تعلق نمی گيرد. ١٢-١٠مجموعه شھرک خوابگاه با جمعيت 

 آن باید سال قدمت دارد و اکثر ساختمان ھا و تاسيسات آن باید نوسازی شود، سيستم حرارتی و برودتی۶٠دانشگاه و خوابگاه ھای آن نزدیک به 

بھداشتی و روانی، فضای سبز و روشنایی نيز متناسببه روز شود، امکانات رفاھی ارتقاء یابد، اتاق مطالعه، کتابخانه، امکانات ورزشی، رفاھی، 

با نياز دانشجویان فراھم شود.

ھران، از مجموعه ما بازدیدی داشتند و وعده ھاییمدیرکل کوی دانشگاه، وعده ھای قاليباف را از یاد نبرده و می گوید؛ خرداد امسال شھردار ت

دادند که قسمتی از آن انجام شد و البته برنامه ھایی نيز به فراموشی سپرده شد.

 کولر،٢٠٠ تا ١٠٠در اختيار ما گذاشتند، حدود آسفالت محوطه را درست کردند، ھزینه فضای سبز را از دوش ما برداشتند. یکسری ارقام رفاھی 

 دستگاه آبگرمکن در اختيار خوابگاه ھا قرار گرفت. ولی چيزھای مھمتری بود که انجام نشد.١٠٠ اجاق گاز، ٣٠٠ تا ٢٠٠ تلویزیون، ٨٠ تا ٧٠یخچال، 

 ميليون ماھيانه، بابت حمل و نقل به شھرداری پرداخت می شود)، یکی از نيازھای٢۵یکی از وعده ھای ایشان حمل و نقل رایگان بود (حدود 

د شبکه فيبر نوری را در خوابگاه ھا ایجاد و فعالاساسی ما دسترسی به اطCعات و فناوری و اینترنت بود و ایشان طبق توافقات، به ما قول دادن

کنند که ھيچ قدمی برداشته نشد.

نگی، استفاده دانشجویان از خدمات فرھنگیحمایت ھای عمرانی، سالن ورزشی، آمفی تئاتر، امکانات و تجھيزات نوسازی و حتی امکانات فرھ

شھرداری و بن کتاب که انجام نشد. به ھر صورت ما ھنوز منتظر تحقق وعده ھای شھردار ھستيم.

نی نشده و برنامه ریزی ھا مقطعی بودهفرھادی درمورد ساخت خوابگاه در سال آینده گفت؛ برای ساخت خوابگاه ھيچ بودجه رسمی پيش بي

ما قرار دارد که تخریب شود و ، نوسازی - نه خوابگاه جدید - دو ساختمان که از قدیمی ترین ساختمان ھاست در دستور کار ٨۶است. برای سال 

ه جدید احداث و افتتاح شد که یکی کامC جدیدساختمانی با استانداردھای روز و ظرفيت نسبی بيشتر ساخته شود، در تيرماه امسال دو خوابگا

ن کمک آنھا، مشکCت خوابگاھی کشور حل نمیبود و یکی دیگر را تخریب کردیم و نوسازی شد. این اقدامات با کمک خيرین صورت گرفته و بدو

شود، چون امکانات دولتی و اعتبارات رسمی جوابگوی این نياز نيست.

 واحد١١٠ واحد در تھران و ٣٠ واحد خوابگاه متاھلی ساخته اند که از این آمار ١۴٠ سال گذشته، خيرین ۴چندی پيش در خبرھا آمده بود، طی 

 مترمربع زمين به دانشگاه ھای کشور بجز دانشگاه ھای استان تھران٢٣٠ ھزار و ١١۵خوابگاه متاھلی در شھرستان ھاست، در این مدت خيرین 

 مترمربع فضای خوابگاھی برای دانشگاه ھای تھران٩۶٠ ھزار و ٣٢ سال گذشته ۴ دانشجو خوابگاه ساختند، طی ٢٧۵ ھزار و ٧اھدا کردند و برای 

 نفر ساخته اند.۴٨٠ ھزار و ٣با ظرفيت 

 ميليون ریال۵٠٠ ميليارد و ٢ نفر ساخته اند و بيش از ٧٩۵ ھزار و ٣ مترمربع فضای خوابگاھی در شھرستان ھا با ظرفيت ۴٠ ھزار و ٣۴ھمچنين 

وجه نقد به دانشگاه ھای کشور اھدا کرده اند.

منبع : روزنامه کارگزاران
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با نيت الھی در جلسه آزمون حاضر شويد

ما می خواھيم با ارایه نكته ھایی چند، شما را برای موفقيت در این آزمون

یاری كنيم، پس با ما ھمراه باشيد.
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● شب قبل از آزمون

آرامش موفقيت در كنكور  ترین عامل  به عقيده روان شناسان، اساسی 

است.

تكنيكھایی برای كاھش اضطراب در جلسه آزمون وجود دارد كه عبارتند از:

▪ شب قبل از آزمون با خدا راز و نياز نمایيد و با توجه و اعتماد به پشتيبانی

نيت الھی و وضو از خانه خارج با  به خدا واگذار كنيد و  خداوند، كارتان را 

شوید.

▪ سعی كنيد شب قبل از آزمون راحت بخوابيد؛ زیرا بی خوابی و خستگی

جسمی موجب تشدید اضطراب می شوند.

▪ به ھيچ كس قول قبولی حتمی در آزمون را ندھيد؛ زیرا این قولھا شما را در

 نشوم چكار كنم؟ و ھمين عامل، شما را دچارتنگنا قرار می دھد و این پرسش آزاردھنده در جلسه آزمون به شما ھجوم می آورد كه اگر قبول

اضطراب كرده و موجب می شود كه نتوانيد به خوبی به سؤاTت پاسخ دھيد.

نجام دھيد. به این ترتيب كه در حالت نشسته یا▪ قبل از حركت برای شركت در آزمون به مدت چند دقيقه تمرین ریلكسيشن یا آرامش عضCنی را ا

 ثانيه نفس را در سينه نگه دارید و به آرامی ھوا را بيرون بدھيد۵درازكش سعی نمایيد به طور آھسته، عميق و منظم نفس بكشيد. سپس حدود 

و سعی كنيد با ھر نفسی كه می كشيد، خود را آرام تر احساس كنيد.

ان تا نوك انگشتان پایتان و به طور آرام و منظم نفس بكشيد، باحاT خود را كامCً رھا كنيد و به آرامی تمام بدنتان را شل كنيد، از ابروھایتان و پلكھایت

این تمرین خواھيد دید كه مقدار زیادی از تنشھایتان كاسته خواھد شد.

یی تھران نيز در این زمينه می گوید: من به بچه ھادكتر قاسم انصاری رنانی، استاد مدیریت رفتار سازمانی و بھره وری در دانشگاه عCمه طباطبا

 كه معتقدند روز قبل از امتحان نباید درس خواند،توصيه می كنم كه روز پيش از امتحان كنكور استراحت كنند، ولی در عين حال من نظر گروھی را

قبول ندارم.

شان را ترك كنند، استراحت در روز آخر از خواندنبه نظر من افراد در روز و شب آخر ضمن اینكه استراحت می كنند نباید روال عادی درس خواندن

طول این مدت یادداشت كرده اند، مرور نمایند؛ چون با اینمھمتر است، ولی باید خواندن را ھم كنار نگذارند و نكته ھای كوتاه و فرمولھایی را كه در 

كار مثل این است كه ذھنشان را برای رویارویی با آزمون كنكور آماده می كنند.

 زیرا این كار كمك می كند كه انرژی ذھنی و جسمیوی تأكيد می كند: داوطلبان باید حتماً روز قبل از كنكور حوزه امتحانی خود را مشخص كنند؛

مانند مداد، پاك كن، تراش و... را روز قبل از آزمونآنان در روز امتحان صرف جستجو برای یافتن محل آزمون نشود، ھمچنين تمام لوازم مورد نياز 

 كند: دیر رسيدن به جلسه آزمون مقدار زیادی ازآماده كنند و سعی نمایند حتماً زودتر در محل جلسه حاضر شوند.این استاد دانشگاه اضافه می

نرسند و وقت زیادی از آنان به ھدر برود.انرژی را كاھش می دھد و ممكن است به دليل فشار روحی دقایق اوليه امتحان به انسجام فكری 

 خواب برخيزند و ابتدا حمام كنند و ھنگام صبحانهوی خاطرنشان می كند: بھتر است شب قبل از آزمون غذای ساده ای را ميل نمایند و صبح زود از

حتماً آبميوه بنوشند و از خوردن شير پرھيز نمایند.

● تكنيكھای تست زدن

ت صحيح می توان بر این اضطراب غلبه كرد.شاید اولين لحظات شروع آزمون سخت ترین و اضطراب آورترین لحظات آن باشد، اما با یك مدیری

ون دچار دلشوره می شوند، می گوید: توصيه منسعيد محبی، كارشناس مسایل آموزشی با اشاره به اینكه بسياری از افراد در ابتدای جلسه آزم

ه بپردازند و به محض گرفتن دفترچه آزمون به خودبه داوطلبان این است كه لحظات قبل از شروع آزمون را به ذكر خداوند و خواندن دعاھای كوتا

تلقين كنند كه خدا با آنان است و به نحو شایسته از عھده این امتحان بر خواھند آمد.

ن دفترچه آزمون به تمام سؤاTت توجه نكنند؛ زیرا اینوی درباره شيوه پاسخ دادن به سؤاTت اظھار می دارد: داوطلبان باید اوTً ھنگام تحویل گرفت

كار، آنان را دچار اضطراب می كند.

قت زیادی را صرف سؤالی نكنند كه توان پاسخگویی بهدوم اینكه با توجه به زمان آزمون، از یك سو از عجله بيش از حد بپرھيزند و از سوی دیگر و

در صورت اضافه آوردن زمان روی این سؤاTت فكر كنند؛آن را ندارند، بلكه باید این سؤاTت را عCمت زده و به سراغ سؤاTت بعدی بروند و در پایان 
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ش بھتر كار می كند و می تواند روی سؤاTتی كهزیرا در این صورت عCوه بر باT رفتن اعتماد داوطلب به خاطر پاسخگویی به بيشتر سؤاTت، فكر

پاسخ نداده، تمركز بيشتری داشته باشد و چه بسا به بسياری از آنھا پاسخ دھد.

آغاز كنند و ھيچ درسی را كنار نگذارند و ھمچنينوی اضافه می كند: داوطلبان بھتر است سؤاTت را از دروسی كه در آنھا مھارت بيشتری دارند، 

ا اگر بين دو گزینه احتمال صحيح بودن را میتستھایی را كه بين سه گزینه مشكوك ھستند، با عCمت منفی مشخص كرده و از آنھا رد شوند، ام

دھند و می دانند كه یكی از آنھا درست است، حتماً یكی را پاسخ بدھند.

بان می رسد، پاسخ صحيح است، من بهاین كارشناس مسایل آموزشی تأكيد می كند: از آنجا كه معموTً اولين پاسخی كه به ذھن داوطل

ا را در دفعه ھای بعد نخوانند.داوطلبان توصيه می كنم كه سؤاTتی را كه در دفعه اول با اطمينان پاسخ داده اند، دیگر آنھ

نكاتی كه ذكر شد، در جلسه آزمون شركت كنيد و بهداوطلبان گرامی! شما تCش خود را كرده اید، پس با آرامش خاطر و توكل بر خداوند با رعایت 

یاد داشته باشيد كه خدا بھترین پشتيبان شماست. ما ھم برای موفقيت شما دعا می كنيم.

منبع : روزنامه قدس

http://vista.ir/?view=article&id=264216

بازار در دانشگاه

تربيت برای  به عنوان نھادھایی  نوزدھم بود كه دانشگاه ھا، ھم  در قرن 

نيروی متخصص فنی كه از عوامل مھم توسعه صنعتی محسوب می شدند

و ھم نيروھایی كه از عھده فھم پيچيدگی ھای دیوانساTری دولت ـ ملت ھا

اغلب بنيان  كه  شاید  روست  از ھمين  یافتند.  مضاعفی  اھميت  برآیند، 

بيستم قرن  اوایل  و  نوزدھم  قرن  دوم  نيمه  در  دنيا  امروز  دانشگاه ھای 

گذاشته شده است.

دانشگاه ھای بر جای مانده پيش از این موعد، تعداد زیادی نيستند. نكته

قابل توجه در طول ھمه این سال ھا این است كه دانشگاه ھا ھمواره به

اقتصادی كشورھا توسعه  در  اگرچه  تلقی می شدند كه  مراكزی  عنوان 

بسيار مؤثر بودند، اما به آنھا به چشم بنگاه ھایی اقتصادی نگریسته نمی

شد. دانشگاه نھادی بود كه نمی بایست با سازوكارھای سوداگرانه بازار با

آنھا معامله می شد و درواقع نيز این معامله با دانشگاه نمی شد.

با وجود تأمين بودجه بيشتر دانشگاه ھا از سوی حكومت ھا، دانشگاه ھا

ھرگز زیر مجموعه رسمی دولت ھا محسوب نمی شدند و سازوكارھای

ریت خود داشتند. سازوكارھای استخدامینظارتی- مانند سازمان ھای دیگر- بر آن اعمال نمی شد و دانشگاه ھا استقCل نسبی ای در مدی

ی آلمان كه كارمندان و اساتيد دانشگاه ھا ھمدانشگاه ھا كامC با دولت متفاوت بود و اساتيد، كارمندان دولت محسوب نمی شدند؛ به استثنا

 به دور از سياستگذاری ھا و امر و نھیمستخدم رسمی دولت محسوب می شوند. این استقCل، به دانشگاه ھا مجال آن می داد كه در فضایی

به پژوھش و تحقيق و تدریس فارغ دTنه مشغولھای دولتی در موضوعاتی كه اولویت آن را خود دانشگاھی ھا تعيين می كردند، فعاليت كنند و 
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باشند.

ه دليل ھمين استقCل مالی، چندان نيازی بهدانشگاه ھای سنتی پژوھش محور كه عمدتاً دارای بودجه ھای سنگين دولتی ھستند و از گذشته ب

زاینده برای افزایش كارایی و درآمد و كاھش بودجه،در نظر گرفتن نيازھای بازار و صنعت در فعاليت ھای پژوھشی خود نداشتند، اكنون زیر فشار ف

 اصطCحی به نام پژوھش ھای نوع دوم برای ناميدنتمایل به انجام تحقيقات كاربردی پيدا كرده اند. چنان كه ھم اكنون در مطالعات آموزش عالی

ند:این جریان پژوھشی به كار می رود. پژوھش ھای نوع دوم را دست كم واجد پنج خصوصيت دانسته ا

 گذشته به تمامی متفاوت اند.▪نخست: این پژوھش ھا كامC در مقام كاربرد انجام می گيرند و با فرایند توليد دانش محض در

اند، یعنی از طيف وسيعی از دیگاه ھای نظری و روش شناسی ھای عملی برای حلTransdisciplinary▪دوم: این پژوھش ھا فرا رشته ای 

 نيستmultidisciplinary یا چند رشته ای بودن interdisciplinaryمشكCت خود استفاده می كنند .دقت كنيد كه منظور ما، ميان رشته ای بودن 

)١.(

 نوع اول كه عموماً و شاید انحصاراً در دانشگاه ھا▪سوم: معرفت نوع دوم در جایگاه ھای متنوع تری از توليد علم، ایجاد می شود؛ در مقایسه با

مراتب ھای پيشين را از بين برده و به سازمان ھایتوليد می شد. افزایش ارتباطات الكترونيكی و دیگر ابزارھای انتقال اطCعات و دانش، سلسله 

علمی بيشتری اجازه دخالت در توليد معرفت را داده است.

 است. فرایند تحقيقْ دیگر، صرفا تحقيق عينی دیگران نيست، بلكه تبدیل به فرایند رفت وreflexive▪چھارم: معرفت نوع دوم كامCً انعكاسی 

برگشتی

 و مكالمه ای بين بازیگران تحقيق و متعلق تحقيق شده است.dialogicگفت وگویی 

یی، بزرگان علوم مانند سابق قابل تشخيص نيستند▪پنجم: در نوع دوم، صورت ھای نوینی از كنترل كيفيت به وجود آمده است. زیرا اوTً و از سو

دارد. و از دیگر سو، اشكال تحویل گرایانه كنترلزیرا مانند گذشته رشته ھای كامCً منفك شده و سلسله مراتب و نظم و قاعده ھمه گيری وجود ن

توليدِ به لحاظ اجتماعی توزیع شده معرفت است.كيفيت با ویژگی ھای جدید علمی سازگار نيستند و... .از مھم ترین تأثيرات این نوع معرفت، 

).٢ (تجاری شدن) آموزش عالی است(مھمتر از آن و بلكه اساسی ترین تغيير پارادایم در آموزش عالی، بازار زدگی یا بازاری شدن

بر عرصه علم، پيشتر حاصل استقCل نھاد آموزشبا حاكم شدن قواعد بازار بر آموزش عالی، بسياری از ارزش ھای پيشين علمی كه حاكميت آنھا 

 توجه به علوم انسانی در موسسات آموزشاز بازار بود، دستخوش دگرگونی ھای عميقی خواھد شد. یكی از تاثيرات عاجل این تغيير، كاھش

بانِ آموزش عالی خصوصی به آموزش عالی بهعالی خصوصی است كه نتيجه دیربازده بودن سرمایه گذاری ھا در این علوم است. ضمن اینكه طال

رت حاكم شدن استعاره بازار در آموزشچشم نوعی سرمایه گذاری می نگرند تا فعاليتی ارزشی؛ مسئله كاھش توجه به علوم انسانی درصو

).٣عالی، امروز یكی از دغدغه ھای اساسی سياستگذاران آموزشی كشورھای توسعه یافته است(

منبع : روزنامه ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=236243

بازنگری در نظام آموزشی تقويت جريان فرھنگی بررسی عملکرد سه دھه

مديريت فرھنگی در جامعه و دانشگاه

 عCوه بر تسویه دانشگاه١٣۵٩ھدف از انقCب فرھنگی در دوم اردیبھشت 

ھا از عناصر وابسته به استعمارگران و ابرقدرت ھا (به طور کلی عناصر ضد
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برنامه نظر در نظام آموزشی و گنجاندن دروس خاصی در  انقCب) تجدید 

دانشکده ھا بود. به این منظور که تحول ساختاری نظام آموزشی متناسب

با نيازھای کشور و تامين استقCل سياسی و اقتصادی جمھوری اسCمی

ایران باشد و کشور را از وابستگی فرھنگی و دیگر وابستگی ھا نجات دھد.

تا شود  اضافه  ھا  دانشگاه  آموزشی  برنامه  به  خاصی  دروس  ضمناً 

پيدا معارف و دیدگاه ھای اسCم آشنایی  با اھداف انقCب و  دانشجویان 

کنند.

به گام ھای با استناد  و  فرھنگی  مدیران  تCش  از سه دھه  پس  امروز 

با بخواھيم  توسط شورای عالی انقCب فرھنگی چنانچه  برداشته شده 

دیدی منصفانه دستاوردھا را ارزیابی کنيم، باید گفت؛ در موارد بی شماری

موفق بوده و در بسياری موارد موفقيت ھا نسبی بوده است.

تداوم و  بقا  برای  نھاد ھمچنان ضمانتی  این  اما آن چه که روشن است 

انقCب اسCمی و ھمچنين عامل نيرومندی برای گسترش فرھنگ انقCب به

شمار می آید.

وارد می کنند. رھبر نھاد  این  بر عملکرد  متفاوتی  نقدھای  در حال حاضر 

 فرمودند:«اTن باید نقشه مھندسی فرھنگی کشور روی ميز آماده١٣٨۵ آذر ٢۵انقCب در دیدار با اعضای شورای عالی انقCب فرھنگی در تاریخ 

کارھا - نه فقط چيزھایی که صرفاً آرزو و آمالباشد و باید روی آن بحث شده باشد. کار شده باشد، تصميم گيری شده باشد و نقشه کCن با راھ

است- کامCً کشيده شده و مشخص شده باشد. این حرف اصلی ماست به شما دوستان.»

 به آن برسيم. حلقه دوم، باید تخمين زده شودبرای رسيدن به این نقشه سه حلقه وجود دارد: حلقه اول، نيازھا و اھدافی است که می خواھيم

که پتانسيل توانایی ھا و امکانات ما چه قدر است؟

وقت نقشه می کشيم و می سازیم.حلقه سوم، مھندسی فرھنگی است. وقتی آگاه شدیم که چه می خواھيم و چه امکاناتی داریم، آن 

 تخمين زده و می خواھند به بھانه این که ما میضعف اصلی در این جاست که ھر یک از مدیران به سليقه خود اھداف را تعيين کرده، امکانات را

دانيم و انجام می دھيم، بدون نقشه و ھماھنگی فرھنگ سازی کنند.

● پيشنھاداتی به تدوین گران کتب دانشگاھی

ی نيست که از نظر غربی ھا تمدن وانقCب اسCمی ما در اصل انقCب فرھنگی بوده است. در انقCب اسCمی ھدف تنھا رسيدن به چيزھای

سان ھای متعھد، جامعه دین مدار و اسCمیتکنولوژی محسوب می شود، بلکه حتی فراتر از آن ھدف، رسيدن به انسان کامل و متعھد است. ان

را می سازند.

جدید به وجود آید تا بتواند ھدف و کارکردھایاغلب کارشناسان بر این باورند که تحول فرھنگی در صورتی تحقق خواھد یافت که نظام آموزشی 

جدید را مشروعيت ببخشد.

مھمترین تحوTت نظام آموزشی در دانشگاهبومی کردن علوم، پيوند بين مباحث تخصصی و معرفتی، تحول در محتوای کتب دانشگاھی از جمله 

ھا محسوب می شود که باید توسط شورای عالی انقCب فرھنگی به طور جدی و سریع پيگيری شود.

 واحد عمومی٢١ی گوید:« ساله دانشجوی رشته اقتصاد نظری با اشاره به محتوای برخی از دروس عمومی در دانشگاه ھا م٢٠«سرو ناز حر» 

برای ھر رشته گذاشته اند، اما شکل تدریس این دروس مناسب نيست.»

 ھای معارف اسCمی دوره راھنمایی مطرحوی ادامه می دھد که مباحث در کتب معارف اسCمی دانشگاه عيناً ھمان مباحثی است که در کتاب

شده است. در دانشگاه ھنوز ھم از اصول دین بحث می شود.

ه صحبت کنم. از آن ھا بپرسم پس چه موقع قصداین دانشجو گله مندانه می گوید:«آرزویم این است که با تدوین گران کتاب ھای معارف دانشگا

دارید به کاربردی کردن علوم معرفتی بپردازید؟»

وی ادامه می دھد:«این کتاب ھا گاه پتانسيل ضد تبليغ دارند.»
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حث اقتصاد اسCمی اغلب استادان منابعاین دانشجوی رشته اقتصاد توضيح می دھد:«در رشته ما که یک رشته تخصصی است به جای طرح مبا

تصاد اسCمی را مثل بحث انفاق مطرح کرده اند،وارداتی در علم اقتصاد را به دانشجویان معرفی می کنند. آن دسته استادانی ھم که مباحث اق

نظریه ھایشان جدی گرفته نمی شود و اندک اندک کنار گذاشته می شوند.

ا گفت: کتاب ھایتان را کنار بگذارید و به بحث ھاییکی از استادان که دکترای فلسفه و ریاضی را با ھم داشت، از ھمان ابتدای ترم رو به بچه ھ

مطرح در کCس گوش دھيد.

رفتن مجبور شدیم ھمان کتاب را خوانده ودست آخر ھر چند که محتوای کCس مان پربار بود، ولی باز به دليل سيستم دست و پاگير نمره گ

امتحان دھيم.»

● به Tیه ھای عميق تری از علم رجوع کنيم

 شورای عالی انقCب فرھنگی به مھمترینعليرضا پيروزمند عضو ھيئت علمی دفتر فرھنگستان علوم اسCمی قم و کارشناس فرھنگی دبيرخانه

سئول اصلی عزل و نصب روسای دانشگاهدستاوردھای شورای عالی انقCب فرھنگی اشاره کرده و توضيح می دھد:«ھمان طور که می دانيد م

سCم و رھبری ھستند. یکی دیگر از دستاوردھاھا شورای عالی انقCب فرھنگی است. در حال حاضر مدیران دانشگاھی عمدتاً افرادی متعھد به ا

 نظر را در کل کشور پوشش می دھد.تاسيس شورای فرھنگ عمومی در کل کشور و در ھر استان است. این مجموعه افراد فرھنگی و صاحب

 قرار می دھند. تشکيل فرھنگستان ھایایشان مسایل مربوط به فرھنگ عمومی نظير الگوھای رفتاری، وضعيت سينما و نشر را مورد توجه

مختلف و بھره گيری از افراد اندیشمند و متخصص یکی دیگر از دستاوردھاست.»

رھنگی را در محتوای کتب دانشگاھی مورد توجهپيروزمند با نگاھی به محتوای کتب دانشگاھی می گوید:«در حال حاضر باید بيش از ھمه تحول ف

قرار دھيم. باید تقویت زیرساختارھای علمی برای تحول علمی در کشور مدنظر قرار گيرد.

 و محتوای کتب نبوده ایم، چرا که در پاره ایما زمان قابل توجھی را پشت سر گذاشته ایم، ولی متناسب با زمان شاھد تحول در نظام آموزشی

 ترميم و دست کاری کنيم.»موارد از مسير درست حرکت نکرده ایم، نھایتاً سعی کرده ایم با نگاھی سطحی روبنای علوم را

اده مقطعی و موردی بوده است. باید به طبقهوی ادامه می دھد:«برای تحول به Tیه ھای عميق تری رجوع کنيم. اگر حرکت ھایی ھم اتفاق افت

 چون در غرب این چنين بوده، تحت تاثير حرکتبندی جدیدی در علوم دست پيدا کنيم. در نظام آموزشی ما علوم ابزاری تعيين کننده شده اند،

وارداتی اولویت بندی فعلی در نظام آموزشی ھمين گونه است.

رار گيرند. درست است که ما در علومباید به علوم معرفتی توجه بيشتری داشته باشيم تا علوم تخصصی در خدمت بشر و انسان سازی ق

 پيوندی برقرار کنيم.»انسانی پيشرفت ھایی داشته ایم، ولی نتوانسته ایم بين معارف انسانی و اسCمی و دروس تخصصی

فضای مطلوب نتيجه مناسب ایجاد می کند

چه در جامعه اجرا می شود، ساله دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی می گوید:«بين مطالبی که در دانشگاه می خوانيم و آن ٢٢فاطمه باقری 

ورد توجه قرار نمی دھند.تضاد آشکاری وجود دارد. از طرف دیگر برخی از استادان با تخصص باT ھنوز مباحث اسCمی را م

غبتی نداشت.مثCً یکی از این استادان مبحث بانکداری اسCمی را برای امتحان حذف کرد! چون به این بحث ر

یسه جامعه خودی را زیر سوال می برند. نگاه آنھا نقدبرخی دیگر نيز در مقایسه با جوامع دیگر کمتر به جامعه اسCمی ما می پردازند و با این مقا

منصفانه نيست.»

طرح مباحث معرفتی در دانشگاه از شوقمنا السادات خضرایی غضنفری دانشجوی رشته راھنمایی و مشاوره نيزبر این باور است که شيوه 

حث دارد، معرفی کرده و می گوید: «وی با چنانانگيزی Tزم برخوردار نيست. وی یکی از استادان خود را که برعکس شيوه ای جذاب در بيان مبا

يرد و ھميشه به صورت نامحسوس به تبليغظرافتی و جوان پسندانه مباحث را مطرح می کنند که ھيچ کس در برابر صحبتھایشان موضع نمی گ

ئما تکرار می کنيم، اما در این تکرار به عمق مباحثباورھا ومعارف دینی می پردازد. ما در اغلب برنامه ھای فرھنگی مان یک سری از مسائل را دا

نين بر سرمزار شھدا اشک می ریزند؟ و یا چرا یکنمی پردازیم. من تاقبل از این که به دانشگاه بيایم نمی فھميدم که چرا یک عده جوان این چ

اه می زند؟ پس از ورود به دانشگاه، به واسطهدانشجو این قدر به شھيد ھمت احترام می گذاردکه پوسترش را به دیوار اتاقش یا دیوار خوابگ

دوستی با یکی از بچه ھای دفتر فرھنگ جذب حرکت ھای اسCمی وخودجوش شدم.

م.درباره شھيد ھمت چندین و چند کتاب خواندم و غيرمستقيم به Tیه ھای درونی زندگی شھدا رسيد

ای فرھنگی را در دانشگاه باید به گونه ای طراحیوی ادامه می دھد: «جوانان ما پاکند و ھنوز به ریشه متصل، اما گاھی آگاھی ندارند. حرکت ھ
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نان آگاھی کسب می کنند.»کرد که فضای مناسب رشد ایجاد شود و آن وقت بدون تکرار مباحث سطحی و به صورت نامحسوس جوا

● ھوشياریم پس موفقيم

توضيح می دھد: «جامعه ما تحت تاثيرحجت اTسCم حسن علی اکبری استاد دانشگاه امام حسين(ع) پيرامون چالش ھای فرھنگی جامعه ما 

از انقCب شکل گرفته است.سه جریان فرھنگی قرار دارد. جریان باستانی فرھنگ، جریان غرب گرایی و جریان اسCمی که پس 

تلف زندگی مردم پيدا کرده بود و امروز نيز ازطریقمتاسفانه ھنوز از تاثيرات جریان غربی پيش از انقCب به دليل رسوخ زیادی که در Tیه ھای مخ

ل مردم ساTری دینی توليدات فرھنگی خوبیوسایل ارتباطی جدید ورود دارد، رنج می بریم. با این حال در زمينه اصول انقCب اسCمی و اص

تدار ملی شایسته ای دارد. ما توانسته ایم ھویت ملیداشته ایم و حرف ھای نویی ارائه داده ایم. ملت ایران در حال حاضر خودباوری، اعتماد و اق

بدیل شویم. درکنار این تحول باید نظام ھای مختلف خودرا متحول کنيم و به ملتی ذلت ناپذیر که در برابر ابرقدرت ھا سر تسليم فرود نمی آوریم، ت

ن انقCب صورت نگرفته است. در حقيقت سرعترا اسCمی کنيم. نظام ھایی چون تعليم و تربيت، آموزش، اخCق و... ولی متاسفانه کاری در شأ

و شتاب Tزم را نداشته ایم.»

تور کارھای فرھنگی قرار دارد. اصل توليد،وی ادامه می دھد: «البته حرکت ھای خوبی شروع شده است. اTن اجرای چند برنامه اساسی در دس

نه ای که موازی کاری نداشته باشند،علم و نھضت نرم افزاری، ساماندھی، سازماندھی و ھماھنگی دستگاھھا و نھادھای فرھنگی به گو

ری فرھنگی ازطریق رصد فرھنگی داشتهمھندسی فرھنگی به این مفھوم که نظم و انسجام در مجموعه فرھنگی ایجاد شود، یعنی آینده نگ

باشيم.»

این ھوشياری برای تحول ایجادشده، خودشعلی اکبری تاکيد می کند موفقيت این برنامه ھا در کوتاه مدت نسبی خواھدبود، ولی ھمين که 

نوعی موفقيت است.

● مسئوTن پاسخ دھند

یت، حقوق،دروس تربيتی این است که چهسؤال اصلی در ارتباط با کتب علوم انسانی و مباحثی چون روانشناسی، جامعه شناسی، علم مدیر

با فرھنگ بومی ما سازگار است؟ بسياری از مباحثمقدار از مباحث مطرح شده با آن مبانی که به آن اعتقاد داریم سازگاری دارند؟ حتی چه قدر 

تی ندارد. دراین سؤال حتی اگر فاکتورجامعه شناسی و روانشناسی مربوط به جوامع غربی است و با مسائل مطرح در جامعه ایرانی سنخي

؟ این مباحث چون سرفصل است، پس تدریس میرویکرد اسCمی را کنار بگذاریم باید مطرح شود که برای بومی کردن محتوای علوم چه کرده ایم

ن کرده اند.شوند. حتی بسياری از استادان متخصص ھم به این نقص بزرگ واقفند و ھمواره این ضعف را عنوا

 ھمگان کاربرد خواھد داشت؟چند درصد از پژوھش ھای دانشگاھی ما با آن چه در جامعه می گذرد سنخيت دارد و نھایتا برای

م محتوای کتاب به گونه ای باشد که ذھنھدف از اسCمی کردن دروس چيزی فراتر از ایجاد ظاھر اسCمی در کCس درس است. ما انتظار داری

دانشجو مھندسی فرھنگی شود و فکر اسCمی به جای ھمه افکار وارداتی بنشيند.

آیا نباید در جریان علم که یک جریان پویندهچندین سال قبل برای دروس دانشگاھی سرفصل ھایی انتخاب شده و دست نخورده باقی مانده است. 

است ھرساله سرفصل ھای جدید، دقيق تر و به روزتری مدنظر قرار گيرد!

در جامعه کمرنگ تلقی می کردند، این تحول عظيمانقCب ما یک نمونه کامل انقCب فرھنگی بود. در زمانی که خيلی از اندیشمندان، نقش دین را 

را که اصوT ھدف نھایی انقCب فرھنگی اسCمیرخ داد. انقCب فرھنگی ھنوز ھم درجریان است و این انقCب باید مستمر و مداوم دنبال شود، چ

 است:ایجاد تحول مطلوب نه تنھا درسطح کشور بلکه در سطح دنياست. دراین تحول سه ھدف مدنظر بوده

 اتفاق افتاد و به جای نظام سياسی کھنه و ارتجاعی گذشته، نظام جمھوری١٣۵٧مرحله اول) تحول درنظام سياسی کشور، این تحول درسال 

اسCمی شکل گرفت.

تشکيل شود. حضرت امام (ره) دراین مرحلهمرحله دوم) دراین نظام سياسی انسان ھا و مدیران متعھد و متدین مستقر شوند و دولت اسCمی 

 حکمی مبنی بر تشکيل ستادی برای انقCب و۵٩نخستين تCش و توجه شان را به تحول در مراکز دانشگاھی معطوف کردند و در دوم اردیبھشت 

تحول این مراکز صادر کردند.

حتی در نظام ھای اقتصادی است، لذا در دورهمرحله سوم) موضوع تحول در سایر نظام ھا و ساختارھا از جمله تحول در دستگاھھای فرھنگی و 

 است، مقام معظم رھبری مأموریت مھندسی فرھنگی کشور را به عھده این شورا٨١سوم شورای عالی انقCب فرھنگی که شروع آن از سال 

قرار دادند.
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سياسی، اقتصادی و اجتماعی آھنگ حرکتبی تردید انجام این مأموریت، نوسازی، بازسازی، انسجام و ھمسویی ھمه دستگاه ھای فرھنگی، 

 ساله را شتاب می بخشد.٢٠به سوی چشم انداز 

ه است. از سوی دیگر به جھت آن که دربراساس طرح ساماندھی امور فرھنگی جامعه به سه حوزه کلی اجتماع، سياست و اقتصاد تقسيم شد

رھا مدنظر است، لذا دین و مذھب در این جوامعجوامع دینی، تفکر بنيادین انسان ھا نسبت به ھستی و ھدفمندبودن اندیشه ھا، تمایCت و رفتا

اکم بر تمامی حوزه ھای فرھنگی جامعه معنی پيدادر بسياری از روابط اجتماعی حضوری فعال دارد، به این ترتيب فرھنگ دینی به عنوان فرھنگ ح

رھنگ سياسی و فرھنگ اقتصادی تقسيم کرده ومی کند. از این روی می توان حوزه ھا را به چھار حوزه اصلی فرھنگ دینی، فرھنگ اجتماعی، ف

مدل مفھومی ارائه داد.

است. پس از آن به دليل کمبودھای موجود،در این تقسيم بندی ھمان گونه که اشاره شد فرھنگ دینی به عنوان مھمترین حوزه انتخاب شده 

ارند.فرھنگ اقتصادی جای می گيرد و دو حوزه فرھنگ سياسی و فرھنگ اجتماعی جایگاه ھای بعدی را د

گرفته می شود.برای حوزه فرھنگ دینی سه معيار اعتقادات، باورھا، ارزش ونگرش ھا و ظواھر و رفتار درنظر 

ای حوزه سياست سه معيار عدالت، امنيت وبرای حوزه اقتصادی سه معيار سCمتی و رفاه، کار و تCش و درستکاری و قناعت اھميت دارد. بر

آزادی مطرح است.

است. در بحث تاثيرگذاری دستگاه ھای دولتی برنھایتا برای حوزه اجتماعی سه معيار ارزش ھای اجتماعی، رفتار اجتماعی و ھویت جمعی مدنظر 

 دانشگاھھا و دستگاه بر فرھنگ شناسایی و این نتایج حاصل شده است: سازمان صدا و سيما سھم بسيار زیاد،٣٨فرھنگ عمومی جامعه تاثير 

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان سھم متوسط،وزارت آموزش و پرورش سھم زیاد، نيروی مقاومت بسيج، حوزه علميه قم، نيروی انتظامی، کانون

وبرنامه ریزی کشور سھم کم و مابقیمجلس شورای اسCمی، شورای عالی انقCب فرھنگی، وزارت فرھنگ و ارشاد اسCمی، سازمان مدیریت 

دستگاه ھا سھم ناچيز را به خود اختصاص داده اند.

تنھایی تشکيل دھندهشناسایی سھم ھریک از دستگاه ھا در حوزه ھای مختلف فرھنگ این امکان رامی دھد که این دستگ اه ھا خود به 

دستگاه ھای دولتی غيرفرھنگی را که دارایشوراھای تخصصی در بخش ھای مربوط به حوزه ھای چھارگانه فرھنگ باشند. ازسوی دیگر می توان 

گونگی تاثيرگذاری این سازمان ھا را بر فرھنگتاثير زیادی بر فرھنگ ھستند به کار گرفت و طی جلسات ھم اندیشی با کارشناسان و خبرگان، چ

عمومی ارزیابی کرده و به سمت اھداف متعالی نظام ھدایت کنيم.

● تCش بيشتر برای دستاوردھای برتر

 ھای منشعب به فرھنگ بخشی از این تCش ھانزدیک به سه دھه از عمر مدیریت و تCش ھای فرھنگی می گذرد. بدون تردید در بسياری از حوزه

م رھبری توضيح می دھد: «برنامه ریزی ھاینتایجی نيز به ھمراه داشته است. وزیر فرھنگ و ارشاد اسCمی با توجه به فرمایشات مقام معظ

 گونه ای سنجيده عمل کنيم که نتيجه ھمهمختلف در عرصه فرھنگ کشور باید ھماھنگی داشته باشند. ما باید در ھمه عرصه ھای فرھنگی به

 جلو باشد.»فعاليت ھا تقویت آرمان ھا و ارزش ھای مقبول جامعه و پيش بردن کاروان ملی کشور یک قدم به

ھنگ را به انقCب ادا کنيم. به ھمين منظوروی ادامه می دھد: «بنا داریم تا در سی سالگی انقCب که برای ما یک نشانه است دین حوزه فر

نگ مشخص کنند. به نظر می رسد در حوزه ھایفراخوانی از تمامی اصحاب فرھنگ و ھنر داشته ایم که بيایند و نسبت انقCب را با مقوله فرھ

ندگاری در این عرصه نداریم.»رمان، شعر، موسيقی و سينما می توانيم این نسبت را به خوبی برقرار کنيم. ھم اینک آثار ما

● مسئله الگوسازی را جدی بگيریم

 فرھنگ این گونه توضيح می دھد: «اTن مایک دانشجو که خود را فرھمندی معرفی می کند پيرامون چالش ھای موجود در حوزه ھای چھارگانه

الگو ارائه شده داشته باشيم. از کدام پروژه فرھنگیباید به مرحله الگوسازی رسيده باشيم. باید برای دختر جوان، پسر جوان، مدیران و استادان 

فرھنگی معرفی کرد؟ سھم ما در حوزه فرھنگ نبایدمی توانيم اسم ببریم که پروژه بسيار موفقی بوده و می توان آن را به عنوان الگوی مدیریت 

حرف دارد. چرا سھم خود را کوچک فرض میاندک تلقی شود. انقCب اسCمی برای دنيا حرف ھای تازه ای دارد، فرھنگ اسCمی ما برای دنيا 

کنيم؟»

 باید تCش کرد. درست است که مادانشجوی دیگری در تکميل صحبت ھای دوستش می گوید: «برای صدور انقCب در شرایط فعلی ھمچنان

مقدس نداریم، اما این بدان معنا نيست که پتانسيلسالی Tاقل چند فيلم استثنایی و فوق العاده نمی توانيم بسازیم، یا رمان جھانی برای دفاع 

انجام کارھای بزرگ را به ھيچ وجه نخواھيم داشت.
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ن مدیر فرھنگی ھم نياز به الگو و رسيدن بهآقایان مسئول زمينه سازی کنند. مدیران فرھنگی تحولی بيافرینند. من گاھی حس می کنم آقایا

تعاریف مشکل دارند.»

● توقعات گسترده تر شده است

شه مھندسی فرھنگی کشور، تھيه نقشهمھدی ناظمی اردکانی یکی از طراحان فرھنگی در شورای عالی انقCب فرھنگی می گوید: «تھيه نق

دی است که مقام معظم رھبری بر آن تاکيدجامع علمی کشور و اجرایی کردن نھضت نرم افزاری، ھماھنگی دستگاه ھای فرھنگی از جمله موار

وبی فراھم نمی گردد، زیرا چشم انداز کشوردارند. مسلما اگر این وظایف به خوبی انجام نشود زمينه ھای Tزم برای تحقق چشم انداز به خ

ھمان نقشه مھندسی فرھنگی کشورنقشه ھدف است و برای رسيدن به این ھدف نقشه راھی Tزم است. نقشه راه رسيدن به چشم انداز 

ندسی سازمان ھای موجود کشور بایداست. در نقشه مھندسی کشور باید مشخص شود که در ساز و کارھای موجود مدیریتی کشور و در مھ

چه تحولی صورت پذیرد تا این مجموعه دستگاه ھا زمينه و بستر رسيدن به چشم انداز باشند؟»

رزش ھای فرھنگ اسCمی طراحی و مھندسیوی ادامه می دھد: «خيلی از این سازمان ھا، ساختارھا، نظام ھا مبتنی بر فلسفه و نگرش و ا

 معظم رھبری از شورا این است که برای ھمهنشده اند، لذا باید نسبت به طراحی مجدد آنھا براساس فرھنگ اسCمی اقدام شود. خواسته مقام

بسی گسترده تر شده و انتظارات و توقعاتطرح ھای ملی پيوست فرھنگی تھيه و تصویب کنند. این نشان می دھد که وظایف و مسئوليت شورا 

ی علمی، آموزشی، فرھنگی و حتیباTیی شکل گرفته است با تCش بيشتر و کامل تر نارسایی ھا و ضعف ھای موجودی که در حوزه ھا

به این گونه ضعف ھا و آسيب ھا آلوده باشد،اقتصادی وجود دارد و در شان فرھنگ اصيل اسCمی و انقCبی نيست و نباید دامان جامعه اسCمی 

حذف شود.»

● موازی کاری در امور فرھنگی دانشگاه ھا

دیریت فرھنگی جامعه می گوید: «امورحميد سعادت عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسCمی با اشاره به موانع موجود در م

عی می کنند کار یکدیگر را خنثی کنند کهفرھنگی در دانشگاه ھا موازی انجام می شود که بعضاً مقابل ھم و سياسی می شوند. گروه ھا س

نگی که به نوعی در کار فرھنگی ھستند راالبته دانشگاه جای این امور نيست. مدیریت دانشگاه باید جامع نگر باشد و ھمه نھادھای فرھ

 را با محوریت نھاد دانشگاه پيگيری کنند وساماندھی کند. نھادھا، تشکل ھای دانشجویی و مدیریت فرھنگی دانشگاه ھا باید مسائل فرھنگی

خارج از ھرگونه تعصبی کارھا را به پيش ببرند.»

 خارج از نحله ھای فکری و سياسی به عنوانوی می افزاید: «وضعيت فرھنگی دانشگاه جدا از وضعيت فرھنگی جامعه نيست و دانشگاه ھا باید

ش ببرند و برون رفت از آنھا را به عنوان یک الگویک الگو برای جامعه مطرح باشند، بحث ھای تحقيقاتی در خصوص فرھنگ و چالش ھای آن را به پي

برای جامعه ارائه دھند.»

قCب فرھنگی ميثاق وجود دارد، میعضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسCمی با بيان این که بين مجلس و شورای عالی ان

در یک راستا است. شورای عالی انقCبگوید: «بين شورای عالی انقCب فرھنگی و مجلس شورای اسCمی تعامل خوبی وجود دارد و مصوبات 

 در مجلس وارد می شود و توسط کميسيونفرھنگی نقش سياستگذاری کCن را دارد و مجلس آنھا را کاربردی و عملياتی می کند. مواردی که

ھای تخصصی مورد بحث قرار می گيرد، انطباق بيشتری با فضای واقعی دانشگاه ھا دارد.»

قرار دھند، بسياری از ارزش ھا در ھمين راستاسعادت خاطر نشان می کند: «اگر دانشگاه ھا بحث توليد علم و کارآفرینی را سرلوحه کار خود 

نھادینه می شود و در غير این صورت مسائل حاشيه ای بر متن غلبه می کند.»

● مصداقی بر یک تعلل

تاریخ۶مصوبه ای فرھنگی توسط یکی از نھادھای مسئول پس از گذشت حدود   سال، سرانجام ابCغ شد. این مضمون خبری است که در 

 بر روی سایت اکثر خبرگزاری ھا دیده می شد.٨٧.١.٢٧

 ھيئت داوران ھمایش... اعCم کرد: برایدر مقاله ای که پيرامون ھمایش ھای فرھنگی در سطح کشور بحث شده، آمده است: «یکی از اعضای

قاTت ارائه ميليون تومان ھزینه شده است که سھم عمده آن مربوط به تشریفات و پذیرایی می شد. بيشتر م٣٠٠برگزاری این ھمایش بالغ بر 

 ھزار تومان مجدداً به دبيرخانه۵٠٠ردادی به مبلغ شده در ھمایش قبC و در مجCت دیگر ارائه شده بود، با وجود این برخی از ھمين مقاTت با قرا

ھمایش عودت داده شدند.»

● پاسخگویی ضرورت مدیریت
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ی مقام معظم رھبری توضيح می دھد:حجت اTسCم حسن علی اکبری عضو ھيئت علمی دانشگاه امام حسين(ع) نيز با اشاره به دیدگاه ھا

ستگاه ھای فرھنگی به خصوص به شورای عالی«دیدگاه ھای مقام معظم رھبری حقيقتاً جالب و جامع بوده است. اگر فرمایشات ایشان را در د

ان در پيام نوروزی خود فرمودند: یک مورد که بهانقCب فرھنگی دستور کار قرار دھيم، مطمئناً پاسخ مکفی را دریافت می کنيم. ھمچنان که ایش

Tن می باشد. متأسفانه در عرصه فرھنگحق از موارد مھم انقCب است و حساسيت ویژه ای ھم از جانب مردم وجود دارد، پاسخ گویی مسئو

ھنگی مجلس، شورای عالی انقCب فرھنگیھيچ گاه موضوع پاسخگویی متوجه ھيچ مسئولی نبوده است. آقایان در وزارت ارشاد، کميسيون فر

و... ھمگی باید با ھم ھماھنگ بوده و پاسخگو باشند.»

ظر از نگاه ھای مدیریتی بایستی بهوی ادامه می دھد: «مسئله فرھنگ بسيار پيچيده و دارای ظرافت و حساسيت خاص خود است. صرف ن

و جریان فرھنگی که به وجود می آید، بھتر و شفافمبانی تحول فرھنگی توجه کرد تا واقع بينانه آن چه را که در عرصه فرھنگ گذشته و می گذرد 

تر درک و فھم کرد.»

 شورای عالی انقCب فرھنگی نيز مھمترینعليرضا پيروزمند عضو ھيئت علمی دفتر فرھنگستان علوم اسCمی قم و کارشناس فرھنگی دبيرخانه

د و می گوید: «معموT مدیران سليقه ای عملنقص حوزه ھای چھارگانه فرھنگ را نبود فھم مشترک بين مدیران و دست اندرکاران عنوان می کن

ریزی و اھداف و تعابير مشترک را تصویب کرد.»می کنند و درک واحدی از یک مقوله فرھنگی ندارند. با مھندسی فرھنگی می توان نقشه را طرح 

وی در مورد مصوبات فرھنگی نيز معتقد است دو نقيصه وجود دارد:

ای ھستند و دوم این که ما در اجرای«اوT بخش قابل توجھی از مصوبات به جای پرداختن به متن مسائل اصلی معطوف به مسائل حاشيه 

ستند.»مصوبات با دستگاه ھای مجری، مشکل اجرا داریم. در واقع دستگاه ھای مجری مصوبات پاسخگو ني

ی شود. اما نمی توان از جای خالی طرح ھا وبازخوانی عملکرد مدیران فرھنگی طی سه دھه گذشته نقاط مثبت فراوان و اميدبخشی را متذکر م

 به مسئله امنيت ملی ھم دخالت پيدا کرده و میبرنامه ھا در مقابله با شيوه ھای تغييرپذیر تھاجم فرھنگی به سادگی گذشت تا آن جا که حتی

دیشی و چگونگی مقابله با این جریان غربی به کارطلبد ھمه دست اندرکاران فرھنگی با یک وفاق و ھم اندیشی تمام توان خود را در جھت چاره ان

گيرند.

ذیری به ھمراه خواھد داشت.ساده انگاشتن مقوله تھاجم فرھنگی و نادیده گرفتن اصل مسئله تھدیدات، پيامدھای جبران ناپ

ه با تھاجم فرھنگی در داخل کشور رسيدهعلی رغم ھمه تCش ھا انتظار می رود پس از سه دھه تCش نه تنھا به الگویی منسجم برای مقابل

باشيم، بلکه الگوھایی نيز در سطح جھان اسCم ارائه کنيم.

ای نو و بکر است.ما ھميشه در اھداف خود خواھان حرف اول ھستيم و حرف اول زدن نيازمند تCش دوچندان و طرح ھ

تلف از جمله حوزه فرھنگی است. واقعيت ایندر این نکته شکی نيست که امنيت و آرامش یک جامعه نيازمند ھوشمندی مدیران در حوزه ھای مخ

شده جمھوری اسCمی، رویکرد آنان به سمت و سویاست که با ناکامی دشمنان و توطئه گران وابسته به استکبار در مقابله با نظام تازه بنيان 

قش مدیریت فرھنگی جامعه در مقابله با اینحوزه فرھنگ بيشتر شد و «تھاجم فرھنگی» آنان به اشکال مختلف شکل گرفته و تقویت می شود. ن

 جامعه را نادیده گرفت، اما نمی توان برخی بیشيوه تھاجمی چگونه بوده است؟ نباید تCش ھا و برنامه ھای ھوشمندانه مدیران متعھد و دلسوز

توجھی ھا و غفلت ھا را ھم رھا کرد!

یج زیر دست پيدا می کنيم: طی سه دھه اخيربا مقایسه ای کلی بين وضعيت فعلی دستاوردھای فرھنگی در کشور و زمان قبل از انقCب به نتا

بخش مھمی از بودجه ھای عمرانی صرف گسترش سوادآموزی و مراکز علمی و دانشگاھی شده است.

اصل آن ارتقای سطح آگاھی ھای عمومی دررشد مطبوعات و نشر کتب چشمگير بوده و به افزایش ميزان مصرف سرانه کاغذ نيز انجاميده و ح

می کردند و در نظر داشتند محتوای فکری مدنظرجامعه بوده است. در قبل از انقCب بودجه این قبيل حرکت ھای فرھنگی را آمریکایی ھا تامين 

خود را به جامعه تزریق کنند.

 آن این بود که بين با اعCم اصول انقCب سفيد، شتاب این تحول فرھنگی مبتنی بر تفکر غربی را تسریع کرد. حاصل١٣۴٠رژیم گذشته در دھه 

ا سفرھای متعدد به خارج ماموریت پنھان تغيير درطبقات نوین الگوھای مصرف خاصی رایج شد که عمدتا مرتبط با خارج بود. این گروه ھای جدید ب

نوع پوشش، رفتار و گفتار اجتماعی جامعه را برعھده گرفتند.

● تربيت نيروی متخصص با اندیشه اسCمی

 شورای عالی انقCب فرھنگی ضمن بيان اینعليرضا پيروزمند عضو ھيئت علمی دفتر فرھنگستان علوم اسCمی قم و کارشناس فرھنگی دبيرخانه
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Cب فرھنگی چه باشد؟ توضيح می دھد: «انقCبمطلب که پاسخ به سوال انقCب فرھنگی اتفاق افتاده یا نه؟ تابع این است که تصور ما از انق

 داده است و امروز اگر صحبت از تحوTتفرھنگی ھمزمان با پيروزی انقCب شکوھمند اسCمی با ھدف تحول در ساختارھای فرھنگی جامعه رخ

باید بازسازی شود. این چيزی است کهفرھنگی می شود، ھدف اجرای مھندسی فرھنگی است. ما بر این باوریم که فرھنگ عمومی و تخصصی 

 ابتدا به سراغ دانشگاه رفت. در دانشگاه دانشجومورد انتظار بوده و ھست. این اتفاق با رفرم و تغييرات سطحی و ساده اتفاق نمی افتد، باید

 ھنری و... کشور را به دست می گيرند. برایتربيت می کنيم. این دانشجویان ھر یک در آینده بخش ھایی از چرخه اقتصادی، سياسی، فرھنگی،

مثال دانشجوی امروز، در آینده استاد دانشگاه می شود.

ومی و تخصصی را به دانشجویان خود وپس دانشگاه تربيت کننده خواص و نخبگان یک کشور است. استاد به سھم خودش فرھنگ و رفتار عم

دانشجویان به خانواده ھایشان و مردم جامعه (عوام) تحویل می دھند.

یافت ھایش را ارائه می دھد.دانشگاه ھنرمند تربيت می کند، این ھنرمند فيلم می سازد و به مخاطبين عام آموخته ھا و در

خصيت اسCمی تربيت کند، این فاصله به ھدفدر کل اگر خدای نکرده نظام آموزشی به گونه ای باشد که خواص و نخبگان جامعه را جدای از ش

انقCب فرھنگی ضربه می زند.»

 حرکت را مطابق نياز امروز تداوم ببخشيم.»وی ادامه می دھد: «مسير و ھدف انقCب فرھنگی تغييری نکرده، ما می خواھيم با تحوTت نو این

ین است که ھدفمان تربيت نيروی متخصص برای بازارپيروزمند باز ھم تاکيد می کند: «ما یک اشتباه بزرگ در نظام آموزشی مرتکب شده ایم و آن ا

کار است.

 جایگاه خودش حائز اھميت است و باید اعترافما باید ھدفمان تربيت انسان با توجه به آموزه ھای اسCمی باشد. ھر چند که بحث تخصص ھم در

کنيم در این بخش ھم مطابق نياز بازار کار کشور نيروی متخصص تربيت نکرده ایم.»

● بازنگری در عرصه اجرای برنامه ھای فرھنگی

ور تطابق با اوضاع مختلف برخوردار است و دربه ھر حال می توان گفت که مبانی فکری و فقھی شيعی از توانایی ھا و پتانسيل باTیی به منظ

ی را برای بيرون آمدن قرائت ھایی که بتواند روندعين پيچيدگی دارای انعطاف پذیری و واقع گرایی مناسبی است. این امر می تواند زمينه مناسب

از ھر الگوی اصCحی حمایت کند، بلکه اصول و مبانیاصCحات را تسریع و حمایت کند، فراھم آورد. در عين حال باید گفت؛ مبانی مذکور نمی تواند 

صول آن را داشته باشند، ھرچند که به دليل واقعآن ضرورتا تنھا الگوھای خاص از اصCحات را مورد حمایت قرارمی دھند که قابليت انطباق با ا

ع حمایت فقھای شيعه، از مCزمه عقل و شرع،گرایی و عقCنيت فقه اصوليون شيعه، این اصول طبيعتا دارای زمينه عقCنی می باشند و در واق

پتانسيل باTیی را برای طراحی الگویی عقCنی از اصCحات می تواند ایجاد کند.

 ھدف امروز دست اندرکاران فرھنگیحجت اTسCم حسن علی اکبری عضو ھيئت علمی دانشگاه امام حسين(ع) پيرامون بازسازی فرھنگی که

يت ھایی که متوجه آنھاست روشن شود. گاماست، می گوید: «گام اول این است که انتظارات یک نظام مردم ساTر دینی از مسئولين و مسئول

 یک بازنگری جدی در عرصه اجرا داشته باشيم. مادوم، مسائل حقوقی و قانونی است. یک بازنگری باید بر این مسائل صورت گيرد. گام سوم، باید

.»در عرصه فرھنگی نيروی انسانی کافی نداریم و در زمينه افراد بایسته و شایسته کمبود داریم

 باید رشته ھای فرھنگی مختلف در دانشگاهحجت اTسCم علی اکبری پيشنھادات خود را برای اجرای بازسازی فرھنگی چنين بيان می کند: «ما

د بتوانيم کارشناسان فرھنگی با توان باTایجاد کنيم. مباحث مختلف اطCعات فرھنگی و مدیریت فرھنگی باید در سطح وسيع مطرح شود. بای

 و حمایت صورت گيرد. اگر نيرو تربيت کنيم،تربيت کنيم. اصCح ساختارھای فرھنگی از دیگر پيشنھادات مھم است و در نھایت باید پشتيبانی

.»ساختارھا را ھم ساماندھی کنيم، ولی پشتيبانی نداشته باشيم، تحول زیربنایی صورت نمی گيرد

● به علوم وارداتی قناعت نکنيم

ن تشکيل سپاه پاسداران انقCب اسCمیمھدی ناظمی اردکانی عضو ھيئت علمی دانشگاه امام حسين(ع) ضمن اشاره به این موضوع که فرما

ر مقابله با توطئه ھای دشمنان انقCب شد وھمزمان با صدور فرمان انقCب فرھنگی بوده است، می گوید: «سپاه پاسداران انقCب اسCمی مأمو

این که راه را برای جریان یافتن انقCب اسCمی در ھمه بسترھای جامعه فراھم سازد.

ی نظام جمھوری اسCمی به این است که ھموارهمطمئنا تقارن آن با صدور فرمان انقCب فرھنگی این پيام را به ما می دھد که حيات و بالندگ

دی و فن آوری ھای وارداتی محصول سایرجریان انقCب اسCمی را تداوم ببخشيم و ھرگز به وضع موجود کشور و دستاوردھای علمی و اقتصا

ام مصلح بزرگی چون حضرت امام(ره) شکل گرفتکشورھا کفایت نکنيم، بلکه بر بستر این جریان نو که از متن فرھنگ اسCمی و با مجاھدت و قي
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تنھا به برسيم.  برای زندگی خود و دیگر جوامع  مقررات وبه بسترھا و دستاوردھای جدیدتر و حيات بخشی   این کفایت کنيم که قوانين و 

ال می کند- بلکه به دنبال آن باشيم که ھمهسازکارھای موجود ما تنھا مخالف با اسCم و قانون اساسی نباشد- آن چه که شورای نگھبان اعم

 باشد.قوانين و شيوه ھا و منش ھای زندگی فردی و اجتمادی سازگار با اسCم و فرھنگ و ارزش ھای آن

پاسداری از انقCب اسCمی وظيفه خوا ھد داشت که سازگاری و انطباق ھمهبنابراین شورای عالی انقCب فرھنگی بر بستر دستاوردھای 

رھبری فراھم سازد و این مھم به تCش و اندیشهرفتارھای فردی و اجتماعی را با اسCم و ارزش ھای آن و دیدگاه ھای اسCم (ره) و مقام معظم 

فراوان و معرفت و حکمتی نورانی نيازمند است.»

● ھجوم به ارزش ھای فرھنگی تھدید کيان جامعه

ن جامعه ارتباط مستقيم دارد. اگر ارزش ھایکاظم جCلی عضو کميسيون امنيت ملی توضيح می دھد: «اساساً قوام و دوام ھر جامعه با ھویت آ

آن کشور تھدید می شود. از گذشته بحث بر اینفرھنگی مورد ھجوم قرارگيرد، ارزش ھای آن جامعه آسيب می بيند و حتی کيان و مرزھای زمينی 

ھنگی آن کشور به ھدفشان می رسند.بوده که اگر استعمارگران بخواھند کشوری را فتح کنند، از طریق خدشه وارد کردن به ھویت فر

ت اسCمی اھميت دارد. کشورھای اسCمیپس از انقCب صنعتی اساسا نگاه غربی ھا به اقتصاد و بازار است، اما در کشور اسCمی ما ھوی

کمی داشته باشند.زمانی می توانند از آسيب ھا دور شوند که ھویت فرھنگی خود را حفظ و ارزش ھا و فرھنگ مستح

ای بيگانه خواھند بود و از لحاظ اقتصادی وکشورھایی که نتوانند برای حفظ ارزش ھا و فرھنگ خود برنامه داشته باشند، مورد ھجوم کشورھ

سياسی ھم مورد ھجوم قرارمی گيرند.»

ده کنيم، لذا پاسداری از فرھنگ و ارزش ھا مساوی باوی ادامه می دھد: «اگر از حد یک کشور فراتر رویم می توانيم در عالم اسCم این بحث را پيا

ت ملی ھم مسئوليتی احساس نمیپاسداری از امنيت ملی کشور است. کسانی که نسبت به مقوله فرھنگ بی اھميتند، نسبت به امني

کنند.»

له با تھاجم فرھنگی چه کنيم که امنيت حاصلجCلی با لحنی گله مندانه می گوید: «تھاجم فرھنگی یک واقعيت است. باید جستجو کرد در مقاب

 و حرف طرف مقابلش را گوش ندھد، ولی میشود؟ متأسفانه ما مبتC به دیالوگ تنھا شده ایم. ھر کس تCش می کند با صدای بلند صحبت کند

ان مسير نمی شود. متوليان بيایند به یک فھمدانيم که تھاجم فرھنگی وجود دارد. در عين حال اگر ھر فرد بيماری را مجزا تشخيص دھد، درم

مشترک برسند.»

منبع : روزنامه کيھان

http://vista.ir/?view=article&id=308375

بررسی تأثير ارائه اط)عات تحصيلی ـ شغلی بر گزينه ھای تحصيلی ـ شغلی

● چكيده

این پژوھش تأثير ارائه اطCعات تحصيلی ـ شغلی شاخه بھداشتی ـ درمانی

پيش دانشگاھی بر گزینه ھای تحصيلی ـ شغلی دانش آموزان دختر  را 

 تھران مورد بررسی قرار داده است. ھدف از٢رشته علوم تجربی منطقه 

انجام این تحقيق، پاسخ به سؤاTت ذیل بوده است:

ارائه اطCعات تحصيلی ـ شغلی در دوره پيش دانشگاھی ضروری١ ) آیا 
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است؟

) آیا ارائه خدمات راھنمایی و مشاوره تحصيلی ـ شغلی منجر به افزایش٢

شناخت كمّی و كيفی رشته ھای علوم تجربی مقاطع باTتر می شود؟

) آیا ارائه خدمات راھنمایی و مشاوره تحصيلی ـ شغلی منجر به تثبيت یا٣

تغيير گزینه ھای انتخابی دانش آموزان پيش دانشگاھی می شود؟

یافته ھای تحقيق نشان می دھد كه دانش آموزان دوره پيش دانشگاھی در

ع اطCعاتی ھستند. ھمچنين از فرصت ھایرابطه با مشاغل موجود در رشته علوم تجربی، بخصوص شاخه بھداشتی ـ درمانی دچار كمبود مناب

ھا بر دانش آموزان مانع تصميم گيری آزادانه آنھا درشغلی كه با مدرك دیپلم قادر به كسب آن ھستند ناآگاھند. عCوه بر این، تسلط زیاد خانواده 

برخوردار نبودند.امر انتخاب رشته دانشگاھی است. ھيچ یك از دانش آموزان حاضر در این تحقيق از تجربه كاری 

 به افزایش شناخت كمّی و كيفی رشته ھایبه طور كلی، نتایج حاكی از آن است كه ارائه خدمات راھنمایی و مشاوره تحصيلی ـ شغلی منجر

ینه ھای تحصيلی ـ شغلی شده است.علوم تجربی، افزایش گزینه ھای تحصيلی ـ شغلی، تثبيت اولویت انتخابی اول و تغيير سایر گز

● مقدّمه

ند نقش مؤثری در برنامه ریزی زندگی شغلیدر عصر حاضر، تعليم و تربيت كليد ورود به بسياری از مشاغل است و راھنمایی تحصيلی می توا

د.داشته باشد; زیرا دانش آموزان با انتخاب رشته تحصيلی به گزینه ھای شغل آتی خویش می نگرن

ی از آنھا، آن ھم به طور صوری، آشنا ھستند. به نظر میبا آنكه ھزاران شغل در بازار كار وجود دارد، ولی دانش آموزان مدارس تنھا با تعداد معدود

ن امر می تواند منجر به سردرگمی و ناتوانیرسد منابع اطCعاتی و اطCع رسانی، در امر راھنمایی تحصيلی شغلی دانش آموزان ضعيف است. ای

ر است و دانش آموزان برای اخذ تصميمات ھوشيارانهدر تصميم گيری حرفه ای و در نھایت، نارضایتی شغلی شود. امروزه دنيای كار پيچيده و متغيّ

يلی ـ شغلی ميسّر است. از این رو، مسئله موردو آمادگی برای انتخاب شغل نيازمند یاری ھستند. چنين كاری از طریق راھنمایی و مشاوره تحص

شغلی دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاھیتوجه این تحقيق بررسی تأثير ارائه خدمات راھنمایی تحصيلی ـ شغلی بر گزینه ھای تحصيلی ـ 

رشته علوم تجربی است.

● فرضيه ھای تحقيق

صيلی ـ شغلی به دانش آموزان ارائه نمی) به علت فقدان خدمات راھنمایی و مشاوره تحصيلی ـ شغلی در دوره پيش دانشگاھی، اطCعات تح١

شود.

 كيفی بيشتر رشته ھای تحصيلی علوم) ارائه خدمات راھنمایی و مشاوره تحصيلی ـ شغلی در دوره پيش دانشگاھی موجب شناخت كمّی و٢

تجربی مقاطع باTتر خواھد شد.

موزان به افزایش گزینه ھای تحصيلی ـ) ارائه خدمات راھنمایی و مشاوره تحصيلی ـ شغلی در دوره پيش دانشگاھی موجب تمایل دانش آ٣

شغلی آنان خواھد گردید.

حصيلی ـ شغلی آنان می گردد.) ارائه خدمات تحصيلی ـ شغلی مكفی به دانش آموزان پيش دانشگاھی موجب تثبيت اولویت ھای ت۴

تغيير گزینه ھای تحصيلی ـ شغلی انتخابی) ارائه خدمات راھنمایی و مشاوره تحصيلی ـ شغلی در دوره پيش دانشگاھی رشته تجربی، موجب ۵

آن ھا خواھد شد.

پيشينه تحقيق

 درصد دانش٣/٧٨ـ فيزیك حاكی از آن است كه پژوھش بر روی یك ھزار نفر دانش آموز دبيرستانی دختر و پسر رشته ھای علوم تجربی و ریاضی 

ر برآورد دیگری از دانش آموزان، مشخص شدآموزان عCقه مند به شركت در گروه ھای راھنمایی و مشاوره تحصيلی شغلی بوده اند. ھمچنين د

عطاف پذیری در برنامه ریزی درصد محصCّن به رشته تحصيلی ـ شغلی دوم برای خود نيندیشده اند. این امر حاكی از عدم ان۴٩/۴۵كه قریب 

١ خویش و واقعيت ھای موجود یاری نماید.تحصيلی ـ شغلی و اشاره به وظيفه اصلی نظام آموزشی است كه باید نوجوانان را در درك وجودی

 درصد۴/٣) پی بردند كه قریب ١٩٧٣ دانش آموز (٢٨٠٠٠) نيز در پژوھشی پيرامون پيشرفت شغلی Prediyer, Roth and Nethپریدیھر ـ راث و نت (

آموزان در مورد گزینه ھای شغلی و فرایند برنامهدانش آموزان دبيرستان در زمينه برنامه ریزی شغلی احتياج به كمك دارند. آگاھی اندك دانش 

ین امر به صورت از دست دادن مشاغل، كاھشریزی شغلی، نشان می دھد كه وقت و توان زیادی به صورت تردید و سردرگمی به ھدر می رود و ا
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٢توليد و بيگانگی فرد، تأثير مستقيمی بر اجتماع باقی می گذارد.

 پيش از آغاز استفاده و پرداختن بدان است;یكی از اصول پذیرفته شده روان شناسی پرورشی این است كه بھترین زمان یادگيری ھر چيز درست

اقل امكان قرار دارد. از این رو، زمان مناسب برایزیرا در آن موقع، عCیق فرد در باTترین حد خود است و خطر كھنه و منسوخ شدن دانش او در حد

ش آموزان به انواع اطCعات نياز دارند و خواھانكمك و راھنمایی شغلی به منظور اخذ تصميم مناسب، پيش از موقعی است كه تعداد زیادی از دان

 آن، كتابی به نام آشنایی با برنامه ریزیآن ھستند. در نظام جدید متوسطه، جایگاه خدمات راھنمایی و مشاوره مشخص شده است و در كنار

دانش آموز با واحد درسی برای سال اول نظری در نظر گرفته شده است. بخش عمده ای از درس با ھدف آشنایی ٢تحصيلی ـ شغلی با ارزش 

» مطرح شده است. ارائه درس با روشسه محور اصلی «خودشناسی»، «حرفه شناسی» و «توانایی تصميم گيری و برنامه ریزی برای آینده

ه در طرح درس آمده است، الگوی راھنمایی وھای معمول، كه عمدتاً متّكی بر حافظه است، اھداف موردنظر را تأمين نمی كند، بلكه چنان ك

مشاوره گروھی را دارد:

) ارائه اطCعات كافی در مورد رشته ھای تحصيلی، شرایط و نحوه ادامه تحصيلی آنھا;١

) اختصاص یك ساعت مشخص كCسی برای ارائه اطCعات تحصيلی ـ شغلی;٢

;) كمك در زمينه شناخت ھر چه بيشتر توانایی ھا، عCیق و استعدادھا و امكانات شخصی ـ محيطی٣

ای محصCّن;) ایجاد رغبت و عCقه تحصيلی ـ شغلی، ارائه آگاھی از رشته ھای تحصيلی با شغل ناشناخته بر۴

و ترفيع، مشكCت و نيازمندی ھای كاری، چشم) ارائه كتب اطCعات شغلی در زمينه مزایا و محدودیت ھای مشاغل، شرایط ورود، ميزان درآمد ۵

انداز بازار كار، و نياز جامعه به این مشاغل در آینده.

 نفر از دانش١٢٠ویژه رشته ھای فنی، بر روی تحقيقی با عنوان «بررسی تأثير برنامه راھنمایی و مشاوره در انتخاب رشته ھای تحصيلی، به 

مه راھنمایی و مشاوره در مدارس راھنمایی، نمیآموزان پسر سال سوم راھنمایی تھران» انجام شد و نتایج تحقيق نشان داد كه بدون وجود برنا

٣دنی ھا به انتخاب رشته ھای فنی مؤثر بوده است.توان اطCعات تحصيلی به دانش آموزان داد و برنامه راھنمایی و مشاوره در ميزان تمایل آزمو

ند،)، نتيجه گرفته است افرادی كه پيش از انتخاب شغل، درباره مشاغل متعدد اطCعات وسيعی داشت١٩۴٨) در تحقيق خود (Brayfieldبری فيلد (

 تحقيق نشان می دھد افرادی كه از طریقدر مقایسه با كسانی كه فاقد چنين اطCعاتی بودند مشاغل مناسب تری انتخاب نموده اند. ھمين

بدون داشتن اطCعات كافی، شغلی راشركت در گروه، موفق به شناسایی مشاغل و انتخاب شغل خود شده اند، در مقایسه با كسانی كه 

مچنين این افراد خودشناسی بھتر و دقيق تریبرگزیده اند در حل مشكCت خود موفق ترند و نيز رضایت بيشتری از شغل انتخابی خود دارند. ھ

۴نسبت به كسانی دارند كه در چنين گروھی شركت نداشته اند.

) دریافت:١٩۶٢) در تحقيق خود (Stefensonاستفن سون (

 این زمينه به عمل نياورده اند.) تعداد زیادی از افراد گروھی كه در سن انتخاب حرفه خود قرار دارند ھيچ گونه انتخابی در١

ان چند حرفه محدود، یكی را برگزینند.) در ميان آنھایی كه حرفه ای را انتخاب می نمایند، غالباً این گرایش وجود دارد كه از مي٢

) انتخاب ھای حرفه ای معموT در ميان حرفه ھای تخصصی صورت می گيرد.٣

طابق دارد. توزیع یا پراكندگی انتخاب ھای حرفه ای با فرصت ھای حرفه ای محلی یا حرفه پدر خيلی كم ت۴٠

) پسران در طرح ریزی حرفه ای واقع بينانه تر از دختران اقدام می كنند.۵

) (Cassieمطالعه كسی  ) حاكی است: دانش آموزان دختر دبيرستانی راه ھای كسب١٩٨١) در مورد راه ھای كسب اطCعات دانش آموزان 

اطCعات را این گونه بيان داشته اند:

) از طریق گفتوگو و مذاكره در مورد انتخاب شغل;١

) از طریق خواندان جزوات و كتاب ھا;٢

) از طریق گفتوگو با والدین;٣

) از طریق گفتوگو با مشاور;۴

) از طریق مركز راھنمایی و اطCع رسانی;۵

) از طریق برنامه رایانه ای.۶

 درصد با مشاوران).۵۵ درصد با والدین، ۵٧بيشتر دختران اظھار نمودند در مورد انتخاب شغل، پيش از تصميم گيری مشورت می كنند (قریب 
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ھمچنين او دریافت: دختران نسبت به پسران از شغل آینده خود كمتر انتظار حقوق دارند.

● طرح پژوھش

 آموزش و پرورش شھر تھران.٢جامعه آماری: تمامی دانش آموزان دختر پيش دانشگاھی علوم تجربی منطقه 

● نمونه تحقيق

 مركز پيش دانشگاھی دخترانه انتخاب٢ آموزش و پرورش شھر تھران به طور تصادفی ٢ مركز پيش دانشگاھی دخترانه دولتی منطقه ۵از بين 

ی ـ شغلی و دانش آموز دختر انتخاب گردید: یكی برای آموزش و شركت در جلسات راھنمایی و مشاوره تحصيل٢۴شد. از ھر مركز، یك كCس با 

 ساعته تحت۵/١ جلسه ١٢ نفر است و تحقيق از نوع تجربی با گروه كنترل. گروه آزمایش در ۴٨دیگری به عنوان گروه گواه. حجم نمونه جمعاً 

 شغل شاخه بھداشتی درمانی قرار گرفت.۵۵آموزش و مشاوره گروھی برای آشنایی با 

● ابزار اندازه گيری

 آموزان از رشته ھای تحصيلی شاخهابزار این پژوھش پرسشنامه محقق ساخته است كه برای سنجش ميزان اطCعات تحصيلی ـ شغلی دانش

 سؤال بسته پاسخ) است كه با كمك استادان رشته،٢٢ سؤال باز و ١۵ سؤال (٣٧بھداشتی ـ درمانی تھيه شده است. این پرسشنامه دارای 

 دانش آموز٢٠ی آن، یك بار به صورت آزمایشی روی برای تعيين ميزان روایی، چندین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. برای تعيين صحّت روای

آزماینده حضور داشت و به سؤاTت مطرح شدهدوره پيش دانشگاھی رشته علوم تجربی اجرا شد تا ابھامات آن برطرف شود و در ھر بار اجرا، 

پاسخ گفت.

 درصد محاسبه شد.● متغيّرھای تحقيق٧٣ پس از دو ھفته با گروه كنترل Test - retestپایایی پرسشنامه با استفاده از 

 شغل بھداشتی ـ درمانی.۵۵رای آشنایی با ▪ متغير مستقل: برنامه ارائه خدمات تحصيلی ـ شغلی به صورت آموزش مشاغل و مشاوره گروھی ب

 ـ شغلی دانش آموزان دوره پيش دانشگاھی علوم▪ متغيّر وابسته: باT رفتن شناخت كمّی و كيفی، تثبيت، تغيير یا افزایش گزینه ھای تحصيلی

تجربی از رشته ھای تحصيلی بھداشتی ـ درمانی.

 شغل دولتی١٠ نفر توانسته بودند ٢۴ نفر از ١٢ با مقایسه نتایج پيش آزمون ـ پس آزمون گروه آزمایش، می توان نتيجه گرفت كه در پيش آزمون

 شغل مورد عCقه خود را نام ببرند كه این تفاوت٣۶ نفر توانستند ٢۴ نفر از ٢٣جامعه و شغل مورد عCقه خود را نام ببرند، ولی در پس آزمون 

 دھنده تأثير اطCعات بر كمّ و كيف شناختنشان دھنده عCقه دانش آموزان به افزایش گزینه ھای تحصيلی ـ شغلی است و در عين حال، نشان

رشته ھا نيز ھست.

● جمع بندی و نتيجه گيری

صيلی وجھه اجتماعی است. تحقيق حاضر بهبسياری از تحقيقات پيشين حاكی از این است كه یكی از عوامل مؤثر در انتخاب شغل و رشته تح

 در اولویت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، دانشطور مستقيم، این مورد را تأیيد نكرده، بلكه در آن عCیق و توانایی ھای فردی و توجه مشاور

لی زمانی كه خود را به سCح آگاھی مجھّز نمودند قدرتآموزان تا زمانی كه مجھّز به اطCعات نباشند به پی روی از والدین و دیگران می پردازند، و

 كه برای١٣٧٣ه ھای «دفتر مشاوره و تحقيق» در سال ابراز وجود پيدا می كنند و با اعتماد به نفس، از خود دفاع می نمایند. این یافته با یافت

 دانش آموز انجام شده، ھمخوان است.٧٢٠برنامه ریزی و ھدایت تحصيلی 

ه دبيران» از جمله عواملی بود كه در پس آزموندر بين عوامل پيشنھادی مؤثر در انتخاب شغل آینده، عامل «وجھه اجتماعی»، «درآمد» و «توصي

س، كمترین نقش را در ارائه اطCعات تحصيلی ـتوسط ھيچ دانش آموزی انتخاب نگردید. می توان از این یافته نتيجه گرفت كه دبيران در مدار

لسات مشاوره گروھی با دانش آموزانِشغلی، حتی رشته تحصيلی خود دارند و اگر ھم نقشی داشته باشند تأثيرش منفی است; زیرا طی ج

ی می كردند و اظھار می نمودند كه با شنيدن نظرگروه آزمایش، بيشتر آنھا نقطه نظرات دبيران را درباره ادامه تحصيل و سرانجام كسب شغل نف

ری تحصيل كرده ھای دانشگاھی سخن می گوینددبيران، انگيزه ای برای ادامه تحصيل باقی نمی ماند; زیرا فقط از شكست ھای تحصيلی و بيكا

و اینكه عاقبت تحصيل كرده ھا موفق به كسب مشاغل كاذب می شوند.

 ای مورد توجه دانش آموزان (ھر دو گروه) بود، ولیپيش از ارائه اطCعات، توصيه والدین به عنوان عامل مؤثر در انتخاب شغل به طور قابل مCحظه

قش مشاور پی برد. اگر مشاور صادقانه و با اطCعاتپس از جلسات آموزش، دقيقاً توجيه مشاور جایگزین توصيه والدین شد. از اینجا می توان به ن

یرند. دانش آموزان شركت كننده در گروه آزمایش پس ازدرست و قابل اعتماد با دانش آموزان برخورد كند دانش آموزان او را تا سر حد والدین می پذ

 جلسه تقاضای كCسی توجيھی برای اوليای خود نمودند.١٢پایان 
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دانش آموزان است. به نظر می رسد دانشنكته دیگری كه در این تحقيق به چشم می خورد ميزان ھمبستگی بين معدل و ایده آل ھای شغلی 

Tتری برخوردارند. اما تحقيق حاضر چنين فرضی راآموزانی كه طی دوران تحصيلی، از معدل باTیی برخوردارند از ایده آل ھای شغلی به مراتب با

نشد. طی مشاوره گروھی، مشخص شد كهاثبات نكرد و ھمبستگی مثبت و معناداری بين معدل و ایده آل ھای شغلی دانش آموزان مشاھده 

دانش آموزان دختر از تحصيل در رشته ھای تحصيلی بلندمدت گریزانند.

ندارند تا به خاطر آن بخواھند به تحصيCت طوTنی مدتآنھا معتقدند: اوT، تحصيCت طوTنی مدت مانع امر ازدواج است. ثانياً، نياز به درآمد مادی 

شود; زیرا تحصيل در نظام جدید را امری طاقت فرسا تلقّیبپردازند. ثالثاً، از این نكته بيم دارند كه نظام دانشگاھی نيز تابع نظام جدید آموزشی ب

گاه آزاد اسCمی آماده می كردند; زیرا تصور ضعيفیمی كردند. پيش از ارائه متغيّر مستقل بيشتر دانش آموزان خود را برای شركت در كنكور دانش

گوھایی كه با امكانات اندك، ولی با پشتكار و تCش بهاز خود داشتند و اعتقادی به پذیرفته شدن خود در دانشگاه ھای دولتی نداشتند. با ارائه ال

نجا می توان به تأثير عوامل جانبی (از قبيلموفقيت ھای چشمگيری دست یافتند، محقق توانست تا حدی به تغيير نگرش آنان موفق شود. از ای

شاھده كرد كه چگونه دانش آموز تحصيل را نه بهعوام مردم، ھمكCسان، اوليا و اقوام) در تشكيل ایده ھای قالبی در دانش آموزان پی برد و م

 سایر ارزش ھا تلقّی می كند. این نشانه عدمخاطر ارزشی كه در خود آن نھفته است، بلكه به خاطر مدرك می پسندد و حتی آن را مانعی برای

برنامه ریزی صحيح برای رشد ھمه جنبه ھای زندگی است.

يش از آموزش و مشاوره گروھی، دانش آموزاندرباره ميزان ھمبستگی بين معدل و مشاغل احتمالی واقعی از طرف دانش آموزان، مشاھده شد: پ

است، امكان پذیرفته شدن در رشته ھایبر اساس معدل به امكانات شغلی آینده خود می نگرند; یعنی كسی كه از معدل باTیی برخوردار 

د. اما پس از اجرای متغيّر مستقل، آزمودنی ھاتحصيلی باTتر را پيش بينی می كند و ھمبستگی مثبت و معناداری بين این دو متغيّر وجود دار

رند: سرعت، دقت، تمركز، نحوه مطالعه و برنامهمتوجه شدند كه عوامل بسياری غير از معدل در پذیرش یا عدم پذیرش افراد در كنكور دخالت دا

 ھای كنكور به صورت تستی چھار جوابی برگزارریزی صحيح. عCوه بر آن، معدل دوران تحصيلی نتيجه امتحانات تشریحی است، در حالی كه آزمون

اشد.می شود. بنابراین، معدل نمی تواند پيش بينی كننده معتبری برای پذیرفته شدن در دانشگاه ب

غلی) مشاھده شد كه دانش آموزان در درجه اول، اوليا را به عنوان منبع كسب اطCعات تحصيلی ـ ش١٣٧۴در این تحقيق، مانند تحقيق زندی پور (

٢/۵۴ر پس آزمون، مشاور جایگزین اوليا گردید ]والدین می شناسند; چنان كه در گروه كنترل، ھر دو بار این گزینه تكرار شد، ولی در گروه آزمایش د

 درصد (پس آزمون)[٧/۶۶ درصد، مشاور ٧/۶ درصد (پيش آزمون) ـ والدین ٣/٨درصد، مشاور 

انش آموزان را از سردرگمی و پراكندگی نقش نجاتبنابراین، می توان نتيجه گرفت كه با مجھّز نمودن مشاوران به سCح علم و آگاھی، می توان د

) در پس آزمون تحقيق خود به دست آورد.١٣٧١داد. این یافته منطبق بر نتيجه ای است كه حميده نظری (

 و آزمایش و خطا به انتخاب شغل نپرداخت،در این تحقيق این نكته نيز به چشم می خورد كه ھيچ یك از دانش آموزان بر اساس تجربه شخصی

ظریه پردازانی است كه معتقدند در سنين دبيرستانبلكه بر اساس ایده افرادی كه از نظر آنھا مھم است به انتخاب پرداخت. این بر خCف عقيده ن

دانش آموز به انتخاب موقت و آزمایشی می پردازد.

و مھم، به ویژه اوليا و مربيان است، اما ایناگرچه یكی از ویژگی ھای رشد در ھر انسان، بخصوص نوجوان، ھمانندسازی با افراد مورد عCقه 

 نفر)٢۴ نفر از ١۴مایش، اكثریت مادران خانه دار بودند (تحقيق در ارتباط با انتخاب مشاغل، این موضوع را نشان نداد. با وجود آنكه در بين گروه آز

داختند و ھمبستگی معناداری بين شغل والدین وولی دانش آموزان در انتخاب مشاغل مورد عCقه دولتی و غيردولتی به ھمانندسازی با آنھا نپر

 دارند و چنانچه خود نيز اظھار نمودند، به رھایی ازانتخاب ھای آنھا مشاھد نشد. به نظر می رسد آزمودنی ھا بنا به اقتضای رشد نياز به استقCل

امر و نھی والدین تمایل دارند و دوست دارند فقط با آنھا مشورت شود.

نداشته است. می توان نتيجه گرفت كه دانشعCوه بر شغل والدین، تحصيCت والدین نيز در انتخاب ھای آزمودنی ھا (گروه آزمایش) تأثيری 

ه شد، توانایی ھا و عCیق برای آنھا بسی مھم تر ازآموزان به عواملی غير از خواسته ھای والدین در انتخاب شغل توجه دارند. ھمان گونه كه گفت

ای آنھا نباشد. بنابراین، ھمبستگی معناداری بيننظر اولياست. آنھا برای دوست داشتن و دوست نداشتن اھميت زیادی قایلند، ھرچند مقبول اولي

به انتخاب رشته تحصيلی یا شغل آینده میاین دو متغيّر مشاھده نشد و این فرض كه دانش آموزان بر اساس مشاغل و سطح تحصيلی اوليا، 

تخاب می پردازند.پردازند، رد شد; یعنی دانش آموزان با توجه به واقعيت ھای وجود خود و عوامل محيطی، به ان

ھا عنوان نمودند كه طی دوران تحصيلی، به نحوی ازبا اینكه آزمودنی ھای این تحقيق دانش آموزان دوره پيش دانشگاھی بودند و تقریباً اكثر آن

غلی تجربه ای نداشتند و ارائه چنين خدماتی راخدمات تحصيلی ـ شغلی بھره مند شده اند، ولی در رابطه با ارائه اطCعات به صورت خانواده ش
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ھنر بودند; زیرا ھر دانش آموز فارغ التحصيلضروری می دانستند و در عين حال، خواستار اطCعات تحصيلی ـ شغلی در رشته ھای علوم پایه و 

 ختم می شود كه به صورت خود اشتغالی، میشاخه نظری حق شركت در كنكور ھنر را نيز دارد و با توجه به اینكه رشته ھای ھنر به مشاغلی

توان به آنھا پرداخت، در بين دانش آموزان شاخه نظری متقاضی زیادی دارد.

ی كردند; زیرا اعتقاد داشتند پذیرفته شدن درھمچنين اطCعات رشته ھای علوم پایه را به خاطر شركت در كنكور دانشگاه آزاد اسCمی تقاضا م

ته ھاست.رشته ھای علوم پایه آسان تر از سایر رشته ھاست، ظرفيت پذیرش در آنھا نيز بيش از سایر رش

جرای متغيّر مستقل، ناپيدایی ھویّت محرز بود.یكی از ویژگی ھای دوره نوجوانی ناپيدایی نقش است. در آزمودنی ھای این تحقيق ھم پيش از ا

ھای انتخاب رشته را به آنھا نمی دھند و به جای آنھا تصميمبيشتر آنھا از اختCف عقيده بين خود و اوليایشان و اینكه اوليای آنھا اجازه پر كردن فرم 

حصيل در رشته ھای پزشكی یا دندان پزشكی رامی گيرند، شاكی بودند. اغلب دچار خودپنداره ضعيفی بودند; اعتقاد داشتند كه توان ادامه ت

ن رشته ھایی وا می دارند و در نھایت، شكست را نصيب آنھاندارند، ولی اوليای آنان به دليل ارضای آرزوھای ناكام مانده خود، آنھا را به انتخاب چني

 دادن سایر انگيزه ھا می انجامد. به ھمين دليل،می كنند. در نتيجه، مجبورند چند سالی را پشت سد كنكور منتظر بمانند و این امر به از دست

 صورت بيان رئوس مطالب برای اوليا برگزارپيشنھاد برگزاری كCسی، حتی به صورت فشرده، برای اوليای خود داشتند كه یك جلسه توجيھی به

گردید و خود اوليا ھم تقاضای ادامه جلسات را داشتند.

م گيری درباره آینده تحصيلی ـ شغلی خوداز یافته ھای دیگر تحقيق، چنين برمی آید كه دانش آموزان دوره پيش دانشگاھی از قدرت تصمي

 به ميان آمد، دانش آموزان ھمان شغل موردبرخوردارند; چنان كه در تعدادی از سؤال ھای پرسشنامه ھر جا صحبت از شغل مورد عCقه آینده

رای متغيّر مستقل مشاھده شد این بود كه دایرهعCقه ای را كه ابتدا ذكر نموده بودند، تكرار می كردند. تنھا فرقی كه با مرحله پيش از اج

مطلق نگری و تحجّر رھا شدند و از انعطافترجيحات و انتخاب ھای خود را وسعت دادند و این نشانه رشد انعطاف پذیری آنھاست; یعنی از 

سازی» پذیرفته نشوند احتمال اینكه در رشته «بھداشت وبيشتری در انتخاب گزینه ھا برخوردار گردیدند. برای مثال، دریافتند كه اگر در رشته «دارو

وند، می توانند اميدوار باشند كه در رشته «تكنسينمبارزه با بيماری ھا» پذیرفته شوند، زیاد است، یا اگر در رشته «دندان پزشكی» پذیرفته نش

)، كه درباره ميزان پایداری دانش آموزان پس از دریافت اطCعات١٣٧١پروتزھای دھان و دندان» پذیرفته شوند. این مورد با تحقيق حميده نظری (

تحصيلی ـ شغلی از سوی مشاور انجام شده بود، مطابقت دارد.

ایی برخوردار بودند، دTیل كمبود اطCعات تحصيلی ـبا وجود آنكه آزمودنی ھای تحقيق اظھار نمودند در طول دوران تحصيل از خدمات مشاوره راھنم

نين به نظر می رسد كه مشاوران تا حدی درشغلی خود را مبنی بر غيرفعّال بودن مشاور و عدم دست رسی به منابع اطCعاتی ذكر نمودند. چ

ئه دھند، ولی در زمينه شناخت رشته ھایحل مسائل خانوادگی، تحصيلی و عاطفی دانش آموزان موفق ھستند و می توانند خدمات مثبتی ارا

ی وضع فارغ التحصيCن قبلی، پيش بينیتحصيلی دانشگاھی مقاطع باTتر، مشاغل مربوط به رشته ھای تحصيلی، محل ھای كاریابی، پی گير

ّی ـ حرفه ای قادر به تشخيص نيستند، حتی در زمينهبازار كار، مصوّبات سازمان امور اداری و استخدامی، ادارات كار، و مراكز آموزش سازمان فن

دعوت از سخنرانی و تدارك برنامه بازدید نيز كوتاھی می نمایند.

منابع) به نتایج ھمگونی اشاره دارد. بنابراین، با فعّال نمودن مشاوره شغلی در مدارس و معرفی ١٣٧۴ـ١٣٧٣تحقيق كيامنش و جویباربخشی (

یگر پيشنھادھای این پژوھش را می تواناطCعاتی و عCقه به كسب اطCعات شغلی، می توان مشكCت ناشی از كمبود اطCعات را رفع نمود. د

به شرح ذیل خCصه نمود:

● پيشنھادھا

پ)ش دانشگاھی;. ارائه اطCعات تحصيلی ـ شغلی در زمينه رشته ھای تحصيلی عوم پایه و ھنر به دانش آموزان ١

از كار آنھا;) تشویق دانش آموزان به جستوجو و پی گيری اطCعات تحصيلی ـ شغلی به طور اصولی و ارزیابی ٢

ازمان فنی و حرفه ای و دیگر نھادھای مرتبط در امر) آشنا ساختن و فعّال نمودن مشاوران مدارس با مراكز آموزشی وزارت كار و امور اجتماعی، س٣

ھدایت تحصيلی و شغلی;

دل و تحصيCت خانواده آنان;) عدم تصميم گيری پيش داوری مشاوران درباره آینده تحصيلی ـ شغلی دانش آموزان بر اساس مع۴

ان كسب آن وجود دارد; مثل فرصت ھای آشنا ساختن دانش آموزان دوره پيش دانشگاھی با فرصت ھای استخدامی كه با مدرك دیپلم، امك۵٠

استخدامی بانك ھا و وزارت امور اقتصادی و دارایی;

) آشنا ساختن مدیران، معاونان و معلمان با اصول و فنون راھنمایی تحصيلی ـ شغلی;۶

www.takbook.com

www.takbook.com



. بھره برداری از امكانات رایانه ای برای ارائه اطCعات تحصيلی ـ شغلی;٧

) فراھم نمودن فرصت تجربه كاری برای دانش آموزان شاخه نظری;٨

) تھيه فھرستی از مشاغل استانی از طریق نھادھای ذی ربط;٩

مدت فنی ـ حرفه ای;) استفاده از امكانات وزارت كار و سازمان فنی ـ حرفه ای در معرفی دوره ھای كوتاه و بلند١٠

اده با استفاده از خود اوليا;) دخالت دادن اوليا در جریان برنامه راھنمایی تحصيلی ـ شغلی از طریق كCس ھای آموزش خانو١١

) انجام چنين تحقيقی در بين آزمودنی ھای پسر.١٢

منبع : مجله معرفت

http://vista.ir/?view=article&id=255258

بررسی روند ارزيابی در دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی جھان

● اعتبارسنجی

در طول دو دھه گذشته، دولتھای جھان سؤاTت جدیدی پيرامون کيفيت و

انسجام نظام ھای آموزش عالی خود مطرح نموده اند. این توجه جدید به

تضمين کيفيت نمایانگر یک روند دراز مدت و بخشی از پاسخ ھر کشور به

گسترش، پيچيدگی و تنوع آموزش عالی می باشد که به صورت افزایش

ثبت نام و نزدیک شدن به آموزش عالی توده ای و ھمگانی نمود پيدا کرده

است.

مسایلی که اعتبار سنجی امروزه با آن مواجه است از برخی جنبه ھا جدید

است. برای مثال بحث ھای زیادی درباره چگونگی ارزیابی، استانداردھای

دانشجویان به  بر خط  و  الکترونيکی  روشھای  با  که  مؤسساتی  علمی 

ر می کند، چالش برانگيز است، اما می تواند بهخدمات ارایه می کنند، وجود دارند. مسایل و موضوعاتی که به واسطه این رویکردھای جدید ظھو

مواجھند. عمدتا سؤاTت اصلی اقدامات اعتبارعنوان یک دگرگونی در بحرانھای مداومی باشد که نمایندگی ھای اعتبار سنجی ھمواره با آنھا 

یج مطلوب متمرکز است.سنجی ھنوز بر شایستگی و انسجام اقدامات یک مؤسسه و اثر بخش بودن آن اقدامات در تحقق نتا

صی ارزیابی شدند و بسياری از آنان دریافتند کهدر نتيجة این توجه مضاعف به ارزیابی تحصيلی، ھزاران نفر وارد کار فراھم آوردن خدمات تخص

«ارزیابی آموزشی» را به وجود آورند. این حوزهآمادگی Tزم برای این چالش را ندارند و برای تأمين نيازھای مشترک خود تCش کردند تا تخصص 

ا، مؤسسات، آموزش ھا، برنامه ھای تحقيقاتی واکنون، نشریات، خبرنامه ھا و کتاب ھای مخصوص به خود و ھمچنين سازمان ھا، مقررات، شرکت ھ

 این پيش بينی ھمواره به گوش می رسيد که ارزیابی تحصيلی شکل یافته، یک ھوس١٩۶٠«استاندارد»ھای خود را داراست. در سال ھای دھة 

زودگذر است و امروز نادرست بودن این پيش بينی روشن شده است.

می دھند. تنھا به کمک یک سيستم ارزیابیسيستم ھای ارزیابی، بخش مھمی از برنامة راه اندازی، فعاليت و توسعة یک مجموعه را تشکيل 

 ...) محقق شده یا نه و نقاط قوت و ضعف آنمناسب است که می توان دریافت که آیا اھداف راه اندازی مجموعه (دانشگاه، سازمان، پروژه و

کجاست.
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سازمانی نيز طراحی می شوند، مثCً به این خاطر کهعCوه بر این ھدف که عمدتاً ماھيت درون سازمانی دارد، سيستم ھای ارزیابی، با اھداف برون 

ن ميان سازمان ھا و  از  بتوانند  از خدمات ھستند،  نوع خاصی  از  بھره گيری  راافرادی که خواھان  برترین ھا  نوع خدمت،  آن  ارایه دھندة  ھادھای 

بشناسند.

قسيم کرد: سيستم ھای ارزیابی معطوف بهاز اینجا می توان مشاھده کرد که سيستم ھای ارزیابی را دست کم می توان به دو گروه اصلی ت

«رتبه بندی» و سيستم ھای ارزیابی معطوف به «تحليل و توسعه».

گزارش نھایی، ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند،با توجه به این که سيستم ھای ارزیابی از نظر شيوة جمع آوری داده ھا، تحليل و روش ارایة 

ویکرد به کار رفته نسبت به سنجششناخت ھدف ارزیابی، نخستين بخش طراحی یک سيستم مناسب ارزیابی است. ھرگونه بحثی در باب ر

).١٩٩٩چه چيزی طراحی شده است (ردمون ، دانشگاه باید با فھم روشن از این مسئله آغاز شود که ارزیابی دانشکده برای به دست آوردن 

شگاه جھت کمک به پيشرفت آن مورد استفادهارزیابی معطوف به تحليل و توسعه ممکن است در قرارداد با یک دانشگاه و به خواست ریيس دان

خCقيت صرف یافتن «دTیل ضعف ھای موجود» وقرار گيرد. در چنين موردی، تحليل ھای عميق صورت می گيرد و معموTً بيشترین ميزان تفکر و 

 می شود، ریيس دانشگاه است.«راه حل خCق رفع آن ضعف ھا» می شود و در نھایت نيز نخستين کسی که از نتيجة ارزیابی مطلع

آمریکا, اعتبارسنجی به عنوان نشانه کيفيت تعریفاعتبارسنجی واژه مشکلی است؛ زیرا کشورھا در چگونگی تعریف این وازه اختCف نظر دارند. در 

 خارجی که به طور مستقل آن اطCعاتمی شود که بر اساس آن یک مؤسسه آموزشی یا برنامه علمی دانشگاھی اطCعاتی را برای یک ھيئت

یا کيفيت آن مؤس درباره ارزش  توضيحاتی کلی  نماید، فراھم می کند و آن ھيات  ارائه می دھد. نقش اصلیرا ارزیابی می  برنامه  یا  سه 

اعتبارسنجی، تأیيد صCحيت عمومی یک مؤسسه آموزشی یا برنامه دانشگاھی است.

 که از این بررسی ھا فراھم می شود،نمایندگی ھای اعتبارسنجی بازبينی ھای مؤسسه ای را سازماندھی و اجرا می کنند، با اطCعاتی

می  اعCم  آشکارا  تصميمات  این  گردد.  می  اتخاذ  مؤسسه  تایيد  یا عدم  تایيد  در خصوص  مؤسساتتصميماتی  برای  پيامدھایی  و  شوند 

اعتبارسنجی شده و سایر مؤسسات و برخی از نمایندگی ھای دولتی خاص به ھمراه دارند.

بحث مثال  برای  برخی جنبه ھا جدید است.  از  مواجه است  آن  با  امروزه  اعتبار سنجی  ارزیابیمسایلی که  درباره چگونگی  زیادی   ھای 

ی کنند و ھمچنين مؤسسات جدیدی کهاستانداردھای علمی مؤسساتی که با روشھای الکترونيکی و بر خط به دانشجویان خدمات ارایه م

وضوعاتی که به واسطه این رویکردھای جدیدبخشی از دارایی خود را از طریق مشارکت ھای منفعت زا کسب می کنند، وجود دارند. مسایل و م

اشد که نمایندگی ھای اعتبار سنجی ھمواره باظھور می کند، چالش برانگيز است، اما می تواند به عنوان یک دگرگونی در بحرانھای مداومی ب

آنھا مواجھند

● مفھوم ارزیابی و ضرورت انجام آن

صميم گيری جھت بھبودی است. بر این اساس ھدفبه طور کلی ارزیابی، فرآیند تعيين، تھيه و گردآوری داده ھا و اطCعات به منظور قضاوت و ت

ظور تھيه آیينه ای جھت قضاوت درباره کيفيت واصلی ارزیابی درونی فراھم آوردن اطCعات مناسب، مرتبط و به روز درباره واحد آموزشی به من

 مشارکت مستقيم خود اعضا واحد مورد ارزیابیاستفاده از فرصت ھای موجود برای اصCح نقطه ضعفھا و بھبود کيفيت از طریق ایجاد دلبستگی و

است.

ار مثبت اجرای آن در نظام آموزش عالی و در بھبوداین رویکرد در دو دھه گذشته در سطح جھان کاربرد وسيعی در آموزش عالی پيدا کرده است و آث

مستمر کيفيت در سطح ملی و بين المللی آشکار شده است.

 برونی. در فرآیند ارزیابی درونی پس از گردآوری واجرای ارزیابی مستمر در آموزش عالی متشکل از دو فرایند: الف) ارزیابی درونی، ب) ارزیابی

پيشنھاد برای بھبودی عرضه می شود و گزارشتحليل داده ھا، نسبت به کيفيت عوامل مختلف نظام مورد ارزیابی قضاوت به عمل می آید. سپس 

ابی برونی می پردازد. ھدف از اجرای فرآیند ارزیابیارزیابی درونی تدوین می گردد. بر پایه گزارش ارزیابی درونی، ھيئت ھمگنان به فرآیند ارزی

ارزیابی درونی مورد بازنگری و قضاوت ھمگان وبرونی تنھا به قاضی نرفتن است. به عبارت دیگر، منظور از ارزیابی برونی آن است که نتایج 

ھمکاران دیگر قرار گيرد.

کيفيت و تاریخچه ارزیابی در کشورھای مختلف

ین وظایفی است که ھر مؤسسه با آن روبرو میکيفيت امروزه در رأس امور اغلب سازمانھا قرار گرفته و می توان گفت بھبود کيفيت از مھمتر

 ) ترجمه یونانی از اصطCحی است کهQualitasباشد. تعریف کيفيت به دليل ذھنی بودن اغلب پيچيده و سنجش آن دشوار است. این واژه (
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صی بود که آنرا از انواع اشياء دیگر متمایز میتوسط افCطون و ارسطو برای تفکبک ماھيت اشياء به کار برده می شد و کيفيت یک شيع شامل خوا

ساخت.

ناسی و مدلھای کيفيت برای اولين بار دردر خصوص آغاز حرکت کيفيت بایستی به منابع کيفيت در صنعت رجوع کرد؛ چرا که مفاھيم، روش ش

وم و به دنبال یک سده کمی گرایی ظھور کرد.صنعت به کار برده شده اند. توجه نسبت به بھبود و تضمين کيفيت در واقع پس از جنگ جھانی د

د و به جھانيان نشان داد مدیریت مبتنی بر کيفيتشاید بتوان گفت ژاپن اولين کشوری بود که کيفيت در توليد را سرلوحه وظایف مدیران قرار دا

 بصورت جدی و گسترده به موازات تسلط ژاپنی ھا بر بازارھای١٩٨٠چگونه منشأ تحول می شود. توجه به کيفيت و بھبود آن در آمریکا در دھه 

 توسط ادوارد دمينگ و سایرین توسعه داده شد، اما توجه به١٩۴٠ و ١٩٣٠جھانی آغاز شد، ھرچند که تفکرات درباره کيفيت اساسأ در دھه ھای 

بھبود و تضمين کيفيت دیرتر از آن گسترش یافت.

● ارزیابی و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی آمریکا

شيابی و ساله در ارزشيابی و اعتبارسنجی کيفيت آموزش عالی است. ھمانطور که پيشتر نيز ذکر شد ارز١٠٠ایاTت متحده آمریکا دارای تجربه 

کا در پاسخ به رشد گسترده آموزش عالی متنوعاعتبارسنجی را بایستی وجه مميز آموزش عالی آمریکا قلمداد کرد. نظام اعتبار سنجی در آمری

ر سنجی که بدنه اصلی نظام اعتبار سنجی راایجاد شده است. حکایت اعتبار سنجی در این کشور ھم کھن و ھم جدید است. نمایندگيھای اعتبا

قدامات در پاسخ به موقع به رشد روز افزون مؤسسات جدید تشکيل شدند. در واقع این نمایندگيھا و ا٢٠در امریکا تشکيل می دھند، در اوایل قرن 

 ھای خود مواجه باشند و به صورت مستمرآنھا موجب شده است که اکثر مؤسسات آموزش عالی ھمواره با عدم قطعيت در خصوص تداوم فعاليت

.در حفظ و ارتقاء کيفيت خود و پاسخگویی به نيازھای منطقه ای و استانداردھای کيفيت بکوشند

نمایندگيھای اعتبار سنجی در آمریکا عبارتند از:

- انجمن مدارس و کالج ھای ایاTت مرکزی

- انجمن شمال مرکزی

- انجمن مدارس و کالج ھای نيوانگلند

- انجمن مدارس و کالج ھای شمال غرب

- انجمن مدارس و کالج ھای جنوبی

- انجمن مدارس و کالج ھای غربی

برای اجرای این سيستم تأسيس شده اند که عبارتنددر این انجمن ھا دو سيستم جداگانه اعتبار سنجی وجود دارد و نمایندگيھای جداگانه ای نيز 

از:

ر می دھند.- نمایندگيھای اعتبار سنجی مؤسسه ای که مؤسسات آموزش عالی را بطور کلی مورد ارزیابی قرا

 قرار می دھند.- نمایندگيھای اعتبار سنجی برنامه که برنامه ھای علمی و تخصصی دانشگاھی را مورد ارزیابی

 مورد آن نمایندگی اعتبارسنجی۴٠ مورد آن نمایندگی اعتبارسنجی مؤسسه ای و ١٠ نمایندگی اعتبارسنجی وجود دارد که ۵٠امروزه در آمریکا 

برنامه ای می باشند.

فرآیند اعتبارسنجی نيز به ترتيب ذیل می باشد:

- خودارزیابی

- اعCم داوطلبی برای اعتبارسنجی

- بازدید از محل توسط ھيئت بيرونی

- تصميم گيری در خصوص وضعيت اعتبارسنجی مؤسسه / برنامه

م کرده است. چالشھای جدید و نو ظھور برایاین نظام با توجه به تجربه غنی چندین و چند ساله خود الگوی مفيدی برای سایر کشورھا فراھ

 اعتبارسنجی آمریکا اینست که این نظامآموزش عالی منجر به ایجاد خط مشی ھای جدیدی شده است. از ویژگيھای بارز و قابل توجه نظام

 نمایندگی اعتبارسنجی بسط داده است واقدامات مربوط به ارزیابی کيفی نظام آموزش عالی را در سه سطح دولت مرکزی، دولت ایالتی و

 و ویژگيھا و تقسيم بندیھای جغرافيایی خود را در رابطهکشورھایی که در صدد الگو برداری از این نظام ھستند، باید به ميزان زیادی در ابتدا شرایط

با ویزگيھای مذکور مدنظر داشته باشند.
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ارزیابی و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی سوئيس

قرن گذشته عملکرد قابل قبولی را نشانآموزش عالی در کشور سوئيس دارای پيشينه قوی و قابل توجھی است و دانشگاھھای این کشور در 

شود. این کشور در اواخر قرن گذشته ھمگامداده اند. ارزشيابی نظام دانشگاھی در سوئيس زیر نظر کميسيون دانشگاھھای سوئيس انجام می 

ین ميان الگوی اعتبارسنجی از الگوھایی بود که موردبا دیگر کشورھای اروپائی در زمينه تضمين کيفيت در دانشگاھھا اقداماتی را آغاز کرد. در ا

 آغاز شده و برنامه ھای دقيقی برای نھادینه کردن این شيوه ارزشيابی٢٠٠٠توجه قرار گرفت. اعتبارسنجی نظام دانشگاھی در سوئيس از سال 

در سطح دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی تدوین شده است.

 موافقت٧ ) رویه ھای اعتبارسنجی دانشگاھھا را در سوئيس تصریح کرده است. QAQمرکز اعتبارسنجی و تضمين کيفيت دانشگاھھای سوئيس (

 منعقد شده است. یک راھنمای اجرایی برای اینکار بوسيله کنفرانس دانشگاھھا٢٠٠٠ دسامبر ١۴ھمکاری بين دولت فدرال و ئانشگاھھا در 

 به صورت اجباری اجرا می شود. مجموعه این اقدامات٢٠٠۴ تدوین گردیده است. این راھنما از اول سال ٢٠٠٢ دسامبر ۵سوئيس در نشست 

ده برای آزمون اینکه آیا مؤسسات یا برنامهباعث شده است که اعتبارسنجی فرایندی شفاف و رسمی که با استفاده از استانداردھای تعریف ش

باشد. اھداف اعتبارسنجی د دارا ھستند،  الزامات کيفيت را  دایردر سطح دانشگاھھا حداقل  افزایش دھنده وضوح عملکردھای  ر این کشور 

ستمداران، کارکنان و سایر افراد ذینفع و تصميمدانشگاھھا در سطح ملی و بين المللی، یاری به دانشجویان، بازنمایی عملکرد دانشگاھھا، سيا

بارسنجی در این کشور به صورتسازان در جھت گسترش شناخت بين المللی و بھبود مقایسه درجات علمی اعCم شده است. نظام اعت

سسات خصوصی یا دولتی و یا دانشگاھھاداوطلبانه است و مطابق با موافقت نامه بين دولت و دانشگاھھا، اعتبارسنجی ممکن است به مؤ

ام است؛ خود ارزشيابی که بوسيله خود دانشگاهواگذار شود. ھماھنگ با فعاليت ھای بين المللی در این زمينه فرآیند اعتبارسنجی شامل سه گ

يشنھاد تيم ارزشيابی بيرونی اجرا می شود.انجام می شود، ارزشيابی بيرونی ونھایتأ اعتبارسنجی که بوسيله یک گروه مستقل و بر اساس پ

 صورت می گيرد. در سوئيس مرکز دیگری بهQAQتصميم گيری در خصوص چگونگی اعطای اعتبار بوسيله مجمع دانشگاھھای سوئيس و پيشنھاد 

 مسئولSAS دارد.  وجود دارد که اعتبارسنجی در بخشھای صنعتی، تجاری و در پاره ای موارد آموزشی را به عھدهSASنام سرویس اعتبارسنجی 

 عملISOعمدتأ بر اساس استانداردھای رسيدگی به نظام کيفيت مطابق استانداردھای اتحادیه اروپایی است. سرویس اعتبارسنجی سوئيس 

یت می کند.می کند و عمومأ روال خود ـارزشيابی، ارزشيابی بوسيله ھيئت ھمگنان و اعطای اعتبار را رعا

 اشارهSWISS UPتند که از بين آنھا می توان به البته ذکر این نکته ضروری است که در سوئيس مراکز دیگری نيز درگير ارزشيابی دانشگاھھا ھس

کرد که در زمينه رتبه بندی فعاليت می کند.

● ارزیابی و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی ھند

 (ده سال آموزش عمومی و دو سال دوره دوم آموزش متوسطه) پيروی می کند. اما از لحاظ سن٢+١٠ساختار نظام آموزشی ھند از نظام 

 وجود دارد. برای ورود به دانشگاھھا و مؤسسه ھایپذیرش، تعداد روزھای کاری، تدریس به زبان ھندی یا انگليسی و ... تفاوت ھایی بين ایالتھا

ر رشته ھای پزشکی و مھندسی به علتآموزش عالی در ھندوستان، داشتن مدرک دیپلم دبيرستان الزامی است. اکثر دانشگاھھا بخصوص د

Tتر در اولویت قرار می گيرند. نظام تحصيلی در اکثرمحدودیت گنجایش، معدل دیپلم دبيرستان را شرط ورود قرار داده اند و دارندگان معدل ھای با

لی در ھندوستان از این قرار می باشند:دانشگاھھای ھندوستان ساليانه و در تعداد کمی از دانشگاھھا نيم سالی است. مراکز آموزش عا

- دانشگاھھا و مؤسسات و مراکز پژوھشی که از طرف دولت مرکزی اداره می شوند؛

- دانشگاھھا و مؤسسات و مراکز پژوھشی که از طرف دولت ایالتی اداره می شوند؛

- کالج ھایی که به دانشگاھھا وابسته ھستند؛

- کالج ھای خصوصی؛

جی صورت می گيرد. این شورا در پی خطارزشيابی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالی در ھند از طریق شورای ملی ارزشيابی و اعتبارسن

 به صورت یک مرکز مستقل اعتبارسنجی ملی آغاز به کار١٩٩۴مشی ملی در آموزش که بر ارتقاء کيفيت در آموزش عالی تأکيد داشت در سال 

لی ھند از طریق تلفيق ارزشيابی درونی ونمود. چشم انداز این شورا عبارتست از: کيفيت بخشی اجزاء و مؤلفه ھای تعریف شده آموزش عا

بيرونی، ارتقاء و حمایت از نوآوریھا.

ی می کند که تلفيقی از خود ارزشيابی وبه منظور ارزشيابی یک مؤسسه، شورای ملی ارزشيابی و اعتبارسنجی فرآیندی سه مرحله ای را ط

بازبينی ھمگنان می باشد.
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نجی و تجزیه و تحليل درون سازمانی گزارشآماده سازی گزارش خود-ارزشيابی از سوی مؤسسه، ارائه آن به شورای ملی ارزشيابی و اعتبارس

رش خود ارزشيابی و ارائه برونداد ارزشيابی بهتوسط شورای ملی ارزشيابی و اعتبارسنجی، بازدید ھيئت ھمگنان از مؤسسه به منظور تأیيد گزا

ارش ارزشيابی ھيئت ھمگنان می باشد،شورای ملی ارزشيابی و اعتبارسنجی، رتبه دھی و صدور گواھينامه اعتبارسنجی که مبتنی بر گز

چارچوب کلی فرآیند اعتبارسنجی را تشکيل می ھند.

ی ارزشيابی و اعتبارسنجی، واحدھایبه منظور حصول اطمينان از تضمين کيفيت به صورت یک بخش اساسی از عملکرد مؤسسات، شورای مل

سازمانی تضمين درونی کيفيت را در مؤسسه ھای ارزشيابی شده ایجاد نموده است.

ر مؤسسه ھا، مشارکت دادن کارفرمایان در تھيه واز جمله دستاوردھای شورای ملی ارزشيابی و اعتبارسنجی، تنظيم برنامه ھای مبتنی بر نياز د

جویان، تغيير در سياست ھا و کنش ھایتنظيم برنامه ھای درسی، افزایش تمرکز دانشگاھھا بر ارائه خدمات و سرویس ھای حمایتی دانش

اه در ھنگام تصميم گيری در خصوص طرح ھایمدیریتی، تشخيص و شناسایی ذینفعان و سھيم نمودن آنھا در امور، در نظر گرفتن وضعيت دانشگ

برونداد ارزشيابی و اعتبارسنجی با  مرتبط ساختن کميسيون اعتبارات دانشگاه  منظور حمایت از مؤسسات آموزشی،پژوھشی اساتيد،  به   

کيفيت را می توان نام برد.ھمکاری با وزارت توسعه منابع انسانی جھت اجرای طرح ھای مربوط به ارزشيابی، حفظ و بھبود 

ارزیابی و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی فرانسه

 کالج، ليسه، فوق دیپلم و دانشگاھی.ساختار نظام آموزشی کشور فرانسه متشکل از شش مقطع می باشد: آموزش پيش دبستانی، ابتدائی،

 سال را شامل١١-۶ سال بوده و گرئه سنی ۵ سال از آموزش پيش دبستانی اختياری برخوردارند. طول دوره ابتدائی نيز ۵-٢کودکان گروه سنی 

 سال به١۶لی برای کليه دانش آموزان تا می شود. آموزش متوسطه با پيروی از سياست ھای رعایت تنوع و عدالت و راھنمائی تحصيلی و شغ

نامه ریزی شده و گذراندن ھر دوره منجر بهصورت رایگان و اجباری فراھم می باشد. تحصيCت دانشگاھی کشور فرانسه در سه دوره متوالی بر

صدور مدرک ملی می گردد:

بال کردن دوره دوم طراحی شده است. دوره دوم،اولين دوره، دوره آموزش عمومی و ھدایت است. این دوره اساسأ به صورت دوره آمادگی برای دن

دو سال (فوق ليسانس) به طول می انجامد.دوره تعميق دانسته ھا و تخصص است و بر اساس نوع آموزش انتخابی، بين یک سال (ليسانس) تا 

ره تخصصی- حرفه ای و یا آموزش در پژوھشدر این دوره ھا آموزش ھای پایه ای و آموزشھا با اھداف تخصصی ارائه می شود. دوره سوم، دو

است.

 تشکيل١٩٨۴می گيرد. این کميته در ژانویه ارزشيابی و اعتبارسنجی مؤسسه ھای آموزش عالی در فرانسه از طریق کميته ملی ارزیابی صورت 

 ھای آموزشی زیر نظر سایر وزارتخانهشده و فعاليت ھای دانشگاھھا، مدارس و مؤسسه ھای تحت نظر وزیر آموزش عالی و ھمچنين مؤسسه

 به صورت یک اداره مستقل درآمد. قانون آموزش دانشگاھی که در سال١٩٨٩ھا را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دھد. کميته ارزیابی در سال 

رونی و یک عنصر بيرونی می باشد. به تصویب رسيد ارزشيابی بوسيله این کميته را اجباری نمود. این ارزشيابی شامل یک عنصر د١٩٨۴

چارچوب چشم اندازھای ھمگانی آنھا میفعاليت کميته ملی اعتبارسنجی عمدتأ مرتبط با مؤسسه ھا و مبتنی بر خط مشی ھای آنھا و در 

سانی و بخصوص شرایط کاری دانشجویان،باشد. ارزشيابی ھای مؤسسه ھا بویژه بر کيفيت فعاليت ھای آموزش و پژوھش، مدیریت منابع ان

ی مؤسسه ھا که بخش عمده فعاليت ھاییکپارچه سازی منطقه ای و ھمکاری بين المللی مؤسسه ھا متمرکز می باشد. به موازات ارزشياب

زیابی قرار می دھد و مطالعات موضوعی را بهکميته ارزشيابی ملی را تشکيل می دھد، این کميته فضاھا و رشته ھای تحصيلی را نيز مورد ار

منظور کمک به بھبود فعاليت ھای مؤسسهسمت مسائل کلی مرتبط با آموزش عالی ھدایت می نماید. فعاليت ھای کيته ملی اعتبارسنجی به 

ت پيامدھای مؤسسه می باشد. از این رو فعاليتھا و نتایج آنھا در ھمه زمينه ھا طراحی می شود. این رسيدگی ھا نوعأ به شکل ارزیابی کيفي

می باشد که با ھدف ارزیابی نقاط قوت و ضعفکميته ارزشيابی ملی ھمواره یک فرآیند دو مرحله ای می باشد. اولين مرحله، تجزیه و تحليل 

 برای اداره خود صورت می گيرد. در حالمؤسسه صورت می گيرد؛ مرحله دوم ارزشيابی نظامدارتری است که با ھدف ارزیابی قابليت مؤسسه

 مؤلفه ای است. این مCک ھا در سه دسته:١٣۴حاضر، سازوکار ارزیابی دانشگاھی کشور فرانسه متشکل از یک مجموعه مCک 

 نمونه)۵٢الف) برنامه ھا و دوره ھای آموزشی طراحی شده (

 مؤلفه)٢٢ب) اجرای برنامه و دوره ھای آموزشی (

 مؤلفه) قرار می گيرند.۶٠ج) دانشجویان و جایدھی آنھا (

Cل سازمانی وظایف خود را زیر نظر یک شورا انجامسيستم ارزیابی کيفيت دانشگاھی در فرانسه وابسته به دولت بوده وبه طور متمرکز و با استق
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ام می شود، اما مشارکت اعضای ھيئت علمی درمی دھد. ھرچند در این سيستم، ارزیابی دانشگاھی در دو مرحله: ارزیابی درونی و بيرونی انج

یابد.آن در سطح حداقل قرار دارد. کوشش این سيستم بر آن است که فرھنگ کيفيت در دانشگاه اشاعه 

ارزیابی و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی ژاپن

ور صنعتی دنيا بوده و سھم عمده ای از رشدکشور ژاپن یکی از کارآمدترین نظام ھای آموزش را در سطح دنيا داراست.این کشور جزء ھشت کش

رنامه ریزان آمریکائی استفاده زیادی برایاقتصادی و پيشرفت خود را مدیون نظام قوی آموزشی است. پس از جنگ جھانی دوم ژاپنی ھا از ب

کشورھای آسيایی به ميزان چشم گيری از ایاTتبازسازی نظام آموزشی کردند. با توجه بع اینکه ساختار و جو علمی ژاپن در مقایسه با دیگر 

و مناسب به نظر می رسد , که البته با تغييراتی چند درمتحده آمریکا تاثير پذیرفته است، نظام اعتبار سنجی آمریکا نيز در این زمينه مورد پذیرش 

سھيCت به دانشگاھھا و موسسات غيرعضو و غيرحال اجراست. عمده این تفاوتھا مربوط به وابستگی نھاد اعتبار سنج به وزارت علوم، ارائه ت

اجباری بودن عضویت در موسسه اعتبارسنج در ژاپن برخCف آمریکا است.

بود و اعتبارسنجی عموما٢٠٠٠تا پيش از سال   توسط موسسه نظام تضمين کيفيت آموزش عالی در ژاپن تحت حاکميت و نظارت دولتی 

) صورت ميگرفت.JAUUاعتبارسنجی دانشگاھی ژاپن (

JAUU دی با پشتيبانی ١٩۴٧ موسسه اس مستقل است که در اواسط سالCدانشگاه دولتی، ملی و خصوصی این کشور تاسيس شد.۴۶ مي 

زش به عھده وزارت علوم این کشور است،Tزم به ذکر است با وجود اینکه در ساختار آموزش عالی کشور ژاپن، وظيفه نظارت کيفی بر آمو

شده است.مسئوليت اعتبارسنجی و ارزشيابی عملکرد دانشگاھھا به عھده نھادھا و موسسات خصوصی گذاشته 

JAUU به ارائه و تنظيم یک١٩٩۶سال  آیين نامه ای را برای ارزیابی درونی و خود اعتبارسنجی تھيه و منتشر کرد و پس از آن در ١٩٩٢ در سال 

،١٩٩٨زیابی عملکرد وزارت علوم این کشور در سال برنامه ارزیابی بيرونی برای دانشگاھھای داوطلب اقدام نمود. پس از آن با انتشار گزارش ار

نھا و تھيه گزارش ، بصورت جدی مطرح شد.پيشنھاد تاسيس یک نھاد متمرکز و مستقل با وظيفه جمع آوری اطCعات قابل اطمينان و تحليل آ

) نظام تضمين کيفيت جدیدی را برای موسسات آموزش عالی ژاپن پيشنھا کرد کهNIAD ميCدی موسسه ملی مدارک علمی (٢٠٠٠در سال 

مورد پذیرش قرار گرفت و مسئوليت انجام آن نيز از طرف دولت به خود این موسه واگذار شد.

رک علمی، وظایف سه گانه زیر را بصورت خCصه، بھبود و پاسخگوئی است که در جھت نيل به این اھداف عCوه بر وظيفه اعطای مداNIADاھداف 

نيز عھده دار شده است:

) ارزشيابی دانشگاھی؛١

) پژوھش در ارزشيابی و سنجش کيفيت دانشگاھی؛٢

) جمع آوری؛ تجزیه و تحليل و انتشار داده ھای مربوط به ارزشيابی دانشگاھی٣

ن رو می توان، ساختار ارزیابی در ژاپن با تغييرات عمده ای در نظام دانشگاھی ملی واجه شده است؛ از ایNIADاز زمان شروع این طرح توسط 

ار آن نياز به تعمق در شناخت وظایف و ساختارگفت تضمين کيفيت در آموزش عالی ژاپن زمينه ای پيچيده دارد که برای شناخت ھرچه بھتر ساخت

ابی است.جاری نظام آموزش عالی، زمينه اجتماعی، ساختار سازمانی نمایندگی ھای سنجش و فرآیند ارزشي

● جمع بندی نظرات:

ی ارزیابی برنامه ھای آموزشی تCش کرده اند،به طور خCصه این بدیھی است از زمانيکه نمایندگيھای اعتبارسنجی در جھت ایجاد استانداردھا

 سال گذشته نمایندگيھای اعتبارسنجی منطقه ای برای بررسی و رفع چنين مسائلی۵٠موضوعات و مسایل متفاوتی مطرح شده است. در طی 

 محدودیت ھای خاص خود را دارد. ھمچنين اطCعاتتCش کرده اند. تجارب آنھا حاکی از آن است که تأکيد بر ساختار آموزشی، فرآیندھا و منابع،

یا پيامدھای مؤسسه ای را مدنظر قرار می دھند،کمی و ویژه نيز از محدودیت ھایی برخوردار است. رویکردھای بسيار جدیدکه پيامدھای دانشجو 

رخوردار است. بر اساس این رویکرد، ھدف،ممکن است سھم مجزایی داشته باشند. به نظر می رسد که این رویکرد اخير از یک امتياز مھم ب

ب می شود که مؤسسه را به جمع آوریتسھيل اقدامات مطلوب و یا ثبت پيشرفت نيست، بلکه اثر بخشی آموزشی از طریق فرآیندھایی کس

ر این ميان تداوم دارد، این است که به نظرشواھدی از حمایت ھای موجود برای ایجاد پيامدھای مطلوب آموزشی تحریک می کند. موضوعی که د

ن یک اصل جایگاه خود را حفظ نموده است.می رسد در این جریان ھميشه به اطCعات کمی نياز است. البته استفاده از قضاوت نيز به عنوا

 ابتدا باید پيچيدگی انواع مختلفی از تدارکات وپس با توجه به رھنمودھای مربوط به تجربه چندین ساله اعتبارسنجی در تدوین استانداردھا در

اندارد خاص و منحصر به فرد برای کنترل و تعيينروش ھای ارائه آموزشی را در نظر گرفت و دیگر این نکته نيز باید درک شود که تدوین یک است
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کيفيت آموزشی امکان پذیر نمی باشد.

http://vista.ir/?view=article&id=363646

بررسی مشک)ت حذف کنکور

 تصویب کرده اند، این١٣٨۶طرحی که نمایندگان مجلس ھفتم در دوم خرداد

تا سال   به تدریج کنکور حذف می شود و مCک پذیرش١٣٩٠است که 

دانشجویان برای ورود به دانشگاه ھا، معدل سه امتحان نھایی ساTنه و

برگزاری این متولی  بود. و  دبيرستان خواھد  کشوری، در سه سال دوره 

امتحانات ھم وزارت آموزش و پرورش خواھد بود. و به این صورت سازمان

سنجش نقش اساسی خود را در برگزاری کنکور و انتخاب دانشجو از دست

می دھد.

اما گفته ميشود که مجلس این طرح را بر اساس کارشناسی قوی انجام

 ھزار معلم حق التدریسی و۴٠نداده است.ھمان طور که طرح استخدام 

احيای معاونت پرورشی و الزام دولت به تھيه Tیحه نظام ھماھنگ نيز فاقد

پشتوانه کارشناسی بودند. فلذا این طرح موافقان و مخالفان خود را دارد.

● موافقان طرح موسوم به حذف کنکور برای آن آثار و تبعات معجزه آسایی

قائلند؛ از جمله:

) انگيزه دانش آموزان در یادگيری دروس افزایش می یابد.١

) اضطراب و اثرات مخرب روحی و روانی کنکور از بين می رود.٢

) خانواده ھا از زیر آوار سنگين ھزینه ھای کنکور نجات پيدا می کنند.٣

 ميليارد تومان ميشکند.۴٠٠) کمر مافيای کنکور با سود ساTنه ۴

ی خود را به سواTت مفھومی و تشریحی) سواTت تستی و چھارجوابی که متکی به حافظه کوتاه مدت دانش آموزان و نوعی تکنيک است، جا۵

می دھد.

) لو رفتن و فروش سواTت متوقف می شود و...۶

نواقص عمده این طرح می باشد از جمله آنھا:اما مخالفان این طرح ایراد ھای اساسی و قابل پيش بينی را ارائه کرده اند که نشان دھنده 

 چند برابر تقاضا نيز باشد، آزمون حذف) برخی مدیران آموزشی کشور معتقدند که برای رشته ھای پرمتقاضی حتی اگر ظرفيت دانشگاه ھا١

ارائه کرده است؛ «زمانی که چندین داوطلب بانخواھد شد. بھترین استدTل را رئيس سازمان سنجش در روزھایی که وزارت علوم مخالف طرح بود 

 نفری مھندسی برق۴٠ نفری رشته پزشکی دانشگاه تھران یا ۴٠ وجود داشته باشند، چگونه می توانيم از ميان آنان ظرفيت ٢٠ یا ١٩معدل 

 در شيوه جدید پذیرش وارد کرد و اصCً تکليفدانشگاه صنعتی شریف را انتخاب کنيم؟» و البته چطور می توان دیپلمه ھای سال ھای گذشته را

مره ھای، کسی را که دیپلم ریاضی دارد و میتغيير رشته در دانشگاه برای کسانی که دیپلم غيرمرتبط با آن رشته را دارند چست؟ روی چه ن

خواھد در دانشگاه ادبيات بخواند، وارد دانشگاه می کنند؟

www.takbook.com

www.takbook.com



ه محور خواھد شد و برگزاری امتحانات) اما با محول شدن وظيفه گزینش دانشجو به آموزش و پرورش آموزش در مقطع متوسطه کامCً نمر٢

خود را به یادگيری برای کسب نمره خواھد داد.ھماھنگ بخش عمده ای از وقت معلمان و دانش آموزان را پر می کند، یادگيری برای زندگی جای 

١٩ی در کنکور جای خود را به تضمين معدل ) به احتمال زیاد کCس ھای درس مدارس به طور کامل به کCس کنکور تبدیل می شود. تضمين قبول٣

 جای مھمی در آموزش ھای دبيرستانی پيدا میبه باT خواھد داد. جزوه ھای درسی دبيران و نمونه سوال و تجزیه کتاب درسی به سوال و جواب

کند.

 و نشر جزوات و کتاب ھای درسی تعطيل) برخCف تصور مدافعان طرح جدید، بازار رسمی و غيررسمی، آموزشگاه ھای کنکور، تدریس خصوصی۴

دعا می کنند، ھم اکنون و در گذشته، در سازماننخواھد شد، چرا که ضرورت وجودی آنھا ھمچنان پایدار است. اگر آنگونه که برخی نمایندگان ا

 کنند، چه تضمينی ھست که این مافيا کهسنجش مافيای فروش سواTت کنکور Tنه کرده و آنھا به راحتی آب خوردن رتبه ھا را جابه جا می

 چنين مافيایی تنھا کافی است اندکی جابه جا شود وساTنه به گفته یکی از نمایندگان چھارصد ميليارد تومان سود می برد کار خود را تعطيل کند.

ی، چھارجوابی که اوراق آن با ماشين تصحيح میمحل عمليات خود را به دبيرستان ھا منتقل کند. اگر مافيای کنکور در امتحانات متمرکز، تست

 سيستم غيرمتمرکز که برگزاری امتحان و تصحيحشود و امکان نظارت نيروھای امنيتی و فضایی بر آن وجود دارد با دست باز عمل کرده است، در

ری خواھد داشت. صاحبان ھزار دبيرستان بخش شده و سواTت تشریحی است و توسط انسان تصحيح می شود، مسلماً دست بازت٢٠اوراق در 

به خواھند کرد. به باT و افزایش شانس فرزندانشان برای ورود به دانشگاه ھای معتبر راه ھای جدیدی را تجر١٩قدرت و ثروت برای کسب معدل 

 فساد مالی منطق اقتصادی دارند. قبولی در دانشگاهمدیران مدارس، مربيان و دبيران در معرض آلودگی به مفاسد اقتصادی قرار می گيرند. مافيا و

و رشته ھای مطلوب، کاTی کمياب اقتصادی است و تقاضا برای آن زیاد است.

 سال اول و دوم دبيرستان امتحاناتش خوب نشده) اگر فرض کنيم که این آزمون ھا کامCً اصولی باشد باز ھم مشکل وجود دارد. اگر دانش آموز۵

بی می کنند، ضعف ھایشان را برطرف می کنند و در کنکورباشد چه باید بکند. اTن خيلی از افراد را داریم که در سال آخر دبيرستان خودشان را بازیا

تی دارند. بچه ھای جوان، چه دختر وھم موفق می شوند، ھر چند که دانشجویان خوب و برجسته کسانی ھستند که وضعيت آموزشی یکنواخ

سالگی می رسند خودشان را به کمک خانواده ھا و١٧چه پسر، در سنين بلوغ مشکCت بسيار جدی دارند، خيلی از اینھا وقتی که به سن 

وزی را که به ھر دليل در سال اول و دوم دبيرستانمعلمان بازیابی می کنند. اینھا درس می خوانند و موفق ھم می شوند. ما نمی توانيم دانش آم

کنکور تاثير داشته باشد و کنکور ھم نباشد، باعث میافت داشته است، محکوم کنيم که دیگر نمی تواند نمراتش را جبران کند. اگر این نمره ھا در 

ه دیگر قابل جبران نيست. باید اجازه جبران ھمينشود دانش آموزان امتحانات را جدی تر بگيرند و از طرفی اگر افتی یا ضعفی دارند حس کنند ک

دروس را بدھيم. این امکان در کشورھای دیگر ھست.

مدارس غيرانتفاعی خودش را به یک رشته) کنکوری که فعCً ھست یکی از مشکCتس این بود که کسی که پول داشت از طریق آموزش کنکور و ۶

 یعنی کسی که پول دارد، چه استعداد داشتهدانشگاھی می رساند و وارد دانشگاه می شد. اما با طرح جدید ھمين موارد ھم تکرار شده است،

 از روی معدل١٣٩٠ چون می داند که در سال باشد و چه نداشته باشد، از طریق امکانات خانواده وارد مدرسه خوبی می شود و معدل می آورد

 معدل خوب می شود تا بتواند به دانشگاهوارد دانشگاه می شود. پس از طریق کCس ھای تقویتی و مدارس غيرانتفاعی دست به کار ساخت یک

وارد شود.

زان استعداد دارند اما امکانات ندارند، پس چطور) از طرفی چون کشور، آموزش استاندارد ندارد و در بسياری از جاھای توسعه نيافته دانش آمو٧

Cف قانون اساسی و عدالت در آموزش ھمگانیمی توان از این افراد و افرادی که ھمه جور امکانات داشته اند سواTت یکسانی پرسيد. این خ

است.

امنيت باT در سطح کشوری ندارد و در عوض) از طرفی گفته ميشود که وزارت آموزش و پرورش توان و تجربه برگزاری آزمون سراسری را با ٨

 سال سابقه، خوب می داند که مشکCت کار کجاست.٣٠سازمان سنجش با نزدیک 

منبع : کCس کنکور
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بررسی وضعيت و مشک)ت دانشجويان ايرانی در اوکراين و روسيه

پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی و استقCل جمھوریھای آن، درھا به

به تحصيCت دانشگاھی  ميان عCقه مندان  این  در  باز شد.  روی خارجيان 

دTیل مختلف مانند ھزینه كمتر، ورود بدون كنكور به دانشگاه ھا، پرداخت

شھریه ھای نسبتا كم در مقابل دانشگاه ھای اروپا و آمریكا، سھولت گرفتن

ویزا و... به این جمھوری ھا ھجوم آوردند.

به اوكراین مشغول  تعداد دانشجویان ایرانی در كشور روسيه و  بيشترین 

تحصيل ھستند ولی در كشورھای بCروس، مولداوی، آذربایجان، ارمنستان

ساده به نظر می رسيد، ولی دانشجویان با مشكCتو... نيز تعداد دانشجویان ایرانی كم نيست. با وجود اینكه تحصيل در این كشورھا در ابتدا 

 روسيه و كشورھای مشستقل مشترك المنافعزیادی روبرو شدند. در مورد این مشكCت با چند دانشجوی ایرانی كه در حال حاضر در اوكراین،

ه صورت گزارش تقدیم می شود:مشغول به تحصيل ھستند، گفتگوھایی انجام داده ایم كه در قالب جمع بندی نكات مطرح شده و ب

پراكنده ھستند. ھر چند كه این٣٠٠٠به طور نمونه اكنون در اوكراین حدود   دانشجوی ایرانی تحصيل می كنند كه در شھرھای مختلف آن 

آنھا در رشته ھای دندانپزشكی و پزشكیدانشجویان در رشته ھای مختلف مھندسی، كنسرواتوار و... تحصيل می كنند، ولی بيشترین درصد 

د.مشغول به تحصيل ھستند. البته این موضوع در مورد دیگر جمھوریھای این منطقه نيز صدق می كن

) بزرگ نمایی و تبليغات دروغين مؤسسات اعزام دانشجو:١

ين كاری كه انجام می دھد این است كه با یكی اززمانی كه داوطلب تحصيCت عاليه قصد ترك ایران به سوی یكی از این جمھوری ھا را می كند اول

ر، مركز پيش دانشگاھی، دانشگاه و خوابگاه راموسسات اعزام دانشجو تماس می گيرد و با آنھا مشورت می كند . آنھا نيز به این داوطلب، شھ

ت كه متاسفانه اكثر دانشجویان پس از ورود بهمعرفی می كنند. از اینجاست كه داستان این دانشجویان نگون بخت آغاز می شود. مساله این اس

تعریف و توصيفی از این كشورھا می كنند كهاین كشورھا متوجه می شوند كه بيشتر حرف ھا دروغ و بزرگنمایی بوده است. این شركتھا چنان 

ھمانند ھتلھای پنج ستاره خواھد بود و حال آنكهدانشجویان، این كشورھا را ھمانند اروپا تصور می كنند و خيال می كنند خوابگاه ھای موصوف 

واقعيت بسيار متفاوت است.

) عدم اعCم اطCعات صحيح تحصيلی از سوی مؤسسات اعزام دانشجو:٢

 ماه ژوئن برابر با ماه تير خاتمه می یابد. این درسال تحصيلی در این كشورھا از اول ماه سپتامبر برابر با دھم شھریور ماه شروع می شود و در

 می كنند در ھر زمان از سال تحصيلی میحالی است كه مؤسسات اعزام دانشجو این مسئله مھم را پنھان نگه داشته و به دانشجویان اعCم

يلی وارد این دوره می شوند و با توجه به اینكهتوانند وارد دوره الزامی پيش دانشگاھی شوند. بر این اساس، برخی دانشجویان اواسط سال تحص

ین زبان تسلط پيدا كنند و در نتيجه مجبور می شوندزبان روسی از جمله زبان ھای مشكل دنيا برای یادگيری است، نمی تواند آن طور كه باید به ا

ده وارد دانشگاه شوند.به صورت نيم بند این زبان را آموخته و به زحمت نمره قبولی بگيرند تا بتوانند در سال آین

 جمھوری ھا به زبان محلی خود صحبت می كنندمشكل دیگری كه در مورد زبان روسی وجود دارد این است كه به غير از روسيه، مردم عادی بقيه

سيه است. پيامد این مشكل این است كه نه زبانو یادگيری زبان روسی، با توجه به لھجه محلی آنان بسيار دشوارتر از یادگيری آن در خود رو

اب را متوجه می شود و نه سخنرانی ھای استاد رانوشتاری و نه زبان گفتاری دانشجو در حد Tزم رشد نمی یابد. بنا براین، دانشجو نه دروس كت

ه ھای این جمھوری ھا شرایط بسيار مساعدی برایمی تواند درك كند و این یكی از مھمترین دTیل خرید نمره می شود. با وجود اینكه در دانشگا

 تمام دروس را دوره می كنند و اساتيد آمادهخوب تحصيل كردن وجود دارد و مثC در دانشگاه ھای پزشكی، دانشجویان از ابتدا به صورت عملی

عداد كمی از آنھا درس می خوانند.پاسخگویی به سواTت آنھا ھستند، ولی متاسفانه خرید نمره بين دانشجویان شيوع دارد و فقط ت
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) دریافت مبالغ ھنگفت و غير واقعی از سوی مؤسسات:٣

دانشجویان پول دریافت می كنند به طور مثال شھریهمشكل دیگری كه درباره این شركت ھا وجود دارد، این است كه آنھا بيش از ھزینه Tزم از این 

كه پرداخت كرده است دTر اعCم می كنند و زمانی كه دانشجو پس از گذشت چند ماه متوجه می شود تمام ھزینه ھایی ١۵٠٠ دTری را ١٢٠٠

 طبيعتا ناراضی می شود. در بسياری از موارداعم از ھزینه ویزا، شھریه دانشگاه و خوابگاه بيش از آنچه بوده است كه رقم واقعی می باشد

موعدی ھم پرداخت نشده است.مشاھده می شود كه مبالغی كه دانشجو آن را یكجا پرداخت كرده، به دانشگاه حتی به صورت چند

) عدم توجه به كيفيت برخی مؤسسات آموزشی:۴

 سال سابقه كار با دانشجوی٢٠يد آن حداقل در زمان شوروی سابق، در اوكراین و دیگر جمھوری ھا مراكز پيش دانشگاھی وجود داشت كه اسات

ه نام "تاراس شوچنكو" در كيف پایتخت اوكراین و تحتخارجی را داشتند و این مراكز تحت نظر دانشگاه مسكو بود. به طور مثال، اكنون نيز مركزی ب

تی خود را می گذرانند زبان روسی رابه خوبینظر دانشگاه سرخ كيف وجود دارد و دانشجویانی كه در این مركز پيش دانشگاھی، تحصيCت مقدما

ه است كه متاسفانه این مراكز فاقد سابقهفرا می گيرند. اما پس از فروپاشی شوروی ھر دانشگاھی، پيش دانشگاھی خاص خود را تاسيس كرد

ا بيشتر منافع اقتصادی خودشان را در نظر دارند وكار كافی ھستند. مؤسسات اعزام دانشجو نيز به این مساله كيفی مھم توجه نمی كنند زیرا آنھ

آینده دانشجو برایشان مھم نيست.

) انتخاب راھھای عجيب برای حل مشكل زبان از سوی دانشجویان:۵

ه بلكه در ارتباطات خود با مردم عادی نيز دچارمشكل زبان یكی از مھمترین مشكCت دانشجویان است زیرا دانشجویان ایرانی نه تنھا در دانشگا

 زبان روسی خود را تقویت كنند ولی اینمشكل می شوند. برخی برای حل این مشكل، به پيشنھاد یكدیگر با دختران روس دوست می شوند تا

قتصادی و تضاد فرھنگی و مذھبی است و درآشنایی در مواردی كه به ازدواج و بچه دار شدن در زمان تحصيل می انجامد خود موجد مشكCت ا

ان خيابانی دچار مشكCت دزدیده شدن اموال،نھایت یا به جدایی كشيده می شود و یا به تحمل. گروھی دیگر نيز به دليل دوست شدن با دختر

ی گردند. مسئله دیگری كه می توان در اینپاسپورت و ضرب وشتم توسط دوستان مرد آنھا می شوند كه سرانجام با سرافكندگی به ایران برم

د به بيماری ھای آميزشی زیاد است. به طور مثال،مورد بيان این است كه به دليل آزاد بودن ارتباطات جنسی در این كشورھا احتمال ابتCی افرا

 دختران اوكراینی باید این مساله را در نظر بگيرد.بيماری ایدز در اوكراین رتبه باTیی در جھان دارد و دانشجویان ایرانی در ھنگام آشنایی با

) عدم تایيد مدرك برخی دانشگاھھا از سوی وزارت علوم ایران:۶

صيل در این كشورھاست. این مشكل بيش ازمشكل عدم تایيد مدرك تحصيلی از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ایران یكی از مشكCت تح

تایيد وزارت علوم قرار می گيرد باید دوھمه برای دانشجویان رشته ھای پزشكی و دندانپزشكی ملموس است. حتی آنان كه مداركشان مورد 

ميلی را در یكی از دانشگاه ھای ایران بگذرانند تا بتوانندمرحله آزمون علوم پایه و جامع را بگذرانند و پس از قبولی در آنھا، دو سال و نيم دوره تك

ور ھزینه و زمان دیگری نيز صرف این دوره تكميلینظام پزشكی خود را دریافت كنند. پر واضح است كه عCوه بر صرف ھزینه و زمان در خارج از كش

این كشورھا روی می آورند و از برگشتن به ایرانمی شود. مھم ترین پيامد این مشكل این است كه دانش آموختگان این دانشگاھھا به بازار كار 

خودداری می كنند.

) عدم ھمنوایی بين دانشجویان ایرانی:٧

بين آنان است. متاسفانه ایرانيان مقيم اینیكی دیگر از مسائل مبتCبه دانشجویان ایرانی در این كشورھا عدم ھمبستگی، اتحاد و اعتماد 

 آنان حتی در زمينه درسی نيز از كمك بهجمھوری ھا از یكدیگر حمایت نمی كنند و ھميشه تكرو ھستند. در بيشتر اوقات مشاھده شده است

ایرا موجب می شود كه سفارت جمھوری اسCمی  دانشجویان  می كنند. مشكCت عدیده  بهیكدیگر خودداری  نتواند  نيز  این كشورھا  در  ن 

ویان باعث شده است آنان از حمایت و پشتوانهدانشجویان ایرانی به صورت جدی بپردازد. عبور گذرای سفارتخانه ھا از مسائل و مشكCت دانشج

محروم بمانند.

) پيدایش مؤسسات خصوصی خرید مدرك:٨

و در واقع از دانشجویان سوء استفاده كرده و آنانوجود برخی از شركت ھای ایرانی كه به طور خصوصی در رابطه با امور دانشجویان كار می كنند 

اقعی را ازدست بدھند. زیرا می دانند كه به جایرا تشویق به خرید مدرك و نمره می كنند باعث شده است كه دانشجویان ایرانی انگيزه تحصيل و

تحمل مشكCت متعدد، راھھای آسان تری برای اخذ مدرك ھم وجود دارد.

 سالگی، تحصيCت عاليه خود را شروع می كنند و این در حالی است كه بسياری از١٨اكنون در این جمھوری ھا دانشجویان ایرانی در حدود سن 
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شركت ھای سوداگر می شود.دانشجویان پسر دوره سربازی را نگذرانده اند. این موضوع خود محملی برای سوء استفاده این 

زینه ھای تحصيل خود رو به اشتغال می آورند. گاهیكی دیگر از موارد شایع بين دانشجویان پسر ایرانی این است كه آنان برای تامين بخشی از ھ

تی در ساعت می رسد و طبيعی است كه این مساله عCوه بر آنكه موجب غيبت از كCسھای درسی می شود ح١٢ساعت كار آنان در طول روز به 

ھد.صورت حضور دانشجو در كCس نيز امكان استفاده از مطالب مطروحه را برای وی بسيار كاھش می د

منبع : خبرگزاری فارس

http://vista.ir/?view=article&id=269155

برنامه منظم ھر دانش آموزی را به دانشگاه می رساند

آموزش از سال  برنامه ریزی شخصی١٣٧٢کانون فرھنگی  به دو شکل  آموزشی  برنامه ریزی  ارائه  با  فعاليت کرد.این مؤسسه  به   و شروع 

توانسته به عنوان یکی پایه ھای درسی مختلف  برای داوطلبان و دانش آموزان  پرمخاطب ترین مؤسسات آموزشی کشور وبرنامه ریزی کلی   از 

رھنگی آموزش از طریق دفتر برنامه ریزی به روشھمچنين یکی از پيشتازان برخی از زمينه ھا در دنيا شناخته شود. برنامه ریزی مشخص کانون ف

 گفت وگو نشستيم در ادامه متن این گفت وگوقلم چی صورت می گيرد. برای آشنائی بيشتر با این مؤسسه با کاظم قلم چی مدیر این مؤسسه به

را می خوانيم:

ـ چه انگيزە ای باعث شد تا شما کانون را افتتاح کنيد.

 این مجموعه را١٣٧٢ ھمين دليل سال من در یک خانواده فرھنگی متولد شدم و پرورش یافتم از طرفی تجربه شخصی تدریس ھم داشتم به

تأسيس کردم.

ـ شرایط ثبت نام در مؤسسه شما به چه صورت است؟

 دارند دارای بھره ھوشی کافی ھستند. ما ھم بينبرای ثبت نام ھيچ گونه شرط معدلی نداریم از نظر ما دانش آموزانی ھم که معدل درسی پائينی

 در صورتی که دانش آموزان طبق یک برنامه منظم حرکتدو دسته دانش آموز ممتاز و دانش آموز با معدل پائين ھيچ گونه فرقی در تدریس نمی گذاریم.

کنند می توانند به تدریج پيشرفت کنند.

ـ آیا آمار مشخصی از دانش آموزان موفق خود در دست دارید؟

 بوده اند که از برنامه ھای کانون استفادهدر چند سال گذشته نيمی از رتبه ھای یک رقمی کشور و مناطق در کنکور سراسری از ميان کسانی

 نفر اول رشته انسانی،١٠ نفر از ۴ نفر اول رشته تجربی، ١٠ نفر از ۶ نفر اول رشته ریاضی، ١٠ نفر اول از ۶، ١٣٨۴می کردند. برای مثال در سال 

 نفر از رتبه ھای یک رقمی مناطق و سھميه ھا ھم از داوطلبان کانون٨٠ نفر اول رشته زبان. ھمچنين بيش از ١٠ نفر از ۴ نفر رشته ھنر، ١٠ نفر از ۵

فرھنگی آموزش بوده اند.

ـ آیا شما تنھا دوره ھای آمادگی کنکور را برگزار می کنيد؟

کور و آزمون ورودی دانشگاه می افتند درمشکل ما ھمين است. افراد وقتی به اسم کانون فرھنگی آموزش و قلم چی برمی خورند به فکر کن

با پائين تر مثل دبيرستان و راھنمائی و دوره ھای  برگزاری دوره ھای  ما  نفر ازT۴۵٧تر از کنکور دانشگاھی است امسال صورتی که کار اصلی   

تيزھوشان شدند و  مدارس  وارد  پنجم دبستان  از سال  تيزھوشان که  مدارس  تيزھوش از۵۵٢قبول شدگان  از شاگردان دوره راھنمائی  نفر   

برنامه ریزی ھا و آزمون ھای کانون فرھنگی آموزش استفاده کرده اند.

ـ آیا ارائه آموزش ھای شما به صورت غيرحضوری و یا اینترنتی ھم ممکن است؟
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از آنجا که در زمان شروع فعاليت ما این پدیده ھااساس کار ما به صورت غيرحضوری است. در مورد آموزش ھای اینترنتی و استفاده از نرم افزار 

استفاده نشده و ھمه گير نبوده پس ما به آموزش غيرحضوری اکتفا کردیم.

ان پيش می بریم و به ھمين دليل ھم موردما موضوع خودآموزی و آموزش از راه دور را با شيوه ھای اقتضائی و بومی شده خاص کشور خودم

ن با استقبال مواجه سال پيش فعاليت گسترده ای را برای تھيه نرم افزارھای آموزشی انجام دادیم که در آن  زما۶استقبال عمومی قرار گرفتيم. 

 سال با توجه به۶دامه کار متوقف شد، امروز پس از نشد فکر کنيم در آن زمان فرھنگ سازی Tزم در این زمينه صورت نگرفته بود و به ھمين دليل ا

م.رشد فرھنگی مردم در استفاده از اینترنت و رایانه ما ھم فعاليت ھایمان را از سر گرفته ای

ـ چه فعاليت ھائی باعث شده تا شما به این درجه استقبال عمومی برسيد؟

ش ھای کاربردی بھره می گيرد. مثCً به جای مشاوره،دTیل مختلف دارد. کانون فرھنگی آموزش در امر آموزش داوطلبان از جدیدترین و موفق ترین رو

ین است که به جای آن داوطلب به مشاور مراجعه کند،ما نھاد جدیدی را باعنوان پشتيبانی ابداع و معرفی کردیم. تفاوت پشتيبانی با مشاوره در ا

اجرائی انجام نمی دھد اما پشتيبان کارھای اجرائی وپشتيبان به دانش آموزان و اولياء مراجعه می کند و این یک برنامه روزانه است. مشاور کار 

ازھای آموزشی و رفع نقص در خدمات را برعھدهحتی گاھی کارھائی را که پيش پا افتاده به نظر می رسند مثل حضور در جلسه آزمون، انجام ني

می گيرد.

ـ در پایان چه صحبتی برای خوانندگان و عCقمندان به آموزش دارید؟

 فعاليت در١٣٧۴ارات کانون فرھنگی آموزش از سال دو موضوع است که به نظر من باید به آنھا اشاره کرد اول در ارتباط با کتب آموزشی که انتش

 عنوان کتاب که٩٠٩ انتشارات کانون فرھنگی آموزش با انتشار ٨٣این زمينه را شروع کرد و بنا به آمار صادر شده از سوی مراجع رسمی در سال 

با کارنامه داوطلبان موضوعاتی عنوان تجدید چاپ را شامل می شد رتبه اول را از آن خود کرده است. و در ادامه در ارتباط ٧٢۴عنوان چاپ اول و ١٨۵

 ارائه کارنامه کشوری در ھمان روز برگزاری امتحاناتاست که باید اشاره کرد. یکی از دستاوردھای منحصربه فرد ما در زمينه آزمون و برنامه ریزی

است.

 بعضی از کارشناسان آموزشی و روانشاسان تصورجالب است این نکته را ھم بدانيد، در ابتدا که ما طرح آزمون ھای منظم را شروع کرده بودیم

ک بودیم  معتقد  ما  اما  اضطراب شود  افزایش  موجب  ممکن است  آزمون ھا  زیاد  تعداد  آرامش ومی کردند که  باعث  منظم  آزمون ھای  این  ه 

اعتمادبه نفس بيشتر می شود.

تنھا مؤسسه ایکارنامه ھای ما کمک می کند وضعيت آموزشی داوطلبان ھمان طور که ھست شناخته شود. ما خوشحا ليم که در تمام دنيا 

 شھر، کارنامه را ھمان روز در اختيار مخاطبين قرار می دھيم.٣٠٠ھستيم که در یک آزمون کشوری با پوششی حدود 

http://vista.ir/?view=article&id=216356

بزرگترين دانشگاه جھان اس)م

بزرگترین مركز آموزش عالی- اسCمی در ترین و  دانشگاه اTزھر، قدیمی 

جھان است. اساس تحصيل در این دانشگاه، بر پایه مذھب است و توجه

مخصوصی به علوم قرآنی و سنت پيامبر دارد. اTزھر، یكی از دانشگاه ھایی

است كه علوم مدرن را در زمينه ھای مختلف آموزش می دھد.

بنابراین تحصيل در آنجا در دو زمينه است و ھر دانشجویی نه تنھا رشته
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اصلی خود را مطالعه می كند، بلكه آموزش زبان عربی ھم كه زبان قرآن

مقدس است، از وظایف اصلی و مطالعاتی دانشجویان حساب می شود.

 قانون تشكيل دانشگاه اTزھر، رشته ھای١٠٣ بر طبق ماده ١٩۶١از سال 

جدیدی مانند رشته ھای پزشكی و مھندسی و زیرشاخه ھای آن نيز اضافه

صيل شده و ھمگی تابع قوانين یكسانیشد و دانشجویان مصری در كنار دیگر دانشجویان كشورھای مختلف اروپایی و اسCمی مشغول به تح

شدند.

●تاریخچه

ه تبدیل شد. سال تكميل شد. در ابتدا مكانی برای برگزاری دعا و نماز بود، اما بعد از مدتی به دانشگا٢ساختمان مسجد ظرف مدت 

معتقدند كه اینجا خانه بزرگی بود كه دورشتاریخ نویسان روایت ھای مختلفی را كه چطور این فضا مسجد نام گرفت، تعریف می كنند. بعضی 

كه قانونی را گذراندند كه مسجد می توانداحاطه شده بود و لذا آن را مسجد ناميدند. بعضی دیگر كه عقيده شان صحيح تر است، این است 

تر حضرت محمد (ص)، پيغمبر صلح و دوستی است.دانشجویانی بپذیرد و گروھی معتقدند نام دانشگاه برگرفته از نام حضرت فاطمه الزھرا(س) دخ

●خط مشی آموزشی در دانشگاه اTزھر

بزرگ ترین و مشھورترین آكادمی ھای اسCمی ومسجد بزرگ اTزھر توسعه یافت و تبدیل به دانشگاه شد. اTزھر بدون استثنا، از قدیمی ترین، 

 برای ھمگان قابل احترام است. خط مشیدانشگاه بی نظيری در دنيا است. این دانشگاه مركز معتبر فرھنگ اسCمی در غرب و شرق جھان و

عی می كند متخصصينی را تربيت كند كهآموزشی حاكم بر این دانشگاه، عمدتاً براساس خاورشناسی است. در تمام مدت تحصيل دانشگاه س

كدیگر ارتباط مستحكمی داشته و وظيفه شناس وتوان و بنيه مذھبی و اسCمی آنھا تقویت شود و آنھا در ھر كجای دنيای اسCم كه ھستند، با ی

باایمان باشند.

ت. ھمين طور ھمكاری و ارتباط با دانشگاھھایھدف دیگر دانشگاه تربيت متخصصين و ھمكاری و ارتباط بين آنھا در زمينه ھای مختلف علمی اس

ای پيشرفت و ترقی اعضای ھيأت علمی و كاركناندیگر در زمينه مبادله دانشجو، برنامه ھای ایراد سخنرانی و اجرای آموزش ھای كوتاه مدت بر

دانشگاه از دیگر برنامه ھاست.

●شروع فعاليت ھای علمی در اTزھر

نشگاه، كتاب ابوحنيفه بود. نام اولين مؤسسانمؤسسين مسجد، سه سال و نيم بعد آن را به دانشگاه تبدیل كردند. اولين كتاب مذھبی مرجع دا

مسجد و دانشگاه در لوح یادبود نامشان ثبت شده است.

جود دارد كه مخصوص فعاليت ھا وسمت راست ساختمان اصلی، محل برگزاری سمينارھا است. ھمچنين مكانی برای اعضای ھيأت علمی و

تحقيقات آنھاست.

م آموزشی براساس آموزش حضوری استاد ودر ابتدا آموزش دروس بيشتر از طریق مباحثه انجام می شد، ولی بعد از تأسيس دانشگاه، سيست

وش ھای جدید گسترش داد.دانشجو انجام گرفت و بدین ترتيب قدیمی ترین دانشگاه مذھبی در دنيا، فعاليتش را براساس ر

ھبی یا دانشگاھی- مسجدی استوار كرده است.اینبنابراین دانشگاه اTزھر نزدیك به یك قرن است كه رسالتش را بر پایه تعامل دروس مدرن و مذ

قوانينی را تصویب كرد.دانشگاه از دانشجویان قوی حمایت می كند و برای دانشجویانی كه افتخاراتی كسب نموده اند، 

ی كنند و دانشگاھی با ھویت اسCمی- عربیاTزھر مستقل عمل می كند و به جایی وابسته نيست و دانشجویان به طور آزاد در آنجا تحصيل م

 به آنجا می آیند.است. جاذبه این دانشگاه در آن است كه بسياری از اساتيد و دانشجویان از سراسر دنيای اسCم

نيای اسCم است. ناپلئون طی ميCدی كه ناپلئون بناپارت به مصر حمله كرد، می دانست كه اTزھر بزرگترین دانشگاه برای د١٧٨٩در سال 

تبعيدش نوشت كه دانشگاه اTزھر مشابه دانشگاه سوربن پاریس است.

فرانسه بود. در تمام طول تاریخ، این تنھازمانی كه كشور فرانسه به مصر حمله كرد، اTزھر محلی برای مخالفت با تصرف كشور توسط دولت 

Tزھر فعاليت ھای عادی خود را شروع و اساتيد وزمانی بود كه دانشگاه اTزھر بسته شد. سه سال بعد كه فرانسه مصر را تخليه كرد، دانشگاه ا

دانشجویان جدیدی را ثبت نام كرد.

ورایی و ھيأت امنایی كنترل می شود و مدارك آنفارغ التحصيCن این دانشگاه، ممتاز و گاھی جزو رھبران مردم ھستند. این دانشگاه به صورت ش

مانند شيخ محمد عبده كه باTترین مقام یابسيار معتبر است. امروزه بيشتر رھبران كشورھای اسCمی، فارغ التحصيل این دانشگاه ھستند؛ 
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توليت دانشگاه اTزھر در مصربود.

منبع : روزنامه ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=236929

بومی گرايی و محلی گرايی در پذيرش دانشجو و منافع ملی

یکی از مھم ترین خبر ھای ھفته گذشته حواشی مربوط به اعC م نتایج آزمون

بومی  پذیرش  سھميه  اعمال  افزایش  خصوص  در  دانشگاه ھا  سراسری 

دانشجو در سال جاری است که موجب حذف تعداد قابل توجھی از داوطلبان

اعتراض از  گذشته  رویداد،  این  به  واکنش  در  شد.  رقابت  از  کنکور 

نيز به ميدان آمده و پشتکنکوری ھا برخی چھره ھای سياسی و فرھنگی 

خواھان پاسخگویی وزارت علوم و سازمان سنجش شده و موضوع تا اعC م

استيضاح وزیر علوم پيش رفت اما در ميان موج سنگينی که پس از این ماجرا

به اصل نمودار شد کمتر  و شنيداری  دیداری  و رسانه ھای  مطبوعات  در 

موضوع پذیرش بومی دانشجو، ابعاد این نوع سھميه بندی و آسيب ھای مترتب بر آن پرداخته شد.

 پذیرش بومی  و محلی گردانی دانشجو در آموزش عالیلذا در این یادداشت بر آنم تا به صورت مختصر و مجمل به ابعاد ناگفته و یا کمتر گفته شده

جتماعی حدود دو دھه به خط مشی رسمی  پذیرشکشور بپردازم تا نشان داده شود که این پدیده با توجيه مشکC ت بودجه ای و نيز آسيب ھای ا

د گسترده تری صورت گرفته و می گيرد. لذادانشجو تبدیل شده و البته در سایر دانشگاه ھای کشور ھم پذیرش محلی دانشجو با شدت و ابعا

 می کند به دور از فضاسازی ھای جاری و در فضاییحل وفصل موضوع و جلوگيری از آسيب ھای احتمالی مترتب بر منافع ملی و داوطلبان کنکور یجاب

کارشناسانه موضوع، بيش از پيش تجزیه و تحليل شود و برای ارائه طرح جایگزین اقدام شود.

● طرح موضوع

واھد امر نشانگر حضور بی سابقه و گستردهاگر چه آمار دقيقی از تعداد دانشجویان دارای خاستگاه محلی در ایران در دسترس نيست اما ش

حدھای دانشگاھی جدید اعم از دولتی، روزانه،دانشجویان این مناطق در دانشگاه ھای کشور است. پس از انقC ب اسC می از سویی با تاسيس وا

شگاه ھای فنی و حرفه ای در نقاط مختلف کشورشبانه، پيام نور، جامع علمی کاربردی، دانشگاه آزاد، مراکز تربيت معلم و ضمن خدمت و آموز

نطقه ای به پذیرش دانشجو پرداخته اند. ازظرفيت پذیرش دانشجو رشد قابل مC حظه ای داشته و بسياری از این واحدھای دانشگاھی در ھر م

 و... برای بسياری از مناطق محروم کشور این امکان٣، ٢، ١سوی دیگر پس از انقC ب با اجرای قانون <سھميه پذیرش دانشجو> در قالب مناطق 

ش دانشجو برخوردار شوند. این وضعيت یعنیميسر شد که علی رغم محدودیت ھا و تنگناھای آموزشی و امکاناتی، از سھميه ویژه و خاص پذیر

این مناطق و نھایتا عدالت آموزشی ایفاپذیرش دانشجو در قالب سھميه مناطق محروم بی گمان سھم مھمی در ارتقای سطح علمی و آموزشی 

خواھد کرد.

 درصد دانشجویان٨٠ با اجرای قوانين دیگری در قالب سھميه <قطب، ناحيه و بوم> مقرر شد پذیرش ۶٠در ساليان اخير و به خصوص ازاواخر دھه 

 مالی و امکاناتی دانشگاه ھا و وزارت علوم در اینھر دانشگاه از ميان داوطلبان ساکن در قطب، ناحيه و بوم صورت گيرد. به نظر می رسد مشکC ت

ه و بوم عمC  درصد زیادی از دانشجویان متقاضیتصميم ھا موثر بوده است چراکه اینگونه فرض می شده که بااجرای نظام سھميه بندی قطب، ناحي
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در ھزینه ھای جاری دانشگاه صرفه جویی صورتخوابگاه نبوده، روزھای تعطيل به منازل و شھرستان ھای خود باز خواھند گشت و به این طریق 

به دان فرزندان شان  والدین خصوصا والدین دختران دانشجو اعزام  برای  آنکه  نزدیک محل سکونتخواھد گرفت. ضمن  یا  شگاه محل سکونت 

ضيان تغيير محل تحصيل را ھم کاھش می دھد و بهمناسب تر از اعزام فرزندان شان به دانشگاه ھای شھرھای دور است. این وضعيت در نھایت متقا

ن نگرش و سياست در آمار ھای زیر مشاھدهاین ترتيب بخشی از مشکC ت و مسائل بخشی دانشگاه ھا و وزارت علوم کاھش می یابد. نتيجه ای

می شود.

)  اکثریت داوطلبان پذیرفته شده در استان محل سکونت خویش پذیرفته شده اند!١

) پس از استان محل سکونت، استان ھای ھمجوار ميزبان دانشجویان پذیرفته شده ھستند.٢

قوام ھستند.)  استان ھای ھمجوار که در قالب ناحيه و قطب مشخص می شوند معموT  استان ھای محل سکونت ا٣

ای ھمجوار که معموT  از ھمان قوم ھستند پذیرفته)  بخش گسترده ای از دانشجویان آذری، بلوچ، عرب و کرد در استان ھای خود و یا در استان ھ۴

ر دانشگاه ھای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه وشده اند. مثC  دانشجویان آذری در دانشگاه ھای تبریز، اروميه و اردبيل و دانشجویان کرد د

آذربایجان شرقی پذیرفته شده اند.

 درصد از داوطلبان پذیرفته شده ھر استان در ھمان استان مشغول به تحصيل٩۴ درصد تا حداکثر ۵٠در ھمه استان ھای مورد بررسی حداقل 

 درصد پذیرش محلی دانشجو نيز ميل٩۶ رشد بيشتری داشته است! و در برخی استان ھا به حدود ٨٧ تا ٨۵می شوند. (این آمار در سال ھای 

لی است؟ آیا در جھان کشوری وجود دارد که در جھتکرده است؟)! این آمارھا چه چيزی را به نمایش می گذارند؟ آیا این روند سازگار با منافع م

 نقاطی غير از محل سکونت خود محروم کردهبومی  و محلی کردن پذیرش دانشجو برنامه ریزی کرده باشد و شھروندان کشور را از دسترسی به

الزی و ترکيه به سمت بين المللی کردنباشد؟ امروزه دانشگاه ھای کشور ھای پيشرفته و حتی کشور ھای در حال پيشرفت ھمچون ھند و م

ام می شود؟! این نگرش ھر ھدفی را تعقيب کندپذیرش دانشجو گام برمی دارند و در ایران به سوی ھر چه بيشتر محلی کردن پذیرش دانشجو اقد

مسلما به تنھا چيزی که در آن توجه نشده است ھمانا منافع ملی است!  

●   آسيب شناسی پذیرش محلی دانشجو

از دولت ھای گذشته به ارث رسيده است و ھرھمانگونه که پيش تر اشاره شد محلی گردانيدن و بومی  کردن پذیرش دانشجو ارثيه ای است که 

یفا کرده و تنھا در این دولت بر تشدید پذیرشسال و ھر دولت نسبت به خلف خود سھمی  در افزایش نسبت پذیرش داوطلب بومی  به غير بومی! ا

استانی اقدام شده است! بی آنکه به آسيب شناسی راه طی شده پرداخته شود!

يت موجب بروز نگرانی ھای مھمی شده است. ازدر سطح تحليلی عام و فراتر از بخشی نگری جاری در دستگاه ھای دولتی و وزارت علوم این وضع

 اثرات آن تا مدت ھا ماندگار و ملموسطرفی پذیرش دانشجوی بومی در دانشگاه ھای کشور نوعی <بی عدالتی آموزشی> را دامن می زند و

ن، شيراز، مشھد و تبریز و چند نقطه دیگر از کشورخواھد بود زیرا بسياری از امکانات آموزشی، اساتيد مجرب و فرصت ھای علمی در تھران، اصفھا

ن داوطلب ورود به دانشگاه باشد به احتمال زیادمتمرکز و انباشت شده است. اگر دانشجویی کرد از یکی از شھرستان ھای کردستان مثC  کاميارا

مکانات آموزشی و نه به لحاظ اساتيد مجرب و... ھيچگاهدر دانشگاه کردستان، کرمانشاه و یا اروميه پذیرفته می شود. این دانشگاه ھا نه به لحاظ ا

ی تھرانی و اصفھانی در تھران و اصفھان بتوانندھمسنگ دانشگاه ھای تھران و چند شھر خاص دیگر نخواھد بود. آیا این عادT نه است که دانشجو

مانشاه تحصيل کند!تحصيل کنند، اما دانشجوی منطقه محروم کامياران در دانشگاه ھای به نسبت محروم سنندج و کر

و به گسترش نابرابری توسعه ای در مناطق مختلفھمچنين این وضعيت می تواند در آینده به بازتوليد گسترده محروميت در این مناطق منجر شود 

 در ھمه مناطق کشور ھمسنگ است؟کشور منجر می شود. آیا سطح آموزش و دسترسی به منابع علمی  و کمک آموزشی و استاد و پژوھش

مربوطه در کجا  دانشگاه ھا و جامعه و استان  التحصيC ن  فارغ  در  به جز  نابرابری  این  اینپيامد  این است که  از  مگر غير  نمایان می شود؟ 

 بر دوش بگيرند؟فارغالتحصيC ن باید مسووليت ھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و سياسی حرکت به سوی توسعه را

رکز کشور اگر دانشجویی در این مراکز پذیرفتهضمن آنکه به دليل تمرکز امکانات صنعتی، علمی ، فرھنگی و اقتصادی و پژوھشی کشور در چند م

وم خواھند بود. آیا با عدالت اجتماعی سازگار استشود در حين تحصيل فرصت استفاده از این ظرفيت ھا را یافته والبته دیگران در این خصوص محر

ه پذیرفته شوند و البته فرصت ھای دسترسیکه گروھی در دوران تحصيل ماقبل دانشگاھی در منطقه ای محروم، در ھمان منطقه ھم در دانشگا

حصيل در منطقه ای برخوردارتر شروع کنند وتاکمی  به مراکز علمی ، پژوھشی و اقتصادی و صنعتی داشته باشند و گروھی بالعکس از ابتدای ت

انتھای تحصيل از مزایای آن منطقه ھم برخوردار باشند.
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اری مادی ومعنوی و به ویژه احساسی نسل جوان وھمچنين با اھميتی که کنکور در زندگی تحصيلی جوانان این مرز و بوم یافته است و سرمایه گذ

برنامه ای که به نوعی در مسير این مسابقه علمی به ضایع شدن حق  داوطلبی منجر شود ممکن است خساراتخانواده ھای آنان، ھر نوع 

يدن به ابعاد این خسارات مسووليتی سنگين استجبران ناپذیری بر سرنوشت، احساسات، روح و روان و حتی جان این داوطلبان وارد سازد! اندیش

د! درد و رنج وارده بر داوطلبان و خانواده ھای آنان که بهکه باید از سوی برنامه ریزان و مجریان جدی انگاشته شود و از کنار آن به سادگی عبور نکنن

ا اینکه دخالت در سھميه بندی موجب تغييردليل دخالت مصنوعی دولت در این مسابقه علمی ، سرنوشت دیگری می یابند حد و حصری ندارد کم

ست به دليل سھميه بندی این امکان از دستشانس قبولی افراد شده و اگر در حالت بدون اعمال سھميه امکان قبولی در رقابت باشد ممکن ا

برود چرا که ميزان پذیرش استان ھا برابر نيست!

ران> کارکرد منفی دیگر اینگونه طرح ھا است و انسجاماز طرف دیگر <عدم ارتباط و قطع ارتباط نخبگان مناطق محلی با نخبگان و مردم دیگر نقاط ای

طرح ھا مغفول مانده و خساراتی بر آن وارد می شود.ملی و ھمبستگی ملی ایرانيان به عنوان یک استراتژی و راھبرد مھم از منظر طراحان اینگونه 

باط گسترده تر و آشنایی ایرانيان با یکدیگر زمينهآمد و شد نخبگان علمی مناطق مختلف کشور به اقصی نقاط کشور ضمن ایجاد زمينه مفاھمه و ارت

ح نظر قرار خواھد داد. با اجرای اینگونه طرح ھاینزدیکی بيشتری ميان آنان را فراھم کرده و در یک منظر کC ن و آینده نگر منافع ملی را مطم

 جایگاه ملی اندیشی کجاست؟کارکرد گسترشبخشی نگر به جز کشيده شدن دیواری بلند ميان ایرانيان چه چيزی به دست می آید؟ در این طرح

 اندیشی مغلوب محلی اندیشی خواھد بود.محلی گرایی رودررو قرار گرفتن محلی اندیشی با ملی اندیشی است و البته در این کارزار ملی

 از این مناطق آیا به خودی خود و با توجهاز سویی دیگر حضور اساتيد بومی، دانشجوی بومی و برخی چالش ھای سياسی محلی گرایی در برخی

ی نخواھد شد؟ آیا استمرار این وضعيت اینبه ویژگی سنی (جوانی) دانشجویان منشاء برخی چالش ھای محلی گرایانه و قوم گرایانه و سياس

ن و حتی نظرات مسووT ن دانشگاه ھا توجھیچالش ھا را نھادمند نخواھد ساخت؟ در این خصوص آیا به مطالعات کارشناسان و محققان گوناگو

مبذول شده است؟

 به ادامه تحصيل در بلوچستان باشد امکان بسياراین وضعيت امکان انتخاب و حق انتخاب را از داوطلبان سلب می کند. اگر داوطلب تھرانی مایل

 عدالت سازگار نيست و حق انتخاب ملی را نادیدهکمی خواھد داشت! و یا داوطلب ھمدانی نمی تواند در یزد تحصيل کند و این گذشته از آنکه با

محل سکونت) نيازمند مقدمات بسياری ھمراه با موانعمی گيرد، نشان می دھد که از این به بعد ایرانيان برای حضور در گوشه و کنار کشور (به جز 

گوناگونی ھستند!

سترش احساس غریبگی در ميان ایرانيان! ازگسترش محلی گرایی، عدم دسترسی به فرصت ھای اقتصادی برای مناطق محروم تر و از ھمه بدتر گ

زی می پردازد!پيامد ھای اینگونه طرح ھا است که بدون جامع نگری و صرفا با نگاھی بخشی نگر به برنامه ری

 دارد، لذا در این خصوص ھم این توجيه برایھمچنين آمارھا حکایت از رشد فزاینده بودجه ھای رفاھی و خوابگاھی در این دوره مورد بررسی

کز استانی در دانشگاه ھمان شھر پذیرفتهمحلی گرایی در پذیرش دانشجو منتفی می شود! فراموش نکنيم حتی اگر کسی از روستای مجاور مر

 سال اخير به تناسب رشد پذیرش محلی و بومی دانشجو از شمار دانشجویان١٠شود باز به خوابگاه نياز دارد! آیا آمار ھا نشان می دھند که طی 

ال) کاھش بودجه ھای رفاھی باز این مقولهمتقاضی خوابگاه و در نتيجه بودجه ھای جاری و... کاسته شده است؟ کمااینکه حتی با فرض (مح

 به مراتب گسترده تر برای منافع ملی و بر پيکرهتوجيه مناسبی برای محلی گرایی در پذیرش دانشجو نيست چراکه این روند با ایجاد ھزینه ھایی

برابر این صرفه جویی ھا (ناشده) وارد خواھدھمبستگی ملی در حوزه ھای مختلف، خساراتی بيش از این افزایش ھزینه ھای دانشگاھی و ده ھا 

ساخت؟!  

و کارشناسی موجب تحميل ھزینه ھای سنگينلذا ھر نوع توجيھی برای استمرار پذیرش دانشجو به صورت محلی و بومی  بدون پشتوانه علمی  

 ھای نسنجيده ھمچون پذیرش محلی دانشجوروحی، اجتماعی، فرھنگی، سياسی و حتی امنيتی بر جامعه ایرانی است. آیا ھزینه اینگونه طرح

 این مرز و بوم ھستند که ھزینه ندانم کاری ھا و طرح ھایرا طراحان و مجریان آن طرح ھا می پردازند یا اینکه باز این مردم ایران و به ویژه جوانان

کارشناسی نشده و مخالف منافع ملی را خواھند پرداخت؟

يم سازی در نظام بروکراتيک و دیوانساT ری کشور است.یکی دیگر از ابعاد آسيب شناسانه اینگونه طرح ھا بروز نگرانی از فرآیند تصميم گيری و تصم

 برای مردم باقی می ماند که در دیگر امور مبتC  بهوقتی برای کنکور با آن ھمه اھميت در افکار عمومی  اینگونه تصميم سازی می شود چه اعتمادی

د تصميم گيری و سياست سازی در نظام اداری ایرانجامعه و کشور ھم به این شکل تصميم گيری نشود؟ آیا تاکنون مدلی نظری و مطالعاتی از فرآین

ن تصميم سازی ھا و سياست ھایی ھستند بایدارائه و آسيب شناسی شده است؟ اگر مسووT ن امر مدعی بھره گيری از نظرات کارشناسان در چني

www.takbook.com

www.takbook.com



ه اند؟ و اگر بدون ھر نوع مشاوره ای چنينبه طور شفاف معلوم شود این کارشناسان چه کسانی ھستند و بر چه اساسی به چنين نتایجی رسيد

 این پرسش طرح می شود که در موارد مشابهتصميم ھای مھمی  اخذ شده باید متوليان آن مورد مواخذه جدی قرار گيرند! ھمچنين برای مردم

ر کار کارشناسی و مقدمات پژوھشی تبعيتچگونه عمل می شود؟ آیا زمان آن فرا نرسيده تا سياست سازی ھای کC ن از مدل مشخصی مبتنی ب

کند؟ آیا این سياستگذاری ھا نباید تابعی از منافع ملی باشد؟

قالب گزارش ھای پژوھشی به مسووT ن امرT زم به ذکر است گروھی از محققان و اساتيد کشور در دھه اخير بارھا به صورت حضوری یا در 

مسووT ن در روز ھای اخير به جرگه مخالفانآسيب ھای چنين پدیده ای را گوشزد کرده و بسياری از مسووT ن سابق (جالب آنکه برخی از آن 

آن گذارده اما تاکنون نه تنھا با بی توجھی روبه رو شدهدرآمده اند)! و فعلی وزارت علوم و سایر دستگاه ھای ذیربط را در جریان مساله و آسيب ھای 

ویی مسابقه ای در باT  بردن آمار (دربلکه ھر سال نسبت به سال گذشته سياست پذیرش محلی دانشجو با شدت بيشتری اعمال شده است! گ

! ای کاش مسووT ن ذیربط نگاھی به آرشيو وھرجھتی که می خواھد باشد)! بدون توجه به عواقب احتمالی آن در ميان مسووT ن در جریان است

 تری بيابد در جھت حل و فصل آن با یاری متخصصانمخزن مربوط به این تذکرات و پژوھش ھای مشفقانه انداخته و قبل از آنکه موضوع ابعاد پيچده

ه ھا و مراکز وابسته به وزارت علوم ھستند، اگرامر گامی  به پيش رانند. فراموش نکنيم بخش عمده ای از متخصصان مطرح کشور شاغل در دانشگا

احساس بی نيازی می کند! چه انتظاری از سایر دستگاه ھااین وزارتخانه برای پيشبرد برنامه ھایش از این کارشناسان استفاده نکند و از نظرات آنان 

است که مسائل خود را به یاری کارشناسان و به ویژه دانشگاھيان کارشناسی کند؟

یاری کارشناسان در پی ارائه طرحی جانشين بود.به نظر می رسد در اقدامی  عاجل باید ضمن الغای قانون طرح پذیرش محلی و بومی  دانشجو به 

اه می تواند یاریگر مسووT ن ذیربط باشد. اگر تنھا بادر این مسير استفاده از تجربه دیگر کشورھا و نيز استفاده از نظر کارشناسان ملی و وطن خو

 برخی تجربه ھای دیگر به جای برخوردپذیرش چند داوطلب محروم شده از ورود به دانشگاه این مقوله به فراموشی سپرده شود و ھمچون

ک و مملکت باید ھزینه ھای گزافی در ازای این ندانم کاری ھاریشه ای با مساله تنھا با رفع و رجوع جزیی از کنار آن بگذریم، در آینده نه چندان دور مل

پرداخت کند!

منبع : روزنامه اعتماد ملی

http://vista.ir/?view=article&id=339600

بومی گزينی در کنکور ناعاد7نه است

دانشجویان پذیرش  در  را  بومی  گزینی  سياست  پيش  سال ھا  از  دولت 

اما ظرفيت  می کند  دنبال  داده۶۵دانشگاه ھای دولتی  اختصاص   درصدی 

باTترین سھميه ای است که در سال جاری،  بومی  به دانشجویان  شده 

را سياست  این  ایرادھای  یافته است.  تخصيص  سياست  این  با  تاکنون 

می توان در چند محور زیر خCصه کرد:

) این سياست ناعادTنه است. چرا دانش آموزی که در روستاھای زابل،١

سراوان، ماکو، الشتر، تایباد، مرودشت و ده ھا منطقه محروم دیگر زندگی

می کند از تحصيل در دانشگاه ھای معتبر شھرھای بزرگ محروم شود؟ صرفا

باھوش تر و با سوادتر از دانش آموزی در تھران است چرابه این دليل که محل تولد او باب طبع مدیران دولتی نبوده است؟ اگر دانش آموزی در چابھار 
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ای اثبات ناعادTنه بودن این سياست نيازی بهبه جای تحصيل در دانشگاه صنعتی شریف باید در دانشگاه زاھدان تحصيل کند؟ گمان نمی کنم بر

استدTل بيشتر باشد.  

٢Cل می کند مھاجرت دانشجویان به شھرھای دیگر و دور شدن از خانواده مشکTت جبران ناپذیری برای جوانان ایجاد می کند.) وزارت علوم استد

 غلبه پيدا کرده که تردیدی ندارند <دولت> بھتر ازکدام مطالعه و تحقيق این مدعا را اثبات کرده؟ آموزه ھای چپ آنچنان بر ذھن مدیران ایرانی

 بھتر از دانش آموزان و خانواده ھای آنان<مردم> می فھمد. چه کسی گفته مدیران نشسته در برج وزارت علوم در خيابان ھرمزان شھرک غرب

 ای در مورد دانشجویان بومی کرده تا دریابد واقعامی فھمند که چه تصميمی به نفع آنھا است و چه تصميمی به ضرر آنھا؟ آیا اساسا دولت مطالعه

با دانشجویان خوابگاھی دارد؟ اگر این دور شدن از خانواده بد اس ت چرا دولت در دوره خدمت نظام وظيفه کهمشکCت آنھا فرق معناداری 

شک به سربازی در قوچان ایراد ندارد اما تحصيلگستردگی جمعيتی بيشتری ھم دارد بومی گزینی نمی کند. چه طور آوردن جوان روستایی از اندیم

 در مجموع شھروندان بھتر از دولت می توانند منافع خوددانش آموز باسواد اھوازی در تھران ایراد دارد؟ آموزه ھای علمی مدت ھا است اثبات کرده که

تصميم گيری کند سال ھا است که ھمراه با آموزه ھایرا بھينه کنند و این تصور که یک عقل متمرکز برنامه ریز می تواند به جای تک تک شھروندان 

واده باشد یا دور از آن، تصميمی است که صرفا بهکمونيستی به موزه تاریخ سپرده شده است. اینکه یک جوان بھتر است در دوران تحصيل کنار خان

آن جوان و خانواده اش بستگی داشته و دولت صCحيت سلب این حق انتخاب را از آنھا ندارد.  

ت علوم تحميل می کند. کسانی که با ساختار و) مدافعان بومی گزینی معتقدند اختصاص خوابگاه به دانشجویان غيربومی ھزینه زیادی به وزار٣

رانه است. برای اینکه با ابعاد بودجه نھادھای دولتی آشناابعاد بودجه دولت ایران آشنا ھستند تردید ندارند که این بھانه کامC نامقبول و ساده انگا

 ميليارد ریال بودجه اختصاصی داشته اند. ھزینه٣١١۵ ميليارد ریال، بسيج ١۴۶ به عنوان مثال بنياد نخبگان ٨٧شوید بد نيست بدانيد که در سال 

امدھای چنين سياست ھای عجيب و غریبی راتوسعه و نگھداری خوابگاه ھای دانشگاه ھای دولتی چقدر است؟ آیا این رقم در حدی است که پي

شتن خوابگاه، در دانشگاه ھای معتبر کشور درستوجيه کند؟ ضمن اینکه فرض کنيد دانش آموزان غيربومی ای باشند که ترجيح دھند حتی بدون دا

از آنان سلب می کند؟بخوانند و ھزینه اقامت در شھر مقصد را ھم خود بپردازند. دولت با کدام اختيار این حق را 

 یا از یک کشور به کشور دیگر داده می شود.) در کشورھای دیگر بورس ھای دانشگاھی فراوانی به دانشجویان مھاجر از یک شھر به شھر دیگر۴

شگاه ھای بزرگ دنيا غالبا شھرک ھای دانشگاھیاین بورس ھا را معموT خود دانشگاه یا شرکت ھا و موسسات خصوصی تامين اعتبار می کنند. دان

یک دانشگاه تک مليتی (چه رسد به تک شھری) دربزرگی ھستند که مجموعه ای از قوميت ھا، نژادھا و مليت ھا را در خود جای داده اند. تصور 

می برای مبادله دانشجو با یکدیگر دارند. مثCدانشگاه ھای خوب دنيا تصوری محال است. بسياری از دانشگاه ھای معتبر دنيا برنامه ھای منظ

ضی درس ھایشان را در دانشگاه دیگر بگذرانند.دانشگاھی در آمریکا و دانشگاھی در فرانسه با ھم توافق می کنند که دانشجویان ھر کدام، بع

التحصيCن دوره ھای پایين تر دانشگاه ھای خود راھمچنين برخی دانشگاه ھای بزرگ و معروف دنيا ترجيح می دھند در مقاطع تحصيCت تکميلی فارغ 

ده بھتر از منابع انسانی و افزایش مبادTت علمینپذیرفته و از دانش آموختگان دانشگاه ھای دیگر پذیرش کنند. ھمه این سياست ھا برای استفا

انشجو از کانون گرم خانواده تکان نخورد، توسعهاست. حال تصور کنيد اگر این دانشگاه ھا می خواستند به سياق وزارت علوم ایران تCش کنند د

دانش در دنيا چه وضعيتی پيدا می کرد!

ذریم از اینکه قربانيان این سياست معموT) برخی نگرانند که حضور دانشجویان غيربومی بافت فرھنگی شھرھای کوچک را بر ھم می زند. بگ۵

سا این بافت فرھنگی چرا باید حفظکسانی ھستند که از شھرھای کوچک به شھرھای بزرگ می روند و نه برعکس، مشخص ھم نيست که اسا

روند بافت فرھنگی شان ھمچنان متصلب بماند.شده و نگران برھم خوردنش باشيم و معلوم ھم نيست که اگر دانشجویان غيربومی به آن شھرھا ن

گاھی ھای عمومی و ده ھا عامل دیگر موجبتغييرات سبک زندگی، تکامل اجتماعی، تاثيرپذیری از رسانه ھا و اینترنت، تسھيل سفر، رشد آ

د را خواھد داشت. تجربه شوروی ھنوز آنقدرتغييرات فرھنگی می شود و حتی اگر مردم را در شھرھایشان حبس کنيم باز ھم فرھنگ پویایی خو

زمند مجوز دفتر حزب کمونيست در روستایکھنه نشده که فراموش شده باشد. در کشوری که مردم یک روستا برای سفر به روستای مجاور نيا

 ساله فروپاشيد. ھمچنين می توان در مقام جدل از١۵خود بودند فرھنگ عمومی آنچنان تغيير کرد که امپراتوری استالينيستی شوروی در فرآیندی 

نيز از ھمين دغدغه ھا دارن پروژه ھای صنعتی  نيروی غيربومی درمدیران کشور پرسيد آیا در ھنگام جذب نيرو در  د؟ آیا اشتغال ده ھا ھزار نفر 

 پروژه ھای صنعتی ھستند بافت فرھنگی آنعسلویه، کنگان، باجگيران، ماھشھر، ایذه، فوTدشھر، نطنز و صدھا نقطه دیگر که محل استقرار

از این دغدغه ھای فرھنگی و اخCقی ندارد؟  مناطق را بر ھم نمی زند؟ پس چرا دولت در جایی که پای درآمد و منافع خود به ميان می آید 

بند که زندگی روشنفکرانه و تعامل با یکدیگر) دانشگاه صرفا فضایی برای درس خواندن نيست. جمعی جوان نخبه در فضای دانشگاه فرصت می یا۶
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ای دانشگاه> سخن گفته می شود. این فضا در ذاترا تجربه کنند. به ھمين دليل است که در اغلب مطالعات آموزش عالی از پدیده ای به نام <فض

د کنند و نقد شوند. در سال ھای اخير به دTیلخود تعالی بخش است. در ھمين فضا است که جوانان یاد می گيرند با یکدیگر گفت وگو کنند، نق

ت بومی سازی ھم با ھدف حذف دانشجویانسياسی تCش شده این فضا از بين رفته و دانشگاه به یک آموزشگاه تقليل یابد. بی تردید سياس

 بعيد است که مدیران سياسی و امنيتیخوابگاھی به دنبال شکستن این فضا است. بحث مفصل در این مورد نيازمند مجال دیگری است اما

فرید.  کشور ندانند که چنين سياستی در بلندمدت چه تھدیدھایی را برای ثبات و امنيت کشور خواھد آ

 ثروتمند است. تردیدی نيست که دولت به) اصلی ترین ایراد این سياست تعميق شکاف توسعه یافتگی ميان استان ھای محروم و استان ھای٧

ی بزرگ ارتقا دھد. اساتيد مطرح و برجستهدTیل مختلف نمی تواند دانشگاه ھای شھرھای کوچک را در حد دانشگاه ھای تھران و دیگر شھرھا

 درآمدھای دانشگاه ھای کوچک کم است و بهتمایلی به زندگی در شھرھای کوچک ندارند. امکانات زندگی و تفریح در این مناطق محدود است.

نشگاه ھایی مانند اميرکبير، تھران یا علم و صنعتھمين دليل توان سرمایه گذاری در پژوھش این دانشگاه ھا کمتر از دانشگاه ھای بزرگ است. دا

مين می کنند. قطعا دانشگاه شھرکرد توان درآمدزایی دربخش عمده ای از درآمد خود را از محل پروژ ه ھا و فعاليت ھای درآمدزای محلی و ملی خود تا

تيد برتر در این دانشگاه ھا پایين خواھد بود.حد دانشگاه صنعتی اصفھان را ندارد. به ھمين دليل توان تامين تجھيزات و تسھيCت و جذب اسا

ست بومی سازی این خواھد بود که جوانانمجموعه ای از چنين دTیلی باعث می شود که دانشگاه ھا با ھم تفاوت داشته باشند. نتيجه سيا

ه انسانی آن شھر رشد نکرده و آن شھر دچارشھری که از امکانات کمتری برخوردارند در دانشگاه ضعيف تری درس بخوانند و در نتيجه سرمای

فاھی و فرھنگی بھتری برخوردار ھستند بامحروميت مضاعف شود. در نقطه مقابل، جوانان شھر بزرگی مثل تھران که از امکانات تحصيلی، ر

شد بيشتری یافته و این شھرھا باز ھم بزرگ تر ودوپينگ بومی  گزینی در دانشگاه بھتری درس خوانده و سرمایه انسانی تھران و شھرھای بزرگ ر

برخوردارتر شوند. آیا این معنای جدیدی از عدالت است که تا امروز از آن بی خبر بودیم؟

منبع : روزنامه اعتماد ملی

http://vista.ir/?view=article&id=339604

بھترين دانشگاه ھای تکنولوژی در جھان

این مقاله به معرفی و بررسی برترین دانشگاه ھای فنی جھان می پردازد.

به را  از کشور  در خارج  تحصيل  ادامه ی  و  به کسب اطCعات  عCقمندان 

خواندن این مقاله دعوت می کنيم.

رابطه ميان دانشگاه و صنعت امروزه از مھم ترین و با پشتوانه ترین ارتباطات

حوزه تکنولوژی به حساب می آید؛ به طوری که دانشگاه ھا از حمایت ھای

تربيت با  مقابل  بھره می گيرند و در  بزرگ  تحقيقاتی شرکت ھای  مالی و 

نيروی انسانی متبحر و حرکت در مسير آینده تکنولوژی، عمC به رشد بازار و

وسعت علمی آن کمک می کنند. دانشگاه ھای بزرگ تکنولوژی امروزه بھترین

راه ورود به بزرگ ترین شرکت ھای کامپيوتری و اینترنتی است و اعتبار آنھا و

درجه آنھا در جذب نيرو بسيار مھم است.

● کارخانه ھای انسانی
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پژوھشی ا به دانش و مراکز علمی و  ست. بی سبب نيست که امروزه بزرگ ترینفناوری اطCعات و ارتباطات امروز به شکل ویژه ای وابسته 

 مھم ترین و با پشتوانه ترین رابطه نزدیکی با مراکز دانشگاھی برقرار کرده اند. رابطه ميان دانشگاه و صنعت امروزه ازICTشرکت ھای بزرگ در حوزه 

يقاتی شرکت ھای بزرگ بھره می گيرند و در مقابل باارتباطات حوزه تکنولوژی به حساب می آید؛ به طوری که دانشگاه ھا از حمایت ھای مالی و تحق

 آن کمک می کنند. دانشگاه ھای بزرگ تکنولوژیتربيت نيروی انسانی متبحر و حرکت در مسير آینده تکنولوژی، عمC به رشد بازار و وسعت علمی

و درجه آنھا در جذب نيرو بسيار مھم است.امروزه بھترین راه ورود به بزرگ ترین شرکت ھای کامپيوتری و اینترنتی است و اعتبار آنھا 

انشجو بودن در آنھا یک شاخص مھم برای جذبميزان نفوذ برخی از دانشگاه ھا در شرکت ھای فعال در عرصه فناوری اطCعات به حدی است که د

ش عمده آنان در زمره برترین دانشگاه ھای جھاندر این شرکت ھا به شمار می آید. برای آشنایی با بھترین دانشگاه ھای تکنولوژی جھان که بخ

گرفته ایم که در ادامه می خوانيد.ھستند، ليستی از ده دانشگاه برتر به ھمراه جدول پنجاه دانشگاه برتر این حوزه را در نظر 

مربوط به آن در حقيقت یک دانشگاه کامC خصوصی▪ موسسه تکنولوژی ماساچوست: بزرگ ترین و برترین دانشگاه دنيا در زمينه تکنولوژی و علوم 

٣٢ شامل پنج مدرسه و یک دانشکده با MITاست. این دانشگاه برپایه فرآیند تحقيقاتی- آموزشی و در شھر کمبریج بنا گذاشته شده است. 

ه دنبال رشد فرآیند صنعتی شدن در آمریکا و در سالدپارتمان است که بيشتر در زمينه دانش و تحقيقات تکنولوژی فعاليت می کنند. این دانشگاه ب

) تاسيس شد.William Barton Rogers توسط ویليام بارتن راجرز (١٨۶١

MIT خره در سالTدیریت سوزان ھاکفيلد و با شعار «یادگيری به وسيله انجام دادن» افتتاح شد. در حال حاضر اما این دانشگاه با م١٨۶۵ اما با

)Susan Hackfield نهTو با شعار «ذھن و دست» اداره می شود. بودجه سا (MITکه بخشی از آن از طریق موسسات خيریه تامين می شود، تا 

نفر۴١٢٧ و ۶١٢۶برابر  ميليارد دTر رسيد. در حال حاضر تعداد فارغ التحصيCن و دانشجویان این دانشگاه به ترتيب ٩٨/٩ به حدود ٢٠٠۶پایان سال 

)، ریيس سابق سازمان ملل متحد و بنKofi Annan، کوفی عنان (١١ Apollo) یکی از اولين فضانوردان سفينه Buzz Aldrinاست. بوز آلدرین (

 به حساب می آیند.MIT)، ریيس بانک مرکزی آمریکا از مشھورترین فارغ التحصيCن دانشگاه Ben Bernankeبرنانک (

 حساب می آید. این دانشگاه معموT با نام برکلی شناخته▪ دانشگاه کاليفرنيا در برکلی: این دانشگاه بزرگ ترین دانشگاه تحقيقاتی در کاليفرنيا به

 افتتاح شد تا١٨۶٨دانشگاه در ماه مارس سال می شود و در واقع قدیمی ترین قسمت از مجموعه بزرگ دانشگاه کاليفرنيا محسوب می شود. این 

زمایشگاه مجھز برای اسلحه ھای ھسته ای است.در رشته ھای کشاورزی، معدن، مکانيک و تکنولوژی دانشجو بپذیرد. دانشگاه برکلی دارای دو آ

 مختلف مربوط می شود. درآمد ساTنه این دانشگاهشھرت این دانشگاه در زمينه تکنولوژی به تحقيقات گسترده آن درباره کاربرد ليزر در محصوTت

 نفر می رسد. شعار٢٣۴٨٢ و ١٠٠٧۶ميليارد دTر بوده و تعداد فارغ التحصيCن و دانشجویان آن به ترتيب به ۵/٣ برابر ٢٠٠٧تا پایان ماه آگوست سال 

این دانشگاه در حال  حاضر «بگذارید آنجا روشن باشيم» است.

 شناخته می شود، در حقيقت یکی از ھفت موسسه برتر ھندوستان در زمينه تکنولوژی وIIT▪ موسسه تکنولوژی ھند: این موسسه که با نام 

اقتصادی و اجتماعی این کشور تاسيسمھندسی است. این موسسات با ھدف گسترش مھارت ھای تکنولوژیکی برای حمایت از فرآیند توسعه 

 به ایجادIIT تاسيس و راه اندازی شدند. موفقيت ١٩۴٧شده و فعاليت می کنند. این ھفت موسسه درست بعد از استقCل ھندوستان در سال 

تکنولوژی مربوط می شود. موسسه  مدیریت  تکنولوژی، فن آوری اطCعات و  در زمينه  دارای موسسات مختلف  نفر١۵۵٠٠ ھند در حال حاضر 

نفر دانشجو است.١٢٠٠٠فارغ التحصيل و 

، در حقيقت یک دانشگاه خصوصی است. دانشگاه استنفورد درLeland Stanford Junior University▪ دانشگاه استنفورد: این دانشگاه با نام کامل 

١٨٩١ است. این دانشگاه در سال Silicon Valleyمایلی جنوب شرقی شھر سان فرانسيسکو واقع شده و نزدیک به دره معروف به تکنولوژی یا ٣٧

ميليارد٢/١٧ به ٢٠٠۶نفر فارغ التحصيل است. درآمد ساTنه این دانشگاه تا پایان سال ٨٢٠١نفر دانشجو و ۶۶٨٩افتتاح شده و در حال حاضر دارای 

) اداره می شود.John L.Hennessyن ال ھنسی (دTر رسيده است. دانشگاه استنفورد این روزھا با شعار «نسيم آزادی می وزد» و با مدیریت جا

 با تمرکز بر رشته ھای علوم، مھندسی و پزشکی تاسيس شد و در سال ھای بعد١٩٠٧▪ دانشکده امپریال لندن: این دانشکده در ماه جوTی سال 

 یکصدمين سال تاسيس خود از دانشگاه بزرگرشته ھای علوم انسانی و تجارت ھم به آنھا اضافه شد. این دانشگاه در ماه جوTی گذشته و در

 فارغ التحصيل است. دانشکده امپریال با شعار «دانش۴۵٧٠ دانشجو و ٨٠٩۵لندن جدا و مستقل شد. این دانشکده که در لندن واقع شده دارای 

 دارد.٢٠٠۶ميليون یورو تا پایان سال ۴٧مجلل بوده و محافظ امپراطوری است»، درآمد ساTنه ای برابر 

سی زبان دنيا بعد از آکسفورد است. این دانشگاه که▪ دانشگاه کمبریج: ششمين دانشگاه برتر تکنولوژی دنيا در واقع دومين دانشگاه قدیمی انگلي

 تاسيس و افتتاح شد. دانشگاه کمبریج یک دانشگاه عمومی است١٢٠٩یکی از بھترین و مھم ترین دانشگاه ھای جھان به حساب می آید، در سال 
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نفر می رسد.٩١٧٠ نفر بوده و تعداد فارغ التحصيCن آن به ١۶٢٩۵که معموT با دانشگاه آکسفورد مقایسه می شود. تعداد دانشجویان این دانشگاه 

 دارد. شعار این دانشگاه «ما از این مکان روشن فکری و دانشی ارزشمند به دست٢٠٠۶ميليارد دTر تا پایان سال ١/۴این دانشگاه درآمدی برابر 

می آوریم.» است.

 واقع شده است.Pasadena در منطقه ▪ موسسه تکنولوژی کاليفرنيا: این موسسه در حقيقت دانشگاه خصوصی آموزشی- تحقيقاتی است که

  ترین آزمایشگاه ھای شناخته می شود، در زمينه علوم طبيعی و مھندسی فعاليت می کند تا آنجا که به یکی از بزرگCaltechاین دانشگاه که با نام 

NASA فارغ التحصيل دارد. این دانشگاه در١٢٢٢دانشجو و ٨۶۴ تبدیل شده است. این دانشگاه در واقع یک مدرسه کوچک است که در حال حاضر 

ان) یک تاجر و سياستمدار آمریکایی تاسيس و راه اندازی شد. درآمد ساTنه این دانشگاه تا پایAmos G.Troop توسط آموس جی تروپ (١٨٩١سال 

ميليارد دTر بوده است. شعار این دانشگاه «حقيقت باید تو را آزاد کند» است.۶/١ برابر ٢٠٠۶سال 

ی ژاپن است. این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه▪ دانشگاه توکيو: ھشتمين دانشگاه بزرگ تکنولوژی دنيا در واقع بزرگ ترین دانشگاه تحقيقات

ھزار دانشجو است که٣ تاسيس شد. این دانشگاه که در حال حاضر توسط «ھيروشی کومياما» مدیریت می شود، دارای ١٨٧٧عمومی در سال 

برابر ٢١٠٠حدود   نفر است. این دانشگاه که در روزھای اول١٣۶٠٠نفر آنھا خارجی ھستند. تعداد فارغ التحصيCن این دانشگاه در حال حاضر 

ر زمينه دانش و تکنولوژی به موفقيت ھای بزرگیتاسيس فعاليت خود را روی رشته ھای پزشکی و آموزه ھای غربی متمرکز کرده بود، این روزھا د

دست پيدا کرده است.

ن کشور واقع شده است. دانشگاه ملی▪ دانشگاه ملی سنگاپور: این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه سنگاپور است که در جنوب شرقی ای

 نفر می رسد. درآمد٩٠٧۵ نفر و ٢٣۴۶٩ تاسيس شده و در حال حاضر تعداد دانشجویان و فارغ التحصيCن آن به ترتيب به ١٩٠۵سنگاپور در سال 

ميليون دTر بوده است «به سمت یک دانش٩٧٨ برابر ٢٠٠۶ساTنه این دانشگاه که بخشی از آن توسط مراکز خيریه تامين می شود، تا پایان سال 

بزرگ جھانی»، شعار این دانشگاه است.

 تاسيس و راه اندازی شده و فعاليت ھای این دانشگاه به١٩۶٠▪ دانشگاه پکن: این دانشگاه یکی از بزرگترین دانشگاه ھای پکن است که در سال 

در زمينه ھای مختلف علوم، مھندسی، اقتصاد،طور عمده در زمينه تکنولوژی متمرکز شده است. با این حال دانشگاه پکن تحقيقات گسترده ای 

 نفر آنھا خارجی١٢٠٠٠ دانشجو دارد که حدود ١۶٠٠٠مدیریت، ھند و حقوق دارد. این دانشگاه در جنوب شرقی شھر پکن واقع شده و بيش از 

ھستند.

منبع : کCس کنکور

http://vista.ir/?view=article&id=341293

پايان ترم

با اتمام امتحانات ترم دوم فصل دیگری از حيات دانشگاھی به پایان رسيد و

سال در  آنچه  نقد  دانشجویی سپری شد.  از حرکت ھای  دیگری  فصل 

تحصيلی گذشته صورت گرفت در مجالی مناسب انجام خواھد پذیرفت ليکن

آنچه مھم و ضروری به نظر می رسد آن است که بعد از اتمام ترم تحصيلی

جریان دانشجویی چه شرایطی را پشت سر خواھد گذاشت.

اصوT شروع تعطيC ت دانشگاه ھا ھمراه با آغاز فعاليت ھای آموزشی و
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پژوھشی تشکل ھا و اتحادیه ھای دانشجویی است که در قالب اردوھای

آموزشی در شھرھا و دانشگاه ھای کشور برگزار می گردد از این رو فرصت

مناسبی برای گفت وگو و تبادل نظر ميان گروه ھای مختلف دانشجویی در

دانشگاه ھای سراسر کشور پيش می آید. اما بسياری از دانشجویان مرتبط

امل از رویدادھا و جریانات سياسی کناره می گيرندبا فعاليت ھای دانشجویی نيز در تعطيC ت دانشگاه ھا به امور شخصی خود پرداخته و به طور ک

یستی با یک روند «اطC ع رسانی» مناسب اینکه این خود از آسيب ھای مھم گروه ھای دانشجویی و مرتبطين با آنھاست که به نظر می رسد با

آسيب را به یک فرصت تبدیل نمود.

م. بنابراین وقتی صحبت از «اطC ع رسانی» می کنيم،اطC ع به معنای آگاھی است و می توانيم آن را قابليت تاثير بر رفتار گيرنده ھم تعریف کني

ه ھا و تشکل ھا تاثيرگذار باشد. پس تاثيرگذار بودنمنظور ما آگاھی بخشی است و این آگاھی بخشی باید بتواند بر رفتار دانشجویان مرتبط با گرو

سوولين جریان دانشجویی و مجریان اطCع رسانیبر رفتار، یکی از ویژگی ھا و ضرورت ھای مھم اطC ع رسانی است که ھمواره باید مورد توجه م

قرار گيرد.

اطC ع رسانی به اعضا و مرتبطين با تشکل ھانکته دیگر در این خصوص، ضرورت جامع بودن و چند سویه بودن اطC ع رسانی است. ھمانگونه که 

ساتيد به منظور دستيابی به آگاھی ھای T زم درضرورت دارد، اطC ع رسانی و آگاھی بخشی به ھمراه تحليل ھای به روز به سایر دانشجویان و ا

خوردھا، از دیگر ظرافت ھا و ضرورت ھای فرآیندفرآیند تصميم گيری ھای «در زمان» و به خصوص ترم آینده ضرورت مضاعف می یابد. توجه به باز

ی قادر خواھند بود نقص ھا و کاستی ھایاطC ع رسانی دانشجویی در ایام تعطيC ت است، با ارزیابی بازخوردھاست که گروه ھای دانشجوی

احتمالی را شناسایی کرده و اقدامات اصC حی T زم را پيش بينی نمایند.

ھی خودداری گردد برای این که گروه ھایاز سوی دیگر باید اطC عات ارائه شده ھمه جانبه و چندوجھی باشد و از ارسال اطC عات یک وج

دانشجویی موفق آینده ترکيب گسترده ای از متخصصاندانشجویی نياز دارند تا اعضای خود را در ھمه ابعاد مورد توجه قرار دھندچرا که گروه ھای 

نظيم می کنند.و آگاھانی را دارا ھستند که عملکرد خود را با دریافت اطC عات در تمامی حوزه ھای جامعه ت

ی اینترنتی وتاT رھای گفت وگو و استفاده موثربھترین شيوه برای اطC ع رسانی این چنينی با توجه به مقتضيات دانشجویی نيز تشکيل گروه ھا

از پيام ھای کوتاه است.

ای عملياتی یک سال گذشته داشته باشيم و بهاز سوی دیگر زمان بعد از ترم فرصت مناسبی است که یک نگاه تئوریک و مطالعاتی به برنامه ھ

لعه و تحقيق امکان پذیر نيست.فکر قالب ھای جدید و روزآمد برای برنامه ھای گذشته و تکراری باشيم که این نيز به جز مطا

رد. قطعا بایستی برای یک تشکل دانشجویی تيمیاما پایان ترم اھميت فراوانی برای مسوولين گروه ھا و تشکل ھا و اتحادیه ھای دانشجویی دا

 این ایام فعاليت نماید. ویژگی این تيم آن استراھبردی به صورت تخصصی و تصميم گيری استراتژیک جھت آمادگی برای فعاليت ھای ترم آینده در

نشگاه و جامعه آشنا و به صورتی پویا وکه در کارھای تخصصی دانشجویی سابقه خوبی دارند و در کارھای کC ن نيز با رویکرد محيطی دا

تيم که عموما از اعضا این  آینده تصميم گيری می کنند.  برای یک سال  نموده و  فعالين گروه ھایھوشمندانه عمل  مرکزی و  ی شوراھای 

ی بيرونی، نياز واقعی را که آن تشکل یادانشجویی تشکيل می گردد باید در ھر تشکل یا اتحادیه بر اساس استعدادھای درونی و فرصت ھا

 در رکود و فقدان تصميم سپری نکنند.اتحادیه موظف است به آن پاسخ دھد مشخص نماید تا با شروع ترم این گروه ھا مدت فراوانی را
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پس و پيش کنکور

این درست که کنکور رفته رفته از قله آرزوھای محصلين پسر فرو می غلتد و رفته رفته

آنھا حتی عطای بيکاری را به لقای درس و دانشگاه می بخشند و ترجيح می دھند اگر

یار خانواده نيستند حداقل به واسطه ھزینه ھای سنگين کCس کنکور و دانشگاه آزادو

غيره و غيره بار شاطر ھم نشوند، اما ھنوز ھم که ھنوز است تب داغ کنکور و رقابت

نفسگير ورود به دانشگاه تن بسياری از خانواده ھا را می لرزاند.

اساتيد و دانشجویان

در این باره حرف ھای دکتر محمد امين قانعی راد استاد دانشگاه و رئيس گروه جامعه

جم زیادی از اطCعات را در ذھن خود انباشتهشناسی علم در انجمن جامعه شناسی ایران خواندنی است. او می گوید: «دانشجویان ما قادرند ح

ست خود این تبدیل نفر دانشجو به یک مخزنی ازکنند، بخصوص در ھنگام ورود به دانشگاه تا در این رقابت [کنکور] پيروز شوند ولی معلوم ني

واند کامCً زیر سؤال برده شود. در جاییمحفوظات روند مناسبی برای ایجاد توسعه علم و پيشرفت دانش باشد. این فرآیندی است که می ت

 را٢١ و در دیگری ١٩ی شرکت کننده در یک رشته رتبه خواندم در آمریکا در رشته فيزیک و ریاضيات مسابقه ای برگزار شده و آمریکا در بين کشورھا

ا می کنند و شيوه پرورش دانش آموز با ایرانکسب کرد که رتبه پایينی است. این نشان می دھد دانشجویان آمریکایی با روند دیگری رشد پيد

 سال استراحت کندو دانشجو سعی می۴باید متفاوت است. ھر دانشجوی ایرانی ھنگام شروع فعاليت، با مغز خسته وارد دانشگاه می شود که 

توجه به اینکه نظام آموزشی در دانشگاه سال را به مغز خود استراحت دھد و خيلی از آن کار نکشد مگر در حد آوردن یکسری نمرات با ۴کند این 

باه گرفتيم.»و البته به ھمين دليل ھم ھست کهھای ما ھم به طریقی امتداد نظام دبيرستانی است و ما علم را با مجموعه ای از محفوظات اشت

اھی ھمه را به باد فراموشی می سپارند ودانشجویان ما محفوظات خوبی دارند که اگر به کسی برنخورد، درست پس از اتمام تحصيCت دانشگ

بد و این دردناک است که ھرگز توانایی ھایآن چه برایشان می ماند تنھا مطالعات شخصی و تجربيات فردی شان است که به یاری شان می شتا

و تنھا به ھمان مدال ھای ریاضی و شيمی کهمختلف ذھنی جوانان و دانش آموزان ایرانی که ضریب ھوشی باTیی دارند، پرورش داده نمی شود 

گوید: «چون سيستم آموزشی ایران - چه درناشی از باT بودن سطح محفوظات است و نه معلومات بسنده می کنيم. چرا؟ دکتر قانعی راد می 

م سبب می شود دانشجو درگيری کمتری بادبيرستان و چه در دانشگاه - صرفاً یاد دادن به دانشجو و به خاطر سپردن اوست که این سيست

ودن و تCش برای حل مسائل که زیربنایش باید درتحقيقات داشته باشد. حال آنکه تحقيق یعنی نگاه کنجکاوانه داشتن به دنيا و دنبال مسأله ب

ن زمينه مشکCت زیادی داریم. یعنی آموزشآموزش دبستانی و دبيرستانی ساخته شود و در دانشگاه ھم اثر خودش را نشان دھد که ما در ای

ًTآنھا را محکوم به شنيدن حرف ھای معلم بهدبستانی ما که بسيار مھم است، دنبال این نيست که ذھن دانش آموزان را پرورش دھد و معمو 

ر امتحان می کند. در حالی که بخش اساسیصورت انفعالی و یاد گرفتن به معنای حفظ کردن بدون تعامل واقعی با معلم و ھمکCسی و در آخ

 ھدف قبلی یادگيری ھم می کرد، وقتی واردآموزش یادگيری این تعامCت است. بچه کCس اول که تا دیروز بازی می کرد و در ضمن بازی بدون

کردن با دیگران، چيزی که تا حاT برعکس آندبستان می شود، سرکوب می شود و از طریق محکوم شدن به نشستن روی صندلی و ارتباط برقرار ن

 با دیگران و انجام تکاليف ھم یعنی امر مشقتبود. او مجبور است روی صندلی بنشيند و شيطنت نکند. شيطنت نکردن یعنی تعامل برقرار نکردن

 یعنی مجموعه ای از دانستنی ھا را که باید به ھرباری که باید در منزل انجام شود. درک ما از فرایند دانش یک مفھوم سنتی است و البته منفی

قيمتی و با ھر ميزانی به ذھن دانش آموز منتقل شود، در نظر می گيریم.»

خودکشی برای کنکور

نواده ھا که اغلب باید فراتر از بضاعت و توانواقعاً با وجود چنين سيستم آموزشی نامناسب دردناک است دیدن و شنيدن و خواندن تCش ھای خا

ه شود و از دروازه این قيف بزرگ برعکس شده عبورمالی و فکری و حتی فيزیکی خود بدوند و ھزینه کنند و ھزینه که شاید فرزندشان راھی دانشگا

ن مدرکی بدھی که دیگر اعتبار خودش را درکند و به سراشيبی خوشبختی بيفتد که کدام خوشبختی؟ وقتی قرار است کلی ھزینه ھم برای گرفت

عدم قبولی در کنکور خودکشی کردند. یکیجامعه از دست داده کدام خوشبختی؟دردناک تر وقتی است که بدانی سال گذشته تعدادی به دليل 

ن نيست، احساس پوچی شدیدی داشتم. سهاز راه نيافتگان به دانشگاه می گوید: «زمانی که متوجه شدم نامم در ليست اسامی قبول شدگا
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کامCً دور از جامعه بودم. اما نتيجه آن ھمهسال آخر دبيرستان، سال ھای سختی بود که با اضطراب و ترس از کنکور سپری شد و یک سال آخر 

تبعات آن کامCً از بين نرفته.»تCش ، عدم موفقيت بود. این امر موجب شد مدت ھا به افسردگی شدید دچار شوم که البته ھنوز 

ان را وا داشته اند با وجود تمام گرفتاریحرف ھای «مرتضی.م» حرف ھای بسياری از پشت کنکوری ھاست. آنھا نيز مثل مرتضی که خانواده ش

 ميليون تومان صرف ھزینه تحصيل و مدرسه غيرانتفاعی و کCس کنکور کنند که چيزی جز۴ھای شدید مالی که کم و بيش با آن مواجھيم بيش از 

افسردگی شدید ناشی از شرمندگی نيست. چه بCھا که سر جوانانمان ناخواسته نمی آوریم!

بحران روحی و روانی

ی برای دانش آموزان تبدیل شده بلکه نظام آموزشی راامروزه موضوع کنکور و رقابت برای رسيدن و ورود به دانشگاه نه تنھا به بحران روحی و روان

ر حال حاضر کنکور تأثير بدی در آموزش دورهھم به سياه چالی از ناباروری علمی و عملی می کشاند. چنانکه اغلب کارشناسان معتقدند که د

لب کارشناسان و صاحب نظران مسائلمتوسطه گذاشته و محتوای آموزشی را به شدت تحت الشعاع خود قرار داده است. در این ميان اغ

تبدیل شده است که سال ھاست موجب بروز استرس، تن ش، اضطراب، ناکامی و بسياری دیگر ازآموزشی معتقدند کنکور به رقابتی زیانبار 

کشور با سرعت و شتاب بيشتری طی شده ومشکCت روحی و روانی در بين جوانان شده و ھر سال این روند با توجه به افزایش جمعيت جوان 

که به گفته دکتر «پرویز اجCلی» آسيبقشر عظيم تری از نسل جوان را به ورطه فرو رفتن در مشکCت روحی می کشاند. دردناک اینجاست 

د و یا خانواده ھایشان ھزینه ھای گزافی راشناس اجتماعی در ماجرای کنکور «کسانی بيشتر آسيب می پذیرند که بسيار اھل مطالعه بوده ان

ار شده است.»البته اضطراب و وحشت ناشی ازصرف آنھا کرده باشند و احساس کنند در صورت عدم ورود به دانشگاه زمين و زمان بر سرشان آو

وامانده و عقب مانده ماست که به جای به روز کردن وعدم قبولی کنکور را نباید به خود کنکور و پدیده کنکور نسبت دھيم. بلکه این نظام آموزشی 

ه و مبارزه با آن را ندارد که اگر کنکور نبود کدامکارآمد شدنش، از خيل عظيم محصCن قربانی می گيرد و ھيچ مسؤول و مدیر و وکيلی یارای مقابل

م؟ گرچه ھمين دروازه کنکور ھم جز ظاھر پرزرق ودروازه را دروازه سعادت می کردیم و جوانان جویای علم و کارمان را به سمت آن سوق می دادی

و پشت دروازه اش خبری نيست و حتماً شما ھمبرقش چيز دیگری ندارد و طبلی است توخالی که فقط دنبال بلعيدن پول و وقت و عمر مردم است 

شنيده اید در کوچه و بازار این قطعه را که:

- بچه جان درس نخوان ليسانسه ھاش بيکارند!

حذف کنکور

پانصد  ھزار نفر در آزمون سراسری دانشگاه ھا وحذف کنکور رؤیای این روزھای بسياری از پدران و مادرھاست. ھر سال حدود یک ميليون و 

 ھزار نفر وارد دانشگاه ھای سراسری و آزاد و پيام نور می شوند. تعدادی از٣٠٠مؤسسات آموزش عالی شرکت می کنند، از این تعداد حدود 

عيت سراب بودن دانشگاه انصراف می دھند کهپشت کنکوری ھا عطای ادامه تحصيل را به لقایش می بخشند و ھمان اول کار و بعد از مدرک واق

نند. فرض کنيد به طور ھزار نفر است و با این حال یک ميليون نفر دوباره خود را برای کنکور سال بعد آماده می ک٢٠٠تعدادشان تقریباً ساTنه 

 ميليارد تومان که رقم بسيار قابل٢۵٠ ھزار تومان برای سال بعد ھزینه کنند که این می شود ٢۵٠متوسط این یک ميليون نفر مجبور باشند 

نکور کاست. ضمن آنکه این یک ميليون نفر ماندهتوجھی است و می توان با آن Tاقل سالی چند دانشگاه راه اندازی کرد و از خيل مشتاقان به ک

ز در ابتدای جاده ای سخت ناھموار ھستند. این افراد دوبرای سال بعد عمCً چيز تازه ای نمی آموزند.از طرف دیگر آنھا که وارد دانشگاه شده اند ني

-رشته تحصيلی شان مورد عCقه شان است اما٢-رشته تحصيلی شان اصCً مورد عCقه شان نيست و از سر اجبار درس می خوانند. ١دسته اند. 

تحصيل می شوند، کاری ندارند که بتوانند در آن خود رااساتيد و منابع درسی Tزم را برای پيشرفت در این عرصه ندارند و در نھایت ھم وقتی فارغ ال

و داشته ھایشان را رشد و ترقی بدھند و لذا علی می ماند و حوضش.

راه حل نھایی

دن دیگر ھمه گير نيست و پس از چند سالراه حل نھایی حذف کنکور است. با حذف کنکور قبل از ھر چيز مسأله دانشگاه رفتن و دانشجو ش

ند و این عده تمام ھزینه ھای تحصيلی را ھم بهخواھيم دید که کسانی تن به دانشگاه رفتن می دھند که واقعاً عCقه مند به ادامه تحصيل باش

 با سخت گيری ھای شدید علمی ھم ستاره ھایجان می خرند. البته این مسأله زمانی محقق خواھد شد که دانشگاه ما واقعاً دانشگاه باشد و

 علم دارند نه عCقه به مدرک.با حذف کنکور می توانخود را پربارتر و روزآمدتر و کارآمدتر کند و ھم محيطی شود مناسب کسانی که واقعاً عشق به

انشگاه می شود را صرف ساختن و گسترشھمه ساله بودجه کCنی را که ھم از سوی دولت و ھم از سوی مردم صرف برگزاری آن و ورود به د

وزشی ما حذف شود. آیا دولت توان انجام این کار راکيفی و کمی فضای آموزش عالی کشور کرد. قرار است تا پایان برنامه چھارم کنکور از نظام آم
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نتظر ماند و دید. ما که به شدن این واقعه اميدواریمدارد؟ آیا نمایندگان مجلس و شورای نگھبان دولت را در تحقق این امر یاری می دھند؟ باید م

شما چطور؟

معصومه وروانی

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=215066

پيش به سوی کارشناسی ارشد

یک روز کسب مدرک دیپلم آن ھم از ھر نوعش تنھا آرزوی جوونا شده بود،

روز بعدش تحصيل در دانشگاه مد شد، فردا روزش رفتن به انواع و اقسام

فردای آن روز باب شد... پس  برای رو کم کنی دیگران  کCس ھای کنکور 

تنھا آمال و تحصيل در بھترین دانشگاه ھا آن ھم از نوع دولتی اش شد 

آرزوی بعضی ھا...

چند روز بعدش تنھا کسب مدرک آن ھم از ھر نوعش از ھر دانشگاھی حتی

دانشگاه چلغوزآباد مد شد، دو روز بعدش ھمه با خود گفتند که ای وای چرا

به ھيچ دردشان که نمی خورد ليسانس  اند که داشتن مدرک  نشسته 

باز باید چه کنند؟ پس  باید آن مدرک را به سرشان بکوبند که  تازه  ھيچ! 

نوع از  ھم  آن  تحصيل  ادامه  سراغ  به  که  گرفتند  قاطع  تصميم  دوباره 

کارشناسی ارشد بروند.

مدرکت که فوق ليسانس باشد، می توانی دنيا را در دستت بگيری! باور

کن! با مدرک فوق ليسانست ھرچه باشد می توانی به بھترین و شریف

ترین و مشھورترین شغل عالم دست پيدا کنی! نماینده مجلس بودن ھم

خودش از آن شغل ھای مشھور و شریف است؛ فقط اگر آرزو دارید روزی آدم

مشھوری شوید آن ھم از نوع نماینده مجلس پس سعی کنيد ھرجور که

شده است مدرک ارشد به دست آورید!

ھمه ما واقفيم که اگر اTن مدرک ليسانس از بھترین و معتبرترین دانشگاه

اند! پس اگر از داشتن بند پ محروم ھستيد،دنيا ھم داشته باشيد، بدون داشتن بند پ دستمان به جایی بند نمی شود و سرمان بی کCه می م

بھترین توصيه ما، کسب مدرک ارشد است! (به به! به به!)

 نه است، اگر از غصه گرانی برنج، چای واگر خيلی دوست داری که به حقوقت اضافه شود، اگر از حقوق ناچيزت ناTن ھستی، اگر ھشتت گرو

رک فوق ليسانس است!پسته خون به دل ھستی، اگر ... اگر .... بھترین راه برای خCصی از این ھمه بيچارگی کسب مد

رد. اگر می تونی مثل بچه آدم درس بخوان وفک ھمه را پایين آورده ای که چه؟ می خواھی ارشد قبول شوی! این که این ھمه اھن و تلپ ندا

قبول شو، بعد که مدرکت را به سCمتی به دست آوردی، ھمه عالم و آدم را خبردار کن!
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نسل سومی ھا جا خوش کرده است؟ امانمی دانم که چند وقتی است که این اپيدمی ادامه تحصيل و به دست آوردن مدرک بين جماعت ما 

انی بود که فقط در مملکتمان تعداد اندکیبعضی از ماھا، به ھمان دTیلی که اشاره شد، در پی گرفتن مدرک ارشد ھستيم! یادش به خير زم

مدرک کارشناسی ارشد داشتند.

 ھزار و یک دليل خودمان را به آب و آتش میخدایيش داشتن مدرک ارشد اون موقع چه کCسی داشته! اما اTن چی؟ اTن که ھر کدام از ماھا به

زنيم تا ھر جور شده در کنکور ارشد قبول شویم!

 کرده شان، بعضی ھا ھم برای این که چشمبعضی از دختران تنھا به دليل ادامه تحصيل و یک جورایی عقب نماندن از قافله دوستان تحصيل

د این ميدان رقابت می شوند!دیگران را از حدقه بيرون آورند، بعضی ھا برای فرار از ازدواج و بعضی ھا ھم برای ... وار

سراغ این ميدان رقابت پرھياھو می روند!بعضی از پسرھا ھم برای بھتر شدن آینده شان، به دست آوردن شغل نان و آب دار و ازدواج به 

اما درس خواندن برای شرکت در کنکور ارشد خودش داستانی بس شگفت و پر ازعCمت تعجب است!!!

ھترین راه حل ھم رفتن به موسسه ھای آموزشی... برای کنکور سراسری پولی خرج نکردم، اما ھر جور شده برای مدرک ارشد باید خرج کنم و ب

است.

 و یک خواب دیده بودند اTن ھمه که قربانشانخودمانيم ھا این موسسه ھای آموزشی یک زمانی راه به راه برای داوطلبان کنکور سراسری ھزار

ای من و تو دیده اند؟ البته به گفته بعضی ھا که سالبروم عينھو قارچ ھای مازندران سر از خاک درآورده اند و ... خدا می داند چه خواب ھایی بر

ا دو بسته آموزشی) ضرری ندارد و تازه کلی ھمگذشته توانستند در این آزمون نفس گير قبول شوند، تھيه یکی، دو بسته (دقت کنيد تنھا یک ی

 ھزار تومان ھزینه کرد البته این ھزینه ھا١۵٠ تا ١٠٠سود و منفعت دارد!! راستش را بخواھيد تنھا برای تھيه یک بسته کامل آموزشی باید نزدیک 

به نرخ سال گذشته است، خدا می داند که اTن ھزینه ھا به چه قيمتی است؟

و اگر واقعا می خواھيد امسال در کنکور ارشد قبول شوید Tزم است که نکات زیر را رصد کنيد!

رای ارشد در پيش بگيرید، بدانيد که این راه به ترکستان▪ نکته اول: اگر در دوران دانشگاه اTبختکی درس خواندید و دلتان می خواھد ھمين روند را ب

ر سراسری نيست. عزیز من باید خط به خط، بند بهمی رود، دیگر باید جان بکنی و درس بخوانی، منظورم از این جان کندن آن جان کندن ھای کنکو

وز پایت به سرجلسه کنکور نرسيده ھمه چيز ازبند تمام کتاب ھا و جزوه ھای دانشگاھت را از حفظ باشی البته نه این حفظ کردن ھایی که ھن

درسی رشته ای که می خواھی در آن ادامهذھنت بپرد! و ھمچنين ... باید کمی دستت را در آن جيب ھای مبارکت کنی و کتاب ھا و منابع 

ن منابع آزمون است باید بار سفر ببندی و برویتحصيل بدھی، بخری و متاسفانه باید گفت که حتی برای خرید یک کتاب مھم که یکی از اصلی تری

به شھرھای دیگر تا Tاقل بتوانی آن کتاب را ھرچند شده با مشقت به دست آوری!

 زبان٢بانتان را قوی کنيد و اگر شده به ▪ نکته دوم: کارشناسی ارشد شوخی نيست! در این مقطع تحصيلی چه بخواھی و چه نخواھی باید ز

شکست این کنکور خواھيد داشت!مسلط شوید. اگر حداقل قبل از زمان آزمون به زبان انگليسی مسلط شوید، برگ برنده ای برای 

اسی را شروع نکرده اند، به فکر شرکت در آزمون▪ نکته سوم: اگر از آن دسته دانشجویانی ھستيد که ھنوز ترم اول دانشگاھشان در مقطع کارشن

 شما ھم در دوران دانشگاه می تواند برگ برنده ایارشد ھستيد، بھتان تبریک می گویيم که این قدر آینده نگر ھستيد، اما یادتان نرود که معدل

وانيد!برایتان به حساب بياید! پس زمان را از دست ندھيد و مثل بچه آدم در دوران دانشگاه درس بخ

دارند. تھيه منابع درسی و یادگيری آن ھا بر عھده▪ نکته چھارم: استادان محترم در مقطع کارشناسی ارشد فقط وظيفه راھنمایی شما را بر عھده 

خودتان است.

اصC فرق نمی کند که چه جوری و حوصله▪ نکته پنجم: اگر خيلی دلت می خواھد به ھر نحو ممکن در مقطع ارشد تحصيل کنی و برایت ھم 

حصيلی دانشجو می پذیرد برو؛ مثل: دانشگاهآزمون و ... را نداری، پس به سراغ دانشگاه ھایی که به صورت مجازی در بعضی از رشته ھای ت

جو می پذیرد! این پذیرش مجازی دانشجو به اینمجازی علم و صنعت که در رشته ھای فناوری اطCعات، مدیریت اجرایی و ... به طور مجازی دانش

اه ثبت نام می کنی. از طریق اینترنت ازشکل است که شما تمام مدارکت را از طریق پست برایشان ارسال می کنی یا از طریق سایت دانشگ

 شود.١٣ندن در ترم دوم ھم معدلت باTی محضر استادان بھره می بری و شرط ورود به ترم اول این است که شھریه پرداخت کنی و برای ما

رشد دانشجو می پذیرد و اTن دانشگاه علومدانشگاه مجازی علم و صنعت اولين دانشگاه در ایران است که به این شکل در مقطع کارشناسی ا

بت نام دانشگاه علوم قرآن و حدیث در مقطعقرآن و حدیث و دانشگاه تربيت مدرس تھران ھم به این شيوه دانشجو می پذیرند. البته فرصت ث

 سایت دانشگاه تربيت مدرس تھران بزنيد تاکارشناسی و کارشناسی ارشد چند وقت پيش به اتمام رسيد! اما وقت را از دست ندھيد و سری به
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از چگونگی پذیرش دانشجو در رشته ھای تحصيلی آن باخبر شوید.

 کشی، چرا این قدر به خودت زحمت می دھی، حتی▪ نکته ششم: اگر پولت از پارو باT می رود و به قولی انگ بچه مایه دار بودن را به دوش می

با زحمتی اندک در ھر رشته ای که بخواھی ارشد قبول شوی و بعد که مدرکت را گرفتی توانی بروی در ھر دانشگاه آزادمی توانی  ، می 

ناکجاآبادی درخواست برای عضو ھيئت علمی شدن بدھی.

جمی ھا ھيچ دقت کرده ای که اصC عينبدجوری این اپيدمی مدرک گرایی به جان ما نسل سومی ھا افتاده است! به نسل چھارمی ھا و پن

می کند که در چه رشته ای درس بخوانند...مطمئنخيالشان نيست و دیگر نگران این که باید روزی کنکور بدھند، نيستند... اصC برایشان فرقی ن

ند و اصC ھم غمی به دلشان راه نمیھستم ھمين نسل چھارمی ھا و پنجمی ھا به سادگی آب خوردن حتی تا مدرک دکترایشان را می گير

نيست! تو اگر بخواھی در دانشگاه دولتی ودھند!! به ھر حال مھم ترین نکته این است که شھریه و مخارج دوره ای کارشناسی ارشد، شوخی 

 ات باشی! و اگر ھم بخواھی در دوره ھای شبانه یابه طور روزانه در مقطع ارشد تحصيل کنی، باید از ھمين اTن به فکر خرج و مخارج پایان نامه

 ھزار تومان ناقابل باشی! در مورد دانشگاه آزاد ھم که باید به فکر شھریه ھای٨٠٠پيام نور تحصيل کنی باید به فکر ھزینه کردن مبلغی بيشتر از 

Cباشی! اما فکرھایت و دو دوتا چھارتایت را بکن و بعد تصميم بگير که اص Tبرای چه می خواھی ادامه تحصيل بدھی؛ برای خودیک ميليون به با 

خودت یا برای خودت و دیگران؟

منبع : وب سایت رسمی روزنامه خراسان

http://vista.ir/?view=article&id=348264

تا ظھر روز آزمون ھم درس می خواندم!

یک قوری چای تلفنی با نفر اول کنکور ھنر که بدش نمی آید برود آنطرف

آب...

▪ چرا ھنر؟

ـ من فکر می کنم عCقه بيش از ھر چيز دیگری موثر است، مثC خود من با

 بود ولی این اصC باعث نشد که فکر کنم فقط٧٧.١٩این که معدل دیپلمم 

در ھمان رشته ریاضی فيزیک موفق می شوم، ولی از آنجا که انتخاب رشته

ام به عCقه  نسبت  آینده و زندگی است،  انتخاب مسير  دانشگاه ھمان 

رشته ام را تغيير دادم و خيلی ھم برایش تCش کردم. علی رغم این که در

ایران این طور فکر می کنند که ھر کسی که نمی خواھد درس بخواند دنبال

رشته ھای ھنری می رود ولی باز ھم عCقه خودم مھم بود.

▪ حاT چه رشته ای و کدام دانشگاه را انتخاب کرده اید؟

ـ طراحی صنعتی دانشگاه تھران.

▪ این رشته که در ریاضی ھم ھست و می توانستيد از ھمان رشته دبيرستان ھم وارد شوید؟

ـ بله و اتفاقا چند سالی می شود که از ریاضی وارد ھنر شده ولی خب ھنر تنوعش بيش تر است.

نسبت به رشته ھای دیگر کمتر است؟▪ تنوع را قبول می کنم،البته رشته شما ھمان مھندسی است اما چرا پول سازی رشته ھای ھنری 
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ن جا به یک چيزھایی اھميت می دھند که... در حالیـ در ایران وضعيت به این شکل است؛ شاید آدم نخواھد که در ایران ادامه تحصيل بدھد. در ای

که در کشورھای دیگر ھنرمندان درجه ھا و رتبه ھای برتر را دارند.

▪ مثC در چه کشورھایی؟

ـ مثC من شنيدم که در آلمان و فرانسه خيلی به ھنر توجه می کنند.

▪ و حتما شما ھم به یکی از این کشورھا می روید دیگر؟

ـ بله!

▪ و بعد از اتمام تحصيCت برمی گردید؟

ـ فکر نمی کنم کسی برود آنجا و بخواھد که دوباره برگردد!

▪ این تصميمات تا چه حد به انتقاد به نحوه برخورد با نخبگان بر می گردد؟

می بينم، کسانی را که رفته اند خارج از کشور و برـ من ھنوز خودم وارد دانشگاه نشدم که ببينم وضعيت به چه شکل است اما وقتی اطرافيانم را 

ھميت بيشتری که آنھا می دھند و یا... شاید ھمينمی گردند، می گویند که آنجا نحوه برخورد با نخبگان خيلی با اینجا تفاوت دارد، حاT این ا

است که برخی وقتی می روند دیگر بر نمی گردند.

▪ تا اáن از طرف مسئوTن تبریکی دریافت کرده اید؟

که از من تشکر کنند یا نکنند نيست.ـ ھنوز نه! اما شنيده ام که برنامه رئيس جمھور برای مھرماه است ولی اصC مشکل من سر این 

▪ خب مشکل چيست؟

ـ نتيجه کار و نحوه برخورد.

▪ حاT از کی تصميم گرفتيد که با وجود این مشکCت در رشته ھنر ادامه تحصيل بدھيد؟

ب ھای اطCعات عمومی را گرفتم و شروع کردمـ تابستانی که قرار بود بروم سوم دبيرستان تصميم گرفتم که ھنری شوم! و ھمان موقع ھم کتا

 ماه آخر درس ھا برایم خسته کننده می شد.٩که این خيلی برایم مفيد بود و گرنه در این 

▪ پيش دانشگاھی را چه کردید؟

ـ غيرحضوری گرفتم، یعنی مدرسه نمی رفتم و به جایش آموزشگاه می رفتم.

▪ چند ساعت در روز درس می خواندید؟

 ساعت را ھم خوانده ام به١٢ تا ١١اندن اما بين ـ ھر وقت که در خانه بودم. معتقدم بيشتر با عCقه خواندن موثر است تا تعداد ساعات درس خو

 ساعت بيشتر نمی رسيدم که درس٣ تا ٢ویژه وقتی که شب خوب خوابيده بودم یا حالم خيلی خوب بود و البته روزھایی که کCس داشتم 

بخوانم.

▪ چه قدر ھزینه آموزشگاھتان شد؟

ـ حدود سه ميليون تومان!

رده اش وابسته به ميزان سرمایه گذاری مادی است؟▪ چه قدر قبول دارید که تا حدی - نه حاT خيلی - قبولی در کنکور با توجه به رقابت ھای فش

و شاید گاھی بتوان ھمين را دليلی برای عدم کسب رتبه ھای تک رقمی عده ای دانست؟

آزمون ھای آزمایشی سازمان سنجش را ھم نمیـ اگر دقت کنيد می بينيد در بين رتبه ھای برتر، ساکنين روستاھایی ھم ھستند که شاید حتی 

و چيزھای دیگری ندارند که حواسشان را بخواھددھند ولی رتبه تک رقمی ھم می آورند، یا حتی از مناطق محروم، به ویژه که آنھا سرگرمی ھا 

احت تر ھم ھست(!) من یادم ھست که وقتی بهپرت کند و می توانند بيشتر به درس بپردازند و تازه آوردن رتبه ھای تک رقمی برای آن ھا ر

ت چون احتمال دارد یک نفر بدونمدیرمان می گفتم که شما فکر می کنيد رتبه من چند می شود، می گفت که گفتن یک خيلی سخت اس

عزیز این ضرب المثل را نشنيده است: گشنگی نکشيدهشرکت در ھيچ آزمونی از منطقه محروم بياید و رتبه یک را بياورد. ]خبرنگار: یحتمل ھليانه 

ای که عاشقی از یادت برود![

▪ می دانيد روز ھنر اسCمی چه روزی است؟

ـ نه! نمی دانم ]می خندد[

▪ اصC چه تعریفی از ھنر اسCمی دارید؟
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..ـ فکر می کنم ھنری که صرفا به اسCم برگردد و ھنرھایی که با اسCم و آیين آن ارتباط دارد.

به این ھم فکر کرده اید که مثC در ھمين طراحی صنعتی می توان به ھنر اسCمی خدمت کرد؟

ید وقتی که وارد دانشگاه شدم و در محيط کار قرارنه! اصC به این چيزھا فکر نکرده ام. چون وقتش را نداشته ام که به این چيزھا فکر کنم. شا

گرفتم به این ھا ھم فکر کنم. از طرفی فکر می کنم که زود است که به این چيزھا فکر کنم.

▪ راستی اولين تبریک را از چه کسی شنيدی؟

ـ مادرم و خواھرم که کنارم نشسته بودند.

▪ چه کسی به شما اطCع داد؟

ـ آقای خدایی از سازمان سنجش.

▪ خودتان گوشی را برداشتيد؟

ـ نه! خواھرم.

▪ فکر می کردید خبر اول شدن تان را بشنوید؟

ـ با توجه به رتبه آزمون ھای آزمایشی ام، بله فکر می کردم.

▪ درصد دروس تان چطور بود؟

ـ ببينيد رشته ھنر خيلی فرق دارد.

▪ چه فرقی؟

جود این که رتبه یک را ھم آوردم اما خيلیـ چون منابع مشخصی ندارد، نمی شود گفت ھمه را خواندم و صددرصد ھم درست زدم؛ خود من با و

 داشتم١٢ بروم کنکور بدھم تا ساعت سردرگم شده بودم، ھر چی به دستم می رسيد، می خواندم برای ھمين تا ظھر روزی که می خواستم

درس می خواندم.

▪ بھترین ھدیه ای که گرفتيد چه بوده و از طرف چه کسی؟

ـ سفر به مکه، از طرف بنياد نخبگان.

▪ از خانواده ھم که ھدیه دریافت کرده اید؟

ـ بله، ولی بھترین ھدیه ایجاد آرامش و محيط مناسب برای درس خواندن است.

▪ و مسخره ترین ھدیه؟

ـ تبریک خشک و خالی! ]می خندد[

▪ اھل تماشای تلویزیون ھستيد؟

لی از بس ندیدم برایم دنبال کردن یک سریالـ نه! اصC؛ احساس می کنم که عادت نکردم که تلویزیون ببينم. بچه که بودم تماشا می کردم و

رم شوم و ھمين ترانه مادری را می دیدم که آن ھمخسته کننده است، مثC با خودم قرار گذاشتم که بعد از کنکور یک سریال را دنبال کنم که سرگ

را کش می دھند آن ھم با یک موضوع کامCخيلی اغراق شده و بی جھت ھم طوTنی است انگار فکر می کنند مردم بيکارند که بی جھت سریال 

 بزرگ شده که ھيچ چيز ندیده و از طرفی ھنوزمسخره با شخصيت پردازی ھای ضعيفی مثل پویا که پر از تناقض است. از یک طرف در خانواده ای

ی ھست که دیگر دنبال نمی کنم.وارد دانشگاه نشده می خواھد ازدواج کند! به ھر حال این ھم برایم خسته کننده شد و چند شب

▪ سينما چه طور؟

ـ بيش تر از تلویزیون دوستش دارم.

▪ اھل چت و وبCگ ھستيد؟

پيوتر خریده بودم مثل ھمه آنھایی که تازهـ وبCگ نویس که نيستم با چت ھم اصC موافق نيستم؛ خيلی بی محتواست. خودم آن اوایل که کام

ن موقع ھم خيلی کم چت می کردم و خيلی ھمکامپيوتر می خرند فکر می کردم کامپيوتر یعنی اینترنت و اینترنت ھم فقط یعنی چت! ولی ھما

زود رھایش کردم و آTن که اصC دوست ندارم.

؟٨٧▪ تلخ و شيرین سال 

 اتفاقی ھم بيافتد برایشان بی اھميت است بهـ من بيشتر حواسم به درس بود. به نظر من در کل آدم ھایی که برای موفقيت تCش می کنند اگر
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م که عقب می افتيم ولی با این حال تلخخصوص که کنکور رقابتی ھم ھست و اگر قرار باشد در این ميان به مسائل جانبی ھم اھميت بدھي

ھایش جایی بود که یک ذره احساس شکست داشتم و شيرینش ھم که رتبه اول بود.

▪ چه قدر اھل مطالعه غير درسی ھستيد؟

ـ بيشتر دوست دارم کتاب ھای زبان و تاریخ ھنر را بخوانم.

▪ مسافرت نرفتيد؟

حی.ـ نه ھنوز چون بعد از کنکور کCس ھای زبانم شروع شد و بعد کCس رانندگی و بعد کCس ھای طرا

▪ خسته نمی شوید از این ھمه کCس؟

ـ تازه می خواھم کCس ھای دیگری ھم بروم ]و باز می خندد[

اميدوارم که موسيقی زندگی تان با تارھای شاد و رنگين نواخته شود و ممنون!

منبع : روزنامه کيھان

http://vista.ir/?view=article&id=334500

تاثير کاردانشگاھی بر شخصيت و تفکر دانشجويان

شاید آشکار ترین موضوع در دانشگاه، برای دانشجویان تازه وارد آن است

که کار و تجربه دانشگاھی، شيوه ای است که نظير آن را قبC احساس

نکرده است. شاید از قبل تصوری از تفاوت محيط دانشگاھی داشته باشد.

اما این تفاوت را اینگونه پيش بينی نکرده باشد. ممکن است پيش بينی

نکرده باشد که در بين صدھا دانشجو تنھا و منزوی است که خود تجربه

دانشگاھی به جامعه  که  داند  می  دانشجو  این حال  در  جدیدی است. 

Cاین احساس کام دارد، که  را  بيگانه  فردی  احساس  اما  متعلق است، 

موقتی است و با شرکت در جمع دوستان و برقراری ارتباط دیگر اثری از انزوا

باقی نمی ماند.

دانشگاه نه تنھا زمينه ھای فکری و معنوی دانشجویان را وسيع تر می کند

و اطCعات و مھارت ھای نوینی را به آن ھا می دھد، بلکه نگرش آنھا را

در تحصيلی  سال ھای  کند.  می  دگرگون  اطراف خود  محيط  به  نسبت 

و دانشجویان، سال ھای کشف خویش  از  بسياری  عده  برای  دانشگاه 

معنوی، فکری،  رشد  به  مختلف  ھای  راه  از  دانشگاه  است.  خودیابی 

اجتماعی و عاطفی دانشجویان کمک می کند. نخستين و آشکارترین راه،

کCس درس است. کار و تجربه کCس درس ممکن است پرزحمت، ھيجان

آور یا اطمينان بخش باشد، اما در نھایت جایی است که در آن اندیشه ھا

گسترده می شود، مبادله می گردد نمایش داده می شود و مورد انتقاد
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ادی آنھا دگرگونی در دانشجویان پدیدار نخواھدقرار می گيرد و البته بدون مواجه شدن با اندیشه ھایی که در کCس درس رخ می دھد و بدون نق

 اندیشه ھا را ایفا کنند و فقط شنونده وشد. کCس درس سرآغازی برای انتقال اندیشه ھاست. ھرگاه دانشجویان تنھا نقش منفی در انتقال

Tفراگيری زیادی نخواھند داشت. فرصت ھای بسياری برای شرکت فعا Tت و پرسشخواننده دروس باشند احتماTنه دانشجویان وجود دارد. سوا

 در اختيار دانشجویان می گذارد تا خود را بهھای داخل کCس، انجام دادن تکاليف و شرکت در امتحانات و بحث ھای آزاد داخل کCس فرصت ھایی

ی زیادی برای مذاکرات و مکالمات غيررسمی باھمگان نشان دھند و آنچه را که فراگرفته اند در معرض تحسين قرار دھند. دانشگاه موقعيت ھا

يش به این فعاليت ھا عCقمندند دارد. ھر قدر شرکتدانشجویان دیگر و استادان و دستياران آنھا، انجمن ھای دانشجویی و افراد دیگری که کم و ب

 اذھان در بين دانشجویان بيشتر خواھد بود.و درگيری در تعامل با اندیشه ھا فعال تر و زنده تر باشد، ارائه افکار نو و فرصت دگرگونی

در وقت نھار در دانشگاه ھا صورت می گيرد. برخی ازیادگيری ھای فراوانی به ھنگام صرف چای و قھوه در رستوران ھا یا در سالن ھای انجمن ھا یا

 درسی توفيق می یابند که در این حالت دانشجودانشجویان از ھمکC سان و ھمکاران خود، آسانتر از استادان به کسب اندیشه ھای نو یا مطالب

احساس رقابت معنوی و فکری و واT ارزشی می کند.

حمل رنج و درد و ناراحتی عاید نمی شود.اما گاھی دانشجو در حين تحصيل دچار تجارب منفی می شود که البته ھيچ تحصيل مطلوبی بدون ت

ست که دانشجو احساس می کندنخستين نادانی در برابر وسعت و عظمت سطح علم و دانش بشری است. پس احساس ترس به ھنگامی ا

يت کند. ھرازگاھی در دانشجویان نااميدی ھایی ازبرای رسيدن به یک ھدف فرعی و کوچک مثل ارائه یک گزارش نيم ترم تا چه حد باید کار و فعال

ی آید که تنھا راه برای از بين بردن این خC »شکست ھا و احساس خC » در قبال کمبود توانایی برای استفاده بيشتر از استعدادھا به وجود م

پایداری در ادامه فعاليت ھا است.

ویان قرار می دھد. ھرچند ممکن است این نوعھمچنين دانشگاه آزادی ھایی برای آزمایش اندیشه ھای نو و ارزش یابی آنھا در اختيار دانشج

 فقط خاص دانشگاه ھاست و در دیگر محيط ھااقدام به شکست انجامد لکن برای اجرای چنين تجاربی، ميزانی از قبول و تقویت وجود دارد که

ود عمل می کنند و در آن وظایف و مسووليت ھایمانند آن یافت نمی شود. دانشگاه ھا ساختاری دارند که طبق قواعد و قوانين و برنامه ھای خ

 ميزان گسترده ای از انعطاف ھا و نرمش ھا نيز وجودمعين، برای دانشجویان و کارکنان و استادان تدوین شده است. در چارچوب قواعد و برنامه ھا،

دارد.

ند و شرایطی پدید آید که در آن ھا رشد و گسترشدانشگاه را می توان محيط رشد دانست. محيطی که در آن نباید انتظار داشت افراد بالغ تر شو

ھد تا وظایف و نقش ھایی را فرا گيرند که آنھا را بهروانی عمC صورت گيرد. دانشگاه از یک سو تاثير اجتماعی دارد زیرا دانشجویان را یاری می د

ا در شرایط جدیدی قرار می دھد و آنھا را ناگزیر می سازدشھروندانی مفيد و موثر مبدل سازد و از سوی دیگر تاثير بر انگيزه دارد. زیرا دانشجویان ر

تجربه ھای زندگی، تقویت و پاداش نصيب دانشجویانیتا نگرش ھا و گرایش ھا و دورنماھای جدیدی را در درون خود بپرورانند. در زمينه ھای دیگر 

د چنين کفایتی ھستند مردود و نادیده گرفته میمی شود که قادر به ایجاد قدرت و رقابت در خود باشند. در حالی که دانشجویان دیگری که فاق

کسی که در آن به پيروزی برسد به رشدشوند و حتی فراموش می شوند. به عبارت دیگر ھدف کار دانشگاه اساسا حصول رشد و بلوغ است. 

بيشتری نائل می شود و در راه تحصيل موفق تر است.

منبع : روزنامه مردم ساTری

http://vista.ir/?view=article&id=331029

تاريخ پيدايش دانشگاه ھا در غرب
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یکی از تحوTت شگرف و مھمی که در قرن سيزدھم در غرب رخ داد ظھور

از  پس  بود. اروپا  بار دیگر٨دانشگاه ھا و  مراکز علمی   قرن رکود علمی، 

توانست حيات علمی خود را احيا کند. عوامل بسياری در  ظھور مراکز علمی

از این عوامل در این مقاله اشاره برخی  به  بودند که  و دانشگاھی موثر 

 خواھد شد، اما پيش از ھر چيز نگاھی به اوضاع و شرایط اروپای پيش از

پيدایش دانشگاه ھا  خواھيم داشت. 

در قرن پنجم ميCدی دولت روم غربی به دليل حمله قبایل بربر منقرض شد

دنبال به  را  در غرب  رکورد علمی  آغاز  ثمره ای جز  این  قبایل  استيCی  و 

نداشت. فضای جھل و نادانی چنان  غلبه یافته بود که اوليای دین ھم چندان

بھره ای از دانش نبرده بودند. ازجمله شواھدی که  می توان برای تایيد این

ر تحصيل معرفت و کمال یاری دھند ولی تحقق این امرمطلب ذکر کرد تCش شارل کبير [پادشاه فرانک ھا] برای یافتن  علما و فضCیی بود که او را د

به  دشواری صورت گرفت. 

ت و تعداد اھل تحقيق که ھمگی طCب علوم دینیبا این وجود، از سده یازدھم ميCدی به بعد تحقيقات علمی و فلسفی در اروپا رونقی خاص  گرف

و با تاسيس آموزشگاه [کاخ] موجبات  آموزش ھنرھای آزادبودند روز به روز افزایش یافت. نقش  شارل کبير را در این تحوTت نمی توان نادیده گرفت. ا

liberal art :را فراھم آورد. ھنرھای آزاد شامل دو دسته علوم  بودند 

▪ دسته اول: دستور زبان، معانی بيان و منطق 

▪ دسته دوم: حساب، ھندسه، موسيقی و ھيات

رون بود. ھر چند فضای حاکم بر این مدارس وھدف اصلی از تدریس و تحصيل این دو قسم، ایجاد زمينه برای درک بھتر کتاب مقدس و  شناخت د

ث و مناظره ھای علمی تنھا  در مدارس و کليساھامراکز علمی، فضای دینی بود لکن  برخی موارد درسی غيردینی نيز در آنھا تدریس می شد. مباح

» Tتين مدرسه، اسکوT  انجام می شد و تقریبا ھمه آنھا پيرامون مسائل دینی بود. در زبان scholaناميده می شد و به ھمين دليل علم و حکمت « 

» می نامند. روش اسکوTستيک مبتنی بر خواندن  متون توسط استاد و بحث و مناظره ای بود کهscholasticismقرون  وسطی را اسکوTستيک «

د بود و چندان توجھی به استقCل  فکر و آزادیتوسط خود استاد ھدایت می شد. بيشترین  دغدغه اھل مدرسه صرف اثبات اصول دین و تحکيم عقای

عی اغلب بدعتگزار و جادوگر ناميده می شدند. بيان نمی شد. پيوندی ميان مطالب خوانده شده و علوم تجربی وجود نداشت و  طالبان علوم طبي

● پيدایش دانشگاه ھا

 مدارسی که زیر نظر کليسا به فعاليت مشغول بودند به نھاددر اواخر قرن دوازدھم در برخی از شھرھای اروپا مانند بولونيا، پادوا، پاریس و انگلستان 

» تبدیل شدند. اونيورسيتاس در اصل به معنای جامعه یا اتحاد  صنفی دانشجویان و استادانuniversitasآموزشی جدیدی به نام  اونيورسيتاس «

 علت بود که کليسا افرادی را انتخاب می کرد کهاست که به منظور دفاع از حقوق استاد و دانشجو شکل گرفت.  فلسفه تشکيل این اتحادیه به آن

 Magister یا   Scholastic دادن پروانه تدریس یا لغو آن بود.  ناميده می شدند. یکی از وظایف اصلی این افراد و شاید بتوان  گفت مھم ترین وظيفه آنھا

  را احساس  کنند و این امر به معناییuniversitas واھمه از لغو پروانه توسط  نماینده کليسا موجب شد که اساتيد و دانشجویان ضرورت تشکيل 

تقابل دانشگاه و کليسا بود. 

روپاميCدی را قرن ظھور و پيدایش دانشگاه ھا در غرب به حساب آورد. در پيدایش دانشگاه ھا در ا١٣ چنان که پيش از این بيان شد می توان قرن 

دارس مختلف اشاره کرد.  در نيمه دوم قرنعوامل متعددی دخيل بود که ازجمله آنھا می توان به تCش برای ایجاد مرکزی برای ساماندھی م

اد کند که از طریق آنھا مدارس مختلف را تحتدوازدھم و قرن سيزدھم که کليسا در اوج قدرت سياسی و اقتصادی بود  تCش کرد مراکزی را ایج

 دانشگاه ھا  را دوچندان کرد. مسلما ھمه اینمدیریت واحد قرار  دھد. از سوی دیگر افزایش وسعت شھرھا و گسترش امور فرھنگی ضرورت ایجاد

 که نخستين دانشگاه اروپاست و اساسنامه آن دردانشگاه ھا توسط کليسا تاسيس نشد. برای مثال برخی از  دانشگاه ھا مانند دانشگاه بولونيا

ه ھا نيز به این صورت بود که از طریق به  تصویب رسيده است به دست حاکميت غيردینی تاسيس و حمایت شد. نحوه گزینش رئيس  دانشگا١١۵٨

استادان و دانشجویان انتخاب می شد. 

● نگاھی به دانشگا ه ھای اروپا

www.takbook.com

www.takbook.com



▪ پاریس:

وسطی به شمار می آید. این دانشگاه از اجتماعھر چند نخستين دانشگاه اروپا بولونيا است ولی دانشگاه پاریس مھم ترین دانشگاه  در قرون 

 ميCدی تاسيس  شد. مسلما حاکميت١٢٠٠ل اساتيد و دانشجویان مدارس  کليسای جامع پاریس و پس از موافقت پادشاه فرانسه و پاپ در سا

 که معلول ھجوم اساتيد و دانشجویان به شھرسياسی یعنی پادشاه فرانسه بھره فراوانی از تاسيس این دانشگاه برد.  درآمد ھنگفت اقتصادی

ه گشت.پاریس بود عCوه بر  پيشرفت ھای اقتصادی موجب افزایش روزافزون اقتدار سياسی پادشاه فرانس

  خود را تبليغ و گسترش دھد. به طور کلیاز سوی  دیگر حاکميت دینی یعنی کليسا نيز توانست از طریق حمایت از این دانشگاه سنت کCمی

د. ھر گونه آموزشی که در جھت  خCف این ھدفمی توان چنين گفت که سياست حاکم در  تاسيس دانشگاه ھا تعليم اصول و اعتقادات کاتوليک بو

انشکده حقوق دانشگاه پاریس، کليسا آن رادنبال می شد در ھمان آغاز و با قاطعيت سرکوب می شد چنان که ھنگام  تدریس حقوق رومی در د

 حقوق دینی  کاتوليک باید تدریس و مطالعه شود.مغایر با سياست خود  دانسته و تدریس و مطالعه آن را ممنوع اعCم کرد و دستور داد که تنھا

 دانشگاه ھا نقش اصلی خود را در تحوTت فرھنگی غرب از دست١٧ و ١۶بدون شک چنين برخوردھایی موجب شد که در دوره  رنسانس و قرون 

فی شد. بسياری از دانشگاه پاریس به عنوان یک نمونه دانشگاه موفق در نظر گرفته  شده و به جھان مسيحيت معر١۴ و ١٣ دھند. در قرون 

شگاه به شمار  می رفت. تحصيلکرده  این دانشگاه به شمار می آیند. دانشکده الھيات به عنوان مھمترین دانشکده دان١۴ و ١٣فيلسوفان مطرح قرن 

دنی رخ داد. در این کرسی وجود داشت که برای تصاحب آن ميان استادان فرقه  ھای مختلف برخوردھای لفظی و حتی ب١٢در این دانشکده 

 سالگی نمی رسيدند نمی توانستند موفق به دریافت عنوان استادی در الھيات شوند. ٣۵دانشگاه افراد تا زمانی که به  سن 

▪ دانشگاه آکسفورد

رچند به لحاظ کيفيت علمی دانشگاه پاریس برپس از دانشگاه پاریس، دانشگاه آکسفورد مھمترین دانشگاه در قرون وسطی به شمار می  آمد. ھ

 ميCدی  نزاعی ميان١٢٠٩ با دانشگاه پاریس برابری کرد. در سال ١۴دانشگاه آکسفورد برتری خاصی داشت  لکن دانشگاه آکسفورد در قرن 

 این حادثه، استادان و دانشجویان، دانشگاه رادانشجویان این دانشگاه و مردم منطقه رخ داد که موجب مرگ چند دانشجو  شد.به دليل رخ دادن

 طی اساسنامه ای دانشگاھيان مورد حمایت پاپ  و حکومت قرار گرفتند.١٢١۴ترک کردند. این اعتراض  و ترک دانشگاه ادامه داشت تا در سال

ایر دانشگاه ھا داشت و حضور افرادی چون راجر بيکندانشگاه آکسفورد به دليل اھميت دادن به علوم طبيعی و ریاضيات  جایگاه ویژه ای در ميان س

که به تجربه  و علم اھميتی خاص می داد اھميت آکسفورد را دوچندان کرده بود. 

منبع : باشگاه اندیشه

http://vista.ir/?view=article&id=359228

تأثير اشتغال به کار بر ميزان بازدھی تحصيلی دانشجويان

● مقدمه:

دانشجویان از ھوشمندترین و با استعدادترین افـراد جامعه بـوده و سازنـدگان

) ) نظام آموزشـی ھر كشور دارای سـير تكاملی١فـردای كشـور ھستند 

ویژه ای است كه تحت تأثير عوامل تاریخی، جغرافيایی، سياسی، اقتصادی ،

) دارد  قرار  كشور  آن  فرھنگی  خاص  مسائل  و  اعتقاد٢ اجتماعی  به   .(

صاحب نظران یكی از بھترین روش ھا برای ایجاد و حفظ نظام آموزشی خوب
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تربيت افراد كارآمد و متخصص می باشد. ھمچنين یكی از توصيه ھای مھم

سازمان بھداشت جھانی برای آموزش شناخت نيازھـای مربوط به سCمت

فرد و جامعـه است.

شرایط و اوضاع حال و آینده افراد جامعه باعث گردیده تا دانشجویان ھمانند

سایر اقشار جامعه مسئوليت ھای بيشتر و سنگين تری در دانشگاه بر عھده

بگيرند. دانشگاه ھـا به عنوان مراكز تفكر و توليد دانش وظيفه تربيت نيروی

انسانی متخصص و پاسخگو به نيازھای حال و آینده جامعه را بر عھده دارند

 انجام كارھای تمام وقت و نيمه وقت مشغولـند). در دنيای كنونی بخش عظيمی از دانشجویان به دTیل گوناگون عCوه بر تحصيل در دانشگاه به٣(

). تحقيقات انجام شده بر تأثير كار نيمه  وقت در۴شد (این برنامه ھـای فوق درسـی مـی تواند تأثيراتی در بازدھی دروس آنھا در دانشگاه داشته با

فعاليت ھای دانشگاھی دانشجویان منجر به نتایج متفاوتی شده است.

شته اند به عCوه) معتقدند كه دانشجـویان شاغـل نتایج بھتـری نسبـت به دانشجویان غير شاغل در دانشگاه داPaye, Johnosonجانسـون و پی (

ند با ایـن توضيـح كه ساعات كاری) عقيده دارد كه ھر چه ساعات كار بيشتر باشد، نتيجه درسی بھتری برای دانشجو ایجاد مـی كcorlbellكرُبل (

). محققان دیگر نيز به نتایج یكسانی رسيده است با این تفاوت كه به۵ ساعت در ھفته باعث افت تحصيلی دانشجو می شود (١٢بيشتر از 

 ساعت ایجاد می شود با این وجود برخـی عقيده دارند كه تعداد ساعـت كاری چه كم١٢عقيده وی افت تحصيلی كمتری در ساعات كاری بيشتر از 

و چه زیاد نقشـی در بازدھی درس دانشجو ندارد و فاكتورھایـی به جز

).۶ساعات كار می تواند اثر بسيار بيشتری روی معدل دانشجویان داشتـه باشد (

باشد ولی صرف نظـر از علل، این فعاليت ھـا می توانددر ميان علل و انگيزه ھای كار در بين دانشجویان به نظر می رسد كه مسائل اقتصادی در صدر 

 دانشـجو در٢٠٠آمار معـاونت دانشجویی كه حدود تأثيراتی به صورت منفی یا مثبت بر روی وضعيت تحصيلی دانشجو داشته باشد، لذا با توجه به 

تی كه در بين تحقيقات انجام شده روی این امردانشـگاه محـل كار پژوھشـگر مشغـول به كـار دانشجویی مـی باشند و با مشاھده نتایج متفاو

 اشتغال بكار بر ميزان بازدھی تحصيلی دانشجویانمھم در سایر كشورھا انجام گرفته پژوھشگر بر آن شد تا به تحقيقـی تحت عنوان بررسـی تأثير

دانشگاه علوم پزشكی اصفھان، بپردازد.

● مواد و روش ھا:

 پژوھش انتخاب شدند كه شامل دانشجویاناین مطالعه یك پژوھش توصيفی ـ تحليلی و مقطعی مـی باشد كل جامعـه پژوھش به عنـوان نمونه

، بودنـد. دو گروه مورد و شاھد از دانشجویان درمجـرد پسر و دختر در ھفـت دانشكده دانشـگاه علوم پزشكی اصفھان كه اشتغال به تحصيل دارند

 دانشكده دانشگاه علوم پزشكی اصفھان مشغول٧ نفر از دانشجویان بودند كه در ٢٠٠این مطالـعه مورد بررسی قرار گرفتنـد در گروه مورد حدود 

ود به مطالعه بودند. دانشجویان مجرد دختر و پسر درتحصيل بوده و اشتغال به كار دانشجویی تمام  وقت و نيمه  وقت داشتند و دارای معيارھای ور

 ھمزمان با تحصيل كار تمام وقت یا پاره وقت دارند دانشكده دانشگاه علوم پزشكی اصفھان كه بـا معرفـی معاونـت امـور دانشجویـی دانشكده ھـا٧

ند.و بابت آن ھـزینه دریافت می كنند، دانشجویانـی كه حداقل یك ترم كار دانشجویی داشتـه باش

● معيارھـای خروج مطالـعه:

 والدین در یكـسال اخير و دانشجویانی كه سابقهدانشجویـان متأھـل، دانشجویان كـه مشـكCت مھم خانوادگی دارند از قبيل طـCق والدین،  فوت

مارستانی و دانشكده ای بـود در گـروه شـاھد نـيزبيماری مزمن دارند. حيطه كار این دانشجویان در قسمت  ھای اداری، آزمایشگاھی، تحقيقی، بي

لذكر كه به كار دانشجویی اشتغال نداشتند نفـر از دانشجویان با ھمان معيار نمونه ھـا (رشته و ترم تحصيلی) از دانشكده ھـای فوق ا٢٠٠حـدود 

انتخاب شدند.

ب شد و معدل ترمی كه دانشجو كار دانشجوییبا ھمكاری مسئولين آموزش دانشكده ھا معدل ترم قبل از كار دانشجو به عنوان معدل پایه حسا

١۵-٩٩/١۶، ١٢-٩٩/١۴به تفكيك معدل در سه گروه داشته به عنوان معدل فعلی در نظر گرفته شـده تقسيم نمونه ھا در ھر دو گروه مورد و شاھد 

 و باTتر انتخاب شدند.١٧و 

شنامـه از روش آزمون مجـدد استفاده شد. ابتدابرای به دست آوردن اعتبار علمی پرسشنـامه از روش اعتبار محتوی و برای تعيين پایایـی پرس

بر مبنایپرسشنامه در بين نمونه ھا (مورد و شاھد) توزیع شده و تكميل شد سپس پرسشنامه ھا پس از بر رسی و خروج بعضی نمونه ھا 
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شكده ھا تكميل گردید. جھت مقایسه معدل ترممعيارھـای خروج از تحقيق برای كـنترل بيشتر، توسط مجری طرح با ھمكاری مسئولين آموزش دان

ده در گروه مورد و شاھد آزمون تی استيودنت و برایپایه با ترم فعلـی در ھر یك از گروه ھـا از آزمون تی زوج و جھت مقـایسه نتایج به دست آم

تعيين ارتباط تفاوت معدل ھا و ساعت كار دانشجویی از آزمون تی استيودنت استفـاده شد.

● نتایج:

 درصد۵٠/٨ نفر دانشجوی مجرد دختر و پسر مورد و شاھد كه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند ۴٠٠یافته ھـای پژوھش نشان داد كـه از 

 درصـد دانشجـویـان۵/٧ درصد دانشجوی دانشـكده بھـداشت، ۵/١۶ درصد دانشجویان دانشـكده دندانپزشكـی، ١٣دانشجویان دانشكده پزشكی، 

 درصـد۵/۵ درصد دانشجویان دانشكده مدیریت و اطCع رسانـی و ٢٠ درصـد دانشجویـان دانشكده پرستاری و مامایی، ٢٩دانشـكده داروسـازی، 

) نتایج نشان١٢-٩٩/١۴ـا در گروه یك مورد (معدل دانشجویان دانشكده توانبخشی بودند. در رابطـه با اھـداف پژوھش در مقایسه ميانگين معدل ھ

 بوده٢٣/١ با انحراف معيار ٠٢/١۴ و حين كار دانشجویی ٧٧/٠ با انحراف معيار ۶٧/١٣مـی دھد ميانگـين معدل دانشجویـان قبل از كار دانشجویی 

< تفاوت معكوس و معنی داری را نشان می دھد.٠۵/٠Pاست آزمون تی جھت مقایسه تفاوت ميانگين ھا در گروه یك با 

 قبل از كار دانشجویی٢) نتایج نشان می دھد ميانگين معدل دانشجویان در گروه ١۵-٩٩/١۶ مورد (معدل ٢در مقایسه ميانگين معدل ھا در گروه 

 بوده است آزمون تـی جھت تعيين مقـایسه تفاوت٩٣/٠ با انحراف معيار ٧/١۵ و حين كار دانشجویی با ميانگين ۶٣/٠ با انحراف معيار ٨/١۵

 اختCف معنی داری مشاھده نشد.٢ميانگين معدل ھا در گروه 

 با۵۴/١٧ و باTتر) نتایج نشان می دھد ميانگين معدل دانشجویان قبل از كار دانشجویی ١٧ مورد (معدل ٣در مقایسه ميانگين معدل ھا در گروه 

 بوده است آزمون تی جھت تعيين مقایسه تفاوت ميانگينی۶٢/٠ و انحراف معيار ٣٠/١٧ و حين كار دانشجویی با ميانگين ۵٩/٠انحراف معيار 

ور كل در= اختCف معنی داری مشاھده می شود. در گروه شاھد نيز نتایج به ھمين صورت بوده است و به ط۴٣/٢t< و  ٠۵/٠P با ٣معدل ھا در گروه 

 و در گروه شاھد٨٣/٠ ـ با انحراف معيار ٠١/٠ نشان مـی دھد ميانـگين تغيير نمره در گروه مورد ١مقایسه گروه مورد و شـاھد جـدول شماره 

= تفاوت١٩/٠t> و ٠۵/٠P آزمون تی استيودنت جھت مقایسه نتـایج در گروه مورد و شاھد با ١٨/١ + با انحراف معيار ٠١/٠ميانگين تغيير نمره  

 (معدل١ وقت و نيمـه وقت) در دانشجویان مورد در گروه معنی داری را نشان نداد.جھت تعيين ارتباط تفاوت ميانگين معدل ھا و (مـدت اشتغـال تمـام 

 و باT تر) نتایج نشان مـی دھد تفاوت ميانگين١٧ (معدل ٣) تفاوت معنی داری مشاھده نشد ولی در گروه ١۵-٩٩/١۶ (معدل٢) و گروه ١٢-٩٩/١۴

 ساعت در ھفته با ميانگين١٢ و در ساعت كاری بيشتر از ٧٧/٠- و انحراف معيار ۴۶/٠ ساعت كار در ھفته ١٢معـدل ھا با ساعت كاری كمتر از 

< و٠۵/٠P انجام و با ٣ مـی باشد و آزمون تـی جھت تعـيين تفاوت ميانگين معدل ھا با تعداد ساعت كاری در گروه ۴۶/٠ و انحراف معيار ١٧/٧

٩٢/٢-tبيشتـر بـوده است. یعنـی در ساعت= تفـاوت معكوس و معنی داری را نشان می دھد. ھر چـه ساعـت كاری كـمتر بوده افـزایش معدل 

كرده است. ساعت معدل دانشجو بيشتر بوده و ھرچه ساعت كاری دانشجو بيشتر شده معدل دانشجو افت پيدا ١٢كاری كـمتر از 

 ساعت در١٢دل دانشجویان با ساعت كاری كمتر از ارتباط بين تفاوت ميانگين معدل ھا با ساعت كاری در گروه مورد نشان می دھد كه ميانگين مع

 آزمون تی انجام تفاوت٨٠/٠ و انحراف معيـار ٣٣/٧ ساعت در ھفته با ميانگين ١٢ و در ساعت كاری بيشتر از ٨٩/٠- و انحراف معيار ۴/٩ھفته 

ویی نتایج نشان می دھد ميانگين معدل قبل از كارمعنی  داری را نشان نداد. در ارتباط ميانگـين معدل دانشجویـان با جنس قبل از كـار دانشج

 بود. آزمون تی جھت تعيين ارتباط٣۶/١ با انحراف معيار ١٣/١۵ و در پسران قبل از كار دانشجویـی ۶۵/١ با انحراف معيار ٠٧/١۶دانشجویـان دختر 

= تفاوت معنی داری را نشان داد.٣٧/۴t< و ٠۵/٠Pبين ميانگين معدل دانشجویان با جنس قبل از كار دانشجویی انجام و با 

۴٩/١ با انحراف معيار ٢٠/١۵  و در پسران حين كار دانشجویی۵٣/١ با انحراف معيار ٠١/١۶ھمچنين ميانگين معدل حين كار در دانشجویان دختر 

= تفـاوت معنـی داری را نشـان٧٣/٣t< و ٠۵/٠P و بـا بود. آزمون تی جھت تعيين ارتباط بين ميانگين معدل حين كار دانشجویان با جنس انجام گردید

اند.داد. یعنی دانشجویـان دختر قبـل از كار دانشجویی و حين كار دانشجویی معدل باTتری داشته 

● بحث:

ـده دار تأمين حفـظ و ارتقـای سطح سـCمت جامعهدانشجویان در گروه ھای مختلف علوم پزشكی در زیـر مجموعـه بھـداشت و درمـان در آینـده عھ

روی تحصيل كرده و متخصـص به خوبی ایفا نمـایند.خواھند بود و باید به دقت مورد حمایت قرار گيرند تا بتواننـد نقش خود را به عنوان یك ني

نـی كه مسائل اقتصـادی دارند بيان می كند در خصوص مسائل اقتصادی یافته ھا نشان دھنده آن است كه اضطـراب در دانشجویا١٣٨١شریعتی 

). لذا نيـاز دانشجویـان از نظـر اقتصـادی باعث شـده كار دانشجویی٧بيش از دانشجویانی است كه در این زمينه مسئلـه خـاص را ذكر نكـرده اند (

در حين تحصيل داشته باشند.
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سـت كه به  طـور منطقی با مسـائل اقتصـادی خانواده و بهدر این رابطه باید به این نكته اشاره كرد كه ورود به دانشـگاه منشأ یك تحول در زندگـی ا

ب، شھریه، اداره یك زندگی به صورت مستقل و جدایطبع دانشـجو به عنوان عضـوی از این مجموعه ارتباط دارد تأمين ھزینه رفت و آمد، خرید كتا

كCت در دانشجو گردد.از خانواده فشار اضافی بر تأمين ھزینه ھای خانواده دارد كه این امر می تواند منجر به مش

داشتـه است و دانشجویان كه معدل پایين ترینتایج پژوھش نشان داد كه كار دانشجویی به طور كل ھيچ تأثيری بر بازدھی دروس دانشجویان ن

از مشروطی و اخراج شدن باشد و دانشجویانی كهداشته اند در گروه مورد و شاھد كمـی افزایش معدل در آنھا دیده شده كه علـت آن شاید ترس 

 و باTتر گروه مورد و١٧شجویان معدل ) داشته اند در گروه مورد و شاھد تغيير قابل مCحظه ای در معدل آنھا دیده نشد ولی در دان١۵-٩٩/١۶معدل (

 طی تحقيق خود در مورد شاخص ھـای افت١٣٨٢شاھد كمی دچار افت معدل شده اند با توجه به اینكه دانشجویان موفقی بوده اند. خدیوزاده 

و برای ورود به رشته ھا و ایجاد انگيزه و تغيير درتحصيـلی به این نتيجه رسيـد كه در حرفه پزشكـی باید تجدید نظر در شيوه ھـای گزینش دانشج

).٨شيوه ھای آموزش مدنظر قرار گيرد (

 و باTتر داشته اند) آنھایی كه نيمه وقت كار كرده اند وضع تحصيلی بھتری داشته اند و كار١٧ (كه معدل ٣نتایـج پژوھش نشان داد دانشجـویان گروه 

ان ساعت  كـاری ھيچ گونه ساعت در ھفته در دانشجویـان قوی نتوانسته باعـث افت تحصيلی شـود ولی در سـایر دانشجویـ١٢دانشجوئی كمتر از 

تأثيری در بازدھـی درس دانشجویـان نداشته است.

 كه مشابه عقيده دارند كه تعداد ساعت كاری چه كم و چه زیاد نقشـی در بازدھی درس دانشجویـان ندارد١٩٩٠ (Mass & Pedدر این رابطه (

ی كند ولی سـاعات كاری) و برخی معتقدند كه ھر چه سـاعت كار بيشتر باشـد نتيجه درس بھتری برای دانشجـو ایجاد م۶یافته  ما مـی باشد (

).۶ ساعـت در ھفته باعـث افت تحصيلـی دانشجـو مـی شود كه مشابه یافـته  ما می باشد (١٢بيشتـر از 

تفـ از كار دانشجویی  قبل  با جنس  معدل دانشجویان  ميانگين  ارتباط  در  داد  تحقيق نشان  (یعنـینتایج  مـی شود  معنـی داری مشـاھده  اوت 

 نيـز دانشجویـان دختـر معـدل باTتـری كـسبدانشجویـان دختر قبل از كار دانشجویـی معدل باTتری داشته اند و ھمچنين حين كار دانشجویی

ه آینده شغلی خود انجام داده اند نتایج نشان دادنموده اند) تحقيقی كه فكـری و دیگران در مورد نگرش دانشجویـان رشته پزشكی كرمـان نسبت ب

) بيشتـر از ميانـگين٠٨/۵٩دانشجویـان مؤنـث (كه به طور اعم دانشجویان نگرش مطلوبی نسبت به آینده شغلی خود ندارند ولی ميانگين نمرات 

ایان می باشد و) كه مشـابه نتایج مـا بوده اسـت. زیرا در جامـعه مـا مسئوليت اقتصادی عمدتاً به دوش آق٩) بوده (٠٨/۵۵نمرات دانشجویان مذكر (

دانشجویی نتوانسته تأثـيری در بازدھی دروس دانشجویـانانتظارات خانم ھـا برای درآمد آینـده كمتر از آقایان بوده است و با توجه به این كه كار 

 معتقد است فاكتورھایی به جز ساعت كار می تواند اثرJohnosonایجاد نمایند انگيزش شغلی و نگرش مثبت داشتن اھميت بيشتری پيدا می كند. 

نان كشور را بررسی كرده، با توجه به رقابتبيشتـری روی معدل دانشجویان داشته باشـد لذا باید مسـائل و مشكCت ایـن قشر عظيـم از جوا

یان اميد به آینده را در دانشجویان تقویت نمودبسيار شدید پذیرش دانشجو در دانشگاه ھا با رفع مشكCت شغلی و آینده ای مطمئن برای دانشجو

).۶و آنان را مشتاق و عCقمند به تحصيل نمود تا موجبات ارتقاء علمی دانشجویان فراھم گردد (

صيلـی در دانشجویان گردد و یا باعث افزایش قابلبا توجه به نتایج پژوھش كه نشان دھنده آن است كه كار دانشجویـی نتوانستـه باعـث افـت تح

ط معاونت محترم دانشجویی جھت كار دانشجوئیمCحظه  در معدل آنھا شود می توان عنوان كرد كه نمونه ھای ما دانشجویانی بوده اند كه توس

د كه جزء نمونه ھای ما نبوده انـد و بھتر است كـاریمعرفی شـده اند شاید سایر دانشجویان نيز در خارج از دانشگاه به كارھای مختلف مشغول باشن

گفت در صورتـی كه كار دانشجویی در حيطهٔ رشتهبا وسعت بيشتر انجام گيرد تا نتایج بھتری به دست آید. با توجه به نتایج پژوھش مـی توان 

در قسمت ھای اداری، آزمایشگاھی، تحقيقی،دانشجو باشد شاید بتواند باعث نتـایج مثبت در دانشجو گـردد ولی حيطه كاری دانشجویان ما 

ت كار دانشجویی معرفی می شوند.بيمارستانی و دانشكده ای بوده است چرا كه دانشجویـان از طریق معاونت دانشجویی فرھنگی جھ

رفته و به طور اجبار زمان ھایی را برای مشاورهھمچنيـن پيشنھـاد معاونت محتـرم آمـوزش دانشگاه مسئله استاد راھنمای دانشجویان را جدی گ

انواع راھنمایی ھـا و مشاوره ھـا برای دانشجویاندانشجویان اعCم نمایند تا كمك به رفع نيازھای دانشجویان در طی زمان تحصيلی صورت گيرد و 

طی برنامه ای منظم تدوین و اجرا گردد.

منبع : مجله دانشکده پرستاری و مامایی

http://vista.ir/?view=article&id=255158
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تحليل جايگاه تکنولوژی آموزشی در آموزش ھای علمی کاربردی وزارت جھاد

کشاورزی

و تعيين  از جمله  آموزشی  تکنولوژی  نرم افزاری  تکنيک ھای  ساختن  وارد 

تدوین ھدف ھای تحليل و  از مشاغل،  تحليل وظایف کليدی فرعی ھریک 

آموزشی، گزینش ھدف ھای دقيق و نھایتاً تعيين عناصر آموزشی به زمينه

برنامه ریزی درسی، مھارت بسيار پيچيده ای است. که انجام و اجرای آن نياز

به افراد کامCً آگاه و متخصص در این زمينه دارد. نيازسنجی آموزشی در

کاربردی علمی  درسی  برنامه ھای  و طراحی  درسی  برنامه ریزی  فرایند 

بخش کشاورزی در مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی بخش کشاورزی

برنامه ھای درسی تدوین  در  آن چه که  برخوردار است.  از اھميت خاصی 

مذکور اھميت ویژه ای دارد این است که از فنون طراحی آموزشی به عنوان

یکی از تکنيک ھای نرم افزاری تکنولوژی آموزشی در حوزه برنامه ریزی درسی

آنھا تھيه  در  داده شود که  مھارت ھائی  و  مخاطبان دانش  به  و  استفاده 

خصوصيات ذیل مورد توجه قرار گيرد:

دقيقاً با نياز شغلی آنھا در ارتباط باشد. به صورت محتوائی به مخاطبان ارائه

 با مھارت انجام دھند. این مسئله نياز به مشخصگردد که آنان بتوانند وظایف اصلی و وظایف زیر مجموعه ھریک از وظایف کليدی را به راحتی و

چيزی است که رویکرد نرم افزاری تکنولوژی آموزشیساختن ھریک از مشاغل حوزهٔ کشاورزی، وظایف و عناصر آموزشی آنھا دارد. این تکنيک دقيقاً 

اورزی منجر گردد. این چيزی نيست که به راحتیرا در اختيار برنامه ریزان درسی قرار می دھد.به بھسازی و ترميم مھارت ھای شاغلين بخش کش

و محتوای مورد نياز آنان را طراحی خواھندتعيين گردد. برنامه ریزان درسی به یاری تکنولوژیست ھای آموزشی نقاط ضعف دانشی و مھارتی 

کرد.این مھم نياز به تحليل آموزشی در قالب جدول زیر دارد:

زشی با استفاده از تحليل آموزشی دقيقاً از▪ ھدف ھای آموزشی دقيقاً انعکاس نيازھای واقعی مخاطبان حوزه کشاورزی است چراکه نياز آمو

وظایف مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی اخذ شده اند.

عد انتقال دانش و مھارت ھا نيز حایز اھميت فراوانیآموزش ھای علمی کاربردی مرتبط با علوم کشاورزی، بھره گيری از منابع درسی استاندارد از ب

ن ھا و مثال ھا و ... وجھه نرم افزاری تکنولوژیاست. صرف نظر از رنگ، شکل، نواع ارائه محتوی رعایت اصول عمودی و افقی محتوا، ارائه تمری

ای آموزشی یا به عبارتی ھمان نيازھایآموزشی از طریق تکنيک تجزیه و تحليل آموزشی به تھيه و تدوین کتب درسی منطبق با سر فصل ھ

ی کاربردی کشاورزی است تا با عنایت بهواقعی مشاغل و وظایف، کمک شایانی کرده است. خصيصه دیگر تحليل آموزشی، کمک به مدرسان علم

 انتخاب نمایند. نظام علمی کاربردی با عنایتحيطه، درجه و سطح ھریک از ھدف ھای آموزشی، نوع روش تدریس (روش یاددھی ـ یادگيری) خود را

ھای زیادی دارد. تحليل آموزشی به مثابهبه استاندارد ساعات نظری و عملی نحوه تدریس و ارائه مطالب با سيستم مرسوم آموزشی تفاوت 

 آموخته ھا و مھارت ھای یادگرفته آموزش ھایچراغی ھدایت گر، مسير حرکت مدرسان علمی کاربردی کشاورزی را روشن می سازند. ارزش یابی از

در اختيار مدرسان علمی کاربردی قرار می دھدعلمی کاربردی کشاورزی حائز اھميت است. تحليل آموزشی مؤلفه ھای یک ارزش یابی کاربردی را 
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 مشاغل بوده و می بایست مخاطبان آنھا را آموخته ومدرسان با در نظرگرفتن اھداف آموزشی، دقيقاً آن چه را اندازه گيری می کنند که مورد نياز

تجربه کرده باشند.

 انتخاب مواد آموزشی و کمک آموزشی معياری وتحليل آموزشی یا رویکرد نرم افزاری تکنولوژی آموزشی، مدرسان علمی کاربردی کشاورزی را در

 رابطه و تعامل نزدیک فنون برنامه  ریزی درسی باھنجاری نيز کمک می کند. این یعنی در نظرگرفتن رویکرد دوم تکنولوژی آموزشی (سخت افزاری).

 عنوان برنامه درسی علمی کاربردی، چشم اندازتکنيک ھای نرم افزاری تکنولوژی آموزشی منجر به تدوین سندی مکتوب خواھد شد که این سند به

د ضمن آماده سازی دانش آموختگان برای ورود بهو برآیندی از دانش و مھارت ھای مورد نياز مشاغل بخش کشاورزی را رد بر خواھد داشت این سن

، ترميم، بھسازی و افزایش دانش و مھارت ھای شاغلينعرصه فعاليت ھای اقتصادی کشاورزی و ایجاد زمينه کارآفرینی در آنان، زمينه را برای تقویت

فعلی نيز فراھم می سازد.

منبع : نشریه آموزشھای علمی کاربردی

http://vista.ir/?view=article&id=272217

تشکيل ک)س در راھرو!

مسئوTن و  دانشجویان  اخير  ھای  سال  طی  که  مشکCتی  از  یکی 

دانشگاھی با آن مواجه ھستند مسئله کمبود امکانات دانشگاھی به ویژه

دانشگاه ھا سال ھاست که از سازمان کمبود خوابگاه است. مسئوTن 

سنجش گله مند ھستند. عليرغم کمبود فضای آموزشی و امکانات رفاھی

توسط به ظرفيت اعCم شده  توجه  بدون  دانشگاه ھا، سازمان سنجش 

این پذیرد.  می  دانشجو  اعCم شده  از ظرفيت  بيش  دانشگاھی،  مراکز 

مسئله مسئوTن دانشگاه ھا را با مشکCت جدی در خصوص برنامه ریزی و

آموزشی، خوابگاه، غذا، و  اداری  کادر  و  استاد  از جمله  امکاناتی  تامين 

امکانات صنفی و رفاھی و غيره مواجه می سازد.

● دانشجویان سرگردان در راھروھا

 جدیدالورود به خصوص دانشجویان غير بومیدر بسياری از موارد مشاھده می شود که با آغاز سال تحصيلی جدید در دانشگاه ھا، دانشجویان

دانشجویان به علت کمبود خوابگاه مدتی در راھرومشکل خوابگاه دارند. طی سال ھای گذشته در بسياری از دانشگاه ھا از جمله ھمدان و کرمان، 

 دیگر مشکCتی است که مسئوTن و اساتيدھای دانشگاه یا کتابخانه و نمازخانه شب را به صبح می رساندند. کCس ھای پر ازدحام نيز از

. کمبود فضای فيزیکی نيز از دیگر مشکCت است.دانشگاه ھا مطرح می کنند چرا که افزایش تعداد دانشجویان مستلزم افزایش تعداد اساتيد است

دانشکده معتقد است: برای اینکه دانشگاه عقبمعاون دانشکده کارآفرینی دانشگاه تھران طی گفتگویی با انتقاد از کمبود فضای فيزیکی این 

ا اتاق اعضای ھيئت علمی تشکيل دھيم.نماند احتمال دارد مجبور شویم که برخی کCسھا را در سال تحصيلی جدید در راھروی دانشکده ی

Cت جدی در زمينه فضای فيزیکی و آموزشییداللھی اضافه می کند که دانشکده کارآفرینی دانشگاه تھران با فقط پنج کCس درس دارای مشک

 به این دانشکده وارد می شوند سه برابر ميزان فعلی به فضای کCسی و آموزشی نياز٨٧است و با توجه به دانشجویان جدیدی که از مھر ماه 

د در راھرو یا اتاق اعضای ھيئت علمی تشکيلداریم اما برای اینکه دانشگاه عقب نماند مجبور می شویم برخی کCسھا را در سال تحصيلی جدی
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نظر فضای فيزیکی می گوید: مشکCت را با مقاماتدھيم. وی درباره اقدامات انجام شده برای رفع مشکCت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تھران از 

ی حاصل نشده است. ھمچنين با دانشگاه مکاتبه ایتصميم گيرنده از جمله وزیر کار و روسای دانشگاه در ميان گذاشته ایم اما تا کنون نتيجه ا

است. موضوعی که روسای بسياری از دانشگاه ھا برصورت گرفته و معاون اداری و مالی دانشگاه قول پيگيری داده اما ھنوز اقدامی صورت نگرفته 

آن اذعان دارند اما تاکنون توفيقی حاصل نشده است.

● بيش از ظرفيت دانشجو نمی گيریم!

پيش تا کنون دیگر چنين مشکل پذیرش بيش ازعليرغم این ادعاھا معاون فنی و آماری سازمان سنجش در گفتگو با برنا می گوید: از دو سال 

شده است.ابراھيم خدایی اظھار میظرفيت دانشجو توسط سازمان سنجش وجود نداشته است و مطابق گزارش ھای دانشگاه پذیرش انجام 

ا کCس ھای دانشگاه آزاد مشترک بود و بسياریکند که سابق بر این نيز به علت این که بسياری از کCس ھای دوره ھای شبانه و غيرانتفاعی ب

نشجویانی که در این مراکز پذیرفته می شدند بيش ازاز دانشجوھا برخی از واحدھا را به صورت مھمان در سایر دانشگاه ھا می گذراندند، تعداد دا

 است که ھنوز ھم مسئولين دانشگاه ھا ازظرفيت اعCم شده بود و تCش شد تا از خالی ماندن کCس ھا جلوگيری شود. این گفته ھا در حالی

در برنامه دانشگاه ھا و بخصوص در ارائهسازمان سنجش گCیه مند ھستند که با پذیرش افزون بر ظرفيت دانشجو موجب بروز مشکCت بسياری 

ای اجرای طرح بومی سازی،با توجه بهامکاناتی ھمچون خوابگاه و غذا به دانشجویان می شود و معتقدند بھتر است سازمان سنجش به ج

ل شود.ظزفيت دانشگاه ھا اقدام به پذیرش دانشجو کند تا بسياری از مشکCت از جمله مشکل خوابگاه ح

● اعتراض به طرح بومی سازی

 طرحی با عنوان بومی سازی پذیرش دانشجو اعمال کرد تا این طرح بتواند کاھش٨٧سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون سراسری سال 

ر اینکه بر کاھش مشکCت اسکان و خوابگاھیمشکCت اسکان و ارائه خدمات دانشجویی را به دنبال داشته باشد. در حالی که این طرح عCوه ب

و پرورش ھمچنين مسئوTن دانشگاھی مواجهمنجر نخواھد شد بلکه پس از اجرا با مخالفت و اعتراض بسياری از داوطلبان و مسئوTن آموزش 

ت به اعمال طرح بومی سازی پذیرش دانشجو درشد. ھمانطور که یکی از اساتيد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در گفتگویی با انتقاد نسب

یان دانشگاھھای کشور است.کنکور سال جاری معتقد است: اعمال طرح بومی سازی و ناحيه بندی کشور در پذیرش دانشجو به ز

 تقریبا بدون اطCعرسانی کافی و ناگھانی اجرا شده٨٧دکتر فروھر فرزانه با بيان اینکه طرح بومی سازی پذیرش دانشجو در کنکور سراسری 

وطلبان و حتی مسئولين دانشگاه ھا از نتایجاست، عنوان می کند که ناگھانی بودن اجرای طرح بومی گزینی باعث شده که تعداد زیادی از دا

جدید بومی پذیری طرح موفقی نبوده و در آینده نيزاجرای آن دچار بھت و حيرت شوند. بنابر ادعای این استاد دانشگاه و براساس شواھد امر طرح 

وین، قم و مرکزی است و تمامی این شھرھا برایھيچ مشکلی را رفع نخواھد کرد. به طور نمونه ناحيه یک کشور شامل تھران، زنجان، سمنان، قز

کن است فردی که مثC از سمنان به تھران می آیدپذیرش دانشجوی شھر دیگر باید خوابگاه Tزم را برای دانشجو تامين کنند، بنابراین چگونه مم

ید مشکل خوابگاھی داشته باشد؟ در واقع طرحمشکل خوابگاه نداشته باشد اما فردی که از شھرستان دیگری غير از ناحيه یک، به تھران می آ

 شھر خود پذیرفته شود.بومی سازی ھدف کاھش خدمات دانشجویی را تامين نمی کند، مگر اینکه داوطلب صرفا در دانشگاه

● بومی سازی چاره کمبود خوابگاه نيست

ا بر روی دانش آموزان مستعد بست، می گوید:معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف نيز با بيان اینکه نمی توان درھای دانشگاه ھای ممتاز ر

. دکتر علی مقداری ھمچنين تاکيد می کند:طرح بوميسازی پذیرش دانشجو مانع از ورود دانش آموزان مستعد به دانشگاه ھای ممتاز می شود

ور ھستند که به یک بوم خاص تعلق ندارند و ھمهدانشگاه ھایی نظير صنعتی شریف، تھران، شيراز، اصفھان، اميرکبير و...، سرمایه ھای ملی کش

وزه علميه قم که سرمایه ملی کشور است را مگرمردم کشور باید فرصت مساوی برای ورود به این دانشگاه ھا را داشته باشند به عنوان مثال ح

حصيل در حوزه ھای علميه شھر ھای خود محدودمی شود تنھا به داوطلبان بومی اختصاص داد و داوطلبان و افراد شایسته سایر شھرھا را به ت

 دارای رتبه برتر در یک دانشگاه برتر شود،کرد؟ به گفته دکتر مقداری، ھر گونه محدودیتی که منجر به حذف شانس تحصيل یک فرد شایسته و

صحيح و عادTنه نيست.

فت ھایی از سوی بسياری از اساتيد و مسئوTنبحث بومی پذیری دانشجویان این روزھا نه تنھا به اعتراض دانشجویان منجر شده بلکه با مخال

 با موضوعاتی ھمچون مشکCت فرھنگی، اجتماعیدانشگاه مواجه بوده است. به طوری که برخی از این افراد معتقدند نباید بحث پذیرش بومی را

به انگيزه داوطلب و آینده تخصصی و شغلی وی لطمهو کمبود خوابگاه گره زد. اگر برای رفع مشکCت مذکور، بومی پذیری را چاره کنيم این مساله 

زیاد وارد خواھد کرد و به نفع کشور نيست.
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ندیشيده شود و نباید حق داوطلبی را که سالھابنابراین بھتر است برای رفع مشکCت فرھنگی، اجتماعی و یا رفع کمبود خوابگاه چاره دیگری ا

، حقوق تعدادی را تضييع کرد. با توجه به اینبرای تحصيل در یک دانشگاه برتر زحمت کشيده را نادیده گرفت و برای بدست آوردن شرایط بھتر

رد بر این سازمان مبنی بر جذب بيش از حدشرایط و نارضایتی بسياری از داوطلبان کنکور سراسری در مورد بومی پذیری ھمچنين اشکاTت وا

ھت رفع مشکCت موجود طراحی کنند.ظرفيت در برخی رشته ھا و دانشگاه ھا می بایست مسئوTن ذیربط برنامه ریزی اصولی و منطقی ج

برای دانشجویان پذیرفته شده بيش از حدچرا که دغدغه پذیرش دانشجو و شرایط نامناسب دانشگاه ھمچنين کمبود امکانات صنفی و رفاھی 

ید خوبی برای محقق شدن دیگر برنامه ھای اینظرفيت و... با توجه به نزدیک شدن به زمان حذف کنکور در فرصت وعده داده شده نمی تواند نو

سازمان و برنامھریزی ھای آتی باشد.

منبع : روزنامه ابتکار

http://vista.ir/?view=article&id=339125

تعطي)ت  عيد  برای  دانشجويان  فردا 

تعطيCت سال نو بی شک یکی از جذاب ترین روزھای ساليانه دانش آموزان

است که شور و ھيجان آن حتی از یک ماه پيش ذھن آنھا را به خود مشغول

یک و خCصه  تفریحات  و  بازدیدھا و مسافرت ھا  و  دید  برای  تا  می سازد 

استراحت شيرین برنامه ریزی کنند؛ اما عده ای از این دانش آموزان امروزه و

احتماTً دانشجویان فردا که تعدادشان نيز نزدیک یک ميليون نفر است مقطع

با دغدغه پشت کنکوری ھستند،  یا  می کنند  را سپری  پيش دانشگاھی 

 روز را فرصتی برای جبران١۴ تعطيCت را می گذراند و این ٨٧کنکور سال 

کوتاھی گذشته یا پيشی گرفتن از دیگر رقيبان می دانند، اما چطور می توان

از این ایام بخوبی بھره برد و از کتاب و درس نيز دلزده نشد؟

● گام اول: عمل، مقدم بر انگيزه

نمی توانی آن را انجام دھی. احتمال موفقيتاز قدیم گفته اند: «دست مرد است و چشم، نامرد»؛ چشم به تو می گوید که این کار سخت است. 

بارت دیگر، بيشتر افراد حال و حوصله کار کردن رااندک است. اما دست وارد عمل می شود و با سعی و پایمردی، کار را به انجام می رساند. به ع

ن شناسان معتقدند که دست به کار شوید. وقتی شروعندارند. بویژه اگر کار سختی باشد و Tزم باشد وقت زیادی را صرف آن کنيم. از ھمين رو، روا

کر می کردید، بد و وحشتناک نيست. در ضمن، توجهکردید، برداشتن قدمھای بعدی ساده تر می شود و می بينيد که کار موردنظر، آنقدرھا ھم که ف

ت برای رسيدن به ھدف با موانع مختلفی روبروداشته باشيد که رسيدن به ھدف ھای شخصی، بيشتر با فشار روانی ھمراه است. زیرا بيشتر اوقا

فق می شوند، به این نتيجه می رسيد که مشکلیمی شویم. اگر به راحت بودن زندگی معتقد باشيد و اگر خيال کنيد دیگران تCش نمی کنند و مو

رین دلسردی ھا و ناکامی ھا برای شما غيرقابل تحملدر کار شما وجود دارد و در نتيجه در برخورد با ھر مشکلی از آن صرف نظر می کنيد و جزیی ت

وانع و ناکامی ھای متعددی در انتظار آنھاست. بهمی شود. پرکارھا می دانند که زندگی پر از سختی است و می دانند که در راه رسيدن به ھدف م

ھمين دليل، موانع را می پذیرند و با عزمی جزم به مقابله با آنھا می روند.

● گام دوم: ترس از شکست را کنار بگذارید
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داوطلبان است. اشخاصی که از شکست«می دانم که موفق نمی شوم. پس چرا درس بخوانم؟» این عبارت، حرف دل تعداد قابل توجھی از 

روند، از آن می گریزند. اگر شما نيز جزو این گروهمی ترسند و عزت نفس خود را با موفقيت می سنجند. در نتيجه به جای آن که به استقبال خطر ب

ید تا تحت تأثير آنھا قرار نگيرید. از خود بپرسيد: «برای گریزھستيد، به جای آن که خود را تسليم افکار منفی کنيد، نحوه برخورد با این افکار را بياموز

یادداشت کنيد تا بتوانيد طرز فکر و احساستان را تغييراز انجام کار به خود چه می گویم؟ چه نوع افکاری به ذھنم خطور می کند؟ سپس این افکار را 

د دليل طفره رفتن شما از کار این است که درباره آندھيد. با نوشتن افکار منفی که باعث می شوند کار خود را به تعویق بيندازید، متوجه می شوی

ه کنيد و ھمه ضعفھا و مشکCت خود را رفع کنيد.غيرمنطقی فکر می کنيد. برای مثال، شما فکر می کنيد باید در تعطيCت عيد تمام دروس را دور

سردی، نگرانی و غم و اندوه می شوید. ما بهبدون شک انجام چنين کاری غيرممکن است و در نتيجه تمام مدت احساس گناه می کنيد و دچار دل

ر ھمه یا ھيچ به خود بقبوTنيد که مجبور نيستيدشما پيشنھاد می کنيم کاری را که می خواھيد انجام دھيد، در یک جدول بنویسيد و به جای تفک

ه یا چند تمرین را حل کنيد، احساس بھتری خواھيدھمه کارھا را در این ایام انجام دھيد. ھمين که ھر روز بخشی از درسھای خود را مطالعه کرد

داشت.

● گام سوم: کداميک ارزش و اھميت بيشتری دارد؟

 از روز را به مطالعه اختصاص دھيد؟»«چرا نمی خواھيد امروز درس بخوانيد؟» و «چرا باید دست از تنبلی بردارید و دو یا سه ساعت

ز درس نخوانيد را بنویسيد. توجه داشته باشيد وقتیآیا پاسخ این پرسشھا را می دانيد؟ بھتر است کاغذ بردارید و فھرستی از فواید این که امرو

کارھا را به بعد موکول می کنيد، فواید بسياری دارد. برای مثال:

▪ می توانيد کار راحت تری انجام دھيد.

▪ می توانيد به کار مورد عCقه تان بپردازید.

ی شما ھستند، حداقل تا سال تحصيلی آینده راحت کنيد▪ می توانيد با این تصميم قطعی، خيال خود و تمام افراد خانواده را که نگران آینده تحصيل

و...

حال به زیانھای انجام ندادن آن کار بيندیشيد و آنھا را بنویسيد. برای مثال:

- امکان دارد که نزدیکانتان شما را شماتت کنند.

- امکان دارد که احساس گناه کنيد.

- یک سال از برنامه زندگی تان عقب می افتيد.

- شاید سال آینده شرایط Tزم را برای مطالعه و آمادگی برای کنکور نداشته باشيد و...

● گام چھارم: برنامه ریزی کنيد

ه ھدف برداشته اید؛ زیرا مصمم ھستيد که تغيير مھمی دراگر درباره زمان شروع کار خود تصميم گرفته اید، بدانيد که بلندترین گام را برای رسيدن ب

اید، به برنامه خود پایبند نباشيد و در اجرای آن کوتاھیروش کار خود بدھيد و تحولی در آن ایجاد کنيد امکان دارد با وجود آن که تصميم جدی گرفته 

ھيه کنيد سپس به یافتن راه حل ھایی برای برخوردکنيد. در این صورت Tزم است فھرستی از عواملی که ممکن است شما را از شروع کار باز دارد ت

ميم به انجامش گرفته اید، داشته باشيد وبا این مسائل بيندیشيد. این روش به شما کمک می کند تا نگرش جامع تری نسبت به کاری که تص

خواھيد دید که بيشتر اوقات یافتن یک راه حل موثر، راحت تر از آن است که تصور می کردید.

● گام پنجم: کمال گرا نباشيد

باشد و معتقدیم که باید بھترین باشيم. این مسألهبسياری از ما با این باور بزرگ شده ایم که باید ھميشه کارھایمان عالی و بدون کم و کاست 

ردن در انجام کارھا تن بدھيم. در واقع کامل گراھاباعث می شود که تحت فشار روانی بسياری قرار بگيریم و در نھایت به وقت گذرانی و کوتاھی ک

يف دھيم، احساس آرامش بيشتری خواھيمخورشيد را می خواھند، اما جز ھوا چيزی نصيبشان نمی شود. بعکس، وقتی معيارھای خود را تخف

رایی وسواس گونه راه مناسبی برای باT بودنداشت و مفيدتر و خCق تر می شویم البته داشتن معيارھای سطح باT چيز خوبی است، اما کمال گ

کيفيت نيست.

د و به جای این که فکر کنيد باید آدم بخصوصپس به جای این که احساس کنيد به زور باید شماره یک باشيد، برای تCش خود احساس رضایت کني

ران قرار گيرید، احساس عزت نفس بی قيد و شرطیا بسيار باھوشی باشيد و در رشته یا دانشگاھی خاص پذیرفته شوید تا مورد مھر و پذیرش دیگ

کنيد و نيازی به جلب توجه دیگران نداشته باشيد.
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منبع : روزنامه جام جم

http://vista.ir/?view=article&id=365090

تعطي)ت; نقطه سر خط ...

باز ھم تابستان فرا رسيد و دغدغه دانشجویان و دانش آموزان ھم برای پر

کردن اوقاتی که فراغت می ناميمشان نيز ھم اوقات فراغت را درست است

ترجمه شود و بيکاری  به  بایست  نمی  فراغت  این  اما  اند  ناميده  فراغت 

دانشجویان باید در این ایام با برنامه ریزی دقيق نسبت به پرکردن لحظCت

خود تدابيری را بيندیشند.

ارسطو در تعریف اوقات فراغت می گوید: اوقات فراغت نفس شادی بخش و

خوشحال کننده و منشا و مبدا لذت است طعم این لذت را کسانی می

آن از  پرمشغله  افراد  اما  فراغت ھستند  اوقات  دارای  که  بچشند  توانند 

محرومند.

در حال حاضر متخصصان آموزش و پرورش، روانشناسان، جامعه شناسان

مراکز پژوھشی و دانشگاھی به این قضيه توجه خاصبيش از دیگران به این موضوع توجه دارند و درباره آن بررسی و اظھارنظر می کنند. «ھمچنين 

مبذول می دارند به طوری که بررسی ھای انجام شده در این مورد بسيار قابل مCحظه است.»

به راستی در اوقات فراغت چه می توان کرد؟

خصوصی دارد به عبارتی برای سپری کردن اوقاتھر شخصی برای پر کردن اوقات فراغت خود راھی را در نظر می گيرد و برای خود برنامه ریزی م

راغت از یک دید نگاه می کند آن را شيوه خاص خودفراغت به فعاليت ھای متعددی روی ميآورد. به ھمين علت معموT ھر فرد و ھر گروه به اوقات ف

ز تفاوت ھای شخصی بررسی کنيم باید به مقولهمی بيند. با این حال ھر گاه بخواھيم فعاليت ھای اوقات فراغت را به صورت کلی و صرف نظر ا

ھای زیر توجه کنيم.

) روی آوردن به فعاليت ھای فرھنگی ھنری مانند نویسندگی١

انی و سالم تر ماندن باشد.) شرکت در مجامع ورزشی، مذھبی، سياسی و انجام کليه فعاليت ھایی که ھدف آن تحت بھداشت رو٢

) شرکت در کC س ھای آموزشی از جمله شنا، بسکتبال، واليبال و...٣

ت ھای مرتبط با اصC ح رفتار و تعالیبه بيان دیگر می توان توسعه مھارت ھای شناختی و خC قيت و مھارت ھای حسی و حرکتی و فعالي

اوقات فراغت موضوعی است که از عھده تک تکشخصيت و اجتناب از آسيب پذیری در اجتماع و زندگی خصوصی. جز این عوامل برنامه ریزی برای 

برنامه ریزی برای  نيز در این زمينه می گوید:  باید با اھميت تر ازافراد خارج است. نایب ریيس کميسيون فرھنگی  اوقات فراغت در کشور ما 

زی برای اوقات ميليونی جوان کشور در مقایسه با سایر کشورھای دیگر دنيا نشان می دھد که باید برنامه ری٢١کشورھای دیگر باشد. جمعيت 

ما را بيشتر دانشآموزان و دانشجویان شکل میفراغت این قشر بزرگ وعظيم با اھميت بيشتری دنبال شود. با توجه به این خيل بی شمار کشور 

ا و آثار منفی آن بيشتر از آمار مثبت خواھد بود،دھند پس اگر برنامه ای در جمعيت پرکردن اوقات فراغت این جمعيت جوان نداشته باشيم جنبه ھ

 جمعيت کشور ما جمعيت جوانی است.در کشورھای درحال توسعه اوقات فراغت باید با اھميت تر از سایر کشورھای دیگر باشد چرا که
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دانشجویان برای گذراندن اوقات فراغت خود مشکC تی را ھم بر سر راه خود دارند.

گذراندن اوقات فراغت راضی ھستند به عقيده خودچندی پيش خبرگزاری ھا طی یک بررسی نشان داده اند که تنھا دو درصد از دانشجویان از نحوه 

مه ھا و نگرش مثبت مسوولين به اوقات فراغت دردانشجویان فراھم نمودن بودجه و امکانات و مشارکت دادن دانشجویان در برنامه ریزی در برنا

بازسازی این اوقات بسيار موثر است.

در این باره چند پيشنھادی دارند.

رای این مشکل به خصوص برای دانشجویان چه می توانتاکنون اھميت و جایگاه اوقات فراغت را دریافته ایم بامشکC ت آن نيز آشنا شده ایم، اما ب

کرد؟

 و بھينه سازی برای سامان دھی آن راھکاریدکتر مليکا جامعه شناس و استاد دانشگاه می گوید: به نظر می رسد برای پرکردن اوقات فراغت

مشخص وجود دارد ھر بخشی از راھکارھا را بدین گونه بيان می کند:

ای مورد عC قه دانشجویان اختصاص دھند.) اگر در شھرھای بزرگ یک سينما در شھرھای کوچک ساختمانی از یک سينما را به نمایش فيلم ھ١

ازی، یا ورزشگاه.) تامين خوابگاه دانشجویی در مناطق نزدیک به مزاکز عمومی نظير بوستان، کتابخانه، زمين ب٢

 سالم ازاوقات فراغت.) ایجاد مراکز ورزشی در دانشگاه ھا دیگر موسسات آموزش عالی به دT یل متعدد ازجمله گذران٣

) معموT در بين رادیو و اخبار و موسيقی اش بيشتر مورد توجه دانشجویان است.۴

باید مورد توجه قرار گيرد.) توسعه فعاليت ھای دانشجویی یا کار در قبال پرداخت حق الزحمه از جمله اقداماتی است که ۵

دان مفھوم ندارد.وی در پایان اظھار می دارد در ميان نسل جدید دانشجویان سخن گفتن از اوقات فراغت دیگر چن

 برای تدوام فعاليت ھایی که به پرشدن اوقاتچرا که بيشتر دانشجویان در پيچ و خم مشکC ت و معضC ت اجتماع افتادند. و چندان انگيزه ای

فراغت آنھا بينجامد ندارند.

زھرا طھماسبی

منبع : روزنامه مردم ساTری

http://vista.ir/?view=article&id=107834

تعھد انضباطی، شرط ثبت نام آموزشی

اگرچه فعاليت ھای سياسی و عضویت در انجمن ھای اسCمی در مواردی

موجب ایجاد محدودیت ھایی برای دانشجویان آن ھم گروه خاصی از آنان

می شود، اما آیين نامه ھای انضباطی سفت و سخت در فضای دانشگاه

اکثرا توسط شوراھای فرھنگی ابCغ می شوند، چارچوبی است که که 

ھمواره حضور آزادانه تمامی دانشجویان اعم از فعال سياسی و دانشجویان

غيرسياسی را در محيط دانشگاه تحدید می کند.

این موارد ھمواره با اعتراض دانشجویانی مواجه شده که وضع قوانين برای
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ترین رفتارھا و روابط در دانشگاه را دخالت در حریم خصوصی افراد جزئی 

دانسته و اعمال چنين دستورالعمل ھایی را توھين به جامعه دانشگاھی

ستی نانوشته از اجرای سفت و سختکشور می دانند. از سال ھای ميانی دوران ھشت ساله ریاست جمھوری خاتمی بدین سو براساس سيا

با روی کارآمدن دولت نھم روند صدور و اجرای چنيناینگونه آیين نامه ھا صرف نظر شده بود و این مسئله استقبال دانشجویان را درپی داشت اما 

ده است.دستورالعمل ھایی مجددا در دستور کار قرار گرفته و مسلما با واکنش دانشجویان نيز مواجه ش

 آغاز شده بود، بيش از پيش شاھد صدور چنين٨۵-٨۶این روزھا ھمزمان با فرارسيدن سال نو و در ادامه روندی که از ترم اول سال تحصيلی

اه شاھرود به وقوع پيوست. ماجرا از این قرار بودبخشنامه ھایی در سطح دانشگاه ھای کشور بوده ایم که آخرین نمونه آن چند روز قبل در دانشگ

 و ھمزمان با ترم دوم تحصيلی دانشگاه ھا، در دانشگاه شاھرود تصویب و به دانشجویان٨۵که براساس دستورالعمل جدیدی که در پایان سال 

اعCم شد، دانشجویان باید در نحوه پوشيدن لباس و ارتباط با یکدیگر تجدیدنظرکنند.

باط دانشجویان دختر و پسر با یکدیگر از موارد تخلفبراساس این دستورالعمل پوشيدن لباس کوتاه و نازک و ھمچنين استفاده از لوازم آرایش و ارت

ی دو تابلوی بسيار بزرگ در مقابل در اصلیتلقی شده و به شدت با آن برخورد می شود. متن کامل مصوبه شورای فرھنگی دانشگاه شاھرود رو

ی تابلو آگاه شدن دانشجویان از مقررات جدید ودانشگاه و در بوستان دانشگاه نوشته شده است. مسووTن دانشگاه دليل نوشتن این موارد را رو

 اند.سلب ھرگونه بھانه از آنان در ھنگام مشاھده تخلف و براساس مصوبه شورای فرھنگی عنوان کرده

ای فرھنگی، مذھبی و علمی جامعه اسCمی ودر این مصوبه از جمله آمده است، از آنجا که دانشگاه مکانی مقدس و نمادی کامل از آرمان ھ

برای دانشجویان گرامی الزامی است.مظھر فرھيختگی دانشجوی مسلمان می باشد و نظر به مصوبات شورای فرھنگی، رعایت مصادیق ذیل 

پارچه ھایی با ضخامت و رنگ ھای مناسب، داشتندر ادامه متن می خوانيم؛ استفاده از مانتو، شلوار و مقنعه مدل ساده و بلند تھيه شده از 

ستفاده از کفش و جوراب مناسب، پرھيز از ھرگونهظاھری آراسته و پرھيز از الگو ھای غيرمتعارف، عدم استفاده از لباس ھای کوتاه و چسبان، ا

شی، پرھيز از ارتباط غيرضروری با نامحرم رازیورآTتی که در شأن دانشجو نمی باشد، پوشش مواضع حرمت اسCمی، عدم استفاده از لوازم آرای

بند دو آیين نامه کميته انضباطی رفتار خواھد شد.رعایت نمایند. در آخر این متن تاکيد شده؛ بدیھی است در صورت عدم رعایت موارد فوق مطابق 

ی که آنان اعتراض خود را با جمع آوری توماری با ھزاراین مصوبه انتقادات و موضع گيری بسيار شدید دانشجویان دانشگاه را به دنبال داشته تا جای

امضا به مدیریت دانشگاه اعCم کرده اند.

وان کارشناس امور فرھنگی در این دانشگاه فعاليتھمچنين بنابر گفته دانشجویان پيش از این نيز یکی از کارمندان زن دانشگاه که اکنون به عن

پوشش دختران دانشجو بپردازد و در صورتمی کند از سوی مسووTن دانشگاه مسووليت یافته بود تا در مقابل در اصلی دانشگاه به بررسی 

 دانشگاه شاھرود، کCس حل تمرین با تفکيکمشاھده موارد تخلف ظاھری به آنھا تذکر دھد و در موردی دیگر از ترم گذشته در دانشکده برق

حل تمرین ھر دو کCس از دانشجویان دختر ھمينجنسيتی مواجه و به صورت دو کCس مجزا برای خانم ھا و آقایان برگزار شده درحالی که استاد 

دانشکده است.

با نفر ھم به دليل نوع پوشش خود به کميته انضباطی دانشگاه شاھرود فراخوانده شدند و اکنون ۶٠این در حالی است در سال گذشته حدود 

د.توجه به مصوبه جدید، دانشجویان بيم آن دارند که در ترم جاری این نرخ با افزایش مواجه شو

● آسمان ھر کجا ھمين رنگ است؟

 جاری دانشجویان بسياری از دانشگاه ھا دراگرچه شاید این اتفاقات برای دانشجویان دانشگاه شاھرود تازگی داشته است، اما سال تحصيلی

بود که محدودیت ھای به وجود آمده در فضایسراسر کشور شاھد موارد مشابھی از این دست بوده اند. نخستين مورد مربوط به دانشگاه زابل 

 که از حداقل امکانات رفاھی در خوابگاه ھا محرومدانشگاه به خوابگاه ھا نيز سرایت کرد، به طوری که شنيده شد دانشجویان دختر دانشگاه زابل

ھستند، از این پس موظف به رعایت حجاب اسCمی (مانتو و مقنعه) در محيط خوابگاه شده اند.

ی آن محدودیت ھای اینچنينی را نيز تحمل میاین در حالی است که بسياری از دانشجویان مطالبات صنفی خود را بی پاسخ می یابند و در ازا

چند روز تجمعات صنفی دانشجویان دانشگاهکنند که در مواردی موجب اعتراض گسترده آنان می شود.به عنوان مثال آبان ماه گذشته پس از 

ی و انتظامات با دختران دانشجو به ھيچ نحویعCمه طباطبایی، بيانيه ای صادر شد که در بخشی از آن آمده است؛ برخورد توھين آميز نگھبان

شایسته نيست.

ست. تنھا نتيجه وضع موجود گسترش ریاپروریاینکه با سليقه شخصی خودمان، دانشجویان را به بدحجابی متھم کنيم با ھيچ منطقی سازگار ني
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ند. این بی امنيتی فکری نتيجه اتخاذ سياستو ایجاد دغدغه ھای فکری برای دختران دانشجوست که نکند امروز نيز مرا به بدحجابی متھم کن

ھای اشتباه است.

ل آذر ماه از ورود دختران به دانشگاه با پوششاز سوی دیگر اواخر آبان ماه بود که معاون دانشجویی دانشگاه تربيت مدرس اعCم کرد؛ «از او

رس، گفت؛ «پوشش اسCمی در درجه اولنامناسب جلوگيری می شود.» دکتر یادگاری درباره پوشش دانشجویان دختر در دانشگاه تربيت مد

چادر و در درجه بعدی استفاده از مانتوی بلند تا زیر زانو و بدون چاک بلند است.»

ه انضباطی برای دانشجویان دختر دانشگاهوی افزود؛ «پوشش کامل موی سر و عدم استفاده از لوازم آرایشی از دیگر مCک ھای مدنظر کميت

ا اجرایی می کند و قبل از این مدت نيز مصوبات رااست.»معاون دانشجویی دانشگاه تربيت مدرس اظھار کرد؛ «دانشگاه از اول آذرماه این مصوبه ر

به دانشجویان دختر در دانشگاه و خوابگاه اطCع رسانی می کند.»

● دانشگاه سالن مد نيست

 دھی وضعيت پوشش برخی از دانشجویاندر ھمين روزھا بود که مسوول نھاد نمایندگی ولی فقيه در دانشگاه علمی کاربردی گفت؛ سامان

ر این دانشگاه است. حجت اTسCم جواد پایندهدانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از مھمترین دغدغه ھای مسووTن و نھاد نمایندگی ولی فقيه د

 خيابان یکسان کند.گفت؛ محيط دانشگاه یک محيط آموزشی است و نباید ھيچ چيزی محيط دانشگاه را با محيط کوچه و

 و در اختيار مراکز دانشگاھی دانشگاه علمیوی خاطر نشان کرد؛ آیين نامه رعایت شئونات اخCقی و پوشش دانشجویان در دانشگاه تدوین شده

د اشتباه گرفته شود. نماینده نھاد نمایندگی ولیکاربردی قرار گرفته است تا دانشجویان متوجه این مسئله باشند که دانشگاه نباید با سالن م

 اسCمی است در دانشگاه علمی کاربردیفقيه در دانشگاه علمی کاربردی اضافه کرد؛ چادر و ھيچ پوشش دیگری به رغم آن که پوشش برتر

 به حقوق دیگران تجاوز نشود.اجباری نيست، اما دانشجویان باید بدانند که باید پوشش مناسب عرف جامعه را رعایت کنند تا

باید برنامه ریزی فرھنگی صورت داد.پاینده تاکيد کرد؛ برای آن دسته که دانشگاه را با محيط ھای دیگر جامعه اشتباه می گيرند 

اون فرھنگی وزیر علوم، در پی باT گرفتن اعتراضاتاما این برنامه ریزی ھا ھميشه ھم به مرحله اجرا نمی رسد. نيمه آذرماه بود که خرمشاد، مع

 با پوشش «نامناسب»، اعCم کرد؛ اساسادر خصوص تصميم مدیریت دانشگاه تربيت مدرس جھت اجرای طرح جلوگيری از ورود دانشجویان دختر

 وزارتخانه اعCم کرده با این دسته از دانشجویان بایدوزارت علوم برنامه ای برای جلوگيری از ورود دانشجویان بدحجاب به دانشگاه ھا ندارد و این

متمدن رفتار کرد.

اه تربيت مدرس با ورود روز پيش از آن معاون دانشجویی دانشگاه تربيت مدرس در مصاحبه ای اعCم کرده بود که دانشگ٢٠این در حالی بود که 

 ورود دانشجویان دختر با پوشش نامناسب دردانشجویان بدحجاب به دانشگاه برخورد می کند. او تاکيد کرده بود که اجرای طرح جلوگيری از

دانشگاه تربيت مدرس از اول دی ماه اجرا می شود.

ھا برای دختران دانشجو منتشر کرد از احضار یکیآبان سال گذشته نيز کميسيون زنان دفتر تحکيم در گزارشی آماری که درباره افزایش محدودیت 

ه انضباطی و دو ترم محروميت از تحصيل برایاز دانشجویان دختر دانشگاه امور اداری و اقتصادی به اتھام عدم رعایت پوشش اسCمی به کميت

یت پوشش اسCمی خبر داد. نيمه اول دی ماه بودیکی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی به دليل ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه و عدم رعا

ه و آنھا با استقرار در نگھبانی ھر دانشکده بهکه خبر رسيد حراست دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی، اقدام به استخدام دو نفر نيروی زن کرد

دانشجویان دختر در مورد نوع پوشش و آرایش شان تذکر می دھند.

 نسبت به چنين اقداماتی اعCم داشت. در بخشی ازبه دنبال این ماجرا انجمن اسCمی دانشجویان این دانشگاه با صدور بيانيه ای اعتراض خود را

می برد و امکانات صنفی و آموزشی دانشگاه مورداین بيانيه آمده بود؛ در حالی که به اذعان مسووTن دانشگاه، دانشگاه از کمبود بودجه رنج 

دانشجویان نتيجه دیگری ندارد چه توجيھیرضایت دانشجویان نيست صرف بودجه دانشگاه در چنين اموری که جز برھم زدن آرامش دانشگاه و 

می تواند داشته باشد؟

ی این نکته که سکوت درباره این مسئله چيزی جز تایيدنویسندگان این بيانيه با انتقاد از سکوت ریاست دانشگاه در مقابل چنين اقداماتی و یادآور

خاب پوشش حق انسان ھاست و ھيچ کس را نمیآن نمی باشد، افزوده بودند؛ انجمن اسCمی ھمان طور که بارھا بيان کرده، معتقد است که انت

توان به پوشيدن نوع خاصی از پوشش مجبور کرد.

● تعھد دھيد، ثبت نام شوید

ایت پوشش خاص و عدم استعمال سيگار توسطاما دانشجویان دانشگاه ھنر تھران ھم اوایل بھمن ماه مطلع شدند امضای تعھدنامه با قيد رع
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نام آموزشی این دانشجویان در نيم سال آتی تحصيلی عنوان شده  است. دبير شورای صنفی دانشجویاندانشجویان به عنوان شرط ثبت 

دانشجویان ضميمه شده بود که دانشجویان مجبور بهدانشگاه ھنر تھران که این موضوع را اعCم می کرد، گفت؛ تعھدنامه ای به برگه انتخاب واحد 

امضای آن شده بودند.

ل جدید ثبت نام نمی شوند. وی با تاکيد بر اینکه اجباراداره آموزش دانشگاه نيز اعCم کرده بود دانشجویانی که تعھدنامه را امضا نکنند در نيم سا

 حوزه شخصی افراد، باعث نارضایتینتيجه بخش نيست، ادامه داد؛ مشخص شدن جزئيات پوشش دانشجویان و به نوعی تعيين تکليف برای

 امضای تعھدنامه به تجمعات اعتراض آميزدانشجویان شده است. بسياری از دانشجویان در عکس العمل اوليه نسبت به شرط مسووTن مبنی بر

دست زدند، اما برای مسووTن به ھيچ وجه مھم نبود و دانشجویان مجبور به امضا شدند.

گام انتخاب واحد به دانشجویان دانشگاه ھنر تھراندر این خصوص معاون دانشجویی و فرھنگی دانشگاه ھنر تھران ھم با بيان اینکه نامه ای که ھن

گاه از سوی شورای فرھنگی دانشگاه است،ارائه شده است، یادآوری پاره ای مقررات و ضوابط به دانشجویان در خصوص نحوه حضور در دانش

 سال است در کشور نھادینه شده و٢٨کاتی بود که افزود؛ نامه ای که به دانشجویان داده شد پدیده نو و جدیدی نيست و این نامه دربرگيرنده ن

Tزم است گاھی اوقات یادآوری شود.

عه مناسب و در شأن دانشگاه، رعایت مناسباتاحمد تندی، در ادامه افزود؛ نحوه حضور فيزیکی و پوشش دانشجویان، استفاده از مانتو و مقن

 دانشگاه از جمله نکاتی بود که به دانشجویانشرعی در ارتباطات، ھمراه داشتن کارت دانشجویی در دانشگاه و عدم استعمال دخانيات در فضای

ه خود را در خصوص پوشش دانشجویان و نحوهیادآوری شد.ھمزمان با شروع ترم جدید در دانشگاه ھا، مدیریت دانشگاه ھنر محدودیت ھای تاز

ت حضور در کCس ھای درس قصد ورود به دانشگاه راحضور آنھا در این دانشگاه اعمال کرد. روز اول نيم سال جدید دانشجویان دانشگاه ھنر که جھ

یت این دانشگاه تنھا به دانشجویانی اجازه ورودداشتند با در ھای بسته دانشگاه مواجه شدند. مامورین انتظامات دانشگاه ھنر به دستور مدیر

می دادند که پوششان مطابق دستورالعملی بود که پشت در و در قالب اطCعيه ای درج شده بود.

وشيدن مقنعه و مانتوی بلند و عدم استفاده ازیکی از مواردی که در خصوص پوشش دانشجویان در این اطCعيه آمده الزام دانشجویان دختر به پ

معاشرت با دیگران حدود شرعی را رعایت کنند.روسری بود. در یکی دیگر از بندھای این اطCعيه از دانشجویان خواسته شده بود در ارتباط و 

ھمچنين از دانشجویان پسر خواسته شده از لباس ھایی متناسب با شأن دانشگاه استفاده کنند.

گاه ھنر به ھنگام ثبت نام ملزم به امضای آنمفاد این اطCعيه بسيار مشابه متن تعھدنامه ای بود که چند ھفته پيش از آن دانشجویان دانش

شدند.

گاه عCمه تجمعی را در اعتراض به کنترلسيزدھم اسفندماه سال گذشته نيز دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده ارتباطات دانش

برگزار کردند. این تجمع یک ساعت طول کشيد و حدود  دانشجو در آن شرکت داشتند.۵٠٠ پوشش و امنيتی شدن فضای این دو دانشکده 

حلقه دانشجویان سخن می گفتند.دانشجویان که تاکيد می کردند به ھيچ تشکل دانشجویی وابسته نيستند در حياط دانشکده و در 

 و به گفته دانشجویان قرار است خانمی کهقسمت اعظم دانشجویان دانشکده ھای علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عCمه طباطبایی دخترند

به دانشجویانی که «ظاھرشان با شئونات سازگاراز سوی دانشجویان «مامور ارشاد» نام گرفته در ورودی دانشکده مستقر شود و اجازه ورود را 

نيست» ندھد.

 که Tزم اTجراست و در آن گفته شده اگریکی از سخنرانان می گفت؛ «شيوه نامه ای در شورای فرھنگی دانشگاه به تازگی تصویب شده است

 شيوه نامه؛ استفاده از لوازم آرایشی، روسری،دانشجویان موارد آن را رعایت نکنند به حراست و کميته انضباطی معرفی می شوند. براساس این

شاد، باTی مچ و طرح دار، سيگار کشيدن و ھرگونهمقنعه کوتاه و گشاد، مانتوی باTی زانو، تنگ، رنگی، سارافون، غيرپارچه ای و شلوار پاچه گ

ایی در گفت وگو با ایلنا و ایسنا وجود چنينرابطه نامناسب در محيط دانشکده ممنوع می شود. کارگر، معاون دانشجویی دانشگاه عCمه طباطب

طراری شورای فرھنگی دانشکده، برای تصميم گيریآیين نامه یا شيوه نامه ای را تکذیب کرد. اما با این حال دانشجویان می گفتند که جلسه اض

درباره این آیين نامه تشکيل شده اما از تصميمات این جلسه خبری منتشر نشده است.

 دانشجویان این دانشگاه، تجمع کردند.دانشجویان دانشگاه ھنر سرانجام پانزدھم اسفند در اعتراض به ایجاد محدودیت ھای پوشش مختص

انشجویان متعھد می شوند که از مانتو، شلوار و مقنعهاعتراض این دانشجویان به تعھد اجباری بود که در اول ترم از دانشجویان اخذ شده و در آن د

استفاده کنند و کسی نباید پوشش روسری داشته باشد.

رخورد توھين آميز حراست و انتظامات دانشگاهبراساس این گزارش، یکی از اعضای انجمن اسCمی دانشگاه، از دTیل دیگر تجمع دانشجویان به ب
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شجویان متحصن با توجه به اینکه دانشجویانبا دانشجویان و مشکCت آموزشی مبنی بر نبود استاد با صCحيت اشاره کرد. وی تصریح کرد؛ دان

تند.تئاتر و سينما بوده و پوشش خاص خود را دارند، خواھان دارا بودن پوشش متعارف با جامعه ھس

 قانون توسط ریاست دانشگاه ھستند. اواخراین دانشجوی عضو انجمن اسCمی دانشگاه ھنر تھران, افزوده بود؛ دانشجویان خواستار لغو این

فرش رسيد تا دانشجویان این دانشگاه ھم از طرحاسفند پارسال ھم موج تازه صدور و اجرای آیين نامه ھای محدود کننده انضباطی به دانشگاه ت

خش عمومی، سياسی و اخCقی تقسيم می شد.جدید مسووTن برای کنترل رفتارھا در محيط دانشگاه بی بھره نمانند. این آیين نامه به سه ب

● اجبار در اجرای آیين نامه ھا؛ ھمه معترض اند!

رباره نوع پوشش دانشجویان اینگونه تصميمات راعضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت با انتقاد از اجرای طرح ھای سختگيرانه کنترلی، خصوصا د

اجرای برنامه ھای فرھنگی ھمواره با اعتراضناشی از سطحی نگری برخی از مسووTن دانشگاه ھا دانسته و می گوید؛«استفاده از اجبار برای 

دانشجویان مواجه شده است.»

ین موارد ادامه می دھد؛«اینکه آنقدر در اجرای آیينعلی نيکونسبتی با یادآوری برخی از موارد اجرای آیين نامه ھا و عکس العمل دانشجویان به ا

آورد، نشان می دھد که راه را به اشتباهنامه ھا سفت و سخت برخورد می شود که حتی موجبات اعتراض تشکل ھای ھمفکر را نيز فراھم می 

گاه عCمه طباطبایی است که منجر به اعتراض ورفته اند.» اشاره وی به ماجرای اجرای آیين نامه ھای انضباطی در یکی از دانشکده ھای دانش

دولت شد.صدور بيانيه ای مشترک از سوی انجمن اسCمی، شورای صنفی و یکی از تشکل ھای دانشجویی حامی 

روش اجرای دستورالعمل ھای تازه که عمدتا بهوی سپس با برشمردن نقایص اجرای چنين دستورالعمل ھایی در دانشگاه ھا می افزاید؛«عCوه بر 

 یکی از بزرگ ترین نقایص آیين نامه ھای انضباطی،صورت بخشنامه ای و اجباری به اجرا درآمده و ھمواره مورد اعتراض دانشجویان قرار می گيرد،

اصی است که نگاھشان بر کميتهقابل تفسير بودن آنھاست به طوری که مثC تشخيص مصادیق پوشش اسCمی بر عھده شخص یا اشخاص خ

 کميته انضباطی دانشگاه رفته و در آنجا باز ھمھای انضباطی ھم سایه افکنده که در صورت عدم رعایت دستورات و اعتراض دانشجو پرونده وی به

 نخواھند داشت. در صورت اعتراض مجدد دانشجونظر آنان تایيد و موجب صدور احکام انضباطی خواھد شد و بدین ترتيب دانشجویان راه به جایی

اسفانه تجربه نشان داده این امر ھيچگاه موجبگام بعدی ارجاع ماجرا به وزارت علوم است که نمی تواند حاصلی در برداشته باشد، چرا که مت

تقليل احکام تنبيھی نمی شود.»

 در دانشگاه٧٠ و نيمه اول دھه ۶٠ين در دھه عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت با اشاره به اجرای به مراتب سفت و سخت تر اینگونه قوان

اصل از اجرای اینچنينی آیين نامه ھای انضباطی،ھای کشور، اینگونه اقدامات را بی نتيجه دانسته و خاطرنشان کرد؛«با توجه به نتایج منفی ح

تجدیدنظر در سياست ھای اعمال شده ضروری است.»

 مراتب بيشتری را برای دختران دانشجو نسبت بهعCوه بر اینکه اجرای آیين نامه ھای انضباطی که تا امروز ابCغ و اجرا شده اند محدودیت به

ا دختران دانشجو می شود. یکی از نمونه ھایدانشجویان پسر ایجاد می کند، در مرحله صدور احکام تنبيھی ھم، برخورد به مراتب سخت تری ب

ویان دختر که اتھاماتی معادل اتھامات چند نفر ازاین مسئله چندی پيش در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران اتفاق افتاد که یکی از دانشج

ران دانشجو مواجه شده و به دو ترم تعليقپسران دانشجو داشت بعد از حضور در کميته انضباطی با صدور رایی سنگين تر در مقایسه با پس

محکوم شد.

 بر حسب نوع دانشگاه که سراسری یا آزادبھاره ھدایت، عضو کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت ھم شيوه اجرای آیين نامه ھای انضباطی را

سليقه ای می داند که نھایتا موجب عکس العملباشند و محل دانشگاه که در شھرستان باشند یا در تھران، متفاوت و آن را مصداق برخوردھای 

متقابل دانشجویان می شود.

ن نيست نتيجه ای جز تقابل ميان دانشجویان و کادروی با اشاره به اینکه اجرای قوانين و آیين نامه ھایی که ھزینه بر بوده و مقبول دانشجویا

 Cن باید قوانينی را وضع و اجرا کنند که اگر کامTدلخواه دانشجویان نيست، حداقل مقبول آنھا باشد ومدیریتی دانشگاه نداشته، می گوید؛«مسوو

ات آنان بيندیشند. حتی اگر Tزم بود با برگزاریاین مستلزم آن است که مسووTن سازوکاری را برای تعامل با دانشجویان و آگاھی یافتن از نظر

یت ھایی را بر آزادی ھای فردی آنان اعمال کند و حتینظرسنجی، آیين نامه ھا را به تایيد دانشجویان برسانند، چراکه این قوانين قرار است محدود

ویان مترصد قانون شکنی باشند.»اگر در محدوده خاص زمانی این قوانين از سوی آنان اجرا شود،(تحميل آن) باعث می شود دانشج

ی ھمچون ساعات ورود و خروج به خوابگاه ھا واو درباره نگاه کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت به اینگونه قوانين گفت؛«به طور مشخص مسائل

دغه ھای کميسيون زنان است و قطعا برنامهطرز پوشش دختران دانشجو در دانشگاه ھا و قوانينی که در این زمينه وضع می شود، یکی از دغ
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ھایی برای آن خواھيم داشت.

سووTن دانشگاه ھا رھاورد دیگری نداشتهبه نظر می رسد اجرای چنين طرح ھایی جز دامن زدن به جو تشنج و درگيری ميان دانشجویان و م

ی در دانشگاه ھا، طرحی نو برای تعامل بااست، بنابراین مسووTن وزارت علوم دولت نھم باید ضمن تCش برای ایجاد فضایی سرشار از ھمدل

نامه ھای انضباطی که اگر به شکلی  منطقی تدوین شوند Tزمه مدیریت دانشگاهدانشجویان دراندازند که از حجم اعتراضات به اجرای آیين 

ھستند، بکاھند.

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=253987

تو می توانی اگر بخواھی!

این جمله ھمانند سوزنی روحش را می گزید. احساس کرد باز ھم عقب

افتاده است. بار دوم بود، آیا برای ھميشه بی سواد باقی می ماند؟ زیر لب

گفت: لعنت به دانشگاه.

روزنامه را روی زمين گذاشت و خودش ھم در کنارش دراز کشيد. باورش

نمی شد که یکی از این ستاره ھا نتواند مال او باشد. پوزخندی زد. معلم

نيمی پانصدھزار شرکت کننده  و  ميليون  یک  این  از  فيزیکشان می گفت 

شود. دانشگاه  وارد  تواند  می  بخواھد  کسی  اگر  اما  لشکرند  سياھی 

دانشگاه غول نيست!

چرخی زد، دانشگاه غول نبود کابوس بود، کابوسی که دو سال ھمراھش

عد از قبول نشدن در دانشگاه! وای خدای من.بود ولی اکنون چه؟ سال سومی وجود نداشت باید از ھمين اTن به فکر سربازی باشد. سربازی، ب

ار زیاد و عCقه، نه باورکردنی نبود. چرا؟ھمه این دو سال جلوی چشمانش مثل یک فيلم گذشت. این ھمه زحمت. این ھمه تCش. با وجود پشتک

گلویش چنگ می زد. دوست داشت داد بزند و ھقچرا من؟ فقط من یک نفر زیادی بودم. نااميدی تمام وجودش را فرا گرفته بود بغض سنگينی به 

ال کننده نبود. چه فکرھا و رویاھایی در ذھنھق گریه کند. فشار روحی زیادی را تحمل می کرد. اصC دوست داشت بميرد. ھيچ چيز برایش خوشح

داشت. به سمت ستاره ھا چرخيد ستاره ھایداشت اما حاT حقيقت ھای تلخی پيش رویش بود. دیگر ھيچ اميد و انگيزه ای برای نفس کشيدن ن

مردم به او چشمک می زدند چشمانش را بست و دستش را پشت سرش گره کرد.

يد.احساس کرد قطره اشکی در حال سریدن است ، چشمانش گرم شده بود ولی نوری از دور دست می تاب

 گذاشت، سرد بود ولی نوری آن باT بود. عزمش را جزمچشمانش تازه به تاریکی عادت کرده بود که راه پله بلند را دید. گام اول را بر روی پله ھا

، ...٢۵، ٢۴د کرد باید باT می رفت، پله سوم و بعد چھارم، راه بلندی بود پر از پيچ و خم زیر لب می شمر

ت، دوید، تنھا کاری که می توانست بکند. پله ھااحساس کرد چيزی فرو می ریزد به پشت سرش که نگاه کرد دید که راه پله در حال فرو ریختن اس

د. دستانش داشت خسته می شد که چيزی در تهبا سرعت فرو می ریختند ولی او توانست در لحظه آخر پله نھایی را بگيرد و از آن آویزان شو

قلبش جوشيد: تو می توانی اگر بخواھی این تنھا راھی است که داری. باید بخواھی تا بتوانی.

ز زیرخاک بيرون آمد و درست در مقابل او قرار گرفت.تمام نيروی بدنش را در دستانش جمع کرد و خود را باT کشيد. نور آن باT بود. ناگھان دری ا
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شود اگر تو بخواھی...دستگيره در را چرخاند ولی در باز نشد چيزی در ته قلبش فریاد زد: در قفل است اما باز می 

چشمھایش را باز ھم بست: من می خواھم پس می توانم.

شدن است.دستش را به دستگيره گرفت و در را باز کرد نور آن قدر شدید بود که احساس کرد در حال کور 

 پسرم بلند شو!چيزی او را تکان داد. این نور خورشيد بود. مادر باTی سرش کمی رنگ پریده به نظر می رسيد:

ب می دیدی؟از جایش بلند شد ولی منگ بود: اTن نيم ساعته که دارم صدات می کنم ولی بيدار نمی شی. خوا

ليغ و باز ھم موسسات آموزشی این یکی کنکور نبوداز دیشب تا به حال به اینترنت وصل بود و حال نامه ای داشت . نامه را باز کرد. باز ھم تب

موضوع نامه این بود: دیپلم حسابداری با سابقه کار فقط در شش ماه.

ابداری موفق. ولی این جمله ھيچ وقت فراموششلبخندی زد. باید ابتدا به یک دفتر پستی می رفت. حاT او دیگر یک سرباز بود و بعد شاید حس

نمی شد. چرا که به قلبش شليک شده بود درھا قفل ھستند ولی باز می شوند اگر تو بخواھی.

http://vista.ir/?view=article&id=223451

توصيه ھايی برای شرکت در کنکور

شاید وقتی توصيه ھای ما را بخوانيد، بگویيد كه حاT دیر شده است ، ما

باید زودتر به فكرمی افتادیم ، اما اشكالی ندارد، اگر شما برای شركت در

كنكور و طریقه فراگرفتن دروستان با گفته ھای ما وجه اشتراك داشتيد كه

چه بھتر و اگرنه ، به یاد این ضرب المثل بيفتيد كه <<ماھی را ھروقت از آب

،راھنمایی ھا٨٢بگيری تازه است >>.در صورت قبول نشدن در كنكور سال 

و به عبارت بھتر كليدھای طCیی را برای سال آینده آویزه گوشتان كنيد، به

این اميدكه موفق شوید. ما در این مطلب از جھات گوناگون می خواھيم به

كنكور بپردازیم و این كه چگونه دروس خود را مطالعه كنيد. فراموش نكنيدكه

كنكور، امتحان است ، امتحانی كه تكليف شما را برای مدارج باTتر درسی ،

مشخص می كند،امتحانی كه در بسياری از موارد سرنوشت شما را تعيين

با آن باTترین مقاطع دانشگاھی  تا  می كند، امتحانی كه از اول ابتدایی 

سروكار دارید.می خواھيم شما را یاری كنيم كه قدرت ارزیابی امتحانھایتان

در كه  امتحاناتی  از  منطقی  بتوانيدبه طو  و ھمچنين  باشيد  داشته  را 

كنكورھای مختلف از شما به عمل می آید سربلند بيرون بيایيد. ما درباره

روش ھای موفقيت آميز درامتحانات و نكته ھایی برای موفقت در كنكور و

نيزدوری از اضطراب به ھنگام امتحان مطالبی مفيدبرایتان ذكر می كنيم .

● به این نكات توجه كنيد

با ارزش الف) برگه ھای امتحانی قبلی می تواند یكی ازمھم ترین منابع 

 كنيد.باشد، پس ھر چه سریعترآنھا را به دست آورید و حل كنيد و سپس با پاسخنامه آنھا را مقایسه
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امتحان برسيد.ب) روز پيش از امتحان ، زمان برگزاری امتحان را كنترل كنيد و دقت كنيد به موقع به جلسه 

تر از آن خواھيد بود كه در روز امتحان سواTتج) اگر شب قبل از كنكور صرف مطالعه شود،ممكن است مطالب بسياری یاد گرفته شود، اما خسته 

را درست بخوانيد و پاسخ ھا را به یادآورید.

بلكه به اصCح و پردازش مطالبی كه می دانيد،بپردازید.د) ھنگام مرور نھایی نباید با یافتن تمام مطالبی كه ھنوز نمی دانيد خود را افسرده كنيد،

و) پيش از شروع امتحان سعی كنيد با نظم فكری صحيح در جلسه امتحان حاضر شوید.

● نكاتی برای موفقيت در كنكور

وفقيت در كنكور ضروری است . موفقيت قطعی وكنكور مھم ترین امتحان یك دانش آموز است ، از این رو نكاتی را به شمامی گویيم كه برای م

سال ھای دبيرستان است . از دست ندادنكامل در كنكور سراسری ونه فقط قبول شدن در یك رشته انتخابی ، مستلزم تCش و كوشش در ھمه 

وم و سال آخردبيرستان ) و استفاده درستفرصت ھای طCیی مثل تعطيCت تابستانی و به ویژه آخرین تعطيCت تابستانی (تابستان بين سال س

ن سال تحصيلی خود تا روز برگزاری كنكور برنامه ویژه ایاز آنھا در راه موفقيت از اھميت باTیی برخوردار است . داوطلب كنكور باید از ابتدای آخری

با سال ھای تحصيلی گذشته متفاوت است و در اینداشته باشد یا به اصطCح برای این مدت سرمایه گذاری ویژه ای كند، او باید بداند این سال 

درس ھای سال گذشته را نيز دوباره مرور كند. زمانمدت كوتاه باید كتابھای پرمحتوا و نسبتا پر حجم را فرابگيرد و در عين حال به موازات آن 

ر آینده برای آنھا موجوداست . اعتماد به نفسپرداختن به فعاليت ھای غيردرسی درسال پيش از كنكور باید به حداقل برسد،فرصت ھای زیادی د

خود را از دست ندھيد ودایما به خود بگویيد كه حتما در این راه پيروزخواھيد شد.

طراب دوری شود. ھر مشكل درسی كه نزددبيران یااشكاTت ، نكات مبھم و مسائل حل نشده حتما باید از دبيران پرسيده و از ھر گونه خجالت واض

د با تجربه در زمينه كنكور، مثل دیدار با قبول شدگاندانش آموزان حل و رفع شود، بھتر درذھن می ماند و توشه راه شما خواھد بود. مCقات با افرا

لعه مناسب نباشد،می توان در كتابخانه ھا درسموفق و حتی ناموفق وتبادل نظر با آنھا برای شما بسيار مھم است . اگر محيط منزل برای مطا

 بھترین شكل فراگرفت . برنامه درسی خود را طوریخواند. به ھوش و استعداد خود نباید شك كرد،بلكه باید در پی یافتن راھی بود كه درس را به

انب دبير شما، خوب بيان نشود و اودر بيان مطلبتنظيم كنيد كه بتوانيد آن را اجرا كنيد. ممكن است درسی كه در آن احساس ضعف می كنيد از ج

ه از كتابھای كمك درسی معتبر وتست زدناز خود ضعف نشان داده باشد، پس با مطالعه كتابھای كمك درسی این مشكل را حل كنيد. استفاد

 مستعد و ممتازبه جای حس حسادت و رقابتمناسب ، نقش مھمی در موفقيت وآشنایی شما با سواTت كنكور دارد. در برخورد با دانش آموزان

 كنكور است . نباید به خود بگویيد كه فCن درسباید روحيه ھمكاری و ھمياری درسی داشت ، كه نھایتا این كار متقابل بوده و به نفع داوطلب

با مرور دایم آنھا به دست می آید، اماسخت است ، باید متوجه باشيد كه ھر درس زبان خاص خود را دارد. شيوه موفقيت در دروس حفظی 

آید.موفقيت در دروس ریاضی و مانند آن حتما با حل كردن مسائل فراوانی در آن زمينه به دست می 

تCش كند و به ھر اندازه كه تCش كرده باشد، بابه تCش دوستان خود با چشم حسادت وناكامی نگاه نكنيد. ھر كس باید به اندازه توانایی خود 

ھمه درس ھای اختصاصی و عمومی توجه كافییاری خدا نتيجه خواھيد گرفت . برای موفقيت ھای باT و قبولی دررشته ھای موردنظر باید به 

پذیر نباشد،باید ميزان اھميت ھر درس در كنكورداشت ، اما درموفقيت ھای نسبی و قابل قبول ، در صورتی كه توجه خاص به ھمه درس ھا امكان 

 ، بيشترمطالعه شود.سراسری (ضریب ھر درس ) در نظر گرفته شود و ھر درسی كه اھميت بيشتری دارد بدون زیاده روی

ون را به حداقل برسانيد و از دنبال كردن افكاری كه ذھنبه بھانه رفع خستگی نباید از كتاب ھا فاصله گرفت و به تفریح پراخت ، باید تماشای تلویزی

شما را اشغال می كند، خودداری كنيد.

زقبل باید با رشته ھای مختلف تحصيلی در دانشگاهیكی از مھم ترین مسائلی كه باید در كنكورمورد توجه قرارگيرد، مسئله انتخاب رشته است ، ا

نكور،عدم آشنایی كافی داوطلبان با رشته ھایآشنایی كافی داشت و آنھا را با توانایی و عCقه خود سنجيد. علت بسياری از ناكامی ھا در ك

دانشگاھی باید به دقت توجه كرد و بينشتحصيلی و انتخاب رشته نادرست است . به رشته ھای مختلف دانشگاھی با ھمه جوانب و امكانات 

موردقبول شدن در فCن رشته دانشگاه نبایددرستی نسبت به رشته ھای نيمه متمركز و بورسيه داشت ،ھمچنان كه به ایده ال سازی افراد در

ز ھمه كمك و یاری جستن از خداوند بزرگ انتظارداشت .توجه كرد. نتيجه كنكور را باید در ورای تCش ھا وبھره مندی از حداكثر فرصت ھا و مھم تر ا

خت و حل و ھضم كرد.ھرگز نباید از فشارھا، ناتوانی ھا ومشقت ھای این راه گریزان بود، بلكه باید آنھا را شنا

● به این نكات در این باره توجه كنيد:

الف) توجه كامل به كتابھای درسی و فھميدن ھمه مطالب .
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ب) دقت به نكات ریز و كنكوری در درس ھا.

ج) توجه كردن به سرعت عمل و پاسخ به ھرمجموعه تست در مدت معين شده .

د) ارتباط با پشت كنكوری ھا و استفاده ازتجربه ھای آنھا.

و) انجام دادن برنامه منظم خود با صبر وپشتكار فراوان .

يد.ھـ) سعی كنيد به دوستان خویش روحيه داده و از به رخ كشيدن اطCعات خود به دیگران دوری كن

التی سرشار از اميد به خدا، به تست زدنی) در تمام حاTتی كه مشغول مطالعه ھستيد ویا آن ھنگام كه وارد جلسه امتحان می شوید با ح

مشغول شوید.

 به این كار اقدام كنيد و ميزان پيشرفت خود را مشخصر) اگر توانایی شركت در كنكور آزمایشی را كه قبل از كنكور اصلی اجرا می شود دارید، حتما

یت آنھا بپردازید.سازید، این كار باعث می شود كه شما نقاط قوت و ضعف خویش را شناخته و به رفع ضعف ھا وتقو

اشته باشيد و ھوش و استعداد وتوانایی ھایز) قبول نشدن در كنكور ھرگز نباید باعث دلسردی و نااميدی شما شود. باید به خوداطمينان د

 افرادی كه در بھترین رشته ھا مشغول تحصيCت عالیخدادادی را دست كم نگيرید، بلكه باید به آنھا و قدرت آنھا ایمان داشته باشيد.چه بسيارند

ھستند، در حالی كه بارھا وبارھا مسير علمی آنھا مسدود شده است . آنھا شاید

سيده اند.خسته شده باشند، اما مطمئن باشيد كه ھرگز نااميدنشده و با تCش و كوششی دوچندان به مقصدر

● از كنكور نترسيد

ین اضطرابات است ، اما از این مھم تر ھمترس از كنكور دوعلت دارد كه یكی آشكار و دیگری نھان است ، ترس از شكست ، مھم ترین علت ا

.اما علت دوم و پنھان ترس این است كهھست و آن این كه احساس می كنيد اگر موفق نشوید، پيش دیگران تحقير شده و آبرویتان می رود

يل باشد كه خود را به حركت در جھتیاحتماTھدف ھای انتخابی شما با ھدف ھای واقعی یكی نيستند، ممكن است اضطراب شما به این دل

مجبورمی كنيد كه مناسب شما نيست .

● مھمترین راھھایی كه می تواند دلھره ھا واضطرابھای كنكور را كاھش دھد به قرار زیراست :

تحان مطالعه كن.الف) درسھایتان را در طول سال تحصيلی مطالعه كنيد تا مجبور نشوید ھمه مطالب را در شب ام

باس پاكيزه و تميز وارد جلسه امتحان شوید.ب) شب كنكور زود بخوابيد و صبح زود بلندشوید. ابتدا حمام كنيد، بعد صبحانه بخورید و بال

ج) از درگيریھای لفظی در محيط خانه در شب كنكور بپرھيزید.

د) از مھمانی رفتن در شب كنكور و چند شب قبل از آن بپرھيزید.

يت و برانگيختگی برای یادگيری بيرون آمده و آماده جوابو) مرور و مطالعه را چند دقيقه قبل از شروعكنكور قطع كنيد تا فكر و ذھن شما از حال فعال

دادن مطالب آموخته شده باشد.

ھـ) قبل از كنكور چندبار به صورت آزمایشی خودتان را ارزشيابی كنيد.

ی) به این امر واقف باشيد كه امتحان به عنوان وسيله ای است جھت خودآزمایی و آموزش شما.

دھيد.ر) توان خود را با بحث با دوستان بر سرجزئيات و یا نگرانی برای یادآوری چيز معينی ھدر ن

اضر باشيد.ز) چند دقيقه قبل از شروع امتحان درمحوطه یا محيط آموزشگاه جھت آماده شدن برای امتحان ح

ژ) قبل از شروع امتحان از ماندن در محيطنامناسب مثل ھوای گرم یا سرد بپرھيزد.

حانی كامC توجه كنيد.ص) قبل از این كه به سواTت امتحان جواب دھيد، سعی كنيد به دستورات داده شده در ورقه امت

واحسن برخواھيد آمد و از امتحان دادن لذت میض) به محض گرفتن ورقه امتحانی به خودقوت قلب دھيد و تلقين كنيد كه از عھده امتحان به نح

برید.

پ) وقت امتحان را با توجه به تمام سواTت تقسيم كنيد.

ت) سواTت امتحان را از ساده به دشو آنھاارجواب دھيد.

ف) ھنگام تحویل گرفتن ورقه امتحانی نامه ) به تمام سواTت توجه نكنيد .

منبع : خانواده سبز
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توصيه ھايی برای کنکوری ھا

این ھفته به پایان دوره درس خواندن خود رسيده اید: حاT فصل چيدن ميوه و

محصول كار است. اكنون دیگر زمان حسرت و افسوس نيست. 

) ھيچ موضوع تازه ای را در این روزمطالعه نكنيد.١

) حجم مطالعه خود را سبك كنيد و تنھا به یادآوری مطالب بپردازید در این٢

روزحداقل یك بار به ھمه دروس نگاه بكنيد. 

) با تامل و آرامش سر فصل ھا را بخوانيد، نكات مھمی را كه زیر آن خط٣

كشيده اید مرور كنيد، تصاویر و نوشته ھای زیر تصاویر، پاورقی ھا و حاشيه ھا

را با نگاھی سریع مرور كنيد.

ميایی خون را كه بر اثر فشار ھای روانی و) نرمش را فراموش نكنيد. (ورزش موثر ترین راه پيشگيری از استرس و اضطراب است و تركيب شي۴

خستگی تغيير كرده است بھبود می بخشد.

) سعی كنيد به اموری بپردازید كه موجب تقویت انرژی و رفع خستگی شما می شود. ۵

) تمرین ((تن آرامی)) را برای كاھش اضطراب خود انجام دھيد.۶

طالعه اطCعيه ھای سازمان سنجش.  ) از پدر و مادر خود كمك بگيرید. مانند دریافت كارت، پيدا كردن حوزه امتحانی پيگيری و م٧

گھداری كنيد.) بھتر است از كارت ورود به جلسه یك كپی تھيه كنيد. شماره داوطلبی خود را نيز در جایی ن٨

) در صورت بروز سر درد تنھا از قرص استامينوفن فن ساده (نه كدئين دار) استفاده كنيد.٩

درس نخواندن باعث افزایش استرس شما می شود) درس خواندن در روز آخر مسلما موقعيت شما را خيلی تغيير نمی دھد. اما اگر فكر می كنيد ١٠

  از صبح تا ظھر بدون فشار و شتاب، كمی مرور كنيد در غير این صورت بھتر است استراحت كنيد.

) اگر آزمون شما بعد از ظھر برگزار می شود، صبح آن روز بخوابيد و خوب استراحت كنيد.١١

شته باشيد. بدین ترتيب ھنگام صبح مجبور به) وسایل خود را در جایی قرار دھيد كه به راحتی، قبل از خروج از منزل به آن ھا دسترسی دا١٢

گشتن و یافتن آن ھا نمی شوید و از اضطراب بيھوده جلو گيری خواھيد كرد.  

ه خانواده و دوستانتان سپری ساعت قبل از كنكور ذھنتان مشغول كنكور نشده ومضطرب نباشيد، بھتر است این اوقات را ھمرا٢۴) برای اینكه ١٣

شانی بخوابيد.    شب قبل از كنكور  كنيد، به پياده روی رفته ویا ورزش سبك انجام دھيد تا شب بتوانيد راحت وبدون دغدغه و پری

 بخوابيد.١٠ ساعت ▪ خوب است شب قبل از كنكور، پس از خواندن نماز، با خوردن یك غذای مقوی و كم حجم در حدود

 شب بخوابيد، نھایت استفاده را١٠یم در ساعت از سنگينی و رخوتی كه غذای شب ایجاد می كند و از عادت قبلی یك ماه آخر خود كه توصيه كرد

بكنيد و با دعا و توكل به خدا و آرامش بخوابيد. دیر خوابيدن كامC به ضرر شما است.

اده بسپارید تا شما را با آرامش بيدار كند و نيز تمام▪ بھتر است صبح، با صدای زنگ ساعت بيدار نشوید و این كار را به یكی از اعضای مطمئن خانو

ه از مواد دارای قند مثل كره و مربا یا عسل و چایشب نگران این كه صبح خواب نمانيد نباشيد. نماز صبح و صبحانه فراموش نشود. حتما در صبحان

ه نكنيد. شيرین یا آبميوه شيرین استفاده كنيد.اگر شير سيستم گوارش شما را می آزارد، از آن استفاد

Cآماده كرده و به موقع حركت كنيد.بھتر است▪ كارت ورود به جلسه، شناسنامه و یا كارت ملی، چند مداد مشكی خوب و ساعت مچی خود را قب 
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 عنوان استفاده نكنيد زیرا سرعت عمل شما رابرای جلوگيری از اتCف وقت و گم كردن راه، مسير را قبC بررسی نمایيد(از مداد اتود به ھيچ

می گيرد و موجب اتCف وقت می شود.  

● در جلسه كنكور

ن، دلشوره و نگرانی خاصی به وجود می آید كه الف) دور كردن اضطراب از خود در جلسه آزمون با نشستن در جلسه، برا ی بسياری از داوطلبا

يار دیده اید كه یك داوطلب با استعداد و با معلومات،طبيعی است. با خواندن آیات قرآن ویا دعای مورد عCقه خود، بر این اضطراب غلبه نمایيد. بس

 روز كنكور بتوانيد دانش خود را ھر چند اندك بهبه دليل اضطراب زیاد نتوانسته به نتيجه ای كه شایسته آن بوده است، دست پيدا كند. اگر در

باشيد كه دانش شما در جلسه كنكور كم یادرستی بر روی پاسخنامه منعكس كنيد، موفقيت بزرگی كسب كرده اید. به این نكته توجه داشته 

اب، آن چيزی را كه می دانيد، بر روی كاغذ بياورید.    زیاد نمی شود. اما تنھا عاملی كه به شما لطمه خواھد زد، این است كه نتوانيد در اثر اضطر

گویی به سؤاTت را عوض می كنند. یعنی گمانب) تنظيم وقت در جلسه آزمون بسياری از داوطلبان برای جلوگيری از كمبود وقت، ترتيب پاسخ 

 سراغ درس دیگر. این روش، اشتباه است. چونمی كنند مثC درس شيمی را بھتر می توانند پاسخ بدھند اوّل به سراغ شيمی می روند و بعد به

نحوی كه در دفترچه تنظيم شده است، پاسختنظيم سؤاTت در آزمون، كامC سنجيده شده می باشد توصيه ما این است كه: سؤاTت را به ھمان 

دھيد. 

رس را تنظيم كنند. برای تنظيم وقت جلسهبسياری از دانش آموزان در جلسه كنكور حتی اگر ساعت ھم داشته باشند، نمی توانند وقت ھر د

اعCم می نماید، جدولی ترتيب دھيد و زمان ھا راكنكور بھتر است چند روز قبل از كنكور بر مبنای زمانی كه سازمان سنجش برای سؤاTت ھر درس 

 خود را ارزیابی كنيد. قبل از شروع آزمون، روی برگه ای یادداشت كنيد.به این ترتيب در ھر لحظه می توانيد موقعيت

ج) نحوه پاسخگویی سؤاTت در جلسه آزمون 

 آزمون، امری حساب شده و سنجيده و دقيقـ سؤاTت را به ھمان ترتيبی كه در دفترچه تنظيم شده است، پاسخ دھيد، زیرا ترتيب سؤاTت در

است. 

 ولی اگر حل سؤال از حد متعارف تست، وقت گير ترـ ابتدا ھر سؤال را مطالعه نمایيد. اگر پاسخ و حل تست را می دانيد به آن سؤال پاسخ دھيد

منفی )-( آن را مشخص( مشخص كنيد و اگر سؤال برایتان مشكل است به طور قاطع آن را كنار بگذارید و با یك عCمت xاست، آن را با یك ضربدر)

ا داده اید.كنيد.به این ترتيب شما یك بار سؤاTت را تا پایان مطالعه كرده و پاسخ سؤال ھای ساده تر ر

كتاب تنظيم شده اند در ادامه، سؤاTتـ حتی اگر سؤاTت مشكل از ھمان سؤال اوّل شروع شد، نگران نباشيد، چون سؤاTت براساس فصول 

ساده تری وجود دارد كه به راحتی می توانيد از عھده آن ھا برآیيد. 

( مشخص كرده اید و آن ھا را حل كنيد.Cxمت)ـ پس از یك بارمروربه ساعت نگاه كنيد، اگر زمان دارید، به سراغ سؤال ھایی بروید كه با ع

وید. اگر ھنوز سؤالھایی مانده كه می توانيد حل كنيدـ به محض اتمام زمان پيشنھادی برای درس مورد نظر، آن را رھا كرده و به سراغ درس بعدی بر

صورت شما با وقتی كه می توانستيد صرف یك یا دونگران نباشيد، با اطمينان تست ھای آن درس را رھا كرده و به مبحث بعدی بپردازید. در این 

تست وقت گير نمایيد، می توانيد چھار یا پنج تست دیگر را پاسخ دھيد. 

صفحات یا بعضی از سؤاTت را فراموش نكردهـ توصيه مھم: تمام صفحات دفترچه سؤاTت را به خوبی بررسی كنيد و مراقب باشيد كه بعضی از 

باشيد.

نادیده نگيرید. به عCوه چيزی به سؤال اضافه نكنيد.ـ كلمه ای را از سؤال حذف نكنيد،مثC كلماتی از قبيل معموT یا تا حدی را كه در جمله است 

 زیر كلماتی چون معموT،گاھی یا ھميشه را خطھميشه سؤال را جواب دھيد نه جنبه ھای دیگری را كه خودتان در ذھن پرورانده اید. بھتر است

ت چند جوابی اھميت خاصی دارد.بكشيد كه در پاسخ دادن به اصل سؤال به آنھا توجه داشته باشيد. این نوع كلمات در امتحانا

ند.كلماتی از قبيل كلمات اغلب، به ندرت و گاھیمراقب كلماتی از قبيل ھميشه یا ھرگز باشيد، این قبيل كلمات اغلب نشانگر جواب غلط می باش

اوقات می تواند نشانگر جواب صحيح باشند. 

ی در اولين لحظه مبھم به نظرتان می رسد، چندـ در عين سرعت در پاسخگویی، از شتاب زدگی بپرھيزید و خونسردی خود را حفظ كنيد. اگر جواب

 آن استخراج كنيد. لحظه وقت صرف آن كرده و سپس با استفاده از معلومات كلی خود بكوشيد جواب درست را از ميان

ا كنيد، چون ضمن پاسخ دادن به دیگر سؤاTت نكاتـ ھمان طور كه قبC اشاره شد، اگر باز ھم رفع ابھام نشد، آن سؤال را عCمت زده و موقتا رھ

 و آنگاه جواب دادن به آن برایتان آسان خواھد بود.  تازه ای به یادتان خواھد آمد وپس از رجوع به پاسخ در می یابيد كه نكات تازه ای می دانيد
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ناراحت و نگران می شوید و از جواب دادن به بقيهـ ھيچ وقت روی سؤالی كه نمی دانيد، زیاد درنگ نكنيد و وقت خود را ھدر ندھيد، چون بيشتر 

سؤاTت نيز باز می مانيد. 

 از اشتباه، در پایان ھر ده تست شمارهـ پاسخنامه ھای سازمان سنجش به صورت ده تایی دسته بندی شده است. بنا براین برای جلوگيری

ده باشد، با تصحيح ده تست آخر، آن را رفع كنيد. سؤال را با شماره ھایی كه در پاسخ نامه عCمت زده اید، مقایسه كنيد تا اگر اشتباھی رخ دا

ردان ھنگام مرور جواب ھا، آنھا را عوض می كنند وـ چنانچه وقت ھست پاسخ ھا ی خود را به دقت مرور و اشتباھات را تصحيح كنيد. گروھی از شاگ

صحيح می كنند. البته ھمه شاگردان جواب ھایمقدار زیادی از پاسخ ھای صحيح را تغيير می دھند كه نا صحيح می شود به ندرت اشتباھی را ت

مواظب باشيد كه از این قبيل خطاھای مكررصحيح را تبدیل به نا صحيح نمی كنند بلكه سعی بر آن است كه اشتباھات اصCح شود. شما باید 

ویكنواخت اجتناب ورزید. 

 كنيد. این روش بسيار خطرناك است و ممكن استـ تذكر بسيار مھم: ھرگز سؤاTت را در دفترچه جواب ندھيد تا بعدا آن را به پاسخنامه منتقل

وقت تمام شود و شما فرصت نكنيد جواب ھا را به پاسخنامه انتقال دھيد. 

دانيد. اگر در یك درس فقط سه یا چھار سؤال را پيداـ ھيچ درسی را كنار نگذارید و در ھر درس به دنبال سؤال ھایی بگردید كه جواب آنھا را می 

ؤاTت یك درس را جواب دھيد و اگر قصد جوابگویی تمامكردید كه می توانستيد جواب دھيد، اميدوار باشيد.  ـ ھرگز فكر نكنيد كه می توانيد تمام س

 ھمين حاT خود را آماده كنيد كه ممكن است بهسؤاTت را داشته باشيد، با دیدن چند سؤال وقت گير و ابتكاری، مضطرب وآشفته خواھيد شد. از

نده ماست : چند سؤال متوالی پاسخ ندھيد.  بنابراین با توكل به خداوند مھربان كه در ھمه حال یاری كن

) به نتيجه كنكور اصC فكر نكنيد. ١

) به چشم و ھم چشمی دیگران نيندیشيد. ٢

باحثی را نظير شما نخوانده باقی گذاشته اند. ) به مباحثی كه فرصت نكرده اید خوب بخوانيد فكر نكنيد. این فقط مشكل شما نيست و اكثرا م٣

فقط به این فكر كنيد كه:  آموخته ھایتان را با آرامش بر روی پاسخنامه منعكس كنيد. 

منبع : روزنامه ھمبستگی

http://vista.ir/?view=article&id=264474

جايگاه آموزش و پرورش ( تعليم و تربيت ) در توليد علم

در اسCم «تفكر» زندگی دل و حيات قلب معرفی شده است. زیرا انسانيت انسان و

آدم پروردگار عالميان اتصالی كه با حق برقرار ميكند به نحوه ی تفكرادراك او از عالم و 

اوست. با تفكر قوای درونی انسان شكوفا ميشود و زمينه ی حركت كمالی او فراھم

می گردد لذا به ھمراه علم آموزی و تفكر تربيت یا پرورش اخCقی و تھذیب نفس نيز

مطرح ميشود كه در اسCم بر این امر بسيار تاكيد شده و از ھمان ظھور اسCم مبادی و

مبانی تعليم و تربيت به عنوان یك علم بنا نھاده شده است. تعليم و تربيت نه تنھا

ميتواند در رشد اخCقی، عقCنی، رفتاری و حتی جسمانی فرد موثر باشد بلكه وسيله

جامعه ميگردد و مسلمانان كه در ابتدا به اینای در جھت رفع نيازھای حقيقی و مصالح اجتماعی، به شمار ميآید، و عامل رشد و تحول اساسی 

مطرح آن روز بربایند و به دليل مشكCت و حوادثیضرورت پی برده بودند توانستند در مدت كوتاھی گوی سبقت در زمينھی توليد علم از تمدن ھای 
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تا این قرن مسلمانان جھان در كشورھای مختلفكه در تاریخ مسلمانان به وقوع پيوست این حركت سریع آنھا را به شدت كند نمود به طوری كه 

يشرفت بررسی شود و با دلسوزی و دور از نفعنتوانستند مجددا عرض اندام نمایند و امروز وقت آن رسيده كه عوامل محدود كننده و موانع پ

ین راھكارھای ارائه شده است كه عبارتند از:طلبيھای فردی راھكارھای موثر ارائه و جامه ی عمل پوشيده شود. كه در این مقاله بعضی از ا

رزی كه با توجه به اھميت موارد در قسمتاستقCل فكری- فكر دینی- توسعه ی آموزشی- رفاه مادی و معنوی- تبادل اندیشه و آزادی خرد و

راھكارھا و نتيجه آورده شده اند.

مقدمه:

فكر صحيح باشند و پيوسته بيندیشند؛ چنانكهنظام تربيتی اسCم بر تفكر صحيح استوار است و مقصد آن است كه تربيت شدگان این نظام اھل ت

ز امام مجتبی (ع) از ھند ابن أبی ھاله تميمیآن نمونه ی اعCیی كه ھمه جھت گيری ھای تربيتی باید به سوی او باشد این گونه عمل ميكرد ا

بّی به تفكر صحيح راه یابد و اندیشيدن درستآمده است: «رسول خدا ھمواره تفكر ميكرد». بنابراین سير تربيت باید به صورتی باشد كه متر

و با تفكر فعال ميشود و با گشودن دریچه تفكر درھایشاكلهٔ او شود تا زندگی حقيقی به او رخ نماید. زیرا نيروھای باطنی انسان و حيات حقيقی ا

لب معرفی شده است. زیرا انسانيت انسان وحكمت و راھيابی به حقيقت بر او گشوده ميشود. از این رو در اسCم تفكر، زندگی دل و حيات ق

 اوست. با تفكر قوای درونی انسان شكوفا می شود و زمينهادراك او از عالم و آدم و پروردگار عالميان و اتصالی كه با حق برقرار ميكند به نحو تفكر

مه ی Tزمه). امام خمينی ميفرماید: «تفكر مفتاح ابواب معارف و كليد خزائن كماTت و علوم است. و مقد١ی حركت كمالی او فراھم ميشود. (

ز با ادراك كه فكر می ناميم قوام نمی یابد وحتميه ی سلوك انسانيت است». از نظر عCمه طباطبائی: « زندگی انسان یك زندگی فكری است و ج

تدائی كه قدم برداریم، زندگی پابرجا مربوط به فكر صحيح واز لوازم بنای زندگی بر فكر این است كه ھرچه پایبند باشيم و در ھر راه رفته شده و یا اب

) تفكر تجزیه و٢ھم اقوام و استقامت خواھد داشت. (قيم و مبتنی به آن است و به ھر اندازه كه فكر صحيح باشد و از آن بھره گرفته شود، زندگی 

 ذھن پيدا شده است. اھل منطق فكر را چنينتحليل معلوماتی است كه ذھن اندوخته است. تفكر سير در فراورده ھایی است كه ابتدائاً برای

ب و مطلوب ھمان علم به مجھول غائب است.تعریف ميكنند: فكر عبارت است از اجرای عمليات عقلی در معلومات موجود برای رسيدن به مطلو

است و قرآن انسان را به روش فطری صحيح) انسان ھيچ وقت خالی و فارغ از تفكر نيست، و از ھمين روست كه ميگوئيم تفكر فطری انسان ٣(

 جوئی و كشف واقعيتھا- آن سان كهتفكری ميخواند و سبك خود قرآن و سيره ی معصومين چنين است. در انسان گرایش فطری به حقيقت

كه ھستند دریابد، دعایی از حضرت محمد روایتھستند- ودرك حقایق اشيا وجود دارد. یعنی انسان می خواھد جھان را و ھستی اشيا را آنچنان 

شده است كه:

پروردگارا موجودات را آنچنان كه ھستند به ما بنمایان

انسان در پی حكمت و فلسفه تCشی است درانسان به ذات خود در پی آن است كه حقایق جھان را درك كند و به راز ھستی دست یابد. رفتن 

) براساس ھمين ميل وگرایش است كه نفس دانائی و آگاھی برای انسان مطلوب و لذت بخش۴جھت پاسخگوئی به حقيقت جوئی آدمی.(

د آنكه حقيقت جوئی امری فطری است اما در تماماست. انسان به فطرت خود از جھل بی زار است و دوستدار دانائی و بينائی است. البته با وجو

ی و صفات منفی موروثی و اكتسابی و برخیانسانھا به یك ميزان نيست و در نتيجه تاثير برخی عوامل درونی مانند نفس پرستی و خودخواھ

 دست ميدھد و در بعضی انسانھا به حداقل میعوامل بيرونی مانند القائات منفی گوناگون از طرف محيط و اجتماع ، شدت و اصالت خود را از

رسد.

ضرورت تعليم و تربيت:

ند.تعليم و تربيت صحيح ميتواند فرد را به اوج ارزشھا برساند و یا اینكه وی را به سقوط بكشا

)۶گوش و دیدگان و دلھا قرار داد تا شكرگزار باشيد.»(«و خداوند شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد، در حالی كه ھيچ نمی دانستيد و برای شما 

تا انسان از كدر كانون خانواده و در آغوش والدین واز این رو مكتب اسCم برای تربيت در تمام مراحل و مقاطع زندگی دستورھای ویژھای داده است 

اده شود و پرورش یابد . تعليم و تربيت از آغاز زندگیمعلم و فرھنگ تعليم و تربيت مناسب و Tزم را ببيند و برای مراحل عالی تر زندگی انسانی آم

شناسایی نيازھای مادی و معنوی انسان و روشبشر بر فراز كره خاكی و تصرف او در طبيعت و تاثير وی در جامعه وجود داشته است و ھمواره 

رفته دامنه ی این شناخت به رشد و تكنولوژیارضای آنھا از طریق تعليم و تربيت به دست می آمده و به نسل بعد منتقل شده است، تا رفته 

واند در رشد اخCقی، عقCنی، رفتاری حتیامروز رسيده است. تعليم و تربيت (اعم از رسمی و غير رسمی، عمدی و غير عمدی) نه تنھا ميت

مار ميآید، یعنی نقش تعليم نه تنھا درجسمانی فرد موثر باشد بلكه وسيله ای است در جھت رفع نيازھای حقيقی و مصالح اجتماعی به ش
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او را دربر ميگيرد و عامل رشد و تحول اساسیعينيت بخشيدن به زندگی مادی و معنوی فرد متوقف و محدود نميشود، بلكه تمام شئون اجتماعی 

جامعه ميگردد.

 و منابع مالی نيست بلكه نظام تعليم و تربيتلذا مشخصه یك جامعه ی سالم و رشد یافته، تنھا داشتن موقعيت جغرافيایی خوب و معادن متنوع

ر زمينه ھای علوم، صنایع، اقتصاد، سياست وزنده و مترقی است كه انسانھایی آزاده و مستقل، خCق، مبتكر و تCشگر ميسازد تا جامعه را د

سان انجام ميگيرد.غيره از عقب ماندگی نجات دھند، زیرا ھمه ی اصCحات و فعاليتھا، به وسيله اندیشه و تCش ان

یست ميكردند، یعنی مردم در سایھی تعليم ازابوحامد محمد غزالی گفته است: اگر علما و معلمان نبودند مردم ھمچون بھایم و چھارپایان ز

)٧مرحلھی حيوانی به مقان انسانی ارتقاء مييابند. (

 واگذارند، انحطاطش شروع ميشود.پس سعادت و تكامل انسان، نيازمند تCش و توجه و حركت است، و اگر او را رھا كنند و به خود

انسان و سرایت عقاید و عادات و به طور كلییكی از عوامل دیگری كه ضرورت تعليم و تربيت را شدت می بخشد، و از آن ویژگی تأثير پذیری 

ا منفی در انسان جنبه ی تصاعدی می یابد و عCوهفرھنگ یك جامعه به معاصران و نسلھای آینده است. براین اساس تاثير تعليم و تربيت، مثبت ی

نسلی به نسل دیگر منتقل شود یا تمدنی را ایجاد كند و یابر خانواده و فاميل ميتواند جامعه ای را در عصری تحت تأثير قرار دھد و در طول قرنھا از 

پيدا كند از جمله:از بين ببرد. در زندگی معاصر دTیل فراوانی موجب شده است كه تعليم و تربيت اھميت بيشتری 

ید برای داشتن روابط اجتماعی صحيح و توان- دگرگونيھای علم و صنعت و گسترش و رشد تمدن و نياز به تخصص و مھارتھا و توانایی ھای جد١

رقابت و موفقيت در كار و مدیریت اجتماعی.

ز زندگی نحوه ی استفاده از توليدات جدید و- صنعتی شدن زندگی بشر و تغيير شيوه ی زندگی از سنتی به مدرن و لزوم یادیگری این شيوه ا٢

نتایج حاصله از علوم تجربی.

امانی ھای زجر دھنده تمدن جدید انسانی و- تھدید سرنوشت بشر به وسيله ی بحرانھای روحی، ضایعات اخCقی تبليغات گمراه كننده و نابس٣

جھان به دھكده ی جھانی.افزایش دائمی و مستمر آنھا با توجه به انعكاس سریع حوادث و ارتباطات جھانی و تبدیل شدن 

ا كه دانشمندان و فيلسوفان تربيتی امروز با تكيه- نارسایی ھای مكتب ھای تربيتی موجود در حل بحرانھا و نابسامانی ھای اسفبار انسانھا زیر۴

روم شده اند و نظام تربيتی با خCئی موھومبر علم تجربی و علم مداری و اندیشه ھای الحادی از رھنمودھای منابع آسمانی و وحی الھی مح

 بشری ضرورت پيدا ميكند.تعليم و تربيت در ایرانروبرو شده است. لذا یك مكتب تربيتی مبتنی بر علم و وحی و جامع و فراگير برای نجات جامعه

باستان:

آید قریب به پنج ھزار سال پيش از ميCد اقوامی درتمدن ایرانی تاریخی بسيار طوTنی دارد و چنانكه از تحقيقات باستان شناسان و مورخان بر مي

 آریایی نيز در حدود دو ھزار و پانصد سال تا یازده قرنفCت ایران زندگی ميكردھاند كه از تمدن و فرھنگ نسبتاً پيشرفت ھای بھره مند بودند. اقوام

است. برای پی بردن به ھدفھا و تشكيCت و روشھایپيش از ميCد به این سرزمين كوچ كردند و تمدنی را بنياد نھادند كه به تمدن آریایی معروف 

ی این دوران نيز توجه داشت به عCوه باید نھادآموزش و پرورش در ایران باستان در حقيقت باید عCوه بر عقاید دینی به وضع اجتماعی و سياس

 مطالعه كرد. كه پرداختن به ھمه ی این جزئيات،تربيتی در را در دوره ھای مختلف مانند دوره ی ھخامنيشی، اشكانی و ساسانی به طور جداگانه

كنيم.مجال و امكان نيست لذا مختصری درباره ی ھدفھا و سازمان و روشھای آموزش و پرورش بسنده مي

ر ایران به وجود آمده متاثر از دین زرتشت بشماریم،اگر دین ایرانيان باستان را دین زرتشت بدانيم و آئينھای دیگری را نيز كه تا نفوذ اسCم د

شوایان دینی پس از پدر مادر نخستين آموزگاران بهميتوانيم بگویيم درھمه ی این دوره ھا نخستين آموزشگاه پس از خانواده آتشكده ھا بود و پي

ه ی نيك، گفتار نيك و كردار نيك است كه سه اصلشمار می آمدند و مھمترین برنامه نيز آموزشھای دینی بود. در دین زرتشت ، را پيروزی اندیش

جوانان برای اجرای اصول سه گانه ی مذكور است.مھم این دین به شمار می آید. به این ترتيب ھدف اصلی آموزش و پرورش آماده كردن كودكان و 

ظور بوده است:ھدف دیگر آموزش و پرورش انجام وظيفه در خانه و كشور است.تربيت در ایران باستان به سه من

- خدمت به اجتماع.١

- خدمت به خانواده و رفع مسئوليت از پدر و مادر.٢

- بھبودی حال و برتری بر دیگران.٣

ظایف خانوادگی و اجتماعی و پيشرفتبنابراین ميتوان گفت كه ھدف اساسی ھمان تربيت دینی و اخCقی است كه به صورت انجام دادن و

نميتوان گفت كه سازمان واحدی در اینشخصی تحقق می یابد. سازمان آموزش و پرورش در طی چندین ھزار سال به یك حال نبوده است پس 
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 در این دوره به شمار می آمده اند. در دورھیدوره وجود داشته است اما خانواده و آتشكده و آموزشگاھھای دربار مراكز مھم تعليم و تربيت

اپور كه در قرن سوم ميCدی به دستور اردشيرساسانی دانشگاھھایی نظير جندی شاپور نيز بر این مراكز افزوده می شود. در دانشگاه جندی ش

د و پزشكانی را از یونان برای تدریس در این دانشگاهبابكان تاسيس شد كتب علمی و ادبی را كه از ھند و یونان آورده بودند به پھلوی ترجمه كردن

 و فرھنگی آن روزگار بود. كودك تا پنج سالگی دربه كار گماشتند. این دانشگاه تا اواخر قرن سوم ھجری وجود داشت و یكی از مراكز بزرگ علمی

گی كه آن سن را تميز عقلی می ناميدند انجامخانواده و در ميان زنان تربيت ميشد و آموزش دینی و علوم و فنون در سن ھفت تا پانزده سال

 به كودكان تلقين ميكردند. به طور مثال بهميگرفت. روش عمده آموزش و پرورش، شفاھی و حفظی و تلقينی بود و گاه نيز مطلوب نادرستی را

بر روی زمين است و برحسب اراده ی اواطفال تلقين ميشد كه شاه به خواست خدا و موھبتی الھی بر تخت سلطنت نشسته و نمایندھی او 

 را تا حد پرستش دوست بدارند. آموزش و پرورش كهامور كشوری را سامان ميدھد. بنابراین ھمگی باید چشم بر حكم و گوش بر فرمان او نھند و او

حيه گذشت و سعه صدر و عCقه به علوم و فنون را نامشمه ای از آن را بيان كردیم بيشك دارای محاسنی بود كه از مھمترین آنھا می توان ایجاد رو

ا ایجاد و ارائه كنند و در پيشبرد دانش و ھنر سھيمبرد و این دو جنبه سبب شد كه مردم این سرزمين در دوره ھایی از تاریخ، امپراطوری بزرگی ر

Cم دارای عيب ھایی بود كه مھم تر از ھمه طبقاتیباشند. اما از سوی دیگر نظام تربيتی ایران باستان به ویژه در سالھای پيش از ظھور دین اس

را ميتوان ذكر كرد. این نوع تعليم و تربيت ھمراه بابودن آموزش و پرورش و ایجاد روح فرمانبرداری از قدرتمندان و پيروی كوركورانه از حاكمان 

)٨ای پذیرش دین جدید آماده ساخت. (ستمگریھا و تندرویھای حاكمان دورھی ساسانی، به سقوط این سلسله منجر شد و ایرانيان را بر

تعليم وتربيت در اسCم:

كی تربيت كرده بود، معلم و مربی آن شد. توالی این دوتعليم و تربيت اسCمی با نزول قرآن تولد یافت و پيامبر اسCم (ص) كه پروردگار او را به ني

نصر برنامه و معلم در مجموعه نظام تربيتی اسCمی است.رویداد ميمون و مبارك پرده از یك راز برميدارد و آن اھميت بسيار باT یا كليدی بودن دو ع

 این دو یعنی برنامه و معلم در حكم عود استواراین سخن ھرگز به معنی سبك انگاشتن دیگر عناصر نيست بلكه دقيقا تأكيد بر این نكته است كه

كند، معلم كانونی است كه چرخه ی آموزشی براین خيمه ی بلندند. معلم، نقش برگشت ناپذیر و غير قابل انكاری در چرخه ی آموزش ایفا می 

ليل معلم مقام رفيع وارزشمندی را به خود اختصاصمحور آن می چرخد و قوام و دوام این چرخه به موقعيت و جایگاه معلم بستگی دارد. به ھمين د

تأكيد شده و كار او را ھمانند نقش پيامبران و مصلحانداده است. از این رو در روایات و مستندات دینی ما، بر نقش معلم و جایگاه وی به طور جدی 

 مدون تعليم و تربيت است آغاز كرده اند و ھمينالھی شمرده اند. مسلمانان بحثھای جستجوگرایانه ی خود را از قرآن كه اولين و مھمترین سند

و نيزدستاوردھای مادی و تجربی است به روی آنانمنبع بود كه دروازه ھای علوم و دانش را در معنی عام كلمه، كه اعم از علوم شرعی و مذھبی 

 علوم و معارف بشری به یك بينش یا دیدگاه كامCً تازهگشود. مقصود آن است كه مسلمانان با الھام از قرآن و به ویژه اولين آیات وحی، در زمينه ی

مختلف ھمه از یك منبع، كه ھمان فيض بخشیو بی سابقه رسيدند و آن مسأله اتحاد یا وحدت در علوم بود. در این بينش، علوم ودانش ھای 

د ھم ھستند بدین سان برنامه و محتوای آموزشخواست الھی است سرچشمه می گيرند؛ بنابراین نه تنھا با یكدیگر در تضاد نيستند بلكه ھمانن

وليه به خوبی موید آن است. اما برخی از ضرورتھایاسCمی متاثر از این دو عنصر یا دو مقوله از شناخت بوده و شواھد تاریخی، حداقل در قرون ا

يرد و توجه بيشتری به آن مبذول شود. و بعد از آنزمانی و مكانی و ھمچنين زیربنایی بودن مسائل دینی موجب شد تا این دانش در اولویت قرار گ

 اكتسابی اعم از نظری و تجربی به تاخير واردعلم حدیث و تفسير و فقه اضافه شد و آن گاه نوبت به علوم ادبی رسيد و آموزش و تدریس علوم

برنامه ی درسی افزوده شده است تاریخ،برنامه ی درسی و نظامی تربيتی اسCم شدند. و از جمله این علوم كه در اوایل ظھور اسCم به 

چنين تعليم و تربيت كه نخست درسھاییروانشناسی، جامعه شناسی، اخCق، زبان شناسی، جغرافی، منطق و جز آنھا را باید نام برد. ھم

ر راه دستيابی به ھویت مستقل خود گامھمچون فلسفه، اخCق، روانشناسی و شاید منطق مورد بحث و دقت نظر قرار می گرفت وبه تدریج د

 قوی دانش شيمی زودتر از دیگر دروس وارد برنامهبرداشت. در بحث علوم طبيعی و تجربی به عنوان جزیی از مواد درسی، ما برآنيم كه به احتمال

شيمی به تدریج دانشھای دیگری ھمچونی آموزشی شده و آن ھم در ارتباط با حوزه ی درسی امام صادق(ع) در مدینه بوده است. پس از 

دان بزرگی را به سوی خود فرا خواندند. محمدبنریاضيات، نجوم، فيزیك، و پزشكی در عرصه ی برنامه ھای آموزشی درخشيدند و نوابغ و اندیشمن

م، بھاء الدین عاملی و دھھا نام دیگر كه نه تنھاموسی خوارزمی، محمدبن زكریای رازی، ابوعلی سينا، حسن بن ھيثم، ابوریحان بيرونی، عمر خيا

زمينه ی این علوم به یك معجزه شباھت داشت.تاریخ علم، كه جامعه ی انسانی وامدار آنھاست. از آن جمله اند. پيشرفت سریع مسلمانان در 

م ترجمه متون اسCمی و مشروح آنھا در«تأثير فرھنگ اسCمی در پيشرفت علوم ریاضی طب و شيمی شواھد بسيار دارد حتی در قرون سيزدھ

)٩مدارس عامی آكسفورد،با شوق و عCقه دنبال می شد».(
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 ی شاخه ھای مختلف علوم، از فقه و تاریخ تا فزیكبه این ترتيب از اواخر قرن سوم تا نيمھی قرتن پنجم ھجری تقریباً ھمه ی دانشمندان در ھمه

رسيده بود. اما متاسفانه این راه ادامه پيدا نكرد وو شيمی و پزشكی مسلمان بودند به طوری كه نتيجه ی كارھای آنان به دورترین نقاط دنيا نيز 

دریجی ناميد ھرچند از بيان مفصل علتھای موثر درپس از آن به دورانی از ركود و بی حركتی می رسيد كه می توان آن را نقطه تنزل یا انحطاط ت

 و تاكيد انحصاری نھادھای آموزشی بر علومپيدایش این ركود و توقف در این مقاله معذوریم، ولی ميتوانيم تك بعدی شدن برنامھی آموزشی

 و فتنه مغول در قرن و حوادث غم انگيز دیگریمذھبی و تاسيس نظاميه ھا و در رأس ھمه نظاميه بعذاد، ضرورت پيروی انحصاری از مذھب اربعه

 عثمانی، پایان حاكميت اسCم درھمچون دویست ساله صليبی، برخوردھای نظامی بين دو دلت مقتدر به اصطCح اسCمی یعنی صفویه و

ن استعمار را می توان نام برد.اندلس، نابودی بسياری از تأسيسات فرھنی و آموزشی در این سرزمين و آغاز توطئه ھای گوناگو

نقش دانشگاه در تعليم و تربيت:

ی با توليد دانش ندارد درست نيست. پس دانشگاهدانشگاه اسCمی محل توليد دانش است نه ترویج آن و این كه ما فكر كنيم دانشگاه ميانهٔ خوب

ر آن باشد آن ھم از نوع ترویجی، این دانشگاه رااوTً دانشگاھی علم گراست و ثانياً پاسخگوی نياز جامعه است و اگر فقط نوعی دانش اندوزی د

 در غرب ھم این مسئله مطرح است. دانشگاھھاینمی توان اسCمی دانست. اما در مورد امكان آن باید اوTً این نكته را گوشزد كنيم كه امروز

بال ميكنند كه علوم تجربی ھم بر یك مفروضاتغرب كه مبتنی بر روش شناسی پوزیتيویستی و تجربه گرایی دارند این مسئله را به طور جدی دن

ی و معنادار بودن رفتار انسانی نقش مفروضات غيرغير تجربی و مبانی متافيزیكی اند. در حوزھی علوم انسانی به دليل ویژگی پدیدھه ای اجتماع

دتر ميشود. در فلسفه تعليم و تربيت یكتجربی و به عبارتی مفروضات ھنجاری و ارزشی و تاثيرشان بر نتيجه و محصوTت تCشھای علمی حا

 حركت كند. مسلماً ھر علمی جھتی را دنبال ميكندبحث مطرح است به نام جھت علم یعنی بایدھا و نبایدھا وغایاتی كه علم در راستای آنھا باید

ھی باید مقدمه ی معرفت هللا باشد و ما آیات خدا راكه می تواند بر فرآیند علمی آن تاثير بگذارد از دید ما ھمه ی علوم چه حوزوی و چه دانشگا

 چون در این مسئله اتفاق نظر است كه بایدھا وكشف كنيم و به چه چيزھای باTتری پی ببریم. از این جھت ميتوان نقش دانشگاه را مؤثر دانست

اسCمی شود در خصوص آشنایی با فلسفه ی علم ونبایدھا را باید از دین گرفت. پس به یك معنا حوزه باید دانشگاھی شود و به یك معنا باید 

يم و در خصوص تھجر زدایی، اسCمی شدنعلوم اجتماعی و تحوTتی كه امروزه در علم رخ داده است دانشگاھی شدن حوزه را از آن می فھم

كنون بحث رابطه دین و علم مطرح شده است یعنیحوزه، و این ایدھای است كه مطلوب است. زیرا با توجه به تحوTتی كه در دنيا رخ داده است ا

ب ھای خاص خود را دارد. نمی گوئيم كه دانشگاهفھميده اند كه جدائی علم از دین آنھا را دچار بحران ھویت كرده است.البته دانشگاه ھم آسي

دانش باشيم ترویج دھنده ی آن ھستيم؛ علت این امرتوليد ندارد، بلكه توليد ھم ميكند منتھا ھنوز یك مشكل وجود دارد. ما بيش از اینكه مولد 

چيست؟

ا در زمينی كشت كردیم كه نميروید و لذا بایدبرداشت این است كه ما دانشگاھی آوردیم كه مبتنی بر یك مبنای معرفتی خاص است به عبارتی م

ل دانشگاه بر مبنای وابستگی ایجاد شد چون رژیمدر دانشگاه تغيير و تحول اساسی ایجاد كنيم. دانشگاه ما اوTً مستقل نيست، از ھمان روز او

نشگاه یكی از ابزارھای اجرایی رژیم پھلوی در جھتشاه و مخصوصاً رضا شاه وابستگی را دنبال ميكرد و وابستگی فكری در رأس آن بود و ایجاد دا

وابستگی فكر و اندیشه بود ثانياً فایده مند ھم نبود.وابستگی فكری در رأس آن بود و ایجاد دانشگاه یكی از ابزارھای اجرایی رژیم پھلوی در جھت 

علوم انسانی( بيگانه با آن چيزھایی كه در جامعهبرای اینكه دانشگاھھای ما به تغيير حضرت امام (ره) گرفتار ایسمھایی ھستند ( به خصوص در 

شامل حوزه ھم ميشود. در مورد توليد علممی گذرد. ثالثااً مسئله تھذیب نفس مطرح است. البته تھذیب نفس فقط شامل دانشگاه نمی شود 

از برای دانشگاه خود بنياد، دین پرور و دانشگاھیما ھم باید سھيم باشيم و ھمراه حركت توليد علم در جھان شویم ولی اكنون ساز و كار موردني

رھيخته جامعه یعنی دانشگاھيان كه قشركه بتواند سھيم باشد فراھم نيست، ما وقتی به دیگر كشورھا می نگریم می بينيم كه به قشر ف

رند و امكانات فراوانی نيز در اختيار دارند كه ھيچمعدودی از جامعه ھستند توجه فراوانی ميشود و در ساختار قشر بندی اجتماعی اھميت بسيار دا

 باید در بستر فرھنگی مناسب قرار بگيرد و نه بهكدام در اینجا در اختيار یك محقق ایرانی نيست. یعنی نه زمينه فرھنگی آن ھست چون دانشگاه

ھای علمی باT ببرد توجه ميشود در اینجا عCوه برلحاظ ساختاری به آنچه در دنيا معمول است و می تواند ميزان مشاركت و سھم ما را در فرایند

یست داشته باشد و آن مسئله ساختاریمسئله ی فرھنگی، معرفتی یا اجتماعی و غيره مسئله در نقش و جایگاھی است كه یك عالم می با

مبنای دیگری باشد ھمان طور كه امروز ژاپن سھمبرميگردد. بنابراین در مرحله اول ما می خواھيم سعی داشته باشيم ولی این سھم ما شاید بر 

می توانيم سھيم باشيم با مفروض ھا و مبانیدارد اما سھم خودش را پذیرش مبنای فرد گرایانه دانشگاه غربی به دست نياورده است. ما ھم 

ح ميشود ما می توانيم رنگ و صيغه ی دینی به علمدیگر. درباره ی علم دینی آنجا كه بحث فلسفه ی تعليم و تربيت و مبانی ماوراء الطبيعی مطر
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 ی تعليم و تربيت و جھات آن بسنده می كند؟ خير؛بدھيم. اما آیا این به معنای آن است كه علم دینی صرفاً به مبانی ماوراء الطبيعی و فلسفه

ه را كشف كرد ، ھم در استفاده از این رابطه و ھمبخشی از علم دینی به انگيزه ی دانشمند دینی برميگردد. یك دانشمند بعد از این كه یك رابط

قدمه ای برای چيز دیگر ميباشد می تواند با دیگردر اینكه یك رابطه ای را كشف كرد ھم در استفاده از این رابطه و ھم در اینكه این رابطه م

نيست كه بعد انگيزشی ھم در انتخاب مسئله ودانشمندان متفاوت باشد. امروز دانشمندان روی بعد انگيزشی بحث ميكنند و كسی ھم منكر این 

بخشی از آن به شفافيت بخشی به ميانی دینیھم در فرایند تحقيق و ھم در نتيجه ی آن خيلی نقش دارد. بخشی از علم دینی به انگيزه ھا، 

ربيت مربوط است. ولی آیا علم دینی صرفاًبرميگردد كه به عنوان مبانی متافيزیكی می تواند عمل كند و بخشی ھم به فلسفه ی تعليم و ت

ش؛ ھم به لحاظ معرفتی ھم به لحاظ انگيزشی.پرداختن به مبانی متافيزیكی است؟ خير ما روش تجربی را دنبال ميكنيم اما در بستر خاص خود

)١٠ن عالم و با آیات خدا برخورد كند. (مسلماً نگاه یك مسلمان و موحد به عالم متفاوت است و او نمی تواند ھر طور كه خواست با ای

راھكارھای توليد علم:

ما باید سالھای طوTنی زحمت و مشقت بكشيم- استقCل فكری: امام خمينی(ره) رمز موفقيت را در استقCل فكری ميداند ایشان می فرمایند: ١

یگر احتياجی به شرق وغرب نداشته باشيم. و بایدتا از فطرت ثانی خود متحول شویم و خود را بيابيم و روی پای خویش باشيم و مستقل گردیم ود

 مھم را انجام دادیم مطمئن باشيد كه ھيچكس واز ھمان بچه ھا شروع كنيم و تنھا مقصدمان تحول انسان غربی به انسان اسCمی باشد. اگر این

نند به ما ضربه بزنند. تنھا آنھا ميتوانند از داخل خود ماھيچ قدرتی نميتواند به ما ضربه بزند. اگر ما از نظر فكری مستقل باشيم آنھا چگونه می توا

... یكی از علل عقب ماندگی كشورھا( عقب مانده)به ما ضربه بزنند، در داخل فردی را درست كنند و بعد توسط آن ھرچه ميخواھند انجام ، دھند

ده بود كه می ترسيدند اصCً وارد یك عملی بشوند....ھمين بود كه اصCً فكر خودشان را نمی گذاشتند كه اینھا به راه بيندازند و تبليغات طوری ش

. اینجا اگر بھتر نباشد از آنھا بدتر نيست،شما مگر چه چيزتان از سایر بشر كمتر است، بشر ھمه جا یك جنس است و یك نوع است و یكی است

یران فرار كردند، آنھا بودند كه تفكراتشان را برای آنھالكن نگذاشتند كه این بھترھا و این مغزھای متفكر به كار بيفتد، آن مغز متفكرھایی كه از ا

 آن خوف ھایی را كه ایجاد كرده بودند در كشور ما ھم كنارداشتند، برای خارجی ھا به كار می انداختند... و اميدوارم كه مغزھا را به كار بيندازید و

)١١بگذارید و با شجاعت وارد شوید و كار خودتان را انجام بدھيد. (

ذكر شدیم ميتواند در بھبود استقCل فكری و در- فكر دینی: فكر دینی و اسCمی كردن دانشگاھھا و مراكز تعليم و تربيت ھمانطور كه قبCً مت٢

ن طریق رفته اند و در ھر دورھای از تاریخ بروز و ظھورنتيجه توليد علم تاثير بسزایی داشته باشد، انسانھایی بوده اند كه ھمانند پيامبران به ای

ده اند. حضرت امام خمينی یكی از این مربيان و معلمانداشتھاند و چراغ ھدایت و رشد انسانھا را در دست گرفتھاند و راه روشن را به نسلھا نمایان

 یك تعليمات الھی بود كه تنھا پيامبران وامامان والھی بوده اند. تعليمات امام خمينی(ره) با توجه به ھمه ابعاد حيات و گسترش و تابناكی اش

س وحی الھی می چرخيد. دینی كه حكم قانون رااوليای خدا پيموده بودند. اساس این تعليمات دین بود، دینی كه بر محور علم و عمل و براسا

رد، ھنر دارد، مدیریت دارد، قضا دارد واز ھمه باTتردارد و Tزم اTجراست، دینی كه سياست دارد، فرھنگ دارد، تاریخ دارد،مدنيت دارد، اقتصاد دا

ادبيات دارد، یعنی ھمه ی ميدان ھا و عرصه ھایش با عنصر زیبایی عجين است.

رد كه پژوھش و تحقيق سنگ بنای حركت- توسعه آموش: گسترش فضای آموزشی و تحقيقاتی در كشورھای توسعه یافته نشان از این امر دا٣

صه اساسی برای بروز و ظھور استعدادھایعلمی و فنی و شكوفایی صنعتی و تكنولوژیك آنھا بوده و به ھمين دليل، تحقيق و پژوھش یك عر

ائز اھميت است و به ھمين دليل در ھر گونهدرخشان محسوب ميشود. این عرصه برای شناسایی نيروھای خCق و با استعداد و نوپرداز بسيار ح

سانی غفلت كرد. كمبود پژوھشكده ھا و دانشگاھھا ومراكزبرنامه ریزی استفاده بھينه از امكانات موجود نباید از نقش منابع كارآمد و جوان نيروی ان

مدرن برای جذب جوانان جھت شناساییآموزش عالی به نوبه ی خود در كاھش تعداد پژوھشگران نقش اساسی دارد. گشایش مراكز جدید و 

ه جوانان به مطالعات و پژوھشھای خاصی ازوكشف استعدادھای جوان ودرخشنده، باید در اولویت قرار گيرد. تحقيقات نشان داده است چنانچ

خصص ارزندھای دست مييابند و این ھمان رازابتدای مسير شغلی خود بپردازند، پس از گذشت مدت زمان مشخصی، در آن رشته از مطالعات به ت

نداشتن ھيچ گونه برنامه ی پویا و مستمرپيشرفت و رشد مشھود دنيای غرب ميباشد. دست به دست چرخاندن محققان و آواره ساختن آنھا و 

دليل مطالعات و پژوھشھا در ایران از رشدبرای ادامه تحقيقات و پژوھشھای آنان، موجب ایجاد گسستگی در رشته تحقيقات شده و به ھمين 

)١٢خوب و قابل مCحظه ای برخوردار نميباشد. (

نتيجه:

ن جامعه ایران جامعه ای مذھی و مسلمان است اینیكی از منابع تعيين كننده بایدھا و نبایدھا، ھدفھا و غایتھای آموزشی دین است و طبعاً چو
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 دھی را داشته باشند و دانشگاھھا ذیل این ارزشھایاھداف را باید اسCم تعيين كند. در این بين حوزه ھا و روحانيون باید نقش ارزشگذاری و جھت

ھای علميه و روحانيون؛ متوليان اصلی استنباطاتغایی و با عنایت به این جھت گيری ھای كلی به فعاليتھای عملی و شغلی بپردازند. چون حوزه 

 معرفتی خود ارزشھای غایی و جھت ھای كلیو برداشتھای دینی اند، طبعاً این وظيفه ی آنان است كه با توجه به توسعه ی قلمروی كاری و

 طور قطع استنباط اھداف آموزشی می بایست متناسب باتعليم و تربيت را استنباط و اخراج كنند و در اختيار دانشگاه و دانشگاھيان قرار دھند. به

 اقتصادی و عدم تأمين معاش از علل عمدھی بروزشرایط زمانی، مكانی و با توجه به تحول متالوژی در شيوھی استنباط باشد ضمناً تاثير مشكCت

ھای تحصيلی كامCً مشھود است از ھمهانحرافات اخCقی و اجتماعی ھستند و در سCمت جھانی و كيفيت فرھنگی، زندگی خانوادگی و فرصت

صادی می كاھد بنابراین سازمان اجتماعیمھمتر این است كه از ميزان شركت اجتماعی مخصوصاً در زمينه ھای سياسی، اجتماعی علمی، اقت

ن امكانات تحصيلی و معيشتی آنان از سویمخصوصاً در زمينه ھای سياسی،اجتماعی و حمایت از محصCن، محققان و پژوھشگران و فراھم نمود

د ھمچنين تبادل اندیشه و زنده و فعال بودن مجالسدولت و مدیران و افراد اجتماع در تشویق و ترغيب این قشر فرھيخته ميتواند بسيار موثر باش

باشد و رشد و شكوفایی استعدادھا در گروعلمی ھمراه با مباحثه و مجادله ی علمی و برخورد اندیشه ھا ميتواند عامل حل مجھوTت ذھنی 

 بود. زیرا یكی از راھھای توليد علم نظریه پردازی از كهآزادی بيان نظرات و افكار است كه بدون آزادی،بيان آزادی اندیشه بيھوده و بی نتيجه خواھد

د ورزانه و آزاد اندیشانه در زمينه ھای مختلف وجودتا خردورزی نباشد نظریه پردازی ھم نخواھد بود پس در دانشگاه باید آزادی ھر نوع نقادی خر

تماعی عقاید و حاصل خردورزی وافكار علمی وداشته باشد و صاحب نظران بدون ھيچ ترس واھمه از اشخاص یا واحدھای نظارتی كنترل كننده اج

ی خود را در اختيار مسئوTن و نھایتاً جامعه قراراشخاص یا واحدھای نظارتی كنترل كننده اجتماعی عقاید و حاصل خردورزی و افكار علمی و منطق

ار قرار گرفته تا جایی كه احترام به علما را واجبدھند كه در این ميان شأن و تقدس مقام اھل علم در تعاليم دینی ما مورد تاكيد و اھميت بسي

ھای غير ضروری توسط بعضی از گروھھا می تواند دردانسته است نباید نادیده گرفته شود، زیرا بی احترامی در محيط كار یا در اجتماع یا كنترل

با توجه به مشھود بودن این امر نياز به پژوھشھا وكاستن انگيزه این و نياز فطری افراد یعنی فطرت حقيقت جوئی تاثير فراوانی داشته باشد كه 

نظر سنجی و آمارگيری برای اثبات این واقعيت احساس نمی شود.

پی نوشتھا:

١٩٣- سيری درتربيت اسCمی ، ص١

٢۵۴، ص۵- تفسيرالميزان، عCمه طباطبایی، ج٢

.٢٣- منطق مظفر، چاپ نجف، ص٣

.٢۴٧، ص٢- تفسير الميزان، عCمه طباطبایی،ج۴

.٢۶٧- مبانی تعيم و تربيت اسCمی، محسن شكوھی یكتا، ۵

.٧٨- قرآن سوره نحل، آیه ۶

.١١- احياء علوم الدین، ابوحامد غزالی، ص٧

.١- برگفته از فلسفه تعليم و تربيت، ح٨

.٣٢٣-١٣۶، صص١- ھمان منبع، ج٩

- برگرفته از ھمان منبع١٠

٣٢٣-٣٢۶- آئين انقCب اسCمی، صص١١

- برگرفته از كتاب جستاری در توسعه آموزشی، دكتر عبدا... جاسبی.١٢
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جايگاه ارزيابی درونی در بھبود کيفيت عملکرد مراکز آموزش عالی و دانشگاه

ھا

) مقدمه١

آموزش عالی ایران در دو دھه گذشته به چالشھا و مسائل متعددی مواجه

شده است. گسترش كمی دانشگاه ھا، كثرت موسسات آموزشی متنوع،

بيكار از تعداد دانشجویان و گاھا وجود خيل عظيم دانش آموخته  افزایش 

جمله چالشھایی ھستند كه نظام آموزش عالی ایران را با مشكCت عدیده

ای مواجه نموده است. گسترش كمی نظام آموزش عالی بدون توجه به

بافت اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جامعه، توان  و  موجود  ظرفيت ھای 

كاھش كيفيت نظام آموزش عالی نيز به دنبال خواھد داشت. در واقع نمی

توان گسترش كمی و ازدیاد تعداد دانشجویان و دانش آموختگان را دليلی بر

الی ایران منجر شده است و نظام دانشگاھیوجود كيفيت مطلوب دانست. این چالش ھا لزوم مسئوليت پذیری و پاسخگویی را در نظام آموزش ع

 از آنجا كه دانشگاھھا از جمله مھمترین نھادھاییرا وادار به باز اندیشی در ساختار، رسالت، اھداف، كاركردھا و فرایند ھای خود نموده است.

نھا الزامی است.ھستند كه جوامع جھت رشد و توسعه به آنھا نياز دارندشفافيت، پاسخ گویی، بھبود كيفيت در آ

يت در سازمان ایفاء و به شكل مطلوب و اثرمدیریت عملكرد به عنوان یك نگرش نوین مدیریتی نقش اساسی در ھدایت و تركيب مولفه ھای كيف

 ). واضح است كه وجود یك فرایند مدیریت عملكرد مطلوب در موسسات آموزش عالی١٣٨٣بخش بر فرایند كيفيت مدیریت می نماید (سلطانی، 

عملكرد دانشجویان، دانش آموختگان و اعضایایران بھبود كيفی آنھا را به دنبال خواھد داشت. مدیریت عملكرد در موسسات آموزش عالی به 

نھا را به نحو مطلوبی ارزیابی نموده و از نتایج آن جھتھيات علمی و عوامل اثر گذار به كيفيت آنھا توجه دارد و مولفه ھای كيفی این گونه ازسازما

ر ھدایت و تركيب مولفه ھای كيفی دربھبود ضعف ھا و تحكيم قوت ھا استفاده می نماید. ھمان گونه كه مدیریت عملكرد نقش اساسی د

رایند مدیریت عملكرد در سازمان ایفا كند.سازمان ایفا می كند، ارزیابی كيفی سازمانھا نيز می تواند رھنمودھای مفيدی برای بھبودی ف

 سازمان می باشد. در واقع بھبود كيفيت مستلزمارزیابی به عنوان یكی از مھم ترین سازو كارھای مدیریت عملكرد در توليد و توسعه كيفيت در

مری كامC عينی و مشھود است. سازمانھایارزیابی كيفی است و این در تمام سازمان ھا اعم از سازمانھای صنعتی، بازرگانی و آموزشی ا

كيفيتند. اجرای راھكارھای بھبود مستمر كيفيت درصنعتی و بازرگانی به دTیل مختلف تجاری- رقابتی و جلب رضایت مصرف كننده ناگزیر از بھبود 
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 موسسات آموزش عالی تفاوت ھای زیادی دارند، ازاین گونه از سازمان ھا واجب و ضروری است. اما این سازمانھا با سازمانھای آموزشی به ویژه

بازرگانی توليد ملموس نيست و مصر ف كننده مشخصی در این گونه ازیك طرف در موسسات آموزش عالی بر خCف سازمانھای صنعتی و 

جه نموده است. به ھر جھت ارزیابی كيفی یكی از مھمسازمانھا وجود ندارد. این موارد تعریف، ارزیابی و تضمين كيفيت را در آنھا با مشكCتی موا

ترین ملزومات سازمان ھا است و موسسات آموزش عالی از این امر مستثنی نيستند.

) كلياتی در باب كيفيت٢

 )١٠٢٧: ١٣٧۶ “ و از ریشه عربی ” كيف “ و به معنی چگونگی، چونی، صفت و حالت چيزی است ( عميد، Qualityكلمه كيفيت معادل Tتين ” 

 چه معنا است؟فارغ از معنای لغوی آن اولين سوالی كه درباره آن مطرح می شود این است كه واقعا كيفيت به

، از آن جمله در صحنه صنعت و بازرگانی، كيفيتادبيات مختلف موجود بيانگر این است كه تCشھای وافری برای تعریف این واژه صورت گرفته است

لی در مورد كيفيت برای اولين بار در صنعت ظاھربرای سالھای متمادی از جایگاه واTیی برخوردار بوده است. از لحاظ تاریخی عقيده عمومی و ك

 و بازرگانی انجام داده است. ( روینستين،شده است، ادوارد دمينگ از جمله افرادی است كه تCشھای زیادی را برای بھبود كيفيت در صنعت

 )١٣٨٣ترجمه زین آبادی، زارعی، 

Cك ھای مصرف كنندگان می باشد كه ھمين امرآنچه كه در تعریف كيفيت در حوزه صنعت و بازرگانی نقش اساسی ایفا كرده است، معيارھا و م

موجب ظھور مفاھيمی نظير، بھبودمستمركيفيت و مدیریت كيفيت جامع شده است.

سازمان است. تعاریف مختلفی در موردمدیریت كيفيت جامع یكی از رویكردھای جدید مدیریت است كه ھدف عمده آن بھبود مستمر کيفيت 

كز بر مشتری و مصرف كننده، مشاركت ومدیریت كيفيت جامع عنوان شده است. اما آن چه كه در بين تمامی این تعاریف مشترك است، تمر

 ) سرچشمه مدیریت كيفيت جامع را تCشھای١٩٩٩ ) كليفورد و اسميت ( ٢٠٠١تشكيل تيم كاری و بھبود مستمر یادگيری می باشد ( اونال ، 

 بر ) سرچشمه آن را ظھور نظریه روابط انسانی التون مایو معرفی نموده اند. اما اكثرا اعتقاد٢٠٠٢فردریك وینسلو تيلور و اسریكانسان و دالریمپل ( 

این است كه ادوارد دمينگ اولين فردی است كه مدیریت كيفيت جامع را مطرح نموده است.

ا می كند ، در واقع این اصول و توجه به آنھاتوجه به اصول منشعب از مدیریت كيفيت جامع، نقش اساسی را در بھبود كيفيت در سازمانھا ایف

، كليفوردو اسميت،٢٠٠٠، اونال، ٢٠٠٣بينگ سان ، تعریف كيفيت در حوزه صنعت و بازرگانی را تسھيل نموده است، این اصول عبارتند از: ( چانگ 

١٩٩٩.( 

- تمركز بر ھدف و مصرف كننده

- رویكردھای سيستماتيك برای عملياتی كردن اھداف

- توجه به رشد و بھبود مداوم و یادگيری

- مشاركت و تشكيل تيم كاری

- تفكر بلند مدت و دور اندیشی و ....

) كيفيت در آموزش عالی٣

يفيت در آموزش عالی وجود ندارد ( چانگ بينگمفھوم كيفيت در آموزش عالی به راحتی قابل تعریف نيست و ھيچ گونه توافقی در مورد تعریف ك

ن چيست؟ “ تعریف ) پيچيدگی نظام آموزش عالی و مشخص نبودن اینكه واقعا” مصرف كننده آن كيست؟ و ” توليد آ٢٠٠٢، راو ، ٢٠٠٣سان، 

 ).١٣٨٣كيفيت در آن را با مشكل مواجه نموده است. ( روینستين، ترجمه زین آبادی، زارعی، 

اشد، در آموزش عالی ” كيفيت تابع نظر مشاھده گردر آموزش عالی نيز آنچه كه در تعریف كيفيت مركزیت دارد، دیدگاه ھا و نظرات مخاطبان می ب

ر خود به تعریف آن می پردازند ( روینستين، ترجمهاست “. مشاھده گران و مخاطبانی كه كيفيت را خود تعبير می كنند و با توجه به دیدگاه و نظ

ند، از این ) لذا باید گفت ارائه نيمرخی از كيفيت ھميشه با عينيت ھمراه نيست و با ذھنيت حركت می ك١٣٨٠، بازرگان، ١٣٨٣زین آبادی، زارعی، 

اریف ھنجار مدار و ھم تعاریف معيار مدار در موردرو باید پذیرفت كه كيفيت به راحتی قابل سنجش و اندازه گيری نخواھد بود و در نتيجه ھم تع

 ).١٣٧۴كيفيت می توانند معتبر و صحيح باشند. ( بازرگان، 

ش عالی در خصوص كيفيت تقریبا ) معتقد است كه ” تعریف ارائه شده از سوی شبكه بين المللی نھادھای تضمين كيفيت در آموز١٣٧۴بازرگان ( 

ایران ھمنواست، این نھاد كيفيت را ميزان تطابقبا اكثر فعاليت ھای صورت گرفته در خصوص ارزیابی كيفيت، در سطح بين المللی و از جمله در 
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ف و انتظارات تعریف نموده است “ .وضعيت موجود نظام ھای آموزش عالی با الف) استانداردھای از قبل تعيين شده ب) رسالت، اھدا

) ضرورت تضمين كيفيت در آموزش عالی۴

زش عالی ھستند، اما كيفيت بيش از دوكيفيت، ھزینه و بھره وری به عنوان سه عامل اساسی مورد توجه خاص دانشگاه ھا و موسسات آمو

نوعی تحت تاثير عامل كيفيت قرار می گيرند، اگرعامل دیگر مورد توجه جدی قرار گرفته است چون اعتقاد بر این است كه ھزینه و بھره وری به 

 )١٣٨٠ ) ساليس به نقل از صدیقی ( ١٣٧٩ زاده، كيفيت بھبود یابد، ھزینه ھا كاھش یافته و بھره وری افزایش می یابد ( ساموئل، ترجمه حسين

وزش عالی را آشکار نموده است »ودر جـــایمعتقد است«چھار الزام حرفه ای ، اخCقی، رقابتی و مسئوليت پذیری ضرورت تضمين كيفيت در آم

 می شود. بنابراین تمامی) می گوید” جھان در حال تغيير است و روز به روز بر حالت عدم قطعيت و عدم تعين آن افزوده٢٠٠٣دیگر لوس وبر (

موقعيت دانشگاه ھا در قبال كيفيت بسيارموسسات آموزش عالی تحت فشارند تا پاسخ ھای مطلوبی در قبال نيازھای اجتماعی ارائه دھند، 

به جامعه ارائه دھند كه دائما دغدغه بھبود كيفتپيچيده است، تجربه ھا ثابت نموده اند كه دانشگاھھا در صورتی می توانند بھترین خدمات را 

خدمات خود را داشته باشند“.

يفيت مطلوب خدمات این گونه موسسات دارند.از آنجا كه مخاطبان و ذینفعان موسسات آموزش عالی به ویژه والدین انتظار زیادی در خصوص ك

والدین پيش از آن كه به فكر تولد نوزادانشانكيفيت نظام ھای آموزش عالی به یكی از موضوعات مھم و اصلی والدین تبدیل شده است. امروزه 

داخت. یقينا ھر پدر و مادری می خواھد فرزندش ازباشند به این می اندیشند كه فرزندان آنھا در چه مدرسه و چه دانشگاھی به تحصيل خواھند پر

ك” مدرسه خوب“ و یك ” دانشگاه خوب “ ثبتآموزش مطلوبی بھره مند شود و به ھمين علت است كه والدین سعی می كنند فرزندانشان را در ی

 ).٢٠٠٣ب “ باشند. ( مك بيت ، نام نمایند. لذا Tزم است نظام ھای آموزشی به این مھم بياندیشند كه چگونه می توانند ” خو

نان بخش نخواھد بود. كيفيت پایين آموزش،به ھر حال در صورتی كه كيفيت مراكز آموزش عالی مطلوب نباشد، آینده علمی و فنی كشور اطمي

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی كشورھاھمچنين به فقر نيروی انسانی متخصص و ماھر می انجامد و در نتيجه اھداف برنامه ھای رشد و 

وال خواھد برد، چرا كه نقش اساسی دانشگاهبا مشكCت عدیده ای مواجه خواھد شد و این امر، دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی را زیر سئ

ور می باشد، بنابراین نظام آموزش عالیھا، اتخاذ استراتژی ھای سنجيده جھت توسعه منابع انسانی متخصص و ماھر جھت رشد و توسعه كش

ه به ھر كدام از آنھا بدون در نظر گرفتن دیگریبه عنوان نظامی پویا و ھدفمند نيازمند توجه و گسترش در ھر دو بعد كمی و كيفی است كه توج

منجر به ایجاد مسائل و مشكCتی برای نظام آموزش عالی خواھد شد.

) ارزیابی و نقش آن در تضمين كيفيت در آموزش عالی۵

)١٩٩۴با تعـــریف كامـــل آن صـــورت می گيرد. ھيلز (پيش از ھر چيز Tزم است كه با مفھوم« ارزیابی» آشنا شویم. زیرا درك كامل از نقش ارزیابی 

ای جمع آوری،) می گـوید« ارزیابی به معنای قضاوت كردن به وسيله برخی از معيارھا است، ارزیابی به معن٢٠٠٣به نقل از بوردن و دیوج ھونگ (

ی باشد.بيبای به نقل از كيامنش (تحليل و تفسير داده ھا، جھت بررسی ميزان دسترسی به ھدف ھای سازمانی و ھدف ھای عملكردی م

ير نظامدار شواھدی كه در نھایت به قضاوت) تعریفی نسبتا كامل از ارزیابی مطرح نموده است او ارزیابی را در«فرایند جمع آوری و تفس١٣٨١

برمی گيرد. عنصر اول نظامدار بودن است كهارزشی با چشمداشت به اقدامی معين می انجامد» می داند. این تعریف چھار عنصر كليدی را در 

ت و عنصر سوم قضاوت ارزشی است كهحاكی از درجه ای از دقت و برنامه ریزی جھت گردآوری اطCعات است، عنصر دوم تفسير شواھد اس

 از این امر است كه ارزیابی آگاھانه و به منظورارزیابی را از حد توصيف فراتر می برد ، چھارمين عنصر « با چشمداشت به اقدامی معين» حاكی

انجام اقدامی در آینده صورت می گيرد.

او در خصوص لزوم ارزیابی كيفی در ) می گوید«تضمين كيفيت در آموزش عالی بدون ارزیابی آن امكان پذیر نيست» . در جای دیگر ٢٠٠١بنت ( 

جيد؟ چگونه می توان متوجه شد كه یادگيریآموزش عالی می گوید«چگونه می توان كيفيت آموزش ھای ارائه شده به وسيله دانشگاه ھا را سن

انشجویان در آینده از آموزش خوبی بھره مند خواھدمورد انتظار در دانشجویان رخ داده است؟ چگونه می توان از این موضوع اطCع حاصل نمود كه د

ھزینه آن را متقبل می شوند آموزش خوبی راشد؟ والدین چگونه می توانند از این موضوع اطCع حاصل كنند كه فرزند آنھا در دانشگاھی كه 

ینھا سواTت مھمی ھستند كه باانجام ارزیابیدریافت خواھندنمود؟ دولتھا چگونه از اثر بخشی آموزش ھای ارائه شده اطCع حاصل می كنند؟ ا

كيفی می توان بدانھا پاسخ گفت. ».

ن است، از طریق انجام یك ارزیابی جامع میلزوم پاسخ گویی و مسئوليت پذیری نظام آموزش عالی و تضمين كيفيت مبتنی بر ارزیابی كيفی آ

 جدایی ناپذیر ھر سازمان و ھر برنامه است،توان به نقاط ضعف و قوت پی برد و بھبود نقاط ضعف و تحكيم نقاط قوت پرداخت. ارزیابی عنصر
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) ارزیابی، مھمترین ساز و كار مدیریت عملكرد۶خواھد داد.بازخوردھای ناشی از انجام ارزیابی به نحو بسيار موثری اقدامات آینده را تحت تاثير قرار 

در بھبود و توسعه كيفيت

ز آنجا كه در مدیریت عملكرد تمركز اصلی برارزیابی یكی از مھمترین ساز و كارھای مدیریت عملكرد جھت توليد و توسعه كيفيت می باشد. ا

ای ھيات عملی، دانشجویان، مدیران و كاركنانعملكرد و كيفيت عملكرد كاركنان است، درارزیابی عملکرد موسسات آموزش عالی نيز عملكرد اعض

) می گوید  «مدیریت عملكرد برای اندازه گيری و ارزیابی عملكرد به مجموعه عوامل موثر در١٣٨٣در ارزیابی مد نظر قرار می گيرد. سلطانی (

زند» در موسسات آموزش عالی نيز عCوه برعملكرد كيفی توجه دارد و برای عملياتی كردن این توجه دست به طراحی ساز و كارھای Tزم می 

به طور كلی بر كيفيت عملكرداعضاء و  اثر گذار  مولفه ھای  به  اعضاء Tزم است  ازارزیابی عملكرد  نقل  به   Tبو توجه شود. ھـ . س  نظام   

رار گيرند:) معتقد است كه برای ارزیابی عملكرد كيفی كاركنان Tزم است مولفه ھای زیر مورد ارزیابی ق١٣٧٢بازرگان(

مولفه ھای محيطی موثر در عملكرد كيفی- ارزیابی زمينه عملكرد كيفی: بررسی محيطی كه عملكرد در آن اجرا می شود به منظور تعيين 

كاركنان

موعه عواملی كه در مبانی كيفيت موثرند- ارزیابی درونداد عملكرد كيفی، ارزیابی عوامل تشكيل دھنده عملكرد كاركنان و ارزیابی مج

يفيت- ارزیابی فرایند عملكرد كيفی، ارزیابی روند كاری فرد به منظور نظارت بر چگونگی توليد ك

ده توسط كاركنان- ارزیابی برونداد عملكرد كيفی: یعنی ارزیابی ميزان تحقق اھداف و اثربخشی كيفيت توليد ش

كه طی فرایند علمی نقاط ضعف را به قوت تبدیلدرون مدیریت عملكرد ارزیابی نقش بررسی، بازیابی، قضاوت و تعيين نقاط قوت و ضعف را دارد 

خواھد كرد.

) الگوی اعتبارسنجی، الگوی مناسب و متناسب جھت ارزیابی و تضمين كيفيت در آموزش عالی٧

بی یاری برسانند. برای ارزیابی الگوھای متعددی ارائهبرای ارزیابی موسسات آموزش عالی، الگوھای ارزیابی می توانند به بھترین نحو به امر ارزیا

) این الگوھا را به سه دسته كلی زیر تقسيم نموده است:١٣٨١شده است. كيامنش(

) الگوھای مبتنی بر تحقق اھداف١

) الگوھای قضاوتی (قضاوت بر اساس مCكھای درونی، قضاوت بر اساس مCكھای بيرونی)٢

) الگوھای تسھيل تصميم گيری٣

تنی بر نظر متخصصان ، مبتنی) این الگوھا را به شش دسته: مبتنی بر ھدف، مبتنی بر مدیریت ، مبتنی بر مصرف كننده ، مب١٩٨٧ورتن وسندرز(

) آنھا را به ھفت دسته: پاسخ گویانه ، مبتنی بر طرحھای١٣٨٠بر اختCف نظر متخصصان و طبيعت گرایانه تقسيم بندی نموده اند و یا بازرگان(

تحقيق آزمایشی، ھدف آزاد ، مبتنی بر مدافعه ، و كاربرد گرا تقسيم بندی نموده است.

 الگوی: تحقق ھدف(الگوی تایلر)، الگوی ارزیابی اختCفی، الگوی ارزیابی سيپ ،۵).معتقد است كه از ميان تمامی این الگوھا ١٣٨٣زین آبادی(

 اند. الگوی اعتبارسنجی یكی از با سابقهالگوی ارزیابی یوسی ال ای و الگوی اعتبارسنجی در موسسات آموزش عالی كاربرد بيشتری داشته

). از١٣٧۶ الگوھا نيز به شمار می رود( بازرگان، ترین الگوھای ارزیابی آموزشی – خصوصاً در آموزش عالی است و در عين حال از بحث انگيزترین

مورد استفاده واقع شده است، انجمن نورث –لحاظ تاریخی این الگو از دھه آغازین قرن بيستم به منظور قضاوت درباره سازمانھای آموزشی 

).٩٨؛ ١٣٨٠عالی بوده است( بازرگان، سنترال (دانشگاھھای شمال مركزی آمریكا) از جمله پيشگامان استفاده از این الگو در آموزش 

).این الگو را بدین صورت تعریف می كند. « اعتبارسنجی عبارت است از فرایند بررسی كيفی٢٠٠٣انجمن اعتبارسنجی آموزش عالی امریكا (

) دام  باشد.  آن می  وبھبود  در تضمين كيفيت  آنھا  تحریك  برای  آموزش عالی  اعتبارسنجی می گوید«٢٠٠٠بيرونی موسسات  تعریف  در   .(

آنھا»این نظارت منجر به اعطای رتبه بهاعتبارسنجی عبارت است از نظارت رسمی برنامه و موسسه، توسط اعضای بيرونی برای سنجش كيفی 

 استانداردھای از پيش تدوین شده است یا خير؟»آنھا می شود، بطور كلی اعتبارسنجی بدین مورد می پردازد كه آیا برنامه یا موسسه مطابق با

 و یا مدرسه مورد ارزیابی، بازدید به عمل می آید ودر این الگو از طرف موسسه یا سازمانھای ارزیابی، با فاصله ھای زمانی از موسسه ، دانشكده

 دارد مورد قضاوت و ارزیابی قرار می گيرد، این الگوموسسه با توجه به معيارھای كمی از قبل تعيين شده و با توجه به آنچه كه در حال حاضر وجود

).١٣٨٠:٣٣یك مطالعه ھمه جانبه را از تمام ابعاد یك موسسه انجام می دھد. (كيامنش، 

).٢٠٠١به طور كلی اعتبارسنجی نقشھای زیر را در نظام آموزش عالی ایفا می كند:(لون ،

ه است یا خير؟- تشریح و رسيدگی به این امر كه آیا موسسه یا برنامه به استانداردھای مورد نظر دست یافت
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فيت نظام- مشاركت ھر چه بيشتر اعضای ھيات علمی ودانشجویان به عنوان یكی از عوامل مھم در سنجش كي

- كمك به موسسه برای ایجاد معيارھای مورد قبول كيفيت

- تجھيز موسسه در برابر فشارھای درونی و بيرونی

- تحریك موسسه برای رشد و بھبود استانداردھای كيفی

- مشاركت ھمه جانبه اعضاء موسسه در فرایند ارزیابی

دترین الگوھا برای ارزیابی كيفی نظامھای آموزشبه ھر حال تجارب بين المللی بيانگر آنست كه الگوی اعتبارسنجی یك از مناسبترین و پركاربر

به گ این الگوست،  در كاربرد  با سابقه  از كشورھای  یكی  متحده آمریكا  ایاTت  زارش انجمن اعتبارسنجی آموزش عالیعالی است. كشور 

 ھزار دانشكده اعتبارسنجی شده اند. اعتبارسنجی فرایندی دارد كه انجام ھر كدام از٣٠٠٠ در حدود ٢٠٠٢) در این كشور تا سال ٢٠٠٢آمریكا(

) مراحل اعتبارسنجی را به٢٠٠١ نقل از ایتون (مراحل كاركردھا و نتایج خاصی به بار خواھد داشت. انجمن اعتبارسنجی آموزش عالی آمریكا به

ترتيب ذیل معرفی نموده است:

) ارزیابی درونی١

) ارزیابی بيرونی ( تشكيل ھيات ھمگنان، بازدید، قضاوت)٢

) نيز این فرایند را تحت عنوان ارزیابی درونی و ارزیابی بيرونی معرفی نموده است.١٣٨٠و بازرگان(

يدی برای بھبود كيفی گروھھای آموزشی،تجارب ملی در خصوص اعتبارسنجی در آموزش عالی نيز حاكی از آنست كه این الگو رھنمودھای مف

ابی درونی در سطح گروھھای آموزشی در حالدانشكده ھا و دانشگاھھا ارائه كرده است. در ایران مرحله اول الگوی اعتبارسنجی یعنی ارزی

می توان جھت بھبود نقاط ضعف و تحكيم نقاط قوتاجراست. نتایج حاصل از این ارزیابی پيشنھادات و راھكارھایی را ارائه می دھد كه از آنھا 

رفته و الگوی اعتبارسنجی تكميل می گردد كه البتهاستفاده نمود. با انجام این مرحله و متعاقب آن تشكيل ھيات ھمگنان ارزیابی بيرونی صورت گ

 سال١٠ی فرایند ارزیابی درونی در ایران كمتر از مرحله دوم این الگو یعنی ارزیابی بيرونی تاكنون در كشور ایران اجرا نشده است. قدمت اجرا

د در ادامه به ذكر تعاریف، مفاھيم و فرایند آناست. با توجه به نقش مھمی كه ارزیابی درونی در بھبود كيفی نظام مورد ارزیابی ایفا می كن

پرداخته شده و مراحل آن با مراحل مدیریت عملكرد در بھبود كيفيت مقایسه خواھد شد.

) ارزیابی درونی، تعاریف، ضروریات و نقش آن در بھبود كيفيت عملكرد٨

)در تعریف ارزیابی درونی می١٩٩۴ت، گوليكسون (ھمانطور كه پيشتر ذكر شد ارزیابی درونی یا خود – ارزیابی مرحله اول الگوی اعتبارسنجی اس

) به١٩٩١ی شود، ارزیابی درونی است» و یا آرنولدTو (گوید: « ارزیابی كه بوسيله اعضای یك واحد آموزشی و یا افراد درگير در یك برنامه انجام م

 از بھبود سازمانی و) ارزیابی درونی را بدین صورت تعریف می كند« ارزیابی درونی نوعی از تحقيقات عملی است كه١٩٩۴نقل از باب كوین (

 حل نيست. بلكه نقش آن تصحيح اشتباھات و اجرایتغييرات برنامه ریزی شده حمایت می كند، نقش ارزیابی درونی تنھا تحليل مساله و ارائه راه

راه حلھای ارائه شده جھت بر طرف نمودن نقاط ضعف و كمبودھا می باشد»

 مسائلی كه در تحقق این ھدفھا) می گوید: « منظور از ارزیابی درونی آنست كه دست اندركاران نظام نسبت به ھدفھای نظام و١٣٨٠بازرگان(

آن به برنامه ریزی فعاليت ھای آینده جھت بھبودوجود دارد، آگاھی بيشتری بدست آورند، سپس ميزان دستيابی به آنھا را بسنجند، تا بر اساس 

ود آن ارزیابی و بر اساس آن فعاليت ھای آینده برنامهكيفيت بپردازند، به عبارت دیگر در ارزیابی درونی، ميزان تطابق ھدفھای نظام با وضعيت موج

).١١۴ریزی می شود» (صفحه 

 ھای نظام (موسسات آموزش عالی) میارزیابی درونی به عنوان یك رھيافت مشاركتی كه به بازنگری منظم، سيستماتيك و جامع فعاليت

خاص و برجسته است.انجامد و مبتنی بر فرایندھا و واقعيت ھای موجود موسسات است دارای مجموعه ای ازویژگيھای 

) به برخی از این ویژگيھا اشاره كرده است:١٣٨٠بازرگان(

- برانگيختن دست اندركاران نظام برای مشاركت در بھبود آن

- كمك به خود تنظيمی امور نظام آموزشی

- كمك به خود تنظيمی امور نظام آموزشی

- بھبود بخشيدن بر كيفيت نظام آموزشی

) نيز ویژگيھای ذیل از جمله مھمترین مشخصه ھای ارزیابی درونی معرفی نموده اند:١٣٨١رحيمی و دیگران(

www.takbook.com

www.takbook.com



- ارزیابی درونی فرایندی خود – خواسته است

- ارزیابی درونی ارائه یك زبان مشترك در نظام مورد ارزیابی را به دنبال دارد

- ارزیابی درونی چشم به واقعيت ھا و امكانات و وضعيت موجود دارد

- ارزیابی درونی مشاركت ھمگان را در نظام ارزیابی را به دنبال دارد

- ارزیابی درونی بھبود مستمر و ارتقاء كيفيت را به دنبال دارد

- ارزیابی درونی منجر به یادگيری سازمانی می شود

می و كاركنان یك نظام آموزشی، پذیرفته شود و بهبه ھر حال ارزیابی درونی به عنوان فرایند خود در آینه دیدن چنانچه از طرف اعضاء ھيات عل

برنامه ریزی جھت ارتقاء كيفيت و فعاليتھای آن نمودعنوان یك ابتكار عمل از متن یك نظام با اھداف تقویت و حمایت از خCقيت ھای درون گروھی و 

ا برنامه مورد ارزیابی منجر شود. اما نكته اصلی درپيدا كند می تواند به تغيير وضعيت موجود و اصCح نقاط ضعف و بھبود و ارتقاء كيفيت نظام ی

ن زمينه بھبود و ارتقاء واحد مورد ارزیابی است،ارزیابی درونی رغبت و ھمكاری اعضاء نظام (موسسه آموزشی) جھت انجام این امر و فراھم آورد

 تعاملی مشاركتی به بررسی و) از ارزیابی درونی كه از آن به عنوان مكانيزمی كه جامعه دانشگاھی را از طریق فرایندھای٢٠٠١توصيف تووار (

تنی بر اصول و پيشبایستھایی است كه توجه بهارزشگذاری واقعيت ھای كارشان ترغيب می نماید، بيانگر ھمين امر است. پس ارزیابی درونی مب

).١٣٨١آنھا به انجام اثربخش فرایند آن منجر می شود، این اصول عبارتند از: (رحيمی و دیگران،

- تمایل اعضاء نظام مورد ارزیابی جھت انجام ارزیابی درونی

د.- تصریح ارتباطات ميان مجریان و كليه افرادی كه به نحوی متاثر از انجام این فرایند ھستن

 سازمانی- مشخص بودن روش و فرایند اجرا در جھت برآورده نمودن اھداف و مقاصد درون سازمانی و برون

- تصریح ساز و كارھای تشویقی و ترغيبی جھت تداوم و به كارگيری نتایج حاصل از اجرای طرح

- ایجاد ساختار و نھاد متولی ارزیابی درونی در نظام.

انگونه كه مدیریت عملكرد سازمان ھا را ازبا رعایت اصول فوق و مشاركت ھر چه بيشتر نظام مورد ارزیابی نتایج مفيدی حاصل می شود. ھم

با ارائه راھكارھا وحالت كنترل كيفيت عبور داده و به سمت توليد و ایجاد كيفيت سوق می دھد، ارزیابی درونی ني ز عCوه بر كنترل كيفی، 

و در این راستا ارزیابی درونی می تواند بھترینرھنمودھا، نوید بخش ایجاد كيفيت نيز ھست. رسالت مدیریت عملكرد ایجاد و توليد كيفيت است 

وسيله باشد.

زیابی خود خواسته است، اعضای یك نظام تصميم می گيرندتفاوت ارزیابی درونی یا خود ارزیابی با انواع دیگر ارزیابی ھا در این است كه اوT این ار

 نوع ارزیابی از ارزیابی ھای دیگر است، چرا كه ھرتا ضعف ھا و قوت ھای خود را آشكار نمایند. مشاركت و ھمكاری در این فرایند وجه تمایز این

شده به واسطه این مCك ھا و شاخص ھا اصولیاندازه اعضاء و نظام در تدوین مCك ھا و شاخص ھای كيفی حضور داشته باشند، ارزیابی انجام 

ثير آن در بھبود عملكرد در این است كه ميزان پاسخ گویی وتر بوده و با مقاومت و تعارض مواجه نخواھد شد. ویژگی بارز دیگر این نوع از ارزیابی و تا

را در قبال عدم دسترسی به اھداف مسئول می دانندمسئوليت پذیری اعضا و نظام در قبال عملكرد خود افزایش می یابد. در واقع اعضاء نظام خود 

اومت در برابر تغيير كاھش می یابد. از آنجا كه ھر نوعو سعی در برطرف نمودن آن خواھند نمود. و از ھمه مھم تر این كه در این نوع از ارزیابی مق

 واسطه ویژگی ھای مفيد آن با مقاومت و چالش مواجهارزیابی تغيير و اصCح را به دنبال خواھد داشت. انجام این فرایند ھا در ارزیابی درونی به

ی در بھبود كيفيت عملكرد نظام داررد.نخواھد شد، در واقع به این دTیل است كه ارزیابی درونی در موسسات آموزش عالی تاثير بسزای

شود، Tزم به ذكر است كه در نظام آموزش عالی ایندر ادامه جھت شناسایی بيشتر فرایند ارزیابی درونی به ذكر مراحل وفرایند  آن پرداخته می 

، فرایند اجرایی آن در سطح گروھھای آموزشفرایند در سه سطح گروھھای آموزشی، دانشكده ھا و دانشگاھھا قابل اجراست، كه در این مقاله

) فرایند اجرایی ارزیابی درونی٩توضيح داده می شود.

) مراحل ارزیابی درونی را به ترتيب ذیل معرفی نموده است:١٣٨٠بازرگان(

) آشنا نمودن اعضاء نظام(اعضای ھيات علمی) با فلسفه، ضرورت و اھداف ارزیابی درونی٩-١

ونی نتایج مفيد خود را بدست نخواھد داد، از آنجا كه اینتا زمانی كه اعضاء نظام با ارزیابی درونی و كاركردھای آن آشنا نباشند، انجام ارزیابی در

رایند، ضرورت، فلسفه و اھداف آن آشنا باشند.فرایند مبتنی بر مشاركت است، لذا Tزم است برای مشاركت ھر چه بيشتر، اعضاء نظام با این ف

 مرحله ضمن آشنایی اعضاء نظام و ایجاد انگيزه وفھم ارزیابی درونی به معنای انجام بدن نقص آن و دستيابی به نتایج مطلوب می باشد. در این
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ماھنگی و نفر تحت عنوان « كميته راھبری ارزیابی درونی» تشكيل می شود. این كميته نقش بسزایی در ھ۵ تا٣رغبت در آنھا كميته ای مركب از 

حل و تقسيم كار بين اعضاء در این مرحله صورت می گيرد.برنامه ریزی فرایند ارزیابی دارد. برنامه ریزی انجام ارزیابی و تنظيم جدول زمانبندی مرا

) تصریح رسالت و اھداف گروه٩-٢

مقایسه تصریح می گردد.در این مرحله رسالت و اھداف گروه به عنوان مبنایی برای ترسيم وضعيت مطلوب و مرجعی برای 

دسترسی به رسالت و اھداف مشخص می شود. عCوهاھداف مبنای مقایسه نتایج ارزیابی اند. در واقع كيفيت و یا عدم كيفيت با توجه به ميزان 

ضاوت) نيِز می باشند.بر آن رسالتھا و اھداف به عنوان مبنایی در تدوین مCكھا، شاخصھا و استانداردھا(معيارھا ق

)١٣٨٣ل نموده اند، از آن جمله احمدی (پژوھشھای صورت گرفته در حوزه ارزیابی درونی به طرق مختلفی در تصریح رسالت ھا و اھداف عم

) آنھا در سه سطح١٣٨٣است و زین آبادی (رسالتھا و اھداف در سه سطح: رسالتھا و اھداف دروندادی، فرایندی و بروندادی تقسيم نموده 

وجود رسالتھا و اھداف در ھر نوع ازآموزشی، پژوھشی و عرضه خدمات تخصصی تقسيم نموده است. به ھر حال فارغ از نوع تقسيم بندی 

ارزیابی كامCً ضروری است.

) تعریف و تدوین عوامل ارزیابی٩-٣

يلند و تمامی آنھا به نوعی در كيفيت نظام اثربا توجه به دیدگاه سيستمی عوامل مختلف دروندادی، فرایندی و بروندادی، در عملكرد نظام دخ

آموزشی را به عنوان یك نظام (سيستم) در نظر بگيریم،گذارند. عوامل عمده ترین عناصر درونداد، فرایند و برونداد نظام ھستند، حال اگر یك گروه 

می توان عوامل ارزیابی را با توجه به الگوی عناصر سازمانی ذیل شناسایی نمود.

)١٣٨٠▪ اقتباس با اندكی تغيير و تلخيص(بازرگان،

 اولویت عوامل مورد ارزیابی را كميته راھبری تعيين میبا استفاده از این نمودار، می توان عوامل مھم كيفی را انتخاب و به ارزیابی آنھا پرداخت.

) آنھا را به این ترتيب١٣٧۴ عامل از اھميت زیادی برخوردارند، بازرگان (٩كند. اما تجارب ملی و بين المللی حاكی از آنست كه از ميان این عوامل، 

معرفی نموده است:

) جایگاه سازمانی، مدیریت و سازماندھی١

) اعضاء ھيات علمی٢

) دانشجویان به تفكيك مقاطع٣

) دانش آموختگان به تفكيك مقاطع۴

) برنامه ھای درسی و دوره ھای آموزشی۵

) فرایند تدریس – یادگيری۶

) پژوھش٧

) امكانات و تجھيزات٨

)، نيز از این عوامل جھت ارزیابی گروھھای آموزشی١٣٨١)، محمدی(١٣٨١)، یادگار زاده(١٣٨٣)، احمدی (١٣٨٣) رسالت و اھداف زین آبادی (٩

استفاده كرده اند.

) تعریف و تدوین مCكھای ارزیابی٩-۴

ره آنھا انجام می پذیرد. با توجه به آنكه عوامل مورد ارزیابیمCكھا عبارتند از ویژگيھا یا جنبه ھایی از پدیده ھا و عوامل مورد ارزیابی كه قضاوت دربا

وعه مCكھای منشعب از یك عامل وضعيت كيفی آنحالت كلی دارند برای ارزیابی آنھا Tزم است كه آنھا را به مCكھا تبدیل نمود. ارزیابی مجم

) برای ارزیابی عامل ھيات علمی ازمCكھای زیراستفاده نموده است:١٣٨٣عامل را مشخص خواھد كرد. به عنوان مثال، زین آبادی(

- تركيب و توزیع اعضاء ھيات علمی و ویژگيھای فردی اعضاء ھيات علمی

- فعاليت ھای آموزشی اعضاء ھيات علمی

- ميزان حضور اعضاء ھيات علمی در گروه

- چگونگی تبادل تجربه ميان اعضاء ھيات علمی

- آشنایی اعضای ھيات علمی با یافته ھای جدید علمی رشته تخصصی و ...

 بندی ارزیابی عوامل صورت می گيرد.در این مرحله ھر كدام از عوامل به مCكھای ارزیابی تقسيم می شوند و با توجه به این تقسيم
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- تعریف و تدوین نشانگرھا (شاخصھا) و استانداردھا(معيارھای قضاوت)٩-۵

 از آنھا می تواند به بھترین نحو ممكن كيفيتنشانگرھا یا شاخھا را می توان عمده ترین مشخصه یا ویژگی ھر مCك تعریف كرد، كه مجموعه ای

مCك « تركيب و توزیع اعضا ھيات علمی» می تواندگروه را نمایان د. در این مرحله تك تك مCكھا به نشانگرھا تقسيم می شوند. به عنوان مثال 

به نشانگرھای ذیل تقسيم شود:

- نسبت اعضاء ھيات علمی به دانشجو

- مرتبه اعضاء ھيات علمی

- سابقه اعضاء ھيات علمی

- مدرك تحصيلی اعضاء ھيات علمی و....

ر ارزیابی درونی این استانداردھا با توجه به نظر ودر این مرحله عCوه بر تعریف و تدوین نشانگرھا استانداردھای ارزیابی نيز مشخص می شوند. د

ح شده و امكانات گروه نيزھست، استانداردھاتوافق اعضاء ھيات علمی تعریف و تعيين می شود. البته مCك تدوین استانداردھا، ھدفھای تصری

با این استانداردھا مقایس باید وضعيت موجود خود را  توان ازبيانگر وضعيت مطلوب گروه ھستند، گروه  ه نماید. البته در ھر نوع ارزیابی می 

ستانداردھا در این است كه این استانداردھا با توجه بهاستانداردھا استفاده نمود ولی تفاوت استانداردھای تدوین شده در ارزیابی درونی با دیگر ا

ھھای مشابه دیگر نباشد. البته این استانداردھا درویژگيھا و امكانات و اھداف گروه تدوین می شوند. كه شاید این استانداردھا مورد توافق گرو

 به عنوان مثال برای نشانگر« نسبت استاد بهمرحله ارزیابی بيرونی به استانداردھای مورد توافق تمامی گروھھای مشابه تبدیل خواھند شد.

دانشجو» می توان استاندارد زیر را تدوین نمود:

 .................................... مطلوب١٠ به ١- نسبت 

 ............ نسبتاً مطلوب١۶به ١ تا ١٢ به ١- نسبت 

 و باTتر....................... نامطلوب١٨ به ١- نسبت 

تھی می گردد.به این ترتيب در ارزیـــابی درونی ترتيب ارزیابی از ھدف ھا شروع شده و به استانداردھامن

به استانداردھا منتھی می شود، فرایند قضاو از اھداف شروع شده و  ترتيب ارزیابی كه  با توجهبر خCف  ابتدا  بر خCف این جھت است  ت 

 به مCكھا در مورد عوامل قضاوت می شود، این قضاوتاستانداردھای تدوین شده در مورد نشانگرھا، با توجه به نشانگرھا در مورد مCكھا و با توجه

چه مقدار فاصله دارند. در واقع وضعيت كيفیمشخص می كند كه ھر كدام از عوامل، مCكھا و نشانگرھای مربوطه با استانداردھای تدوین شده 

ھر كدام از آنھا با توجه به فرایند قضاوت مشخص می شود.

وری اطCعات) مشخص كردن داده ھای مورد نياز، طراحی و تدوین ابزارھای جمع آوری اطCعات و منابع جمع آ٩-۶

ع آوری اطCعات تعيين می شوند با توجه به متغيرھایدر این مرحله داده ھای مورد نياز با توجه با متغيرھای تشكيل دھنده نشانگرھا، و منابع جم

ھا تدوین می شوند. برخی از منابع مھم جھتاصلی ھر نشانگر، سواTت مناسب طرح و در قالب ابزاری خاص، با توجه به منبع جمع آوری داده 

كارفرمایان، مسوولين امكانات و تجھيزات، اسناد وبرای جمع آوری داده ھا عبارتند از: ھيات علمی، مدیران گروه، دانشجویان، دانش آموختگان، 

مدارك.

) گردآوری و تجزیه و تحليل داده ھا٩-٧

ع جمع آوری داده ھا جمع آوری می گردند. و دادهدر این مرحله پس از طراحی و تدوین ابزارھای اندازه گيری داده ھا ، داده ھای Tزم از مناب

ت در مورد عوامل، مCكھا و نشانگرھا موردھایگردآوری شده از طریق روشھای آماری توصيفی و یا استنباطی تجزیه تحليل شده و برای قضاو

 آنھا و با استفاده از استانداردھای تدوین شدهاستفاده واقع می شوند. در این مرحله، با توجه به داده ھای جمع آوری شده و تجزیه و تحليل

د. در این مرحله است كه نقاط قوت وقضاوت صورت گرفته و وضعيت كيفی ھر كدام از عوامل و مCكھا و نشانگرھای مربوطه مشخص می شو

) تدوین گزارش ارزیابی درونی٩-٨ضعف گروه آشكار می گردد.

 شده و اعضاء گروه آنرا مطالعه نموده و پس از بررسیمعموTً گزارش ارزیابی درونی در دو نوبت ارائه می شود، در مرحله اول یك گزارش اوليه تھيه

بيق نظرات، گزارش نھایی آماده می گردد. پيشنھاداتآن پيشنھادات خود را برای بھبود وضع موجود گروه ارائه می كنند و در مرحله بعدی پس از تط

ودن آنھا فاصله خود را تا وضعيت مطلوب بكاھد. اینارائه شده در این گزارش از اھميت فراوانی برخوردار است چرا كه گروه می تواند با عملی نم

استفاده می شود.گزارشھا توسط ھياتھای ھمگنان بررسی شده و از آنھا جھت تدوین استانداردھای نظارت بيرونی 
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) جمع بندی و نتيجه گيری١٠

ود و تضمين كيفيت در آن الزامی شده است. بابا توجه به چالشھای متعددی كه امروزه نظام آموزش عالی ایران با آنھا مواجه شده است، بھب

ن یكی از مناسبترین الگوھا برای تعيين كيفيتتوجه به تجارب بين المللی در خصوص تضمين كيفيت در آموزش عالی، الگوی اعتبارسنجی به عنوا

ل آن یعنی « ارزیابی درونی» به یكی ازدر آموزش عالی ایران تشخيص داده شده است. این الگو الگویی دو مرحله ای است. كه مرحله او

ه دوم این الگو یعنی « ارزیابی بيرونی» پس ازرویكردھای مھم جھت بھبود كيفيت عملكرد نظامھای آموزش عالی در ایران تبدیل شده است، مرحل

كنون این مرحله اجرا نشده است. از آنجا كه یكی ازاتمام ارزیابی درونی در گروھھای مشابه و تشكيل ھيات ھمگنان صورت می گيرد. كه درایران تا

 می تواند رھنمودھای بندی را جھت بھبود عملكردساز و كارھای مدیریت عملكرد در توليد و توسعه كيفيت. ارزیابی عملكرد است. ارزیابی درونی

رای توسعه كيفيت. وضعيت موجود ارزیابی می شود، دراعضاء نظام و یا بطور كلی نظام مورد ارزیابی ارائه دھد. ھمانگونه كه در مدیریت عملكرد ب

ود. ارزیابی درونی به دليل مشاركت اعضاء نظامارزیابی درونی نيز وضعيت موجود ارزیابی شده و با وضعيت مطلوب (استانداردھا) مقایسه می ش

يت استراتژی مشاركت در توليد كيفيت حاكم شود. دردر ارزیابی دقيقاً منطبق با این ساز و كارھای مدیریت عملكرد است كه باید برای ایجاد كيف

تين گام جھت جلب مشاركت اعضاء برداشته میاین فرایند با تشكيل كميته راھبری ارزیابی درونی و یا به تعبيری تشکيل حلقه كيفيت « نخس

نب اعضاء نظام و عدم مقاومت آنھا در برابر تغيير میشود. با تمام ویژگيھای مطلوبی كه ارزیابی درونی دارد، تاثير آن بستگی به پذیرش آن از جا

ایجاد شود. زیرا آمادگی برای تغيير مقاومتھا در برابرباشد. لذا Tزم است قبل از انجام ھر ارزیابی آمادگی برای ارزیابی و تغيير در اعضاء نظام 

. كيفيت نيز افزایش می یابد و مدیریت عملكرد میتغييرات را می كاھد. حال اگر تغييرات مناسبی در عملكرد افراد و عملكرد موسسات ایجاد شود

بی درونی می تواند راھكار مناسبی در بھبود كيفيت برایتواند با دریافت بازخوردھای ناشی از ارزیابی به رفع نقاط ضعف و كاستيھا بپردازد . ارزیا

مدیریت عملكرد نظامھای آموزشی به ویژه مدیریت عملكرد موسسات آموزشی باشد.
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جايگزين کنکور چيست؟

بنا به اظھار نایب رئيس كميسيون آموزش مجلس و ھمچنين یكی از اعضای

آن، ساماندھی كنكور دچار آشفتگی شده و طرح مجلس ششم نيز جھت

دو مرحله ای شدن نيمه كاره رھا شده است. در ارتباط با این اظھارات و نيز

كنكور، ابتدا به چھار واقعيت تلخ اشاره می كنيم:

 سال در اختيار داشتن دانش١٢ - زمانی كه آموزش و پرورش پس از ١

آموزان و انجام امتحانات گوناگون قادر به شناسایی عCیق و استعداد آنھا

 ساعت استرس زا به آنھا۴نيست، چگونه سازمان سنجش می تواند ظرف 

 رشته به داوطلبان كنكور، دليلی بر این مدعا١٠٠پی ببرد؟ آیا اجازه انتخاب 

نيست؟

می شناسد؟ آیا از تخلفات یا ناھماھنگی ھای - چرا وزارت علوم و سازمان سنجش امتحانات برگزار شده توسط آموزش و پرورش را به رسميت ن٢

برگزاری امتحانات نھایی آگاھی دارند؟

 سال و تشكيل دوره پيش دانشگاھی در نظام جدید متوسطه مگر جھت ساماندھی كنكور نبوده٣ سال به ۴ - طرح كاھش دوره متوسطه از ٣

ن كنكور پيشنھاد نشده بود؟ پس چرا اجرااست؛ انجام آزمون جھت ورود به دوره پيش دانشگاھی نيز مگر در جھت كاھش سيل جمعيت داوطلبا

نشد و ھم اكنون تقریباً ھمه سال سومی ھا، به نوعی وارد دوره پيش دانشگاھی می شوند؟

ھت شركت در كCس ھای كنكور، ارائه روش ھای - آیا فشارھای روحی و روانی وارده به داوطلبان و خانواده آنھا، صرف ھزینه ھای فراوان ج۴

ن سنجش، چاپ و انتشار روزافزون كتب كمكگوناگون تست زنی حتی از طریق صدا و سيما، برگزاری آزمون ھای آزمایشی حتی توسط خود سازما

؟آموزشی و غفلت از مطالب كتب درسی از واقعيت ھای اجتناب ناپذیر و تلخ برگزاری كنكور نيست

جایگزین آن نمایند، دعوت از كارشناسان و دریافتاكنون كه مسئولين وزارت علوم به فكر حذف كنكور افتاده و طرح سنجش و پذیرش را می خواھند 

طرح پيشنھادی حاضر، روشی است جھت حذفنظریات ھریك از آنان می تواند موجبات برون رفت از این معضل و كمك به ساماندھی آن باشد. 

كنكور كه اميدوارم مورد توجه مسئولين سازمان سنجش قرار بگيرد.

این طرح پيشنھادی شامل دو مرحله سنجش و پذیرش است:

نجش انجام می مرحله است و مجری آن اداره كل سنجش و ارزشيابی آموزش و پرورش است كه با نظارت سازمان س۴الف- سنجش: شامل 

بگيرد.گيرد تا امتحانات نھایی و معدل ھای كسب شده در آموزش و پرورش نيز مورد تأیيد آنھا قرار 

●مراحل مختلف سنجش

نتيجه١ برگزاری امتحانات نھایی كشوری دانش آموزان سال سوم راھنمایی كه   این امتحانات وضعيت تحصيلی دانشـ مرحله اول سنجش: 

می سازد.آموزانی كه از دوره ابتدایی وارد دوره راھنمایی شده و آن را به پایان برده اند را مشخص 

توسطه؛ زیرا این دانش آموزان در بدو ورودـ مرحله دوم سنجش: برگزاری امتحانات نھایی كشوری از دروس اختصاصی دانش آموزان سال دوم م٢

 انتخابی خواھد بود.به سال دوم انتخاب رشته كرده اند و در نتيجه، این امتحانات بيانگر استعداد آنھا در رشته

ـ مرحله سوم سنجش: برگزاری امتحانات نھایی سال سوم متوسطه جھت اخذ دیپلم.٣

 می شود.ـ مرحله چھارم سنجش: امتحانات نھایی كشوری كه جھت دانش آموزان دوره پيش دانشگاھی برگزار۴

ك مرحله ای باشد.ب- مرحله پذیرش: این مرحله توسط سازمان سنجش انجام می گيرد و می تواند دو مرحله ای یا ی

 ھای سوم راھنمایی و دوم و سوم متوسطه - پذیرش دو مرحله ای: در مرحله اول بر اساس معدل كتبی دروس اختصاصی امتحانات نھایی سال١

عيت داوطلب ورود به دانشگاه كاھش می یابد و دردانش آموزان جھت ورود به دوره پيش دانشگاھی مورد پذیرش قرار می گيرند و به این ترتيب جم

دانشگاھی مستعدترین داوطلبان دارایمرحله دوم پذیرش، سازمان سنجش بر اساس معدل كتبی دروس اختصاصی امتحانات نھایی دوره پيش 

شرایط را جھت ورود به دانشگاه انتخاب می كند.
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 سنجش انجام گرفته (سوم۴نات نھایی  - پذیرش یك مرحله ای: در این پذیرش، سازمان سنجش بر اساس معدل كتبی دروس اختصاصی امتحا٢

د پذیرش قرار می دھد.راھنمایی، دوم متوسطه، دیپلم و دوره پيش دانشگاھی) داوطلبان را جھت ورود به دانشگاه مور

)،۴) ریاضی رشته ریاضی فيزیك(۴)، زیست علوم تجربی(٣)، سنجش سوم و چھارم(٢)، سنجش دوم(١- ضرایب برای سنجش اول(١تبصره 

) خواھد بود.۴) و درك عمومی ھنر برای گروه ھنر(۴)، زبان گروه زبان(۴ادبيات رشته علوم انسانی(

اسخنامه ھا توسط ماشين تصحيح- در صورت تأیيد كارشناسان، سنجش ھا می تواند به صورت سؤاTت تست مفھومی انجام گرفته و پ٢تبصره 

شود تا دقت در انتخاب ھا بيشتر و از ھرگونه اعمال نفوذ جلوگيری به عمل آید.

 دروس اختصاصی بين پذیرش- به علت حساسيت خاص رشته ھای پزشكی و مھندسی، جھت پذیرش آنھا می توان یك آزمون تنھا از٣تبصره 

د.شدگان نھایی برگزار كرد تا از ھر حيث انتخاب ھا و گزینش ھا تنھا شامل شایسته ترین ھا شو

●محاسن طرح سنجش و پذیرش

، متوجه اھميت این دوره تحصيلی خواھند بود.ـ دانش آموزان و اوليای آنھا از سال سوم راھنمایی كه معدل آن در پذیرش دانشگاه نقش دارد١

(البته با ضریب یك).

ا و مطالب و محتوای آنھا سوق خواھد داد.ـ كتاب ھای درسی و امتحانات برگزار شده از متن آنھا دانش آموزان را به اھميت این كتاب ھ٢

ـ استرس و اضطراب ھای ناشی از برگزاری كنكور به طور كلی از بين خواھد رفت.٣

 بار سنجش توزیع خواھد كرد.۴ را در بين ـ نقش معدل، دانش آموزان را وادار به فراگيری دروس در طول سال تحصيلی خواھد كرد و رقابت۴

ـ امتحانات آموزش و پرورش ارزش و جایگاه واقعی خود را به دست خواھد آورد.۵

ـ كتابھای كمك آموزشی در جھت مطالب كتب درسی تدوین و منتشر خواھد شد.۶

ین گوناگون داوطلبان و اوليای آنھا را با وعده قبولی درـ دست افراد و آموزشگاه ھای غيرمجاز و در نھایت سوءاستفاده كنندگان از كنكور كه به عناو٧

دانشگاه سركيسه می كنند، برای ھميشه كوتاه خواھد شد.

تيب آمار دانشجویان انصرافی سير نزولی پيداـ داوطلبانی خCق و مستعد و عCقه مند به رشته مورد نظر خود وارد دانشگاه شده و به این تر٨

خواھد كرد.

در مورد امكان قبولی آنھا را در دانشگاه سھل و آسانـ نمرات مندرج در كارنامه دانش آموزان و از ھمه مھم تر معدل امتحانات نھایی آنھا قضاوت ٩

خواھد كرد.

منبع : روزنامه ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=237945

جوانان و دغدغه آينده

در صبح یکی از نخستين روزھای زمستانی در حياط دانشگاه نشسته بودم

که چھره چند تن از جوانان دانشجو برایم جذاب به نظر آمد و بھانه ای شد تا

این سطور زیر را بر روی کاغذ بياورم.ابتدا سعی می کنم چھره این جوانان را

توصيف کنم.یکی از دانشجویان دستش را به زیر چانه اش گذاشته بود و با

چھره ای درھم به نقطه ای خيره شده بود و در حال فکر کردن بود .جوان
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دیگری در نقطه دیگرحياط نشسته بود و با دوستش از وضعيت موجود ابراز

نارضایتی می کردند و ازلحن و چھره آنھا مشخص بود که بسيار نگران و

گوشش در  را  موبایلش  ھندزفری  دیگرجوانی  قسمتی  بودند.در  آشفته 

گذاشته بود و به قول معروف ژست جوانان عاشق را گرفته بود و چھره ای

عبوس را از خود نمایش می داد.

با ذکر حال این چند جوان در نگاه اول فرد احساس می کند که این افراد

درابتدای جوانی دچار نوعی سرخوردگی اجتماعی شده اند که در فاصله

زمانی صبح که معموT افراد پر انرژی و بشاش ھستند، چنين چھره ھایی

ن آمده که این گونه غمگين و نگران در اذھاندارند.اما سوالی که در این جا در ذھن ھا خطور می کند این است که چه بر سر جوانان کشورما

مال زیاد درآینده خواھد توانست شغلی را برایعمومی به نظر می رسند ؟ آن ھم جوانی که اکنون در حال تحصيل در دانشگاه می باشد و به احت

 است که از اکنون این گونه به تکاپو افتاده اند. اینخود دست و پا کند .فکر می کنم دغدغه اصلی تمام این جوانان نگرانی از سرنوشتشان در آینده

و دغدغه جوانان بی ارتباط نباشد.جوانان اکنونوضعيت مدیریتی که در حال حاضر گریبان گير کشورمان شده است به نظر می رسد با این نگرانی 

 ماند که آنان ھم مانند پدرانشان زندگی کنند یا فقط بایدمی اندیشند آیا در آینده نه چندان دور چيزی از منابع و امکانات کشور برایشان باقی خواھد

ه ھمواره مورد استفاده مسئوTن ما درمقاطع مختلفدر آینده تماشاگر چپاول گری ھای ثروتمندان باشند.قاعدتا جوان واژه زیبا و دلنشينی است ک

زمانی قرار می گيرد.

Tزم باشد از آنھا ھزینه می شود، مسئوT ی جوانان که در ھر زمان کهTن تا چه اندازه به فکر آینده این قشر عظيم کشورمانحال با این پتانسيل با

سر راه جوانان برچيده شود.جوانان امروز ایران ھنگامیبوده اند و تا چه حد سياست ھایی در اجرای امور اتخاذ کرده اند که موانع ھر چه بيشتر از 

خواھندکرد که راه طی شده پدران را شاید باکه سری به باTبياورند و متوجه وضع خودشان در مقایسه با وضع پدرانشان شوند، قطعا مشاھده 

ر زیاد است اما دو دغدغه اصلی این نسل نوپا کهتCش مضاعف ھم نتوانند طی کنند.دغدغه ھا و نگرانی ھای جوانان ایران زمين برای آینده بسيا

ه اکنون بسياری از جوانان در حسرت این دو گذارهحداقل به آنھا اجازه برپایی یک زندگی معمولی را خواھد داد ، کار و توانایی ازدواج است ک

چگونه می تواند با دست خالی وارد بازار کار شودھستند.یک جوان امروزی اگر به قول معروف پارتی نداشته باشد، جزو قشر مرفه بی درد نباشد، 

ست با عبور از ھفت خوان رستم از سد معضل بزرگ کارو برای امرار معاش کسب در آمدکند.حال اگر فرض را بر این بگذاریم که جوان امروزی ما توان

و نمير بتواند تشکيل زندگی بدھد.باید خدای را سپاسنيز گذر کند، اکنون با این شرایط چگونه باید خيالش آسوده باشد تا با این حقوق ھای بخور 

ده است که دیگر جوانان نمی توانند درگویيم که با تدبيری که مسئوTن کنونی داشته اند، قيمت مسکن در کشور آن قدر سر به فلک کشي

ی ھم در این چند سال رقابتشان با ھم چند برابرذھنشان خانه دار شدن را تجسم کنند و کC باید قيد خانه دار شدن رابزنند و ھزینه ھای زندگ

 برای جوانان این خاک و آب بوجود آمده است،شده و ھمچون مسکن ھر روز صبح که از خواب بيدار می شویم باT و باTتر می رود.با وضعيتی که

بال استفاده ابزاری از جوانان ھستند و توجھی جدی بهچگونه این افراد مایوس و نا اميد فردا را اداره خواھند کرد ؟ چرا ھميشه مسئوTن ما به دن

ن جاری می سازند .دغدغه ھا و نگرانی ھای آنھا نمی کنند و فقط در حد شعار بياناتی را ھر ازچند گاھی در زبا

 کشوری پيشرفته و مدرن باشد از اکنون باید فکری اساسی١۴٠۴اگر ما خواھان این ھستيم که با توجه به سند چشم اندازبيست ساله ایران 

 زندگی شان را سپری کنند تا در آینده، ایران عزیزما دربرای جوانان این مرزو بوم بکنيم تا جوانان ما در ھر سطحی آسوده خاطر و به دور از دغدغه،

کر عمل کردن باشند و سعی کنند به گونه ای گامجھان سر افراز باشد و چه بھتر که مسئوTن امر به جای دادن شعار درخصوص جوانان بيشتر به ف

 خيالی آسوده در سازندگی و پيشرفت ایران سھيمبردارند که ھر چه بيشتر دغدغه ھا و نگرانی ھای جوانان ایران زمين بر طرف شود تا آنھا با

باشند. حامد صالح آبادی

منبع : روزنامه خراسان
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چالش ھای جدی پاسخ ھای مقطعی

نزدیک دو سال است که موضوع «سھميه بندی جنسيتی کنکور» به یک

تبدیل بحث جنجالی در رسانه ھا، اعم از دانشجویی و غير دانشجویی 

شده است. این بحث حتی به فضای عمومی دانشگاه ھا نيز کشيده شد

 از موارد قابل٨۶که تحصن ھا و تجمعات دانشگاه علم و صنعت در اسفند 

ذکر در این زمينه است. این اعتراضات به دنبال اظھارات رئيس این دانشگاه

مبنی بر عدم پذیرش دانشجوی دختر در مقطع کارشناسی ارشد در سال

 به وقوع پيوست.٨٧

اما طرحی که از آن در رسانه ھای دانشجویی ؛ عنوان طرح «سھميه بندی

جنسيتی کنکور» یاد می شود، با ھدف ایجاد توازن ميان پذیرش دانشجوی

 در برخی رشته ھا اعمال شده٨۵دختر و پسر صورت می گيرد که از سال 

است. اما در کنار این طرح، بحث دیگری نيز اخيراً و به دنبال اعتراضات برخی

داد و آن مساله٨٧از داوطلبين کنکور سراسری  این آزمون رخ  نتایج  به   

«بومی سازی» پذیرش دانشجو است. این طرح نيز دو سالی است اجرا

می شود.

ا وجود عدم ارتباط موضوعی با یکدیگر، موضوعدو بحث اخير، از آنجا که خبر از وجود دو چالش اساسی در عرصه آموزش عالی کشور می دھند، ب

این یادداشت را تشکيل می دھند.

 آموزش عالی کشور مبدل گشته است. براساس) افزایش ورود دانشجویان دختر به دانشگاه، به یک چالش مھم برای وزارت علوم و به طور کلی١

 پذیرش دانشجو بين دو درصد دانشجویان را دختران تشکيل می دھند که این به معنای به ھم خوردن تعادل و توازن در۶٠آمارھای رسمی، باTی 

ه این یادداشت می باشد. مسئولين آموزش عالیجنس دختر و پسر می باشد. این مساله آثار اجتماعی زیادی دارد که بررسی آنھا خارج از حوصل

؛که ھمان، ایجاد محدودیت برای پذیرش دانشجوی دختربرای حل این چالش راحت ترین، دم دست ترین و البته ناعادTنه ترین راه را انتخاب کرده اند

نيست. به نظر می رسد راه حل اصلی چنيندر برخی رشته ھا است. به نظر می رسد چنين راه حلی کارگشا نبوده و حداقل درمان دراز مدت 

ھاست.معضلی، توجه جدی به اشتغال فارغ التحصيCن دانشگاھی و ایجاد فرصت ھای شغلی مناسب برای آن

لبان پسر برای ورود به دانشگاه باT می رود درحل شدن مساله اشتغال دانشگاھيان، دو پيامد مثبت را در پی خواھد داشت: اوTً، انگيزه داوط

 التحصيCن دختر به بازار کار، نگرانی اتCف منابع در آموزشنتيجه زمينه ایجاد توازن بين دانشجویان دختر و پسر فراھم می گردد. ثانياً، با ورود فارغ

وزش، توجه بر بازار اشتغال در ایجاد رشته ھایدختر در سطوح عالی برطرف می گردد. ارتقای کيفيت آموزش عالی با توجه به ارتباط صنعت و آم

 است.درسی و ... در زمره گام ھایی است که برای حل مساله اشتغال فارغ التحصيCن دانشگاھی ضروری

 است که ذھن مسئولين آموزش عالی را به خود) دور شدن دانشجویان از خانواده و تمرکز آنان در شھرھای بزرگ از جمله تھران مساله دیگری٢

بگاه و مانند آن، قرار گرفتن دانشجویان جدا ازمعطوف کرده است. نتيجه چنين معضلی، تحميل ھزینه ھای اضافی به آموزش عالی نظير ھزینه خوا

مسئولين آموزش عالی با عنوان «بومی سازیخانواده در معرفی مفاسد اجتماعی، اخCقی و آسيب ھای روانی و... می باشد. اما راه حلی که 

پذیرش دانشجو» برای برون رفت از چنين چالشی درنظر گرفته اند. به اندازه

ت سرمایه داری یکی از مسئولين بيرون آمد ولیراه حل معضل اول نامناسب و به ھمان اندازه ناعادTنه است. این راه حل نخستين بار از ذھني

بودن ناعادTنه  ميزان  برای روشن شدن  نيز آن را جدی گرفتند.  مدیران دولت  از  برخی  باشيم:متاسفانه   این طرح مثال زیر را درنظر داشته 
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 خودش تحصيل کند ولی دانشجوی تھرانی با رتبهدانشجویان با رتبه یک یا دو رقمی مجبور می شود برای مثال در دانشگاه ابھر، دانشگاه بومی

سه رقمی وارد دانشگاه تھران می گردد.

آثار پياده سازی کامل طرح بومی سازی کهبا مقایسه سطح علمی این دو دانشگاه، عمق فاجعه روشن می گردد. اما وجود یک نکته ظریف در 

ویانی با ھویت قومی در شھرھای مختلف ومساله ای امنيتی ھم قلمداد می شود، به مساله قوميت ھا مربوط می گردد. پراکنده شدن دانشج

تعصبات قومی و ایجاد ھویت ملی دارد. با بومی سازیارتباط آنھا با سایر دانشجویان از ترک، کرد، فارس گرفته تا بلوچ و ... نقش مھمی در حذف 

 در تقویت ھویت قومی موثر خواھد بود و ازپذیرش دانشجو این مساله از بين می رود و برعکس تمرکز دانشجویان قومی در دانشگاھھای محلی

 دور شدن دانشجویان از خانواده و آثار زیان بار آن،سوی دیگر آسيب پذیری ھویت ملی را باT می برد. برای حل مساله تمرکز دانشجویان در تھران و

نوعی تمرکز زدایی علمی از دانشگاھھای تھران وTزم است قبل از اجرای «بومی سازی»، «مقدمه واجب» آن نيز مدنظر قرار گيرد. بدین معنا که 

 رو تمرکز زدایی علمی از تھران، مقدمه واجب بومیچند شھر بزرگ صورت گيرد و قطبيت علمی از تھران به چند مرکز استان نيز منتقل شود. از این

ی سازی» استفاده شود. بدین معنی کهسازی پذیرش دانشجو محسوب می گردد. البته به جای بومی سازی، بھتر است ا ز تعبير «منطقه ا

می محل سکونت خود.دانشجو در نزدیک ترین دانشگاھھای معتبر منطقه خود پذیرش شود و نه الزاماً در دانشگاه بو

واده مطرح می کنند و اینکه آنھا در معرض انواعنکته دیگر در طرح بومی سازی، اظھار نگرانی است که مسئولين در مورد دانشجویان جدا از خان

غالطه مواجه ھستيم. اگر مفاسدی در جامعهمفاسد اخCقی و ... بخصوص در تھران قرار می گيرند. به نظر می رسد در این جا با نوعی از م

ھا دور کردن قشر دانشجو از تھران نيست، بلکهھست و اگر تھران تبدیل به مرکز انواع مفاسد اخCقی، اجتماعی و ... شده است، راه حل آن تن

ه خودش یک معضل بزرگ است که ھمهباید برای چنين مساله بااھميتی به صورت ریشه ای چاره اندیشی شود. نفس وجود فساد در جامع

ی از امور دیگر تقدم دارد.جوانان اعم از دانشجو، دانش آموز، کارگر و ... را تھدید می کند و دفع این معضل بر بسيار

منبع : روزنامه کيھان
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چالشھای اشتغال فارغ التحصي)ن دانشگاھھا

در تربيت  و  تعليم  دوقطب  از  یكی  عنوان  به  عالی كشور  آموزش  نظام 

جمھوری اسCمی ایران مسئوليت تربيت نيروی انسانی متخصص و كارآمد

مورد نياز جامعه را در سطوح و رشته ھای مختلف به عھده دارد. براساس

بررسی ھای به عمل آمده در زمينه چگونگی عملكرد نظام آموزش عالی

بنابه دTیل مختلف دستيابی به ھدف فوق در سطح توان گفت كه  می 

جامعه محقق نشده است.

بازار كار جذب فارغ التحصيCن دانشگاھھا و مراكز آموزش عالی كشور در 

منوط به داشتن توانائيھا و ویژگيھایی است كه بخشی از آنھــا می بایست

در طول دوران تحصيل در دانشگاه ایجاد گردد. به نظر می رسد عدم تناسب

بين فرایندھا و مواد آموزشی رشته ھای تحصيلی موجود در دانشگاھھا با

مھارتھا و توانائيھای مورد نياز بازار كار، مھمترین عامل موفق نبـــودن فارغ
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التحصيCن در كاریابی و اشتغال است. عCوه بر این مورد، برخی از عوامل

بيــــرونی كه خارج از حوزه فعاليت و كنترل نظام آموزش عالی است نيز بر

و چالشھا  مقاله  این  در  دارند.  بسزایی  تاثير  التحصيCن  فارغ  اشتغــــال 

فرصتھای نظام آموزش عالی در تامين نيازھای مھارتی نيروی انسانی مورد

ـــل بيرونی و درونـی مورد بحث و بررسی قرار مـی گيرد. نياز بازار كار از دو بعد عوامـ

وند و به طور مستقيم یا غيرمستقيم با مقولهعوامل درونی، فرایندھا و راھبردھایی ھستند كه در نظام آموزش عالی به كــــار گرفته می ش

اشتغال و كاریابی فارغ التحصيCن ارتباط دارند. مھمترین این عوامل عبارتند از:

 - عدم تناسب بين ظرفيت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نيازھای آتی بازار كار١

 - عدم تناسب بين محتوای آموزش با مھارتھای شغلی٢

انشجویان - عدم توفيق دانشگاھھا در ایجاد و تقویت روحيه علمی و انگيزه خدمت رسانی به جامعه در د٣

 - مشخص نبودن حداقل قابليتھای علمی و عملی برای فارغ التحصيل شدن۴

 مرتبط با رشته تحصيلی فارغ التحصيCن - عدم آشنایی اعضای ھيات علمی با فرایند و نحوه انجام امور در واحدھای توليدی و خدماتی۵

 - فقدان زمينه مناسب برای آموزشھای علمی و كاربردی۶

 - ناكارآمدی اعضای ھيات علمی در تربيت نيروی كار متخصص مورد نياز جامعه٧

ل كليه مواردی می شوند كه بر اشتغال فارغ - مطرح نبودن مسائل علمی و پژوھشی به عنوان اولویت اول در دانشگاھھا. عوامل بيرونی شام٨

ردند. این عوامل عبارتند از:التحصيCن به طور مستقيم و غيرمستقيم تاثير گذاشته و مانع از جذب آنھا در بازار كار می گ

 - رواج نيافتن و مشخص نبودن فرھنگ كاریابی١

 - عدم توسعه بنگاھھای كاریابی خصوصی٢

 - عدم توسعه كانونھای فارغ التحصيCن و ناكارآمدی آنھا در كاریابی و ھدایت شغلی٣

 - تعدد متقاضيان و رقابت شدید برای كسب مشاغل موجود۴

 - رواج نيافتن فرھنگ كارآفرینی و كم بودن تعداد كارآفرینان۵

 - وجود مشكCت اجرایی در پياده كردن سياستھا و برنامه ھای كCن اشتغال.۶

ه بودن برخی از آنھا در كشورھای جھان سوماكثركشورھای دنيا با مسائل و مشكCت اشتغال درگيرند ولی تعدد عوامل مشكل آفرین و ناشناخت

علمی برای شناخت و كنترل عوامل مشكلموجب پيچيده تر شدن موضوع شده است. امروزه مدیریت كCن كشور به دنبال استفاده از روشھای 

آفرین در زمينه اشتغال و تبدیل چالشھا به فرصتھا برای شتاب دادن به حركت توسعه است.

نيروی متخصص مو تربيت  توليد دانش،  رد نياز جامعه، گسترش فناوری، نوآوری ودانشگاھھا و مراكز آموزش عالی عھده دار رسالتھایی چون 

ی دانش روز و فناوری پيشرفته حاصل می شود.خCقيت ھستند و امروزه صاحبنظران معتقدند دستيابی به توسعه پایدار فقط در سایه به كارگير

 كه دانشگاھھا بتوانند دانشجویان را برای بهبنابراین، برای قرارگرفتن در جاده توسعه و جلوگيری از عقب ماندگی باید شرایطی فراھم شود

ن مقاله به منظور بحث و بررسی پيرامونكارگيری فناوری جدید و پذیرش مسئوليتھای مختلف در سطح سازمان و جامعه پرورش دھند. در ای

ر كار، عوامل موثر به دو گروه درونی و بيرونی تقسيمچالشھا و فرصتھای نظام آموزش عالی در تامين نيازھای مھارتی نيروی انسانی مورد نياز بازا

می شوند و سپس تشریح جزئيات ھر گروه صورت می گيرد.

● عوامل درونی

 به طور مستقيم یا غيرمستقيم با مقوله اشتغال وعوامل درونی فرایندھا و راھبردھایی ھستند كه در نظام آموزش عالی به كار گرفته می شوند و

كاریابی فارغ التحصيCن ارتباط دارند. مھمتریـن عوامل درونـی در زیر ذكر شده اند.

س مطالعات انجام گرفته جمعيت جوان و فعال - عدم تناسب بين ظرفيت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاھھا و نيازھای آتی بازار كار: براسا١

٢/۵ درصد رشد خواھد داشت. پس سطح اشتغال نيز باید رشدی معادل ٢/۵ ميليون نفر می شود و به عبارتی ۶١ بالغ بر ١۴٠٠كشور تا سال 

)٣ ميليون فرصت شغلی ایجاد شود. (٢٩ در ایران باید ١۴٠٠درصد در سال داشته باشد تا وضعيت فعلی حفظ شود. یعنی تا سال 

نامه سوم توسعه ایجاد حدود چھارميليون فرصتبراساس و باتوجه به اھميت موضوع، دولت تدابيری را اتخاذ كرده است. به عنوان مثال، در بر
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ھای شغلی تخصصی ایجاد شده در جامعه وشغلی پيش بينی شده است. اما نكته ای كه در اینجا مورد نظر است عدم تناسب بين تعداد فرصت

تعداد فــــارغ التحصيCن است.

رفيت پذیرش دانشجو و تقاضای بازار به نيرویدر ایران فقدان ارتباط نزدیك بين دانشگاھھا و بخشھای مختلف جامعه موجب شده است كه بين ظ

موزش عالی با سایر بخشھای جامعه بهمتخصص تناسب وجود نداشته باشد كه علت آن عدم ھماھنگی و انسجام در تصميم گيری بين نظام آ

ی مدیران در طرح ریزی و برآورد احتياجات نيرویدTیلی چون: عدم وجود آمار واقعی، فقدان نگرش استراتژیك در بخشھای دولتی و خصوصی، ناتوان

جرای سليقـــه ای سيـاستھــــا و خط مشیانسانی براساس استراتژی ھای كCن توسعه، عدم اجرای برنامه ھای ميان مدت و بلندمدت جذب، ا

ھا و تغيير در برنامه ھای تدوین شده پس از ھر تغيير در مدیریتھاست.

 بدون در نظر گرفتن وضعيت اشتغال در آیندهضمن اینكه دفتر گسترش آموزش عالی نيز در صورت تامين امكانات و استاد توسط مقامات محلی و

برای ایجاد رشته تحصيلی مجوز صادر می كند.

 عمومی مردم و تامين نيازھـــای جامعه بهالبته باتوجه به ھدف و فلسفه وجودی دانشگاھھا كه ارتقا سطح علمی و تغيير در نگرش و بينش

 با گرفتن مدرك تحصيلی موجبات اشتغال یانيروی متخصص است، توسعه آموزش عالی دارای توجيه است. اما فارغ التحصيCن انتظار دارند كه

تسھيل شرایط اشتغال آنان فراھم آید.

ار كار به نيروی متخصص تعيين شود و ثانياً مجوزھایلذا پيشنھاد می شود تدبيری اتخاذ گردد كه اوT ظرفيت پذیرش دانشجو براساس نياز آینده باز

 جدید، مشخصات مجوزھای صادره تغيير یابند.ایجاد رشته تحصيلی در دانشگاه دائمی نباشد و با تغيير در كيفيت نيازھای جامعه و تخصصھای

جوامع فراھم آوردن امكان ارائه آموزش - عدم تناسب بين محتوای آموزش با مھارتھای شغلی: یكی از مھمترین اھداف نظامھای آموزشی ٢

بنابراین، در طراحی ھر نظام آموزشی اثربخ نياز جامعه است.  ش، عوامل مھمی چون شرایط و ویژگيھایمتناسب با مھارتھای شغلی مورد 

 گيرند.داوطلبان، محتوای دروس، تسھيCت و تجھيزات مورد نياز، روشھای تدریس و غيره مدنظر قرار می

اری، توانائيھا و مھارتھایی ھر شغل است) تنظيماز طرف دیگر به ھنگام طراحی مشاغل، شرح شغل و شرایط احراز (كه تعيين كننده ویژگيھای رفت

ستند. ضمن اینكه داشتن توانائيھای ذھنی، فيزیكیمی گردد. این مھارتھا شامل مھارت فنی، مھارت انسانی، مھارت اداركی و آشنایی با رایانه ھ

نيز و ارزشھای فردی  انگيزش  نگرش،  نوع  تحصيCت و ھمچنين ویژگيھای رفتاری چون شخصيت،  مھارتھا،و سطح  اینجا مطرح ھستند.  در   

)٢استعدادھای بالفعل و توانائيھـا، استعدادھای بالقـوه تلقی می گردند.(

جاد می شود و این در حالی است كه فارغدر حال حاضر، در آموزش عالی بيشتر سطح تحصيCت به عنوان یك توان یا استعدادھای بالفعل ای

التحصيCن برای صعود به قله اشتغال به مھارت نيز نياز دارند.

اطCعات علمی (نظری) و عملی مورد نياز رشتهباتوجه به آنچه بيان شد بازبينی در سرفصلھای دروس دوره ھای آموزشی و تنظيم آنھا براساس 

 دروس با شرایط احراز مشاغل مورد نظرھا و زمينه ھای شغلی مرتبط با رشته تحصيلی مورد نظر و ایجاد ھماھنگی و ھمسویی بين سرفصل

ضروری به نظر می رسد.

انشجویان: باتوجه به اینكه پایه و اساس دانشگاه - عدم توفيق دانشگاھھا در ایجاد و تقویت روحيه علمی و انگيزه خدمت رسانی به جامعه در د٣

 ایجاد روحيه علمی و انگيزه در دانشجویان را بایدرا دو عامل مھم و اصلی یعنی دانشجو و استاد تشكيل می دھند علل عدم توانایی دانشگاھھا در

در ویژگيھای این دو عامل جستجو كرد.

علمی خود فقط به ارتقای سطح تحصيلی (اخذ مدارجدانشجویان اكثراً روحيه علمی و انگيزه كافی ندارند و معموTً به جای توجه به ارتقای سطح 

انتظارات جامعه از دانشجویان و ھمچنين تاثيراتیباTتر) می اندیشند. لذا دانشگاھھا باید به فراخور تغييرات در شرایط سنی، سطح اجتماعی و 

ه كنند كه در دانشجویان انگيزه و روحيه علمی ایجادكه حضور در مراكز علمی در روند زندگی دانشجویان می گذارد، شيوه آموزشی و تربيتی را ارائ

گاه، دارای روحيه علمی و انگيزه خدمتكند و این امر زمانی محقق می شود كه اعضای ھيات علمی به عنوان یكی از دو عامل اصلی دانش

رسانی باشند.

وجود، در جذب استادان، افرادی كه دارای روحيهبنابراین، پيشنھاد می شود ضمن انجام اقدامات بنيادی در خصوص تغيير در شيوه آموزش سنتی م

Cت و تنگناھای اقتصادی اعضای ھيات علمی اتخاذعلمی و دانش پژوھی ھستند در اولویت قرار گيرند و از سوی دیگر، تدابيری نيز برای رفع مشك

گردد.

گرفتن حداقل نمره قبولی پيش شرطی برای - مشخص نبودن حداقل قابليتھای علمی و عملی برای فارغ التحصيل شدن: در نظام آموزش عالی ۴
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 التحصيCن از نظر توانمندی علمی و عملی دراخذ مدرك فارغ التحصيلی است. شرایط نامساعد اشتغال از یك طرف و تميز قائل نشدن بين فارغ

جویان به ویژه در مقطع كارشناسی به فراگيریزمان جذب از طرف دیگـــر، سبب بی انگيزه شدن و از بين رفتن عCقه مندی جمع كثيری از دانش

د كه دارای روحيه علمی نيستند و در عيندروس نظری و فعاليتھای عملی شده است. این شرایط سبب پرورش و توليد فارغ التحصيCنی می شو

ناتوانی در كسب مدارج علمی باTتر، روحيه كارآفرینی و یافتن كسب و كار مناسب را ندارند.

وط شدن ادامه تحصيل آنان به اخذ نمره قبولی،تجربه برگزاری امتحان جامع و ارزیابی دانشجویان در برخی رشته ھا (رشته ھای پزشكی) و مشر

ل موفقتر بوده اند. بنابراین، ضروری استسبب ورود متخصصان و پزشكانی به جامعه شده كه ھم در بحث خدمات درمانی و ھم در ادامه تحصي

 ارزیابی فارغ التحصيCن به منظور مشخصھمان طور كه برای ھر درس سرفصل آموزشی به صورت استاندارد تعریف شده، معيارھایی نيز برای

د و براساس آن فارغ التحصيCن ارزیابی شوند.كردن حداقل دانش نظری و توان عملی آنان به صورت استاندارد برای ھر رشته تحصيلی تعریف شو

ی مرتبط با رشته تحصيلی فارغ التحصيCن: عدم - عدم آشنایی اعضا ھيات علمی با فرآیندھا و نحوه انجام امور در واحدھای توليدی و خدمات۵

جویان به چند عامل ارتباط دارد:آشنایی اعضای ھيات علمی با فرآیندھای عملی انجام امور اجرایی مرتبط با رشته تحصيلی دانش

احدھای مرتبط به رشته تحصيلی دانشجو و عدم● در فرآیند چندساله پرورش یك عضو ھيات علمی به علت فقدان ارتباط موثر بين دانشگاه با و

ای فنـی و عملی مھيـا نمـی شود؛امكان ایجاد واحدھای مشابه محيطھای كاری در دانشگاھھا زمينه آشنایی دانشجویان با مھارتھ

به ویژه دوره ھای كارآموزی و پروژه ھای● كم اھميت تلقی شدن واحدھای درسی عملی، عمليات دانشجویی، دروس آزمایشگاھی و كارگاھی و 

ر افراد به ھنگام جذب و عدم توجه به توانمندیھایدرسی؛ - حاكم بودن روابط و تفاوت قائل نشدن بين فارغ التحصيCن تCشگر و فعال علمی با سای

ھيات علمی با فعاليت بخشھای مرتبط با تخصصفنی و عملی آنھا. پيشنھـــاد می شود در داخل دانشگاه نيـز به منظور آشنایی بيشتر اعضای 

بط جدید برای پذیرش دانشجویانی متناسب باآنھا، با اھميت تلقی كردن پروژه ھا و واحدھای عملی درسی و دوره ھای كارآموزی، تعيين ضوا

 - فقدان۶علمی اقداماتی صورت پذیرد.رشته تحصيلی و مطرح شدن سطح اطCعات و آگاھی عملی و كاربردی در جذب و ارتقای اعضای ھيات 

 به صورت نظری و در قالب تعاریف، تئوری ھا وزمينه مناسب برای آموزشھای علمی - كاربردی: در حال حاضر در دانشگاھھا انتقال دانش بيشتر

 ایجاد برخی رشته ھا در دانشگاه جامع علمیاصول در كCس انجام مـی پذیرد و به واحدھای عملی نيز اھميت چندانی داده نمی شود. علی رغم

 واقعيت این است كه بسترسازی مناسبی برای- كاربردی و ھمچنين ایجاد مراكز آموزش علمی - كاربردی با ھمكاری و سرمایه گذاری موسسات،

ی شده اند.اجرای برنامه ھای آموزشی علمی - كاربردی صورت نگرفتـه و بعضاً دچار بيماری تئـــوری زدگ

ست.فقدان زمينه مناسب برای علمی - كاربردی كردن آموزش در دانشگاھھا از سه بعد قابل بررسی ا

الف - عدم برنامه ریزی در نظام آموزش عالی برای تامين، تربيت و جذب نيروی متخصص مربی؛

، اردوھا و بازدیدھای علمی؛ب - كمبود بودجه دانشگاھھا در تامين فضا، تاسيسات، تجھيزات، امكانات و وسایل كمك آموزشی

بودن واحدھای عملی در زمان كاریابی یا در حينج - بی انگيزگی دانشجویان برای فراگيری دروس عملی به دليل عدم اطمينان به موثر كاربردی 

ای آموزشی علمی - كاربردی، دولت و به ویژه سازماناشتغال. بنابراین، پيشنھاد می شود با توجه به نياز به سرمایه گذاری برای اجرای برنامه ھ

 سود بخشھای مختلف جامعه را كه مصرف كنندهمدیریت و برنامه ریزی عنایت بيشتری به بودجه بخش آموزش داشته باشند و درصدی از درآمد یا

 دھند.ستاده ھای نظام آموزشی ھستند به دانشگاھھا به منظور تامين امكانات و تجھيزات Tزم اختصاص

ت مطرح می شود ھدف ھدایت دانشجویان - ناكارآمدی اعضای ھيات علمی در تربيت نيروی متخصص مورد نياز جامعه: زمانی كه بحث تربي٧

و حتی سياسی دانشجویان را ھدایت كنند. امااست. به عبارت دیگر، استادان باید در ابعاد مختلف فكری، احساسی، اخCقی، معنوی، اجتماعی 

نتقال مطالب علمی و نظریه ھای از پيشآنچه كه در حال حاضر در بيشتر كCسھای درس و در سطوح مختلف در دانشگاھھا مشاھده می شود ا

ر استاد بدون توجه به بی عCقگی دانشجویان،ثابت شده یا نكات خاصی از ذھن استاد به ذھن دانشجو است كه پس از اتمام فرآیند انتقال اگ

طالب به منظور پاسخگویی می شود و اگر تراكمبرانجام امتحان یا پرسش و پاسخ در جلسات بعد تاكيد ورزد دانشجو ناگزیر به مطالعه وحفظ م

یا ارزیابی توسط استا د شود حفظ كردن مطالب فقط در زمانزیاد جمعيت كCس درس و محدودیتھای زمانی مانع از اجرای پرسش و پاسخ 

امتحانات صورت می پذیرد.

ه تر به نظر می رسد؛در بررسی علل ناكارآمدی اعضای ھيات علمی باتوجه به ھدفھای آموزش عالی نقش سه عامل برجست

الف - ضعف سيستم تحصيCت تكميلی آموزش عالی در ارتقای سطح علمی دانشجویان؛

وین تدریس؛ب - ضعف آموزش عالی در تجھيز اعضای ھيات علمی به اصول روانشناختی و تربيتی و شيوه ھای ن
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وان گفت اگر اعضای ھيات علمی دارای روحيهج - تراكم بيش از حد دانشجو در كCسھا و عدم رعایت استانداردھای آموزشی. به طور كلی می ت

 شيوه ھای نوین تدریس آگاھی كافی داشتهعلمی، اھل مطالعه، توانمند و آشنا به مباحث روز رشته تخصصی خود باشند و از طرفی نسبت به

تا حدودی زیادی در دانشگاه محقق خواھد  شد. بنابراین، آموزش عالی باید نسبت بهباشند مطمئنا در تدریس موفق بوده و اھداف تربيتی 

نھا با اصول و فلسفه تعليم و تربيت و شيوه ھایشناسایی و جذب افراد مستعد و نخبه اقدام كرده و سياستھا و برنامه ھایی را برای آشنایی آ

نوین تدریس، تحقيق و شيوه آموزش مبانی علوم تدوین و اجرا كند.

تصادی، سياسی و اجتماعی جامعه برخی از - مطرح نبودن مسائل علمی و پژوھشی به عنوان اولویت اول در دانشگاه: تحت تاثير شرایط اق٨

ا ھدف كسب قدرت و جایگاه اجتماعی باTتراعضای ھيات علمی نگرش اقتصادی به كار داشته و بيشتر در پی كسب درآمد ھستند، تعدادی ھم ب

 اقدام می كنند و برخی ھم با نيت اصCح امور وبه تصدی گری امور و در اختيارگرفتن مدیریتھا و عضویت در احزاب، تشكلھا و انجمنھای مختلف

لمی و پژوھشی باز می مانند.خدمت رسانی به مردم و محرومان جامعه وارد فعاليتھای سياسی و اجتماعی شده از فعاليتھای ع

اشتغال در آینده، ارضای تمایCت و ھيجانات روحیدانشجویان به عنوان عامل دیگر تشكيل دھنده دانشگاه با انگيزه ھایی چون فراھم شدن زمينه 

شجویی غيردرســـــــی می پردازند و البته برخیو گاھی ھم به منظور مطرح شدن در بين دانشجویان به فعاليتھای سياسی و دیگر فعاليتھای دان

 در سنوات اوليه به علت عدم آگاھی كافی وھم با قرارگرفتن در فضای باز دانشگاه اسير ارضای تمایCت نفسانی خود می شوند. در ھر صورت

ریھای سياسی و دیگر فعاليتھای اجتماعی،غلبه ھيجانات و احساسات بر منطق، قسمت عمده انرژی دانشگاھيان صرف انجام فعاليتھا و درگي

 به عنوان اولویت اول مطرح نباشد.شخصی غيردرسی و غيرعلمی می شود و این امر سبب می گردد مسائل آموزشی و پژوھشی در دانشگاه

مراكز مستقل توليدكننده دانش و علم قرار گيرند وبنابراین، پيشنھاد می شود ترتيبی اتخاذ گردد كه دانشگاھھا در جایگاه اصلی خود به عنوان 

ی نفوذ شود.حریمی برای آنھا تعریف شود كه مانع از نفوذ، سوء استفاده و بھره برداری سياسی گروھھای ذ

● عوامل بيرونی

مستقيم تاثير گذاشته و مانع از جذب آنھا در بازارعوامل بيرونی شامل كليه مواردی می شوند كه بر اشتغال فارغ التحصيCن به طور مستقيم و غير

كار می گردند. مھمترین عوامل بيرونی در ذیل آورده شده اند.

ز پيروزی انقCب اسCمی ھنوزبافت سنتی در - مشخص نبودن و رواج نيافتن فرھنگ كاریابی: عليرغم تحوTت فرھنگی - اجتماعی جامعه بعد ا١

ل به كار در پایتخت و مراكز استانھا، اشتغالبيشتر مناطق كشور حاكم بوده و اشتغال در سازمانھای دولتی و كسب مشاغل لوكس اداری، اشتغا

 شھر محل سكونت به منظور نزدیك بودن بهدر شھرھای خوش آب و ھوا، اشتغال در شركتھای پردرآمد با مزایای باT و یافتن شغل مناسب در

توجه دارند و به آنھا اولویت می دھند و خانواده ھا برخانواده از معيارھایی ھستند كه معموTً فارغ التحصيCن جامعه ما در زمان كاریابی به آنھا 

ين امنيت خانواده تاكيد می ورزند.یافتن شغل دولتی در محل سكونت برای فرزندانشان و حفظ خانواده به شكل ھسته ای با ھدف تام

بی سوادان و غيرمتخصصان در مناطق دیگر به دليلمجموعه این عوامل و دیگر متغيرھا باعث تراكم فارغ التحصيCن بيكار در یك منطقه و اشتغال 

تحصيCن برای یافتن شغل خواھد شد ليكنعدم حضور نيروھای متخصص شده است. ھرچند بيكاری و فشار اقتصادی شدید باعث مھاجرت فارغ ال

لت در مناطق محروم و دورافتاده و بدآب و ھواپيشنھاد می شود ضمن ترویج و توسعه فرھنگ كارآفرینی در دانشگاھھا و تشویق كارآفرینان، دو

ب می توانند به محل مورد عCقه خود بازگردند بهتسھيCتی را فراھم آورد تا فارغ التحصيCن بااین اميد كه پس از چندسال كار با سرمایه مناس

دنبال كاریابی در این مناطق باشند.

گرفته شده در قانون اساسی در خصوص - عدم توسعه بنگاھھای كاریابی خصوصی: پس از پيروزی انقCب اسCمی علی رغم تمھيدات درنظر ٢

ستفاده بخش خصوصی در شرایط بحرانیتقسيم ساختار اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصـــی متاسفانه به دليل سوء ا

ی كردن خدمات در بخش دولتی با ھدف افزایش قدرتسالھای اوليه به ویژه در زمان جنگ و تمایل نيروھای ذی نفوذ به در اختيار گرفتن و انحصار

ر داده و آن را دولتی كرد. این موضوع امكان فعاليت ونفوذ خود، به بيشتر دولتی شدن امور منجر گردید كه این قضيه اشتغال را نيز تحت تاثير قرا

قدرت رقابت بنگاھھای كاریابی خصوصی را سلب كرد و مانع ایجاد و توسعه این بنگاھھا گردید.

 توجه مسئوTن را به خصوصی سازی بخشھایعدم كارایی بخش دولتی و ضرر و زیانھای وارده به كشور و تحوTت ایجاد شده در اقتصاد جھانی

 قوانين بيمه ای ھمچنان موانعی را در مسير ایجاداقتصادی معطوف ساخته است. اما وجود قوانين و ضوابط اداری دست و پاگير، قانون كار و برخی

و جایگزینی نيروی كار در بين بخشھای مختلفو توسعه واحدھای توليدی و بنگاھھای اقتصادی كوچك و بزرگ قرار داده و موجب كاھش جابجایی 

 به دليل غيراقتصادی بودن فعاليتھایشـان می شود.اقتصادی جامعه و به حداقل رسانيدن فعاليت بنگاھھای كاریابی خصوصی و نھایتاً تعطيلی آنھا
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 قوانين و مقررات مربوط به نحوه جذب وبدین خاطر ھمگام با خصوصی سازی بخشھای مختلف اقتصادی و به تناسب آن باید اصCحاتی نيز در

دد.نگھداری نيروی كار نيز به وجود آید تا امكان فعالترشدن بنگاھھای كاریابی خصوصی فراھم گر

 كانونھا،۶٠پيروزی انقCب اسCمی و به ویژه در دھه  - عدم توسعه كانونھای فارغ التحصيCن و ناكارآمدی آنھا در كاریابی و ھدایت شغلی: پس از ٣

ور فعال تر تحصيلكرده ھا درجامعه و ایجاد بسترانجمنھا و تشكلھای مختلفی از جمله كانونھای فارغ التحصيCن با ھدف افزایش قدرت نفوذ و حض

و روند كار این نھادھای غيردولتی نشان میمناسب برای فراھم آمدن زمينه اشتغال اعضای آنھا تاسيس شدند. بررسی اجمالی چگونگی ایجاد 

را نـداشته اند و از سوی دیگر، اعضا دارای تجربهدھد در گذشته، جامعه و به ویژه برخی از مسئوTن توانایی پذیرش قدرت نمایی چنين نھادھایی 

 كانونھا شده و با گذشت زمان و تحت تاثير تغيير وكافی در زمينه فعاليتھای تشكيCتی و مشاركتی نبودند كه این امر سبب اختCل در روند فعاليت

با حداقل فعاليت به راه خود ادامه داده اند.تحوTت جامعه، كاركرد این كانونھا تغيير یافته بعضاً منحل و برخی نيز در حالت ركـــود و 

 ھای كاری عمCً فارغ التحصيCن جذب این گونهامروزه باایجاد نھادھای غيردولتی جدید مانند سازمانھای نظام مھندسی كشاورزی و دیگر رشته

بسترسازی برای اشتغال اعضای خود به نحو موثرتریسازمانھا می شوند و این سازمانھا باتوجه به ابزارھایی كه در اختيار دارند می توانند در 

فعاليت كنند.

روم توسط رژیم پھلوی به گسترش بی سوادی - تعدد متقاضيان و رقابت شدید برای كسب مشاغل موجود: عدم توجه به روستاھا و مناطــق مح۴

يون و تمركززدایی دولت، انتظار مردم از دولتو فقر فرھنگی در این مناطق منجر شد. ضرورت ارتقای سطح فرھنگی، شعار محروميت زدایی انقCب

ق مختلف، حكومت مركزی و به ویژه وزارتبرای توسعه ھمه جانبه مناطق، شعار انجام اقدامات عمرانی و توسعه ای فعاTن سياسی در مناط

اكز استانھا و برخی از شھرستانھا اقدامفرھنگ و آموزش عالی را مجبور ساخت نسبت به توسعه آموزش عالی و تاسيس مراكز آموزشی در مر

 صنایـــع و بنگاھھای اقتصادی كوچـــك و بزرگ در كCنكند كه این امر به افزایش تعداد فارغ التحصيCن منجر گردید.از سوی دیگر، تمركز سازمانھا،

راھی این شھرھا شده و با اضافه شدن به دیگرشھرھا و مراكز استانھا سبب شد فـــــارغ التحصيCن سایر مناطق با تصوریافتن مدینه فاضله 

شغلی و وجود تعداد زیاد متقاضيان كار، باعث ایجادمتقاضيان كار عرصه رقابت را تنگتر و فشرده تر كنند. ضمن اینكه محدودبودن تعداد فرصتھای 

تصادی كوچك و بزرگ، ضمن در نظر گرفتن سایر شرایطرقابت شدید بين آنھا شده است. بنابراین، دولت باید در واگذاری امتياز تاسيس بنگاھھای اق

توجه بيشتری به تعداد فارغ التحصيCن بيكار مناطق مختلف داشته باشد.

صيلكرده اما بيكار در سطح جامعه، از یك طرف به - رواج نيافتن فرھنگ كارآفرینی و كم بودن تعداد كارآفرینان: وجود جمعيت عظيم جوان و تح۵

تاسفانه علی رغم اھميت و نقش كارآفرینی، بعد ازعنوان سرمایه اقتصادی و از طرف دیگر به عنوان تھدیدی جدی و بالقوه در ایران مطرح است. م

آفرینی مورد توجه نبوده، لذا فرھنگ كارآفرینیپيروزی انقCب اسCمی در ایران به علت دولتی شدن امور و مشكCت و تنگناھای دولت، مقوله كار

رواج چندانی نيافته و به عبارتی ناشناخته مانده است.

). بنابراین، حذف موانع دولتی موجود در مقابل فعاليتھای توليدی١از دیدگاه بسياری از صاحبنظران، كارآفرینی موتور توسعه اقتصادی جامعه است (

این تھدیدھا را به فرصت تبدیل كرده و به تحولو اجرای سياستھای تشویقی و حمایتی از كارآفرینان و فراگيرشدن فرھنگ كارآفرینی می تواند 

اقتصاد ملی ایران منجر شود.

امه ھای آموزشی دانشگاھھا در ایناز سوی دیگر، بررسی اجمالی كشورھای صنعتی و فراصنعتی نشان می دھد كه بخش عمده ای از برن

 دانشگاه در٨ دانشگاه در لھستان و ١٣ دانشگاه در آلمان، ۴٢ دانشگاه در آمریكا، ۵٠كشورھا به آموزش كارآفرینی اختصاص دارد. وجود بيش از 

ك نقش كارآفرینی و اھميتی است كه در اینسوئد و... كه در آنھا كارآفرینی و مدیریت واحدھای كوچك اقتصادی تدریس می شود حاكی از در

).۴كشورھا برای كارآفرینان در فرایند توسعــه اقتصادی قائل می شوند(

 دانشگاه اقدام شده كه به جز چند دانشگاه بقيه فعاليت چندانی١۵در ایران نيز طی دو سال اخير نسبت به ایجاد مراكز كارآفرینی در بيش از 

ابراین، برای فراگيرشدن فرھنگ كارآفرینی، بایدنداشته اند كه این امر حكایت از عدم توفيق دولت در فرھنگ سازی در این زمينـه می كند. بن

ور قرار گيرند كه عCقه مند به ایجاد و توسعهتغييراتی در سيستم آموزشی و محتوای دروس مدارس و دانشگاھھا داده شود و افرادی در راس ام

فعاليتھای توليدی بوده و شرایط مناسب را برای ظھور كارآفرینان فراھم سازند.

امه ھای اشتغال زایی دولتھای گذشته در ایران - وجود مشكCت اجرایی در پياده كردن سياستھا و برنامه ھای كCن اشتغال كشور: ارزیابی برن۶

ا مانند سایر برنامه ھای اقتصادی - اجتماعی درنشان می دھد علی رغم تCش و جدیت آنھا در تدوین برنامه ھای بلندمدت اشتغال، این برنامه ھ

اجرا با مشكCت متعددی مواجه بوده است كه این عدم موفقيت از چند بعد قابل بررسی است:
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ذاری در كشور، وجود ناھماھنگی و اختCفالف - نحوه تدوین سياستھا و خط مشی ھا: بررسی اجمـــــــالی نحوه تصميم گيری و خط مشی گ

ه كارشناسی دولت مركزی مانع از بررسی دقيق ونظر بين قانونگذار و مجری را نشان می دھد. تمركز تصميم گيری در پایتخت و مجرب نبودن بدن

ضاً تصميمھا و برنامه ھایی اتخاذ و تدوین میكالبد شكافی مسائل و توجه به واقعيتھای محلی و منطقه ای توسط كارشناسان می شود. لـذا بع

ت.شوند كه باتوجه به شرایط زمانی و مكانی قابل اجرا نبوده و یا اجرای آن با مشكل مواجه اس

نامه ھا شرایط را برای سوء استفاده مجریان و بنگاھھایب - عدم نظارت و ارزیابی در اجرای برنامه ھا: فقدان نظارت یا نظارت كم بر اجرای دقيق بر

یر نمی كشد و قانونگذار از نتيجه تصميم ھای خوداقتصادی فراھم آورده است. ضمن اینكه عدم اجرای ارزیابيھا، نقاط ضعف خط مشی ھا را به تصو

ا باقی مـی مانند.مطلع نشده و نسبت به رفع نواقص اقدامی صورت نمی گيرد و ھمچنـان مشكCت در اجرای برنامه ھ

● نتيجه گيری

مانھای مرتبط به منظور تھيه و اجرای یك طرح جامع وباتوجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغـال فارغ التحصيCن باید برای حل این معضل از كليه ساز

جه به عوامل اصلی موثر بر اشتغال فارغ التحصيCنفراگير در زمينه اشتغال استفاده شود. آنچه كه در تدوین طرح فوق باید مدنظر قرار گيرد تو

آموزش عالی و مسئوليت دادن به سازمانھای مرتبط با آن است.

گرفت. باتوجه به بررسی ھای به عمل آمده و مباحثدر این مقاله، برخی از عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصيCن آموزش عالی مورد بررسی قرار 

طرح جامع اشتغال فـارغ التحصيCن آموزش عالـیمطروحه موارد زیر به عنوان نتيجه گيری و ھمچنين به عنوان یك چھارچوب بنيادی برای تدوین 

ارائه می گردد.

 كسب علم و دانش وارد دانشگاه شوند؛▪ در بخش تامين اجتمـــــاعی و رفاه عمومی به نحوی برنامه ریزی شود كه افراد فقط با ھدف

▪ ظرفيت پذیرش دانشجو براساس نياز آینده بازار كار به نيروی متخصص تعيين شود؛

 كند؛▪ مجوزھای ایجاد رشته ھای تحصيلی در دانشگاه موقتی باشد و متناسب با زمان و شرایط تغيير

▪ سرفصلھای دروس دوره ھای آموزشی براساس زمينه ھای شغلی مرتبط بازبينی و تنظيم شوند؛

▪ بين سرفصل دروس با شرایط احراز مشاغل مورد نظر ھماھنگی و ھمسویی ایجاد شود؛

▪ اقدامات بنيادی در خصوص تغيير در شيوه آموزش موجود انجام گيرد؛

دابيری نيز برای رفع مشكCت و تنگناھای اقتصادی▪ جذب استادان دارای روحيه علمـــی و دانش پژوھی در اولویت قرار گيرند و از سوی دیگر، ت

اعضای ھيات علمی اتخاذ گردد؛

 ھستند به صورت استاندارد برای ھررشته تحصيلی▪ برای ارزیابی فارغ التحصيCن، معيارھایی كه نمایانگر حداقل دانش نظری و توان عملی آنان

تعریف شود؛

▪ ارتباط دانشگاه با بخشھای اجرایی تقویت گردد؛

▪ در پذیرش دانشجویان، متناسب بودن شرایط دانشجو با رشته تحصيلی مدنظر قرار گيرد؛

كننده ستاده ھای نظام آموزشی ھستند▪ بودجه بخش آموزش عالی تقویت شود و درصدی از درآمد یا سود بخشھای مختلف جامعه كه مصرف 

به دانشگاھھا به منظور تامين امكانات و تجھيزات Tزم اختصاص داده شود؛

شنایی آنھا با اصول و فلسفه تعليم و تربيت و شيوه▪ آموزش عالی باید سياستھا و برنامه ھایی را برای شناسایی و جذب افراد مستعد و نخبه و آ

ھای نوین تدریس، شيوه ھای تحقيق و شيوه آموزش مبانی علوم تدوین و اجرا كند؛

 كه مانع از نفـوذ، سوء استفاده و بھــــــره برداری▪ دانشگاھھا و مراكز آموزشی در جایگاه اصلی خود قرار گيرند و حریمی برای آنھا تعریف شود

سياسی گروھھای ذی نفوذ گردد؛

▪ ترویج و توسعه فرھنگ كارآفرینی در دانشگاھھا و تشویق كارآفرینان؛

حصيCن به دنبال كاریابی در این مناطق باشند؛▪ فراھم آوردن تسھيCت در مناطق محروم دورافتـــــاده و بدآب و ھوا به نحوی كه فـارغ الت

ھم آوردن امكان فعاليت بنگاھھای كاریابی خصوصی؛▪ انجام اصCحات در قوانين و مقررات مربوط به نحوه جذب و نگھداری نيروی كار به منظور فرا

در بسترسازی برای اشتغال فارغ التحصيCن؛▪ استفاده از توانمندیھای نھادھای غيردولتی جدید مانند سازمانھای نظام مھندسی كشاورزی، 

▪ برنامه ریزی برای ایجاد مراكز كارآفرینی و حركت دولت برای فرھنگ سازی در این زمينه؛

جلوگيـری به عمل آورده و امكان اجرای سليقـه ای▪ نظارت بر اجرای دقيق برنامه ھا به نحوی كه از سوء استفاده مجریان و بنگاھھای اقتصادی 
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برنامه ھای اشتغال را از مجریان سلب كند.

منبع : ماھنامه تدبير

http://vista.ir/?view=article&id=236256

چرا دانشگاه پيام نور کام) مجازی می شود؟

 ھزار٨٠٠محمد مھدی زاھدی با بيان اینکه دانشگاه پيام نور در حال حاضر 

دانشجو دارد و آموزش از راه دور و مجازی و نيمه حضوری را دنبال می کند،

افزود: تا سه سال آتی تمام پوشش تحصيلی این دانشگاه کامC به صورت

آموزش مجازی می شود و ھدف آن پوشش مشتاقان زیاد آموزش عالی و

تربيت نيرو به صورت متخصص در سطح ليسانس است.

وزیر علوم، تحقيقات و فناوری تاکيد کرد: با توسعه ارتباطات اینترنتی در تمام

بتوانند نيز  از روستاھا  ایران حتی  تا فرزندان  نقاط کشور سعی می شود 

دسترسی به آموزش عالی را از طریق دانشگاه پيام نور پيدا کنند.

این اظھارات وزیر علوم در حالی است که از زمان روی کار آمدن دولت نھم،

ھمواره به «دانشگاه تمدن ساز» تاکيد شده است. البته مشخص نيست که

آیا منظور از تمدن سازی در دانشگاه ھا ھمان دفن شھدا و ایجاد محدودیت

برای دانشجویان است که ھم اکنون شاھد آن ھستيم یا اقدام دیگری قرار

است، صورت بگيرد؛ اما آنچه که مشخص است، از زمان روی کار آمدن دولت

ریف کرد شاھد نبوده ایم. اما در این حال خبر از مجازینھم و فعاليت زاھدی به عنوان وزیر علوم، اقدام خاصی که بتوان آن را در جھت تمدن سازی تع

لوم، می گوید: دانشجو باید در دانشگاه ھمشدن دانشگاه پيام نور در شرایطی داده می شود که دکتر اسCمی، مدیرکل امور فرھنگی وزارت ع

علم بياموزد و ھم فرھيخته شود.

ی تواند آنگونه که مسئوTن وزارت علوماما دانشجویی که ھرگز به سر کCس حاضر نمی شود و به صورت اینترنتی در س می خواند چگونه م

دارد. از سوی دیگر از صحبتھای وزیر محترم علوممی گویند تربيت شود؟ از این رو بين رفتار و عمل مسئوTن این وزارتخانه تفاوت عجيبی وجود 

برمی آید که دانشگاه پيام نور تنھا به منظور دادن مدرک ليسانس تاسيس شده است!

نند و فعاليت دانشجویی دارند، چندان براینکته مھم در این ميان این است که دانشجویان حضوری و تمام وقت که در مباحث کCس شرکت می ک

کCس، مدرکی بگيرند تا دردسرھای کمتری ھموزارت علوم خوشایند نيستند و این وزارتخانه ترجيح می دھد که دانشجوھا حتی بدون حضور در 

داشته باشند.

شجویی در آن حضور فيزیکی ندارد چگونهدانشگاه در طول تاریخ ھمواره مرکز و منشاء تحول ھای سياسی بوده است اما دانشگاھی که دان

ھمين کCس ھای محدود دانشگاه پيام نورکه در آخرمی تواند در این تاثيرگذاری نقش داشته باشد؟ در نھایت وزارت علوم تصميم دارد که با لغو 

نيز افزایش بر منزوی کردن بيشتر دانشجو، ظرفيت این دانشگاه را  بتواند در سالھای آینده دانشجوھایھفته برگزار می شود، عCوه  تا   دھد 

د و به طور منزوی در گوشه خانه یا در محل کار،بيشتری با شرایط یاد شده جذب کند که در واقع امکان ھيچگونه فعاليت دانشجویی نداشته باشن
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تحصيل کنند.

منبع : تریبون

http://vista.ir/?view=article&id=342434

چرا و چگونه برای آزمون ھای آزمايشی آماده شويم؟

برای کسب موفقيت در آزمون سراسری باید چندین عامل در کنار یکدیگر

قرار گيرند که به مھمترین آنھا اشاره می کنم:

) شناخت خود و قابليت ھای فردی١

اگر بخواھيم در این قسمت بحث کنم، باید ساعت ھا بنویسم، ولی خيلی

خCصه باید بگویم که اینقدر کلمه ھای ”نمی توانم، نمی توانم، نمی شه، دیر

تغيير یک  به  و  نکن  استفاده  دیگر  منفی  از جمله ھای  خيلی  و  شده!“ 

اساسی، ولی کوچک فکر کن و از ھمين اTن ھم شروع کن.

) تعيين ھدف با توجه به قابليت ھای فردی٢

ھدف، خود را کوتاه در نظر نگير، تنھا به فکر ورود به دانشگاه نباش، به فکر

این باش که بعد از تحصيCت، بتوانی خدمتی به جامعهٔ خود داشته باشی:

در این صورت، مطمئن باش دنيا ھم به دنبالت خواھد آمد.

) برنامه ریزی منسجم و تCش و استقامت در تحقق آن:٣

د، شامل چند قسمت می باشد: با یک برنامه ریزی منسجم و تCش و پشتکار، حرکت خود را آغاز کن، برنامه ریزی در این نبر٧بعد از تعيين ھدف

الف) خواندن درس ھای سه سال دبيرستان و پيش دانشگاھی

ب) شرکت در آزمون ھای آزمایشی

ج) تزیه و تحليل آزمون ھای آزمایشی و رفع اشکال ھای آنھا و درس عبرت گرفتن از آنھا.

) توکل بر خداوند مھربان۴

، استرس و ... غلبه کنی، به دليل اینکه تو تCش خودبا توکل بر خداوند متعال، می توانی بر بسياری از مشکل ھای این دوره از قبيل ترس، اضطراب

را می کنی؛ بقيه را به خدا واگذار کن چون ”ما مأمور به انجام تکليف ھستيم نه نتيجه“.

ٔ برمی گردیم و قسمت (ب) را توضيح می دھم ولی بدان اگر این چھار بند را انجام دھی، نتيجه٣اما در این مبحث و در این مجال به بند شماره 

خوبی در انتظار تو است.

● شرکت در آزمون ھای آزمایشی

ا ھدف ھای زیر تحقق یابد:به منظور ایجاد آمادگی Tزم برای شرکت در آزمون اصلی، Tزم است در چندین آزمون شرکت کنی ت

) سنجش از خود و کارھای انجام شده در طی سه چھار ھفته ای گذشته.١

) آشنائی و عادت با فضای آزمون که مھمترین اثر آن، کاھش استرس حاکم بر جلسه می باشد.٢

بعدی.) روشن شدن نقاط ضعف و قوت در درس ھای مختلف و برنامه ریزی صحيح و مناسب تر برای آزمون ٣
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که البته مزایای بسيار دیگری نيز در این خصوص وجود دارد که مجانی برای توضيح آن نيست.

 خودتان برایتان بگویم!پ!:اما قبل از ارائهٔ راھکارھای مطالعاتی برای آزمون ھای آزمایشی، اجازه بدھيد کمی از زبان

▪ تا از مدرسه به خانه برسم، دیگر خسته ام و حوصلهٔ درس خواندن ندارم!

می دانم تکليف ھای مدرسه را انجام بدھم یا درس ھای پایه را بخوانم؟!

پيش را ھم نتوانم درست بخوانم، چون اعصابم▪ اگر درسظھای پيش و مدرسه را بخوانم، درس ھای پایه می ماند و باعث می شود که ھمان درس 

خُرد می شود!

اند!▪ تا یک درس را شروع می کنم، دو ساعت می گذرد و وقت خوابيدن می رسد و بقيهٔ درس ھا می م

نه ام می کند!▪ یک نگاه به برنامهٔ آزمون بعد و یک نگاه به کتاب ھای زیاد باقی مانده و نخوانده، دیوا

▪ بھتر است امسال رو بی خيال بشم و بزارم برای سال بعد، چون تا اTن ھيچ کاری نکرده ام!

 درصد از۵٠می توان گفت به طور ميانگين یادت باشد که تست ھای کنکور نه فقط از درس ھای پيش است و نه فقط از درس ھای پایه، بلکه 

م خوبی نخواھد رساند. پس با این درصد از درس ھای پایه است، بنابراین تنھا اکتفا کردن به یکی از آن دو، ما را به سرانجا۵٠درس ھای پيش و 

حجم زیاد چه باید کرد؟!

 بعدازظھر در محيط مدرسه٣ الی ٢ تا ساعت بيشتر داوطلبان کنکور، دانش پژوھان پيش دانشگاھی ھستند. دانش پژوھانی که به منظور معمول

 بعدازظھر می شود.۴ھستند و تا به منزل برسند، ساعت 

پس باید بدانيد که چگونه درس ھای پيش و پایه را به موازات ھم بخوانيد تا نتيجه بگيرید:

 درصد مطالب در ذھن شما٨٠ ساعت بعد از آموزش اوليهٔ آن، کمک خواھد کرد تا ١٢یک قاعدهٔ کلی را ھرگز فراموش نکنيد که مرور درس ھا تا 

 درصد کاھش می یابد. سع یکنيد مطابق با برنامه۵٠ٔز شکل بگيرد و فراموش نشود و اگر به فردا یا فرداھای دیگر سپرده شود، بازدھی آن به کمتر ا

کلی زیر حرکت کنيد:

د با درسظھای ھمان روز و مرور آنھا باشد که حس ھای) درس ھای ھر روز را ھمان روز مطالعه کنيد. (نکتهٔ بسيار مھم) شروع کار شما در منزل بای١

آن، وقت زیادی از شما نمی گيرد و این صرفه جوئی مناسبیبسيار دارد از جمله اینکه چون در سرا تازه یاد گرفته اید، برای مرور و انجام تکليف ھای 

در وقت شما است.

ر کنار درس ھای پيش، ھر روز یکی دو درس ا زدرس ھای) یکی دو درس از درس ھای پایه را ھر روز انتخاب کرده و در برنامهٔ خود قرار دھيد.یعنی د٣

ا یک روزه بخوانی، بلکه مبحث ھا را باید به چندپایه مطالعه شوند. البته نه به این مفھوم که کل حجم مربوط به آزمون در آن درس ھای خاص ر

قسمت تقسيم کنيد.

 از مطالعه بگذرد و بعد پرکاری تستی داشته باشيد.) پرکاری تستی در درس ھا را در ھمان روز مطالعه انجام ندھيد، بگذارید دست کم یکی دو روز٣

فاصلهٔ مطالعاتی، انجام شود. چرا که اشکال ھا وشاید بگوئيد که مطلب ھای خوانده شده فراموش می شود! به ھمين دليل، باید پرکاری تستی با 

اصل شود.نکته ھائی که فراموش کرده اید را شناسائی و آنھا را دوباره مطالعه می کنيد تا یادگيری ح

عه شروع کنيد، بيشتر تست ھا را درستعلت فراموشی دليل و حاصل نشدن یادگيری کامل است، اگر شما تست زدن را به دقت بعد از مطال

 به شما کمک می کند تا نسبت ھا را درست پاسخمی زنيد و از کار خود لذت می برید که لذتی کاذب است؛ زیرا مطالعهٔ درس در ساعت ھای قبل،

سپس به رفع آن اقدام کنيد.دھيد. پس به خود و حافظهٔ خود فرصت دھيد تا مطالب و عيب و نقص آن در ذھنتان شکل بگيرد، 

 روز۵ تا ۴نباشد. سعی کنيد درسظھا و موارد آزمون را ) کCس شما در فاصلهٔ بين دو آزمون، تنھا به تمام کردن درس ھا و یکبار مطالعه کردن آنھا ۴

يار مفيد و روزه، یک مرور و جمع بندی پرکار خود و درس ھا داشته باشيد، چرا که جمع بندی و مرور، بس۵ تا ۴قبل از آزمون تمام کنيد و در این فاصله 

 درصد باT می برد و به دليل آنکه تنھا با مرور٣٠ تا ٢٠معجزه آسا می باشند. دور دوم مطالعاتی، به صورت جمع بندی، بازدھی کار شما را دست کم 

 مرور و تکرار، نتيجٔ کار شما را بسيار تغيير خواھد داد.و تمرین و تکرار است که مطالب ا زحافظهٔ کوتاه مدت وارد حافظهٔ بلندمدت می گردد، درواقع

 روز قبل از برگزاری آزمون)۵ تا ۴به طور حتم این کار را انجام دھيد (تمام کردن درس ھا 

ب و زمان نباشم، بلکه مطلب و زمان در اختيار من) کار معين در زمان معين را تمرین کنيد. برای رسيدن به این توانائی که من در اختيار مطل۵

انائی ھای باTئی در مطالعهٔ زیاد ولی در زمانباشند، Tزم است که زمان بگذارید در شروع، کمی سخت است، ولی با تمرین، مطمئن باشيد به تو

 و ”خCصه نویسی“ است که خود، مطلبی جداکم، دست خواھيد یافت. یکی از راھکارھای اصلی در رسيدن به این توانائی، ”یادداشت برداری“
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است که به یاری خدا در فرصتی دیگر به آن می پردازیم.

يد نتيجهٔ مطلوب را داشته باشيد.) آزمون ھای آزمایشی و نتيجه گيری در آزمون ھا را جدی بگيرید تا در آزمون اصلی ھم بتوان۶

Tجمع بندی از مطلب ھای با ●

مطالعاتی خود داشته باشيد (دست کم ھم یکی از) در یک روز، تنھا به یک یا دو درس اکتفاء نکنيد، دست کم سه تا چھار درس را در برنامهٔ ١

درس ھا عمومی باشد)

طالعه در روزھایتعطيل را در برنامهٔ خود داشته) دانش آمزوانی که به مدرسه می روند، روزی پنج ساعت مطالعه در روزھای مدرسه و ده ساعت م٢

باشند.

عت خواب بعدازظھر برابر است با چندین) سعی کنيد بعدازظھره یک ساعت استراحت (خواب) در برنامهٔ خود داشته باشيد. چرا که یک سا٣

 مطالعه، بسيار باT خواھد رفت. خواب بعدازظھرساعت خواب شب. (به گفته کارشناسان و پزشکان) به این ترتيب بعد از خواب بعدازظھر، بازدھی

را در برنامهٔ خود قرار دھيد، چون نتيجه ای معجزه آسائی دارد.

در پایان، یک نتيجهٔ کلی کمی ھم تکراری ولی مھم:

ندگی، راه گشا و کارآمد بوده است.▪ کار معين در زمان معين را یاد بگيریم. البته این توانائی و مھارت در تمام مرحله ھای ز

▪ بدانيد انجام کار معين در زمان معين، به شما آرامش می دھد.

▪ بدانيد انجام کار معين در زمان معين، به شما اعتمادبه نفس خواھد بخشيد.

▪ بدانيد انجام کار معين در زمان معين، به شما نيروئی افزون تر از قبل خواھد داد.

منبع : مجله شادکامی و موفقيت

http://vista.ir/?view=article&id=263191

چگونه انتخاب رشته کنيم؟

داوطلبان ورود به دانشگاه ھا در مرحله مھم انتخاب رشته تحصيلی خود قرار

دارند. مرحله ای که تشخيص آنھا در این برھه مھم سازنده آینده شغلی و

اجتماعی آنان خواھد بود.

در این ارتباط این مقاله به تشریح ضرورتھا و بایدھایی که رعایت آنھا در این

مرحله برای این عزیزان Tزم است می پردازد:

آزمون سراسری در در  پذیرفته شدن  از  صدھا ھزار راھيان دانشگاه پس 

مرحله مھم انتخاب رشته تحصيلی قرار دارند.

این مرحله ھم حساس است و ھم مھم. ھمچنين اقدام در این مرحله در

معرض آسيبھایی است که بی تفاوتی و بی اطCعی نسبت به آنھا می

ه منطقی و مدبرانه با این مرحله می تواند نویدبخشتواند آینده و توانایی جوانان را تحت تاثير منفی قرار دھد. ھمچنانکه مواجھه درست، سنجيد

آینده و راھی مطمئن و کم دغدغه برای آنھا باشد.

صميم گيری از سر احساس می تواند آرزوھا وانتخاب رشته تحصيلی “حساس” است. زیرا کوچکترین اشتباه، بی تدبيری، جو زدگی و برخورد و ت
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آمال فرد را دچار تھدید و ناکامی سازد.

ی فرد موثر واقع می شود و لذا ھرگونه اقدام یاانتخاب رشته مرحله حساس است زیرا دخالتھا و دیدگاه ھای بسياری از اطرافيان بر تصميم گير

تخاب صحيح مسير تحصيلی آینده خود با مشکل مواجهاجبار بی دليل و حساب ناشده افراد پيرامونی می تواند داوطلبان ورود به دانشگاه را در ان

سازد.

ورود در رشته ھای مختلف دانشگاه را به درستی واین مرحله، “حساس” است زیرا در طی آن فرد داوطلب باید ميزان “عCقه و توانایی” خود برای 

تن عCقه صرف، بدون توجه به ميزان توانایی ودقت بسنجد و تصميمی منطبق بر واقعيات و متناسب با توانایی و عCقه خود بگيرد. در نظر داش

اجه سازد.استعداد، می تواند فرد داوطلب را در انتخاب مسير آینده تحصيلی و حتی کاری اش با مشکل مو

 را در نظر بگيرد و از تصميم گيری در خC بدون درمرحله انتخاب رشته “حساس” است. زیرا فرد باید در انتخاب رشته خود رتبه و نمره تحصيلی اش

نظر گرفتن واقعيات مربوط به استعداد و دانایی خود بپرھيزد.

ه و انتخاب رشته فرا می خوانند. مواجھه درست بااین مرحله “حساس” است زیرا انبوھی از مراکز به طور فعال مشغولند و داوطلبان را به مشاور

دوار به آینده مطمئن رھنمون سازد.این پدیده و بھره گيری از مشاوران مطلع، امين و مسلط می تواند جوانان را به درستی و امي

 غالبا آینده شغلی افراد از این مسير می گذرد.مرحله انتخاب رشته، مھم است. زیرا ارتباط مستقيمی با آینده شغلی و کاری داوطلبان دارد و

 این تCشھا اگر با حرکت سنجيده در این مرحلهدليل دیگر “اھميت” این مرحله به آن است که می تواند مکمل تCشھای یک ساله داوطلبان باشد.

ھمراه نشود می تواند آن را دچار ناکامی سازد.

وصله، دقت، مطالعه و استفاده از تجارب و مشورتاین حساس و مھم بودن مرحله انتخاب رشته، اقتضا می کند تا داوطلبان ورود به دانشگاه با ح

افراد امين و مطلع به عبور موفق از این مرحله بپردازند.

دید خود سازد نيز باشند.داوطلبان عزیز باید متوجه آسيبھایی که این مرحله ممکن است تصميماتشان را تحت تاثير و تھ

اھم این آسيبھا را می توان به قرار زیر برشمرد:

- فدا کردن دقت به پای سرعت

ت را فدای سرعت نمایند و بخواھند در سریعترینچه بسا داوطلبانی باشند که از سر ذوق و شوقی که نسبت به عبور از این مرحله مھم دارند دق

 که فرد داوطلب دچار اشتباه شود و فرصت برای جبرانزمان فرم انتخاب رشته را پر کرده و تحویل دھند. در صورت وقوع چنين پدیده ای احتمال دارد

 سرعت نکرده، از حداکثر فرصت خود برای انتخاباشتباه را نيز از دست بدھد. از این رو توصيه ما به عزیزان داوطلب آن است که دقت را فدای

مطمئن رشته خود در محيطی آرام و پرحوصله استفاده نمایند.

- انتخاب رشته در شرایط احساسی:

 پشتوانه و منطق افراد پيرامونی، ھم می تواندانتخاب رشته در یک فضای احساسی و تحت تاثير فشارھای روانی و یا ترغيبھا و تشویقھای بدون

ه دوست دارد بی اعتنا به رتبه و نمره خود انتخاباین مرحله مھم تصميم گيری را دچار آسيب و تھدید سازد. در چنين شرایطی، فرد رشته ای را ک

 سوی دیگر فرصت ورود به رشته دیگری را که درمی کند و نتيجه آن می شود که فرد مزبور در رشته انتخاب کرده اش نمی تواند وارد شود و از

حدود شرایط علمی اوست، نيز از دست می دھد.

- اشتباه در تکميل فرم انتخاب رشته:

 این تصميم دخيل دارد و ھم در فضایی واقعی و بهچه بسا فردی ھمه شرایط مربوط به انتخاب رشته را رعایت کند مثC ھم رتبه و نمره خود را در

شکال و اشتباه شود و کد رشته ای دیگر را نوشتهدور از احساسات تصميم بگيرد اما در نتيجه عوامل مختلفی در تکميل فرم انتخاب رشته دچار ا

 آسيب آن است که فرد چند بار ھم که شده فرمبی اختيار به رشته ای که چه بسا نسبت به آن عCقه ای ھم ندارد وارد شود. راه غلبه بر این

ست برای این منظور داوطلبان عزیز از فرم انتخابانتخاب رشته را مرور و از صحت گزینه ھای انتخابی و عCمت زده اطمينان حاصل نماید. بھتر ا

يمشان نھایی شد آن را به فرم اصلی منتقل نمایند.رشته کپی تھيه کرده، ابتدا انتخابھای خود را بر روی آن اعمال نمایند. در نھایت وقتی تصم

 به خود متوجه سازد آن است که فرد، تحت تاثيرلحاظ نکردن شرایط ورود به یک رشته خاص: آسيب دیگر که می تواند در این مرحله داوطلبان را

الی و فرصت در اختيار خویش به انتخاب آن اقدامنام رشته ای خاص قرار گيرد و بدون در نظر گرفتن شرایط دیگر از جمله توانایی ھای روحی، م

 وارد شویم اما از شرایط روحی، ذھنی و متناسب بانماید. آگاه باشيم چه بسا به لحاظ استعداد توانایی آن را داشته باشيم که در رشته ای خاص

ین رو است که باید گفت بزرگی و پر طمطراق بودنمباحث و مشاغل آن رشته که در آینده ما را بر خود مشغول خواھد ساخت برخوردار نشویم. از ا
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ی قبول شد. اما از شرایط مالی- روحینام یک رشته نباید ما را به تصميمی نسنجيده وا دارد. دوستی را می شناسم که در رشته پزشک

 ترم آن ھم با ھزار و یک اما و اگر ناچار به انصراف از آن شد و اکنون با صدھا مشکل٣مناسبی برای ورود به آن برخوردار نبود. عاقبت بعد از گذراندن 

دیگر مواجه است. باید از این وقایع درس بگيریم تا ناچار از تکرار آن نشویم.

http://vista.ir/?view=article&id=333983

چگونه با شکست در کنکور روبه رو شويم

با آزمونی سنتی اما تير ماه ھر سال  ایرانی،  از جامعه  بخش عمده ای 

نامأنوس درگير ھستند.

 ھزار نفر به طور مستقيم با فرآیند کنکور مواجھند.٣٠٠تقریباً یک ميليون و 

این در حالی است که خانواده این تعداد داوطلب نيز به طور غيرمستقيم با

فرآیند کنکور درگير می شوند. بسياری از خانواده ھا فرزندان خود را از یک یا

چند سال قبل از آزمون، آماده می کنند. در واقع به گفته بسياری از خانواده

ھا ھم اکنون رقابت برای قبولی در دانشگاه آن قدر زیاد شده که باید از سال

اول دبيرستان دانش آموز را با شيوه ھای مطالعه برای آزمون و روش ھای

تست زنی آشنا کرد.

ن مقوله است. قبولی در دانشگاھھای دولتی منوطسرمایه گذاری ھای کCن خانواده ھا برای قبولی فرزندشان در کنکور نشانه توجه فراوان در ای

ن به واسطه رقابت تنگاتنگ دانش آموزان، بسياری ازبه سرمایه گذاری، مطالعه فراوان و برنامه ریزی ھای بلند مدت و کوتاه مدت است. در این بي

کنکور بسيار مھم است.آنھا در قبولی ناموفق اند. از این رو پيامدھای منفی روحی و روانی ناشی از قبول نشدن در 

 آموز تأثير بگذارد به سه دسته تقسيم میدکتر محمد کمالی، جامعه شناس، در این باره می گوید: مجموعه عواقبی که می تواند روی دانش

شود:

) فردی١

) خانوادگی٢

) اجتماعی٣

مسائل به انتظار دانش آموز از خود و این که اصوTً اوپيامدھای منفی فردی، مسائلی است که فرد با آنھا ارتباطی مستقيم دارد. در واقع این قبيل 

انتظارات دانش آموز از خود، ھدف نھایی از شرکتچه برنامه ای برای خود داشته است، برمی گردد. در واقع در این مقوله می توان گفت مجموعه 

ری فردی دخيل ھستند.در کنکور و سرمایه گذاری مادی و معنوی برای آماده سازی عواملی است که بر ميزان تأثيرگذا

. ھر چه سن شرکت کننده باTتر باشد اھميتاین جامعه شناس ادامه می دھد: البته سن شرکت کنندگان ھم تأثير بسزایی در این رابطه دارد

قبولی در کنکور برای او کمتر است.

تقدم، ھم اکنون با گسترش رشته ھای تحصيلی وکمالی با اشاره به تغيير تدریجی نگرش مردم نسبت به برخی رشته ھا در کنکور می افزاید: مع

ته ھای پزشکی و مھندسی سرمایهافزایش ظرفيت دانشگاھھا بت کنکور تا حد زیادی شکسته شده است. در گذشته ھمگان در برخی رش

 اما ھم اکنون با باT رفتن سطح آگاھی مردم وگذاری می کردند. در واقع رفتن به دانشگاه با ورود به یک سری رشته ھای خاص معنا می یافت،
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 در چند سال اخير به واسطه معضلآشنایی با رشته ھای گوناگون تقاضا برای رشته ھای پزشکی و مھندسی کاسته شده است، به خصوص

بيکاری پزشکان دیگر این گونه رشته ھا برای داوطلبان مCک نيست.

شد برای درصد کمی از داوطلبان اتفاق خواھداو تصریح می کند: عواقب منفی روحی و روانی شدید که نشأت گرفته از عدم قبولی در کنکور با

انواده و حتی جامعه داشته باشد.افتاد، اما باید توجه داشت که ھمان درصد ناچيز می تواند عواقبی جبران ناپذیر روی فرد، خ

ادت ترسيم می کنند، می گوید: این گونه خانواده ھاکمالی با انتقاد از خانواده ھایی که برای فرزندان خود کنکور را مقصد نھایی خوشبختی و سع

ادن آزمون کنکور و فشارھای غيرمتعارف از سویدر صورت نتيجه نگرفتن فرزندشان با موجی از بحران مواجه می شوند. در واقع پراھميت جلوه د

وشه گيری، انزوا و بی ھدفی شود.خانواده سبب می شود تا دانش آموز در صورت قبول شدن، دچار برخی اختTCت روانی و شخصيتی، گ

ر مھم ارزیابی می کند و می افزاید: خانواده ھا بهاو نقش خانواده ھا را در بازگرداندن شرایط مناسب روحی و روانی دانش آموزان ناموفق، بسيا

اقع گرایانه و منطقی خانواده سبب می شود تا دانش آموزفرزندانشان باید بياموزند که نباید سرنوشت خود را با کنکور گره بزنند. در واقع برخورد و

از شکست در آزمون کنکور درس بگيرد و به نقاط ضعف خود پی ببرد.

نواده) است، می گوید: فرد به ھمراه خانواده دراین جامعه شناس با بيان این که پيامدھای منفی اجتماعی وابسته به دو عامل قبل (فردی و خا

 آن وقت عواقب ناشی از شکست در کنکور بهاجتماع زندگی می کند. اگر فرد و در پی آن خانواده نتواند با این شکست منطقی برخورد کند،

 جامعه فراھم می آورد.اطرافيان فرد و خانواده سرایت می کند و به تدریج مجموعه ای از معضCت را برای اطرافيان و

وتبال است. ھميشه از یک تيم نباید انتظار پيروزیاو با مقایسه کردن آزمون کنکور با مسابقات فوتبال خاطرنشان می کند: کنکور ھمانند بازی ف

 از خود نشان می دھد. یعنی با پندآموزیداشت. شکست ھم جزیی از بازی است. یک تيم حرفه ای و واقع گرا در پی شکست، رفتاری حرفه ای

د و خانواده ای موفق است که در پی شکست درو شناخت ضعف ھا سعی می کند در آینده شکست را به پيروزی تبدیل کند. در مورد کنکور نيز فر

آزمون کنکور، رفتاری واقع گرا و منطقی از خود نشان دھند.

 زندگی می داند و تصریح می کند: با اعمال چنينکمالی، Tزمه بروز رفتار منطقی و واقع گرا را در شرایط بحرانی منوط به فراگيری مھارت ھای

 روانی قبل بازگرداند.رفتاری می توان به مجموعه کاستی ھای دانش آموز پی برد و او را بار دیگر به شرایط روحی و

کور دیگر باید از بين برود. به اعتقاد من غربال گریاو درباره طرح حذف کنکور می گوید: به شدت با حذف کنکور موافقم. ساختار کنونی و پرتنش کن

صورت قيف است ورود به آن، سختی و دشواریباید در طول دوران تحصيل صورت گيرد. ھم اکنون سيستم پذیرش دانشجو در دانشگاه ھای ما به 

ل می شوند. این روند باید تغيير کند ھر کس شایستگیھایی را می طلبد، اما با ورود به دانشگاه ھمه می دانند که تا چند سال آینده فارغ التحصي

 کنکور باید ھر چه سریعتر اتفاق افتد.و لياقت در دانشگاه را دارد فرایند تحصيل ماندگاری او را ثابت خواھد کرد. از این رو حذف

لی و اجتماعی برای فرد شرکت کننده است، بلکهدکتر غنچه راھب، روانشناس و مددکار اجتماعی نيز معتقد است: کنکور نه تنھا یک تجربه تحصي

ارزیابی از خود نيز محسوب می شود.

این ارزیابی این گونه است که فرد در صورت قبولاو توضيح می دھد: در واقع فرد با شرکت در آزمون کنکور خودباوری خود را ارزیابی می کند. 

تأثيرگذار در پی قبول نشدن در درون فرد شرکتنشدن می تواند ميزان اعتماد به نفس و خودباوری خود را بسنجد. به بيان دیگر، عواقب منفی 

 را تفسير می کند. از سوی دیگر، فرد شرکتکننده نھفته است. بنابراین در این مقوله نکته حائز اھميت این است که فرد چگونه شکست خود

 در کنکور به سراغ رشته ای برود که اصCً تواناییکننده باید به توانایی خود واقف باشد. ممکن است او به دليل شناخت نادرست از استعدادھایش

ستعداد ما می تواند نقش بسزایی در اینچندانی در آن نداشته باشد. در این صورت به طور حتم شکست می خورد. پس خودباوری و شناخت ا

مقوله ایفا کند.

که در بسياری از خانواده ھای ایرانی رسوخ کرده و درراھب، تفکر «آینده ای بھتر به واسطه قبولی در کنکور» را تفکری اشتباه و نادرست می داند 

 افراد تضمين می شود، در حالی که این تفکر کامCًاین باره می گوید: بسياری تصور می کنند با قبولی در کنکور، آینده شغلی و جایگاه اجتماعی

اشتباه است.

ک دیپلم ارتباط اجتماعی بھتر و موفق تری رامتأسفانه در این بين برخی به ارزش ھای اخCقی اھميت نمی دھند. چه بسيار افرادی که با مدر

فرد شرکت کننده تا چه حد حائز اھميتنسبت به یک پزشک دارا ھستند. به ھمين دليل نتيجه می گيریم که چگونگی تفسير شرکت از سوی 

است.

انواده و مدرسه نشأت می گيرد، می افزاید: مدرسهاین روانشناس با بيان اینکه سرخوردگی ھای دانش آموزان در پی نتيجه نگرفتن در کنکور از خ
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ون در مدارس، نوع ارزشيابی ميزان معدل است. والدینو خانواده باید نوع باورھای خود را راجع به پرورش و آموزش تغيير بدھند. متأسفانه ھم اکن

ی به سایر بخش ھای زندگی تفکری غلط استنيز در ميھمانی ھای خانوادگی به معدل باTی فرزندشان افتخار می کنند. تعميم موفقيت تحصيل

که باید ھر چه سریع تر در مدارس و خانواده ھا ریشه کن شود.

 موفقيت تحصيلی فرزند، آمال خانواده بشود واو ادامه می دھد: متأسفانه در بسياری از موارد شاھد سرخوردگی خانواده ھا ھم ھستيم. وقتی

تن، پدر و مادر (خانواده) ھم با سرخوردگی و یأسپدر و مادر تمام اميد خود را به موفقيت تحصيلی فرزند خود منوط کنند، در صورت نتيجه نگرف

مواجه خواھند شد.

ا به او منتقل نکنند.راھب به خانواده ھا توصيه می کند، در صورت قبول نشدن فرزندشان به ھيچ وجه ناراحتی خود ر

 ھای او را به حداقل برساند. در وھله اول بایداو ادامه می دھد: خانواده می تواند علت ھای شکست را با فرزند خود بازبينی کند و ناراحتی

 مرحله بعد می بایست اجازه دھند بچه خود تصميمراھکارھای مختلف را با توجه به استعداد، توانایی و عCیق فرزند جلوی پای او بگذارند و در

بگيرد که در ميان گزینه ھای موجود، کدام یک را انتخاب کند.

 راھکارھای درست، جایگزین کنکور ھم پيش بينی شود.راھب نيز با تأکيد بر حذف ھر چه سریع تر کنکور می گوید: با حذف، بسيار موافقم، اما باید

اید راھکاری اندیشيده شود تا دانشجو در فرایند تحصيلنباید با افزایش بی رویه ظرفيت ھا، سطح کيفی و کمی دانشگاه ھا را تحت تأثير قرار داد. ب

متوجه شود که می تواند به تحصيل ادامه دھد.

منبع : سایت بيرتک

http://vista.ir/?view=article&id=311064

چگونه بايد برای کنکور درس بخوانيم ؟

یکی از بزرگترین دغدغه ھای ذھنی داوطلبان این است که به چه روشی

باید برای کنکور، درس بخوانند .

▪ آیا باید متفاوت از دوران مدرسه درس بخوانند ؟

▪ آیا حتما" باید از کCسھای کنکورو روشھای تستی استفاده کنند؟

▪ آیا باید از کتابھا و جزوات خاصی استفاده کنند؟

▪ آیا باید خط به خط مطالب را حفظ کنند؟

▪ آیا باید شب و روز درس بخوانند؟

▪ آیا باید از خواب و خوراک و ورزش و تفریح بگذرنند؟

▪ چه باید کرد ؟ کدام راه به موفقيت در کنکور ختم می شود ؟ و .....

از این به بعد سعی می کنم ، جواب این سواTت را به ھمراه مطالب جدید و

دانستنيھای مفيد در ھر مقاله بگنجانم .

ولی برای شروع، اضطرار بحث چگونگی درس خواندن ، بيشتر محسوس

است .

 بخوانيد و با معدل عالی دیپلم بگيرید ، در) به علت مھم بودن معدل در کنکورھای سال آینده، باید در طول تحصيل بسيار خوب و عميق درس١
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نکور را به خواندن دقيق کتب درسی و عدمراستای ھمين برنامه سازمان سنجش ھم با مفھومی کردن سواTت در یکی دو سال اخير داوطلبان ک

استفاده از روشھای کوتاه و تستی تشویق کرده است .

این جمCت را شاید خيلی شنيده باشيد :

کنکور خيلی سخت بود !!!

سواTت وقت گير بود ، ھر چی حل می کردم به جواب نمی رسيدم !!!

 گزینه یکی رو انتخاب کنم !!!۴ھمه ی اونارو حفظ بودم ولی نمی تونستم از 

بعضی سواT اصC" از کتاب نبود !!! و....

چرا ؟

چرا اینگونه شده ؟

چرا داوطلبان نمی توانند آن طور که باید و شاید به سواTت جواب دھند؟

فھومی و دقيق سال گذشته ی کنکور و مقایسه و تحليل روند سواTت به این نتيجه رسيدیم که سواTت به سمت م١٠بعد از بررسی سواTت 

شدن پيش می روند ، یعنی کامC" از کليشه ای بودن خارج شده اند .

طالب مفھومی وابسته به آنھا سوال طرحھمچنين سازمان سنجش تصميم گرفته است، دقيقا" فقط از متون ،مثالھا و تمارین کتب درسی و م

کنند .

توانند از بين گزینه ھا درست ترین را انتخاب کنند .گزینه ھا را طوری طراحی کنند که فقط کسانی که آن مطلب را کامل فھميده و یادگرفته اند، ب

 غربال خواھند شد .در سواTت ، کامC" مشھود است که داوطلبان باھوش تر ، پرتCش تر ،ماھرتر، دقيقتر و بھتر را

 را به سوی سطحی خواندن و حفظ کردنمتاسفانه چون برخی مراکز پيش دانشگاھی و دبيرستانھا و مخصوصا" کCسھای کنکور دانش آموزان

 ضعف خود را مرتفع کنند ، روش تستی خواندن ومطالب سوق می دھند و دانش آموزان به جای اینکه دروس را تشریحی و دقيقتر بياموزند و نقاط

نحوه ی تست زدن را می آموزند.

 ترکردن سوالھا و تاثير معدل نھایی سال سومدر این ميان سازمان سنجش برای مقابله با این نظام غلط و غير اصولی ، سياستھایی ( مفھومی

قائل شوند .متوسطه ) را در پيش گرفته است تا داوطلبان برای فراگيری دقيق و عميق درسھا ارزش بيشتری 

● سازمان سنجش ادعا کرده :

درصد از داوطلبان است که از سطح علمی خوبی برخوردارند و برای ما توان پاسخگویی آنھا٢۵تا٢٠سواTت به طور متوسط در سطح پاسخگویی 

مھم است .

 درصد داوطلبان بتوانند به آن پاسخ صحيح٣٠تا١٠در حقيقت در کنکور سراسری سوالی خوب و استاندارد است که در یک گروه آزمایشی بين 

بدھند.

 خواندن وجود دارد که منجر به موفقيت در کنکوردر ادامه ی صحبتھای قبل ،حال به اینجا می رسيم که آیا در واقع ،راھکارھای عملی برای درس

شود ؟

بله !!!

ان زرنگ کCس بکنيم .الف ) باید در طول سال تحصيلی حداکثر استفاده را از مدرسه ، کCسھا ، معلمين و دانش آموز

چگونه ؟؟؟

) قبل از کCس ، روزنامه وار درسی را که قرار است تدریس شود را می خوانيم .١

کنيم و فعاTنه نکات مھم و اشکاTت خود) خيلی خوب و دقيق به درس و صحبتھای معلم (که باعث بھتر جا افتادن مطلب می شود) گوش می ٢

را یادداشت می کنيم .

) در آخر کCس تمام اشکاTتی را که در ذھنمان است را می پرسيم .٣

% بقيه :۴٠% یادگيری انجام شده است ) حال ۶٠( تا اینجا 

کاربرد آن کامC" جا بيفتد و به بھترین وجه در حافظه) دروس آن روز را ھمان روز می خوانيم و برخی تمرینھای کليدی را انجام می دھيم تا درس و ۴

حک شود .
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کول می کنيم .) دوره ی دروس و تکميل تمرینھای حل نشده را به روزی که فردای آن ، این دروس را داریم مو۵

) حل تستھا و تمارین بيشتر را به روزھای تعطيل و جمعه موکول می کنيم .۶

و تاریخ حوادث مھم ، فرمولھای ریاضی و فيزیک و...)) برخی مطالب (مانند لغات زبان ، مترادفھای فارسی ، تاریخ ادبيات ، نام اشخاص و مکانھا ٧

ی ، منتظر ماندن در مکانھای مختلف ) مرور می کنيمرا یادداشت کرده ، در وقت ھای تلف شده (داخل مترو یا اتوبوس ، زنگ تفریح و زنگھای بيکار

.

ب) باید از منابع موثق و مفيد برای درس خواندن استفاده کنيم .

چگونه؟؟؟

ه در دبيرستان و پيش دانشگاھی سوالبه تاکيد موکد سازمان سنجش، طراحان سواTت کنکور باید از متن کامل کتابھای درسی تدریس شد

 ) چند سوال مفھومی درآورده بودند که نزدیک٨۴ سال اخير که از قسمتھای بسيار ساده ی کتابھا ( فيزیک ، در کنکور ٣-٢دربياورند، مخصوصا" در 

% دانش آموزان نتوانسته بودند به آن جواب دھند .٨۵به 

پس واضح و مشخص است که اکثریت داوطلبان به متن کتابھا اصC" اھميت نمی دھند .

اکثر داوطلبان با متن کتابھا اینگونه برخورد می کنند :

● زبان و ادبيات فارسی :

از تاریخ ادبيات ، فقط اسم نویسنده و نام کتابھا را حفظ می کنند.

درمورد نثرھا فقط کلمات مھم و خود آزمایی ھا را می خوانند .

در مورد شعرھا به معنی شعر و اصطCحات مھم اکتفا می کنند .

 سال اخير)۴-٣درحالی که ، برای پاسخ دادن به سواTت ادبيات (بخصوص در 

باید به ھمه ی کتاب مسلط می بودیم ، چگونه ؟؟؟:

١ ،Cنگارش ، صنایع ادبی اشاره شده ، نام مکانھا ، اشخاص) تمام درآمدھا و تاریخ ادبياتھا را خط به خط می خوانيم و به ھمه ی نکاتش از قبيل ام

و

ری * می کنيم .سبک ادبی آنھا، کتب ، تاریخ حوادث و وقایع و... توجه می کنيم ، و موارد مھم را فيش بردا

 را در ھنگام خواندن بکار می بریم :) متن تمام درسھا چه شعر ، چه نثر ، چه داستان و ... را خط به خط می خوانيم و موارد زیر٢

ـ دور کلمات مھم از نظر امCیی خط می کشيم .

ـ زیر کلمات مھم از نظر معنایی خط می کشيم .

مداد کنار ھر جمله می نویسيم .ـ صنایع ادبی(مخصوصا" تشبيھات ، تلميحات ، کنایه ھا ، مجازھا و...) موجود در متن را با 

 را حفظ می کنيم ، نه یک یا دو معنی را.ـ قسمت توضيحات را دقيق و کامل می خوانيم و تمام معانی آورده شده برای یک کلمه یا اصطCح

 مورد آنھا سر کCس صحبت کند !!!) از معلم خود می خواھيم تمام خود آزمایی ھا و پرسشھای آخر درس را تک به تک حل کند و در٣

آن شعر را ھمرا با معنی و مفھوم سال پيش دقيقا" از شعری که اصC" در کتابھای درسی نبود سوالی داده بودند که حتما" باید ٢چون در کنکور 

خود آزمایی ھا فقط گفته بود فCن شعر را درآن بلد می بودی تا بتوانی پاسخ آن تست را بدھی ، بعد از بررسی متوجه شدیم که در یکی از 

کCس بخوانيد و در مورد آن بحث کنيد .

) اعCم و فھرست منابع و اشخاص و مکانھا را از آخر ھر کتاب بخوانيد و فيش برداری کنيد .۴

کنيد) و تمام مثالھا و تمرینھای موجود را حل کنيد،) کتاب زبان فارسی (دستور یا گرامر) را خط به خط بخوانيد (فقط به خواندن تعاریف اکتفا ن۵

تا بتوانيد در ھنگام نوشتن و خواندن متون دیگر از ا بلکه یاد بگيرید  ین قواعد استفاده کنيد و برای جلوگيری از پدیده یقواعد را حفظ نکنيد 

قبل بپردازید .فراموشی ، به دوره ، از روی کتاب درسی خودتان ، فيش برداری ھای خودتان و تستھای سالھای 

● عربی :

ھی (بجز در رشته ی انسانی ) تدریس نمی شوداکثر داوطلبان به ھيچ عنوان از کتاب درسی استفاده نمی کنند ، چون این درس در پيش دانشگا

،

ھای طبقه بندی قناعت می کنند ، در حالیکتب عربی به فراموشی سپرده می شوند و ھمه به خواندن یک کتاب کمک درسی یا جزوه و زدن تست
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ای قواعد ھم در صورت معنی کردن درستکه در سالھای اخير خيلی به ترجمه و درک مطلب در عربی اھميت داده شده است و خيلی از تستھ

سوال و گزینه ھا حل می شوند .

پس باید به کل کتاب اشراف داشته باشيد . اما چگونه ؟؟؟

) ابتدا باید قواعد ھر درس را از روی کتاب و جزوه ی مدرسه بخوانيم .١

ردن معنی می کنيم .) تمرینھای ھر درس را بدون نگاه کردن به پاسخھا حل می کنيم و تک تک آنھا را در طول حل ک٢

 معنی می کنيم .) بعد از جا افتادن قواعد، متن آن درس را خط به خط می خوانيم و جمCت را تجزیه و تحليل و٣

) سعی کنيد معنی کلمات را در جمله یاد بگيرید تا بھتر در ذھن بماند .۴

ل زدن تست مجرورات ھستيد ، مسلما") تستھای عربی را به صورت مخلوط بزنيد نه به صورت طبقه بندی ، زیرا مثC" وقتی شما در حا۵

یاد گرفته اید یا نه!!!ناخودآگاه گزینه ای که کسره دارد را انتخاب می کنيد و متوجه نمی شوید باTخره آن درس را 

 قواعد را در نظر داشته باشد.) در حين زدن تست، سوالھا و تک تک گزینه ھا را معنی کنيد حتی اگر تست ترجمه نباشد و فقط۶

● بينش اسCمی :

Tتی در مطالعه ی آن دیده می شود ، مثC" اکثرخوشبختانه کتب درسی بينش ، بيشترین مورد استفاده را بين داوطلبان دارد. ولی باز ھم اشکا

 سوال از آنھا مطرح خواھد شد .۶ تا۵ توجه نمی کنند در حاليکه بين ٣و٢داوطلبان به کتابھای قرآن 

خود کتاب بينش را ھم کامC" سطحی ، طوطی وار حفظ می کنند .

ساده را ھم باید بھتر از اینھا بخوانيم ، چگونه ؟؟؟به ھمه ی اسمھا و کتابھا و تاریخھا و آیه ھا توجه نمی کنند ، پس حتی ھمين بينش به ظاھر 

) ھمه ی درسھای کتاب بينش را خيلی خوب می خوانيم و یاد می گيریم .١

است را خوب یاد بگيریم و به خاطر بسپاریم .) سعی می کنيم عربی و فارسی تمام آیه ھا را و اینکه این آیه یا حدیث در مورد چه موضوعی ٢

ی در زیر نویس آمده ، به خاطر می سپاریم .) تمام اسامی و نام کتابھا و تاریخھای مھم ( خصوصا" دروس امامھا در بينش دوم ) را که حت٣

که کدام سوره مربوط به کدام موضوع را خوب و بخش به بخش عربی و فارسی باھم ، می خوانيم و یاد ميگيریم تمام سر فصلھا و این٣و٢) قرآن ۴

است را خوب به خاطر می سپاریم .

) بسيار مھم !!!۵

مساله ی اصلی بسياری از داوطلبان برای بينش فراموش کردن آن است نه خواندن آن .

برای جلوگيری از این پدیده به دستورات زیر عمل کنيد :

ره بزنيد.▪ زود به زود دروس خوانده شده را دوره کنيد و تستھای آنھا حداقل یک ھفته پس از آخرین دو

ی کتاب درسی مطلب را حفظ کرده اید ، دقيقا" در▪ بھتر است دوره فقط از روی کتاب درسی خودتان باشد ، چون وقتی شما برای اولين بار از رو

از روی یک منبع باشد ، می تواند به یادحافظه ی بينایی شما شکل و رنگ و طرح و مطالب آن صفحه حک می شود ، پس اگر دوره ھم ھميشه 

آوری توسط حافظه ی بينایی کمک کند .

ر نویسھا مھم ھستند و مورد سوال واقع خواھند▪ از خواندن جزوات خCصه شده و گلچين شده ی بينش بپرھيزید ، زیرا خط به خط کتاب و حتی زی

شد .

ر شما درست حکم را متوجه نشوید ، قطعا" تست را▪ احکام را خوب یاد بگيرید بعد حفظ کنيد ، زیرا که جمCت دروس احکام کمی ثقيل ھستند و اگ

اشتباه خواھيد زد .

● زبان انگليسی :

کتاب زبان ھم تقریبا" محروم واقع شده است .

غتھای نوشته شده ، ھمراه با معنی ( به صورت فلشاکثر داوطلبان گرامر را از روی جزوات می خوانند و معنی لغات را ھم از آخر ھر درس و یا ل

کارت و ....) حفظ می کنند .

 کار گيریم . چگونه ؟؟؟در حالی که لغات زبان بسيار زیاد و فرارند و باید راھکارھای بھتری برای یادگيری آنھا به

عنی لغات از دیکشنری ( زیرا لغتی که در جمله یاد) کتاب زبان ( مخصوصا" پيش دانشگاھی ) را از ابتدا شروع می کنيد به خواندن و در آوردن م١

ج از جمله با معنی حاضر و آماده حفظ شده است ،گرفته شود و با پيدا کردن به حافظه سپرده شده باشد ، خيلی عميقتر و بھتر از لغتی که خار
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در ذھن باقی می ماند ).

) تمام بخشھای کتاب زبان از جمله لغات ، متنھا ، صورت و پاسخ تمرینھا و....٢

را باید بخوانيد و لغاتش را در آورید نه اینکه به لغات آخر ھر درس اکتفا کنيد .

) از معلم خود بخواھيد تمام تمرینھا را حل کند .٣

) لغتھا را سعی کنيد با یک یا چند مترادف انگليسی یاد بگيرید .۴

) لغتھای مترادف و متضاد در کنار ھم بسيار راحتتر به خاطر سپرده می شوند .۵

) تستھای زبان را به صورت مخلوط بزنيد نه طبقه بندی .۶

عنی کرده و لغات جدید را فيش برداری کنيد.) در ھنگام زدن تست چه گرامر باشد چه درک مطلب و چه تست لغت ، صورت تست و گزینه ھا را م٧

این کار به شما کمک می کند دایره ی لغاتتان بسيار وسيع شود .

مخصوصا" اگر داوطلب شرکت در کنکور منحصرا" زبان ھم ھستيد .

این یکی از کارھای واجب بر شما خواھد بود .

سی دشوار ولی بسيار مفيد خواھد بود.) صحبت کردن در کCس با ھمکCسی ھا یا در خانه با یکی از افراد تحصيلکرده ، به زبان انگلي٨

) لغات زبان را ، از روی کتاب درسی خودتان و درجمله دوره کنيد .٩

ی مختلف ) بتوانيد مروری برآنھا داشته باشيد.) لغات مھم را فيش برداری کنيد تا در وقتھای تلف شده (اتوبوس ، مترو ، مطب دکتر یا صفھا١٠

اخطار !!!

داوطلبان عCقمند به زبان، فقط به شرکت در کنکور منحصرا" زبان اکتفا نکنيد.

 .حتما" کنکور رشته ی اصلی خود را بدھيد و در کنار آن در کنکور منحصرا" زبان ھم شرکت کنيد

چرا که ظرفيت پذیرش و تنوع رشته در منحصرا" زبان بسيار پایين است .

بی ، انسانی ، ....) صحبت خواھيم کرد.در ادامه ی این سری مقاTت در مورد دروس اختصاصی رشته ھای مختلف (به ترتيب : ریاضی ، تجر

اول از درس ریاضی شروع کنيم که معضل بسيار بزرگی است .

یب را دارد و در باT و پایين شدن ترازدرس ریاضی برای رشته ی ریاضی ، مباحث بسيار گسترده و مھمی را شامل می شود که بيشترین ضر

خيلی موثر است .

مواردی که باید در یادگيری ریاضی در نظر گرفته شود ، به قرار زیر است :

را که ریاضی، درسی زنجيروار است و وقتی سنگ) بھتر است ریاضيات را از ھمان اول دبيرستان کم کم و پله پله سر کCس خوب یاد بگيریم، زی١

ری می گذارد (قابل توجه بچه ھای سال اول یا دوم کهبنای یک مبحث را بد بگذارید، روی فھميدن و یادگيری خيلی از موارد دیگر تاثيرجبران ناپذی

می خواھند از اTن خود را برای کنکور آماده کنند )

درصد دانش آموزان ریاضی را فقط از روی جزوه و کتابھای کمک آموزشی می٩٩) کتب درسی ریاضی بسيار مھمند ، و این در حالی است که ٢

خوانند .

را"در سالھای باT تکرار شده است ، لزومی ندارد) برای شروع، از کتاب اول دبيرستان شروع کنيد (البته چون مباحث آن بسيار ساده است و اکث٣

تمرینھای سخت آخر ھر مبحث بپردازید.)خط به خط کتاب را بخوانيد و مثالھا را حل کنيد. فقط به دوره ی فرمولھای ارائه شده و حل 

 کنار بيایيد و چقدر مفيد است .) با این کار قشنگ روی غلتک می افتيد و متوجه می شوید که چگونه باید با کتاب درسی ریاضی۴

دیفرانسيل، گسسته ، ھندسه تحليلی (برای) خوب حاT کتابھای سنگينتر مثل : ریاضی سال دوم ، آمار، حسابان ، جبرواحتمال ، ھندسه ، ۵

رشته ی ریاضی ) ، ریاضی سال دوم و سوم و پيش دانشگاھی (برای رشته ی

تجربی و انسانی ) را به ترتيب زیر بخوانيد :

تمام متن کتاب را خط به خط بخوانيد .

یسه کنيد .مثالھای داخل متن را بدون نگاه کردن به حل آنھا حل کنيد ، سپس حل خود را با حل کتاب مقا

را از معلمين ، ھمکCسيھا ویا ... بپرسيد ، در غيرتمرینھای کتاب را دانه به دانه بدون نگاه کردن به حل المسائل حل کرده ، سپس اشکاTت خود 

این صورت به دفترحل تمرین یا حل المسایل مراجعه کنيد .
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 نمی توانيد در حل تستھا از آنھا استفاده کنيد ، چونھيچگاه فرمولھا را حفظ نکنيد ، زیرا بزودی فراموش می کنيد ، تازه اگر ھم فراموش نکنيد ،

فقط آنھا را حفظ کرده اید و نمی دانيد کجاھا کاربرد دارند.

بحث تست بزنيد تا فرمولھا و راه حلھا به ھمراه کاربردشانوقتی مطلب را از روی کتاب خواندید و مثالھا و تمرینھا را حل کردید ، باید آنقدر از آن م

ملکه ی ذھنتان شوند.

برای دوره و تمرین تست زدن ، از تستھای کنکورھای گذشته استفاده کنيد .

 تست اول را بدون گرفتن زمان ونگاه کردن٢۵ تست از این مبحث را انتخاب می کنيد ، ۵٠مثال) شما مبحث تابع را کامل از کتاب خوانده اید ، حدود 

تلف را برای رسيدن به پاسخ درست ، امتحانبه پاسخھای تشریحی حل کنيد ، یعنی دقيقا" ذھن خود را درگير سواTت نمایيد و راه حلھای مخ

 سوال به پاسخ تشریحی مراجعه کنيد و پاسخھای خود را مقایسه کنيد .٢۵کنيد ، بعد از تمام شدن این 

نفی و کنار سواTتی که کامل حل کردید ولی به پاسخمھم: کنار ھر کدام از سواTت که نتوانسته بودید ھيچ راه حلی برای آنھا ارائه دھيد عCمت م

 گزینه ھارا درنياوردید ، عCمت مثبت بگذارید وغلط رسيدید عCمت ضربدر و کنار سواTتی که نصف راه حل را رفته اید ولی باTخره ھيچ کدام از

دست آخر ، کنار سواTتی که با راه حل درست به پاسخ درست رسيده اید ، ھيچ عCمتی نگذارید.

● خوب این کار به چه دردی می خورد ؟

نيد ، (حداقل بعد از دو ھفته )به حل تستھای عCمتداربه درد دوره کردن مفيد و سریع ، یعنی در دور دوم که شما خواستيد این تستھا را دوباره بز

می پردازید و ھر کدام را که توانستيد حل کنيد ، عCمت کنارش را پاک می کنيد .

 تست با نکاتش مسلط شده ام ، که ھيچ عCمتی کنار ھيچ تستی باقی نماند .٢۵وقتی می توانيد بگویيد که من به کل این 

ت تستھا خواھيد داشت، و نه احساس می کنيد آنبا این فرم خواندن و تست زدن، نه نيازی به حفظ کردن فرمولھا و نه نيازی به حفظ کردن نکا

تستھا و نکاتشان را پس از مدتی فراموش کرده اید .

● ھشدار:

 از بچه ھای تجربی و مخصوصا" انسانی کلدرس ریاضی برای رشته ھای تجربی و انسانی ھم بسيار مھم و نمره آور است ، در حالی که خيلی

درس ریاضی و یا بخش عظيمی از آن را کنار می گزارند، یعنی اصC" به سراغ ریاضی نمی روند.

 به خاطر ضعيف بودن درس ریاضی اتان درشما حتی اگر ھم، بدون توجه به ریاضی از سد کنکور رد شوید و در ھر رشته ای که قبول شوید،

دانشگاه با مشکCت زیادی روبرو خواھيد شد .

ا و مثالھا ھم کامC" توجه کنيد، مثالھای داخلدر مورد درس فيزیک ھم قضيه تقریبا" مشابه است ، فقط شما باید به متن کتب فيزیک و تعریفھ

 اند .متن و تمرینھای آخر ھر فصل ھميشه عينا" و یا با کوچکترین تغييری صورت تستھای کنکور بوده

ینھا را اتCف وقت% بچه ھا اصC" توجھی به کتاب درسی فيزیک ندارند و وقت گذاشتن روی حل تشریحی مثالھا وتمر٩٩واین در حالی است که 

می دانند .

% از کل بچه ھا به چند سوال مفھومی – تعریفی فيزیک که مستقيما" از متن٣ نشان می دھد که فقط ٨۴لذا آمار سازمان سنجش در کنکور 

کتاب طرح شده بود ، پاسخ صحيح داده اند .

● توصيه:

ھم است ، یعنی فکر نکنيد که اگر درس را سرالبته در مورد دروس ریاضی و فيزیک ، اینکه شما درس را سرکCس خوب گوش دھيد و بفھميد ھم م

 شود را روزنامه وار بخوانيد تا پيش زمينه یکCس نفھميدم ، بعدا" خودم می خوانم، یاد می گيرم . قبل از کCس درسی را که قرار است داده

ل درس را داشته باشد.ذھنتان آماده ی دریافت باشد ، و در ھنگام توضيح مبحث آمادگی پرسيدن اشکاTت و فھميدن کام

● بچه ھا !!

ن بلکه کتاب درسيتان را خوب مطالعهاینقدر دنبال فرمولھای طCیی و نکات نقره ای وراه حلھای کوتاه و کتاب تستھای معجزه آسا  باشيد ، 

کنيد.!!!!!!!!!!

منبع : ایران کنکور

http://vista.ir/?view=article&id=278564
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چگونه به خاطر بسپاريم؟

کنکوری ھا بخوانند

تحقيقات نشان داده که ظرفيت حافظه افراد مختلف،

نسبتاً با یکدیگر مساوی است و به جزء عده معدودی

که از حافظه ھای بسيار قوی برخوردارند افراد دیگر از

این نظر در یک سطح ھستند. اگر شما نيز از حافظه

مقصر شما  حافظه  که  بدانيد  دارید،  شکایت  خود 

نيست، بلکه این شما ھستيد که راه استفاده درست

آن را یاد نگرفته اید. برای خوب به خاطر سپردن مطالب،

که نيست  احتياجی  است،  رایج  آنچه  برخCف 

بنشينيم و بارھا مطلب را از سر تا ته خوانده و بارھا

بدون که  مرورھائی  دھيم.  قرار  مطالعه  مورد  آن را 

فاصله زمانی انجام گيرد، مطالب را به حافظه کوتاه

می سپارد و گاه مقدار بسيار جزئی از آن در حافظه

ا گرفته شده باشد، پس از مدت کوتاھی بهدرازمدت جایگزین می گردد. به ھمين علت است که قسمت عمده آموخته ھا، ھر چند مطالب خوب فر

فراموشی سپرده می شود.

رعایت نکات زیر شما را در به یاد سپردن مطالب کمک خواھد کرد:

د دارید آن موضوع را بسيار قوی تر و بيشتر. برای به خاطر سپردن ھر موضوعی باید به آن ”عCقه“ داشت. ھرگاه نسبت به موضوعی عCقه شدی١

د دشوار است و دشوارتر از آن، این است که بخواھيداز موضوعات دیگر به خاطر می آورید. از سوی دیگر فراگرفتن ھر چيزی که عCقه ای به آن ندار

این آموخته ھا را برای مدتی دراز، در حافظه خود نگه دارید.

ن که اکنون از یاران صميمی شما ھستند، فکرگاھی علت بی عCقگی، آشنا نبودن به موضوع و عدم سابقه ذھنی است. اگر به برخی از دوستانتا

آنھا از  برخی  داشته اند.  روی شما  اثری  اوليه چه  برخوردھای  در  می آورید که  به خاطر  به نظرکنيد،  اول جالب  برخوردھای  در  ممکن است   

شما شدند. شاید علت بی عCقگی شما نسبتنمی رسيدند ولی وقتی آگاھی و اطCعات شما نسبت به آنھا بيشتر شد، آنھا از بھترین دوستان 

به یک موضوع خاص ھم عدم آگاھی شما از محاسن آن باشد. اگر این طور است، باید بدانيد که:

ازد. دانش بيشتر در انسان عCقه بيشتر ھمدانش در انسان عCقه ایجاد می کند، ھمچنين عCقه، انسان را به سمت دانش بيشتر رھنمون می س

ایجاد می کند.

يم. خواندن و آموختن ھر چيز، بيش از نگاه کردن به کلمات. برای به خاطر سپردن ھر چيز باید آن را بياموزیم و برای آموختن آن باید در آن ”دقت “کن٢

 و گریزان است، آموختن امکان ندارد. شاید شما ھمآن است. خواندن به تفکر و فھميدن نياز دارد. وقتی که دقت شما در تسخير اندیشه ھای پنھان

 کند و در حالی که چشم ھای شما کماکان رویتجربه کرده باشيد که در حال خواندن کتابی اندیشه ای نامربوط ذھن شما را به خود مشغول می

اج کلمات و بدون کمترین اندیشه و تفکری پيش رفته اید.کلمات به پيش می روند، ناگھان به خود می آئيد و می بينيد که دو سه صفحه را ھمراه با امو
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د زیرا در این صورت دیگر عCقه نخواھد بود. و اگربی توجھی و کم دقتی غالباً ناشی از بی عCقگی است. عCقه نباید ساختگی و از روی اجبار باش

حيطی را انتخاب کنيد که از نور و ھوای خوب برخورداراین کم دقتی در اثر عواملی مثل صداھای اضافی، رفت و آمد دیگران و... باشد در این صورت م

باشد. نور کم باعث خستگی و کسالت شما خواھد شد.

 لغت را به دانشجوئی دادند و از او خواستند که١٠. برای به خاطر سپردن ھر چيز باید آن چيز معنی دار باشد. در یک آزمایش، فھرستی شامل ٣

داستان بسازد ثبت گردید. فھرست مذکور بهسعی کند با آنھا یک داستان کوچک بسازد. زمانی که طول کشيد تا دانشجو فھرست را مطالعه و 

ر سپرده بود، او نيز لغت ھا را در حافظه خود جایدانشجوی دیگری داده شد و از او خواسته شد در ھمان مدتی که دانشجوی اول لغت ھا را به خاط

 دانشجو تکرار شد که نصف آنھا داستان ساختند و نصف دیگر تنھا٢۴دھد، ولی از او خواسته نشد که با آن لغت ھا داستان بسازد. این عمل با 

کند و بقيه لغت ھای آن فھرست را به خاطرفھرست را به خاطر سپردند. سپس به ھر گروه اجازه داده شد که به اولين لغت ھر فھرست نگاه 

لغات را در ھر فھرست به خاطر بياورند. اما وقتیبياورد. وقتی دانشجویان بCفاصله بعد از مطالعه فھرست، امتحان شدند ھمه قادر بودند تمام 

انشجویانی که با لغت ھا داستان ساخته بودند، تقریباًمدت زمانی بعد از امتحان اول، دوباره امتحان شدند تفاوت زیادی بين دو گروه وجود داشت. د

کرده بودند. در حقيقت دانشجویانی که با لغت ھاتمام لغت ھا را به خاطر داشتند در حالی که دانشجویان گروه دیگر بيشتر لغت ھا را فراموش 

اطر سپردن فھرست برابر دانشجویان گروه دوم، لغت ھا را به خاطر داشتند. دانشجویانی که از داستان در به خ٧ تا ۶داستان ساخته بودند 

 ”معنی“ بوده است. وقتی که دانشجویان از کلماتاستفاده کرده اند در حقيقت نوعی زمينه در ذھن خود به وجود آورده اند که برای آنھا دارای

صویر ذھنی در حافظه او ذخيره می شود، کهداستانی می سازند، ھر قسمت از داستان که شامل یک یا چند لغت از آن فھرست است، به صورت ت

ابی، لغت اول فھرست به دانشجو داده می شود،این قسمت ھا در مجموع به یکدیگر مربوط بوده و کل داستان را می سازد. وقتی در ھنگام بازی

زمينه اصلی داستان به خاطر می آید و لغت ھا را به یاد می آورد.

عمول بوده و رایج است.. ثبت اندیشه ھا و مفاھيم و حوادث به وسيله ”طبقه بندی“ آسان تر می شود. این فن بسيار م۴

ط کردن این داده ھا به یک گروه کلی تر است. طبقه بندیطبقه بندی ”رده بندی“ از یک طرف عبارت از گروه بندی داده ھای مشابه، و از طرف دیگر مربو

معموTً به دو شکل صورت می گيرد:

● طبقه بندی طبيعی و طبقه بندی مصنوعی

. مثCً وقتی موجود زنده ای را با توجه بهطبقه بندی طبيعی ھمان روشی است که در درس ھائی مثل زیست و جغرافيا و... استفاده می کنيم

است. در حالی که نظام الفبائی که در تنظيمویژگی ھای مشترک با موجودات دیگر در یک گروه قرار می دھيم، این یک نوع طبقه بندی طبيعی 

ی از طبقه بندی مصنوعی است.فرھنگ ھا، دایرهٔ المعارف ھا، فھرست کتاب ھای یک نویسنده و... به کار می رود، نمونه ھائ

 درسی را سازمان یافته و به صورت طبقه بندی درفن طبقه بندی توسط معلم در کCس فراوان استفاده می شود. تجربه کرده اید معلمانی که مطالب

پای تخته ارائه می دھند، بھتر به ذھن شما سپرده می شود.

يله طبقه بندی یا سازمان دادن ”سد حافظه“ شکستهحال اگر این طبقه بندی به وسيله خودتان صورت گيرد، دارای اثرات بيشتری خواھد بود. به وس

با دس یادماندنی آموخته می شوند. این دسته ھای کوچک  به  به صورت دسته ھای  ته ھای کوچک دیگر به ھم گره خورده،می شود و مطالب 

ی آن، ”اگر داشته باشد“ جدا کنيد و اگر ندارد ازدسته ھای بزرگ تری را تشکيل می دھند. بنابراین تCش کنيد که موضوع را برحسب بخش ھای طبيع

کردن موضوع استفاده کنيد.یک طبقه بندی مصنوعی مانند: الفبائی کردن، شماره گذاری و یا ھر روش آسان تری، برای جدا 

در صفحه جا نگيرد، می توان خطوط شاخه ھا را از باT بهبه ھنگام طبقه بندی مطالب چنان چه اجزاء و رئوس مطالب آن قدر زیاد باشد که به طور افقی 

بقه باشد.پائين رسم کرد. می توان فواصل را طوری تنظيم کرد که جا برای ذکر مشخصات و خاصه ھای ھر ط

ھنگام چنين خCصه ھائی به علت مراجعه مکرر بهطبقه بندی و خCصه ای که توام با شکل و تصویر جزئيات مھم باشد، بھتر در ذھن می ماند. در 

قاشی است و چشم نيز ھمه چيز را می بيند و تجسممتن برای نوشتن کلمات و عبارات اساسی به خاطر تکرار زیاد که در عين حال توام با تفریح ن

. روشی دیگر برای به خاطر سپردن، ”قرینه دادن“١آن در مغز آسان می گردد، مطالب را خيلی خوب و عمقی فرا گرفته و به خاطر می سپاریم.

امی ظاھر می شود که محرک ضميمه در لحظهاست. این عمل به وسيله ھمراه کردن یک محرک دیگر با محرک اصلی صورت می گيرد و اثر آن ھنگ

بياید. وجود محرک ضميمه به صورت یک  تداعی باعث می شود که مطالب اصلیذخيره شدن مطالب اصلی، در حافظه درازمدت به ھمراه آن 

 آن را به یاد گيرنده عرضه کردیم، مطلب اصلی را بهبه راحتی به خاطر آیند. بدین ترتيب که محرک ضميمه به صورت قرینه ای عمل می نماید و وقتی

ن قرینه ”نعلبکی“ به او کمک کنيم که استکان را درخاطر می آورد. مثCً اگر بخواھيم کسی مفھوم ”اسکان“ را به خاطر بسپارد، می توانيم با داد
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ذھن خود بازیابی کند.

تر در حافظه می مانند و مطالبی که در ميان قرار دارند،. این نکته را باید مدنظر داشت، مطالبی که در آغاز و در پایان زمان مطالعه می خوانيم بھ٢

تمرین زیادتری نياز دارد. بنابراین مدت زماناحتمال فراموش کردنشان بيشتر است. به ھمين خاطر قرار گرفتن بخش ھای ميانی یک تکليف، به 

 دقيقه استراحت است١٠ دقيقه و ۵٠مان مطالعه، مطالعه نباید به حدی باشد که مطالب زیادی در بين شروع و انتھای آن قرار گيرند. بھترین ز

طالعه مفيد را برای خود به دست آورید). مطالعه برای(البته این مدت زمان قطعی نيست و شما می توانيد با دقت در کارائی خود در مطالعه، زمان م

از  بلکه به علت خستگی،  یادگيری بيشتر شما نمی شود،  تنھا سبب  نه  نيز کم می کند. مدت زمانمدت زمان طوTنی و مستمر  کارائی تان 

دی کرده و آنھا را برای استفاده بعدی طبقه بندیاستراحت به مغز شما فرصت می دھد تا عCوه بر تجدید قوا، مطالب خوانده شده را نيز دسته بن

 آن چه که مطالعه کرده اید نيز سبب خستگی شماکنيد. دقت کنيد در این زمان تنھا باید استراحت کنيد. مرور کردن مطالب و حتی فکر کردن به

می شود.

ن موضوع و عCقه شما دارد. ھر چه مطلبذکر این نکته ھم ضروری است که زمان فاصله دادن بين تمرین یک موضوع خاص بستگی به ماھيت آ

راه برای تکاليف حفظی، تمرین با فاصله است.بامعنی تر و جالب تر باشد، تمرین با فاصله کمتر به کار می آید. ليکن باید گفت مفيدترین 

ثر است. منظور از ایجاد تداعی آن است که. مطالعات نشان می دھد که ایجاد ”تداعی ھای ذھنی“ در قدرت به خاطر سپاری مطالب بسيار مؤ٣

مؤثرتر از تداعی ھای گفتاری ھستند. سعی کنيد اینبين موضوعی دیگر ارتباط برقرار کنيد تا در ذھن تان باقی بماند. تداعی ھای تصویری بسيار 

ه مطالبی که این گونه فرا گرفته می شوند بيشتر درتداعی ھا را ھر چه می توانيد بيشتر در یادگيری خود به کار گيرید. پس از چندی می بينيد ک

 تشکيل تداعی ھای متنوع و گوناگون، با ھر داده ایحافظه باقی می مانند. یکی از روان شناسان می نویسد: ”راز یک حافظه خوب عبارت است از راز

و وسيله ای است که آن داده را در صورتی که در سطحکه مایليم آن را به خاطر بسپاریم. ھر تداعی، برای داده، قCبی می شود که به آن می آویزد 

ر آنھا حالت مضحک و غيرعادی ھم باشند، ممکننباشد، به این ناحيه انتقال می دھد.“ لزومی ندارد که تداعی ھا طبيعی یا منطقی باشند. اگ

ه دوستانتان و دیگران به وجود آورده اند در مورد شمااست حتی مؤثرتر واقع شوند. تداعی باید حتماً از خود شما باشد و استفاده از تداعی ھائی ک

مؤثر نيست.

ه ذھن سپرده شوند ارتباط کامل و مطمئن برقرار شود.نکته مھم در این نوع برقراری رابطه، این است که اطمينان حاصل کنيد بين کلماتی که باید ب

به طوری که با ذکر یک کلمه، کلمه دیگر بCفاصله به خاطر آید.

ه ترین خصوصيات مرور صحيح تأثير افزاینده ای. از عوامل دیگری که بسيار در یادسپاری مطالب موثر است، ”مرور مطالب“ است. یکی از برجست۴

 تCشی را که برای انجام ھرگونه تکاپوی یادگيریاست که بر کليه جنبه ھای یادگيری، تفکر و حافظه دارد. کسی که مرور نمی کند به طور مداوم

مرور نکند)، آن مطلب در سطح خودآگاه باقی نمانده وبه کار برده است نقش بر آب می کند. و اگر به ھر مطلب تازه یاد گرفته شده بی اعتنا شود (

يح مرور مطالب استفاده می کند، بيشتر قادر به جذبلذا نخواھد توانست آن را برای ارتباطات تازه حافظه ای به کار برد. اما کسی که از روش صح

مطالب نو و جابه کار کردن آنھا خواھد بود.

 شد که حداکثر به مدت یک روز به یادآوری مطالب در”اولين مرور“ باید ده دقيقه بعد از یک دوره یک ساعته یادگيری انجام شود. این باعث خواھد

 دقيقه Tزم خواھد بود. ”سومين مرور“ یک ھفته بعد از اولين مطالعه۴ تا ٢سطح باT کمک کند. ”دومين مرور“ یک روز بعد از اولين مطالعه و به مدت 

ھد شد. ماه بعد از اولين مطالعه خواھد بود. پس از این مدت مطالب در حافظه درازمدت جایگزین خوا٨و چھارمين و پنجمين مرور به ترتيب یک ماه و 

نتخاب کرده و واژه ای بسازید. به خصوص اگر. برای به خاطر سپردن اسامی و اصطCحات دشوار و طوTنی، کافی است حروف اول این کلمات را ا۵

این اسامی و اصطCحات دارای نظم خاصی باشند.

مثCً وظایف اصلی مدیریت عبارت است از:

(Planning. طرح ریزی (١

(Organizing. سازماندھی (٢

(Directing. ھدایت (٣

(Staffing. به کار گماردن (۴

(Coordinating. ھماھنگی (۵

 به دست می آید که حفظ این کلمه می تواند مراحلPODSCB) که با چسباندن حرف اول انگليسی ھر مرحله، کلمه Budgeting. بودجه بندی (۶
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ششگانه فوق را به ذھن آورد.

ول کلمات فوق، کلمه جدید ”کاه“ را بسازید تا ھمیا برای یادآوری سه اقيانوس بزرگ جھان، یعنی اقيانوس ھای کبير، اطلس و ھند، با سه حرف ا

به خاطرسپاری و ھم یادآوری آن آسان تر شود.

 این حالت برای ھر کلمه یا اصطCح مھم که مایليد. یکی از فنون دیگر برای به حافظه سپردن مطالب، استفاده از ”کارت ھای تندخوانی“ است. در۶

به حافظه بسپارید، از یک کارت تجارت جداگانه استفاده کنيد.

رت ھا را بارھا مطالعه کنيد تا بتوانيد ھر کلمه یا اصطCحھر کلمه یا اصطCح را بر روی یک کارت و تعریف یا توضيح و معانی را در پشت آن بنویسيد. کا

را به درستی تعریف کنيد.

توانيد تعدادی از این کارت ھا را در جيبتانحسن این کارت ھا این است که کوچک و قابل حمل در کيف دستی و یا جيب کت شماست. ھر روز می 

بگذارید و با خود به این طرف و آن طرف ببرید و آنھا را مرور کنيد.

 آلودگی دست می دھد. به این جھت باید از. باید دانست تکرار یکنواخت و پی درپی، مغز را خسته می کند و در نتيجه به شخص حالت خواب٧

طوطی وار از بر کردن و تکرار بی معنی خودداری کرد.

منبع : مجله موفقيت

http://vista.ir/?view=article&id=222427

چگونه تست بزنيم ؟

حتما می دانيد یکی از مھمترین عوامل موفقيت شما در کنکور سراسری

،آشنایی با روش صحيح تمرین و تست زدن در منزل می باشد . تا جایی که

می توان گفت ھر چقدر ھم که در دروس تسلط داشته باشيد ، اگر قبل از

آزمون به ميزان کافی و به روش درست تست نزده باشيد ، موفقيت شما

بسيار بعيد خواھد بود . در این سایت در نظر داریم شما را با روش صحيح

تست زدن در منزل و تدوین یک برنامه ریزی کامل و مفيد برای بدست آوردن

بيشترین بازدھی آشنا کنيم . در مورد چگونگی تست زدن دو موضوع عمده

 و شرایط شامل نکاتی است که باید برایمطرح می شود ، یکی تکنيک ھا و شرایط تست زدن و دوم مدیریت و برنامه ریزی تست . تکنيک ھا

 و Tزم را به دست بياورید . مدیریت و برنامه ریزیشروع تست زدن و ھمچنين در حين آن رعایت کنيد ، تا بتوانيد در این کار مھارت و تسلط کافی

ور در سالھای قبل ، به کار گيری چنينتست ھم مبحث جدیدی است که برای اولين بار به طور مکتوب مطرح می شود . داوطلبان موفق کنک

روشی را از عوامل موفقيت خود می دانند .

● تکنيک ھا و شرایط :

ک مبحث درسی ، آن مبحث را به طور کامل و) ھيچ وقت قبل از مطالعه کامل درس ، به تست زدن نپردازید . قبل از شروع به حل تست ھای ی١

ت کاری اشتباه و بی فایده است و حتی می توانددقيق مطالعه کنيد و مطمئن شوید به درستی آن را درک کرده اید . در فير این صورت ، زدن تس

شما را دل سرد کند و عCقه وانگيزه شما را از بين ببرد .

ست ھای مشکل و پيچيده تر نروید . حل) با تست ھای ساده شروع کنيد . بCفاصله بعد از مطالعه و یادگيری یک مبحث درسی به سراغ ت٢
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يشتری نسبت به ادامه کار در شما ایجادتست ھای ساده می تواند تسلط شما را در آن مبحث درسی بيشتر کند و ھمچنين عCقه و انگيزه ب

نماید.

آنھا برای داوطلب ، منجر به یادگيری یک) تست ھای نکته دار : تست ھای نکته دار یا تست ھای مادر به تست ھایی گفته می شود که حل ٣

محدودی تست مادر یا نکته دار قابل ارائه می باشد .نکته می شود و در نتيجه او می تواند گروه زیادی از تست ھا را حل کند . در ھر فصل تعداد 

سعی کنيد به درستی آنھا را بشناسيد و به طور دقيق بر انھا مسلط شوید .

ب ھای درسی دارد تعداد زیادی فرمول ثانوی یا ميان) فرمولھای ثانوی مفيدند اما گمراه کننده : عCوه بر فرمول ھای اصلی که در ھر درس در کتا۴

از موارد مفيد و ساده کننده اند اما توجه داشتهبرد به طور غير رسمی توسط دبيران یا دانش آموزان ابدا می شوند . این فرمول ھای در خيلی 

 دز شرایط خاص جواب صحيح می دھند . پس سعیباشيد که به اندازه کافی درستی آنھا برای شما اثبات شده باشد . بعضی از این فرمولھا فقط

.کنيد تا آن جا که می توانيد از فرمول ھای اصلی و یا فرمولھای ثانوی مطمئن استفاده کنيد 

ید ، مطمئن شوید که به اندازه کافی به راه حل) به راه حل ھای تشریحی مسلط شوید . قبل از این که راه حل تستی حل یک مسئله را یاد بگير۵

ی گردند اما در بعضی موارد در آزمون مجبورتشریحی آن مسلط شده اید . راه حل ھای تستی ، در خيلی از موارد منجر به حل سریع تر تست م

رح می شود .می شوید از راه حل تشریعی ، مسئله را حل کنيد . مثC در مواردی که مسئله با شرایط خاص مط

با اطCعات کافی پاسخ دھيد . در این صورت باید) گزینه ھای غلط را حذف کنيد . باید تست ھای استاندارد و یا آزمون ھای سالھای گذشته را ۶

ی که نسبت به دو گزینه باقی مانده به یک نسبت تردیدبتوانيد در کوتاه ترین زمان ممکن ، دو گزینه غلط را از ميان پاسخ ھا حذف کنيد و در صورت

یيد .دارید ، اولين گزینه ای را که به ھر دليل صحيح تلقی می کنيد ، به عنوان پاسخ انتخاب نما

و دوباره گزینه ھای آن را بررسی و دست کاری) بر نگردید ! تجربه نشان داده است اکثر کسانی که پس از انتخاب پاسخ تست ، بر می گردند ٧

 تست وجود ندارد ، به این کار اقدام نکنيد .می کنند یا با اشتباه و خطا مواجه می شوند . در صورتی که ھيچ دليلی برای باز گشت و اصCح

ن پرھيز کنيد صورت تست را یک بار و به طور دقيق) یک بار بخوانيد ، یک بار پاسخ دھيد ! سعی کنيد از مطالعه مکرر صورت تست و گزینه ھای آ٨

ت بگذارید تا پس از اتمام ھمه تست ھا ، در صورتبخوانيد و بعد گزینه ھا را بررسی کنيد . اگر پاسخ آن را نمی دانيد ، جلوی شماره تست عCم

داشتن زمان ، مجددا برای بررسی حل آن تCش کنيد .

د ، پس گزینه ھایی که از معنی و مفھوم) گزینه ھای ھم معنی ومترادف ، صحيح نيستند ! فقط یکی ازگزینه ھا پاسخ صحصيح تست می باش٩

باقی مانده به دنبال پاسخ صحيح بگردید .مساوی برخوردارند ، جواب صحيح تست نمی باشند . پس سریعا آنھا را حذف کنيد و در گزینھای 

منبع : ایران کنکور

http://vista.ir/?view=article&id=278561

چگونه تست بزنيم ؟

یکی از بھترین روش ھای آمادگی برای تست زدن در وھله ی اول آن است که

پس از خواندن ھر مبحث تست ھای آن مبحث را در زمان مقرر بزنيم. یعنی

را تست ھایی  برای خود  دیدید  آماده  را  و خود  را خواندید  درسی  وقتی 

مشخص و زمانی معين کنيد و در آن زمان معين تست ھا را بزنيد. مثC اگر

 دقيقه وقت گذاشته و۴۵ تست مشخص کرده اید، ٣٠برای درس ریاضی 
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 تست فقط چندتا را بزنيد. ولی٣٠آن ھا را بزنيد ممکن است در ابتدا از این 

اصC اھميت ندارد زیرا در کنکور به جز معلومات و آگاھی که شرط Tزم این

شيد با این حال اگر سرعت عملآزمون است سرعت عمل شرطی کافی می باشد چون شما ھر چقدر خوب بخوانيد و خوب تسلط داشته با

نداشته باشيد موفق نخواھيد بود. پس، از ھمان روز اول تست زدن را با زمان یاد بگيرید.

تاثير بسيار باTیی در تسلط شما به تست زنی خواھد داشت ز یرا یاد خواھيد گرفت که چگونه از زمان ودر وھله ی دوم کنکورھای آزمایشی 

برگزار می شوند و بودجه بندی متناسبمعلوماتتان استفاده کنيد البته بھترین کنکورھای آزمایشی کنکورھایی ھستند که به صورت ماھ يانه 

درسی را شامل می شوند.

است. دقيقا مثل طرح اوليه یک نقاش که نياز بهپس توجه داشته باشيد که یکی از مھم ترین کارکردھای کنکور آزمایشی نيز تمرین آزمون دادن 

ه ی اول یک نقاشی بی عيب و نقص داشتهتصحيح، دقيق شدن و برطرف کردن اشتباھات در آن وجود دارد پس توقع نداشته باشيد که از لحظ

رین دارد.باشيد و فراموش نکنيد که تک تک بندھای ھنر آزمون دادن، نياز به تمرین و دقت و باز ھم تم

مدیریت آزمون تقسيم بندی کرد. روش ھای صحيحآزمون دادن را می توان در دو دسته تکنيک ھای نحوه ی صحيح آزمون دادن و روش ھای کاربردی 

بب می گردند تا از ھر درسی به اندازه ی تسلط وآزمون دادن روش ھایی ھستند که مانع از مواجھه با کمبود وقت در جلسه ی آزمون می شوند و س

توانایيمان نتيجه بگيریم. این روش ھا عبارتند از:

) زمان بندی قبل از آزمون١

اد شده است. اگرچه این زمان ھا مطابق باھمان طور که می دانيد در ابتدای دفترچه سواTت آزمون ھا برای سواTت ھر درس یک زمان پيشنھ

ا شما می توانيد با توجه به شناختی که ازاستانداردھا و ویژگی غالب دروس بھترین زمان ھای ممکن برای پاسخ گویی به سواTت ھستند، ام

کن است زمان بندی شخصی در دروس عمومی بهروحيات و توانایی ھای خوددارید زمان بندی مناسبی برای جلسه آزمون در نظر بگيرید. مثC مم

 دقيقه). به ھمين ترتيب برای دروس اختصاصی نيز١٠ دقيقه) و معارف (٢٠ دقيقه)، زبان (٢۵ دقيقه)، عربی (١۵این ترتيب باشد که ادبيات (

 نيست که شما در تمام مدت چشم به ساعتزمان بندی مناسبی در نظر بگيرید و حتی اTمکان در اجرای آن تCش کنيد این اصC به این معنی

سخ دادن به نيمی از سواTت، به ساعت خود نگاھیدوخته و تمرکز خود را از دست دھيد. بلکه برای مطابقت با زمان از پيش تعيين شده پس از پا

 برنامه اندکی به سرعت خود بيافزایيد. اما به یاد داشتهبيندازید. اگر مطابق با زمان و یا جلوتر از زمان باشيد که ھيچ، ولی در صورت عقب بودن از

 یک درس در زمان مقرر، فورا به سراغ درسباشيد که افزایش سرعت به معنای افزایش دلھره و عصبی شدن نيست و در صورت عدم اتمام سواTت

زند.بعدی بروید و به ھيچ وجه اجازه ندھيد این مساله به پاسخ گویی به سواTت سایر دروس لطمه ب

) روش یک ضرب دو ضرب (وزنه برداری)٢

م کرده و سه نوع برخورد با آن ھا خواھيم داشت:برای جلوگيری از اتCف وقت و استفاده ی بھينه از زمان، تست ھای آزمون را به سه دسته تقسي

ه جواب می رسانيم، که به این سواTت باید ھمان لحظهالف) سواTتی که جواب آن ھا را بلد ھستيم یا فکر می کنيم در کمتر از یک دقيقه آن ھا را ب

جواب داد.

ین سواTت را با یک ضربدر مشخص می کنيم، یعنیب) سواTتی که بعد از حل به جواب نمی رسد یا این که از قيافه شان پيداست که وقت گيرند. ا

«باشد برای بعد» پس می رویم سراغ سواTت بعدی.

ت نخواھيم زد.ج) سواTتی که مطمئن ھستيم «بلد نيستيم» با دو ضربدر مشخص می کنيم، یعنی به این سواTت دس

دوم در صورت داشتن وقت کافی به تست ھای گروه دومپس از این که تمام تست ھا را یک بار تا انتھا بررسی کردیم و گروه یک را پاسخ دادیم بار 

ویيد. فراموش نکنيد که امتياز تست آسان متوسط ومی پردازیم، به این ترتيب شما می توانيد به بيشترین تست ھا در کمترین زمان ممکن پاسخ بگ

صرف حل کردن تست سخت می کنيد، بهسخت یک درس در کنکور یکسان است و اگر از چنين روشی استفاده کنيد می توانيد زمانی را که 

 تست آسان اختصاص دھيد.١٠ تست متوسط یا شاید ۵پاسخ گویی به 

 نظير:تذکر مھم: اشتباھات غيرعلمی در کنکور شایع تر از اشتباھات علمی داوطلبان است. اشتباھاتی

الف) «نيست» را «است» دیدن و بالعکس

ب) عجله کردن در خواندن صورت مساله

 وجود۴ می رسيد که این جواب در گزینه ی ٢ب ج) انتخاب گزینه ی ھم شماره با پاسخ سوال. مثC در سواTت فيزیک بعد از کلی محاسبه به جوا
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 را به عنوان پاسخ صحيح انتخاب می کنيد.٢دارد و شما به اشتباه گزینه ی 

د) عدم تطبيق شماره سوال حين انتقال پاسخ به پاسخ برگ و...

ست مگر با تمرین کردن. نمونه ی ھمين اشتباھاتسعی کنيد از ھمين امروز در مورد رفع چنين مشکCتی اقدام کنيد. چرا که افزایش دقت ممکن ني

باعث پایين آمدن سرعت پاسخ گویی شما شودنه تنھا در کنکور آزمایشی بلکه حين تست زدن در منزل نيز رخ می دھد. حتی اگر افزایش دقت 

ی دقتی و گرفتن نمره ی منفی شود، ریالی نمی ارزد.سعی کنيد از امروز تمرین دقت را در اولویت قرار دھيد، چرا که افزایش سرعتی که منجر به ب

مون است. قبل از توضيح این مبحث کمی با خوددسته ی دوم از توانایی ھا که بایستی به تقویت و تمرین آن ھا بپردازیم روش ھای مدیریت آز

بياندیشيد آیا نمونه ای از این موقعيت ھا را در جلسه ی آزمون تجربه کرده اید:

ی دارید.) برخوردن به چند سوال سخت پی درپی، خصوصا در درسی که در آن احساس تسلط و توانایی بيشتر١

) به یاد آوردن انتظارات و خواسته ھای دیگران٢

) بی اعتمادی نسبت به خود، توانایی ھا و قابليت خود٣

ه اید.) نگاه کردن به خانه ھای سفيد پاسخ برگ و آمارگيری از سواTتی که قادر به پاسخ گویی نبود۴

ند لحظه آرامش و تمرکز، اندیشيدن به بھترین راهدر این حاTت تمام قوایتان تحليل می رود، پس بيشتر از یک راھکار به شما توصيه نمی کنم: چ

تسلط به خود و ادامه ی کار.

بل برای پاسخ ندادن به بعضی از سواTت آماده کنيد. اگراجازه ندھيد افکار مخرب تمرکز شما را به ھم زده و در شما اضطراب ایجاد کند. خود را از ق

 مساله کامC اتفاقی است و ھرگز به معنایبه چند تست پشت سر ھم برمی خورید که نمی توانيد به آن ھا پاسخی بگویيد، مطمئن باشيد این

آسان تا سخت است و کسی موفق تر استعدم تسلط و توانایی شما در پاسخ دادن به سایر سواTت نيست. ھر آزمون مجموعه ای از سواTت 

ه ی یک درس کرده اید از خود توقع داشته باشيد وکه به سواTت آسان و متوسط پاسخ گوید. از طرفی به اندازه ی زمان و انرژی ای که صرف مطالع

تصور نکنيد که بایستی تمام مطالب یک درس یا یک بخش را به یاد داشته باشيد.

د کنيد. آزمون فقط آخرین مرحله ی آموختن است،اساس تست زدن شما از زمان مطالعه تان در منزل پایه ریزی می شود. به دانسته ھایتان اعتما

کز و سعی در استفاده از تمام آموخته ھایتان باشد ویعنی پياده کردن آن چه قبC آموخته اید. پس در ھنگام پاسخ گویی به سواTت تنھا ھدفتان تمر

بتان شوند، تا به نتيجه ای که شایسته ی ميزان مطالعاتاجازه ندھيد افکار مخرب و منفی با انرژی ای که از شما می گيرند مانع از نتيجه گيری مطلو

و سواد شماست دست یابيد.

منبع : مجتمع فرھنگی آموزشی عCمه طباطبایی

http://vista.ir/?view=article&id=346775

چگونه خود را برای کنکور آماده سازيم؟

● دTیل عدم اجراء برنامه ریزی:

یکی از عوامل استرس زا برای ھر دانش آموز کنکوری، عدم اجراء برنامه ھای

اوست. دانش آموز پيش از دیگران از اجراء نکردن برنامه ھای خود دچار نگرانی

و پشيمانی می گردد. ھر چند که تکرار این موضوع به تدریج به یک عادت

تبدیل می شود.
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پس Tزم است بدانيم چه دTیل مھمی مانع اجراء برنامه ھای ما می شود.

از مھم ترین قبلی  نکات گفته شده در بحث  به  توجه  بدیھی است عدم 

عوامل مؤثر در این مورد ھستند، به طور مثال دانش آموزی که توان مطالعاتی

او در روز یک ساعت است به یک باره تصميم می گيرد، روزانه شش ساعت مطالعه کند.

 ساعت و١ ساعت)، ھفته دوم (١ ”ھفته اول (برای افزایش ساعات مطالعه باید به یک مدل افزایش تدریجی متناسب با توان شخصی روی آوریم.

 ساعت).۶ ساعت و نيم تا ۵ ساعت و نيم)، ھفته ششم (۴ ساعت و نيم)، ھفته پنجم (٣ ساعت و نيم)، ھفته چھارم (٢نيم)، ھفته سوم (

▪ دليل دیگر، عدم توجه به واقعيات روزمره و یا ضعف در آینده نگری است:

امه باشند قطعاً دانش آموز را دچار مشکل می سازد.به این معنی که پيش بينی نکردن اتفاقاتی که در طول روز یا ھفته می تواند مانع اجراء برن

ود دعوت شده است، باید برای آن روز ميزان ساعتمثCً دانش آموزی که می داند ھفته آینده در روز پنج شنبه به عروسی یکی از بستگان نزدیک خ

.مطالعاتی کمتری را لحاظ کند در غير این صورت او قادر نخواھد بود به آن برنامه عمل نماید

نيز یکی دیگر از این دTیل است. بسياری از دانش آموزان ما ھنگ نزدیکان  با دوستان و  با اطرافيان دچار تعارفتعارف  برنامه ھای خود  ام اجراء 

یا تفریح بپ با دوستان خود به گردش  با اولين پيشنھاد از طرف آن ھا ترجيحمی شوند. یعنی در حالی که می دانند امروز نمی توانند  ردازند، اما 

وستان خود توجه نمایند.می دھند برای حفظ دوستی (یا به اصطCح معرفت!) از اجراء برنامه پرھيز کنند و به خواسته د

نزدیک خود برسانيم (مثCً با نصب این برنامه ھا درپس بھتر است که به طور غير مستقيم برنامه ھای تنظيمی خود را به اطCع دوستان و اطرافيان 

روی دیوار اتاق و یا کمک گرفتن از خود آن ھا برای برنامه ریزی).

دانش آموزانی روبه رو شده ایم که به دليل پراکندگی و از ھمناھماھنگی در اجزاء برنامه نيز می تواند مانع اجراء صحيح برنامه باشد، چرا که بارھا با 

گسيختگی در اجزاء برنامه ھای خود نمی توانند به درستی آن را اجراء کنند.

را برای مطالعه انتخاب کرده اند که با ھيچ یک از برنامه ھایمثCً یا آن قدر تعداد زیادی درس را در یک روز برای مطالعه در نظر گرفته اند و یا دروسی 

ھی مطلوبی برای آن ھا نخواھد داشت.کCسی فردا و یا امروز خود ھماھنگی ندارند. بنابراین این برنامه حتی در صورت اجراء، بازد

الف) برنامه ریزی گروھی:

آموزان یک کCس (با توان ھا و ویژگی ھای گوناگون) یکگاھی اوقات با مشاورانی روبه رو می شویم که به دTیل معقول و یا نامعقول برای تمام دانش 

برنامه درسی واحد را ارائه می دھند.

 فکر و اندیشه نسبت به تعدیل و یا تغييرات Tزم در برنامهیک دانش آموز باید بداند این گونه برنامه ھا، کليات را شامل می شود و Tزم است خود او با

(براساس شرایط و مشخصات فردی خود) اقدام نماید یا قابليت اجرائی آن تضمين گردد.

ب) عواطف و احساسات:

اء نمی شوند. مثCً به راحتی برنامه یک دانش آموز بهبارھا شاھد بوده ایم که به دليل وابستگی ھای عاطفی دوران جوانی برنامه ھای مطالعاتی اجر

وز ھيچ حس و حالی برای درس خواندن باقیسبب یک اتفاق ناگوار عاطفی نظير دعوا دچار اختCل می گردد و به اصطCح معروف برای دانش آم

نمی ماند.

● آزمون

یر توجه کنيد:برای ایجاد یادگيری، آزمون یکی از عوامل تíثيرگذار است بنابراین در این زمينه به نکات ز

به عبارت دیگر با گرفتن کارنامه، در پی درصدھا والف) ھدف خود را در آزمون ھای موضوعی، پيدا کردن نقاط ضعف و نواقص علمی خود قرار دھيد، 

اTتی ضعف علمی داشته اید. سپس نسبت به رفعرتبه ھا نباشيد، بلکه مشخص نمائيد که در چه سئواTتی دچار اشتباه شده اید و یا در چه سئو

ن کار اقدام می کنند).این مشکCت اقدام کنيد (ھر چند که دانش آموزی قوی و عالی قبل از گرفتن کارنامه نيز به ای

سب درصد و رتبه ھای مناسب باشيد تا بتوانيد تا حداما در آزمون ھای جامع که معموTً در اواخر دوره آمادگی کنکور برگزار می شود، به دنبال ک

مناسبی رتبه واقعی خود را در آینده پيش بينی نمائيد و از خطاھای تاکتيکی جلوگيری کنيد.

 کسب درصدھای پائين در آزمون ھای موضوعیاین در حالی است که اکثر دانش آموزان در ھدف گذاری برعکس عمل می کنند به این معنی که با

به تدریج نااميد می شوند و در انتھا نيز معموTً در آزمون ھای جامع شرکت نمی کنند.

رفع نواقص شود که نھایت این تCش ھا در طول دوره،در حالی که کسب درصدھای پائين در آزمون ھای ابتدائی باید منجر به تCش دانش آموزان برای 
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می گردد.منجر به افزایش توان علمی او خواھد شد، به عبارت دیگر آزمون، خود یک جلسه آموزشی محسوب 

شد، منجر به کاھش انگيزه می گردد و ارزش شرکت درب) از شرکت در آزمون ھای متعدد و گوناگون پرھيز کنيد چرا که اگر تعداد آزمون ھا زیاد با

٢ـ٣ آزمون است که از این تعداد ١٠ـ١٢ی کنکور بين آزمون برای دانش آموز کم رنگ خواھد شد تعداد مناسب و متعادل آزمون ھا در طول دوره آمادگ

آزمون باید به صورت جامع برگزار شود.

 (چه خوب و چه بد) کاذب است. درصد موضوعات آزمونی را مطالعه نکرده اید در آن آزمون شرکت نکنيد زیرا کسب ھر نتيجه ای٧٠ـ٨٠ج) اگر حداقل 

به عبارت دیگر این نتيجه نمی تواند آینده را برای شما پيش بينی کند.

اً به آن ھا رجوع نمائيد و نسبت به پاسخ گوئید) دفترچه سئواTت و پاسخ ھای تشریحی ھر آزمون را حفظ کنيد تا در ھنگام مرور مطالب، مجدد

سئواTتی که قبCً در آن ھا دچار مشکل بوده اید، اقدام کنيد.

ر آن روز صبحانه مناسبی ميل کنيد).و) برای شرکت در آزمون و در حين برگزاری آزمون، از تغذیه مناسبی بھره مند شوید (حداقل د

در نظر بگيرند.ه) از مسئوTن برگزارکننده آزمون بخواھيد تشویق ھای مناسبی را برای نفرات برتر ھر آزمون 

ند، پرھيز کنيد.ی) از شرکت در آزمون ھائی که طراحان سئواTت آن، به تíليف تست ھای سخت و دشواری می پرداز

منبع : مجله موفقيت

http://vista.ir/?view=article&id=256650

چگونه رتبه برتر کنکور شويم ؟

نگرش و نظر دانش آموزان درباره مدرسه بر چگونگی مطالعه و درس خواندن

تاثير دارد بعضی از دانش آموزان به درس و کCس نگرش و حتی رفتار او 

منفی دارند و به اصطCح به درس و کCس و معلم مدرسه خوشبين نيستند

طبيعی است که این گروه از دانش آموزان توجه زیادی به یادگيری و مطالعه

نشان نميدھند و در نتيجه موفقيت ھای چندانی نيز کسب نمی کنند بدین

ترتيب نگرش مثبت داشتن یا خوشبينی نسبت به مدرسه ميتواند باعث

موفقيت در مدرسه و کنکور و یا امتحانات ورودی ھر موسسه ای گردد.

گاه ممکن است دچار وسوسه شوید که کCس درس وقتتان را تلف ميکند و

کتابھای از  دسته  آن  مطالعه  برای  وقت  کمبود  سبب  مدرسه  در  حضور 

Cس ميروید ودرسی ميگردد که برای شما در کنکور مھم است ولی اشتباه ھمين جا است که با این تصور از کCس غيبت ميکنيد و یا با تاخير به ک

شيد اکثر طراحان خود معلم بوده و ھستنداز نکات مھمی که ممکن است در جمع کCس به ذھن خود و دوستانتان برسد غافل ميشوید مطمئن با

 در این کCس ھا درباره درسھا اطCعات کمو سواTت را بر اساس سواTتی که ممکن است به ذھن شما خطور کند طراحی ميکنند . اگر چه گاھی

کنکور باشد در آنجا پيدا کنيد . وقتی بطورو یا تکراری به دست می آورید ولی ھمين شما را بس است که یک نکته که ممکن است جزو سواTت 

ریافت می کنيد . یادداشت برداری ھم یکی ازمنظم به کCس ھا ميروید خبرھا و اطCعات ضروری و مفيد مربوط به درس و تکليف و امتحان را د

ر نگردد.نکات اساسی است که به شما کمک می کند تمرکز کنيد و ھر آنچه در کCس می گذرد از ذھنتان دو

● سوال کنيم
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در کCس آگاھی و تسلط دارید ولی برای روشننکته دیگر که حائز اھميت است این است که چگونه سوال کنيم . گاه نسبت به موضوع مورد بحث 

ی است و باعث افزایش تمرکز فکر ،تر شدن مساله Tزم است یک سوال مطرح کنيد. سوال کردن جزو مھم زندگی دانش آموزی و دانشجوی

افزایش سرعت یادگيری و جلوگيری از به خواب رفتن و خيال پردازی در کCس درس ميشود.

● چگونه گوش کنيم؟

 آنجا که انسان در سراسر زندگی بيشتر از راهنکته سومی که می بایست خوب به آن توجه کنيد این است که خوب گوش کردن را یاد بگيرید . از

 باید به شما یادآوری کنم که خوب گوش کردن وشنيدن یاد ميگيرد تا از راه مطالعه ، ممکن است شما فکر کنيد گوش کردن کاری آسان است اما

 نمی توانيد به خوبی یادداشت بردارید . یادگيری ازیادداشت برداشتن دو مھارت وابسته به یکدیگرند . اگر شما گوش کردن را به خوبی یاد نگيرید

طریق خوب گوش کردن به دTیل ذیل اھميت دارد:

يد .) به جھت تقویت حافظه شنيداری یعنی آنچه را که شما از راه شنيدن در حافظه خود ثبت می کن١

دارید آن چيزھایی که خوب گوش کردن را در) در بيشتر موارد شما جز با استفاده از روش خوب گوش کردن راھی برای ضبط و ثبت گفته ھا ن٢

حافظه شما تقویت ميکند این است:

د.) قبل از رفتن به کCس مطالب را بخوانيد این عمل در بھتر درک کردن مطالب به شما کمک ميکن١

ائه ميشود.) به موقع در کCس درس حاضر شوید چون بيشتر مطالب مھم و خCصه موضوع درسی ، در اول کCس ار٢

) سعی کنيد مشکCت و مسائل شخصی خود را در طول کCس از ذھن دور کنيد.٣

) اگر ميتوانيد در ردیف اول کCس بنشينيد، در این صورت گوش کردن آسانتر ميشود.۴

) اگر از عينک استفاده ميکنيد حتما در کCس آن را به چشم بزنيد.۵

) آغاز و پایان صحبت ھای معلم را با دقت بيشتری گوش کنيد.۶

ه ، متن یا مطلب اصلی و نتيجه گيری . بدین ترتيب) به عبارتھایی که معلم روی آن تاکيد دارد بيشتر توجه کنيد . یک مطلب عبارت است از مقدم٧

در این سه مرحله نکات گنجانده ميشوند ، پس به دقت و خوب گوش کنيد و یادداشت بردارید.

) ھر سوالی که در ذھنتان تداعی ميشود یادداشت کنيد و بعد از کCس بپرسيد.٨

يد.) در پایان اگر نتوانستيد تحت ھيچ شرایطی به کCس بروید از یادداشتھای دوستان استفاده کن٩

● انگيزه

ر خود مسلط شود و به ھر شکل ممکن کار راانگيزه یکی از عوامل مھم یادگيری است و دشوارترین بخش ھر کاری شروع آن است . فرد باید ب

اید انجام دھد آشنایی پيدا ميکند و بتدریج بهشروع کند برای انجام بسياری از کارھا یک دوره آمادگی Tزم است که طی آن فرد به کاری که ب

 دوباره باید خود را گرم کند . این نکته بسيار مھمباTترین سطح بازدھی ميرسد . قطع کردن بی موقع کار یا مطالعه بازدھی را کاھش ميدھد ، چون

تر است مطالعه در مدت مناسبی مثC یکی –است که وقتی شاداب و سرحال ھستيد مطالعه را شروع کنيد و با شدت به مطالعه ادامه دھيد بھ

د .دو ساعت پيگيری شده و با شدت ادامه یابد و بعد از تنفس و استراحت دوباره از سر گرفته شو

ب درسی مورد مطالعه جبران و برطرف کنيد امامطالعه طوTنی و شبانه روزی باعث کسالت و خستگی ميشود . خستگی کم را ميتوان با تغيير کتا

راحت و تفریح برای حفظ ھوشياری کامل و سرخستگی زیاد با تغيير موضوع مطالعه برطرف نميشود به خاطر داشته باشيد که خواب کافی و است

ی افزایش می یابد ، به عCوه پيگيری در مطالعهحال بودن ضروری است . ھر قدر ميزان تمرکز و دقت در زمان مطالعه بيشتر باشد ميزان یادگير

گيری را افزایش ميدھد.باعث ميشود که عCقه و اشتياق زیادتر شود و ھمين عCقه زیاد به نوبه خود انگيزه و شوق یاد

منبع : نشریه بازدم

http://vista.ir/?view=article&id=285942
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چگونه می توان در عين داشتن يک ناتوانی روانپزشکی در دانشگاه موفق

بود؟

● واقعيت :

بسياری از كسانی كه ناتوای روانپزشكی دارند با موفقيت دانشگاه را به

به از رفتن  مرا  آغاز خيلبی ھا می كوشيدند  در   ))  ! اتمام می رسانند 

دانشگاه دلسرد كنند . آنھا فكر می كردند كه من قادر به مقابله با فشار

روانی نيستم در مواردی ( بویژه در ایام امتحان) خودم نيز فكر می كردم قادر

به مقابله نيستم! اما من ادامه دادم وسپس به دوره فوق ليسانس رفتم

((....

● با احترام دانشجوی فوق ليسانس

تجربه ای چالش تواند مشكل و  برای ھر كسی می  زندگی دانشگاھی 

در روانپزشكی ھستند  ناتوانی  دچار  برای كسانی كه  اما  باشد،  برانگيز 

مواردی غير قابل تحمل به نظر می رسد .بھر حال ، در صورت برنامه ریزی

دقيق ، این ناتوانی مانعی اجتناب ناپذیر در مقابل موفقيت تحصيلی نيست.

● آیا مشكCت خود را بازگو می كنيد؟

برای تصميم گيری برای گفتن وضعيت خود به دیگران مسئله ای دشوار 

دانشجویان دارای ناتوانی روان پزشكی است. خود افشایی مزایایی دارد،

اما بسياری از مردم می ترسند كه در صورت خود افشایی آسيب پذیر شده

، انگشت نما گشته ویا به دليل عقاید و فرضيه ھای اشتباه مردم ، از طرف

آنھا مورد بد فھمی قرار خواھند گرفت .

 مCحظه قرار دھيد بعضی از مسایل كه بایدبيان كردن مسایل درونی یك تصميم گيری شخصی است و شما باید وضعيت خود و پيشامدھا را مورد

مورد بررسی قرار دھيد اینھا ھستند:

▪ چگونه می توانم از خود افشایی استفاده ببرم؟

▪ به چه كسی در مورد خودم بگویم و چرا؟

▪ به چه كس دیگری می توانم بگویم وچرا؟

▪ آیا حمایت بھتری بدست خواھم آورد؟

دداشتھا ی كCسی ) برایم قراھم كنند؟▪ آیا ھم كCسيھا می توانند حمایت عاطفی و عملی ( از قبيل گروھھای مطالعه ، مشاركت در یا

▪ آیا در دانشگاه سرویسھای حمایتی وجود دارند تا بتوانيم از آنھا استفاده كنم ؟

▪ آیا كادر دانشگاه می توانند نيازھای ویژه مرا در نظر بگيرند؟

▪ آیا خود افشایی تاثيرات سوئی برای من خواھد داشت؟

▪ آیا لكهٔ ننگی برای من خواھد شد؟

▪ آیا دیگران برای ھميشه مرا یك بيمار روانی خواھند شناخت؟

● خودت و بيماری ات را بشناس

د. درمانھا و داروھا و تاثيرات آنھا بر روی خودتان راتا آنجا كه ممكن است در مورد وضعيت خود و ھر چيزی كه آن را بدتر می كند، اطCعات كسب كني

بازشناسی كنيد. ھمچنين ممكن است رو تان را  بر زندگی دانشگاھی  تاثيرات آنھا  تان ویا حتیبشناسيد ونيز  برای كنترل وضعيت  شھایی 
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ه چه اقدامی برای شما كارساز است، ھم فكریپيشگيری از یك دوره بيماری وجود داشته باشد. با یك فرد متخصص مورد اطمينان در مورد اینك

كنيد.

● نقاط قوت خود را بشناسيد

عنوان مثال ، ممكن است شما شبھا بھتر از صبحھا كارنقاط قوت خود را شناخته و چگونگی استفاده از آنھا را در زندگی دانشگاھی یاد بگيرید. به 

يعی تمركز بھتری داشته باشيد، بنابراین در پاركھا درسكنيد. بنابراین بھتر است كه اوقات مطالعه تان را در عصر ھا قرار دھيد. یا در محيطھای طب

 استفاده از آنھا را در تكاليف تحصيلی تان تعيينبخوانيد .این امر بھشما كمك می كند تا فھرستی از نقاط قوت خود را تھيه كرده وسپس چگونگی

در این ترم تغيير دھم)).این امر فضيه رابه نفع شما مینمائيد . (( داروھایم صبحھا مرا خواب آلوده می كنند من می توانم درسھای قبل از ظھرم را 

كند.

● حوزه ھایی را كه در آنھا نيازمند كمك ھستيد، مشخص كنيد

یزی درسی باشد. كمك خواستن ممكن است یكاین امر ممكن است بطور ساده نياز به استفاده از معلم خصوصی یا نياز به كمك جھت برنامه ر

خصصانی در دانشگاه ( مثC در دفتر مشاورهضعق تلقی شود. شناخت اینكه كجا و كی نياز به كمك دارید خودش یك نقطه قوت است. خدمات ومت

مایل ھستند به شما كمك كنند، اگر شما) وجود دارند كه می توانند به شما كمك كنند . ھمچنين اعضای گروه آموزشی و ھمكCسيھا نيز 

بخواھيد.

● از پيش برنامه داشته باشيد

ایتان و به تعویق نينداختن ھيچ چيز امری اساسیاز آنجا كه اغلب ناتوانی ھای روانپزشكی ماھيت داوره ای دارند، سازمان دار بودن قعاليت ھ

ه شدت فشارزا باشد. اگر فشار روانی موجب بدتراست . انجام فشردهٔ كارھا ( مثC مطالعه ) ممكن است تاكتيك مؤثری باشد. اما امكان دارد ب

د.شدن وضعيت شما گردد عاقCنه خواھد بود كه از تداوم مطالعه و نوشتن تكاليف خود داری نمائي

رك تحصيل به ھنگام وقوع بحران امری غریزی و طبيعیبرای اینكه در مواقع خطا چه كاری انجام خواھيد داد برنامه داشته باشيد. در اغلب موارد ت

م بيمه می تواند به عنوان یك دفاع شخصی در مقابلبرای دانشجویان است ، اما راه حلھا ی دیگری نيز وجود دارند. یك نقشه احتمالی ازقبيل نظا

 را پيدا و از آنھا استقاده كنيد!فشار روانی اضافی به ھنگام بيماری عمل كند .دوباره منابع حمایتی در دسترس در دانشگاھتان

منبع : دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری

http://vista.ir/?view=article&id=231174

چگونه يک دانشجوی موفق باشيم ؟

بھتر بگيریم،  یاد  بھتر  بخوانيم،  درس  بھتر  اینکه  برای  کلی  نکاتی 

معلومات مان را ارائه کنيم، و بھتر نمره بگيریم!

● کليات

برای بسياری از دانشجویان، دانشجو بودن اولين تجربه زندگی مستقل و

دور از خانه است. این به تنھایی شاید بيشتر از تحصيCت شما ارزش داشته

باشد. زیرا پرورش واقعی شما از ھمين جا شروع می شود.

زندگی دانشجویی می تواند موجد فشارھای روحی باشد. قبول کنيد که این
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با مواقع  این طور  در  حالتی طبيعی است.  زندگی  در  روحی  فشارھای 

دوستان خود صحبت کنيد و از آنھا دوری نجویيد. مطمئن باشيد در کمک به

روی ھر کسی که تحت فشار روحی است، باز می باشد.

چھار شرط یادگيری موفقيت آميز و لذت بخش، که Tزم است در خود آن ھا را

ایجاد و نسبت به آن ھا آگاھی داشته باشيد، عبارتند از:

▪ تمایل به یادگيری: انگيزه و ھدف

▪ یادگيری با انجام فعاليت: تمرین، اشتباه کردن، تصحيح خطا

▪ بازخورد از طرف دیگران

▪ درک کردن: اندیشيدن و درک آنچه آموخته شده است.

▪ مھارت ھای مدیریت زمان را یاد بگيرید و آن ھا را به کار بندید.

تعيين کنيد. ھمچنين برای خود  را  مھلتی  تکاليف،  انجام  و  مطالعه  برای 

فرصت ھایی برای اتفاقات پيش بينی نشده در نظر بگيرید.

 یادگيری پيش بياید چند سطر بنویسيد.درباره تجربه ھای ناموفق یادگيری خود فکر کنيد و درباره آنچه باعث شده است تجربه ناموفق

● کتاب و مطالعه

ا فرابگيرید.مھمترین صفحات ھر کتاب، ”فھرست“ و ”راھنمای موضوعی“ است. استفاده موثر از این دو قسمت ر

خصی کنيد و آن را برای خودتان بنویسيد. با کمکمطالعه فعال ھمواره با قلم ھمراه است. از نوشتن داخل کتاب نترسيد. کتاب تان را خودتان ش

ر ذھن خود نگه دارید. فقط دقت کنيد این کار را بامداد یا ماژیک ھای رنگی یا ھر وسيله دیگر، تصویری منحصر به فرد از صفحات کتاب ایجاد و د

کتاب ھای کتابخانه و امانتی انجام ندھيد!

برای ھر مطلبی که مطالعه می کنيد یا یاد  می گيرید، یکی از این جمCت را در نظر بگيرید:

▪ کامC درک کرده ام.

▪ کم و بيش درک کرده ام.

▪ ھنوز درک نکرده ام.

ه را با تمرین در خود پرورش دھيد.استفاده از کتابخانه و منابع آن را به خوبی یاد بگيرید. مھارت ”اطCعات یابی“ در کتابخان

انه یا فھرست موضوعی کتاب ھا موجود است، به ایندر کتابخانه از چشمان خود به خوبی استفاده کنيد. وقتی از یک کتاب چند جلد کتاب در کتابخ

تر است. ھمچنين کتاب ھایی که بارھا تجدید چاپمعنی است که آن کتاب از کتابی که تنھا یک جلد از آن در کتابخانه دیده می شود، با اھميت 

، کھنه و فرسوده شده اند نيز باید کتاب ھای خوبی باشند وشده اند نيز احتماT مفيد تر بوده اند. نھایتا اینکه کتاب ھایی که از بس خوانده  شده اند

احتماT از کتاب ھایی که تا حاT کسی آن ھا را به امانت نگرفته مفيد تر ھستند.

● قبل از ھر جلسه

مورد آن پيش مطالعه کنيد.▪ قبل از برگزاری ھر جلسه درس، از مطالبی که قرار است یاد بگيرید آگاه باشيد و حتما در 

د ببينيد آیا می توانيد آن ھا را حل کنيد.▪ سواTت و تمرینات آخر فصلی که قرار است مطالعه شود را بررسی کنيد و تا حد ممکن سعی کني

▪ قبل از شروع درس به این سوال پاسخ دھيد: «تا کنون درباره این موضوع چه یاد گرفته ام؟»

رای آن ھا باشيد.▪ سعی کنيد با پيش مطالعه، سواTتی برای خود طرح کنيد و در طول کCس در یافتن پاسخ ھایی ب

● در طول ھر جلسه

ھای یادگيری ھر مطلبی را مشخص کنيد وبدانيد و سعی کنيد کشف کنيد که مدرس پس از آموزش ھر مطلبی چه انتظاری از شما دارد. ھدف 

بدانيد چرا باید چيز ھای خاصی را بياموزید.

د و با زبان و کلمات خودتان یادداشت کنيد.اگر یادداشت برداری می کنيد، رونویسی نکنيد. ایده ھا و مفاھيم را در ذھن تان پردازش کني

ت باقی بگذارید تا بعدا بتوانيد در آن قسمت ھادر مصرف کاغذ صرفه جویی نکنيد!! صفحات را به طور کامل پر نکنيد. فضای خالی کافی در صفحا

یادداشت ھای بيشتری اضافه کنيد.
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ه فرا خور مطلب، تفاوت ھای بصری ایجاد کنيد. سعی کنيددر ھنگام یادداشت برداری با استفاده از اندازه ھای متفاوت خط، رنگ، یا ھر تکنيک دیگر، ب

گوشت و استخوان به راحتی از ھم قابل تشخيص باشند.

تان می آید اگر یادداشت نشوند، بعد از مدتی ازدر حين یادداشت برداری، سواTت و نظرات خود را حتما بنویسيد. بسياری از سواTتی که به ذھن

ذھنتان پاک می شود، بی آنکه جوابی برایش پيدا کرده باشيد.

● پس از ھر جلسه

▪ با یادداشت ھا و کتاب خود کاری انجام دھيد. آن ھا را در قفسه به حال خود رھا نکنيد.

ایتان رد و بدل کنيد و درباره مطالب درسی با ھم بحث▪ مطالبی را که آموخته اید مرور کنيد. یادداشت ھای خود را با چند نفر دیگر از ھم کCسی ھ

کنيد.

 به روز کنيد.▪ خCصه مطالب را تھيه کنيد. ھمينطور «برگ تقلب» خود را با مطالب آخرین جلسه درس تکميل و

ی که دانسته ھای شما را به صورت بصری و گرافيکی▪ برای موضوعات که یاد گرفته اید، ”نقشه ذھنی بصری“ یا ”درخت یادگيری“ یا ھر ابزار دیگر

نشان می دھد، طرح کنيد.

ر زمان خود انجام دھيد.▪ تکاليف سنگين را به چند بخش کوچک تقسيم کنيد، برای ھر یک مھلتی تعيين، و ھر قسمت را د

حل مساله ھا و تکاليف با ھم ھمفکری کنيد و بهبه خاطر داشته باشيد «ھمکاری و مشارکت» با «تقلب» فرق دارد. گروه ھایی تشکيل دھيد و در 

 ھای خود فائق می آیيد. ضمنا به خاطر داشتهصورت گروھی مطالعه کنيد و به ھمدیگر کمک کنيد. به این ترتيب با سرعتی باورنکردنی بر ضعف

. به خاطر بسپارید که، اما نھایتا ھر نفر به تنھاییباشيد که توضيح دادن یک موضوع برای یک نفر دیگر، به یادگيری شما کمک بسيار زیادی می کند

تکاليفش را به انجام برساند.

ثل استفاده از پست الکترونيک یا گروه ھای ارتباطی ویاد بگيرید که چگونه دوری فيزیکی از یکدیگر را با کمک ارتباطات الکترونيک جبران کنيد. م

ميز گرد ھای الکترونيکی در اینترنت.

ستی“، ”قوم پرستی“ و ”جنسيت باوری“ به شدتبسيار دقت کنيد که در گروه ھای مطالعاتی ھرگز کسی را ”خيط و ضایع نکنيد“، و از ”نژاد پر

دوری کنيد. Tزم است که ھمگی به ھم احترام بگذارند و حقوق ھمدیگر را رعایت کنند.

● غيبت

 بيماری، جلسه غيبت داشته باشد. و در بسياری از موقعيت ھا، غيبت از اختيار دانشجو خارج است؛ مثل٣طبق مقررات ھر دانشجو می تواند تا 

مشکCت شخصی، دوری از خانواده و...

لب جلسه از دست رفته را فرا بگيرید و ازبعد از غيبت سعی کنيد با کمک کتاب درسی، و یادداشت ھمکCسی ھایتان بCفاصله و به سرعت مطا

قافله درس عقب نمانيد. از دوستان خود به عنوان مدرس و منبع استفاده کنيد.

د می برند. به دوستان غایب خود حتما کمککمک به دوستان غایب توسط دیگر ھمکCسی ھا، یکی از راه ھای خودآموزی است. پس ھر دو نفر سو

کنيد.

عاتی و از دیگر ھم کCسی ھا بپرسيد و به جوابسعی کنيد سواTتی را که برایتان در مورد مطالب آن جلسه غایب ایجاد می شود، از گروه  مطال

 کرده و با استاد خود در ميان بگذارید.برسيد. اگر موفق نشدید، حتما سوال و مشکل خود را به طور مشخص و واضح، بر روی کاغذ مکتوب

ه دارد تطبيق دھيد و سعی نکنيد تمام وقت خود رااگر امکان یادگيری سریع مطالب از دست رفته وجود ندارد، سعی کنيد خود را با درسی که ادام

 موضوعات درسی می شود. موضوعات درسی رافقط برای به دست آوردن چيزھای از دست رفته صرف کنيد، زیرا این کار باعث دورماندن از اصل

دنبال کنيد و کم کم موضوعات از دست رفته را یاد بگيرید.

● پروژه ھا: گزارش، مقاله، و سمينار

ائه آن، قسمتی از نمره آنان را تشکيل می دھد. انجامدر بسياری از دوره ھای تحصيلی، دانشجویان پروژه  یا تحقيقی انجام می دھند که گزارش و ار

رای انجام بھتر کار و ارائه بھتر گزارش نھایی، می توانپروژه مقدار زیادی از وقت دانشجویان را می گيرد، اما با صرف کمی وقت و یافتن راه ھایی ب

نتایج به مراتب بھتری کسب کرد.

که مطلب ھنوز در ذھنتان تازه و نو است و جزئيات آن رابرای تھيه گزارش، ھرچه زودتر اقدام کنيد.مثC بعد از کارھای عملی یا پس از بازدید. وقتی 

به خاطر دارید، تھيه گزارش و نوشتن آن بسيار ساده تر است.
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جه زمانی که باید به مرور درس ھا برای امتحانیکی از خطرات به تعویق انداختن مکتوب کردن پروژه و نگارش آن، تلنبار شدن آن است. در نتي

بپردازید، مجبور می شوید به گزارش خود بپردازید و با آن درگير شوید.

 کار شما را بسيار راحت می کند.Wordاستفاده از نرم افزارھای نشر روميزی، مثل نرم افزار 

ی طرح خود فکر کنيد و آن را نھایی کنيد. این طرحقبل از ھر کاری، طرحی مکتوب برای کاری که می خواھيد انجام دھيد آماده کنيد. سپس مدتی رو

پيش نویس باید شامل برنامه زمانی نيز بشود.

ھدف کلی پروژه خود را در طرح اوليه مشخص کنيد. این ھدف به سوال «چرا» پاسخ می دھد.

یک از این گام ھا خود یک ھدف جزئی به حساببرای رسيدن به ھدف کلی، مسير خود را در طرح مکتوب به چند گام کوچک تر تقسيم کنيد که ھر 

می آیند. سپس از خود بپرسيد «این ھدف چگونه به نتيجه می رسد؟» و راه خود را مشخص کنيد.

ال گویا باشد.انتخاب یک ”عنوان“ مناسب بسيار اھميت دارد. سعی کنيد عنوان تا حد ممکن کوتاه و در عين ح

نگارش تمام شد، بنویسيد. به این ترتيب”خCصه“ یا ”چکيده“ از قسمت ھای حائز اھميت نوشته شما است. این قسمت را پس از اینکه کار 

مطمئن خواھيد شد که قول و وعده ھای داده شده در ابتدای نوشته، دست یافتنی خواھند بود.

در ابتدای نوشته، ”ھدف“  خود را به طور شفاف و دقيق مشخص کنيد.

 یا مقاله مشخص می کند.”مقدمه“ خوب، بسيار با اھميت است. پاراگراف ھای اول و دوم انتظارات خواننده را از گزارش

ود را به پاراگراف ھای منطقی تقسيم کنيد تا استدTلھر فکر یا ایده منحصر به فرد باید در یک پاراگراف از نوشته مطرح شود. از این رو نوشته خ

شما قابل درک باشد.

رین جمله ھر پاراگراف باید طوری باشد که مفھوم رابسياری از کارشناسان و اکثر مردم با نگاھی اجمالی مطالعه می کنند. از این رو اولين و آخ

منتقل کند.

تی که می خوانند بخش نتيجه گيری است و بریک ”نتيجه گيری“ خوب در انتھای نوشته بسيار اھميت دارد. بسياری ھنگام ارزیابی آخرین قسم

ری به آن تعلق می گيرد. در بخش نتيجه گيری قاطعانهاساس آن نمره می دھند. از این رو ھرچه بخش نتيجه گيری کامل تر و جامع تر باشد، نمره بھت

به سوال اساسی مقاله بپردازید.

قسمت باید بيانگر اھدافی باشد که در ابتدای نوشتهحتی اگر نتایج در چکيده ھم آمده باشد، باید در نتيجه گيری پایانی گزارش منعکس شود. این 

معرفی شده اند.

”پيوست“ ھا باید با دقت در انتھای نوشته قرار گيرند.

روش صحيح ارجاع به ”منابع و مراجع“ را به درستی یاد بگيرید و به کار بندید.

را یک مرتبه دیگر مطالعه کنيد و در صورتی که در ایننوشته نھایی خود را قبل از تحویل، چند روزی به حال خود رھا کنيد تا ”بيات“ شود. سپس آن 

رتان پنھان مانده بوده، اقدام کنيد.موقع مناسب تشخيص دادید، تحویل دھيد. و در صورت لزوم به رفع عيوبی که تا این موقع از نظ

ره موضوع سمينار با ھمکCس ھا و دوستان خوددر صورتی که از ارائه سمينار خجالت می کشيد، در موقعيت ھای آرام و بدون فشار روانی دربا

صحبت کنيد و سمينار را به صورت غير رسمی برگزار و تمرین کنيد.

● آمادگی برای امتحانات

روع کنيد. به خاطر داشته باشيد که اگر ھيچدوره کردن درس را خيلی زود، یعنی به محض اینکه مطلبی برای دوره کردن وجود داشته باشد، ش

 است.عامل تھدیدکننده ای ناشی از امتحان قریب الوقوع وجود نداشته باشد، دوره کردن لذت بخش تر

ستفاده از آن باشيد، بی فایده است. دوره کردن”مطالعه انفعالی“ خطرناک است. به این معنی که چندبار خواندن مطلبی بدون آن که قادر به ا

زمانی سودمند است که با فعاليتی نوشتنی یا پاسخگویی به سواTت و حل مساله ھمراه باشد.

انيد دسته بندی کنيد و بھتر به خاطر بسپارید.خCصه ای از دانسته ھای خود را تھيه کنيد. خCصه نویسی سبب می شود که موضوعات درسی را بتو

اری کنيد. (دست یافتن به آن ھا در اواخر دوره کاریاوراق امتحانی، تکاليف، یادداشت ھا و... را در طول دوره به نحو مناسبی دسته بندی و نگھد

بيھوده و ھراس آور است.)

است الگویی برای جلسات امتحان ھم باشند.مطالعات موردی، مثال ھای به کار رفته و مساله ھایی که در جلسات درس مطرح می شوند، ممکن 

یافت می کنيد، ھوشيار باشيد.نسبت به بازخوردی که از انجام تکاليف کCسی، امتحانات ميان دوره ای و فعاليت ھای کCسی در
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راه و روش ھایی برای خود-ارزیابی بيابيد. و به طور پيوسته خود را پایش کنيد.

 از ارزش واقعی آن درجه بندی نکنيد. سعی کنيد دردر خود-ارزیابی متوجه باشيد که «ارادت زیادی به خودتان نداشته باشيد!» و کار خود را بيش

خود-ارزیابی کار خود را سخت تر از مدرس ارزیابی کنيد.

با معيار ھای ارزیابی و نمره دھی امتحانات آشنا شوید و آنھا را تمرین و رعایت کنيد.

● امتحانات شفاھی

▪ امتحانات شفاھی جلسه پرسش و پاسخی است که سوTت آن را بيشتر سواTت کوتاه تشکيل می دھد.

، معموT سواTت بعدی سخت تر می شود.▪ در امتحانات شفاھی مراقب ”پرت و پC“ گفتن باشيد. در صورتی که پاسخ بی ربطی ابداع کنيد

● امتحانات کتبی

 باT می رود و عملکرد انسان بھبود می یابد.▪ مقداری اضطراب و فشار روحی عمC سCمت بخش است. زیرا در اثر فشار روحی سطح آدرنالين خون

پس چندان نگران اضطراب امتحان نباشيد و از آن به بھترین نحو استفاده کنيد.

ی با تمرین بھبود می یابد.▪ امتحانات فقط توانایی پاسخ به سواTت را اندازه گيری می کنند. این مانند ھر مھارت دیگر

نشجویان، مدیریت زمان آنان نيز مورد ارزیابی قرار▪ مدیریت زمان در امتحانات بسيار اھميت دارد. در امتحانات عCوه بر دانش و دانسته ھای دا

می گيرد.

رسيد «آیا به سواTت آن طور که از من خواسته شده پاسخ▪ قبل از پاسخگویی به ھر سوال، آن را چندین بار بخوانيد. ھر چند دقيقه یک بار از خود بپ

می دھم؟»

ارد نمره آوردن از کل ورقه امتحانی است، نه نمره▪ اگر در سوالی با مشکلی روبه رو شدید، سوال بعدی را بخوانيد. دقت کنيد که آنچه اھميت د

آوردن از یک سوال.

ح کنند اوراق شما می گذارد و منجر به کسب نمره▪ تميزی و پاکيزگی و رعایت نظم و ترتيب در نگارش پاسخ ھا، بدون شک اثر خوبی بر ذھن تصحي

بھتری می شود. سعی کنيد پاسخ نامه شما ظاھری منزه و منظم داشته باشد و چشم نواز باشد.

به دنبال اشتب اھات شما نيستند. اما بھترین نمره را به▪ ممتحنان ھم انسان ھستند. آنھا دوست دارند به شما نمره خوبی بدھند و فقط 

پاسخ ھای مشخص و کامل می دھند.

می تواند منجر به کسب نمره باTتر شود. سعی کنيد▪ در انتھای جلسه امتحان پاسخ ھای خود را مرور کنيد. مطالعه دقيق و دوباره ورق امتحانی 

اشتباھات آشکار خود را ببينيد و توضيحات خود را در صورت لزوم تکميل کنيد.

● پس از امتحان: عبرت گرفتن از شکست

ناشناس▪ «ھرکس که به یک ارزیابی نياز داشته باشد، برای ”دنيای واقعی“ کامC آماده نشده است.» -

▪ «ھر شخص موفق، طعم شکست را چشيده است»

ی آن کلی است و برای ھمه قابل استفاده▪ این قسمت برای دانشجویانی نوشته شده است که در امتحان شکست خورده اند. ھرچند توصيه ھا

می باشد.

ست. سعی کنيد آن را بپذیرید.▪ در ذھن بسياری از دانشجویان، یکی از بزرگترین فشارھای روحی، شکست خوردن در امتحانات ا

 با ساختن زیر بنایی محکم استفاده کنيد. به▪ قبول کنيد که تنھا در بخش خاصی موفق نشده اید. و از شکست به منظور تضمين موفقيت آینده

شکست ھمانند «فرصتی دوباره برای یادگيری» نگاه کنيد.

دھيد، بلکه به این معناست که ھنوز نمی توانيد▪ شکست یک مرحله زود گذر است. شکست در کاری به این معنا نيست که دیگر آن کار را انجام ن

آن کار را در یک موقعيت خاص (مثC شرایط اضطراب زای امتحان) انجام دھيد.

د تا به دانشی مفيد دست یابيد. به خاطر داشته باشيد▪ یکی از موثرترین راه ھای اشتباه نکردن، اشتباه کردن است. دليل اشتباھات خود را دریابي

.که در زندگی به طور کلی موفقيت ابتدا با اشتباه کردن به دست می آید، نه با اشتباه نکردن

 آن موضوع در یک زمان خاص و با یک خصوصيات▪ به خاطر داشته باشيد که در شکست در امتحانات، این شما نيستيد که شکست خورده اید، بلکه

خاص، خوب سازماندھی نشده بوده.

رد ھای یادگيری موضوعات نيز توجه کنيد. اغلب▪ در پی شکست، فقط به موضوعاتی که برایتان مشکل آفرین شده اند نگاه نکنيد، بلکه به رویک
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.مواقع تجزیه و تحليل مھارت ھای یادگيری، مانند دوره کردن و بررسی روش امتحان سودمند است

تا بتوانيد امتيازی برای مراحل بعدی کسب کنيد.▪ در صورتی که امتحانات دیگری در پيش است، خود را برای امتحانات باقی مانده آماده کنيد 

● یافتن شغل

 را به خوبی فرا بگيرید.▪ مھارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مھارت ھای اساسی زندگی پس از فراغت از تحصيل است. آن

ه عنوان قالب تھيه درخواست کار بيابيد و▪ نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مھمی از پيدا کردن یک شغل است. سعی کنيد الگوی خوبی ب

آن را طبق نياز خود اصCح کنيد.

▪ ظاھر فرم ھا و درخواست ھای کار بسيار مھم است.

▪ از امکانات نرم افزارھای نشر روميزی حتما استفاده کنيد.

ش خود نگھداری کنيد. این کپی زمانی که برای▪ از درخواست ھای کاری که برای سازمان ھای مختلف ارسال می کنيد، حتما یک کپی تھيه و پيي

پاسخ ھای خود را مرور کنيد. بسياری از سوTتمصاحبه فراخوانده می شوید، می تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و 

مصاحبه از متن ھمين درخواست کار استخراج می شود.

 در ارتباط رودررو پيروز شده اید. و یافتن یک شغل مناسب به▪ ارتباط چھره به چھره در زندگی اھميت خاصی دارد. اگر بتوانيد افراد دیگر را قانع کنيد،

رد. با تمرین و آزمایش و خطا می توانيد این مھارت ھا رایک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چھره به چھره و نھایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دا

بياموزید.

باز شبيه این▪ بعضی اوقات در مصاحبه ھا از مصاحبه شونده خواسته می شود که کمی درباره خودش صحبت کند.  پاسخگویی به سواTت 

 دقيقه توضيحی کوتاه درباره گذشته و تحصيCت خود ارائه کنيد.٣مشکل تر از پاسخگویی به سواTت مستقيم است. تمرین کنيد که بتوانيد در حد 

احبه ھای استخدامی پرسيده می شوند، پاسخ▪ برای سوالی شبيه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنيد» که این روزھا به نوعی در مص

مناسبی بيابيد.

مدرک دانشگاھی شما را استخدام نمی کنند.▪ در فرصت ھای شغلی، رفتارھای اجتماعی مناسبی از خود بروز دھيد. کارفرماھا فقط به خاطر 

 می توانيد مسووليت پذیری و درستکاری خود را▪ اگر نتوانستيد یک شغل تمام وقت به دست آورید، به شغل ھای موقت بپردازید. به این وسيله

نشان دھيد که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواھد شد.

منبع : پایگاه اطCع رسانی تبيان زنجان

http://vista.ir/?view=article&id=319472

چند توصيه به کنکوريھا ؛ ... خوب بخوابيد!

شبھای امتحان، شبھای پراسترسی ھستند، اصCً واژه امتحان ھميشه پر

از استرس است، بخصوص اگر این امتحان قرار باشد نتيجه ماھھا زحمت

كسی را نشان دھد، بی خوابی و استرس بارزترین آفت شبھای امتحان

است، شبھایی كه تا ھستند زشت و دوست نداشتنی اند، اما وقتی می

روند خاطراتشان شيرین و دلچسب است.

این روزھا روزھای پراسترس كنكوریھاست، كنكوریھایی كه قرار است با یك
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امتحان چند ساعته سرنوشت آینده شان را رقم بزنند.

● كنكوریھا برای كاھش استرس شير و خرما بخورند

كاھش استرس كنكور شير و خرما بخورند.... و استرس و امان از استرس شب امتحان! یك متخصص تغذیه به كنكوریھا توصيه می كند برای 

 گرم از آن١٠٠ميوه ای انرژی زاست، به طوری كه غCمرضا مردانی با تأكيد بر اینكه خوردن یك عدد خرما قبل از خواب آرامش زاست، گفت: خرما 

 كالری انرژی است.١۶٠حاوی 

 درصد فيبر است، افزود: خرما دارای ویتامين۶ تا ٢ درصد پروتئين و ٣ تا ١ درصد گلوكز، ۵٠ درصد ساكاروز و ٢۵وی با اشاره به اینكه خرما حاوی 

 اسيدھای آلی است كه این عناصر است، ضمن اینكه خرما دارای مقادیر زیادی پتاسيم، كلر، كلسيم، مس، گوگرد، فسفر، آنزیم وB٢,A,B١ھای 

در تجدید قوای جسمانی و ایجاد آرامش مفيد ھستند.

 است، گفت: شير غذای كاملی است كه می تواند بهاین استاد دانشگاه با تأكيد بر اینكه آنزیمھای موجود در شير در افزایش آرامش بسيار مفيد

راحتی امCح و ویتامينھای مورد نياز بدن جوانان را فراھم كند.

أكيد بر اینكه جوشانده ليمو عمانی و گل گاوزبانجوشانده ليمو عمانی و گل گاوزبان استرس كنكوریھا را كم می كند .یك متخصص تغذیه نيز با ت

د.می تواند استرس كنكوریھا را كاھش دھد، گفت: استرس سبب درد شكم، سردرد و حالت تھوع می شو

تی ميزان این استرس افزایش می یابد سببحميد خيراندیش افزود: وجود كمی استرس برای حضور در آزمون كنكور طبيعی و خوب است، اما وق

بروز اختTCتی می شود كه ممكن است زحمت چندین ماھه داوطلبان را ھدر دھد.

وی استفاده كنند، گفت: استرس ممكن است سببوی با تأكيد بر اینكه در روزھای نزدیك به آزمون كنكور داوطلبان باید از غذاھای سبك و مق

ی شود.سردرد داوطلبان كنكور شود كه به ھيچ وجه در این شرایط دارویی به جز استامينوفن توصيه نم

راسری، رژیم غذایی را فراموش كنند، زیرا رژیماین متخصص تغذیه به داوطلبانی كه رژیم می گيرند، تأكيد كرد: در روزھای نزدیك به آزمون س

زدھی آموخته ھا را مختل می كند.غذایی برای Tغر شدن و كاھش كالری مورد نياز بدن سبب كاھش قند خون می شود كه این مورد با

● عسل، خرما و پنير صبحانه ای مناسب برای روز كنكور

گفت: عسل، خرما و پنير مواد غذایی بسيار خوبییك فوق تخصص تغذیه نيز با بيان اینكه داوطلبان بھتر است در شب كنكور غذای سبكی بخورند، 

ھستند كه داوطلبان می توانند در صبح آزمون كنكور استفاده كنند.

 وعده افزایش یابد، افزود: توصيه می شود داوطلبان آب زیاد۵ وعده در روز به ٣احمد خداداد با اشاره به اینكه بھتر است تغذیه روزانه به جای 

بنوشند، زیرا مصرف آب سبب كاھش افسردگی و خستگی آنان می شود.

وعده ھای غذایی سبب می شود قند خونوی با تأكيد بر اینكه افزایش وعده ھای غذایی سبب كاھش كلسترول خون می شود، گفت: افزایش 

در سطح مناسبی قرار بگيرد.

 مھمی را ایفا می كند، افزود: خواب و لباس راحتدانشيار دانشگاه علوم پزشكی تھران با بيان اینكه آرامش در موفقيت آزمون كنكور نقش بسيار

عواملی ھستند كه سبب كاھش نگرانی و استرس داوطلبان می شوند.

ا قند موجود در خرما گلوكز مورد نياز مغز را تأمين میخداداد به داوطلبان سفارش كرد: در روز آزمون با خود تعدادی خرما ھمراه داشته باشند، زیر

كند.

یی ھمچون سيب و موز را در رژیم غذاییوی با اشاره به اینكه دوش آب مCیم سبب كاھش استرس می شود به داوطلبان توصيه كرد ميوه ھا

خود قرار دھند.

● كنكوریھا ماھی بخورند

 باشد.٣يدھای چرب امگا اما رئيس انجمن تغذیه ایران به كنكوریھا تأكيد می كند غذاھایی بخورند كه در بردارنده اس

 بھتر و عميقتر عمل می كند و این اسيدھا در ماھی و آبزیان به وفور دیده می شود.٣سيدضياالدین مظھری گفت: مغز با اسيدھای چرب امگا 

باید موادی استفاده شود كه نيازھای مغز بهوی افزود: در زمان امتحان كه استرس و نگرانی بيشتر است، نيازھای تغذیه ای متفاوت است و 

اكسيژن، ویتامين و انرژی بدن را تأمين كند.

ن می شود، انسولين موجود در خون را افزایش میرئيس انجمن تغذیه ایران افزود: استفاده از قندھای ساده به دليل اینكه سبب افزایش قند خو

دھد و این عمل سبب افت تمركز، خستگی و خواب آلودگی می شود.
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 موردنياز مغز را تأمين كند، می گوید: انواع سبزیھا و ميوه ھا در بردارنده٣وی با اشاره به اینكه استفاده از آبزیان در رژیم تغذیه می تواند امگا

بھتر تأمين نماید.ویتامينھای مورد نياز مغز ھستند و به مغز كمك می كنند تا بتواند مواد مورد نياز خود را 

وه و كافئين استفاده می كنند، گفت: استفاده از كافئين نهرئيس انجمن تغذیه ایران با بيان اینكه تعدادی از داوطلبان برای بيدار ماندن در شب از قھ

دتی فرد را دچار خستگی شدید می كند.تنھا كمكی به یادگيری نمی كند، بلكه در ساعات اول افراد را سر حال می آورد، اما پس از م

د.وی به داوطلبان توصيه كرد با انجام ورزشھای سبك خون رسانی به مغز را راحت تر و بھتر كنن

 از آجيلھایی ھمچون بادام، پسته و تخمه ھای بو«مظھری» استفاده از ساTدھای فصل را در افزایش یادگيری مؤثر دانست و تأكيد كرد: داوطلبان

نداده استفاده كنند.

● كنكوریھا خوب بخوابند

یك متخصص اعصاب و روان نيز به كنكوریھا تأكيد می كند كه خوب بخوابند.

 به خواب و تغذیه خود در روزھای نزدیك به كنكوررحيم ھمتی گفت: با توجه به اینكه سرعت و دقت در كنكور حرف اول را می زند، كنكوریھا باید

توجه داشته باشند و در شبھای نزدیك به آزمون خوب و به موقع بخوابند.

ود: بيدار ماندن به منظور تمرین و یادگيری در شبھایوی با اشاره به اینكه خواب كافی، تفریح سالم و تغذیه از ملزومات یادگيری مطالب است، افز

نزدیك به كنكور، جز خستگی و اختCل در حافظه خاصيت دیگری ندارد.

 می دھد، گفت: با برھم زدن سيستم زمانی بدنوی با تأكيد بر اینكه بيدارخوابی در شبھای نزدیك به آزمون كنكور استرس داوطلب را افزایش

دلھره در داوطلب می شود.فشار مضاعفی به شبكه عصبی وارد می شود كه این فشار مضاعف سبب خستگی، بی حوصلگی و احساس 

یادگيری می شود، اظھار داشت: خواب مناسباین متخصص اعصاب و روان با تأكيد بر اینكه خستگی و احساس دلھره بيش از حد سبب اختCل در 

سبب می شود بازدھی آموخته ھا راحت تر صورت بپذیرد.

منبع : روزنامه قدس

http://vista.ir/?view=article&id=263929

چه کنم، چه کنم بعد از کنکور

دور ھم جمع بچه ھا  امتحان،  از  بعد  یادتان ھست.  دبيرستان  امتحانات 

می شدند. در این جمع، آنھائی که از لحاظ درسی قوی تر بودند به سؤال ھا

با جواب ھای خود پاسخ می دادند و بقيه بھره می بردند. و آن پاسخ ھا را 

مقایسه می کردند. البته عده ای از دانش آموزان که فقط شب امتحان تا صبح

بيدار بودند و ا جان در بدن داشتند درس خوانده بودند، از این جمع فاصله

۵/٠ و ٢۵/٠می گرفتند و به دور از این ھياھوھا، گوشه ای می نشسند و 

نمره ھا را جمع می کردند بلکه بتوانند نمره قبولی بگيرند. عده ای دیگر ھم

با نداشت.  برایشان اھميتی  نبودند و درس و امتحان  گوئی در این عالم 

تا بيرون می رفتند  به ھمه کس و ھمه چيز از مدرسه  بی تفاوتی نسبت 

به کارھای دیگری که از نظر آنھا اھميت بيشتری داشت برسند.
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اما کنکور! انگار امتحانی فراتر از امتحانات است که ھر فرد در زندگی اش

تجربه می کند! بعد از آزمون کسی را پيدا نمی کنی که نسبت به آزمون و

نتيجه آن بی تفاوت باشد. ھر کسی به دنبال یافتن کليد سؤاTت است تا

روزشماری کنکوری ھا  تمام  کند.  محاسبه  را  خود  زحمات  نتيجه  بتواند 

نتيجه زحمات یک ساله خود را نتيجه فرا برسد و  تا زمان اعCم  می کنند 

ببينند.

به ھر حال، آزمون سراسری در کمال صحت و دقت برگزار شد و داوطلبان یک

مرحله مھم را پشت سر گذاشتند. اما کنکوری ھا بعد از آزمون به سه دسته

تقسيم می شوند:

بق یک برنامه ریزی دقيق و حساب شده مطالعه کرده▪گروه اول: افرادی ھستند که یقين دارند پذیرفته می شوند، این گروه داوطلبانی ھستند که ط

د این افراد خيلی زیاد نيست.و با آمادگی باT در آزمون شرکت کرده اند و صددرصد به عملکرد خود ایمان دارند البته تعدا

ل می شوند و نه می توانند بگویند حتماً مردود می شوند و در▪گروه دوم: افرادی را دربردارد که دچار تردید ھستند یعنی نه می توانند بگویند حتماً قبو

این وادی سرگشتگی دست و پا می زنند.

ت در آزمون به مطالعه در چند ھفته آخر بسنده کرده▪گروه سوم: افرادی ھستند که یقين دارند در این آزمون موفق نمی شوند. این افراد برای شرک

جه نيستند. اما آنچه که بسيار حائزاھميت است و گروهو از ھمان ابتدا به صورت آزمایشی در این امتحان شرکت کرده اند و چندان به دنبال کسب نتي

اول و دوم باید به آن توجه کند مسئله ”انتخاب رشته“ است. حتماً می پرسيد چرا؟

به دو دليل که برایتان مطرح می کنيم:

 از آزمون، کم کم به فکر انتخاب رشته و دانشگاه▪اول: آن عده که یقين دارند قبول می شوند باید بعد از چند روز استراحت و رفع خستگی ناشی

”انتخاب رشته، انتخاب آینده است“. یعنی انتخاب رشته در تمام مرا حل زندگی یک فرد مؤثر است. حتی زندگیموردنظر خود باشند. چون 

متأثر باشد. با توجه به اینکه زمان توزیع کارنامه اوليهشخصی، خانوادگی، ھمسر و فرزندان و آینده فرد و ... ھر کدام می تواند از انتخاب رشته او 

مين حاT رشته موردعCقه و دانشگاه موردنظر خود را باانتخاب رشته، اوایل نيمه دوم مرداد ماه است آنھائی که اطمينان به قبولی دارند باید از ھ

دقت مورد تحقيق و بررسی قرار دھند تا بتوانند با دید باز انتخاب رشته کنند.

گذارند و به فکر انتخاب رشته باشند. چون اگر این گروه▪دوم: آنھائی که شک دارند قبول می شوند باید دقيقاً ھمانند گروه نخست بنا را بر قبولی ب

اقع خيلی از فرصت ھا را از دست داده اند و با یک انتخاببنا را بر قبول نشدن بگذارند و در زمان توزیع کارنامه، مجاز به انتخاب رشته باشند، در و

د شد. (که در پایان ھمين مقاله نکاتی را درسرسری و به دور از آگاھی، دچار دردسرھای بعيد، نظير تغيير رشته و مشکCت ناشی از آن خواھ

مورد انتخاب رشته خواھيم گفت).

رو راست بااشند و تکاليف خود را روشن کنند.اما گروه سوم که مطمئن ھستند پذیرفته نمی شوند چه باید بکنند؟ این گروه باید با خودشان 

حتی زندگی شخصی، خانوادگی، ھمسر وانتخاب رشته، انتخاب آینده است یعنی انتخاب رشته در تمام مراحل زندگی یک فرد مؤثر است. 

فرزندان و آینده فرد و ... ھرکدام می تواند از انتخاب رشته او متأثر باشد.

قل تجربه کسب کرده اند و با توجه به تجارب حاصلآنھا امسال به ھر دليلی بدون آمادگی در آزمون شرکت کرده اند و اگر نتيجه ھم نگيرند، حدا

شده می بایست تصميم بگيرند آیا می خواھند وارد دانشگاه بشوند یا خير؟

 آماده کنند. اما اگر٨۶ده باشند و خود را برای آزمون این افراد در صورتی که پاسخشان به این سؤال مثبت بود باید به فکر یک برنامه ریزی حساب ش

 برگزینند، ما ھم برایشان آرزوی موفقيت وھدفشان راھيابی به دانشگاه نيست، بھر است راه ھای درست دیگری را برای رسيدن به اھدافشان

نداشته اند، اما با ھمت و شکيبائی به اھدافسربلندی می کنيم و یادآور می شویم که بسياری از بزرگان، علی رغم اینکه تحصيCت دانشگاھی 

د این است که: آزمون پایان یافته است و نگرانی و اضطرابعاليه دست یافته اند، اما آنچه که باید مورد توجه داوطلبان و خانواده ھای آنھا قرار گير

کور، زندگی را به خود سخت نگيرید. سعی کنيد تنھاشما ھيچ تأثيری در نتيجه آن نخواھد داشت. بنابراین به واسطه انتظار کشيدن برای نتيجه کن

. این را بپذیرید که خوب زندگی کردن و خوشبخت بودننمائيد بلکه به کارھای عقب مانده معاشرت با افراد خانواده، گردش، ورزش و تفریح بپردازید

م، مCک برد و باخت نيست. بلکه آنچه مCک استحتماً در گرو قبولی و ورود به دانشگاه نيست. ضمن اینکه کنکور یک آزمون علمی است و در عل
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ند است، زیرا الگوی راھيابی به دانشگاه ورقابت صحيح علمی و دستيابی به نتيجه است. نتيجه چه قبولی باشد یا قبول نشدن ھر دو ارزشم

شود انشاءا... در آزمون بعدی به ثمر می نشيند.دومی کوله باری از تجربه را به دنبال دارد که اگر با دقت و وسواس از این تجارب استفاده 

مھمترین عوامل انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور سراسری می باشد.

در مرحله اول انتشار اسامی قبول شدگان که تقریباً دو برابر ظرفيت دانشگاه ھا می باشد.

 رشته / شھر داده می شود.١٠٠به داوطلبان اجازه انتخاب 

 ھای قبل یا اساتيد دانشگاھی متخصص اقدام نمایند.که توصيه می کنيم داوطلبان از ھمين امروز در مورد جمع آوری اطCعات از پذیرفته شدگان سال

 زیرگروه ھای اشاره شده در کارنامه نمره بيشتریداوطلبان ابتدا و براساس نمرات دریافتی در کارنامه خودبایستی دقت کنند که در کدام یک از

ساس عCقه از بين رشته ھای موجود دردریافت کرده اند که موضوع استعدادسنجی خودشان را باید براساس ھمين معيار بسنجند سپس برا

 رشته را انتخاب نموده و١٠٠ رشته / شھر را انتخاب کرده و سپس براساس امکانات موجودشان از بين این تعداد ١۵٠دفترچه ھای مربوطه حدود 

آنھا را به ترتيب عCقه شان و ھمچنين اھميت آن اولویت بندی نمایند.

مين مطلب آمده است). در مورد انتخاب رشتهبه داوطلبان عزیز توصيه می شود (به خصوص گروه اول و گروه دوم که توضيحات آن در ابتدای ھ

 شدگان سال ھای گذشته) مشورت نمایند و ازخودشان ھمراه والدین عزیزشان و ھمچنين کسانی که صاحبنظر ھستند (اساتيد دانشگاھی با قبول

د.انتخاب رشته ھائی که توسط مؤسسات مجاز ارائه می گردد فقط به عنوان راھنمائی استفاده کنن

ه باشند.و ھمان طوری که اشاره شده فقط به سه عامل عCقه، استعداد و امکاناتشان توجه ویژه ای داشت
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حرکت از دانش گاه به سوی دانشگاه

تا زمانی که دانشگاه ھای ما از درون نيروی بازسازی و توسعه خود را نيابند،

باید دست ھای نامرئی بيرونی آن را ھدایت کنند و مغزھای بيرونی برای آن

بنا به دTیلی که بخش بيندیشند و نخبگان آن به فراسوی مرزھا بگریزند 

آشکار آن را ذکر خواھم کرد، درخواھيم یافت که چرا سيستم آموزش عالی

و به تبع آن دانشگاه نياز به تغيير نظام آموزشی واصCح دارد. این نوشته از

درون و بيرون به سيستم آمورش عالی و آموزه ھا و دانش آموختگان آن می

پردازد:Tزمه فعاليت در محيط ھای دانشگاھی ھمياری و ھمفکری است و

این درست ھمان چيزی است که ما از داشتن آن محروميم. اگر چنين نبود

ما با "ناپدیده ای" به نام فرار مغزھا مواجه نبودیم.

ھمين امر به بی اعتمادی جدی نسبت به دانشگاه در ميان اقشار مختلف

دامن می زند. امروزه در دانشگاه ھا جای خالی بسياری از اساتيد رشته

ھای مختلف و افراد شایسته ای که بيرون از محيط دانشگاه فعاليت می

کنند; به شدت حس می شود; کسانی که اگر در دانشگاه ھای داخل زمينه
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تحول آموزشی و دگرگونی در  توانستند  می کردند، می  پيدا  فعاليت  ی 

سيستم دانشگاه نقش عمده ای ایفا کنند و رکود حاکم بر این نھاد را تا

حدی از بين ببرند. یکی ازاقداماتی که باید در راستای آن کوشيد ریشه یابی

گریز این نيروھا از دانشگاه است. بخشی از این گریز به نياز ھای مادی،

گفتمان غالب در دانشگاه ھا و ھمچنين برخی مقررات دست و پا گير موجود در دانشگاه ھاست.

غلی- موقعيتی که در سطحی وسيع متزلزل به نظرھمچنين در دانشگا ه ھای ما تب مدرک و نمره و تبدیل شدن دانشگاه به ابزاری برای ارتقا» ش

ه ای خواھد شد که می توان در موارد Tزممی رسد; مشکلی جدی است. در نتيجه ی این ابزاری شدن از یک طرف نمره و مدرک تبدیل به اسلح

رف دیگر تبدیل به غولی می شود که دانشجو بدوناز آن به عنوان حق السکوت در برابر ناکارآمدی مجموعه ی علمی دانشگاه استفاده کرد و از ط

ایان نيم سال تحصيلی و به قول معروف "شبآن خود را حقير و بی آبرو حس می کند. امتحان ھای پایان ترم تCش دانشجویان را معطوف به پ

رش وجود دارد، از نظام جزوه و امتحان به سمتامتحانی" می کند. باید در دانشگاه ھا با وجود مقاومت بسيار باTیی که نسبت به این نوع نگ

افزایش فعاليت دانشجویان پيش رفت.

ی توان دست به چنين کاری زد یا خير؟؟ از طرفیالبته بگذریم از این که آیا با وجود مشکCت بسياری که در حواشی تحصيCت عالی وجود دارد، م

ررسی دارد. گاھی افرادی را می بينيم که از نظرپيشبرد علمی جای خود را به پيشبرد نمره ای، می دھد که این مورد و پيامدھای آن نيز جای ب

لبته ریشه یابی این نوع گرایش به نمره و مدرک راکميت نمرات در سطحی بسيار باT، اما از نظر کارایی علمی و عملی ناتوان اند و برعکس...! ا

ین مقوTت به ارزش ھای کاذب و نيز ميزان خودیاری فردنيز باید در ساختار تربيتی و نوع نگرش فرد به خود، شرایط محيطی وی در خانواده و تبدیل ا

ه نظر می رسد با بينش کمتر رابطه داشته ایم.در ارتقا» خود به سطوح ذھنی مترقی تر جستجو کرد. ما در رویای دانش به سر می بریم، اما ب

رک علمی بسيار باT می بينيم که کارایی خاصیدانش ما ھم کم تر از نتيجه ی بينش و تCش فردی است و از طرفی افرادی را با محفوظات و مدا

برای وضع موجود ندارند.

د سنتزی از افکار ایدئولوژیک شبه علمی است که البتهبرای رفع این معضل به راھکارھای بلندمدت نياز داریم: نوع نگاه دانشگاھی به پيرامون پيام

ق دادن وی به سمت رکود نيروی خCقيت ونياز به بازبينی جدی دارد. یکی از مشکCت عمده ی ما بار کردن محفوظات بر ذھن دانشجو و سو

 این که بيندیشيم، البته این که چطور باید روشتحليل است که البته ھميشه با "آن چه استاد می گویندھمراھی می شود. ما باید بخوانيم بدون

رت تحليل دانشجو کمک کنند; مساله ی دیگریھایی آموزشی ای را در ميان مدرسان دانشگاه نھادینه کرد که بتوانند به خCقيت و افزایش قد

يفی با نيازھای جامعه سازگار و ھماھنگاست که سيستم آموزش عالی باید از آن برخوردار شود. دانشگاه ھای ما بخصوص از نظر کمی و ک

ب جدا کرده و در این سرزمين کاشته اند و یا نھادھایینيستند، زیرا به نظر می رسد که نھادی بنام دانشگاه نھالی باشد که آن ھا را از دیاری غری

 ھا را دریابيم و یا آن ھا را به سویی که باید سوق"ترجمه شده برای فرھنگ ما" ھستند که ما ھنوز نتوانسته ایم کارکرد خاص و زبان نامفھوم آن

جتماع ایرانی بوده است که نخستين بار اميرکبير آندھيم. اصوT دانشگاه به شکل امروزی آن، محصول نياز به جھشی ناگزیر و الزامی در پيکره ی ا

اختن به این امر که چنين نھادی امروز به چهرا درک و به سھم خود زمينه ی شکل گيری این جھش را با تاسيس دارلفنون فراھم کرد. اما پرد

کارکردھا و شکل ھای مسخ شده ای گرفتار شده است، ضروری می نماید.

 به شکل ھای مختلف خود را نشان می دھد و ازاز یک طرف نياز جدی جمعيت جوان به آموزش آکادميک که باید یکی از اولویت ھای حياتی باشد،

ان و کاربدستان این حوزه را می طلبد. اینطرف دیگر کمبود جدی تعداد دانشگاه ھا و سر برآوردن سد انحرافی کنکور توجه جدی سياستگذار

نشجو را به سوی سازگاری با نيازھایموضوع تنھا بخشی از صورت مساله بوده و موضوع ھنگامی پيچيده تر می شود که بخواھيم جذب دا

ر، توليدات دانشگاه را در جایگاه ھای مربوط به آنسيستم اجتماعی موجود سوق دھيم و نيز با در نظر داشتن انسداد نسبی روند ورود به بازار کا

چيزھایی ھستند که در دوره ھای آموزشی گذشتهھا بکار بگيریم. درس ھای عمومی ای که در دانشگاه ھا ارائه می شوند، در واقع تکرار ھمان 

شنھاد می شود درس ھای عمومی برایفرد با آن ھا سر و کار داشته است. اما در این مورد توضيحات کمی بيشتر و تحليلی ترست. پي

دانشجویان زبان ھای مختلف، به ھمان زبانی ارائه شود که آن ھا به تحصيلش مشغول ھستند.

ص آن در یک زبان دیگر نيز آشنا می شوند. دانشجویان دربه این ترتيب آن ھا با دایره واژگان تخصصی خود با زبان معارف و علوم انسانی و واژگان خا

 باید اذعان داشت که آموزه ھای دانشگاھی ازدانشگاه ھا برای زندگی عملی خود در آینده و مراحل مختلف حيات اجتماعی شان چه می آموزند؟

که دانشجو بتواند از آن ھا دست کم نحوهاین ضعف نسبی برخوردارند. البته منظورارائه درس ھای اخCق و...نيست، بلکه آموزه ھایی ست 
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ی را در دانشگاه و درس ھای ذیربط و بيربط به آندرست اندیشيدن را استنباط کند.تقریبا تمامی دانشجویان حداقل یک بار نغمه ھای ھویت اندیش

سل با ھویت تاریخی خود درس ھای عمومیشنيده اند; اما بستره ھا و ریشه ھای این آشنایی کجاست؟ تنھا زمينه ی آشنایی بيشتر این ن

 تاریخی سازگار با نيازھای روز کافی نيست."ریشه ھای انقCب اسCمی" و نيز "تاریخ اسCم" است که به ھيچ وجه برای شناخت ھویت و جایگاه

 نيازھای روز جامعه از اساسی ترین وظایف قشربنا به آن چه گفته شد نقد آموزه ھای دانشگاھی و تCش برای ایجاد روزنه ھایی برای توجه به

ل نمی کنند و نمی توان آن ھا را مراجعی برایدانشگاھی است. دانشگاه ھا به مثابه ی جایگاه مغزھای متفکر جامعه و کارگزاران فکری آن عم

یا  راه حل  "مسائل جاری،ارائه  ابتدایی  و  معضل، رفعارجاع مسائل جاری جامعه دانست که حتی چرخه ساده  برای رفع  نيروھایی  تربيت 

خطا،پيشرفت، در مورد آن صدق کند.

ثال عده ای در داخل دانشگاه فراموش کرده انداز دیگر مشکCت دانشگاه ھای ما این است که محوریت برخی مسائل تغيير کرده است. به عنوان م

اطر وجود دانشجویان، آموزش صحيح و شکوفاییکه تمامی این تشکيCت اعم از وجود استاد، سلسله مراتب اداری و کارمندان و...ھمه و ھمه بخ

ر شکل گيری آن سھيم خواھند بود. به تبعاستعدادھا و انجام خواسته ھای آن ھاست. البته محوریت دانشجو چيزی ست که خود دانشجویان د

ر دانشگاه بسامد جمCتی چون: " استادسيستم اجتماعی پدرساTر نظام دانشگاھی ما نيز ھنوز از برخی ساTری ھا در عذاب است. ھنوز د

تعيين می کند.!،

و باید به آنچه استاد می خواھد عمل کند و...! "استاد تصميم می گيرد.!، جز» اختيارات دانشجو نيست.!، دانشجو باید احترام بگذارد.! دانشج

و توانایی ھای دانشجو خواھد بود. در واقع ما با خلقباTست. چنين عباراتی مقدمه ای برای گرفتن امکان نقد بر اساتيد و ترس از بروز استعدادھا 

حرکت نامربوط به سوی خصوصی شدن است. آیاانواع ساTری ھا در فضای دانشگاه تحرک دانشجو را محدودتر می کنيم از مسائل دیگر دانشگاه 

قت دیگر به وزارت علوم ھم نيازی نخواھد بود! خصوصیما می توانيم در دھه آینده نسبت به ایجاد دانشگاه آزاد دولتياميدوار باشيم؟! البته آن و

به شکاف طبقاتی خواھد شد، چراسازی دانشگاه در نھایت منجر به خصوصی شدن تحصيCت عالی و شکل گيری نوعی شکاف علمی معطوف 

نيز به سوی کارکرد درآمدزایی سيستم آموزشکه تنھا عده ی خاصی آن ھم با شرایط مالی خاصی اجازه خواھند داشت، تحصيل کنند و دانشگاه 

 آن برنامه ریزی شده است، جذب نخبگان خارج ازعالی معطوف خواھد شد و نه کارکرد علمی آن.یکی از مواردی که در دانشگاه ھای ما کمتر برای

کشور و بکارگيری آن ھا در دانشگاه ھای داخل است که شدیدا به چنين افرادی نيازمندند.

ین راستا بستره سازی کنند، حاصل نمی شود. برایالبته این امر جز با ایجاد فضایی امن برای این عده و ھمکاری سایر نھادھایی که باید در ا

طرح ھای تشویقی و پروژه ھای ھمکاری مشترکجذب این سرمایه ھا و منابع انسانی و بازگرداندن آن ھا می توان از دوره ھای موقت تدریس، 

نسانی کارآمد در موسسات آموزش عالی کمکميان این عده و دانشگاه ھای داخل یاری جست. این کار ممکن است تا حدی به رفع فقر نيروی ا

ی ھستند، تبدیل شود در غير این صورت مامی کند. دانشگاه ھا باید به مراکز جذب نخبگان رشته ھای علمی که محصول ھمان محيط دانشگاھ

ی نخبگان عرصه ھای مختلف از جمله حوزه یگامی به سوی ایده آل دانشگاه برنداشته ایم. ما باید در دانشگاه محلی برای کم شدن فاصله 

 ھا، محيطی ضمنی برای فعاليت این عده نيزاندیشه با مخاطبان آن ھا باشيم. اگر دانشگاه بتواند با برگزاری نشست ھا و سلسله سخنرانی

 یکی از بزرگ ترین نقص ھای سيستم دانشگاھیفراھم کند; گام مھمی در تضارب آرا» و افکار و پيشبرد علمی دانشگاه ھا برداشته خواھد شد.

اشته باشند; بيرون از آن به سر می برند وما آن است که چھره ھای علمی، نظریه پردازان و اندیشمندانی که باید در آن کرسی و مسندی د

ین مھم ھمان چيزی ست که بستره Tزم را برایفعاليت می کنند! آگاھی از مسائل پيش روی دانشگاه، نخستين گام برای اصCح این نھاد است. ا

اھد آورد.حرکت از دانش- گاه به سوی دانشگاه و گذار از موانعی را که از آن ھا نام بردیم، فراھم خو
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حضور دانش آموز در پيش دانشگاھی موثر است

بزرگسال و به نوعی جاماندگان از سال ھا است که روال این است، افراد 

دریافت مدرک دیپلم، با شرکت در آزمون ھای دوره متفرقه، سعی در کسب

مدرک دیپلم و سپس پيش دانشگاھی می کنند اما اتفاقی که در سال ھای

اخير در حال رخ دادن است، این است که دانش آموزان امروز راه <داوطلبان

سال نوعی  به  و  می کنند  طی  را  تحصيل  از  جاماندگان  و  آزاد> 

ترم شرکت پيش دانشگاھی به مدرسه نمی روند و فقط در امتحانات آخر 

سال در  که  است  این  شعارشان  دانش آموزان  قبيل  این  می کنند. 

پيش دانشگاھی که سال کنکور است مدرسه رفتن به نوعی وقت ھدر دادن

است. در این ميان موسسه ھای گوناگونی نيز در این مسير دوره ھایی تحت

عنوان <دوره ھای غيرحضوری>، مدرسه کنکور و... را تبليغ می کنند. حال از

 دوره ھا آشنایی دارید؟دانش آموزانی که تصميم گرفته اند در این دوره ھا شرکت کنند، می پرسيم چقدر با شرایط این

بربيایيد؟ آیا آنقدر زمان برایتان مھم شده است که فکرآیا فکر می کنيد آنقدر دانش آموز باپشتکار و خودکاری ھستيد که از پس دوره ھای غيرحضوری 

ر این دانستيم که فراز و نشيب ھای <دوره ھایمی کنيد مدرسه رفتن در سال کنکور زمان از دست دادن است؟ در این ميان ما رسالت خویش را ب

 فرزندان> بتوانيد در سال کنکور با وجود تمام پيشنھادھاغيرحضوری> را برایتان بازگو کنيم تا شما به عنوان دانش آموز و والدین به عنوان <راھنمای

به درستی قدم بردارید.

●<غيرحضوری> چاقویی تيز

وی تيزی است که ھم ميوه را پوست می کند و ھماقبال، <مشاور و برنامه ریز کنکور> در این خصوص به دانش آموزان می گوید: <غيرحضوری> چاق

نيد، مشخص می کند که این چاقوی تيز به درد شمادست را می برد، اینکه از کدام گروه از دانش آموزان ھستيد و در روزھای تعطيل سال چه می ک

باید یا نه؟ به طور کلی، دانش آموز   در یک پيش زمينه قبلی نشان داده باشد کهکه تصميم دارید در کنکور رتبه خوبی کسب کنيد می خورد 

دار شده و کارش را شروع کرده است امادانش آموز خودکاری است یعنی دانش آموزی که چه در تعطيC ت و چه در زمان مدرسه سر ساعت بي

دھند. مدافعان <دوره ھای غيرحضوری> اوليندانش آموزانی که خودکار نيستند، روزھای تعطيل سال با وجود وقت بيشتر زمان را از دست می 

ی که ھر دانش آموز در سال تحصيلی اش داشته، چگونه ازبرتری برای این دوره ھا را صرفه جویی در زمان می شمارند. اما باید دید با توجه به شرایط

ت استفاده کند حرف اول را می زند. مساله دوم درزمانش استفاده می کرده است؟ اینکه دانش آموز باپشتکار و فعال باشد و بتواند از زمان درس

ضی از دانش آموزان جوابگو است. برھان،<غيرحضوری> این است که تحصيل به صورت غيرحضوری به عنوان یکی از راه ھایی است که برای بع

ی پيدا کرده اند، این است که نمی خواھند صبح تا ظھر<مشاور و برنامه ریز کنکور> می گوید:  یکی از علت ھایی که دانش آموزان گرایش به غيرحضور

 کC س آموزشی استفاده کنند چراکه دیگر زمانی برایشان نمی ماند تا درس بخوانند. با این٣ تا ٢در مدرسه باشند و بعدازظھر مجبور شوند از 

 و می توانند مطالب را به خوبی منتقل کنند انتخابسيستم عمC  دبيرھایی را که خودشان انتخاب کرده  اند و از نظر بار علمی سطح باT یی دارند

 در مدرسه سرمایه گذاری نکنند.می کنند. به طور کلی عده ای از دانش آموزان اعتقادشان این است که صبح تا ظھر زمانشان را

▪ علت گرایش دانش آموزان به سمت <غيرحضوری> چيست؟

ھای فراوانی دارد که اگر رعایت نشود شایددوره ھای غيرحضوری در سال پيش دانشگاھی یکی از گزینه ھایی است که خوب است ولی اما و اگر

رایش دانش آموزان به سمت <غيرحضوری>زمان کنکور که رسيد دانش آموز دستش به جایی بند نباشد. نکته قابل تعمق این است که علت گ

ضوری چيست؟ تعدادی از دانش آموزان برای فرارچيست؟ برھان عنوان می کند که ما باید بدانيم ھدف یک دانش آموز از شرکت در دوره ھای غيرح

ند. عده ای از دانش آموزان به دليل اینکه ازکردن از مدرسه به سمت دوره ھای غيرحضوری سوق پيدا می کنند. به سمت اینکه داوطلب آزاد شو

ھستند به خاطر استفاده از کادر دبيران حرفه ای درمعدل باT یی برخوردار نيستند و در مدارسی که کيفی کار می کنند ثبت نام نمی شوند، مجبور 

این دوره ھا ثبت نام کنند تا زمانشان را بيھوده در مدرسه از دست ندھند.
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● برنامه ریزی از ما، انجام از شما...

پيش دانشگاھی چه اتفاقی می افتد؟ اوج مسائلمدیر یکی از مدارس غيرانتفاعی می گوید: سوالی که اینجا ایجاد می شود این است که در سال 

ه است. یک موسسه معموT  افراد مستعد و بی مشکلروحی بچه ھا در این دوران است. در مدارس، دانش آموز از تابستان تا کنکور در اختيار مدرس

دانش آموزان ندارد یعنی موسسه شعار می دھدرا انتخاب و افرادی را که نرمال ھستند جذب می کند. به نوعی موسسه ھيچ مسووليتی در قبال 

 ربطی ندارد. در موسسات به مسائل روحی و روانیبرنامه ریزی از ما، انجام از شما. اول بسم هللا می گوید تو اگر نمی خواھی درس بخوانی به من

ای مکرر با خانواده دانش آموز انجام شود.به طور کلی دربچه ھا توجھی نمی شود. بسياری از دانش آموزان نياز به پيگيری دارند و T زم است مC قات ھ

 درصد آخر منحنی؛١٠ درصد اول منحنی قرار دارند و در ١٠منحنی نرمالی که رسم می کنيم <غيرحضوری> برای دانش آموزانی مفيد است که در 

یعنی دانش آموزانی که فوق العاده قوی ھستند و دانش آموزانی که بسيار ضعيف ھستند.

ز به پيگيری دارند. بنابراین برای اینکه می خواھيد ازبقيه دانش آموزان که اکثریت جامعه را شامل می شوند، از حد متوسطی برخوردارند و حتما نيا

ی گذشته در مدرسه حضور پيدا کنيد و حتیشر مدرسه خC ص شوید سال کنکور با سرنوشت خود بازی نکنيد و این یک سال را نيز مثل سال ھا

تعطيل سال چقدر موثر درس خوانده اید و در پایان اگراگر احساس می کنيد استفاده از زمان برایتان حرف اول را می زند بسنجيد ببينيد در روزھای 

T زم را کسب نموده اید، به طور کلی قيد دوره ھایدانش آموز باپشتکار و فعالی نيستيد و در زندگی ھرگاه تحت برنامه خاصی بوده اید موفقيت 

<غيرحضوری> و مدرسه نرفتن را بزنيد.

منبع : روزنامه اعتماد ملی

http://vista.ir/?view=article&id=341576

خريد و فروش علم در تيمچه ميدان انق)ب

ساليان سال است که وقتی می خواھيم کاTیی را به بھای مناسب تھيه

کنيم اطرافيان توصيه می کنند که در بازار بزرگ تھران به تيمچه، سرا، راسته

و کوچه مراجعه کنيم؛ چون آنجا عCوه بر تنوع و مرغوبيت کاT، بھای آن نيز

مناسب تر از ھر جایی است.

امروز ھم اگر دانشجویی به دنبال تھيه پایان نامه، مقاله، تز و چاپ مقاله در

مجCت علمی معتبر باشد راسته خيابان انقCب، روبه روی دانشگاه تھران را

توصيه می کنند.

در داTن ھا و زیر زمين ھای راسته خيابان انقCب علم خرید و فروش می شود.

مثل بازار ھر نوع کاTیی بخواھی می یابی، البته با کمی تفاوت در بھای آنھا.

ر سر کيسه را شل کنی! خرید و فروش علم درکارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، تز، پایان نامه و... ھمه چيز بستگی به این دارد که چقد

امشروع یا ناحقواقع یک نوع تقلب است. تقلب یعنی تحریف حقایق یا اطCعات با اھميت برای کسب منافع مالی ن

امند. اما این اختراع جادویی بشر در حال تبدیلاینترنت را یکی از بزرگ ترین نوآوری ھای بشر برای خدمت به پيشرفت علم و گسترش دانش می ن

شدن به معضلی روبه رشد برای دانشگاه ھا و مراکز علمی است.

ایی است که از این رھگذر دچار تحولی اساسیاینترنت بسياری از شيوه ھای زندگی بشر را متحول کرده است. تقلب دانشجویی یکی از پدیده ھ
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شد ه است. اکنون تقلب اینترنتی به بخشی طبيعی از زندگی دانشجویی تبدیل شده است.

ل شده است. ھر چقدر ھم که دنيای اینترنت وتقلب اینترنتی در چند سال اخير به شيوه ای معمول در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی تبدی

نوعی تجارت ھم تبدیل شده است چرا کهبرنامه ھای نرم افزاری پيشرفت می کند تقلب ھای دانشجویی ھم متحول می شود. این موضوع به 

سایت ھای مختلفی برای فروش مقاله ھای آماده، به دانشجویان تاسيس شده اند.

دیگر دانشجویان عرضه می کنند.بعضی از این سایت ھا مقاله ھای دانشجویان را خریداری می کنند و بعد آن را برای فروش به 

 کار باشد دیگر نمی توان انتظار کيفيتشاید بتوان گفت این وضعيت نتيجه سياست آموزش انبوه دولت است. وقتی چنين سياستی در دستور

عالی را داشت. در چنين شرایطی دانشگاه ھا به کارخانه توليد مدرک تبدیل می شوند.

پایان نامه ھای کارشناسی ارشد و دکترا پدیده ای خطرناک است که آموزش عالی و  آینده و پيشرفت ھمه جانبه کشور را تھدیدخرید و فروش 

می کند. ھمچنين این موضوع موجب نگرانی دانشگاه ھا شده است.

 دبيرستان ھا فرھنگ  سازی شود.برخی بر این عقيده اند که برای جلو  گيری از آنچه تحت عنوان سرقت علمی مطرح است باید از

● بررسی پدیده تقلب از دو دیدگاه

باید توانا یی ھای خاصی به استادان داده شود یا اینکهموضوع تقلب از دو منظر استاد و دانشجو قابل بحث و بررسی است؛ از جنبه استاد، 

ليتی است که خود استاد باید آن را فرا بگيرد زیرا استاداستادان توانایی ھا را در حد مطلوب کسب کنند. برای مثال توانایی جست وجو در اینترنت قاب

موظف است که در فرایند تحقيق جھت گيری رساله را کنترل کند.

 دانشجویان بگویند چه مواردی تقلب است و چهھمچنين باید برخی مسائل اوليه که نمونه بارز تقلب است به دانشجویان آموزش  داده شود؛ به

برخوردی با آنھا می شود و عواقب آن چيست.

مدیران، گروه ھا و  اینکه ھيچ کدام از سياست گذاران عرصه آموزش، روسای دانشگاه ھا،  بایسته جدیجالب  به  طور  را  استادان، این مشکل 

نمی گيرند. این موضوع عواقب جبران ناپذیری برای کشور به دنبال دارد.

● بازار پر  رونق پایان نامه ھا

، حجم و ھمچنين رشته متقاضی  پایان نامه بستگینحوه تعيين قيمت پایان    نامه ھا به عوامل مختلفی مانند مقطع تحصيلی، موضوع پایان نامه

ه باشد بھای گران تری دارد.دارد. به عنوان مثال ھر چه موضوع پایان نامه ناب تر بوده و کمتر مورد استفاده قرار گرفت

 ھزار تومان به فروش٢٠٠ تا ١٠ج می شوند از در یکی از داTن ھای انقCب مقاTت علمی، تحقيقات و ترجمه متون که معموT از اینترنت استخرا

 ھزار تومان می فروشند. البته این مبلغ٨٠٠ ھزار تومان می پردازند و آن را دست کم به ٢٠٠ تا ١٠٠می رسند. تاجران علم برای انواع پایان نامه نيز از 

تا چند ميليون تومان نيز بالغ می شود.

 ھزار تومان، ھر فصل پایان نامه مقطع دکترا ھم... .۴٠٠ ھزار تومان به فروش می رسد. حداقل بھای پایان نامه ارشد ٣٠٠ تا ٢٠٠انواع تز نيز از 

 شاغلی ھستند که در دانشگاه نيز تحصيل می کنند.به گفته یکی از دست اندرکاران فروش پایان نامه اکنون بيشترین متقاضيان پایان نامه افراد

ص خود را دارند و بھای آنھا نيز تفاوت دارد.عCوه بر پایان نامه، امور دیگری مانند مقاTت علمی، تحقيقات، ترجمه متون و... مشتریان خا

Cم می شود. حسن این امر کاھش دغدغه دانشجوجلسه ھای آموزش برای دفاع از پایان نامه نيز ھزینه جدا دارد که درصورت تمایل متقاضی اع

برای دفاع از پایان نامه است.

● بفرمایيد پایان نامه آماده است

شده اید. کمی دقت کنيد و به چشم خریدار وارد داTن ھایاگر گذرتان به سالن ھای پذیرایی افتاده باشد با تابلوی بفرمایيد غذا آماده است روبه رو 

Tب شوید و به این تابلوھا برمی خورید: پایان نامه کارشناسی از...تومان به باCارشد....، دکترا... و... انتخاب با شماست.خيابان انق ،

ه تحصيلی شماست! فقط باید صفحه اول آن را بهرشته تحصيلی تان چيست، چقدر پول دارید؛ بفرمایيد این پایان نامه آماده  که مرتبط با رشت

 ھزار تومان!۴٠دلخواه خودتان تنظيم کنيد. با صحافی و جلد گالينگور می شود 

ھدف ما جلب رضایت مشتری است. دیگر بستگی به وجدان خودتان دارد.

● نظارت کجا بود

در عين حال از مسئوليت نظارت شانه خالیدر حالی که مسئوTن ذی نفع وجود چنين تقلب ھایی را در فضای علمی کشور تایيد می کنند ولی 

می کنند.

www.takbook.com

www.takbook.com



می در کشور به وجود آمده است. این در حالیمسئوTن وزارت علوم معتقدند پایگاه اطCعات و مدارک و اسناد علمی برای جلوگيری از تقلب عل

است که اطCعات و آمار و اسناد این پایگاه ناقص است.

 آیين نامه ثبت و ساماندھی پایان  نامه ھای ارشد واین توضيح آنھاست:می خواھيم اطCعات این پایگاه را کامل کنيم، به ھمين دليل در حال تدوین

دکترا و ابCغ آن به دانشگاه ھا ھستيم.

شوم تقلب منتظر آیين نامه باشند. بخشی از اشکاTتاز طرفی به نظر می رسد دانشگاه ھا و مراکز علمی و تحقيقاتی نباید برای مقابله با پدیده 

 راھنما پایان نامه ھا را بررسی و کنترل کند.موجود ریشه در سھل انگاری برخی استادان راھنما و داوران دارد. استاد وظيفه دارد در مقام

Tت علمی را نشانه رود در ضعف برخیرئيس دانشگاه تربيت مدرس یکی از دTیلی را که ممکن است اتھام کپی برداری به سوی برخی مقا

محققان کشور در تسلط به زبان انگليسی می داند.

ا و مقاطع مختلف پزشکی می توان از تصویب پایان نامهبرخی از کارشناسان معتقدند با ثبت عناوین و خCصه ای از پایان نامه ھای دانشجویان رشته ھ

تکراری جلوگيری کرد.

● برخورد با پایان نامه ھای تقلبی

از دانشگاه ھا می خ نامه ھا  پایان  این گونه  با  برخورد  در  پژوھشی وزارت علوم  تخلفاتی موضوع درمدیرکل امور  واھد درصورت مشاھده چنين 

ھاد می کند که فعاليت استادان راھنمایی که درکميته ھای انضباطی بررسی و درصورت اثبات استاد راھنما و دانشجو تنبيه شوند. وی حتی پيشن

این زمينه سھل انگاری کرده اند، متوقف شود.

ا به تکنولوژی روز است.یکی از دTیل رواج تقلب ھای علمی ميان دانشجویان ناآشنایی استادان و کادر علمی دانشگاه ھ

د و از این رو برای اینکه جمCتی که در مقالهبرخی کارشناسان بر این که عقيده اند ممکن است تسلط برخی افراد به زبان انگليسی ضعيف باش

ای دیگر به کار رفته است. افراد باید حتما مرجعشان به کار می برند غلط نباشد اقدام به استفاده از جمCتی می کنند که در گذشته در مقاله 

شود.جمCتی که استفاده می کنند را قيد کنند تا امانتداری علمی شود و شائبه تقلب علمی ایجاد ن

نشجویان کارشناسی ارشد ھم نمی دانند چه چيزیتقلب کردن دانشجویان به ویژه در مقاTت، نمونه بارزی از نا آگاھی آنھاست. حتی برخی از دا

تقلب محسوب می شود، برای آنھا مھم تایيد استاد است.

 ھزار دTری برای مقایسه مقاTت١٠فزاری ماجرای تقلب علمی به حدی جدی است که ھيئت رئيسه دانشگاه تربيت مدرس تصميم گرفت که نرم ا

تھيه کند تا به این ترتيب امکان کپی  برداری یا خطای ناخواسته وجود نداشته باشد.

● راه اندازی سامانه ملی پایان نامه  و رساله ھای علمی کشور

ار در تاليف پایان  نامه ھا و رساله ھای دانشگاھی،سامانه ملی پایان نامه  و رساله ھای علمی کشور با ھدف ساماندھی و پيشگيری از تقلب و تکر

راه اندازی می شود.

ی  آسان به پایگاه ھای داده ای مقاTت با قابليتامروز تقلب علمی در متن مقاTت به صور مختلفی امکان  پذیر است. این در حالی است که دسترس

 آشکار شدن مقاTت تقلبی را به طور قابل مCحظه ایجست وجوی درون متن و توسعه نرم افزارھای تقلب یاب با الگوریتم ھای بسيار پيشرفته، امکان

افزایش داده است.

 نفر از آنھا مطالبی را۴۵ دانشجوی خود، متوجه شد که ٣٢٠چندی پيش یکی از استادان دانشگاه برکلی بعد از بررسی و ارزیابی دقيق مقاTت 

عيناً از اینترنت کپی برداری کرده اند.

جویان استفاده می شود که به وسيله این نرم افزاردر برخی از دانشگاه ھا از نرم افزاری ھای مختلفی برای بررسی پایان نامه ھا و مقاTت دانش

م افزار می تواند در چند صد ميليون سایت اینترنتیمی توان مقاTت دانشجویان را با چندین ميليارد صفحه اینترنتی مقایسه و بررسی کرد. این نر

جست وجو کند.

پایان ترم آن پروژه ھای  با استفاده از این نرم افزار مورد بررسی قراراکنون در برخی دانشگاه ھای معتبر ھمه کارھای دانشجویان، مقاTت و  ھا 

می گيرند.

 نسبت به این امر حساس باشند یا نباشند و چهبه ھر حال چه آیين نامه وزارت علوم به زودی ابCغ شود یا نشود، چه استادان راھنما و داور

انقCب عرضه می شود و مشتریان خاص خود را دارد.دانشجویان زحمت ارائه پروژه پایان نامه را به خود بدھند یا ندھند، علم در تيمچه خيابان 

● تقلب در حد المپيک
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لمی از سوی برخی اعضای ھيأت علمی موجبافزایش تقلب ھای علمی فقط به پایان نامه ھای دانشجویی ختم نمی شود. متأسفانه تقلب ھای ع

اعتراض مجله علمی نيچر شده است و در عين حال به مقاTت علمی کشورمان لطمه می زند.

رزیابی پژوھشی وزارت علوم از برخورد با متقلبانبه دنبال گزارش نشریه نيچر در خصوص سھم باTی ایران در تقلب ھای علمی، مدیر کل بررسی و ا

علمی در دانشگاه ھا، مجCت علمی و پژوھشی خبر داد.

ھيان کشور ما در مجله ھای بين المللیوی در عين حال معتقد است به نظر نمی رسد از کل مقاTتی که توسط اعضای ھيأت علمی و دانشگا

يدات علمی و پایان نامه ھای دانشجویان را زیر سؤالمنتشر می شود، تعداد زیادی تقلب علمی باشند. نباید به دليل تعداد اندک این موارد کل تول

برد.

منبع : روزنامه ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=362303

خوابگاه به مثابه خوابگاه

خوابگاه؛ چه اسم بامسمایی. شاید ھم این نامگذاری بی دليل نيست و

تنھا کارکرد آن، محلی برای خوابيدن باشد. ولی کمی فکر کنيم می بينيم

که خيلی سخت است انسان در بھترین و پرشور ترین دوران زندگی اش

روزانه بيشتر از پنج یا شش ساعت بخوابد. البته می خوابد، اما دیگر از شور

زندگی خبری نيست.

تفریحاتشان می از  از دانشجویان ساکن خوابگاه حرف می زنم.  یکی  با 

تفریحمان خواب ترین  دانشجویی  و  ترین  ترین، کم ھزینه  گوید؛« سالم 

است.»

یک محيط خوابگاھی درخور زندگی چه شرایطی باید داشته باشد. آیا فقط

یک دستگاه تلویزیون و یک سالن بدنسازی برای یک خوابگاه چندصدنفره کافی است؟

ه گفته ھای دانشجویانی که در آنجا زندگی کردهشاید توصيف وضعيت خوابگاه یکی از بزرگ ترین دانشگاه ھای کشور- عCمه طباطبایی- با توجه ب

اند، عينيت قضيه را بيشتر کند و پاسخی باشد به این سوال.

شجوھا را به عنوان جوان ھای بيست و یکی دوخوابگاه در یک کوچه و در ھمسایگی چند آپارتمان مسکونی قرار گرفته است. نه ھمسایه ھا دان

وان کسانی که آرامش و استراحت حقشان است.ساله یی که نياز به تحرک و شادابی دارند درک می کنند و نه دانشجویان ھمسایه ھا را به عن

ری ھم دارد، یک دستگاهو چند نفره، حياط کوچکی دارد که تنھا محل تفریح ساکنانش است. البته خوابگاه امکانات دیگ٣٠٠این خوابگاه پسرانه 

با این ھمه تنوع سليقه، یکی است.تلویزیون در زیرزمين جنب سرویس ھای بھداشتی و ناگفته پيداست که بود و نبود یک تلویزیون 

 از چند گاھی دانشجوھا را رایگان به بازدید ازکمی آن طرف تر در زیرزمين دیگری واحد فرھنگی خوابگاه است. گھگاھی نمایش فيلمی دارد و ھر

 کامپيوتر که برای استفاده از آن یا باید کارت اینترنت داشته باشی۵ یا ۴اماکن دیدنی می برند. اینترنت خوابگاه ھم زیر نظر واحد فرھنگی است، 

فاده از این کامپيوترھا ھستند ولی ساعات استفاده بهیا اینکه حق استفاده را بپردازی. البته دانشجویان با این شرایط ھم مشتاقانه حاضر به است

 تا٩ برخی از روزنامه ھا از ساعت  شب محدود شده است. واحد فرھنگی یکبار ھم اعCم کرده که دانشجویان می توانند برای خواندن١١ تا ٨
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 شب مراجعه کنند.٣٠/١٠

 تقریباً از آن استفاده می شود و مشتریان ثابتجلوتر باز زیرزمينی دیگر خبر از تفریحگاھی دیگر می دھد؛ سالن بدنسازی، تنھا جایی است که

شلوغ می شود.خود را دارد. کنار این سالن ھم سالنی است با یک ميز پينگ پنگ که آنجا ھم ساعاتی از روز 

 ترم، بدون اھميت به نداشتن تھویه مطلوب بهزیرزمين دیگری ھم ھست که در جوار منبع گرمایی خوابگاه قرار گرفته است و ھفته ھای آخر ھر

ل دوره امتحانات از کل پتانسيل آن، حتی با پھنیکی از شلوغ ترین مکان ھای خوابگاه تبدیل می شود. سالن مطالعه یی ھم وجود دارد که در طو

کردن تشک ھایی در کف سالن، استفاده می شود.

معيت بيکارند.این خوابگاه دیگر زیرزمين ندارد، اگر ھمه زیرزمين ھای گفته شده را ھم پر کنيم باز نصف ج

ایگان مجاور خوابگاه مواجه می شوند و حاصل اینگاھی در حياط برخی دانشجویان، فوتبال یا واليبال بازی می کنند که بCفاصله با اعتراض ھمس

تفریح درگيری با ھمسایه ھا یا مسووTن خوابگاه است.

اد مخدر، روز به روز باTتر می رود. یکی ازراستی داخل اتاق ھا چه می گذرد، آمار تفریحات یک نفره یی ھمچون سيگار، قليان یا مصرف مو

۴ ساعت از وقتمان در خوابگاه صرف می شود و اگر قليان نکشيم، می پوسيم. روزانه ١۵دانشجویان می گوید؛« کاری نداریم، شبانه روز بيشتر از 

 ساعت وقت روزانه.» او ادامه می دھد؛« ما دانشجوی ارتباطات ھستيم، اما در این خوابگاه۵ ، ۴بار قليان می کشيم و این یعنی استفاده از۵تا 

د وبCگی کامپيوتر خنده دار است. استاد ھا از ما کار می خواھند، در یکی از درس ھا بچه ھا مجبورن۵ ساعت در روز با ۴ یا ٣حتی اینترنت نداریم. 

وليد علم که سھل است، توجيه علم کرد.»ایجاد کرده و مرتب آن را به روز کنند، اصCً ممکن نيست. ھيچ وقت با این شرایط نمی توان ت

ن متحرک می سازد. آمار رو به افزایششاید خواندن این مطالب چندان سخت نباشد، اما زندگی در این شرایط است که از دانشجو یک بد

افسردگی و به تبع آن در مواردی خودکشی در بين دانشجویان حاصل ھمين وضعيت است.

اصCحاتی در کوتاه مدت شکل داد که خوابگاه ھا رااما جدای از معيوب بودن زیرساخت ھای اسکان دانشجویی در ایران، با این اوضاع ھم می توان 

 اصCح زیر ساخت ھا وجود داشته باشد، این مسالهقابل تحمل کند. یقيناً امکانات ذکر شده برای یک خوابگاه کافی نيست اما اگر ھمتی ھم برای

رھا کرد. دانشگاه می تواند در ھمين فضا باسال ھا وقت می برد و نمی شود در این مدت دانشجوھا را با ھمين امکانات محدود به حال خود 

ساعته١٢ا استفاده از ھمين فضا و به طور مثال متنوع تر کردن برنامه ھای موجود و تامين حداقل ھایی ھمچون رسانه ھای دیجيتالی و کاغذی(ب

انه فعلی به دليل قدیمی بودن کتاب ھا بدون استفادهکردن اتاق کامپيوتر)، ایجاد کتابخانه ھایی بر اساس نياز دانشجو نه موجودی دانشگاه(کتابخ

الن ھای تلویزیون فعلی، تنوع بخشيدن به امکاناتمانده است)، ارائه تلویزیون ھایی برای اتاق ھا یا حداقل سوئيت ھای دانشجویان یا توسعه س

ه ھا برنامه دیگر با بھبود اوضاع زندگی چھار سالهفرھنگی و ورزشی خوابگاه ھا، برگزاری کارگاه ھای آموزشی متناسب با نيازھای دانشجویان و د

دانشجویان خوابگاھی، فارغ التحصيCن سالمی را با بازدھی بسيار بيشتر تحویل جامعه دھد.

منبع : روزنامه اعتماد
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خوابگاه ھای اجاره ای!

 در٨۶یك روز گرم تابستانی زمانی كه دانشجویان نيم سال دوم تحصيلی 

حال عبور از مقابل تابلوی اعCنات دانشگاه شان بودند، حكم ابCغی معاونت

امور خوابگاه ھا، آب سردی بر روی سرشان ریخت و زنگ تخليه در گوششان
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به صدا درآمد تا ھرچه زودتر اسباب و اثاثيه شان را جمع كنند و خوابگاه ھا را

آب و جارو كرده تحویل صاحبخانه دھند.

دانشجویان استرس ھای  و  دلنگرانی  تابستانی  ترم  به  شدن  نزدیك  با 

پروپوزال ھایشان ھستند تحصيCت تكميلی كه در حال نوشتن پایان نامه و 

شدت می گيرد. دوندگی گرفتن تایيدیه معاونت آموزشی و اجازه نامه  اسكان

تابستان، تنش ھا و استرس ھای امتحانات و دانشجوی خوابگاھی در ترم 

موافقت معاونت به دTیلی  و اگر  نھایی را دو چندان می كند  پروژه  دفاعيه 

آموزشی جلب نشود، دانشجو با نوعی بن بست روحی درگير می شود. به

تابستانی ترم  به  نزدیك شدن  تھران،  خوابگاه ھای  از  یكی  مشاور  گفته 

مصادف با اوج حاTت افسردگی روحی و كج رفتاری ھای دانشجویان است.

دانشجویانی كه به گفته وزیر علوم، تحقيقات و فناوری چشم و چراغ ایران

ھستند اما شرایط اسكانشان نگران كننده و دغدغه برانگيز است.

● تراكم در خوابگاه ھا

 خوابگاه دانشجویی در دانشگاه ھای كل كشور خبر۶٩٠مھدی كCنتری، مسوول خوابگاه ھای صندوق رفاه وزارت علوم، تحيقات و فناوری از وجود 

 دانشجو با تراكم باT در آنھا جای گرفته اند. خوابگاه ھایی كه دارای امكانات رفاھی٧٩۶ ھزار و ١٣٧می دھد و این در حالی است كه بيش از 

 نفر یك یخچال وجود دارد در حالی كه در حالت٧حداقلی ھستند و با حد مطلوب استاندارد رفاھی اسكان، فرسنگ ھا فاصله دارند. به ازای ھر 

 برنامه ھای تلویزیونی نفر یك یخچال تعبيه شود. با وجود اینكه یكی از سرگرمی ھای دانشجویان در خوابگاه تماشای۴مطلوب باید به ازای ھر 

 نفر۴۵  دانشجو یك دستگاه تلویزیون در فضای خوابگاه وجود داشته باشد، اما در مقابل یك تلویزیون٢٩است و در جایی كه باید به ازای ھر 

 سليقه۴۵ه ھای سرگرم كننده باید پاسخگوی نظاره گر برنامه ھای آن ھستند. یك دستگاه تلویزیون و فشار جمعيتی كه در ھنگام پخش برنام

برنامه  مورد عCقه شان قيد تماشا ناكام از نظاره   كردن را می زنند.مریم، دانشجوی یكی از اینمتفاوت باشد و مسلما خيلی از دانشجویان 

 قسمتش را دیده و باقی برنامه را از تعریف ھای دوستانش دنبال كرده است.١۶ قسمتی تنھا ٩٠خوابگاه ھا ست و به قول خودش از یك سریال 

 نفر ساكن ھستند و ھم رشته نبودن ھم   اتاقی ھا موجب كم٨ یا ۶ نفره بعضاً ۴معضل فضای اندك ھر دانشجو در اتاق به صورتی كه در اتاق ھای 

یان ھم رشته بودن ھم اتاقی ھایشان است. بهشدن طاقت و درك متقابل دانشجویان از یكدیگر می شود و یكی از مھم ترین خواسته ھای دانشجو

 تا سال٨۴ متر مربع است و این ميزان از سال ١٣گفته مسوول خوابگاه ھای صندوق رفاه وزارت علوم سھم فضای مطلوب خوابگاھی ھر دانشجو 

كان متر مربع تا سھم فضای استاندارد خوابگاھی فاصله است و تنھا ساخت و توسعه جایگاه ھای اس٣جاری یك متر مربع افزایش داشته اما حدود 

جدید می تواند سھم مسلم دانشجویان را به حد مطلوب برساند.

● تابستان،  فصل در به دری

 نفره می داند. در ھر۴٠٠ خوابگاه ۴٣٠ه ساخت دكتر محمود مCباشی، معاون دانشجویی وزارت علوم رفع كمبود فضای اسكان متقاضيان را منوط ب

است اما دانشگاه ھا درصد نياز ساخت و ساز دولتی تامين می شود و بھترین زمان رفع نياز خوابگاه فصل تابستان ١۵ الی ١٠سال به طور متوسط 

ملزم به ارائه خوابگاه  است و دانشجویانبه گروھی از دانشجویان كارشناسی ارشد و دكترا كه مشغول به تحصيل در ترم تابستانی ھستند 

ا كند می كند.وی می گوید تا به ثمر رسيدن پروژه ھایفضا ھای اسكان خود را ترك نمی كنند و این مساله روند باز سازی و رفع نواقص خوابگاه ھا ر

روژه ھای باز سازی و تجھيز پایگاه ھای سكنی به خصوصنيمه تمام عمرانی باید از امكانات خوابيده شھر استفاده شود زیرا ساخت خوابگاه و انجام پ

 و تعدادی از دانشجویان، بی خانمان باقی  بمانند. بهدر محوطه ھای دانشگاھی بسيار زمان بر است و نمی توان تا اتمام پروژه ھای عمرانی صبر كرد

 خوابگاه عمده دانشجویی با اعتباری معادل یك ميليارد و٢طور مثال با نزدیك شدن به ترم تابستانی سال جاری در دانشگاه شيراز طرح باز سازی 

اخت  و ساز كاھش می یابد. ميليون تومان آغاز به كار كرده است كه در صورت حضور دانشجویان در فضای خوابگاھی سرعت س٢٠٠

 از ترم ھای دیگر است. براساس آیين نامه وزارتاسكان در ترم تابستانی عCوه بر مشكCت خاص خود از جمله گرمای داخل خوابگاه ھا ھزینه برتر

۵٠ ای مضاعف در پی دارد و دانشجو می بایست علوم،نحوه اسكان متقاضيان خوابگاه ھا و دانشجویان شاغل به تحصيل در دوره تابستانی ھزینه

ھا پرداخت كند. این ھزینه عCوه بر ھزینه ھای نگارشدرصد ھزینه اسكان را عCوه بر مبلغ اجاره   بھای خوابگاه به صورت نقدی به صندوق خوابگاه 
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 است و به ھمين دليل گاه شاھد تجمعاتپایان نامه، تحقيق و پژوھش مسائل علمی و بعضاً بررسی ھای ميدانی برای دانشجویان كمر شكن

صنفی دانشجویان در اعتراض به اجاره بھای خوابگاه ھا ھستيم.

 ھا و بار ھا برای كمك گرفتن از مسووTن دانشگاه ھادانشجویان كارشناسی ارشد و دكترای دانشگاه تربيت معلم، تھران، یاسوج، بجنورد و غيره بار

د و خواستار شفاف سازی خدمات ارائه شده وبا ھدف كاھش قيمت اجاره بھای خوابگاه ھا در نيم سال دوم تحصيلی سال جاری اعتراض كرده ان

 متر فضای خوابگاھی به ھر دانشجو یك ميليون١٠افتن آناليز قيمت ھا با احتساب ھزینه ھای جاری در خوابگاه ھا شده اند.ھم اكنون برای اختصاص ی

 ميليارد تومان بودجه است.٣۴۴زمند تخصيص  ھزار متر مربع فضای خوابگاھی نياز است كه ارائه حد مطلوب امكانات سكنی به متقاضيان نيا٧٢٠و 

۵٠ خوابگاه در كشور به دھه ھای ۶٩٠ واحد خوابگاھی از مجموع ١۵٠این سخنان را معاون آموزشی وزارت علوم در حالی عنوان می كند كه قدمت 

 خوابگاه خودگردان و یا بقيه پانسيون ھا٧٢ ھزار دانشجوی متقاضی از داشتن یك تخت بی بھره مانده اند و به ناچار در ١٧٢ باز می گردد و ۶٠و 

به ھمراه داشته اند. بيشتر متقاضيان خوابگاه ھایسكنی گزیده اند. خوابگاه ھای خود گردانی كه ھزینه ھای بس سرسام آور تری برای دانشجویان 

بر ھزینه ھای تحصيل و زندگی در كCنشھر  توان مالی ضعيفی برخوردار ھستند و عCوه  ھا، قادر به پرداخت ھزینه ھای خوابگاه  ھایدولتی از 

خودگردان نيستند.

 ھر دانشجو خبر می دھد كه پس از تصویب ایندر ھمين راستا معاون دانشجویی وزارت علوم از طرحی با ھدف تخصيص یك ميليون تومان به ازای

گاه ھا شاھد بھبود وضعيت دانشجویان خوابگاھیطرح در ھيات امنای صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و ابCغ آن به دانش

شت سر می گذارند اما سعی می كنند از ادامهخواھيم بود. دانشجویانی كه حقيقتا با صبر و تحمل مشكCت اسكان خود را یكی بعد از دیگری پ

تحصيل خود دست نكشند.

● لطفا اول اجاره!

صيلی از دانشجویان جدید الورود به صورت نقدیطبق مصوبه جدید صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم اجاره بھای خوابگاه در ابتدای ھر ترم تح

به متقاضيان خوابگاه ھا اعCم می كند و علتدریافت خواھد شد. این خبر مسرت بخش را مسوول امور خوابگاھی صندوق رفاه وزارت علوم خطاب 

 طریق دریافت اجاره بھا ست و این دریافت نقدی در آغازاصلی این عمل را رفع نياز  مالی خوابگاه ھا می داند. تنھا منبع كسب درآمد صندوق رفاه از

ه ھا فراھم می سازد.نيم سال تحصيلی امكان افزایش خوابگاه و بسط و توسعه محل اسكان دانشجویان را برای دانشگا

 را به آنھا وارد نمی كند. دانشجویان قدیمی طبقاما این مصوبه جدید شامل حال دانشجویان ورودی سال ھای گذشته نمی شود و بار ھيچ ھزینه ای

 بدھی آنان در قالب وام پس  از فراغت از تحصيل بازروال سابق با استفاده از صندوق رفاه به سيستم خوابگاھی بدھكار می شوند، با این تفاوت كه

ان كم توان مالی تسھيCت بانكی در نظر گرفتهپرداخت خواھد شد. از سویی دیگر نيز با تصویب آیين نامه اجرایی مصوبات جدید برای دانشجوی

از نيستند می توانند  نقدی ھزینه خوابگاھی شان  پرداخت  به  قادر  یا دانشجویانی كه   وام اجاره خوابگاه استفاده كرده و پس ازخواھد شد 

فارغ التحصيلی ھزینه اسكان خود را پرداخت كنند.

وسط مسوول خوابگاه ھای صندوق رفاه وزارتدغدغه ذھنی جمع كثيری از دانشجویان، اسكان در خوابگاه ھاست اما براساس آمار ارائه شده ت

ی خوابگاه ھا و نبود فضای خالی ھزار دانشجو در سال تحصيلی گذشته موفق به گرفتن فضای خوابگاھی نشده اند. ازدحام و شلوغ١٧٢علوم 

نھا متفاوت تر از فضای خوابگاه ھای دولتیبرای ارائه به متقاضيان سبب شكل گيری خوابگاه ھای خود گردانی شده است كه فضای حاكم در آ

وبه رو ھستند. زیر  ساخت ھای Tزم خوابگاه ھایاست.مشكCت خوابگاه ھای خودگردان بسيار زیاد است و از نظر استحكام و تجھيزات با معضCتی ر

ویان معترض به اجاره بھای خوابگاه خود گردانخود گردان مطلوب نيست و بار ھزینه ھای اسكان برای دانشجویان طاقت  فرساست. یكی از دانشج

 ھزار تومان متغير می داند.٢٩٠ ھزار تومان تا ١٧٠دانشگاه یاسوج اجاره  بھای دریافتی این خوابگاه را از 

ضافه  درصدی از ھزینه ھای خدمات قبوض آب ومعاون دانشجویی دانشگاه یاسوج مبلغ دریافتی از سوی مالك ساختمان را اجاره بھای ملك به ا

د. خوابگاه ھای خودگردان توسط متقاضيانی كه خواھانبرق و تلفن و غيره می داند و ميزان تغيير ھزینه ھا را منوط به وضعيت ساختمان بر می شمار

تخصيص ملك خود به خوابگاه دانشجویی ھستند، شكل می گيرد.

تحقيقات و فناوری در زمينه  شرا از خوابگاه ھا می گوید:مھندس فوTدی نژاد رئيس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم،  یط تاسيس این نوع 

 برخوردار باشند و شرایط مكانی ملك متقاضیاشخاص متقاضی تاسيس و اداره خوابگاه ھای خود گردان باید از صCحيت فردی و عدم سوء پيشينه

رافيكی از شرایط Tزم برای مكان خوابگاھی برخورداراز حيث تاسيسات و استحكام بنا مورد تایيد سازمان نظام مھندسی بوده و از نظر انتظامی و ت

ھداشتی می باشند. در این پایگاه ھا ظرفيت اتاق ھایباشد و از ھمه مھم تر آنكه ھمه پرسنل شاغل در این خوابگاه  ملزم به دریافت تایيد سCمت ب
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 متر مربع یك نفر است و مقررات انضباطی خوابگاه ھای دولتی در خصوص این مكان ھای اسكان۶ نفر و ٢ متر مربع ٩ نفر، ٣ متر مربع ١٢

گاه را خطری برای جامعه علمی می داند. بهدانشجویان اجرا می شود. محمد یان دانشجوی خوابگاھی دانشگاه تربيت مدرس تبعات كمبود خواب

ترم ھایدليل كمبود فضای خوابگاه ھای دولتی، ھزینه ھای طاقت فرسای خوابگاه ھای خود گردان، مطلوب در  نبودن سطح رفاھی دانشجویان   

لمی را به گرفتن بورسيه از دانشگاه ھای غيرتحصيلی و استرس تمدید سكنی بسياری از دانشجویان كار شناسی ارشد و دكترای با توان باTی ع

ھای متخصص مواجه ساخته است. امكاناتایرانی تشویق می كند و فضای علمی ـ پژوھشی كشور را با نوعی خî نخبگان علمی و فرار نيرو 

يقت توسط مشيری عضو كميسيونآسایش دانشجویان خوابگاھی در كنار حجم باTی دروس باعث افسردگی دانشجویان می شود. این حق

وح بودن بنا ھای خوابگاه ھا و ھزینه ھایآموزش و تحقيقات مجلس عنوان شده است. وضعيت بھداشتی – رفاھی نامطلوب، قدیمی بودن و بی ر

ارند.دغدغه برانگيز خوابگاه دانشجویی ھر كدام نقش موثری در كاھش سطح بازدھی علمی دانشجویان د

●استمداد از خيرین

ن از معضCت كمبود خوابگاه ھا و وضع  ناشی  تبعات  بار  نوعی می توانند  به  پایگاه ھای اسكانخيرین خوابگاه ساز  برابر ظرفيت  امطلوب و چند 

طاب به خيرین است. او از خيرین خواست امردانشجویان را كاھش دھند. این گفته دكتر محمد محمدی زاھدی وزیر علوم، تحقيقات و فناوری خ

ر این راه مشوق دوستان خير خود نيز باشند. در حال حاضرخوابگاه  سازی را به عنوان یك اولویت جدی در زمينه اقدامات نيكو كاری خود قرار دھند و د

ه دانشجویی وزارت علوم و راه اندازی سقف ھای درصد از متقاضيان خوابگاه تحت پوشش قرار می گيرند و در صورت ھمياری خيرین با صندوق رفا۴٠

برداشت.جدیدی برای مشتاقان تحصيل می توان گام ھای مھمی در زمينه آرامش بخشی روحی به دانشجویان 

 دلمشغولی ای است كه بعضاً از ركن تحصيلدغدغه  گذراندن شب و داشتن آسایش روحی و روانی برای بسياری از متقاضيان ورود به دانشگاه

واده ھایشان استطاعت پرداخت ھزینه ھای سكنی آنھاپررنگ تر جلوه می نماید، بيشتر دانشجویانی كه از فضا ھای خوابگاھی استفاده می كنند. خان

 در حال حاضر بيش از سه ميليون دانشجو در حال تحصيلرا در كCنشھر ندارند یا ناامنی شھر  ، متقاضی را ناگزیر به اسكان در خوابگاه ھا می كند.

 اعظم ھزار دانشجوی فاقد خوابگاه در دانشگاه ھای غيردولتی و غيرانتفاعی در حال تحصيل ھستند و٢٨در دانشگاه ھای كشور ھستند و 

 مستاجران، دانشجویان ھم امسال روز ھاییھزینه ھای آموزش شان توسط خانواده ھا تقبل می شود. ھمزمان با گرانی مسكن و خانه به دوشی

دور از خوابگاه را در اتاق ھای اجاره ای تجربه خواھند كرد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=268675

دارالفنون از ديروز تا امروز

در سال  کبير  امير  یادگار جاودانه  دارالفنون  مدرسه  ه. ق١٢۶۶ساخت   

 ه.ش به دستور وی در شمال شرقی ارک سلطنتی١٢٣١مطابق با سال 

 قمری مطابق با نھم دی١٢۶٨ ربيع اTول سال ٢۵آغاز شد و در روز یکشنبه 

 شمسی مدرسه دارالفنون در ست سيزده روز قبل از قتل١٢٣٣ماه سال 

ایران، فرھنگ جدید  بانی  که  آن  بار  تاسف  شد.  افتتاح  کاشان  در  امير 

به فين کاشان،  در حمام  دارالفنون  آغاز کار  از  پس  روز  اميرکبير، سيزده 

وسيله مرتجعان قدرت طلب دربار به قتل رسيد. در ھر حال نام اميرکبير در
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دارالفنون و با دارالفنون، تاریخ علوم جدید را در کشور ایران رقم زد.

یاد و وجود امير زنده ماند و به تبع دارلفنون در سال ھای بعد و از دل مدرسه

دارالفنون آموزشگاه ھای متوسطه و دانشگاه ھا بيرون آمدند.

این مدرسه تا انقCب مشروطه به منزله خانه دانشی بود که در آن ھمه

 شمسی بنای١٣١٠ -١٣٠٨اصله سال ھای دانش ھا را می آموختند: طب، نقاشی، نظام، فيزیک، شيمی، داروسازی، حقوق، سياست و... در ف

 سال خانه دانش، صنعت، ھنر،١٢۶ سال به وسيله نيکCی نيویچ مارکف، مھندس روسی، بازسازی شد. دارالفنون به مدت ٨٠دارالفنون پس از 

اندیشه، سياست و آگاھی بود.

زارت آموزش و پرورش بود.پس از انقCب به مرکز تربيت معلم تبدیل شد، مدتی ھم مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرھنگيان و

 در فھرست آثار ملی ایران به ثبت رسيد.در زمان وزارت حسين مظفر، بھره وری از دارالفنون١٧۴٨ این بنای تاریخی به شماره ١٣۶٧/۴/٢۵در تاریخ 

 معاونان وزارتخانه، مسئوليت پيگيری را به عھدهبا عنوان گنجينه و مرکز اسناد و مدارک وزارت آموزش و پرورش مطرح شد و به دنبال آن شورای

پژوھشگاه آموزش و پرورش گذاشتند.

ت آموزش و پرورش است در بستری دیگر در دو قسمتاکنون دارالفنون با عنوان: گنجينه و مرکز اسناد دارالفنون که زیرمجموعه پژوھشگاه مطالعا

الف) فرھنگی، پژوھشی ب) بازسازی و مرمت فعاليت ھای فرھنگی خود را آغاز کرده است.

د و مدارک و کتب مختلف درسی جمع آوری شدهگنجينه و مرکز اسناد دارالفنون، موزه آموزش و پرورش را تشکيل می دھد و در آن تمامی اسنا

 پرورش رسمی ایران را سال آموزش رسمی کشور نگھداری می شود تا عCقه مندان و محققانی که بخواھند تاریخ آموزش و١۵۴مربوط به 

 جمع آوری مدارک و اسناد زندگی و اقدامات اميرکبير،مطالعه کنند در اختيارشان قرار گيرد. به منظور تحقق این اھداف فعاليت گسترده ای از قبيل

ر دارالفنون و برگزاری ھمایش ھای متعدد مرتبط باتھيه فھرست مقاTت دارالفنون ، تاليف و چاپ کتاب آشنایی با دارالفنون ، تاليف کتاب مشاھي

اخير از دیگر فعاليت ھایی است که در این مرکز دردارالفنون آغاز شده است.طرح تحقيق سير تاریخ آموزشگاه ھای دختران در ایران در یکصد سال 

 اسناد دارالفنون است، اما از آنجایی که بنایحال انجام است . اگرچه فعاليت ھای فرھنگی و پژوھشی دارالفنون از اھداف اصلی مرکز گنجينه

 ھنر این ساله باید به گونه ای مرمت و بازسازی شود که بتواند ھم ما را با فرھنگ معماری و دانش و١۵۴تاریخی و فرھنگی دارالفنون با عمری 

ای فرھنگ، ھنر و اندیشه ایرانيان مسلمان و آگاه باشد،بنای بسيار ارجمند آشنا کند و ھم به گونه ای مورد استفاده قرار گيرد که بتواند زبان گوی

شود.نتيجه کار کميته مرمت و راه اندازیبنابراین در قسمت بازسازی و مرمت دقت Tزم به عمل آمده است که فھرست وار به آن اشاره می 

ھا، آمفی تئاتر، تاTر سخنرانی، سقف کCس ھا، نمایگنجينه دارالفنون را می توان در بازدید از بنای دارالفنون دید. بازسازی و مرمت شيروانی 

ای آھنی و اقدام به ساخت و نصب پنجرهداخلی حياط، بندکشی، تعویض سنگ ھای الحاقی، دیوارھا ، کاشی ھای کتيبه ھا وتعویض پنجره ھ

 است.ھای چوبی مطابق طرح اوليه ،آجرفرش کف حياط مرکزی مدرسه و مرمت حوض دارالفنون از آن جمله

منبع : روزنامه ابتکار

http://vista.ir/?view=article&id=281729

دانش آموختگان  نامدار دانشگاه  تھران 

زمين  مغرب   با  ایرانيان   آغاز آشنایی  جدی   با  تھران  که   دانشگاه   تاسيس  

مقارن  افتاده  بود، این  دانشگاه  را به  بستر اصلی  ارتباط  با تمدن  مغرب  زمينی 
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و علوم  جدید تبدیل  کرد.

از آغاز فعاليت ھای  آموزشی  دانشگاه  تھران ، ھمواره  تاکنون  افرادی  شایسته 

و شخصيت ھای  برجسته  و چھره ھای  صاحبنامی  در آن  به  تحصيل  و تدریس 

پرداخته اند.

به  مناسبت  ھفتادویکمين  سالگرد تاسيس  دانشگاه  تھران  شرح  مختصری  از

زندگی  چند استاد و چھره  ماندگار و چگونگی  ارتباطشان  با دانشگاه  تھران 

شيرین  و Tزم  است !

● دکتر محمود حسابی 

 شمسی  از پدر و مادری  تفرشی  در تھران  زاده  شد و پس  از١٢٨١در سال  

تھران ، به  ھمراه  خانواده  عازم  سپری  کردن  چھارسال  از دوران  کودکی  در 

با بيروت ،  در  را  خود  ابتدایی   تحصيCت   سالگی   در ھفت   شد.  شامات  

تنگدستی  و مرارت ھای  دور از وطن  در مدرسه  کشيش  فرانسوی  آغاز کرد.

بان  بيروت  بود. از این  رو، پس  از دو سال  تحصيل  در منزل شروع  تحصيCت  متوسطه  او مصادف  با آغاز جنگ  جھانی  اول  و تعطيلی  مدارس  فرانسوی  ز

 سالگی  ليسانس  ادبيات ، در سن  نوزده  سالگی  ليسانس  بيولوژی  و پس  از آن  مدرک ١٧برای  ادامه  به  کالج  امریکایی  بيروت  رفت  و در سن  

معاش  خانواده  کمک  می کرد. استاد ھمچنين  در رشته ھای مھندسی  راه  و ساختمان  را اخذ کرد. در آن  زمان  با نقشه کشی  و راھسازی ، به  امرار 

پزشکی ، ریاضيات ، ستاره شناسی  به  تحصيCت  آکادميک  پرداخت .

 عشق  به  در سن  بيست وپنج  سالگی  از دانشگاه  سوربن  دریافت  داشت . پروفسور حسابی  به  دليل ١٩٢٧ایشان  دکترای  فيزیک  خود را نيز در سال  

 و تعھد، به  خدمتی  خستگی ناپذیر پرداخت  و پایه گذاری  علوم  نوین ،ميھن  با وجود امکان  ادامه  تحقيقات  در خارج  از کشور به  ایران  بازگشت  و با ایمان 

 نگارش  ده ھا کتاب  و جزوه  و راه اندازی  و پایه گذاری  فيزیک  وتاسيس دار المعلمين  و دانشسرای  عالی ، دانشکده ھای  فنی  و علوم  دانشگاه  تھران  به 

مھندسی  نوین ، وی  را به  نام  پدر فيزیک  و مھندسی  نوین  ایران  معروف  کرد.

ھای  فنی  و علوم  دانشگاه  تھران  نيز بوده  است .او ھمچنين  قانون  دانشگاه ھای  ایران  را نوشته  و عھده دار ریاست  و استادی  دانشکده 

● شھيد آیت هللا  مطھری 

طی  کيلومتری  شھر مقدس  مشھد در یک  خانواده  اصيل  روحانی  چشم  به  جھان  گشود. پس  از ٧۵ شمسی  در فریمان ، ١٢٩٨در سيزدھم  بھمن  

 سالگی  به  حوزه  علميه  مشھد عزیمت  کرده  و به  تحصيل  مقدمات ١٢دوران  طفوليت  به  مکتبخانه  رفته  و به  فراگيری  دروس  ابتدایی  پرداخت . در سن  

علوم  اسCمی  اشتغال  می ورزد.

ود در قم  از محضر مرحوم  آیت هللا  العظمی  برای  تکميل  تحصيCت  خود عازم  حوزه  علميه  قم  شد و در طول  اقامت  پانزده  ساله  خ١٣١۶در سال  

 در حالی که  از مدرسين  معروف  و از اميدھای  آینده  به  شمار می رفت ، به ١٣٣١بروجردی ، امام  خمينی  (ره) و عCمه  طباطبایی  بھره  برد. در سال  

تھران  مھاجرت  کرد.

 اولين  جلسه  تفسير انجمن  اسCمی  دانشجویان ١٣٣۴  در تھران  به  تدریس  در مدرسه  مروی  و تاليف  و سخنرانی ھای  تحقيقی  پرداخت . در سال

١٣٣٨ و ١٣٣٧انشگاه  تھران  را آغاز کرد. در سال ھای  توسط  وی  تشکيل  شد و در ھمان  سال  تدریس  خود در دانشکده  الھيات  و معارف  اسCمی  د

  به  شمار می رفت .که  انجمن  اسCمی  پزشکان  تشکيل  شد، استاد شھيد مطھری  از سخنرانان  اصلی  این  انجمن

● مھندس  مھدی  بازرگان 

 در زمره  نخستين  دانشجویان  ایرانی  بود که  برای  تحصيCت  عاليه ١٣٠٧ در خانواده یی  مذھبی  تربيت  شده  بود. بازرگان  در سال  ١٢٨۶وی  در سال  

 عضویت  ھيات  علمی  دانشکده  سال  در فرانسه  در رشته  مھندسی  ترمودیناميک  تحصيل  کرد و پس  از خدمت  سربازی  به ٧به  اروپا رفت  و مدت  

خستين  مروجان  دین  در ميان  تحصيل  کرده ھای  ایرانی  بلکه  ازفنی  دانشگاه  تھران  درآمد و بزودی  به  ریاست  دانشکده  فنی  منصوب  شد. او یکی  از ن

پيشگامان  دین داری  در دانشگاه ھای  ایران  بود.

● استاد جCل الدین  ھمایی 

 ھجری  شمسی  در١٢٧٨گاه  سيزدھم  دی ماه  سال  روانشناد استاد جCل الدین  ھمایی  متخC به  «سنا» ادیب  و دانشمند نامدار اسCمی  در سحر
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لقاسم  محمد نصير متخلص به  «طرب » از ادبای  نامور و فرزندشھر اصفھان  و در خانواده یی  اھل  علم  و ادب  دیده  به  جھان  گشود. پدرش  ميرزا ابوا

ھمای  شيرازی  بود. وی  خواندن  و نوشتن  را از چھارسالگی  نزد پدر و مادر فرا گرفت .

رھای  جمعه  با حضور در انجمن  شعرای  «شيدا» ازاستاد ھمایی  تحصيCت  مقدماتی  خود را در مدارس  «قدسيه » و «نيم  آورد» سپری  کرد و عص

 استاد در مدرسه  صاریه  اصفھان  که  نخستين  مدرسه ١٣٠٠محضر اساتيدی  چون  مرحوم  آخوند مC عبدالکریم  گزی  بھره مند می شد. در سال  

 به  خدمت  رسمی  وزارت  معارف  درآمد و نخستين  مدرسه  متوسطه  تبریز را١٣٠٧متوسطه  در آن  شھر بود به  تدریس  مشغول  شد. وی  در سال  

تاسيس  کرد.

کده  افسری » و «دانشسرای  عالی » نيز وی  عCوه  بر مدرسه  «دارالفنون » در مدرسه  «شرف  مظفری »، «دبيرستان  نظام » و «دانش١٣١٠از سال  

به  تدریس  پرداخت .

 با رتبه  استاد ممتاز به  تقاضای  خود بازنشسته  شد، اما این  امر نيز مانع  از ادامه ١٣۴٠استاد پس  از سال ھا تدریس  در دانشگاه  تھران  در سال  

پاکس و  لبنان   به  کشورھای   در دانشگاه  دو سفر  او نشد. وی  در طی  دوران  خدمت   ادبيات  فارسی  درتدریس   تاسيس  کرسی   با ھدف   تان  

دانشگاه ھای  این  کشورھا داشت .

  استاد در این  دوران  بعدھا در به  تدریس  منطق  و ادبيات  در شبستان  مسجد جارچی  اھتمام  ورزید. بسياری  از شاگردان١٣۴٨استاد ھمایی  تا سال  

بي تير شمار فضCی  بزرگ  از اشتھار قابل  مCحظه یی  برخوردار شدند.استاد ھمایی  سرانجام  در  به  دیدار معبود شتافت .●١٣۵٩ست وھشتم    

بدیع الزمان  فروزانفر

 قمری  به  دنيا آمد. تحصيCت  مقدماتی  را در زادگاھش  به  پایان  رسانيد و١٣٣٢استاد فروزانفر فرزند آقاشيخ علی  در بشرویه  از توابع  طبس  در سال  

 بزرگی  ھمچون  ادیب  نيشابوری ، حاج  ميرزا حسين سپس  در مشھد دروس  علوم  اسCمی ، علوم  ادبی  و منطق ، اصول  و فقه  را از محضر اساتيد

سبزواری ، حاج  شيخ  مرتضی  آشتيانی  بھره  برد.

ن  مشغول  تدریس  گردید. بدیع الزمان  با به  تھران  آمده  و به  ادامه  تحصيل  پرداخت  و ھمچنين  در مدرسه  سپھساTر و دارالفنو١٣۴٢استاد در سال  

لمی  و ادبی ، به  عضویت  در فرھنگستان  ایران ، شورای  عالی اینکه  از فعال ترین  اساتيد به  شمار می رفت  و با وجود اشتغال  مداوم  به  تحقيقات  ع

ت  دانشکده  معقول  و منقول ، استادی  دانشکده  ادبيات  ودینی ، شورای  عالی  تبليغات  و شورای  عالی  فرھنگ  درآمد و ھمچنين  با استادی  و ریاس

رھنگی  کشور به  عھده  داشت .دوره  دکترای  ادبيات  فارسی  وظایف  مھم  و موثری  را در ھدایت  دستگاه ھای  علمی  و ف

 مقاله  سخنرانی ، مقدمه نویسی  در بعضی  از کتب  و اشعار دارد.۴٩ کتاب  و ٢١فروزانفر بالغ  بر 

اج  اسماعيل  شمسی  درگذشت  و بعد از انتقال  به  آستان  مقدس  حضرت  عبدالعظيم (ع) در رواق  شھيد ح١٣۴٩استاد بدیع الزمان  فروزانفر در سال  

رضایی  به  خاک  سپرده  شد.

● دکتر محمد معين 

 خانواده  بود توسط  ھجری  شمسی  در خانواده یی  از علمای  رشت  دیده  به  جھان  گشود. او که  اولين  فرزند١٢٩٧دکتر معين  در نھم  اردیبھشت  ماه  

وم  دینی  بود و سخت  مشغول  آموختن  علوم  قدیمه  وجد پدرش  شيخ  محمدتقی  معين العلما، محمد ناميده  شد. پدرش  شيخ  ابوالقاسم ، طلبه  عل

 از دست  داد و بعد از مرگ  آنھا تربيت  و مراقبت  از او را جددینی  نزد علما و مدرسان  مشھور شھر رشت  بود. محمد در فاصله  پنج  روز پدر و مادرش  را

پدری اش ، معين العلما برعھده  گرفت .

 ھجری  شمسی  موفق  به  اخذ تصدیق نامه ١٣٠۴ و در سال  بعد از تبدیل  مکتبخانه ھا به  مدارس  امروزی ، محمد را در کCس  سوم  ابتدایی  پذیرفتند

نھایی  دوره  ابتدایی  شد و برای  ادامه  تحصيل  رھسپار تھران  گشت .

 ھجری  شمسی  دوره  دوم  متوسطه  را به  اتمام  رساند و١٣١٠پس  از ورود به  تھران  در دوره  ادبی  مدرسه  دارالفنون  نام نویسی  کرد و در سال  

ت  مدرسه  عالی  دارالمعلمين  تھران  نام نویسی  کرد و ھمواره توانست  تصدیق نامه  دوره  دوم  متوسطه  را بگيرد و بعد از آن  در شعبه  فلسفه  و ادبيا

یکی  از شاگردان  ممتاز این  مدرسه  به  شمار می رفت .

با ارایه  رساله یی  به  زبان  فرانسه  در موضوع  شعر «لوکنت  دوليل  و مک١٣١٣وی  در خرداد  تب  پارناس » موفق  به  اخذ درجه  ھجری  شمسی  

ارسی  ثبت نام  کرد و پس  از دو سال  تحصيل  در این  رشته  با ارایه ليسانس  در ادبيات  و فلسفه  با نمره  ممتاز شد. او در دوره  دکترای  زبان  و ادبيات  ف

رساله  خود مدرک  دکترا را کسب  کرد.

ن  ادبی »دانشکده  ادبيات  و دانشسرای  عالی  برگزیده  شدپس  از گرفتن  مدرک  دکترا ابتدا به  عنوان  دانشيار و سپس  استاد کرسی  «تحقيق  در متو
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ران  را نيز برعھده  داشت .و در حالی  که  مشغول  کارھای  پژوھشی  خود بود تدریس  در دانشکده  ادبيات  دانشگاه  تھ

دی  که  در آن  زمان  کار سرپرستی  و نظارت  بر نشردر اواسط  چاپ  جلد چھارم  فرھنگ  فارسی اش  بود که  به  علت  بيماری  دکتر سيدجعفر شھي

ذاشته  شد.فرھنگ  را برعھده  داشت ، چاپ  و نشر جلد پنجم  و ششم  به  عھده  ھمکاران  دکتر معين  گ

 بزرگمرد لغت  و سخن ، در نيمروز گرم  سيزدھم  تيرماه  چشم  از جھان  فرو بست .١٣۵٠باTخره  در سال  

● دکتر مصطفی  چمران 

رسه  انتصاریه  نزدیک  پامنار و دوران  متوسطه  را در در محله  سرپولک  در حوالی  بازار تھران  به  دنيا آمد. تحصيCت  ابتدایی  خود را در مد١٣١١در سال  

دبيرستان ھای  دارالفنون  و البرز پشت  سر گذاشت .

 به  عنوان  شاگرد ممتاز در رشته  مھندسی  الکترونيک  فارغ التحصيل ١٣٣۶وی ، تحصيCت  خود را در دانشکده  فنی  دانشگاه  تھران  ادامه  داد و در سال  

شد و یک  سال  نيز به  تدریس  در این  دانشکده  پرداخت .

د را از دانشگاه  تگزاس  دریافت  با استفاده  از بورس  تحصيلی  شاگردان  ممتاز، عازم  امریکا شد و مدرک  فوق ليسانس  خو١٣٧٧دکتر چمران  در سال  

ی  در جمع  معروفترین  دانشمندان  جھان ، مدرک  دکترای  خود راکرد. سپس  به  دانشگاه  برکلی  در کاليفرنيا رفت  و پس  از انجام  تحقيقات  گسترده  علم

علمی  دریافت  کرد.در رشته  الکترونيک  و فيزیک  و پCسما (گرایش  مھندسی  گداخت  ھسته یی) با درجه  ممتاز 

وثری  در عرصه  سياسی  و اجتماعی  داشت .ھمچنين  دکتر چمران  به  موازات  تCش ھای  علمی  و موفقيت ھای  برجسته  تحصيلی ، حضور م

● دکتر عبدالحسين  زرین کوب 

پایان  برد. سپس  در کنار ھجری  شمسی  در بروجرد دیده  به  جھان  گشود. او تحصيCت  ابتدایی  را در زادگاھش  به  ١٣٠١دکتر زرین کوب  در سال  

را صرف  فراگيری  علوم  دینی  و حوزوی  کرد و ضمن  تحصيل  فقه تحصيل  در دوره  متوسطه  به  تشویق  و ترغيب  پدر که  مردی  دیندار بود، اوقات  فراغت  

و تفسير و ادبيات  عرب ، به  شعر عربی  ھم  عCقه مند شد.

تاب  تاریخ  و فلسفه  و ادبياتی  بود که  به  زبان  فارسی  منتشرگر چه  تا پایان  سال  پنجم  متوسطه  در رشته  علمی  تحصيل  می کرد با این  حال  کمتر ک

سطه  در تنھا دبيرستان  شھر برای  ادامه  تحصيل  به  تھران شده  باشد و او آن  را در دست  مطالعه  نگرفته  باشد. به  دنبال  تعطيلی  کCس  ششم  متو

جم  متوسطه  تحصيCت  دبيرستانی  را به  پایان  برد و با وجود آنکه  کتاب ھای  سال ھای  چھارم  و پن١٣١٩رفت . اما رشته  ادبی  را برگزید و در سال  

را به  دست  آورد.ادبی  را قبC نخوانده  بود، در ميان  دانش آموزان  رشته  ادبی  سراسر کشور، رتبه  دوم  

به  اول ، در، دکتر زرین کوب  در امتحان  ورودی  دانشکده  حقوق  شرکت  کرد. با آنکه  پس  از کسب  رت١٣٢٠با بازگشایی  مجدد دانشگاه ھا در سال  

دانشگاه  ؤبت  نام  ھم  کرده  بود،اما به  الزام  پدر، ناچار به  ترک  تھران  شد.

، پس  از آنکه  در امتحان  ورودی  دانشکده  علوم  معقول  و منقول  و١٣٢۴سرانجام  اشتياق  به  تحصيل  او را دوباره  به  دانشگاه  کشاند. در سال  

 شد.دانشکده  ادبيات  حایز رتبه  اول  شده  بود، وارد رشته  ادبيات  فارسی  دانشگاه  تھران 

ترای  رشته  ادبيات به  عنوان  دانشجوی  رتبه  اول  از دانشگاه  فارغ التحصيل  شد و سال  بعد وارد دوره  دک١٣٢٧به  ھر تقدیر دکتر زرین کوب  در سال  

مان  فروزانفر تاليف  شده  بود با از رساله  دکترای  خود با عنوان  «نقدالشعر، تاریخ  و اصول  آن » که  زیر نظر بدیع الز١٣٣۴دانشگاه  تھران  گردید و در سال  

موفقيت  دفاع  کرد.

 ، حجت اTسCم  محمود مفتح  در خانواده یی  روحانی  در شھر ھمدان  به  دنيا آمد. او در دوران  کودکی  در محضر پدرش١٣٠٧دکتر محمد مفتح  در سال  

. پس  از فراگيری  معارف  اسCمی  در مدرسه  آخوند مCعلی  به از واعظان  و مدرسان  حوزه  علميه  ھمدان ،به  فراگيری  ادبيات  فارسی  و عربی  پرداخت 

Cمه  محقق  داماد، عCمه  طباطبایی  و امام  خمينی (ره)قم  رفت  تا در مدرسه  دارالشفا بتواند از درس  عالمانی  بزرگ  چون  آیت هللا  بروجردی ، ع

استفاده  کند.

گر زندگی اش  را در دانشگاه  آغاز کرد. در دانشکده  معقول  وپس  از چند سال  استفاده  از محضر این  استادان  و رسيدن  به  درجه  اجتھاد، او بخش  دی

رساله یی  با عنوان  «تحقيقی  درباره  نھج البCغه » به  درجه  دکترامنقول  دانشگاه  تھران ، دروس  دانشگاھی  خود را تا حد دکترا ادامه  داد و با دفاع  از 

نيز نایل  شد.

احسان  حسينی 

http://vista.ir/?view=article&id=217937
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دانشجويان خوابگاھی بخوانند

در معاشرت با دیگران، تا زمانی که ما فکر کنيم اخCقمان خوب است و ھيچ

عيب و ایرادی نداریم، ھيچ گاه برای تغيير آن کاری نمی کنيم. در حدیثی

آمده که یکی از نعمت ھای بزرگ خداوند به بنده اش این است که «او را به

عيب و نقص ھای اخCقی اش آگاه می کند.»

بھترین روش رفتار با دیگران را می توان از کCم رسول اکرم صلی هللا عليه و

آله آموخت که فرمود: «ھيچ یک از شما مؤمن نيست؛ مگر این که برای

برادرش آن بخواھد که برای خود می خواھد» و در جای دیگر فرمود: «دست

خود را بر سر ھرکس که می خواھی بگذار و برای او آن بخواه که برای خود

.١می خواھی»

بنابراین، اگر روشی را دوست دارید که مردم آن گونه با شما رفتار کنند، به

ھمان روش با دیگران برخورد کنيد. ھرچه را برای دیگران پيشنھاد می کنيد،

با آنان رفتار کنيد؛ زیرا براساس آن،  نيز  ھمان بھترین روش است و شما 

انسان انتظاری جز خوش رفتاری از مردم ندارد و کمترین اھانتی را از سوی

آنان نمی پذیرد و راضی نيست که کسی به او تھمت زند و نمی پسندد که

کسی از معایب او پيش دیگران سخن بگوید؛ ھرچند آن عيوب را واقعاً داشته

باشد. شخصيت انسان، در عرصه روابط گوناگونی شکل می گيرد. این روابط

ی اجتماعی است و نيازمند معاشرت، تبادل افکار و ایجادبه ترتيب عبارتند از: رابطه انسان با خود، رابطه با خدا و رابطه با دیگران. انسان موجود

گيرد و فرھنگ انسانی، ھویت خود را آشکار میروابط نيکو با ھمنوعان است و براثر ھمين معاشرت ھا و تبادل افکار، روابط انسانی شکل می 

 جنبه ھای گوناگون رفتار آدمی، در جھت نيل بهسازد، از دیدگاه اسCمی، جامعه وروابط انسانی آن، رنگ الھی و عبادی به خود می گيرد و ھمه

ھدف نھایی که انسان کامل شدن است، معنا و مفھوم می یابد.

آداب معاشرت از نظر اسCم را می توان در دو مرحله «اندیشه» و «عمل» خCصه کرد.

● مرحله اندیشه

ه برادران دینی خود، بلکه نسبت به تمام انسانمرحله اندیشه، به این معناست که مسلمانان باید صفحه اندیشه و نيت خود را نه تنھا نسبت ب

ادت آنھا را درسر بپرورانند و از نقشه کشی و توطئهھا و بلکه تمام موجودات خدا، نيکو و زیبا گردانند و اندیشه خيرخواھی، نصيحت، دوستی و سع

د که نيت انسان درباره ھمنوعانش، نيکو و زیبابر ضد آنان بپرھيزند. امام علی عليه السCم در این مورد می فرماید: «خدای سبحان دوست دار

.٢باشد

● مرحله عمل

آن را براساس ایمان به خدا و تقویت روح فضيلت واسCم در مرحله عمل، برای تنظيم روابط اجتماعی انسان ھا، آداب و وظایفی قرارداده و پایه 

ته باشند؛ ولی به جھت ناآگاھی از چگونگیانسانيت، بنا نھاده است. بسياری دوست دارند در ارتباط با ھمنوعان خویش، زندگی موفقی داش
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زدست می دھند و به ناچار، منزوی می شوند.معاشرت و آداب آن و نيز رعایت نکردن آن آداب، توانایی برقراری روابط مناسب و اسCمی را ا

جامعه، از اھميت بسياری برخوردار است. اميربنابراین، شناخت این آداب در مرحله عمل و توانایی ایجاد ارتباطی مناسب با قشرھای مختلف 

 کند: «خویشتن را ميان خود و دیگران ميزانمؤمنان عليه السCم در یک دستور، خطوط کلی آداب معاشرت در مرحله عمل را این چنين بيان می

اری، برای دیگران نيز خوش مدار؛ به کسی ستمقرار ده، آن چه را برای خود می خواھی، برای دیگران بخواه و آن چه را برای خود خوش نمی د

.٣ تو نيکی شود»نکن؛ چنان که دوست نداری به تو ستم شود و به دیگران نيکی کن؛ ھمان گونه که دوست داری به

ما فقط به طور خCصه مواردی از آن را دراین جاآداب معاشرت در مرحله عمل، بحث بسيار گسترده ای است که این نامه، گنجایش آن را ندارد و 

ذکر می کنيم:

 مال، ناموس و آبروی آنھا می شود. پيامبر اسCم) احترام به دیگران؛ احترام به معنی عدم تجاوز به حقوق آنان است که شامل احترام به جان،١

یعنی در رفتار و گفتار خود ھيچ زیانی بهصلی هللا عليه و آله می فرماید: مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او در آسایش باشند؛ 

دیگران نرساند و حقوق چھارگانه آنان را حفظ کند.

 بخش و شادی آفرین، آنان را شاد و) سCم و احوال پرسی؛ شایسته است یک مسلمان ھنگام دیدار برادران دینی خود، با سCمی آرامش٢

مسرور سازد و به این وسيله، روابط اجتماعی خود را تحکيم بخشد.

 زشت و خCف ادب، پرھيز کنيم و دوم این که) زیبایی کCم؛ ما در سخن گفتن با دیگران، دو وظيفه داریم؛ اول: سخن خوب بگویيم و از سخن٣

 ھمين جھت در روایات بسياری سفارش شده کهخوب و زیبا سخن بگویيم. گاھی انسان سخنان خوبی دارد؛ ولی آنھا را درست بيان نمی کند. به

اسبی بيان شود و باعث بروز مشکCتقبل ازسخن گفتن، کامCً فکر کنيد تا نسنجيده سخنی نگویيد. چه بسا سخن حقی که در محل نامن

فراوانی گردد.

شادی می شود، یکی از بھترین عوامل) مزاح و شوخی؛ اسCم برای مزاح و شوخی ھم آداب خاصی دارد. مزاح و شوخی، چون باعث خنده و۴

پيامبر خدا صلی هللا عليه و آله و اھل بيتآرامش روانی و رفع خستگی روحی محسوب می شود و سبب ایجاد پيوند دوستی بين افراد می شود. 

ه می کردند؛ ولی ھمان طور که گفتيم، آداب وعليھم السCم نيز اھل مزاح و شوخی بوده اند و برای رفع خستگی و کسالت افراد،از آن استفاد

قوانين خاص ھم برای آن قرار داده اند که برخی آداب آن عبارتند از:

الف) باعث آزار واذیت طرف مقابل نشود.

ب) غيبت یا تمسخر مسلمانی در آن نباشد.

و در بين مردم از بين برود.ج) زیاده روی و افراط در آن نکنند که باعث می شود ھيبت و وقار شخص لکه دار شود و ارزش ا

ه عھد، رازداری، مھربانی و گذشت که ميزان نفوذ) رعایت شئون اجتماعی؛ مانند پاکيزگی، وقار، احترام به بزرگ ترھا، نظم و انضباط، وفای ب۵

انسان را در دیگران باT می برد.

جودات، خيرخواه و مھربان باشيم؛ ولی دین اسCم) موارد ویژه؛ در آداب معاشرت گرچه بر ما Tزم است که نسبت به ھمه انسانھا و بلکه ھمه مو۶

از ھمه مھمتر، اعضای خانواده، ھمسایه داری ودربعضی از موارد، تاکيد بيشتری کرده است؛ مانند صله رحم و رسيدگی به اقوام و آشنایان و 

و، تشييع جنازه و تسلی دادن به بازماندگان ورعایت حقوق آنان، ميھمان نوازی و آداب پذیرایی از آنان، عيادت مریض و رسيدگی به مشکCت ا

رسيدگی به مشکCت آنان.

عی دارد؛ ولی از مجموع آنھا می توان نمایی کلی ازھرکدام از موارد فوق، دارای مطالب و انواع فراوانی است که احتياج به توضيح و مطالعه وسي

آداب معاشرت اسCمی را به دست آورد.

مد اقوام و نيز معاشرت با دوستان و آشنایان، ممکن) آفات معاشرت؛ معاشرت با دیگران، اگر به صورت رفت و آمد باشد. مانند صله رحم و رفت و آ٧

د. بنابراین، Tزم است این معاشرت ھا، دقيق و حساباست دارای آفات و زیان ھایی ھم باشد که بی توجھی به آنھا، اثرات زیان باری به دنبال دار

شده باشند. ما دراین جا به بعضی از نکات مھم دراین زمينه اشاره می کنيم:

ھندبود که سبب گناه نشوند؛ چه بسا ميھمانی) پرھيز از گناه: رفت و آمدھا و معاشرت ھا، زمانی مفيد و موثر و موجب خشنودی خداوند خوا١

ود. شرکت دراین جلسات، برای خانواده ھا و بهھایی که در آنھا شئون اسCمی رعایت نمی شود؛ به طول مثال، حریم بين زن و مرد از بين می ر

ویژه بچه ھا، بسيار خطرناک خواھدبود.

 سبب تحميل زحمت و مخارج زیادی برای دیگران) پرھيز از مزاحمت و تشکيل جلسات پرھزینه، ممکن است افرادی به بھانه صله رحم و رفت آمد،٢
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شوند، این گونه معاشرت ھا، نه تنھا جلب محبت نمی کند، بلکه باعث دشمنی و کينه می شود.

ت؛ به شرطی که به جا باشد؛ اما گاھی) پرھيز از خوش رویی و خوش اخCقی بيجا: یکی از آداب معاشرت، خوش اخCقی و خنده روبودن اس٣

ست می کند؛ به طور مثال اگر معلم ھميشه باخوش اخCقی و خنده روبودن، سبب سوءاستفاده افراد می شود و افراد را در انجام وظایف خود س

 دارند و ھيچ کدام به آن اھميت نمی دھند.بچه ھا شوخی کند و سخت گيری را به بھانه خوش اخCقی کنار بگذارد، بچه ھا دست از درس برمی

یتی آمده که با گناھکاران، با چھره ایبنابراین، حسن معاشرت، ھميشه به معنای خوش رویی و خنده رویی نيست و به ھمين جھت، در روا

فتار با دیگران اشاره می کنيم:عبوس روبه رو شوید؛ تا از کارھایشان دست بکشند. در اینجا ما به بعضی از فنون اساسی در ر

اھيد با او به بحث بپردازید؛ بلکه اول از) اگر خواستيد شخصی را نسبت به موضوعی متقاعد سازید، سعی نکنيد پيرامون آن چه شما می خو١

.خواسته خود کوتاه بيایيد و خواسته او را درنظر بگيرید و آن گاه نظر خودتان را مطرح کنيد

) در روابط اجتماعی با دیگران، سعی کنيد از انتقاد، سرزنش و گCیه، خودداری کنيد.٢

گی ھا و رفتارھا، تحسين کنيد؛ نه آن که روی نکات) سعی کنيد نکات مثبت در رفتار و شخصيت دیگران را شناسایی کرده، آنھا را به خاطر آن ویژ٣

منفی انگشت گذاشته، شخص را مذمت کنيد.

شما حرف بزنند.) سعی کنيد شنونده خوبی برای دیگران باشيد و دیگران را تشویق کنيد تا درباره خودشان با ۴

ا صميمانه انجام دھيد.) به دیگران احترام بگذارید و کاری کنيد که احساس کنند مھم و با ارزش ھستند و این کار ر۵

) در برخورد با دیگران، با چھره ای گشاده و با لبخند، سخن را آغاز کنيد.۶

ش را به شکل سؤال طرح کنيد و به طور) به جای این که مستقيما به دیگران دستور دھيد تا کاری برای شما انجام دھند، خواسته خوی٧

غيرمستقيم از آنھا بخواھيد تا خواسته تان را عملی کنند.

 و از آنھا تشکر و قدردانی کنيد. ھمچنين Tزم است) اگر دیگران کاری برای شما انجام دادند. آنھا را به ھر طریقی که ممکن است، خوشحال کنيد٨

توانيد برای ادای آن حقوق، تCش کنيد. طبيعیاز حقوق دینی، اخCقی و اجتماعی که دیگران برا نسان دارند، شناخت بيشتری پيدا کنيد؛ تا ب

 و گاھی نيز ھمسایگان و گاھی استادان و معلماناست گاھی «دیگران» پدر و مادر یا برادران و خواھران انسان ھستند و گاھی، اقوام و خویشان

مطالعه بيشتر، شناخت خویش را گسترش دھيد؛ تاو... می باشند که ھر گروھی، ویژگی ھا و حقوق خاص خود را دارند که دراین زمينه، باید با 

متناسب با روحيات ھر گروه، با آنان رفتار کنيد.

ر کرامت و ارزش واTی خود شخص است و نباید منتظردرباره روابط اجتماعی- از خانواده گرفته تا جامعه، عمل به ارزش ھای دینی و اخCقی، بيانگ

زش ھای به دست آمده است. ھر قدر رفتار و کرداراین بود که عين این رفتار از طرف مقابل سربزند؛ بلکه در ھر شرایطی، وظيفه شما عمل به ار

شد.منطبق با اصول ارزشی باشد، سير پيشرفت و ترقی در مراتب انسانی، آسان تر و سریع تر خواھد

منبع : روزنامه کيھان

http://vista.ir/?view=article&id=370454

دانشگاه آينده

یك دانشگاه دیجيتالی را تصور كنيد... كه ابزاركار آن عبارتست از :صندوقی

بزرگ پر از دیسكھای ذخيره ای ، شبكه ای انبوه از كابلھای فيبر نوری ،

ماھواره. یك  شاید  و  باند گسترده  پھنای  با  اینترنت  به  homasاتصال   H.
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Thompsonمی مواجه  عمده  دگرگونی  یك  با  حاضر  عصر  دانشگاھھای   

باشند : از یك طرف بعلت كمبود بودجه و افزایش تعداد دانشجویان نياز به

یك تغيير سازمانی دارند كه خود را با نيازھای جدید وفق دھند ؛ از طرف دیگر

، احتمال دارد فن آوری پيشرفته، بجای موقعيت تعدادی از معلمان قرار گيرد

و دانشگاھھا را به موسساتی كه ماھيت اصلی آنھا مجازی است، تبدیل

كند.

دانشگاھھا سازمانھایی ھستند كه بيشترین مقاومت را در مقابل تغيير از

خود نشان می دھند. تغيير معموTً ناخواسته، و در نتيجه پيدایش واقعيتی

جدید بوجود می آید تا اینكه نتيجه ابتكار عمل آنھا باشد.حتی اگر ما چندین

 كه دانشگاھھای١٢قرن به عقب برگردیم ، متوجه می شویم كه تا قرن 

بزرگ اروپا تاسيس و راه اندازی شدند، ھمان الگوھای گذشته را اعمال می

كردندكه حاكی از محافظه كار بودن آنھا دارد.فن آوری ارتباط رایانه ای این

) را متناسب با زمان و توانایيھا و نيازھای دانشجو فراھم كند. این شيوه، در٢توانایی را در خود داردكه امكان " یادگيری بدون محدودیت زمانی"(

 و گروھی را در زمان و مكان مشخص و معينیمقایسه با شيوه آموزشی معمول، كه نيازھای دانشجو (با معنی شناخته شده)را نادیده می گيرد

رتباط رایانه ای به ساخت اجتماعی موجود درمخاطب قرار می دھد، راھكاری اساسی است. از طرف دیگر، این احتمال وجود دارد كه فن آوری ا

موسسات آموزشی آسيب برساند و نشستھای فيزیكی را به حداقل برساند.

● فن آوری و دانشگاه

) پيش بينی كرده بود كه٣ت. توماس ادیسون(استفاده از فن آوری برای آموزش در دانشگاھھا، تا بحال ھيچ تغيير اساسی بدنبال نداشته اس

زمينه ھای مربوط به سيستم آموزشی خواھد شد واستفاده از فن آوری پيشرفته آن زمان، كه امروزه به آن سينما گویند، باعث انقCبی در ھمه 

 وعده ھای تغييرات اساسی كه می بایست در شيوهچایگزین متون مرجع علوم ميشود. با ظھور تلویزیون آموزشی در اوایل دھه پنجاه ، بسياری از

كه آن پتانسيل فوق العاده ای كه در دھه پنجاه ذكرھای آموختن در دانشگاھھا بوجود آید، در معرض عينيت قرار گرفت. واقعيت امروز نشان ميدھد 

گاھھا ثابت مانده است.مشابه با آن نيز،شد، در حد ھمان پتانسيل باقی ماند و ھرگز به منصه ظھور نرسيد و شيوه ھای آموزشی در دانش

ده از آنھا در بعنوان وسایل كمك آموزشی بود كه جز حالتی دل خوش كننده از آن باقی نمانده است، و استفا٩٠سيتمھای سمعی- بصری دھه

زندگی امروزه بی اھميت است.

د كه در نتيجه پيدایش دیگر فن آوری ھای آموزشی بوجودظھور اینترنت و محيطھای ارتباط رایانه ای ھمراه با آن، ما را به یاد وعده ھایی می انداز

ی موجود و تمایل خود وابسته بودند.دانشگاهآمده بود و پس از مدتی به بوته فراموشی سپرده شد، ضمن اینكه آنھا برای تكامل به سيستمھا

ت فعال و حرفه ایی عمل نكند سھم بازارمدرنـی كه ما می شناسيم و دوست داریم، بھای خيلی زیادی دارد.آموزش عالی در صورتيكه بصور

ھيم خواھند شد. یادگيری ھميشگیراازدست خواھــد داد. موسسات آگاھی رسانی و بخش خصوصی برای سود بردن از این فرصت جدید س

یادگير فراھم كردن فرصتھای  با  آنھا  بزرگ خواھد شد، چرا كه  مركز سود دھی  تاجران كار میبرای دانشگاھھا،  با  كار،  ی وسيع در محل 

b ١٩٩٨ Western Governors unieversityكنند.

● یك واقيت در حال تغيير

 كمتر، كار بيشتر انجام دھد. رشد جمعيت كشورھای درقرن آینده واقعيتھای اقتصادی متفاوتی را به ھمراه دارد، كه ادعا دارد شخص باید با ھزینه

 افزایش می یابد و آنچه كه متعاقب آن پيش میحال توسعه باعث می شود كه نمودار بودجه بين افراد بيشتری تقسيم شود. تقاضاھای افراد نيز

رسراسر جھان نيز مشمول این واقعيت میآید، افزایش قيمت در زمينه ھای پزشكی، امنيت داخلی، حمل و نقل و غيره است. حوزه آموزش د

افزا با آن  بودجه به دانشگاه، مطابق  تعداد دانشجویان، اختصاص  نيافته است. خود جمعيتشود. عليرغم افزایش چشمگير  یش چشمگيری 

یند وارد می شوند.دانشجویی ھم در حال تغيير است و دانشجویان بيبشتری از گروه سنی باTی چھل سال در این فرا

)و فاصله جغرافيایی، نيازھای متفاوتی دارند كه این نيازھا، ساختار آموزش و شيوه۴این دانشجویان بعلت وضعيت خانوادگی، تغيير پذیری زمان (

ھا در موسسات آموزشی عالی جلوگيری می شد،اعمال آنرا تحت تاثير قرار می دھد. بسياری از دانشجویان كه در گذشته، از پذیرفته شدن آن
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ظر می رسد. در گذشته دور، دانشگاھھا بدینعCقمند به گسترش افقھای خود ھستند و ھمچنين از نظر سازمان آنھا نيز، این كار ضروری به ن

شھروندانی كار آمد، آموزش ببينند. در قرن پيش ومنظور تاسيس شدند كه دانشجویان خود را برای عملكرد و ایفای نقش بھتری در جامعه، بعنوان 

ھھای تحقيقی)) تاسيس شدند كه ھدف آنھا آموزشنيز قرن اخير، این مفھوم تا اندازه ای تغيير كرد و دانشگاھھای زیادی، با عنوان ((دانشگا

ازار باشد.محققان بود و نه ضرورتاً آموزش شھروندانی كه نقش مستقيم آنھا بعنوان نيرویی توليدی در ب

 به سختی می توان ميزان نقش مستقيم آنھا را دراین دانشگاھھا ھزینه ھای ھنگفتی از دولتھایی كه در آن كار می كنند، می گيرند با این حال

د آموزش دیده در زمينه تخصصی است، مغایرت دارد. اینبازار توليد تعيين كرد. موضوع فوق گاھی اوقات با نيازھای مستقيم بازار، كه نياز به افرا

، و آن را به سمت موسسات آموزشی یا دانشگاھھاییتضاد بر بخش توليد در بازار فشار وارد می كند تا در تخصيص منابع، اولویتھا را تغيير دھد

. ھمچنين این تضاد، باعث می شود كه زمينهھدایت كند كه به آن جمعيت پيش بينی شده آموزش دیده برای عملكرد موثر در بازار، دست یابد

ا شناسایی شود. دليل دیگر بر این واقعيت مبتنی استھای جدید دانش مورد نياز بازار و نيز برنامه ھای آموزشی پيشرفته برای برآوردن این نيازھ

ن، آنھا را قادر ساخته كه به بازارھــای جدیدی مثلكه دانشگاھھا، بدليل رقابت ناسالم، بيش از پيش حالت تجاری به خود می گيرند. تجـــاری شد

Life Long Learning یا Corporate Trainingيش بينی روی آورند. این بازارھای جدید و خوش آتيه، دانشگاھھا را قادر می سازد كه به آن جمعيت پ

 از موارد بازار فوری را بوجود می آورد. عاملشده جدید و بقای خود دست یابند. راه تجاری شدن نيز با فن آوری ھموار می شود كه دربسياری

ھای رایانه ای، شركتھای كابل و تلفن می باشد.دیگری كه در این جریان نقش دارد، غولھای ارتباطی جھانی از قبيل: شركتھای تلویزیونی، غول

حال توسعه بازار را به چنگ آورند و عادات مصرفیدر رقابتی كه امروزه در این زمينه بشدت جریان دارد، شركتھای فوق تCش می كنند كه بخش در 

ترل شده توسط این شركتھا و تبدیل آنھا به یكانسان را كنترل كنند.یكی از شيوه ھای آینده دار، آموزش است. استفاده از خطوط ارتباطی كن

عظيمی در حوزه، توسعه ارتباطات رایانهمحصول پر طرفدار برای نيازھای اساسی موجب می شود كه این شركتھا خيلی سریع سرمایه گذاری 

اھھا طوری باشد كه استفاده ھوشمند از زیرای انجام دھند. كمبودھاو فشارھا ی اقتصادی نيز باعث خواھد شد كه سرمایه گذاری روی دانشگ

در این جریان، مدیران دانشگاھھا ھستند،ساختھا برای آن جمعيت پيش بينی شده خود، شامل دانشجویان دائمی، را باعث شود.عامل چھارم 

ان حفظ تعادل و پایایی اقتصادی آن است،روسای دانشگاھھا، اغلب مسئوليت جنبه ھای غير آموزشی دانشگاه را نيز بعھده دارند، و ھدفش

ابتی بر دیگر دانشگاھھا بوجود می آورد، و این مدیراناستفاده از فن آوری اطCعات به سازمانی كه این مدیران در راس آن قرار دارند، یك برتری رق

نمی توانند به خود اجازه دھند كه از قافله عقب بيافتند.

به افزایش آنھا برای ارائه كارھای تكميلی مدرسان وبعCوه آنھا می توانند از مزایای استفاده از رسانه ھای ارتباط رایانه ای شامل توانایی رو

ای آموزش یا دوره ھای پيشرفته ، استفاده كنند.اینموفقيت آنھا، توانایی آنھا برای استفاده از دوره ھای پيشرفته دانشگاھھای دیگر و كاھش بھ

 فن آوری آموزشی بویژه بسمت فن آوریواقعيت در حال تغيير ممكن است یك عامل عجيب ولی معقول برای تغيير نگرش دانشگاھھا به سوی

، بلكه ترجيحاً تحت اجبار و نياز شدید برای مقاومتارتباطات آنطور كه به آموزش مربوط است، باشد. این تغيير بصورت اختياری صورت نخواھد گرفت

در برابر وجود فشار اقتصادی انجام می گيرد.● كتاب دیجيتالی و تاثير آن بر دانشگاه مجازی

یھای رایانه ای جایگاه خود را حفظ می كنند، با اینرسانه ھای چاپی در محيط دانشگاھی در قرن اخير عليرغم اختراعاتی مثل فيلم، تلوزیون و باز

د شدن به محيط جدید ارتباطی(و اینكه كاغذ بعنوان یكحال امروزه با توسعه شاھراه اطCعاتی و رایانه و دTیل اقتصادی وموارد مختلف دیگر، با وار

نشریات چاپی ایجاد شده است. حجم اطCعاتمحصول ارزان كه در حال نابودی جنگل است)یك تھدید واقعی عليه استفاده مستمر چاپ كتابھا و

 برای رسيدن به یك ميليون مقاله،chemical abstractچاپی در محيط دانشگاه ساTنه با سرعت حيرت انگيزی افزایش می یابد. برای مثال، مجله 

 سال زمان نياز داشت و در دھه اخير، یك ميليون مقاله١٨ ) وقت نياز داشت و برای دست یافتن به دومين ميليون به ١٩٠٧-١٩٣٧به سی سال (

 درصد در سال افزایش می٨ الی ۴ سال نوشته می شود. در زمان مشابه تعداد مجCتی كه ھر سال منتشر می شود، به ميزان ٧۵/١در ھر 

یابد.

ارد. در عمل بسياری از دانشگاھھا بدTیلدر حيطه چاپ و ھزینه ذخيره و بھای خرید برای كتابخانه ھای دانشگاھی، مشكCت زیادی وجود د

ند، و تبدیل به نسخه ھای دیجيتالی می كنند.اقتصادی و عملی، تعداد نشریات چاپی را كه برای كتابخانه ھا خریداری می كنند، كاھش می دھ

 می كنند. پدیده مشابھی در حوزه متون مرجعدر نتيجه سود توليد نشریات چاپی كاھش می یابد و صرفا چاپ در رسانه ھای دیجيتالی را شروع

 بازار با كتابھای مرجع، باعث می شوند كهعلمی رخ می دھد. عواملی چون بھای توليد كتاب مرجع، پيشرفتھای سریع در حوزه علوم و اشباع

ی بھتر است.ھمچنين ناشران ظرفيتھای موجودبسياری از ناشران و نویسندگان به این نتيجه برسند كه چاپ كتاب به شكل رسانه ھای دیجيتال
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ان كتابھای مرجع ھستند. نتيجه این جریان، افزایش مداومدر این رسانه ھا را می دانند و در تدارك دوره ھای ارتباطات پيشرفته رایانه ای برپایه ھم

فشار اقتصادی بر دانشگاھھا برای تبدیل به محيطھای ارتباط رایانه ای است.

● مدلھای گوناگون دانشگاھھای آینده

ینده را متصور می سازند:واقعيت ھای اقتصادی به عنوان عوامل موثر در ساختار دانشگاھھا چندین شكل از دانشگاھھای آ

 برای رسيدن به این ھدف Tزم است كه پيشرفت- دانشگاه مجازی: دانشگاه آینده در حالت اول به صورت یك واقعيت مجازی نمود پيدا می كند.١

 نمایش اطCعات در یك صفحه، ریز نمودن و تغييرھای قابل توجھی در ھمه زمينه ھای كار با فن آوری ھای مربوط به رایانه شامل: تشخيص بيان،

صورت پذیرد. این ابزارھای فن آورانه، فن آوری ھایشكل آن به صورت فن آوری ماندگار، پھنای باند برای انتقال اطCعات و سرعت انتقال اطCعات، 

 از فن آوری در جھت آموزش شده است، ازجدید را به سادگی برای ھمگان قابل دسترس می سازند و موانعی را كه باعث عدم استفاده وسيع

پيش رو برمی دارند.

 دانشگاه ھزینه زیادی دارد. تعداد اندكی از مردم- مدل مختلط: در این حالت صورت فيزیكی دانشگاه باقی می ماند. درس خواندن و تحصيل در این٢

بعمل  آوری ھای اطCعاتی  فن  از  زیادی ھم  استفاده  و  تحصيل می شوند  به  موسسات مشغول  این  دردر  دانشجویان  اغلب  آورند،  می 

دانشگاھھای مجازی تحصيل می نمایند كه ارزان و دولتی ھم ھستند.

توسط دولتھای ھجده ایالت١٩٩۵ نمونه پيشرفته ای از یك دانشگاه مجازی می باشد كه در سال WGU یا دانشگاه دول غربی:WGU(۵)i- مدل٣

شروع به فعاليت نمودند. این دانشگاه مطالعه و آموزش مجازی از طریق اینترنت را ممكن١٩٩٨غربی در ایاTت متحده تاسيس شدند. و در سال 

رشته ھا و آموخته ھای جدید، مدارك باTتر رامی سازد و ھمچنين با پذیرفتن مدارك قبلی دانشجویان در رشته ھا و آموزشھای حرفه ای برای 

ی مشابه در انگلستان و چين پيدا كرده است و باتقدیم دانشجویان خود می نماید. این دانشگاه ھمبستگی استراتژیك و بين المللی با سازمانھا

يشنھادی ھمكاری نموده است. موسساتموسسات یادگيری از راه دور مثل دانشگاه آزاد انگلستان به منظور گسترش و تنوع رشته ھای پ

دانشگاھی در چندین ایالت آمریكا و تعدادی از قاره ھای مشھور جھان گسترش یافته اند.

 برنامه ھای بزرگ مردمی و پيشنھاددر حاليكه از طرح ظاھری و صورت فيزیكی دانشگاه خبری نيست. دانشگاھھا با ھدف چرخش به سمت

انه ھای سنتی است كه در نزدیكی محل اقامتآموزش حرفه ای برای كاركنان خود را وفق داده اند. دستيابی به منابع اطCعاتی ھمچون كتابخ

اقتصادی دانشگاه ایاTت عبارتست از سرمایهدانشجویان قرار دارند. و در یك وسعت ممكن دستيابی به منابع پيوسته، فراھم شده است. مدل 

 ھزینه كمتر در زیر ساخت ھا و جایگزینیگذاری اندك در زیر ساخت ھای گرانقيمت و افزایش ھمكاری و خرید خدمات بيرونی به منظور صرف

خدمات اطCع رسانی و آنچه كه حتی سبب استفاده بيشتر از منابع می شود.

Tبه پایين در مقابل رویگرد پایين به با Tرویكرد نگرش با ●

 مسائل اقتصادی است. این روش به رویكردحركت به سمت عصر دانشگاه مجازی مطلبی است كه در عمل نيازمند مدیران باT دست و تحت تاثير

ند شركت دارند، ندیده می گيرد. اساتيد ممكن است در اینباT به پایين، اعتقاد دارد. و گاھی تعدادی از اساتيد و حتی دانشجویان را كه در این فرای

 این خطرتا حدی است كه دانش تصاحب شدهفرایند شركت ننمایند چرا كه موقعيت خود را در دانشگاھھای مجازی در معرض تھدید می بينند.

ن دانشگاه به اجرا در آید كه در این صورت به آموزگارانبوسيله آموزگاران می تواند بصورت یك رشته ارتباطات رایانه ای انتقال یابد و حتی در چندی

نشگاه را برای نگھداری و حفظ ارتباط نزدیك با پيشرفتكمتری نياز پيدا می شود. استفاده از محيط ارتباطاتی رایانه ای بایستی توانایی مدیران دا

دارد. دانشجویان از طرفی بایستی نگران آینده آموزشھای تحصيلی و كاميابی اساتيد افزایش دھد، كه البته نگرانيھای زیادی را با خود به ھمراه 

در دانشگاه و تقاضای آنھا برای یادگيری بيشتر و مسئوليت پذیری در فرایند یادگيری باشند.

وان شركت كنندگانی منفعل و غير فعال در فرایندآموزش به طریقه سنتی به درگيری، فعاليت و مسئوليت كمتری نياز دارد و دانشجویان را به عن

 نشان می دھد كهBOTTOM_UP مقایسه ای در روش یادگيری بار می آورد، كه البته برای برخی افراد آسانتر و بھتر به نظر می رسد. یك دیدگاه

سب، به موفقيت می انجامد.بدون پاداش مناسب، یافتنرقابت و مبارزه در این فرایند تنھا با ھمكاری با اساتيد و بھا دادن به آنان به صورت منا

غير ممكن به نظر می رسد. اساتيد ھمچنين در مقابلاساتيدی كه در روند تغيير آموزش سنتی به آموزش از طریق ارتباطات رایانه ای موثر باشند، 

ھای ارتباطاتی رایانه ای را پذیرفته اند استدTل می كنند كه زمان مورد نياز جھت یادگيری و تاثير متقابل در محيط TOP_DoWNكسانی كه روش 

وری ھا دارندھنوز ھم دور از دسترس ھستند.خلعبيشتر از زمان Tزم برای یادگيری سنتی است و با وجود مزایای اقتصادی فراوانی كه این فن آ

ر سرگرمی و تجارت الكترونيكی ممكن استوجود یك مجموعه عمومی از راھنماھا برای ارائه آموزش از طریق فن آوری قابل لمس است. بازا
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سرانجام به ظھوراستانداردھای فن آورانه برای آموزش و تطبيق آن با این فرایند، منجر شود.

● اھميت فن آوری در دانشگاه آینده

يم اصولی نياز داریم كه در این روند به عنوانبه منظور پيشرفت و درك واقعی از دانشگاه مجازی به تعدادی مسائل مربوط به فن آوری و مفاھ

ھت اجرای عملی فن آوری آموزشیضروریات اوليه محسوب می شوند. امروزه مشكCت مربوط به فن آوری حتی از یك حمایت ساده در ج

جلوگيری می كنند.

موارد اصلی مورد تاكيد عبارتند از:

ای موفقيت كاری معلمين و دانشجویان در این فرایند- راه حلھایی كه بكار می رود خشك و وابسته به محيط كار نباشد. راه حلھای انعطاف پذیر بر١

 در زمينه مواد منحصر به فرد و شكل ھایضروری است. بعCوه مطلوبست كه مجموعه دارایی ھای موسسات مختلف را برای جوابگویی به تقاضا

 افزار و سخت افزار و دTیل مشاركت آنھا در این فرایند ومواد نادر، توانا نمایيم. برای انجام این كار بایستی درجھت ھمكاری با توليد كنندگان نرم

یف نيازھای استفاده كنندگان تCش نمائيم.تشخيص استانداردھای پيشرو و حمایت از آنھا، مثل تشریك مساعی در تعيين استانداردھا و تعر

ا محيط ھای كاری متنوع، قدرت سازگاری واستانداردھای تعيين شده بایستی تا حد امكان انعطاف پذیر باشند و بسته به ھر رسانه خاص ی

انعطاف پذیری با موقعيت ھای ممكن را داشته باشند.

و آزادی بيشتری نسبت به ذخيره- اطمينان و سری بودن اطCعات: از زمان مطرح شدن دانشگاه مجازی، دسترسی به اطCعات سادگی ٢

دی برای ابزارھای توسعه محافظت از ایمنیاطCعات و جلوگيری از استفاده از اطCعات، پيدا نموده است. بسته ھای نرم افزاری مھم و زیا

 به استفاده از اطCعات، قادر به فعاليت میاطCعات و محرمانه نمودن آن وجود دارد كه ھمزمان با دستيابی آزاد تا حد ممكن و حتی تشویق

پسند می باشد.باشند. موضوع مھم دیگر توانایی قدرت خرید توسط طرف سوم، از طریق مخفی و پروتكلھای كاربر

استفاده كننده برای بكار بردن این رسانه می- كار بر پسندی و دستيابی آسان- یكی از مسائل مشكل استفاده از رایانه حمایت از نيازھای ٣

رفت فن آوری و عدم مطلوبيت فن آوری است. بعCوهباشد. این حمایت برخاسته از ناسازگاری برنامه ھا و نرم افزارھا با سرعت خارق العاده پيش

در دانشگاه مجازی است.تCقی بيش انسان و رایانه ميزان پيشرفت این تعادل را تعيين می نماید و یكی از اصول كاری 

 به صورت دو طرفه ھمزمان و غير ھمزمان به ھم- قابليت ھای ارتباط دو طرفه ھمزمان و غير ھمزمان- این فن آوری كه چند استفاده كننده را۴

بيل: پھنای باند، فشردگی اطCعات، قدرت استفادهمرتبط می نماید، ھنوز به تحقيقات زیاد و سازگاری با استانداردھا نياز دارد. مسائلی از ق

، در این زمينه مطرح می باشند كه نياز به چارهھمزمان تعدادی از استفاده كنندگان و انتقال نمای ظاھری به عنوان بخشی از ارتباط دو طرفه

اندیشی دارند.

منبع : نما مجله الکترونيکی پژوھشگاه اطCعات و مدارک علمی ایران

http://vista.ir/?view=article&id=213853

دانشگاه تمدن ساز

Tزمه سخن گفتن از مفھوم «دانشگاه تمدن ساز» یافتن پاسخ درخور به

و برداشت درست  به  بتوان  آن  پرتو  در  که  سلسله سؤال ھایی است 

شفافی از این واژه ترکيبی دست یافت. این سؤال ھا می تواند از قرار ذیل

باشد: تمدن چيست آیا تمدن به خودی خود ساخته می شود یا این که آن
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را می سازند آیا ساختن تمدن براساس طرح از پيش تعيين شده ای صورت

می گيرد یا این که بدون برنامه قبلی و به تدریج ساخته شده شکل می

گيرد به تعبير دیگر آیا شکل گيری تمدن یک پروژه است یا یک پروسه آیا می

توان از دستگاه ھا، مؤسسات، ساختارھا و نھادھای تمدن ساز سخن گفت

در این ميان نسبت و رابطه دانشگاه و تمدن سازی چه می تواند باشد آیا

دانشگاه می تواند تمدن ساز باشد آیا تمدن سازی نياز به نيروھای پيشرو

)Avant- gardeشد) دارد تمدن سازی دانشگاه چگونه است سھم دانشگاه از تمدن سازی چقدر و چگونه می تواند با

اعی انسان محسوب می شود که اضCع مختلفدر تCش برای ارائه تصویری از تمدن می توان گفت که تمدن پدیده ای چند ضلعی در زندگی اجتم

ن، اقتصاد و سياست تشکيل می دھد. تمدنآن را دین، علم، اخCق، فلسفه، حقوق، ادبيات، معرفت شناسی، زیبایی شناسی، معماری، ھنر، ف

د و اینھا ھمه سازنده بنای عظيم و حجيم تمدنبرآیند ھمه اینھا در زندگی روبه تحول و تکامل انسان است. تمدن در ھمه اینھا تجلی می یاب

ه است که در آن تمدن ما با مجموعهھستند. لذا ھنگامی که از یک تمدن مشخص سخن گفته می شود، این معنا از پيش مفروض گرفته شد

سان رو به رو ھستيم. مجموعه ای که درھای ھمگن، ھمساز، ھم سنخ و منسجم از اجزای مختلف سخت افزاری و نرم افزاری زندگی جمعی ان

مخوانی، ھمگرایی و تعامل با یکدیگر ساختمانآن باور عقيده ، علم ، اخCق ، دین ، ھنر ، فلسفه ، حقوق و ادبيات ، اقتصاد و سياست در ھ

معنایی واحدی را شکل می دھد.

 کرد که بدون دانشگاه ھيچ تمدنی ره به جایی نخواھدامروزه اھميت دانشگاه در تأثيرگذاری بر تمدن ھا تا بدان حد است که می توان به جرأت ادعا

ور مستقيم و غير مستقيم تأثيرگذار بر ھنر ، فن ،برد و دانشگاه ھای امروز از ستون ھای برپادارنده تمدن ھا به شمار می آیند. دانشگاه به ط

یعنی حضور دانشگاه در ھمه اجزای یک تمدن.اقتصاد ، سياست ، ادبيات ، فلسفه و اخCق و دین و باTخره علم در مفھوم خاص آن است و این 

 سازی نخواھد بود. ساخت تمدن را علمیدانشگاه کانون انباشت علم برای تمدن سازی محسوب می شود و صد البته ھر علمی را توان تمدن

ازی است. البته روشن است که دانشگاه تنھاتمدن ساز Tزم است. دانش تمدن ساز از ضروریات دانشگاه تمدن ساز و آن نيز از لوازم تمدن س

ر اجتماعی، فرھنگی و علمی نيز در شکلمؤسسه تأثيرگذار بر تمدن و شکل گيری آن محسوب نمی شود. نھادھا، مؤسسات و دستگاه ھای دیگ

گيری و رشد و نمود و تعالی تمدن ھا تعيين کننده اند.

 بار دیگر کشور در شکل دھی و احيای «جامعه اسCمی» ھمان تمدن اسCمی- ایرانی۵٧ و ۵۶با ظھور انقCب مبتنی بر اسCم در ایران سال ھای 

در آن فرھنگ و تمدن ایرانی یکی از پایه ھایپيشقدم شده است . ھمچون چھارده قرن قبل، زمينه ھای شکل گيری تمدن نوینی پدید می آید که 

اصلی است.

ه ای جز تمدن سازی ندارد. ایران امروز در شرایطیایران امروز چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ بين المللی در شرایطی قرار گرفته است که چار

نژاد، روش ھایقرار گرفته است که از عوامل شش گانه مؤثر در ساختمان ھر فرھنگ و تمدن یعنی روش ھای معيش تی، شرایط اقليمی، 

سياسی،

 و عامل انسانی را به این عوامل بيفزایيم، آنگاه ایران درتأثير پذیری یا رخنه تمدن ھای پيروز اکثریت قریب به اتفاق آنھا را داراست. اگر عامل دین

اجتماعی مستعد، شرایط تاریخی فوق العاده ایشرایط برجسته تر و حساس تری قرار می گيرد. امروزه اسCم احيا شده و نخبگان مصمم و روابط 

 که «ظھور تمدن، مرھون مشکCت و سختیرا برای احيای تمدن ایرانی- اسCمی آفریده است. بویژه اگر این سخن « توین بی» را بپذیریم

ھاست، نه نتيجه رفاه و آسانی».

 از مشکCت زنجيره ای آفریده شده در برابر خودایران امروز به علت دشمنی سرسختانه تمدن غالب غرب در یکی از سخت ترین شرایط و با دنيایی

د و یا زیر فشار تمدن غالب غرب از پا درمی آید.قرار دارد. ایران خواسته یا ناخواسته وارد عرصه ای شده است که یا تمدن می سازد و می مان

ساخت تمدن نوین ایرانی- اسCمی ضرورت ایران امروز است.

از بيست ساله جمھوری اسCمی ایران در حوزهواژه «دانشگاه تمدن ساز» مفھوم اختيار شده برای نمایاندن تمام عيار الزامات سند چشم اند

 در آموزش عالی است که در آن١۴٠۴ان ایران آموزش عالی کشور، بویژه در عرصه فرھنگ است. به عبارت دیگر، اصطCح دانشگاه تمدن ساز ترجم

اول را در منطقه از آن خود سازد. اگر این ھدفجمھوری اسCمی ایران باید الھام بخش برای جھان اسCم بوده و به لحاظ علمی و اقتصادی رتبه 

شدن از دانشگاھی تمدن ساز را می طلبد که بتوانددارای الزاماتی در حوزه ھای مختلف کشور باشد، در حوزه علوم، تحقيقات و فناوری بھره مند 
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. «دانشگاه تمدن ساز» یعنی ھدف غایی وبا مشارکت در ساخت تمدن نوین ایرانی- اسCمی ھدف سند چشم انداز در این حوزه را محقق سازد

 سال آینده.٢٠بستر حرکت دانشگاه ھای ایران در 

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=306518

دانشگاه چه تاثيری بر دانشجويان می گذارد

کنفسيوس می گوید؛ برای ادامه حکومت خود اگر برنامه کوتاه مدت دارید

برنامه  بکارید اگر ميان مدت دارید درخت و اگر   ساله دارید آدم١٠٠برنج 

تربيت کنيد.در ھمه کشورھا، در جھان امروز حتی کشورھای جھان سوم

آموزش و پرورش به صورت یک حوزه عمده سرمایه گذاری در آمده است.

اما اختCف ھای زیادی در شيوه اداره و برنامه ریزی نھادھای آموزشی وجود

دارد. در گذشته در اکثر کشورھا نھاد آموزشی و نھاد مذھبی در ھم آميخته

عھده به  مذھبی  ھای  شخصيت  را  معلمان  و  مدارس  مسووليت  بود؛ 

داشتند. با فرارسيدن مدرنيته و تخصصی شدن وظایف نھادھا، تفکيک بين

آنھا بيشتر و بيشتر وآموزش علم نيز از سيطره مذاھب رھا شد. دیگر مربيان

دانشجویان رشته ھای مختلف علوم علمای مذھبی نبودند و آموزش علوم

خود دارای اصول و جایگاه مستقلی شد.

با جدا شدن حکومت ھا از نھاد مذھب تCش برای به کنترل در آوردن نظام

آموزش و پرورش از دست مقامات مذھبی بيشتر شد؛ اما سازمان ھای

مذھبی تCش می کنند که دست کم برخی از حقوق سنتی خود را در

آموزش و پرورش حفظ کنند و بر این نھاد نظارت داشته باشند.در کشور ما

نيز با ظھور نوسازی و تجدد اولين تغيير در نھاد آموزشی و پرورش به وجود

آمد. با احداث دارالفنون و در ادامه آن در دوران پھلوی نظام آموزش از نھاد

مذھب جدا شد.

به نيز اعتراضات عمده ھایی را از طرف روحانيون  این امر در ھمان دوران 

ھمراه داشت.

ھش یابد. در این راستا روزی را ھم به نام روزبعد از انقCب اسCمی، با ایجاد انقCب فرھنگی در دانشگاه ھا تCش شد فاصله به وجود آمده کا

 اول آموزش شروع می شود ؛ این تفکيک بهحوزه و دانشگاه نامگذاری کردند.نظام آموزش و پرورش ما بر اساس تفکيک جنسيتی از ھمان سال

ر طول رشد و پرورش خود کمتر اتفاق می افتد رابطه بيننوعی در جامعه و حتی در درون خانواده ھا و فاميل نيز وجود دارد. کودکان و نوجوانان ما د

تعقيب نمی کند معرفی می شود. جوانان ما بادو جنس را تجربه کنند. این ارتباط ھمواره به عنوان عملی ممنوع که ھدفی جز تماس جنسی را 

این سابقه آموزشی و فرھنگی وارد دانشگاه می شوند.
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ند که چگونه در قالب یک رابطه سالم درسی بادر محيط دانشگاه به واسطه حضور ناگھانی دو جنس در کنار ھم دانشجویان باید سریع یاد بگير

در رابطه با آن آموزشی دیده اند، با این وجود جو علمی وجنس مخالف خود ارتباط برقرار کنند. رابطه یی که تا کنون نه تجربه آن را داشته اند و نه 

م) برای آنھا فراھم می آورد که درک کنند می توانمحيط فرھنگی حاکم بر دانشگاه این ظرفيت را بعد از مدت زمان کوتاھی (عموماً در طول یک تر

با جنس مخالف خود صحبت و ھمکاری کرد اما بدون در نظر گرفتن خواسته ھای جنسيتی.

 ھای روحی و روانی برای دانشجویان شودمطمئناً ظرفيت افراد در یادگيری و درک شرایط یکسان نيست و ممکن است این شرایط موجب آسيب

ند در این محيط این توانایی ارتباطی را یاد بگيرندکه عمدتاً در ماه ھای اوليه ورود به تحصيل بيشتر مشاھده می شود اما اگر دانشجویان نتوان

تباطی بين دو جنس را جدای از مسائل انحرافیچگونه می توانند در فردای زندگی اجتماعی خود در محيط کار و عرصه عمومی جامعه این کنش ار

گری است نه وجود دانشگاه ؛اگر قرار بر این بودتجربه کنند. وجود انحرافات جنسی و فساد اخCقی در بين جوانان وابسته به پدیده ھای کCن دی

 ھستند اینقدر مشتاق فرستادن فرزندان خود بهخانواده ھای دانشجویان که دلسوزتر و نگران تر از ھر کس دیگری نسبت به آینده فرزندان خود

دانشگاه ھا

ت روحيه پرسشگری و انتقادی آنھا است.برنمی آمدند.اما تاثير مھمتری که دانشگاه بر رشد شخصيتی و علمی دانشجویان می گذارد تقوی

ه عموماً در محيط ھایی آموزش دیده اند که ازدانشگاه محل برخورد افکار و فرھنگ ھای مختلف است. دانش آموزان تا قبل از ورود به دانشگا

ھمگونی یکسانی چه از لحاظ طبقه یی، قوميتی و فرھنگی بر خوردار بوده است.

چطور به فرھنگ ھای یکدیگر احترام بگذارند واما در دانشگاه به واسطه حضور دانشجویان از شھرھا و فرھنگ ھای مختلف آنھا یاد می گيرند 

ردھند . این امر باعث روشنفکری و کنجکاوی فکریدست از پيش داوری و تعصبات فکری بردارند و خود را در معرض اندیشه ھای متفاوت و جدید قرا

 و خوابگاھیآنھا می شود. البته این اتفاق در دانشگاه ھایی می افتد که از حداقل استانداردھای آموزشی

برخوردار باشند که متاسفانه در کشور ما از تعداد باTیی برخوردار نيستند.

 است که ھيچ گونه آمادگی و آموزشی بهپس در مورد انحرافات اخCقی این دانشگاه نيست که مقصر است بلکه نظام اجتماعی و تربيتی ما

جوانان نداده است.

منبع : روزنامه اعتماد

http://vista.ir/?view=article&id=266599

دانشگاه دريانوردی و علوم دريائی چابھار

● آموزش متخصصان فنون دریائی

 با ھمکاری دانشگاه١٣۵۶دانشگاه دریانوردی و علوم دریای چابھار در سال 

ساوت ھمپتون انگلستان و دانشگاه سيستان و بلوچستان تأسيس شد. در

پذیرش  با  نفر دانشجو کار خود را آغاز کرد. در سال ھای٢۵ھمان سال   

سال ھای  بين  اسCمی  انقCب  تا ۵٩نخست  دانشگاه۶٢  مدتی  برای   

نيز از سوی وزارت علوم بودند  در دانشگاه  تعطيل شد. دانشجویانی که 

تحقيقات و فن آوری به دانشگاه ھای دیگر و رشته ھای دیگر فرستاده شدند.

 و پس از انقCب فرھنگی مجدداً این دانشگاه به نام دانشکده١٣۶٢در سال 
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 ساله در آموزش دریائی٣٠ن دانشکده سابقه دریانوردی و علوم دریائی چابھار و با ھمکاری دانشگاه سيستان و بلوچستان بازگشائی شد. ای

دارد.

در ھکتار قرار دارد. مرکز آموزش دریانوردی چابھار فعاليت خود را ابتدا با رشته دریانوردی ٣٠این دانشگاه در شمال شھر چابھار به مساحت حدود 

دانشگاه دارای سه دانشکده مھندسی دریا،رشته مھندسی عرشه آغاز کرد اما پس از استقCل کامل و تغيير عنوان از مرکز آموزش عالی به 

علوم دریائی و حمل و نقل دریائی و یک گروه علوم پایه می باشد.

 الکترونيک و مخابرات دریائی ودانشکده مھندسی دریا شامل رشته ھای کارشناسی دریانوردی، کارشناسی مھندسی کشتی، کارشناسی

 گروه فارغ التحصيل١٧ گروه دانشجو جذب شده که ٣٢مھندسی کشتی سازی می باشد و تاکنون در رشته مھندسی دریا و دریانوردی عرشه 

مکانيک کشتی  و  مھندسی کشتی  در رشته  دانشجو جذب شده که ٨شده اند.  مھندسی٣ گروه  در رشته  فارغ التحصيل شده اند.   گروه 

دانشگاه خواھند شد.کشتی سازی یک دوره دانشجو گرفته شده است و دانشجویان دوره دوم بھمن ماه امسال وارد این 

بوط طرح، محاسبه و ساخت اجزاء و سيستم ھائی کهفارغ التحصيCن این رشته می توانند با به کار بردن علوم مھندسی و تکنولوژی و تکنولوژی مر

وابسته به ساخت سازه ھای دریائی به طور اعم واساس کار آنھا مبتنی بر حرکت و سياTت و دیناميک است کارائی Tزم را کسب کنند و در صنایع 

ئی و ...) فعاليت ھای مربوط به طراحی وصنایع کشتی سازی به طور اخص (کشتی سازی، سازه ھای درون آبی و ساحلی شناور و سکوھای دریا

محاسبه اجزاء و سيستم ھا و با مسئوليت مھندسی مربوط را عھده دار شوند.

ز بھمن ماه وارد دانشگاه خواھند شد.در مھندسی الکترونيک و مخابرات دریائی یک گروه دانشجو به تحصيل می پردازند و گروه دوم ا

عميرات، نگھداری تجھيزات مخابراتی وضرورت و اھميت آموزش کارشناس در این بخش تأمين نيروی انسانی متخصص مورد نياز در مشاغل ت

تربيت افسر مخابرات و الکترونيک  ناوگان تجاری کشور و کمک بهالکترونيکی دریائی، فراھم آوردن زمينه ھای خودکفائی در  نياز  دریائی مورد 

 آوری مدرن است.تحقيقات و پژوھش در زمينه ھای مختلف به منظور بازسازی و نوسازی تجھيزات و دستيابی به فن

 دریائی نفر دانشجو در رشته ھای مدیریت بازرگانی دریائی با گرایش مناطق ویژه و مدیریت بازرگانی٣٠٠ تا ٢۵٠دانشکده حمل ونقل دریائی حدود 

 دوره آن فارغ التحصيل شده اند.۶ دوره دانشجو گرفته که ١٠گرایش بنادر و کشتيرانی و مدیریت بازرگانی دریائی محض دارد که تاکنون 

 وارد دانشگاه می شوند.٨۵دانشجویان با گرایش اقتصاد و بازرگانی نيز در دو دوره ھای روزانه و شبانه از بھمن ماه 

یائی برای خدمت در ارگان ھای دریائی، حمل ونقلی،ھدف از ایجاد دوره کارشناسی رشته مدیریت و بازرگانی دریائی، تربيت کارشناس، بازرگانی در

بط با امور مدیریت بازرگانی دریائی کشورتجارت خارجی و برنامه ریزی کCن جمھوری اسCمی و دیگر شرکت ھا و مؤسسات خصوصی و دولتی مرت

می باشد.

 دوره فارغ التحصيل شده اند.٧ دوره دانشجو، ١٠به عCوه رشته مترجمی زبان نيز زیرمجموعه این دانشکده است که از 

ود. در رشته شيCت یک دوره دانشجودر دانشکده علوم دریائی رشته ھای مھندسی منابع طبيعی شيCت و زیست شناسی دریا تدریس می ش

 وارد دانشگاه می شوند.٨۵گرفته شده و دوره دوم در بھمن ماه 

 وارد دانشگاه می شوند.٨۵در رشته زیست شناسی دریا نيز اولين گروه از دانشجویان بھمن ماه 

نابع اصلی و زیربنائی شيCت آشنا می شوند و بهدانشجویان رشته شيCت با علوم مختلف بيولوژی جانوری و گياھی و اکولوژی دریائی به عنوان م

داخت و نيز مسائل مربوط به صيد و صيادی، عمل آوریشناخت آبزیان داخلی (آب شيرین) و دریائی و نحوه تکثير و پرورش اینگونه آبزیان خواھند پر

تمام تحصيل می تواند به عنوان کارشناس مسائل مربوط بهفرآورده ھای شيCت و توليد بھره برداری از آنھا را خواھند آموخت. این دانشجویان بعد از ا

آبزیان دریائی و رودخانه ای و پرورش فرآوری اینگونه آبزیان مشغول به کار شوند.

منبع : ماھنامه پيام دریا

http://vista.ir/?view=article&id=259787
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دانشگاه دلخواه من

حاT دیگر ھر جا كه می روی حرف از دانشگاه و این چيزھا است . ھمه از

ھم می پرسند چی قبول شدند یا فCنی چی قبول شده و ... خCصه طوری

شده كه ھمه شدند كارشناس مسائل كنكور و دانشگاه . شاید حاT كه

بحبوحه كنكور و ثبت نام و دانشگاه و این ھا است ، بد نيست مقایسه ای

داشته باشيم ميان سيستم پذیرش دانشجو در كشورھای مختلف خدا را

چه دیدید شاید یك وقتی به سرتان زد كه برای ادامه تحصيل بروید خارجه .

دولت از سوی  مالزی  دانشگاه ھای عمومی  در  عالی  آموزش   : مالزی 

این دانشگاه ھای عمومی  به  ورود  متقاضيان   . مالی می شود  حمایت 

كشور باید در آزمون ورودی شركت كنند یا گواھی ثبت نام در مقاطع عالی را

 و سوی شورای آزمون مالزی برگزار می شود .STPMداشته باشند 

STPMدر سطح بين الملل از سوی بسياری از دانشگاه ھا به ویژه دانشگاه 

به رسميت ایرلند  و جمھوری  امریكا   ، المنافع  مشترك  ھای كشورھای 

شناخته شده است . اگر چه این آزمون در سطح جھانی اعتبار دارد ، اما به

دليل دشوار بودن در كمتر كشوری برگزار می شود . بسياری از دانشگاه ھا

 میAGCEبه ویژه در بریتانيا نتایج این آزمون را معادل با نتایج آزمون سطح 

 نيست .STPM به دشواری آزمون Aدانند ؛ ھر چند آزمون سطح 

بسياری از داوطلبان برای ورود به دانشگاه ھای مالزی در این آزمون سخت

شركت می كنند . این آزمون تنھا آزمون مورد تأیيد برای ورود به دانشگاه

به دانشگاه ھا در آزمون متقاضيان ورود  برخی  نيست .  ھای این كشور 

به  موسوم  دیگری  انصافIPTAمعادل  یك كم  اگر  می كنند  نيز شركت   

داشته باشيد ، می بينيد كه خدایيش كار سختيه .

سوئد : سيستم آموزش عالی سوئد عCوه بر مطالعات سنتی دانشگاھی

در بر می گيرد . این سيستم تحت نظارت دولت مركزی، انواع مختلف آموزش از جمله تربيت معلم ، مراقبت ھای بھداشتی ، فنون و غيره را در نيز 

، مقامات محلی و ذینفعان خصوصی اداره می شود .

 شوند . دانشگاه علوم كشاورزی زیر نظركليه مؤسسات آموزش عالی به جز دانشگاه علوم كشاورزی تحت نظارت وزارت علوم سوئد اداره می

 بخش مقطع ليسانس و فوق ليسانس تقسيم می شود .٢وزارت كشاورزی این كشور قرار دارد . سيستم آموزش عالی در سوئد به 

است . ھمچنين قبولی در آزمون ھای ورودیبرای پذیرش در سيستم دانشگاھی سوئد برخورداری از گواھينامه پایان تحصيCت متوسطه الزامی 

 پذیرش داوطلبان لحاظ شده كه از آن جملهشرط اصلی گام نھادن به مقاطع دانشگاھی محسوب می شود . در این ميان موارد دیگری نيز برای

 رشته ھای ھنری اشاره كرد .می توان به برخورداری از تجارب كاری برای رشته ھای خاص و توانایی ھای ھنری برای شركت در

● حاT اگر گفتيد این سيستم چه طور دانشجوی غير بومی می پذیرد ؟

واست تحصيل دھند . مشاوران داوطلبان و دفاتركليه داوطلبان غير بومی ملزم ھستند مستقيم به دانشگاه ھا یا كالج ھای مورد نظر خود در خ

ایط پذیرش این داوطلبان ممكن است به نسبتپذیرش اطCعات Tزم و فرم ھای مربوط به شرایط تحصيلی را در اختيار آنھا قرار می دھند . شر

رجه ھای تعيين شده برای ارسال آنھا ممكن استوضعيت آنھا ، مليت و برخورداری از زبان سوئدی متغير باشد ؛ ھمچنين فرم ھای در خواست و ف

در دانشگاه ھای مختلف متفاوت باشد .
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▪ كانادا :

ی واقع شده اند . دانشگاه ھای این كشور از نظركشور كانادا از تعداد زیادی دانشگاه و كالج برخوردار است كه در ھر دو بخش روستایی و شھر

گاه ھا به دانشجویان اعطاء می شود باكيفيت آموزش و پژوھش از شھرتی جھانی بھره مند ھستند . مدركی كه پس از تحصيل در این دانش

مدارك دانشگاه ھای امریكا و كشورھای مشترك المنافع برابری می كند .

 استانداردھای پذیرش را خود تعيين و صCحيتآزمون ورودی دانشگاھی در سطح كشوری در كانادا برگزار نمی شود و ھر دانشگاه به صورت مجزا

ھر یك از داوطلبان را ارزیابی می كند .

 ھفته ای تحصيلی و١۶ دانشگاه ھا از دوره سال تحصيلی در دانشگاه ھای این كشور معموTً از ماه سپتامبر تا ماه می طول می كشد . برخی

 ھزار نفر تا كمتر از یكھزار نفر٣۵از  ماھه تحصيلی برخوردارند . تعداد دانشجویان ثبت نام شده تمام وقت در دانشگاه ھا از بيش ٣برخی سيستم 

 در این دانشگاه ھا مدارك مختلفی از ليسانس تامتغير است . به عCوه بيشتر دانشگاه ھای این كشور شمار باTیی دانشجویان پاره وقت دارند .

 آموزشی متغير است .دكتری اعطا می شود ، شھریه دانشگاھی در كانادا به نسبت ایالت ، مؤسسه دانشگاھی و برنامه

به یكی از این دو زبان رسمی انگليسی و فرانسه صحبت می كنند ، دانشجویان غير بومی می توانند مدرك خود را ٢از آن جا كه مردم كانادا به 

رده اند .زبان دریافت كنند . برخی از دانشگاه ھا سيستم آموزشی خود را بر پایه ھر دو زبان تنظيم ك

ست باید یك آزمون انگليسی را بگذرانند . آزمون تافلبرای پذیرش در دانشگاه ھای انگليسی زبان ، دانشجویانی كه زبان انگليسی زبان اول آنھا ني

معموTً توسط دانشگاه ھای كانادا به عنوان آزمون زبان در نظر گرفته می شود .

ت . دولت ھای منطقه ای و ایالتی بخشمسئوليت اداره سيستم دانشگاھی و كالج ھای كانادا به عھده دولت ھای منطقه ای و ایالتی اس

فدرال ھدایای در نظر گرفته شده برای بخشاعظمی از بودجه مؤسسات عمومی دانشگاھی را تأمين می كنند . بودجه اضافی نيز از محل دولت 

تحقيقات و شھریه ھای دانشجویی تأمين می شود .

گفت دانشگاه ھایی كه به عنوان مؤسسات اعطاءكليه مؤسسات دانشگاھی در كانادا از حق اعطای مدرك تحصيلی برخوردارند . در واقع می توان 

 كنند . كالج ھا دوره ھایی با محوریت كار و پيشهكننده مدرك در نظر گرفته می شوند معموTً مدارك ليسانس ، فوق ليسانس و دكتری را ارائه می

را عرضه می كنند كه در نھایت به دریافت گواھينامه و دیپلم منتھی می شود .

ست ، عملكرد این دانشكده ھا و كالج ھاكانادا از تعداد زیادی دانشكده ھای مستقل یا خصوصی و كالج ھای حرفه ای خصوصی برخوردار ا

ھای ایالت آلبرتا ، بریتيش ،كلمبيا ، مانی توبا ، كبك و ساسكاتچوان به این دانشكده ھا كمك ۵مستقل از سيستم دانشگاھی عمومی است ، 

دریافت نمی كنند مگر آن كه به یكی ازمالی اعطاء می كنند . كالج ھای خصوصی ھيچ گونه كمك مالی از دولت ھای ایالتی و منطقه ای 

مؤسسات عمومی وابسته باشند .

▪ روسيه :

 به دانشگاه ھا٢٠٠٩م مناطق این كشور را در سال دولت روسيه قصد دارد طرح برگزاری یك آزمون كشوری به عنوان آزمون استاندارد ورودی در تما

تصویب كند .

 شركت داده و٢٠٠۵ منطقه در آزمون سال ٧٨ در مناطقی منتخب شروع كرد . ٢٠٠١روسيه اجرای آزمایشی طرح برگزاری این آزمون را در سال 

 منطقه نيز برای آزمون امسال انتخاب شدند .٨٠

 در نظر گرفته بود .٢٠٠٨دولت روسيه بيش از این طرح برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه ھا را برای سال 

انشجویان خود را بر اساس نتایج برگزاری آزمونھمچنين كابينه روسيه طرحی را تصویب كرد كه به موجب آن كالج ھای این كشور مجازند پذیرش د

دانشگاه ایالتی مسكو برگزار می شود .ھای المپيادھا انجام دھند . آزمون ھای المپيادی از سوی گروه ھای آموزشی مختلفی از جمله 

تم ھای آموزش ھمگانی در جھان گویروسيه از سيستم سنتی و بسيار كھن آموزش كيفی برخوردار است و با داشتن یكی از بھترین سيس

سبقت را در بحث سواد آموزی از دیگر

 درصد است .٩٨كشورھای اروپای غربی ربوده به طوری كه آمار سواد آموزی در این كشور 

▪ اتریش :

MATURAا قبولی در آزمون نھایی  كشور دنيا است كه آزادترین سيستم پذیرش دانشگاھی را دارد ، به طوری كه داوطلبان تنھا ب٣اتریش یكی از 

افی در دانشگاه ھای عمومی ثبت نام كنند دومی توانند در ھر یك از رشته ھای مورد عCقه خود یا حتی در چند رشته بودن پرداخت ھزینه اض
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كشور دیگر ، سوئيس و بلژیك است .

 روزنامه نگاری افزایش یابد .این سيستم پذیرش آزاد باعث شده است تعداد دانشجویان در رشته ھای عمومی چون روان شناسی و

MATURA، ليختن اشتاین ، مقدونيه ، مونته نگرو ، كه واژه ای رایج در كشورھای اتریش ، بوسنی و ھرزگوین ، بلغارستان ، كرواسی ، ایتاليا 

ه است . به دانش آموزان پس از قبولی درلھستان ، صربستان ، اسلوونی ، سوئيس و اوكراین است ، شامل آزمون نھایی دوره آموزش متوسط

اه ھا ثبت نام كنند .این آزمون مدركی اعطاء می شود كه حاوی نمرات آنھا است و به وسيله آن می توانند در دانشگ

لشان است ؟در كشورھایی چون اتریش این مدرك به تنھایی جواز ورود به دانشگاه است ، چه قدر خوش به حا

▪ چين :

و كميته ھای پذیرش در سطوح ایالتی زیر نظرپذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه ھا در چين بر اساس سيستم متمركز ثبت نام پایه ریزی شده 

وزارت آموزش این كشور فعاليت می كنند .

شند . مزایای ویژه ای نيز به مليت ھای اقليتی وپذیرش به داوطلبانی تعلق می گيرد كه از صCحيت آكادميك ، فيزیكی و اخCقی Tزم برخوردار با

داوطلبان غير بومی اختصاص می یابد .

كی از دو رشته علوم انسانی یا علوم مھندسیاوایل جوTی ھر سال ، آزمونی در سراسر این كشور برگزار می شود و داوطلبان می توانند در ی

شركت كنند . ثبت نام در دانشگاه ھای مختلف بر اساس نتيجه این آزمون صورت می گيرد .

جام می شود . ھمچنين داوطلبان برای ثبت نامپيش از پذیرش دانشجویان در خصوص رفتار اجتماعی داوطلبان و وضعيت اخCقی آنھا تحقيقاتی ان

الی در چين با ھدف تربيت متخصصانی برایدر برخی دانشكده ھای این كشور باید از شرایط خاص فيزیكی برخوردار باشند . سيستم آموزش ع

 ساله۵ یا ۴ كالج ھا و مؤسسات چين ھمه بخش ھای توسعه ترتيب داده شده است . برنامه ھای آموزشی مقطع ليسانس در دانشگاه ھا ،

 سال زمان می برد .٣ یا ٢بوده است و تكميل برخی دوره ھای خاص نيز 

منبع : مرکز اطCع رسانی خانواده شميم

http://vista.ir/?view=article&id=241991

دانشگاه راس ھرم مھندسی فرھنگی

به غرض آنھا  بازآرایی مجدد  یا  مواد  از  به مجموعه ای  نظم و نسق دادن 

Tساختن یک ساختمان جدید را مھندسی می ناميم.ھر گونه تنظيمی اصو

معطوف به یک غایت است و مھندسی ھم از این قاعده استثناء نيست.

تنظيم عناصر فرھنگ در یک جامعه به معنای  مھندسی فرھنگی جامعه 

است: به گونه ای که در تناسب با غایت مطلوب باشد. در فرایند مھندسی

یک فرھنگ و موجود  مولفه ھای  زیادکردن  و  به کم  فقط  فرھنگی گاھی 

بر مولفه ھای جدید  گاھی Tزم است  ولی  می شود  اکتفاء  آنھا  بازآرایی 

مجموعه اجزای موجود آن بيفزائيم. مھندسی فرھنگی ھم یک فن است و

محتاج مھارت ھای زیادی عCوه بر علم و دانش است. تجربه و ذوق سليم

ھنری می تواند در کنار دانش نظری فرایند مھندسی را ھنری و زیبا و از
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جمعی امکان مھندسی آن وجود ندارد و موضوعیسوی دیگر کم ھزینه و پربار سازد. از آنجا که فرھنگ مقوله ای اجتماعی است و بدون مشارکت 

 مھندسی آن ھم از تجربه و خرد جمعی مدد گرفت.نيست که بتوان با زور و تحميل یک رای و سليقه در موردش نتيجه گرفت، Tجرم باید در فرایند

احتياط در ھر گونه اقدام و تصميم گيری در مورداھميت مھندسی فرھنگی به لحاظ نتایجی که برای سعادت فرد و جامعه دارد به گونه ای است که 

رھنگی جامعه و بالتبع مھندسی آن اولویتآن را می طلبد. البته از ھمين جا به پاسخ این پرسش می رسيم که چه کسانی در طراحی نقشه ف

يد در یک گفتمان جمعی می توانند نقشه اوليهدارند؟ اھل فرھنگ عموما اعم از پژوھشگران عرصه دین، دانش تجربی، فلسفه، ھنر و... و اسات

نه جرم اندیشی که با ماھيت چنين فنی در تعارضساختمان جدید فرھنگی جامعه را متناسب با اھداف متعالی آدمی ترسيم کنند و البته از ھر گو

 تا مسير رو به رشد و پویایی داشته باشد. بهاست اجتناب کنند. نقشه فرھنگ عمومی باید ھمواره در معرفی نقد و و بررسی عمومی قرار گيرد

پایان گر با  پویایی فرھنگ جامعه، مھندسی فرھنگی بر خCف مھندسی یک ساختمان که  پروژهدليل ویژگی  پایان می یابد، یک  فتن ساختمان 

بی پایان است و ھمواره نيازمند بازنگری و تصحيح است.

 خود سھمی در بازآرایی فرھنگی جامعه داشته باشند.اساتيد دانشگاه به ویژه آنھا که دغدغه سعادت و رفاه اجتماع را دارند باید به تناسب رشته

اید در تعارض با عقل و خرد بشر باشد و اینروح حاکم بر نقشه فرھنگی اجتماع و مھندسی آن، معنویت و دیانت است اما ھيچ بخشی از آن نب

جمع بين عقل و ایمان یا دین و خرد بشری مقوله دشواری است که نيازمند مشارکت اساتيد است.

● باید جایگاه علوم در مھندسی فرھنگی مشخص شود

د واژه ھندسه مغرب لفظ اندازه فارسیحجت اTسCم و المسلمين دکتر احمد احمدی - عضو مجلس شورای اسCمی و استاد دانشگاه: گفته ان

یک خانه باید نخست اندازه زمين معلوم شوداست و مھندسی یعنی اندازه گيری و بر اساس اندازه کارکردن. ھمه ما می دانيم که در ساختن 

 روی آن، نقشه کشی شود و در حين ساختن ھمسپس بر آن اساس نياز آینده ساکنان خانه از اتاق خواب و ھال و آشپزخانه و سایر نيازھا بر

ه باشد، ساختمان به ھمان نسبت ناقص خواھدسخت مراقبت به عمل آید که بنا با نقشه منطبق باشد و اگر ھر کدام از این مراحل نقصی داشت

 بدون مھندسی دقيق ناقص و نابکار خواھدبود و حتی ممکن است اصC قابل استفاده نباشد. اکنون پرسش این است که وقتی یک بنای فيزیکی

ی، به مھندسی دقيق، نخست در طراحی وبود، یک فرھنگ، آن ھم فرھنگ انقCب، و بویژه فرھنگ انقCب اسCمی با آن پيچيدگی نظری و عمل

 در مدتی بسيار کوتاه به پيروزی رسيد زیرا نظامترسيم نقشه جامع و سپس در اجرا و نظارت درست بر اجرا، نياز ندارد؟ می دانيم که انقCب ما

شتيم؛ با گروه ھای الحاد و نفاق ھم نه تنھاشاھنشاھی نظامی پوسيده بود و خيلی زود فروریخت از این رو ما برای انقCب مھندسی جامع ندا

ميلی ھم ھشت سال بھترین نيروھای مھندسیوجه مشترک نداشتيم بلکه آنھا شماری از مھندسان و معماران انقCب را از ما گرفتند. جنگ تح

نون اساسی گذشته - یک مھندسی جامع تدوین وفرھنگی و وقت و توش و توان ما را گرفت. به ھمين جھت نتوانستيم برای انقCب - از تدوین قا

قCب فرھنگی با شش نفر تشکيل شد که یکی ازاجرا کنيم، آری در زمان تعطيل شدن دانشگاه ھا، به فرمان حضرت امام رضوان هللا عليه ستاد ان

دش اساسا برای انقCب فرھنگی بلکه برایآنھا توان این کار را نداشت و بيش از یکی دو جلسه ھم، حضور نيافت، یکی ھم که به گفته خو

شگاه ھای تعطيل شده و در حال بازگشایی پرداختند.ممانعت از تحقق آن، آمده بود، بقيه ھم با وجود آن ممانعت ناپيدا، بيشتر به حل مشکCت دان

رد که اميدوارم روزی آن را بنگارم و منتشر سازم ][البته گزارش کار ستاد انقCب فرھنگی و شورای عالی انقCب فرھنگی نياز به فرصت ویژه ای دا

 یعنی پایان جنگ، فرصت مھندسی فرھنگی و نيروی Tزم برای آن نبود. در دوران بازسازی ھم،۶٧ ھم که ستاد به شورا تبدیل شد تا ۶٣در آذر 

وقت و توان، مصروف بازسازی شد.

جام خود مقام معظم رھبری، دستور این کار صادردر ھشت سال بعد ھم آن باور و آن انگيزه و توان به این مھندسی فرھنگی نبود تا اینکه سران

راگير آن ترسيم شود. به این صورت که نخستفرمودند. به ھر حال، اکنون که زمينه فراھم شده باید نقشه ای جامع برای فرھنگ به معنای ف

وشن و شفاف تعيين شود، مقام وحی و حقایقجایگاه مسائل اعتقادی که بن و بنياد و در واقع ستون فقرات فرھنگ ما است با دقت تمام و ر

ه در بسياری از موارد با اخCق در مکاتب فلسفی بهوحيانی، از مبدا و معاد و شناخت انسان و آغاز و انجام وی و نيز اخCق برخاسته از وحی - ک

بوط به فقيه و مجتھد و عالم دینی است ازکلی متفاوت است - نيک تدوین شود. جایگاه فقه و فقاھت و اجتھاد، یعنی مواردی که یکسره مر

ه، کCم، اخCق، تعليم و تربيت، سياست ومواردی که دین دستور مستقيم در آنھا ندارد تفکيک شود. بر این اساس جایگاه عبادیات، فلسف

رتباط ھر کدام از آنھا با فقه و علوم دینی روشنشعبه ھای مختلف آن، حقوق و شاخه ھای گوناگون آن، مکتب اقتصاد، علم اقتصاد و اختصاص یا ا

رند از قبيل روان شناسی، جامعه شناسی،می شود. رشته ھای دیگر علوم که پيوستگی کمتری با علوم که پيوستگی کمتری با علوم دینی دا

ق فراخور خویش  در جایگاه  باید  و...  تربيت بدنی، ھنر  گوناگون،  زبان ھای  جغرافيا،  شيمی،مدیریت،  فيزیک،  قبيل  از  دیگری  علوم  گيرند.  رار 
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 در چارچوب علوم دینی نمی گنجند اما از حيثزیست شناسی، طب، موسيقی، تربيت بدنی، ریاضيات و مانند اینھا نيز، ھر چند به لحاظ ساختار

لوم کنيم که ما در علوم بنيادی، صنعت، صنعت نظامی،اھداف و کاربرد و نتایج باید در جایگاھی برازنده آن ھندسه کلی نظام، جای گيرند. باید مع

در شاخه ھای نظری و انتزاعی ھر چه بيشتر و درشاخه ھای نظری علوم، شاخه ھای عملی آنھا چگونه باید عمل کنيم، آیا می خواھيم مثل آلمان 

م نظری محض نمی پردازد. به سراغ صنعت می رود؟شاخه ھای کاربردی و فنی ھم ھر چه استوارتر پيش برویم یا مثل ژاپن باشيم که چندان به علو

قيق تبيين و دسته بندی و در جای تا جای زندگی ما - ازدر این ميان اخCق اسCمی که در سراسر رفتار و گفتار ما تاثير بنيادین دارد باید درست و د

ی در مصرف و... - پياده شود. ھمين مسائل فرھنگی از آنجارانندگی گرفته تا روابط خانوادگی و تا دادوستد تجاری و برخورد با ارباب رجوع و ميانه رو

د و یکپارچه ميان آنھا وجود ندارد که آنھا را باھمکه مھندسی شده نيست گروه ھا و ارگان ھای فراوانی به آنھا پرداخته اند و یک فرماندھی واح

ھم رودررو می شوند. ھم اکنون چندین مرکز در بابھماھنگ سازد و ھر کدام با ھمه حسن نيتی که دارند به گونه ای عمل می کنند که حتی گاه با 

ار به ھمه اینھا نياز ھست و آیا با یکدیگر تداخلفلسفه اسCمی، آن ھم با بودجه بيت المال، کار می کنند بی آن که معلوم شده باشد که چه مقد

از بيت المال نيست، اما به ھر حال ممکن است کارندارند. در باب علوم قرآنی ھم ھمين طور است؛ البته با این تفاوت که در اینجا ھمه بودجه 

بقيه اجزاء و در کل به ھم پيوسته نشان داد. به ھر حال طرحتکراری انجام گيرد. در ھر زمينه می توان نمونه ھای فراوانی آورد و رابطه ھر کدام را با 

شده در جای متناسب خودش قرار گيردمھندسی فرھنگی سبب می شود که ھر جزئی از سراسر کل و مجموعه نظام به صورت متوازن و حساب 

بسياری از موارد داریم.و تا این طرح تھيه و پياده نشود اجزایی از ھم گسسته خواھيم داشت آنچنان که ھم اکنون در 

● تحقق مھندسی فرھنگی نيازمند ھمکاری ھمه جامعه است

فھم معنای ھر یک از اجزای آن است.▪ دکتر مصطفی فضائلی: عبارت «مھندسی فرھنگی» ترکيبی وصفی است که درک مفھوم آن متوقف بر 

اق می یابد که متشکل از ابعاد اجزا و زوایای متعدد وواژه مھندسی از ھندسه می آید که علم اندازه ھا و اندازه گيری ھاست و در مورد مقوTتی مصد

 است متشکل از عناصر و اجزایی کهگوناگون است، و ھنگامی که از مھندسی سخن می گوئيم مفھوم سيستم به ذھن می آید، سيستم کلی

 مھندسی سيستم جایگاه آن عناصر و اجزا و رابطه وبه لحاظ کارکرد و ساختار به گونه ای تنظيم شده اند که در خدمت ھدفی واحد قرار دارند. در

فرھنگی» وصف منسوبه به فرھنگ است.نقش آنھا به گونه ای که در راستای ھدف مشترک عمل کنند بررسی و مشخص می گردد. اما واژه «

 گویا و جامع از آن کاری بس دشوار است. البته تعاریففرھنگ از مفاھيم فوق العاده پيچيده و با ابعاد و اجزای متکثر است، به گونه ای که تعبيری

رفتنی از فرھنگ عبارت است از «مجموعه به ھمبسيار متنوعی از آن شده است، ليکن با توجه به حصول این مقام تعبيری کوتاه و به نظرم پذی

 انسانی فراگرفته و جریان می یابد. بهپيوسته ای از شيوه ھای تفکر، احساس و عمل، که کم و بيش مشخص گردیده و از سوی مجموعه ھای

رفتاری( عنصر  ارزشی)،  مبنایی(باورھای  عناصر  است:  عناصر  دسته  سه  حاوی  جامعه  فرھنگ  عنصرتعبيری  و  و...)  احساسات  عواطف، 

ین است که مھندسی نظام جامعه(شاملمحصولی(اقتصاد، سياست، حقوق، فرھنگ، صفت، فن آوری و...= تمدن.) مراد از مھندسی فرھنگی ا

باشد. در ھر جامعه ای فرھنگی حاکم استنظامات فرعی اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی) با رویکرد و جھت گيری به سوی فرھنگ ھدف 

گ جامعه تناسب و ھمسازی نباشد، نياز به بازکه در ھمه نظامات آن ساری و جاری است. حال از نگاه درون فرھنگی، چنانچه ميان عناصر فرھن

اونوا علی البروالتقوی، یدهللا مع الجماعه ....) اما درمھندسی خواھد داشت. مثC، ما در باورھای ارزشی مان اعتقاد به تعاون و کار جمعی داریم (تع

 نداریم؛ اعتقاد به قيامت و معاد داریم ولیعمل روحيه کار جمعی نداریم؛ آرمان شھادت خواھی داریم ولی در خيلی حوزه ھای عمل خطرپذیری

ھل مطالعه و پژوھش نيستيم؛ به کرامت و ارزشروحيه گذشتن از منافع آنی در جھت منافع آتی را نداریم؛ طلب علم را فریضه می دانيم ولی ا

 اند، اما عناصر رفتاری و محصولی فرھنگیواTی انسانی به عدالت اعتقاد داریم این ارزش ھایی است که در قانون اساسی مردم اعCم کرده

فتاری و محصولی تبدیل نشده است. این نياز بهجامعه ما تجلی عينی آن ارزش ھا نيست. باید ببينيم چرا آن آرمان ھا و ارزش ھا به فرھنگ ر

، ساختارھا و کارکردھای نظامات اقتصادی،مھندسی معکوس و بازمھندسی نظام جامعه دارد. یعنی باید نظام موجود را تجزیه و تحليل کنيم

روشن شود، آنگاه به بازمھندسی آن بپردازیم وسياسی، اجتماعی و فرھنگی موجود جامعه را ترسيم کنيم تا نارسایی ھا و نقاط ضعف و قوت آن 

 پيچيده است، چگونگی مھندسی فرھنگی است. اینساختارھا و کارکردھا را اصCح کنيم. حال آنچه اھميت فوق العاده دارد و بسيار نيز دشوار و

گوئيم که یک فرھنگ دیرینه و جاری دارد کهدشواری به ویژه از آنجاست که ما از مھندسی فرھنگ و مھندسی فرھنگی برای جامعه ای سخن می 

 یعنی از مھندسی یک جامعه تازه متولد شده سخندر تمام تار و پود آن رسوخ یافته است، در اداره اش، دادگاه اش، مدرسه و دانشگاه اش و...

نمی گوئيم.

بيفتد، مسئله قدری معماگونه و پارادکسيکالاین در حالی است که ھرگونه تغيير و تحولی باید توسط ھمين نھادھا و در ھمين جامعه اتفاق 
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 نمی توانيم آنچه ھست را براندازیم و طرحی نومی نماید که جامعه ای که با رفتارھایی خوگرفته خودش را متحول کند. بدیھی است به یک باره

دائمی خواھد بود. باید مقدمات فراھم گردد،دراندازیم. مھندسی فرھنگی یک پروژه محض نيست بلکه در عين حال یک پروسه است که تدریجی و 

 اصول کلی و اصول اعCمی قانوننخست مھندسی فرھنگی انجام گيرد، فرھنگ آرمانی شناخته شود، ھمان که شاخص ھای ارزشی آن در

نقشه جغرافيایی فرھنگی ترسيم شوداساسی جمھوری اسCمی ایران آمده است. دیگر این که طرح آمایش فرھنگی کشور صورت گيرد یعنی 

، سياسی، اجتماعی و فرھنگی مشخصآنگاه شاخص ھا و مختصات فرھنگ ھدف تعيين گردد، سپس کارکردھا و ساختارھای متناسب اقتصادی

موزشی دارد. اینجاست که نقش مراکز علمی و بهشود. بدیھی است این مھم نياز به یک پشتوانه نيرومند و ھمه جانبه مطالعاتی، تحقيقاتی و آ

ند در حوزه فرھنگ با ھمه ابعاد و اجزایش بایدویژه دانشگاه ھا و حوزه ظاھر می شود. مطالعات، پژوھش ھا و آموزش ھای علمی روشمند و ھدفم

 گشودن حوزه ھای مطالعاتی جدید در دانشگاه،انجام گيرد. این نياز به بھره مندی از ھمه تخصص ھای موجود و بلکه طراحی تخصص ھای تازه و

شخص، ارگان یا مجموعه ای به تنھایی برآید، بلکهحوزه و مراکز علمی و پژوھشی دارد. بنابراین مھندسی فرھنگی پروژه ای نيست که از عھده یک 

بته به یک مدیریت و ھماھنگ سازی ستادی نياز است کهھمه جامعه باید با آن درگير شوند و در راس ھمه، دانشگاه ھا و دانشگاھيان قرار دارند، ال

به شورای عالی انقCب فرھنگی محول شده است.

● تشکيل دولت فکر مھم ترین راھبرد تحقق مھندسی فرھنگی است

یعنی طراحی ھندسه  فرھنگی  مھندسی  دانشگاه:  علمی  ھيئت  عضو  خراسانی  حيدری  محمدجواد  دکتر  نگرش▪  و  فرھنگی  معضCت 

يت و آموزش و پرورش و اخCق، اعمال و... است.سيستماتيک و نظام مند به مقوله فرھنگ. فرھنگ به معنای مجموعه باورھا، آداب و رسوم و ترب

:برای طراحی ھندسه معضCت فرھنگی با نگاھی سيستماتيک و نظام مند چھار مرحل باید تحقق یابد

) ترسيم وضعيت مطلوب فرھنگی در کشور١

) ترسيم وضعيت موجود فرھنگی در کشور٢

) شناسایی و ترسيم فاصله وضعيت موجود با وضعيت مطلوب فرھنگی٣

) شناسایی و ترسيم راھکارھای انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب.۴

برای تحقق مراحل چھارگانه یادشده انجام امور زیر ضروری به نظر می رسد:

 بينی، آموزش، پرورش، اخCق، اعمال.ـ تشکيل دولت فکر: یعنی بسيج ظرفيت کارشناسی کل کشور در تمام ساحت ھای فرھنگ مانند جھان

ناسی ایشان در ھدف گذاری ھا و برنامه ریزی ھادولت فکر یعنی شناسایی متفکران و صاحبان مغز در عرصه ھای مختلف فرھنگ و استفاده از کارش

ظام ھا ھستند، مانند:و تصميم گيری ھا زیرا فرھنگ یک سيستم است که اجزای گوناگون دارد برخی از اجزای فرھنگ، ن

) نظام باورھا، اعتقادات، مدعيات و مفروضات اساسی١

) نظام ارزش ھا و نگرش ھا (جھان بينی و ایدئولوژی)٢

 نوسازی و بازسازی مجدد آن به گونه ای که) نظام نمادھا و رفتارھا. مھندسی فرھنگ یعنی شناخت دقيق اجزای سه گانه فرھنگی و طراحی و٣

ا و رفتارھا برقرار باشد و این مھم انجام نمی گيردارتباط موزون و منطقی بين ارزش ھا و نگرش ھا با مدعيات و مفروضات اساسی، باورھا و نمادھ

ای انتقال. بنابراین مھندسی فرھنگی کشورمگر با ترسيم مراحل چھارگانه وضعيت مطلوب، موجود، شکاف و فاصله ميان دو وضعيت و راھکارھ

 و سازوکارھای Tزم برای تحقق فرھنگ آرمانیعنی بازخوانی، نوسازی و بازسازی کCن نظام کشور، نظام ھا و دستگاه ھا، سياست ھا، قوانين

انون ایده پردازی و کارشناسی قوه مجریه TزماسCم. برای رسيدن به مھندسی فرھنگی، مھندسی دولت فکر به عنوان اصلی ترین و فراگيرترین ک

تشکيل دولت فکر به توسعه در اندیشه دستاست نظر به اینکه جامعه ایران و جمھوری اسCمی در اندیشه توسعه بسر می برد نخست باید با 

یابد و توسعه در اندیشه بدون تشکيل دولت فکر امکان ندارد.

ت که در کنار عالی ترین سطوح قوه مجریهمنظور از دولت فکر یک شبکه گسترده ملی ایده پردازی و برنامه ریزی کامC علمی و سيستمی اس

ارشناسی کشور و حتی در صورت لزوم با استفاده از(ھيئت دولت) تا پایين ترین Tیه ھای آن (دھياری ھا) قرار می گيرد و با بسيج تمام ظرفيت ک

نماید. رسالت دولت فکر، کمک فکریظرفيت کارشناسی جامعه جھانی مجموعه شبکه اجرایی کشور را از نظر فکری و فرھنگی تغذیه می 

تيک و نظام مند در مقوله فرھنگ و بازخوانی،برنامه ریزی شده و سازمان یافته به مجموعه حاکميت در تمامی سطوح اجرایی جھت نگرش سيستما

قق فرھنگ آرمانی اسCم در جامعه است. مھم تریننوسازی و بازسازی کليه نظام ھا و دستگاه ھا، سياست ھا، قوانين و سازوکارھای Tزم برای تح

دعيات و مفروضات اساسی و ھمچنين ترسيمکار دولت فکر برای رسيدن به مھندسی فرھنگی ترسيم وضعيت موجود نظام باورھا، اعتقادات و م
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م ھا تصحيح گردد و راھکارھای انتقال از وضعيتوضعيت نظام ارزش ھا و نگرش ھا و نظام نھادھا و رفتارھاست. به عCوه باید وضعيت مطلوب نظا

یزی علمی و کارشناسی صورت گيرد.موجود به وضعيت مطلوب نيز با استفاده از دولت فکر و شبکه گسترده ایده پردازی و برنامه ر

● دانشگاھيان در اجرای فرھنگ نظام مند نقش مھمی دارند

است تفاوت دو واژه مھندسی فرھنگ و مھندسی▪ زھرا خزائی عضو ھيئت علمی و مسئول دفتر پژوھش واحد خواھران دانشگاه قم: در ابتدا Tزم 

 دھد که با توجه به Tیه ھای مختلف آن می توانفرھنگی را روشن سازیم. معموT فرھنگ ھر جامعه ای را مجموعه ای از عناصر گوناگون تشکيل می

 مبنایی. زبان، خط، آداب و رسوم و ھنر از جمله عناصر روپاره ای از آن عناصر را به عنوان روبنا مطرح کرد و دسته ای دیگر را به عنوان زیر بنا یا

دسی فرھنگ در اینجا به معنای طراحی، نوسازی وبنایی اند که طبيعتا باید بر عناصری مثل دین، ارزش ھا، باورھا و عقاید مبتنی باشند. مھن

اتيک بين مبانی و عناصر ظاھری یا ایجادبازسازی سيستم یک فرھنگ است یا قراردادن اجزای ھرTیه در جای خود و برقراری ارتباط سيستم

و Tزمه تحقق این سازگاری، مدیریت صحيحانسجام و ھماھنگی بين Tیه ھای گوناگون برای رسيدن به ھدف مطلوب یا ھمان فرھنگ ایده آل. 

یعنی طراحی، ساماندھی نظام کشور،  معنای مھندسی کCن  به  اما مھندسی فرھنگی  نظام ھای چھارگانهفرھنگ می باشد.  بازسازی  و   

باید فرھنگ  مھندسی شده، بستر و زمينه ساز کليهاقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی بر مبنای اھداف فرھنگی است. در این راستا 

 آن فرھنگ به بسط و توسعه بپردازند. نتيجه این حرکت،نظامات، نھادھا، سازمان ھا و رفتارھای فردی و اجتماعی قرار گيرد و اینھا در قالب و فضای

سی و فرھنگی و لحاظ آن به عنوان پایه ھمهنھادینه کردن فرھنگ در ھمه ارکان نظام یا سلطه فرھنگ بر حوزه ھای اجتماعی، اقتصادی، سيا

- ایرانی به عنوان فرھنگ اصيل و صحيح مورداشکال توسعه می باشد. با توجه به اینکه در نظام دینی ایران، فرھنگ دینی - ملی یا اسCمی 

د در فضای این فرھنگ دینی - ملی بازسازی شوند،پذیرش قرار گرفته، ھمه دستگاه ھا، نھادھا و بخش ھای گوناگون یاد شده، عCوه بر اینکه بای

آن گونه که در سند چشم انداز به آن اشارهموظفند با ھماھنگی و انسجام و با یک جھت گيری واحد، به سوی تحقق فرھنگ اصيل حرکت کنند. 

با مقتضيات فرھنگی، به یک کشور توسعه یافته باید متناسب  آینده  بر اصول اخCقی وشده که ایران در بيست سال  تبدیل شود و ایرانيان   

نوان یک پروسه یا فرایند، به صورت تدریجیارزش ھای اسCمی خود تکيه کنند. از این رو مھندسی فرھنگی Tزمه تحقق یک فرھنگ است که به ع

تنھا در صورتی محقق می شود که  با توجه به اینکه این مھم  بلندمدت قابل تحقق است. و  بازسازی در ھمه حوزه ھا وو در  بازنگری و  این 

یا نھاد اجتماعی خاص دانست، بلکه سطوحبخش ھای جامعه صورت بگيرد، در نتيجه نمی توان قلمرو مھندسی فرھنگی را محدود به یک حوزه 

نھا باید بر اساس فرھنگ دینی - ملی مورد تحليل وسه گانه فردی، اجتماعی و خانوادگی، در سه Tیه باور، گرایش و رفتار را شامل می شود که ای

بازسازی قرار گيرند.

تگاه ھای اجرایی، اقتصادی، سياسی وبا توجه به توضيحات فوق، Tزمه تحقق مھندسی فرھنگی، شناسایی فرھنگ و کاربست آن در ھمه دس

 از دو جھت می تواند در این فرایند موثر واقعفرھنگی خواھد بود. دانشگاه به عنوان یک موسسه فرھنگی، به لحاظ تمرکز نخبگان فکری در آن،

صادی، سياسی، فرھنگی و اجتماعی و آگاه سازیشود. از سویی نخبگان دانشگاھی می توانند با آگاھی از عناصر متفاوت فرھنگ و نظام ھای اقت

يف و ناسازگار با فرھنگ ملی - دینی، عCجنسبت به این عناصر و ارکان، مقدمات تحقق مھندسی فرھنگ را فراھم آورند. شناسایی عناصر ضع

يک و نظام وار بين عناصر زیرین و رویين و آگاه ساختنناھنجاری ھای فرھنگی و تقویت عناصر موجود و مرتبط با فرھنگ و تبيين نحوه ارتباط سيستمات

ر این، نخبگان وابسته به ھر یک از حوزه ھا ودانشجویان و جامعه از این امر می تواند به بسترسازی تحقق مھندسی فرھنگی کمک کند. عCوه ب

دان تعلق دارند، بر پایه فرھنگ اصيل اسCمی و بانظام ھای برشمرده، می توانند با طراحی و بازسازی اصول و عملکردھای متناسب با نظامی که ب

کنند. ایجاد ارتباط و ھماھنگی بين دستگاه ھای مختلفرفع ناھنجاری ھا یا نواقصی که در این رابطه وجود دارد به اجرای فرھنگ نظام مند خود کمک 

امعه از این تحول، از جمله فعاليت ھایی است کهو ھم اندیشی برای رفع ناسازگاری ھا و مشارکت دادن دانشجویان در این پروسه و آگاه سازی ج

Cایفا کنند. ت توجه به جایگاه علمی - فرھنگی خود می توانند در این راستا  با  ش ھوشمندانه و آگاھانه، دلسوزی و احساسدانشگاھيان، 

 است.مسئوليت و صبر و تحمل از جمله مولفه ھای اساسی است که برای تحقق این فرایند Tزم و ضروری

● دانشگاه مھم ترین بازوی تحقق مھندسی فرھنگی است

باید به تحليل مفھو برای تبيين مفھومی مھندسی فرھنگی، نخست  م دو عنصر «مھندسی» و «فرھنگ»▪ دکتر مھدیه سادات مستقيمی: 

پرداخت و آن گاه بارھای معنایی ویژه این ترکيب اضافی را مورد بررسی قرار داد.

زی سيستماتيک و الگوپردازی نظام مند و زیربناییگستره معنایی واژه مھندسی (صرف نظر از جزئيات دقيق مرتبط با آن)، القاکننده نوعی عمل سا

بر اساس مبانی و اھداف طراحی می گردد و نوعی نقشه کاربردی و طرح عملياتی است و  نيز مجموعه ای روش منداست. مدل   سيستم 
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ن مورد مCحظه قرار می گيرد. فرھنگ نيز آميزه ای ازرعایت مدار است که تعامل سنجيده و دقيق اجزاء عCوه بر کنش ھای مستقل ھر یک از آنھا در آ

. در جنبه ھای مھم زندگی یک فرد یا جامعه است و بنا بهجلوه ھای اندیشه ھا و ارزش ھا و دین و قوانين، تلقی ھا و پندارھا، سنت ھا و رفتارھا و..

از بين آنھا تعاریفی مقبول تر است که بر اساستعبيری؛ فرھنگ تمدنی زنده است. البته در مورد فرھنگ، حدود پانصد تعریف ارائه شده است و 

ارائه تعریف حقيقی از فرھنگ، سھل و ممتنعزیرساخت ھا و مولفه ھا و شاخصه ھای فرھنگی خودمان، طراحی شده باشد و باید اقرار کرد که 

و بازسازی و نوسازی فرھنگ بر اساساست. ترکيب اضافی مھندسی فرھنگی با توجه به مفھوم عناصر و اجزای سازنده آن نوعی معماری 

حداقل باید به طراحی و مھندسی سه نقشهمدل ھای سيستمی و الگوھای نظام دار و تئوری ھای ھندسه مند است. در قلمرو مھندسی فرھنگی 

اصلی ھمت گماشت:

م فرھنگ شناسی، انواع فرھنگ پژوھی ھا و) طرح دقيق وضعيت فرھنگ و واقعيت ھا و جریان ھای فرھنگی موجود «بر اساس فلسفه فرھنگ، عل١

تحليل ھای آماری و جریان شناسی ھای فرھنگی»

 اساس ارزش ھا و اندیشه ھای بنيادین و دین و فطرت) طرح دقيق و مدلی واقع گرایانه (و نه آرمان گرایانه) برای ترسيم وضعيت مطلوب فرھنگی بر٢

الھی و معيار اصيل و حدیث ثقلين (قرآن و عترت)

ه به مقياس ھا، واقعيت ھا، امکانات و) مدل مھندسی فرھنگی برای تغيير و تحول وضعيت موجود و وصول به وضعيت مطلوب «بر اساس توج٣

ا و غایات، و...»جایگاه اجزاء و عوامل فرھنگی، روش ھا، تناسب ھا و نسبت ھا، تعامل و ترابط اجزاء و روش ھ

د.قلمرو مھندسی فرھنگی نيز قلمرو وسيعی است البته مدارھای مھندسی، سبب تغيير آن نيز می شو

ه تقسيمات زیر تقسيم کرد:بر اساس گرایش و محوریتی که در مھندسی فرھنگی وجود دارد می توان آن را به مواردی از جمل

) مھندسی فرھنگی دین مدار١

) مھندسی فرھنگی فرھنگ مدار٢

) مھندسی فرھنگی مردم مدار٣

برگزید و در تمامی ساحت ھای مھندسی فرھنگی بهاگر دین را بتوان به خوبی تعریف کرد و اگر بتوان در گرایش مھندسی فرھنگی، دین مداری را 

ت قلمروای است که دین در آن جلوه کرده است از ایندین داری پایبند بود، آن گاه می توان ادعا کرد که قلمرو مھندسی فرھنگی دین مدار، به وسع

ی گيرد. در این نوع از مھندسی فرھنگی، برایرو گستره این قلمرو ھمه ساحت ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فردی، اخCقی و... را در بر م

ی به ایجاد تحوTتی در زمينه فرھنگ ھمتگذر از وضعيت موجود در رسيدن به وضعيت مطلوب باید با شاخصه ھا و معيارھا و سنجه ھای دین

گذاشت؛ مھم ترین تحوTتی که در قلمرو مھندسی فرھنگی محقق می شوند عبارتند از:

) تحول توسيعی(تحول در پھنا)١

) تحول تعميقی(تحول در ژرفا)٢

) تحول تطبيقی(تحول روبنایی با توجه به تطابق ھا و تناسب ھا)٣

) تحول تصحيحی(تحول به منظور تصحيح خطایا و انحرافات)۴

) تحول تاثيری (تحولی که تحت تاثير پدیده ھای نوین مثل تکنولوژی و... پدید می آید.۵

از سوی دیگر قلمرو مھندسی فرھنگی، سه مقوله

) رھيافت ھا١

) راھبردھا٢

به استعاره می گيرد. به ھمين جھت مھندسی) راھکارھا را شامل می شود و مھندسی فرھنگی دین مدار ھمه این ھا را از دین و دین مداری ٣

ب در جامعه دینی باید (فرھنگ قدسی) باشد،فرھنگی دین مدار، باید به سوی فرھنگی شدن قدسی پيش رو، و به تعبير دیگر مدل فرھنگی مطلو

دلی که می تواند عالم گير باشد ھمين مدلھر چند مقاومت ھای فزاینده و گسترده ای در مقابل فرھنگی سازی قدسی وجود دارد ولی تنھا م

 مھم است این است که دین باید فرھنگ شود وفرھنگی است زیرا این مدل متخذ از متن دینی است که با فطرت الھيه سازگاری دارد. آن چه که

ان ھا و مکان ھا را فرا می گيرد و مھندسیفرھنگ دینی در متعالی ترین قرائت ھای آن ھمان «فرھنگ قدسی» است. قلمرو دین پھنای ھمه زم

يری که در درون خود دارد، دارای این قابليت است کهفرھنگی دین مدار نيز در چنين قلمروای به عرصه ظھور می رسد. دین با وجود عنصر ثابت و متغ

انعطاف پيدا کرده و در ھمه گستره ھا و مجاری و بسترھای فرھنگی جاری می شود.
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ای، عناصر، اھداف، غایات، پيام ھا، حقوق وچنان چه بيان شد در مھندسی فرھنگی، باید بر سه مقوله ھم تباری، ھم گرایی و ھم سویی؛ اجز

مسئوليت ھا در سيستم فرھنگ و نظام فرھنگی تاکيد کرد و در این بين باید به سه مقوله:

) تعادل١

) تناسب٢

قوTت، به توانمندی علمی عميقی نيازمند) تعامل و ترابط اجزاء در سيستم فرھنگی، دقت فراوان مبذول داشت. شناسایی و مھندسی این م٣

قش دانشگاه ھا در سه ساحتاست که دانشگاه ھا می توانند آن را تامين نمایند. شاید بتوان در یک کCم مختصر و مفيد، ن

) بنيادھا١

) نمودھا٢

فرھنگی نمی توان به موفقيت نائل) نھادھای فرھنگ دینی، نقشی موثر و چشمگير دانست و در ھر سه ساحت فوق بدون مھندسی عميق ٣

مھم ترین بازوھای تحقق این امر مھم اند. ھرآمد. شورای عالی انقCب فرھنگی نقطه شروع و اتکای مھندسی فرھنگی است ولی دانشگاه ھا نيز 

اه ھا به منزله حواس ظاھر و رشته ھایچند شورای عالی انقCب فرھنگی به منزله مغز و مرکز فرماندھی مھندسی فرھنگی است ولی دانشگ

 فرھنگی در اختيار این شورا بگذارند. البته نقشمدار عصبی ھستند که می توانند اطCعات و مواد خام و الگوھای اوليه ای را برای این مھندسی

برنامه ریزی عملياتی و تاکتيکی و حتی اجرا و بياندانشگاه ھا به موارد فوق منحصر نمی شود، بلکه دانشگاه ھا در تصميم گيری و تعميم سازی و 

 مصداق و موضوع و توجه دادن به ظرف زمان وھندسه ھای عملی و تبيين گزاره ھا و آموزه ھای فرھنگی و جلوگيری از خطا در تطبيق و تشخيص

مکان و بسياری از موارد دیگر می توانند نقش چشمگيری داشته باشند.

 در تعامل با حوزه است. احيای فکر دینی در جریانالبته در مھندسی فرھنگی دین مدارانه، مھم ترین نقشی را که دانشگاه می تواند ایفاد نماید

شور غرب از نظر فکری و فرھنگی موجبمھندسی فرھنگی مھم  ترین رسالت مشترک حوزه و دانشگاه است. این رسالت در جھان جدید که من

ی شود. شاید این تعبير شایسته ای باشد کهجابجایی و تزلزل و از ھم گسيختگی ھای فرھنگی و فکری می شود، از اھميت بيشتری برخوردار م

 روبناھا و ساختارھا و روش ھا و نمودھا بایدبگویيم مھندسی فرھنگی در بعضی از بخش ھا و بنيادھای فرھنگی باید فيلسوفانه و در بعضی از

 و دانشگاه ھا با اقسام تحقيقات بنيادی و کاربردیپيامبرانه و در بعضی از ساحت ھای مدیریتی و سياست گذاری ھای کCن باید اقتداگرایانه باشد

پيامبرانه و اقتداگرایانه به ایفای نقش بپردازند.و... نه تنھا در بخش تئوری و نظری بلکه حتی در بخش نظارت و اجرا می توانند فيلسوفانه و 

منبع : خبرگزاری فارس
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٢١دانشگاه قرن 

با کاربردھای ميليارد دTری  به یک صنعت چند  امروزه آموزش الکترونيکی 

متنوع تبدیل شده است; از آموزش عCقمندان به فراگيری یک موضوع خاص

بزرگ کارکنان شرکت ھای  آموزش حين خدمت  تا  گرفته  فنی  یا  علمی 

چندمليتی که شعب متعددی در نقاط مختلف جھان دارند. آموزش از راه دور

شيوه ای است که در سطوح مختلف(دوره ھای تک درس، اخذ گواھينامه

ھای علمی - فنی - تخصصی، مدارج دانشگاھی و غيره) به دانشجویان
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امکان می دھد که تمام یا بخشی از دوره آموزشی را از راه دور(مثC" در

منزل خود و در شھر یا حتی کشوری دیگر) و بدون نياز به حضور فيزیکی در

کCس درس بگذرانند و درنھایت در صورت موفقيت در آزمون ھای مربوطه از

امتيازاتی مشابه دانشجویان حضوری بھره مند شوند. آموزش از راه دور به

کليه افراد امکان ادامه تحصيل می دھد. حتی کسانی که برنامه کاری و یا

محل سکونت، مانع از حضور آنھا در کCسھای درس دوره ھای حضوری می

باشد.

امروزه بسياری از موسسات آموزش عالی معتبر در سطح جھان، از طریق

فوق ليسانس،  مدارک  اعطای  به  اقدام  دور  راه  از  آموزشی  دوره ھای 

ليسانس و حتی دکترا می کنند و این مدارک از نظر اعتبار ھيچگونه تفاوتی

با مدارک اخذ شده در دورھای حضوری ندارند. برخCف گذشته که دوره ھای

ستاد و سایر دانشجویان وجود نداشت، با استفادهآموزش از راه دور به آموزش مکاتبه ای معروف بود و ھيچگونه ارتباط مستقيمی بين دانشجو وا

اه دورمدرن غالبا" ارتباط تعاملی ميان دانشجواز امکانات آموزشی جدید مانند شبکه جھانی وب و کCسھای درس مجازی، دردوره ھای آموزش از ر

یسه با دوره ھای حضوری است؟ آیا در دوره ھای آموزشبا استاد وھمچنين سایر دانشجویان وجود دارد. آیا آموزش از راه دور از نظر کيفی قابل مقا

 پایانی دوره ھای آموزش از راه دور درست مانند دورهاز راه دور امکان ارتباط و تعامل بين دانشجویان وجود دارد؟شيوه ارزشيابی تحصيلی و آزمون

د.ھای حضوری است بنابراین مدارک اعطایی در این دوره ھا معادل مدارک دوره ھای حضوری می باش

ن امکان فراھم آمده است که دانشجویان دوره ھایامروزه به مدد تکنولوژی پيشرفته و امکاناتی که شبکه جھانی اینترنت در اختيار گذارده، ای

اتيد، باسایردانشجویان نيز ارتباط زنده ومستقيمآموزش از راه دور بتوانند با شرکت در کCسھای مجازی ضمن بھره مندی از آموزش زنده توسط اس

ثراتگفته می شود. بنابراین، در این گونه کCسھا ایراد برخی منتقدان مبنی بر انزوای افراد و اPaceb-Classداشته باشند. به این شيوه به اصطCح

بته، نوع دیگر آموزش از راه دور ھم وجود دارد کهنامطلوب پرورشی ناشی از عدم ارتباط با سایر دانشجویان شاید چندان موردی نداشته باشد. ال

طالب درسی می پردازد. این شيوه گفته می شود وھر دانشجو در آن به تنھایی و بدون ارتباط با سایر دانشجویان به یادگيری مPaceb-Selfبه آن 

 ویا قادر نيستند که بطور منظم و بر اساس یکبویژه مناسب افرادی است که به دTیل مختلف امکان حضور به موقع در کCسھای مجازی را ندارند

برنامه از پيش تعيين شده به مطالعه دروس بپردازند.

اند، اما الزاما" نيازی به حضور تمام وقت و آن Tیندوره ھای آموزش از راه دور مدرس ھم دارد و کليه دروس توسط اساتيد فن طراحی و تدوین شده 

ندارد. اما در دوره ھای گروھی که بصورت کCسھای درس مجازی برگزار می شود و ا  ناميده می شوند،paceb-classصطCحا" اساتيد وجود 

تباط است و آنھا را درآموزش مطالب و رفعمعموT" یک استاد بطور زنده و مستقيم و درست مانند کCسھای درس معمولی با دانشجویان در ار

 توان نا دیده گرفت. از جمله مھمترین مزیای ایناشکاTت یاری می دھد. مزایای استفاده از آموزش الکترونيکی برای سازمانھا و موسسات را نمی

الکترونيکی است. صرفه جویی ناشی از حذفشيوه برای ساز مانھا و موسسات می توان به کاھش ھزینه ھا، که مھمترین عامل انتخاب آموزش 

 دانشجویان، ھزینه اجاره اتاق یا خوابگاه بهبخشی از ھزینه ھا از قبيل حقوق اساتيد، اجاره محل کCسھای درس، ھزینه مسافرت و رفت و آمد

ی بزرگ از این شيوه آموزشی، تقليل زمان دوریراحتی قابل اندازه گيری و محاسبه است; اما شاید مھمترین عامل استقبال شرکتھا و سازمانھا

از کار کارکنان، ھنگام شرکت در دوره ھای آموزش حين خدمت باشد.

 درصد کاھش می یابد. ھمچنين افزایش به کار گيری۶٠ تا ۴٠بر اساس برخی تحقيقات انجام شده زمان آموزش نسبت به شيوه ھای سنتی بين 

 درصدی نسبت به روش ھای سنتی٢۵زایش عملی آموخته ھا در این شيوه آموزش که، تحقيقات مستقل انجام شده در این زمينه حاکی از اف

 بسيار سریع و ارزان که با استفاده از این شيوهاست. اخذ آزمون نھایی دوره ھای آموزشی و اعطای گواھينامه و مدرک تحصيلی بطور اتوماتيک و

 داد و درصورت قبولی به وی گواھينامه گذراندن دوره یاآموزش، این امکان وجود دارد که بطور خودکار پس از اتمام دوره دانشجو را مورد آزمون قرار

تحانات حضوری و تصحيح سواTت امتحانی و... نمیمدرک تحصيلی اعطا نمود. بنابراین دیگر الزاما" نيازی به صرف وقت و ھزینه جھت برگزاری ام

ر یادگيری، و افزایش رفاه دانشجویان، مزایای خاصباشد. مزایای استفاده از آموزش الکترونيکی برای دانشجویان درکنار جذابيت بيشتر، تسریع د

ان امکان می دھد که تحصيل خود را در ساعاتآموزش الکترونيکی برای دانشجویان عبارتند از: دسترسی آسان و در زمان دلخواه، به دانشجوی
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فراغت و یا در منزل ادامه دھند.

تر س از عقب ماندن از کCس درھمچنين تعيين سرعت پيشرفت دروس به خواست دانشجو،این خصوصيت موجب کاھش اضطراب به دليل 

 به دليل امکان تعامل زیاد بين دانشجو و مدرس ودانشجویان کند، و افزایش رضایت از تحصيل در دانشجویان تيزھوش تر می شود. قابليت تعاملی،

رسی افزایش می یابد. ھمچنين آگاھی از اینکه درھمچنين بين ھر دانشجو با سایر دانشجویان در این شيوه، انگيزه آنان برای پی گيری مطالب د

دانشجو می گردد. زیرا وی دیگر از این بابت نگرانیاین شيوه، مطالب درسی از به روز ترین منابع انتخاب شده اند، موجب افزایش اعتماد به نفس 

 آموزش الکترونيکی در ایران عCوه بر منافع کلینخواھد داشت که مطالب آموخته شده منسوخ شده باشند و یا متناسب با نياز روز نباشد. منافع

 برای آن برشمرد.از جمله،امکان ارائه آموزش بامطرح شده در زمينه آموزش الکترونيکی، با توجه به وضعيت خاص کشور منافع دیگری را می توان

 در بسياری از دانشگاھھای سنتی موجود،کيفيت باT برای عCقمندان فراگيری موضوعات مختلف علمی با توجه به سطح نسبتا" پایين آموزش

ظرفيت پایين پذیرش دانشگاھھای کشورعلی الخصوص در مناطق دور افتاده. دسترسی آسان به آموزش عالی برای عCقمندانی که به دليل 

ه نام محدودیت ظرفيت پذیرش وجود ندارد. مشکCتامکان ادامه تحصيل ندارند. زیرا در آموزش الکترونيکی و دانشگاھھای مجازی تقریبا" چيزی ب

حدودیتھایی که دارد جواب گوی ھمه نيازھایآموزش الکترونيکی برای سازمانھا و موسسات عليرغم ھمه مزایا، آموزش الکترونيکی به دليل م

آموزشی نمی باشد. برخی از این محدودیت ھا به شرح زیر است:

▪ ھزینه باTی سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری اوليه برای آموزش الکترونيکی، نسبت به شيوه ھای سنتی بيشتر است.

▪ محدودیتھای تکنولوژیک:

ه بيشتر برای بھبود تکنولوژی آموزشی توجيهباید دید که آیا سطح تکنولوژی کنونی جوابگوی نيازھای آموزشی مورد نظر ھست؟ آیا صرف ھزین

گاری کامل بين ھمه این نرم افزارھا و سختپذیر است؟ و آیا درصورت سرمایه گذاری برای ارتقای سطح تکنولوژی نرم افزارھای آموزشی ساز

يکی قابل آموزش نيستند; ھرچند که تعدادافزارھای موجود وجود خواھد داشت؟ برخی صاحب نظران معتقدند که ھمه موضوعات بصورت الکترون

اورھای اجتماعی محلی، مردم اصوT" تمایلیاین موارد محدود است. پذیرش فرھنگی که در برخی مناطق جھان، بنا به ساختارھای فرھنگی و ب

د آموزش الکترونيکی به اندازه سایر شيوه ھایبه استفاده از کامپيوتر ندارند، چه رسد به آموزش الکترونيکی. دTیلی که ممکن است باعث شو

ی از افراد فاقد مھارت ھای تکنيکی Tزم برایآموزشی برای دانشجویان مورد استقبال قرار نگيرد می توان به مسائل تکنيکی که در آن بسيار

استفاده از شيوه ھای آموزش الکترونيکی ھستند

ی تلفن ھای موبایل به شدت گسترش یافته، اما. ھمچنين قابليت تحرک، که ھرچند شبکه اینترنت و استفاده از کامپيوترھای کيفی و جيبی وحت

 با کتاب و دفترھای سنتی را ندارند. کاھش تعامCتھنوز ھيچ یک از موارد فوق از نظر سھولت حمل ونقل و امکان استفاده در ھمه جا، قدرت رقابت

تباط رو در رو و چھره به چھره و زنده تقریبا"فرھنگی و اجتماعی ھم در آموزش الکترونيکی در مقایسه با شيوه ھای سنتی و حضوری آموزش، ار

انشجویان داشته باشد. البته با پيشرفت مداوموجود ندارد. این امر می تواند اثرات منفی ھم بر ميزان پيشرفت درسی و ھم بر رشد شخصيتی د

و سریع تکنولوژی، این مشکل مرتب درحال کم رنگ تر شدن است.

، با توجه به شرایط داخلی مشکCت دیگریمشکCت آموزش الکترونيکی در ایران عCوه بر مشکCت کلی مطرح شده در زمينه آموزش الکترونيکی

سرانه کامپيوترھای شخصی در کشور است کهنيز در این زمينه وجود دارد. مھمترین مشکCت آموزش الکترونيکی در ایران یکی، پایين بودن 

د ندارد. ھرچند ظواھر امر حاکی از افزایش روزمتاسفانه ھنوز ھيچ آمار دقيق و رسمی در مورد تعداد کامپيوترھای خانگی موجود در کشور وجو

ی جز» لوازم ضروری منزل در نيامده است. برخیافزون و بسيار سریع تعداد کامپيوترھای خانگی است، اما ھنوز به دTیل مختلف، کامپيوتر شخص

 خود ناشی از پایين بودن سطح سواد کامپيوتری ونگرش ھای منفی و بدبينانه فرھنگی نسبت به ورود کامپيوتر و اینترنت به محيط خانه که شاید

کاTت آن را جبران می کند؟ وزن و نسبت مزایا و معایبعدم اطCع از قابليت ھای مفيد کامپيوتر باشد.. آیا منافع استفاده از آموزش الکترونيکی اش

تکنولو برنامه آموزشی، مخاطبين، زیرساخت ھای  به اھداف  الکترونيکی بسته  از آموزش  باورھایاستفاده  ارائه دھنده و حتی  ژیک سازمان 

گسترش است و بيشتر صاحب نظرانفرھنگی و اجتماعی متفاوت است. اما جای ھيچ بحثی نيست که این شيوه آموزش به سرعت در حال 

آموزشی است.معتقدند که مزیت ھای چشمگير این شيوه، تضمين کننده نقش رو به گسترش آن در استراتژی ھای 
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دانشگاه گندی شاپور

 پيش از٢٧١دانشگاه گندی شاپور نخستين دانشگاه جھان بود كه در سال 

بنيان گذاری ميCد در شھر گندی شاپور در خوزستان، به فرمان شاپور دوم 

شد. در آن دانشگاه، كه عرب ھا آن را جندی شاپور خوانده اند، رشته ھای

داده آموزش  اخترشناسی،  به ویژه  علوم،  و  اTھيات  فلسفه،  پزشكی، 

كتاب خانه ی و  رصدخانه  آموزشی،  بيمارستان  یك  گندی شاپور  می شد. 

یونانی، ھندی و پھلوی،  زبان ھای  به  نوشته ھایی  نيز داشت كه  بزرگی 

بنيان گذاری برای  الگویی  دانشگاه  آن  می شد.  نگھداری  آن  در  سریانی 

بيت الحكمه در بغداد شد.

● بنيان گذاری گندی شاپور

گندی شاپور یكی از ھفت شھر اصلی امپراتوری ایرانيان در ایالت خوزستان

نسبت اشكانيان  به  را  شھر  این  بنيان گذاری  نویسندگان  برخی  بود. 

باورند كه این شھر را شاپور اول، دومين براین  می دھند، اما برخی دیگر 

پادشاه ساسانی، پس از شكست ارتش والریانوس، امپراتور روم، به سال

٧٠ ميCدی، ساخت و از آن به عنوان پایگاه نظامی و جای نگھداری ٢۶٠

" است، از این نظر پشتبانی می كند. فردوسیھزار اسير رومی بھره می گرفت. واژه ی وندوی شاپور، كه به مفھوم "تسخير شده به دست شاپور

نيز در چگونگی پدید آمدن این شھر آورده است:

نگه كرد جایی كه بد خارسان

از او كرد خرم یكی شارسان

كجا گندشاپور خوانی ورا

جز این نام نامی نرانی ورا

در خوزیان دارد این بوم و بر

كه دارند ھر كس بر او برگذر

از او تازه شد كشور خوزیان

پر از مردم و آب و سود و زیان

یكی شارسان بود آباد بوم

كه پر دخت بھر اسران روم

 و پسرش شاپور آن را به پایان رساند. برای نمونه، ابن ندیمبرخی دیگر از تاریخ نگاران نوشته اند كه بنيان گذاری گندی شاپور را اردشير اول آغاز كرد

د، كسانی را بدان ناحيه ھا فرستاد و از آن ھا ھرچه رامی نویسد: " اردشير برای گردآوری كتاب از ھند و روم و بقایای آثاری كه در عراق مانده بو

ای بسازد كه به بزرگی و شكوه آن مانندی وجود نداشتهمتفرق بود گردآورد و آنچه را متباین بود تاليف كرد." به نظر او، اردشير می خواست مدرسه 
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باشد. اما زمان این كار را پيدا نكرد و پسرش شاپور اول راه او را ادامه داد.

 گسترده و آباد شد. ھنگامی كه ژولين، امپراتورگندی شاپور كه در آغاز روستای كوچكی به نام نيCوه بود در زمان شاپور دوم،ذواTكتاف، شھری

ی شاپور یا شاپور گرد به گنده شاپور، به ميCدی به ایران یورش آورد، شاپور دوم لشكر خود را در آن شھر گرد آورد. از این رو، وندو٣۶٣روم، در سال 

یتخت ساسانيان بود. آن شھر تا زمان یورش عرب ھایمعنای لشكرگاه شاپور، شناخته شد و آرام آرام به صورت گندی شاپور در آمد و زمان زیادی پا

 می شد كه در زبان فارسی نيز به ھمين نام شھرتمسلمان ھم چنان از شھرھای مھم خوزستان و ایران بود و در زبان آنان به جندی شاپور شناخته

ن شھر به آن مركز علمی اسCمی، آرام آرام اھميت خود رایافت. اما پس از بنيان گذاری بيت الحكمه در بغداد و رفتن بسياری از دانشمندان وبزرگان آ

شاه آباد، بر جای مانده سال شكوفایی رو به ویرانی نھاد و اكنون ویرانه ھای آن در نزدیكی شوشتر در جایی به نام ٩٠٠از دست داد و پس از 

است.

● از پادگان نظامی تا پایگاه دانش

. گردآمدن برخی از ماھرترین پزشكان روزگار و به وجودگندی شاپور كه در آغاز به یك شھر نظامی می ماند، آرام آرام چھره ی شھر دانش را خود گرفت

 اخبار الحكما، آغاز آموزش پزشكی در شھرآمدن مركزھای آموزش پزشكی در آن شھر، سرآغاز آن دگرگونی بزرگ بود. قفطی، نویسنده ی كتاب

شھر آمدند و آموزش پزشكی را آغاز كردند. ھم اوگندی شاپور را از زمان اردشير می داند و نوشته است كه دانشمندان و پزشكان سریانی به آن 

ه است كه گفت:"شمشيرھای ما مرزھا رانوشته است كه شكوفایی علمی گندی شاپور در زمان شاپور دوم بوده است و از زبان شاپور نوشت

می گشاید و دانش و فرھنگ ما، قلب ھا و مغزھا را تسخير می كند."

 ميCدی) به شھرت تاریخی خود رسيد، چرا كه به خواست او نھضت علمی توانمندی در ایران۵٧٩- ۵٣١گندی شاپور در زمان خسرو انوشيروان(

 به عالمان و حكيمان و مترجمان و ادیبان توجھی ویژهپيدا شد. وی بنا بر نوشته ھای اكاثياس، فلسفه را از اورانوس طبيب و فيلسوف آموخته بود و

)،Dorostbadرسطو كرد و با كمك جبرایيل درست بد(داشت و ھر یك را به كاری می گماشت. چنان كه بولس ایرانی را مأمور تأليف كتابی در منطق ا

 به روش پرسش و پاسخ كتابی در علوم طبیعنی وزیر یا رئيس بھداری، در سال بيستم از سلطنت خود پزشكان گندی شاپور را گرد آورد تا

و با بزرگمھر، كه به نظر می رسد ھمان برزویه باشد،بنویسند. بھره گيری او از برزویه ی پزشك در ترجمه ی كتاب ھای ھندی و ھم نشينی حكيمانه ا

مشھور است.

ای خوب ھندی را به ایران بياورد. از جمله كارھایانوشيروان بزرگمھر را، كه ریاست دانشكده ی پزشكی را داشت، به ھندوستان فرستاد تا كتاب ھ

 به زبان پھلوی بود كه با نام كليله و دمنه مشھور شد. او عCوه بر این اثرPanchatantraماندگار برزویه ، ترجمه ی كتابی از سانسكریت به نام 

 ميCدی با تCش شمعون١٠٧٠ ھجری/۴۶٢ كه در ارزشمند چند تن از پزشكان ھندی را ھمراه خود به ایران آورد. كتابی ھم به نام حكمت ھندی،

انطاكی از عربی به یونانی ترجمه شد، نيز به او منسوب است.

 ميCدی است۵٢٩رسه ھای روم شرقی به سال از روی دادھای علمی مھم دوره ی انوشيروان، پناه جستن ھفت تن از دانشمندان و فيلسوفان مد

ربانی پذیرفته شدند. آن حكيمان پيروان شيوه یكه از بيم تعصب ژوستی نيانوس، امپراطور روم شرقی، به ایران آمدند و به فرمان خسرو به مھ

 و از پرسش ھا و پاسخ ھای آن دو ،كتابی فراھمنوافCطونی بودند و انوشيروان با برخی از آنان به ویژه پریسكيانوس، گفت وگوھای علمی داشت

ل مسائلی درباره ی مشكCت خسرو پادشاه ایران"شده بود كه اكنون ترجمه ی ناقصی از آن به Tتين در كتابخانه ی سن ژرمن پاریس با عنوان "ح

دام ھا، حكمت طبيعی، اخترشناسی و تاریخموجود است. این كتاب شامل گفت وگوھای كوتاھی در موضوع ھای گوناگون روانشناسی، كارھای ان

طبيعی است.

 ھر آیين و ملتی به گرمی رفتار می شد، آن نھاد آموزشیاز آن جا كه در دانشگاه گندی شاپور، به ویژه در دوره ی انوشيروان، نسبت به دانشمندان از

، از چين و ھند، از مصر و یونان، از مسيحی وو پژوھشی بزرگ ترین مركز علمی جھان آن روزگار شد و دانشمندان و پزشكانی از جای جای جھان

Cف بسياری دیگر از پژوھشگران و نویسندگان، اززدشتی و با ھر نگرش فلسفی گردھم آمدند. از این رو، جرج سارتون، پژوھشگر تاریخ علم، بر خ

ست. گندی شاپور به بيان او:" بزرگ ترین مركز فكریآن مركز علمی و پژوھشی، نه با عنوان مدرسه ی كه با عنوان دانشگاه گندی شاپور یاد كرده ا

ھم مقایسه شوند و به ھم درآميزند."عصر بود و افكار یونانی، یھودی، مسيحی، سریانی، ھندی و ایرانی می توانستند در آن جا با 

● سازمان آموزشی

ن مورد توجه بود. آموزش پزشكی آميزه ایدر دانشگاه گندی شاپور آموزش پزشكی اھميت زیادی داشت و آموزش اخترشناسی و فلسفه پس از آ

 از تاریخ نگاران آن را شھر بقراط نام داده اند واز پزشكی ھندی، یونانی و ایرانی بود و شيوه ی آموزشی آن به اندازه ی پيشرفت كرد كه برخی
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 مبالغه آميز نمی نماید، چرا كه پزشكانی از ھند، چين،قفطی، نویسنده ی كتاب اخبارالحكما آن را از پزشكی یونان كامل تر می داند. این نظر چندان

ند روی كردھای پزشكی گوناگون و نقد آن ھا شده بودند واسكندریه، فينيقيه، ميان رودان و ایران در گندی شاپور گردآمده بودند و باعث آميزش و پيو

 این رو به گندی شاپور وامدار است كه در دورانی كهچنين پيوند و آميزش علمی و فرھنگی تا آن زمان در جھان به وجود نيامده بود. جھان دانش از

مدی وجود نداشته، چنين فرصت ارزشمندی رابرای ارتباط دانشمندان ملت ھای گوناگون و گسترش و پراكنش دانسته ھای علمی ابزارھای كارآ

فراھم كرده است.

بيمارستا نيز در خود داشت. پزشكان آن  بيمارستان آموزشی جھان را  بيماران و آموزششھر گندی شاپور كھن ترین  به كار درمان  ن، ھم زمان 

رین پزشك، كه به ریاست ھمه ی پزشكان می رسيد، بادانشجویان می پرداختند. به نظر می رسد دارای گونه ای از سازمان پزشكی نيز بوده اند. بھت

پادشاه س ویژه ی  پزشك  بيمارستان گندی شاپور،  ریاست  بر  ازلقب درست بد شناخته می شد كه عCوه  بود. جبرایيل درست بد  نيز  اسانی 

الماكول و المشروب، به نام او شناخته شده است،شناخته شدھترین آنان بود كه اجازه نامه ی پزشكی را نيز او صادر می كرد. بيادق، كه كتاب 

پيدا كردند و بسيار مورد توجه شاھان ساسانیاستفان ادسی، تریبونوس و برزویه، از جمله ی دیگر پزشكانی بودند كه به چنان جایگاھی دست 

بودند.

ه می گرفتند. پژوھش ھای اخترشناسی شاملدر گندی شاپور رصدخانه ای نيز برپا شده بود كه دانشجویان دانشكده ی اخترشناسی از آن بھر

 و ماه، تعيين طول و عرض جغرافيایی شھرھاگاه شماری و نگھداری دقيق زمان، تعيين سال كبيسه، رصد كردن ستارگان، برسی گرفتگی خورشيد

ان مسلمان از آن ھا بھره گرفتند. از آن جا كه برایو برخی پژوھش ھا جغرافيایی بود كه پس از آمدن اسCم به ایران به عربی ترجمه شد و دانشمند

ژوھش ھای ریاضی نيز در كار تعيين مساحتبرسی ھای اخترشناسی به دانش ریاضی نياز ھست، پژوھش ھای ریاضی نيز مورد توجه آنان بود. پ

زمين، اندازه ی ماليات و چگونگی كندن كاریز و مدیریت آب، به كار گرفته می شد.

 شباھت زیادی داشت. برای مثال، در دوراندر دانشگاه گندی شاپور انجمن ھای علمی ویژه ای برپا می شد كه به كنگره ھای پزشكی امروزی

ای جای جھان آن ميCدی، جلسه ھای مناظره و گفت و گوی طوTنی تشكيل شد. در این جلسه ھا پزشكان مشھور از ج۵۵٠انوشيروان، به سال 

ذاشتند. گاھی خسرو انوشيروان نيز در آن نشست ھاروز در گندی شاپور گردھم آمده بودند و نظرھا و تجربه ھای خود را به یكدیگر در ميان می گ

 پيش از دوران انوشيروان نيز وجود داشته است،شركت می كرد و خود نيز در گفت و گوھا وارد می شد. البته، به نظر می رسد مناظره ھای علمی

 در دانشگاه برگزیده می شد، پيش از درس در مجلسچرا كه قفطی، از قول تاریخ نگاران می گوید:"شاپور ھر دانشمند جدیدی را كه برای درس دادن

ن پيروز بيرون می آمد، لباس ویژه ی استادی را بر تندانشمندان احضار می نمود و سپس به مناظره امر می كرد. اگر دانشمند نو رسيده از این آزمو

می كرد كه بسيار آراسته بود. "

. آن دانشمندان عبارت بودند از:آمدن دانشمندانی از روم شرقی به ایران باعث توجه بيش تر به فلسفه و گفت و گوھای علمی شد

▪ دمسكيوس سوریانی(از دمشق)،

▪ سيمپليكوس كيليایی(از كيليكيه)،

▪ پوTميوس فروگی(از فریگيه)،

▪ پریسكيانوس لودی(از ليدیه)،

▪ ھرمياس فنيقی(از فينيقيه)،

▪ دیوجانی فينيقی(از فينيقيه)

▪ ایسيدوروس غزی(از غزه).

دند و گندی شاپور زمينه ا ی برای پيشرفت این گونهاین استادان، كه انوشيروان آنان را گرامی داشت، باعث ورود فلسفه ی نوافCطونی به ایران ش

یونان به پھلوی نيز در ھمين دوران اوج گرفت و به شھادت تاریخ نگاران، از جمله ابن ندیم واز فلسفه شد. ترجمه ی آثار فلسفی   بسياری از 

 ی جھان آن روز نيز در گندی شاپور پدید آمد. در آن جاابن خلدون، ھمين كتاب ھا بودند كه از پھلوی به عربی برگردانده شدند.بزرگ ترین كتاب خانه

ب و ریاضی  داروسازی، فلسفه  و  دامپزشكی، گياه شناسی  پزشكی،  در زمينه ی  یونانی وكتاب ھای گوناگونی  پھلوی، سریانی،  زبان ھای  ه 

ساسانی از گوشه و كنار جھان گردآوریسانسكریت نگھداری می شد. آن كتاب ھا با كوشش دانشمندان و پژوھشگران و نيز ھمراھی شاھان 

ی از آن جا به گندی شاپور آورد. آن كتاب ھا، كه شمارشده بود. چنان كه گفتيم، انوشيروان برزویه را به ھندوستان فرستاد و او كتاب ھای ارزشمند

ندی شاپور بود كه بسياری از آن ھا در ھزار نوشته اند، ترجمه ھایی از كتاب ھای پيشينيان و تاليف ھایی از پژوھش ھای استادان گ۴٠٠آن ھا را بيش از 
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، حنين بن اسحاق، پزشك عرب، اثری را ازدوره ی اسCمی به عربی ترجمه شد و پاره ای از آن ھا به زبان عربی در دست است. برای نمونه

ست.جورجس بن جبریل بن بختيشوع، از دانشمندان گندی شاپور، به نام كناش به عربی ترجمه كرده ا

● استادان گندی شاپور

اختند. این برخورد نظریه ھا نتيجه ی اھميت دادن برخی ازگندی شاپور جایگاه برخورد نظریه ھای ایرانی، ھندی و یونانی بود كه یكدیگر را بارور می س

 كردن فضایی بود كه اندیشمندان سراسر جھان راپادشاھان ساسانی، به ویژه خسرو انوشيروان، به گردآوری كتاب از جای جای جھان و نيز فراھم

به سوی گندی شاپور فرامی خواند.

دانشمند خسرو انوشيروان است. وی در قرنبرزویه: دانشمند و پزشك نامدار دوره ی ساسانی كه برخی گمان می كنند ھمان بزرگمھر، وزیر 

) بود كهPanchatantara ھندی پنچاتانترا (ششم ميCدی می زیسته به فرمان انوشيروان به ھندوستان سفر كرده است. رھاورد سفرش نيز كتاب

برای آن برگزید. این كتاب مجموعه ای از داستان ھایآن را از زبان سانسكریت به زبان پارسی ميانه یا پھلوی ترجمه كرد و نام كليله و دمنه را 

 ی پزشكی سخن گفته است كه آن را كھن ترین مقالهپندآموز است كه جانوران بازیگران اصلی آن ھستند. اما برزویه در مقدمه ی این كتاب درباره

وید كه چرا و كی به پزشكی روی آورده استدرباره ی اخCق پزشكی می دانند. این مقدمه شرح حال یك پزشك به قلم خودش نيز ھست. او می گ

و ھدف نھایی پزشك چه باید باشد:

گرایش پيدا كردم، پزشكی بود كه با عCقه ی" چون نوشتن آموختم پدر و مادر را سپاس گفتم و به علم روی آوردم. نخستين دانشی كه بدان 

 و عCقه ی من بدان فزونی یافت و با گرایش بيش تر رویبسيار به فراگرفتن آن پرداختم. چندان كه اندك بھره ای از آن بردم، برتری ھای آن بشناختم

 چيز، كه تكاپوی اھل دنيا از آن نتواند۴خویش را ميان به آموختن آن نھادم. چون در این دانش به آن جا رسيدم كه به درمان بيماران پرداختم، نفس 

 چيز یعنی فراوانی مال،۴ت كه از ميان این گذشت، مخير گردانيدم و با خود گفتم: برای شخصی مانند من و در چنين دانشی سزاوار چنان اس

ردم كه علم پزشكی نزد ھمه ی خردمندان و در ھمه یلذات حال، ذكر سایر و ثواب باقی، شایسته ترین را برگزینم و در این اختيار چنين استدTل ك

دین ھا ستوده است و در نظر ھيچ یك از اھل دین ناپسند نيست ...

وجه داشته باشد. پس بر آن شدم كه من نيز در اینو در كتاب ھای پزشكی آورده اند كه برترین پزشكان آن است كه بر درمان از جھت ثواب آخرت ت

 كه می توانست با بھای آن ثروت روزگار را به چنگكار پاداش آخرت بخواھم و در پی مزد نكوشم و گرنه مانند آن بزرگان باشم كه یاقوت خویش را

ماران روی آوردم. ھرجا بيماری یافتم كه در وی اميدآورد، در برابر خرمھره ای بی ارزش می فروخت ... پس به اميد پاداش جھان باقی به درمان بي

ز درد و رنج ایشان ممكن می نمود، باری از دستتندرستی بود به یاریش شتافتم و آن كسان را نيز كه در ایشان اميد سCمت نبود، اما كاستن ا

و آن كه را توان پرستاری نداشتم، به راھنمایيشننھادم و در مداوای آنان كوشش فراوان كردم. ھر كسی را توانستم خود به پرستاریش پرداختم 

اش نخواستم و بر ھيچ یك از مانندان خویش، كه در دانشپرداختم و داروھای Tزم را در اختيارش نھادم و از ھيچ فردی در برابر این كارھا مزد و پاد

مانند من و در مال و جاه برتر از من بودند، رشك نبردم" .

▪ بختيشوع اول:

فكندند. بخت از واژه ی بختن مشتق شده استنيادی بزرگ و پزشك شناخته شده ی گندی شاپور كه فرزندان او پایه ھای پزشكی اسCمی را پی ا

ه معنای مسيح است. بنابراین، بختيشوع به معنایو در زبان پارسی باستان به معنای رھایی و نجات است. واژه ی یشوع نيز در عبری و سریانی ب

نجات یافته ی عيسی است.

▪ ماسرجویه:

كه در دوره ی اسCی كتابی را با نام كناش اھرنپزشكی ایرانی سریانی زبان یھودی كه در دربار امویان به پزشكی پرداخت و نخستين فردی است 

گندی شاپوری، یكی گرفته اند.القس(در داروشناسی) به زبان عربی ترجمه كرد. برخی به نادرست او را با ماسرجویه ی مسيحی 

 ميCدی، در كھن سالی از٧۶۵ ھجری/١۴٨ در جورجس بن جبریل بن بختيشوع: در آغاز حكومت عباسيان پزشك ارشد بيمارستان گندی شاپور بود.

در بغداد بماند و كتاب ھایی را از یونانی به عربیسوی منصور، خليفه ی عباسی، به بغداد فراخوانده شد تا در معده اش را درمان كند. او مدتی 

 ميCدی به وطن خود بازگشت و شاگردش، عيسی بن شھCفا، به عنوان جانشين٧۶٩ ھجری/ ١۵٢ سال كار در بغداد در ۴ترجمه كرد. وی پس از 

وی به بغداد فراخوانده شد.

حنين بن اسحاق به عربی ترجمه كرده است. كتابجورجس در گندی شاپور كتاب ھایی به سریانی تاليف كرده بود كه اثری از او به نام كناش را 

ا مطالب زیادی نقل شده است. رازی در الحاوی بر اھميتاTخCط و دیابطا( درباره ی بيماری قند) دو اثر از وی است كه در كتاب الحاوی رازی از آن ھ
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درمان یك بيماری حاد به دست جورجس نيز تاكيد كرده است.

▪ عيسی بن شھCفا:

شاگرد جورجس

▪ ابراھيم:

شاگرد جورجس

▪ سرجس:

شاگرد جورجس

▪ بختيشوع بن جورجس:

در  و  پدر خدمت كرد  عنوان جانشين  به  زمان خود٧٨٧ ھجری/١٧١در گندی شاپور  پزشك  بھترین  را  فراخوانده شد. وی  بغداد  به  ميCدی   

ا در الحاوی رازی آمده است.می دانستند. كتاب الكناش و كتاب التذكره را به وی نسبت می دھند كه نقل قول ھایی از آن ھ

▪ جبریل بن بختيشوع جورجس:

١٩٠ از كنيزان ھارون در  ميCدی از سوی پدر به یحی بن خالد برمكی معرفی شد و پس از درمان موفقيت آميز بيماری یكی٧٩١ ھجری/١٧۵در 

ماری در توس( در خراسان بزرگ) به ميCدی به عنوان پزشك ویژه ی دربار منسوب شد. ولی ھنگامی كه در آخرین ابتCی ھارون به بي٨٠۵ھجری/

خليفه به جای بختيشوع با وی مشورت كرد،وظيفه ی خود به عنوان مشاور پزشكی بی پروا عمل كرد، مورد بی توجھی قرار گرفت. اسقفی كه 

ی اجرای فرمان را به تاخير انداخت و امين، پسر ھارون،خليفه را عليه او برانگيخت و سرانجام ھارون فرمان به مرگ او داد. با وجود این، فضل برمك

او به بار دیگر به سمت پزشك ویژه برگزید.

 ميCدی، آزادی خود را بازیافت. اما بار دیگر مورد بی مھری قرار٨١٧ ھجری/٢٠٢ھنگامی كه مامون بر امين پيروز شد، جبریل به زندان افتاد و در 

 ميCدی، مامون به ناچار او را فراخواند، زیرا بيماری وی را٨٢٧ ھجری/٢١٢گرفت و دامادش، ميخایيل، را به جای وی قرار دادند. با وجود این، در 

ا وی شد، اما دیری نپایيد كه جبریيل سال پس از آنپزشكان دیگر نتوانسته بودند درمان كنند. درمان خليفه باعث بازگرداندن جایگاه و دارایی ھ

زندگی را بدرود گفت. وی را در صومعه ی سرگيوس در تيسفون(مداین) به خاك سپردند.

ـ فھرست آثار

) صفات نافعه كتبھا للمامون١

) رساله الی مامون فی المطعم و المشرب٢

) كتاب فی الباء٣

) مقاله فی العين۴

) رساله الی المامون یامره بما اجتمعت عليه فCسفه الروم و الفرس۵

) ورم الخصی (در الحاوی رازی از آن یاد شده است)۶

▪ بختيشوع بن جبریل:

٢۵۶غير ھمراھی كرد و تا زمان مرگش در پس از مرگ پدر به جایگاه پزشك ویژه ی مامون رسيد و خليفه را در لشكركشی ھایش به آسيای ص

ده شد و در دوره ی متوكل به بحرین تبعيد ميCدی به عنوان پزشك دربار خليفه فعاليت كرد. با وجود این، یك بار به گندی شاپور فرستا٨٧٠ھجری/

شد.

ـ فھرست آثار

) رساله التی عملھا الی المامون فی تدبير البدن جوابا عن كتابه یسال ذلك١

) نصائح الرھبان فی الدویه المركبه٢

) مختصر بحسب اTمكان فی علم اTزمان و اTبدان٣

) رساله فيھا نكت من مخفيات الرموز فی الطب۴

) نبذه فی الطب۵

ابن ابی اصيبعه از كتاب الحجامه عی طریق المساله و الجواب نيز نام برده است.
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▪ ابویوحنا ماسویه:

 سال در گندی شاپور به كار مشغول بود تا جبریل، پزشك ویژه ی٣٠ابو زكریا یوحنابن ماسویه ی خوزی(خوزستانی) پدر ماسویه ی معروف است كه 

بغداد رفت و فضل بن ربيع او را گرامی داشت. وی باھارون الرشيد، كه ریيس بيمارستان بود به دTیل شخصی او را از كار بركنار كرد. ماسویه به 

جبرایيل سایه افكند. ماسویه در چشم پزشكیپشتيبانی فضل به عنوان پزشك ویژه ی خليفه و مدیر بيمارستان بغداد برگزیده شد و بر شھرت 

 پزشكی(چشم پزشكی) پرداختمھارت چشمگيری داشت و نخستين پزشكی است كه در دربار خليفه ھای عباسی به یك شاخه ی تخصصی

سویه، ميCدی، دیده از جھان فروبست. درباره ی آثار وی چيزی نمی دانيم، اما پسرش ابویوحنابن ما٩ ھجری/٣ ماسویه در یك چھارم آغازین سده ی 

مولف توانایی بوده است.

▪ ماسویه:

 ميCدی در گندی شاپور به عنوان پسر یك داروشناس و پزشك گندی شاپور، به٧٧۶ ھجری/١۶٠یوحنابن ماسویه مشھور به ابن ماسویه، در سال 

فت و پس از او به عنوان پزشك ویژه ی خليفه و مدیردنيا آمد. وی سال ھا در گندی شاپور به كار پزشكی پرداخت تا این كه ھمراه پدر به بغداد ر

 ميCدی).٨۶١ ھجری/٢۴٧بيمارستان بغداد برگزیده شد. وی مدتی نيز در بيمارستان سامرا كار كرد(

ه است. به فرمان خليفه ی بزرگ، مامون عباسی،ماسویه استاد حنين بن اسحاق بود و برخی از آثار پزشكی یونانی ھا را به سریانی ترجمه كرد

تا   پژوھش ھای كالبدشناسی خود را انجام  بيزانسميمون ھای انسان ریخت برای ماسویه فراھم می شد  دھد. ھمچنين به فرمان مامون به 

مھم ترین منابع رازی برای نگارش الحاوی بوده است. رازیفرستاده شد تا كتاب ھای یونانی تھيه كند. آثار و در كنار آثار جالينوس و دیوسكوریدس از 

ه آثار ماسویه، ما را از چيره دستی و دانایی او در پزشكیدر این كتاب بيش از ھزار بار از ماسویه یاد كرده است و اعتماد این پزشك نامدار ایرانی ب

آگاه می سازد.

له ھایی در موضوع ھایی ماند چشم پزشكی،ھر چند ماسویه پيرو آیين مسيح بود، بيش تر به زبان ھای سریانی و عربی نوشته است. او رسا

زشكی و كالبدشناسی با ارزشی به او نسبتتب ھا، سردرد، ماليخوليا، صرع ، آزمون پزشكان و فوریت ھای پزشكی نوشته است. نوشته ھای پ

نظم در اثر پزشكی از وی گزارش كرده است به ویژه، دغل العين (نارسایی چشم) كه نخستين رساله ی م٢۴داده شده است. ابن ابی اصيبعه 

كھن ترین تك نگاری دوره ی اسCمی درباره یچشم پزشكی است و ترجمه ی Tتين آن در قرون وسطی شھرت فراوانی پيدا كرد. كتاب الحميات او 

زشكان نوشته بود كه در دست ما نيست، اما درتب ھاست و پتروس اسپانيایی آن را به Tتين تفسير كرده است. او كتابی نيز پيرامون آموزش پ

كتاب ھا پزشكان و تاریخ نگاران از آن بسيار سخن گفته شده است.

ـ فھرست آثار

) نوادر الطب یا الفصول الحكميه و النوادر الطبيه التی كتبھا یحی بن ماسویه الی تلميذه١

) كتاب الحميات٢

) دغل العين٣

) معرفه محنه الكحالين (درباره ی چشم پزشكی)۴

) الكناش المشجر۵

) كتاب فی جواھر الطب المفرده باسمائھا و صفاتھا و معادنھا۶

) كتاب اصCح اTدویه المسھله٧

اTفاویه) كتاب خواص اTغذیه و البقول و الفواكه و اللحوم و اTلبان و اعضاء الحيوان و اTبازیر و ٨

) كتاب ماءالشعير٩

) كتاب اTزمنه١٠

) كتاب الجواھر و صفتھا و صفه الغواصين و التجار١١

) ذكر خواص مختبره علی ترتيب العلل١٢

) المره السوداء١٣

) المنجح فی التداوی من صنوف المراض و الشكاوی١۴

) نبذه لطيفه عن ابن ماسویه١۵
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) البستان و قاعده الحكمه و شمس اTداب١۶

) مختصر فی معرفه اجناس الطب و ذكر معادنه١٧

) كتاب تركيب العين و عللھا و ادویتھا١٨

) كتاب فی اTغذیه٢٠) رساله فی العين١٩

) كتاب فی اTشربه٢١

) كتاب فی الفصد و الحجامه٢٢

) كتاب فی الجذام٢٣

) كتاب فی البلغم٢۴

) كتاب عCج النساء اللواتی Tیحبلن٢۵

) كتاب الماليخوليا و اسبابھا و عCماتھا و عCجھا٢۶

) كتاب فی صداع و علله و اوجاعه و ادویته٢٧

) كتاب السموم و عCجھا٢٨

) كتاب التشریح٢٩

) كتاب الصوت و البحه٣٠

) كتاب دفع مضار اTدویه٣١

) الجامع یا جامع الطب مما اجتمع عليه اطباء فارس و الروم٣٢

) كتاب الكمال و التمام٣٣

) الكامل فی (اTدویه) المنقيه٣۴

) كتاب اTسھال٣۵

) كتاب السدر و الدوار٣۶

) كتاب فی ضرر اTغذیه٣٧

) كتاب شراب الفاكھه٣٨

) كتاب الرحم(اTرحام)٣٩

) كتاب فی وجع المفاصل۴٠

) كتاب محنه اTطباء(الطبيب)۴١

) المسائل۴٢

) كتاب اTبدال۴٣

) مقاله فی الجنين و كونه فی الرحم( درباره ی جنين و رشد آن در زھدان)۴۴

 فصل، كتاب البصيره، كتاب الجوھر، كتاب الرجحان، كتاب السر الكامل،٣٠ابن ابی اصيبعه كتاب ھای دیگری را نيز به او نسبت می دھد: البرھان در 

تاب مجسه العروق، كتاب المعده، كتاب القولنج،كتاب الدیباج، كتاب الطبيخ، كتاب لما امتنع اTطباء من عCج الحوامل فی بعض شھور حملھن، ك

ب فی السواك و السنونات.كتاب فی ترتيب سقی اTدویه المسھله بحسب اTزمنه و بحسب اTمجزه، كتاب فی دخول الحمام، كتا

▪ ميخائيل بن ماسویه:

كی شناخته می شود. او ھيچ دارویی را به كار نمی برد مگرفرزند ابویوحنا ماسویه و برادر ماسویه ی نامدار كه به خاطر احتياط بيش از اندازه در پزش

اد مامون بود. سال به كھر رفته باشد. ھر چند او به شھرت برادر خود نرسيد، ھمواره از پزشكان مورد اعتم٢٠٠آن  كه پيش از آن دست كم 

▪ كوسج:

 ميCدی كه پسرش شاپور به شھرتی افزون تر رسيد. اثری به نام اقراباذین نوشت٨ ھجری/٢سھل بن شاپور كوسج اھوازی، پزشك مشھور قرن 

 ميCدی٩ ھجری/٣جست وجو كرد. وی در آغاز قرن كه از آن فراوان به نيكی یاد شده و بخش ھایی از آن را باید در بين آثار داروشناسی عربی 

درگذشت.
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▪ شاپوربن سھل:

٢۴٧ھرھا كتاب نوشته است. وی در سال پزشك پارسی قرن نھم ميCدی كه پيرو آیين مسيح بود. او نخستين پزشكی است كه درباره ی پادز

 ميCدی درگذشت.٨۶٩ ھجری/٢۵۵ ميCدی از سوی متوكل عباسی به بغداد فراخوانده شد و در ٨۶١ھجری/

ـ فھرست آثار

) كتاب القرباذین الكبير(كتاب پدزھرھا)١

) كتاب قوی اTطعمه و مضارھا و منفعھا٢

) كتاب اTشربه و منافعھا و مضارھا٣

) ترجمه كتاب صنعه الدویه المركبه از سریانی۴

ر زمان مروان می زیسته است، اشتباه گرفته▪ ابن ماسرجویه: این ماسرجویه ی مسيحی گندی شاپوری، اغلب با ماسرجویه ی بصری یھودی كه د

ده ، نوی وی و به نوشته ی برخی دیگر،می شود. وی پدر صحاربخت پزشك بوده و عيسی بن ماسرجویه، كه وی نيز پزشك شناخته شده ای بو

فرزند دوم او بوده است.

ـ فھرست آثار

) رساله فی ابدال اTدویه و ما یقوم مقام غيرھا١

) كتاب فی الغذا٢

) كتاب فی الشراب٣

) كتاب فی العين۴

▪ چھاربخت:

سير كرده است. ابوریحان در كتاب الصيدنه ییا صھاربخت، فرزند ماسرجویه ی مسيحی كه كناش جورجس را از متن سریانی به عربی ترجمه و تف

كتاب او برگرفته است. عيسی پسر چھاربخت نيز در كارخود از نوشته ی او بھره ی فراوان برده است. بيرونی نام ھای ایرانی گياھان دارویی را از 

پزشكی بود.

▪ عيسی بن ماسرجویه:

دو كتاب اTلوان و الروائح و كتاب الطعوم را نيزفرزند یا نوه ی ماسرجویه ی مسيحی كه در ترجمه ی آثار سریانی به عربی دست داشته است. او 

نوشته بود كه ھر دو از بين رفته است.

▪ حارث بن كلده:

ی در گندی شاپور آموزش دید و پيوسته با آن جا ارتباطاز معاصران پيامبر اسCم(ص) و از پيشگامان پزشكی در ميان عرب ھا بود. بر اساس روایت ھا و

 شده است. وی پس از پيامبر نيز زنده بوده و بهداشت. به عCوه، در برخی منبع ھا از گفت و گوی او با خسرو انوشيروان پيرامون پزشكی نوشته

 بين نوشيروان، در دست است.احتمال زیاد به اسCم نگرویده است. بخش ھایی از كتاب وی با نام المحاورات فی الطب بينه و

ست كه كتاب ھای ایرانی می خوانده است و اگر حبفرزند خوانده ی او، نظر، نيز پزشكی می دانست و ابن اسحاق تاریخ نگار درباره ی او گفته ا

فت كه با داروھای ایرانی آشنا بوده است."ابن حارث" كه ابن سينا تركيب آن را در القانون آورده است، به راستی از او باشد، باید گ

▪ حنين بن اسحاق:

اشته است. وی در حيره به دنيا آمد و پدرشبا Tتينی ، یكی از دانشمندان مسيحی كه به عنوان مترجم سھم بزرگی در پيدایش علوم اسCمی د

اسویه، پزشكی آموخت. او با پشتيبانی خانداندر آن جا داروفروشی داشت. حنين در گندی شاپور و در بغداد زیر دست پزشك مشھوری چون ابن م

ھمين ترجمه ھا را با پشتيبانی بنوموسی،بختيشوع و سلمویه توانست آثار بسياری را از یونانی به سریانی ترجمه كند. سپس، شاگردانش 

دانشمندان ایرانی، بار دیگر به عربی ترجمه كردند.

▪ سلمویه بن بنان:

 قمری از پزشكان دربار و پزشك شخصی خليفه شد.٢١٨از سریانی زبانان گندی شاپور و از منتقدان برجسته ی ابن ماسویه كه در زبان معتصم در 

 بار در بخش داروشناسی١٣ بار در بخش درمانی و ٢ازی اسحاق بن حنين به بيان پدر خود او را داناترین مردم روزگار خود در كار پزشكی می داند. ر

از او یاد كرده است.
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▪ یوحنابن سرابيون:

پزشكان سریانی زبان دوره  بود. گرچه خاستگاه او را به درستییا یحيی بن سرافيون مشھور به ابن سرابيون، از شناخته شده ترین  ی اسCمی 

ش به سریانی نوشت: كناش بزرگ(الكناش الكبير) درنمی دانيم، او بررسی آثار او نشان می دھد كه از دانش آموخته ھای گندی شاپور است. دو كنا

 فصل. كناش كوچك او را در زمانی اندك سه بار به عربی برگداندند و شناخته شده ترین كتاب٧ فصل و كناش كوچك(الكناش الصغير) در ١٢

از روی مقاله ی ھفتم كناش كوچك رونویسی كردهداروشناسی در ميان پزشكان مسلمان بود. ابن سينا نزدیك یك سوم كتاب پنجم القانون خود را 

و در نوشته ھای خود یاد كرده اند. از كتاب او چنداست. رازی، سيد اسماعيل گرگانی، ابن بيطار اندلسی(اسپانيایی) و بسياری دیگر، بارھا از ا

ی دیگر آگاه می سازد.ترجمه ی Tتين نيز در دست است كه ما را از اثرگذاری او بر پزشكان اروپایی در ونيز و جاھا

▪ احمد نھاوندی

رد قمری) اخترشناس و ریاضی دان ایرانی كه در گندی شاپور به رصدھای اخترشناختی پرداخت و مو٢٣٠ تا ٢٢٠احمد بن محمد نھاوندی(وفات در 

لمشتمل را به نگارش درآورد. ھر چند از این كتاب چيزی برتوجه یحيی ین خالد برمكی بود. او بر پایه ی رصدھایی كه انجام داد، كتابی با نام الزیج ا

نيز به او منسوب است: الجمع و التفریق، المدخلجای نمانده، اما از آن در نوشته ھای دانشمندان مسلمان بارھا یاد شده است. سه كتاب دیگر 

الی علم النجوم و كتاب الی محمد بن موسی فی النيل.

● سرانجام گندی شاپور

ن رو، جرجيس پسر بختيشوع، مدیر ھجری قمری، منصور به بيماری سختی مبتC شد كه پزشكان نتوانستند او را درمان كنند. از ای١۴٨در سال 

صور، چھار سال در بغداد ماند و پزشكی ایرانی را دربيمارستان گندی شاپور، برای درمان او به بغداد دعوت شد. این پزشك ایرانی پس از درمان من

ترتيب، پزشكی ایرانی به دنيای اسCم راه یافت.بغداد آموزش داد. او پس از بازگشت به ایران، عيس بن  شھCفا را جانشين خود كرد و به این 

پایتخت نيز به   جھان اسCم، بغداد، فراخوانده شدند و جایگاهآرام آرام در دوران ھارون و مامون عباسی پزشكان مشھور دانشگاه گندی شاپور 

 مشھور آن كاسته نشد و دست كم تا یك سده ی دیگرشایسته ای در آن شھر پيدا كردند. با این ھمه، از پویایی دانشگاه گندی شاپور و بيمارستان

ھمچنان پيشرفته ترین مركز علمی جھان بود.

از راه آنان به بغداد و دیگر سرزمين ھای اسCمیبا روی آوردن دانشمندان گندی شاپور به مركز جھان اسCم، دستاوردھای علمی گندی شاپور نيز 

 پس از سوم و چھارم ھجری آرام آرام به ویرانیرسيد و باعث شكوفایی دانش در آن جا شد. بنابراین، ھر چند ساختمان گندی شاپور در سده ھای

ی تاریخ بدانيم، ھنوز ھم از دستاورردھای آن بھره مندیم.روی نھاد، اما نفوذ معنوی آن ادامه پيدا كرد و اگر پيشرفت دانش را كاری پيوسته به درازا

دند و خود پيشگام بيمارستان ھای اروپا گردیدند.چنان كه بيش تر بيمارستان ھای جھان اسCم با الگوبرداری از بيمارستان گندی شاپور ساخته ش

 در زبان عرب با ھمان نام ھا خوانده می شوند.چه بسيار داروھایی كه با نام فارسی خود در كتاب ھای پزشكی عربی نوشته شده اند و ھنوز ھم

به عربی نوشتند، اما ایرانی بودند و چه بسيارچه بسيار كانی ھایی كه با نام فارسی خود در زبان عرب وارد شدند. چه بسيار فيلسوفانی كه 

ه عربی بازگرداندند. بنابراین، مسلمانان از راه ایرانيان وریاضی دان و اخترشناس مسلمان كه كتاب ھایی مانند زیج الشاه، زیج الشھریار را از پھلوی ب

اری دیگر، آشنا شدند. دانشمندان مسلمان نيز، كهبنياد علمی گندی شاپور با دانش پيشينيان، ھندی ھا، یونانی ھا، ایرانی ھا، چينی ھا و بسي

بيش ترشان ایرانی بودند، آن دانش ھا را گسترش دادند و سپس به اروپایی ھا ھدیه كردند.

منبع : جزیره دانش

http://vista.ir/?view=article&id=261366

دانشگاه مستقل وابسته
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سکوت قانون اساسی در مورد آموزش عالی، به رغم تاکيدش بر آموزش

برای تاسيس دانشگاه تا سطح آموزش عالی، راه را  رایگان برای ھمگان 

غيردولتی در ایران باز کرد؛ آن ھم درست در بحبوحه جنگ و در سال ھای

 زمانی که ھمه چيز به سرعت در حال دولتی شدن بود.۶٠اوليه دھه 

دانشگاه آزاد که برای جبران کمبودھای دانشگاه ھای دولتی و برای پوشش

کسانی که از تحصيCت عالی

بازمانده بودند، تاسيس شده بود، خيلی زود توانست گسترش پيدا کند، و

نه تنھا آموزش عالی را به دورترین نقاط کشور برساند، بلکه خود به دليلی

برای اھميت برخی از مناطق تبدیل شود، چنان که بسياری از مناطق به

سبب وجود دانشگاه آزاد رونق یافته اند. این حضور پررنگ در سطح جامعه،

و را جبران کند، اما یک سوال بزرگ را در دلاگر چه توانسته در دو دھه گذشته، کاستی ھای نظام آموزش عالی دولتی در جذب و پرورش دانشج

به  آزاد-  دانشگاه  از  افتراق دانشگاه ھای سراسری  نقطه  باقی گذاشته است؛  آموزش عالی  آموزش عالینظام  بخش  ترین  بزرگ  عنوان 

وزھا به مدد پذیرش دانشجویان شبانه در دانشگاهغيرانتفاعی- در کجاست؟ اگر از کنار مساله شھریه یی بودن دانشگاه آزاد بگذریم - که این ر

 قائل شد؟ آیا دانشگاه ھای آزاد از سطحھای سراسری دیگر مCکی برای جدایی این دو نيست- دیگر چه وجه افتراقی برای این دو می توان

درسی متفاوت و مناسب تری را برای انتقال دانشکيفی بيشتری برخوردارند؟ به دليل استقCل مالی از ھيات علمی بھتری بھره می برند؟ برنامه 

زتری دارند؟ یا...به دانشجویان پی می گيرند؟ امکانات بھتری را در اختيار دانشجویان قرار می دھند؟ فضای با

صيلی اخذ شده توسط دانشجویان در ھر یک ازمی توان خيلی ساده به تمامی این سواTت پاسخ منفی داد، و ھمه را به ميزان اعتبار مدرک تح

بازار کار برای ھر یک ارجاع داد؛ چنان که ھمچنان دانشگاه  آزاد به عنوان اولویت دوم و پشت سر دانشگاهاین دو دانشگاه و ميزان تقاضای 

ن دانشگاه ھا است.سراسری قرار می گيرد، و این ھمه نه به سبب مساله شھریه، که به سبب ميزان اعتبار علمی ای

ا کارآمدی را برای این سيستم آموزش عالیچه اتفاقی افتاده است؟ گویا خصوصی سازی نتيجه یی عکس در بر داشته و برخCف انتظار نه تنھ

با وجود گسترش کمی حيرت انگيزی که داشته، ھمچنان در اولو نياورده، که  بار  یت انتخابی نيست. اگر ظھور دانشگاه ھایغيرانتفاعی به 

الی را به ارمغان آورده است، اینجا حضورخصوصی در غرب، زمينه ساز رقابت ھایی ميان دانشگاه ھای مختلف شده، و رشد و توسعه آموزش ع

که معضلی تحت عنوان انبوه فارغ التحصيCن دردانشگاه به اصطCح خصوصی آزاد نه تنھا نتوانسته در توسعه علمی کشور نقشی بسزا بازی کند، 

اه ھا را در اولویت دوم قرار می دھد و ميل به جذبجست وجوی کار را ھم به جامعه تحميل کرده است چرا که بازار کار، فارغ التحصيCن این دانشگ

آنھا قائل است. عدد دو رقمی بيکاری ھم بهفارغ التحصيCن دانشگاه ھای سراسری دارد، که اعتبار علمی بيشتری را به درست یا غلط برای 

به خيل بيکاران خوا  ًTھند پيوست یا در مشاغل غيرمرتبط با رشتهسادگی به ما نشان می دھد ميزان قابل توجھی از این دانشجویان احتما

تحصيلی مشغول به کار خواھند شد (از دانشگاه آزاد به کار آزاد).

از رانت ھای دولتی، و با کمک مشخص افرادی درنگاھی به وضعيت دانشگاه آزاد نشان می دھد این دانشگاه اگر چه در ابتدای امر با استفاده 

نایی دست پيدا کرده است که از لحاظ مالیدولت- که در ترکيب ھيات موسسان آن روشن است- به راه افتاده است، اما امروزه به چنان توا

 دانشگاه ھای خصوصی در جھان از لحاظ مالیاستقCل Tزم را از دستگاه ھای دولتی داشته باشد. بنابراین دانشگاه آزاد اسCمی، ھمچون ھمه

این مساله ناقض خصوصی بودن آن نيست.مستقل از دولت و خودکفا شده است و تنھا در بخش ھایی از کمک ھای دولت استفاده می کند که 

ظام آموزش عالی در ایران است؛ چنان که اگر چهآنچه که خصوصی بودن این دانشگاه ھا را در پرده یی از ابھام فرو می برد، تناقض ساختاری ن

شورای عالی انقCب فرھنگی تنظيم می شود، ودانشگاه آزاد از نظر اقتصادی خودکفا است، اما سياست ھای کCن آن در سایه دولت و زیر نظر 

وصی در جھان می شناسيم را نشان می دھد.این درست نقطه یی است که وجه تمایز ميان این دانشگاه با آنچه ما به عنوان آموزش عالی خص

سری بوده است، در دانشگاه آزاد که قرارعدم استقCل دانشگاه ھا، اگر ھمواره محل بحث و اعتراض فعاTن دانشجویی در دانشگاه ھای سرا

ت و وظيفه یی را بر عھده نگرفته است و تاميناست غيرانتفاعی باشد، وجه پررنگ تری پيدا می کند. آنجا که حاکميت حتی در جایی که مسوولي

 مواردی از جمله فعاليت ھای صنفی- سياسیمالی آن را ھم به خود دانشجویان- در مقام مصرف کنندگان- احاله کرده است، حضور دارد و در
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دانشگاه ھای سراسری به غایت از فعاليت دردانشجویان، کنترل امنيتی- انضباطی دانشجویان حتی پررنگ تر است. چنان که فضای فعاليت در 

دولت است، اینجا در حالتی وارونه ما با پارادوکسدانشگاه ھای آزاد بيشتر است. اگر در دنيا رسم بر استقCل رای دانشگاه در کنار یاری مالی 

. و در چنين وضعيتی است که باید مشکلدانشگاه آزاد مواجه ھستيم؛ مستقل از نظر مالی، و در حال اجرای سياست ھای کCن آموزش عالی

ع تا اطCع ثانوی و پيش از آنکه بخواھيم وارداصلی را نه در عدم خصوصی سازی آموزش عالی، که در وابستگی دانشگاه به دولت دانست، در واق

بررسی مزیت ھا و معایب خصوصی سازی آموزش عالی شویم، مساله استقCل دانشگاه از دولت است.

منبع : آموزش نيوز

http://vista.ir/?view=article&id=348296

دانشگاه و پذيرش واقعيت ھا

سياسی، اقتصادی،  چون  مختلفی  عوامل  به  سویی  از  توسعه  برای 

اجتماعی و فرھنگی و از طرف دیگر به نيروی انسانی تحصيلکرده و متخصص

توسعه یافته دانشگاه ھای کشورھای  به  گذرا  نگاھی  اگر  نياز است.  نيز 

بيندازیم متوجه می شویم که آن دسته از نھادھای آموزشی که بيش از

است. غيرانتفاعی  مراکز  پيشروتر ھستند  نيز  و  توجه  مورد  مراکز  ھمه 

نھادھای آموزشی غيردولتی نقش مھمی در تامين و تربيت نيروی انسانی

متخصص و ماھر در نظام اجتماعی به ویژه نقش اساسی در گسترش و

توسعه آموزش عالی برعھده دارند. آنچه که به اھميت دانشگاه می افزاید،

می خوانند چراکه فرھنگی  سرمایه  را  دانشگاه  نھاد است.  این  «وجود» 

لحظه از  رنج ھا.  نھایت  در  و  سال ھا  در طی  گرفته  است شکل  نھادی 

تاسيس دانشگاه و ھنگامی که پی به اھميت آن بردند ھرچه تCش بود و

ھرچه سرمایه بود خرجش می کردند. شنيده ایم و خوانده ایم که شاھان و

اھدا کمبریج  دانشگاه  به  موقوفه  زیادی  ميزان  به چه  بریتانيا  ملکه ھای 

ک کردند و سبب رشد و تعالی آن شدند.کرده اند. دیگر نھادھای سياسی و اجتماعی چون کليسا در مغرب زمين به این ميراث فرھنگی کم

مک ھای مالی و چه معنوی. به ندرت دیدهدر نتيجه یکی از دTیل مھم پيشرفت دانشگاه در غرب، حمایت دیگر نھادھا بوده است؛ حال چه ک

ی آن دسته کشورھا ھم با مشکCت بسياریمی شود که در آن بCد دانشگاھی را نشانه بگيرند و تخریب اش کنند. شکی نيست که دانشگاه ھا

ی قانونی آن کشور شناسایی شود و آنروبه رو بوده و می باشد، حتی ممکن است دانشگاھی تخلفی قانونی انجام بدھد که توسط نھادھا

 و جالب آنکه ھمه می کوشند تا دانشگاه را ازدانشگاه را به محکمه بکشاند اما این یک جریان ھميشگی با پشتوانه و برنامه ریزی شده نيست

ت. این دست دانشگاه ھای مستقل است کهوضعيت بحرانی نجات دھند، استقCل اش را حفظ کنند که این در نھایت به سود جامعه انسانی اس

ت می کند رشد و توسعه یابد. این بدین معنا نيستمی تواند ھزینه ھای دولتی را کاھش بدھد و نيز با سرمایه ای که توسط دانشجویان خود دریاف

ا با رشد نھادھای آموزشی غيردولتی فشار را از رویکه دولت نباید در امر آموزش عالی حضور پيدا کند بلکه باید ساز و کارھایی را سامان دھد ت

م می تواند از خروج صدھا ميليون دTر ارز به خاطرخود کم کند. بسياری از کارشناسان آموزشی بر این باورند که رشد مراکز دانشگاھی در کشور ھ
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سيب ھای اجتماعی و سياسی شود.جذب جوانان و کاھش مھاجرت آنھا به آن سوی آب ھا جلوگيری کند و ھم مانع بروز بسياری از آ

ش عالی برای ساکنان مناطق محروم، امکاندر کنار این تاثيرات باید به افزایش سطوح آگاھی  ھای عمومی جامعه، امکان دسترسی به آموز

ونق اقتصادی و اجتماعی مناطق اشاره کرد.تحصيل کارکنان بخش ھای دولتی و خصوصی و ایجاد و فراھم کردن اشتغال تمامی قشرھا و باعث ر

 ھزار فارغ التحصيل و بيش از۴٠٠ش از دو ميليون و دانشگاه آزاد اسCمی دارای صدھا واحد و مرکز آموزشی در سراسر کشور و خارج از کشور، با بي

با حدود ۵٠  ميليون متر مربع فضای آموزشی،١٣ ھزار عضو ھيات علمی و بيش از ٢۵درصد دانشجوی موجود کشور است، مجموعه ای که 

ت. اھداف این دانشگاه بارھا از سوی مدیران اینپژوھشی و رفاھی به ھمراه سایر امکانات و پتانسيل ھا بزرگ ترین مرکز آموزشی عالی کشور اس

 ماھر به ویژه نيروھای مدیریتی بومی ومرکز بيان شده است. ارتقای سطح علمی دانش و فرھنگ جامعه، تامين و تربيت نيروھای متخصص و

انبه مردم در امور گسترش اعتCی دانش وغيربومی، گسترش آموزش عالی در کشور و ایجاد زمينه ھای مناسب برای مشارکت و فعاليت ھمه ج

ور کلی ھر مرکز علمی آموزشی باید مورد توجهپژوھش کشور از مھم ترین این اھداف بوده و می باشد. آنچه پس از ایجاد ھر دانشگاھی و به ط

توسعه گذارد تازه قدم در مسير  آنکه کشوری ھستيم که  ویژه  به  مثبت آن است  اثرات  مرزھای علمی،قرار گيرد  توسعه و گسترش  ه ایم. 

راد در پھنه سياست و دیگر مسائل اجتماعیغنی سازی فرھنگ، بسط روابط اجتماعی مسالمت آميز، افزایش قدرت ادراک، تحليل و استنباط اف

اثرات ریز اما بسيار مھم در کنار تاثيرات بزرگ تاسيس چنين مراکزی است.

 پيشوند و پسوندی ویژه نيست؛ قصد دفاع از «خود»نباید از یاد برد که مقصود در اینجا دفاع از فرد و شخصيت خاص یا به طور کلی دانشگاھی با

بی شمارش. این مرکز آموزشی به ھمان اندازهدانشگاه و لزوم یک مجموعه برای ھدایت دانشگاه. سخن گفتن از دانشگاه است و تاثيرات مثبت 

 ھای این دانشگاه در بسياری از نقاط کشورکه از نظر کمی رشد کرده از نظر کيفی چندان موفق نبوده است. ھمچنين ایجاد بسياری از رشته

ه خود ندیده یا اصC سالن نمایشی ندارد چه فایدهچندان منطقی به نظر نمی رسد. به طور مثال ایجاد رشته ھنر در شھری که سال ھا تئاتری را ب

اید در جھت راه اندازی و تاسيس رشته ھای علوم پایهدارد. تاسيس ھر رشته دانشگاھی باید با توجه به نياز ھر منطقه صورت بگيرد. این دانشگاه ب

اری بيشتری انجام دھد. بلی، می توان تحليل وو فنی و مھندسی قدم ھای موثرتری بردارد و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نيز سرمایه گذ

گذارد اما نمی توان تاثيرات یک نھاد آموزشی کهبررسی کرد. نقد کرد، حتی نقد تيز و برنده که اینگونه نقادی است که می تواند تاثير مثبت 

ابودی مرکز آموزشی سخن گفت که دیگر درفی نفسه مثبت است آن ھم برای کشوری چون ایران را نادیده گرفت؛ به زیر ھمه چيز زد و از ن

د را در این دانشگاه گذرانده اند. در نھایت آنکهخانواده ھا ریشه گرفته است. بسياری از مدیران متخصص و موفق این سرزمين مراحل تحصيCتی خو

می توان واقعيت را قبول نکرد و نادیده گرفت ولی آن را نمی توان تغيير داد.

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=333769

دانشگاه و نوآوری

ایران كشور ثروتمند و با اھميتی است كه در تمام ادوار، مورد توجه جھانيان

نيروی و  ممتاز  جغرافيایی  موقعيت  منابع طبيعی،  و  ثروت  ھا  بوده است. 

انسانی صاحب اندیشه و قدرت تفكر واT ست كه نام ایران و ایرانی را در ھر

عصر و زمانی بلند آوازه كرده است. نخبگان ایران بسيار پرشمارند؛ به ھمين

دليل كشورھای صاحب قدرت ھميشه خواستار تصاحب این سرمایه ھای
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بی بدیل و جاودانه ایرانی بوده اند.

اگر نگاھی كوتاه و گذرا داشته باشيم و قدرت و توان ایرانی را در شرایط

سخت در نظر بگيریم، آنگاه به فراست درمی یابيم كه ایرانی ھر وقت شرایط

ایجاب كرده است، آنچه را كه خواسته، به دست آورده است. ابتكارات و

 كارخانه ھا، پل ھا، اسكله ھا، صنایع برق،نوآوری ھای پزشكان در زمينه درمان مجروحان جنگ تحميلی، مھندسان و متخصصان در زمينه ساخت

ت آن ھمه فشارھای اقتصادی، اجتماعی ومخابرات، ذوب آھن و صنایع نظامی كه ھمگی نمونه ھای اندكی از تC ش فن ساT رانی است كه تح

و نقش دانشگاه است. در بحث توليد علم، پژوھش وسياسی بوده اند، را نمی توان دست كم گرفت. آنچه در این نوشته به آن می پردازیم، نوآوری 

ك فضای تازه بر روی مخاطب باز می كند كه باتحقيق از اھميت ویژه ای برخوردار است و خاستگاه اصلی پژوھش، نوآوری است. اصوT  نوآوری ی

حفظ فضای فكری مانوس خود، كه به ویژه درفضای فكری گذشته او فاصله دارد. این در حالی است كه بسياری از انسان ھا معموT  نسبت به 

د. این حساسيت بر حسب مراتبی كهزندگی فرھنگی نقش ساختاری داشته است، حساسيت نشان می دھند و از ساختارشكنی پرھيز می كنن

دارد منجر به تنگ شدن دایره آزاداندیشی در خود و دیگران می گردد.

ی برای آنھا دردسرساز تلقی شود تمایلی بهبرھمين اساس، جوامع، نوآوری را در مسير اھداف و منافع خود طلب می كنند و زمانی كه نوآور

 و طرز تلقی، آزاداندیشی را با محدودیتشالوده شكنی و تحول در مبانی فكری پذیرفته شده، نشان نمی دھند؛ طبيعی است كه این مطالبه

ن درباره بسط آزاداندیشی سخن گفت چراكه اینجدی مواجه خواھد كرد. لذا وقتی صحبت از ضرورت و مسير نوآوری می شود، حتما باید قبل از آ

باید دائما درحال نوآوری باشند، زیرا اكنون كسی برندهدو باھم رابطه تفكيك ناپذیری دارند. در عصرحاضر، بنابه اقتضا و ضرورت، محيط دانشگاه ھا 

نه ھای مناسب برای تعامل افكار و كسب تجربيات نواست كه بتواند در عرصه رقابت علمی، تكنولوژی جدیدتری به بازار عرضه كند. فراھم بودن زمي

می كه از دانشگاه ھا انتظار نوآوری می رود، عملبرای دانشجویان، مھم ترین شرط رشد سرمایه دانایی و معرفت در جوامع و دانشگاه ھاست. ھنگا

 اساس اصل نوآوری، محيط دانشگاه لزوما بایدكردن بر اساس سيستم ھای سنتی قدیمی، نمی تواند مفيد و توجيه پذیر باشد. درحال حاضر و بر

آزاد باشد تا افراد بتوانند در آن به راحتی كاركرده و دست به نوآوری و خC قيت بزنند.

 ای، پيشگامان اصلی پيشبرد توسعه واین واقعيت در سطح وسيع پذیرفته شده است كه نھادھای علمی شامل انجمن ھا و تشكل ھای حرفه

ایی به برنامه ریزی ھا، انعطاف پذیری و كارآمدینوآوری ھستند. انجمن ھای علمی  در صورت برخورداری از استقC ل، خودبسندگی در عمل، خوداتك

 ھم توام سازند.   بدون شك دانشجو با ورود بهقادرند تا ارتباط ميان بخش ھای رسمی  و غيررسمی  جامعه را تنظيم كنند و علم و عمل را با

وقات خوب و لذت بخشی در دانشگاه داشته باشد و ازدانشگاه، باید به آینده نگاه كند. او در این مرحله مھم از زندگی خود می تواند از طرفی ا

شتن. در واقع دانشجویان در دوران دانشجویی باطرفی دیگر از وقت و زحمات خود بيشترین بھره را ببرد و این یعنی سرمایه گذاری بر روی خوی

دنيایی آشنا می شوند كه به آنھا فرصت می دھد به فعاليت ھای متنوع علمی  بپردازند.

ویی، به آنھا فرصت می دھد تا ایده ھای خود را عرضهدر نتيجه دانشجویان می توانند از دوران دانشجویی بھره بگيرند. پر واضح است، دوران دانشج

 نقشی موثر در پيشبرد توسعه و پيشرفت داشتهكنند. در واقع بسياری از دانشجویان در سراسر جھان توانسته اند با اھتمام به بحث نوآوری،

يل در دانشگاه، به طور ویژه به این مساله اھتمامباشند. اما متاسفانه به نظر می رسد دانشجویان ایرانی به ویژه در طی سال ھای ابتدایی تحص

یش است. بر اساس برنامه چھارم توسعه و تا پایاننمی ورزند. این در حالی است كه جمعيت دانشجویی در ایران ھر سال، بلكه ھر ترم رو به افزا

 ھزار نفر می رسد. یعنی باید بيش از یك ميليون نفر به جمعيت دو و نيم ميليون نفری فعلی٧٠٠ ميليون و ٣آن، جمعيت دانشجویی كشور به 

برنام با توجه به این بخش از   در كنكور١٣٨۵ه چھارم می گوید: <در سال دانشجویان افزوده شود. به طوری كه معاون آموزشی وزارت علوم 

 متقاضی دو نفر در كل دانشگاه ھای كشور پذیرفته می شوند.>٣ داوطلب یك نفر و در كل نظام آموزش عالی كشور از ھر ٣سراسری از ھر 

 آنچه از این رھگذر نصيب جامعه می شود تنھااین دانشجویان قطعا در نھایت موفق به اخذ مدارك گوناگون و متنوع دانشگاھی می گردند، اما

ه است می تواند در جھت مناسب تریافزایش سطح تحصيC ت جامعه است و این امر كه به واسطه توسعه فضای علمی  در كشور شكل گرفت

بينجامد.   نكته قابل توجه این است  به افزایش كارآمدی فرد در جامعه  كه تحصيC ت دانشگاھی می تواند به ظھورھدایت شود. جھتی كه 

معضC ت جامعه بھره برداری كرد و می توان انگيزهتوانمندی ھای افراد منجر شود و ھمين امر باعث می شود كه از توانمندی مورد نياز برای حل 

 داد. بنابراین توجه جدی بر نوآوری و ابداع در علومبسياری از دانشجویان زبده و خC ق را برای نوآوری علمی  به ویژه در موضوعات كليدی افزایش

ه به رشد و توسعه علمی  راھی جز انتخاب راه ھایموثر در فناوری ھای نوین بسيار اساسی است و در عين حال توجه به كاربردھای آنھا و با توج
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ميان بر و كوتاه جھت رسيدن به مرزھای دانش و عبور از آن بسيار حياتی است.

وجب شده تا افراد در مسير نوآوری با مشكC تی روبه روالبته، روشمند نبودن طرح نظرات و دیدگاه ھای نو و نبود ساز و كارھای قانونی و ابزاری، م

جدید شود كه ھمان ھم در صورت استحكام وشوند. ممكن است یك دانشجو در طول دوران تحصيل خود، تنھا موفق به ارائه یك دیدگاه علمی  

 ھا، دستاورد بزرگی برای كشور خواھد بود. بنابراین نباید باعبور موفقيت آميز از تونل نقد، بتواند از فرصت تحول آفرینی برخوردار گردد. جمع این تC ش

باید بلكه  نمود.  تعقيب  آكادميك  بستر  یك  از  را خارج  و آن  برخورد سطحی و شعاری كرد  فراھم ساختننوآوری  نوآوری و  با روشمند كردن   

ته باشيم این است كه نوآوری در عصری كه شاھدساز وكارھای T زم، فرصت ھا را برای عناصر ذیصC ح گسترش داد. آنچه كه باید بدان توجه داش

رخ نخواھد داد. نوآوری باید در معرض نقد حرفه ایتحوT ت گسترده و سریع علمی  در رشته ھای مختلف ھستيم، در انزوا و بدون یك تعامل سازنده 

آن فرا رسيده است كه فضاھای علمی از ھرگونه اقتباس،قرار گيرد تا بتواند جایگاه شایسته خود را در ساختار كC ن علم و معرفت پيدا كند و زمان 

ا، ارائه طرح ھا و ایده ھای نو سوق پيدا كند.ترجمه و بازخوانی اندیشه به سمت نوآوری، ابتكار، بومی  كردن خC قيت، پاسخ گفتن به نيازھ

منبع : روزنامه اعتماد ملی

http://vista.ir/?view=article&id=252328

دانشگاه ھا: نوزايی يا انحطاط؟

گيرند قرار  بررسی  مورد  به طور جمعی  چنانچه  اروپایی،  دانشگاه ھای 

روشن می شود كه در فراھم آوردن انرژی خCقه و روشنفكرانه ای كه Tزمه

این ادعای اند.  مانده  ناكام  این قاره است  نامساعد  توان اقتصادی  بھبود 

شگرف در مقدمه جزوه ای با نام «نوزایی یا انحطاط» قرار گرفته است كه

من به تازگی آن را برای این اندیشه امانت گرفته بودم.

دو نویسنده این جزوه یعنی «ریچارد Tمبرت» سردبير پيشين تایمز مالی و

گروه رئيس  نایب  باتلر»  «نایك  و  بریتانيا  صنایع  اتحادیه  بعدی  كل  مدیر 

استراتژی و سياستگزاری توسعه در بریتيش پتروليوم ھيچ كدام مظھری از

شخصيت ھای برجسته دانشگاھی نيستند. آنچه آنھا درباره اروپا می گویند

نيز قابل استناد است، احتماTً نسبت به بيشتر قسمت ھای دیگر جھان 

ھرچند البته نه نسبت به ایاTت متحده. Tمبرت و باتلر چھار ضعف اساسی

توجه قرار مورد  باید  اروپا شناسایی می كنند كه  برای دانشگاه ھای  را 

گيرند:

ـ تنوع بيشتر به جای ھم شكلی امروزه.

ـ مشوق ھایی برای موفقيت دانشگاه ھا، كه معنای آن انتخاب ھدف ھای

واTتر است.

ـ دیوان ساTری كمتر و آزادی و پاسخگویی بيشتر.

 درصد توليد ناخالص ملی در ایاTت متحده نزدیك تر شوند، یعنی۶/٢ـ تامين بودجه بيشتر و مناسب تر برای آن كه دانشگاه ھای اروپایی به سطح 
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از وضعيت فعلی كه به طور نسبی كمتر از نيمی از این مقدار قرار دارد.

ونه توجھات به دانشگاه ھا ضروری است؟ زیرا گفتهالبته ھمه كس پيش فرض مبنایی این تحليل را قانع كننده نخواھد یافت. از چه رو دادن این گ

 كه تحصيل در دانشگاه بھترین تضمين برایمی شود كه ما اكنون در یك «جامعه آگاھی ھا» زندگی می كنيم. شاید. این نيز یك واقعيت است

يت به حساب می آید. با این وجود به ھيچانسان ھای جوان جھت یافتن كاری در وضعيت جھانی شده امروز است كه در آن اطCعات كليد موفق

 درصد یا بيشتر از ھر نسلی در تCش برای نائل شدن به مدارج دانشگاھی ھستند به۵٠وجه تضمينی وجود ندارد كه نظام آموزشی كه در آن 

» یا تكنولوژی سطح باT نيستندHigh Techزمند «بھترین وجه می تواند از پس ضروریات قرن بيست ویك ھم برآید. بسياری از مشاغل در واقع نيا

» یا تماس ھای سطح باT ھستند، یعنی آن مشاغلی از بخش ھای خدماتی كه به جای نيازHigh Touchبلكه به قول آور ترنر انگليسی نيازمند «

م وجود دارد كه جایی ميان این دو را اشغال میبه آموزش ھای دانشگاھی نيازمند ارتباط ھای زیاد ميان انسان ھا است. البته مشاغل دیگری ھ

ارد كه از ھر دو دانشجو یكی را به مدارج دانشگاھیكند. از این رو یك نظام قابل انعطاف از نھادھای آموزشی متنوع احتماTً بر سيستمی برتری د

می رساند.

 ًCقع دردرصد از ھر نسلی بتواند یك دوره دانشگاھی را پشت سر گذارد، دانشگاه ھای اروپایی و در وا۵/٢اگر با این نظر موافق باشيم كه مث

ر جھان تجارت غلبه یابند. یك چنين گرایشی ھم برایبسياری از نقاط دیگر جھان باید بر گرایش تاسف انگيز فعلی خود در تعيين اھدافشان در براب

 خواھد بود و ھم برای خود دانشگاه ھا،جھان تجارت كه از غنای فرھنگی ایجادشده توسط آموزش دانشگاھی سطح باT محروم است زیان بخش

 گذاری ھای متناسب تر مالی جھت تحصيCتزیرا باعث جدایی آنھا از جایگاه اصلی خود در جھان واقعی می شود. دTیل قاطعی برای سرمایه

 خارج از ایاTت متحده ھنوز ھم محبوبيتی ندارد.دانشگاھی باTتر وجود دارد، از جمله در مورد شھریه ھای دانشگاھی كه در بسياری از كشورھای

ای دانشگاه ھای آمریكا در سرشت روابط انسانیاما البته پول ھم ھمه آن چيزی كه مورد نياز است نيست. یكی از بزرگترین نقاط قوت مقایسه 

 توجه كرده و عCقه مند به ایجاد ارتباط با آنھاآنھا نھفته است. استادان وظایف آموزشی حرفه خود را جدی می گيرند. آنھا به دانشجویان خود

 را دنبال كنند.ھستند، آن ھم به جای آنكه بی صبرانه در انتظار تعطيCت خود باشند تا برنامه ھای شخصی شان

شبث می جویند، آن ھم برای آن كه خود را برآنھا مربيان واقعی دانشگاھی ھستند و نه انسان ھایی كه صرفاً به «اتحاد آموزش و تحقيق» ت

عCوه بر آن می توان ویژگی فضای تحقيقات درموضوعات تحقيقاتی متمركز كنند و انتظار داشته باشند كه آموزش به خودی خود سامان یابند. 

فن ھمدیگر را در آزمایشگاه ھا و گردھمایی ھادانشگاه ھای آمریكایی را مقدار قابل توجھی از ھمكاری ھای غيررسمی و دوستانه دانست. اھل 

امی نيست و توسط دستياران انسانی محاصرهمCقات می كنند و ھمينطور در فضاھای عمومی و كافه تریاھا. ذھن آنھا درگير سلسله مراتب مق

نمی شوند.

ر اطراف آنھا ایجاد شود. به رغم رقابت بسيار شدید برایآنھا ھمچنين در قيد و بند پروژه ھای محدود و بسته قرار ندارند، یا پروژه ھای گروھی كه د

شرفت به طور كل، ھمگی با یكدیگر به عنوانسمت ھای استادی، برای درج مقاTت علمی در نشریه ھای تخصصی یا در سایر رسانه ھا و برای پي

ی تر ھنگامی كه وارد دانشگاه ھای آمریكا- و تاھمكار گرم صحبت می شوند. این آن چيزی است كه دانشجویان مھمان دوره دكترا و دوره ھای عال

كه آنھا ھنگامی كه برای بار دیگر به خانه ھای خوددرجه كمتری به بریتانيا- می شوند آن را می ستایند و این ھم البته دقيقاً ھمان چيزی است 

نه فقط در اروپا بلكه ھمچنين در ژاپن، كرهبازمی گردند كمبودش را به خوبی حس می كنند. دانشگاه ھا ھمچون بسياری از جنبه ھای دیگر، 

خود را آزادتر كنند تا به این ترتيب از انحطاطجنوبی و كشورھای در حال توسعه مانند چين و ھند باید ساختارھا و عادت ھای انعطاف ناپذیر 

جلوگيری كرده و زمينه ھای Tزمی را برای نوزایی خود فراھم آورند.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=230316
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دانشگاه ھای ھتل داری جھان

SFCU● دانشگاه ایالتی سانفرانسيسکو «مدیریت مھمانداری» 

 مکان پر بيننده در دنيا بوده و ھست١٠سانفرانسيسکو یکی از 

و صنعت مھمانداری در حال توسعه آن بزرگترین صنعت در شھر

در مھمانداری  مدیریت  پویا قسمت  برنامه  این  قلب  در  است. 

دانشگاه ایالتی سانفرانسيسکو است. دانشجویان در این برنامه

در حال توسعه مدیریت مھمانداری ثبت نام می کنند و در دوره

ھای آکادميک سخت آن شرکت می کنند و از افراد ماھر در این

صنعت آموزش ھای Tزم را می گيرند و دوره انترنی خود را زیر

نظر آنان طی می کنند.

ماموریت بخش مدیریت مھمانداری در اختيار گذاشتن عالی ترین

آموزش و محيط آکادميک است که این ھدف به منظور پيشرفت

در مدیریت برای فراگيران در:

▪ مدیریت ھتل

▪ مدیریت رستوران و خدمات غذایی

▪ مدیریت بازرگانی تفریحگاھھا و مکانھای گردشگری

 واحد را برای فارغ التحصيلی پاس کرد. این برنامه ميان رشته ای دانشجویان را١٢٠برای دریافت مدرک ليسانس در رشته مھمانداری باید حداقل 

مرکز است. دوره ھای متمرکز دوره ھایبرای دوره ھای شغلی مختلف در صنعت مھمانداری آماده می کند و شامل دوره ھای مقدماتی و مت

 وBussinessذ می شود. مدیریت ھتل از کالج مدیریت بازرگانی گردشگاھھا و مکانھای تفریحی ھستند که از کالج سCمت و خدمات این مدرک اخ

 ارایه میBussinessش مدیریت مھمانداری کالج مدیریت رستوران و خدمات غذایی از کالج سCمت و خدمات برنامه ھای آموزش پایه ای نيز در بخ

شود.

يس شرکت، مدیریت برنامه ریزی و سرپرستدوره ھای متمرکز مدیریت بازرگانی مکانھای تفریحی و گردشگاھھا فارغ التحصيCن را برای تاس

 کند.برنامه ھای سرگرمی تجاری، سفرھای گردشگری و دوره ھای شغلی مدیریت استراحتگاھھا آماده می

به دست آوردن کار مناسب در رابطه با کارھایھدف از این برنامه ھا کمک به دانشجویان برای به دست آوردن دانش، مھارت، تجربيات عملی و 

مربوط به اوقات فراغت و سفر است.

توسعه استراحتگاھھا و بازاریابی مکانھایدانشجویان در این دوره ھا در مورد سفر و سيستم گردشگری، صنعت و مسایل اجتماعی گردشگری، 

يله گردشگران استفاده می شود، طبيعتگردشگری، انگيزه ی جھانگردی، مدیریت وقایع مخصوصه، پارکھای مصنوعی وسایل نقليه که به وس

طCعات کاملی کسب می کنند.گردی، سفرھای تشویقی، کلوپھای سCمت، برنامه ریزی کنفرانسھا و جلسات و جھانگردی فرھنگی ا

سافرخانه ھا آماده می کنند. وظيفه اصلی مدیریتدوره ھای متمرکز در مدیریت ھتل دانشجویان را برای مدیریت و اداره کردن ھتلھا، متلھا و م

Cعات مدیریت مھمانداری است.شامل جنبه ھای مختلف مانند: حسابداری، کنترل ھزینه ھا، بازاریابی و استفاده از سيستم اط

Hoston-Texas (مدیریت ھتل و رستوران) Conrad N.Hilton● کالج 

 کشور مختلف دنيا نشان٣٨ در مدیریت ھتل و رستوران جھان کوچکی از صنعت مھمانداری است. وجود دانشجویان از Conrad N.Hiltonکالج 

) مدرک معتبری ارائه می دھد و به دانشجویان فرصت تحصيCت حرفهuniversity of Hilton (UHدھنده طبيعت جھانی مھمانداری است. دانشکده 

 اجتماعی می دھد.ای به ھمراه فراھم کردن زمينه مناسب برای کسب تجربيات عالی در زمينه تماسھا و برخورداری

شامل مدرک ليسانس در انبار اطCعات جمع آوری شده در زمينه صنعت مھمانداری از تمام نقاط دنياست. کالج ھيلتون HiltonعCوه بر این کالج 

مدیریت ھتل و رستوران و فوق ليسانس در مدیریت مھمانداری است.
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ی سازد این برنامه ھا و دTیل بسيار زیاد دیگروجود آموزشھای تئوری و تجربه ھای عملی با ھم در بھترین محيط دانشجو را از ھر نظر مجھز م

چيزی است که در این مقاله به آن اشاره کردیم.سبب می شود که به خود بباليد که در این کالج تحصيل می کنيد. این کالج خيلی بيشتر از آن 

قسمت ھای مختلف ان منحصر به فرد، ھيجان انگيز و فوق العاده گرانبھا ھستند.

منبع : مسافران

http://vista.ir/?view=article&id=279076

دانشگاه يا کارخانه توليد مدرک

 به دنبال۶٠گرایش به حضور در دانشگاه و افزایش عCقه به آن از اواخر دھه 

پایان یافتن جنگ تحميلی در ميان جوانان کشور گسترش یافت. چنين بود

به با شدت بخشيدن  در دانشگاه  به حضور  مندان  که خيل عظيم عCقه 

تCش ھای خود حضور در دانشگاه را به مثابه سکوی پرتاب به سوی آینده

در نظر گرفتند.این اقبال عمومی به سمت حضور در دانشگاه تأثيرات عميقی

بر نظام آموزشی و به تبع بر نظام مدیریتی جامعه نھاد. با این حال به مرور

زمان این موضوع آفت ھایی نيز به دنبال داشت. عميق ترین و جدی ترین

مشکلی که در این زمينه رخ داد و تأثيرات خود را بر جامعه عيان کرد، گرایش

آموزش مراکز  تعداد  افزایش  بود.  ميان جوانان  مدرک گرایی در  به  عجيب 

عالی و امکان جذب تعداد بيشتری از جوانان در این مراکز گرایش به مدرک

گرایی را ھم تشدید کرد. اینجا بود که حضور در دانشگاه برای عده ای نه به

منزله کسب دانش بيشتر که تنھا به مثابه امکانی برای کسب مشروعيت

در حيات اجتماعی معنا پيدا کرد. به اعتقاد کارشناسان آن عده که با چنين

عقيده ای در دانشگاه حضور پيدا می کردند، آموزش عالی را کليدی برای

استفاده از موقعيت ھای بھتر اجتماعی در نظر گرفته ، در نتيجه چندان که

باید و شاید به یادگيری علم و دانش توجه نشان نمی دادند. این گرایش

ھنوز ھم در ميان بخشی از جوانان و عCقه مندان به حضور در دانشگاه

برای افراد با تمرکز امکانات بسيار  وجود دارد. نظام آموزشی مدرک محور 

واجد مدرک و تفاوت این امکانات برای آن عده که از چنين موقعيت ھایی

ن دسته از جوانان که امکان حضور در دانشگاه را بهبرخوردار نبودند باعث شد تا حيات اجتماعی شکلی قطبی به خود بگيرد.به این معنا که عمCً آ

ھر دليل از دست می دادند در حيات اجتماعی آنگونه که باید و شاید جدی گرفته نمی شدند.

کسب مدرک به معنای شأن اجتماعی باTتر و بھرهتوزیع امکانات مناسب برای زندگی نيز به نفع صاحبان مدرک بود تا عمCً حضور در دانشگاه و 

ميان کارم بCفاصله در  مدرک  بود که کسب  اینگونه  بيشتر خCصه شود.  امکانات اجتماعی  از  اجتماعی گسترشگيری  و سایر اقشار  ندان 

 مالی و اجتماعی خود را بھبود بخشند. تب کسبیافت.دانشگاه برای این عده به کارخانه مدرک سازی تبدیل شد تا از رھگذر حضور در آن وضعيت

www.takbook.com

www.takbook.com



سب چندین مدرک ریز و درشت، رفتار ھای خاصی نيزمدرک برای آنان که استفاده از این عناوین را خوش داشتند آنچنان باT گرفت که عده ای با ک

ده تا از این طریق تفاوت خود با دیگران را به نمایشدر این زمينه بروز داده و عمCً اشتياق به کسب مدرک صرف را جایگزین ھر نوع عCقه دیگری کر

بگذارند.

● مدرک گرایی به مثابه یک معضل

 مدرک نيز نکته دیگری است. آن که دانشگاه راگسترش عCقه به حضور در دانشگاه یک نکته است و رفتن به این محيط تنھا و تنھا برای کسب یک

این محيط یک تلقی ابزاری داشته فرق میفضایی برای کسب علم و دانش و جایی برای یادگيری یک تخصص در نظر می گيرد، با شخصی که از 

یا کسب مھارت به حاشيه رانده می شود. شایدکند. در نگاه ابزاری کسب مدرک به تنھا علت حضور در محيط آموزشی تبدیل شده و نخبه پروری 

د:« باید به جای مدرک گرایی به مھارت گرایی توجهاز این روست که « محمد جھرمی » وزیر کار و امور اجتماعی نيز در این باره به گCیه می گوی

 اشتياق بيش از اندازه به مدرک گرایی وبيشتری کنيم و با کسب مھارت مشکCت موجود در مشاغل را رفع کنيم. یکی از مشکCت این است که

نش آموزان این است که از سد محکم کنکور ردگرفتن مدارک دانشگاھی بدون پشتوانه مدیریتی وجود دارد. ھم اکنون در جامعه ما ھمه تCش دا

دون توجه به کاربرد رشته مربوطه و نياز جامعه و بازارشوند و در ھر رشته ای که توانستند پس از قبولی مدرک مربوطه را دریافت کنند که این کار ب

کار به آن رشته می شود.

وداری مشاھده شد که نشان می داد در مدت دو سالوی در ادامه می افزاید: « به عنوان مثال مدتی پيش در آمار یکی از وزارتخانه ھای کشور نم

 ھزار نفر برای آن رشته۴ ما ساTنه کمتر از بيش از دو برابر ظرفيت موجود ، دانشجو در یک رشته خاص آموزش داده بود. یعنی ھرچند جامعه

 نفر در این رشته آموزش دیده بودند. »٨٠٠ ھزار و ١٣نيروی کار نياز داشت اما 

 بخشی دیگر از مشکCت نيز به تغييراین بخشی از مشکCتی است که در نتيجه گرایش صرف به مدرک گرایی در یک جامعه ایجاد می شود.

رک را از ھم متمایز کرده و شأن اجتماعی آنھا راخصلت ھای اجتماعی مربوط است که در نتيجه آن جامعه ناخود آگاه افراد صاحب مدرک و بدون مد

در یک رده قرار نمی دھد.

رات آن چنين می گوید: « وقتی کسب مدرک دردکتر« صابر عزیزی » کارشناس مسائل اجتماعی درباره افزایش تب مدرک گرایی در جامعه و تأثي

ازات اجتماعی ناشی از داشتن مدرک به سمت آن رویک جامعه به ارزش تبدیل می شود، عده ای از افراد نيز ناخود آگاه برای به دست آوردن امتي

اد منجر به اشباع بازار کار در برخی رشته ھا شده، درمی آورند. تأثير این حضور ھمگانی را می توان از چند زاویه بررسی کرد؛ از یک سو حضور افر

ی برای آنھا به دنبال ندارد. از سوی دیگر به خاطرنتيجه ما می بينيم که تعداد زیاد فارغ التحصيل در رشته ھای اشباع شده نتيجه ای جز بيکار

می شود چون تقاضای نيروی کار برای انجامحضور بخش عمده ای از نيروی فعال جامعه یک سری از مشاغل خدماتی و مھارتی در جامعه تعطيل 

 رفته و حاضر نيستند به شغل سنتی پدر خود بازآن مشاغل در حد پائينی است. به عنوان مثال یک کشاورز به این علت که فرزندانش به دانشگاه

نمی بينند. از آن طرف ھمين فرزندان دانشگاه رفتهگردند ، بساط شغل خود را جمع کرده و با ورود به سن و سال پيری عمCً کسی را در کنار خود 

ين عده می توانستند با مکانيزه کردن ادواتحاضرند بيکار باشند ولی کشاورزی نکنند. این در حالی است که در صورت برنامه ریزی درست ھم

می دھد: « مدرک گرایی مھارت را در جامعه از بينکشاورزی خود عمCً از امکانات شغلی مناسبی ھم برخوردار باشند.» این استاد دانشگاه ادامه 

اق ناگوار ھستيم.افرادی ھستند که مثCً دربرده و دانش و تخصص را به حاشيه می فرستد.اTن در ھمين حوزه علوم انسانی ما شاھد این اتف

 افراد در برخی موارد با تCش موقتی حتی توانستهرشته ھای فلسفه یا علوم اجتماعی مدرک گرفته اما دانش چندانی در این حوزه ھا ندارند. این

ی ھم بشوند. اما وقتی پای صحبت چنيناند مدارک باTتر را ھم کسب کنند و در مواردی تنھا به خاطر داشتن مدرک صاحب کرسی دانشگاھ

 سيستمی را آشکار می کند که چنين افرادیافرادی بنشينيد به راحتی می توانيد متوجه ضعف علمی او شوید. این ضعف علمی از نظر من ضعف

 تنھا به کسب مدرک تکيه کرده تا عمCًنتيجه برنامه ریزی ھای آن به شمار می آیند.چنين سيستمی به جای آموزش مھارت، دانش و تخصص

دانشگاه را به یک دبيرستان بزرگتر تبدیل کند.»

● مھارت به جای مدرک

ناسان تأثيرات مخربی را بر نظام آموزشی کشور بر جاچگونه می توان تب مدرک گرایی را در جامعه پائين آورد ادامه چنين رویه ای به اعتقاد کارش

ده خواھد بود. چنين افرادی در دانش مربوطه آنچنان کهخواھد نھاد که کمترین تأثير منفی آن ورود افرادی فاقد مھارت به بدنه اجرایی کشور در آین

 رشته مربوطه موفق شده و از دانشگاه فارغباید و شاید به تقویت علمی خود فکر نکرده و از رھگذر مطالعه جزوات دانشگاھی به آسانی در

ن برنامه ای به سر ھستند که کسب مھارتالتحصيل شده اند. با درک چنين وضعيتی است که اکنون مسئوTن اجرایی کشور در تCش برای تدوی
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 این برنامه ھاست.را جایگزین مدرک گرایی کنند.قانون مدیریت خدمات کشوری که ھنوز در دست بررسی است، یکی از

فصل ھشتم این قانون که انتصاب و ارتقایدکتر محمد باقر بھرامی رئيس کميسيون مشترک رسيدگی به Tیحه مدیریت خدمات کشوری در توضيح 

ه بر اساس آن کارمندان باید با رعایت شرایطشغلی است، می گوید: «قانونگذار راھکار مناسبی برای انتصاب و ارتقای شغلی در نظر گرفته ک

 فصل قانون خدمات مدیریت۵۴در ماده ،تحصيلی و تجربی Tزم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گيرد.

 درصد شناور اختيار کنند که البته فردی١۵ درصد مدیران ھر دستگاه اجرایی باید از نيروھای داخلی آن دستگاه باشند و ٨۵کشوری آمده است که 

زمينه مدیریت خود را داشته باشد و بدون دارا بودنکه از خارج دستگاه به عنوان مدیر انتخاب می شود یا باید رشته تحصيلی و یا تجربه Tزم در 

یکی از این مھم، نمی تواند انتخاب شود.»

نون خدمات مدیریت کشوری می گوید: «دکتر لطف هللا فروزنده قائم مقام مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسCمی نيز در مورد فصل ھشتم قا

وق این فصل آموزش ھای ھدفمند بوده؛ در حال حاضر افراد صرفاً به دنبال اخذ مدرک ھستند و حق۶٠ و ۵٩آموزش ھای پيش بينی شده در مواد 

ت تا آموزش ھا جھت مند شده و درآنان نيز بر حسب مدرک محاسبه می شود در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری تCش شده اس

تم برای اخذ مدرک استفاده می کردند دیگر نمیراستای توانایی افراد برای انجام وظایف شان باشد. طبق این قانون افرادی که از منابع سيس

: « در قانون مدیریت خدمات کشوری، مھارت جایگزینتوانند از امکانات دستگاه برای اخذ مدرک در جھت منافع خود استفاده کنند. » وی می افزاید

ی رسد. تعریف از تخصص در فصل نھم قانونمدرک می شود و صرفاً فردی که مدرک دارد اما از شایستگی برخوردار نيست، به پست مدیریت نم

ین امر تشویقی در جھت مدنظر قرار دادنمدیریت خدمات کشوری ھم مھارت، ھم استعداد و ذوق و شایستگی و ھم دارا بودن مدرک است که ا

شایستگی افراد به جای مدرک صرف است. »

 قانون مدیریت خدمات کشوری به در نظر گرفتن شایسته ساTری به معنای واقعی در٩ و ٨ ، ٧ ، ۶وی در ادامه از جمله دستاوردھای فصل ھای 

م اداری بازمھندسی می شوند و ھمچنين کارکنانانتصاب و به کارگيری مدیران اشاره کرده و می گوید: « نيروی انسانی در این قانون در سيست

می توانند مرحله ارتقای شغلی را تصور کنند و فضا برای رشد ھمگان وجود داشته باشد.»

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=283223

دانشگاه؛ کليد توسعه در آفريقا

 که١٩٩٠ و ١٩٨٠دانشگاھھای نيجریه، زیمبابوه، ساحل عاج و کنيا خراب شده اند. در دھه ھای 

آفریقا که زمامداران  آموزش کردند.  را صرف  بودجه کمتری  فقيرتر شدند،  آفریقایی  کشورھای 

،نسبت به نھادھایی که شمار کثير جوانان مستعد را برای دانش آموزی و مباحثه گردھم می آورد

پولھای ثروتمند  نداشتند ھمان طور که زمامداران  به دانشگاھھا  بدبين ھستند، عCقه چندانی 

دزدی را به جای سرمایه گذاری در اقتصاد ملی به حسابھای بانکی در سویيس و انگليس می

فرستادند، آنان بچه ھای خود را به جای دانشگاھھای داخلی به دانشگاھھای انگليس، فرانسه و

مثCً در مقطعی   درصد بودجه آموزش در آنگوT صرف بورس خارج از٢٠آمریکا می فرستادند. 

کشوری می شد که عمدتاً نصيب فرزندان نخبگان حاکم و دوستان آنان می شد، در حالی که

دانشگاھھای داخلی بی توجه مانده و از بين می رفتند.
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کمک به آموزش عالی خرسند بودند. آنگاه یکتغيير شيوه پرداخت کمک به وخامت اوضاع کمک کرده است. زمانی اھدا کنندگان کمک از پرداخت 

 فقط آموزش ابتدایی برای ھمگان را در نظردھه گذشته، رفع فقر به تنھا ھدف کمک خارجی تبدیل شد. سپس برنامه توسعه ھزاره سازمان ملل

حالی که جایی برای آموزش معلمان دبستانگرفت. در نتيجه تمام منابع مالی صرف آموزش ابتدایی شد. به نظر می رسيد کسی نمی داند در 

وجود ندارد، چگونه می توان معلم تربيت کرد.

در نيجریه معتقدند دو سوم استادان برجسته ازبيشتر مغزھای بزرگ آفریقا راھی دانشگاھھای آمریکا شده اند. استادان دانشگاه احمد و بلو 

 دTر در ماه زندگی کنند. استادی در یک دانشگاه کنيایی می گوید وی وارد١٠٠کشور رفته اند و کسانی که مانده اند، می کوشند با کمتر از 

 نيست. وی کتابی را با پول خود می خرد، با پولساختمان دانشگاه نمی شود چون اصCً ميز و صندلی وجود ندارد. در کتابخانه ھم اثری از کتاب

 روز زیر درخت می نشيند و به ھر کسی کهخود از آن فتوکپی تھيه می کند و اعCم می کند فCن روز در فCن قسمت حياط خواھد بود. در آن

کرده اند.برسد، درس می دھد. وی اسامی آنان را یاد می گيرد اما نمی داند کدام در دانشگاه ثبت نام 

تر را برای رسيدن به مدرسه بروند و برگردند. درعطش آموزش در آفریقا تعجب ھر دیدارکننده ای را برمی انگيزد. بچه ھا مجبورند چندین کيلوم

علم بيرون می آید، توجه می کنند. اما احتماTً درکCسھای شلوغ و روی ھر ذره ممکن از نيمکت می نشينند و با دقت به ھر واژه ای که از دھان م

باشد.طول روز غذای کافی نمی خورند. مشکCت انضباطی فقط زمانی پيش می آید که معلم واجد شرایط ن

ایی در جمھوری دموکراتيک کنگو در اوجدر برخی نقاط آفریقا ، دانشگاھھای خصوصی برای پرکردن خCء تأسيس شده است. دو شھر مبوجی م

اوی الماس تأسيس می کرد. درجنگ دانشگاھی تأسيس شد که رئيس آن را یک اسقف برعھده داشت و بودجه آن را یک شرکت معدن ک

ی برای اشاعه ریاضيات و علوم در سراسر اینسومالی نيز و با پایان جنگ داخلی، یک دانشگاه دیگر تأسيس شد. در آفریقای جنوبی، مؤسسه ا

 دانشگاه خصوصی وجود دارد. اوگاندا دو دانشگاه خصوصی دارد.١٠قاره ایجاد شده است. گفته می شود در نيجریه بيش از 

قا کمک کرد. پارسال یک نھاد تحقيقاتی خواستارکمک دھندگان تدریجاً متوجه شده اند اگر آموزش کليد توسعه باشد، باید به دانشگاھھای آفری

سنتی در آفریقا مقاومت شود. در ميليون دTر در سال به آنھا شد. اما باید در برابر وسوسه شتاب در بازسازی دانشگاه غربی ۵٠٠اختصاص 

Cن آنھا عمدتاً کارمند می شدند. بسياریگذشته، برنامه درسی این دانشگاھھا براساس دانشگاھھای انگليس و فرانسه بود و فارغ التحصي

ویی بيشتری به نيازھای پولی داشته و از فرھنگمعتقدند درسھای روزگار سختی را نباید فراموش کرد. به اعتقاد آنان، دانشگاھھا باید پاسخگ

فورد و ھاروارد نياز ندارد، بلکه به نھادھایی نياز دارد کهمحلی تبعيت کنند. به عبارت دیگر دانشگاه در آفریقا باید از نو تعریف شود. آفریقا به آکس

درباره مشکCت آن بياندیشند. آفریقا باید به تبدیل دانشگاه به نھاد توسعه توجه کند.

 ميليارد دTر به کشورھای در حال توسعه خود می فرستند که بسيار بيش از کمک خارجی کشورھای١۶٧کارگران مھاجر خارجی ھر ساله حدود 

 ميليارد دTر است، یعنی حدود یک سوم مبلغی که به صورت کمک دریافت می کند. این٨ثروتمند است. اما سھم کشورھای مرکزی آفریقا فقط 

انکی خود در کشورھای ثروتمند می فرستند.رقم به عCوه حدود یک سوم مبلغی است که برآورد می شود آفریقایی ھای ثروتمند به حسابھای ب

منبع : روزنامه جوان
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دانشگاه ھای آمريکا در حسرت دانشجويان خارجی

 سپتامبر، دانشگاه ھا و کالج ھای١١ سال از حمCت تروریستی ٧با گذشت 

نام دانشجویان خارجی در مراکز ثبت  ميزان  متوجه شده اند که  آمریکایی 
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تحصيلی آمریکا به شدت کاھش یافته و در صورتی که این روند به ھمين

آن ناگوار  تبعات  انتظار  در  باید  آمریکایی  یابد، سياستمداران  ادامه  منوال 

باشند. ھر چند که ھنوز علت کاھش تمایل و ثبت نام دانشجویان خارجی در

آمریکا دقيقا مشخص نشده ولی مسوولين مربوطه تCش ھای جدیدی را

برای معکوس کردن این روند از طریق ارایه کمک ھزینه ھای تحصيلی بيشتر،

فارغ التحصيل از  بعد  ویزا، استخدام دانشجویان  نمودن روند صدور  تسھيل 

شدن و... آغاز کرده اند.

بر اساس تحقيقی که انستيتوی بين المللی آموزش و پرورش آمریکا انجام

٢٠٠٣ – ٢٠٠۴داده ميزان ثبت نام دانشجویان خارجی در طول سال ھای 

 درصد کاھش داشته که این ميزان اولين کاھش در ثبت نام۴/٢نزدیک به 

دانشجویان و دانش آموزان خارجی در طول سه دھه گذشته در آمریکاست.

در حال حاضر علت یا علت ھای احتمالی رکورد ثبت نام دانشجویان خارجی

ميان در  خصوص  این  در  گفت وگوھایی  و  نيست  مشخص  دقيقا 

سياستمداران آمریکایی که در جستجوی راھی برای بازگرداندن شرایط به

ورود اھميت  است.  جریان  در  سپتامبر ھستند،  یازدھم  از حمCت  قبل 

ه ھای آمریکا برای انجام کارھای تحقيقاتی ودانشجویان خارجی به آمریکا از آن جھت برای این کشور حایز اھميت است که بسياری از دانشگا

یا در انجامعلمی مخصوصا در حوزه ھای علوم و مھندسی به شدت به دانشجویان خارجی وابسته ھستند. بسياری  از دانشجویان خارجی 

 شوند.پژوھش ھای تحقيقاتی و علمی کمک می کنند و یا در کالج ھا و دانشگاه ھا مشغول به تدریس می

 در دنيایی زندگی می کنند که ھمه در آن بهدر ھمين خصوص خانم «کاترین استيمپسون» ریيس دانشگاه نيویورک با اشاره به اینکه انسان ھا

لمللی وابسته است.یکدیگر وابسته ھستند می گوید: آینده علم، ریاضی و سCمت آمریکا به تعداد دانشجویان بين ا

ولی که این دانشجویان به اقتصاد ملی آمریکاآمریکا که در طول شش سال گذشته ميزبان بيش از نيم ميليون دانشجوی خارجی بوده، از طریق پ

 مکان، ھزینه ھای زندگی، حق بيمه، فروش کتاب و...تزریق می کردند عCوه بر استفاده ھای علمی از آنھا، عایدات مادی زیادی نيز از طریق اجاره

 ميليارد٣/١٣ بالغ بر ٢٠٠۴ – ٢٠٠۵ دانشجویان خارجی در خCل سال ھای NAIEکسب کرده است. بنابر گزارش انجمن ملی معلمان بين المللی 

 که سبب نگرانی مقامات آمریکایی شده است.دTر در اقتصاد آمریکا مشارکت مالی داشته اند اما این تنھا ضررھای مادی و جنبه مالی نيست

ارجی در کالج تحت سرپرستی خود است که منجر بهریچارد ویلر، ریيس کالج فارغ التحصيلی در دانشگاه ایلينویز نگران کاھش حضور دانشجویان خ

ت، جایی که دانشجویان خارجی ازفقدان مھارت ھای Tزم در قسمت علوم و مھندسی دانشکده مخصوصا در سطح فارغ التحصيلی شده اس

لجی که آقای ویلر سرپرستی آن را به عھده داردمولفه ھای کليدی ھستند و یک سوم ميزان دانشجویان فارغ التحصيل شده را تشکيل می دھند. کا

 درصد کاھش دانشجویان خارجی مواجه بوده است.٣٠بعد از یازدھم سپتامبر با 

چيزی است که دانشجویان بين المللی ما را کهاو در این خصوص می گوید: دانشگاه ما شھرت زیادی در برنامه ھای علمی و مھندسی دارد، این 

ظھارات خود با اشاره به اینکه دانشجویان بين المللیاکثرا از کشورھای چين، ھند و کره جنوبی ھستند به این دانشگاه جذب می کند. او در ادامه ا

نده است این احتمال است که ما در حال ازخيلی برای انجام تحقيقات علمی و پژوھشی در آمریکا اھميت دارند می گوید: چيزی که ھشداردھ

دست دادن دسترسی خود به این افراد باھوش ھستيم.

● نقش رقابت ھای جھانی

واقب حمCت یازدھم سپتامبر بر افکار عمومیھر چند که سياستمداران آمریکایی علت احتمالی کاھش ثبت نام دانشجویان خارجی را ناشی از ع

فارغ التحصيلی آمریکا که سازما مدارس  پویاییجھان می دانند، ولی خانم دبرا استوارت، ریيس شورای  و  تحرک  ميزان  پيگيری  ن او مسوول 

لمللی را در این خصوص نادیده گرفت.دانشجویان فارغ التحصيل است، باور دیگری دارد و معتقد است که نباید نقش رقابت ھای بين ا

ا به یازدھم سپتامبر سنجاق کرد و باید به رشداو در این خصوص می گوید: نمی توان ھمه جوانب کاھش تعداد ثبت نام دانشجویان بين المللی ر

ت با اشاره به اینکه اکثر این رقابت ھا از سيستم تحصيلیرقابت ھای بين المللی در انگليس، استراليا، کانادا و حتی چين نيز توجه کرد. خانم استوار
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ل برای دانشجویان در جھان نيستيم، در حالو آموزشی آمریکا ناشی شده گفت: باید این موضوع را تصدیق کنيم که ما دیگر تنھا مقصد تحصي

 سال به۶ الی ۵ سال که در آمریکا ۴ الی ٣را به حاضر دانشگاه ھای اروپایی تCش ھای گسترده ای را برای ساده و موثر کردن تحصيCت دوران دکت

طول می انجامد، آغاز کرده اند.

 را در خاک خود گسترش داده اند که در ایندر ھمين حال ھند و چين که در حال تبدیل شدن به قدرت ھای اقتصادی ھستند شرایط برای تحصيل

 تحصيلی در درصدی ثبت نام در منطقه شانگھای در طول سال ھای گذشته اشاره کرد. در ھمين حال فرصت ھای۴۴خصوص می توان به افزایش 

به خود جلب کرده است. با این حال استوارت بهکشورھای کمتر توسعه یافته نيز دانشجویان زیادی را به علت ھزینه ھای کمتر، شھریه و مکان 

 سه سال آینده ميزان ثبت نام دانشجویان بين المللیآینده ی تحصيل دانشجویان بين المللی در آمریکا اميدوار است و بر این باور است که در طول

ه نظر او مھمترین شرط برای تحقق یافتن این امر آندر دانشگاه ھای آمریکا مجددا به زمان قبل از حمCت تروریستی یازده سپتامبر بازمی گردد. ب

دانشگاه ھای آمریکایی جذب کنند.است که آنھا بتوانند کيفيتی را برای دانشجویان فراھم کنند تا بتوانند مجددا آنھا را به 

منبع : گزارش
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دانشگاه ھای آمريکا محبوب دانشجويان آسيايی نيست

برای جذب دانشجویان چينی آمریکا  تاریخ است که  در  بار  این نخستين 

 ميليون نفر از مردم چين آن را مشاھده می کنند،١٨٠آگھی ھایی را که 

آمریکا، اقتصادی  و  اجتماعی  امور  کارشناسان  اعتقاد  به  می کند.  پخش 

رقابت بر سر جذب بھترین دانشجویان از سرتاسر جھان، اکنون بيش از ھر

زمان دیگر شدت گرفته و ھر کشور که در این زمينه موفق تر باشد آینده را از

آن خود کرده است. در چين ھر سال پنج ميليون نفر وارد دانشگاه می شوند

 به دو ھزار عدد افزایش١٩٩٩و تعداد دانشگاه ھای آن از ھزار عدد در سال 

یافته است. دوران جذب خود به خودی ھزاران دانشجو به دانشگاه ھای برتر

غرب از جمله یيل، ھاروارد، آکسفورد و کمبریج گذشته است و کشورھای

تبليغ کنند. امروزه برای دانشگاه ھای خود  باید  غربی برای جذب دانشجو 

ت ھا در سرتاسر جھان به ویژه چين و ھندروندھای جدیدی مشاھده می شود که باعث خواھد شد چشم انداز آموزش در جھان دگرگون شود. دول

 ھستند. اروپایی ھا برای اصCح ساختار شکنندهءدر حال سرمایه گذاری ھای عظيم در زمينهء ساخت دانشگاه، آزمایشگاه و مراکز تحقيقاتی عظيم

آموزشی خود در حال متحد شدن و اجرای برنامه ھای یکپارچه ھستند.

ھستند. مسابقه از مدت ھا پيش آغاز شدهھمچنين در کشورھای در حال توسعه دانشگاه ھای خصوصی با سرعتی باور نکردنی در حال افزایش 

باید تم با توجه به جھانی فکر کردن دانشجویان در سرتاسر جھان، دانشگاه ھا و ملت ھا  ام انرژی خود را صرف جذب بھترین ھا کنند واست. 

ه رقم خواھد زد. حتی بسياری از کارشناساندانشجویان برتر خود را حفظ کنند زیرا دانش در حوزه ھای مختلف، سرنوشت کشورھا را در آیند

یرا یکی از بزرگ ترین ضررھا در رقابت آموزشیمعتقدند کشورھا برای جذب دانشجویان مستعد باید تسھيCتی جذاب برای آن ھا در نظر بگيرند ز

راھم می کنند. در نھایت، برندگان در این مسابقهءکنونی، فرار مغزھا به کشورھا و دانشگاه ھایی است که بھترین امکانات را برای بھترین ھا ف
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ھا را از سرتاسر جھان به خود جذب کرده اند. اینبين المللی، کشورھایی خواھند بود که دانشگاه ھایی از ھر جھت بين المللی دارند و بھترین 

ی دھند.دانشگاه ھا با داشتن تعداد زیادی دانشجوی خارجی، مدارکی مورد تایيد تمام کشورھای جھان م

للی تجارت، تحقيق و تکنولوژی است، ارایه می شود.درنکتهء مھم این که تمام دروس در این دانشگاه ھا با زبان انگليسی که ھنوز ھم زبان بين الم

 دانشگاه آمریکایی۵٠ دانشگاه بزرگ و معتبر جھان بيش از ١٠٠حال حاضر، ایاTت متحده از لحاظ آموزشی در صدر کشورھای جھان قرار دارد. از 

مCت یازدھم سپتامبر، محدودیت ھای شدیدیھستند. یکی از عوامل شدت پيدا کردن رقابت آموزشی در جھان ایاTت متحده بوده است. پس از ح

 متحده دیگر از دانشجویان خارجی استقبالدر زمينهء صدور روادید برای دانشجویان خارجی اعمال شد و این احساس به وجود آمد که ایاTت

 سال٣٢ درصد کاھش یافت که طی ۴/٢ھر سال نمی کند. در سه سال پس از حوادث یادشده ثبت نام دانشجویان خارجی در دانشگاه ھای آمریکا 

ا را در رقابت جھانی عقب می انداخت و ھمگذشته بی سابقه بود، اما به تدریج وضعيت بھبود یافته است زیرا سياست ھای پيشين ھم آمریک

ضررھای اقتصادی به دنبال داشت.

 ميليارد دTر نصيب اقتصاد این کشور کرد، اما با آن که تعداد١۴آمارھا نشان می دھد تنھا در سال گذشته، حضور دانشجویان خارجی در آمریکا 

 ميليون دانشجو۶/٢ست. در حال حاضر بيش از دانشجویان خارجی در آمریکا بسيار زیاد است، الگوی جدید آموزشی در جھان الگوی چند قطبی ا

داد طی پنج سال گذشته به طور مداوم کاھشدر جھان، خارج از کشور خود مشغول تحصيل ھستند و واقعيت این است که سھم آمریکا از این تع

 کم ترین رشد را داشته است. در این٢٠٠۵ تا ٢٠٠٠یافته است. بين شش کشور نخستين ميزبان دانشجویان خارجی سھم آمریکا طی سال ھای 

 درصد افزایش یافت. گزارش منتشر شده از سوی٨/١ و ٨١، ١٧سال ھا، تعداد دانشجوھای خارجی در ایاTت متحده، فرانسه و ژاپن به ترتيب 

 سھم آمریکا از دانشجو ھای خارجی از یک چھارم به یک پنجم کاھش یافت و٢٠٠۴ تا ٢٠٠٠شورای آموزش آمریکا نشان می دھد، طی سال ھای 

نشجویان و ارتقای نظام آموزشی این است که در بيناین روند ھمچنان ادامه دارد.یکی از نشانه ھای رشد رقابت بين المللی بر سر جذب بھترین دا

یازدھم به بعد، تنوع بسيار زیادی آکادمی علوم جھان، ھشت جایگاه به ایاTت متحده و دو جایگاه به بریتانيا اختصاص دارد، ام١٠ ا از جایگاه 

 کشور به چشم می خورد که نشان دھندهء تحرک جھانی برای ارتقای ساختار٣٠مشاھده می شود.از جایگاه یازدھم تا دویستم، نام بيش از 

آموزشی است.

 ھستند. برای مثال دانشکدهء مشھور تجاریدانشگاه ھای برتر جھان در حال بين المللی کردن متون درسی و نيز اعطای مدارک معتبر جھانی

 سنگاپوری آن رفت و آمد داشته باشند. به اینفرانسه به دانشجویان خود اجازه می دھد آزادانه بين دانشکده مستقر در فرانسه و نيز شعبهء

يز ھمکاری بين دانشگاه ھا به سرعت در حالترتيب مشاھده می شود که شبيه دنيای تجارت که ادغام ھا در حال رشد است، در حوزهء آموزش ن

آمریکا،  آموزشی  به گزارش شورای  مه  ماه  در  امضا١٣١افزایش است.  آموزشی  قرارداد ھمکاری  دانشگاه ھای خارجی  با  دانشکدهء ھند   

 دارند. یکی از ویژگی ھای مھم نظام آموزشی آیندهکردند.ھمچنين بيش از نيمی از دانشگاه ھای بریتانيا با دانشگاه ھای چين چنين ھمکاری ھایی

يز حالت یکپارچه پيدا کند.کشورھای آسياییبين المللی شدن دانشگاه ھا و مراکز آموزشی است و تردیدی وجود ندارد که باید متون درسی ن

ر خود، سعی می کنند بودجهء باTتری به مراکزبزرگ ترین صادرکنندگان دانشجو به غرب ھستند، اما با ھدف جلوگيری از خروج استعدادھای برت

آموزشی اختصاص دھند.

ه این سھم را به چھار درصد درصد از توليد ناخالص داخلی صرف آموزش عالی می شود، اما دولت قصد دارد طی سال ھای آیند۵/٠امروزه در چين، 

 درصد است. چند ماه پيش مالزی اعCم کرد، قصد دارد تا٧/٢ درصد و ایاTت متحده یعنی ١/١افزایش دھد که باTتر از رقم مربوط به اروپا یعنی 

هء شرق آسيا تبدیل شود. ھمچنين با در اختيار داشتن صد ھزار دانشجوی خارجی یعنی دو برابر رقم کنونی به مرکز آموزش منطق٢٠١٠سال 

شگاه ھای ایاTت متحده به آن ھا پرداخت می کند. دردانشگاه ھای سنگاپور برای جذب بھترین استادان و دانشمندان حقوق ھایی بسيار باTتر از دان

 ھزار دTر درآمد کسب کنند.دانشگاه ھای شرق آسيا برای جذب بھترین دانشجویان، ارایهء١٨٠سنگاپور، استادان جوان و باسواد می توانند ساTنه 

 انگلستان بسيار تھدیدآميز محسوب می شود. امروزهتمام دروس به زبان انگليسی را آغاز کرده اند و این رویه برای دانشگاه ھای بزرگ آمریکا و

جوانان به تسلط کامل به زبان انگليسی بسيار تمایل دارند.

یان آسيایی این است که انگليسی زبان مادری آن ھادر واقع طبق گزارش جدید کميسيون اروپا، بزرگ ترین مانع دانشگاه ھای اروپا از دید دانشجو

نگليسی ھستند و دروس خود را به این زبان ارایهنيست.به این ترتيب بسياری از دانشگاه ھای آسيایی برای رفع این مانع در حال آموزش زبان ا

توجه تر بھبود سطح آموزشی و ارتقای کيفیمی دھند. در چين و ھند سرعت تشکيل نھادھای جدید آموزشی باورنکردنی است، اما نکتهء جالب 

زش در اتحادیهء اروپا در مصاحبهء اخير خود بهدانشگاه ھای این قاره است. در واقع نھادھای آموزشی جدید آن قدر موفق ھستند که مسوول آمو
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فيت از دانشگاه ھای ھند، چين و ژاپن عقب بيفتند ودانشگاه ھای بریتانيا، آلمان و فرانسه ھشدار داده که ممکن است طی دھهء آینده از لحاظ کي

لی سياستی را اتخاذ می کنند که تاکنون بی سابقهتنھا راه مدرن سازی است.دانشگاه ھای برجستهء غرب برای عقب نماندن از این رقابت بين المل

ليون دTر تبليغات اینترنتی و تلویزیونی خواھد کرد.بوده است. ماه فوریه ایاTت متحده اعCم کرد برای جذب بھترین استعدادھای چين و ھند، یک مي

 افزایش داده اند. در ماه مارس درصد دانشگاه ھا، ھزینه ھای تبليغاتی خود را برای جذب دانشجو و استادان برجسته از خارج٧٩امسال در بریتانيا 

 برای این منظور پنج ميليارد یورو ھزینه خواھد٢٠١٢دولت فرانسه اعCم کرد اصCح ساختار دانشگاه ھا از اولویت ھای مھم آن خواھد بود و تا سال 

ان ھمچنان گزینهء نخست ھر دانشجویی است.کرد. البته تحوTت مھمی در سطح جھان در حوزهء آموزش رخ داده اما دانشگاه  ھای درجه یک جھ

 دادن انحصار آموزشی خود ھستند. در حال حاضر،اما واقعيت نگران کننده برای مراکز آموزشی غرب این است که آمریکا و اروپا در حال از دست

استراليا، کانادا، روسيه و ھنگ کنگ نيز جزو بھترین کشورھا برای دانشجوھا ھستند.

بود پيدا کند، شاھد خواھيم  ادامه  نيز  آینده  در  اخير مشاھده شده  بهاگر روندی که طی چند سال  نسبت  رتبهء دانشگاه ھای غربی   که 

یی، دانشگاه پکن را برای تحصيل انتخاب کنند. البتهدانشگاه ھای آسيا پایين تر خواھد بود. چند سال دیگر باید انتظار داشت دانشجو ھای آمریکا

بين المللی شدن آموزش باعث خواھد شد تعداد دانشجویان چينی، در آمریکا نيز افزایش یابد.

 ميليون مھندس چينی و ھندی٢/١● 

 از ھزار مھندس ھندی از دانشگاه ھای این دو کشور فارغ التحصيل می شوند به این ترتيب بسياری۵٠٠ ھزار مھندس چينی و ٧٠٠ھر سال 

تکنولوژی و علم به ابرقدرت تبدیل خواھند شدکارشناسان مسایل آموزشی در غرب ھشدار می دھند که به زودی این دو کشور در حوزهء نوآوری، 

ر باقی می مانند زیرا به اعتقاد کارفرماھا آن ھا از مھارت علمیاما این آمار تنھا نيمی از داستان را بازگو می کند. بسياری از این فارغ التحصيل ھا بيکا

 درصد فارغ التحصيCن رشته ھای مختلف علمی و مھندسی جذب بازار کار می شوند. در چين و٣٠ تا T٢۵زم جھت کار برخوردار نيستند. در ھند تنھا 

 نبودن دروس خوانده شده با نياز بازار کار مشکCتھند مجموعه ای از عوامل نظير بودجهء ناکافی برای کارآفرینی، نداشتن مھارت عملی و سازگار

 است که در بلندمدت اقتصاد رو به رشد آن ھا رابزرگی را برای این دو کشور به وجود آورده است. به اعتقاد کارشناسان این یک بحران آموزشی

دچار رکود خواھد کرد.

زشی به دوران انقCب فرھنگی باز می گردد. در آنرشد پایا به فعاليت تعداد زیادی مھندس متبحر نياز دارد. در مورد چين، سيستم نامناسب آمو

 در چين آغازC١٩٨٠ح وضعيت آموزشی از دھهء دوران، بسياری از استادان به مزارع فرستاده شدند و عمC نظام آموزش عالی فلج شد. روند اص

این برنامه مدنظر قرار نگرفت. چين برنامه ای عظيم برای افزایش تعداد دانشجویان اجرا کرد اما استانداردھا و کيفيت در ١٩٩٠شد و در دھهء 

کارشناسان معتقدند در حال حاضر ورود به دانشگاه ھای چين دشوار اما خروج از آن آسان است.

بال نمی شود. ھمچنين اھميتی بهسيستم آموزشی چين بر حفظ کردن متون درسی استوار است و در کCس ھا از بحث و جدل علمی استق

رات خوبی از دروس نظری نمی گيرند اما ميزان آزمایشگاه و دروس عملی داده نمی شود. به ھمين دليل است که در ایاTت متحده دانشجویان نم

د. در چين وضعيت دقيقا برعکس است.ازخCقيت و نوآوری در این کشور بسيار چشمگير است زیرا عموما دروس به صورت عملی ارایه می شو

ز این دانشگاه ھا باید از طریق دریافت شھریه بهطرف دیگر دانشگاه ھای چين با مشکلی بزرگ یعنی کمبود منابع مالی روبه رو ھستند. بسياری ا

 برابر١٢. در ایاTت متحده شھریهء دانشگاه ھا گاه بقای خود ادامه  دھند. به ھمين دليل گاه کيفيت و توانایی ھای علمی در نظر گرفته نمی شود

ر این کشور بسيار پایين است و در ابتدایشھریهء دانشگاه ھای چين است. ھند نيز با مشکلی مشابه روبه روست. حقوق استادان دانشگاه د

نشگاه ھا دTر حقوق می گيرد. به ھمين دليل، استادان متبحر به صنعت جذب می شوند و کيفيت آموزشی دا۴٠٠دوران کار یک استاد ماھانه حدود 

دمدت در برنامه ریزان آموزشی ھند کم تر مشاھدهپایين باقی می ماند. از طرف دیگر به اعتقاد بسياری از کارشناسان آموزشی در غرب نگاه بلن

می شود.

ر زیادی فارغ التحصيل وجود داشته باشد اما ھرتمام این عوامل باعث شده برای مثال در رشتهء مھندسی کامپيوتر در مقطع ليسانس تعداد بسيا

ی ایاTت متحده است.شرکت ھای چين و نفر در مقطع دکترا فارغ التحصيل می شوند که درست برابر تعداد مربوط به یک دانشگاه دولت۵٠سال تنھا 

امه ھای آموزشی خاص خود را برگزار می کنند. در چين اینھند برای رفع نياز رو به رشد خود به مھندسان با تبحر کار را به دست خود گرفته اند و برن

 ھفته ای برگزار می کند که١۶ره ھای آموزشی روند یک سال پيش با اقدام شرکت مایکروسافت آغاز شد و در ھند شرکت کامپيوتری اینفوسيس دو

رین مشکل آموزشی، تربيت نيروی متخصص و دارایبرای آن به ازای ھر کارمند پنج ھزار دTر ھزینه دارد. کارشناسان معتقدند برای ھند بزرگ ت

ت ھستند.دانش عملی است. البته واقعيت این است که پکن و دھلی نو به  آھستگی در مسيری صحيح در حرک
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خشد و در چين نيز دولت برنامه ھایی برای افزایشدر ھند صاحبان صنایع دولت را متقاعد کرده اند نظام آموزش را در دانشکده ھای فنی بھبود ب

بودجهء دانشگاه ھا و نيز افزایش کيفيت آموزش تدوین کرده است.

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=275057

دبيرستانی ھا بخوانند!

در بخش مشاوره کنکور بسياری از دانش آموزان سال سوم و حتی دوم که

در کنکور سراسری سالھای آینده دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی

کشور شرکت خواھند کرد پرسيده بودند که برای آمادگی در کنکور چه باید

بکنند و چگونه به استقبال کنکور رفته و این ایام حساس و سرنوشت ساز را

چگونه سپری کنند.

در جواب این عزیزان عCوه بر توصيه ھای کوتاه، قول داده بودیم تا مقاله ای

بنویسم که در ذیل خواھيد خواند:

● توصيه ما به این دوستان شامل چند محور است:

) "خود را به درس خواندن عادت دھيد". در سالھای آینده که دانش آموز١

در کنکور قبولی  برای  تری  تCش جدی  و  بود  دانشگاھی خواھيد  پيش 

 ساعت در ھفته درس۶٠خواھيد نمود ممکن است مجبور شوید بيش از 

بخوانيد. خيلی از داوطلبانی که در سالھای دبيرستان به مطالعه در ساعات

رایی مطالعه و افت ميزان یادگيری می تواند اززیاد عادت نکرده اند در این زمان دچار مشکل می شوند. خستگی، بی انگيزگی و پائين آمدن کا

تانی عادت کردن به ساعات طوTنی مطالعه است.تبعات این عادت نکردن باشد، لذا توصيه ما این است که مھم ترین وظيفه یک دانش آموز دبيرس

این عادت مانند تمامی تغييرات ھستی تدریجی صورت می گيرد.

اجعه کنيد.برای اینکه این کار را بھتر انجام دھيد به مقاله جدول برنامه ریزی خود کنترل اسکينری مر

 خسته کننده خواھد بود. لذا خوب است که با) " برای مطالعه خود ھدف گذاری کنيد". افزایش ساعات مطالعه بدون در نظر داشتن به یک قله٢

س ضعيف را به سطح متوسط برسانيد. توجه داشتهخودتان عھد کنيد که تا پایان سال جاری معدلتان را یک نمره افزایش دھيد و یا اینکه یک در

تاده باشد.باشيد که ھدف گذاری شما نه زیاد آرمانی و دور از دسترس باشد و نه زیاد ساده و پيش پا اف

از پيش دانشگاھی فرصت دارید که در دروس دبيرستان) "دروس دبيرستان را تا پایان آخرین تابستان خوب یاد بگيرید". تا پایان شھریور سال قبل ٣

تست زدن متفاوت است. منظور از بلد بودن این است(سال ھای اول، دوم و سوم) ھيچ نکته ای نباشد که بلد نباشيد. البته بلد بودن با توانایی 

شته باشد که شما کاربردش را ندانيد.که ھيچ مطلبی برای شما غریب نباشد و یا اینکه ھيچ فرمول، نکته، قاعده و دستوری وجود ندا

وه مرتبط با پيش دانشگاھی تقسيم می کنيم.) "اولویت با دروس نامرتبط پيش دانشگاھی است." برای سھولت کار درس ھای پایه را به دو گر۴

 تکرار شده و یا تکميل می گردند و دروسبنابراین توصيه می کنيم دروس مرتبط درس ھایی ھستند که به نوعی در کتاب ھای پيش دانشگاھی

)Tنامرتبط درس ھایی ھستند که در پيش دانشگاھی وجود ندارند. (جدول 
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 را تھدید می کند که سنگينی درس ھای پيشواضح است که دروس مرتبط با پيش دانشگاھی را سال آینده خواھيد خواند و این خط ھمواره شما

ز پيش دانشگاھی برنامه ریزی کنيد و این درس ھا رادانشگاھی فرصتی برای مطالعه دروس نا مرتبط برای شما باقی نگذارد. تا پایان شھریور قبل ا

حتماً یک بار بخوانيد.

م انسانی و دروس زبان برای تمام گروه ھا است) "برای ریاضی و زبان خود فکری بکنيد" درس ریاضی برای دانش آموزان رشته ھای تجربی و علو۵

قت آن است تا قبل از ورود به دوره پيش دانشگاھیکه نمی توان در یک سال آن را متحول کرد. بنابراین اگر در این درس ھا ضعفی دارید اکنون و

فکری به حال این درس ھا بکنيد.

ط و تست زدن اصCً مطرح نيست لذا خودتان را با) "تشریحی بخوانيد" مطالعه شما در حال حاضر تنھا جنبه یادگيری و ادراک دارد و مسأله تسل۶

ل آینده خود غير قابل استفاده می نمائيد. تنھا مجازیدتست سرگرم نکنيد چرا که نه تنھا فایده ای برای شما ندارد بلکه آن تست ھا را نيز برای سا

که در آن آزمون ھای آزمایشی – آن ھم مخصوص سال سومی ھا – شرکت کرده و تست بزنيد.

منبع : مدرسه اینترنتی تبيان

http://vista.ir/?view=article&id=285220

دختران به دنبال پرستيژ، پسران جويای درآمد

ناپذیر پایان  دغدغه  عنوان  به  ھميشه  دانشگاھی  ھای  رشته  انتخاب 

کنکوری ھا و خانواده ھایشان مطرح بوده و مشکCتی را به بار آورده است.

دخالت در عCیق افراد و تردید و دو دلی در انتخاب رشته از مھترین چالش

ھای پيشروی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته است. در این ميان ھمواره این

سوال مطرح بوده که کدام رشته یا گرایش ھا از اھميت بيشتری برخوردار

ھستند.

● کدام رشته بھتر است؟ پول ساز یا با پرستيژ

دسته دو  به  و عCقه  کاربرد  بر حسب  ایران  در  دانشگاھی  رشته ھای 

تقسيم می شوند. رشته ھای پول ساز و رشته ھای با پرستيژ. رشته ھای

پول ساز آنھایی ھستند که افراد پس از دریافت مدرک آن با حداقل تضمين

کافی برای ورود به بازار کار و کسب درآمد روبرو می شوند.

اینگونه رشته ھا در ایران به شدت مورد توجه ھستند اما بر حسب برخی

شرایط، در آنھا ھيچگونه تضمينی برای پول دار شدن نيست. به عنوان مثال

بازرگانی، حسابداری و علوم کامپيوتر در زمره رشته رشته ھای مدیریت 

ھای تحصيلی پول ساز به حساب می آیند.

اما رشته ھای با پرستيژ آنھایی ھستند که ممکن است بازار کار مناسبی

 کسب مدرک در این رشته ھا نمی تواندنداشته باشند ولی از نظر عامه با کCس محسوب شوند. ولی واقعيت آن است که در حال حاضر حتی

تضمين فوری و بCفاصله برای پول پارو کردن به حساب آید.
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رشته ھای جذاب و مورد توجه وجود ندارد.مشکل ناراحت کننده اینجاست که در برخی رشته ھای دبيرستانی، امکان برگزیدن مجموعه ای از 

ت. در گروه انسانی نيز رشته حقوق و علومبه عنوان مثال در رشته ھای تجربی و ریاضی، پزشکی و مھندسی از بيشترین اقبال برخوردار اس

رمانی دور و دراز از انتخاب رشته اميدوار بود.اجتماعی در کانون توجه داوطلبان قرار دارد اما تا چه ميزان می توان به ترسيم نقشه ھای آ

● تصور دکتر یا مھندس شدن; افتخاری موروثی

ه بوده و موجب باT رفتن شان و شخصيت آنھا میبيشتر خانواده ھا تصور می کنند که دکتر یا مھندس شدن فرزندان افتخار آفرینی برای خانواد

رک در ھر رشته ای از سوی فرزندان بسنده کردهشود. طی سال ھای اخير این انگيزه به آرامی در حال رنگ باختن است و خانواده ھا به کسب مد

بازار کار محسوب می شود. در دوران معاصر ایناند. امروزه کسب مدرک دانشگاھی صرفا ابزاری تسھيل کننده و نه چندان کليدی برای ورود به 

ه است.تفکر که فارغ التحصيلی یعنی مشغول شدن به کار در حوزه تحصيلی مرتبط، به کلی بی اھميت شد

بتوانند بCفاصله در شغلی آرام و بی دغدغه بااشباع جامعه از فارغ التحصيCن این امکان را به کلی سلب کرده که افراد پس از گرفتن مدرک 

درآمدی باT مشغول به کار شوند.

د بی سابقه ای باT رفت. این روند به به بعد که عCئم ھشدار دھنده افزایش فارغالتحصيCن نمود یافت ناگھان تقاضا برای کار به ح١٣٧٨از سال 

 به پسر بود. اخيرا از این پدیده با به یک پدیده نگران کننده دومی نيز منجر شد که آن افزایش تعداد تحصيلکرده ھای دختر نسبت٨٣مرور تا سال 

عنوان بر ھم خوردن تعادل فارغالتحصيCن نام برده شده است.

کننده زمانی است که این دختران فشار بهگرچه به ھيچ وجه نمی توان افزایش دختران تحصيلکرده را یک خطر محسوب کرد اما نکته نگران 

سيستم را برای مشغول شدن به کار در پيش می گيرند.

● فاکتورھای اساسی انتخاب رشته و شغل

ه کار برخوردار است. ھمين تحقيق نشان داده کهنتایج یک بررسی نشان داد که ميزان درآمد از کمترین اھميت برای دختران تحصيلکرده آماده ب

دن برای دست یابی به شغل مناسب ترجيح میدختران تحصيلکرده مدت زمان طوTنی کارآموزی بدون حقوق یا با کمترین حقوق را به منتظر مان

 کار محسوب می شود. اما از نظر پسراندھند. ھمچنين از نظر بيشتر دختران تحصيلکرده، محيط کاری امن مھمترین فاکتور اساسی در یک

 که پس از ورود به محيط کار قرار دارد کاری با آنھاتحصيلکرده درآمد بيشتر نخستين اولویت ورود به بازار کار است. پسران ھمچنين انتظار دارند

امضا» شود.

به آنھا محول شود. به ھمين دليل رشته ھایاین افراد ھمچنين تمایل دارند که بر حسب تحصيCت شان مسئوليت ھای کم درد سر و با پرستيژ 

صيلکرده در درجه نخست اھميت قرار دارند. واقعيتپول ساز بيشتر مورد توجه پسران قرار می گيرد. بر عکس رشته ھای با پرستيژ برای دختران تح

ت. گرچه در پس زمينه ذھنی برخی خانواده ھاآن است که جامعه ما اکنون اعتقاد درس خواندن برای رسيدن به شغل مناسب را از دست داده اس

 بر حسب پيشداوری ھای غير معقول پایھریزی نشود.و جوانان کماکان کور سوی اميدھای آرمانی وجود دارد اما واقع نگری ایجاب می کند که آینده

ه که بيشتر پسرھا پس از قبولی در رشته ای کهتمایل پسرھا به رشته ھای پول ساز و پر پرستيژ را نمی توان مطلق فرض کرد. تجربه نشان داد

 از آنھا در ميانه راه انصراف می دھند.مورد عCقه آنھا نيست، با اميد و اکراه به ثبت نام و تحصيل مبادرت می کنند و تعداد اندکی

 صورتی که برای ازدواج تحت فشار خانواده قراراما این نگرش در دختران تا حدی متفاوت است. دخترھا به خاطر فرصتی که در اختيار دارند در

اشند.از این رو تفاوت نگرش دخترھا و پسرھانگيرند، به شدت اھل ریسک و انصراف از ثبت نام در رشته ھایی که مورد عCقه شان نيست، می ب

در نوع انتخاب رشته دانشگاھی بسيار حائز اھميت است.

منبع : روزنامه ابتکار
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در جستجوی تعامل دانشگاه و صنعت

اگر اھل گوش کردن به رادیو باشيد حتما نامی از "شبکه رادیویی جوان"

شنيده اید و یا دست کم شنونده برخی از برنامه ھایش بوده اید. یکی از

١١/۴۵این برنامه ھا "پCسما" نام دارد که ھر روز غير از جمعه ھا از ساعت 

 صبح پخش می شود که سابق بر این عنوان آن "کوانتوم" بود و١٢/٣٠تا 

حدودا در ھمين ساعت پخش می شد و سه سال و اندی است که این

به توجه دادن شما  از اشاره ای که شد  دارد. غرض  ادامه  روند Tینقطع 

موضوع و حال و ھوای این برنامه است.

معرفی و تشریح ابداعات و ابتکاراتی که در کشور انجام شده و گفت و گو با

فارغ تازگی  به  یا  و  تحصيل  به  از جوانان مشغول  آنھا که عمدتا  فاعCن 

ای مرتبط با صنعت به انجام رسيده اند،التحصيل شده ھستند، جھت آشنایی با زمينه ھای علمی و عملی نوآوری ھایی که عمدتا در بخش ھ

 این برنامه استمرار به خرج دھيد خود به خودموضوع اصلی این برنامه را تشکيل می دھد. اگر حتی بدون داشتن ھرگونه پيش داوری در استماع

 تواند نمود مناسب را در بخش صنعتمتوجه خواھيد شد که دانش کسب شده در دانشگاه ھا حتی با وجود فضاسازیھای جدید به سختی می

کشور به دست آورد، و این تازه اول ماجراست.

 به این سو نظام آموزش و سپس تامين اشتغال آزمونی٧٠ و تجربھی نرخ باTی رشد جمعيت، از سال ھای دھه ۶٠ و ۵٠بعد از گذر از دھه ھای 

کاری جوانان تحصيلکرده نشان از کاستی ھاییسخت و دشوار را پيش روی خود دید کرد که ھنوز ھم درگير آن است. افزایش بيش از پيش نرخ بي

نسانی این بازار از طریق دانشآموختگانی که ازعميق داشت و در حالی که به نظر می آمد با تخصصيتر شدن فرایندھای کسب و کار نياز نيروی ا

تمھيداتی در ھر مقطع حاصل نشده است. نکتهمجرای نظام آموزشی کشور عبور کرده بودند تامين شود، ولی این منظور با وجود به کار بستن 

غریب اما اینجاست که ھيچ بخشی عھده دار مسئوليت ایجاد یا حل این معضل نشده و نمی شود.

 که به نظر می رسد دTیل اصلی را باید درسيستم آموزشی اصوT داشتن ھرگونه نقشی در سامان دادن به این وضعيت را رد می کند، در حالی

 نظری و کمک به گسترش آفت مدرکھمين قسمت جستجو کرد.. بسياری از صاحب نظران عدم آموزش مھارت ھای عملی در کنار کسب دانش

ی در امر آموزش، نداشتن برنامه ای جامع برای جذبگرایی از این طریق، عدم استفاده از منابع و شيوه ھای نوین و ھمگام با سرعت تغييرات جھان

نيا ناکارآمد تشخيص  بازار کار و ھمچنين سيستم  نوپا و انتخابو پرورش نخبگان علمی و اتصال دادن آنان به  تاسيس رشته ھای  برای  زھا 

دانش آموختگان مراکز علمی که تخصصغيرکارشناسی سرفصل دروس را عمده ترین نارسایی ھای سيستم آموزش کشور می دانند. خيل عظيم 

ست بودن این انگاره ھا را اثبات می کند. اگر مراکزآنان با نيازھای بازار ھمخوانی ندارد و با واقعيت ھای ملموس کسب و کار آشنایی ندارند در

برای نخبگان این عرص برنامه داشته باشند و حداقل بتوانند  ما برای محصوTت نھایی خود  تاثيرگزاری بر صنعت و یاعلمی  ه راه ھای ورود و 

کشاورزی را فراھم کنند شاھد مشکCت فزایندھی کنونی نخواھيم بود.

د شرایط روز جامعه اعم از صنعت و دیگر حوزه ھادانشجویی که در مقاطع عاليه دانشگاھی تحصيل می کند ملزم به ارائه پایان نامه خود در مور

ستم آموزشی و ناآشنایی و دسترسیمی باشد و این فرصت گران سنگی است برای پيوند تخصص با صنعت، ليکن موانع و دشواری ھای سي

 از آثار دیگران می کند و این باعث از دست رفتن چنيننداشتن دانشجویان به مراکز صنعتی و مدیران آنھا، بسياری از آنان را وادار به کپی برداری

فرصتی می شود.

 تقاضای نيروی انسانی متخصص در بازار است.. در نگاهنظام حاکم بر بازار نيز منکر نقایص این بخش و ناتوانی در جذب و ایجاد تعادل ميان عرضه و

ناسب بخشيدن نوع شغل و شاغل و نيازھای واقعیمحققين سالم نبودن بازار کار و عدم تطابق آن با استانداردھا، توجه نداشتن به معيارھای ت

دھد. متاسفانه بسياری از مدیران صنعتی واین دو و استفاده نکردن از تخصص ھای حرفه ای در مشاغل، پایه مشکCت این بخش را تشکيل می 

دامه می دھند، به این معنی که حتی درغيرصنعتی ما، چه در بخش دولتی و حتی در بخش خصوصی ھنوز به روند سنتی مدیریت این مراکز ا

ن مشاغل نيستند. به ھمين علت شاھدیمبخش ھای توليدی نيز نگاه بازرگانی و دTلی حاکم است و مدیران حاضر به پذیرش امر تخصصی شد
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يرد و الی آخر.که در استخدام ھا و انتصاب ھا، دکتر بر جای مھندس می نشيند و مھندس جای حسابدار را می گ

 منفی و دلسرد کننده صاحب منصبان مواجه میوقتی که دانشجوی ما برای انجام امور تحقيقاتی خود به مراکز صنعتی مراجعه می کند با نگاه

 پابرجاست.شود که این نگاه منفی در ھنگام استخدام و مورد استفاده قرار گرفتن نيروھای متخصص ھمچنان

خصصين زمينه استفاده بھينه از این سرمایه ھا راطرد نيروھای متخصص در حالی انجام می شود که اگر مدیدان و سرمایه گذاران با اعتماد به مت

پایداری را نصيب خود می کند.فراھم آورند عCوه بر آن که ھزینه زیادی برای این استفاده نياز ندارند، سودآوری سرشار و 

ورد که ھمانا کاستی در بخش تامين نقدینگیطرف سوم ماجرا ھمان مسئله ای است که رد پای آن در تمام امور متصل به اقتصاد به چشم می خ

شته ای صنعتی تحصيل کرده است پس از پایانو امکانات Tزم برای به عرصه رساندن آنچه در مراکز علمی پرورش یافته. دانشجوی ما که در ر

 ندارد و حتی زمينه بروز و ظھور تواناییتحصيCت، چون این فرصت را نمی یابد که با تاسيس مرکزی مستقل برای عملی نمودن دانش خود را

ود می شود. تمام این اتفاقات برای جوانی اتفاقھایش در دیگر مراکز برای او فراھم نمی شود، ناچار به انجام مشاغلی خارج از حيطه تخصصی خ

ته این ماجرا را نشان می دھد. نه دانشگاهمی افتد که حاضر و آماده برای تCش و سازندگی است و این مسئله ھزینه باTی فرصت از دست رف

 وزارت تعاون. البته در ظاھر شرایطی برای درھای ما چارھای اساسی برای این قسمت دارند و نه ارگان ھای اقتصادی نظير بانک ھا و یا حتی

ه بودن و سختگيرانه بودن و ناآشنا بودن این مقرراتاختيار قرار دادن اینگونه نيازھای فارغ التحصيCن دانشگاھی موجود است، اما در واقع پيچيد

ای زود بازده" مطرح است آیا بھتر نيست توجه ویژهباعث می شود این قبيل افراد از خير استفاده از تسھيCت مالی بگذرند. حاT که بحث "بنگاه ھ

ای به دانش آموختگان دانشگاه ھا شود و بخشی از اعتبارت در این مورد استفاده گردد؟

برود و بازار کار بازار کار جلو  نيازھای  با  نتوانسته متناسب  ناتوان بوده و اینواقعيت این است که آموزش ما  نيازھای خود  نيز در شناساندن   

ی و کاھش راندمان نيروی انسانی بکار رفته درپارادوکس و آثار سو» آن مانند دامن زدن به مشکCت اقتصادی کشور از طریق افزایش نرخ بيکار

دی در "آموزش متناسب با نيروی کار موردفرصت ھای شغلی، نياز جدی به حل مشکCت در این زمينه را نشان می دھد. به تازگی رویکرد جدی

ش صنعت نيز مواجه گردیده است. تا جایی که مدیراننياز" در برخی از دانشگاه ھا مانند علمی کاربردی و پيام نور را شاھدیم که با استقبال بخ

خود می کنند و نيز زمينه ارتقای درجات علمی آنان راصنایع با بستن قرارداد با این مراکز، اقدام به آموزش مھارت ھای مرتبط با مشاغل کارکنان 

ب که این راھکار فقط مناسب کسانی است کهفراھم می کنند. اگر چه این اقدام را می توان تحولی مثبت دانست ولی در نظر داشتن این مطل

ز دانشجویان کسانی ھستند که ھنوز در عرصه شغلپيش از ورود به بازار کار فرصت و توانایی کسب آموزش را نداشته اند و این که بخش بزرگی ا

و حرفه به آینده مشخصی نرسيده اند اثرگذاری این شيوه را محدود می سازد.

 است این است که مسير حل معضCتخشکاندن ریشه مشکCت البته مانند ھميشه سخت و دور از دسترس به نظر می رسد، ولی آنچه روشن

ایجاد معبرھای ھمکاری و ھم فکری آنھا ممکن نيست.از حوزه تحت اختيارات ھمه نھادھا و مراکز ذی نفع عبور می کند و عبور از این مسير جز با 

ین تبادل نظر و تصميمات مشترک این دو مرکز که درمدیران دانشگاه و صنعت در سطح خرد و کCن به داشته ھا و نيازھای خود کامC واقفند، بنابرا

 حمایت دولتی، اکسيری اعجازآور را حاصل میقالب نظام و قاعده مشخص و از پيش تعریف شده اتخاذ می شود، با اضافه کردن کمی پشتيبانی و

کند که مطمئنا اثرات شگرفی در التيام آTم دارد.

منبع : روزنامه مردم ساTری

http://vista.ir/?view=article&id=344093
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تا به حال دانشجویان خارجی در دانشگاه ھای چين در کCس ھا و خوابگاه

از نفر  ھای جداگانه درس می خواندند و زندگی می کردند. صدھا ھزار 

علل به  اما  اند  کرده  تحصيل  کشور  این  از  خارج  در  چينی  دانشجویان 

سياسی، دانشگاه ھای چين دانشجویان خارجی را از بقيه جدا می کنند.

پکن اکنون با اعتماد به نفس بيشتر می خواھد جایگاھی در عرصه آموزش

برای گشایش را  گام ھا  نخستين  راستا  این  در  و  آورد  به دست  جھان 

دانشگاه ھایی برای حضور خارجی ھا- به خصوص دانشجویان کشورھای

غربی- برداشته است.

ھمزمان با افزایش گستره اقتصادی، سياسی و فرھنگی چين در جھان که با

برای مختلف  تCش ھای  و شرکای جدید ھمراه است،  متحدان  داشتن 

ردازند، در خوابگاه ھای بھتری زندگی میمشارکت بيشتر در بخش آموزش نيز افزایش یافته است. دانشجویان خارجی که شھریه بيشتری می پ

عامل تبليغاتی خوبی برای چين ھستند. پذیرش اینکنند و برای ورود به دانشگاه باید شرایط کمتری را به نسبت متقاضيان چينی برآورده کنند، 

ه دانشگاه ھای معتبر جھان کند و به این منظور بایددانشجویان طبعاً درآمد ارزی خوبی به ھمراه دارد. چين قصد دارد دانشگاه ھایش را وارد جرگ

فعاليت بيشتری برای جذب دانشجویان برجسته از خود نشان دھد.

روج جوانان مستعد چينی برای مقاصد دیگر دردانشجویان چينی دومين گروه بزرگ دانشجویان خارجی در آمریکا ھستند و از این رو، ھمواره خ

ه بسا دانشگاه ھای این کشور شاھدجست وجوی فرصت ھای بھتر عادی است. اما حاT که فرصت ھای شغلی در چين افزایش یافته است، چ

روند معکوس باشند.

را برای ورود به دانشگاه ھای غربی آموزش دھند.در واقع سنت آموزش عالی نوین در چين از زمانی آغاز شد که مدارس ناچار شدند دانش آموزان 

ادبی کCسيک بود. قدیمی ترین نھادنظام آموزش عالی نوین جایگزین امتحان سراسری قدیمی «جين شی» شد که براساس آموزش مفاھيم 

آموزش عالی چين که اکنون دانشگاه پکن است، در ابتدا مدرسه زبان بود.

وی خارجی جذب کند. در دھه ھایدر این اواخر، چين کوشيده است از کشورھای سوسياليست سابق و کشورھای در حال توسعه، دانشج

 در دانشگا ه ھایی١٩٨٨ نبود. در سال ، این کشور برنامه ای را برای پذیرش دانشجویان آفریقایی اجرا کرد. این ابتکار بدون جنجال١٩٨٠ و ،١٩٧٠

فریقایی در یک ميھمانی بود که باعث ناآرامی دردر نانجينگ، شورش رخ داد. علت این حادثه ھمراھی دانشجویان دختر چينی با دانشجویان پسر آ

 بود. تCش ھای دیپلماتيک فشرده بين چين و کشورھای١٩٨٠شھر و در ميان دانشجویان شد. این حادثه آخرین مورد از این دست در دھه 

 آموزشی با آفریقا را به عنوان تعھد به توسعهآفریقایی صورت گرفت تا تنش ھای نژادی موجود خنثی شود. به رغم این امر، چين امروز مشارکت

«پيپل» (خلق) درج می شود، به تفصيل در اینبين المللی تبليغ می کند. خبرگزاری «شين ھوا» که گزارش ھای آن در روزنامه انگليسی زبان 

ھزار بورس به خارجی ھا و کمک ھای مالی ویژه ای به بخش آفریقا در یونسکو می دھد.١٠زمينه گزارش داده است. دولت چين بيش از 

ل توسعه تدریجاً اھميت خود را از دست میاکنون که روابط اقتصادی چين با غرب در حال گسترش است، تأکيد بر ھمکاری با کشورھای در حا

دھد.

 اجرا درآورند، ھمکاری بين المللی بهھمانطور که شرکت ھای غربی طالب فعاليت در چين باید طرح ھای مشارکتی با شرکت ھای چينی به

ن جھت حائز اھميت است که زبان آموزش درویژگی برجسته ای در نظام آموزش چين بدل می شود. طرح ھمکاری دانشگاه ھای پکن و یيل از ای

آن انگليسی و مقطع آموزشی آن کارشناسی است.

 درصد، دانشجوی خارجی٢٠گھای بيش از اما طرح ھای مشابه در سطح تحصيCت تکميلی، متداول تر است. مدرسه تجارت بين المللی در شان

اھند در چين فعاليت کنند. چين می کوشددارد و تأکيد دوره ھای آموزشی بر مھارت ھای سودمند برای شرکت ھای چندمليتی است که می خو

 چينی با شرکت ھای غربی. به عبارتاز مشارکت با نھادھای آموزشی برجسته در سراسر جھان بھره مند شود؛ مانند مشارکت شرکت ھای

بين المللی رقابت کنند. دانشگاه ھای چين میدیگر، دانشگاه ھا می خواھند با یادگيری از ھمتایان خارجی خود، در درازمدت بھتر در عرصه 

یکایی از قبيل ھاروارد و یيل معروف کنند.کوشند با جذب دانشجویان بين المللی، اسم خود را در عرصه جھانی به مانند دانشگاه ھای آمر

ھزار٢٠، دانشجویان بين المللی باید بين دانشجویان خارجی، شھریه بيشتری از دانشجویان چينی می پردازند. مثC در دانشگاه تسينگ ھوا
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دTر)۶٢٠ھزار یوان(۵دTر) شھریه بپردازند؛ این نرخ به رشته انتخابی بستگی دارد. دانشجویان چينی حدود ۵٢٠٠ھزار یوان(۴٢دTر) تا ٢۴٨٠یوان(

می پردازند.

نشجویان خارجی در اماکن اقامتی بزرگ تر و گراندانشجویان خارجی ناچارند زبان چينی را در کCس ھای ویژه در دانشگاه بياموزند. در عوض، دا

سه دانشگاه برای کسب درآمد بيشتر باشد. درتری زندگی می کنند. اقامت جداگانه می تواند امتيازی به دانشجویان خارجی یا تCش ھيأت رئي

دانشجویان خارجی نشان می دھد؛ از قبيل بيمهکنار ھزینه ھای بيشتر، خدماتی ارائه می شود که ایمنی و مطلوبيت نظام آموزشی چينی را به 

بھداشتی و کمک دانشگاه به ھنگام مواجھه با مقامات اداره مھاجرت و پليس.

ند. امکان یادگيری زبان چينی، به خصوصدانشجویان سایر کشورھای آسيایی عCقه فزاینده ای به ورود به دانشگاه ھای چينی نشان می دھ

برای دانشجویان خ ارجی کرده اند. مثCً دانشگاه جيائوتونگ درجاذبه زیادی دارد و دانشگاه ھا آموزش زبان را بخش اصلی برنامه ھای خود 

 که در آن بر زبان و زبان شناسی چينی تأکيدشانگھای که یکی از معتبرترین نھادھای آموزش عالی چين است، دانشکده آموزش بين الملل دارد

می شود.

انشجویان خارجی در دانشگاه ھای برجسته چينآیا دانشجویان خارجی به اعتبار بين المللی دانشگاه ھای چين کمک می کنند؟ در حال حاضر، د

 نيستند امتحان سختگيرانه گائوکائو را بگذرانند. اینبه طور کلی از نظر علمی تمایز چندانی با ھمتایان چينی خود ندارند. دانشجویان خارجی ملزم

يان ورود به دانشگاه باید آن را بگذرانند. در عوض،امتحان که چند موضوع دارد، عمده عامل تعيين کننده برای ورود به دانشگاه است و ھمه متقاض

چينی تافل است. در نتيجه، دانشگاه ھایدانشجویان خارجی باید تسلط خود را به زبان چينی با امتحان جی اس کی نشان دھند که معادل 

از سایر رشته ھای راھبردی، به زبان چينیبرجسته بدون شک دانشجویان برجسته چينی را رد می کنند و دانشجویانی را می پذیرند که بيش 

نند. به ھر حال، صرف حضور دانشجویان بينتوجه کنند. طبعاً دانشگاه ھا می کوشند چين را به مقصد جذابی برای دانشجویان خارجی بدل ک

ورھای آسيایی تقویت کننده طرح ھای بلندپروازانهالمللی در دانشگاه ھای برجسته جھان اعتبار به ھمراه می آورد. حضور دانشجویان از سایر کش

آنان از تحصيل در چين کسب فرصت ھایچين برای تبدیل شدن به یک کانون آموزش منطقه ای است. بسياری از دانشجویان می گویند ھدف 

ارد.شغلی مناسب در آینده است. چين اکنون در مسير تبدیل شدن به بزرگ ترین اقتصاد جھان قرار د

 اجتماعی و سياسی کشور تأثيرسال، چين دانشجویان خود را برای ادامه تحصيل به سراسر جھان می فرستاد و این امر بر محيط١۵٠به مدت 

 فارغ التحصيل شد. بازگشت وی به چين مقامات عالی١٨۵۴گذاشته است. یونگ وینگ اولين دانشجوی چينی در دانشگاه یيل بود که در سال 

نقCبی مانند لوچون که نویسنده بود، پس از تحصيلرتبه کشور را واداشت در پی تسليح کشور با فناوری غربی برآیند. چند دھه بعد چندین چھره ا

در ژاپن عقاید افراطی پيدا کردند.

مترجم: رضا محتشم

منبع: یيل گلوبال

منبع : روزنامه ھمشھری
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درباره کنکور پزشکی

كنكور پزشكی آزاد و سراسری امسال نيز به پایان رسيد. در حدود یك و نيم

ميليون نفر داوطلب ورود به دانشگاه بودند كه بخش مھمی از آنھا ھدف
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نھایی شان رشته پزشكی بود. و این تب و تاب برخی خانواده ھا را به مدت

یك و گاه دو سال زیر فشارھای سنگينی قرار داده بود.

رقابت فشرده ای كه به دليل محدودیت ناگزیر این رشته ھا جریان دارد از

زوایای مختلفی قابل بررسی است.

پزشكی آن ھم در به دانش  اقبال روز افزون  باید گفت این  در درجه اول 

شرایطی كه به گفته یكی از مسئولين نظام پزشكی تنھا بيست تا سی

این واقعيت در یابند و  پزشكی امكان اشتغال می  التحصيCن  فارغ  درصد 

نگينی برعھده این جامعه و نھادھایسطح جامعه ھم ملموس است، از یك سو مایه مباھات جامعه پزشكی است و از سوی دیگر مسئوليت س

 به پزشكان جوان بلكه به دليل نوعی اختCل درتصميم گير آن می گذارد. ھمين جا باید اشاره كنيم كه این عدم اشتغال نه به دليل عدم نياز

سيستم پزشكی كشور است كه به رغم نياز مبرم قادر به جذب نيست.

ل كشور باید به خود ببالند كه برگزیده تریندر شرایطی كه بسياری مشاغل با زحمات كمتر دارای درآمد ھای باTتری ھستند جامعه پزشكی و ك

 خود این را می پسندند.جوانان او و خانواده ھای زیادی ھمچنان تحصيCت و به خصوص طب را برمی گزینند و بر فرزندان

ت. اما جامعه پزشكی باید بداند كه خواه ناخواهبی تردید نحوه منش و سلوك جامعه پزشكی به مثابه یك كليت در این گزینش بی تاثير نبوده اس

ری از موارد الگوھای خوبی برای فرزندان ماالگوی رفتاری برگزیده ترین جوانان كشور است و در این مسير رقبای سرسختی دارد كه در بسيا

ری نيز وجود دارند. Tزمه الگو و محبوب جواناننيستند. در این زمينه نه تنھا صCحيت ھای اخCقی و علمی اھميت زیادی دارند بلكه مسائل دیگ

بودن خصوصيات مشروعی است كه در بين جوانان جذابيت ایجاد می كند.

صيلكرده ای كه می شناسند بد لباس می پوشد،گاه جوانانی را می بينيم كه ميل ندارند دنبال باTترین مدارج تحصيلی بروند چرا كه فCن تح

د، ورزش نمی كند و كرم كتاب است! نه تنھاخيلی تميز نيست و به رغم توانایی مالی از امكانات خوبی استفاده نمی كند، ميھمانی نمی رو

ت كه باعث اقبال جوانان به سوی دانش و تبریكيفيت كار پزشكی بلكه كيفيت زندگی پزشكان و سایر تحصيلكرده ھا یكی از مھم ترین نكاتی اس

ارد.از انحرافات می گردد. اما مسئوليت مھم در این زمينه برعھده سازمان ھای تصميم گير قرار د

ای این جوانان تحصيCت و آینده مناسبی را فراھماگر بااستعدادترین جوانان پزشكی را برمی گزینند مسئوليت بسيار سنگينی پدید می آید كه بر

ست. بھترین و بااستعدادترین جوانان ما كه برآمدهمی كند. به جرات باید گفت كيفيت دانشكده ھای پزشكی ما در حال حاضر در خور این جوانان ني

ل به عنوان پزشك عمومی نه كارایییكی از سنگين ترین مسابقات ھوش و حافظه دنيا و بلكه تاریخ ھستند پس از شش- ھفت سال تحصي

ز زندگی است و پزشكان عمومی بالقوه میچندانی می یابند و نه كار چندانی برای آنھا یافت می شود. در حالی كه ھفت سال بخش مھمی ا

ارھایی از آنھا برود. در مقام مقایسه مھندسين و وكC درتوانند در این مقطع كارایی بسيار باTیی بيابند و به آن كار گمارده شوند و انتظار چنين ك

مدت زمانی بسيار كمتر از این كارایی ھایی بسيار بيش از این می یابند.

نند. یعنی بدون اینكه توافقی اصولی بين آنھا وتازه بعد از طی این دوره پزشكان مجبورند به اجبار مدتی را در شھری به رغم ميل خود بگذرا

ز شھر و دیار خود كار و زندگی كنند. و این در حالیكارفرمایشان صورت بگيرد طبق قانون باید با حقوقی كه كارفرما تعيين می كند در محلی دور ا

خدمت امكان پذیر بود! بسياری از پزشكان حاضرنداست كه ھمين خدمت بدون اجبارھای قانونی ھم صرفاً با رابطه مالی متعارف برای خرید واقعی 

روم بگذرانند كه البته چنين بودجه ای برایبا یك دریافت واقعی (و نه قانونی) نه چند سال بلكه بخش مھمی از زندگيشان را در مناطق مح

غل كه صاحبان آنھا یا در بند این امتحانات نبوده اند یاجوانانی كه از چنين غربال ھای دشواری عبور می كنند وجود ندارد. برای بسياری دیگر از مشا

در آن رد شده اند چنين قوانينی وجود ندارد.

حان برای آموزش. بخش مھمی از پزشكان جوان نيزنكته دیگر پيدایش حرفه كنكور به عنوان یك حرفه نوظھور است یعنی آموزش برای امتحان و امت

 توجه بسياری دیگر از پزشكان جوان قرار بگيرد. اگرچهجذب این حرفه نوظھور گشته اند كه بعضاً با درآمدھای قابل توجھی كه دارند می رود تا مورد

ز بااستعدادترین پزشكان به این حرفه نوظھور نوعیباید پذیرفت كه در شرایط موجود وجود چنين پدیده ای اجتناب ناپذیر است اما اشتغال بخشی ا

بند. با ھمه اینھا و با اطCع از ھمه اینھا باز ھم اقبالحيف و ميل امكانات است كه مسئولين باید راه حلی مدبرانه و البته نرم افزاری برای آن بيا

جوانان به رشته پزشكی روزافزون است. این باید باعث دلگرمی جامعه پزشكی باشد.

آب زنيد راه را زانكه نگار می رسد.
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منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=230660

دغدغه گذران زندگی يا با7 بردن کيفی اط)عات علمی

قوطی ھای و  می کند  قندانش استفاده  عنوان  به  را  ماھی  تن  قوطی 

کنسرو لوبيا را به عنوان جامدادیش.

این جا غریب است. دانشجو است. او این جا پشتوانه ای ندارد... یک اتاق

 نفره... کلی تCش کرده است تا ھم اتاقی ھایش را٨دانشجویی کوچک 

راضی کند تا بتواند نيمه شب ھا مھتابی اتاق را روشن نگه دارد. آخر ھر

طور شده باید قسط ھای کامپيوتری را که از سر اجبار خریداری کرده بپردازد.

چاره ای ندارد... این تنھا کاری است که می تواند انجام دھد ھر طور شده

باید مشکCت مالی دوران تحصيلش را رفع کند.

پول، کتاب، جزوه، ایاب و ذھاب، خوراک، پوشاک، اجاره اتاق خانواده اش ھر

چند مدت خرجی اش را می فرستند اما... مگر آن قدر کفایت می کند؟

شب ھا را تا سحر بيدار می ماند و سفارشات تایپ آن مغازه انتھای کوچه را انجام می دھد.

درس ھای دانشگاه یک طرف و گذران زندگی پشت چھره ھای آراسته دانشجویی نيز طرف دیگر.

 ھا شخصيت ھایی ارزشمند به تصویر می کشيمواقعيت این است که ھمه ما از دانشجویان به عنوان قشر آبرومند یاد می کنيم و ھميشه از آن

غه گذران زندگی را نيز داشته و در بسياری ازاما باید گفت اکثر دانشجویان به خصوص غير بومی ھا عCوه بر دغدغه درس و دانشگاه اغلب دغد

موارد ترس از معيشت زمينه ساز یا تشدید کننده افت تحصيلشان می باشد.

 آرام نباشد و حتی از ظاھر آنان نيز الگوبعضا ممکن است ھيچ کس در پشت ظاھر دانشجویی متوجه مشکCت پشت پرده این چھره ھای آراسته و

برداری کند اما...

ساده آنان را از کوچک ترین کارھاآن چه موضوع گزارشمان جستجو می کند مشکCت مالی دانشجویان در حين تحصيل است که یک معيشت 

غافل نمی کند.به سراغ دانشجویان می رویم و درباره این موضوع به گفتگو می نشينيم:

 غير بومی مجبورند به عناوین مختلفزھرا حيدرزاده دانشجوی ترم یک رشته زمين شناسی است وی می گوید: بيشتر دانشجویان به خصوص

امان بخشند.به گفته وی وضعيت اقتصادیشغل ھر چند کوچکی را برای خود دست و پا کرده و به نوعی اوضاع مالی خود را ھر چند موقت س

را ھميشه در ذھن خود داشته و حتی در کCسخانواده ھا و در کنار آن خرج و مخارج تحصيل در شھر غریب باعث شده دانشجویان دغدغه مالی 

درس نيز فکر وذھنشان به دخل و خرج روزانه مغشوش باشد.

وص آن ھایی که سعی دارند بار(سمانه-ر) دانشجوی سال سوم رشته معماری می گوید: وضعيت معيشتی دانشجویان غير بومی به خص

 و در برخی موارد کاذب می تواند تا حدودیماليشان را از دوش خانواده ھا بردارند مطلوب نيست و فقط اميد به اشتغال در شغل ھای کوچک

دغدغه ھای ماليشان را برای کوتاه مدت التيام بخشد.

 شرایط نامتناسب قرار می گيرند گاھی فشارھایوی می گوید: حتی بسياری از دانشجویان که در زندگی ھای مرفه رشد یافته اند و اکنون که در
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بودھای مالی را از آن ھا سلب کرده و رفتارھایروحی و روانی حاصل از این نامتعادلی عCوه برتغييرات در روحيه توان مقابله با مشکCت و کم

نامناسبی را از جانب آن ھا باعث می شود.

ا در موارد خاص و به صورت محدود ارائه شده ووی تسھيCت دانشگاه اعم از وام ھای دانشجویی را مکفی نمی داند و توضيح می دھد: این وام ھ

بازپرداخت آن را نيز به دنبال داشته و دغدغه دیگری رابحران ھای مالی ھر ترم دانشجو را قطعا نمی تواند حل کند.از طرفی ارائه این وام ھا مھلت 

ه دانشجویان را واقعيتی محرز می داند و میبرای دانشجو ایجاد می کند.یک دانشجوی ادبيات دانشگاه بيرجند حس نيت وزارت علوم در کمک ب

 ماه پس از درخواست و به ميزان ناچيز به دانشجویان٣گوید: ارائه وام از سوی دانشگاه ھا ھر ساله به دانشجویان انجام می شود اما وامی که 

تعلق می گيرد، قطعا نمی تواند مشکCت دانشجو را حل کند.

 ھر کدام مشکCت خاصی دارند اما اگر واموی که ھم اکنون متاھل است و با مشکCت مالی فراوانی روبه روست می افزاید: دانشجویان شاغل

ھای دانشجویی به موقع پرداخت شود می تواند گوشه ای از مشکCت آن ھا را حل کند.

ھد.وزارت علوم می تواند برای کمک بيشتر ميزان این وام ھا یا مھلت بازپرداخت آن را افزایش د

 یا غير شاغل بودن و سایر مCک ھا متفاوتبه گفته وی گذران زندگی ھر دانشجو بر اساس طبقه مالی خانواده، مجرد یا متاھل بودن، شاغل

ان به خصوص آنان که سعی دارند باری از دوشاست اما با نگاه کلی و ورود در بطن دانشجویان آن چه به نظر می رسد وضعيت معيشتی دانشجوی

 مشاغل دانشجویی تا حدودی آرامشان نگه میخانواده بردارند وضعيتی مطلوب ندارد و فقط اميد به زمان فراغت از تحصيل و با پرداختن به

د اما باید گفت این ازدواج ھا باید مبتنی بر ارائه یکدارد.وی می گوید: با این که مسئوTن بلند پایه بر رواج ازدواج ھای دانشجویی تاکيد می کنن

سری تسھيCت مالی از سوی دانشگاه در دوران تحصيل باشد.

ی خانواده خود است و دغدغه ھای ماليشغفوری دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ھم می گوید: اگر دانشجویی کار نمی کند ھنوز خرجی برا

او دو چندان شده و باید جوابگوی مخارج دورانرا به دوش خانواده اش گذاشته است ولی اگر وضع مالی خانواده خوب نباشد نگرانی و مسئوليت 

تحصيلش باشد.

 دختر چندان مطرح نيست با توجه به شخصيتوی دغدغه دانشجویان دختر را در این امر کمتر می داند و می افزاید: این مسئله برای محصCن

داختن به یک شغل ھر چند کوچک و موقت دراستقCل طلبی پسران چيزی که بسياری از موارد ذھنشان را مغشوش دارد باز کردن وقتی برای پر

 حاضر دانشجویان زیادی ھستند که برای مطلوبدوران تحصيل است که به نوعی پيوند ماليشان را با خانواده سست تر کند.وی می گوید: در حال

ه چه بسا ھيچ سنخيتی با شخصيت وتر کردن وضعيت معيشت دوران تحصيلشان در شغل ھای ھر چند کوچک و موقت مشغول به کار بوده ک

رشته تحصيلشان ندارد.

ت دانشجویان به خصوص دانشجویان غير بومییکی دیگر از دانشجویان نيز از عدم برنامه ریزی ھای جامع و مطلوب برای وضعيت مالی و معيش

د، برخی خانواده ھا نيز به دليل عدمگCیه مند است و می گوید: بسياری از مسئوTن به پشت چھره ھای آراسته دانشجویان نمی اندیشن

 حالت کلی دانشجویان وضع مالی مطلوبی ندارندآشنایی با این دوران در رسيدگی مالی به دانشجوی خود کوتاھی می کنند، باید گفت انصافا در

و حتی بعضی اوقات زندگی آن ھا به خصوص در کCن شھرھا زیر حد استاندارد می باشد.

اند و توضيح می دھد: وضع مالی ھر دانشجوھاتف دانشجوی رشته ادبيات وضعيت مالی دانشجویان را متناسب با نوع عادتش در خرج کرد می د

خود را تعيين می کند.به نحوه خرج کردن خود او بستگی دارد و این دانشجو است که سخت یا آسان بودن گذران زندگی 

آن قدرھا ھم خوب نيست.اما باید اقرار کرد فقط چند روز زندگی درخوابگاه ھا به خوبی نشان می دھد وضع دانشجویان 

انات بھترین نتيجه را به دست آورند، زیرا جزاین دانشجویان ھستند که خود را نمی شکنند و در سخت ترین شرایط سعی می کنند با حداقل امک

این چاره ای ندارند.

مشاغلی است که معموT با دو خصيصهوی پرداختن به شغل ھای دانشجویی را موثر می داند و توضيح می دھد: شغل دانشجویی از جمله 

لبته فرصتی برای انتخاب شغل مناسب در آینده.ھمراه است، درآمد نه چندان باT کسب آموزش کاربردی در کنار آموزش ھای تئوری دانشگاھی و ا

دف اصلی در دوران تحصيل که درس خواندنھميشه اشاره می شود در شغل ھای دانشجویی نباید انگيزه مادی غالب باشد چون در این صورت ھ

این کارھا را به عنوان نياز و رفع مشکCتو فھم مفاھيم تخصصی است فدای پول می شود و اما ھمان طور که شاھدیم بسياری از دانشجویان 

مالی و معيشتی شان انتخاب می کنند و چه بسا ھيچ عCقه ای نسبت به آن نداشته باشند.

ای پژوھشی و تحقيقاتی به عنوان یک کاروی در این زمينه پيشنھاد می کند: پرداختن دانشجویان به خصوص دانشجویان غير بومی در کارھ
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 دانشجو می تواند عCوه بر تامين خرجدانشجویی سالم و متناسب با شخصيت وی گام موثری از سوی مسئوTن دانشگاھی می تواند باشد که

ھای علمی و تخصصی خویش را بری موفقيت دردوران از سوی دانشگاه محل تحصيلش توانایی ھای خود را در عرصه عمل افزایش داده و دانسته 

آینده شغلی اش ارتقا بخشد.

 دانشگاه ھا را توسعه می دھد دانشجو را ازبه گفته وی عملی کردن این کار از سوی دانشگاه عCوه بر این که طرح ھای پژوھشی و تحقيقاتی

 و ھمچنين اطمينان خانواده ھا کمک زیادیپرداختن به شغل ھای کاذب و بعضا انحرافی رھایی بخشيده و به سCمت دوران تحصيلی دانشجویان

می کند.

صوص دانشجویان تحصيCت تکميلی را سامانبه نظر وی باید در دانشگاه ھا سيستم ھایی وجود داشته باشد تا وضعيت مالی دانشجویان به خ

تحصيل فراھم آورد که البته در این زمينهبخشيده و مانند سيستم ھای کاریابی مشاغل مطلوب و متناسب با شان دانشجو را در طول دوران 

ت کند.دانشگاه ھا و مسئوTن ھم باید در جھت دھی آن ھا نقش ایفا کرده و وجھه اجتماعيشان را حفاظ

 تحصيل و وام صندوق سعی کرده است تا اندازهوزارت علوم به عنوان مرجع حامی و پاسخگو درباره مشکCت دانشجویان از طریق وام ھایی مانند

وده است؟ای از انبوه مشکCت مالی و معيشتی دانشجویان بکاھد اما ... آیا این طرح به تنھایی موفق ب

دانشجویان قشر آبرومندی ھستند اما آبرومند بودن دليل بر خوب بودن وضع آن ھا نيست.

ه مالی چشمانش را بر روی ميوه، سبزی ووقتی دانشجو از ظرف تن ماھی به عنوان قندان استفاده می کند، وقتی دانشجو برای کاھش دغدغ

.گوشت و لبنيات می بندد، وقتی از روغن سوخته بارھا و بارھا استفاده می کند یعنی این که..

منبع : وب سایت رسمی روزنامه خراسان

http://vista.ir/?view=article&id=352134

رمز موفقيت در ھفته آخر کنکور

● تمرکز: چرا؟ چگونه؟ با چه روشی؟

روزھای نزدیک کنکور برای داوطلبان و اوليای آنھا از اھميت خاصی برخوردار

است. زیرا بی ھيچ تردیدی کنکور با نحوه حضور در آن ، تأثير به سزایی در

٩آینده دور و نزدیک داوطلبان دارد و بی جھت نيست که ساTنه بيش از 

ميليون نفر دانش آموز ، دیپلمه ، فارغ التحصيل، دانشجو، معلم، مدیر، طراح

سوال، پشتيبانی، مشاوره، کارکنان آموزش و پرورش، بھداشت و آموزش

عالی، نشریات و رسانه ھا و اوليا و سایر مسئولين آنھا درگير یا عCقه مند

به موضوع ھستند.

یکی از ویژگيھای طبيعی رویارویی با اتفاقھای "ویژه" و غير قابل تکرار ظھور

ھمان نسبت بيشتر است و از دیگر سو ھر چهپدیده اضطراب است و ھر چه ميزان نامعلومی و ریسک در آن بيشتر باشد ميزان اضطراب نيز به 

اھد شد.نتيجه قابل پيش بينی با نتيجه دلخواه فاصله بيشتری داشته باشد باز ھم به اضطراب منجر خو

فزونی می گيرد ؛ برخی از داوطلبان کنکور با درایت ،با تمام مشکCتی که در رقابت ميليونی کنکور در ایران وجود دارد و در روزھای نزدیک کنکور 

 افراد موفق کنکور ھستند. ویژگی عمده آنھا "تأمل و تيز بينی تمام روزھای نزدیک کنکور را سپری می کنند و بی جھت نيست که ھمين ھا جزو
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داشتن برنامه " و " تمرکز" روی آن و " توکل" است.

) داوطلبان موفق به شکست فکر نمی کنند و در نتيجه برای شکست برنامه ریزی نمی کنند.١

ی بھتر از آن در کنکور ظاھر شوند و برای ھمان) داوطلبان موفق به جای سير در رویاھای غير واقعی ، با تکيه بر واقعيت خود سعی دارند کم٢

ميزان پيشرفت نيز تCش می کنند.

 اضطراب " پرھيز می کنند و در صورت نگرانی از سيکل بازخورد منفی یعنی← کم کاری ←) داوطلبان موفق از دور باطل " اضطراب ٣

 کاھش اضطراب " بھره می برند.← تCش ←" اضطراب 

فکر می کنند تا به " نتيجه " برسند.) داوطلبان موفق برای روزھای نزدیک کنکور مشابه سایر روزھا برنامه دارند و به " وظيفه" ۴

 سراسری ھم یک آزمون مثل ھمين آزمونھاست.) داوطلبان موفق ھر چند روز در یک کنکور خانگی شرکت می کنند و می دانند که باTخره کنکور۵

شرده کاری در چند روز تغيير زیادی در نتيجه حاصل) داوطلبان موفق به اصل " عادی بودن " معتقدند و می دانند با بی خوابی و شب بيداری یا ف۶

وسط یا پایين قرار داشته باشند.نخواھد شد. بنابراین برنامه " آھسته و پيوسته " خود را ادامه می دھند حتی اگر در سطح مت

) تکيه دارد متمرکز ھستند.try and true) داوطلبان موفق پراکنده کاری نمی کنند و حول برنامه خویش که بيشتر به آزمون اصCح (٧

می خورند و در ساعات شب بيش از شش) داوطلبان موفق مواظب فيزیک بدنی خود ھستند . زیاد تCش می کنند اما به ميزان عادی غذا ٨

ساعت استراحت می کنند و کلی ھم نرمش می کنند و می دانند که عقل سالم در بدن سالم است.

کز " و " توکل " یک نقش " ھم افزا" و مھم است و ما بهدر اینجا باید یادآوری شود نقش اوليا در کاھش یا افزایش " اضطراب " و در مقابل آن " تمر

صورت خCصه یک نقش مثبت از جانب اوليا در جھت تمرکز داوطلب را ترسيم می کنيم .

 داوطلب برای روز مشخصی طراحی می کند ( مثCً) ولی یا ھمراه یا پشتيبان داوطلب یک آزمون جامع را ( ترجيجاً از کنکورھای گذشته ) برای١

د تا وضعيت وی مشخص شود. در نتيجه داوطلبفردا یا پس فردا) و استدTل این است که داوطلب به جای نگرانی در این آزمون خانگی شرکت کن

برای اجرای موفق آزمون خانگی متمرکز است

ی مشابه سازی شده است و نتيجه آن توسط)داوطلب با تمرکز کامل در آزمون خانگی شرکت می کند این آزمون حتی اTمکان با آزمون سراسر٢

اوليا تصحيح و در اختيار داوطلب قرار داده می شود.

ر جھت رفع اشکال آزمون متمرکز می شود با این) بی ھيچ تردیدی داوطلب در تعدادی از سوالھا اشکال داشته است با تأکيد بر آنھا داوطلب د٣

تأکيد مجدد که آزمون بعدی دوباره فردا یا پس فردا گرفته خواھد شد.

ی شود و این درگيری و تمرکز تا روز کنکور ادامه می یابد.) با تکرار این آزمونھای متوالی داوطلب در یک فرایند " آزمون - اصCح " درگير و متمرکز م۴

نتایجی که از این روش حاصل می شود چنين است:

) داوطلب در تعدادی آزمون مشابه کنکور شرکت کرده است.١

) داوطلب در حين آزمون روی دانسته ھای خود متمرکز است.٢

) داوطلب پس از آزمون روی ندانسته ھا یا اشتباھھای خود متمرکز و دقيق می شود.٣

خود را به صفر برساند.) داوطلب با چند ھزار یا چند صد تست مشابه کنکور آشنا می شود و سعی می کند که اشکالھای ۴

ھا و درھنگام پاسخ دادن به سوالھای یک) داوطلب یاد می گيرد که در ھنگام پاسخ دادن به سؤالھای عمومی یا اختصاصی روی ھمان سوال۵

ادن به یک سوال روی ھمان سوال متمرکزدرس ، روی ھمان درس و ھنگام پاسخ دادن به سوالھای یک مبحث روی ھمان مبحث و ھنگام پاسخ د

شود.

تن تمرکز در روز کنکور آماده می کند.) تمرین تمرکز که با این طریق در روزھای نزدیک کنکور صورت می گيرد ، داوطلب را برای داش۶

ر نياز به " توکل " داریم بدون شک روزھای کنکورآنچه برای ھمه روزھای زندگی ضروری است این است که نه تنھا برای کنکور بلکه برای ھمه مسي

 اميدوار بود.نيز مانند سایر روزھا سپری خواھد شد و آنچه که می ماند سرشت انسان است که می توان به آن

منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان
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روش تست زدن چيست ؟

در زمان تست زدن Tزم است به نکات زیر توجه شود:

) با توجه به اینکه در یک درس امتياز و ضریبی که به یک تست ساده تعلق١

می گيرد به یک تست در سطح متوسط و مشکل نيز تعلق می گيرد، در

نتيجه لزومی ندارد خود را در بدو امر درگير سواTت مشکل کنيم.

و٢ محدود   Cکام ميگيرد  تعلق  تست  به  پاسخگویی  که جھت  زمانی   (

استاندارد می باشد.

) ھر پاسخ صحيح یک نمره و به ھر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تعلق٣

می گيرد و اگر سوالی بدون پاسخ باشد نمره مثبت یا منفی ندارد. فرمول

روبرو می تواند تاثير نمره منفی را بخوبی نشان بدھد.

 ×تعداد پاسخ صحيح٣ × تعداد پاسخ غلط - ١٠٠

تعداد کل سواTت٣= نمره ھر درس ×

) عاقCنه است که خود را درگير سواTت مشکل نکنيد به طوری که بتوانيد۴

ابتدا به سواTت ساده که صد درصد به آن یقين دارید جواب بدھيد و و در

مرحله بعد به سواTتی در سطح متوسط و درمرحله آخر به سواTت مشکل پاسخ بدھيد.

ضطرب نشوید.) اگر سواTتی برای شما مشکل باشد بدانيد که برای دیگران نيز مشکل خواھد بود. بنابراین م۵

د و نظم ذھنی خود را از دست می دھند و فکر) بسياری از دواطلبان در جلسه آزمون، اگر با چند سوال دشوار مواجه شوند، دستپاچه می شون۶

ند جواب می دھند و نمره منفی می گيرند. درمی کنند که کنکور را از دست داده اند. بنابراین باحالت مضطرب حتی به سواTتی که بلد نيست

صورتی که حتی نفرات برتر کنکور ھم قادر به پاسخگویی به تمام سواTت نخواھند بود.

● روش تست زدن چيست؟

شتری دارید ترتيب جواب دادن را تغيير ندھيد. اما اگر) سواTت را به ترتيبی که در دفترچه کنکور می بينيد ، پاسخ بدھيد. اگر در یک درس تسلط بي١

دی را از دست می دھيد به نکات زیر توجهنگران ھستيد که مثC با پاسخ به سواTت درس خاصی زمان کافی برای پاسخگویی به سواTت درس بع

نمایيد:

ی گذارند خواه به این دليل که آن درس ضریب▪ تمام سواTت دفترچه را حداقل یک بار مطالعه کنيد. کسانی که یک درس را بطور کامل کنار م

کمتری دارد یا این که آن درس را بلد نيستند کامC اشتباه می کنند.

عCمت ستاره مشخص کنيد و با قاطعيت و▪ برخی از سواTت را بلد نيستيد ولی تشخيص می دھيد وقت گير ھستند، این گونه سواTت را با 

خونسردی بطور موقت از آنھا عبور کنيد تا درموقع دوره دقت خود را به آنھا اختصاص بدھيد.

 آنھا را رھا کنيد.▪ ممکن است سواTتی را اصC بلد نباشيد، این گونه سواTت را با عCمت منفی مشخص کنيد و فورا

ا کنيد.▪ از ھيج سوالی نخوانده رد نشوید زیرا ممکن است پس از چند سوال دشوار چند سوال آسان پيد

ی در پاسخ نامه با شماره اشتباه عCمت بزنيد▪ شماره تست ھا را با شماره آنھا در پاسخ نامه مرتب مطابقت بدھيد ، اگر سوالی را اشتباھ
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ممکن است که این اشتباه به ترتيب شماره تا آخر ادامه پيدا کند.

 چقدر از کل زمان کنکور باقی مانده است.▪ پس از آن که یک بار تست ھای تمام دروس را مطالعه کردید به ساعت خود نگاه کنيد و ببيند

ی صفحات با بعضی سوال ھا را فراموش نکنيد.▪ توصيه بسيار مھم : تمام صفحات دفترچه سواTت را بخوبی بررسی کنيد و مراقب باشيد که بعض

● یک نکته بسيار مھم

را در پاسخنامه منتقل می کنند با این کار ممکن استتعدادی از داوطلبان به سواTت در دفترچه پاسخ می دھند و در پایان جواب ھا را در پاسخ ھا 

وقت تمام شود و فرصت انتقال را پيدا نکنند.

کوشيدن ، جستن و یافتن و ھرگز تسليم نشدن راز موفقيت است.

http://vista.ir/?view=article&id=318866

روش مطالعه و برنامه ريزی در امتحانات ترم دوم

ترم  در  دانشگاھی  پيش  زیاد٢امتحانات  بسيار  و اھميت  از حساسيت   

برنامه ریزی و روش مطالعه برخوردار است.

اگر اصول و قوانين زیر را در این مدت رعایت کنيد، خواھيد توانست عCوه بر

دانشگاھی  پيش  دروس  بر  پيش٢تسلط  دروس  در  را  خود  آمادگی   ،  

دانشگاھی یک و پایه نيز حفظ کنيد.

● روش مطالعه در امتحان

پيش داوطلبان  با  دبيرستان  آموزان  دانش  برای  امتحان  در  مطالعه  روش 

دانشگاھی کامC متفاوت است ؛ اما برخی مراحل آن با ھم مشترک است.

پيش دانشگاھی برای داوطلبان  روش مطالعه ای که در زیر می خوانيد، 

طراحی شده است:

: مطالعه کامل جزوه و تمرینات مربوط:١) مرحله ١

ابتدا ھرفصل را بدقت از روی جزوه مطالعه کرده و حتما تمرینات مربوط را در

دروس اختصاصی به طور کامل حل کنيد.

، مطالعه کتاب درسی:٢) مرحله ٢

 مبحث از جزوه ، کتاب درسی را مرور کنيد؛منبع بسيار مھمی که بيشتر داوطلبان از آن غافل می شوند، کتاب درسی است. پس از مطالعه ھر

آن آشنا شوید.Tزم نيست ھمه جزیيات را بخوانيد فقط کافی است یک بار آن را سریع نگاه کنيد تا با مطالب 

 حل و بررسی تستھایی که در طول تمرین اشتباه حل کرده اید:٣) مرحله ٣

د که شما به آنھا پاسخ نداده اید یا اشتباه پاسخاین کار قطعا برای شما بسيار مفيد است ، چرا که از ھر مجموعه ، سواTتی دارای اھميت ھستن

ه خواھد شد.داده اید، چون در آنھا نکاتی وجود دارد که اگر آنھا را بياموزید، به آموخته ھایتان اضاف

، مرور و یادآوری:۴) مرحله ۴

مرور کنيد. البته اگر در طول سال ، خCصه نویسیدر این مرحله ، کل فصل مطالعه شده را از روی خCصه نویسی که در طول سال انجام داده اید، 
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 زمان استفاده از این خCصه ھا در خردادماه (جمع بندی)نکرده اید، نگران نباشيد می توانيد این کار را در پایان ھر فصل انجام دھيد. چون مھمترین

است. بنابراین در انتھای ھر فصل ، خCصه ھای خود را کامل کنيد.

، حل تست:۵) مرحله ۵

) تست بزنيد. اگر این کار را به صورت١٠٠ تا ٣٠در این مرحله شما باید از مبحث مطالعه شده (با توجه به حجم مبحث و...) تعدادی تست (بين 

زماندار انجام دھيد، تاثير بسيار بيشتری خواھد داشت.

، مطالعه نمونه سواTت امتحانی:۶) مرحله ۶

٢اما مطالعه و حل نمونه سواTت امتحانی در قسمت بعد توضيح خواھيم داد که شيوه اصلی مطالعه در امتحان باید تستی باشد یا تشریحی 

مزیت دارد:

▪ اوT) با سواTت تشریحی آشنا می شوید و می توانيد در امتحان به آنھا پاسخ دھيد.

یی شما افزایش خواھد یافت.● ثانيا) اگر شما بتوانيد به سواTت تشریحی پاسخ دھيد، قطعا در پاسخگویی به تست ھم توانا

● تستی یا تشریحی

قبل از این که دراین باره توضيح دھيم ، باید بهیکی از سواTت بسيار مھم داوطلبان کنکور در این مدت این است که تستی بخوانيم یا تشریحی. 

نيد آن را کسب کنيد. بنابراین اگر داوطلبیاین نکته توجه کنيدکه تست زنی یک مھارت است نه یک دانش و با کمی تمرین (زدن تست) می توا

 خود افزایش دھد. بنابراین توصيه می کنيماطCعات کافی در ھر درس را داشته باشد، خواھد توانست با تمرین (زدن تست) این مھارت را در

د، این کار سبب می شود تا شما عCوه بردروس را (البته بجز درس معارف) کامC به صورت تشریحی مطالعه کنيد سپس به تست زدن بپردازی

یادگيری عميق مطالب ، در تست زنی نيز مھارت کافی را به دست آورید.

● آیا دروس پيش دانشگاھی یک و پایه را نيز بخوانيم

 را بخوانيم یا این که باید دروس٢پيش دانشگاھی سوال متداول دومی که داوطلبان کنکور در این زمان مطرح می کنند، این است که آیا فقط درس 

دیگر را نيز مطالعه کنيم.

 درصد زمان خود٢٠، فقط کافی است ھر روز پاسخ این است که اگر در درس خاصی (مربوط به پيش دانشگاھی یک و پایه) ضعف عمده ای ندارید

را به مرور کل درسھا بپردازید.

 ، آن را نيز مطالعه٢امع دروس پيش دانشگاھی ولی اگر ضعف عمده ای در درس خاصی دارید، سعی کنيد در این دوران عCوه بر مطالعه کامل و ج

کنيد.

 درصد را به دیگر دروس اختصاص دھيد.٢٠ و ٢درصد زمان خود را به مطالعه دروس پيش دانشگاھی ٨٠در مجموع شما می توانيد 

ـ توصيه مھم

روز بيشتر تاکنکور نمانده است ،۴۵ ساعت درس بخوانيد و از تمام توان خود استفاده کنيد. بدانيد که حدود ١١▪ در امتحانات حتما حداقل روزانه 

بنابراین تا جایی که می توانيد تCش کنيد.

 به خوبی فرا بگيرید، چرا که خردادماه زمان یادگيری▪ در ھر امتحان فقط درس مربوط به ھمان امتحان را مطالعه کنيد و بکوشيد تمام مطالب آن را

نيست و فقط باید به جمع بندی و تثبيت آموخته ھایتان بپردازید.

منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان
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روشھای مطالعه و آمادگی برای کنکور

آنچه پيش روی شماست حاوی یك روش برنامه ریزی برای مطالعه و بویژه

آمادگی برای كنكور است. این روش ممكن است با آنچه در ذھن شماست

زیادی داشته تفاوتھای  برنامه ریزی فردی  یا روشھای ابتدایی مرسوم  و 

باشد، اما پس از مطالعه آن درمی یابيد كه كامCً عملی و مفيد بوده و تمام

جوانب یك یادگيری مطلوب را داراست. در این روش با استفاده از دقيق ترین

توان و از  بھترین شكل  به  توانيد  یادگيری می  دستاوردھای روانشناسی 

استعداد خود بھره بگيرید.

●اصول اساسی

 _ این روش بيشتر به گذشته توجه دارد. چون ابتدا باید امكانات خود را١

بشناسيد و برای این كار ھم باید به گذشته توجه كنيد. بدون شناخت دقيق

تدوین برای آینده  بينانه ای  برنامه واقع  توانيد الگو و  توانایی ھایتان نمی 

نمایيد.

اغلب برنامه ھای آموزشی از پيش تعيين شده كه شما و یا حتی افراد با

 ھا ھمگی یك اشكال اساسی دارند آنھا برمبنایتجربه تر برای روزھا و ھفته ھای بعد تنظيم می كنيد، ھرگز اجرا نمی شود. زیرا این برنامه

دپروازانه تنظيم می شوند. ما نمی توانيم برنامه مطالعه وتوانایيھا و امكانات واقعی شما استوار نشده اند. معموTً این برنامه ھا خوش بينانه و بلن

 درصد موارد حدس شما از توانایيھای خودتان خوش بينانه٩٩زندگی خود را فقط براساس آرزوھا و تمایCت خودمان تنظيم كنيم. متأسفانه در 

است. به ھمين دليل معموTً ارزیابی شخصی دو برابر واقعيت است.

رسی، نقاط قوت و ضعف درس، اھداف _ برنامه ھر كس مخصوص خود او و با دیگری متفاوت است. ھر كس در زمينه بھره ھوشی، پایه د٢

یگران متفاوت است و برای ھر فرد باید برنامه ایآموزشی، عادات و روشھای مطالعه، محيط و شرایط زندگی و تحصيل و ميزان اعتماد به نفس با د

 نيز چندان مفيد نيست. چه بسا كاری كه برایمتناسب با ویژگيھای خاص خود تنظيم گردد. الگوبرداری از كارھای دوستانی كه موفق بوده اند

كسی بسيار مفيد و مؤثر است برای دیگران كامCً مضر باشد.

ی می شود تنظيم برنامه به صورت ساعت به _ واحد زمانی این برنامه یك ھفته است. یكی از عواملی كه باعث اجرا نشدن برنامه ھای درس٣

 می شوند ما نتوانيم ھر روز در ساعت معينساعت یا روز به روز است. در حالی كه در زندگی واقعی ما عوامل بسياری وجود دارند كه موجب

نيم. به ھمين دليل یك ھفته واحد زمانی مناسبتریھمان كاری را كه می خواھيم انجام دھيم، ولی می توانيم این ضعف را در روزھای بعد جبران ك

برای برنامه ریزی است.

 پی ببریم و افراط و تفریطھا را در كار خود بشناسيماگر ما در طول یك ھفته رفتار خود را بررسی كنيم بھتر می توانيم به عدم تعادلھای كار خود

ی را بيشتر یا كمتر از اندازه Tزم مطالعهھنگامی كه ساعات مطالعه دروس مختلف را در طول یك ھفته جمع می كنيم متوجه می شویم كه درس

كرده ایم.

ن ھنگام درس خواندن بيشتر به مطالعه دروسیھر كس اگر به حال خود گذاشته شود كاری را انجام می دھد كه بيشتر به آن عCقه دارد، ھمچني

اھميت ھمان درس و به طور متعادل مطالعه نمایيم، ومی پردازد كه در آن موفق تر بوده و نمره كمتری كسب كرده است. باید ھر درس را به اندازه 

با توجه به قدرت و ضعف مان در آن درس ساعات مطالعه آن را تنظيم نمایيم.

سرنوشت شما نيست و ھيچ كس به اندازه _ نقش فعال و خCق در برنامه ریزی متعلق به شماست. ھيچ كس به اندازه شما دلسوز و نگران ۴

 ابراز نمایيد. این خود شما ھستيد كه فعالترین نقششما از جزئيات كار شما آگاه نيست. در این روش شما می توانيد ابتكارات و خCقيتھای خود را

ان انجام می دھيد.را در برنامه ریزی آموزشی تان دارید. مھم برخورد خCقانه شما با برنامه ریزی است كه خودت

ودتان مسابقه بدھيد. باید ھر روزتان از روز قبل _ رقيب اصلی شما خودتان ھستيد. رقيب شما دیگران نيستند، شما در طول سال جاری باید با خ۵

www.takbook.com

www.takbook.com



و ھر ھفته تان از ھفته قبل بھتر و موفق تر باشد.

سال گذشته از چند درصد توانایی خود

استفاده كرده اید؟

 توجه كنيم، در پی رقابت و مسابقه با دیگرانمتأسفانه بخش قابل توجھی از توانایی ھای ما به ھدر می رود و ما بدون آن كه به این موضوع

ماً تCش كنيم قابليتھا و توانایيھای خود را بيشتر وھستيم سالم ترین، صحيح ترین و موثرترین نوع رقابت، رقابت انسان با خود است. ما باید دائ

ردھای كمی و كيفی به دست آمده را ثبت كنيد. اگر شمابيشتر متحقق نمایيم. برای ارزیابی صحيح از كار خود باید دائماً با خود رقابت كنيد و ركو

 درس بخوانيد.بدانيد این ھفته چقدر مطالعه كرده اید حتماً در ھفته آینده تCش خواھيد كرد ساعات بيشتری

●روش اجرایی برنامه ریزی آمادگی كنكور

▪دفتر برنامه ریزی و رسم جدول مطالعات

را به یك ھفته اختصاص دھيد. در سمت راست آنیك دفتر صد برگ تھيه كنيد. دو سه برگ اول آن را سفيد بگذارید. سپس ھر دو صفحه مقابل ھم 

ید تا نكات ویژه ای را كه بعداً اشاره خواھد شد درجدولی به شرح زیر رسم كنيد و سمت چپ آن را كه صفحه ارزیابی و تصميم نام دارد سفيد بگذار

آن بنویسيد.

رید، در پایان ستون ذكر كنيد. (مانند: كCس،در صورتی كه در طول سال برنامه آموزشی یا فوق برنامه ای عCوه بر مطالعه درسی و كنكور دا

كامپيوتر، زبان، فعاليت ورزشی یا ھنری)

ا كامCً قطع كنيد. فعاليتھای ورزشی و ھنری دراغلب توصيه بر این است كه در سال جاری فعاليت ھای فوق برنامه خود را به حداقل برسانيد ی

 شنبه در نظر بگيرید و پایان ھفته را روزسال جاری، تا حدی كه سبب شادابی جسم و روح شما شود مفيد و Tزم است. شروع ھر ھفته را روز

يد. مثCً اگر امروز دوشنبه است، جدول را از ستونجمعه، تكميل جدول را باید از ھمين امروز شروع كنيد و حتی یك روز را ھم نباید از دست بدھ

ط به دروس مختلف ھر روز پر شود زیرا شما نمیدوشنبه به بعد تكميل كنيد و شروع كار را به تعویق نيندازید Tزم نيست تمام خانه ھای مربو

. زمان مطالعه ھر درس از لحظه ای شروع می شودتوانيد تمام دروس را در یك مطالعه كنيد. ساعات شروع و پایان مطالعه را Tزم نيست بنویسيد

ای كه در بين مطالعه انجام می دھيد جزو ساعاتكه شما كتاب را باز می كنيد و زمانی خاتمه می یابد كه كتاب را می بندید. كارھای متفرقه 

مطالعه محاسبه نمی گردد و باید از آن كسر شود.

لم خصوصی و یا رفتن به كCسھای مختلف جزومنظور از ساعات مطالعه فقط ساعاتی است كه به تنھایی مطالعه می كنيد. ساعات مطالعه با مع

یا معلم خصوصی داشته اید در ستون آخر ثبتساعات مطالعه محسوب نمی گردد. ساعاتی را كه در ھفته برای ھر درس به كCس كنكور رفته اید 

نمایيد. این كار را یكبار و در پایان ھفته انجام دھيد.

ز بين می رود، زیرا شما باید بدانيد ھر روز به نسبت روزجمع ساعات مطالعه را در پایان ھر روز محاسبه و ثبت كنيد، در غير این صورت ارزش كارتان ا

وزی اصCً درس نخواندید، در خانه جمع ھمان ستون با خودكارقبل چه ميزان مطالعه كرده اید تا در روز بعد كميت و كيفيت كارتان را باTتر ببرید. اگر ر

 كنيد كه فردا قصد دارید چه دروسی را مطالعه كنيد.قرمز یك صفر بزرگ بگذارید. حتی اTمكان ھر شب برای روز بعد برنامه ای تنظيم كنيد و معلوم

ما اھميت زیادی دارد و باید آن را برای ھفته بعددر ردیف ما قبل آخر ستون جمع، مجموعه ساعات مطالعه ھر ھفته را ثبت كنيد. این عدد برای ش

اھميت زیادی دارد. برای به دست آوردن آن مجموعهبه خاطر داشته باشيد تا بھتر كار كنيد. ھمچنين ميانگين ساعات روزھای ھفته نيز برای شما 

را از ميانگين ھفته قبل باTتر ببرید.ساعات مطالعه ھفته را بر ھفت تقسيم كنيد. از این طریق سعی كنيد تا ميزان مطالعه ھر روز 

▪صفحه ارزیابی و تصميم

 را تشخيص داده و برای رفع آن در آینده بكوشيد. اینپس از تكميل جدول روزانه Tزم است به نقد و ارزیابی كارھایتان بپردازید تا اشكاTت كارتان

ارزیابی را در سه مرحله انجام دھيد:

 _ پایان ھر روز١

 _ پایان ھر ھفته٢

 _ پایان ھر ماه٣

حه ارزیابی و تصميم یادداشت كنيد.نتيجه بررسی ھا و ھمچنين تصميماتی را كه برای فردا، ھفته بعد یا ماه بعد می گيرید در صف

عوامل و موارد بررسی شده در صفحه ارزیابی و تصميم عبارتند از:
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 _ چقدر مطالعه كرده اید؟١

 _ آیا مطالعه دروس مختلف متناسب و متعادل بوده است یا خير؟٢

 _ آیا از بازده كار راضی ھستيد یا خير؟٣

 _ اشكال در كجاست؟۴

به عبارت دیگر ما در بررسی كار مطالعاتی خود به ترتيب به این موضوع توجه می كنيم.

ی انجام داده اید؟ كارھای دیگر تا چه حد ضروری و _ كميت و مقدار كار: در طول روز چند ساعت خوانده اید؟ به جز درس خواندن چه كارھای دیگر١

ن را ھدر داده اید؟مفيد بوده اند؟ چند ساعت از وقت خود را صرف فعاليت غيردرسی كرده اید؟ چند ساعت از روزتا

ز باشد. شما باید خودتان قاضی خود باشيد.اینھا را فقط خودتان می توانيد تشخيص دھيد. با تشخيص آن سعی كنيد فردایتان بھتر از امرو

عایت كرد. یكی از عوامل مھم بررسی جدول _ تناسب و تعادل در كار: برای موفقيت Tزم است تعادل و تناسب را در مطالعه دروس مختلف ر٢

ه ساعات مطالعه دروس مختلف جمع می گردد انجامروزانه مطالعه، توجه به تناسب مطالعه دروس مختلف است. این كار را باید در پایان ھفته، ك

ی دروس را كمتر یا بيشتر خوانده اید البته باید در نظر داشتداد، كه آیا متعادل كار كرده اید یا اینكه در مطالعه تان افراط و تفریط داشته اید و بعض

ردد و اغلب بدون اینكه متوجه باشيد عمCً دروسیكه وجود اتفاقات و استثنائات غير منتظره در زندگی اغلب باعث عدم اجرای دقيق برنامه می گ

را بيشتر مطالعه می كنيد كه تمایل بيشتری به آنھا دارید.

 را كه در ھفته قبل كم خوانده اید بيشتر بخوانيد. نتيجهاگر درسی را در یك ھفته بيش از اندازه خواندید در ھفته بعد ميزان آن را كم كنيد و دروسی

 بنویسيد.●وضعيت مطلوب كدام است؟این بررسی ھا و ھمچنين تصميماتی را كه برای ھفته بعد گرفته اید در صفحه ارزیابی و تصميم

 ساعت مطالعه در روز مطلوب است. البته ممكن است این ميزان براساس شرایط آن روز كمتر۵به طور ميانگين برای دانش آموزان سال آخر حدود 

یا بيشتر شود.

 افزایش دھيد.سعی كنيد برای خود ھدفھای غيرواقعیاگر در دوران تحصيل خود به تنبلی عادت كرده اید، نمی توانيد یكباره ساعات مطالعه خود را

و دور از دسترس تعيين نكنيد و به تدریج بر كميت كار خود بيافزایيد.

●حالت متعادل و متناسب درس خواندن برای كنكور چيست؟

نيد. حالت متعادل این است كه ھر روز حدوداًعCوه بر افزایش تدریجی ساعات مطالعه باید سعی كنيد به طور متعال دروس مختلف را مطالعه ك

 ساعت مطالعه كنيد. برای مطالعه دروس پایه ای و فھميدنی مثل ریاضی، فيزیك،٢سه درس را مطالعه كنيد. ھر درس را می توانيد در حدود 

ھتری مطالعه كنيد.فلسفه و منطق مدت بيشتری را در نظر بگيرید. دروس حفظ كردنی و عمومی را در مدت زمان كوتا

 و ضعفتان باید روی بعضی دروس تأكيد بيشتری كنيد.در طول ھفته شما باید تمام دروس را بخوانيد، البته در طول یك سال و با توجه به نقاط قوت

عيف تر ھستيد بيشتر كار كنيد. از ميان دروسآنچه مھم است اینكه باید در ابتدای سال روی دروس پایه ای، فھميدنی و دروسی كه در آنھا ض

 شوید باید به دروسی كه در آنھا قویتر ھستيد بيشترعمومی، زبان و عربی را در ابتدای سال بيشتر بخوانيد. به تدریج كه به پایان سال نزدیك می

وانيد و فقط به مرور دروس و مباحثی بپردازید كهبپردازید. در ھفته ھای آخر به ھيچ وجه مطالبی را كه یاد گرفتن شان برای شما مشكل است نخ

در آنھا تسلط بيشتری دارید.

●شيوه صحيح مطالعه

 این اصل یكی از ویژگيھای مھم این روشاین شيوه دارای پنج مرحله است كه در ھر یك از این مراحل ھدف خاصی دنبال می شود. در واقع

 است و در نتيجه قدرت تمركز و توجه فرد رامحسوب می شود، زیرا ضمن اینكه انرژی روانی و قوای ذھنی فرد در ھر مرحله معطوف به یك ھدف

گی می شود.بيشتر می كند، ھمچنين از پراكندگی ذھنی جلوگيری می كند و مانع ھدر رفتن نيرو و بروز خست

- خواندن اجمالی١

قط آشنایی با موضوع كلی مورد بحث است.در این مرحله مبحث مورد نظر را یك بار و بدون ھدف یادگيری صرف بخوانيد. ھدف این مرحله ف

 _ سازماندھی٢

و اطCعات جزئی را از یكدیگر جدا كنيد. نيازی نيست كهدر این مرحله یك بار دیگر اقدام به خواندن مبحث مورد نظر كنيد با این ھدف كه نكات اصلی 

ت اصلی و اطCعات جزیی دارای سطوح اھميتبه تمام مطالب به طور یكسان اھميت داده شود، بلكه سطوح مختلف متن، از جمله تز اصلی، نكا

مچنين موجب ایجاد یك چھارچوب فكری جھتمتفاوتی ھستند. توجه به این تفاوتھا موجب درك كامل و نگھداری كامل مطلب و حافظه و نيز ھ
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یادگيری مثبت مراحل بعد می گردد.

 _ عCمت گذاری و حاشيه نویسی٣

ی توانيد از عCئمی مانند پرانتز، ضربدر، خطدر این مرحله سعی كنيد سطوح اھميت را توسط عCمت ھایی از ھم متمایز كنيد. برای این كار م

لی و مھم متن است. ھمچنين در حاشيه سمتكشی، و یا رنگ كردن استفاده كنيد. ھدف این كار سرعت بخشيدن به امر مرور و یافتن نكات اص

راف را مشخص كنيد.راست ھر پاراگراف با استفاده از یك یا دو عبارت كوتاه، موضوع اصلی مورد بحث در آن پاراگ

 _ خCصه نویسی۴

چه كه تا آن مرحله به ذھن سپرده اید به رویدر این مرحله سعی كنيد با استفاده از قسمتھای عCمت گذاری شده و حاشيه ھا، خCصه ای از آن

يار مھم اینكه ھر كس فقط می تواند از خCصه ایكاغذ بياورید. ضرورتی ندارد كه مطالب خCصه شده عيناً به ترتيب مطالب كتاب باشد. نكته بس

را كه ھر شخصی براساس توانایيھای ھوشی وكه خود تھيه كرده استفاده كند و این خCصه نویسی ھرگز برای فرد دیگری مفيد نخواھد بود، چ

استعداد یادگيری خاص خود این كار را انجام می دھد.

 _ مطابقت۵

ين ساختمان خCصه تھيه شده را مورد بررسی قراردر این مرحله به متن اصلی برگردید و كنترل كنيد كه چيزی را از قلم نينداخته باشيد. ھمچن

دھيد و در صورت نياز نسبت به تصحيح و تكميل آن اقدام كنيد.

●موانع تمركز حواس

حواس پرتی غالبا به دو دسته كلی تقسيم می شود:

جاد می گردد. _ درونی: معموTً به دTیلی از قبيل بيماری، ضعف، خستگی، گرسنگی، بی خوابی و مانند آن ای١

 دل زدگی، مشغله ذھنی، تخيCت، شرایط _ بيرونی: معموTً به دTیلی از قبيل مشكCت روحی و عقلی، مشكCت خانوادگی، عدم وجود عCقه،٢

نامساعد جوی، سر و صدا، و مانند آن ایجاد می گردد.

عه به شمار می رود. كليد اساسی تمركزموارد مذكور ، ھمگی سبب كاھش تمركز حواس می شوند. تمركز حواس، كليد كارآمدی در امر مطال

 حين مطالعه می شود.حواس، كاربرد فنونی است كه خواننده را در عمل مطالعه فعال می سازد و سبب ایجاد واكنش در

این فنون عبارتند از:

 _ سؤال كردن: خواننده را به سمت نویسنده ھدایت می كند.١

ز آن می گيرد انجام می دھد. _ استنباط كردن: نتيجه بررسی ھایی است كه خواننده از موارد مطالعه شده و نتيجه ای كه ا٢

 _ تجسم كردن: كاربرد حواس خواننده و جان دادن به كلمات نویسنده است.٣

 تصميم گيری كند. _ عCمت گذاری و حاشيه نویسی: خواننده را وامی دارد تا درباره ساختمان مطلب مورد مطالعه۴

 _ ربط دادن: خواننده، مطلب و اندیشه ھای نویسنده را با سایر اطCعات خود ربط می دھد.۵

نكات اساسی در مطالعه

ای یك مدت محدود نگذارید. _ برنامه مطالعه خود را با دیدی واقع بينانه طرح ریزی كنيد و مقدار زیادی از كار را بر١

 بنابراین برای این كارھا وقت Tزم را پيش بينی _ گاھی كارھای غيرمنتظره و پيش بينی نشده ممكن است برنامه مطالعاتی شما را به ھم بزند،٢

كنيد.

بھتر می توانيد كار كنيد قرار دھيد یعنی زمانی كه _ از بھترین ساعات خود برای مطالعه استفاده كنيد و درسھای سنگين تر را برای ساعاتی كه ٣

آمادگی ذھنی شما بيشتر است.

 می كنند. _ مطالب مشابه را با ھم نخوانيد، زیرا با ھم اشتباه می شوند و در كار شما مزاحمت ایجاد۴

افظه باقی بماند و زود از بين نرود. _ به آنچه كه یاد می گيرید فرصت دھيد تا جا بيافتد، یعنی تحكيم پيدا كند تا بيشتر در ح۵

 _ با فاصله زمانی مطالعه كنيد تا یادگيریھای بعدی در یادگيریھای قبلی تداخلی نكنند.۶

 به آنھا فكر كنيد. _ سعی كنيد آنچه را كه آموخته اید مورد استفاده قرار دھيد و به كار بندید و حتی اTمكان٧

 _ سعی كنيد كل مطلب را در نظر بگيرید و روابط بين اجزا را درك كنيد.٨

 و اگر خCصه فصل وجود داشت آن را بخوانيد و _ برای مطالعه یك فصل ابتدا عناوین درشت را بخوانيد و سپس یك نگاه كلی به فصل بيندازید٩
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سپس جزء به جزء مطالب را بخوانيد.

 _ از مطالب مھم یادداشت بردارید.١٠

یا Tاقل نصف آن را بخوانيد بنابراین ابتدا با _ روی یك فصل از كتاب زیاد معطل نشوید. درك كامل یك فصل زمانی حاصل می شود كه كل كتاب ١١

سرعت پيش بروید، بعد دوباره به اول كتاب برگردید و مطالعه دقيق مطالب را از سر بگيرید.

ی كند، سعی كنيد كه از آنھا یادداشت بردارید و ھر _ اگر در زمان مطالعه افكار مزاحم و فكر كارھای روزمره در یادگيریھای شما اخCل ایجاد م١٢

چه سریعتر آن را از حافظه خود دور كنيد.

قسيم كنيد. اولویت بندی درسھا بر _ مجموعه ساعات خود را در ھفته بر حسب اولویتی كه به درس خاص می دھيد بين دروس مختلف ت١٣

حسب ضعف شما در آن درس یا اھميت درس و یا ضریب آن درس معين می شود.

 _ درسھای سخت را در یك روز یا یك ھفته متمركز نكنيد.١۴

دت ھيچ گونه مطالعه (حتی غير درسی) _ سعی كنيد پس از ھر یك ساعت درس خواندن، پانزده دقيقه به خود استراحت دھيد و در این م١۵

نداشته باشيد.

شروع كنيد و سپس به مرور تعداد ساعات فعاليت _ اوقات درس خواندن خود را از كم به زیاد برنامه ریزی كنيد. یعنی ابتدا با ساعات كمتر ١۶

درسی خود را افزایش دھيد.

Cقه تان بپردازید و یا در جمع دوستان و اقوام _ سعی كنيد در خCل برنامه تان به فعاليت ھای اجتماعی دلخواه و یا سرگرمی و ورزش مورد ع١٧

قرار گيرید.

 _ حتی اTمكان در سكوت و فضای بسته و خلوت مطالعه كنيد.١٨

 _ مكان مطالعه شما باید دارای تھویه مناسب و نور كافی باشد.١٩

 _ معموT یادگيری در ساعات اوليه روز بسيار بھتر از ساعات انتھای شب صورت می گيرد.٢٠

ستفاده از حداكثر توانایيھاست. _ داشتن تفكر مثبت و خرید خوش بينانه نسبت به نتيجه امتحان، بھترین تأمين روانی برای ا٢١

ناشی از حجم درسھا را به حداقل برسانيد. _ با قطعه قطعه كردن مطلب ھر كتاب و اختصاص دادن ھر دوره زمانی به یك قطعه خاص، استرس ٢٢

منبع : روزنامه ھمشھری
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روند اعزام دانشجو در ايران

پوشيده نيست که یکی از عمده ترین مسائلی که گریبانگير جامعه ما و

بينش غربی، غرب مساله  معاصر است،  دوران  در  دیگر جوامع اسCمی 

پسندی و غرب زدگی اقشاری از جامعه است. متاسفانه این موضوع در

خصوص طبقات به اصطCح روشنفکر و تحصيل کرده حادتر است و یکی از

عوامل اصلی تداوم وابستگی کشورھای اسCمی به اجانب و لغزشگاھی

مھم در مسير حرکت ھا و نھضت ھای اسCمی - مردمی این جوامع به

حساب می آید.
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منحصر نمی شود و بيشتر جوامع به جوامع اسCمی  البته، این موضوع 

جھان سوم از آن رنج می برند، ولی به لحاظ عمق و غنای فرھنگ اسCمی

جوامع مسلمان، این مساله در این جوامع با تعارض و آثار ویرانگر بيشتری

ظاھر شده است.

ری از صف بندی ھای سياسی نيز از آنبعداز پيروزی انقCب اسCمی ایران، یکی از محسوس ترین تعارض ھای فرھنگی - اعتقادی که بسيا

و غرب پسندان بوده است.ناشی می شد، اختCف بين مواضع معتقدان به اسC م و ارزش ھای فرھنگی اصيل آن و غبر باوران 

از کشورھای دیگر، از طریق حضور مستقيمحضور فرھنگی اندیشه ھای غربی در ایران - که معنای اعم آن مورد نظر ماست- برخC ف بسياری 

کيفيت مبادله یک جانبه علمی و کوششسياسی و نظامی قدرت ھای غربی تحقق نيافته است، بلکه یکی از عمده ترین راه ھای نفوذ آن، 

ھایی است که طی یکی دو قرن اخير به قصد اخذ علوم و فنون غربی، صورت گرفته است.

بی، موضوعی نيست که در تاریخ اسC می ما برایبه قول یکی از بزرگان، اصل مبادله علمی و حتی اخذ یک جانبه آن از فرھنگ ھای بيگانه و غر

 علوم و فلسفه آن دیار، رواج بسيار داشت، ولی بهاولين باررخ داده باشد، بلکه در قرون اوليه اسC می نيز ترجمه کتب یونانی و روی آوردن به

وضوح معلوم است که حاصل این دو اقدام به ظاھر مشابه، بکلی متفاوت بوده است.

به آن رنگ و شکل اسC می بخشيدند و در بطن تعاليم ودر برخورد اول، مسلمانان به علوم و فنون آنھا روی آوردند و آن را به خدمت خود درآورده، 

ن، که خود تا مدت ھا صاحبخانه شد و حتی بعد ازارزش ھای اسC می، پرورش دادند; در حالی که دراقدام اخير، آنچه وارد شد، نه به صورت مھما

ار می رود. آنچه موجب این نتایج متفاوتانقC ب اسC می نيز پافشاری می کند وبا ھمه ضرباتی که خورده است، ھنوز مشکل جدی ما به شم

ن آن اندیشه ھا و علوم در این دو مقطع است.شده است، دو وجه دارد: یکی تفاوت ھای مربوط به دریافت کننده ودیگری، وضعيت متفاوت صاحبا

اسC م و ارزش ھای آن ایمان داشته، از عاليترینمسلمانان متقاضی و جویندگان علم و فلسفه یونانی در مرحله اول، خود باورانی بودند که به 

به سر می بردند.سطح اعتماد به نفس برخوردار بودند ودر برابر، متوليان آن علوم، در خواب و یاس از آینده 

اميد به آینده و رسته از قيود اخC قی دین و سرمستدر مواجھه دوم، متقاضی، خود باخته و مقھور، ولی طرف مقابل، بيدار و پرانرژی و سرشار از 

از باده قدرت و ثروت بود.

 او با ھدایت طرف مقابل ھمراه بود. اگر اولين جرقه ھایاین بار متقاضی، به اختيار و انتخاب خودش بدان سو روی ننھاد، بلکه از ھمان ابتدا، تمایل

لمی و فنی سپاه روس بر ارتش ایران در جنگپيدایش تمایل جھت اخذ علوم و فنون غربی را احساس عباس ميرزا و امثال او نسبت به برتری ع

را در جذب نخستين دانشجویان اعزام شدهھای معروف این دو لشکر به حساب آوریم و متعاقب آن، نقش ھيات ھای سياسی فرانسه و انگليس 

 معلوم خواھد شد.به اروپا به خاطر آوریم، نقش طرف مقابل، در ارائه پاسخ گمراه کننده به این ابراز تمایل،

 کرد. در مواجھه اول، مسلمانان بعد از فتوحات نظامیشاید بتوان با الھام از خاطره جنگ ھای ایران و روس، مواجھه اول ودوم را بدین صورت تشبيه

دند، دسترسی یافتند و ھر چه را مطلوب و- سياسی، به سان لشکری پيروز بوده اند که به ذخایر علمی و فلسفی سرزمين ھایی که تصرف کر

گرفتند، اما در مواجھه دوم، جامعه شکست خوردهمقبول یافتند، از آن خود کرده، به ھر صورت که خود می پسندیدند در قلمرو خویش به کار می 

ز به اسارت دشمن داد.ایران، به پرداخت غرامت جنگی ملزم شد و در کمال یاس و سرخوردگی، بخشی از نيروھایش را ني

اول کمابيش فراھم است و می توان وضعيت طرفينبه نظر ما در موقعيت فعلی، زمينه ھای روانی - اجتماعی در جامعه اسCمی ما مواجھه از نوع 

راندیشان، مرحله صعود از مراتب حيثيت و قدرت رارا تا حدودی مشابه آن مواجه دانست. از یک طرف، تمدن غرب به اعتراف بيشتر صاحبنظران و دو

، دیگر بدان صورت خبری نيست، بلکه تا حدودی سرخورده شده و این، دردی است که١٩ و ١٨پشت سر گذاشته و از اميد و آینده پر نوید قرون 

که جامعه اسCمی ایران به ویژه در سال ھایاگرچه از درمان آن ھنوز مایوس نشده است، مداوای آن، مساله ای جدی تلقی می شود. دیگر این

ه اصالت ارزش ھای اسCمی را به دست آوردهاخير، در مقام پيشتاز جوامع اسCمی، دوباره در حد نسبتا مطلوبی اعتماد به نفس و اعتقاد ب

است.

ذشته و تبيين ضرورت اصCح و کيفيتبا توجه به موارد مذکور، یکی از ضرورت ھای اساسی، بازشناسی خطوط حرکت فرھنگی و آموزشی گ

ه صورتی باشد که شيوه ھایش موید و قوامبخشانتخاب شيوه ھای مناسب مواجھه با غرب در اخذ علوم و تکنولوژی آن است. این انتخاب باید ب

جوانه ھای نوخاسته اعتماد به نفس کنونی و تشدید کننده آن باشد.

 است. به نظر ما یکی از عمده ترین راه ھایسياست اعزام دانشجو به خارج، یکی از شيوه ھایی است که به منظور اخذ علوم غربی اتخاذ شده
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ما را نسبت به گذشته و حال آگاه کرده، نقاطنفوذ فرھنگ غربی که از آن می ناليم نيز ھمين است. بدین لحاظ، بررسی این سياست می تواند 

ضعف آن را بشناساند.

منبع : روزنامه مردم ساTری
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رھيافت ھای نوين آموزش

افراد كارآمد است و ھر اندازه تربيت  آموزش،یكی از مؤلفه ھای مھم در 

سطح كيفی آموزش بھبود یابد، ميزان كارآمدی افراد نيز می تواند ارتقا پيدا

كند.

رھيافت ھا و فلسفه ھای جدید آموزشی دارای كاركردھایی ھستند كه آنھا

و ویژگی ھا  سازد.  می  متمایز  آموزشی  كھن  و  قدیمی  الگوھای  از  را 

مبنای گفت به كارگيری رھيافت ھای قدیم و جدید آموزشی،  پيامدھای 

وگویی است با مجتبی كيانی، عضو ھيأت علمی مركز انفورماتيك دانشگاه

تھران. او به كارگيری رھيافت ھای نوین آموزشی را در پيشرفت كشور مؤثر

می داند.

در حال حاضر به شيوه ھای آموزش و یادگيری نظام آموزشی ما انتقادات

زیادی وارد است و از جمله گفته می شود كه توجه به خCقيت در این شيوه

ھا جایگاھی ندارد. نحوه تأثيرگذاری شيوه ھای یادگيری رایج در ایران به چه

شكلی بروز پيدا می كند؟

طرف دانشجو. ما وقتی می گویيم دانشجوآموزش كنونی رایج در كشور ما عمدتاً مبتنی بر محفوظات است و تكرار كردن این محفوظات از 

بيه الگوی «رفتارگرایی» است. رفتارگرایی عبارت استموضوعی را یاد گرفته كه عيناً بتواند مطالب گفته شده را بازگو كند. چنين روشی تقریباً ش

ا انجام دھد كه ما از او می خواھيم. انتظار داریم رفتاریاز ایجاد تغيير دررفتار كسی كه مورد آموزش قرار می گيرد. یعنی كاری می كنيم او رفتاری ر

له ای را حل می كند، عين ھمان را انتظار داشتهرا كه ما انجام می دھيم او نيز انجام دھد. به بيان دیگر، اگر یك استاد به شيوه خاصی مسأ

باشيم كه دانشجو انجام بدھد.

ی خواھيم آن رفتار را از خودش نشان دھد.در رفتارگرایی ما انتظار داریم كه رفتار دانشجو و دانش آموز، شبيه آن چيزی باشد كه ما م

يم، مسائلی را حل می كنيم و شيو ه ھایی را یاداTن ھم تقریباً ھمينطور است. ما مطالبی را پای «تخته» یا «وایت برد» می نویسيم و می گوی

می دھيم و انتظار داریم عين ھمان كارھا را دانشجو یا دانش آموز انجام دھد.

لمی است؛ مثل جغرافی، مھندسی و ھنر.البته منظور من از رفتار، در حقيقت رفتار اخCقی نيست. منظورم رفتار و حركت در آن حوزه ع

به غير از مكتب رفتارگرایی، چه مكاتب و رھيافت ھایی در زمينه آموزش مورد توجه بوده است؟

به طور كلی دو مكتب «شناخت گرایی» و «ساخت گرایی» عرضه شده است.

ش» یا یك «بازنمایی» برای خودش ایجاد كند.در مكتب شناخت گرایی، آنچه مھم ارزیابی می شود این است كه فرد بتواند از دانش، یك «نمای
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بازنمایی از دانش به این معنا است كه فرد قادر باشد یك موقعيت را نشان بدھد.

ر بدھد و به یك صحنه ای برسد كه وضعيتویژگی اصلی شناخت گرایی این است كه شخص بتواند اجزای مختلف یك حوزه علمی را كنار ھم قرا

واقع را نشان بدھد.

ن ما از واقعيت قائل می شوند. گفته می شود آنچهدر این مكتب تفاوتی بين «واقعيت» یعنی آنچه كه در دنيای خارج وجود دارد و «بازنمایی» ذھ

كه «علم» ما را تشكيل می دھد بازنمایی ذھن ما از دنيای واقع است.

د. اما مھم این است كه ما چگونه در ذھن خودمانمثال ساده اش این است كه ميز و صندلی در دنيای واقع و در دنيای خارج از ذھن ما وجود دار

 در ذھن مان تداعی نمایيم.آنھا را بازنمایی كنيم، روابط آنھا را با ھمدیگر و مكان ھایی را كه آنھا قرار گرفته اند

 بود كه در بازنمایی ذھن، جست وجو كنيم و به سؤاTتیوقتی ما بتوانيم از دنيای واقع، یك بازنمایی در ذھن مان ایجاد كنيم، آن وقت قادر خواھيم

ينه می تواند بيشتر به درك موضوع كمك كند.را كه برای ما مطرح می شود با توجه به آن بازنمایی، پاسخ بدھيم. یك مثال علمی در این زم

دنيای خارج و قواعد حاكم بر آن را برای دانشجوفرض كنيد كه یك دانشجو می خواھد فيزیك مكانيك را یاد بگيرد. در ابتدا استاد سعی می كند 

 ًCفرض كنيد راجع به شتاب، جاذبه و جرم بخواھد استادشرح دھد تا دانشجو بتواند یك بازنمایی دقيق از دنيای خارج در ذھن خود داشته باشد. مث

ارج به دست آورد. وقتی كه دانشجو این دانش یا تصویر ازمطالبی را ارائه دھد. او بایستی در ابتدا ذھن دانشجو را آماده كند كه تصویری از دنيای خ

یك زاویه مشخص رھا كنيم به كجا برخورد میدنيای خارج را كسب كرد، استاد سؤاTتی را مطرح می كند. استاد می گوید اگر ما جسمی را با 

وله را تشخيص دھد و به سؤال پاسخ بدھد.كند؟ دانشجو سعی می كند از آن بازنمایی خودش استفاده كند و موقعيت و وضعيت آن جسم یا گل

رسد. در شناخت گرایی دو اصل مھم وجود دارد:یعنی با توجه به اصولی كه در بازنمایی اش از دنيای خارج به دست آورده می كوشد به جواب ب

یكی بازنمایی دنيای خارج است و دیگری جست وجو در این بازنمایی.

این مكتب از چه زمانی مطرح شده؟

 آمده، رشد پيدا كرد.اصوTً شناخت گرایی ھمراه با پيشرفت ھایی كه در زمينه علوم كامپيوتر و ھوش مصنوعی به دست

لسوف معروف آلمانی مربوط به قرن ھفدھم دركمكتب سوم ھم مكتب ساخت گرایی است. در این زمينه باید مقدمه ای بياورم. از زمان كانت، في

مان از دنيای خارج مقداری پيچيده تر شده است و دیگر آن حالت ساده گذشته را ندارد.

 كه نمونه برجسته آنھا دكارت بود این ادعا را مطرحقبل از كانت دو نگرش كلی در مورد چگونگی درك انسان از دنيای خارج وجود داشت. عقل گرایان

می كردند كه آنچه دانش را تشكيل می دھد به صورت فطری در ذھن و مغز انسان وجود دارد.

نش به ذھن و مغز ما وارد می شود به طور كلیدر مقابل گروھی به رھبری «جان Tك» اندیشمند بریتانيایی معتقد بودند آنچه كه به عنوان دا

اشد. آنھا معتقد بودند تجربياتی را كه بهحاصل تجربه است. جمله «ذھن ما یك صفحه كامCً سفيد است» جمله ای بسيار معروف جان Tك می ب

دست می آوریم، باعث انباشته شدن دانش در ذھن ما می شود.

قرارداده شده است و عده دیگری می گفتنداین دو نگرش در منتھی اليه یك طيف بودند. یك عده می گفتند دانش در ذھن ما به صورت فطری 

ی گفت درست است كه ما دنيای بيرون را تجربه میدانش از راه تجربه به دست می آید. اما كانت به تلفيقی از این دو حالت اعتقاد داشت. او م

ل می دھد.كنيم ولی ذھن ما ھم چيزھایی به آن اضافه می كند و مجموعه اینھا، درك ما را از دنيا تشكي

د و عناصری ھم در ذھن ما به آن اضافه می شود ودرحقيقت ما به دنيا نگاه می كنيم و چيزھایی را از دنيا می گيریم كه این «تجربه» نام دار

ده ناميد.حاصل كار، برداشت ما از دنيا و محيط پيرامونی ما را شكل می دھد. كانت این برداشت را پدی

از زمان كانت تلفيقی از تجربه گرایی خام و عقل گرایی خام موردپذیرش قرارگرفت.

برتری یافتن نگرش كانتی چه كمكی به پيشبرد اھداف آموزشی می كند؟

نشجو یا دانش آموز منتقل كرد. استاد فكرمیدر گذشته تصور می شد و اáن ھم در كشور ما ھنوز وجوددارد كه می توان دانش جدیدی را به دا

ھد.كند كه باید این معلومات را منتقل كند و دانشجو ھم آن را جزو مخزن اطCعات خودش قرارمی د

انش پركنيم. بنابراین می توانم بگویم اكثر استادانیدر اینجا اعتقاد بر این است كه در ذھن دانشجو چيزی وجودندارد و فقط كافی است آن را با د

كه ما امروز با آنھا روبه رو ھستيم به نوعی طرفدار ایده جان Tك ھستند.

نھا انتقال دھند و از این طریق، می توانند صاحبچون تصورشان این است كه تعدادزیادی «لوح سفيد» دركCس وجوددارند و باید دانش را به ذھن آ

دانش نشوند.
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اما تا جایی كه من اطCع دارم، جان Tك آموزش تحميلی را قبول ندارد.

آموزشی ما فكر می كند با تحميل ھمتاحدودی شما درست می گویيد. Tك می گوید خود شخص ھم باید برود تجربه كسب كند. ولی سيستم 

د كرد. اما از دیدگاه كانت به قضيه نگاه كنيممی شود این كار را انجام داد. یعنی به صورت تحميلی می توان اطCعات را به ذھن دانشجو وار

دانش جدید می خواھد به ذھن فرد وارداینجوری نيست و دانشجو، دانش آموز و یا ھرشخصی یك دانش پيشينی در ذھن خود دارند و وقتی 

شود، با تلفيق آن دانش پيشين و این دانش جدید است كه برداشت جدید ھم شكل می گيرد.

 در گوشه ای از ذھن بنشينند و دانش ما رابه بيان دیگر وقتی دانش ھای جدید به ذھن فرد وارد می شوند، اینگونه نيست كه این دانش ھا

ند و اگر این تعامل شكل بگيرد می توانيم ادعا كنيمافزایش بدھند. بلكه این دانش ھای جدید با آنچه كه قبCً در ذھن ما بوده وارد تعامل می شو

كه چيز جدیدی یاد گرفته ایم.

كانت را به تعبيری می توان بنيانگذار واقعی ساخت گرایی بدانيم؟

یی اجتماعی» رشد پيداكرده كه من ھم به آموزهبله؛ می توان كانت را پدر ساخت گرایی بدانيم. اما یك شاخه از این مكتب به نام «ساخت گرا

ھای این گرایش از ساخت گرایی باور دارم.

ی كند. بلكه ما در یك اجتماع بزرگ حضور داریم وایده اصلی در این گرایش این است كه ما در خî زندگی نمی كنيم و ذھن ما ھم در خî زندگی نم

حاصل كنش اجتماعی ما، درحقيقت باعث آموزش ما می شود.

درواقع اعتقاد بر این است كه ما در تماس با آدم ھای دیگر به ساختن معنی اقدام می كنيم.

م و دراین حالت است كه سعی می كنيم آنھا را متقاعدبه عبارت دیگر، ما با تعامل با دیگران است كه می توانيم نظرات خودمان را در ميان بگذاری

رد. درحقيقت، علم یك ساخته اجتماعی استكنيم و از نظرات دیگران ھم استفاده می كنيم و دراین تعامل اجتماعی است كه علم شكل می گي

و نه فردی.

آموزشی در تعامل با ھمدیگر باید چيزی را یاددر تعليم وتربيت این موضوع، خودش را اینگونه نشان می دھد كه دانشجویان در كCس و مؤسسات 

بگيرند، با یكدیگر ھمكاری داشته باشند و چيزی را متوجه بشوند.

لم ھمان خاصيتی را دارد كه ما به آن آموزشبنابراین در تعامل با ھمدیگر و با تشكيل گروھھای كوچك به ساخت علم دست می زنيم. ساختن ع

می گویيم.

دن مطالب بسيار برجسته است.در اینجا بحث ساختن علم مطرح می شود ولی در روش رایج در كشور ما عمدتاً تأكيد بر حفظ كر

دانشجو ارائه نمی شود. در این صورت، دانشجوبله؛ در كشور ما مطالبی از طرف استاد مطرح می شود و ھيچ تعبيری در مورد این مطالب توسط 

ین است كه بين آن مطالب و دنيای خارج از خودش ھم نمینمی تواند رابطه ای بين این مطالب با آنچه كه ازقبل یادگرفته، برقراركند و از آن بدتر ا

تواند ارتباطی برقراركند.

و. در صورتی كه این مكتب با این حرف ھا مخالفچون تصور غالب این است كه آموزش عبارت است از انتقال علم از معلم به دانش آموز یا دانشج

 كند و متوجه شود كه دنيا چه شكلی است. بلكهاست و آموختن را عبارت از ساختن علم می داند؛ آن ھم نه ساختن فردی و اینكه بنشيند و فكر

درواقع آموزش یك ساختن اجتماعی قلمداد می شود.

درك دیرھنگام این رھيافت ھا ناشی از نوع نگرش برنامه ریزان حوزه آموزشی است؟

به احتمال زیاد، بستگی به معلمانی دارد كه اینقدر بددرس می دھند.

اجتماعی و آموزشی به موقع حاصل نشده است؟شاید آنھا ھم به معلمان و استادان قبل از خودشان ارجاع دھند ولی چرا شناخت ما از تحوTت 

ا باید چگونه باشد و تخصص من ھم در ھمين حدمن فقط یك سناریو یا صحنه ای را كه دارد اتفاق می افتد توضيح دادم و اینكه نحوه آموزش م

است.

ارگرایی استادان تغيير پيدا نكرده، آموزشبخشی از تحقيقات و حوزه شغلی شما در زمينه آموزش الكترونيكی است. در حالی كه رویكرد رفت

الكترونيكی چه ثمراتی برای جامعه دارد؟

سم فناوری اطCعات وارد دنيای ما شده است.این دقيقاً خود مشكل است. در سالھای پایانی قرن بيستم و اول قرن بيست و یكم ابزاری به ا

ھرگونه ارتباطی را با كمترین امكانات را برای مامھمترین ویژگی این فناوری ھم این است كه ارتباطات را تسھيل می كند. Tاقل به بھترین وجه 

زش اطCعات پرداخت. به نظر می رسد كه فناوریبرآورده می كند. با این فناوری می توان اطCعات را به شكلھای مختلف نگھداری كرد وبه پردا
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اطCعات، ابزار خوبی است ولی باید ببينيم ما چه برخورداری با آن داریم.

نش از ذھن استاد و به كمك بيان او به ذھنمتأسفانه در حال حاضر شيوه غالب ما آموزش مبتنی بر اصل انتقال دانش است. یعنی انتقال دا

 وضعيت به چه صورت است. ما می توانيم فيلم استاددانشجو. اما این را باید در دنيای فناوری اطCعات و اینترنت به تصویر كشيد تا متوجه شویم

ند و با این كار به گونه ای اقدام كنيم كه چارچوبرا به صورت دیجيتال دربياوریم و روی شبكه بگذاریم و از دانشجویان بخواھيم به آن توجه كن

آموزشی را تغيير ندھيم.

تفاده از رویكردھای رفتارگرایی تا ساخت گرایی بهدر كشورھای توسعه یافته، مكاتب آموزشی جدید عرضه شده اند. آیا در ھمان جوامع گذار از اس

صورت قاعده مند اتفاق افتاده است؟

 این سؤال ھم پيدا كنيم. شركتھای كامپيوتریبه نظر می رسد كه چنين روندی طی شده باشد ولی با بررسی تجربه آنھا شاید جواب بھتری برای

ی را بسازند . البته بسياری از آن محيط ھایمعروف دنيا برای گسترش آموزش الكترونيكی موفق شده اند محيط ھای آموزشی الكترونيكی مناسب

درصد٩٠كترونيكی را ببينند ولی احساس كنند كه آموزشی از كيفيت باTیی برخوردار نيستند. ممكن است بسياری از استادان ما این محيط ھای ال

ابزارھای آنھا كاربردی ندارد.

چارچوب كلی آموزش تغيير نمی كند و پایبندی بهاگر این محيط ھای آموزشی الكترونيكی مورد استقبال نباشد این موضوع دTلت بر این دارد كه 

یدرصد كه جایگاھی در آموزش ما پيدا نكرده، در حقيقت شامل ھمان مواردی است كه به مؤلفه ھا٩٠روشھای قبلی باز تداوم دارد؟بله؛ آن 

. اما چون استادان ما نمی خواھند چارچوبمكاتب جدیدتر آموزشی برمی گردد و شركتھای كامپيوتری، این بخشھا را بر آن مبنا ساخته اند

 و ساخت اجتماعی دانش یا آموزش در شكلآموزشی شان را عوض بكنند، آن ابزارھا ھيچ كاربردی در اینجا پيدا نمی كند. در ساخت گرایی

ا یكدیگر گفت وگو بكنند. یعنی دانشجوھا باید بااجتماعی و یا ساخت اجتماعی دانش، ھدف این است كه افراد با ھمدیگر تعامل داشته باشند و ب

دانشگاه الكترونيكی تأسيس١٠ضر در ایران، حداقل ھمدیگر گفت وگو كنند. در محيط ھای الكترونيكی، ابزاری به اسم «چت» وجود دارد. در حال حا

را تجمCتی می دانند و اصCً به عنوان یك ابزار آموزشیكرده ایم ولی در زمان آموزش، ھيچ استفاده ای از آن به عمل نمی آید. ظاھراً چنين ابزاری 

به آن نگاه نمی كنند.

مل كرده ایم بسازیم، معنی ساده ساختن ھم این استدر ساخت گرایی، ما باید برداشت خودمان را از آنچه شنيده ایم و از آنچه كه با دیگران تعا

محيط ھای آموزشی الكترونيكی جاھایی ھست كه افرادكه آن را بنویسيم. به تعبيری ایده خودمان را و آنچه را كه فھميده ایم یادداشت كنيم. در 

 پاراگراف بنویسند.می توانند برداشت خودشان را از یك موضوع به صورت یك شبه مقاله یا شبه نوشته و یا یك شبه

ارد. در آموزش الكترونيكی كه ما، در ایران از آنھاچنين ابزاری در محيط ھای آموزشی الكترونيكی تعریف شده است ولی گویی این ابزارھا وجود ند

نمی شود.استفاده می كنيم متأسفانه این وسيله را ابزاری تجمCتی می دانند و ھيچ استفاده ای از آن 

كنار بگذارد و در واقع با مطرح ساختن یكباTخره یكی از شيوه ھای آموزشی در ساخت گرایی این است كه معلم، نقش انتقال دھنده اش را 

م آرام افراد را راھنمایی كند تا آنھا به جوابسؤال از دانشجویان بخواھد كه به آن سؤال پاسخ دھند. معلم در این شيوه سعی می كند كه آرا

ای درست داریم. چون ھر كس باید نظر شخصیبھتری برسند. در ضمن ما یك جواب صددرصد درست و یا كامCً غلط نداریم. بلكه طيفی از جوابھ

كن است جوابھا در برخی مواد عناصر مشتركیخودش را بگوید. بنابراین ممكن است یك نظر و جواب بھتر از نظرات و جوابھای دیگر باشد. مم

 استاد در واقع این است كه مربی باشد وداشته باشند ولی ممكن است كه یك جواب، نسبت به بقيه موارد جواب بھتری باشد. نقش معلم یا

در یك جا جمع بشود و اگر یك تازه وارد بخواھد ازنقش مربيگری را ایفا كند و آنھا رابه سمت جوابھای بھتر و بھتر سوق بدھد. این اطCعات ھم 

ا «فروم» یا «اتاق گفت وگو» نامگذاری كرده اند.موضوع سردر بياورد با خواندن سابقه بحث به برداشت جدیدی برسد. این كار در محيط آموزشی ر

یعنی اینكه افراد می توانند نظرات خودشان را بنویسند و در یك جا جمع بشود.

 باشيم كه خCقيت به خرج دھد و نظرات ووقتی دانش آموز دبيرستانی با شيوه حفظ كردن درس خوانده است، چه جور می شود انتظار داشته

دیدگاھھای دیگران را نقد كند و از نقادی دیگران ھم با عCقه استقبال كند؟

وش غلط را دنبال می كردند و استادان ما ھم یك روشاگر اینجور باشد ما تا آخر ھمين روش را باید ادامه دھيم و بگویيم چون دانش آموزان، یك ر

در یك مقطعی باید این روش را تغيير دھيم. اتفاقاً در بھترینشبيه به آن را دنبال كرده اند بنابراین تا بی نھایت روش آموزشی مان را را ارتقا ندھيم. 

جایی كه می توانيم این وضعيت را بھبود ببخشيم در محيط ھای الكترونيكی است.

فراد یكدیگر را متقاعد و با ھمدیگر بحث و گفت وگوچون این ابزارھا وجود دارند و عينيت پيدا كرده اند. ممكن است در كCس حضوری برای اینكه ا
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 الكترونيكی این وضعيت پيش نمی آید و افراد بهكنند نظم كCس به ھم بریزد و كنترل كCس از دست معلم یا استاد خارج بشود. اما در محيط ھای

 بشود. این كار می تواند انجام بشود بدون اینكهراحتی می توانند نظرات خود را پست كنند، یعنی در اتاق گفت وگو بچسبانند و این نظرات جمع

نظم كCس به ھم بخورد.

متدولوژی ھای جدید را به كار گيریم. به اعتقاد منبنابراین محيط ھای آموزشی الكترونيكی ، محيط مناسبی است برای اینكه روشھا ، چارچوبھا و 

رد توجه نبوده اند لزومی نداشته كه این محيط ھا را به، حتماً مزایای مكاتب آموزشی جدید مورد توجه بوده كه این ابزارھا را ساخته اند و اگر مو

این ابزارھا مجھز كنند.

دقيقاً اáن نحوه آموزش الكترونيكی دانشگاه ھای ایران به چه صورت است؟

 ، یك مركز وجود دارد كه متولی آموزش الكترونيكیدر حال حاضر اتفاقی كه در ایران رخ داده و باید ھم رخ می داد این است كه در ھر دانشگاھی

ولی با كمترین زحمت و كمترین تغيير درآن دانشگاه است. در این دانشگاھھا اینگونه عمل می شود كه تعدادی دانشجو پذیرفته می شود 

 است كه تصور شده آنھا از دبيرستان آمده اند وچارچوب آموزشی می خواھند آنھا را راضی نگه دارند. راضی نگه داشتن دانشجویان به این صورت

ورت الكترونيكی به دانشجویان ارائه می دھند و كمتربه روش حفظ كردن مطلب عادت كرده اند. بنابراین مطالب و یا فيلم ھا و نوشته ھایی را به ص

وه ھا و كارگاه ھا حضور پيدا كنند. به نظر من ، ایناز آنھا می خواھند كه با ھمدیگر بحث و گفت وگو كنند، با ھمدیگر مطلبی را بسازند و در گر

ش فعلی و حضوری را ارائه می دھند.تھدید بزرگی است كه ما مشاھده می كنيم و اáن وجود دارد. در واقع با این كار ، شبيه آموز

ارھای جالب تر محيط ھای آموزشی الكترونيكی ھمبه ھرحالت ، آموزش الكترونيكی در كشور ما ھم دارد رواج پيدا می كند ولی بھتر است از ابز

استفاده كنيم.

 می شود؟آیا به خاطر اینكه نگرش استادان تغيير نكرده، ضعف روش قبلی دراین روش پيشرفته ھم مشاھده

ند بپرسيد متوجه می شوید كه نگرش آنھامسلم است كه نگرش استادان تغيير نكرده است. اگر از كسانی كه مسؤول آموزش الكترونيكی ھست

ابق رھيافت ھای جدید، پدیده ای ساختنی است.عوض نشده . آنھا ھنوز فكر می كنند دانش ، پدیده ای انتقال دادنی است. فكر نمی كنندكه مط

 كه با روش حفظ كردن مطلب تربيت شده می توانددراین تكنيك ھای جدید نياز به خCقيت، تفكر و تحقيق حالت الزامی پيدا می كند. دانش آموزی

در اینجا موفق باشد؟

ت. قرار شد كه به قول جان Tك یك لوح سفيدتفاوت مكاتب آموزشی جدید و قدیم این است كه در مكتب رفتارگرایی، دانشجو یك فرد منفعل اس

فعال است و باید از خودش جدیت نشان دھد وباشد و ھرچيزی كه روی آن نوشته بشود ھمان ھم تكرار شود. در مكاتب جدید، دانشجو یك عنصر 

تCش كند. مكاتب جدید مخالف كاھلی و تCش نكردن ھستند.

 كند كه حرفش ممكن است درست باشد و اصCًوقتی یك دانشجو بخواھد نظر شخصی اش را بنویسد، با دیگران در تعامل باشد، دیگران را قانع

ھركس باید در كار جمعی شركت كند معلوم است كه باید فعال باشد.

دانشگاه ھای موفق دنيا در زمينه آموزش الكترونيكی چه تجربه ای دارند؟

 شروع كرده٢٠٠١) ایاTت متحده است كه پروژه ای از سال T.I.mیكی از دانشگاه ھای موفق دنيا دراین زمينه ، مؤسسه تكنولوژی ماساچوست (

آوری و نگھداری كنند. ما می توانيم از ادامه خواھد داد. دراین پروژه مقرر شده كه كليه منابع آموزشی را به صورت دیجيتالی جمع ٢٠٠٨و یا تاسال 

اشته باشيم كه دانشجویان را به تعامل بااین منابع درسی كه در دسترس ھمگان است استفاده كنيم ولی در گام بعد باید محيط ھایی را د

یكدیگر تشویق كنيم.

تغيير رویه ای كه شروع شده به چه نحو قابل بھبود دادن است؟

دراین كارگاه ھا و كCسھا شركت كنند و آنھا رایك راه حل این است كه كارگاه ھای آموزشی و كCس ھایی بگذاریم و از استادان دعوت كنيم كه 

در نظر بگيرند.فرضاً با روش ساخت گرایی و ساختگرایی اجتماعی آشنا كنيم و بگویم باید دانش دانشجوھا را 

 كنار یك استخر بایستيم و شنا كردن را به دیگران یاداما من فكر نمی كنم كه این كار ، بسيار مؤثر باشد. این كار ، مثل این است كه بخواھيم در

ازه دھيم آنھا در قسمت ھای كم عمق استخر واردبدھيم. به نظرم با توضيح دادن روش شناكردن، افراد نمی توانند شناگر خوبی بشوند. باید اج

ار كنيم. باید ابزارھای جدید را در اختيار استادان قرارشوند و به تدریج شناكردن را یاد بگيرند. به ھمين شكل باید در مورد آموزش الكترونيكی رفت

 را تجربه بكنند. استادان ما آدم ھای باھوشیبدھيم و اجازه بدھيم آنھا وارد محيط ھای آموزشی الكترونيكی شوند و ابزارھای جدید آموزشی

د و به صورت ناخودآگاه ھم تغيير در روش آموزش رخ میھستند. وقتی كه نحوه كار كردن این ابزارھا را یاد بگيرند حتماً از آن استفاده خواھند كر

www.takbook.com

www.takbook.com



از دانشجویان به آن سؤال پاسخ دھند. دردھد. ھنگامی كه استاد به «اتاق گفت وگو» وارد شود و سؤالی را مطرح كند، ممكن است ھر یك 

كند و از دانشجویان بخواھد مفاھيم جدیدی رامرحله بعد، ممكن است استاد دانشجویان را به چند گروه تقسيم كند و كارگاه آموزشی برگزار 

ر در چنين حالتی، استاد در واقع دارد روش ھای ساختبراساس دانش خودشان تعریف كنند و یا گروه ھا و افراد با یكدیگر چت كنند. به زبان ساده ت

ذاریم كمك می كنيم از آن پارادایم قبلی به پارادایم ھایگرایی اجتماعی را اجرا می كند. ما اگر امكانات و ابزارھای جدید را در اختيار استادان بگ

جدیدتر منتقل شویم.تجربه دانشگاه تھران در مورد آموزش الكترونيكی چگونه بوده است؟

كردیم كه بيایند راجع به روش ھای جدید آموزشییكی از كارھایی كه انجام شد این است كه از استاد چند دانشگاه خارجی از جمله آلمان دعوت 

 كنند ولی آموزش ھای الكترونيكی ای كه در دانشگاهكارگاه برگزار كنند. ما از استادان و دانشجویان ھم دعوت كردیم كه در این كارگاه ھا شركت

تھران پياده می شود به نوعی تداوم روش ھای قدیمی و حفظ كردن مطلب است.

 جدید آموزشی را جایگزین روش مرسوم كند. نتایجشما در تحقيقی كه انجام داده اید نشان داده اید آموزش الكترونيكی می تواند پارادایم ھای

ی تحقيق تحولی در نحوه آموزش به وجود نيامدهتحقيق شما ارائه شده است ولی چرا با توجه به مزایای روش ھای جدید و با توجه به یافته ھا

است؟

اجرای روش ھای جدید آموزشی نيستم. بهممكن است سياست مدیران مجموعه ھا با این تحقيقات و نتایج آن ھماھنگ نباشد. من ھم مسؤول 

 ھای جدید آموزشی با یكدیگر بحث كنند و ببينندنظر من، گروه ھای آموزشی دانشگاه باید در مورد ضرورت به كارگيری آموزش الكترونيكی و روش

اعی است و از این جھت ھم اعتقاد دارم كه سياستواقعاً آموزش الكترونيكی چه فواید و محدودیت ھایی دارد. من معتقدم كه علم یك پدیده اجتم

ھا مطرح شود، نتيجه بھتری كسب خواھيمھای از باT به پایين به شكست منجر می شود. اما وقتی كه در گروه ھای آموزشی این نوع بحث 

كرد.

ائل پيش پا افتاده صحبت نمی شود، چرا در موردمگر در جلسات گروه ھا در مورد كيفيت آموزش، نحوه برگزاری امتحانات راجع به بسياری از مس

ی بكنند و بعد برای پياده سازی از مسؤوTنشيوه ھای آموزشی و استفاده از فناوری اطCعات بحث نشود. فرضاً شش ماه با یكدیگر بحث گروھ

دانشگاه ھم كمك بگيرند و بودجه Tزم را پيشنھاد دھند.

تعداد بيشتری به تحصيل بپردازند. آیا حقيقتاًیكی از مسائلی كه در مورد آموزش الكترونيكی مطرح می شود این است كه با این روش می توان 

چنين چيزی عملی است؟

 ضمن ھدف ما این باشد نفر دانشجو بپذیریم و قصد داشته باشيم آنھا را از طریق آموزش الكترونيكی آموزش دھيم در٨٠٠اگر ما بخواھيم فرضاً 

 نفر در جواب سؤال استاد، یك پاراگراف و یا٨٠٠كه در چارچوب ساخت گرایی اجتماعی، آموزش به دانشجویان را عملی كنيم، اگر ھر یك از این 

ھا را بخواند؟حتی یك خط در پاسخ به سؤال مطرح شده جواب داشته باشند، آیا آن استاد می تواند ھمه جواب 

 تواند بی نھایت باشد. استادی كه می خواھدبنابراین برعكس شعارھایی كه برخی مطرح می كنند در عمل تعداد دانشجویان در این زمينه نمی

گروه ھای مجزایی تقسيم بندی كند و گروه ھا ھمدر قالب ساخت گرایی اجتماعی كار كند باید با ھمه دانشجویان در تعامل باشد و آنھا را به 

ضعيتی، استاد ھم باید نقش مربی و ھدایت دھندهبتوانند معانی را خلق كنند، به معانی جدیدی برسند و خCقيت شان را پرورش دھند. در چنين و

نمی تواند زیاد باشد. تعداد افراد باید به حدیپيدا كند. Tاقل در تحقيقی كه به مدت یك سال صورت گرفت نتيجه گرفتيم كه تعداد دانشجویان 

باشد كه استاد توانایی مطالعه مباحث مطرح شده را داشته باشد.

 نفر تشكيل می شود با این اوضاع در آموزش الكترونيكی این تعداد باید كمتر باشد؟۴٠اگر كCس ھای فعلی با 

می تواند در ھمان حد باشد ولی نمی تواند مثCً ھزار نفر باشد.

نمی دھد؟اگر سؤال و جواب در راستای توليد علم ادامه پيدا كند، وقت استاد ھم اجازه تداوم بحث را 

د كه شعاری كه می گوید آموزش الكترونيكی میبله؛ استاد باید وقت بيشتری بگذارد. یكی از نتایجی كه ما در تحقيق به آن رسيدیم ھمين بو

باشيم، شعار غلطی است و صحت ندارد.تواند فضای آموزشی ما را گسترش بدھد، اگر ما بخواھيم به چارچوب ھای جدید آموزشی پایبند 

ی مبتنی بر حفظ مطلب آموزش دھيم، با آموزشاگر بخواھيم تعداد بيشتری از دانشجویان را مطابق الگوی فعلی یا ھمان به اصطCح رفتارگرای

الكترونيكی این ھدف قابل تحقق است؟

 ھزار نفر ھم ثبت نام به عمل می١٠ی گذاریم. از بله؛ اگر بخواھيم آن روش را به كار بگيریم می شود. در آن حالت فيلم استاد را روی شبكه م

می خواھيم پيشرفت كنيم و اگر می خواھيم تغييری درآوریم و از ھمه آنھا می خواھيم كه فيلم استاد را ببينند و بيایند امتحان بدھند. ما اگر 
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یيم.آموزش ایجاد كنيم باید از ابزارھای مھمتر و اصلی محيط ھای آموزش الكترونيكی استفاده نما

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=223120

زندگی ما را، باورھای ما می سازد

یکی از بزرگ ترین دغدغه ھای ذھنی اکثر دانش آموزان به خصوص شرکت

کنندگان کنکور این است که به چه روشی باید درس خواند:

آیا باید شب و روز درس خواند؟

آیا باید از کتاب ھا و جزوات خاصی استفاده نمود؟

آیا باید از خواب و خوراک و ورزش و تفریح و موسيقی و... بگذرند؟

آیا باید «واو به واو» دروس را حفظ کنند؟

آیا باید متفاوت از دوران دبيرستان درس بخوانند؟

آیا حتما باید از کCس ھا و آموزشگاه ھای آن چنانی کنکور استفاده نمود؟

و...

حال قبل از این که بخواھيم بحث را شروع کنيم باید نگاھی اجمالی به طی

با چه فکری در ساليانی که درس خوانده ایم داشته باشيم و ببينيم که 

جلسه امتحان یا حتی سال تحصيلی شروع به کار می کردیم. با کمی دقت

اصرار خواندن،  درس  در  اجبار  مانند:  عواملی  که  دید  خواھيم  و حوصله 

خانواده، نگاه دیگران، عCقه ی فردی و صدھا مورد دیگر باعث درس خواندن

قيت در این مبحث چه بوده است، زیرا شروع ھرما شده اند. ولی خارج از ھمه ی این مسایل باید دید که اصلی ترین عامل موفقيت یا عدم موف

توجه داشته باشيد، حال که شما خود را برای امتحانات وکاری حتی در حالت اجبار باید با بارقه ای از اميد و پيروزی در انتھای آن آغاز گردد. پس 

 درصد کار مربوط به نحوه ی تدریس معلمان و زمان۵٠کنکور آماده می سازید، باید به این نکته مھم رسيده باشيد که اگر در امتحان و کنکور 

 درصد دیگر مربوط به چگونه درس خواندن و ھدف مندی و تفکر و دید شماست. برای مطالعه و۵٠مشخص و مفيد برای درس خواندن باشد، 

ماعی و خانوادگی و بھره ی ھوشی متفاوت ھستند.موفقيت باید در وھله ی اول آمادگی روانی مھيا شود چرا که انسان ھا با توجه به شرایط اجت

 ساعت نيز باز در اول کار باشد. پس برای ھر١٠ ساعت درس خواندن بگوید نتيجه خواھم گرفت ولی آن دیگری با ۴زیرا یکی مثC ممکن است با 

کاری می توان سه نوع تفکر داشت:

) تفکر منفی: من این کتاب را می خوانم ولی می دانم که برای من فایده ای نخواھد داشت.١

) تفکر بی خيالی (نيم منفی): من این کتاب را می خوانم شاید برای من مفيد باشد یا نه؟٢

 درصد مفيد خواھد بود و تمام روش ھای موفقيت را برای١٠٠) تفکر مثبت: من این کتاب را می خوانم چون می دانم عمل به دستورات آن برایم ٣

من آشکار خواھد ساخت.

د که تحقق آن باعث باروری زندگی شما می شود.حال قبل از این که ببينيد جزو کدام دسته ھستيد چند لحظه فکر کنيد و به آرزوھایی بيندیشي
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ش به شکست می انجامد و ھدف او ھر چه کهزندگی ما را، باورھای ما می سازد، زیرا کسی که تحت تاثير باورھای منفی قرار می گيرد کار

ز فعاليت می کشد، زیرا چنين فردی نمی خواھدباشد مھم نخواھد بود، زیرا که رفته رفته تحت تاثير این وضعيت خسته و افسرده شده و دست ا

نفی که مانع پيشرفت ما ھستند رھا سازیم و بهبداند که باور مثبتی نيز وجود دارد. پس برای رسيدن به موفقيت باید خود را از دست تفکر م

 افکار منفی را سرکوب نمایيم و از برچسب ھایی کهباورھای مثبت خود فرصت جوTن دھيم و ذھن خود را از این تفکر مثبت پر کنيم و با تمام وجود

وانم»، «می خواھم»، «استعداد آن را دارم» و...خود یا دیگران بر خود زده ایم دور شویم و به جای کلمات منفی از کلمات مثبتی مانند «می ت

اطر آن احساس غرور خواھيد کرد. چون تفکراستفاده کنيم. البته بدون اغراق جنگ سختی در پيش خواھيد داشت، ولی وقتی پيروز شدید به خ

که اگر این تصور را تغيير دھيم شخصيت و طرزمثبت و تصویری که ما از خود در ذھن مجسم می کنيم راھنمای اصلی عملکرد ما در زندگی است، 

 زیرا امروزه ثابت شده است که تفکر ما مستقيما بر سيستمرفتار ما نيز تغيير خواھد کرد و حتی متابوليسم بدن ما را نيز تحت تاثير قرار خواھد داد.

بدن و سایر ارگان ھا از این تفکر پيروی می کنند وبدن ما تاثير می گذارد، یعنی به محض آن که ذھنيت منفی داشته باشيم عملکرد غدد درون ریز 

حساس منفی شدیدی دچار می شویم که در اینبا اختCل در عملکرد طبيعی ھورمون ھا و مواد ضد استرس و ھيجان در بدن، ما به افسردگی و ا

حالت به جسم خود نيز ضربه وارد کرده ایم.

ما توليد می شود که اندروفين نام دارد و توسط جریاندانشمندان دریافته اند وقتی که ما خود را لب ریز از تفکر مثبت می سازیم ماده ای در مغز 

ھمين دليل با داشتن تفکرات مثبت، پيوستهخون به تمامی نقاط بدن منتقل می شود و احساسی از وجد و شادمانی در ما پدید می آورد. به 

اھيد ماند.مروری از ترشح مداوم اندروفين در بدن خود خواھيد داشت و ھميشه پرانرژی و سوزنده باقی خو

ند. آن ھا دنيای خود را وسعت بخشيده و میپس انسان ھای موفق ذھنيت خود را کنترل کرده و خود را ھمان طور که می خواھند تغيير می دھ

دانند که عوامل منفی تخریب کننده اند و تصورات اخCقی سازنده آن ھا می باشد.

. زیرا عواملی دیگر مثل ھدف مندی و تداوم واما با تمام این تفاصيلی که گفته شد تفکر مثبت به تنھایی نيز ممکن است باعث موفقيت نشود

دھای خود را بشناسند و از آن بھره بگيرند و خود راپشتکار نيز در موفقيت دخيل ھستند. موفق ترین آدم ھا افرادی ھستند که توانسته اند استعدا

د جامعه باشيد باید به خودتان قول دھيد کهرشد داده و ھدفی را برای خود مشخص کنند و برای این که شما نيز در ردیف انسان ھای ھدف من

 ی خوشبختی، سCمت و آینده ی خود سخنقوی بوده و نگذارید ھيچ عاملی آرامش فکری شما را به ھم زند. به ھر کس که می رسيد درباره

رد که آن ھا را در رسيدن به اھداف زندگی شان کمک میبگویيد و دیگران را نيز متقاعد کنيد که اگر اراده کنند در آن ھا نيز نيروی عظيمی وجوددا

 که آسان تر و بھتر در مسير زندگی خود حرکتکند، و به راحتی می توانند به خواسته ھای معقول خود برسند. تعيين ھدف به شما کمک می کند

يد. پس برای خود ھدف مشخص و باارزشیکنيد و تمرکز روشن و مشخصی به شما می دھد تا انرژی خCق طبيعی خود را در آن جھت ھدایت کن

 گام از کسانی که بی ھدف به دنبال آن ھستند جلوترند.تعيين کنيد و بدانيد: افرادی که می دانند کجا و چگونه به دنبال مسایل خود بگردند ھزاران

ش رویتان باز است و شما چه کاری می توانيد انجامپس موقعيت خود را خوب بسنجيد و جھات مختلف آن را در نظر بگيرید و ببينيد چه راه ھایی پي

تباھات احتمالی خود را اصCح کنيد و از ھر روزتانبدھيد و راه درست تر را انتخاب کنيد و به پيش بروید و در حين حرکت نيز خواھيد توانست اش

حداکثر استفاده را بکنيد زیرا «امروز فردایی است که دیروز نگرانش بودید».

ری کنکور و امتحانات وقت دارید. حال تصور کنيد که اگرپس ھمين اTن کمی به خود آمده و فکر کنيد. خواھيد دید که کم تر از چند ماه تا زمان برگزا

ینده تان چگونه خواھد شد؟ و... اگر بتوانيدچند ماه دیگر به خواسته ھای خود برسيد چه احساسی خواھيد داشت؟ چه جور انسانی می شوید؟ آ

ته اید. چرا که اگر بدانيم «چرا» باید کاری رابه این سواTت و یا سواTتی نظير آن پاسخ دھيد حتما دTیل قاطعی برای رسيدن به ھدف خود یاف

ان خواھيم خرید.انجام دھيم، انجام آن کار برایمان سھل و آسان می شود و تمام سختی ھا و مشکCت آن را به ج

شکيل دھنده موفقيت است. زیرا صرف این که بگویيماما آخرین عامل، پشتکار و تداوم در کار می باشد. زیرا پشتکار یکی از ضروری ترین عوامل ت

کس صرفا با داشتن عCقه و عشق به جایی«من می خواھم مھندس یا حقوق دان بشوم» باعث رسيدن به ھدفمان نمی شود و تا کنون نيز ھيچ 

ود برسند.نرسيده، پس باید خون پشتکار در رگ ھای عCیق ما جاری شود تا این اھداف به نتيجه ی اصلی خ

منبع : مجتمع فرھنگی آموزشی عCمه طباطبایی
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سامانه خشک ارزشيابی در دانشگاه ھای ايران

آیا تا به حال شنيده اید دانشجویان بعد از گذشت چند جلسه از آغاز ترم به

دانشجویان، اید که عموم  آیا شنيده  مندند؟  تدریس گله  نحوه  از  شدت 

مفاھيم تدریس شده در کC س را به صورت درجا متوجه نمی شوند؟ آیا می

دانيد بھترین زمان یادگيری، ھمان زمان حاضر شدن سر کC س است؟ و...

پرسش ھای فوق، پاره ای از مشکC ت آموزشی را بازگو می کند. باز خورد

این مسائل عموما به اشکال مختلف نمایان می شود: استرس در مورد

برخی دروس، بی نظمی ھای زیاد درآمد و شد به کC س درس، عدم تمرکز

در کC س، حل نکردن تمرین ھای ارائه شده از سوی استاد، مطالعه شب

امتحانی، نمرات نزدیک به ده و...

مشکل مختص به دانشگاه ھای کشور نيست وبا توجه به آمارھای منتشره از سوی وزارتخانه ھای آموزش و پرورش و علوم می توان گفت این 

 نحوی ناخوشایند خودنمایی می کند. آمار تاسفمتاسفانه به یک بيماری فراگير (اپيدمی) تبدیل شده، چه آنکه در سراسر حوزه ھای آموزشی به

 ھمين مطلب است. البته در بدو امر دT یلبار و نجومی مردودین در مدارس کشور و ھمچنين درصد باT ی مشروطين در دانشگاه ھای ما موید

عم از اضطراری و پزشکی و... - در دانشگاه ھا ومتنوعی در مورد این پدیده به ذھن متبادر می شود که اگر نگاھی دقيق به روند حذف واحد - ا

ود لمس می نمایيم. البته در این مقال کوتاه نمیھمچنين ميانگين پایين نمرات بيندازیم به وضوح نشانه ھای این بيماری را در نظام آموزشی خ

 این ھمه معلول ما را در یافتن علت یا علل مربوطه;توان به بازیابی ریشه ھای این روند - به تمام و کمال - دست یافت و ممکن است به ھم بافتن

انه ارزشيابی» در نظام آموزشی خود را انکار کنيم. ازعاجز و ناتوان سازد. با صرفنظر از برخی موارد ثابت نشده، نمی توانيم تاثير نامطلوب «سام

سا و در نھایت، نابودی تدریجی استعدادھایمختصات بارز این سامانه; آزمون ھای خشک و غيرقابل انعطاف، توليد مدارک تحصيلی گنگ و نار

یک امتحان کتبی دوساعته است که متاسفانه در -دانشجویان در نطفه است. امروزه در نظام ھای آموزشی جاری در جھان، تعریف آزمون فراتر از 

ام ھای آموزشی امروزی می توان به چند وجھیاکثر - دانشگاه ھای ایران این نکته کليدی نادیده انگاشته می شود. از مختصات آزمون در نظ

«منعطف بودن آزمون» به ھيچ عنوان به معنایبودن، چند قسمتی بودن و منعطف بودن آن اشاره کرد. نکته ای که اینجا شایان ذکر است آنکه 

و است که منعطف بودن آزمون را تضمين میآسان بودن آن نيست بلکه ایجاد فرصت جبران برای دانشجو و ھمچنين بررسی تمام آموخته ھای ا

کل از سه یا چھار سوال) است که به شدت خشککند. البته در سامانه ارزشيابی دانشگاه ھای ما، آزمون به معنای یک امتحان دو ساعته (متش

 کامل است. چنين آزمونی که ثمره سامانه ارزشيابیو غيرقابل قبول می نماید و با تعریف ارزشيابی و آزمون در نظام ھای آموزشی پيشرو در تضاد

 به کار می رود، نظامی که بر مبنای مردودماست منجر به نظام آموزشی دافعه مدار شده است که در مقابل مفھوم نظام آموزشی جاذبه مدار

ارد زیادی مشاھده می شود که در درس ھایمداری استوار است و مردودسازی را به عنوان ارزش علمی مراکز آموزشی قلمداد می کند. در مو

 درصد وجود دارد، طرفه آنکه آن را دليل تبحر و تخصص استاد تلقی می کنند. مورد باT فقط٨٠تخصصی، اصلی وحتی پایه مردودی ھای بيش از 

دھی یکی از علل آن است که نه فقط باعثگوشه ای از ضعف ھای عدیده نظام آموزش عالی ایران است و سيستم خشک و انعطاف ناپذیر نمره 

دی در دورن این نسل به باد فنا خواھد داد.ھدر رفت سرمایه ھای مادی و غيرمادی دانشجویان می شود بلکه خC قيت را به عنوان عنصری کلي

آن; انتقال از نظام نمره مدار در نظام آموزش عالیدر چنين موقعيتی تنھا راه گریز از باتC ق نظام آموزش عالی و سامانه ارزشيابی خشک و خشن 
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ادھا، سبب ھدایت تحصيلی مناسب وبه نظام دانش مدار و تخصص گرا و خC قيت پرور است که عC وه بر ممانعت از سرکوب شدن استعد

شکوفایی استعدادھا خواھد شد.

منبع : روزنامه مردم ساTری

http://vista.ir/?view=article&id=266656

سخنی پيرامون رتبه بندی دانشگاھھا

بندی رتبه  بحث  به  اجمالی  بسيار  صورت  به  تا  برآنيم  نوشتار  این  در 

ميان در  ایرانی  دانشگاھھای  از  نامی  و خصوصا عدم حضور  دانشگاھھا 

ليست دانشگاھھای برتر منطقه، قاره و دنيا که از سوی مراجع مختلف ارائه

می شوند، بپردازیم.

دانشگاھھای ليست  در  ایرانی  دانشگاھھای  غيبت  موضوع  چندی است 

معتبر، ھياھوی رسانه ای فراوانی را خصوصا در حوزه اینترنت (رسانه ھای

نگارنده، نظر  به  آنجا که  از  برانگيخته است.  وبCگستان)  و  زبان  فارسی 

بسياری از این اظھارنظرھا، سطحی، یکجانبه گرایانه و در مواردی مغرضانه

است؛ بد نيست با نگاھی منصفانه و در عين حال واقع بينانه، نکاتی چند را

ار در واقع چيزی بيش از پيشدرآمدی بر این مبحثبه خاطر داشته باشيم. در ابتدا یادآور می گردد که به دليل وسعت و اھميت موضوع، این نوشت

ھھا که منحصرا ناشی از مشکCت عمومینخواھد بود. ھمچنين یادآور می شویم که به جھت رعایت اختصار، به آن دسته از مسایل دانشگا

جامعه ایران ھستند نخواھيم پرداخت.

بندی نمود:عوامل موثر بر رتبه و اعتبار علمی یک دانشگاه را می توان به طور خCصه به صورت زیر دسته 

) فضاھای آموزشی، خدماتی و رفاھی١

) فضاھای پژوھشی، آزمایشگاھھای تحقيقاتی و کتابخانه ھا٢

) بودجه دانشگاه ( جاری، عمران و توسعه، پژوھش)٣

اری و خدماتی)) منابع انسانی (اعضای ھيات علمی،دانشجویان تحصيCت تکميلی، دانشجویان کارشناسی، کادر اد۴

) منزلت علمی (شھرت دانشگاه، مقاTت و کتب منتشره، کيفيت دانش آموختگان)۵

) ارتباطات (ارتباط با سایر مراکز آموزشی و پژوھشی، ارتباط با صنعت)۶

) سيستمھا، روندھا، برنامه ریزی و مدیریت٧

، امکانات تحقيقاتی، ارتباطات و مدیریت، از کمبودنگاھی به موارد فوق به خوبی نشان ميدھد که دانشگاھھای ایران به لحاظ بودجه و منابع مالی

 ایران چه در بدنه دانشجویی و چه درشدیدی رنج ميبرند. بخشی از این کمبود ریشه در سياست زدگی بيش از حد محيطھای دانشگاھی در

دد و بخش دیگری نيز به دليل پروژه منزویسطح مدیریتی دارد. بخشی از عدم اولویت دانش و دانش اندوزی در ذھن تصميم سازان ناشی ميگر

منتشره توسط ھيات علمی و دانشجویانسازی ھمه جانبه ایران در جھان ميباشد. یکی دیگز از شاخصھای مھم رتبه بندی، تعداد مقاTت 

ه در جایگاه دوم کشورھای اسCمی قرار ميدھد؛ امادانشگاه است. در این حوزه، ھر چند پيشرفتھای شایانی حاصل گردیده که ایران را پس از ترکي
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الی از ایران به مجCت معتبر بين المللی در مقایسهھنوز با وضعيت مطلوب فاصله فراوانی وجود دارد. این نکته نيز قابل توجه است که مقاTت ارس

دار ھستند. محدودیتھا و تحریمھایبا مقاTت ارسالی از کشورھای پيشرفته، حتی در شرایط مساوی از شانس کمتری جھت پذیرش برخور

د نيز در این راستا مزید بر علت گشته اند. به عنوانناعادTنه و فراقانونی برخی مجامع علمی که به بھانه ھای واھی عليه ایرانيان اعمال می شون

 و تCش ایرانيان مقيم خارج جھت رفع آنھا اشاره نمود.AIChE و IEEEمثال می توان به قضيه محدودیتھای اعمالی از جانب 

 و کيفيت نيروی انسانی، دانشگاھھای تراز اولاز طرف دیگر، به لحاظ فظاھای آموزشی، کيفيت آموزش، منزلت علمی (صرف نظر از تعداد مقاTت)

شگاھھای ممتاز ایران نه تنھا در رتبه اول منطقه قرارایرانی از وضغيت خوبی برخوردارند. در این ميان به لحاظ منابع انسانی و کيفيت آموزش، دان

رائن فراوانی را بر این مدعا اقامه نمود که ازمی گيرند، بلکه در برخی رشته ھا در سطح اول جھانی می ایستند. به سادگی ميتوان شواھد و ق

حوصله این نوشتار خارج است؛ ھر چند که به قول معروف «آفتاب آمد دليل آفتاب».

ووTن دانشگاھھا در ارایه داده ھای مورد نياز بهبرخی دليل نبود نامی از دانشگاھھای ایرانی در ليستھای معتبر رتبه بندی را عدم ھمکاری مس

ای یک رتبه بندی ملی به صورت جامع، دقيق وموسسات رتبه بندی می دانند. من ضمن تایيد این استدTل به این نتکه نيز اشاره می کنم که ج

 ما از سطح دانشگاھھای مختلف مطلعيم، اماشفاف که مرجع رتبه بندیھای جھانی قرار گيرد، ھنوز در ایران خالی است. ھر چند کمابيش ھمه

گویا ما ایرانيان در این زمينه نيز مانند بسياری زمينه ھای دیگر با ھم تعارف داریم.

ز برخی از دانشگاھھای کشورھای پيشرفته (آریدر مجموع به طور خCصه باید گفت ھرچند چند دانشگاھھای تراز اول ایران در رتبه پایين تر ا

وسط موسسات رتبه بندی جھانی ادعا ميشود و مسلمابرخی و نه ھمه آنھا) قرار ميگيرند؛ اما رتبه واقعی آنھا بسيار بھتر از آن چيزی است که ت

گاھی آمریکایی را نيز پشت قباله خود داشتهدر جایگاھی بس باTتر از دانشگاه فCن شيخ و بھمان امير حاشيه خليج فارس (ھر چند نام دانش

 نگارنده، با وجود ھمه کاستيھا و کمبودھا، Tاقلباشند) و یا دانشگاھھای کشورھای تازه استقCل یافته شوروری سابق قرار می گيرند. به عقيده

 دانشگاه اول دنيا قرار دارند. بار دیگر که به ليستھای رتبه بندی٢۵٠ دانشگاه اول آسيا و ۵٠ دانشگاه اول خاورميانه، ١٠ دانشگاه از ایران در بين ٣

اندیشيم.دانشگاھھا می نگریم، عCوه بر اندیشيدن به نارسایيھا، به ناراستيھا و بی عدالتيھا نيز بي

http://vista.ir/?view=article&id=291168

سنت شبکه  سازی در دانشگاه  ھای اروپا

جھان اقتصاد  دانشکده  ھای  از  موجود  رتبه بندی  ھای  به  نگاھی  نيم  اگر 

 دانشگاه اول و حتی٢٠بياندازیم، معدود دانشگاھی غيرآمریکایی در زمره 

 دانشگاه اول مشاھده می   کنيم.۵٠

این به معنی آن است که کيفيت ارائه آموزش اقتصاد در دانشگاه  ھای آمریکا

فاصله قابل مCحظه و چشمگيری با دیگر دانشگاه  ھای دنيا دارد. تدبيری که

دانشگاه  ھای اروپایی برای مقابله با این وضعيت اندیشيده اند، شبکه  سازی

ميان دانشکده  ھای ھم رتبه است. به یک معنا می   توان گفت که اکثر صنایع

آمریکا از بزرگ بودن سرزمين و جمعيت این کشور از طریق اقتصاد مقياس

استفاده کردند و توانستند در بلندمدت مزیتی نسبت به دیگر رقبای جھانی

خود کسب کنند.
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 واحد اروپایی اقتصادی بزرگ و قابل مقایسه با اقتصاددر جھت مقابله با این وضع، کشورھای اروپایی نيز به این فکر افتادند که با تشکيل اتحادیه

ه جای تداوم رقابت  ھای بی حاصل تاریخی ميان کشورھایآمریکا ایجاد کنند. اندیشه  ای که در پس راه اندازی این اتحادیه وجود داشت این بود که ب

از مزیت اقتصاد مقياس بھره مند شوند. این فرھنگمدعی اروپا، بھتر است که آنھا تا جای ممکن منابع خود را با ھم یک کاسه کرده و آنھا نيز 

یکپارچه  سازی در دانشگاه  ھای اروپا نيز رسوخ کرده است.

کيل شبکه  ھایی افتاده اند تا از طریق آن به جای رقابتھم اکنون دانشگاه  ھای اروپایی (دانشکده  ھای اقتصاد خصوصا) به طور روزافزونی به فکر تش

به ھمکاری با یکدیگر بپردازند.

ه تز خود را در یکی از دانشگاه  ھای عضو شبکه سپریدر این شبکه  ھای دانشگاھی، دانشجویان می   توانند حداقل یک سال از دوره کCس  ھا یا دور

کار در حوزه  ای از علم اقتصاد داشت که آنکنند. معموT ھمکاری  ھای موجود ميان این شبکه  ھا به حدی است که اگر دانشجویی تمایل به 

 به دانشگاه دیگری که در آن زمينه علمی    قوی است ودانشکده خاص فاقد ھيات علمی    Tزم بود، آنگاه به او اجازه داده می   شود تا با ھماھنگی

. به این ترتيب گویی منابع چندین دانشکده روی ھم ریختهجزو شبکه نيز به شمار می   رود، رفته و در آنجا زمينه تحقيقی مورد نظر خود را دنبال کند

برتر  با دانشکده  ھای  این کار دوره  ھای دکترای اروپا می   توانند قدرت رقابت  با  به عبارت دیگر ھمان گونه که تک تکشده و  پيدا کنند.  آمریکا 

يل اتحادیه اروپا توان رقابت و امکان مقایسه  ای مياناقتصادھای کشورھای اروپایی در مقایسه با اقتصاد آمریکا ضعيف قلمداد می   شد؛ اما با تشک

قابتی ميان دکتراھای دانشگاه  ھای اروپا و دکتراھایاروپا و آمریکا پدیدار شد، اینک با تشکيل شبکه  ھای دانشگاھی در دوره  ھای دکترا قدرت ر

ز شبکه  ھای دانشگاھی موجود معرفی می   شود.اقتصاد دانشگاه  ھای برتر آمریکا ایجاد شده است. برای تقریب به ذھن در ادامه چند شبکه ا

): در این شبکه دانشگاه معروف بارسلون، دانشگاه آزاد بروکسل، دانشگاه کالج لندن،١اENTER ) شبکه اروپایی آموزش اقتصاد و تحقيق ( ١

.٢  در مادرید، دانشگاه تيلبورگ، مدرسه اقتصادی استکھلم، دانشگاه تولوز عضو ھستند٣دانشگاه کارلوس 

): در این شبکه، دانشگاه کاتوليک لوون از بلژیک، مدرسه مطالعات علوم اجتماعی از فرانسه،EDP    (٣ ) برنامه اروپایی دکترای اقتصاد کمی٢

پانيا، مدرسه اقتصادی لندن، دانشگاه تل آویو عضودانشکده اقتصاد بن از آلمان، دانشگاه موسسه اروپایی ایتاليا، دانشگاه پومپا فابرا از اس

 .۴ھستند

دوبلين،) که دانشگاه مدیترانه در مارسی فرانسه، دانشگاه کمبریج، دانشگاه کپنھاگ، دانشگاه کالج Edge ۵ ) گروه اروپایی دکترای اقتصاد (٣

 .۶دانشگاه بوکونی در ایتاليا و دانشگاه اقتصاد مونيخ در آن عضو ھستند

)  : در این شبکه دانشگاھی، دانشگاه آليکانت از اسپانيا، دانشگاه آمستردام از ھلند،Qed (٧ ) دکترای اقتصاد کمی برنامه سقراط اراسموس۴

 .٨نيز از ایتاليا و دانشگاه وین از اطریش عضو ھستنددانشگاه بيلفلد از آلمان، دانشگاه کپنھاگ از دانمارک، دانشگاه نوآ از پرتغال، دانشگاه و

.٩ از این دست شبکه  سازی  ھا در سطح اروپا باز ھم وجود دارد و در حال گسترش است

١٠بين  المللیھم اکنون اگر به وب سایت بسياری از دانشگاه  ھای اروپایی نگاه کنيد، گزینه ھمکاری  ھای 

مریکایی دارد. شایان ذکر است که این دانشگاه  ھا برایدیده می   شود که حکایت از ھمکاری آن دانشگاه  ھا با دیگر دانشگاه  ھای اروپایی و حتی آ

ارائه می   کنند. این امر حکایت از این دارد که این دانشگاه  ھااینکه قادر به انجام این کار باشند، به طور روزافزونی درس  ھای خود را به زبان انگليسی 

ورھای مختلف سطح علمی    خود را ارتقا دھند؛ دررویکرد برونگرایی در جذب دانشجو اتخاذ کرده اند و می   خواھند با جذب دانشجویان نخبه کش

نشجویان خوب کشورھای مختلف می   شد و عمCحالی که در گذشته، تعصبات نژادپرستانه و اصرار بی معنا بر زبان  ھای ملی مانع از جذب دا

دانشگاه  ھای آمریکا از این فرصت نھایت بھره برداری را می   کردند.

تCش وافری کرده اند تا به ھر نحو ممکن خود را بهنکته جالبی که در شبکه  ھای فوق دیده می   شود این است که دانشگاه  ھای ممتاز اسرائيلی 

  ھای اروپایی به شمار روند. این نکته این پيام را به مایکی از این شبکه  ھای اروپایی متصل کنند و به رغم اینکه در اروپا قرار ندارند، جزو شبکه

  ھای ممتاز اقتصاد ایران نيز به شبکه  ھایی از اینمی   رساند که عضویت در این شبکه  ھا فوق العاده ارزشمند است و باید تCش کرد که دانشگاه

سنگاپور و مالزی و دانشگاه  ھای آمریکایی موجوددست بپيوندند. به عنوان مثال دانشگاه  ھای ممتاز درشرق آسيا در کشورھایی چون ھند، چين، 

انشکده  ھای خوب ایران می   تواند با آنھا تشکيل یکدر خاورميانه (لبنان، مصر، امارات، ترکيه) دانشگاه  ھایی نسبتا متوسط و خوبی ھستند که د

لی بپذیرند که زبان علم در حال حاضر انگليسیشبکه دانشگاھی را بدھند. شرط تشکيل چنين شبکه  ھایی این است که دانشگاه  ھا در مقاطع عا

ا داشته باشند. برون گرایی در نظام دانشگاھیاست و دروس خود را به زبان انگليسی ارائه کنند و آمادگی پذیرش دانشجو از کشورھای دیگر ر

شرط موفقيت در این عرصه به شمار می   آید.
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قتصاد داخل یک کشور نيز تCش می   کنند تا باسنت شبکه  سازی در کشورھای اروپا منحصر به شبکه  ھای فراکشوری نيست بلکه دانشکده  ھای ا

 این شبکه  ھای داخل کشوری اشاره می   شود:ھمکاری با ھم برنامه  ھای تحصيCت تکميلی خوبی را عرضه کنند. در ادامه به نمونه  ھایی از

ر، دانشگاه کاتوليک لوون و دانشگاه لوون کاتوليک)شبکه  ای از دانشگاه  ھای ممتاز کشور بلژیک که شامل دانشگاه آزاد بروکسل، دانشگاه نامو١

.١١می   شود

دانشگاه برگامو، دانشگاه برشيا، دانشگاه کاتانيو) شبکه از دانشگاه  ھای ممتاز ایتاليا که شامل دانشگاه ميCن، دانشگاه ميCن در بی کوکو، ٢

.١٢می   شود

انشگاه فردریش شيلر به ھمراه دو دانشگاه) شبکه ای از دانشگاه  ھای ممتاز آلمان که شامل شعب مختلف موسسه تحقيقاتی ماکس پCنگ و د٣

 .١٣ خارجی ایندیانا و دانشگاه ھبرو می   شود

 .١۴ی در آمستردام می   شود) شبکه ای دانشگاه  ھای ھلند که شامل دانشگاه اراسموس، دانشگاه آمستردام و دانشگاه وریج۴

ل کشور نشان دھد. در حال حاضر رقابت توام با عداوتوجود این شبکه  ھای درون کشوری می   تواند به ما امکان تشکيل چنين شبکه  ھایی را در داخ

 با ھم شبکه  ای را تشکيل داده و از پتانسيل پراکندهميان برخی دانشکده  ھای اقتصاد موجود در تھران برقرار است؛ در حالی که آنھا می   توانند

 ھای بی جا مبنی بر اینکه نباید از استادان دانشگاه  ھایموجود در دانشگاه  ھا استفاده کرده و یک دوره دکترای با کيفيت ارائه کنند. به جای تعصب 

تی بتوانند از استادان ممتاز دانشگاه  ھای دیگر که عضودیگر استفاده کرد، می   توان این فرھنگ را به وجود آورد که دانشجویان دوره دکترا به راح

 شبکه  ای ملی را تشکيل داده و به این ترتيب توانشبکه مذکور ھستند، استفاده کنند. دانشکده  ھای اقتصاد شھرستان ھا نيز می   توانند با ھم

محدود موجود خود را روی ھم انباشت نمایند.

منبع : روزنامه دنيای اقتصاد

http://vista.ir/?view=article&id=363823

سوا7ت کنکور چگونه طراحی می شوند؟

کار سازمان سنجش آموزش کشور تنھا برگزاری آزمون سراسری ورود به

 آزمون دیگر را ھم برای سازمان۶٠دانشگاه ھا نيست. این سازمان حدود 

ھا و موسسات دیگر برگزار می کند. اما کنکور دانشگاه ھا مھم ترین وظيفه

ای است که سازمان سنجش بر عھده دارد. آزمون کاردانی به کارشناسی،

دیگر آزمون ھایی از  و آزمون استخدام کشوری  آزمون کارشناسی ارشد 

است که سازمان سنجش اجرای آن را بر عھده دارد.

 آزمون است که سواTتش از روی۶٠آزمون سراسری تنھا آزمون از ميان این 

منابعی که قبCً اعCم شده طرح می شود. دانش آموزان می دانند که تست

ھای کنکور از ميان چه کتاب ھایی انتخاب می شود و تنھا ھمان کتاب ھای

 طرح می شوند و تنھا سرفصل موارد امتحانی را میدرسی را می خوانند. اما در دیگر آزمون ھا، داوطلبان نمی دانند که سواTت از کدام کتاب ھا

ده می کند.دانند. چند سالی است که سازمان سنجش برای طراحی سواTت آزمون سراسری از بانک سواTت استفا

ی شوند و روزھا و ھفته ھا پشت درھای بستهبرخCف افسانه رایجی که در اذھان مردم است و می گوید طراحان سوال به جایی نامعلوم برده م
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و در قرنطينه سواTت را طرح می کنند، زمان طرح سوال ھای کنکور سراسری یک دوره خاص نيست.

 سنجش می دھند تا آنھا به بانک سواTتطراحان سوال در تمام طول سال به طراحی تست ھای کنکور مشغولند و این تست ھا را به سازمان

نوع است و سوال ھا را می نویسند و تحویلوارد کنند. طراحان به مکان ھای مخصوصی از سازمان سنجش می روند که ورود ھرکسی به آنجا مم

می دھند.

ی آموزشی چون وزارت آموزش و پرورش واین طراحان ھم ممکن است دبير دبيرستان ھای سراسر کشور باشند و ھم استاد دانشگاه. نھادھا

طور آزمایشی کار می کند و در حين کار تواناییدانشگاه ھا طراحان خود را به سازمان سنجش معرفی می کنند. این سازمان مدتی با طراحان به 

را به گروه ھای مخصوص درسی مربوط بهو شخصيت فردی آنھا را می سنجد. پس از اینکه صCحيت عمومی و تخصصی طراحان تایيد شد، آنھا 

ھر فرد وارد می کنند.

ضی، شيمی یا ادبيات ھر یک از این گروه ھادر سازمان سنجش ھر درس، گروه مخصوص دارد که سواTت آن درس را طرح می کنند. مثCً گروه ریا

کل از طراحان با سابقه ھر درس نفر عضو دارند. تست ھایی را که در این گروه ھا طرح می شوند، یک کميته پنج، شش نفره متش٣٠ تا ٢٠

يب بانک سواTت ھر درس به تدریج در طول سالبازبينی می کنند و سپس اجازه اضافه شدن آن تست ھا را به بانک سواTت می دھند. به این ترت

پربارتر می شود.

 بانک سواTت را در کامپيوتر مرکزی سازمان سنجشدر این بانک ھميشه چندھزار سوال وجود دارد و ھر سال نيز به تعداد آن افزوده می شود. این

محض دسترسی غيرقانونی به کامپيوترکه به شدت از آن مراقبت می شود نگه می دارد. موارد امنيتی نيز طوری لحاظ شده است که به 

اطCعات درون آن پاک شود.

 درس چندبرابر تعداد مورد نياز تست بيرونھنگامی که وقت برگزاری آزمون سراسری می رسد، مسووTن برگزاری از ميان بانک سواTت برای ھر

آموزان اعCم می شود، تطبيق داده شوند. ھرگاهمی آورند. این تست ھا باید با موارد حذفيات کتاب ھای درسی در ھر سال که از قبل به دانش 

فترچه ھای سوال برمی گزینند.مسووTن مطمئن شدند که تست ھا از موارد حذف شده کتاب ھای درسی نيست، آن را برای چاپ در د

 می شود و آن کميته با قرعه کشی یک دستهبرای باT بردن ضریب امنيتی کنکور، چند دسته سوال به کميته ای در سازمان سنجش تحویل داده

چه ھای کنکور یک ماه طول می کشد. دفترچه ھا دراز آنھا را انتخاب می کند و برای چاپ در دفترچه ھای سوال به چاپخانه می سپارد. چاپ دفتر

 ميليون دفترچه سوال کنکور را چاپ می کنند. مسووTن۵ کارگر شبانه روز حدود ۶٠ تا ۵٠چاپخانه سازمان سنجش در کرج چاپ می شوند و 

د.سازمان سنجش مراقبند که این چاپخانه در این یک ماه کوچک ترین منفذی به بيرون نداشته باش

فاظت می شود. دفترچه ھا پس از چاپ درساختمان چاپخانه نيز از سوی سه نھاد وزارت اطCعات، حراست سازمان سنجش و نيروی انتظامی ح

کيسه ھای مخصوصی پلمب می شوند و به مراکز سازمان سنجش در استان ھا فرستاده می شوند.

 شود. با این حال مسووTن سازمان سنجشاز این مرحله به بعد است که حفاظت از امنيت کنکور به دليل گستردگی کار بسيار مشکل تر می

از بانک سواTت، کنکور را دوباره برگزار کنند. این اتفاقاعCم کرده اند که در صورت به وجود آمدن ھر مشکلی، قادرند با یک ماه تاخير و با استفاده 

البته تا به حال نيفتاده است.

ی دھد. اگر پاسخنامه ھایی پيدا شوند که کامCًپس از برگزاری کنکور ھم سازمان سنجش برای جلوگيری از تقلب پاسخنامه ھا را با ھم تطبيق م

 در نظر گرفته است.شبيه ھم باشند، سازمان سنجش ھر دو را متقلب می شناسد و محروميت ھایی را ھم برای این کار

ست که با ھمين تست ھای کنکور بتواندچند سالی است که سازمان سنجش برای استاندارد کردن تست ھا تCش ھایی کرده و تمایل داشته ا

 یک کلمه ای راه حل ھایی بوده که سازمانبھتر دانش داوطلبان را بسنجد. پنج گزینه ای کردن تست ھا یا طراحی سوال ھایی با پاسخ ھای

سنجش به آنھا فکر کرده اما ھنوز نتوانسته آنھا را عملی کند.

ی و پيش آزمون کردن سواTت کنکور ھم برنامهاگر طرح حذف کنکور ھم اجرایی شود دیگر عمر کنکور به چنين تغييراتی قد نمی دھد. روان سنج

ل ھم برای استاندارد شدن تست ھا انجامای بود که سازمان سنجش در نظر داشت انجام دھد. پيش آزمون ھمان کاری است که در آزمون تاف

ل ھایی است یا به ھمان روش ھای سنتی درمی شود. باید دید با حذف کنکور سراسری دانشگاه ھا باز ھم سازمان سنجش به فکر چنين راه ح

دیگر آزمون ھای خود بسنده می کند.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=262403
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سه رکن اساسی پيشرفت

بنيانگذار جمھوری اسCمی   و مسووTن جامعه از آغاز دگرگون شدن نظام

شاھنشاھی، به تحول اساسی در دانشگاه ھا (به عنوان مرکزی که نسل

جوان را تربيت کرده و آنھا را برای تغييرات اساسی و بنيادی جامعه آماده

 سال یا٢٨می سازد) اشاره نموده و ھميشه روی آن تکيه کرده اند. حال که 

حدود نيمی   از سال ھای زندگی یک نسل می گذرد، باید ببينيم با اقدامات و

تغييراتی که انجام گرفته، چه اندازه به این ھدف نزدیک شده ایم و آیا اثرات آن

در جامعه ما نمودار گشته یا خير؟...

برای جواب به این سوال، Tزم است به مراحل مختلف تغييرات دانشگاه ھا در

ز جمھوری اسCمی    و بعد از آن مورد نقد و بررسیسه دھه اخير در نظام جمھوری اسCمی  اشاره کنيم و ساختار دانشگاه ھا را در دو دوره قبل ا

قرار دھيم.

نظام جمھ نظام شاھنشاھی و ھمچنين دو دھه اول  در زمان  به علت عدم حضور  مقاله  ایران، شاھد عينینویسنده این  وری اسCمی   در 

، از دور نتایج این تغييرات را در برخوردھایجنبش ھای مختلف صورت گرفته نبوده، ولی به عنوان یک فرد ایرانی عCقه مند به سرنوشت مملکت

 سال در یکی از٣٠را دارم و به علت اینکه بيش از مختلف و زمان ھای کوتاھی را که ھر سال در ایران به سر برده ام، لمس کرده و قدرت نقد آن 

روپایی و ایران اسCمی  ھستم.دانشگاه ھای اروپا فعاليت آکادميک داشته ام، قادر به مقایسه سرعت تغييرات در دو جامعه ا

حال نخوت به سر می برد و کليسا در ھمه جا تعيين کنندهطبقه روشنفکر و آگاه می داند که جوامع اروپا در پنج قرن پيش، عقب افتاده، خرافاتی و در 

ه و جلوگيری از رشد فکری، آنھا را به پيرویو حاکم بود. کسی جرات مخالفت و ایستادگی با کشيش ھا را نداشت. آنھا با تحميق افراد جامع

داده و حتی با کسب و اخذ پول می فروختند و کسی راکورکورانه دعوت می کردند و به این وسيله مقام و جایگاه ھای فرضی بھشت را به افراد وعده 

سورانه از آن دفاع می کردند، به زندان ابدی و آتش زدنیارای مخالفت با این روش نبود. دانشمندان بزرگ را که پی به حقایق این کره زمين برده و ج

 تولد نو از بند کليسا خارج کرد و کم کم سير پيشرفتمحکوم می کردند. این جامعه عقب افتاده در پانصد سال پيش تکان خورد و خود را با رنسانس و

ھای محرکه (مانند خورشيد و انرژی آن که درجامعه را طی نمود و با اختراعات و اکتشافات و کشف درست حرکات زمين و مجموعه شمسی و نيرو

اده از انرژی، امکان جابه جایی از یک مکان به مکان دیگرروی زمين تاثير می گذارد)، زندگی روزمره را تغيير داد. کشف قدرت بخار، ایجاد برق و استف

تقرار در آن و ازسویی، عادات و رسوم مردمرا با وسایل جدید و سفرھای مختلف، عملی و دید مردم را با کشف مناطق مختلف روی زمين و اس

 کشتی از نقاطی به جای دیگر کوچ کرده و از داده ھایبومی  را تغيير می  دادند و اگر جوامع احتياجات روزمره خود را تامين شده نمی  دیدند، با

ب افتاده بودند، حاکم شده و نظام ھای استعماریطبيعی روی زمين استفاده می کردند و با سCح دانش با قدرتمندی بيشتر بر جوامع دیگری که عق

را در مناطق مختلفی در آمریکای جنوبی آفریقا و اقيانوسيه به وجود آوردند.

 دو قرن پيش دانشمند آلمانی به نام «الکساندر فنبا اختراع چاپ در قرن پانزدھم و ارایه عقاید دیگران، راه شکوفایی و نوآوری گشوده شد. در

ھمومبولت»

ختلف جھانی و طبيعت ھای کامC متنوع چشممسافرت ھای طوTنی به نقاط مختلف جھان از جمله آسيا نمود و ھمه جا با کنجکاوی به جوامع م

رفت جامعه باید تحول اساسی در دانشگاه ھا انجام گيرد ودوخت و تجارب خود را در اختيار مراکز علمی  اروپا قرار داد. او پی برده بود که برای پيش
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ده سازد.این مراکز به شيفتگان جوان آموزش داده و نيروی کنجکاوی آنھا را تقویت و برای نوآوری آما

 موسسه دانشگاھی، آموزش، تحقيق و کارعملی،او اولين بار ساختار دانشگاه ھا را به شکل امروز ترسيم و تبليغ نمود و از سه وظيفه بزرگ

به عنوان سه رکن اساسی در سيستم که

پا به پای ھمدیگر باید حرکت نموده و نزج بگيرند، سخن گفت.

انی پرچمدار علم گردند و با پيروی دانشگاه ھایعقاید این دانشمند بزرگ باعث شد دانشگاه ھای آلمان به حرکت افتند و تا اوایل جنگ اول جھ

ه از ممالک مختلف اروپا مھاجرت کرده در طول یکآمریکایی از این سه رکن اساسی و امکاناتی که در این سرزمين ثروتمند با جمعيت فعال آن (ک

 را به سوی بزرگ ترین قدرت علمی  و صنعتی وقرن سکنی گزیده بودند) توانستند نيروھای نخبه را تربيت کرده و پيشرفت این مملکت با وسعت

راوان در تمام زمينه علمی  شد، به خصوص اینکه بااقتصادی جھان پيش ببرند، به طوری که حاصل فعاليت نسل نخبه، ایجاد اختراعات و اکتشافات ف

 جذب استعدادھا از کشورھای دیگر وجود نداشت.اھميت دادن به نيروی ممالک دیگر بدون در نظر گرفتن مليت اصلی آنھا ھيچ گونه ممانعت برای

 طرف آمریکای شمالی شتاب بيشتری به خودبعد از جنگ اول جھانی و خراب شدن اقتصاد کشورھای اروپایی مھاجرت از کشورھای اروپایی به 

مراک نخبه اروپایی را به خصوص از  افراد  از مھاجرت  بروز جنگ دوم جھانی، موج دیگری  به علت دنبال گيری از سياستگرفت و  ز علمی  آلمان 

دتر و توجه مردم آمریکا و مراکز اقتصادی برای دراختيارنژادپرستی و ھمچنين از انگلستان و ایرلند به وجود آورد و حاصل آن ایجاد دانشگاه ھای زیا

ری در مراکز علمی،  به جای پرداخت ماليات و قرار گرفتن در صدر پيشرفت ھای علمی  شد، به طوFoundationگذاشتن سرمایه ھای خود به عنوان 

آن کشور برای فعاليت شد.که نيم بيشتری از انتشارات علوم در جھان منحصر به کشور آمریکا و جاذب بودن مراکز علمی  

انی دوم و در نيمه قرن بيستم، نخبه ھای جواناگر تا قبل از جنگ جھانی دوم، آمریکا کشور متشکل از مھاجرین اروپایی بود، بعد از جنگ جھ

 ممالک خود ترجيح می  دادند.کشورھای آسيایی و آمریکای جنوبی ھم فعاليت علمی  و زندگی در کشور آمریکا را بر ماندن در

 این کشور چند برابر تعداد مجله ھای علمی  وتعداد مجCت علمی  منتشره از آمریکای شمالی و مقاله ھای علمی چاپ شده به زبان انگليسی از

مد.مقاTت منتشره از کشورھای دیگر جھان شد و زبان انگليسی تنھا زبان علمی  کشورھا به حساب آ

ليسی منتشر می کردند و قواعد و نظم اتخاذ شدهمجCت منتشره در کشورھای اروپا ھم که علمی  بودند، کم کم مقاTت علمی  خود را به زبان انگ

ی که بدون مسلط بودن بر زبان انگليسی ھرگونهاز طرف منابع علمی  آمریکا، حاکم بر نوع انتشارات و سيستم ارتباطات علمی  گردید، به طور

رگ ترین ممالک پرجمعيت جھان غيرممکن و چاره ایشرکت در روند پيشرفت برای ژاپن به عنوان کشور صنعتی آسيا و چين و ھندوستان به  عنوان بز

جز تبعيت نبود.

 قبل از جنگ جھانی دوم از فرھنگ علمی  کشورھایایران ھم که از زمان صدارت اميرکبير به اھميت داشتن ارتباطات باجھان متمدن واقف شد و تا

جه خود را معطوف به آمریکا و ارتباط علمی  با آناروپایی به خصوص فرانسه و کمتر آلمان و انگلستان نيرو می گرفت، بعد از جنگ جھانی دوم تو

بود، از بين برد، ولی غيرمستقيم این ارتباط علمی  باکشور نمود، گرچه انقCب اسCمی  ایران رابطه را که با چند دانشگاه آمریکایی به وجود آمده 

Copyگرفتن حقوق پخش انتشارات علمی  (استقبال از کتب و مجCت انگليسی چاپ شده در آمریکا و انگلستان در سطح گسترده و با ندیده 

rightمی  شتاب) نه  تنھا به وقفه نيفتاد، بلکه با توجه به گسترش کمی  مراکز آموزشی در تمام شھرھای اسCتانی و شعبات دانشگاه آزاد اس

 سال به٢٩ضافه شدن جمعيت ایران در مدت زمان بيشتری به خود گرفت. تعداد دانشجویان که از اول انقCب از صدھزار نفر بيشتر نمی شد، با ا

 برابر گردید.١۵دوبرابر، بيش از 

در بين جامعه جوان در دانشگاه ھای ما به وجود آمدحال باید دید آن تحولی که باید بعد از ھر انقCب صورت بگيرد، با وسعت چشمگير کميت آموزش 

ی برخوردار است. باید این گسترش آموزش موردیا خير؟ بررسی این سوال برای یافتن راه پيشرفت نسل جوان جامعه ما از اھميت فوق العاده ا

بهارزیابی دقيق قرار گيرد، به خصوص آنکه مسووTن منتخب مملکت ما گاھگاھی روند پيشرفت ھای ک سب شده را مورد سوال قرار داده و 

ارزش ھای دوره اول انقCب اشاره و خواستار بازگشت به دوره اول بعداز انقCب شدند.

ا از آن عده که طرفدار رژیم شاھنشاھی بودند، پاک کننددر اولين دوره بعد ازانقCب سعی تمام جوانان انقCبی و نھادھا در این بود که دانشگاه ھا ر

ی از مواقع به علت تب موجود در جو جامعه، افرادو با بستن دانشگاه ھا و اخراج روسای سابق آن، در این ھدف ھم قاطعانه جلو رفتند و در خيل

ا با ارزشی را که احتماT طرفدار پروپاقرص جو حاکم برتندرو با دادن شعارھای برتری مکتب بر تخصص، تعداد زیادی از دانشمندان و افراد دلسوز و ی

ت با سمت  نبودند، از دانشگاه دور کردند و در یک دوره کوتاه این جوانان انقCبی خود  ازه استادیاری که کسب کرده بودند، مسووليتجامعه 

مراکز آموزش دانشگاھی را افزایش و مدرسين جوان ودانشگاه ھا را در ھمه جا به عھده گرفتند و تدریس «کميت برکيفيت» را ترجيح داده و تعداد 
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استادیاران را حاکم بر دانشگاه نمودند.

امه می  دادند، نسبت به آینده و مسووTن تازه دانشگاهاین روند باعث شد تعدادی از استادان و دانشياران که از قبل در دانشگاه ھا به کار خود اد

مراکز آموزشی غيردولتی و شعبات دانشگاه آزاددلسرد و بی تفاوت شده ومجبور به ترک دانشگاه گرفته و یا خود را بازنشسته کرده و کار در 

اسCمی   را انتخاب و یا ادامه فعاليت در دانشگاه ھای خارج از کشور را برگزینند.

باT بردن تعداد دانشجویان ورودی و دانشکده ھای پزشکی و ادغام بيمارستان ھای  دولتی به دانشگاه ھا، امکان آموزش را به طوربا توسعه و 

راکز استان جبران و به فعاليت بھداشتی چند ھزارچشمگيری در فاصله کمتر از ده سال توسعه داده و کمبود پزشک را به خصوص در مناطق دور از م

پزشک خارجی از ممالک آسيای شرقی خاتمه دادند.

تاسفانه به فراموشی سپرده شد و کم کم از وظایفدر طول این تغيير و تحول، دو مقوله اساسی که در دانشگاه ھا باید مورد توجه قرار گيرد، م

 آوردن طبقه نخبه دانشگاھی که باید برای پرورشاصلی دانشگاه ھا خارج گردید،یکی توجه به کيفيت و ارتقای سطح علمی  دانشگاه ھا و به وجود

 بستر مناسب برای رشد استعدادھا از راه قبول حداقلجامعه به عنوان الگو قرار گرفته و مظھر ارزش ھای انقCبی جامعه باشد و مقوله دیگر، ایجاد

نظم و توجه به توليد علم که این ھم تا حدودی بستگی به مقوله قبلی داشت.

● نبود طبقه نخبه و جذابيت کار در دانشگاه ھا

عدادھا است که وقت فعال خود را صرف حل مسایلھدف اصلی یک انقCب فرھنگی، به وجود آوردن طبقه نخبه یا به عبارت دیگر انتخاب بھترین است

بھترین اطCعات و فنون زمان در رشته خود برخوردار وجامعه و پيشنھاد راه حل آنھا و آموزش افرادی مانند خود بنماید. فرد نخبه کسی است که از 

د. اگر در سال ھای اول بعد از انقCب و در دورهبا تحقيق و تفحص در توسعه دانش کوشش نموده و فعاليت نوآوری و اختراع و اکتشاف داشته باش

جود آمدن طبقه نخبه در دانشگاه ھا انجامجنگ تحميلی توسعه کمی  در مراکز دانشگاھی ما حاصل شد، پس از آن ھيچ توجه Tزم برای به  و

نگرفت.

ر سال ھای گذشته حضور داشته اند، به تناسبنگاھی به فعاليت مدرسان دانشگاه ھا نشان می  دھد تعداد ساعاتی که آنھا در محل کار خود د

پایين تر از نيمی  از وقت رسمی  Tزم به حضور خود در مراکز دانشگاھی ب وده است. مسووTن امور متاسفانه از اقداماتمحل کار، متفاوت و 

اساسی که باید برای به وجود آمدن افراد نخبه دانشگاھی انجام دھند، سرباز زدند.

● حفظ افراد نخبه درصدر امور

 انتخاب از باT بوده است. ریيس دانشگاه سالی که از انقCب می گذرد، تمام قوانين و نظام مدیریت دانشگاه ھا و مراکز علمی  برپایه٢٨در این 

مان ھا به وسيله ریيس دانشکده تعيين می شدند وبه وسيله وزیر مسوول دولت حاکم و روسای دانشکده ھا به وسيله ریيس دانشگاه و روسای دپارت

اه گاھگاھی برای اخذ تصميمات دور ھماعضای ھيات امنا ھم که از طرف شورای انقCب فرھنگی انتخاب می شدند، برحسب رای ریيس دانشگ

جمع شده و در جریان کار دانشگاه قرار می گرفتند.

 ھا برداشته شده است، البته برحسب اینکهمدت بيش از نيم قرن است که گام بزرگی در دانشگاه ھای ممالک پيشرو به سمت استقCل دانشگاه

اگر در اوایل قرن گذشته تعيين کننده سرنوشتدانشگاه ھای ممالک پيشرو دولتی یا ملی باشند، نوع و حدود استقCل آنھا متفاوت بوده است. 

سووليت به دوش تعداد زیادتری از استادان ودانشگاه بر شانه افراد معدودی بود که با شرایط خاصی انتخاب می شدند، به مرور زمان این م

مدرسين دانشگاه گذاشته شد.

Cحدید متخصصين آن رشته از ميان چند کاندیدادر نيمه اول قرن گذشته، روسای بخش ھا و دپارتمان ھای دانشگاه ھا از راه رقابت و برحسب ص

 ھا بودند که مسووليت کامل را برای انتخاببه وسيله کميسيونی منتخب از روسای بخش ھا انتخاب می شدند و این روسای بخش ھا و دپارتمان

گاه و تعيين ریيس دانشکده و دانشگاه بودند. درھمکاران خود در آن بخش به عھده می گرفتند و با تعداد کمی  دیگر تعيين کننده سرنوشت دانش

 امنا و موقعيت کسانی که بودجه دانشگاه رادانشگاه ھای خصوصی ھم که در نيمه دوم قرن گذشته با توسعه بيشتر آموزش به وجود آمد، ھيات

تھيه می کردند، مسووTن را با ھمکاری روسای بخش ھا انتخاب می نمودند.

مه جنگ جھانی در تعداد زیادی از ممالک اروپا رشداصول و پایه دموکراسی که در نيمه اول قرن گذشته محدود به بعضی از ممالک بود، بعد از خات

مان نمایندگان قشرھای دیگر دانشگاھی از جملهبيشتری به خود گرفت و در نيمه دوم قرن گذشته سرنوشت دانشگاه ھای دولتی و بلکه به مرور ز

ر تعيين سرنوشت دانشگاه دخالت داشتند، به طوری کهدانشياران و بعد استادیاران و رزیدنت ھا و حتی کارمندان اداری دانشگاه و دانشجویان ھم د

مندان نقش تعيين کننده داشتند. ھمه گروه ھا با ھمدر کشورھای اروپایی ھنگام اختCف نظر بين نمایندگان ھيات علمی،  نماینده دانشجویان و کار
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ه عھده گرفتند و به طور محدود می توانستند درحاکم بر سرنوشت دانشگاه شدند و دولت و نمایندگان آن فقط کنترل و بازرسی را در دانشگاه ب

داشتند تا از بين چند کاندیدای مشخص شده، یک نفر راانتخاب افراد کليدی دانشگاه دخالت کرده یا از انتخاب آنان جلوگيری کنند و امکان این را 

به طور رسمی  گزینش کنند.

طور جمع بين اعضای دانشگاه به وسيله خود آنھادر سيستم حاکميت دانشگاه ھای اروپایی مسووليت ھا برحسب اھميت جایگاه فرد در دانشگاه به 

برای پيشرفت دانشگاه از اھ ميت خاص برخوردارند، انتخاب آنھا برطبق رایتقسيم می گردد، اما از آنجایی که روسای بخش ھا و دپارتمان ھا 

آن کشور یا در سطح بين المللی در یک کميسيونمتخصصين و استادان آن رشته از ميان بھترین و اصلح ترین فرد در بين کاندیداھای مختلف در 

يشنھاد می شود. در این شورا این انتخاب با حضورتخصصی انجام می گيرد و به شورای دانشگاه که در آن نمایندگان تمام گروه ھا حضور دارند، پ

اکثریت اعضا که در آن موافقت استادان مستتر است، انجام گيرد.

ت دارند و خود در انتخاب ھمکاران یا روسای بخش ھا بهدر زمان حال، در کشورھای اروپایی اعضای دانشگاه ھا به طور تمام وقت در دانشگاه ھا فعالي

رفت بخش و محل کار خود را با سرنوشت فعاليت خودتنھایی یا به طور اشتراکی با ھمکاران خود تصميم می گيرند و در یک محل کار می کنند و پيش

ظر بودجه و توسعه بخش برای فعاليت خود به وجودوابسته می دانند و با رقابت بھتر و فعاليت بيشتر و عCقه و نوآوری امکانات بھتری را از ن

ید و حقوق آنھا برحسب درجه علمی  و فعاليت آزاد ومی آورند و با تغيير دولت و حاکميت سياسی، تغييری در روند کار دانشگاه ھا به وجود نمی آ

محدود آنھا در محيط دانشگاه تعيين می گردد.

انقCب، برحسب وظيفه خود درس می دھند، ولی دربرخCف روند دانشگاه ھای پيشرفته، مدرسين دانشگاه ھای ایران، چه قبل از انقCب چه بعد از 

يت دانشگاه بدھند. بی تفاوتی و عدم دخالت درانتخاب ھمکاران خود و انتخاب افراد کليدی نقشی نداشته و نمی توانند تغييری در نظام حاکم

ام تغييرات و تحوTتی را در تعداد کمی  ازسرنوشت دانشگاه، سياست روز است. اگر عده بسيار کمی  با داشتن نفوذ و رابطه با حاکميت نظ

تحول اساسی ایجاد نشده است. عدم حضوربخش ھا و رشته ھای دانشگاھی به وجود آورده اند، این حرکت در بخش ھای دیگر خاموش بوده و 

در یکی از بيمارستان ھای دانشگاه تھران،ن دانشگاه در محل کار خود، بھترین شاھد برای این بی تفاوتی و بی عCقگی به تغييرات است. hمدرس

ميزان متوسط حضور یک مدرس بيش از دو تا سه ساعت در روز نبوده است.

 اميدوار بود؟ آیا این محيط مسکون و بدون تحرکآیا با عدم حضور و نبود عCقه به پيشرفت کار می توان به تربيت نسل جدید و نوآوری درمملکت

؟ فرار مغزھا و ترک جوانان تيزھوش و نخبه مملکتمی تواند برای جذب جوانان با استعداد و عCقه مند ما که خواھان نوآوری ھستند، مناسب باشد

 آن که فقط در محيط دانشگاه فعاليت کرده و تمامما را نمی توان عامل این وضع دانست؟ آیا می توان دانشگاه ھای ممالک پيشرو را که استادان

ھان ھستند، با یک دانشگاھی که افراد آن حضور محدود ووقت روزانه خود را برای پيشبرد علم و نوآوری به کار می برند و جزو پانصد دانشگاه برتر ج

وان را برای تغيير و تحول داشت؟عده ای از آنھا ھدف ترک ھرچه زودتر محيط کار را دارند، مقایسه کرد و انتظار تربيت نسل ج

● عدم تامين معيشت مدرسان دانشگاه در ایران و اثر آن در رشد علمی

وانان بود. آن سه رکنی را که ھومبولت در دو قرنھدف دانشگاه ھای ایران از ھنگام تاسيس در نيمه اول قرن گذشته، معطوف به تربيت و آموزش ج

 آموزش و کار عملی Tزم، توجه به تحقيق وپيش برای پيشرفت دانشگاه ھای کشورھای اروپایی Tزمه ترقی و تعالی می دانست، یعنی عCوه بر

حتياج به بودجه زیادی داشت که باید تامين یک زندگینوآوری نادیده گرفته شد و شرایط عملی برای پياده کردن این سه رکن به وجود نيامد، زیرا ا

آبرومندانه، چه در موقع کار و چه در زمان بازنشستگی را برای ھمه مدرسين به وجود آورد.

دان دانشگاه ھم که به کارھای خصوصی در خارج از محيطدولت و مسووTن از آن ابتدا حاضر به تامين این بودجه نبودند، از طرف دیگر تعدادی از استا

ليت تمام وقت در دانشگاه نبودند. به این صورتدانشگاه عادت کرده و درآمد ھنگفتی به دست می آورند، حاضر به محدود شدن این درآمد با فعا

یا کمتر از  تئوری بهبه مرور زمان در تمام دانشگاه ھای ایران زمان حضور مدرسين حداکثر نيمه روزه  آن شد و غير از آموزش و دادن درس ھای 

اه قرار نگرفت، از طرف دیگر عدالت اسCمی  ھم کهدانشجویان فعاليت تحقيقاتی برای نوآوری علمی،  به طور کلی جزو برنامه کار استادان دانشگ

کادميک و مدرسين دانشگاه به وجود آید و ازیکی از شعارھای اصيل انقCب بود، مانع از آن شد که اختCف چشمگيری بين حقوق کارکنان غير آ

ه می توانستند از ھر گروھی برگزیده شوند وآنجایی که حقوق آکادميک برای ھر مدرس، چه استادیار یا دانشياری یکی بود و مسووTن دانشگا

د؛ لذا سرنوشت دانشگاه به دست افراد جوان و بدونھمه باید شرایط حاکميت بر جامعه را که داشتن تعھد و التزام به انقCب و اسCم بود، بپذیرن

ست، به حاشيه کشيده شد و این روند نه تنھا درتجربه افتاد و وظيفه بزرگ دانشگاھی که ھمانا جذب طبقه نخبه جوان و ایجاد نوآوری علمی  ا

زمان جنگ تحميلی با عراق، بلکه پس از آن ھم ادامه یافت.
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 انجام١٣٧٢مجCت علمی  جھان چاپ شده بود درسال در یک بررسی که نویسنده این مقاله از تعداد انتشارات علمی  که قبل و بعد از آن انقCب در

با خار بود. با گذشت دوره جنگ و بعد به وجود آمدن ارتباطات  ج از کشور و شرکت اعضای ھيات علمی  درداد، این پسرفت علمی  چشمگير 

د که چه قدر از پيشرفت ھای علمی  جھان دورکنگره ھای علمی،  مدرسين جوان که حاکم بر سرنوشت دانشگاه ھا شده بودند، کم کم متوجه شدن

توقف قطع شده و مقوله تحقيقات جزو وظایف افرادشده و از قافله عقب مانده اند. مسووTن به فکر چاره افتادند که چه باید کرد تا این روند 

دانشگاھی قرار گيرد.

علمی  از استادیاری به دانشياری کافی شناختهاگر تا این زمان چاپ چند مقاله در مجCت داخلی و داشتن چند سال سابقه آموزش برای ارتقای 

ھيچ گونه مزیت، جز باT رفتن حقوق کم توام نبود، یک مرتبهشده بود، با وجود اینکه ارتقا از استادیاری به دانشياری و یا از دانشياری به استادی با 

ھم در مجCت علمی  ممالک خارج با مزیتچاپ حداقل سه مقاله به زبان انگليسی جزو شرایط ارتقای علمی  تشخيص داده شد و چاپ مقاTت 

ره در مجCت بين اللملی که در دھه اول انقCبعلمی  و مادی توام و این سياست اخذ شده در چھار، پنج سال اخير باعث شد تعداد مقاTت منتش

 عدد) و١٢٠ تعداد مجCت داخلی (به حدود بيش از از صد عدد در سال تجاوز نمی کرد، کم کم زیادتر شده و بعد به دوھزار مقاله در سال برسد و

از اجاره منزل آنھا عدد) ھم به طور چشمگير باT رود و در دو سال اخير ھم حقوق مدرسين دانشگاه که کفاف نيمی ١٠انگليسی زبان (به بيش از 

با زیادتر شدن بودجه تحقيقات از  برابر افزوده شود و ھمچنين   درصد رسيده و تعداد مراکز۶/٠ درصد درآمد کلی به ٣/٠ھم نمی شد، چند 

تی که در چند سال اخير انجام گرفته، زیربنایتحقيقاتی در قسمت علوم پایه و پزشکی به بيش از صد عدد برسد. حال باید دید با این تغييرا

ساختار تحول Tزم که باید از ابتدای انقCب به وجود آید، در حال به وجود آمدن است؟

داشتن و فعاليت افراد نخبه و نمونه در صدرساختار تحول Tزم جذب افراد نخبه برای کار در دانشگاه است و جذب افراد نخبه ھم بستگی به 

ه بھتر از ھمه واقف به چگونگی روند پيشرفتمسووليت ھاست. از آنجایی که استقCل کامل دانشگاه و سپردن کارھا به دست خود دانشگاھيان ک

ت و متاسفانه گام ھای اوليه که در دولت قبلیو عقب ماندگی دانشگاه ھستند، عملی نشده، لذا نمی توان انتظار تغيير و تحول اساسی را داش

 Tزم در جھت استقCل دانشگاه به دانشگاھياندر سطح وزارت علوم انجام گرفت و انتخاب ریيس دانشگاه و روسای دانشکده را به عنوان حرکتی

 شد و افق اميد برای تغيير و تحوTت Tزم ناپدیدواگذار می کرد، در دولت جدید متوقف و روند سپردن کارھا به اعضای ھيات علمی  ھم پس گرفته

گردید.

برای افراد جوان مورد توجه قرار گرفته، ولی اص تامين معيشت مدرسين دانشگاه به خصوص  ل مھم پيشرفت دانشگاه یعنی «استقCلگرچه 

 سال از انقCب خواست حاکميت نظام نيست و تا مادامی که این اصل٢٩دانشگاه» و نظارت بر کار آنھا به جای دخالت، ھنوز با گذشت بيش از 

 خارج از دانشگاه به تحقق نرسيده، نمی توان درمورد توجه قرار نگرفته و تامين معشيت زندگی مدرسين دانشگاه و بی نياز ساختن آنھا به کار

ن و توجه آنھا به فعاليت درمراکز آموزشی جھان که در آنساختار اصلی دانشگاه تغيير چشمگيری را به وجود آورد و مانع از فرار نخبگان جوان از ایرا

ید. پيشرفت ھای چند ساله اخير ھم نمی تواندتمام وقت به فکر فعاليت علمی  و نوآوری با در نظر گرفتن سه اصل بزرگ ھومبولت ھستند، گرد

 اذعان کرد که ترقی کسب شده در چند سال اخير، نمونهتغييری در تحول Tزم که ھمه در اوایل انقCب انتظار آن را داشتند، بدھد. با وجود این باید

 پذیری آنھا که در سال ھای اخير بيشتر بهکوچکی از پتانسيل بزرگی است که در افراد جوان دانشگاھی به خصوص قشر زنان فعال و مسووليت

خدمت در دانشگاه ھدایت شده اند، می باشد.

● دانشگاه مطلوب و ایده آل چگونه باید به وجود آید؟

ان با تجربه و دلسوز، مسووليت کامل را در اختياردانشگاه مطلوب و ایده آل ھمان طور که قبC به آن اشاره شد، زمانی به وجود می آید که نخبگ

یان نخبه را بتوانند به جای فرار از مملکت، جذبداشته و با گذشت و فداکاری محيط کامC آموزشی و تحقيقاتی به وجود آورند که بھترین دانشجو

تامين معاش دور از  طمع مالی و فرھنگ جمع مال، مشغول به کارفعاليت در دانشگاه نموده و در محيط آرام و با ثبات، بدون داشتن دغدغه 

 قشر جوان و آماده به فعاليت از شرایط بسيارآکادميکی یعنی عاشق آموزش و تحقيق و نوع آوری شوند. جامعه ما که خوشبختانه از نظر داشتن

 سال گامی  را که در تمام دانشگاه ھای پيشروی جھان به سمت ایجاد دانشگاه ھای مطلوب٢٠ تا ١٠مناسبی برخوردار است، می تواند در فاصله 

برای پيشرفت جامعه برداشته شده است، بردارد.

ادیاری می تواند تا زمان بازنشستگی به عنوان عضوقوانين فعلی باید در جھت ایجاد محيط فعاليت برای نخبگان تغيير کند و نظم فعلی که ھر است

ان مدرس دانشگاه داده شود که بتوانند وظایفھيات علمی  در دانشگاه بماند، کامC کنار گذاشته شود و فقط به کسانی اجازه فعاليت به عنو

نابراین ماندن در دانشگاه باید با فعاليت مطلوب و توامخواسته شده از آنھا را انجام داده و تمام وقت در خدمت و تربيت نسل جوان دانشجو باشند، ب
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ار و شش سال برحسب درجه و فعاليت علمی  برایبا آموزش و تحقيق ھای زیربنایی بستگی داشته باشد و با قراردادھای کار محدود به دو تا چھ

 سال شرایط کسب مقام دانشياری را به وجود آورد باید دانشگاه را ترک کرده و۶استادیاران تضمين گردد و چنانچه استادیاری نتوانست در فاصله 

بزر گ را دارد، بدھد. روسای بخش ھا و استادان وجای خود را دراختيار استادیار جوان دیگری که آمادگی Tزم برای قبول این وظيفه خطير و 

است، با انجام کار خصوصی در دو تا سه بعداز ظھردانشياران باید بتوانند عCوه بر حقوق فعلی ھمان طور که در دانشگاه ھای ممالک غرب معمول 

اشته باشند. در کشور ترکيه، ھمسایه ما، ھمهدر محيط دانشگاه و داشتن چند تخت برای بيماران خصوصی و پيگيری آنھا تامين معشيت زندگی د

رابر ھزار و پانصد یورو، اضافه درآمدی بين پانصد تااستادان که روسای بخش ھا ھستند، حق کار در محيط خارج از دانشگاه را ندارند و با حقوقی ب

ند و افراد دیگر استاد یا دانشيار که تن به کار تمام وقتھزار و پانصد یورو برحسب فعاليت و ارزش کارشان به طور تمام وقت در دانشگاه استانبول دار

 و به صورت نيمه وقت کار می کنند.نمی دھند، با حقوق بسيار کمتر از استادان تمام وقت (حدود پانصد یورو) وابسته به دانشگاه

دانشگاه ھا بجای دخالت مستقيم، شرط اصلی رابه طور خCصه باید گفت که ایجاد استقCل برای دانشگاه ھا و نظارت مسووTن وزارتخانه برکار 

ین افراد برای پست ھای کليدی دانشگاه و روسایبرای تحول Tزم در دانشگاه به وجود می آورد، از طرف دیگر با انتخاب با تجربه و شایسته تر

 را برای جذب جوانان و رغبت آنھا برای کار در داخل ایراندپارتمان ھا از راه رقابت آزاد و تھيه بودجه بنابر خواست ھای متناسب آنان می توان شرایط

ی اسCمی  باید توجه خاص و Tزم را به دانشگاه ھا بابه وجود آورد و از آنجایی که ایجاد این تحول بدون ازدیاد بودجه غيرعملی است، دولت جمھور

 از بودجه۶/٠ی بخش تحقيقات که فعC حدود اضافه کردن بودجه ھم برای تھيه بھترین تجھيزات بيمارستان ھای دانشگاھی و ھم به خصوص برا

مC زیربنای تحوTت Tزم را به وجود آورد و روند ترکدولتی می باشد، بنماید و به مرور باT بردن ميزان بودجه تحقيقات به طرف یک تا دو درصد، ع

ده و از فعاليت آنھا در دانشگاه ھای ممالک غربیجوانان نخبه ایران را که بھترین و بزرگ ترین سرمایه ملی و پایدار ھر جامعه است، کند نمو

جلوگيری کند.

منبع : ھفته نامه سپيد
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سھم خواھی وزارت علوم از سھميه جنسی دانشگاه ھا

پذیرفته افزایش  با  اخير  در سال ھای  در کنکور  بندی جنسيتی  سھميه 

شدگان دانشگاه ھا بارھا مطرح شده است. این طرح که در مجلس ھفتم

سازمان آن،  اساس  بر  که  است  گردید، طرحی  ارائه  اسCمی  شورای 

سنجش با سھميه بندی جنسيتی در کنکور سراسری محدودیت ھایی را

این طرح ھنوز در اگرچه  اعمال کند.  باید  دانشگاه  به  دختران  ورود  برای 

مجلس شورای اسCمی به تصویب نرسيده اما رئيس سازمان سنجش به

بندی در برخی رشته ھا گونه ای رسمی اعCم کرده است که سھميه 

٣٠) ١٣٨٧اعمال می شود و حداقل سھم ھر جنس را در کنکور سال آینده (

)١٣٨۶اسفند۶درصد دانسته است.(اعتماد،

اسی نيز مغایرت ھایی دارد. از جمله عدم تطابق با اصلگذشته از اینکه این طرح بدون تصویب قانونی به اجرا درآمده، با قوانين موجود در قانون اس

آموزش عالی، تاکيد می کند; ھمچنين قانون اساسی که بر وظيفه دولت برتعميم آموزش و پرورش رایگان برای ھمه و تسھيل و گسترش ٣
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 قانون اساسی٣٠وست و نيز اصل  که دولت موظف به ایجاد زمينه ھای مساعد برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی ا٢١اصل

و زمينه ھای تحصيCت عالی تا سر حد خودکفاییکه در آن دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراھم کند 

به طور رایگان را برای ھمه گسترش دھد.

ایش مشارکت زنان استفاده می شود. به ایناعمال سھميه بندی جنسيتی درحالی است که در بيشتر کشورھا از مکانيزم تبعيض مثبت برای افز

 بين المللی ھمچون در (قوانين ملی)معنا که فرصت ھا و سھميه ھای خاصی برای زنان در موقعيت ھای مختلف قایل می شوند. «درحقوق

ان کننده تفاوت ميان گروه ھا عمل می کند.بسياری از کشورھا، تبعيض مثبت روشی است که به عنوان ابزاری کليدی در سياستگذاری ھای جبر

برای محرومترین اعضای گروه ھای مختلف ایجاداین ابزار کمک می کند که به برابری بيشتری ميان این گروه ھا برسيم یا Tاقل شانس برابری 

 خاصی از موقعيت ھا، ایجاد حوزه ھای متفاوتکنيم.» از جمله روش ھای به کار گرفته شده در اعمال تبعيض مثبت، به انحصار درآوردن تعداد

 که ھمان مکانيزمی که در جھان جھترقابتی، معاف کردن بخشی از شرایط برای گزینش، تشویق و کمک در گزینش است. این درحالی است

ذف زنان استفاده می شود.افزایش مشارکت زنان به کار برده می شود با اعمال سھميه بندی جنسيتی در کنکور به منظور ح

● بررسی برخی استدTTت مدافعان طرح سھميه بندی جنسيتی

دند از آنجا که «دختران نمی توانند بدون اجازهعمده ترین استدTTت موافقان طرح سھميه بندی جنسيتی به اشتغال زنان بر می گردد. آنھا معتق

ارد ... و با توجه به عدم توانایی دختران برای خدمتپدر و ھمسر خود کار کنند و به شھرھای دور بروند و تخصص آنھا به حال مملکت ھيچ تاثيری ند

رود زنان به دانشگاه ترکيب جنسيتی بازار کار تغييردر ھمه جای کشور، افزایش ورود آنھا به دانشگاه ھا، ھدر رفتن بيت المال است» ھمچنين با و

می یابد در حاليکه به زعم آنھا «باید قداست جنسيتی را در رشته ھای تحصيلی در نظر گرفت»

 ھمچنان مردانه است و تناسبی با این افزایشبر طبق آمارھا آن چنان که مشخص است علی رغم افزایش ميزان قبولی در دانشگاه، حوزه اشتغال

جود دارد. زنان بيشتر متمایل به کار در بخش دولتیندارد. تقاضای محدودی برای رشته ھای علوم انسانی و ھنر که تعداد زنان در آن بيشتر است و

بيشتری به آن احساس می شود ھم تعدادھستند و بخش دولتی ھم از این رشته ھا اشباع شده است. در رشته ھای فنی و مھندسی که نياز 

وجود دارد و نرخ بيکاری ھمچنان باTست.زنان کمتر است و ھم کارفرمایان اعتماد کمتری به آنان دارند. در حالی که تقاضا برای کار 

از ھزینه ھای صرف شده برای تربيت نيروھایبه نظر می رسد این استدTل که افزایش تحصيل زنان در دانشگاه باعث بC استفاده ماندن بخشی 

ا نيروھای متخصص اشتغال  برای  نوعی سلب مسووليت از دولت است. دولت موظف است  یجاد کند. زمانی که شرایطمتخصص می شود 

ص و مھارت با کار را به ھم می زند، تقصيراقتصادی کشور، نابسامانی ھایی که در آن وجود دارد و عدم کارآمدی سيستم آموزشی تعادل تخص

 اقتصادی به پسران این تلقی را می دھد که می تواندخترانی که تنھا راه ورود به بازار کار را در تحصيل می بينند چيست؟ حال آنکه ھمين شرایط

،٨۵ بر این با وجود اینکه نرخ بيکاری زنان در سال بدون تحصيل در دانشگاه ھم وارد بازار کار شد و ورود به دانشگاه تنھا اتCف وقت است. عCوه

رتی در حفظ ترکيب جنسيتی بازار کار وجود درصد عنوان شده و دولت برای این جمعيت قادر به ایجاد اشتغال نيست. افزون بر این چه ضرو٩/١۵

ن تصور که مردان مسووليت آوردن نفقه را بر عھده دارند ودارد. شرایط ویژه زندگی در جامعه امروز ایران، نان آور بودن مرد را زیر سوال می برد. ای

قش ھا تا حد زیادی تعدیل شده و این تغييرزنان مصرف کننده آن ھستند به ميزان زیادی دچار چالش شده است. نگرش نسبت به تقسيم سنتی ن

ار وجود ندارد. مفھوم قداست جنسيتی در رشتهنگرش در نسل جدید بسيار بيشتر است. درنتيجه ضرورتی برای حفظ ساختار مردانه نظام بازار ک

با رشته ھای تحصيلی بسيار مبھم به نظر می  رسد. توانایی ھای جسمی که یکھای تحصيلی، به معنای تناسب توانایی ھای جسمی 

ارد. بر اساس کدام شاھد این نتيجه حاصل شدهمھندس معدن یا یک دامپزشک نياز دارد به چه ميزان است که با فيزیک بدن دختران ھماھنگی ند

 رشته ای که درآن سھميه بندی٣۶ ھمه که یک زن مھندس کشاورزی به دليل شرایط جسمی خاص زنانه قادر به انجام کار خود نيست و آیا

جنسيتی صورت گرفته نياز به توانایی خاص بدنی داشته است؟

نواده مرتبط دانسته و راه حل را در محدود کردنبرخی طرفداران سھميه بندی جنسيتی تحصيل و اشتغال زنان را با طCق ، به ھم خوردن کانون خا

وامل بسياری در وقوع آن دخيل باشند. تقليلزنان به دانشگاه یافتند. این در حالی است که مسایل اجتماعی تک بعدی نيستند و ممکن است ع

 ھمراه خواھد آورد. باTرفتن سطح سواد زنان ازمسایل به یک عامل و برجسته نمودن آن نه تنھا چيزی را حل نمی کند که مسائل بيشماری را به

 دارند به آن دست یابند. زنان تحصيلشاخص ھای توسعه محسوب می شود که فرھنگ عمومی راباT می برد و ھمه جوامع در حال توسعه سعی

يت فرزندان موفق ترند. شواھد بسياری وجود دارد کهکرده، به حقوق خود آگاه ترند، برای تشکيل یک خانواده آگاھانه تر تصميم می گيرند، در ترب

 خانواده خود موفق ترند. به نظر می رسد مشکلزنان شاغل با وجود تاکيد بسياری که در جامعه بر نقش مادری و ھمسری زنان می شود در اداره
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شکCت حقوقی که در ارتباط با زنان در خانواده وجودخانواده ای را که با آگاھی زن کيانش به خطر می افتد باید در جای دیگر جست. در حالی که م

، خانواده برای حفظ خود حمایت ھای اجتماعی Tزم ازدارد برای آنھا بسيار محدود کننده است و با شرایط جامعه امروز ھماھنگی ھای Tزم را ندارد

کند که مسایل بيشماری را به ھمراه می آورد.سوی دولت را ندارد. محدود کردن زنان از دستيابی به آموزش عالی نه تنھا مشکلی را حل نمی 

و...

 درصد در مقابل٢۶رد. ميزان بيسوادی برای زنان آمارھا نشان می دھد در جامعه کنونی ایران توازن جنسيتی در زمينه آموزش و تحصيل وجود ندا

ن آموزش عالی و بازار کار ضعيف است و بحران درصد برای مردان است. ميزان تحصيل کرده ھای مرد بيشتر از زن است. از طرف دیگر توازن بي١١

ان افزایش قبولی دختران در دانشگاه نگرانیبيکاری نيروھای متخصص سال ھاست که مسووTن امر را به چاره اندیشی واداشته است. در این مي

 شده، نصيب زنان خواھد شد. با توجه به تعریفھایی از این قبيل به وجود آورده که با باT رفتن متخصص زن ھمان اندک فرصت ھای شغلی ایجاد

د.با توجه به اینکه ھنوز ساختار دانشگاه ھا و بازار کارقالبی که از زن در خانواده می شود افزایش حضور او در جامعه، نظم موجود را به ھم خواھد ز

 رشد ناچيزی داشته و ھمچنين شرایط بازار کار به آنانمردانه است و امکان فعاليت را برای زنان محدود می کند، و نرخ اشتغال آنان در این سال ھا

تی نتيجه ای جز اعمال فشار مضاعف بر زناناین پيام را می دھد که تحصيل تنھا سرمایه ورود به این ميدان است، اعمال سھميه بندی جنسي

نخواھد داشت.

منبع : روزنامه مردم ساTری

http://vista.ir/?view=article&id=309580

سھم دانشگاه در نوآوری

تغيير کرده و در سالھای اخير جنبه توسعه شدیداً  فرآیند  به  نگاه  امروزه 

سيستمی این فرآیند مورد توجه ویژه قرار گرفته است. برخورداری از یک

سيستم نوآوری، استمرار و بقای فرآیند رشد مبتنی بر فن آوری را تضمين

می کند. خروجی سيستم ملی نوآوری، ایجاد، اشاعه و کاربرد فنآوریست.

به عدم گسترش فعاليتھای علمی و نوآوری، منجر  ملی  ناکارآمدی نظام 

فنآوری و از دست رفتن مزیت ھا و فرصت ھا می شود.

دولتمردان می گویند که «ما از فعاليتھای پژوھشی پشتيبانی می کنيم،

پس چرا پژوھشھای علمی از اقتصاد و فرھنگ ملی پشتيبانی نمی کند».

این شکوه به این واقعيت می انجامد که «اگر پژوھشھای علمی به نيازھای

داشته باشيد».جامعه بيشتر توجه نکند، چيزی مگر صميميت خشک و خالی در پشتيبانی از علوم از ما انتظار ن

است. و از طرفی راه رسيدن ایده ھایپاسخ دانشگاھيان این است که «پژوھش به پيش کشيدن موضوعاتی می پردازد که ھنوز مطرح نشده 

 وDNAيست و پنج سال تمام ميان کشف ساختمان تحقيقاتی به محصوTت رقابت پذیر، اگر نگویيم نامعلوم، می توان گفت: بسيار ناھموار است. ب

ید کشف دليل قطعی حرکت قاره ھا بر پوستهسبز شدن ناگھانی نخستين شرکتی که توانست پولی از این طریق به دست آورد، فاصله افتاد. شا

ورده باشد. اما این کشف سبب آگاھی بيشتر و از اینزمين، که برای آن به دو دانشمند انگليسی جایزه نوبل دادند، ھنوز مشاغل تازه ای پدید نيا

تربيت مردان و زنان با   جوانی که قادر به پژوھش باشند و ضمنرو کارآمدتر شدن ھمه زمين شناسان کاربردی شده است. اینکه دانشگاه 
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اشی است که بی ھيچ تعھدی پرداخت شدهپشتيبانی از علم و معرفت، به حل مسائل عاجل تر عرصه ملی و بين المللی نيز کمک کنند، پاد

است».

ستعداد. سؤال حال یعنی ھمواره، سؤالیبرخی دانشمندان ماھيت سؤاTت را به سه دسته تقسيم کرده اند. سؤال حال، سؤال قال و سؤال ا

جود ندارد. سؤال قال یعنی اینکه دانشمندانبرای پاسخگویی وجود دارد و اگر چنين نبود، چشم ما بر عالم بسته است، لذا حرکت آگاھانه و

تن این سؤاTت از دست خواھند داد، به مراتبناخواسته با سؤاTتی روبرو می شوند که Tزم است به آن پاسخ دھند. آنچه که از بی پاسخ گذاش

ت علی عليه السCم می فرمایند: ایھالناس اذابيشتر از آن است که خدای نکرده تصور شود، از بی پاسخ گذاشتن آنھا بدست خواھند آورد. حضر

ه ھدایت تازه ای بدست آورید». سؤال استعداد ھمعلمتم، اعملو، لعلکم تھتدون، یعنی «ای مردم ھنگامی که علم پيدا کردید، عمل کنيد تا اینک

ن انتظار بيشتری می رود.یعنی اینکه ھمواره نسبت به شکوفایی استعدادھای موجود، مسؤليم و در این خصوص از دانشمندا

 به استعدادھایی که در خود جای داده و یا درھرگونه محيط انتزاعی دانشگاه، مخل شکوفایی استعدادھا و پيدایش نوآوری است. دانشگاه نسبت

ه سياستھای کCن و استراتژی ھا، چگونگی آن رامحيط پيرامونی مشاھده می شود باید پاسخگو باشد. یعنی اینکه اوTً استعدادھا برطبق آنچه ک

 دستاوردھای مدیریت دانش، اصCح شده و در دورمشخص کرده اند، باید شکوفا شده و بکار گرفته شوند. ثانياً ھمواره استراتژی ھای متأثر از

توليد کاT و خدمات ایفا می کند. از طرفی خودبعدی بکار رفته می شوند. مدیریت دانش نقش اصلی را در تأمين سرمایه ھای دانشی مورد نياز 

 در تدوین استراتژی ھا نقش دارد و ھممتأثر از استراتژی ھایی است که نوع توليد و خدمت را مشخص کرده است. یعنی ھم مدیریت دانش

دستيابی به اھداف تعيين شده، حرکت کند.مدیریت استراتژی است که مدیریت دانش را مقيد می کند که چگونه در مسير برآوردن نيازھا و 

انشمند و متخصص به تعداد کافی تربيتوقتی مCحظه می گردد که مثCً در رشته زمين شناسی نفت، مزیتھای خوبی داریم و در عين حال د

ی باید ھم عاقCنه باشد و ھم منصفانه.نشده اند. این یعنی اینکه اگر قرار است پژوھش مسئوليت اصلی دانشگاه شود، این نظام پژوھش

)، و کمک به رشد وPatent حق مالکيت فکری (افزایش اثربخشی تحقيقات، افزایش توليد ناخالص داخلی، اشتغال زایی مولد و پایدار، افزایش

نوآوریست. نوآوری به تعامCت وابسته است وتوسعه کشور از طریق ایجاد و ارتقاء اقتصاد مبتنی بر دانش، مھمترین رسالت ھای سيستم ملی 

د ميسر نخواھد شد. تئوری ھای اوليه عمدتاً مدلپاسخ سریع و مؤثر نسبت به نيازھا و شرایط جدید جز از مسير تعامCت دانشگاه با پيرامون خو

 ورودی به فرآیند نوآوری موجب افزایش خروجی نيزنوآوری را در قالب یک فرآیند خطی رسم می کردند. رواج چنين دیدگاھی با این فرض که افزایش

 قبول نوآوری و آثار اقتصادی حاصل از آن درمی شود، موجب تشویق دولت ھا به افزایش مکرر بودجه ھای تحقيقاتی گردید. اما عدم رشد قابل

 آشکار ساخت. لذا رویکردھای سيستمیبسياری از کشورھا، علی رغم تخصيص بودجه ھای کCن به امر پژوھش، نقص رویکرد خطی نوآوری را

ی مناسب برای شناخت و مدیریت این پدیده دریکی پس از دیگری بوجود آمدند تا اینکه مفھوم «سيستم ملی نوآوری» به عنوان چھارچوب تحليل

نوز اھميت اساسی دارد)، اما راھی که اینسطح بسياری از کشورھا شکل گرفت. مقدار پولی که دولت برای علم ھزینه می کند مھم است (و ھ

تکنولوژی و توسعه ھمه جانبه گردد. در عين حالپول در آن صرف می شود، اھميت بيشتری دارد. باید راھی را طی نمود که علم منجر به پيشبرد 

«سيستم ملی نوآوری» اساساً بازتاب اینبخش خصوصی سھم بيشتری از ھزینه ھای کلی برنامه ھای آموزشی را بپردازد. پدید آمدن مفھوم 

ماعی یک ملت باشد. مثCً آمریکا در دھهدرک است که توليد تکنولوژی و ھمچنين علم، به خودی خود نمی تواند ضامن رشد اقتصادی و اجت

نوآورانه شرکتھا٠٨٩١ توليد محصوTت و خدمات  اما نرخ  بود.  تکنولوژی  توليد علم و  با، ھنوز پيشتاز  مقایسه  ی آمریکایی به ھيچ وجه قابل 

 به خوبی ثابت کرد که نوآوری یا توان ایجاد محصوTت و خدمات نوآورانه،٠٨٩١شرکتھای ژاپنی نبود. ریشه یابی این تفاوت به ویژه در اواخر دھه 

مبتنی بر فنآوری ھای نو و مCحظات علمیچيزی به مراتب بيش از توليد علم و تکنولوژی است. شتاب گسترده بازارھای جھانی که عمدتاً 

د که رشد و توسعه بدون گسترش و تعميق توانمندیاستوارند، خود مؤید این است که این ارتباطات بسيار تعيين کننده اند. البته باید متذکر ش

 ای در بلند مدت در معرض آسيب ناشی از فرسایشھای داخل، خطر ناپایداری در فرآیند توسعه را به ھمراه دارد. اقتصاد مبتنی بر چنين توسعه

ھای توسعه صنایع مبتنی بر فنآوری پيشرفته که ھمراهرقابت پذیری (افزایش ھزینه نھاده ھای توليد و تغييرات فنآوری) قرار می گيرند. لذا سياست

بات ارتقاء رقابت پذیری را فراھم سازد. از این رو Tزمبا تغييرات سریع فنآوری است، باید بگونه ای طراحی گردد که تعامل پویا در ھمه بخشھا، موج

 مثCً در مناطق کمتر توسعه یافته که واجد مزیتاست تا مدیریت منسجم و دانایی محور بر توسعه فنآوری در سطح ملی و بين المللی بوجود آید.

ره ارزش برای واحدھای بزرگ، وجود منابع انسانیھای خاص از قبيل وجود منابع معدنی غنی، امکان دسترسی آسان و ارزان به بنادر، تکميل زنجي

بی در درآمد سرانه و رفاه اجتماعی ھمه نقاط بوجود میمستعد و منابع تأمين انرژی، مواد اوليه و... ھستند. در رقابت پذیری جانمانده و تعادل نس

ای و فرامنطقه ای اجتناب ناپذیر است. اینآید. برای دستيابی به اھداف اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی در سطح جھانی، ھمکاری ھای منطقه 
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کسته به این نياز جدی، توجه کافی نداشتهنوع تعامCت خود به ھمکاری ھای سياسی و امنيتی نيز منجر خواھد شد. بسياری از شرکتھای ورش

برنامه مشخصی، ھمراه ب توانمندی ھای محيطی،  بکارگيری  در  از رشداند و در طرف مقابل شرکتھایی که  اراده قوی داشته اند،  و  ا عزم 

چشمگيری برخوردار بوده اند.

عه فنآوری را بوجود آورد. بخش خصوصیخصوصی سازی و سياستھای پولی و مالی، باید بستر Tزم برای مراجعه و یا مشارکت صنعت در توس

 نوآوری به عھده بنگاھھای صنعتی نيز ھست.علی رغم تجھيز پارکھای فنآوری کمتر به ایفای نقش در این حوزه می پردازد. در حالی که سھم

له جذب تکنولوژی ھای پيشرفته نيز عاجزند. لذاولی بدليل دولتی بودن این شرکتھا این سھم ناچيز است. در حال حاضر این شرکتھا حتی در مرح

صوصی سھم بيشتری از ھزینه ھایبدنبال خصوصی سازی و سياستھای صحيح پولی و مالی دولت، این نقش گسترش پيدا کرده و صنعت خ

برنامه ھای پژوھشی و آموزشی را می پردازد.

از مدارس ابتدایی گذاشته می شود، لذا دانشجوتربيت نيروی انسانی ماھر بخش اصلی اقدامات آینده به شمار می آید. پایه ھای نوآوری سالم 

 ندارد که بخش عمده ای از امکانات دانشگاه معطلTزم است از مدرسه مھارتھا و انگيزه ھای Tزم برای پيدایش نوآوری را بدست آورد. این امکان

دارد تا درباره آن فکر کند و توانایی خویش را دربماند تا جوان با فرصت تفریحی که در اختيار دارد، مسئله پژوھش را دوسه سال پيش خود نگه 

د که با آنچه که رقبا انجام داده اند سنجيده میزورآزمایی با آن باT ببرد. در حالی که مسائل پژوھشی حوزه ھای کاربردی اھداف متحرکی ھستن

و بدون بھره گيری از آنھا از دست خواھند رفت. درکشوند و معموTً ھزینه ھای تجھيزات نيز باT است. در این حالت خيلی از استعدادھا ضایع شده 

ًCذکر شد خود استراتژی ھا، سياست ھا و نظاماین موضوع، کمک بزرگی در سرعت دستيابی به اھداف استراتژیک خواھد نمود. ھمانگونه که قب 

 پذیرفته شده اند، نوعاً از حيث کسب این مھارتھا، ایدهپژوھشی نيز در این ارتباط مؤثرند. مثCً دانشجویانی که در دوره دکتری پيوسته بيوتکنولوژی

 ولی وقتی وارد محيط دانشگاه می شوند دانشگاهآل به نظر می رسند و اساساً گلچين شده اند و در محيط ھای ایده آل، خوب پرورش یافته اند.

 این بابت مشکCت جدی ای را برای این دانشجویان کهھمپای استعداد و مھارتھای فزاینده ای که قبCً در خود پرورانده اند، گام برنمی دارد و از

فرصتھای جذابی را در کشورھای پيشرفته، پس زده اند، بوجود خواھد آورد.

نوآوری و شکوفایی، خود یک پایه به منظور پویایی در امر  پرداختن به علوم   استراتژی است. به فرموده رھبر انقCب «علومناگفته نماند که 

 پيوسته نباشيم، در ادامه پولی جایگزین این ھزینهمھندسی و پزشکی مانند مایحتاج روزانه است. اگر به فکر سرمایه گذاری برای درآمد پایدار و

 ریشه ھای عميق و گسترده درخت دانش برمیھای روزانه نخواھد شد». در علوم انسانی نيز گسترش و فراگيری چتر دانش قبل از ھر چيزی به

گردد و مقوله نوآوری در این حوزه با مCحظات خاص خود ھمراه خواھد بود.

شگاھھا و صنایع ما را به شدت وارداتی و تقليدیقضاوت ما اکنون نسبت به گذشتگان که کشور را تحت سيطره استعمارگران درآورده بودند، و دان

 ای که ملزم به ساختن آن ھستيم را درست رقم نزنيم،رقم زده بودند، چگونه است. اگر امروز ما به وظيفه خود در این ارتباط عمل نکنيم، و آینده

ن به رھنمودھای مکرر رھبری در این خصوص توجهآیندگان چگونه در مورد ما قضاوت خواھند کرد. مدیران می آیند و می روند. اگر کسی از ایشا

ھند آورد.نداشته باشد، مجازات نخواھد شد، جز اینکه آیندگان قضاوت ناپسندی در مورد ایشان بعمل خوا

دقيقی از این گذشته به دانشجویان منتقل نمیما گذشته قابل دفاعی در قلمرو علم و فنآوری داشته ایم. متأسفانه در مراکز آموزشی، اطCع 

این در حالی است که د به نفس و احساس افتخار را در دانشجو زنده نگه دارد.  تا اعتماد  با سوء استفاده از فنآوری، گاھیشود  شمنان 

تا مراکز بزرگ علمی و صنعتی و فرھنگی،دستآوردھای گذشته ما را نيز به نام خود ثبت می کنند. تحت انفعال دشمن بودن باعث می شود 

رخورداریم نباید از الگوھای از پيش تعریف شده ایمتناسب با شرایط، نيازھای کشور و تمدن اسCمی عمل نکنند. ما که از چنين تمدن پرافتخاری ب

گردد و یا آنطور که آنھا می خواھند دستخوشدنبال روی کنيم که در نھایت یا حرکتھای اصCحی مبتنی بر فرھنگ و آرمانھای اسCمی مان کند 

تغيير شویم.

معه، آنھم از سر دلسوزی، افزایش می دھد. درپرداختن به ایمان دینی، ظرفيت انسان متفکر را در جھت پرداختن به سؤاTت، خصوصاً مشکCت جا

ی بنگاھھای منفرد (مثل شرکت ھا، بنگاھھایھمه دنيا و با ھر مسلکی پذیرفته شده است که عملکرد نوآورانه، نه تنھا به چگونگی شکل گير

ا، نرم ھا و چھارچوب ھای قانونی)، بستگی دارد.تحقيقاتی، دانشکده ھا)، بلکه به چگونگی تعامل آنھا با بنگاھھای اجتماعی (از قبيل ارزش ھ

منبع : روزنامه کيھان
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سھميه بندی برای ورود پسران به دانشگاه

 درصد٣٨ درصد دختر و ۶٢آمارھا نشان می دھد در کنکور سال گذشته 

پسر، داوطلب کنکوردانشگاھھای سراسری بوده اند که در نھایت از کل این

 درصد توانسته اند به٣٧ درصد پذیرش و پسران با ۶۴داوطلبان، دختران با 

دانشگاه راه پيدا کنند.

 در حالی به٨٨-٨٧کنکور سراسری ورود به دانشگاه برای سال تحصيلی 

و  ميليون  یک  آمارھا حدود  براساس  برای۴٠٠پایان رسيد که  نفر   ھزار 

تصاحب صندلی ھای خالی دانشگاه به رقابت نشستند.

بنا براین گزارش، تعداد داوطلبان کنکور در حالی افزایش می یابد که رشد

ثبت نام و پذیرش دانشجویان دختر در سيستم آموزش عالی ھر روز بيشتر

شده و به مسئله ای جدی برای کارشناسان تبدیل شده است.

 درصد٣٨ درصد دختر و ۶٢آمارھا نشان می دھد در کنکور سال گذشته 

پسر، داوطلب کنکوردانشگاھھای سراسری بوده اند که در نھایت از کل این

 درصد توانسته اند به دانشگاه راه پيدا کنند.٣٧ درصد پذیرش و پسران با ۶۴داوطلبان، دختران با 

دھد که اضافه کردن پذیرفته شدگان در دانشگاهاین آمار در حالی رشد چشمگير دختران در پذیرش کنکور ورودی دانشگاھھای دولتی را نشان می 

 درصدی پسران است.۴٩ درصدی دختران در برابر سھم ۵١آزاد، آموزشکده ھای فنی و حرفه ای و فراگيرپيام نور باز ھم حاکی از تصاحب سھم 

 تعریفی جدید از نقش ھای انسان ھا در دنيا،به اعتقاد کارشناسان، فرصت کافی دختران برای تحصيل بدون دردسر رفتن به سربازی، شکل گيری

نار فارغ التحصيCن دبيرستان ھا بسياری از دخترانیورود انگيزه باTی پسران برای ورود به مشاغل آزاد و ده ھا علت دیگر عواملی ھستند که در ک

به گزارش برنا، از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسانکه سالھای قبل دیپلم گرفته اند را ترغيب می کند تا به اميد قبولی در کنکور ثبتنام کنند.

 نفر و به دنبال آن ایجاد اميدواری برای پذیرش در دانشگاه، تسھيCت ثبت١٠ نفر از ھر ٩سازمان سنجش، اعCم ظرفيت دانشجو مبنی بر پذیرش 

 بوده است.نام و طوTنی بودن آن مھمترین علت افزایش ثبت نام کنندگان در کنکور بخصوص در ميان دختران

نکور اعمال خواھد شد که بر این اساساز این رو طی تصميم سازمان سنجش کشور، پذیرش جنسيتی به شيوه ای خاص در برخی رشته ھا ی ک

واھد شد.این درصدی برای دختران و پسران تضمين شده است و ظرفيت سایر رشته ھا به صورت رقابتی تکميل خ٣٠در برخی رشته ھا پذیرش 

انی ھاصورت می گيرد.پذیرش جنسيتی در برخی رشته ھا ی روزانه شامل برخی رشته ھای علوم پزشکی، مھندسی وعلومانس

پسران و از نظر ھوش عملی، عقبتر ھستند، آمارھمچنين آمار پذیرفته شدگان نشان می دھد به علت آن که دختران از نظر ھوش کCمی، جلوتر از 

رشته ھایی چون الھيات، زمينشناسی،قبولی آنھا در دروس حفظی بيشتر است بطوری که بيشترین سھم قبولی دختران در دانشگاھھا به 

ادبيات، روان شناسی، علوم تربيتی، علوم اجتماعی و برخی از رشته ھای ھنر، مربوط می شود.

حذف شود و شرط١٣٩٠ر سراسری تا سال این آمار در حالی روند صعودی خود را حفظ کرده است که براساس مصوبه ای مقرر شده است کنکو

رای ایجاد تناسب ميان پذیرفته شوندگانپذیرش دانشجو و سوابق تحصيلی دوران دبيرستان مCک پذیرش دانشجو قرار گيرد که این مصوبه ب

دیک شده است که در مقابل عCقه پسران به رھاچندان منطقی به نظر نمی رسد.پذیرش باTی دختران بدون برنامه ریزی، در حالی به اوج خود نز
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 بسياری از تغييرات ساختاری در مسائل اجتماعی،کردن درس و وارد شدن به بازار کار، روز به روز بيشتر می شود که این تفاوت می تواند بستر

فرھنگی، اقتصادی و... باشد.

را به عنوان یک مسير جدید در راه پيشرفت آنھا بهنکته قابل تامل در این مسئله این است که آیا باید این افزایش حضور دختران در دانشگاھھا 

ھا و پسرانی که به بازار کار روی می آورند؟حساب بياوریم و یا عاملی تاثير گذار برای شکاف تحصيلی و در نھایت فاصله اجتماعی ميان آن

منبع : روزنامه ابتکار
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سھميه بندی منطقه ای و جنسيتی دانشگاھھا از نگاھی ديگر

● مقدمه

چند روز پيش به یاد یکی از دوستان قدیمی افتادم که قرار بود بزودی بچه

با ایشان تماس گرفتم ، متوجه شدم ھمسرش را جھت دار شود. وقتی 

نگران نموده است. کمی  بستری  تھران  بيمارستانھای  از  یکی  در  زایمان 

شدم ، فکر کردم حتما" ھمسر یا بچه اش در شرایط حساس و غيرعادی

قرار دارد که ھمسرش را جھت زایمان به تھران برده است. ولی بعد متوجه

در فرزندش  تولد  محل  که  گرفته  صورت  دليل  این  به  فقط  اینکار  شدم 

شناسنامه تھران قيد شود. شاید باور آن مشکل باشد ولی دوستم علت

آنرا امکان دستيابی فرزندش به دانشگاھھای برتر کشور در آینده بيان نمود

منطقه ای ، این فرصت از فرزندش سلب میکه در صورت تولد فرزندش در شھرستان و با سياستھای اعCمی وزارت علوم مبنی بر سھميه بندی 

شد.

 اعظمی از جوانان و نخبگان کشور ازاین تصميمات، ابتدا در سھميه بندی جنسيتی و سپس سھميه بندی منطقه ای باعث محروم شدن بخش

مينه در آینده شاھد عواقب جبران ناپذیر آن خواھيمامکانات آموزشی موجود در دانشگاھھای برتر کشور گردید که در صورت عدم تجدید نظر در این ز

بود که بحران مھاجرت به کCنشھرھا یکی از نتایج آن خواھد بود.

سکونت خود می باشند و در صورت انتخاب رشتهبر اساس مصوبات دولت ، داوطلبان کنکور مجاز به انتخاب و ادامه تحصيل در دانشگاھھای محل 

واھند شد. بر این اساس دانش آموزانی کهدر دانشگاھھای برتر کشور با موانع سخت سھميه بندی جنسيتی و سھميه بندی منطقه ای مواجه خ

ب پایين تری نسبت به دانش آموزان شھرستانیدر کCن شھرھا زندگی می کنند و از نظر شرایط علمی ، رتبه کنکور ، استعداد تحصيلی در مرات

یت بوده و می توانند در دانشگاھھای برتر کشور ادامهقرار دارند ، فقط به دليل زندگی در کCنشھر و استفاده از امکانات بيشتر کCنشھرھا در اولو

ھای ممتاز در کنکور سراسری شده اند حق ورودتحصيل دھند و دانش آموزان شھرستانی که با امکانات کمتر در دبيرستانھا موفق به کسب رتبه 

خاذ نموده اند این شيوه گزینش دانشجو را اعمالبه دانشگاھھای برتر را ندارند. و موضوع تاسف بار اینکه مسئولينی که چنين تصميماتی را ات

عدالت آموزشی می نامند.

 کنکور حق تحصيل در دانشگاه تھران و یا صنعتی شریف را نداشته باشد و دانش آموزی٣٠٠آیا این عدالت است که مثC دانش آموز زابلی با رتبه 

 بجای آن پذیرفته شود.١٠٠٠٠در شمال تھران ضمن برخورداری از بھترین امکانات آموزشی در دوره دبيرستان با رتبه 
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د که جبران آن حتی با صرف ھزینه گزاف در آیندهمطمئنا" با ادامه چنين روندی خسارات جبران ناپذیری بر بنيه علمی آینده کشور زده خواھد ش

براحتی امکانپذیر نخواھد بود.

● توضيحات سازمان سنجش

ویان را به دليل رفع مشکCت خوابگاھیدکتر توکلی معاون سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با ایسنا اجرای طرح پذیرش بومی دانشج

 پس از فراغت از تحصيل ، تمایل به بازگشت بهعنوان کرد و با بيان اینکه پذیرفته شدگان شھرھا و نواحی مختلف کشور به خصوص مناطق محروم

 از جمله مشکCت این٣ و ٢ متخصص در مناطق مناطق خود را ندارند ، اظھار نمود که تشدید مھاجرت به شھرھای بزرگ و کمبود نيروی انسانی

مناطق است که منجر به طرح پذیرش بومی دانشجویان شده است.

ناحيه یک و در شھرھای شاھرود ، سمنان و یا...با توجه به اینکه دراین طرح کشور به ناحيه ھای مختلف تقسيم شده و مثC" داوطلبانی که در 

داوطلبان زابلی و یا خوزستانی نخواھد داشت و یا نيازباشند در صورت پذیرش در تھران نياز به خوابگاه خواھند داشت و نياز آنھا تفاوتی با نياز 

ھيچ تفاوتی نداشته لذا این توجيه غير قابل قبول است وداوطلبان ساکن شوشتر و دزفول و آبادان به خوابگاه در شھر اھواز با نياز داوطلبان گيCنی 

اجرای آن تاثير چندانی در رفع مشکCت خوابگاھی ایجاد نميکند.

وده و اجرای طرح پذیرش بومی منجر به تشدیددر خصوص عدم تمایل و بازگشت برخی از دانشجویان به مناطق خود نيز این توجيه قابل قبول نب

 درصد آنھا حاضر به۵٠ دانشجوی شھرستانی در شھرھای بزرگ ١٠٠٠٠مھاجرت به شھرھای بزرگ خواھد شد. بعنوان مثال در صورتيکه از 

انوار که وضعيت مالی مناسبی دارند به منظوربازگشت به مناطق خود نباشند ( که بسياربعيد بنظر می رسد ) با اجرای این طرح دھھا ھزار خ

 خواھند نمود و برنامه ریزی در این خصوص ازھمامکان استفاده فرزندانشان از امکانات آموزشی در دانشگاھھای برتر به این کCنشھرھا مھاجرت

به کCنشھرھا خواھد شد.اکنون دربسياری از خانواده ھا شروع شده است. لذا اجرای این طرح باعث مھاجرت بيشتر مردم 

با سرما برتر کشور در تھران و چند کCنشھر دیگر  یه ھای ملی ساخته شده اند ، اختصاص ایناز طرف دیگر با توجه به اینکه دانشگاھھای 

 مثال آیا ميتوان طرحی را اجرا نمود که بيماراندانشگاھھا به ساکنين کCنشھرھا ، برخCف عدالت می باشد و باید از آن جلوگيری نمود. بعنوان

 در بيمارستانھای مناطق خود به درمان بيمارشان اقدامشھرستانی را از دستيابی به بيمارستانھای برتر در تھران محروم نمود و آنھا را مجبور نمود

نمایند.

● پدیده مھاجرت و بومی سازی دانشگاھھا

سان عدالت اجتماعی به ميزان مطلوب در کليهکليه صاحبنظران پدیده مھاجرت را نتيجه توزیع ناعادTنه ثروت و امکانات عمومی، عدم بسط یک

انه بدليل توزیع ناعادTنه ثروت و امکانات بينشھرھای کشور و ھمچنين تغيير شيوه زندگی از روستایی_شھری به شھری عنوان نموده اند. متاسف

Cنشھرھا از جمله تھران، اصفھان و... ، واستانھای مختلف کشور بر اساس جمعيت آنھا و اختصاص بخش اعظمی از بودجه کشور به برخی از ک

مناسب در استانھای محر نبود شغل  بدليل  باعث گردید که  اینافزایش یکسان جمعيت در سراسر کشور،  به  مھاجرت  به  مردم اقدام  وم ، 

که ھيچ پایتختی در دنيا مشابه آن نيست) زمينهکCنشھرھا نمایند.در این ميان شھر تھران با مرکزیت اقتصادی، سياسی، صنعتی، فرھنگی و...( 

ه تمام فعاليتھای آنھا در اقصی نقاط ایرانبيشترین مھاجرت را فراھم نموده است. متاسفانه دفاتر مرکزی و ستادی اکثر شرکتھای دولتی ک

رکنان دولت به پایتخت گردیده است. جھت رفعميباشد، در تھران متمرکز شده است و ھمين امر ضمن تشدید پدیده مھاجرت باعث تردد مستمر کا

 دستور انتقال دفاتر شرکتھای دولتی از تھران به استانھای محل فعاليتشان را صادر (١٣٨۴این معضل ، آقای احمدی نژاد ریاست جمھوری در سال 

را نگردید و به فراموشی سپرده شد. با توجه به مواردکه ميتوانست بسيار موثر باشد)و بر اجرای آن بارھا تاکيد نمودند ولی این دستور ھيچگاه اج

پدیده مھاجرت اقدامات زیربنایی دیگری بایدفوق مشخص ميگردد که بومی سازی دانشگاھھا تاثيری در کاھش پدیده مھاجرت ندارد و برای رفع 

اضر به بازگشت درصد مسئولين کشور که در تھران زندگی ميکنند شھرستانی ميباشند و خودشان به ھيچ عنوان ح٨٠اجرا شود. ضمنا" بيش از 

بائھم" یعنی : " مردم به واليان خود شبيه ترند تا بهبه شھرستانھای زادگاھشان نيستند. امام علی(ع) ميفرمایند: " الناس بامرائھم اشبه منھم بآ

تند، چگونه انتظار مردم شھرستانھا بنا بهپدران خود". وقتی تمام مسئولين خود حاضر به زندگی و بازگشت به شھرستانھای زادگاھشان نيس

ضرورت و جھت دستيابی به امکانات بھتر زندگی مھاجرت ننمایند؟

● سھميه بندی جنسيتی

نبودن محيط دانشگاھھا ، بخش طيفھای مذھبی و سنتی جامعه  از انقCب اسCمی بدليل مساعد  از تحصيل دختران خود در دانشگاهقبل 

ب تحصيCت از سوی دولت ، حضورجلوگيری ميکردند، ولی پس از انقCب اسCمی و اسCمی شدن محيط دانشگاھھا و تشویق زنان به کس
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تحصيCت دانشگاھی باعث گردید که در برخیدختران در دانشگاھھا رو به افزایش گذاشت. طی دھه گذشته تCش زیاد دختران جھت دستيابی به 

شناس ارشد و دکترا معکوس و به نفع پسران می باشدموارد تعداد پذیرفته شدگان دختر به دو برابر پسران رسيده ولی این ميزان در دوره ھای کار

 درصد فضای آموزشی دوره ھای کارشناسی ارشد و دکترا در اختيار پسران می باشد.٨٠به نحوی که در برخی موارد بيش از 

ی از رشته ھا جھت استخدام در شرکتھایمھمترین عامل کاھش تعداد دانشجویان پسر ، عدم امکان استفاده از مدارک دانشگاھی در بسيار

د زا می باشد.به ھمين دليل بسياری ازدولتی و خصوصی و عدم ارتباط مستقيم بين تحصيCت دانشگاھی و دستيابی به مشاغل بھتر و درآم

 ساله را پسران تشکيل می١٩ تا ١۵ درصد شاغلين ٩٢پسران در دوران دبيرستان کار را بر ادامه تحصيل ترجيح ميدھند و بر اساس آمار حدود 

دھند و ھشت درصد باقيمانده ، دخترانی ھستند که بيشتر در مشاغل فاميلی مشغول بکارند.

 کار و در نتيجه بيکاری مردان بعنوان نان آور خانودهیکی از دTیلی که برای اعمال سھميه بندی جنسيتی عنوان گردیده، افزایش حضور زنان در بازار

) بيانگر غير واقعی بودن١٣۶۵-١٣٨۵ سال (٢٠ی می باشد. متاسفانه این موضوع نيز صحت نداشته و در جدول زیر ميزان اشتغال زنان و مردان ط

این ادعاست.

 برابر بيش از زنان و عين حال ميزان۶وداً ھمانطور که مشاھده می شود طی دو دھه گذشته ميزان فعاليت و اشتغال مردان به طور متوسط حد

و دھه مذکور تفاوت چندانی نکرده برابر مردان بوده است. بنابراین ساختار بازار اشتغال در ایران کامCً مردانه است و طی د١.۵ تا ٢بيکاری زنان 

نان در ایران نسبت به معيارھای جھان بسيار پایيناست و ارتباطی به ميزان قبولی دختران در دانشگاه ندارد. Tزم بذکر است که ميزان اشتغال ز

می باشد.

انشگاھی به موقعيت بھتری در بازارکار دستبيشتر دختران برای کسب اعتبار اجتماعی به دانشگاه می روند و اميد دارند با کسب تحصيCت د

ند.یابند. متاسفانه در کشور ما دختران با مدرک دیپلم دسترسی چندانی به بازار کار سالم ندار

 آسيب ھای اجتماعی برای دختران در شھرھاییکی دیگر از دTیلی که مسئولين جھت اعمال سھميه بندی جنسيتی ارائه نموده اند ،امکان بروز

تی غير منطقی و ظالمانه است. اینغير از شھر محل سکونت خودشان می باشد. در صورت صحت این موضوع نيز اجرای سھميه بندی جنسي

نماید. در ھيچ جای دنيا به مردم نمی گویند ازوظيفه دولت است تا زمينه آسيب اجتماعی را از بين برده و محيط مساعدی را برای ھمه فراھم 

يب اجتماعی است و نه محدود نمودن دختران ازخانه خارج نشوند تا بزھکاران امکان فعاليت نداشته باشند. وظيفه دولت مقابله با عوامل آس

ر.آیا در صورت افزایش مزاحمت ھای خيابانیحقوق قانونی خود مبنی بر استفاده از امکانات تحصيلی ملی ودولتی بر اساس قانون اساسی کشو

باید مانع خروج دختران از منزل شد؟

 در ھمه حال ، واجب است" .ایشان در جای دیگریامام صادق عليه السCم می فرمایند:"طـلب العـلم فـریـضـة فـی کل حال ".یعنی :" طلب علم ،

ش و عـلم بـرخـيـزیـد، ھـر چند با فرو رفتن در گردابھا و درمی فرمایند :" اطـلبـوا العـلم و لو بـخـوض الجـج و شـق المـھـج". یعنی:" بـه طـلب دانـ

خطر افتادن جانھا ھمراه باشد."

انه امکان بروز آسيبھای اجتماعی قابل توجيهبا توجه به این فرمایشات امام صادق(ع) آیا اجرای سھميه بندی جنسيتی و یا منطقه ای به بھ

است؟

برای گرفتن انتقالی به محل سکونتشان مییکی دیگر از دTیلی که برای سھميه بندی جنسيتی اعCم گردید ، تقاضای مکرر دانشجویان دختر 

 دانشجویان پسری که تقاضای انتقال به محلباشد. متاسفانه در این خصوص نيز آمار واقعی اعCم نمی شود. در بسياری از دانشگاھھا تعداد

د.سکونتشان را دارند از تعداد دانشجویان دختر بيشتر است و این توجيه نيز غير واقعی می باش

نشگاه اعCم گردیده است. باT رفتن سن ازدواجیکی دیگر از دTیل اعمال سھيمه بندی جنسيتی باT رفتن سن ازدواج دختران بدليل تحصيل در دا

ران به کار در سنين باT و در نتيجه باT رفتن سندختران ارتباطی به تحصيCت دانشگاھی ندارد. یکی از دTیل باT رفتن سن ازدواج ، دستيابی پس

 سال اختCف سنی دارند ازدواج می کنند و باT رفتن سن ازدواج پسران دليل۴-۵ازدواج می باشد. مطمئنا" پسران با دخترانی که حداکثر با آنھا 

اصلی باT رفتن سن ازدواج دختران می باشد.

 درصد رسيده و متوسط سن ازدواج١٨.٧۵ به ١٣٨١ درصد و در سال ۴٧ ساله ١۵-١٩ ميزان ازدواج دختران ١٣۴۵بر اساس آمار موجود در سال 

ارد. سال افزایش یافته است. لذا افزایش سن ازدواج ھيج ارتباطی به تحصيCت دانشگاھی دختران ند٢٠.٢ به ١٣٨١دختران بی سواد در سال 

● تحصيل دختران از نظر اسCم

م و مسلمة" یعنی : طلب علم بر ھر مرد وپيامبر اکرم ( ص ) در خصوص طلب کسب علم و دانش فرموده اند:" طلب العلم فریضة علی کل مسل
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 طلب علم باشيد ولو درکشور چين یافت شود.زن مسلمان واجب است. ایشان در جای دیگری ميفرمایند: " اطلبو العلم و لوبالصين " یعنی در

رد) واجب و آنھا را به کسب علم ولو در کشوراھميت کسب علم در اسCم آنقدر باTست که پيامبر اسCم آنرا برای کليه مسلمين(اعم از زن و م

با مشکCت تحصيل دانشجویان در١۴٠٠چين تشویق می کند. اگر مشکCت کسب علم در کشور چين را در  با امکانات آنزمان   سال پيش 

م سھميه بندی بومی و جنسيتیکشورشان در شھرھایی غيراز شھرھای محل سکونت خود در حال حاضر مقایسه کنيم ، متوجه می شوی

ه مخالفت واضح با این فرمایش رسول اکرم میدانشگاھھای کشور به بھانه مشکCت خوابگاه و یا دوری دانشجویان از خانواده ھا تا چه انداز

سبيل هللا" یعنی :" آنکه به جستجوی علم برخيزد،باشد.امـام عـلی عـليـه السـCم ميفرمایند:" الشـاخـص فـی طـلب العـلم کـالمـجـاھـد فـی 

الثالث فتعطب" یعنی " یا دانا باش ، یا جوینده دانایی ،ھمچون مجاھد در راه خدا است". ودر جای دیگری ميفرمایند: "اغد عالما او متعلما، و T تکن 

 که به فرمایش موTی متقيان ھمان مجاھدت درو جز این دو مباش که ھCک خواھی شد." حال اگر دختران امروز با تCش بيشتر در راه کسب علم(

 دانش در دانشگاھھای کشور محروم ساخت؟ وراه خداست) از پسران پيشی گرفتند باید با اجرای سھميه بندی جنسيتی آنھا را از کسب علم و

انشگاھھای برتر کشور محروم کرد؟یا با اعمال سھميه بندی منطقه ای دانشجویان مستعد و زحمتکش شھرستانی را از دستيابی به د

باطبائی در تفسير الميزان می گوید : زن در تماماسCم زن و مرد را در تدبير شئون زندگی به وسيله اراده و کار مساوی می داند مرحوم عCمه ط

  ، کسب ، معامله ، تعليم و تربيت و دفاع ازاحکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شریک است و در ھر امری که مرد استقCل دارد مانند ارث

)٢٨۴ ص ٢ميزان ، ج – حقوق و غيره زن ھم مستقل است ، مگردر مواردی که با متقتضای طبيعتش مخالف باشد (تفسير ال

د شود و تمام آیاتی که درباره تحصيل و دانش واردبر اساس تعاليم قرآن زن می تواند ھمانند مرد مستقC" کار کند و مالک نتيجه کار و کوشش خو

شده عمومی است و استثنایی بين زن و مرد قائل نشده است.

رده است که زنان به پيامبر گفتند : مردان در استفادهپيامبراکرم ( ص ) بخشی از اوقات خود را برای آموزش زنان اختصاص داده بود. بخاری روایت ک

 و روزی را به ایشان اختصاص داد و در آن روز بهاز محضر شما بر ما پيشی گرفته اند پس خود روزی را به ما اختصاص بدھيد. آن حضرت قبول کرد

 ،کتاب العلم) در جنگ ھای اسCم نيز بسياری از کارھا را زنان عھده دار می شدند ، در٣٠ ص ١وعظ و ارشاد آنان می پرداخت (صحيح بخاری ، ج -

 زنان بود.جنگ خيبر بنا به پيشنھاد بانوان و موافقت پيامبر ، وظيفه درمان زخمی ھا ( مردان ) بعھده

● دیدگاه امام خمينی در مورد اشتغال و تحصيل زنان

د نيست زیرا که ھر دو انسانند. ( امام خمينی وامام خمينی بنيانگذار جمھوری اسCمی می فرمایند : از نظر حقوق انسانی تفاوتی بين زن و مر

) ایشان در خصوص مساوات زن و مرد در کسب علم می فرمایند " در علم و تقوا کوشش کنيد که۴٠الگوھای دین شناختی در مسایل زنان ص 

 ) و به زنان فرمودند ، ھمانطوری که مردھا در جبھه علمی و فرھنگی۴۶علم به ھيچ کس انحصار ندارد ، علم مال ھمه است " ( ھمان ص 

 )خوب است مسئولين اعCم نمایند که با اعمال سھميه بندی جنسيتی١١١مشغول ھستند ، شما ( زنان ) ھم باید مشغول باشيد " ( ھمان ص 

امام خمينی برای تشویق بانوان به توسعه دامنهدر دانشگاه، چگونه زنان ميتوانند مشابه مردھا در جبھه علمی و فرھنگی کشور مشغول باشند؟ 

رن در تحصيل علم و عرفان و فلسفه و تمامعلوم و توانائی ھای علمی می فرمایند " حاT طوری شده است که خانم ھا ھمدوش با سایر برادا

 )١٢٨شعب علم و انشاء... صنعت ،فعاليت می کنند " ( ھمان ص 

واضح با این فرمایشات امام راحل نيست. برحال با توجه به این فرمایشات امام خمينی ، آیا سھميه بندی جنسيتی و بومی سازی ، مخالفت 

 اینکه با اعمال سھميه بندیھای تبعيضی از حضوراساس این فرمایشات امام راحل باید جھت حضور بيشتر بانوان در دانشگاه و صنعت تCش نمود نه

 که اسCم نسبت به زن و مرد فرقی گذاشته است.آنھا در دانشگاه و یا صنعت جلوگيری کرد. امام خمينی در جای دیگر می فرمایند: نه این است

 ). در نظام اسCمی زن ھمان حقوقی را دارد۵٩-۶٠ ص ۴ ج-زن و مرد ھمه آزادند در اینکه به دانشگاه بروند. آزادند در اینکه رای بدھند (صحيفه نور،

که مرد حق دارد، زن ھم حق دارد. ليکن ھم درکه مرد دارد، حق تحصيل، حق کار، حق مالکيت و حق رای دادن، حق رای گرفتن، در تمام جھاتی 

 مواردی است که به دليل اینکه مفسده می آفریندمورد مرد، مواردی است که چيزھایی به دليل پيدایش مفاسد بر او حرام است و ھم در مورد زن،

 )٣٣-٣۴ ص ۴حرام است. (صحيفه نور، ح-

بجویند و ھر کس مانعی در جھت تحصيل آنھا بهتشویق اسCم به تحصيل علم، شامل مردان و زنان است و ھر دو موظفند از گھواره تا گور دانش 

ھر دليلی ایجاد نماید. بر خCف توصيه ھای اسCم عمل می نماید.

● وضعيت تحصيCت و اشتغال زنان در سایر کشورھا

عربستان سعودی که زنان آن ھمواره در شماربراساس آمار اعCم شده سطح سواد زنان در کشورھای دیگر نيز افزایش چشمگيری یافته است. در 
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جوین دختر بيشتر از پسران می باشد. و در این کشورمظلوم ترین زنان مسلمان بوده اند، نيز وضع تغيير کرده و امروزه شمار دانش آموزان و دانش

 نگردیده است. در کویت، اندونزی و سایرعليرغم تبعيض ھای متعددی که به زنان روا می گردد، سھميه بندی جنسيتی در دانشگاھھا اعمال

بسياری از کشورھای اروپایی از شرکتھاکشورھای مسلمان دیگر نيز، شمار زنان تحصيل کرده و دانشگاھی بسرعت رو به افزایش است. در 

درخواست می گردد که سھم زنان در مناصب مدیریتی را افزایش دھند.

● سھميه بندی منطقی

با اعمال سھميه بندی منطقی ميتوان تا حدودی ضعفبا توجه به شرایط نابرابر تحصيلی در نقاط مختلف کشور و توزیع ناعادTنه امکانات تحصيلی، 

انجام ميگيرد، اگر یک دانش آموز ساکن تھران و یاھای موجود را جبران نمود. بعنوان مثال در کنکور و امتحاناتی که به صورت سراسری و یکسان 

" ارزش امتياز کسب شده توسط دانش آموزاصفھان معدل و یا امتياز یکسانی با یک دانش آموز ساکن شھرستانھای محروم کسب کند، مطمئنا

انش آموز شھرستانی در سطح باTتری بوده وشھرستانی بيشتر بوده و اگر ھر دو دانش آموز در یک دانشگاه و در رشته یکسان قبول شوند، د

 و٢ ، ١لی و سایر شرایط به مناطق سه گانه نتایج مطلوبتری را کسب خواھد نمود. به ھمين دليل مناطق مختلف کشور بر اساس امکانات تحصي

ات موجود و به صورت علمی اجرا گردیده یک تقسيم شده اند و سھميه خاصی برای آنھا منظور شده است. این سھميه بندی که بر اساس واقعي٣

ست. ولی سھميه بندی جنسيتی و ایجادسھميه بندی منطقی است که در مدت اجرای آن در چندین سال گذشته مورد اعتراض قرار نگرفته ا

لکه ظالمانه است.محدودیت برای نيمی از جمعيت جامعه تنھا بدليل اینکه دختر ميباشند ، نه تنھا غير منطقی ب

ی باعث ميگردد که پسران با اطمينان ازاگر پسران جامعه تا کنون تCش کافی جھت راھيابی به دانشگاه نداشته اند، سھميه بندی جنسيت

طمئنا" ھمين موضوع باعث کاھش سطحسھميه باT در کنکور از ھمين تCش ھم دست برداشته و بدون زحمت کافی وارد دانشگاه شوند و م

علمی دانشگاھھا خواھد شد.

 به سھميه بندی معتقدند، از آنجائيکه نمایندگاناگر قرار باشد تفکر سھميه بندی را به عنوان یک اصل در کشور گسترش دھيم و واقعاً مسئولين

تشکيل می دھند، آیا ميتوان درخواست نمود کهمجلس شورای اسCمی، نمایندگان کليه افراد جامعه می باشند و نيمی از افراد جامعه را زنان 

دانشگاه سھميه بندی نموده اند. درصدی نمایندگان را به زنان اختصاص دھند؟ ھمانگونه که برای بسياری از رشته ھای تحصيلی ۵٠سھميه 

 درصد است، آیا ميتوان پيشنھاد کرد که سھميه آنان٧٠-٨٠با توجه به اینکه در دوره ھای کارشناسی ارشد و دکترا ميزان دانشجویان پسر بيش از 

ای دوره ھای کاردانی و کارشناسی سھميهکاھش و سھميه دختران در دوره ھای کارشناسی ارشد و دکتری افزایش داده شود. ھمانطور که بر

دختران را کاھش داده اند؟ مسلما" چنين درخواستھایی ھم معقول نيست.

ند؟ چرا روسای بيمارستانھا از زنان استفادهچرا در آموزش و پرورش و سایر سازمانھای دولتی ھيچ گاه زنان به سطوح مدیریتی راه نمی یاب

 یک زن مشاھده نمی شود؟ آیا ميتوان در ھر یک ازنمی شود، ایا اینھا تبعيض ھای جنسيتی نيست؟ چرا در ميان وزیران از ابتدای انقCب تا کنون

موارد فوق برای زنان سھميه درخواست نمود؟

۶٠یران، حضور زنان در عرضه ھای مختلف و آمار مسئولين کشور ھمواره در پاسخ به اعتراضات جوامع بين المللی به عدم رعایت حقوق زنان در ا

Cم می نمایند و از طرف دیگر با اعمال سھميه بندیدرصدی ورود دختران به داشگاھھا را به عنوان دليلی مبنی بر رعایت حقوق زنان در ایران اع

ين آماری و افتخار به آن، آنرا در خCف مصالحجنسيتی زمينه کاھش حضور زنان در دانشگاه را فراھم می کنند. گویا مسئولين عليرغم اعCم چن

کشور می دانند واز آن استفاده ابزاری ميکنند.

 زنان در جھان اسCم اظھار داشت: "زنان در ایراندکتر احمدی نژاد رئيس جمھور در مصاحبه با تلویزیون اسپانيا در پاسخ به سوالی درخصوص نقش

برخوردارند تا مردان"در ھمه سطوح مدیریت اقتصادی، سياسی و فرھنگی حضور دارند. زنان در ایران از حقوق بيشتری 

 درصد پزشکان کشور زن می باشند. مقام بھترین مخترع جوان جھان را طی دو سال پياپی یک۶٠ درصد کادر علمی دانشگاھھا و ٣۵در حال حاضر 

در پاسخ به اعتراض جوامع بين المللی در خصوص عدمدختر مسلمان ایرانی به خود اختصاص داد و تمام اینھا افتخاراتی است که دولتمردان ھمواره 

رعایت حقوق زنان اعCم می نمایند.

ه سازی جھان ارائه ساله ایرانی، استادیار «دانشگاه رایس» آمریکا، که چندی پيش فن آوری نوینی در صنعت تراش٣٢در سال جاری نيز یک دختر 

نی است که نباید از مخترع جوان برتر جھان معرفی شد و تمام اینھا بيانگر نبوغ و استعداد درخشان دختران ایرا٣۵کرده بود، به عنوان یکی از 

شکوفایی آن با اعمال سھميه بندی جنسيتی جلوگيری کرد.

● سایر موارد
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باید گفت آیا ایشان از حضور افتخارآفریندر خصوص کسانی که عنوان می کنند بسياری از رشته ھای دانشگاھی با جنسيت زن سازگار نيست، 

 بسيج بانوان اطCعی دارند؟ آیا تيراندازی و مانورھایدختران ایرانی در رشته ھای جودو ، کاراته و سایر ورزشھای رزمی خبر دارند؟ آیا از فعاليت

Cم نمود اصCفعاليت نظامی و ورزشھای رزمی با طبيعت زناننظامی که توسط ایشان انجام می شود را نميتوان با ھمين دیدگاه تعطيل کرد و اع ً

 گویا فقط بچه داری و خانه داری با طبيعت زنسازگار نيست؟ از نظر ایشان حتماً یک زن نمی تواند پليس باشد چون با طبيعتش سازگار نيست.

نين ایراداتی به جا نبوده و نمی توان با استنادسازگار است. وقتی امام راحل سفارش به حضور زنان در صنعت کشور می نماید، به نظر می رسد چ

به آنھا مانع ورود دختران به رشته ھای تحصيلی مورد عCقه شان شد.

رکتھای دولتی و آموزش و پرورش و... جلوگيریگروھی از طراحان سھميه بندی جنسيتی، که ھمواره از دستيابی زنان به رده ھای مدیریتی در ش

یشان خبر ندارند که در صدر اسCم حضرت خدیجه یکیمی کنند، دليل خود را عدم امکان فعاليت آقایان تحت سرپرستی زنان اعCم می نمایند. گویا ا

ين توجيھی نيز پایه و اساس درستی ندارد و باید کناراز بزرگترین بازرگانانی بود که پيامبر اسCم سالھا تحت نظر ایشان فعاليت می نمود. لذا چن

گذاشته شود.

ی اعCم گردیده با روح تعاليم اسCمی کCم قرآن ودر پایان Tزم به ذکر است که دTیل و توجيھاتی که برای اجرای سھميه بندی جنسيتی و منطقه ا

نار گذاشته شود.فرمایشات پيامبر و امامان معصوم و ھمچنين بيانات رھبر کبير انقCب مغایرت داشته و باید ک

، فرصت ھای آموزشی مناسب در اختيارکليه دانشگاھھای کشور با بودجه ھای ملی ساخته شده و باید در شرایط یکسان و براساس عدالت

ھمگان قرار گيرد.

● پيشنھادات:

نواده ھایشان شد که با مداخله بموقع نمایندگاناعمال سھميه بندی در دانشگاھھا در سال جاری باعث بروز اعتراضات گسترده دانش آموزان و خا

 شورای اسCمی به منظور جلوگيری ازمحترم مردم در مجلس شورای اسCمی تا حدودی مشکل رفع گردید. لذا ضروری است نمایندگان مجلس

بومی سازی دانشگاھھا را با جدیت پيگيری نمودهاعمال این مصوبه تبعيض آميز و ظالمانه در حق موکلين خود ، Tیه لغو سھميه بندی جنسيتی و 

.و با تصویب قانونی در این زمينه ، از احتمال اجرای آن در سالھای آتی نيز جلوگيری نمایند

منبع : سایت الف

http://vista.ir/?view=article&id=353807

شھريه دانشجو؛ راز بزرگ آموزش عالی

توسعه و رشد ھر جامعه ای به پيشرفت و ارتقاء سطح علمی و آموزش آن

جامعه بستگی دارد.

بر ھمين اساس مراکز آموزش برحسب رتبه و درجه خود از اھميت خاصی

برخوردارند در این بين دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور یکی از مھم

٣ترین شاخص ھای سطح علمی محسوب می شوند و باتوجه به حضور 

به خود این زمينه را  ميليون دانشجو در دانشگاه ھا، جایگاه ویژه ای در 

اختصاص داده اند که رشد و توسعه فرھنگی اقتصادی، اجتماعی و علمی

برنامه ھا و تصميم گيری ھای کCن کشور را پی ریزی می کنند و تمام 
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اقتصادی و اجتماعی متاثر از این مراکز است.

باتوجه به این که ھم اکنون بخش خصوصی و دولتی ھدایت آموزش عالی

 بخش، به خصوص دانشگاه ھای دولتی بتوانند پاسخ گوی نيازھای علمی و آموزشی کشور باشند٢کشور را عھده دارند انتظار این است که این 

، اما یک سوال ھنوز وجود دارد،به راستیکه این مھم نيازمند بودجه است. بودجه ای که صرف سرانه دانشجو، حقوق استادان و... می شود

ھزینه واقعی یک دانشجو در دانشگاه ھای غيرانتفاعی، شبانه و پيام نور چقدر است؟

ونه است؟این شھریه ھا براساس چه ضوابطی تعيين می شود و نظارت بر اخذ شھریه در این دانشگاه ھا چگ

● شھریه ھای متفاوت

 وضعيت و شرایط مختلف این عوامل را رقمھزینه دانشجویی شامل، ھزینه ھای خرد و کCن است و مقدار آن به عوامل متعددی بستگی دارد و

می زنند.

مقاطع، شرایط و دانشگاه ھای مختلفزاکانی عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ھمين باره می گوید: ھزینه ھای دانشجویی در 

خص ھای خاص خود را دارند.متفاوت است و ھر کدام از دانشگاه ھا اعم از غيرانتفاعی، شبانه و پيام نور ھزینه ھا و شا

 بودجه ساTنه کشور سھمی برای دانشگاه پيامبه عنوان مثال دانشگاه پيام نور ضوابط مشخصی دارد چرا که زیرمجموعه وزارت علوم است و در

 و ھم از شھریه دانشجویی استفاده می کند.نور در نظر گرفته می شود، بنابراین دانشگاه پيام نور ھم از بودجه عمومی بھره مند می شود

يص نيافتن اعتبار در بودجه کشور برای پر شدنوی می افزاید: اما درباره دانشگاه شبانه باتوجه به ظرفيت خالی این دانشگاه و ھمچنين تخص

 دانشجویان شبانه از پيام نور و حتی دانشگاهظرفيت آن، از دانشجویان این دانشگاه شھریه اخذ می شود که طبق برآوردھای انجام شده شھریه

غيرانتفاعی نيز بيشتر است.

اب می گوید: اداره دانشگاه ھا به صورت ھيئتاز وی سوال می کنيم که درآمد دانشگاه ھا برچه اساس و ضوابطی ھزینه می شود. زاکانی در جو

د. دانشگاه ھای دولتی از آیين نامه ھایامنایی است و درآمد آن ھا براساس ضوابط مالی تعيين شده و شاخص ھای موردنظر، ھزینه می شو

 ھا عمل شود.از زاکانی سوال می کنيم طرحمالی و کاری تبعيت می کنند که در چارچوب قوانين آموزش عالی تعریف شده اند و باید طبق آن

ساماندھی شھریه دانشگاه ھا در چه مرحله ای است.

است و منتظر مطرح شدن آن در صحناین عضو کميسيون آموزش پاسخ می دھد: در حال حاضر این طرح به تصویب کميسيون آموزش رسيده 

علنی مجلس می باشيم و اميدواریم ھرچه زودتر به آن رسيدگی شود.

● خوداتکایی دانشگاه ھا

یی در این باره اشاره می کنند که مھم ترین آن ھاافزایش تعداد دانشجو نياز به سرمایه و امکانات دارد اما بسياری از مسئوTن به محدودیت ھا

محدودیت ھای مالی است که دانشگاه ھا به ھر صورت به فکر رفع این معضل افتاده اند.

اتوجه به افزایش سریع متقاضيان با محدودیتیک محقق و پژوھشگر نظام آ موزش عالی در این باره می گوید: دانشگاه ھا در سال ھای اخير ب

زبينی و سازماندھی مکانيزم ھای کسب درآمد وھای بسياری که مھم ترین آن ھا محدودیت ھای مالی است، مواجه شدند از این رو ناگزیر به با

تخصيص منابع خود نيز شدند.

 دانشجو یا به عبارتی بودجه سرانه به ھمان اندازهوی می افزاید: اگرچه منابع در دسترس دانشگاه ھا افزایش یافته، منابع دریافتی به ازای ھر

 درصد رشد داشته، در حالی٥٦ نسبت به سال قبل حدود ٨٤افزایش نيافته است. اعتبارات ھزینه ای و سرمایه ای بخش آموزش عالی در سال 

 درصد رشد کرده است.٣٣که اعتبارات سرانه 

ود دقيق تر و موثرتر عمل کنند.بنابراین افزایش نيافتن منابع سرانه حکم می کند که دانشگاه ھا در مصرف منابع در دسترس خ

١٥از الگوسازی چند سطحی نشان می دھد که از به گفته این محقق، تحليل ساختار سرانه مخارج دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی با استفاده 

 درصد در گروه علوم پایه، تغييرات مخارج به تفاوت ویژگی ھای دانشگاه ھا مربوط می شود.٤١درصد در گروه کشاورزی تا 

آموزش متفاوت است.وی اظھار می دارد: به ھمينعCوه بر آن روند سرانه مخارج کاھش و ميزان این کاھش بين دانشگاه ھا و نيز بين گروه ھای 

د و تنھا رقم واقعی سرانه ھزینه مربوط بهدليل ھنوز رقم دقيقی از سرانه دانشجویی در کل دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی وجود ندار

دانشگاه تھران و دانشکده فنی است.

 آموزشی به سمت نيازھای کشور، مستلزماز طرف دیگر ھرگونه اعمال سياست ھای تشویقی و تنبيھی از سوی دولت برای ھدایت برنامه ھای
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ست که بتواند اولویت ھای موردنظر سياستاطCع از ھزینه دانشجو به تفکيک رشته ھا، مقاطع و دوره ھای مختلف به ھمراه سيستم جامعی ا

گذار را اعمال کند و ابزارھای کنترلی و نظارتی را تدارک ببيند.

ولت، استاندارد نبودن سرانه ھاست.این پژوھشگر امور آموزش تاکيد می کند: چالش مھم در بحث سرانه دانشجویی برای تعيين سھم د

 را خدمات اصلی آ موزش و سپسترکيب ھزینه ھای مختلف در سرانه دانشجویی نشان می دھد که سھم عمده ھزینه سرانه دانشجویی

تحقيق و توسعه تشکيل می دھد.

د و رسيدن به اتفاق نظر در این باره و طراحیوی اظھار می دارد: ھنوز الگوی مدون و جامعی برای محاسبه ھزینه سرانه دانشجویی وجود ندار

امات برنامه چھارم است.سيستم جامع و نيز بھره وری بھتر از ھزینه ھا در دانشگاه ھا و موسسات آ موزش عالی از الز

● یک مدل ریاضی مبھم

يست.آن چه مسلم است این که کسی نمی داند یا نمی خواھد بداند که مCک تعيين شھریه دانشجویان چ

 ھای شبانه، پيام نور و غيرانتفاعی براساسمسلمی مدیر کل دانشجویی وزارت علوم نيز در این باره می گوید: ھزینه دانشجویی در دانشگاه

اه و دوری و نزدیکی آ ن به مرکز شھر ھممعيارھای مختلف و مقاطع گوناگون برآورد می شود و حتی در بحث ھزینه دانشجویی، قدمت دانشگ

شجو به استاد ھم در این آمار گنجانده میبرآورد و سنجيده می شود، ھمچنين در این بحث به توسعه یافتگی آن توجه می شود و تعداد دان

شود.

پس برآورد ھزینه واقعی دانشجویی به سادگی صورت نمی گيرد.

می شود که به چه ميزان اعتبار نيازوی می افزاید: ھزینه دانشجویی در دانشگاه ھای مختلف براساس یک مدل ریاضی سنجيده و مشخص 

است و درآمدھا باید در کجا ھزینه شود...

البته وی درباره جزئيات این مدل ریاضی توضيحی نمی دھد.

ود. وی در جواب می گوید: نظارت بر ھزینهاز این کارشناس وزارت علوم سوال می کنيم که چگونه بر اخذ شھریه ھای دانشجویی نظارت می ش

اعتراض داشته باشد معاونت دانشجویی به آنھا و درآمدھای دانشگاه ھا به طور دقيق صورت می گيرد و اگر دانشجویی به ميزان شھریه خود 

می پردازد و از معاونت آموزشی می خواھد که در این باره پاسخ گو باشد.

 زیرا تعيين شھریه ھا براساس مصوبات ھيئتوی ادعای عجيبی می کند: تاکنون ما اعتراضی درباره افزایش شھریه ھای دانشجویی نداشته ایم

و در نھایت سازمان نظارت و بازرسی ھم به اینامنای دانشگاه ھاست و عCوه بر آن حسابرسی دانشگاه بر ميزان دریافت شھریه ھا نظارت دارد 

امر توجه و نظارت می کند.

 در رقم شھریه ھا وجود داشته باشد، حتی اگرمسلمی تاکيد می کند: دانشگاه ھا نباید خCف مصوبات از دانشجو شھریه دریافت کنند و تفاوتی

ف توضيح کامل بدھند.به دانشجو یا گروھی از دانشجویان در ميزان شھریه تخفيف داده می شود باید درباره آن تخفي

لمی در پاسخ می گوید: درآمدھایاز وی سوال می کنيم که شھریه ھا و دریافتی ھای دانشگاه شبانه برچه اساسی اخذ می شود؟ مس

ود و این دانشگاه به ھيئت امنای دانشگاه ھایدانشگاه شبانه به عنوان یک درآمد اختصاصی در بودجه دانشگاه ھای دولتی در نظر گرفته می ش

راساس نيازھای موجود آن را ھزینه می کند.دولتی اعCم می کند که در حال حاضر چنين درآمد اختصاصی را کسب کرده است و ھيئت امنا ھم ب

ی ندارند، منظورمان نحوه تعيين شھریه و نظارتولی منظور ما نحوه ھزینه کردن این درآمد نبود. طبيعی است که دانشگاه ھا در این بخش مشکل

بر اخذ آن بود که این مقام مسئول توضيح بيشتری در این خصوص نمی دھد.

 برابر یک دانش آموز است ولی مشکل این جاست که سرانه ھر دانش آموز چقدر٩٠آن چه مسلم است به گفته مسئوTن، سرانه یک دانشجو 

است؟

 برابری دانشگاه ھای دولتی٧● ھزینه 

شناسان می گویند: سرانه دانشجویی دردر عين حال که پذیرش دانشجویان دولتی نسبت به دانشجویان خصوصی بسيار کمتر است، برخی کار

دانشگاه ھای دولتی چند برابر دانشگاه ھای خصوصی است.

دوره ھای روزانه و شبانه دانشگاه ھای دولتیمشيری عضو کميسيون آموزش و تحقيقات در این باره می گوید: در حال حاضر دانشجویانی که در 

 ھزار نفر ھم در دوره شبانه مشغول به تحصيل٣٠ ھزار نفر آن ھا در دوره ھای روزانه و ٧٠ ھزار نفرند که حدود ١٠٠پذیرفته می شوند نزدیک به 

می شوند.
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نند فقط درصد بسيار کمی را از شھریه آن ھا دولتوی می افزاید: دانشجویان شبانه، پيام نور و غيرانتفاعی باید تمام شھریه خود را پرداخت ک

متقبل می شود.

برابر سرانه ای٧تا ٥ علوم پرداخت می شود مشيری درباره سرانه دانشجویی می گوید: سرانه دانشجویی که در دانشگاه ھای مربوط به وزارت

 و پاش ھایی است که در سيستم دولتی وجوداست که یک دانشجو در دانشگاه آزاد و غيرانتفاعی می پردازد و دليل این افزایش سرانه ریخت

خواھد بود.دارد بنابراین اگر دولت دانشگاه ھای تابع خود را به بخش خصوصی واگذار کند قطعا به نفعش 

 سال آینده کنکور را حذف کند اما وزارت علوم با حذف کنکور٥وی تاکيد می کند: کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصویب کرد که ظرف 

٥دانشگاه ھاست اما پيش بينی می کنيم که ظرف مخالفت کرد و دليل مخالفت آن ناتوانی این وزارت خانه برای پذیرش کامل متقاضيان حضور در 

 در دانشگاه ھای خصوصی تحصيل کنند زیرا اینسال آینده بخش خصوصی آزمون ورود به دانشگاه را حذف خواھد کرد و مردم ھم بيشتر راغبند که

ند.دانشگاه ھا از امکانات و آزمایشگاه ھای پيشرفته تری نسبت به دانشگاه ھای دولتی برخوردار

ھای دولتی توسط وزارت علوم تعيين میمشيری به بحث نظارت بر شھریه دانشگاه ھای دولتی اشاره می کند و می گوید: شھریه دانشگاه 

شود و دانشگاه ھای غيرانتفاعی ھم باید از بخشنامه ھای وزارت علوم تبعيت کنند.

 باره تصميم گيری می کند.ھر چند ھيئت امنای دانشگاه باید به این امر نظارت داشته باشد،عمC خود وزارت علوم در این

ی کنيم.از این عضو کميسيون آموزش و تحقيقات درباره سرانجام طرح ساماندھی شھریه دانشگاه، سوال م

حن علنی مجلس بياید و اميدواریم این طرح تاوی در پاسخ می گوید: این طرح به تصویب کميسيون آموزش و تحقيقات رسيده و منتظریم که به ص

پایان مجلس ھفتم به تصویب برسد.

طرح ھنوز حتی به تصویب کميسيون آموزش وجالب آن که در این بين رستمی و دکتر اميری اعضای کميسيون آموزش مجلس اعCم کردند که این 

ی»، عضو کميسيون حقوقی و قضایی، ھرتحقيقات نرسيده است ولی در تماس با «زاکانی» و« مشيری» اعضای دیگر این کميسيون و« فرھنگ

سه این افراد تاکيد کردند که این طرح به تصویب کميسيون رسيده است.

 خودروھای ساخت داخل مواجه است و ازبه ھر حال ظاھرا سر در آوردن از شھریه ھای دانشجویی نيز با چالش بزرگی ھمچون قيمت واقعی

اسرار مکتوم می باشد.

ره دست یابيم ھنوز موفق نشده ایم. بنابراین، اینبا وجود آن که تاکنون در چند گزارش سعی کرده ایم به فرمول خاص یا ارقام مشخصی در این با

نظارت می شود؟سوال مھم مطرح می شود که وقتی مCک و رقم خاصی وجود ندارد، چگونه بر چيزی که وجود ندارد 

منبع : وب سایت رسمی روزنامه خراسان

http://vista.ir/?view=article&id=294148

ضرورت تحول در نظام آموزشی علم حقوق

روند پرشتاب توسعه روابط حقوقی داخلی و بين المللی، تخصص گرایی و

پيچيدگی نياز ھای حقوقی امروزی، ما را با این سوال مواجه می کند که آیا

برای آموزش و رشد یک حقوقدان در جامعه ایران فراھم بستر ھای Tزم 

است. شاید نگاه کCن به افزایش تعداد فارغ التحصيCن رشته حقوق و جذب

قضاوت، وکالت،  قبيل  از  حقوقی  مشاغل  مختلف  ھای  شاخه  در  آنھا 
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سردفتری دفاتر تنظيم اسناد رسمی و مشاوره خيال سياستگذاران آموزش

کشور را در ظاھر آسوده کند، ولی تدقيق در بطن امر، روی دیگر آن را می

نمایاند که با ظاھر خوشایند آن چندان ھماھنگ نيست.

 - که با این امکانات آموزشی١٣٨٠ تا ١٣٧٠آموزش کشور بين سال ھای 

کشور محدود تر بود - از ساختار و استخوان بندی مستحکم تری برخوردار

بود. برای اثبات این امر می توان به آمار و ارقام رتبه ھای پذیرفته شده در

کنکورھای مختلف دانشگاه ھا، کانون وکC و قوه قضائيه اشاره کرد.

شاید استفاده از این آمار و ارقام امروزه خيلی کليشه یی جلوه کند ولی به

مثال ھای به  اثبات معضCت کنونی آموزش حقوق  برای  ناگزیریم  ھرحال 

 یعنی زمانی که تعداد پذیرفته٨٠ تا ٧٠عينی رجوع کنيم. در سال ھای بين 

شدگان رشته حقوق کمتر بود و کنکور ھای مختلف به دليل جذب محدود

دانش آموزان در رشته حقوق، حساسيت بيشتری داشت، یک دانشجو پس

د و پس از فارغ التحصيلی، با آزمون ھای بسيار جدیاز پذیرش در دانشگاه و عبور از سد کنکور زیر نظر استادان بنام و مجرب حقوقی تعليم می دی

ر این آزمون ھا بسيار محدود بود و رقابتتر وکالت، قضاوت و سردفتری مواجه می شد. این در حالی بود که پذیرش فارغ التحصيCن حقوق د

 فيلتر آزمون اختيار در پایان کارآموزی عبور میتنگاتنگی بين شرکت کنندگان وجود داشت. پذیرفته شدگان پس از انجام کار آموزی می بایست از

ه نيز ماجرا به ھمين ترتيب است. اما چرا تفاوتکردند تا به سمت وکيل پایه یک، قاضی دادگستری یا سردفتر اسناد رسمی نائل می شدند. امروز

ود؟ مگر ھمان جدیت و سختگيری در آزمون ھایفاحشی بين فارغ التحصيCن قدیمی تر و جدید تر وجود دارد؟ مگر ھمان آزمون ھا برگزار نمی ش

 معرفت در باب مسائل حقوقی دارد یا پيچيدگیاختبار وجود ندارد؟ و باTخره اینکه آیا امروزه نيز یک دانشجوی حقوق فقط دغدغه کسب علم و

 رشته حقوق داشته باشد و «حقوقدان شدن»، عبورھای زندگی امروزی خصوصاً نياز ھا و خواسته ھای مادی، وی را وامی دارد که نگاه ابزاری به

جتماعی، امکانات مادی و امرار معاش شدهاز آزمون ھای مختلف و رسيدن به سمت وکالت و... برای وی تبدیل به ابزاری جھت کسب عنوان ا

لف حقوقی ھر ساله برگزار می شود.است؟ ھمان طور که اشاره شد، فرآیند آموزش حقوق فرقی نکرده و ھمچنان آزمون ھای مشاغل مخت

 ماحصل تغييرات کلی در ارزش شناسی امروزیفقط آنچه تفاوت کرده، نوع تفکر دانشجوی حقوق درباره این رشته است. البته این تغيير بينش

غيرحقوقدان نمی شناسد و ھمگان در پیجامعه است. نياز ھای مادی، توسعه روابط اقتصادی و پيچيدگی ھای زندگی روزمره، حقوقدان و 

ه تحصيل علم نگاه ابزاری حاکم باشد، یعنیدستيابی به رفاه با توجه به شاخص ھای عرفی ھستند، این ھمه باعث شده است از ھمان ابتدا ب

س دفتر حقوقی و باTخره پذیرفتن پرونده ھایدبيرستان، کنکور، دانشگاه، فارغ التحصيلی، آزمون ھای کانون وکC، قضاوت یا سردفتری، تاسي

ت که حتی دانشجوی ترم اول حقوق در رسيدنحقوقی که توجيه مالی و اقتصادی باTیی دارند با این ذھنيت تجربه می شوند. جالب تر این اس

ازار کار شوند.به اھداف فوق شتاب دارد و بيشتر دانشجویان حقوق می خواھند زودتر فار غ التحصيل و وارد ب

ن دانشجویان و فارغ التحصيCن حقوق فراوانبا این ھمه تعجيل، جای آموزش کجاست؟ آیا به ھمان ميزان که اشتياق جذب بازار کار شدن ميا

د و مقتضای آن ھماھنگ بودن مباحث آموزشیاست، شوق کسب معرفت حقوقی نيز وجود دارد؟ بستر این نوع تفکر باید در دانشگاه ھا مھيا شو

نياز ھای امروزی است به طوری که دانشجویان حقوق را تشویق به حضور مداوم در کCس  ھا و جدیت در تعلم و ارتقای روحيهحقوقی با 

پژوھشگری در ميان آنھا کند.

 فارغ التحصيCن حقوق در عرصه مشاغلامروزه کمتر شاھد این ھماھنگی بين مضامين آموزشی دروس حقوق و نياز ھای بعدی دانشجویان و

 واحد درس حقوق مدنی را می گذراند که تقریباً از باTترین تعداد٢٠حقوقی ھستيم. برای مثال یک دانشجوی حقوق در مقطع کارشناسی حدود 

واحد و ميزان اھميت در ميان سایر دروس حقوق، برخوردار است.

 یعنی حقوق قرارداد ھا بيشترین کاربرد را دارد و در دانشگاه ھای کشور معمو٣ًTدر ميان ھشت عنوان دروس حقوق مدنی، درس حقوق مدنی 

تدریس این درس برعھده استادان مجرب و برجسته است.

فھوم قرارداد ھا و تحليل حقوقی آن ھمچنانبه رغم اھميت فوق العاده این درس وقتی محتوای این درس مھم را بررسی می کنيم، می بينيم م

 می پردازد. مثCً یکی از عقود بسيار شایع دردر لباس سنتی و کCسيک خود باقی مانده است و کمتر به قرارداد ھای مدرن و متعارف در جامعه
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قد بيع واقف باشد که بتواند به راحتی برای یکجامعه عقد بيع است. بنابراین یک دانشجوی حقوق ھنگام فارغ التحصيلی باید چنان به قواعد ع

 با قرارداد ھای دیگر درآميزد. نياز ھای عرفی کنونیشخص حقيقی یا حقوقی قرارداد بيع تنظيم کند یا در صورت نياز شروط را تغيير داده یا آن را

ز ھا نيست و مستلزم تغييرات عمده یی در برخی ازاقتضای قرارداد ھای بسيار پيچيده یی را دارد به نحوی که حقوق سنتی دیگر جوابگوی این نيا

د با ھم آموزش داده شوند. یعنی به ھمانسرفصل ھای آموزش حقوق است. البته به شخصه اعتقاد دارم ھر دو جنبه کCسيک و مدرن حقوق بای

ند، به ھمان نسبت نيز باید مباحث «تعدیلترتيب که ممکن است استاد حقوق مدنی چند جلسه را صرف تدریس لفظ و معنای «ایجاب و قبول» ک

ن است در طول دوران اشتغال با مبحث ایجاب و قبولقرارداد» یا «قرارداد ھای مدرن» را به دانشجو آموزش دھد زیرا دانشجو یا دانش آموخته ممک

ه خواھد شد.برخورد نکند، ولی بار ھا و به طور متوالی با عقد حساسی ھمچون «اجاره به شرط تمليک» مواج

ین در حالی است که امروزه در ھر بانک وحال آنکه اجاره به شرط تمليک احتماTً جزء سرفصل ھای آموزشی وزارت علوم اعCم نشده است، ا

د بسيار زیاد دانشجوی حقوق در دانشگاه ھا وموسسه اعتباری، روزانه ده ھا قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد می شود. با توجه به تعدا

قوق آنھا سپرده شود، تحول اساسی درحساسيت مشاغل حقوقی، از آنجایی که قرار است روزی جان، مال و ناموس مردم به تخصص و ذھن ح

برخی زمينه ھای آموزشی حقوق قطعاً مورد نياز است.

در آن مقطع کار بسيار دشواری نيست، اتفاقاًدر دوره کارشناسی به رغم تصور عموم مردم که مرحله اول دانشگاھی است و فارغ التحصيل شدن 

باید گفت خمير مایه اصلی یک حقوقدان در ھمين دوره کارشناسی شکل می گيرد.

نی و... به وی آموزش داده می شود ودر این مرحله است که ھشت دوره حقوق مدنی، چھار دوره حقوق تجارت، سه دوره آیين دادرسی مد

سی ارشد و دکترا تقریباً صد درصد نحوه تدریس وشاید دیگر در ھيچ مقطع آموزشی این حجم از مطالب تدریس نشود. به طور مثال در دوره کارشنا

ه صورت خيلی خيلی عمقی و ریشه یی درمباحث درسی تفاوت پيدا می کند، به نحوی که فقط برخی از مطالب منتخب در دوره کارشناسی، ب

دوره کارشناسی ارشد تدریس می شوند.

و با ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسی ارشد وفارغ التحصيل دوره کارشناسی حقوق تقریباً در تمامی زمينه ھای حقوق باید شناخت پيدا کند 

دکترا دوره ھای تخصصی خود را طی کند.

مقطع کارشناسی باید چنان باشند که حقوقدانولی ادامه تحصيل امری اختياری است و شاید ھر کس به دنبال این ھدف نباشد. بنابراین دروس 

 کاربردی به مرحله عمل برساند.دانش اوليه و بنيادین خود را در آن مقطع کسب کند و به اصطCح بتواند دانش خود را به صورت

ھا» و... کنيم، درحالی که قدرت تحليل وچه فایده یی دارد که ما ساعت ھای متمادی را در کCس ھای درسی صرف آموزش «خيارات»، «شرکت 

ری واقعاً محسوس است و به قول برخی ازعملی کردن آنھا را نداریم. متاسفانه جای خالی آموزش حقوق کاربردی در کنار آموزش حقوق نظ

 آسمان است.» شاید پاسخ اوليه به این معضل ایناستادان حقوق «آنچه در دانشگاه ھا می خوانيد با آنچه در عمل می بينيد، فاصله اش زمين تا

نيز واقعيتباشد که فارغ التحصيل حقوق باید حقوق عملی و کاربردی را در دادگاه ھا و کانون وکCی دادگ ستری بياموزد ولی در این مرحله 

مثCً کارآموز وکالت باید چشم به دست وکيلناخوشایندی خودنمایی می کند که حتی پس از پذیرش در آزمون وکالت، آموزش جد وجود ندارد و 

ان کاری و فرصت کافی وجود دارد که یک کارآموزسرپرست خود باشد. ولی آیا تمام وکCی سرپرست قدرت آموزش را نيز دارند؟ آیا در این حد وجد

نظر می رسد برگزاری کCس ھای آموزش حقوقوکالت را چنان تعليم دھيم که پس از طی مراحل کارآموزی فنون اوليه وکالت را بياموزد؟ به 

کاربردی توسط کانون ھای وکCی کشور کمک بزرگی به کارآموزان و وکCی جوان کشور باشد.

رای وکيل شدن داشت چون دانش و تجربه کافی در ایندر غير این صورت نمی توان از کارآموزان انتظار پيروزی در آزمون «اختبار» سخت و جدی را ب

ه ھمراه خواھد آورد. به این ترتيب که کار آموز با توشهزمينه ندارند. بنابراین ناگزیر باید سطح علمی اختبار را پایين آورد که نتيجه نامطلوبی ب

ه یک» را کسب خواھد کرد.ناچيزی از کليات حقوق، از مرحله «آزمون اختبار» به سادگی عبور می کند و عنوان «وکيل پای

کرده، با مشکCت حقوقی پيچيده مردم دست واین تازه اول ماجراست که چگونه می خواھد از دانسته ھای کلی و تجارب ناکافی خود استفاده 

نياز مردم به وکيل چند برابر شده است. درحالی کهپنجه نرم کند. خصوصاً اینکه با آیين نامه اجباری شدن استفاده از وکيل در مراجعه قضایی، 

شته و متناسب با نياز جامعه نيست.نيروی آموزشی و امکانات جانبی آموزش حقوق از قبيل کارگاه ھای عملی و... رشد چشمگيری ندا

Cن حقوق برای موفقيت در کنکور ھای کارشناسیدر این ميان نقش کCس ھا و کتاب ھای کمک آموزشی را نباید انکار کرد. برخی از فارغ التحصي

می شود که در طول دوران تحصيل چه چيز ھایی راارشد، وکالت و... در برخی از این دوره ھای آموزشی شرکت می کنند و در این دوره ھا معلوم 

ور کرده اند بدون اینکه در ھيچ زمان دیگری قرار باشدآموخته و چه فرصت ھایی را از دست داده اند و با اعتماد نمره قبولی، از کنار دروس مھم عب
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آموزش داده شود.

ی در آزمون ھای حقوقی را در آن می یابند.از طرف دیگر بسياری از دانشجویان از روند و عملکرد این کCس ھای آموزشی راضی بوده و قبول

 مرحله کارآموزی و وکالت نيز برای شخص کاردرحالی که این نحوه آموزش که به بررسی نکات کليدی به صورت فشرده می پردازد، می تواند در

وزش اجباری کارآموزی تعریف و برنامه ریزی شود.آموز بسيار مثمر ثمر باشد و به جای اینکه چھره خصوصی به خود بگيرد، می تواند در قالب آم

دان مجرب و آگاھان مخفی نمانده است.قطعاً مشکCت دیگری در زمينه سيستم آموزش حقوقی کشور وجود دارد که از چشمان تيز بين استا

ش حقوقی کشور را با خطر مواجه می سازند. اینولی کمبود ھایی که بدان اشاره شد، چنان ملموسند که در صورت بی اعتنایی، آینده نزدیک دان

کاستی ھای نظام آموزشی رشته حقوق دررا نه از باب آنکه خود یک دانش آموخته حقوق ھستم، ذکر می کنم، بلکه از آن روست که اصCح 

ه حقوقی کشور در ھر لباس و شغل است.کشور ضروری به نظر می رسد و این ضرورت، حافظ آبروی حقوقدان و تضمين اعتماد مردم به جامع

منبع : روزنامه اعتماد

http://vista.ir/?view=article&id=306439

طرح الزام پذيرش دانشجويان دختر در محل زندگی

طرح الزام پذیرش دانشجویان دختر در محل زندگی در کميته آموزش عالی

کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بررسی شده است. با توجه به این که

شورای عالی انقCب فرھنگی پيگير بومی گزینی است، مجلس این طرح را

به این شورا ارجاع داده ، تا مورد بررسی قرار گيرد. موضوع باید در شورای

عالی انقCب فرھنگی که اعضای شورا و نمایندگان مجلس و دستگاه ھای

توجه به آن چه در آزمون سراسری اجرایی حضور دارند، بررسی شود.با 

 پيش آمد، باید بحث بومی گزینی و کل سھميه ھا را مورد مطالعه٨٧سال 

قرار گيرد. در این راستا مقرر شده که جلسات مشترکی با شورای عالی

انقCب فرھنگی و کميسيون آموزش و تحقيقات برگزار شود و بازنگری انجام

٨٨ ایجاد شد، در سال ٨٧گيرد تا مسایلی که در آزمون سراسری سال 

تکرار نشود. یکی از مشکCت بومی گزینی که در حال حاضر اعمال شده،

باید لذا  برتر است،  به دانشگاه ھای  نخبه  کاھش دسترسی دانشجویان 

تغييری که در بومی گزینی صورت می گيرد، به صورتی باشد که معایب آن به

حداقل و محاسنش به حداکثر برسد. قاعدتا باید دسترسی به دانشگاه ھای

برتر که در کشور مشخص ھستند، را بر اساس توانمندی علمی مشخص

می تواند که  وضعيتی  اساس  بر  باید  را  دانشگاه ھا  سایر  نھایتا  و  کنيم 

مشکCت جا به جایی و مھاجرت را به حداقل برساند، داشته باشيم. ریيس

کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسCمی در این باره می گوید:

که ھستيم  درصدد  فرھنگی  انقCب  عالی  شورای  با  تعامل  طی 
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ی شوند.دانشگاه ھای برتر و برگزیده کشور از قانون بومی گزینی پذیرش دانشجو در دانشگاه ھا مستثن

دیگر می توانند به صورت بومی نسبت به پذیرشاین دانشگاه ھا باید به صورت کشوری در دسترس ھمه نخبگان کشور باشند، البته دانشگاه ھای 

بحث بومی سازی در دوره ھای روزانه مطرح بودهدانشجو اقدام کنند و بر اساس آن از مزایای بومی گزینی بھره مند شوند. از چند سال گذشته 

ظر مساعدی نسبت به آن نداشتند. این دسته ازاست و از ھمان زمان نيز از زاویه عدالت اجتماعی منتقدین زیادی داشت، و برخی کارشناسان ن

موزش عالی محروم می سازد. بومی سازیکارشناسان بر این باور بودند که بومی گزینی استعدادھای کشور را از دسترسی به فرصت ھای آ

ی ممتاز محروم می کند.استعدادھای خوبی کهبخشی از استعدادھای خوب در مناطق محروم و دورافتاده کشور را از فرصت تحصيل در دانشگاھھا

 نباید از فرصت دسترسی به ظرفيت ھای مطلوبدر مناطق محرومند و زحمت کشيده و به نمرات و رتبه ھای باTیی از نظر علمی دست یافته اند،

ی واجد شرایط پذیرفته شدن بودند از اینمحروم شوند. اعمال بومی گزینی در کنکور امسال سبب شده تا بسياری از کسانی که از نظر علم

پذیرش دانشجو مانع از ورود دانش آموزانفرصت محروم شده و به این مساله اعتراض داشته باشند.لذا این دسته معتقدند طرح بومی سازی 

مستعد به دانشگاھھای ممتاز می شود.

تند که به یک بوم خاص تعلق ندارند و ھمه مردمدانشگاه ھایی نظير شریف، تھران، شيراز، اصفھان، اميرکبير و ...، سرمایه ھای ملی کشور ھس

لميه قم که سرمایه ملی کشور است را که مگرکشور باید فرصت مساوی برای ورود به این دانشگاه ھا را داشته باشند به عنوان مثال حوزه ع

حصيل در حوزه ھای علميه شھر ھای خود محدود کرد.می شود تنھا به داوطلبان بومی اختصاص داد و داوطلبان و افراد شایسته سایر شھرھا را به ت

 کنيم در حالی که پذیرش بومی در شرایطشاید اگر شرایط آموزش عالی در سراسر کشور یکسان بود می توانستيم بحث بومی پذیری را مطرح

ھا ایجاد می کند. ھر گونه محدودیتی که منجر بهفعلی، محدودیت ھایی را برای افراد شایسته و نخبه جھت تحصيل در دانشگاه ھای مورد عCقه آن

 نيست. از آنجا که بومی  گزینی مصوبه شورایحذف شانس تحصيل یک فرد شایسته و دارای رتبه برتر در یک دانشگاه برتر شود، صحيح و عادTنه

ينه تغييری اعمال کند، توسط شورای نگھبان ردعالی انقCب فرھنگی است و مصوبات شورا باید توسط خود شورا تغيير کند، اگر مجلس در این زم

ھنگی وارد شد، مجلس دیگر وارد نشود وخواھد شد. بر طبق فرمایشات مقام معظم رھبری که فرمودند اگر در کاری شورای عالی انقCب فر

برعکس به ھمين دليل طرح بومی گزینی به طور کامل به شورای عالی انقCب فرھنگی سپرده شد.

منبع : روزنامه رسالت

http://vista.ir/?view=article&id=344400

طرح حذف کنکور

تحقيقات و بررسی ھای موجود نشان  می دھند روش فعلی برگزاری آزمون

سراسری و گزینش دانشجو (کنکور سراسری) آثار وتبعات ناھنجار بسياری

دارد که برخی از آنھا عبارتند از:

تحليلی و فراموش شدن١ به حاشيه رانده شدن آموزش مدرسه ای و   (

روش ھای فعال، گروھی، مشارکتی، آزمایشگاھی و کاربردی در مدارس.

 سال تحصيلی و ارزشيابی سوابق تحصيلی در انتخاب١٢) عدم توجه به ٢

دانشجویان.

) به حاشيه رانده شدن معلمانی که مفھومی و تشریحی تدریس می کنند٣
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و بينش و مھارتھای عملی- فکری دانش آموزان را باT می برند.

ی کسب مھارت بيھوده تست زنی.) محروميت دانش آموزان از کسب مھارت ھای اجتماعی، زندگی، فکری و کاربردی و تCش عظيم برا۴

) عقيم ماندن آن دسته ازآموزش ھای دوره متوسطه که در کنکور به آنھا توجه نمی شود.۵

کور.) آسيب ھای جسمانی و روانی والدین و داوطلبان شرکت در کنکور به ویژه در سال منتھی به کن۶

وسطه) آسيب ھای اقتصادی مانند صرف ھزینه سنگين کCس کنکور، کاھش بھره وری یا بی اثری دوره مت٧

رخ بيکاری و افت بھره وری شده است.) عدم تناسب انتخاب رشته با توانایی و استعداد دانش آموزان که به تدریج باعث باT رفتن ن٨

موزان برای ورود به دانشگاه ھا، کميسيونبه دليل اجماع کارشناسان درباره آسيب ھای اجتماعی-روانی- اقتصادی روش فعلی گزینش دانش آ

 دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی کشور راآمورش و تحقيقات مجلس پس از ماه ھا رایزنی باکارشناسان آموزشی طرح نحوه پذیرش دانشجو در

تھيه و آنرا برای تصویب نھایی به صحن مجلس شورای اسCمی تقدیم کرده است.

● نقاط قوت این طرح عبارتند از:

 ساعته)،۴ الی ٣یک امتحان ) اعمال سابقه تحصيلی دانش آموزان در گزینش آنھا برای رشته ھای دانشگاھی (به جای نمرات ١

ماھنگ و کشوری برگزار می شود، مھم ترینبراساس این طرح سوابق تحصيلی و نمرات امتحانات دوره متوسطه و پيش دانشگاھی که به صورت ھ

مCک سنجش داوطلبان ورود به دانشگاه ھا خواھد بود.

نظام آموزش و پرورش را کاھش داده و پرورش) اعاده جایگاه مدرسه، معلم و کCس ھای درس. این طرح آسيب ھای ناشی از برگزاری کنکور به ٢

خCقيت، تحليل و مھارت دانش آموزان را به دنبال دارد.

) احيای امور پرورشی و مھارتی،٣

ومات و قوه درک و تحليل دانش آموزان.) تغيير کارکرد آموزشگاه ھای آزاد و کCس ھای کنکور از آموزش مھارت تست زدن به آموزش معل۴

ار مثبت در اشتغال آتی دانشجویان.) انتخاب رشته و دانشگاه مناسب تر توسط دانش آموزان متناسب با استعداد و توان علمی و آث۵

) طرح فعلی دانشگاه ھا می توانند برای ھر۴» ذیل ماده (٣) استقCل نسبی دانشگاه ھا برای پذیرش دانش آموزان. ھر دانشگاه برابر تبصره «۶

ی پذیرش دانشجو در آن دانشگاه به کميته معينرشته شرایط و ميزان تأثير ھر یک از دروس سوابق تحصيلی و پرورش و مھارتی داوطلبان را برا

شده پيشنھاد می نماید،

) اجرای تدریجی طرح طی پنج سال و عدم تحميل نگرانی به خانواده ھا.٧

● پيشنھاد:

است حين تصویب نھایی و اجرا مورد توجه قرار گيرد، ازبا وجود مزایای این طرح، چند سؤال و نگرانی از نحوه اجرای این قانون وجود دارد که بھتر 

جمله:

) افزایش توان آموزش و پرورش برای برگزاری آزمونھای کشوری١

) امکان رسوخ و گسترش فساد اداری مالی پيرامون کنکور به سيستم آموزش و پرورش٢

) مشکل تصحيح ورقه ھای تشریحی به شکلی کامC یکنواخت بطوریکه عدالت کامC رعایت شود.٣

منبع : سایت الف

http://vista.ir/?view=article&id=275922

ظھور دانشگاه کارآفرين
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●مفھوم كار آفرینی

طی سالھای اخير ورود جوانان جویای كار و كاھش تقاضا برای نيروی كار

بحران اشتغال را در كشورتشدید نموده است كه باید به صورت بنيادی مورد

توجه دولتمردان قرار گيرد . در این بين ورود دانشگاھيان به این حيطه نيز

می تواند بسيار مؤثر باشد . رویارویی صحيح و تدابير خاص برای حل معضل

ميزان رشد به  توجه  با  دارد  پژوھش و مطالعه ضرورت  بر  مبتنی  بيكاری 

جمعيت در دو دھه گذشته بيكاری را می توان مھم ترین چالش اجتماعی

چند دھه آینده به حساب آورد . پيامدھای این بحران گسترش فقر و افزایش

پدیده ھای ناگوار اجتماعی است . پرداختن به بحث كار آفرینی (با توجه به

این امر خالی از لطف نيست ھر چند كه در خصوص ماھيت و مفھوم آن عدهٔ

انگشت شماری از دانشمندان به آن پرداخته اند بنابراین تعریف استانداردی

وم كار آفرینی از دیدگاه دانشمندان ، مھم ترین تعریفبرای آن وجود ندارد . جليل آقا صمدی در كتاب سازمان ھای كار آفرینی در ضمن گرد آوری مفھ

ھا را به شرح زیر ارائه نموده است :

پروسهٔ ایجاد ثروت

پروسهٔ تخریب خCق

پروسهٔ ھدایت به خلق سازمان جدید بدون توجه به نوع پتانسيل سازمان

 به صورت ازاد و مستقلتوسعهٔ موقعيت ھا و اقدامھای نوآورانه ھمراه با خطر چه در سازمانی كه قبCً تاسيس شده یا

 می كند .روش اداره ای است كه فرصت ھا را بدون در نظر گرفتن منابع موجود و قابل كنترل فعلی تعقيب

 می كندوظایف ، فعاليت ھا واعمالی كه برای تحقق فرصت شناخته شده و ایجادسازمانی مناسب باآن كمك

پروسه ای فراتر ازشغل و حرفه بلكه كار آفرینی یك شيوهٔ زندگی است .

ظام آموزش دھندهٔ دانشگاھھا ، افرادی را پرورش میكار آفرینی را در كل می توان ایجاد كسب و كارھای نوآورانه تلقی كرد . فعCً در كشور ما ن

يم در راستای توليد كار آفرینان در دانشگاھھا بهدھد كه فقط می توانند شكافھای شغلی بسيار تعریف شده را پركنند و بنابراین باید حركتی عظ

ر آفرینان باید فرصت شناس باشند نظامعنوان قطب علمی كشور صورت گيرد كه این به معنای اتصال دانشگاه با صنعت و فن آوری است كا

ی عدم پرورش افراد كار آفرین است .آموزشی دانشگاه مبتنی بر یادگيری نيست ، آموزش مبتنی بر تعليم است و این خود عاملی بر ا

منابع Tزم را جمع آوری كرده و از آنھا بھره برداریفرد كار آفرین كسی است كه توانایی تشخيص و ارزیابی فرصت ھای كسب و كار دارد و می تواند 

 ).١٣٧١نموده و عمليات مناسبی را برای رسيدن به موفقيت پی ریزی كند . (مردیث ، 

شی و مالی را در بر دارد . دانشگاھھا می توانند بخشیپدیدهٔ كار آفرینی ابعاد گسترده ای داشته ، گرد ھم آوردن منابع تكنولوژیكی ، فنی و آموز

ليد و عرضهٔ فن آوری و دانش بسنده كند و آن را دراز فعاليت خود را به پرورش كار آفرینان تخصيص دھند . ھر چند دانشگاه می تواند فقط به تو

آمده را در جامعه بكار گيرد و آن را در اختيار كار آفریناناختيار دانشجویان و جامعه بگذارد ، اما این به معنای موفقيت نيست اگر این فن آوری بدست 

موفقيت علمی و عملی تواماً دست یافته است .بگذارد به معنای دیگر جنبهٔ عملی این فن آوری را نيز خودش تا حدودی عھده دار باشد ، به 

ا در جھت استفاده ھدایت كند . نگاھی كه دانشگاهدانشگاه می تواند افقھاو فرصت ھای بھره وری فن آوری را برای افراد ترسيم نماید و آنھا ر

 بھينه و اشتغال زایی برای جوانان در بحث توسعهٔ فننسبت به فن آوری دارد نباید صرفاً خود فن آوری باشد بلكه كار آفرینی را در جھت استفادهٔ

ين مسئوليت خطيری شوند در بحث كار آفرینی میآوری در نظر داشته باشد .به این دليل مسئولين دانشگاه به تنھایی نمی توانند عھده دار چن

ی به صورت گسترده عملی نشده است ، مردم به یك نقشتوانند جنبهٔ ارشادی و اغنایی افراد را ایفا كنند چون در كشور ما ھنوز پدیدهٔ كار آفرین

ی و صنعتی امكان ریسك بسيار باT استھدایتی نيازمندند كه در عرصهٔ عملی فن آوری پيش قدم شوند . از آنجایی كه در بخشھای خصوص

رصت بيشتری برای رشد پيدا نماید ایجاد مؤسسات ودانشگاه می تواند به عنوان حوزهٔ دولتی حامی مردم شود تا با ایجاد محيط رقابتی فناوری ف

ان و فارغ التحصيCن در محيط و بستری علمیشھركھای تحقيقاتی، پژوھشی وابسته به دانشگاھھا می تواند بسيار مؤثر باشد چرا كه دانشجوی
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 دھند. در حقيقت به بيانی زیباتر آنچه را كه بالقوهتحقيقاتی قرار می گيرند كه می توانند آنچه در این دانشگاه آموخته اند در معرض حضور قرار

وجه به ظرفيت ھا و محدودیت ھا ی كشور از لحاظ كاردارند در این مسير بالفعل نمایند . می توان اميدوار بود كه با شناخت دقيق این عمل وبا ت

ری ھای مفيد و مؤثر تری برای مقابله با بحران بی كاریآفرینی و ميزان بھره برداری از عوامل و منابع پایه ای توليد بتوان تصميم ھا و سياست گذا

اتخاذ نمود .

●ضرورت كار آفرینی در دانشگاھھا :

ن می كوشد از پيشرفته ترین فناوریھای قبCً خلقبعضی از صاحبنظران* معتقدند كه فناوری پيشرفته محصول كار آفرینی است . ھر مدیر كار آفری

جامد . فناوری دارای سه بعد (دانش ، ابزار و روش )شده در كار خود بھره جوید . اما حاصل فعاليت او نيز خود به ابداع فناوری جدید تری می ان

ھر بعد به طور طبيعی ابعاد دیگر را نيز متناسب با خوداست. تحول در ھر یك از این ابعاد منجر به تحول در فناوری می شود . به عبارت دیگر تغيير 

 در ھریك از ساق ھای مثلث ، دو ساق دیگر را نيزتغيير می دھد . فناوری ھمانند مثلثی است كه دارای سه وجه دانش ـ روش ـ ابزار است . تحول

د .متحول می كند . ھر اقدامی كه یكی از ابعاد این مثلث را تحول بخشد كار آفرینی تلقی می شو

 می كوشند در درون یك مثلث قبCً تشكيل شدهبنابراین كار آفرینی عبارت است از (مھندسی مثلث دانش ـ روش ـ ابزار ـ ) . مدیران متعارف

ی به ندرت قابل انقباض است ، جز در مواردی كه روش ھافعاليت كنند ، اما كار آفرینان می كوشند ابعاد مثلث فناوری را تغيير دھند و مثلث فن آور

نمندی فناوری ـ كاھش می یابد . در عموم مواردممكن است سير انحطاطی پيدا كنند كه ضلع روش كوچك می شود - مثلث فناوری - و بنابراین توا

اخص گسترش فناوری است . كار آفرینبعد دانش یا ابزار روبه گسترش است بنابراین مساحت مثلث را افزایش می دھد و مساحت مثلث ش

پذیری دارد .مدیری است که عCوه بر داشتن دانش (یا بينش ) و تجربه ، نوآور نيز ھست و این نوآوری خطر 

 ساخته است . ایجاد مركز و جایگاھی برای كارجھانی شدن بازارھا ، تشویق و پشتيبانی از كار آفرینی در كشور ھا را به عنوان امری ضروری

ز دانشگاھا به بازار و استخدام دانشجویان خالق ایده استآفرینان كه منابع توليد ثروت اند به سود جامعه است . ایجاد این مراكز ، انتقال فناوری ا

د دانشگاه كار آفرین ایجاد سرمایه است . كاركه به این سبب ایجاد این مراكز برای دانشگاھيان نيز سودمند است . یكی از ضرورت ھای ایجا

 فرصت شنيدن ایده ھای كار آفرینان و پرداختن بهآفرینان برای عملی ساختن اید ه ھای خود با مشكل مواجھند . از یك سو ، سرمایه داران بزرگ

ر نتيجه وجود دانشگاه كه نقش مركز پشتيبانی ازكار ھای كوچك را ندارند و از سوی دیگر سرمایه ھای خود را صرف پروژه ھای كCن می نمایند د

 است .كار آفرینی را به عنوان پل ارتباطی بين كارآفرینان و سرمایه داران ایجاد می كند ، ضروری

صل نمی شود و باید به روش ) معتقد است كه به رغم آنكه برخی از صاحب نظران معتقدند كار آفرینی با آموزش مستقيم حا١٣٨٠(اكبری ، 

ریھای نو و ایجاد كسب و كار جدید بدون آموزش وپرورشی كار آفرینان را تربيت كرد . اما ھيچ كس منكر این مطالب نيست كه استفاده از فن آو

شگاھی ، كار آفرینی در كشور ھای توسعهپژوھش در عمل دست نيافتنی است . با مراجعه به اطCعات موجود دربارهٔ افزایش رشته ھای دان

رینان بيشتر مشخص می شود . به عبارت دیگریافته و در حال توسعه ، اھميت نظام آموزشی و پژوھشی در توسعهٔ كار آفرینی و تربيت كارآف

ارتباط مستقيمی بين پيشرفت فناوری و ضرورت آموزش كار آفرینان وجود دارد .

 ) است از جمله ھدفھایEDI-Iهٔ كار آفرینی در ھند) اولين مركزی كه در دنيا ، دورهٔ آموزش ویژه كار آفرینی درون سازمانی را برگزار كرد مؤسس

اصلی این دوره می توان به نمونه ھای زیر اشاره كرد :

- اگاھی شركت كنندگان از استعدادھای نھفته كار آفرینی و ھدایت انھا به سوی نوآوری

- توسعه و ایجاد جو كار آفرینی درون سازمانی.

- كسب اطمينان از بينش و بصيرت به وجود آمده برای توسعهٔ بيشتر .

- كمك به توسعه شيوهٔ رھبری كار آفرینان در سازمان

- انگيزه افراد برای تبدیل شدن به مدیران موفق در سازمان .

●ارزش كار آفرینی

ال به آنھا اشاره می شود : ) معتقد است كه كار آفرینی و كار آفرینان منشأ آثار ارزشمندی ھستند كه در اینجا به اجم١٣٨٠(بھزادیان نژاد ، 

اورند و تجارب كشورھای مختلف نيز آنرا تأیيد می كند- ایجاد اشتغال ، رابطهٔ تنگاتنگ كار آفرین و اشتغال به گونه ای است كه محققان بر این ب١

ی خواھد یافت .كه ھر گاه فعاليت ھای كار آفرینی در یك جامعه كند و آھسته شود نرخ بيكاری آن جامعه فزون

- كار آفرینی موجب توزیع متناسب در آمد ھا و كاھش اضطراب ھای اجتماعی می شوند .٢
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- كار آفرینی موجب بھره برداری از منابع و فعال شدن آنھا برای توسعه كشور می شود٣

ژگيھای كار آفرینان است .- بھبود كيفيت زندگی ، كشف نيازھا ، ابداع و توسعه كاTھا و ایجاد خدمات جدید از جمله وی۴

●دانشگاه كار آفرین

آفرین حمایت می كند . این حمایت شامل حمایتدانشگاه كار آفرین مكانی است كه مشاغل جدید در آن خلق می شوند . این مراكز از افراد كار

آزمایشگاھھا و ... را پيدا می كنند .ھای آموزشی مالی و بازار یابی است . در نتيجه کارآفرینان امكان دسترسی به كتاب خانه ھا 

 را فراھم آورند .با آنھا ھمكاری می شود تادر چنين دانشگاھھایی برای سرمایه گذاران امكاناتی فراھم می شود تا مراكز جدید كسب و كار

 در حيطهٔ مالی و بازار یابی است .مشكCت آنھا پيش بينی شده و از فرصت ھای بدست آمده استفاده كنند كه خود تجربه ای ارزشمند

 نيز نيازمندند انجام پروژه ھای تجاری و اقتصادیدر این دانشگاھھا گردھم آوردن ذخایر مالی اھميت ویژه ای دارد و خصوصاً به كمك ھای دولتی

 كار آفرینان می باشد . نكتهٔ مھم دیگر وجود تقاضاھمراه با فن آوری روز كم ھزینه است و استفادهٔ بھينه از ذخایر مالی نيزاز ویژگيھای شاخص

سلماً در توسعهٔ فناوری ھای جدید پيش روبرای فعاليت و سرویس دھی در بازار است . مشاغلی كه از این دانشگاھھا بھره مند می شوند م

ارد زندگی خواھد شد .خواھند بود . این فناوریھا در توليد كا T ھا به كار رفته و منجر به باT رفتن سطح استاند

ال بھره را ببرد ھمچنين وجود افراد توانا و شایسته ،دانشگاه كار آفرین باید به بازار دسترسی داشته و از تجارب افراد صاحب تجربه در بازار كم

عCقه مند و خCق در چنين مجموعه ھایی ضروری است .

ی باشد وجود جلسات برای تبادل اطCعات و فعاليت ھادر این مراكز ارتباطات افراد و گروھھا به صورت باز و افقی است كه معموTً غير رسمی نيز م

 ارتباط ایده ھای نو وجود داشته باشد وكارضروری است و از ایده ھای جدید و خCق استقبال می شود . ھر چند كه باید مكانيزم ھایی برای

با ارزش ترین منبع به حساب می آیند وگروھی با ارزش و سودمند محسوب شود . در این دانشگاھھا نيروی انسانی و خصوصاً دانشجویان 

ا آرمان مدون ، آینده نگر ، مشتری گرا و نو آور نوشتازریسك پذیری و نوآوری آنھا نيز حمایت به عمل خواھد آمد . می توان شعار این دانشگاھھا ر

.●ویژگيــھا

 عنوان یك سازمان محسوب می) برای سازمانھای كار آفرین ویژگيھایی در نظر گرفته است كه از آنجایی كه دانشگاه نيز به١٣٧٨( صمد آقائی ، 

شود می توان این ویژگيھارا به آن نيز تعميم داد :

ساخــتار

غير متمركز بودن

غير رسمی بودن

عمودی و افقی بودن ارتباطات

در انحصار نبودن اطCعات

گروھی بودن كار ھا

برخورداربودن از ساختار سازمانی كه مانع ایجاد اید ه ھای نو نباشد

كنترل سھل گير و غير رسمی

داشتن كاركنان توانمند

حمایت مدیریت

قدردانی مدیریت از افراد ریسك پذیر

قدر دانی مدیریت از افراد صاحب ایده

تحمل كردن انحراف از قواعد كار كنان

متولی شدن طرحھای كار آفرینانه ، داشتن تنوع در حمایت ھای مالی مدیریت

حمایت مدیریت از طرحھای كوچك آزمایشی

به كار گيری ایده ھای جدید كار كنان

تغذیه مالی برای شروع و حركت طرح ھای نو

قدرت تصميم گيری مدیریت

www.takbook.com

www.takbook.com



●دانشگاه كار افرین و صنعت

ھره می جویند به این جھت فر آیند ھای علمی و صنعتیشركتھای صنعتی كه با یك دانشگاه كا ر افرین در ارتباط باشند از مزایای فن اوری آن نيز ب

این مجموعه ھا دانشجویان باید مجموعه ای ازدانشگاھھا باید تكميل شده و ایجاد این شركتھا از دل پژو ھشھای دانشگاھی رخ می دھد . در 

 قرار می دھد شروع به فعاليت در عرصهٔ صنعت نمایند . دردانش و مدیریت كار آفرینی را تواماً آموخته و با امكانات Tزم كه دانشگاه در اختيار آنھا

 كامل می توانند از دانشگاھھا جدا شوند ولیچنين مواردی معموTً امكان ایجاد شركتھای خصوصی مھيا شده و این شركتھا كم كم و با آمادگی

ز در صورت موفقيت به اجرای پروژه ھا و توسعهٔھمچنان از حمایت و پشتيبانی دانشگاه بھره مند خواھند بود ضمن این كه این مراكز صنعتی ني

 جانبه است كه مراكز صنعتی از دانش و تكنولوژی دانشگاھھا و از٢تحقيقات و فن آوری دانشگاھھا كمك خواھند نمود . این ارتباط ، ارتباطی 

ن مراكز بھره مند خواھد بود . با تسھيل روابط علمی ودانشجویان و كار آفرینان خCق و با استعداد بھره گرفته و دانشگاه نيز از كمك ھای مالی ای

ھای مؤثر در حمایت از دانشگاھھای كار آفرینصنعتی مرتبط با كار آفرینی پيشرفت علم و صنعت سھل تر و سریع تر خواھد گشت . یكی از نھاد

مؤسسات و شركتھای صنعتی و تحقيقی است .

●كار افرینی توأم با فن آوری

 فرایند داشتن وجوه و٢ می كند علت مھم تركيب این آغاز كار آفرینی با فن آوری كار آفرینان است و در حقيقت نقشی بسزا در توسعهٔ جامعه ایفا

یی .آرمانھای مشترك است : از جمله خCقيت و نوآوری ، سود اوری و اشتغال ، داشتن دانش و توانا

به نوآوری در فن آوری شروع می كند و گسترش میدر اصل دانشگاه كار آفرین و فن آوربرای كسب سود ، راه اندازی یك كسب و كار را با اقدام 

ر است . به این معنا كه خود دانشگاه باید باور داشتهدھد . البته جا انداختن فرھنگ كار آفرینی در این فرآیند از ضرورت و اولویت خاصی برخوردا

. بعد از آن سعی در فرھنگ سازی كار آفرینی توامباشد كه كار افرین ، نسل بسيار پتانسيل دار در سطح جامعه است . این باور بسيار مھم است 

ھدفمند ی كه در دانشگاه ھا برقرار می شودبافن اوری نماید كه توسط رسانه ھای جمعی مثل صدا و سيما ، مطبوعات و سمينارھای متعدد و 

امكان پذیر خواھد بود .

و مبتكران و مدیران و سياستمداران انجام شود .به وجود آوردن كار آفرینی در تعامل با فن آوری باید توسط آحاد جامعه از جمله دانشجویان 

مراحل اجرایی ساختار دانشگاه كار آفرین

بررسی وضعيت موجود ساختار دانشگاه از طریق تحقيق و پژوھش

جمع آوری و تجزیه و تحليل اطCعات جمع آوری شد ه برای ترویج كار آفرینی وفن اوری

اصCح ساختار موجود برای تبدیل به ساختار كار آفرین

طراحی و توصيف مدل اطCع ساختار کار آفرینی

اجرای آزمایشی مدل كار آفرینی

ارزیابی و نھایی كردن مدل كار آفرینی

 خوردار است كه امكان به روز كردن خCقيت ھا واصوTً دانشگاھی كه به دنبال ترویج شيوه ھای كار آفرینی و فناوری پيشرفته است ازساختی بر

 در دانشگاھھا از صرف منابع برای استفاده ازایده پردازی را تشویق می كند و به نوعی آن را در وظایف مختلف دانشگاه پيش بينی می كند .

ه پردازی و نوآوری در گير شده تا مھارت Tزم راخCقيت ھا ھراسی وجود ندارد اگر دانشجویان می توانندبه صورت فردی یا گروھی با فرآیند اید

 كه بر اساس شایستگی ھا و قابليت ھای خود میكسب كرده و بكار ببندند ، امكان رشد در دانشگاه دور از ذھن نيست و دانشجویان یقين دارند

نوان ارزشی مطلوب انگاشته می شود . ساخت چنينتوانند در دانشگاه رشد كرده و به براورده ساختن آرمانھای آن كمك كنند . رقابت سالم به ع

شد و بالندگی فردی و گروھی در سطح بسياردانشگاھی افقی و پو یا است در چنين مركزی انعطاف پذیری برای ایجاد تحول و حركت به سوی ر

فيت نھادینه خواھد شد .باTیی است . از آنجایی كه تخصيص منابع به سوی دست یابی به كار آفرینی با T است تضمين كي

ست كه در تركيب اھداف كار آفرینی دخيلآنچه مسلم است این است كه دانشگاه خود تحت تأثير متغيرھایی چون فناوری ، فرھنگ و محيط ا

رینی باشد راھكارھای زیر پيشنھاد می شود :خواھند بود . برای به وجود آوردن دانشگاھی كه متناسب با ترویج كار آفرینی توأم با فن اف

معين نمودن اھداف

بررسی وضعيت دانشگاه از نظر سازماندھی و كار آفرینی

توجه به توسعهٔ تكنولوژی و فن اوری
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تجزیه و تحليل نيازھا

طبقه بندی و ارزیابی طرح ھای قابل انجام

ایجاد دوره ھای آموزشی برای اساتيد

ایجاددوره ھای ارتباطات و بازار یابی

افزودن واحد كار آفرینی به واحدھای عمومی دانشگاه

ایجاد شرایط احراز مشاغل با ھدف ارتقای سطح مھارت ھای شاغلين

كسب مھارت ھمراه با دانش Tزم برای انجام كار آفرینی

مدل سازمانی مناسب كه به صورت بالقوه و بالفعل به رشد كار آفرینی كمك كند .

●●نتيجه گيری

توليد كا T ھا و خدمت كار  تواند از طریقفناوری جزئی از كار آفرینی است و پيشرفت و توسعهٔ آن در خدمت  افرینی است . دانشگاه می 

د زمينهٔ مناسب را فراھم سازد چرا كه كشوریشناسایی و بكار گيری عوامل محيطی ، اقتصادی و فرھنگی كه ظھور كار آفرینی را آسان می ساز

ت یابی به كار افرینی باید جنبه ھای مختلف آن راكه دارای تعداد زیادی كار آفرین باشد از محركھای اقتصادی قویتری برخوردار است . برای دس

تيبانی از كار آفرینی درمنابع ایران بوجود آورد تاباسنجيد و آن را تقویت نمود . با انجام پژوھشھای مناسب می توان دانشگاه رابه صورت مركز پش

 پشتيبانی از كار افرینی فرایندی زمان بر است وفعاليت مناسب بر شكوفایی فناوری و افزایش توان رقابتی صنایع تأثير گذار شود . فعاليتھای

نعت باید به خوبی در بررسی ایده ھا و خCقيت ھایاعتقاد و التزام مدیریت اینچنين دانشگاھھایی نباید گذرا و مقطعی باشد و مسایل و اھداف ص

كار آفرینان گنجانده شود .

منبع : فکر نو

http://vista.ir/?view=article&id=229955

عدالت يا تبعيض در کنکور

وقتی که گروه یا حزبی موضوعی را به عنوان شعار خود انتخاب می کند،

بدین معنا است که اوT ً، آن موضوع را به عنوان مشکل و مسأله ای مھم

برای جامعه شناخته و درصدد رفع آن برآمده است. ثانياً، حل این موضوع و

راھکارھای اجرایی شدن آن چنان در ذھن متوليان آن شعار جا افتاده است

به صورت به سرعت  مواجه شوند،  پرسشی  با  زمينه ای که  در ھر  که 

ھماھنگ پاسخی برای آن موضوع ارائه می دھند که در جھت تحقق شعار

بود. اجرای عدالت  آنان است. عمده ترین شعار دولت جدید ھم،  محوری 

بنابراین انتظار می رود که تمامی سياست ھای آن نيز در جھت اجرای بيشتر

از جمله قبC ً در عرصه ھای مختلف  باشد.  تبعيض  از  دور شدن  و  عدالت 

٣اقتصادی مفصل نوشته ام که چرا و چگونه و براساس چه آماری در این 

سال نه تنھا شاھد بھبود شاخص عدالت نبوده ایم، سھل است که ضریب

www.takbook.com

www.takbook.com



 سال بدتر از پيش شده٣جينی که یکی از معرف ھای عدالت است، در این 

است. در این یادداشت نيز می توان به افزایش بی عدالتی در حوزه آموزش

اشاره کرد.

کنکور نتایج  جزئيات  به  نسبت  کنکوری  جوانان  گذشته  ھفته  طی 

اعتراض ھای گسترده ای داشته اند و کار به مجلس ھم کشيد. بسياری از

رتبه ھای با  حتی  که  داشته اند  بيان  شھرستان ھستند  ساکن  که  آنان 

 در کنکور۵٠ زیرا مگر ممکن است کسی با رتبه مثC ً دورقمی در کنکور قبول نشده اند، شاید در ابتدای امر پذیرش چنين اتفاقی غيرمعقول بنماید،

اقی رخ می دھد. سياست ھای بومی کردنقبول نشود؟ اما توجه بيشتر به سياست ھای اخير در پذیرش دانشجو، نشان می دھد که چنين اتف

داوطلبان استان محل از  یک دانشگاه  پذیرش  از ظرفيت  معنا است که سھم مھمی  بدین  درنتيجهدانشگاه ھا  دانشگاه گرفته شود.   ھمان 

بيرجند در کنکور شرکت کرده و در رشته ریاضی رتبه  مثC ً در  با۵٠دانشجویی که  برق است طبعا   آورده است و فرضاً عC قه مند به رشته 

 دانشگاه زده است. وی حتی٣ دانشگاه مھم تھران قبول می شود، به ترتيب گزینه  ھای مذکور را در ٣اطمينان خاطر از اینکه در رشته برق یکی از 

 احتياط انتخاب کرده است اما ھنگام اعC م نتيجه متوجهیقين دارد که در اولين رشته انتخابی نيز قبول می شود، لذا دو مورد بعدی را صرفاً از باب

جه رد شده است.می شود که چون در تھران ساکن نبوده، شانس او برای قبولی بسيار بسيار اندک بوده و در نتي

کس آن این است که داوطلب ساکن استان تھراناین مورد را به تمام سطوح و رتبه ھای دانشجویان شھرستانی می توانيد تعميم دھيد. نتيجه ع

٣۵٠٠ یا حتی ٣٠٠٠ احتماT ً می توانسته در پایين ترین رشته مھندسی در تھران انتخاب شود، امسال با رتبه ٢٠٠٠که سال ھای پيش مثC ً با رتبه 

ميان مناطق مختلف کشور کمتر شده است اماھم قادر به پذیرش در این رشته می شود. در دو دھه گذشته به دT یل متعدد نابرابری آموزشی 

 نفر در١٣٠ شاخص پذیرفته شدگان در کنکور نسبت به جمعيت برای استان ھای مختلف از رقم ١٣٨۴ھنوز ھم این نابرابری وجود دارد. مثC ً در سال 

 نفر در یکصد ھزار نفر جمعيت در یزد افزایش می یابد. این رقم برای٧٣٠یکصد ھزار نفر جمعيت در استان سيستان و بلوچستان آغاز شده و تا رقم 

 درصد دانشجویان دولتی کشور در مراکز آموزش عالی تھران ھستند، در حالی که جمعيت٢٢ نفر بوده است. از سوی دیگر بيش از ۴٨٠تھران 

از درصد باشد در نتيجه بومی کردن پذیرش دانشجو، سبب می شود که شکاف و نابرابری مذکور بيش ١٧ تا ١۶تھران از کل کشور شاید حدود 

بد. شاید این سوال برای کسی پيش آید که چراپيش شود و شانس داوطلبان استان پيشرفته تر که ھم اکنون ھم باT تر است، باز ھم افزایش یا

چنين تصميمی اتخاذ شده است؟

ھای محروم از دیگر استان ھا کمتر شود؟مگر تحقق شعار عدالت مستلزم آن نيست که در جھت عکس گام برداشته شود تا فاصله ھای استان 

ستانی عمل شود؟ ھنگام تخصيص بودجه بهبعC وه مگر توزیع بودجه و امکانات به صورت استانی اقدام می گردد که موقع پذیرش دانشجو ا

؟ روشن است که تصميم اخذ شده از ھر حيثدانشگاه تھران و صنعتی شریف و پلی تکنيک، آیا از منطق بودجه ملی تبعيت می شود یا استانی

ن تصميم به دليل اولویت ھای دیگر دولتمخالف بدیھيات منطقی و عدالت خواھانه است، پس چنين تصميمی بر چه مبنایی اخذ شده است؟ ای

 است که پيش از ھر چيز با مواردی که آن رااست که بر شعار عدالت مقدم ھستند؛ یعنی امنيت، فرھنگ و اقتصاد. سياست ھای جدید درصدد آن

در امور سياسی فعال تر برخورد می کنند و اینامنيتی و فرھنگی می نامد برخورد کند. مجموعه برداشت ھا این بوده که دانشجویان شھرستانی 

ن موجب کاھش نظارت ھای خانوادگی شدهمشکل امنيتی است. ھمچنين دور شدن دختران از محيط خانواده و کسب استقC ل نسبی از سوی آنا

تأمين خوابگ بعC وه  نيست.  دانشگاه ھا  در  به ویژه  فرھنگی  مطلوب سياست گذاران  وضعی  کهو چنين  دولتی  برای  نيز  تحصيلی  و ھزینه  اه 

 نشان فرھنگی،٣ آموزشی را زده اند تا با یک تير چاله چوله ھای مھم تری دارد که باید پر شوند، بر دوش آنان سنگينی می کند، لذا قيد عدالت

رض زیر ھم گریبانگير خواھد شد.امنيتی و اقتصادی را یکجا بزنند، غافل از اینکه این ھدف نه تنھا محقق نمی شود، بلکه عوا

حروم می شوند و سطح آموزشی آنھا پایين خواھد بوددر درجه اول دانشگاه ھای اصلی معتبر کشور از پذیرش تعداد زیادی از داوطلبان بااستعداد م

فزایش سطح علمی آنھا نمی شود، زیرا آن دانشگاه ھااما ورود این داوطلبان با استعدادتر به دانشگاه ھای شھرستان ھا و درجه دو لزوماً موجب ا

انات، در ھر دو نوع دانشگاه موجب اختC ل در وضعيتفاقد نيروی آموزشی و امکانات پيشرفته ھستند، در نتيجه حضور این نيروھای نامتوازن با امک

حوه پذیرش دانشجو واکنش نشان خواھند داد. در گامآموزشی آنھا خواھد شد. دانشگاه ھای معتبر نيز سکوت نخواھند کرد، و کم کم در برابر این ن

ناعادT نه مواجه شده اند را چه کسی پرداختبعدی ھزینه ھای عصبانيت و اختT C ت روحی و روانی ایجادشده در دانشجویانی که با این وضع 

 ھای جوانان مربوط به مسائل کنکور و عدم موفقيت ھاخواھد کرد؟ حتماً تاکنون خوانده اید که تعداد زیادی از ناھنجاری ھای روانی و حتی خودکشی
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د را مورد ظلم حس می کنند، چون نمی توانند استيفایدر آموزش عالی بوده است، بنابراین تردید نباید کرد که ده ھا ھزار نفری که از این حيث خو

 یا تحصيل در تھران رواج پيدا می کند.حق کنند، به نحو دیگری واکنش خود را بروز خواھند داد. از ھمين امسال، مھاجرت به تھران و

مھاجرت خودشان یا فرستادن دانش آموزشان به تھراندرواقع خانواده ھا برای آنکه فرزندانشان در دانشگاه ھای معتبر قبول شوند، صابون مشکC ت 

 نه تنھا حل نمی شود که از سال جاری با عوارضرا به تن می مالند و درواقع مشکC ت فرھنگی و امنيتی و حتی اقتصادی مورد نظر تصميم گيران

نيست و  نشان می دھد که عدالت، شعار واقعی  اینھا  آنان را خواھد گرفت. ھمه  بدھند،بيشتری گریبان  اگر ھم صادقانه چنين شعاری را 

 احتمال درست٣ان وجود ندارد. البته شاید ھم ھر اولویت ھای دیگری موجب نادیده گرفتن آن خواھد شد و یا اینکه درک درستی از عدالت ميان آن

جز این ندارد.باشد. شناور شدن کلمات و مفاھيم و ظلمی که به ارزش ھایی چون <عدالت> شده است، نتيجه ای 

منبع : روزنامه اعتماد ملی

http://vista.ir/?view=article&id=339412

عقدغيابی صنعت و دانشگاه

 ساله - برابر با عمر٧٠طرح ارتباط موثر بحث صنعت و دانشگاه سابقه ای 

دانشگاه در کشور ما دارد. اما برغم توافق عمومی بر ضرورت و اھميت این

مھم، سوال اینجاست که چرا قدم جدی و موثری در این قلمرو برداشته

نشده است؟ و از آنجا که یکی از مھمترین حلقه ھای مفقوده تحقق جنبش

باید دید چه عواملی مانع باشد  نرم افزاری ارتباط صنعت و دانشگاه می 

بزرگراه صنعت و دانشگاه است؟ و چه راھکارھای عملی در شکل گيری 

جھت رفع موانع پيش رو و تحقق این رویای دیرینه که شرط Tزم سمت

اولين باشند؟  موثر  توانند  ثروت است می  توليد  توليد علم بسوی  گيری 

١٣۶١حرکتی که دولت در این راستا انجام داد اواخر اردیبھشت ماه سال 

متخصصان صنعت در از  از گروھی  مصوبه ای، دولت  پی  در  افتاد.  اتفاق 

دانشگاه خواست موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه را در جھت ایجاد پيوندی

این نمایند. حاصل  بررسی  و صنعتی  مراکز علمی  بين  و مستمر  نزدیک 

و آموزش عالی وقت انجاميد.بررسی به استقرار دفتر مرکزی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه معاونت پژوھشی وزارت فرھنگ 

با اھدافی ھمچون: « ایجاد ارتب اط مستقيم و موثر بين واحدھای صنعتی و مراکزوبه این طریق فعاليت دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ھا 

ھنگی امر آموزش با سياست مذکور»،آموزشی به منظور اتخاذ سياست صنعتی صحيح در جھت رسيدن به استقCل و خودکفایی صنعتی و ھما

، چھارده وظيفه برای دفاتر ارتباط با صنعت، به دانشگاه ھا ابCغ شد۶١/١١/١٢آغاز گردید. به منظور تحقق این اھداف طی بخشنامه ای در تاریخ 

حقيقات در مورد آنھا.پيگيری تشکيل کCسھای بازآموزیکه مھمترین آنھا عبارت بودند از:دریافت پروژه ھای پيشنھادی و مورد نياز صنایع و انجام ت

ی به مراکز صنعتی منطقه.اما علی رغمشاغCن بخش صنعت در دانشگاه.معرفی کادر علمی دانشگاھھای نيازمند به گذراندن دوره ھای علم

٧٠ و ۶٠کننده ای برای ما ندارند. در دو دھه ھزینه ھا و تCشھای صورت گرفته، پس از گذشت بيش از دو دھه شواھد و قرائن، خبرھای خوشحال 

 ایجاد پارکھای علمی و فناوری حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه بارقه ای از اميد را٨٠اوضاع به ھمين منوال گذشت تا اینکه در ابتدای دھه 

www.takbook.com

www.takbook.com



 و ساله دارد و تجربه موفقی در اروپا و آمریکا داشته است، لکن با وجود شرایط حاکم بر صنعت۵٠روشن نمود.طرحی که در دنيا سابقه ای 

 شد.دانشگاه در کشور ما، اشکاTتی که در بخش موانع ذکر خواھيم کرد دامنگير این طرح نيز خواھد

● موانع و مشکCت این طرح

انبه در مورد پيوند این دو نھاد موثر و ميزان نقش▪ اولين و مھمترین مشکل در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه، نبودن یک استراتژی مدون و ھمه ج

طعی و بخشی است محکوم به زوال خواھد بود.دولت در این ميان است. به عقيده نویسنده ھر حرکتی بدون لحاظ این استراتژی از آنجا که مق

موثر باشند.استراتژی مذکور خط مشی منظومه ای است از تمام عوامل و بخشھایی که در این جھت می توانند 

ب این موضوع  نظام آموزشی است. اھميت  باشد  موانع  العبورترین  از صعب  مانع دیگری که شاید  موانع دیگر وقتی▪  قدری است که اغلب 

 نظام صنعتی کشور ھمچون سدی بزرگ درکالبدشکافی می شوند بنوعی سر از نظام آموزشی در می آورند. شکل نظام آموزشی غير مرتبط با

زھای واقعی صنعت، از صنعت و دانشگاه دو دنيایمقابل جریان ارتباط صنعت و دانشگاه ایستاده است. عدم تطبيق عناوین دروس دانشگاھی با نيا

دانشگاھھای ما تدریس می شود تا چه حد درکامC متفاوت ساخته است. چنانکه ھمواره جای این سوال باقی است که آنچه به عنوان دانش در 

صنعت خودرو و کشتی بوده است؟و آیا رشتهجھت نيل به آرمانھا و مسائل جاری کشور موثر بوده است؟ آیا رشته مکانيک ما در خدمت تحول 

ر این ميان درصد بزرگی از اساتيدی که بااقتصاد ما بسمت حل معضCت ریشه ای اقتصاد از جمله فقر و تبعيض و شکاف طبقاتی رفته است؟ د

 واحد کارآموزی اجباری که تنھا نقطه٣ یا ٢نند. صنعت آشنایی چندانی ندارند و صرفا چھره ھایی علمی و تئوری ھستند نيز کار را مشکلتر می ک

را بگونه ای جلو می برد که وقتی دانشجو ازاميد است به بدترین وضع ممکن برگزار می شود. مجموعه این معضCت به ھمراه موانع دیگر کار 

از آن نمی داند. مشکل سوم وجود برخی تضادھادانشگاه فارغ التحصيل و وارد صنعت می شود به دنيای جدیدی پا گذاشته که تقریبا ھيچ چيزی 

نياز دارد و تحقيقات به زمان. از طرف دیگر صنعتدر ماھيت صنعت و دانشگاه است. دانشگاه توليد علم می کند، توليد علم به تحقيقات و پژوھش 

ش کم حوصله است. در پژوھش اصلی کلی وجودکه توليد ثروت می کند می خواھد در کمترین زمان به بيشترین سود دست یابد و در برابر پژوھ

 اما این مسئله ای است که صنعت کمدارد و آن اینست که تحقيقات ممکن است به موفقيت نرسد و یا در طوTنی مدت نتيجه بخش باشد،

نمی فھمد با این وجود یافتن زبانی مشترک برایطاقت، بسادگی آن را برنمی تابد. به تعبير دیگر، عقل بازاری صنعت، زبان علمی دانشگاه را 

عت و دانشگاه است. در دانشگاه معيار ارزش برایصنعت و دانشگاه قدری دشوار بنظر می رسد. تضاد دیگر در ارزشھای بعضا نامتناظر حاکم بر صن

بکار مشکCت روز صنعت کشور بياید یاکيفيت علمی اساتيد و ارتقای ھيئت علمی ميزان درج مقاTت علمی در مجCت خارجی است چه آنکه 

 و کاربردی برای مسائل واقعی خود است.نياید. حال آنکه صنعت بدنبال مرھمی برای زخمھای خود می گردد و در پی راه حل ھایی اجرایی

ا ھردو مقوله ھایی وارداتی ھستند و در اثر یک▪ آفت دیگری که برخی از صاحب نظران برآن اذعان دارند اینست که صنعت و دانشگاه در کشور م

 مربوط می١٢٨٠ت نساجی است که به سال نياز درون زای اجتماعی مطرح نشده اند.اولين صنعت به معنای فنی و مدرن آن در کشور ما صنع

ا ساختار آموزشی و اداری امروزینش دانشگاهشود و ھمچنين صنعت نفت که تمام ارکان آن توسط خارجی ھا اداره می شده، و اولين دانشگاه ب

د در باز می گردد، ھر دوی اینھا بھمراه سيل خروشان تکنوکراسی و مدرنيته که از غرب جاری می ش١٣١٣تھران است که سابقه آن به سال 

 دھه از قدمت آن دو، ھنوز جایگاه٧زدیک به حالی که روح خود را جا گذاشته بودند تنھا جسدشان به کشور ما رسيد. بھمين دليل با گذشت ن

صلی آنھا فھميده اند، بدرستی درک نشده است. چنينواقعی خود را بدست نياورده اند و نيازشان به یکدیگر، آنگونه که طراحان و توليدکنندگان ا

است که ھریک به راه خود می روند و مسيری واحد برای نيل به ھدفی واحد را نمی پيمایند.

رک اغلب این کوششھا اینست که آنھا▪ دیگر آنکه اگرچه کوشش ھایی در جھت پيوند صنعت و دانشگاه صورت گرفته اما عيب مھم و مشت

. آنچه روشن است اینست که تا زمانی که مقولهخواسته اند رابطه ای فرمایشی و اجباری و گاھی تشویقی بين این دو نھاد موثر ایجاد نمایند

نعت و اھالی دانشگاه رد و بدل گردد، انتظارصنعت و دانشگاه در حد نسخه ای تاخورده باقی بماند و ھمچون کادویی زرورق شده بين اصحاب ص

وقوع کار بزرگی را نباید داشت.

● چه باید کرد؟

آن دولت است. دولت با نگاھی از باTتر وپشت ميز مذاکره دو نفر نشسته اند، صنعت و دانشگاه. درحالی که جای شخص ثالثی خالی است و 

وس دیگر طی استراتژی جامعی، مسير اضCع مثلثقدرتی نافذتر باید مثلث ارتباط صنعت و دانشگاه را تکميل کند و این راس فوقانی به کمک رئ

صنعت بسمت دانشگاه. دليل آنھم بی اعتمادیمذکور را ترسيم نمایند- تا کنون جھت ارتباط، بيشتر از دانشگاه به سمت صنعت بوده است تا 

باید بيشتر وارد ميدان شود و در دانشگاھھاصنعت نسبت به دانشگاه و دليل این نيز عدم تطبيق خروجی دانشگاه با ورودی صنعت است. صنعت 
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نده نقش اصلی دارند خود صاحب دانشگاهسرمایه گذاری کند تا چرخه پژوھش بگردش در آید و حتی صنایع بزرگ که در استراتژی صنعتی آی

 نيازسنجی از صنعت در مورد سيCبس دروس ارائهتخصصی شوند. از سوی دیگر دانشگاه نيز باید اعتماد صنعت را فراھم نماید. باید با مشورت و

انی، آشنایی با بازار کار و شيوه ھای کارآفرینیشده تجدید نظر کند. واحدھای بين رشته ای مانند مدیریت، اقتصاد، مبانی حقوق و اصول بازرگ

نشگاھھا برپا گردند تا فضای تئوریک مطلقبطور جدی به واحدھای اجباری اضافه شوند. نمایشگاھھای فصلی صنایع و بنگاھھای صنعتی در دا

باید برای اساتيدی که به اصطCح یکقدری شکسته شود و بينش و انگيزه دانشجویان نسبت به دنيای پيش رویشان تقویت گردد.دانشگاه  

ز آنھا در جھت ایجاد این پيوند بيشتر کمکدستشان به گچ دانشگاه و دست دیگرشان به روغن صنعت آغشته است اعتبار بيشتری قائل شود و ا

صنعت متوازن شود و در این جھت دانشگاھھا ازبگيرد. ظرفيت پذیرش دانشجو بخصوص در رشته ھای مھندسی کاربردی( و نه علوم پایه) با نياز 

کميت بسمت کيفيت حرکت نمایند.

● بررسی چند طرح

▪ پارکھای علمی و فناوری:

اند. چراکه ساله دارد و اکثر دانشگاھھای معتبر دنيا برای ارتباط با صنعت به سراغ این پارکھا رفته ۵٠پارکھای علمی و فناوری در جھان قدمتی 

) بوده و ارتباط نزدیکی را با شرکتھا بوجود می آورد. در این مسير « پارک پژوھشی مثلثی»RDفعاليت انجام شده از نوع تحقيق و توسعه(

 پارک٨٠٠ دھه بيش از ۵ودند. امروز پس از گذشت کارولينای شمالی در آمریکا و « پارک علمی کمبریج» و « ھریوت وات» در انگلستان پيش قدم ب

ھا می باشند. کشور دنيا فعاليت می کنند که اکثر آنھا توسط دانشگاھھا پایه گذاری شده یا وابسته به آن۵۵علمی، تحقيقاتی و فناوری در بيش از 

 مرکز رشد در استانھای٢٨ پارک علمی و فناوری و ٨در ایران نيز مدتی است به پارکھای علمی توجه بيشتری شده است بطوریکه اکنون حدود 

 دارند.مختلف به ثبت رسيده اند. که البته برای پيدا کردن جایگاه واقعی خود به زمان بيشتری نياز

):tank think▪ کانون ھای تفکر( 

نش و سياست بود. موسسه رند، اولين واژه « کانون تفکر» به شکل رسمی مورد استفاده قرار گرفت و ھدف آن، ایجاد ارتباط بين دا١٩۶٠در دھه 

نيروی ھوایی آمریکا تاسيس شد. بطور کلی کانون ھای تفکر، مرا١٩۴٧نھادی بود که رسما درسال  کز مستقل با عنوان « کانون تفکر» در 

آنھا درواقع به مثابه پلی ميان آنان و دولت عملسياست پژوھی و استراتژی پردازی ھستند که با بھره گيری از خبرگان جامعه و جمع آوری آرای 

ر کانونھای تفکر، ایفای نقش یک مرجعمی کنند و تصميمات و سياست ھای کاربردی و مشخصی را به مسئولين پيشنھاد می دھند. ھدف دیگ

ترین حوزه ھای فعاليت کانونھای تفکر دانشگاھھامستقل و ارزیابی نقادانه سياست ھا و برنامه ھای دولت یا دستگاه سياستگذار است.یکی از بھ

لوژی و صنعتی کشور گام بردارند. و در تکميلھستند که می توانند در جھت تقویت و گسترش نقش خود به عنوان ناظری آگاه بر نظام ملی تکنو

چرخه دولت، دانشگاه و صنعت نقش کاتاليزوری موثر را بازی نمایند.

منبع : روزنامه ابتکار

http://vista.ir/?view=article&id=283467

علم بھتر است يا فوق برنامه

ترین و مھمترین وظيفه دانشجویان در محيط دانشگاھی، توجه به اصلی 

درس و تحقيقات علمی است و آنچه دانشجویان را از دیگر افراد متمایز می

کند، سطح سواد و دانش آنھا است.
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نيز  Tبا پيشرفته و  به این که زمينه ھای علم آموزی در سطوح  توجه  با 

نخبگان و پرورش  از دیرباز کانون  درکشور ما فراھم است و این سرزمين 

اندیشمندان بوده است، وظيفه دانشجویان در پيمودن مدارج باTی علمی

سنگين تر می شود. البته نباید دور از ذھن داشت که امکانات آموزشی نيز

در برخی مواقع از کيفيت Tزم برخوردار نيست اما در ھر حال این مسئله

چيزی از رسالت اصلی دانشجو و دانشگاه کم نمی کند.

علم اندوزی، مطالعه و پژوھش در شرایطآنچه ھم اکنون در فضای دانشگاھی کشور با آن مواجه ھستيم این است که توجه قشر دانشجو به 

براین شاید برخی معتقد به این باشند که کيفيت ومناسبی قرار ندارد و آنھا از ظرفيت فعلی نظام آموزشی به طور کامل استفاده نمی کنند. بنا

يفيت نيز بھره برداری کافی و مناسب نمیامکانات آموزشی کشور دارای کمبودھایی است اما حقيقت این است که از ھمين سطح امکانات و ک

ند اما سؤال اساسی اینجا است که آیا ماشود. در تعداد زیادی از دانشگاه ھای کشور، استادان بنام و صاحب اندیشه در حال تدریس ھست

 واقف ھستيم و خود را ملزم می دانيم که باید ازدانشجویانی که در محضر این استادان ھستيم، این فرصت را غنيمت می شماریم ما تا چه اندازه

این ظرفيت، بيشترین استفاده را ببریم

، مسئله ای است که کم و بيش در محيطتمایل به کم کاری علمی و عCقه نداشتن به تحقيق و پژوھش در موضوعات و واحدھای مختلف درسی

قيق در یک مسئله علمی را به دانشجویاندانشگاھی به چشم می خورد. ما دانشجویان بھتر از ھر کسی می دانيم که اگر استاد بخواھد تح

 ھای باTتر می رویم تا سوژه و تحقيق مورد نظرواگذار کند، چه عکس العمل ھایی را در پی خواھد داشت. برخی از ما به دنبال دانشجویان ترم

ما نگه داشته باشند) تحویل بگيریم و به استاد خود ارائهاستاد را از آنھا (که قبCً شاید آن را تھيه کرده و دست به دست و سينه به سينه، تا زمان 

ر فصل امتحانات جبران کنيم.کنيم. برخی از ما نيز قيد نمره و امتياز تحقيق را می زنيم و سعی می کنيم این کمبود را د

ش تحقيق و کارکرد آن آگاھی نداریم و نمی دانيم کهھمه این مسائل از آنجا ناشی می شود که ما روش تحقيق را نمی دانيم و باTتر از آن، به ارز

وزانه چند ساعت (مفيد) مطالعه داشتهھدف و رسالت اصلی ما در محيط دانشگاھی چيست. دانشجو باید برای رشد و ارتقای علمی خود، ر

ردرسی اختصاص دھد، اما شاھد ھستيم کهباشد و ساعاتی از فرصت خود را در خوابگاه یا فضای دانشگاه به مطالعه کتاب ھای درسی و غي

 ترم) دانشجویان را در خود می بيند و ما دانشجویانسالن ھای مطالعه و کتابخانه ھای دانشگاه فقط در روزھای امتحانات پایان ترم (و شاید ميان

 این مسئله (توجه نداشتن به جنبه علمی فضایدر زمان ھای غير از امتحانات، استقبال چندانی از این فضا نداریم. البته عوامل متعددی در

ن و توجه بيش از حد به فعاليت ھای جانبی و فوقدانشگاھی) تأثيرگذار است که در این مجال اندک فقط به برخی از آنھا اشاره می شود. پرداخت

ای سطح علم و دانش خود بازمی دارد. فعاليت ھایبرنامه یکی از مھمترین عواملی است که تعداد قابل توجھی از دانشجویان را از توجه به ارتق

ثيرگذار است اما ھمانطور که از عنوان اینمختلف سياسی، فرھنگی و ھنری ھر چند در جای خود دارای ارزش و حتی در ارتقای دانشجویان تأ

خص است که این فعاليت ھا نباید موجب افتبرنامه ھا برمی آید و از آنھا با نام «فوق برنامه» و «فعاليت ھای جانبی» یاد می شود، مش

نبی را ھمراه با توجه به علم، تحقيق و پژوھش بهتحصيلی دانشجویان شود و آنھا باید به گونه ای برنامه ریزی داشته باشند که فعاليت ھای جا

پيش ببرند.

ه دانشجویان را از تحقيق و پژوھش بازمیدرگير شدن و پرداختن به مسائل حاشيه ای ھمچون اعتراض ھای صنفی نيز از جمله عواملی است ک

شگاھی نيز می بایست خواسته ھای معقول ودارد. البته نمی خواھيم یک طرفه به قاضی برویم و باید در نظر داشته باشيم که مسئوTن دان

یان این گونه تصور می کنند که ھميشه باید از نحوهصنفی دانشجویان را تا حد ممکن برآورده کنند اما مسئله مھم این که تعداد اندکی از دانشجو

این مسئله واقعيتی است که متأسفانه درتخصيص امکانات صنفی از سوی مدیران دانشگاه ناراضی بود و تحصن ھای صنفی به راه انداخت و 

برخی فضاھای دانشگاھی کشور وجود دارد و بشدت در افت تحصيلی دانشجویان تأثيرگذار است.

 مشکCت مالی، مجبور ھستند در کنار تحصيل، یکمسئله دیگری که می توان اشاره کرد، این که تعدادی از دانشجویان به خاطر متأھل بودن و یا

 برآیند. برخی از این دانشجویان به کار دانشجوییموقعيت شغلی نيز برای خود ایجاد کنند تا بتوانند از عھده تأمين مخارج خود و خانواده شان

ار مشغول می شوند که این مسئله در ھر دو صورترومی آورند (که البته حقوق آن بسيار اندک است) و برخی نيز در محيط خارج از دانشگاه به ک

می تواند افت تحصيلی این دسته از دانشجویان را به ھمراه داشته باشد.

اد به خاطر برخی مشغله ھای کاری و مسئوليتمسئله دیگر این که برخی اوقات کيفيت کار و نحوه تدریس استاد نيز در حد مطلوب نيست و است
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رف کند. ھر چند ھمان طور که در ابتدای اینھای دانشگاھی خود نمی تواند فرصت و وقت Tزم و کافی را برای ارتقای سطح علمی دانشجویان ص

ھره ھای شاخص، ماندگار و صاحب سبک و اندیشه،نوشته اشاره شد، بسياری از استادان از توانایی ھای Tزم برخوردار ھستند و در ميان آنھا چ

ی نيز از سوی دانشجویانی کسب می شود کهبسيار مشاھده می شود. ناگفته نماند که بسياری از افتخارات علمی کشور در مجامع بين الملل

علمی در حدی است که می تواند چھرهدر ھمين محيط دانشگاھی مشغول تحصيل ھستند و این مسئله ثابت می کند که امکانات آموزشی و 

انشجویان، پرداختن به پژوھش و تحقيق و ارتقایھای ممتاز را در حد جھانی بسازد و مطرح کند. به رغم برخی مشکCت موجود، تعداد زیادی از د

سطح علمی را مھمترین رسالت خود در فضای دانشگاھی می دانند.

منبع : روزنامه ایران
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علم، تعليم، تربيت ؟!

● فلسفهٔ علم

فلسفهٔ علم یا فلسفهٔ علوم شاخه ای ست از فلسفه که به مطالعهٔ تاریخ،

ماھيّت، اصول و مبانی، شيوه ھا، ابزارھا، و طبيعتِ نتایجِ به دست آمده در

علومِ گوناگون ھّمت می گمارد. فلسفهٔ علم، از لحاظِ علمِ موردِ بررسی خود

به زیرشاخه ھایِ متعدّدی تقسيم می گردد که از جملهٔ آنھا می توان فلسفهٔ

فيزیک، فلسفهٔ شيمی، فلسفهٔ ریاضيّات، فلسفهٔ زیست شناسی، فلسفهٔ

علومِ اجتماعی، فلسفهٔ مکانيکِ کوانتومی، و فلسفهٔ نسبيّت را ذکر نمود.

● ظھورِ فلسفهٔ علم

تازه و دیگرِ فلسفه بسيار  فلسفهٔ علم نسبت به بسياری از شاخه ھایِ 

جوان است. اگر برخی از اظھارِ نظرھایِ ارسطو، فرانسيس بيکن در قرنِ

و ھرشل را استثنا کنيم، بحث ھایِ جدی، متمرکز وشانزدھم، و تعدادِ اندک شماری از متفکرانِ قرنِ نوزدھم مانندِ جان استوارت ميل، ھيوئل، 

ھا در موافقت و مخالفت با فرانسيس بيکن ومفصل اولين بار در قرنِ بيستم و توسطِ پوزیتيویست ھایِ منطقی گسترش داده شد. بعدھا بحث 

پيدایشِ مکاتبِ بسيار مھمِ د با پوزیتيویست ھایِ حلقهٔ وین منجر به  نيز  یگری در فلسفهٔ علم گردید. ابطال گرایی، واقع گراییاستقراگرایان، و 

(رئاليسمِ علمی)، و نسبی گرایی از آن جمله ھستند.

● تعریف علم تعليم و تربيت (آموزش و پرورش)

رة علم تعليم و تربيت این وضع قدری متفاوت است. زیرابرای معرفی ھر علم بھترین راه تعریف، بيان ابعاد و ویژگی ھای آن علم می باشد. امّا دربا

تعليم و تربيت و ھم در ابعاد و ویژگی ھای آنغالب دانشمندانی که در حيطة تعليم و تربيت صاحب رأی می باشند، ھم در تعریف و ماھيت علم 

اختCف نظر دارند.

) بسيار مشکل و دشوار است. در دائرة المعارف فلسفی Tلند آمده است: پداگوژیEducation) ھمانند خود تربيت (Pedagogieتعریف علم تربيت (

ل را به عھده داشته است. بنابراین معنا از تربيت،(تعليم و تربيت) از ریشة یونانی است و آن وظيفة برده ای بوده است که اداره و ھدایت اطفا

شده از فلسفه و نيز علم. بعضی از فCسفةاھليّت این فرد به اصطCح مربی را ھم می توان تکنيک دانست، ھم کاری ھنری، و ھم ناشی شده 
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می دھند و معتقدند: برخCف آنچه مردم تصورتعليم و تربيت چون «امانوئل کانت» مشکل تعریف و تربيت را به مشکل بودن ماھيت تربيت ربط 

ات بشر دو مورد را از بقيه مشکل تر می داند، ھنرمی کنند تعليم و تربيت بزرگ ترین و دشوارترین مسائل مبتC به انسان است. او در بين ابداع

)١٣۶٣عی این دو اختCف نظر دارند.(شکوھی مملکت داری یعنی حکومت، و ھنر تعليم و تربيت. وی معتقد است، مردم ھنوز دربارة معنای واق

ه تا جایی که افراد صاحب نظری مانند پيترزبرخی دیگر از فCسفة تعليم و تربيت در تعریف «تربيت» و «آموزش و پرورش» با مشکل مواجه شد

ه و یا به حداقل تعریف یعنی تعریف فرضی بسندهمعتقدند:  فCسفة جدید، تCش در راه ارائة تعریف از «تربيت» و «آموزش و پرورش» را رھا کرد

کرده اند.( شفيلد)

داده ھای علوم دیگر نظير روان شناسی و جامعهدور کيم، جامعه شناس معروف، تعليم و تربيت را یک نظریة علمی می داند. که با استفاده از 

)به اعتقاد١٣٧۵ح داده و ھدایت می کند. ( شکوھی شناسی به ارزیابی نظام ھا و روش ھای تربيتی می پردازد و به این طریق عمل مربيان را توضي

يدن انسان Tزم است، ھمة ابعاد وجودی و نيازھایبرخی دیگر از صاحب نظران، تربيت فعاليتی مداوم، جامع (توجه به ھمة آنچه برای به کمال رس

 و تکامل انسان و غنای فرھنگی و تعالی جامعه.فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی انسان) و برای ھمه (فرد فرد جامعه) و برای رشد و تعالی

زیربنای اجتماع است و ھم غایت است وتربيت ھم نيازی مستقل و ھم وابسته، ھم نھایی و ھم واسطه ای، ھم ھدف است و ھم وسيله، ھم 

)١٣٧۴ھم مقصود. (فيوضات

● آیا تعليم و تربيت یک علم است؟

يم و تربيت یا آموزش و پرورش، به عنوان یک علم مانندھمچنان که گفته شد در ميان اندیشمندانی که در حوزة تعليم و تربيت فعالند، در علميّت تعل

دیگر علوم، البته با ویژگی ھای مربوط به خود، اختCف نظر وجود دارد.

کر بيان  را  مربوطه  واقعيت ھای  و  موقعيت ھای  کند،  مشخص  را  خود  قلمرو  تا  دارد  سعی  علمی  کشفھر  را  آن  بر  حاکم  قوانين  و  ده 

)١٣٧۵کند.(شکوھی

ب نظرانی ھمچون ژان ژاک روسو ميCدی به کارگيری روشھای علمی معروف و متداول، در تعليم و تربيت مرسوم نبوده و حتی صاح١٨امّا تا قرن 

علمی در این زمينه بودند.(ھمان) متفکری چون کانت بهنيز از به کارگيری آن در تعليم و تربيت احتياط می کردند و منتظر تدوین رساله ھا و متون 

 است که فقط با جمع شدن تجارب چند نسلتربيت تجربی (غير علمی) بيشتر دلبسته بود تا روش علمی آزمایشی. او معتقد بود تربيت ھنری

ھيچ وجه در آن راه نيافته است.کامل خواھد شد. و باTخره برخی نيز معتقدند که تربيت فرآیندی تصادفی است که روش علمی به 

ار پيچيده را، بدون این که سبب تخریب آن شود،با این ھمه، پيشرفت  ھمة علوم مربوط به آدمی، به تدریج بحث دربارة پدیده ھای انسانی بسي

ه تحقق علم تربيت و به پيدایش آنچه امروزه به علومامکان پذیر کرد، و با تجزیه و تحليل ھای نسبتاً دقيق علمی موقعيت ھای تربيت، کم و بيش ب

تربيتی معروف است انجاميد. (ھمان)

کننده نبود. تا باTخره در قرن بيستم برای اولين باردر قرن نوزدھم فعاليت ھایی در زمينه علمی کردن تعليم و تربيت صورت گرفت ولی چندان قانع 

ين تربيت»، منتشر نمود. مؤلف مذکور از علميتشخصی به نام لوسين سل لوریه «طرح کلی علم پداگوژیک» را زیر عنوان معنای «واقعيات و قوان

ط به پدیده ھایی است که در تربيت به ظھورتعليم و تربيت به شدت دفاع می کرد و معتقد بود که: ھدف تعليم وتربيت جستجوی قوانين مربو

م موجب نظم و روشنی شده و به ما اجازه می دھدمی رسد، بر آن تأثير می گذارد و از مقدمات معينی استنتاج شده است. او معتقد است: این عل

بود. در لغت نامة معروف بویسون آمده است: تعليم وتا اندازه ای پيش بينی کنيم که در شرایط یکسان، نتایج فCن روش یا شيوة تربيتی چه خواھد 

ظير فيزیولوژی، روان شناسی، تاریخ و... استفادهتربيت علم تربيت است، اعم از تربيت بدنی، ذھنی و اخCقی. در این علم از داده ھای علومی ن

T یل مختلف علم می دانند و خطوطمی شود. دور کيم نيز تعليم و تربيت را یک نظریة علمی، جان دیویی، و نيز اشخاصی مثل پلTپی آن را به د

وه ھایی که واقعيت ھا و موقعيت ھای مختلف تعليم واصلی آن را پی ریزی شده می دانند و معتقدند که: علوم تربيتی از مجموع نظم و مقررات و شي

ود. امّا در عين حال، حتی تا اواخر قرن بيستمتربيت را در بافت تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و سياسی آن پی جویی می کند، تشکيل می ش

ی پيشينيان، ھنر و حرفه می دانند نه علم. به نظر آناننيز بسياری از متخصصان از آن با احتياط سخن می گفتند. آنان تعليم و تربيت را ھمانند برخ

)١٣٧۵تحقيقات خود به کار برد.(شکوھی تعليم و تربيت تنھا ھنر و یا فنی کاربردی است که می کوشد حتی اTمکان روشھای علمی را در 

بته این علم نيز مانند علوم دیگر دارای ویژگی ھایاز مجموع آنچه گفته شد می توان نتيجه گرفت که، در ھر صورت تعليم و تربيت یک علم است. ال

منحصر به خود می باشد.

● ویژگی ھای علم تعليم و تربيت
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او نيز دائماً در حال تحول و دگرگونی می باشد،) موضوع تربيت، انسان است و انسان موجودی پيچيده است. نوع زندگی فردی و به تبع اجتماعی ١

عليم و تربيت نيز از جھات مختلف دارای پيچيدگی فوقبسياری از ابعاد وجودی او ھنوز در ھاله ای از ابھام باقی مانده است. به ھمين دليل علم ت

العاده ای است.

) است. این علم از مجموعه ای از علوم انسانی و غيرInterdisciplinary) علم تعليم و تربيت یا علوم تربيتی، از جملة علوم بين رشته ای (٢

سان شناسی، مردم شناسی، و حتی فلسفه و ھنرانسانی از قبيل: تاریخ، اقتصاد، آمار، ریاضيات، فيزیولوژی، روان شناسی، جامعه شناسی، ان

و... بھره می برد.

علم در عمل برای تربيت انسان به کار گرفته) علم تعليم و تربيت صرفاً یک علم نظری محض نيست بلکه علمی کاربردی است. یافته ھای این ٣

می شود و اساساً سودمندی علم تعليم و تربيت به کاربردی بودن آن است.

تم و نظام تربيتی نيز پی ریزی می گردد تا آن یافته ھا) در تعليم و تربيت، ھمانند برخی علوم دیگر، عCوه بر یافته ھا و نظریه ھای علمی، یک سيس۴

اصول، شيوه ھا، خط مشی ھا، ... و روش ھایو نظریه ھای علمی در عمل به کار گرفته شود. این سيستم دارای سلسله ای از اھداف، مبانی، 

م تربيتی صادق است، بلکه باید گفت نظام ھای تربيتیویژه ای می باشد. آنچه دربارة جوان بودن علم تعليم و تربيت گفته شد، نه تنھا دربارة نظا

موجود در عالم به مراتب از خود علم تعليم و تربيت جوان تر است.

ھا و انجمن ھای تخصصی می باشد.) تعليم و تربيت بعنوان رشته ی تحصيلی در دانشگاه تدریس می شود و دارای کتاب ھا، نشریه ۵

http://vista.ir/?view=article&id=346425

عوامل مؤثر بر انتخاب رشته در کنکور

ھر كس در زندگی بارھا دست به انتخاب می زند. چرا كه انتخاب یكی از

انتخاب ھای خود مسير با  فعاليت ھای انسان است. انسان  ترین  مھم 

زندگی اش را تعيين می كند. انسان آزاد آفریده شده و به وی این اختيار

داده شده است كه در بسياری از موارد آنچه را كه مناسب می داند برگزیند.

با تصميم گيری درباره انتخاب، لحظاتی حساس ھستند. چرا كه  لحظات 

انتخاب در زند.  پدیده ای خاص، فرد سرنوشت خود را رقم می  یا  روش 

زندگی از اھميت باTیی برخوردار است. با انتخاب درست می توان از منابع

(مادی، مالی، انسانی و اطCعاتی) به شيوه ای مناسب بھره برداری كرده

و از اتCف این منابع جلوگيری كرد. انتخابی كه مبتنی بر اطCعات و بينش

باشد می تواند به تصميم گيرنده در جلوگيری از ضایع شدن منابع كمك كند.

به انتخاب خود باید نسبت  از طرف دیگر به خاطر آن فرد تصميم گيرنده، 

ند.پاسخگو باشد، بنابراین انتخاب صحيح می تواند به امور پاسخگو بودن و مسووليت پذیری كمك ك

ی دیگر به جامعه برمی گردند؛ مھم ترین عواملعوامل متعددی بر انتخاب رشته دانشگاھی تأثير می گذارند. بعضی از این عوامل به فرد و برخ

مؤثر در انتخاب رشته تحصيلی و دانشگاه محل تحصيل به شرح زیر است.

● عCقه
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يل و عCقه در ھر كار سبب می شود شخص بایكی از مھم ترین مسایلی كه ھنگام انتخاب رشته باید مورد توجه قرار گيرد عCقه فرد است. م

داشته اند، ترك تحصيل كرده اند و تعدادی دیگر نيزانرژی بيشتری فعاليت كند. بسياری از دانشجویان به خاطر آن كه به رشته تحصيلی خود عCقه ن

نتوانسته اند در رشته خود موفق باشند.

تخاب رشته به آن توجه داشته باشند.داوطلبان دانشگاه ھا بھتر است قبل از ھر چيز زمينه عCیق خود را شناسایی كنند و ھنگام ان

● شناخت

تحصيلی و مراكز آموزشی آگاھی داشته باشد.در صورتی عCقه به رشته می تواند افراد را در انتخاب رشته صحيح یاری كند كه از رشته ھای 

ه رشته ھا و دانشگاه ھایی ابراز عCقه میشناخت و آگاھی داشتن از رشته تحصيلی سبب ایجاد انگيزه در فرد می شود. بعضی افراد نسبت ب

ه اند. دليل این امر نداشتن اطCع و آگاھیكنند، ولی وقتی مشغول به تحصيل می شوند، احساس می كنند كه در انتخاب خود دچار اشتباه شد

مناسب از رشته ھای تحصيلی و مراكز آموزشی است.

● توانایی علمی

توانند ادامه تحصيل دھند. آنان بایستی در آزموندر حال حاضر تعداد داوطلبان از ظرفيت دانشگاه ھا بيشتر است. بنابراین ھمه داوطلبان نمی 

 وارد شوند. اگر ھمه افراد می توانستند واردشركت كنند. برحسب توانایی داوطلبان به آن ھا اجازه داده می شود به رشته ھای تحصيلی خاصی

رزشيابی قرار گيرند. درست است كه عCقه فرد یكی ازدانشگاه شوند شرایط فرق می كرد اما در حال حاضر افراد باید برای ورود به دانشگاه مورد ا

 مسابقه ورود به دانشگاه ھميشه افرادی كه تواناییمھم ترین مCك ھای انتخاب رشته است اما توانایی فرد نيز تعيين كننده است. از آن جا كه در

ھرچه بيشتر رشته و محل تحصيل خود را انتخاببيشتری دارند انتخاب می شوند، Tزم است داوطلبان به نمرات خود توجه كرده و با واقع بينی 

كنند.

● توان اقتصادی خانواده ھا

 از محل اقامتش دور است. از طرف دیگرگاھی اوقات Tزم است كسی كه در دانشگاه پذیرفته می شود برای تحصيل به شھری مسافرت كند كه

غيرانتفاعی نيازمند وضعيت اقتصادی مناسبتحصيل در رشته ھای مختلف ھزینه ھای متفاوتی را دربردارد. رشته ھای شبانه و دانشگاه ھای 

 توانند آن ھا را انتخاب كنند.خانواده ھا است. بنابراین افرادی كه قادر به تأمين ھزینه رشته ھا و دانشگاه ھا ھستند می

● امكانات مراكز آموزشی

طور مثال برای دانشجویان خوابگاه تدارك می بينند و درتعداد زیادی از مراكز آموزشی امكانات مناسبی در اختيار دانشجویان خود قرار می دھند. به 

از مراكز آموزشی و دانشگاه ھا نمی توانند برایبرخی موارد كمك ھزینه ھای تحصيلی یا بن كتاب در اختيار آنان قرار می دھند. در عوض بعضی 

سأله ھنگام انتخاب محل تحصيل مھم است.دانشجویان خود خوابگاه تھيه كرده و امكانات دیگر را برایشان فراھم آورند. توجه به این م

● آینده شغلی

غال آنان افزایش یابد به دانشگاه وارد می شوند. ھمهبی شك بسياری از داوطلبان برای آن كه بتوانند شغل بھتری پيدا كنند یا این كه احتمال اشت

بازار كار آن ھا اشباع بنابراین   شده است. از طرفی بعضی از رشته ھایرشته ھای تحصيلی از وضعيت شغلی یكسانی برخوردار نيستند. 

اضر احساس نشده است. واقع بينی و دوری ازتحصيلی زمينه شغلی مناسبی ندارند، چرا كه یا شناخته شده نيستند یا ضرورت آن ھا در حال ح

تعصب، داوطلبان را یاری می كند رشته مناسبی انتخاب كنند.

● ھدف داوطلب

 حتی اTمكان تا آخرین مقطع تحصيلی ادامه بدھند ومی توان ھدف ھای مختلفی را برای تحصيل در دانشگاه تصور كرد. برخی بر این باورند كه باید

شت، چرا كه امكان ادامه تحصيل در بعضی از رشتهبه اصطCح تا آخر خط بروند. در این صورت باید به طبيعت رشته تحصيلی مورد نظر نيز توجه دا

ع باTتر ادامه داد.ھا وجود ندارد یا این كه فقط در كشورھای دیگر می توان در آن رشته تحصيCت خود را تا مقاط

 و رویدادھای آتی این كار را انجام می دھند.برخی ورود به دانشگاه را راه حلی موقت می دانند. به عبارت دیگر برای گریز از برخی مسایل

عویق بيندازند یا با گرفتن مدارك باT و دریافت بورس ازبه طور مثال امروزه بسياری از داوطلبان دانشگاه ھا برای آن كه دوران سربازی خود را به ت

.مؤسسات از انجام وظيفه عمومی معاف شوند تCش خود را برای ورود به دانشگاه متمركز می كنند

اه ھایی را برمی گزینند كه احتمال قبول شدنبدیھی است این افراد به دنبال عCقه خود نيستند و ھنگام انتخاب رشته ھم، رشته ھا و دانشگ

به افت كيفيت آموزش عالی اشاره كرد. این عده نه تنھاخود را در آن ھا زیاد می بينند. این امر پيامدھای منفی به ھمراه دارد. از جمله می توان 
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اثرات منفی به جای می گذارند. با این كار حقھنگام ورود به دانشگاه موفقيت تحصيلی چندانی نخواھند داشت بلكه روی دانشجویان دیگر نيز 

كسی كه دارای عCقه و انگيزه ادامه به تحصيل در یك رشته است ضایع می شود.

● سھميه پذیرش

 ًCدرصد ظرفيت رشته ھای پزشكی دانشگاه ھای٧٠گزینش دانشجو در بيشتر رشته ھا به صورت بومی در استان یا ناحيه یا قطب می باشد. مث 

 درصد بقيه به صورت آزاد است. بنابراین پيشنھاد٣٠ھر ناحيه مختص داوطلبان ساكن آن ناحيه اعم از داوطلبان سھميه مناطق یا نھادھا بوده و 

 خودداری نمایند. شانس قبولی داوطلبی كهمی شود كه داوطلبان حتی اTمكان از انتخاب محل ھایی كه در خارج از مناطق بومی داوطلب است

 كه در شرایط تقریباً مشابه دست به انتخابرشته ھای تحصيلی و دانشگاه ھای شھر یا استان خود را انتخاب می كند بيشتر از داوطلبی است

رشته ھا و دانشگاه ھای مربوط به شھرھا یا استان ھای دیگر می زند.

● آزادی عمل

ان دو شئ یكی را انتخاب كند و بردارد، باید بهپيش نياز ھر انتخاب، آزادی عمل است. اگر دست كسی را با طناب ببندند نخواھد توانست از مي

ده و با توجه به این اطCعات دست به انتخابداوطلبان اجازه داده شود تا در رشته تحصيلی و محل تحصيل مورد نظر خود اطCعاتی را كسب كر

بزنند.

لی خاصی را انتخاب كنند. این والدین شاید به دنبالمشاھده شده است كه در پاره ای موارد والدین، فرزندان خود را مجبور می كنند تا رشته تحصي

ووليت دارند تا آرزوی والدین را برآورده كنند.آرزوھای خودشان ھستند، آرزوھایی كه به آن ھا نرسيده اند و فكر می كنند فرزندان آن ھا مس

ھيچ وجه به معنی مشاركت نداشتن آنان در سرنوشتمنظور از این گفته كه والدین نباید فرزندان خود را وادار به انتخاب رشته خاصی كنند، به 

گيرند و از تجربيات آنان در انتخاب رشته استفاده كنند.فرزندشان نيست. داوطلبان ورود به دانشگاه باید از افراد مختلف از جمله پدر و مادر كمك ب

طلب این باشد كه به ھر قيمت در دانشگاه قبولعCقه فرد به رشته، مھم ترین عامل انتخاب رشته است. نباید به ھنگام انتخاب رشته تفكر داو

شود.

منبع : روزنامه جوان
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غفلت از راه گزينش صحيح دانشجو

سالھاست که موضوع کنکور سراسری موجب یک رقابت نه چندان صحيح و

مھمتر از آن یک وضعيت نابه ھنشجار روحی روانی و اجتماعی برای خانواده

ھا و افراد متقاضی ورود به دانشگاه در کشورشده است که این امر تنھا به

و عدم جایگيری دانشجو  گزینش  برای  مناسب  پروسه  وجود  دليل عدم 

صحيح متقاضيان ورود به دانشگاه در مرتبه علمی محق ایشان است .

نوجوانانی که به یکباره و در عرض چند ساعت و در شرایطی پر استرس باید

اطCعات علمی خود را در ميدانی که از آن به عنوان ماراتن علمی و نه یک

در چنين بدیھی است که  و  دھند  باز پس  یاد می شود  امتحان علمی 

شرایطی گاه برخی بيش از پتانسيل خود و برخی کمتر از توان علمی خود
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جلوه می کنند .

در چند سال اخير ھر ساله بيش از یک ميليون خانوار ایرانی در بازه زمانی

نزدیک به کنکور دچار استرس ھای شدیدی می شوند و تازمان اعCم نتایج

این ماراتن علمی وحتی پس ازآن نيزبازتاب ھای منفی این فشارھا روحی را

در زندگی و حتی کارخود احساس می کنند .

ای کنکور و آموزشگاھھای آزاد ھر سال داغ تر ازھمين امر یعنی وجود رقابتی فشرده ميان متقاضيان ورود به دانشگاه موجب شده تا بازار کCسھ

رزندشان به اميد کسب رتبه علمی بھتر و جایگاهسال قبل شود و خانواده ھا نيز که نگران آینده فرزندشان ھستند راھی جز ھزینه کردن برای ف

علمی و به تبع آن وجھه اجتماھی بھتر را نداشته باشند .

 امر تنھا به دليل تقاضای بسيار باT نوجوانان ایرانیبسيارند خانوادھایی که از ھر ھزینه ای می زنند تا ھزینه کCس کنکور را فراھم کنند که این

برای ورود به دانشگاه است .

سيار بيشتر است بطوریکه برخی از متقاضيانکه این تقاضای زیاد برای ورود و تحصيل در برخی رشته ھا ونظير رشته ھای پزشکی و مھندسی ب

از دانشگاه و رشته مورد عCقه خود به عنوان تنھا راه پيشرفت و مدینه فاضله یاد می کنند .

● جایگاه اجتماعی خوب

ا به شکل ھدف نھایی درآورده وخانواده ھا برایفارغ التحصيCن در برخی رشته ھا نظير رشته پزشکی ، مھندسی معماری و...ورود به این رشته ر

دست یابی به این ھدف ھزینه ھای گزافی را مجبورند که بپردازند .

 ای عمل می کنند نياز ندارد وبطور مثال به پایانو این در حاليست که کشور تنھا به پزشک و مھندسينی که در کشور ما در خيلی از موارد کليشه

نيسن ھایی صورت گرفته که قطعا ھيچرسيدن چرخه سوخت ھسته ای و کامل شدن این حلقه نيز با جمع کثيری از محقيقن ،مھندسين و تک

ئه دھند و التيام بخش روح و جان خسته ملتکدام پزشک و مھندسی معمار نبوده اند،اما توانستند در مرحله حساس سياسی درمانی مناسب ارا

و کشور شوند .

سری را پشت سر گذاشته و در حال دریافتبرمی گردیم به حال و ھوای کنکور و این در شرایطی است که شرکت کنندگان امسال ، کنکور سرا

کارت ورود به جلسه برای آزمون ھای دانشگاه آزاد ھستند .

اتی از کتاب درسی را پررنگ می کنند دیگر به فکردر این ميان آموزشگاھھای علمی که در اغلب موارد چيزی جز کتاب درسی نمی آموزند و تنھا نک

جذب دانش آموزان سال سوم و حتی سالھای قبل ھستند .

ھزار۵٠٠وزان متقاضی ورود به دانشگاه را اگر یک برآورد سرانگشتی صورت دھيم و ھزینه ھر سال استفاده از خدمات آموزشی برای دانش آم

نفر ھستند که با در نظر گرفتن ھزینه مذکور در طول۵۶٠٠سال ۴ھزار متقاضی ورود به دانشگاه در طول ۴٠٠تومان در نظر بگيریم یک ميليون و 

کنکور  در  شرکت  برای  آماده شدن  و ٢٨مدت  ميليارد  برای٣٠٠  دیگر  عبارت  به  یا  کنندو  می  تحميل  برخانوارھایشان  تومان ھزینه  ميليون 

آموزشگاھھای آزاد در آمد زایی می کنند .

ه سيستم آموزشی و خانواده ھای متقاضيان ،براما در مسابقه کنکور که نظير آن در کمتر کشوری دیده می شود چندین نقص وجود دارد اول آنک

حصيCت دانشگاھی تنھا در این رشته ھا دراساس تمایل خود تلویحا« دانش آموزرا به سمت انتخاب چندین رشته خاص سوق می دھند و گویی ت

 متوسطه تنھا از دانش آموزان خود که مھندساین دانشگاھھا معتبر می دانند و معملين نيز در سرکCس درس خصوصا در سالھای پایانی تحصيCت

رشته می برند .و پزشک شده اند یاد می کنند و به این ترتيب ذھن دانش آموز را به سمت مقبول شمردن چندین 

ست زدن و فنون آن بيشتر آشنا می شوند و قطعادوم آنکه مرفھين به واسطه دارا بودن امکانات بيشتر و استفاده از کCسھای آموزشی با ھنر ت

دسال گذشته به دليل سرمایه گذاری خانوادهشانش بيشتری برای ورود به رشته ھای بھتر پبدا می کنند و ھمين امر موحب شده تا در طول چن

درس٧٠ویا سالھا دھه ۶٠نيز دیگر ھمانند سالھای ھا مرفه شاھد تحصيل فرزندان این قشر از جامعه در دانشگاه ھای معتبر باشيم چرا که کنکور 

خواند صرف نيست .

 دانشگاھی مورد عCقه اش گزینش نمیسوم آنکه سيستم آموزشی نيز گزینشی درست ندارد و براساس سوابق دانش آموز وی را برای رشته

دارند اگر چه کمتر ھم مطالعه کرده باشند موفقکند و قطعا افرادی که به واسطه شرکت در آزمونھا مختلف ترس کمتر ، اعتماد به نفس بيشتری 

تر خواھند بود .

www.takbook.com

www.takbook.com



اسب وارد کالج می شوند و در صورت اخذدر تمام کشورھای پيشرفته مرسوم است که دانش آموزان با معدل ھا و یا عملکردھای تحصيلی من

شور ما اینطور نيست که شاید ھم دليل این امرنمرات مناسب به رشته دلخواھشان ورود پيدا می کنند و ادامه تحصيل می دھندکه متاسفانه درک

رشته تجربی ھمگی بتوانند وارد کالج پزشکی شوند قطعادر کشور ما تمام١٨در سطور باT مستتر باشد تصور کنيد قرار شود معدل ھای باTی 

ميليونی چقدر پزشک می خواھد ؟٧شور دانش آموزانی که این شرط معدل رادارند رشته دیگر انتخاب نمی کنند غافل از آنکه مگر یک ک

ت وبس .از سوی دیگر معدل تنھا در نتيجه کنکور مورد توجه قرار می گيرد و مCک واقعی پاسخ نامه اس

ی رود ھنوز نتوانسته انگيزه Tزم برایبه نظر می رسد سيستم آموزشی ما عليرغم این موضوع که گفته می شود به سمت خذف کنکور پيش م

ند بطوریکه ھنوز رتبه ھای دو رقمی کنکور سراغتحصيل دانش اموزان با ضریب ھوشی باTتر و مستعد تر را در رشته ھای موردنياز کشور ایجاد ک

ا به طور مثال علوم محض را ندارند به اینانتخاب رشته پژشکی و مھندسی معماری می روند و عCقه ای به ادامه تحصيل در رشته ژنتيک و ی

ترتيب با فرض حذف کنکور ھم باز عده ای به ھدف و رشته دلخواه خود

نمی رسند که اگر ھم برسند برای کشور قطعا ناکارآمد خواھند بود .

انه ای به ھمراه تغيير رویکرد آموزش و پرورش وبه نظر می رسد روند کنونی نيازمند یک تغيير است و این تغيير تنھا از طریق فرھنگ سازی رس

منظور نظر در دانشگاه حاضر شوند وآموزش عالی ميسر است تا شاید روزی تنھا واجدین شرایط تحصيل در ھررشته در کCس درسی رشته 

ھزینه دولت برای تحصيل بی عCقه ویا ناکارآمد صرف نشود.

شته ای بيش از حد توان و ھوش خود تحصيلاگر نگاھی به جوانان دانشجو داشته باشيم دانشجویانی که با ضرب و زور کCس ھای مختلف در ر

ما در ھنگام انتخاب رشته با مشکل مواجه شدهمی کنند و یا دانشجویان بی عCقه به رشته تحصيلی خود که شاید ھم توان علمی باTیی دارند ا

و یا توان ھزینه کردن برای کنکور را نداشته اند را بيشمار می بينيم .

اسب افراد عCقمند به تحصيل را فراھم کند و ایندولت عدالت محور در اولين گامھا عدالت آموزشی در آموزش عالی باید زمينه سازی جایگيری من

 .به معنای کارآمدی باT کاھش ھزینه ھا و ھمسویی بازار کار با ورودیھای دانشگاھی خواھد بود

منبع : روزنامه کيھان
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فقط  چند ميليون  ناقابل  چرک  دست !

اھداف  اصلی  از  یکی   به  عنوان   امروزه   دانشگاه   به   تحصيل  و ورود  ادامه  

جوانان  کشور درآمده  است . این  در حالی  است  که  آنان  برای  ادامه  تحصيل  در

دانشگاه  حاضرند مبالغ  گزافی  را به  عنوان  شھریه  بپردازند که  بعضاً پرداخت 

با مشکCت  را  بوده  و جوانان   آنان  سخت   برای   ميليونی   این  شھریه ھای  

فراوان  اقتصادی  روبرو می سازد. اھميت  این  مساله  به  حدی  بود که  طی 

چندماه  گذشته  سبب  ساز طرح  مساله  کاھش  شھریه  ميان  مسئوTن  وزارت 

علوم ، تحقيقات  و فناوری ، کميسيون  اجتماعی  مجلس  شورای  اسCمی ،

و آزاد آزاد اسCمی ، استادان  و دانشجویان  دانشگاه ھای  دولتی   دانشگاه  

شد.

www.takbook.com

www.takbook.com



الی  را ميليون  متقاضی  ورود به  مراکز آموزش  عالی  کشور نسبت  داد که  دسترسی  به  آموزش  ع٢شاید علت  اصلی  طرح  این  مساله  را بتوان  به  

حق  مسلم  خود می دانند.

اصلی  این  وزارتخانه  را توسعه  مرزھای  دانش ، تربيت  نيروی بطوری  که  دکتر «حسن  خالقی » معاون  آموزش  وزارت  علوم ، تحقيقات  و فناوری  وظيفه  

 حقی  است  که  تمام  افراد جامعه  باید از آن انسانی  متخصص و افزایش  سطح  دانش  کشور می داند و می گوید: «دسترسی  به  آموزش  عالی 

 ميليون  نفر برسد که  براین ۴یابد و آمار دانشجویان  به  برخوردار باشند. براساس  برنامه  چھارم  توسعه  باید ظرفيت  دانشگاه ھای  کشور افزایش  

 درصدی  خواھيم  داشت . در طول  برنامه  چھارم  توسعه ، تعداد١۵ درصدی  و در مقطع  تحصيCت  تکميلی  رشد ٣اساس  در مقطع  کارشناسی  رشد 

 ھزار نفر افزایش  می یابد.»١۵ ھزار نفر و دانشجویان  دکترا به  ٧٠دانشجویان  کارشناسی  ارشد به  

قرار گرفته ، شھریه  دانشگاه ھای  کشور است  که  با توجه  به یکی  از مسائلی  که  در بحث  ادامه  تحصيل  دانشگاه ھا مورد بحث  و بررسی ھای  فراوان  

می رسد.محورھای  توسعه  آموزش  عالی  کشور، ساماندھی  شھریه  دوره ھای  شبانه  ضروری  به  نظر 

شگاه ھای  شبانه  توضيح  می دھد: «شھریه  این  دانشگاه ھامعاون  آموزشی  وزارت  علوم ، تحقيقات  و فناوری  درباره  چگونگی  ساماندھی  شھریه  دان

  و ھزینه ھایی  مانند ھزینه ھای  رفاھی ، آب ، برق ،با توجه  به  ھزینه ھای  آموزشی  و پژوھشی ، حقوق  اعضای  ھيات  علمی ، تعداد دانشجویان

ای  ھر مقطع  تحصيلی  در ھرگروه  آموزشی  یک  شھریه سوخت  و ھزینه  تجھيزات  و مواد مصرفی  و اعمال  شاخص ھای  کيفيت  تعيين  شده  است . بر

شھریه  دانشگاه ھا را کاھش  داد.»حداقل  و یک  شھریه  حداکثر تعيين  شده  است  که  می توان  با صرفه جویی  در ھزینه ھا، 

 موظف  به  بازگرداندن  شھریه  دریافتی  مازاد به  دانشجویان به  گفته  خالقی  شھریه ھای  جدید دانشگاه ھا از بھمن ماه  اجرایی  می شود و دانشگاه ھا

خلف  را به  معاونت  آموزش  وزارت  علوم  خبر دھند.ھستند. ھمچنين  در صورت  بروز تخلف  در دریافت  شھریه ھا، دانشجویان  می توانند موارد ت

●باید توان  اقتصادی  خانواده ھا مورد توجه  باشد

وید: «در تعيين  شھریه  دانشگاه ھا باید به  توان  اقتصادی دکتر «امان هللا  قرایی  مقدم » جامعه شناس  و استاد دانشگاه  درباره  کاھش  شھریه ھا می گ

ط  فقر زندگی  می کنند. پس  بنابراین  باید برای  دانشجویانی خانواده ھا و وضعيت  زندگی  آنھا توجه  کرد. زیرا مطابق  آماربخشی  از مردم  کشور زیر خ

ی کنند، تسھيCتی  قایل  شد. برای  نمونه  با توجه  به که  بدسرپرست ، بی سرپرست  بوده  یا در وضعيت  نابسامان  خانوادگی  و اقتصادی  زندگی  م

توان  اقتصادی  دا باT بوده  و  برابر شھریه  دریافت  کرد و در مقابل ، دانشجویان پرونده  دانشجویان  می توان  از کسانی  که  دارای  درآمد  رند، چند 

صيلی  از سوی  دولت  و دانشگاه  به  این  دانشجویان  است .»بی بضاعت  را از پرداخت  شھریه  معاف  کرد. یکی  دیگر از راه ھای  دیگر اعطای  بورس  تح

 غيرانتفاعی  است . زیرا دانشگاه  آزاد اسCمی  با بھره گيری وی  می افزاید: «یکی  دیگر از مشکCت  فراروی  جوانان ، دانشگاه  آزاد اسCمی  و دانشگاه 

 به  امور این  دانشگاه  را عھده دار شود و ریز ھزینه ھای  این از پول  مردم  روزبه روز بيشتر گسترش  می یابد در حالی  که  مرجعی  باید وظيفه  رسيدگی 

ن  کند و از کسانی  که  توان  مالی  قوی  دارند، شھریه ھا را اخذدانشگاه  نظير ھزینه  استادان ، کارمندان  و ھزینه ھای  جاری  را به  صورت  سرانه  تعيي

کنند.»

● کاھش  شھریه  دانشگاه ھا به  زیان  آموزش  عالی  کشور

شھریه ھای ساماندھی   درباره   فناوری   و  تحقيقات   علوم ،  سابق   وزیر  توفيقی »  «جعفر  برای دکتر  «ضرورتی   می گوید:  دولتی   دانشگاه ھای     

 مشکل  کسری  بودجه  مواجه  می شوند که  در این  صورت ساماندھی  شھریه  دانشگاه ھای  دولتی  وجود ندارد و این  دانشگاه ھا با کاھش  شھریه  با

اه ھای  دولتی  با آمار و ارقامی  که  در اختيار دارم  به  حتم مجبورند از ظرفيت  پذیرش  دانشجو بکاھند یا از اعتبارات  دولتی  ھزینه  کنند . در دانشگ

اه ھایی  مانند پيام  نور، غيرانتفاعی  و جامع  علوم ضرورت  ساماندھی  شھریه  دانشگاه ھا وجود نداشت  و بطوری  که  ھمين  مقدار شھریه  دانشگ

با شھریه  دانشگاه ھای  خارج  از کشور صورت  گرفت ، مشخصکاربردی  پاسخگوی  دوره ھای  ارایه  شده  در این  مراکز نيست . زیرا با مقایسه یی  که  

ست .»شد که  شھریه  دانشگاه ھای  داخل  کشور بسيار پایين تر از دانشگاه ھای  خارج  از کشور ا

ر مشخص می شود که  امکان  کاھش  شھریه  دانشگاه ھای وی  می افزاید: «با بررسی  دقيق  ارقام  و مطالعات  سازمان  مدیریت  و برنامه ریزی  کشو

ا کاھش  روبرو خواھد شد. زیرا اگر شھریه  دانشگاه ھای  دولتی دولتی  وجود ندارد و اگر این  کار صورت  گيرد، ظرفيت  پذیرش  دانشجو در این  دانشگاه  ب

ون  است  که  در نتيجه  سبب  افزایش  کسری ھای  دانشگاه ھاکاھش  یابد، دانشگاه ھا مجبورند از اعتبارات  دولتی  ھزینه  کنند که  این  مغایر با قان

خواھد شد.»● تقویت  صندوق  رفاه  دانشجویان 

ودن  شھریه ھا ذکر می کنند و براین  باورند که  در این  صورت عده یی  تقویت  صندوق  رفاه  دانشجویان  را به  عنوان  یکی  از راه حل ھای  مشکل  باT ب

دانشجویان  به  وجود نخواھد آورد.می توان  به  دانشجویان  وام  بدون  بھره  پرداخت  کرد که  این  کار، مشکلی  در تحصيل  
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 تحصيلی  بدون  بھره  اختصاص  یابد.دانشگاه  آزاد اسCمی  نيز با استقبال  از این  روش  مقرر کرده  که  به  دانشجویان  وام 

●  کاھش  شھریه ھا از بھمن ماه  اجرایی  می شود

ریه  دانشگاه ھا از بھمن ماه  جاری  خبرداد. وی  توضيح  می دھد:اما باتوجه  به  موافقان  و مخالفان  بسيار، دکتر خالقی  از اجرایی  شدن  طرح  کاھش  شھ

طرح  ساماندھی  شھریه  دانشگاه ھا برای  ھزار دانشجو در دوره  شبانه  دانشگاه ھای  کشور تحصيل  می کنند که  تا قبل  از ارایه  ١٢٠«در حال  حاضر 

 ھزارتومان  و حداکثر شش  ميليون  تومان  می پرداختند که  با اجرایی  شدن  این  طرح ۵٠٠مقطع  کارشناسی  مبلغی  معادل  حداقل  یک  ميليون  و 

 ھزارتومان  و۴٠٠ درصد کاھش  می یابد و شھریه  یک  دوره  کامل  کارشناسی  حداقل  یک  ميليون  و ۴٠ تا ۵شھریه  دوره ھای  کارشناسی  شبانه  بين  

 ھزارتومان  می شود.»۶٠٠ ميليون  و ٣حداکثر 

 ميليون ٨ ھزار تومان  و حداکثر ٧٠٠ ميليون  و ٢ ارشد شبانه  وی  در ادامه  می افزاید: «قبل  از ارایه  این  طرح ، حداقل  شھریه  در دوره  کارشناسی 

 ھزارتومان  خواھد بود.۶٠٠ ھزارتومان  و حداکثر پنج  ميليون  و ۵٠٠تومان  بود که  از این  پس  شھریه  دوره  مذکور حداقل  دو ميليون  و 

در نظر گرفته  شده  که  این  ميزان  نسبت  به  سال  ميليارد تومان  اعتبار ویژه  به  صورت  وام  برای  حمایت  از دانشجویان  دوره  شبانه  ١٧٠در سال  جاری  

 ميليارد تومان  افزایش  داشته  است .»١٠٠گذشته  

 درصد شھریه ۵٠ده  کنند. طبق  پيشنھادھای  ارایه  شده ، معادل  به  گفته  خالقی  ، تمام  دانشجویان  دوره  شبانه  می توانند از این  وام  شھریه  استفا

 ميليون  تومان  است .٣ای  دانشجویان  مقطع  کارشناسی  ارشد دانشجویان  دوره  شبانه  به  صورت  وام  در اختيار آنھا قرار می گيرد که  ميزان  آن  بر

 درصد کاھش  می یابد و برای  مقطع  کاردانی  این  دانشگاه  بين ٢٠ھمچنين  شھریه  مقطع  کارشناسی  ارشد دانشگاه ھای  غيرانتفاعی  بين  صفر تا 

تا یک  ميليون  و  ميليون   بين  دو ميليون  و ٢٠٠یک   ميليون  و ١٠٠ ھزارتومان ، مقطع  کارشناسی   تا دو   ھزارتومان  و در مقطع ٣٠٠ ھزارتومان  

 ھزارتومان  شھریه  در نظر گرفته  شده  است .»۵٠٠کارشناسی  ارشد بين  دو ميليون  تا سه  ميليون  و 

 ھزار دانشجو در مقطع  کارشناسی  ارشد٣ ھزار دانشجو در مقطع  کارشناسی  و ۴٠٠معاون  آموزش  وزیر علوم  با بيان  اینکه  در حال  حاضر حدود 

ره  پنج  ساله  کارشناسی  از دانشجو اخذ می شود، ترمی دانشگاه  پيام  نور تحصيل  می کنند، توضيح  می دھد: «مجموع  شھریه یی  که  برای  یک  دو

 درصد کاھش  حداقل  دو ميليون ١٠یه  کارشناسی  ارشد با  ھزارتومان  است  و به  دليل  کمی  دریافت  شھریه  این  ميزان  کاھش  نمی یابد، اما شھر٧٠

 ھزارتومان  خواھد بود.٢٠٠ ميليون  و ٣ ھزارتومان  و حداکثر ٩٠٠و 

١٨٠دانشگاه  جامع  علمی  کاربردی  است  که  در حال  حاضر یکی  دیگر از دانشگاه ھایی  که  شھریه  نسبتاً باTیی  دارد دوره ھای  پودمانی  و ترمی  

 درصد کاھش  شھریه  و دوره ۵ این  پس  در دوره  ترمی  ھزاردانشجو در دوره ھای  این  دانشگاه  مشغول  به  تحصيل  ھستند که  این  دانشجویان  از

 درصد کاھش  را شاھد خواھند بود.»۴٠ تا ٢٠پودمانی  بين  

● کاھش  شھریه  دانشگاه  آزاد

 ھزار دانشجو در این ٢٠٠ درصد کاھش  می یابد. در حال  حاضر یک  ميليون  و ١٨ تا ١٠شھریه  دانشگاه  آزاد اسCمی  نيز براساس  مناطق  بين  

 این  دانشگاه  مشمول  طرح  کاھش  شھریه ھا قرار می گيرند. البته ٨۴ ھزار نفر آنھا به  عنوان  ورودی  سال  ٣٠٠دانشگاه  تحصيل  می کنند که  حدود 

خت  می شود.کاھش  شھریه  دانشجویان  دانشگاه  آزاد اسCمی  به  صورت  وام  به  این  دانشجویان  پردا

فرمھر آریا
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قوانين ارزشيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو
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برخی مواد قانونی مربوط به ارزشيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو، شامل

ميانگين نمرات، نام نویسی مشروط و اخراج دانشجوی مشروط به شرح ذیل

است:

● ميانگين نمرات 

آن٢۶ماده  در  دانشجو  نمرات  ميانگين  تحصيلی،  نيمسال  پایان ھر  در   :

نيمسال و ميانگين کل نمرات او تا پایان آن نيمسال و در پایان دوره تحصيلی،

ميانگين کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.

:برای محاسبه ميانگين نمرات تعداد واحدھای ھر درس در نمره  آن١تبصره 

درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب در تمام دروسی که دانشجو

برای آنھا نمره گرفته است (اعم از ردی یا قبولی) بر تعداد کل واحدھای اخذ

شده تقسيم می شود.

: دوره تابستانی به عنوان نيمسال تحصيلی محسوب نمی شود.٢تبصره 

سوب می شود. به ھمين نحو نمرات دانشجو درنمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستان می گذراند، تنھا در محاسبه ميانگين کل دانشجو مح

ميانگين کل او محاسبه واحد انتخاب می کند و کسر بودن واحدھا خارج از اراده اوست نيز مانند دروس تابستانی در ١٢نيمسالی که الزاما، کمتر از 

می  شود ولی آن نيمسال جزو حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواھد شد.

● نام نویسی مشروط 

 باشد، در غيراینصورت نام نویسی دانشجو در نيمسال بعد، به صورت١٢: ميانگين نمرات دانشجو در ھيچ نيمسال تحصيلی نباید کمتر از ٢٧ماده 

مشروط خواھد بود.

تبصره:

از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با اینھر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را ھر بار به وی کتبا اطCع دھد و یک نسخه 

در اجرای مقررات نخواھد بود.وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظھار بی اطCعی دانشجو از این امر، مانعی 

واحد درسی در  آن نيمسال را١۴ش از : دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند، جز در   آخرین نيمسال تحصيلی حق انتخاب بي٢٨ماده 

ندارد.

● اخراج دانشجوی مشروط 

 نيمسال متناوب (در دوره ھای کاردانی و۴: در صورتی که ميانگين نمرات دانشجو در دوره ھای کارشناسی در سه نيمسال متوالی یا ٢٩ماده 

 باشد، در ھر مرحله ای که باشد از ادامه تحصيل محروم١٢کارشناسی ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلی، اعم از متوالی یا متناوب) کمتر از 

می شود.

شود، در صورتی که واحدھای مقطع: دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل در دوره کارشناسی محروم می ٣٠ماده 

 نباشد، می تواند با رعایت سایر ضوابط١٢حدھا کمتر از پایين تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، با موفقيت گذرانده باشد و ميانگين کل او در این وا

مربوط، مدرک مرسوم مقطع پایين تر را در آن رشته دریافت کند. 

نامه مصوب باشد، دانشجو می تواند با نظر: در صورتی که رشته تحصيلی دانشجو در مقطع پایين تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد بر١تبصره 

تر، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر، تغيير رشتهگروه آموزشی مربوط، به یکی از رشته ھای موجود نزدیک به رشته تحصيلی خود، در مقطع پایين 

يل شود، بدیھی است که تطبيق واحدھا، تعييندھد و پس از تطبيق واحدھا با رشته جدید و گذراندن واحدھای کمبود، در آن مقطع فارغ التحص

دروس کمبود، برعھده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است.

 یا لغو تعھداتی که در دوران تحصيل: دانشجویی که به دليل مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم می شود در صورت انجام٣١ماده 

ه مورد عCقه خود ادامه تحصيل دھد.سپرده است، می تواند برای تحصيل مجدد در آزمون سراسری شرکت کند. و در صورت قبولی در رشت

ته جدید تطبيق داده و طبق ضوابط این آئين نامه،دانشگاه پذیرنده می تواند واحدھایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است با برنامه رش

بعضی یا تمام آنھا را بپذیرند.
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منبع : روزنامه اطCعات
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کارآفرينی در دانشگاه

فرھنگی، زمينه ھای  در  روزافزونی  و  پرشتاب  تحوTت  شاھد  امروز  جھان 

اجتماعی، اقتصادی و فناوری است.

یکی از مھمترین عوامل اثرگذار بر این تحوTت ھمه جانبه را می توان مقوله

کارآفرینی، به ویژه کارآفرینی دانشگاھی دانست. در کشور ما نيز اھميت،

افزایش ظرفيت اشتغال ملی، گسترش بر  اثرگذاری این مقوله  و  ضرورت 

عدالت اجتماعی، افزایش کيفيت زندگی و استفاده عملی از دانش بشری

ساله و از تاکيدات مقام معظم رھبری،٢٠در برنامه چھارم، سند چشم انداز 

سياستگذاران و دولتمردان قابل درک است.

ناگزیر از توجه به نظام آموزش عالی و دانشگا ه ھا را  امروزه، کارآفرینی، 

رویکرد نوین آموزش کار آفرینانه نموده است.

آیين نامه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه ھای کشوروزارت علوم، تحقيقات و فناوری با پيدایش و گسترش کارآفرینی، آیين نامه ای را تحت عنوان 

جام فعاليت ھای آموزشی، پژوھشی، ترویجی و مشاوره(کاراد) پيش رو قرارداد تا ساختار دانشگاه ھا کالبدی متفاوت با گذشته پيدا کنند و با ان

کارآفرینی، به کارکردھای نظام آموزش عالی روح تازه ای بدمد.

 کار خود را آغاز کرد، به موجب تصميمات ھيات امنای دانشگاه، در شمار٨١مرکز کارآفرینی دانشگاه تھران که به استناد آیين نامه مذکور از سال

اتژیک مدون، فعاليت ھای آموزشی، پژوھشی و ترویجیمراکز پارک علم و فناوری قرارگرفت و باتوجه به آرمان کارآفرینی، بر پایه یک برنامه استر

کارآفرینی را ھم جھت با آرمان، رسالت ھا و اھداف کار آفرینانه به پيش می برد.

● چشم اندازمرکز

 ساختار منعطف و فن آوری کارآمد، بھترین مرکزمرکز کارآفرینی دانشگاه تھران مصمم است با برخورداری از منابع انسانی فرھيخته و اثربخش،

؛ به گونه ای که دانش آموختگان دانشگاه تھرانکارآفرینی دانشگاھی کشور و منطقه در زمينه پژوھش، آموزش، ترویج و مشاوره کارآفرینی باشد

شند. مرکز کارآفرینی دانشگاه تھران به منظورکارآفرین بوده، پذیرای مسئوليت ھای اخCقی و اجتماعی در جھت توسعه پایدار ملی و جھانی با

انجام مأموریت ھای زیر ایجاد شده است:

جتماعی جھت ایجاد و راه اندازی کسب و کار، تحصيل- آموزش و پرورش دانش آموختگانی خCق،  نوآور،  پایبند به اصول اخCقی و پذیرای مسئوليت ا

درآمد و سرمایه گذاری توسعه کسب و کار

مدی بين جامعه دانشگاھيان(اساتيد، دانشجویان،  در  تفکر و روحيه کارآفرینی  ران، مشاوران، کارشناسان و کارکنان واحدھای-ترویج و اشاعه 

دانشگاھی)

نی در سطح دانشگاھی ملی- انجام پژوھش ھای علمی،کاربردی ،توسعه ای در زمينه شناخت موانع، مشکCت و توسعه کارآفری

بنگاه ھا و سازمان ھای کارآفرین در سطح ملی و- انجام تعامCت محيطی با سایر مراکز، مؤسسات تحقيقاتی، دانشگاه ھا، دستگاه ھا، نھادھا، 
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فراملی در جھت ترویج کارآفرینی

 کوچک در سطح ملی برای بنگا ه ھا،  مؤسسات،- انجام مشاوره ھای راھبردی مدیریتی در زمينه ایجاد کسب و کار جدید، توسعه کسب و کارھای

دستگاه ھا، نھادھا و سازما ن ھای اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرھنگی، ورزشی، ھنری، حقوقی

دف ھای مرکز کارآفرینی- ایجاد، تجھيز و توسعه مرکز کارآفرینی به عنوان قطب اصلی آموزش کارآفرینی درسطح کشور ھ

ز کارآفرینی- عرضه خدمات کارآفرینی به اساتيد، دانشجویان، مدیران، کارکنان و نھادھای مرتبط با مراک

يسی در مورد کارآفرینی- مستندسازی تجربيات کارآفرینان - انتشارات مجله ھای علمی پژوھشی و ترویجی فارسی و انگل

- برگزاری جشنواره، نمایشگاه، مسابقه، و سمينار کارآفرینی ( دانشگاھی، منطقه ای، ملی)

- ارائه خدمات مشاوره کارآفرینی به اشخاص حقيقی و حقوقی

با صنعت دان پارک علم و فن آوری، مرکز رشد و دفتر ارتباط دانشگاه  با  تھران به منظور تکميل فرآیند کارآفرینی- ھماھنگی و ھمکاری  شگاه 

دانشگاھی و حمایت از اعضای کارآفرین دانشگاه

منبع : روزنامه ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=279410

کاش دانشگاه مشکل داشت

دانشگاه ایرانی، حال و روز خوبی ندارد. محل بحث و فحص و نظر ورزیدن

صنعت کشور نمی شود. ھميار  دیده  آن  در  پژوھش چشم گيری  نيست. 

نيست. اینھا نقدھایی است با صورت بندی ھای کلی، و جان می دھد برای

جلسات آسيب شناسی و ھمایش ھای راھبردی. نگران نباشيد! این کليات

را حتی می توان دقيق تر ساخت: دانشجویان درست درس نمی خوانند، ھمه

مسلط می دھند  که  درس ھایی  بر  استادان  بندند،  امتحان ھا  شب  به 

نيستند؛ امکانات آموزشی و پژوھشی Tزم در دسترس نيست؛ می توان این

آسيب شناسی را حتی واقعی تر و ضمنا ترس ناک تر سازیم: دانشجویان دیر

ایضا دیر سر کCس سر کCس می آیند و کلی غيبت دارند، استادان ھم 

می روند، دستشویی ھا، غذاخوری ھا و خواب گاه ھای دانشگاھی اصC وضع

می کنند؛ تخت ھا جيرجير  داد:  ادامه  باز ھم می توان  ندارد...  استانداردی 

را روشن اتاق ھا  و  راھروھا  برق ھای  و  نمی کنند  مراعات  بچه ھا شب ھا 

کرد: دخترھا و پسرھا در دانشگاه، به جای بحث ومی گذارند، و اگر کمی سانسور بازی را کنار بگذاریم، حتی می توان به این نمونه ھم اشاره 

نا بر ھمين فاکت ھا می توان فاتحه آکادمی را در ایران خوانددرس، رویاھای دیگری در سر دارند... البته غير از این که ھمه آمده اند تا مدرک بگيرند. ب

و نسخه ھای دیگری برای اش پيچيد.

ع خرابی دارند و از مقياس ھای یک دانشگاه واقعیچنين تحليل ھایی را این روزھا، خيلی  جاھا می شنویم. ھمه معتقدند، دانشگاه ھای ما کC وض

 می دمند و بر این طبل می کوبند که «آه  و واویCخارج شده اند. ھم سنت گرایان و محافظه کاران و ھم ليبرال ھا و راست ھای مدرن در این بوق
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 ھای ما، کار علمی بيشتری می کنند»، نسخهدانشگاه!» دسته نخست با این تذکار که «حوزه ھای علميه ما، نسبت به دانشگاه ھا و دانشکده

اھان وطنی نيز با این فرم مد روز تر (درباره ضایعات ومی پيچند که بيایيد ساختارھای آکادميک مان را به ساختارھای حوزوی نزدیک کنيم!» آزادی خو

نشگاھی ما جای اش خالی است» بنابراین، باز بایدنواقص دانشگاه ایرانی) غر می زنند که «رویکرد انتقادی در ميان دانشگاھيان و در ذھنيت دا

ن شباھت در نقد دانشگاه (از منظر نقص علم ومدیریت ھا را به دست این دوستان داد تا ھمه این گرفتاری ھا و شوربختی ھا رخت بربندد. ای

ر بيان این غرولندھا باید درگذشت. ھر دو سختتخصص) در ميان دو گرایش سنتی و مدرن راست ایران ریشه ای و بنيادی است. از تفاوت فرمال د

نگران اند که نخبگان، خوب پرورش نمی یابند و زمينه برای پرورش تخصص مھيا نيست.

ویی نيز که اینک شور و شر ھشته اند و عقCنيتاین سخن را از دھان نھادھای دانشجویی ھم می توان شنيد. در گفتار آن دسته از فعاTن دانشج

راقب باشد که دانشگاه ما دانشگاه شود.»؛ بهو حقوق بشر پيشه ساخته اند، ھمين نقدھا را می خوانيم و می بينيم؛ «جنبش دانشجویی باید م

مدیریت آکادميک از دریچه نقصان ھای علمی می توان گيرزبان بی زبانی و البته به بيانی ساده تر، حرف آنھا ھم این است که به ساختارھای تدبير و 

به  می توان  که  نقدی است  نوع  بی ریسک ترین  و  بھداشتی ترین  دم دستی ترین،  این  البته  نواخت.داد.  را  آن  ارباب  و  دانشگاه  آن،  واسطه 

انشجویان به نقد و نظر روی آورند، در انگارهتئوریسين ھای نزدیک به تشکل ھای حقوق بشری دانشجویی نيز نصيحت می کنند که ھر چه بيشتر د

دی شکل بگيرد. دانشجویان مطابق این راھکار بایدآنھا، دانشجویان و استادان باید دغدغه این را داشته باشند که عقCنيت علمی و ذھنيت انتقا

د؛ خCصه ھمه نگران اند که دانشجو، خوب درستفکر و روش استدTلی و عقCنی را در جامعه ترویج کنند و پيشتاز مطالبات علمی و تخصصی باشن

بخواند و دانشگاه علمی باشد.

تصریح م پای درددل فعاTن دانشجویی که می نشينند،  این روزھا ھمه  ی کنند: «به اعتقاد آنھا، فضای فعاليت ھایآزادی خواھان وطنی البته 

مه رویکردھای منتقد و آزادیخواه (در نقد وضع و روزدانشجویی بسته شده است و ھزینه اینگونه فعاليت ھا فوق العاده افزایش یافته است.» آنچه ھ

ه علمی و پژوھشی و شيوه تفکر در دانشگاهدانشگاه) دارند، این دوستان ھمه با ھم دارند؛ ھم به علم و تخصص می اندیشند و از ضعف بني

می نالند و ھم به فکر گشوده شدن بندھای پای فعاTن دانشجویی ھستند.

 و دائمی رفرميست ھای جوان به غيرسياسیاز قضا مشکل ھمين جاست. نکته ھمين است که رخوت و رکود کنونی دانشگاه در ميل سيری ناپذیر

مه ریزان اصCح طلب از دانشجویان می خواستند، به جایشدن دانشگاه ریشه دارد. به آسانی می توان روزھایی را به یاد آورد که تئوریسين ھا و برنا

 وظيفه جنبش دانشجویی را این می دانستند کهھيجان و شور جوانی، به اندیشه و توليد فکر روی آورند. ھمچنان که رقبای محافظه کارشان ھم

ھای ورودی و خروجی دانشگاه فکر می کنند و نظرنگران شغل، تشکيل خانواده و کمبود مسکن باشند. از قضا این روزھا ھمه، در کCس ھا و راھرو

می دھند اما دقيقا درباره تشکيل خانواده و مدل ماشين.

تا دانشگاه  و دانشگاھيان از سياست و (دقيقا از)سعی وافر و ھمت جانانه ای که ھمه جناح ھا و بال ھای سياست رسمی مصروف داشتند 

ه دانشجو، دانشجو و نه استاد، استاد. مشکلھيجانات سياسی فاصله بگيرند، سرانجام نتيجه داده است: اینک نه دانشگاه، دانشگاه است و ن

دامنگير نيز این نخواھد بود که به جان و دل و ذھن واما این نيست که دُز تفکر و عقCنيت در خون دانشگاه پایين آماده است. راه حل این مکافات 

وب فکر می کنند و البته درست برای نمره گرفتن وزبان دانشگاه، تفکر و تعلم تزریق شود. مسئله این است که تمامی دانشجویان اتفاقا دارند خ

تاز بيزنس من ھای خرده پا و  ه کار. استادان ھم خيلی خوب و منطقی راهمدرک روی مدارک انباشتن؛ عقCنيت پيشه ساخته اند ولی در ردای 

موفقيت و پيشرفت را نشان می دھند اما از طریق برج سازی و کارشناسی شرکت ھای خصوصی.

واند از عھده رسالت تاریخی اش (برای رساندن پيامدر روزھای منتھی به انتخابات است که ھمه متوجه شده اند و نگران که مبادا، قشر دانشجو نت

ھا بر افروخته می شود و رگ ھای گردن برایاصCح و مشارکت سياسی) به بدنه مردم برآید. اما فقط در چنين بزنگاھی است که ناگھان چھره 

ضاھای آکادميک افتاد که بی پروا قلم را برمی داریم وانفعال دانشگاه بيرون می زند. اما نه در چنين لحظاتی، که درست زمانی باید به یاد رکود ف

ی که می پرسيم «ما را چه به رادیکاليسم؟»زعمای قوم را ھشدار می دھيم که رادیکاليسم دانشگاه را فرا گرفته است؛ درست در ھمان خطوط

دانشگاه ھم به بن بست رھنمون می شد.

ئله دار و از ریخت افتاده است. در این زمينه ھمپيش فرض و تصور مسلط بر ذھن ناصحان دیروز و مشوقان امروز دانشگاه، درباره دانشجو سخت مس

نشسته. مقدمتا از این حيث که ھر دو دانشجو را انبارهقرابت مشھودی برقرار است ميان آزادیخواھان از قدرت رانده شده و محافظه   کاران بر مسند 

ی رود، علم و تکنيک فرا می گيرد، شاغل می شود وعلم و دانش و خادم فردای آبادی ميھن می دانند. ھر دو اعتقاد دارند، دانشجو به دانشگاه م

آنھا ھم (مثل بسياری دیگر) تا گذارشان بهدست به دست ھم می دھند تا ميھن خویش را آباد سازند. شاھد صدق این نسبت فقط این نيست که 
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می بينند، خ را  بچه گانه)  (ھمان شيطنت ھای  شلوغ کاری  و  صدا  و  سر  اندکی  و  می افتد  شمادانشجو  «ناسCمتی  که  می کنند  اطرنشان 

محروم از تحصيل یا حبس کشيده می رسند، ساختارھایتحصيلکرده اید!» بلکه مھم تر و صد البته خطرناک تر این است که تا به دانشجویان تعليقی، 

دانشجویان، آینده سازان فردای این مرز و بومند؛انضباطی، قضایی و دولتی را موعظه می کنند که «ای دولتمردان (با تاکيد بر دولت نھم) این 

بشر شھروندان، این حقوق در خدمت بھبودمی خواھند درس بخوانند و به مردم کشورشان خدمت کنند!» در گستره درک این دوستان از حقوق 

می شوند که این حقوق، برای تضمين آزادی ارادهساختارھای جمعی و توسعه و پيشرفت روزافزون است. آزادیخواھان وطنی ھرگز از این در وارد ن

عی ای در ميان نباشد. وگرنه آزادی آکادميک برایھر فرد است. آزادی حتی برای اینکه از دانشگاه رفتن و مطالعه علمی ھيچ ھدفی و ھيچ نيت جم

ست؛ در پروپاگاندای دولتی پيشرفت علمی،تسھيل پيش رفت و توسعه که در مناسب ترین شکل اش در گفتار دولتی مسلط کنونی تجلی یافته ا

مگر جز این چيزی سراغ داریم.

ی و چه بسا که ھم سخن اند. در ادبيات ھر دواز دیگر سو، رفرميست ھای جوان و راست ھای دولتی، در تصویر دانشجو و عنصر دانشگاھی ھم رأ

تک تک دانشجویان؟سوی این قصه، وقتی دانشگاه خطاب قرار می گيرد، معلوم نيست با چه کسانی صحبت می شود، با 

 سخن سياست زدایی که برای دانشگاه نسخهتصویر دانشگاه ھمچون مجموعی از تک تک اجزا و حاصل جمع یک به یک دانشجویان، از بنيان ھای

می پيچد، از جناح ھا و گرایش ھای مختلف.

نشجویی یا ھمان امر مذموم «ھيجانات یااما در واقع کليت دانشجو و دانشگاه تنھا زمانی متجلی و قابل اشاره است که ھمچون جنبش دا

راضی ای نمود می یابد که گاھی در صحنتحرکات بی ھدف» در صحنه حاضر می شود. دانشجو یا دانشگاه واقعی فقط در ھمان عده معدود نا

 فضای آکادمی، ھمان زخمی است که چھرهدانشگاه حاضر می شوند، و نه در توصيه ھای تخصص گرایانه و علمی. کسر شدن شور و اعتراض از

تالژیک «ایرانی» به آکادمی نيست که حواس ھادانشگاه را از فرم خارج ساخته است و دانشگاه را از محتوا تھی ساخته است. افزودن صفت نوس

دانشگاه را باری دیگر برپا می دارد و به یادرا به معضCت دانشگاه جمع می کند، این پافشاری و لجاجت دانشجویان متحصن یا معترض است که 

 ھمه در دانشگاه، خيابان، کارخانه و خانهھمه می آورد که جایی در گوشه و کنار یا در وسط شھر، دانشگاھی وجود دارد و دانشجویی ھست.

است که فکر و عقل انسانی می شود و آزادیخواه.به اندازه کافی فکر می کنند و عقل دارند، مشکل اما این است که در بحبوحه و از خCل تنش ھ

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=351610

کدام دانشگاه مستقل از کجا

«استقCل دانشگاه» چندی است که ذھن بسياری از علم پژوھان را به خود

مشغول کرده است. آنان استدTل می کنند که تا دانشگاه ھا به استقCل

نرسند، فعاليت ھای آزاد علمی شکل نخواھد گرفت و دانشمندان نخواھند

توانست با فراغ بال و فارغ از فشارھای «حکومت» آرزوی باروری و «توسعه

عملی» را جامه تحقق بپوشانند.

بارور شدن جامعه علمی پيش شرط  اگر  درباره ھر استقCلی حتی  اما 

استقCل آن باشد باید این پرسش را مطرح کرد که «استقCل از کجا» مورد

نظر است و البته در ادامه ھم باید پرسيد «استقCل برای رسيدن به چه
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ھدفی»؟ معموTً در این مورد ھدف دستيابی به آزادی به منظور باروری و

توسعه فعاليت ھای علمی بيان می شود و منظور از استقCل، استقCل از

آزادی به  دستيابی  برای  را  استقCل  اگر  اما  است.  حاکميت  و  دولت 

آن به  را  ما  تنھایی  به  تواند  نمی  دولت  از  بخواھيم استقCل  پژوھشی 

برساند.

چرا که نھادھای دیگری ھم ھستند که می کوشند دانشگاه را به انقياد

درآورند و با استفاده از توان دانشگاه به اھداف خود برسند. برای مثال نھاد

صنعت یکی از این نھادھا است. اگر دانشگاه ھا در اختيار نھاد صنعت قرار

بگيرند، از «آزادی پژوھش ھای علمی» خبری نخواھد بود و دانشگاه تبدیل

خواھد شد به واحد پژوھشی بنگاه ھای بزرگ صنعتی؛ اتفاقی که در مورد

بسياری از دانشگاه ھا در ایران و ھمه جای جھان افتاده است.

مثال سوگيری پژوھش ھای پزشکی در جھان بهدانشگاه ھا در بسياری از کشورھا از دولت ھا مستقل اند اما از بنگاه ھای صنعتی نه. برای 

 بيماری کشنده در جھان است بلکه بيشتر از ھمهسمت بيماری ھای خطرناک در جوامع مدرن مانند ایدز ناشی از این امر نيست که ایدز بزرگترین

نعت داروسازی برآنند با یافتن درمان و ساختنناشی از این است که جوامع مدرن از این بيماری ھراس دارند و بنگاه ھای اقتصادی فعال در ص

نگرانی ھا از کجا ناشی شده است دیگر در چرخه ایداروھایی برای ایدز از این نگرانی ھا سودی به جيب بزنند. (حال بماند که اگر بپرسيم این 

 دیگرش متخصصانی که در ھمان بنگاه ھامی افتيم که یک سرش رسانه ھایی ھستند که ھمان بنگاه ھای اقتصادی تغذیه شان می کنند و سر

مشغول به کارند.)

ه علمی تمام نخواھد شد، البته اگر از «مردم»به طور خCصه باید گفت استقCل نھاد دانشگاه از دولت و حاکميت ھميشه به نفع «مردم» و جامع

ر ایران به سبب شرایط خاص اقتصادی و مدیریتمراد تمام آنھا و نه کسانی که می توانند پولی به جيب صاحبان سرمایه بریزند، باشد. اما د

واحدھای صنعتی قضيه شکل دیگری به خود می گيرد.

 دانشگاه، بسياری از کارخانه ھای سازنده لوازمنھادھای اقتصادی بزرگ در ایران ھمگی در اختيار دولتند. بسياری از کارخانه ھای بزرگ حامی

ند سرمایه گذاری ھای بلندمدت انجام دھد شکلپزشکی و تمام صنایع مادر در اختيار دولت است. در ایران ھنوز بخش خصوصی قدرتمندی که بتوا

نگرفته است.

ایگاھی ندارد و در یک کCم «پول» دست دولتھيچ بنگاه اقتصادی به شکل کارتل یا شرکت ھای زنجيره ای مشترک المنافع در اقتصاد ایران ج

تی در صف اول ایستاده اند. به ھمين دليل در ایراناست و ھر جا که به پشتوانه مالی بزرگ و سرمایه گذاری اقتصادی کCن نياز باشد، مدیران دول

استقCل دانشگاه از دولت به معنای حذف پشتوانه مالی دانشگاه است.

کسانی که دم از استقCل دانشگاه می زنند،و البته نداشتن پشتوانه مالی برای دانشگاه به معنای مرگ آن است و این خواسته ھيچ یک از 

رار دھد تا دانشگاھيان خود آن را صرف فعاليتنيست. شاید بتوان ساده دTنه گفت که بھتر است دولت ھر ساله بودجه ای در اختيار دانشگاه ق

کنند. این خيال خام شاید با استعاره دولت بهھای پژوھشی کنند تا آزادی علمی به دست آید و دانشگاھيان با فراغ بال به توسعه علمی کمک 

 این پدر نه مھربان است و نه دلسوز. دولت ھم درعنوان پدری مھربان و دلسوز که در پی تامين نيازھای اوليه کودکان خود است شکل گرفته، اما

نھایت تنھا در جایی سرمایه گذاری می کند که سودی در آن تشخيص دھد.

ت تنھا فرق این خواھد بود که دولت می تواند منافع عام راقوانين اقتصاد و سرمایه حتی اگر دولت سرمایه گذار باشد از اعتبار نخواھد افتاد، در نھای

در نظر بگيرد و یک بنگاه اقتصادی بنا بر قانون بقا تنھا به فکر منفعت خود است.

شوند و بدین شکل حتی اگر مدیریت دانشگاه دراما در ایران اتفاق دیگری ھم ھمزمان رخ می دھد. استادان دانشگاه با نظر دولت انتخاب می 

ای حاکميت سياسی) آنھا را برگزیده و حتی دراختيار آنھا قرار بگيرد، مدیریت در دست عده ای قرار گرفته است که خود دولت (دولت به معن

را از دست می دھد و دیگر نمی توان با گرم کردنمناصب دیگری ھم آنھا را به کار گرفته است. با این شرایط استقCل دانشگاه دیگر معنای خود 

د.تنور بحث ھای مربوط به استقCل دانشگاه به ھدف «آزادی ھای پژوھشی» و «توسعه علمی» اندیشي

ود عمل می کند، یعنی استقCل دانشگاهدرست به دليل ھمين شرایط است که استقCل دانشگاه اینجا از معنای خود تھی می شود و بر ضدخ
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به حذف دانشگاه فعلی منجر می شود.

 کرد یا اینکه باید از ایده دانشگاه برای ھميشهدر این شرایط یا می توان با حذف چنين دانشگاھی که ما امروزه داریم، دانشگاھی جدید تاسيس

اره ای برای دانشگاه ھا پيدا کنيم. اما آن چارهدست کشيد و یک «یا»ی سومی ھم وجود دارد و آن این است که باید با توجه به شرایط خودمان چ

ھرچه باشد استقCل دانشگاه نيست.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=268490

ک)سی با يک دانش آموز

روزگاری بود که برای تحصيل باید دشواری ھای زیادی را تحمل می کردی.

نيمکت ھای  ، پرجمعيت و شلوغ  ، کCسھای  مدرسه ھای چند شيفته 

شکسته و کمبود امکانات آموزشی به نسبت ھر فرد... بعضی جاھا مثل

اگر کسی می و  نداشتند  مدرسه ھم  محروم حتی  مناطق  و  روستاھا 

خواست به تحصيCتش ادامه بدھد ، باید کيلومترھا از خانه اش دور می شد

تا به اولين مدرسه برسد. در چنين شرایطی ، داشتن یک معلم خوب ،

نعمت بزرگی بود. بچه ھا با تمام وجود در کCسھا حاضر می شدند و سر تا

پا گوش ، سعی می کردند چيزی یاد بگيرند. دیگر اميدی نبود وقتی به خانه

می روند کسی باشد که بتواند اشکاTتشان را برطرف کند و پرسشھایشان

را پاسخ بدھد و تازه اگر کسی ھم بود ، فرصت و زمان اضافی برای این کار

توانستی کتابھای حل المسائل و کمکنداشت. ھمه چيز به ھمان کCس و ھمان معلم ختم می شد و اگر خيلی آدم خوش شانسی بودی ، می 

رھنگ تازه ای است. برخCف بسياری ازآموزشی پيدا کنی تا بعضی مشکCتت را حل کند. فرھنگ تدریس خصوصی در سرزمين ما به نسبت ، ف

ی در کشور ما شاید به اندازه عمر مدارس جدید ونقاط دیگر دنيا که چنين پدیده ای را برای ساليان طوTنی تجربه کرده اند ، عمر تدریس خصوص

نظام آموزشی جدید است که با ساختارھای قدیمی و آموزش سنتی بسيار متفاوت بوده است.

آموزشی این کشورھا بخصوص در دورانتدریس خصوصی درواقع از نظامھای آموزشی رایج در کشورھای اروپایی گرفته شده است. در نظام 

م و تربيت آنھا از سنين کودکی تحت نظر یکگذشته ، فرزندان خانواده ھای اشراف و مرفه ، عموما در مدارس عمومی حاضر نمی شدند و تعلي

خCقی و تربيتی ، مسوول آموزش خط و زبان ومعلم انجام می شد. این معلم که ساعات طوTنی روز را با کودک می گذراند، ضمن تعليم اصول ا

 بسياری از زنان و دختران و جوانان برای کسب درآمد ،تاریخ و جغرافيا و ریاضی نيز بود. بعدھا این شيوه آموزش به طبقات متوسط مرفه نيز رسيد و

جربه آشنایی باشد ؛ تجربه ای که ھرکدام بهبه تدریس خصوصی رو می آوردند. شاید در تاریخ زندگی ھر دانشجویی ، تجربه تدریس خصوصی ، ت

 تدریس ، دست به آن می زدند. داستاندليلی ، گاه برای کمک به ھزینه ھای تحصيلی شان و گاه برای به دست آوردن مھارت ھای تخصصی

می دانش آموز را به پذیرش مسووليت ھایتدریس خصوصی در دنيای آموزش امروز ، داستان متفاوتی است. عادت به حضوریک نيروی کمکی دائ

 و شاخه ھای علوم ، عرصه آموزش بسياراصلی اش بی توجه می کند امروزه ، به علت تحوTت عظيم فرھنگی و تغييرات فراوان در رشته ھا

گسترده شده است. افراد به دTیل مختلف از معلمان خصوصی استفاده می کنند.
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 با شنيدن نام معلم خصوصی و تدریس خصوصی بهدTیلی که گاه به تعداد افراد ، متنوع و متفاوت است. یک راه حل فوری معموT اولين چيزی که

رای استفاده از یک معلم خصوصی عنوان میذھن می آید ، وجود و بروز ضعفھای شدید درسی است. درواقع ، شاید یکی از اولين دTیلی که ب

 در درس ریاضی مشکCت اساسی دارد.شود، ضعف درسی است : «بعد از گذشت یک ماه و نيم از آغاز سال تحصيلی فھميدیم که فرزندمان

 فرزند ما شدید. این بود که ناگزیر شدیم برایشمتاسفانه معلم مدرسه قادر به حل مشکCت او نبود... تعداد دانش آموزان کCس زیاد است و ضعف

 بار معلم ریاضی دارد. بعضی از اوليا ھم معتقدند فرزندشان٢معلم خصوصی بگيریم.» این را والدین دانش آموزی می گویند که فرزندشان ھفته ای 

ین شرایط به دنبال معلمی می گردند که روشھابه خاطر شرایط محيط کCس درس و روشھای معلم قادر به یادگيری کامل نيست و برای تغيير در ا

م شيمی فرزندم ، توانایی ھای Tزم را برای تدریسرا عوض کند و تاثير فوری و مفيدی بر عملکرد او بگذارد. مادر یک دانش آموز می گوید: «معل

ندارد. مدرسه ھم نمی توانست در نيمه سال ، معلم را تغيير دھد.

رایط ، وجود یک معلم خصوصی تنھا راه و بھترینبرای این که فرزندم دچار عقب افتادگی نشود، برایش معلم گرفتيم». در واقع شاید در بعضی ش

ه ھای جاری کCس درس نيست و نمی تواندراه برای حل مشکCت یک دانش آموز باشد: «زمانی که یک دانش آموز قادر به دنبال کردن برنام

این است که به شکل انفرادی به او آموزش داده شودھمگام با بقيه دانش آموزان حرکت کند، باید به طریقی به او کمک کرد. یکی از این شيوه ھا 

ن شناس است. او معتقد است کمک گرفتن از یک معلم، به طریقی که او را با آنچه از او توقع می رود ھماھنگ کند.» این نظر نادیا فخاری ، روا

م روش بھتر است؟ البته این تنھا دليلی نيستخصوصی ، راھی است برای کم کردن فاصله یک دانش آموز با شرایطی که از او توقع می رود. کدا

علمی او شرایطی فراھم می کنند که او ازکه یک دانش آموز از معلم خصوصی استفاده می کند. گاھی اوليای دانش آموز برای ارتقای سطح 

فاصله ميان او و افراد دیگری که در سطح اوآموزش ھای ویژه برخوردار شود. در چنين شرایطی وجود معلم خصوصی زمينه ای است برای ایجاد 

کند تا توانایی ھای ویژه اش را نشان بدھد ، از طرفقرار دارند. این تفاوت سطح ، دورو دارد. از یک سو این فرصت را برای دانش آموز ایجاد می 

ھرا دميرچی ، دبير ریاضی می گوید: «دانشدیگر باT رفتن سطح توانایی علمی او باعث می شود کCس درس عمC کار کردش را از دست بدھد. ز

بقيه بچه ھا جلوتر است.آموزی که معلم خصوصی ریاضی دارد ، در کCس حضور مثبتی نمی تواند داشته باشد. او اغلب از 

ر بھترین شرایط می افتد ، یعنی در صورتی کهسطح متوسط یادگيری کCس باعث می شود او از فعاليت در کCس خودداری کند». این اتفاق تازه د

گوید: «روشھای آموزشی معلمان با ھمميان آموخته ھای دانش آموز و کCس مدرسه اش تفاوت و تمایزی وجود نداشته باشد. دميرچی می 

ھایی که معلم خصوصی دارند، در اینمتفاوت است. در بعضی درسھا مثل درس ریاضی ، تفاوت روشھا خيلی مھم است. ما ھميشه با بچه 

اھند برتری آن روش را به معلمشان ثابت کنند». اینزمينه مشکل داریم. آنھا مدام بيان می کنند مسائل را به روش دیگری یاد گرفته اند و می خو

با ھمکCسا تفاوت چشمگيری که ميان چنين دانش آموزانی  تواند اثرات روانینکته را ھم فراموش نکنيم که فاصله و  نشان وجود دارد می 

ی بھتر شدن شرایط تحصيلی دانش آموزان پا بهناخوشایندی را به دو طرف تحميل کند. اگر معلم خصوصی ھا نباشند تا وقتی معلمان خصوصی برا

ما وقتی ھدفھای بنيادین این نقش تغيير میميدان می گذارند ، می توان خوشبين بود که حضور آنھا در عرصه آموزش ، حضوری مثبت است ؛ ا

کند ، گاه اتفاقات نامبارکی نيز می افتد.

د. این بی توجھی می تواند او را از ھدفھایعادت به حضور یک نيروی کمکی ، دانش آموز را به پذیرش مسووليت ھای اصلی اش بی توجه می کن

احم است. دانش آموزی که معلم خصوصیاصلی آموزش ھم دور کند. از سوی دیگر ، فرھنگ معلم خصوصی داشتن ، گاه فرھنگی اخCلگر و مز

موقعيتی برتر نسبت به بقيه قرار دارد. از ھمهندارد ، خود را در موضع ضعف می بيند و دانش آموزی که معلم خصوصی دارد، احساس می کند در 

 آموز می گوید: «ما تجربه ناخوشایندی از ایناینھا بدتر، زمانی است که نياز به معلم خصوصی از سوی خود معلمان تحميل شود. ولی یک دانش

جریان داشتيم.

 به حد مطلوب ، معلم خصوصی بگيرند. در واقعیکی از معلمان فرزندم ، به روشھای مختلف بچه ھا را به این سمت سوق می داد که برای رسيدن

ط Tزم برای قبولی کنکور شرایط مطلوبشرایط طوری بود که خيلی از بچه ھا به خود ھمان معلم برای تدریس خصوصی مراجعه کردند.» شر

کمک به شرایط خاص حضور داشتهزمانی است که فرصت یادگيری کامل در خود کCس درس وجود داشته باشد و معلم خصوصی فقط برای 

ھای بيشتر بخصوص در عرصه کنکور باعثباشد، اما واقعيت این است که در نظام غيررسمی آموزشی ما، رقابت ھای تحصيلی برای موفقيت 

یق تدریس خصوصی فراھم شود. یک دانششده نظام مدون آموزشی جوابگوی این رقابت ھای فشرده نباشد و آموزش ھای تکميلی تنھا از طر

رند.آموز دوره پيش دانشگاھی می گوید: «ھمه ھمکCسی ھای من برای درسھای مختلف ، معلم خصوصی دا

ه احساس این دانش آموز را تقویت میخيلی ھا می گویند بدون معلم خصوصی نمی شود کنکور قبول شد.» تبليغات رسمی و غيررسمی ، ھم
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ز مدرسه تاکيد می کنند. بيشتر این آگھی ھا ، آگھیکنند. روزنامه ھا و در و دیوار شھر، پر از آگھی ھایی است که به لزوم وجود آموزش بيشتر ا

 خصوصی قرار می گيرند. در این ميانه ،تدریس خصوصی و نيمه خصوصی است ، در واقع شاید کCسھای عمومی تر ھم به نوعی در طبقه تدریس

 به معنای لوکس بودن برنامهھزینه ھای کCس ھای خصوصی ھم خود داستان دیگری است. این که داشتن معلم خصوصی ، اساسا خود

شواری را برای خانواده ھا و دانش آموزانآموزشی فرد است ، کنار رقم ھای افسانه ای ھر جلسه تدریس خصوصی ، ماجرایی است که شرایط د

 ھم برای کيفيت آموزشی معلم به شمار نمیایجاد می کند. رقمھای باTی ھر جلسه ، ضمن این که از معيار شخصی پيروی نمی کنند ، تضمينی

رای سنجش اعتبار آنھا وجود ندارد ، نمیآیند. حرف کسب شھرت و نام در عرصه تدریس خصوصی و تھيه و تدوین جزوه ھایی که مCک روشنی ب

و خانواده و مدرسه ، ھمه حيران و سرگردان ، ھرتواند معيار خوبی برای انتخاب یک معلم خوب باشد. چنين است که در این ماجرا ، دانش آموز 

چندان ساده ای نيست.لحظه مزایا و معایب استفاده از این روش را بر می شمرند و در نھایت ھم تصميم گيری ، کار 

منبع : ایران کنکور

http://vista.ir/?view=article&id=228369

کليد غلبه بر اضطراب کنکور

می کنم شده ام! حس  مواجه  کوه ھایی عظيم  با  ذھنم  دریای  در  گویی 

افسرده ام،  تمرکزم کم شده،  انگار مغزم کپ کرده، فکر می کنم به اندازه

کافی باھوش نيستم، ھر چه بيشتر می خوانم کمتر در ذھنم می ماند،  انگار

ھر چه خوانده ام را فراموش کرده ام، اضطراب تمام وجودم را فرا گرفته است،

حتی از فکر امتحان ھم بدنم به لرزه می افتد،اگر در کنکور موفق نشوم...؟

به جرات می توان گفت کسی وجود ندارد که در طول زندگی خود حداقل یک

بار اضطراب امتحان را تجربه نکرده باشد. اگرچه اضطراب پيش از امتحان، به

حدی فراگير است که تقریباً تمام افراد آن را به نوعی تجربه می کنند و از

دیگر سو، تا حد معينی از این اضطراب، با ترشح آدرنالين باعث می شود

سخ دھی به محرک ھا ارتقاء می دھد؛ اما اضطراب بيش ازتمرکز و ھشياری فرد افزایش یافته، انگيزه فرد را تحریک می کند و عملکرد فرد را ھنگام پا

حد، خيلی فراتر از یک نگرانی و برانگيزاننده ساده برای فرد است.

نع تمرکز شده، اعتماد به نفس را تضعيف و جریاناضطراب امتحان، اغلب با تنش یا استرس ھمراه است و در عملکرد فرد اختCل ایجاد می کند، ما

 یاد نمی آورم، ھر چه خوانده ام، از یادم رفته و...فکر را متوقف می کند، موج فراگير افکار منفی نظير نمی توانم به سواTت پاسخ دھم، چيزی به

 و بھره وری پایين در امتحان می انجامد.ذھن را در سيطره خود گرفته و این حالت به ھراس و ترس شدید و نھایتا افت عملکرد ذھنی فرد

● عCئم و تأثيرات ناشی از اضطراب امتحان

اضطراب امتحان در دانش آموزان مختلف، خود را به طرق مختلف نمایان می سازد:

▪ عCئم فيزیکی (جسمانی):

فس،  تعریق زیاد، تپش قلب، خشکی دھان،گرفتگی عضCت، سردرد، بی خوابی، ناراحتی ھای گوارشی، کاھش یا افزایش شدید اشتھا،  تنگی ن

دیسانتری(اسھال) و تکرر ادرار و.. .
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▪ تغييرات رفتاری:

کاھش ھماھنگی حرکتی، بی قراری، جویدن ناخن، سریع تر از حالت عادی حرکت کردن یا

تن به مھمانی شب پيش از امتحان)  و...راه رفتن، افزایش استعمال دخانيات،  نوشيدن یا خوردن، بروز رفتارھای فرارگونه (مانند رف

▪ عCئم شناختی:

...کاھش توجه و تمرکز (حواس پرتی)، افکار غيرمنطقی، خودتخریبی و منفی گرایی، خيال پردازی و

▪ عCئم اجتماعی:

. .گوشه گيری، دوری از اعضای خانواده و دوستان، تحریک پذیری بيش از حد(سریع عصبانی شدن) و.

● عوامل موثر در افزایش اضطراب امتحان 

۴است که اکثر دانش آموزان آن را تجربه می کنند، اما ترس از مورد ارزیابی قرار گرفتن و نگرانی زیاد درخصوص موفقيت در امتحان، اضطرابی طبيعی 

عامل را می توان در تجربه افزایش اضطراب آن دخيل دانست:

) شيوه زندگی:١

 ریزی نادرست، عدم اولویت بندی کارھا و دروساستراحت ناکافی، تغذیه نامناسب، وجود محرک ھا و عوامل مزاحم محيطی، ورزش ناکافی، برنامه

و.. .

) نحوه مطالعه:٢

درس خواندن در شب امتحان، مطالعه سطحی و خواندن درس بدون درک عميق مطالب،

ایت درس نخواندن.عدم یادآوری مطالب خوانده شده، عدم یادداشت برداری، عدم مرور مطالب مھم و کليدی و در نھ

) عوامل روانشناختی یا روانی:٣

امتحان، انتظارات غيرواقع بينانه،  پيش بينی ھایداشتن افکار منفی و انتقاد از خود، عقاید غيرمنطقی درخصوص تبعات ناشی از عدم موفقيت در 

نامطلوب درخصوص نتيجه امتحان، احساس نداشتن کنترل بر شرایط امتحان.

) دانسته ھا:۴

اTت امتحان،  طی نکردن دوره ھای خاص و فراگيرینداشتن اطCعات کافی از زمان، مکان برگزاری و نحوه برگزاری امتحان،  ناآشنایی با نحوه سو

و در افراد مضطرب بيش از بازه طبيعی آن است.اطCعات و مھارت ھای موردنياز. از نظر فيزیولوژیک موج بتا در مغز با اضطراب ارتباط دارد 

ل دارد، بيشترین ميزان را دارد، اما افزایش بيش از حد طبيعیدر ميان امواج مغزی، موج بتا، در ھنگام انجام کارھایی که نياز به تمرکز فکر یا تفکر فعا

نده و می داند، نتواند براحتی به برگه امتحان منتقل کند وموج بتا باعث می شود فرد نتواند به اندازه کافی تمرکز کند و مطالبی را که پيش از آن خوا

حتی سبب فراموشی دانسته ھا می شود.

● راھکار چيست؟

تقریباً تمام شرکت کنندگان در کنکور و خانواده ھایآیا روشی برای مقابله با اضطراب امتحان و غلبه بر آن وجود دارد؟ این پرسشی است که شاید 

رمانی، دارودرمانی و... برای درمان اضطراب به کارآنان از خود می پرسند. خوشبختانه پاسخ آن مثبت است. انواع روش ھای رفتاردرمانی، شناخت د

می روند.

ی به نام نوروفيدبک یا پسخورانه عصبی است. یکیدر ميان روش ھای درمانی، جدیدترین و موثرترین روش کاھش اضطراب،  استفاده از فناوری نوین

 در محدوده طبيعی آن است. از این رو، با استفاده ازاز کاربردھای این روش ایمن و غيرتھاجمی، کاھش پایدار اضطراب از طریق تثبيت موج بتای مغز

بين می رود.این روش بدون مصرف دارو و عوارض جانبی، عامل فيزیولوژیک ایجادکننده اضطراب به سادگی از 

ه ای بدون استفاده از موس و فقط با به کارگيری امواجدر روش نوروفيدبک پس از ثبت امواج و نقشه مغزی، فرد به کمک مجموعه ای از بازی ھای رایان

ا کنترل کند تا در بازه طبيعی قرار گيرند. این بازی ھا بهمغزی کنترل بازی را به دست می گيرد و طی این فرآیند، مغز می آموزد که چگونه امواج خود ر

ند.نحوی طراحی شده تا مانند آینه ای به مغز نشان  دھد چگونه کار می کند و چگونه باید کار ک

منبع : روزنامه جام جم
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کليک کليک تا کنکور

ثبت نام اینترنتی كنكور، امسال بزر گ ترین اتفاق آموزشی كشور بود.

 درصد است. این را آمار وزارت ارتباطات١٠ضریب نفوذ اینترنت در ایران حدود 

٧٠ ميليون نفر از جمعيت ٧و فن آوری اطCعات اعCم كرده. این یعنی تقریبا 

ميليونی کشور به اینترنت دسترسی دارند.

 ھزار داوطلبی که به پيش بينی رئيس٣٠٠حاT فکر می کنيد از یک ميليون و 

سازمان سنجش در کنکور سراسری سال بعد شرکت می کنند، چند نفر

ميليون ھستند؟ اگر می پرسيد «چطور؟» پس ھنوز خيلی توی باغ٧جزو این 

نيستيد. جوابش خيلی ساده است. چون ثبت نام کنکور سراسری سال بعد،

اینترنتی ھم به صورت  یا ھمان سنتی سابق  بر روش کامپيوتری  عCوه 

انجام می شود.

کرد: اعCم  سنجش  سازمان  معاون  توکلی  دکتر  آبان،  ھفتم  و  بيست 

اینترنتی و کامپيوتری٨۶«ثبت نام در کنکور سراسری سال  به دو روش   

انجام می شود و به این منظور در ھر واحد پستی دو باجهٔ ثبت نام ایجاد

شده  است.»

اول یک نکته را روشن کنيم. منظور از ثبت نام کامپيوتری ھمان روشی است

ثبت نام در کنکور استفاده می شد. داوطلب به پست برای  پارسال  تا  که 

می رفت، دفترچه و فرم ثبت نام می گرفت، بعد از پر کردن فرم و الصاق عکس

دوباره به پست می آمد و مدارکش را برای سازمان سنجش می فرستاد تا کارتش صادر شود.

ذشت. در این دورهٔ ارشد، ثبت نام برای اولين بار فقط بهدکتر توکلی در حالی این خبر را اعCم می کرد که یک ھفته از آغاز ثبت نام کنکور ارشد می گ

ند. گرچه پيش از این به مدت چھار سال،صورت اینترنتی انجام می شد و داوطلبان نمی توانستند از سيستم دستی سنتی سابق استفاده کن

ثبت نام در این کنکور به ھر دو شکل دستی و اینترنتی امکان داشت.

خرید که شمارهٔ کاربری و رمز عبور داشت.اما مراحل ثبت نام اینترنتی چه بود؟ داوطلب از باجهٔ پست، دفترچه و یک کارت اعتباری می 

، عکس اسکن شده و رشتهٔ انتخابی خود رابعد با مراجعه به سایت سازمان سنجش، قسمت ثبت نام و دادن شناسه و رمز عبور، اطCعات فردی

 توانست ھر وقت که خواست، اطCعات ثبت نامی خودوارد سایت و در ازای آن شمارهٔ پرونده و کد رھگيری دریافت می کرد که به واسطهٔ آن ھا می

را مشاھده کند.

 فرھنگسرا در تھران با سازمان سنجش ھمکاری کردند. در روستاھا١٢برای ثبت نام اینترنتی کنکور ارشد، دانشگاه ھای سراسر کشور به ھمراه 

 استفاده کنند. کافی نت ھا ھم که در شھرستان ھا در خدمتگزاری حاضر بود.ICTنيز داوطلبان می توانستند از دفاتر 

دا شدند که با اخذ ھزینه ھای زیاد مثC سهظاھرا مشکل بزرگی دیده نمی شد. البته طبق معمول این وسط مؤسسه ھای ناقC و سودجویی ھم پي

 تومان می گرفتند. سازمان٧٠٠ا برای این کار حداکثر چھار ھزار تومانی، اقدام به ثبت نام اینترنتی داوطلبين می کردند. در حالی  که فرھنگسراھ
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ونی کرد.سنجش در چند نوبت نسبت به فعاليت این مؤسسات ھشدار داد و با دو سه تایشان ھم برخورد قان

راحل ثبت نام، ورود اشتباه اطCعات، سردرگمی موقع پرمثل ھر کار نو و تازهٔ دیگر، این اقدام ھم خالی از اشکال نبود. نداشتن اطCعات کافی از م

 آورد.کردن فرم و سرعت پایين و گاه قطع اینترنت به ھر حال مشکCتی را برای داوطلبان به وجود می

پرونده و کد رھگيری خبری نبود و داوطلب دربعضی اوقات ھم سيستم به اصطCح «ھنگ» می کرد و با وجود کامل بودن ھمهٔ مراحل، از شمارهٔ 

تCش بعدی اش با عبارت «کارت سوخته» مواجه می شد.

 کردن ھر فرم  ثبت نام در نظر گرفته  بود که ایناز طرفی سازمان سنجش برای توزیع عادTنهٔ زمان بين داوطلبين، حداکثر نيم ساعت را برای پر

 دقيقه افزایش یافت.) عCوه بر این، اھالی روستاھایی۴٠مسأله به دليل سرعت پایين اینترنت در بعضی جاھا امکان  نداشت. (این زمان بعدا به 

نی نبود. نداشتند، برای ثبت نام باید به روستاھای ھمسایه می رفتند که به  ھر حال کار ساده و آساICTکه در ده شان دفتر 

د را برای ثبت نام ده برابر کرد. خود برنامهٔالبته سازمان سنجش ھم این وسط بيکار ننشست. اول از ھمهٔ پھنای باند یک مگابایتی سایت خو

 قوی ھم داشت.help (به قول پاسداران زبان فارسی «کاربردوست») طراحی شده  بود و یک User friendlyثبت نام ھم تا حد امکان 

د یا اصCح شان را داشت. در عين حال از روز دوم به بعد، درتازه، داوطلب بعد از ثبت ھر مرحله از اطCعات، آن ھا را به طور کامل می دید و امکان تایي

 ساعت پاسخ می داد. ضمن این  که شماره۴٨سایت ثبت نام قسمت «ارتباط با بخش فنی» اضافه شد که به سؤاTت ثبت نامی داوطلبين ظرف 

تلفنی ھم به ھمين منظور در نظر گرفته شد.

د رضایت کامل داشته  باشند. دکتر پورعباسمجموعهٔ این عوامل باعث شد که مسؤوTن سازمان سنجش از طرح ثبت نام اینترنتی کارشناسی ارش

 تا امروز کسی خواھان بازگشت ثبت نام بهرئيس سازمان سنجش گفت: «به جز مکاتبات صورت گرفته در مورد مسائل فنی و نحوهٔ ارسال عکس،

۵۴٠ ھزار نفر را در آزمون ارشد حدس می زدند، ۴٧٠حالت دستی و سنتی نبوده  است.» از طرفی در حالی  که مسؤوTن سازمان سنجش ثبت نام 

اشت.ھزار نفر در این آزمون ثبت نام کردند که این خود نشان از موفقيت طرح ثبت نام اینترنتی د

ات و ارزشيابی سازمان سنجش که با پيشاما آیا اجرای این طرح برای کنکور سراسری ھم با چنين استقبالی ھمراه می شد؟ معاون تحقيق

وار بود. اما خب، قرار نيست پيش بينی ھا ھميشهکشيدن آمار شش ميليونی مراجعه به اینترنت برای دریافت کارنامهٔ کنکور به این مسأله اميد

درست از آب دربيایند.

 سالی را در دانشگاه گذرانده و قطعا آشنایی اش با کامپيوتر و۴کافی است به یک نکتهٔ ساده توجه کنيم: این  که یک داوطلب کنکور ارشد، Tاقل 

نترنت به چت و چک ميل محدود می شود.اینترنت به مراتب بيشتر از دانش آموز ھجده نوزده ساله ای است که نھایت استفاده اش از ای

● اینترنت کنيم که چی بشه؟

سنجشی ھا این قدر دنبال عَلَم کردنش ھستند؟یک لحظه صبر کنيد. اصC بگذارید ببينيم این ثبت نام اینترنتی چه فواید و منافعی دارد که 

د داشت که خطاھا را زیاد می کرد. ما مجبور بهدکتر پورعباس می گوید: «در ثبت نام دستی، زمان کوتاھی برای آماده کردن فایل ثبت نام وجو

فاده کنند. به ھمين خاطر به سمت اینترنتی کردناستخدام کارمندان ساعتی بودیم که چندان مطمئن نبودند و ممکن بود از اطCعات افراد سوءاست

ثبت نام پيش رفته ایم.»

 کاربر و از دید سازمان سنجش بررسی می کند.رئيس مرکز مطالعات و ارزشيابی سنجش مزایای ثبت نام اینترنتی را از سه جنبهٔ ملی، از دید

 و دولت الکترونيک گسترش پيداITائه می شوند، فرھنگ دکتر پرند معتقد است با انجام ثبت نام اینترنتی، خدمات در زمان کوتاه و با کيفيت باT ار

اھش می یابد.می کند و مصرف کاغذ و تعداد حمل و نقل بين شھری و مصرف سوخت و ترافيک و آلودگی ھوا ھم ک

یدن اطCعات و اصCح ایرادات و حذف ھزینهٔ چاپ عکس وتازه این ھا فقط مزایای ملی ثبت نام اینترنتی است. کاربر ھم با بھره مند شدن از امکان د

معطل نشدن در صف ھای طوTنی پستی، حالش را می برد.

لی سریع تر به اطCعات داوطلبان دسترسیاین روش برای خود سازمان ھم منافعی دارد. ھم کاھش بوروکراسی اداری اش کمتر می شود ھم خي

پيدا می کند.

شد اینترنتی  از  رئيس اش  که  کرده  پيدا  اھميت  آن قدر  فعاليت ھای سازمان سنجش  کاھشاینترنتی شدن  برای  داوطلبان  رشتهٔ  انتخاب  ن 

اشتباھات شان در آینده خبر می دھد.

 کامل تضمين می شود و تا دو سه سال آینده،دکتر پورعباس معتقد است امنيت ثبت نام و اطCعات داوطلبان با گسترش روش اینترنتی به صورت

دیگر کسی خواھان بازگشت به روش دستی نخواھد بود.
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ام اینترنتی می گوید: «نمی شود مسأله را بهگرچه دکتر محمدی اقدم معاون تحقيقات سازمان با کمی احتياط، ضمن نسبی خواندن امنيت ثبت ن

 شود.»صورت صددرصد تضمين کرد؛ چرا که حتی سایت سازمان ھای بزرگی مثل ناسا ھم گاھی اوقات ھک می

با این روش اشاره می کند و این مسائل را نھایتا دراما در عوض به رفع نواقص کارت ھای ورود به جلسهٔ آزمون سراسری و تسھيل در روند ثبت نام 

کاھش استرس داوطلبان مؤثر می داند.

● اینترنت بخر، جایزه ببر

د ھستند، امتيازات دیگری را ھم در نظر گرفته  است.سازمان سنجش برای کسانی که با وجود ھمهٔ این مزایا ھنوز در انتخاب ثبت نام اینترنتی مرد

ر می گيرد، ثبت نام كنندگان اینترنتی به محضبرخCف ثبت نام كنندگان سيستم سنتی که اطCعاتشان بعد از دو ماه روی سایت سازمان سنجش قرا

وارد کردن اطCعات خود می توانند آن را در این سایت مشاھده کنند.

ا نيز دارند. این داوطلبان دو ھفته قبل از برگزاری آزمونضمن این  که در این فرصت دو ماھه تا ثبت نام نھایی، امکان ویرایش اطCعات مربوط به خود ر

 اختيارشان قرار می گيرد. از ھمه مھم تر می تواننداز محل توزیع کارت و حوزهٔ امتحانی شان مطلع می شوند و کارتشان ھم زودتر آماده شده و در

بيخودی و با اعتراض ھای الکی و  البته  و  بعد از امتحان مشاھده کنند  از این ھا،پاسخ نامهٔ خود را ھم  نگيرند!جدای  قت سازمان سنجش را 

 تومان بپردازند. در حالی  که ھزینهٔ ثبت اینترنتی اطCعات برای کسانی٩٠٠ثبت نام كنندگان سنتی برای پست مدارک خود به سازمان سنجش باید 

که از طریق فرھنگسراھا یا دانشگاه پيام نور اقدام می کنند، کمتر از این مقدار است.

٢٨۵٠ تومان (مجموعا ٩۵٠ و شبانه ھر کدام مبلغ ضمن این  که در ثبت نام کامپيوتری (پستی) برای انتخاب دانشگاه ھای پيام نور، غيرانتفاعی

 تومان است.١٧٠٠رای کل سه عCقه مندی تومان) از داوطلب دریافت می شود. در حالی  که این مبلغ برای ثبت نام كنندگان اینترنتی ب

 به صورت اینترنتی در کنکور سراسری امسالھنوز قانع نشده ا ید؟ ای بابا. پس این را ھم داشته  باشيد: سازمان سنجش از بين کسانی که

 گنجينه٢۵٠ٔ ماشين حساب پيشرفته و ٢٠ اسکنر، ٢٠ پرینتر، ١۵ کامپيوتر، ١۵ نفر با قرعه کشی جایزه می دھد: ۶٠٠ثبت نام کرده  باشند، به 

 نفر باقی مانده ھم امکان استفاده از کتاب ھای منتشرهٔ سازمان داده می شود. بس نيست؟٢۵٠سؤاTت آزمون سراسری سازمان سنجش. به 

● اگه بچه من کارت نگيره، کی جوابشو می ده؟

، می فھمم. از ھر ھفت ھشت نفر مراجعی کهنه. مثل این  که بس نيست. این را صبح روز سوم ثبت نام وقتی در یک واحد پستی حاضر می شوم

 نام اینترنتی داشتند و باقی ھمان روش سنتی وبرای ثبت نام در کنکور می آمدند، در خوش بينانه ترین حالت، حداکثر یکی دو تاشان قصد ثبت

قدیمی ثبت نام را ترجيح می دادند.

 سنتی می پرسم.«مردم اینترنت نمی دانند چيه. بيشتراز مسؤول باجه در مورد تعداد فروش کارت ھای اعتباری ثبت نام اینترنتی و فرم ھای ثبت نام

ٔ پستی فروخته ایم. اما شاید ششصد نفر ھم کارتبرای خرید ھمان دفترچه ھای قدیمی می آیند. توی این دو سه روز نزدیک چھار ھزار تا دفترچه

اعتباری اینترنتی نخریده  باشند.»

ج و واج نگاھت می کنند که «این  که گفتی یعنی چه؟»از اغلب مراجعين که می پرسی: «چرا از ثبت نام اینترنتی استفاده نمی کنيد؟» با قيافهٔ ھا

ثبت نام دخترش را انجام دھد، توضيح می دھم کهخيلی ھا می گویند: «اصC این دو تا با ھم چه فرقی می کند؟» وقتی برای مادری که آمده کار 

نيستم این دگمهٔ کامپيوتر رو فشار بدم.»این روش، ھم سریع تر است ھم راحت تر ھم با کيفيت تر، می گوید: «ولش کن آقا. من اصC بلد 

به اش نيست. به در بزرگترھا نيست. «می گن اینترنتی، اعتباری  د نمی خوره. معلوم نيست ثبت نام می شی،وضع بچه ھا ھم خيلی بھتر از 

ی رو بگيری. اما این چی؟» می پرسم دوستانتنمی شی. پستی بھتره. مسؤوليت بعدشم قبول می کنه. اگه اتفاقی بيفته می  دونی باید یقهٔ ک

چطور؟ «اونا ھم ھمين سيستم قبلی ثبت نام می کنن.»

پایينه، اعصابت خرد می شه.» ولی آخر براییکی دیگر ھم می گوید: «خونه، کامپيوتر ندارم. باید برم کافی نت. حسش نيست. تازه سرعتشم 

فرستادن مدارک دوباره باید بيایی پست؟ «تریپی نيست. پست خونه تو مسيرمه.»

نيستيم. اگه این  طوری ثبت نام کنيم تا شبمادری دیگر با حرارت از سرنوشت دخترش صحبت می کند: «اصC به این ثبت نام اینترنتی مطمئن 

 سال زحمت کشيده.١٢س می ده. دخترم امتحان ھم ھی دل دل می زنيم واسهٔ دخترم کارت صادر می شه یا نه. تازه کلی ھم به اش استر

چشمته.شوخی که نيست. چرا خودمونو به شک بندازیم؟ پستی ھا بھتره. ھم امتحان پس  داده . ھم جلو 

 دھد: «البته منم شنيدم که سریع تره. اماھم این  که می تونی ازش کپی بگيری و اگه مشکلی پيش اومد پی گيری کنی.»این مادر ادامه می

ی کرد. بذار امسال بگذره ببينيم اینا که اینترنتی ثبت ناممی ترسم. باز اگه چند تا از دوست و آشناھا ثبت نام کرده  بودند و راضی بودند، می شد کار
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کردن، چی می گن؛ حاT تا سال ھای بعد.»

ھتره اینترنتی ثبت نام کنيم. اما ھنوز مطمئن نبود.یکی دیگر از بچه ھا که با دوستش آمده، برای خودش دفترچه و فرم نمی خرد. «بابام می گفت ب

م می خواھد با یک نفر که اینترنتی ھم ثبت نام کرده،قرار شد یه کمی تحقيق کنيم ببينيم کدوم بھتره. چون دقيق نمی دونيم اینترنتی چطوریه.» دل

يدایش شد.گفت وگو کنم که گزارشم جامع اTطراف شود... بخت بد ھيچ کس نمی آید! اما نه، باTخره یکی پ

خيلی سریع و راحت. مشکل خاصی ھم نداشتم. یه«برای ثبت نام برادرم آمدم. خودم ھمين دو ھفته پيش، اینترنتی واسهٔ ارشد ثبت نام کردم. 

غهٔ صادر نشدن کارت، از بين رفتن اطCعاتکم صفحه ھای اولش کند بود و اذیت کرد، اما بعدش درست شد.»آیا شما دوست عزیز استرس و دغد

ه. تازه این کد رھگيری که آخرش به ات می دن،یا ھر تریدی دیگری ندارید؟ «نه. چرا داشته  باشم؟ خودم می بينم که ھمه چی داره ثبت می ش

کاف یا  دانشگاه؟ فرھنگسرا؟  منزل؟  می کنيد؟  ثبت نام  بازیابی اطCعات.»کجا  واسهٔ  از ھمون خونه وصل می شم.خودش سنده  «من  ی نت؟ 

سرعتش خوبه. مشکلی نيست.»

● سرنوشت ثبت نام در ھفتهٔ آخر

ن سازمان سنجش به ما گفته كه سال دیگر روشحاT یك ھفته ای بيشتر به پایان مھلت ثبت نام در كنكور كارشناسی نمانده. دكتر توكلی معاو

ين از ثبت نام اینترنتی در پایان مھلت ثبت نامسنتی به طور كامل حذف می شود. به نظر شما گزارش ھای رسيده در مورد ميزان استقبال داوطلب

ن صبر كنيد؛ جوابش معلوم خواھد شد.كنكور سراسری، تغييری در این تصميم ایجاد نخواھد كرد؟ تا ھفتم دی ماه و روزھای بعد از آ

● روش سنتی؛ حذف!

ترنتی به کل بی اطCع ھستند یا تقریبا چيزی از چند ودیده   ھا و شنيده ھای ما حاكی از این بود كه خيلی از داوطلبان از وجود روش ثبت نام این

 روز٢٠ نيست. چون خبر اینترنتی شدن ثبت نام، چونش نمی دانند یا چندان جدی اش نگرفته اند. این یعنی ضعف در اطCع رسانی. خيلی ھم بيراه

قبل از شروع آن اعCم شد.

 اینترنتی داشتيم با آمار آقای دکتر فرق می کرد ورفتيم سراغ دکتر حسين توکلی، معاون سازمان سنجش. جالب این  که اطCعاتی که ما از ثبت نام

 باجه ھایی که از آن ھا گزارش دریافت کرده اند باشنيده ھای ایشان گواه استقبال خوب مردم از این روش بود. البته دکتر توکلی احتمال می داد

واحدھایی که ما به شان سر زده ایم، یکی نباشد.

اما آقای دکتر، چرا اطCع رسانی در این مورد را زودتر شروع نکردید؟ مثC از تابستان؟

به ھایی که صورت گرفت و ھمين طور اطCعيه ھایی که«ببينيد اطCع رسانی برای کنکور، زمان خاصی دارد. ما ھم در ھمان زمان این کار را با مصاح

در شماره ھای ششم و سيزدھم آذر پيک سنجش چاپ شد انجام دادیم.»

م اینترنتی کرده اید؟‑● اقدام تازه ای ھم برای تسھيل ثبت نا

ھی می توانند با جمع آوری اطCعات دانش آموزان«بله. با توجه به بخش نامهٔ وزارت آموزش و پرورش و ھمکاری پست، مدیران مراکز پيش دانشگا

از آزمون سراسری، اطCعاتی نظير نمرات علمی و رتبهٔمدرسهٔ خود و مراجعه به واحد پستی منطقه، برای ثبت نام اینترنتی آن ھا اقدام کنند. بعد 

 محل قبولی و... در اختيار این مدیران قراردانش آموزان در کنکور، فھرست مجازھا به انتخاب رشته، اسامی قبول شدگان به ھمراه کد رشته

اعی تھران آغاز شده است.می گيرد تا بتوانند از آن ھا استفاده کنند.» ظاھرا انجام این طرح در برخی مدارس غيرانتف

ود. به خصوص که چون در روش اینترنتی از حجمیک راه تشویق داوطلبين برای ثبت نام، اینترنتی کم کردن ھزینهٔ آن در قياس با روش سنتی ب

  که تفاوت مبلغ ثبت نام برای این دو روش در حالبوروکراسی و تشریفات اداری کاسته می شود، ھزینه ھم خود به خود کمتر خواھد  بود. در حالی

 تفاوتی با سال گذشته نمی کرد؛ در حالی  کهحاضر اصC محسوس نيست. در مورد کنکور ارشد ھم که ثبت نام فقط اینترنتی بود، مبلغ ثبت نام

ھزینه ھای برگزاری آزمون، قطعا کمتر شده  بود.

 ھستند، در دو روش اینترنتی و سنتی تفاوت ھزینه ای«ببينيد ما برای کسانی که عCقه مند به انتخاب دانشگاه ھای پيام نور، شبانه و غيرانتفاعی

نصد تومان بيش از ھزینهٔ ثبت نام اینترنتی دربيش از ھزار تومان قائل شدیم. در عين حال ھزینهٔ ارسال مدارک به سازمان سنجش ھم حدود پا

 این رقم مصوبهٔ دولت است و اگر ھم نياز به تغييریفرھنگسراھاست. اما در مورد مبلغی که در ابتدای برای ثبت نام از داوطلبين دریافت می شود،

در آن باشد، خود دولت باید تصویب کند.»

می پرسيم. «جای ھيچ  گونه نگرانی نيست.از معاون سامان سنجش در مورد نگرانی داوطلبين از صادر نشدن کارت یا از بين رفتن اطCعات 

م با آن کد رھيگيری در واقع مدرکی برای کنترلکاربرانی که از روش اینترنتی استفاده می کنند، ھم از وضعيت ثبت نامی خود مطلع می شوند ھ
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 کردن است. از امنيت این روش مطمئن باشيد.»ثبت نام دریافت می کنند. اطCعات ثبت نام به راحتی و ھمشه برایشان در دسترس و قابل بررسی

اجباری شود؟و سؤال آخر... آیا قرار است ثبت نام اینترنتی آزمون سراسری ھم مثل کنکور ارشد در آینده 

کامل روش سنتی فقط به صورت اینترنتی ازتصميم ما این است که امسال این طرح را به صورت آزمایشی اجرا کنيم و از سال بعد، با حذف 

داوطلبين ثبت نام به عمل آوریم.

منبع : روزنامه ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=244073

کنکور آخر خط نيست

لی از زندگیدیروز بود كه با خودم خلوت كردم یا رو راست بگویم تصميم گرفتم به صورت جدی یك ارزیابی ك

 بھاری كه١٨خود داشته باشم و به یك سئوال خود پاسخ قانع كننده ای بدھم و آن ھم این كه در طول 

 كندپشت سر گذاشته ام عملكرد تحصيلی ام چگونه بوده است . شاید این سئوال به ذھن خCقتان خطور

چرا عملكرد تحصيلی ؟ خب برای این سئوال جواب كوتاه اما كاملی دارم .

انش آموزانزیرا چند روز پيش بود كه كنكور دادم و دیگر اینكه چون كنكور بحث محافل جوانان به خصوص د

است .

بود .اولين روزھایی كه با بدرقه ھای گرم پدر و مادر روانه شدم یادم می آید انگار ھمين دیروز 

ری كرده وآن دوران ھدف اصلی از رفتن به كCس درس این بود كه به مدرسه بروم و مدت زمان معينی را سپ

ه خود ایندوستانی بيابم و یك نمره بيست خوشگل از دست خانم معلم بگيرم . وقتی معلم با بيان صميمان

 خود را به سایرین نشان می دادم .نمرهٔ جادویی را اعCم می كرد ، گویی قند در دلم آب می كنند ، كلی خوشحال می شدم و نمرهٔ

پشت سر گذاشتم تازه به خودم آمدم كه چهاما روزھا و سال ھا گذشت بی آنكه گذر عمر را احساس كنم وقتی آزمون سرنوشت ساز كنكور را 

كه خيلی ھا با شنيدن آن دچار اضطراب و دلھره ایدوران طCیی و چه بھارھای قشنگی را از دست داده ام از كنكور صحبت به ميان آمد ، واژه ای 

عجيب می شوند .

 رشتهٔ تحریر در بياورم .مصمم شدم از كنكور و شرایط و چگونگی نتيجه آن مطالبی را كه در ذھنم سنگينی می كند را به

 یكسانی را به دنبال دارند .دربارهٔ كنكور دیدگاه ھا و نظرات متفاوتی رایج است و به طبع این نظرات متفاوت شرایط غير

كنكور اضطراب به آنھا وارد می شوند و نمی توانندگروھی از افراد به طور شبانه روزی تCش می كنند وبه خودشان اميد دارند اما لحظه برگزاری 

ا مغلوب می بينند و روزھا و حتی ماه ھا به اصطCحدانسته ھای خود را در برگ كنكور پياده كنند . بعد از كنكور عده ای از افراد مذكور خود ر

ين شرایط خيلی راحت و عادی به خود می گویندخودشان قيد زندگی را می زنند ولی در كنار این دانش آموزان ، كسانی ھستند كه با داشتن ھم

ای سال آینده آماده و مھيا می كنم .كه من تCش خود را در طبق اخCص نھادم و ھنوز ھم دیر نشده است و از ھمين امروز خودم را بر

ھيچگونه اندوخته و دانسته علمی قدم در جلسهگروه دیگری از افراد ھستند كه جلسه كنكور را با قرعه كشی بانك اشتباه گرفته اند و بدون 

ند و تنھا حرفی كه می زنند این است كه : خداآزمون می گذارند و خيلی خودمانی با روشھای مخصوص به خود خانه ھای بی زبان را سياه می كن

سنده می كنم و دوست دارم در این جا بهرو چی دیدی ، شاید شانسمون گرفت . در ھمين جا به بررسی برخی از خصایص و معرفی دو گروه ب

بته می نویسم در نھایت احترام به نظرات شما دوستانعنوان یك جوان كنكوری نظرات و دیده ھای خود را بنگارم ، اميدوارم با آن موافق باشيد( ال
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- دانسته ھا و اطCعات و زحمات خود را در٢- به خود باوری و اعتقاد برسيم . ١عزیز ) كنكور آخر خط نيست ، كنكور بھانه ای است برای اینكه : 

ميدان آزمایش بنھيم و ...

 زندگی با اميد به خود معنا می گيرد ، اگر اميد و اعتماد بهاگر به دTیلی نتوانستيد این آزمون را با رتبهٔ خوب پشت سر بگذارید نا اميد نشوید ، زیرا

اھند برد .نفس را به اجل زمانه بسپریم ، بی برو برگرد ، روح و ایمان ، این سرمایه ھای درونيمان خو

ان را برای سال آینده آماده كنيد .پس از شما می خواھم رد شدن در كنكور را پایان زندگی تلقی نكنيد و با توكل به خدا ، خودت

البته خانواه محترم بھترین و ارزنده ترین نقش را در این موضوع ایفا می كنند .

«به اميد آینده ای سبز و مملو از عشق و صداقت برای شما »

http://vista.ir/?view=article&id=208238

کنکور با بچه ھای ما چه می کند؟

بنابر وجود تفاوت ھای ھمه دوست دارند به آموزش عالی وارد شوند اما 

ایده آلی را برای ھمه محقق دید. توان چنين  فردی مابين بچه ھا نمی 

ھمين جا اولين صدمه وارد می شود. بچه ھایی كه نمی توانند مانند مابقی

بچه ھا تCش مضاعف و تحمل عظيم داشته باشند در می مانند.

و محفوظات  زمينه حفظ  در  را  بچه ھا  تفاوت ھای  باید  جریان  این  چرا 

معلومات چند ساله، برای پيدا كردن آنھا روی یك برگه كاغذ آن ھم در عرض

چھار ساعت به رخشان بكشد. به فرض اینكه فرزندم جزو آن دسته بچه

به جان باشد كه تCش و سخت كوشی غيرمنطقی این دوران را  ھایی 

خریده باشد باز ھم بارھا و بارھا در یك طيف گسترده از نگرانی و اضطراب از

رسيدن یا نرسيدن دست و پا می زند، بارھا نااميدی بر وی مستولی شده و

زانوی غم در بغل می گيرد و ھای ھای گریه می كند. وظيفه من مادر در

اینجا سنگين تر از قبل می نماید؛ چرا كه Tزم است از فرزندم حمایت روحی

این دوران ھا را یا Tاقل شبيه  بگویم كه ھمه این دوران ھا  برایش  كنم، 

گذرانده اند. بگویم زندگی ھر چقدر ھم كه سخت باشد می توان آن را به

اندازه یك صبح تا شب تحمل كرد، نمای آنسوی زحماتش را برایش بزرگ

نمایی كنم كه در سایه تCشش چه خواھد شد. غر نزنم، سركوفت نزنم،

تحمل كنم، تا می توانم عصبانيت ھا و آزارھای فرزندم را به دل نگيرم.

چه باید كرد؟

ياھو، درگيری ھا، تلفن كردن ھا و غرزدن ھا را- محيط امن و آرام خانه یكی از اساسی ترین مواردی است تا آنجا كه ممكن است در این مدت ھ

كنار بگذاریم یا Tاقل با فرزندمان در ميان نگذاریم.

- فكر فرزندمان را درگير قضایای متفرقه ای كه سودی برایش ندارد نكنيم.
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- محيطی مشخص برایش در نظر بگيریم كه از نظر جا و مكان ثابت و آسودگی فكر داشته باشد.

د امكان عمل كند.- با نظر خودش برنامه مشخصی برای زندگی اش طرح ریزی كنيم. از او بخواھيم كه طبق آن در ح

- خواب و بيداریش را منظم كنيم، ساعت خواب و بيداری مشخصی برایش قرار دھيم.

زندمان نياز به مواد قندی زیادی دارد، پس از حجم- تغذیه یكی از اركان اساسی در این دوران است. برنامه غذایی متنوعی برایش تھيه كنيم. فر

 انرژی زا را جایگزین كنيم.مواد غذایی كه معده را انباشته می كند كم كنيم و به جای آن انواع مواد غذایی كم حجم اما

- شب ھا ساعتی را در كنار جای خوابش بنشينيم و فقط گوش دھيم تا برایمان صحبت كند.

يان قرار دارد و ھمه منتظرند ببينند او چه می كند و به- از او و كارھایش درمقابل دیگران صحبت نكنيم چرا كه او احساس می كند زیر ذره بين اطراف

كجا می رسد.

ور می آورد. اگر فرزند ما احساس كند كه ما- حال نوبت ماست كه به او اطمينان بدھيم تCشش برای ما ارزشمند است نه رتبه ای كه در كنك

انتظار خاصی از او داریم ھميشه نگران است كه مبادا نتواند انتظار ما را برآورده كند.

- ھيچگاه از دیگرانی كه در شرایط او ھستند درجھت مقایسه با او استفاده نكنيم.

- تقویت مثبت و دادن روحيه «تو می توانی» یكی از مھم ترین كمك ھای ماست.

منبع : روزنامه ھمشھری

http://vista.ir/?view=article&id=227493

کنکور خصوصی

این حکایت قدیمی و تکراری را درباره تفاوت دانشگاه ھای ایران و غرب یکبار دیگر

بخوانيد؛ دروازه ورود به دانشگاه مانند یک قيف است. ایرانيان از طرف باریک قيف

وارد آن می شوند، اما پس از ورود، فارغ التحصيل شدن آنان قطعی است، اما در

دانشگاه ھای غرب، دانشجو از سر گشاد قيف به راحتی وارد می شود، اما برای

فارغ التحصيل شدن، می بایست رنج فراوان را به جان بخرد. زیرا اگر نتواند دروس

را به درستی بياموزد، ناچار خواھد شد در نيمه راه، جامه دانشجویی را از تن به

در کند و راه دیگری در پيش گيرد.

کيد می کنند و آن را به تنبلی ھم ميھنان خوداین رابطه معکوس حتما علت ھای متعددی دارد که ایرانيان معموT بر وجه فرھنگی آن بيشتر تا

ی آدم ھایی منسجم و کوشا می شوند برای ایننسبت می دھند، اما وقتی از آنھا پرسيده می شود، چرا ایرانيان پس از ورود به کشورھای غرب

 کاميابی ھای ایرانيان مقيم خارج به رفتار و ارادهپرسش، جوابی ندارند و یا اینکه ناچار می شوند آسمان و ریسمان به ھم ببافند که ثابت کنند

خودشان ربطی ندارد.

رای دانش آموختگان ھم گاھی برای توجيه ناکارآمدیعلل دیگری مانند فقر اقتصادی، قدرناشناسی جامعه در برابر فرھيختگان و نبودن بازار کار ب

انده یا کمتر بازگو شده، تاکيد کند. برای ایننظام دانشگاھی کشور مطرح شده است، اما بنای این نوشتار بر این است که به یک علت مغفول م

کار باید به دو پرسش پاسخ داده شود.

 دوم اینکه چرا برون داد دانشگاه ھای ایران مطلوباول اینکه چرا تقاضا برای ورود به دانشگاه در ایران به طور نسبی بيش از دیگر کشورھاست و
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ش، کسب منزلت اجتماعی و برخورداری از مواھبنيست؟ علت تقاضای فزآینده برای ورود به دانشگاه، به جز در مورد گروه اندک دوستداران دان

ر دانش آموختگان کساد است، موضوعی فرعی استاقتصادی آن است. (اینکه در ایران امروز به علت رکود اقتصادی و فقدان کارھای تخصصی، بازا

به سوی دانشگاه ھا می کشاند، استفاده از حق آموزشکه با ایجاد رونق وضع تغيير خواھد کرد). علت دیگر که شاید به صورت ناخودآگاه، افراد را 

رایگان است.

چيز است موضوع اصلی و درخور تامل است.اینکه چرا برون داد دانشگاه ھای ایران نسبت به کشورھای صنعتی و حتی کشورھای ھم تراز، نا

ی ایفای چنين وظيفه ای که برای خود تعریف کردهدولت ھای ایران در ھمه چھار دھه گذشته، خود را متولی آموزش و تربيت جامعه پنداشته و برا

 اموال عمومی انجام شده، به صورت طبيعی، ھمهاند، دامنه موسسات آموزشی را گسترش داده اند. از آنجا که این کار با بودجه دولت یا ھمان

 ھای مساوات طلبانه ای که دولت وضع کرده،مردم انتظار دارند از مواھب دانشگاه بھره مند شود. ھجوم ھمگانی به دانشگاه و سھميه بندی

موجب شده است لزوما بھترین ھا به دانشگاه نروند.

 ھا خصوصی اند و چنين تعھدی در برابر مردمحال آنکه در دیگر کشورھا (به استثنای انگلستان و تا حدودی کشورھای اسکاندیناوی) دانشگاه

رسالت آموزش و تربيت می بایست در ميدانندارد. مدیران دانشگاه ھای خصوصی به دانشگاه خود به چشم بنگاھی نگاه می کنند که پيش از 

رقابت با دیگران باقی بمانند و رشد کنند.

متعارف علمی انتخاب می کند و ثانيا در صورتیدر این ميدان رقابتی، دانشگاه چون بدھکار کسی نيست، اوT دانشجوی خود را براساس الگوھای 

اه ناتوان به حاشيه رانده می شود و دانشگاه توانابه او مدرک قبولی می دھد که به اعتبار علمی بنگاه خود لطمه نزند. در چنين رقابتی، دانشگ

ی، کسان زیادی برای ورود به دانشگاه دچارغالب می شود. نتيجه کنکور خصوصی نيز خروج بھترین ھا از دانشگاه است. در چنين نظام آموزش

وسوسه نمی شوند و انگيزه ھای علمی بر انگيزه ھای دیگر رجحان می یابند.

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=250433

 چه خواھد شد١٣٩٠کنکور در سال 

تبعات معجزه آسایی موافقان طرح موسوم به حذف کنکور برای آن آثار و 

قائلند؛ انگيزه دانش آموزان در یادگيری دروس افزایش می یابد. اضطراب و

از زیر آوار بين می رود. خانواده ھا  از  اثرات مخرب روحی و روانی کنکور 

سنگين ھزینه ھای کنکور نجات پيدا می کنند. کمر مافيای کنکور با سود

تومان می شکند. سواTت تستی و چھارجوابی که۴٠٠ساTنه  ميليارد   

متکی به حافظه کوتاه مدت دانش آ موزان و نوعی تکنيک است، جای خود

لو رفتن و فروش سواTت به سواTت مفھومی و تشریحی می دھد.  را 

متوقف می شود و...

نيست نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی وزارتخانه ھای ذی ربط معلوم 

یافته ھا و تحليل ھای کارشناسی به چنين احکام قطعی براساس کدام 

دست یافته اند. آیا کارشناسان پژوھشگاه تعليم و تربيت وابسته به آموزش
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و پرورش، اساتيد دانشکده علوم تربيتی و حتی مرکز پژوھش ھای مجلس

به غلط طرح حذف کنکور پذیرش دانشجو که  نحوه  ماده ای  طرح شش 

ناميده شده را واجد چنين پيامدھای معجزه آسایی می دانند؟ مروری بر

مذاکرات صحن علنی مجلس و دقت در استدTل ھای موافقان و مخالفان

نشان می دھد که اصوTً کارشناسان و مراکز تحقيقاتی و پژوھشی ورودی

متاثر از به شدت  نازل و  مباحث بسيار  اند. سطح  نداشته  ماجرا  به این 

دریافت ھای حسی و شخصی نمایندگان بود.

 ھزار معلم حق التدریسی و احيای معاونت پرورشی و الزام دولت به تھيه۴٠سایر طرح ھای مجلس در مورد مسائل آموزشی مانند طرح استخدام 

ورش و معاونان او با طرح جدید غيرقابل فھم و گيجTیحه نظام ھماھنگ نيز فاقد پشتوانه کارشناسی بودند. در این ميان موافقت وزیر آموزش و پر

رش نھاده می شود و قسمتی از توان اجراییکننده است. با اجرای کامل این طرح بخش عمده ای از وظایف سازمان سنجش بر دوش آموزش و پرو

و مالی آموزش و پرورش صرف اموری خواھد شد که جزء وظایف ذاتی این دستگاه نيست.

● اھميت دوره متوسطه

سه بعد دوره ای انتقالی است. انتقال از آموزشاین دوره تحصيلی آموزش عمومی (ابتدایی و راھنمایی) را به آموزش عالی پيوند می دھد و از 

ل از محيط آموزشی به محيط کار وعمومی ھمگانی و غيرتخصصی به آموزش دانشگاھی تخصصی برای بخشی از جمعيت دانش آموزی، انتقا

ای بيش از نيمی از دانش آموزان متوسطهزندگی؛ آموزش متوسطه منبع اصلی تربيت نيروی انسانی نيمه ماھر و ماھر به شمار می رود، بر

 فرد تحت نظر و مراقبت دیگران تامين می شودآموزش متوسطه یک آموزش پایانی به حساب می آید و باTخره انتقال از دوره کودکی که نيازھای

به دوره جوانی و بلوغ که طی آن فرد به استقCل و قبول مسووليت می رسد.

سطه است. به ھمين دليل طول دوره متوسطه ازدر نظام جدید آموزش متوسطه آمادگی برای ورود به دانشگاه ھا تنھا بخشی از اھداف دوره متو

 تا دو برابر ظرفيت دانشگاه ھا) وارد دوره یک۵/١ درصد فارغ التحصيCن دوره متوسطه (٢٠ تا ١۵چھار سال به سه سال تقليل یافت و قرار بود بين 

به دانشگاه شرکت کنند.ساله پيش دانشگاھی شوند و تنھا کسانی که این دوره را با موفقيت بگذرانند در آزمون ورود 

ھارت ھای قابل اشتغال دست یابند و بعد از اخذتاکيد اصلی دوره متوسطه بر آموزش ھای فنی و حرفه ای و کار دانش بود تا دانش آموزان به م

ار کار شوند.دیپلم یا با طی دوره کاردانی پيوسته به عنوان کارگر نيمه ماھر، ماھر یا تکنسين وارد باز

٣٠ب جدید بازسازی کرد. در حال حاضر حدود نظام آموزش متوسطه در نيمه راه دچار استحاله شد. سيستم آموزش متوسطه قدیم خود را در قال

 درصد دانش آموزان در شاخه متوسطه نظری (ریاضی٧٠درصد دانش آموزان در شاخه فنی و حرفه ای و شاخه کار دانش به تحصيل مشغولند و 

گاھی می شوند و دوره پيش دانشگاھی علتفيزیک، علوم تجربی و علوم انسانی) درس می خوانند و تقریباً ھمه آنھا وارد دوره پيش دانش

د.وجودی خود را از دست داده و در حکم سال چھارم شاخه متوسطه نظری به حيات خود ادامه می دھ

و اینھا ھمه نتيجه عطش خانواده ھا برای ورودھدایت تحصيلی که قرار بود در دوره راھنمایی انجام شود به سال اول متوسطه منتقل شده است 

 باشد، محصول رکود اقتصادی و بيکاری گستردهفرزندانشان به دانشگاه است و این عطش سيری ناپذیر بيش از آنکه معلول علم دوستی ایرانيان

جوانان است. ریشه معضل کنکور را باید در جای دیگری جست وجو کرد.

● اھداف متناقض

 کرده است. معنای واضح این نظر این است کهوزیر آموزش و پرورش در سخنرانی ھای خود بارھا بر تدوین فلسفه تعليم و تربيت اسCمی تاکيد

شته و الگوی صحيح و سال از انقCب اسCمی نظام آموزش و پرورش ما اسCمی نيست. فرشيدی حتی پا از این فراتر گذا٢٨بعد از گذشت 

ز علما و روحانيان کمک خواسته است.آرمانی را مدارس علوم دینی به سبک حوزه ھای علميه می داند و برای پياده کردن این الگو ا

ارتخانه و نبود طلبه خرداد امام جمعه اصفھان در دیدار با وزیر آموزش و پرورش گفته؛ «با توجه به نياز این وز٧در پاسخ به درخواست وزیر دوشنبه 

 خدمت و ایجاد مراکزی خاص افرادی را در حدکافی در حوزه ھا غبرای تدریس در مدارسف بھتر است آموزش و پرورش با برگزاری دوره ھای ضمن

نين نظراتی که اصوTً تجربه تاسيس مدارس نوین راکارشناس تحت آموزش دروس طلبگی قرار دھد و نيروی مورد نياز خود را تربيت کند.» در کنار چ

نفی می کند، حرف ھای مدرنی نيز از آموزش و پرورش شنيده می شود.

 داند و امور تربيتی را کارگاه و آزمایشگاهوزیر از مدرسه زندگی سخن می گوید و ھدف اصلی آموزش و پرورش را آموزش مھارت ھای زندگی می
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ی گيرد. گاھی معلم را به عنوان محور آموزش وعلوم انسانی معرفی می کند. سخنان وزیر تحت تاثير مخاطبان او رنگ و بوی متفاوتی به خود م

پرورش معرفی می کند.

با محول شدن وظيفه گزینش دانشجو  به آموزش و پرورش آموزش در مقطعروز دیگر کتاب درسی را اساس آموزش و پرورش می داند. اما 

و دانش آموزان را پر می کند، یادگيری برایمتوسطه کامCً نمره محور خواھد شد و برگزاری امتحانات ھماھنگ بخش عمده ای از وقت معلمان 

 مقطع متوسطه با سياست ھای دیگر آموزش وزندگی جای خود را به یادگيری برای کسب نمره خواھد داد. از سوی دیگر رویکرد نمره محور در

 درس مدارس به طور کامل به کCس کنکور تبدیلپرورش از جمله حذف امتحان و نمره در مقطع ابتدایی در تناقض است. به احتمال زیاد کCس ھای

می شود.

 به باT خواھد داد. جزوه ھای درسی دبيران و نمونه سوال و تجزیه کتاب درسی به سوال١٩تضمين قبولی در کنکور جای خود را به تضمين معدل 

بی مستمر دبيران حذف خواھد شد. در چنينو جواب جای مھمی در آموزش ھای دبيرستانی پيدا می کند. تحت فشار دانش آموزان نمره ارزشيا

ه گانه آموزش متوسطه در یک ھدف خCصه میفضایی ھمه فعاليت ھای آموزش و پرورش تحت تاثير نمره و امتحان قرار خواھد گرفت و اھداف س

شود؛ آماده کردن دانش آموزان متوسطه برای ورود به دانشگاه.

● مافيا

 نشر جزوات و کتاب ھای درسی تعطيلبرخCف تصور مدافعان طرح جدید، بازار رسمی و غيررسمی، آموزشگاه ھای کنکور، تدریس خصوصی و

نخواھد شد، چرا که ضرورت وجودی آنھا ھمچنان پایدار است.

ی فروش سواTت کنکور Tنه کرده و آنھا به راحتیاگر آنگونه که برخی نمایندگان ادعا می کنند، ھم اکنون و در گذشته، در سازمان سنجش مافيا

 از نمایندگان چھارصد ميليارد تومان سود می بردآب خوردن رتبه ھا را جابه جا می کنند، چه تضمينی ھست که این مافيا که ساTنه به گفته یکی

را به دبيرستان ھا منتقل کند. اگر مافيای کنکور درکار خود را تعطيل کند. چنين مافيایی تنھا کافی است اندکی جابه جا شود و محل عمليات خود 

وھای امنيتی و فضایی بر آن وجود دارد با دستامتحانات متمرکز، تستی، چھارجوابی که اوراق آن با ماشين تصحيح می شود و امکان نظارت نير

 ھزار دبيرستان بخش شده و سواTت تشریحی است و٢٠باز عمل کرده است، در سيستم غيرمتمرکز که برگزاری امتحان و تصحيح اوراق در 

توسط انسان تصحيح می شود، مسلماً دست بازتری خواھد داشت.

به خواھند به باT و افزایش شانس فرزندانشان برای ورود به دانشگاه ھای معتبر راه ھای جدیدی را تجر١٩صاحبان قدرت و ثروت برای کسب معدل 

فيا و فساد مالی منطق اقتصادی دارند. قبولی درکرد. مدیران مدارس، مربيان و دبيران در معرض آلودگی به مفاسد اقتصادی قرار می گيرند. ما

ل بين عرضه و تقاضا عامل پيدایش بازار سياهدانشگاه و رشته ھای مطلوب، کاTی کمياب اقتصادی است و تقاضا برای آن زیاد است. نبود تعاد

 بازار را ساماندھی کرد. به عنوان مثال اگر تعداداست. یک راه این است که با افزایش ظرفيت دانشگاه ھا و ایجاد تعادل بين عرضه و تقاضا این

 باشد.داوطلبان ورود به دانشگاه دو ميليون نفر است ظرفيت پذیرش دانشگاه ھا دو ميليون یا بيشتر

و خانواده ھای آنھا تنھا ورود به دانشگاه نيست.اما افزایش ظرفيت ھم مشکل رقابت فشرده داوطلبان را حل نخواھد کرد. مساله اصلی داوطلبان 

 ميليون۵/١يت آنھا خالی می ماند. رقابت اصلی در شرایط کنونی بعضی از رشته ھا در برخی دانشگاه ھا به اندازه کافی داوطلب ندارند و ظرف

 است. حتی ضعيف ترین داوطلبان، انتخاب رشته اولشان در رشته۵٠٠٠ و حداکثر ٣٠٠٠داوطلب ورود به دانشگاه بر سر کسب رتبه ھای زیر 

ریاضی، مھندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است.

 ھزار داوطلب وجود دارد، برای کمتر از ھزار ظرفيت رشته حقوق دانشگاه ھای۴۵٠برای دو ھزار ظرفيت مھندسی دانشگاه ھای دولتی حدود 

 ھزار نفر متقاضی پزشکی و دندانپزشکی است. چنين تقاضای۵٠٠ ھزار داوطلب موجود است. در رشته تجربی ھم انتخاب اول ٧٠٠دولتی حدود 

تکنيک، صنعتی اصفھان، شيراز، تبریز و مشھد باباTیی فقط با منطق اقتصادی قابل توجيه است. دانشگاه ھایی مانند صنعتی شریف، تھران، پلی 

ن ھزاران متقاضی به باT مواجه خواھند شد و امکان انتخاب دانشجو براساس سوابق تحصيلی به دليل شرایط یکسا١٩انبوه متقاضيان با معدل 

ممکن نيست.

به دليل دخالت سليقه تصحيح کنندگان اوراق بابنابراین این دانشگاه ھا به صورت مجزا دست به گزینش دانشجو خواھند زد. امتحانات تشریحی 

تستی و چھارجوابی برگزار خواھد شد. در چنيناعتراضات گسترده دانش آموزان مواجه می شود و ظرف یکی دو سال بار دیگر امتحانات به صورت 

ھا بخشنامه و دستورالعمل طرح را گام بهشرایطی کميته ساماندھی نحوه پذیرش دانشجو که در ھمين قانون پيش بينی شده است با صدور صد

ر برای برخی از رشته ھا کنکور برگزار خواھند کرد.گام تعدیل خواھد کرد. دانشگاه ھای معتبر دولتی برای ھمه رشته ھای خود و دانشگاه ھای دیگ
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ز استعداد و سختکوشی سرمایه ای ندارند، پایمالدر شرایط آشفته ای که به وجود می آید، حق دانش آموزان برخاسته از خانواده ھای فقير که ج

د و با ارائه طرح جدیدی این بار را از دوشخواھد شد. دامنه اعتراضات باT می گيرد. نمایندگان مجلس ھشتم یا نھم دست به کار خواھند ش

ت ماست.آموزش و پرورش برمی دارند و امتحانات ورودی دانشگاه را متمرکز می کنند. سعی و خطا سرنوش

منبع : آموزش نيوز

http://vista.ir/?view=article&id=262595

کنکور را قورت بده

حتماً توی طول عمرتون یک بار کنکور رو تجربه کرده اید و یا اگر ھنوز تجربه

نکرده اید حتماً به کنکور بارھا و بارھا فکر کرده اید . اگر دوست دارید که

کنکور سخت و بی رحمن به چشم شما بسيار زیبا و دوست داشتنی و با

نتيجه مطلوبتان ھمراه شود با من ھمراه شوید .

قبل از شروع به خوندن این مطلب دقت کنيد در زمانی کCفگی ، خستگی و

اTن می کنيد شرایطتتون  اگه حس  نخونيد  این مطلب رو  بی حوصلگی 

مناسب نيست حتما اTن کامپيوتر و خاموش کنيد و برید و یه دوش آب خنک

بگيرید لباس مناسب بپوشيد اطاقتونو از کتاب ھای بھم ریخت و برگه ھای

چک نویس و پاک نویس و لباس ھایی که ھر کدومشون یه طرف افتادن

مرتب کنيد بعد دوباره این مقاله رو باز کنيد و قبل از خوندنش یه چند دقيقه

فتون و مشخص کردید و یه مقداری ریلکس شدیدآرام بشنيد چشماتونو ببنيد و به چيزی که دوست دارید بھش برسيد فکر کميد بعد از اینکه ھد

حاT شروع به خوندن کنيد

يلی متفاوته شاید اTن تو ذھنتون چيزی ھست که اونبه نام خدا حاT چرا که دوبار گفتم به نام خدا بخاطر این که اáن شما با چند سطر قبلتون خ

صCً چه کنکوری می خواید بدید مھم نيست فقط ووقت نبود . نمی دونم زمانی که شما دارید این مطلب رو می خونيد چقدر به کنکورتون مونده ا

 کننده است چون بارھا این مطالب رو بهفقط عزم و اراده شما مھمه و یه تذکر ھم بدم که مطالب فقط تجربه شخصی خودمه که بنظرم کمک

دم که از خوندنش کCفه نشيد .دوطلبای کنکور گفتم و راضی ھم بودن . خب من این مطالب رو به صورت جداگانه و نکته ای آور

 عبادت خدا و توکل به خدا یه آرامش عجيبی به) به یاد خدا تکيه کنيد : نمی خوام حرف ھای کليشه ایی بزنم اما باور کنيد ھمش چند دقيقه١

شما ميده که خيلی کمکتون می کنه

يد به واقيت نگاه کنيد و آیندتون را تجسم کنيد) ھدفتون رو مشخص کنيد : خودتون رو منصفانه و تو یه دید کلی بسنجيد و ھدفتون را مشخص کن٢

تم چون که انگيزه فاکتور بسيار خوبی برای تCش ھای) انگيزه داشته باشيد : شاید بشه گفته انگيزه و ھدف رو باید کنار ھم آورد اما من جدا گف٣

شدن جداً خود داری کنيد ھميشه به خودتون بگيد اگهشماست . ھميشه به خودتون انگيزه بدید خودتون رو اميدوار نگه دارید از نا اميدی و مایوس 

زه ھای کاذب نداشته باشيد و اینتCش کنم می تونم من ضریب ھوشی خوبی دارم باید تCش و تCش و تCش کنم اما مواظب باشيد انگي

اميدواری ھا موجب بی تفاوتی و این که بگيد دیگه درس خوندن نداره نشه

ودتون رو با دختر خاله و پسر دایی و پسر) خودتون رو با کسی مقایسه نکنيد خودتون رو با خودتون مقایسه کنيد : ھيچ وقت سعی نکيد خ۴
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 فکر ھا به کل غلطه شرایط شما با شرایط اونا کامCًشمسی خانم ھمسایتون مقایسه کنيد چه فکر کنيد ازتون باTترید یا پایين تر چون کCً این طرز

ا چطور بود چطور درس می خوندید ھر درسمتفاوته سعی کنيد خودتون رو با خودتون مقایسه کنيد دیروز ، ھقته پيش ، ماه پيش شرایط شم

ده اما ھمين جا به شما بگم اTن نسب به دیروز کلیچقدر خونده اید پيشرفت یا پسرفت ھاتونو ثبت کنيد نمودار کنيد که بدجوری بھتون انگيزه مي

پيشرفت کردید چون این مقاله رو خوندید و طرز فکرتون عوض شده

وریه چه درسی قوی ھستيد و چه درسی)وضعيت ھر درستون رو مشخص کنيد : به طور جزیی تر باید بررسی کنيد که وضعيت ھر درستون چط۵

ی تونيد .کمتر قوی ھستيد . ھيچ وقت واژه ھای ضعف و بلد نيستم و ... به کار نبرید چوه بلد ھستيد م

 صفر می زنم . بزارید راحت تر بگم از فکر صفر) ھيچ درسی رو حذف نکيند : ھيچ وقت به فکر این نباشيد که خوب فCن درس رو وقت نمی زارم و۶

فر زدن یا ھمون اصCً نزدن یعنی چی ؟ خوب منزدن درس عربی و انگليسی یا ھر درس دیگه به شدت بياید بيرون . با خودتون یه بررسی کنيد ص

ر صورتی که شما این درس رو سال ھا و سالمی گم یعنی این که شما اون درس رو اصCً اصCً بلد نيستيد و حتی اطCعات عمومی ھم ندارید د

رید و اون درس رو بخورید حتی شده برای یک تست کهھا خونيد و تو کنکور ھميشه چند سوال آسون یا بھتر بگم واقعاً آسون وجود دارد پس حتماً ب

می تونه شمارو چند صد نفر جابجا کنه

ودتون استفاده کنيد ببينيد کدوم کتاب به درد کدوم درس) کتاب ھاتونو مشخص کنيد : از افراد موفق در کنکور یا معلم ھا و اساتيد و یا از تجربه خ٧

می خوره

نی به ترتيب بخونيد . منظورم از ترتيب ، ترتيب) به ترتيب به خونيد : ھميشه سعی کنيد دو صفحه اینجا سه صفحه اون کتاب و فراموش کنيد یع٨

درس رو شروع به خوندن کنيد جزوه استاددرس ھا نيست ترتيب کتاب ھا توی یه درس خوب این یعنی چی ! اھا اول از ھمه که خواستيد یه 

ياز کتاب ھای دیگه رو آماده کنيد . وقتی تصميم بهخودتون ، اون کتاب که گفتم پيدا کنيد یه سری مجموعه سوال کنکور و اگر حس می کنيد بازم ن

ماً تو اون جزوه شيوه گفتن به ذھنتون آشناست وخوندن اون درس گرفتيد اول از ھمه به سراغ جزوه استاد خودتون برید می دونيد چرا ؟ چون حت

یک مطلب یا یک فصل از اون درس رو خوندیدنکته ھا یا حتی دستختتون شما رو می بره تو جو کCس و خيلی بھتر مطلب رو می فھميد بعد که 

وقت اول از ھمه تست نزنيدبرید سراغ اون کتاب که مشخص کردید اون رو ھم خوب بخونيد و در آخر برید سراغ تست ھا ھيچ 

ولشو به این کار اختصاص بدید اگر جزو خودتون صفحه) یادداشت کنيد تا کجا خونيد : ھميشه یک برگه تو ھمه کتاب ھاتون بزارید یا اینکه صفحه ا٩

 .۵۵ تا صفحه ٨٨ خودتون ثبت کنيد که مثCً یک فروردین نداره صفحه بندی کنيد در آخر که خواستيد اون کتاب با جزوه رو ببندید روی اون برگه اعمال

 باعث می شه منسجم بخونيد دفعه بعد می دونيد ازخوب این کار فواید زیادی داره که من چند تا شو می گم بقيه رو خودتون می فھميد . این کار

 ميشه کی درس خوندید که نخونيد حاT دیگه ازکجا شروع کنيد . تو اون نموداری که گفتم واسه خودتون درست کنيد ثبت کنيد این طوری معلوم

فردا فردا گفتن دور می شيد و تنبلی کردن تو برگه اعمالتون ثبت می شه

تا شماره باید بھش اختصاص داد یادداشت برداری مثل سير می مونه٢) یادداشت برداری کنيد : این یادداشت برداری انقدر مھمه که شاید ١٠

 برداری کنيد مثCً یادداشت ھا بشه یک صفحهھيچ وقت نمی تونيد ھمه خواصشو بگيد اما چيزی که واضحه این که شما اگه یه فصل رو یادداشت

خونيد کاری الکی یادداشت برداری اما چند روز بعداین یک صفحه چند روز بعد برای شما ارزش طC داره . درسته اTن که شما دارید این فصل و می 

ما رو از خطر فراموشی نجات ميده .که اون مطالب لبه پرتگاه فراموشی قرار گرفت ارزششو می دونيد و مثل یه طناب آموخته ھای ش

ونه درست تست بزنيد . اول از ھمه تو کتاب) درست تست بزنيد : خب این ھمه درس خونيد دیگه می خواید نتيجشو تو تست ھا ببينيد اما چگ١١

ود داری کنيد این کار را واسه سر جلسهتست ھا یا نمونه تست ھا از اعCمت زدن تست سخت و تست آسون دایره و مربع و این جور چيزا خ

 دفعه بزنيد اگر کنار یه تست عCمت آسونکنکور که فقط یه باز از اون سوال ھا استفاده می شه اما این جا شاید شما یک سری تست و سه

يلی آسون که دیگه اونم نمی تونيد بزنيد . امابزنيد یا سخت دید شما رو نسبت به اون تست عوض می کنه و از دیدتون اون تست غول ميشه یا خ

 ھا رو بين تست زدن به ھيچ وجه نگاهبرای تست زدن منجسم تست بزنيد یعنی مثC یک سری تست رو کامC و پشت سر ھم بزنيدو جواب تست

گيرید برای این کار تعداد جواب ھای درست رونکيد تست زدنتون که کامل شد حاT برید سر وقت جواب ھا و ھمه رو مرور کنيد حاT درصدتونو ب

 می٣٠ از ٢٠ تا تستی که ھست خب یه تناسب بگيرید یعنی ٣٠ تا از ٢٠بشمارید به ازاء ھر سه تا غلط یه درست رو حذف کنيد حاT مثCً شد 

 که به راحتی درصد شما حساب می شه .١٠٠شود مقدار ایکس از 

د و باز ھم این مقاله رو از اول بخونيد ھر تا بند گفتم که فکر کنم ھر کدومش یا دنيایی واسه خودش داره پس حتماً به ھمشون توجه کني١١خب 

درس دور می کنه جداً دوری کنيد می دونموقت حس کردید عCقتون به درس کم شده سراغ این مقاله بياید سعی کنيد عواملی که شما رو از 
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راده دارید این مقاله رو پرینت بگيرید و کامپيوترتونوچه عواملی ھست یکيش و مھمترینش این کامپيوتر سعی کنيد خدتونو ازش جدا کنيد اگه واقعاً ا

 ساله سر آلکس فرگوسن تو منچستر٢٠ً باشيد اTن جمع کنيد دیگه بھونه ایی واسش ندارید از تلویزیون فوتبال دیدن ھم خودتون جدا کنيد مطمئا

ه دوستاتون تو جو درس نيستن خودتونو از اوناھست و حتماً سال دیگه که شما کنکورتون رو دادید ھست پس تير خCص رو ھم به تی وی بزنيد اگ

نيد برگه اعمال شما قبل از کنکور شماجدا کنيد جوتون رو درسی کنيد شما خواستيد که درس بخونيد پس موفق ھم خواھيد شد فراموش نک

است که سالھای دیگه یه سنبل برای دواطلبایبھتون می گه کدوم رشته توپ و کدوم دانشگاه معتبر قبول می شيد این شمایيد و این اراده شم

با انگيزه و با اراده ھستيد و گذشته از ھمه اینکنکور خواھد شد پس از ھمين اTن من به شما تبریک می گم بھتون تبریک می گم که شما یه فرد 

 چطوری ھمه نگاه ھارو معطوف خونيد کنيدھا شما ميدونيد شما می دونيد چه طوری بخونيد چطوری تست بزنيد و چطوری کنکور قبول بشيد و

د پس ھميشه خدا رو شکر کنيد مطمئناً اگه یکپس به شما تبریک می گم فراموش نکنيد که یاد خدا ھميشه و تو تمام این مراحل ھمراه شما بو

د شد. پس دوباره یه نگاھی به کنکور بندازید یهقدم سمت خدا رفتيد خدا انقدر به شما نعمت خواھد داد که شما از این ھمه مھربونی آب خواھي

 نکته رو بار ھا و بار ھا بخونيد خواھيد دید که١١اون نگاھی به خودتون ، دید دیگه این کنکور مھربون اون کنکور بی رحم نبود شما عزم قوی دارید 

.لذت تست زدن و درس خوندن در شما بيدار خواھد شد . به اميد موفقيت کسایی که تCش می کنند 

http://vista.ir/?view=article&id=365197

کنکور رويای ناتمام جوانان

كنكور را عده ای غول خفته در انتھای راه مدرسه می نامند، برخی آن را

گذرگاھی تنگ برای ورود به دانشگاه می دانند. كسانی ھم كنكور را به قيف

وارونه ای تشبيه كرده اند كه داوطلبان به سختی از دھانه باریك آن می

گذرند و پس از عبور از این دھانه باریك ھمه گشایش است و فراخی. مھم

نيست كه شما با چه تدبيری وارد دانشگاه می شوی و از چه مایه استعداد

و بضاعت علمی بھره برداری. دانشجو مطمئناً دوره ليسانس را ولو با دو

سه ترم تاخير به پایان می رساند و موفق به اخذ دانشنامه می شود. اگر

در دولتشھرھای یونان باستان از دوره كودكی به كودكان رموز سلحشوری و

جنگاوری می آموختند تا در جوانی تبدیل به رزم آورانی بی باك شوند و در

ایرانی، بگذارند خانواده ھای  نمایش  به  ميدان ھای جنگ دTوری خود را 

فرزندان خود را از ھمان كودكی برای مصاف كنكور آماده می كنند.

گذشت آن سال ھایی كه دانش آموزان فقط سال آخر كمی سختی می

كشيدند. حاT دیگر دوره آمادگی برای كنكور بسيار طوTنی شده است. عده

ای از خانواده ھا از دوره راھنمایی با ثبت نام فرزندشان در مدارس خاص و

ھم كسانی  روند.  می  كنكور  استقبال  به  خصوصی  معلم  از  استفاده 

معتقدند كه از ھمان كCس اول دبستان با برنامه ریزی ھای خاص باید برای

به افراد دیگر خانواده و  آزمون سرنوشت ساز آماده شد.  این  در  شركت 
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خصوص مادران در تحمل این ریاضت با فرزندان خود شریكند. در یك مھمانی

ساله است. آقای بابایی می گوید: «امسالخانوادگی بحث شيرین جوانان و درس خواندن بچه ھا نقل مجلس تعدادی مرد و زن چھل تا پنجاه 

ده حرف او را قطع می كند: «چقدر شھریه دادید؟» آقایخيالمان راحت است. با پارتی بازی سارا جان را در مدرسه... ثبت نام كردیم.» خانم امين زا

ست. او معتقد است كه با این كار رتبه سه رقمی كنكوربابایی با خونسردی می گوید: «چھار و پانصد.» منظور او چھار ميليون و پانصد ھزار تومان ا

 ميليون تومان شھریه پرداخته است،۵/١رده و سارا را تضمين كرده است. ھما خانم كه دختر شش ساله اش را در یك مدرسه دوزبانه ثبت نام ك

نام نویسی می كرد. آقای ميرزایی اظھارنظر می كند:نگران است كه آیا بھتر نبود بچه اش را در مدرسه... كه به بچه ھا فشار بيشتری می آورند، 

بتوانند وارد  تا  بيایند  بار  باید خرخوان و سخت كوش  از جامعه«ما در ایران زندگی می كنيم. بچه ھا  دانشگاه شوند.» این حكایت بخشی 

شھرنشين ایران است.

صنایع و مدیران و متخصصان بخش خدمات. كه اكثراًآنھایی كه به طبقه متوسط معروفند؛ مدیران عالی رتبه دولتی، مھندس و پيمانكاران، صاحبان 

ره دیگری ھم دارد:طبقه متوسط فرھنگی كه بيشترساكنان دامنه ھای البرز تا سعادت آباد و شھرك غربند. اما طبقه متوسط در شھرھای ایران چھ

ان باید كمربندھا را محكم ببندند و برای پرداختآنھا كارمند دولت و یا استخدام بخش خصوصی ھستند. اینھا برای تامين آتيه درخشان فرزندانش

برای قبولی در كنكور استعداد و ھوش Tزم است،شھریه مدارس خاص، تفریح و مھمانی و مسافرت و خرید لوازم خانگی را بر خود حرام می كنند. 

رسی Tزم است، اما كافی نيست. فھميدناما كافی نيست. سخت كوشی، حفظ كردن كتاب ھای درسی، و كندوكاو در گوشه و كنار كتاب ھای د

ده است تا جایی كه عده ای آن را صنعتدرس و مسئله Tزم است، اما كافی نيست. كنكور به صورت یك رشته خدماتی تخصصی و پيچيده درآم

باید به تكنولوژی ك برای قبولی در دانشگاه  نامند. عCوه بر ھمه آن چيزھایی كه گفته شد  نكور مجھز شد. پاسخ دادن به تست ھایمی 

دبيران است.چھارجوابی یك تكنيك است. تكنيكی كه در انحصار برخی مدارس خاص، برخی آموزشگاه ھا و برخی 

يررسمی و ھزاران معلم خصوصی بازاری راچند صد دبيرستان و مجتمع آموزشی، صدھا آموزشگاه رسمی و غيررسمی و چند ھزار گروه آموزش غ

 ميليارد تومان تخمين می زنند. كتاب ھای كمك آموزشی۵٠٠شكل داده اند به نام بازار فروش خدمات آموزشی. گردش مالی این بخش را ساTنه 

انندگان این بازار خط و نشان می كشند وپرفروش ترین كتاب ھا در كتابفروشی ھا است و طبق معمول دولت و دستگاه ھای مسئول برای گرد

به حيات نيمه رسمی خود ادامه می دھد. و اگرخواستار محو و نابودی آن ھستند، غافل از آنكه این بازار تا زمانی كه مشتری دانسته باشد 

ينی می شود.سختگيری ھا زیاد شود بازار خدمات آموزشی نيز مثل بازار سایر كاTھا و خدمات كمياب، زیرزم

 در این استان گCیه كرده بود و به عنوان دليل●آموزش و پرورش وابسته: چند روز پيش استاندار ھمدان در یك سخنرانی از كيفيت پایين آموزش

تمام برنامه ھای آموزش و پرورش به ویژه در دورهتعداد كم قبولی ھای این استان در كنكور دانشگاه ھا را ذكر كرده بود. واقعيت این است كه 

ای خود را در ویترین مدرسه نصب می كنندمتوسطه به شدت متاثر از كنكور است. مدارس غيرانتفاعی برای جلب مشتری عكس و رتبه قبولی ھ

حب نظران مسائل تعليم و تربيت مھم ترین ھدفو معموTً موفقيت ھر مدرسه با ميزان دانش آموزان پذیرفته شده در كنكور سنجيده می شود. صا

مدرسه را آموزش مھارت ھای زندگی به كودكان و نوجوانان می دانند.

اجتماعی و عضویت در نھادھای اجتماعی را مھم ترینژاكوب اتالی تربيت شھروند آگاه به قانون و حقوق و وظایف اجتماعی و دارای توانایی زندگی 

ظيفه آموزش و پرورش را تربيت دینی و اخCقیاھداف آموزش و پرورش نوین می داند. مسئوTن آموزش و پرورش ایران بعد از انقCب مھم ترین و

 آموزش و پرورش دیكته می كند. ھادی خانيكی ازدانش آموزان می دانند. اما غول كنكور بی اعتنا به این شعارھا، اھداف و وظایف خاصی را به

ت ھایی كه ھيچ چيز جز درس خواندن نمیصاحب نظران مسائل فرھنگی در جلسه ای می گفت: «زمان تربيت به قول جوان ھای امروز بچه مثب

مایه فخر مسئوTن، خانواده ھا و معلمان ودانند، سپری شده است.» اما واقعيت چيز دیگری است. گل ھای سرسبد آموزش و پرورش ایران كه 

رند. بچه ھایی كه ھرگز دوره كودكی و نوجوانی رامربيانند ھمين بچه مثبت ھایی ھستند كه در كودكی به شيوه پيران فقط سر در كتاب و جزوه دا

زی و ورزش و تفریح و معاشرت با ھمساTن،ھمچون ھمساTن خود در كشورھای توسعه یافته تجربه نمی كنند. و دغدغه كودكی آنھا به جای با

ی ما افتخار می آفرینند.حل مسائل بغرنج ریاضی و فيزیك و شيمی... است. گCدیاتورھایی كه در ميادین علمی جھانی برا

يرت ایرانی مدال ھای طC و نقره المپيادھای را دروو حتی تيم ریاضی ایران در المپيادھای جھانی رتبه دوم و یا سوم كسب می كند و بچه ھای باغ

دو سه كشور اول است.» اما حضور در المپيادھامی كنند. ھمه ما در این خلسه سكر آور غوطه می خوریم كه: «بلی رتبه علمی ما در جھان بين 

مان حكایت كنكور است به شكلی زودرس. ھمراھی است كوتاه و مطمئن برای ورود به دانشگاه ھای معتبر كشور. داستان المپيادھای علمی ھ

وزش و پرورش ھستند. آنھا ھرچه می خواھنداكنون گروھی از زبده ترین صاحب نظران و كارشناسان آموزش و پرورش مشغول تدوین سند ملی آم
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است، آموزش و پرورش ما صرفاً دستگاھی است دربگویند و بنویسند. تا زمانی كه ھيوTیی به نام كنكور در حدفاصل مدرسه و دانشگاه ایستاده 

خدمت كنكور و تابع ضرورت ھا و لوازم آن.

 دكتر برای عيادت دكتر غCمحسين شكوھی و گفت وگو به مناسبت ھفته معلم به منزل ایشان در خيابان٨۵●جایگزین كنكور: در اردیبھشت ماه 

 جامعه معلمی ایران آمده بودند. بحث كنكور پيششریعتی رفتم. آن روز جمعی از اساتيد و صاحب نظران مسائل تعليم و تربيت نيز به دیدار فخر

صيل در دبيرستان مCك ورود به دانشگاه قرار گيرد. اینآمد. یكی از بزرگان معتقد بود كه باید به جای كنكور نمرات دانش آموزان در سه سال آخر تح

زش و پرورش نيز كم كم آن را به عنوان یك راه حلنظر در سال ھای اخير از سوی كارشناسان بارھا بيان شده و ظاھراً مسئوTن وزارت علوم و آمو

ور به شيوه فعلی به رغم ھمه نارسایی ھا و معایبجایگزین می پذیرند. استدTل ھا اكثراً معقول و پذیرفتنی است. اما به گمان من برگزاری كنك

نشت سئوال طراحان به مدت چند روز قرنطينهعادTنه تر است. در حال حاضر طراحی سئوال به صورت متمركز انجام می شود، برای جلوگيری از 

تانه كنكور عده ای دستگير می شوند.می شوند و از دوربين ھای مداربسته برای كنترل استفاده می كنند. اما معموTً ھر سال در آس

يرستان جایگزین سيستم فعلی شود. چگونهشایعه نشت سئوال ھا و تقلب و پارتی بازی به گوش می رسد. حال تصور كنيد كه نمرات دوره دب

اب است و عده ای برای ھزار دبيرستان و مركز پيش دانشگاھی نظارت كرد. فراموش نكنيم ورود به دانشگاه كاTیی كمي٢۵می توان بر كار 

 با وجود دوربين و قرنطينه و اقداماتدسترسی به آن از قدرت و ثروت خود استفاده می كنند. وقتی در اتاق ھای دربسته سازمان سنجش

در مدارس بساط نمره فروشی رونق نگيرد. اگرحفاظتی دیگر امكان انتشار سئوال ھا پيش از امتحان وجود دارد چگونه می توان مطمئن شد كه 

شی خود در كنكور رتبه ھای یك رقمی وامروز تك ستاره ھایی از شھرھا و روستاھای دورافتاده كشور به مدد ھوش و استعداد و سخت كو

ای معتبر به روی این ستاره ھا بسته شود. ودورقمی كسب می كنند، این نگرانی وجود دارد كه با به ھم خوردن این سيستم درھای دانشگاه ھ

ذیر: معموTً می شنویم كه در ھيچ جای دنيا،قدرتمندان و ثروتمندان عرصه را بر فرزندان طبقات محروم جامعه تنگ تر كنند.●عطش سيری ناپ

 ساعت با خودرو۵-۶ سالگی شب ھا ۵٠ار ایرانی در سن خانواده ھا به اندازه ایران نگران تحصيل فرزندان خود نيستند. اگر بشنویم كه یك پدر فداك

زاد را تھيه كند، تعجب نمی كنيم. به راستی دليلخود در خيابان ھا پرسه می زند و مسافربری می كند تا مخارج تحصيل فرزند خود در دانشگاه آ

ه روحيه علم دوستی ایرانيان نسبت می دھند واستقبال خانواده ھای ایرانی از تحصيCت دانشگاھی فرزندانشان چيست؟ عده ای این پدیده را ب

گيخته می شود و می گویند در كجای دنيا این ھمهبا دیدن آمار یك ميليون و ششصد ھزار نفری داوطلبان ورود به دانشگاه، غرور ملی آنھا بران

 را با این عطش ملی ھمساز می كنند. رئيسعطش برای كسب دانش وجود دارد. مسئوTن وزارت علوم در این دوره و در دوره ھای قبل نيز خود

 درصد افزایش یافته و آمار پذیرفته شدگان كه در۵٠سازمان سنجش در اوایل تيرماه به خانواده ھا مژده داد كه امسال ظرفيت پذیرش دانشگاه ھا 

۵٠ باره  ھزار نفر می رسد. ھيچ كس ھم از او نپرسيد كه در دانشگاه ھا چه اتفاقی افتاده است كه یك۴۵٠ ھزار نفر بود به رقم ٢٩۵ ٨۴سال ،

درصد به ورودی ھا افزوده می شود.

ارد. عبدهللا جاسبی رئيس دانشگاه آزاد در یكدانشگاه آزاد اسCمی به عنوان عجيب ترین و بزرگترین دانشگاه دنيا ھم حكایت خاص خودش را د

ای كاردانی پيوسته، در رشته ھای كشاورزی ومصاحبه كوتاه تلویزیونی حامل این خبر خوش بود كه سال آینده امتحان ورودی عCوه بر دوره ھ

ان اميدوار بود كه تا چند سال دیگر مسئله كنكورعلوم انسانی نيز برداشته می شود. با گسترش دانشگاه پيام نور و توسعه دانشگاه آزاد می تو

 نشيند؟ در این مورد دو نكته را متذكر میبه خودی خود حل شود و ھمه متقاضيان ورود به دانشگاه پذیرفته شوند. آیا عطش جامعه فرو می

 ھای صنعتی كشور به نحو تاسف باری تنزل كردهشوم؛ نكته اول اینكه كيفيت آموزش و پرورش در دانشگاه ھای ما و حتی در معتبرترین دانشگاه

يرستان ھای بزرگساTن است كه بگذریم، حتیاست. از شعب دانشگاه آزاد در شھرھا و بخش ھا و دھستان ھای دور و نزدیك كه بيشتر شبيه دب

ارد. آن عطشی كه دانشگاه ھای ما آن را فرودانشگاھی مانند دانشگاه صنعتی شریف ھم در بين دانشگاه ھای مشابه خود مرتبه شایسته ای ند

رشناسی به آن پاسخ می دھند. ھم اكنونمی نشانند، عطش دست یافتن جوانان به مدرك است و دانشگاه ھا از طریق توليد انبوه مدرك كا

زی كه دارندگان عنوان دكترا در ایران از ھمه جایشاھد تراكم متقاضيان ورود به دوره ھای تكميلی كارشناسی ارشد و دكترا ھستيم. دور نيست رو

دنيا بيشتر شود.

انش را كمی جلوتر ببرد. اما در ایران عنوان دكتراقاعدتاً دارنده مدرك دكترا باید صاحب نظریه ای جدید در رشته تحصيلی خود باشد و مرزھای د

ایه طنز شنوندگان و خوانندگان سخنرانی ھاوسيله ای است برای تفاخر صاحب آن و سطح نازل دانش و استدTل برخی از این دانشمندان، دستم

. به باور من ریشه مشكل جای دیگری است. و صف طویلو آثار آنھا است. اگر بتوان با تسامح به نوشته ھا و گفته ھای پریشان آنھا عنوان اثر داد

ند گسترش دانشگاه آزاد و پيام نور و پذیرش انبوهمتقاضيان تحصيCت عالی ربطی به علم دوستی و دانش پژوھی ایرانيان ندارد و راه حل ھایی مان
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دانشجو تنھا به پيچيدگی موضوع می انجامد.

ش، استعداد، عCیق و سليقه ھا با ھم متفاوتند.ھزینه فرصت: اساس جوامع بشری بر تكثر و تنوع و گوناگونی آدميان است. انسان ھا از نظر ھو

د. ھرگونه ھمرنگی در جوامع بشری نشانه نوعیاین تفاوت ھا را باید به رسميت شناخت و به استعدادھای گوناگون باید مجال ظھور و بروز دا

٨/٩٩ل وقتی در آخرین انتخابات دوره صدام ناھنجاری است. این ناھنجاری در عرصه ھای سياسی و اجتماعی خودنمایی می كند. به عنوان مثا

اگر در جامعه ای ھمه مردم یك نوع لباس بپوشنددرصد مردم به او رای دادند، ناظران سياسی از آن به عنوان یك ناھنجاری سياسی یاد كردند. 

فراگير می شود و ھمه دیپلمه ھا متقاضی ورود بهمعلوم است كه یك جای كار ایراد دارد. به این ترتيب وقتی كه در جامعه ای تب تحصيCت عالی 

به گمان من، تراكم داوطلبان پشت دروازه ھایدانشگاه ھستند به جای آنكه خوشحال شویم باید به فكر فرو برویم كه علت این ھمرنگی چيست؟ 

 سالم و در حال رشد باشد و انبوه بيكاران بتواننددانشگاه نتيجه مستقيم ركود اقتصادی و معضل بيكاری در جامعه است. اگر كشوری دارای اقتصاد

كار مناسب پيدا كنند، چنين ترافيك سنگينی پشت در دانشگاه ایجاد نخواھد شد.

طلبان رغبتی برای ورود به دانشگاه نخواھند داشت. مشكCتاگر جوانان با داشتن مدرك دیپلم و زیر دیپلم بتوانند وارد بازار كار شوند بسياری از داو

ن ادامه تحصيل در دانشگاه است. عنوان دانشجواقتصادی و بحران بيكاری تنھا یك راه را پيش پای فارغ التحصيCن مدارس باز گذاشته است و آ

مه تحصيل ناچيز و نزدیك به صفر است. در یك اقتصادقابل مقایسه با عنوان دیپلمه بيكار نيست. به لحاظ اقتصادی ھزینه فرصت در ایران برای ادا

 مناسب می تواند یكی را انتخاب كند. در اینجا دیگرمتعادل و شكوفا یك جوان دیپلمه بين دو گزینه ورود به دانشگاه و انتخاب یك شغل با دستمزد

 بلكه مجبور به انتخاب بين دو گزینه ایھزینه فرصت تحصيCت دانشگاھی صفر نيست. جوان با انتخاب دو گزینه صفر و صد مواجه نمی شود،

ی دیپلم بيكار را به دوش نمی كشد، ھمه او رااست كه تقریباً با ھم مساوی اند. در چنين اقتصادی كسی كه وارد دانشگاه نمی شود بار روان

موجودی عاطل و باطل و طفيلی خانواده نمی شناسند.

تخاب درستی انجام داده و آیا مزایای تحصيCت عالی دردر مقابل جوان دیگری كه راه دانشگاه را انتخاب كرده با این تردید روبه رو است كه آیا ان

يقه و ارزیابی توانایی خود دست به انتخاب می زنند.آینده به تحمل چھار سال دوری از درآمد و مزایای كار می ارزد؟ جوانان براساس استعداد، سل

ترش تحصيCت عالی مدرك گرا، لشكر جوانان بيكار راھيچكس خود را مغبون نمی داند، برنده مطلق و بازنده مطلق وجود ندارد. اما در ایران با گس

یش می دھيم و سپس با توقعات بيشتر دوباره آنھابه مدت چھار سال در دانشگاه مشغول كار می كنيم و مقداری معلومات و محفوظات آنھا را افزا

برای تحصيل فرزندشان می فروشند، نمی توان تنھا یكرا به صف متقاضيان كار برمی گردانيم. و اما فداكاری خانواده ھایی كه فرش زیرپای خود را 

رانی آنھا از موقعيت فرزندشان در آینده است.اقدام از سر تفنن یا خودنمایی دانست. عمل خانواده ھا تابعی از وضعيت اقتصادی جامعه و نگ

اخت مطلق است. راه حل مشكل كنكور بهتحصيCت دانشگاھی تنھا راه گشوده در برابر جوانان است و ماندن پشت در دانشگاه به معنای ب

چرخش درآمدن چرخ ھای اقتصاد، توسعه سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل جدید در بازار كار است.

يستم ھای تربيتی و آموزشی ما مانع شكوفایی●ھمه بازنده: بچه ھای ما ھنگام تولد فرقی با بچه ھای كشورھای توسعه یافته ندارند، اما س

ند، در یك نمای كلی تر تقریباً ھمه بازنده اند.استعدادھای ذاتی آنھا می شود. برخCف ظاھر كه به نظر می رسد قبول شدگان در كنكور برنده ا

 دیگران در ذھن خود از دانشگاه و آینده اتوپياییافسردگی واكنش روانی به فشارھای سنگين دوره آمادگی است. داوطلب كنكور تحت تاثير القائات

يند. گروه دوم بازندگان كسانی ھستند كه با نگاهخلق كرده است اما وقتی با دانشگاه واقعی روبه رو می شود، كاخ آمال خود را فروریخته می ب

 سرزنش بار خانواده و نزدیكان برای آنھا تحملحسرت بار پشت دروازه ھای دانشگاه می مانند. آنھا داغ شكست را بر پيشانی خود دارند. نگاه

گوشه نشينی. مواظب باشيد بعد از توزیع كارنامه ھاناپذیر است. نوميدی عميق آنھا گاه به صورت پرخاشگری بروز می كند و گاه به صورت انزوا و 

واب نمی دھند. ھرگز شادی خود را از پيروزی فرزندتانبه خانه دوست یا فاميلی كه فرزند كنكوری داشته اند، زنگ نزنيد. ھرچند آنھا تلفن ھا را ج

ی ھای دانشگاه را می توان جزء سياھی لشكرھا دانست.در محافل خانوادگی ابراز نكنيد، اگر رتبه ھای یك تا دو ھزار را كنار بگذاریم، بقيه قبول

ه است. نام رشته تحصيلی ھم چنگی به دل نمیپدر نقشه جغرافيا را جلو خود گسترده و دنبال شھری می گردد كه تا به حال نام آن را نشنيد

این دانشگاه ندارد. مادر نگرانی خود را پنھان میزند. اميد پسر جوان با بی تفاوتی گوشه ای لم داده ھيچ عCقه ای به این رشته و این شھر و 

ر این است كه باید كمربندش را از اول مھرماه محكمكند. لبخندی زوركی می زند و فكر می كند: «باز ھم بھتر از بيكاری و عCفی است.» پدر در فك

حان و روز دریافت كارنامه است؛ روزھای شيرینتر ببندد: «Tبد شھریه را قسط بندی ھم می كنند.» روزھای خوش كنكوری ھا فاصله بين روز امت

ن به آب دریا و شب ھا خواب پيروزی در كنكور راانتظار و بی وزنی، خوابيدن تا لنگ ظھر، تماشای مسابقات فوتبال، مسافرتی به شمال و تن زد

 گنگ قلب بچه ھای كنكوری را می فشارد ودیدن. خواب رتبه ھای دورقمی و سه رقمی. ماراتن نفس گير به پایان رسيده است. اما اضطرابی
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خود بی نتيجه است. آنھا واقعاً نمی دانند چه كردهلحظه ھای شيرین آنھا را خراب می كند. پرسش از كنكوری ھا درباره ارزیابی آنھا از عملكرد 

اند؟ باید روزھا و شب ھا را دوره كرد تا نيمه مرداد؛ كارنامه و انتخاب رشته.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=229656

کنکور فقط کمی جا به جا شده!

عطش سيری ناپذیر جوانان ایرانی برای ورود به دانشگاه واشتياق آنھا برای

مقاطع کارشناسی ارشد ودکترا در درجه اول یک قضيه ادامه تحصيل در 

اعتقادی نژادی،ملی،  ویژگی ھای  به  وچندان  است  واجتماعی  اقتصادی 

وھنرمندی ایرانيان ارتباطی ندارد. به عنوان مثال، ماه گذشته وزارت آموزش

استخدام  برای  آزمونی  و۵وپرورش  آزاد  ليسانسيه  ھزار  معلم۵  ھزار   

 ھزار ليسانسيه در این امتحان شرکت۴٠٠حق التدریس برگزار کرد. حدود 

کردند. آنھا متقاضی شغلی ھستند که دارندگان آن از کمی حقوق وسختی

معيشت به ستوه آمده اند. لشکر بيکاران در شرایطی که بخش خصوصی

قادر به جذب حتی درصد کمی از بيکاران نيست، شدیدا خواستار استخدام

در بخش دولتی است وبه در ودیوار دستگاه دولتی فشار می آورد. اگر زمانی

بود، اکنون بازار کار  برای ورود به  معتبری  داشتن مدرک دانشگاھی جواز 

ھزار پزشک و ده ھا ھزار مھندس بيکاردليل١٢. حدود انبوه فارغ التحصيCن بيکار به پدیده ای عادی تبدیل شده است که تعجب کسی را برنمی انگيزد

 ونان دار ومنزلت اجتماعی به ارمغان آورد.روشنی است بر این که دیگر مدرک تحصيلی آن ورقه معجزه گری نيست که برای دارنده آن شغل آب

ن است. پس چرا جوانان ھمچنانتکليف رشته ھای علوم انسانی وبرخی رشته ھای مھندسی مثل معدن وکشاورزی ھم سالھاست که روش

ی کوچک خود را ھزینه می کنند وقيد تفریح ومسافرتخواب پيروزی در کنکور می بينندوخانواده ھا برای تامين ھزینه تحصيل فرزندشان پس انداز ھا

برابر آنھا گشوده نيست. کسب وکار ناتوان تر ازومھمانی ورفاه را می زنند؟ پاسخ روشن است:راه دیگری در   از رونق افتاده وبخش خصوصی 

ه اقتصاد است؛ کارفرمای بزرگی که به منبع روھميشه قادر به جذب حتی درصد کوچکی از لشکر بيکاران نيست. دولت رانتی ـ نفتی یکه تاز عرص

ود را به دستگاه دولتی آویزان کند. مثلبه افزایش دTرھای نفتی متصل است. در چنين شرایطی ھر کس می کوشد برای اتصال به شير نفت خ

یستی می روند. به گفته نماینده یکی ازسوار شدن براتوبوس شرکت واحد در ساعت ھای پيک ترافيک. عده ای زیر پوشش کميته امداد وبھز

 درصد ھم در تCش برای ورود به جرگه افراد تحت پوشش. عده ای با٣٠ درصد مردم استان زیر پوشش کميته امدادند و٣٠استان ھای غرب کشور 

مشاغل انگلی و غيرمولد نان خود را درمی آورند.

● زگھواره تا گور

ند وبرای مقاطع باTتر سالگی شب ھا بر سر سفره فقيرانه پدر ومادر می نشينند وروزھا در دانشگاه ھا درس می خوان٣٠اغلب جوانھا ھم تا سن 

 ھزار نفر در آزمون ورودی کارشناسی ارشد شرکت کردند. به۴٠٠کنکور می دھند. کارشان شده است درس خواندن. در سال گذشته بيش از 

 که حقوق دولتی در حد بخور ونمير است. اماتدریج کنکور کارشناسی ارشد و دکترا شکل وشمایل کنکور معمولی را گرفته است. ھمه می دانند
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ی مجلس ھم برای اینکه کاری کرده باشند، پروندهآب باریکه ای که قطع نمی شود به ھر حال بھتر از بيکاری و بی پولی مداوم است. نماینده ھا

اه حل را انتخاب می کنند: جابه جایی کنکور! چونکنکور را می گشایند. اما با خواندن صفحه اول در سطح مقدمات متوقف می شوند و ساده ترین ر

ست. باید قفل اقتصاد کشور را گشود تاصورت مساله غلط مطرح شده وپاسخ ھم Tجرم غلط در می آید. کليد حل مساله کنکور جای دیگری ا

ند. اصC وظيفه دولت ھا وپارلمانھا سر وسامانھزینه فرصت دانشگاه باT برود وجوانھا بر اساس عCقه با تحصيCت متفاوت دنبال کسب وکار برو

ین و آن.دادن به کسب وکار ورونق سفره ھای مردم است ونه رفتن دنبال ناکجاآباد ورجز خواندن برای ا

رک کرد. ناخدای کشتی توفان زده قدیمی با بادبان ھایدر این ميان دفاع مدیران آموزش وپرورش از طرح حذف کنکور را تنھا با تخيلی قوی می توان د

ھای اروپایی یا لوطی ھای وطنی داوطلب حمل بارشکسته وملوان ھای خسته و عصيان زده وپيکر در ھم کوفته را مجسم کنيد، ناگھان مثل شواليه 

وليت ھای خانواده، مسجد، رسانه وحوزه...کشتی دیگری می شود که تنھا آسيب مختصری دیده است. آموزش وپرورش بعد از عھده دار شدن مسئ

ن وزارتخانه شاید گمان می کنند که این کشتیحاT می خواھد جور وزارت علوم و دانشگاه ھا را بکشد وبرای آنھا دانشجو انتخاب کند. مدیرا

ش دارای وظایفی ذاتی وقانونی است که بهشکسته را به ھر سو که دلشان خواست می توانند بکشانند وظاھرا یادشان رفته که آموزش وپرور

شد. مثC مدیران آموزش وپرورش به طور سنتیراحتی نمی شود آنھا را تغيير داد. در ادارات دولتی مد است که ھر کس حميت قسمتی داشته با

سط سازمان سنجش واین موضع ازلی وابدی آنھاست.از برگزاری کنکور توسط این وزارت حمایت می کنند ومدیران وزارت علوم از برگزاری کنکور تو

در موضوع کنکور نقش ھا چند بار جابه جا شد.

● جای خالی کارشناسان

رار مCل آور شده اند. اگر شما نيز مذاکرات مجلس راکسانی که از انتقال کنکور به دوره متوسطه حمایت می کنند استدTل ھایی دارند که از فرط تک

ه است. در واقع کمتر نماینده ای به جوانب مسالهدر مورد این طرح دنبال کرده باشيد Tبد سطح نازل مباحث مخالف وموافق شما را شگفت زده کرد

 کردند. این سوال ھمچنان مطرح استاشراف داشت و اکثرا براساس تجربه ھای شخصی وحسی و دریافت ھای لحظه ای مخالفت وموافقت می

يت معلم وحتی مرکز پژوھش ھای مجلس درکه جایگاه کارشناسی موسساتی مثل پژوھشگاه تعليم وتربيت،دانشکده علوم تربيتی،دانشگاه ترب

 ھزار معلم۴٠ی معاونت پرورشی واستخدام بررسی این Tیحه کجا بود؟طرح ھا ولوایح مجلس ھفتم در مورد آموزش وپرورش از جمله طرح احيا

 عضو از آن فرھنگيان١٠۵فراکسيون مجلس با حق التدریس نيز شتابزده و آغشته به انگيزه ھای سياسی بود. این در حالی است که بزرگترین 

:است. موافقان طرح موسوم به حذف کنکور برای آن آثار و تبعات معجزه آسایی قائلند؛ از جمله

) انگيزه دانش آموزان در یادگيری دروس افزایش می یابد.١

) اضطراب و اثرات مخرب روحی و روانی کنکور از بين می رود.٢

) خانواده ھا از زیر آوار سنگين ھزینه ھای کنکور نجات پيدا می کنند.٣

 ميليارد تومان می شکند.۴٠٠) کمر مافيای کنکور با سود ساTنه ۴

ی خود را به سواTت مفھومی و تشریحی) سواTت تستی و چھارجوابی که متکی به حافظه کوتاه مدت دانش آموزان و نوعی تکنيک است، جا۵

می دھد.

) لو رفتن و فروش سواTت متوقف می شود و. . .۶

ن در اعلی عليين است واگر روی دنده لج افتادیمذھن ما تمایل به مطلق اندیشی دارد، اگر به ھر دليل با موضوع ویا شخصی موافق باشيم جای آ

ن کنکور است که معلوم نيست چگونه در این زمانآن رویمان باT می آید وطرف را به اسفل السافلين پرتاب می کنيم. حاT حکایت ما واین داستا

حساس که تير ھای فتنه از در ودیوار می بارد فيل نمایندگان یاد کنکور کرده است.

از پایان مقطع متوسطه به درون مقطع رفع کننده ایناگر برگزاری کنکور به روش کنونی را واجد ھمه یا بخشی ازاین معایب بدانيم، جابه جایی آن 

ی شد به گونه ای که ھر داوطلبی می توانست درمعایب نيست وحتی در مواردی آنھا را تشدید می کند. اما اگر طرح مجلس منجر به حذف کنکور م

انواده ھا از پرداخت ھزینه ھای کمرشکن نجاترشته ودانشگاه مطلوب خود بدون شرکت در آزمون ورودی ثبت نام کند اضطراب از بين می رفت، خ

حتی اگر ظرفيت دانشگاه ھای ما با تعدادپيدا می کردند، مافيای کنکور در ھم می شکست و لو رفتن سواTت متوقف می شد و... افسوس که 

ن رقابت در قالب امتحان ورودی یا کنکور تجلیداوطلبان برابر شود به دليل تفاوت رشته ھا وکيفيت دانشگاه ھا رقابت وجود خواھد داشت وای

اه ھزارداوطلب رشته ریاضی متقاضی ورود به دانشگاه شریف ودانشکده فنی دانشگاه تھران ودانشگ۴۵٠می یابد. به عنوان مثال تقریباھمه 

پلی تکنيک خواھند بود بنابراین کنکور تا زمان نامعلومی ضرورتا تداوم می یابد.
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 دارای ظرفيت خالی است اما داوطلبان رغبتیمی توان مثالی در جھت معکوس بيان کرد:در حال حاضر دانشگاه آزاد در برخی رشته ھا وشھر ھا

 دانشجواست اما ھمچنان دارای ظرفيت خالیبرای نشستن روی این صندلی ھای خالی ندارند و دانشگاه پيام نور به ضرب تبليغات در پی جذب

 نفر پذیرفته می شوند برفرض صحت،٩ نفر داوطلب ورود به دانشگاه ١٠است. این که گفته می شود به دليل افزایش ظرفيت در سال آینده از ھر 

صيلی (کارشناسی ارشد و دکترا) ادامه می یابد.تاثيری بر رقابت ھا نخواھد داشت. رقابت بر سر رشته – دانشگاه – شھر و در مقاطع باTتر تح

معتب پزشکی، حقوق و. . . دانشگاه ھای  معماری، گروه  برق، مکانيک، عمران،  ر در حکم کاTی کميابند که رقابت برایرشته ھای مھندسی 

دستيابی به آنھا ادامه خواھد یافت.

● کنکور می ماند

فاق می افتد با این طرح اثرات مخرب کنکور از سالبه این ترتيب آنگونه که برخی تصور می کنند کنکور برچيده نخواھد شد. متاسفانه چيزی که ات

آموزان از شرایط تحصيلی یکسانی برخورداراول دبيرستان جلوه گری خواھد کرد. آیا با طرح مجلس عدالت آموزشی اجرا می شود وھمه دانش 

١مکاناتی برخوردار خواھند شد که بچه ھای منطقه می شوند؟ آیا دانش آموزان بویراحمد، ایCم، شھرکرد وده ھا شھر وبخش محروم کشور از ھمان ا

اد وبا تجربه در دروس اصلی مواجه خواھند بود. شھر تھران؟ این طرح ھيچ ربطی به عدالت ندارد. مناطق محروم ھمچنان با کمبود دبيران باسو٣و

واھند فرستاد واین بار موفقيت در امتحانات جامعخانواده ھای مرفه شھرنشين بچه ھای خود را به مدارس غيرانتفاعی با امکانات آموزشی برتر خ

 به عنوان ھدف انتخاب می شود.٢٠وکسب معدل 

 نشر جزوات و کتاب ھای درسی تعطيلبرخCف تصور مدافعان طرح جدید، بازار رسمی و غيررسمی، آموزشگاه ھای کنکور، تدریس خصوصی و

 که کCس ھای مدارس تبدیل به کCس کنکورنخواھد شد، چرا که ضرورت وجودی آنھا ھمچنان پایدار است. اتفاق جدیدی که می افتد این است

ر خواھد شد و برگزاری امتحانات ھماھنگمی شود. با محول شدن وظيفه گزینش دانشجو به مدرسه، آموزش در مقطع متوسطه کامCً نمره محو

به یادگيری برای کسب نمره خواھد داد. رقابت برسربخش عمده ای از وقت معلمان و دانش آموزان را پر می کند، یادگيری برای زندگی جای خود را 

کسب نمره ھای سرنوشت ساز فرصت ھر گونه خCقيت را از معلم ودانش آموز خواھد گرفت

● مافيای آموزشی

فيای نفت و مسکن و ارز و وام بانکی چشم مردم بهواما در مورد بحث مافيا که بسيار موردتوجه برخی از نمایندگان مجلس بود وھست. در کنار ما

درون سازمان سنجش مافيای فروش سواTتجمال مافيای آموزشی ھم روشن شد. اگر آنگونه که شھریار مشيری نماینده بندرعباس گفته است 

دی نھفته است، چه تضمينی وجود دارد که این مافيا اندکیکنکور Tنه کرده وبه راحتی آب خوردن رتبه ھا را جابه جا می کند ودر این کار منافع ميليار

 در جریان تصویب طرح کنکور بر مسئوTن سازمانپيکر فربه وکریه خود را جا به جا نکند وبياید داخل آموزش وپرورش ریشه بزند. سخنان مشيری

مده بود که مشيری با ارائه مستنداتی به دادگاه حکمسنجش گران آمد واز او به دادگاه شکایت بردند که بيا و ادعای خود را ثابت کن. در خبرھا آ

وقتی مافيا از برج وباروی محافظت شدهمنع تعقيب گرفته است. مفھوم حکم دادگاه این است که مشيری ادعای خود را اثبات کرده است. 

ن از ورود آن به شھر بی دفاع وبی در وپيکرسازمان سنجش به راحتی عبور می کند وبه راحتی آب خوردن رتبه جابه جا می کند چگونه می توا

 ھزار دبيرستان در جغرافيایی به وسعت ایران برگزار می گردد. در حالی٢٠آموزش وپرورش جلوگيری کرد؟ امتحانات جامع جایگزین کنکور در بيش از 

یج وحداقل مشھور تبدیل شده است. چگونهکه لورفتن سواTت کنکور سراسری و آزاد در شرایط به شدت متمرکز وکنترل شده به پدیده ای را

نی توسط چند ھزار دبير با سليقه ھای متفاوت ضریبمی توان در محدوده ای به وسعت ایران امنيت امتحانات جامع را حفظ کرد؟ تصحيح اوراق امتحا

خطا ھای سھوی وعمدی را افزایش می دھد. مافيای آموزشی در تار وپود مدارس رخنه می کند.

ش وپرورش به وظایف ذاتی دوره متوسطه ممکن استصاحبان قدرت و ثروت برای اعمال نفوذ به تکاپو می افتند. توجه مدیران بعضا کم تجربه آموز

خدمت دانشگاه قرار می دھد در حالی که برای این مقطعآنھا را از یکجانبه نگری مصون دارد. انتقال کنکور به دبيرستان،مقطع متوسطه را یکسره در 

عمومی (ابتدایی وراھنمایی ) را به آموزشبه عنوان یک دوره انتقالی اھداف و وظایف متنوعی پيش بينی شده است. دوره متوسطه، تحصيCت 

ان این دوره، دوره انتقال از محيط آموزشی به محيطعالی پيوند می دھد اما این تنھا یکی از کارکردھای آن است. برای عده بيشتری از دانش آموز

د و باTخره دوره متوسطه مرحله انتقال از دورهکار وزندگی است. دوره متوسطه منبع اصلی تامين نيروی کار ماھر و نيمه ماھر به شمار می رو

وابستگی کودکی به دوره جوانی و بلوغ که فرد به استقCل و قبول مسئوليت می رسد، است.

منبع : شھروند امروز

http://vista.ir/?view=article&id=285965
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کنکور يا معدل؟

پذیرش دانشجو در تمام کشورھا از مھم ترین موضوع ھای مربوط به آموزش

عالی است.

در ایران نيز پس از انقCب، کنکور برای انتخاب داوطلبان شایسته حضور در

نھادھای آموزش عالی طراحی شد. این رویه در طول سال ھا دستخوش

تغييراتی شد، اما شالوده آن که یک آزمون سراسری است، دست نخورده

 این١٣٩٠باقی مانده است. براساس مصوبه مجلس، قرار است تا سال 

رویه از آموزش عالی کنار گذاشته شود، ھر چند که برخی از کارشناسان و

دست اندرکاران نسبت به عملی بودن این امر ابراز تردید می کنند.

ستفاده می کنند که تلفيقی از آزمون وکشورھای مختلف جھان از الگوھای مختلفی برای پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کاردانی ا

یرش الگوی رایج در این زمينه آشنا می شوید که با اندک تغييرات در بسياری از کشورھا برای پذ۵عوامل دیگر است. در مطلبی که از پی می آید، با 

دانشجو به کار می رود.

 در سراسر جھان است. آموزش عالی نهآموزش عالی بيش از آنکه نقطه تکميل ھرم آموزش سنتی باشد، از ستون ھای اصلی توسعه انسانی

آ بلکه  می کند،  دانش بنياد» عرضه  «کار  بازارھای  نيازھای  رفع  برای  پيشرفته  مھارت ھای  کارمندان،فقط  پرستاران،  پزشکان،  معلمان،  موزش 

برای توسعه ظرفيت و مھارت ھای تحليلی که برای فعاليتمھندسان، کارآفرینان، دانشمندان و... را امکان پذیر می کند. وجود این افراد تحصيل کرده 

اقتصاد، حفظ دستگاه اداری و تصميم گيری ھایی که بر کل جامعه تأثير می گذارد، ضروری است.

ھا و مزایا دسترسی دارند، نقش مھمی ایفا می کند.رویه پذیرش در دانشگاه در تعيين افرادی که به آموزش عالی و در نتيجه به بسياری از فرصت 

اً  بی طرفانه است و فقط نمره یک امتحان ورودی را دررویه ھا و اولویت ھای این فرایند در کشورھای مختلف تفاوت زیادی دارد. برخی رویه ھا نسبت

 بازده در مدرسه، افراد معرف و فعاليت ھای فوق برنامهنظر می گيرد. دیگر رویه ھا کامCً متأثر از عوامل مختلف است و مجموعه ای از نمرات آزمون،

ار بگيرد. این نظام ھا گاه بين نھادھای خصوصی وافراد را در بر می گيرد. ممکن است در کشوری نيز نظام ھای چندگانه پذیرش مورد استفاده قر

 گرفته، مطرح شده است.دولتی متفاوت است.در این مقاله، انواع رویه ھای پذیرش که در این مطالعه مورد بررسی قرار

● نوع اول: آزمون ھای پایان دوره متوسطه

ست. این آزمون ھا را که معموTً دولت در سطحنظام ھای پذیرش نوع اول متکی بر نمرات داوطلبان در یک یا چند آزمون پایان دوره متوسطه ا

را در و ممکن است چند درس  دارد  تکيه  بازده داوطلب  بر  برگزار می کند،  یا سراسری  بگيرد. ھمچنين دانش آموزان می توانندمنطقه ای  بر   

اب کنند. نمره داوطلب شاید تنھا عامل مورد نظرموضوع ھای آزمون را براساس برنامه آموزشی دبيرستان یا رشته مورد نظرشان در دانشگاه انتخ

این فرایند ممکن است متمرکز باشد و دولت حداقلدر فرایند پذیرش باشد یا ممکن است با عوامل دیگر مانند معدل دوره دبيرستان آميخته شود. 

پذیرش را مدیریت و معيار پذیرش را مشخص کند. چه بسا نھادھای آموزش عالی خود فرایند  ھای انتخاب را معين کنند. الگوھای مبيننمره 

نظام ھای پذیرش نوع اول در ایرلند و تانزانيا استفاده می شود.

پایان دبيرستان آزمون سراسری فارغ التحصيلی را می گذرانند که  برگزار می شود.▪ ایرلند: دانش آموزان در  زیر نظر کميسيون امتحانات دولتی 

ر مرکزی پذیرش ھماھنگ می شود. داوطلبان،نھادھای آموزش عالی ظرفيت موجود را در ھر رشته معين می کنند، اما فرایند پذیرش توسط دفت
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ات آزمون توسط کامپيوتر به یک رشته در یکرشته ھای مورد نظرشان را به کميسيون می فرستند و به طور خودکار و براساس عCئق خود و نمر

دانشکده معرفی می شوند.

رد) می فرستند. عCوه بر ارسال تقاضا به دانشگاه ھا،▪ تانزانيا: داوطلبان مستقيماً  تقاضای خود را برای دانشگاه ھای مورد نظر (حداکثر سه مو

س چند عامل از جمله جنسيت، تقاضای بازار کار،داوطلبان باید دانشگاه ھای مورد نظر خود را به کميسيون اطCع دھند. انتخاب دانشگاه براسا

نيازھای ملی، اقتصادی و اجتماعی و سایر مCحظات (مانند معلوليت) صورت می گيرد.

● نوع دوم: آزمون ورودی

منطقه ای توسط دولت برگزار می شود. در این موارد،آزمون ھای ورودی دانشگاه اغلب مانند آزمون فارغ التحصيلی از دبيرستان به طور سراسری یا 

سط دانشگاه ھا برگزار می شود که نمره مورد نياز ورویه پذیرش اغلب به طور متمرکز ھماھنگ می شود. اما در برخی نظام ھا، آزمون ھای ورودی تو

ه، عموماً ميزان دانش داوطلبان را در دروسی که درسایر معيارھای پذیرش را معين می کنند. آزمون ھای ورودی مانند امتحانات پایان دوره متوسط

با عوامل دیگر در فرایند پ یا ھمراه  تنھایی  ذیرش در نظر گرفته شود. الگوھای نوع دوم دردبيرستان خوانده اند، می سنجد و ممکن است به 

کشورھایی مانند چين و صربستان به کار می رود.

علوم و مھندسی. نظام دانشگاھی طراحی متمرکز▪ چين: داوطلبان در یکی از دو گروه بندی در آزمون سراسری شرکت می کنند: علوم انسانی یا 

 می کند. داوطلبان، نھادھا و گروه ھایی را کهدارد و پذیرش نيز توسط دولت مرکزی ھماھنگ می شود که ظرفيت در ھر رشته و دانشگاه را معين

به رشته و دانشگاه مشخص ھدایت می کند.مایل به ورود به آن ھستند، انتخاب می کنند و دولت آنان را براساس عملکرد آزمون و عCیق، 

● نوع سوم: آزمون ھای استاندارد استعدادسنجی

ھدف آزمون ھای استاندارد استعدادسنجی اندازه گيری توانایی ھای شناختی کلی است،

املی که معلومات اکتسابی قبلی و یادگيری را می سنجدنه سنجش ميزان یادگيری داوطلبان. معموTً  در فرایند پذیرش، این نوع آزمون ھا با دیگر عو

 ایاTت متحده استفاده می شود.(به غير از الگوی سوئد)، به کار می رود. الگوھای مبين نوع سوم در نظام ھای آموزش سوئد و

ولتی به نام سازمان ملی آموزش عالی سوئد▪ سوئد: داوطلبان دانشگاه باید آزمون استعدادسنجی را پشت سر بگذارند که توسط یک مؤسسه د

د. دست کم یک سوم ظرفيت ھر رشته بایدبرگزار می شود. قبولی ممکن است براساس نمره داوطلب در این امتحان یا نمرات دبيرستان باش

براساس نمرات آزمون و دست کم یک سوم ھم براساس نمرات دبيرستان اختصاص پيدا کند.

اوطلب قائل شود. بيشتر دانشگاه ھا نتيجه یک آزمون▪ ایاTت متحده: ھر دانشگاه می تواند اھميت مورد نظر خود را برای عوامل مختلف مربوط به د

استاندارد استعدادسنجی را در نظر می گيرند.

● نوع چھارم: آزمون ھای متعدد

یا امتحان ورودی در کن نتيجه یک آزمون سراسری پایان دوره متوسطه  نتيجه یک یا دو امتحان دیگر در نظر گرفتهدر این نوع نظام پذیرش،  ار 

د. از جمله کشورھایی که این الگو را به کارمی شود. امتحانات دیگر ممکن است توسط دولت یا دانشگاه ھا یا سازمان ھای مستقل برگزار شو

می گيرند، ھند است.

به دانشگاه پذیرش می شوند. این امتحانات توسط▪ ھند: داوطلبان در ھند براساس نمره یک یا چند امتحان پایان دوره متوسطه یا آزمون ورود 

.نھادھای مختلفی برگزار می شود، از جمله دولت مرکزی، دولت ھای ایالتی و سازمان ھای مستقل

● نوع پنجم: بدون آزمون

د پذیرش ھستند. با این حال، برخی نظام ھاھمان طور که پيشتر ذکر شد، بيشتر نظام ھای دانشگاھی در سراسر جھان شامل یک یا چند فراین

در دوره متوسطه صورت می گيرد. رویه ھای پذیرش بدوننيازمند آزمون نيستند. انتخاب دانشجو در این نظام ھا با توجه بسيار به عملکرد داوطلبان 

 این نوع نظام در کشوری مانند نروژ و برخی ازآزمون به عCوه در بخش  خصوصی کشورھایی مانند ایاTت متحده تدریجاً  به کار گرفته می شود.

مؤسسات آموزشی در ایاTت متحده برقرار است.

ه ھای نروژ که یک سازمان دولتی است، ھماھنگنروژ: فرایند پذیرش دانشگاه در نروژ به طور متمرکز توسط دفتر پذیرش دانشگاه ھا و دانشکد

ز تعلق می گيرد. برخی رشته آموزشی را به ترتيب عCقه خود مشخص می کنند و براساس نمرات دبيرستان به آنان امتيا١٠می شود. داوطلبان 

رشته ھا، متغيرھای جمعيتی و خدمت سربازی امتيازات دیگری برای داوطلب دارد.

 ھا و دانشگاه ھا کمک خواھد کرد رویه ھایی راآگاھی بيشتر از الگوھای متداول پذیرش دانشجو و بررسی بيشتر مسائل و چالش ھای آن به دولت
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 تقویت کند و نھایتاً  بازده آموزش عالی را برای بھبود وضعيتتدوین کنند که به بھترین شکل نيازھای آنھا را بر طرف کرده، عدالت را برقرار و برابری را

 نياز است.اقتصادی و اجتماعی جھان بھبود بخشد. تحقيقات بيشتری برای فھميدن پيچيدگی ھای پذیرش مورد

منبع : روزنامه ھمشھری
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کنکور، زير سلطه دختران

نگاھی بر عوامل تقاضای باTی دختران ایرانی به تحصيCت عاليه در مقابل

کاھش انگيزه ھای پسران ایرانی برای شرکت در آزمون سراسری فشارھای

اقتصادی و اجتماعی، و گسترش بازار نشر و تبادل اطCعات، باعث شد که

در اندک زمانی، بسياری از تعابير سنتی پيشين در نظام خانواده ایرانی،

جای خود را به تعابير مدرن بسپارند.

مثC اشتغال دختران که تا آن زمان رواج آن چنانی نداشت، به شدت رایج شد

و فرزندان دختر نيز که توانایی ھای Tزم را کسب نموده بودند، ھم چون دیگر

اعضاء خانواده ناچار به توليد ثروت شدند.روزھای پر از التھاب و استرس برای

 ھم برگزار شد و این٨۴پاره ای از جوانان به پایان رسيد. کنکور سراسری 

پایانی بود به بی خوابی ھا و تCش ھا و مشقت ھای خيل عظيمی از جوانان،

که یگانه راه خود را قبولی در دانشگاه می بينند. کابوس ھای شبانه به پایان

رسيد اما کابوسی نو جایگزین آن گردید. کابوس رد شدن در کنکور، و یا عدم

کسب نتيجه دل خواه که به مراتب از خود امتحان وحشت ناک تر و عذاب آورتر

است و تا نيمه مرداد ماه ادامه خواھد داشت.

امسال نيز تعداد کثيری پسر و دختر، در این آزمون حاضر شدند و اقبال و

ار ارائه شده به تفکيک داوطلبان دختر و پسر است.توانایی خود را به سنگ آزمایش کنکور سپردند. اما نکته جالبی که قابل تامل و بحث است، آم

٪ داوطلبان را پسران تشکيل داده اند.٣٧% از داوطلبان کنکور سراسری امسال، دختر بوده  و تنھا ۶٣بنابر آمار رسمی سازمان سنجش، بيش از 

الی در ذھن نقش می بندد که آیا پسرانميزان دختران داوطلب نسبت به سال گذشته، رشدی چند درصدی داشته است. با دیدن این آمار سو

اعی خاصی دارد ؟جامعه ما با تحصيCت عاليه قھر کرده اند و یا ھجوم دختران به این عرصه رقابتی، دليل اجتم

لی نکشيد که بحران بيکاری و مشکل مسکن، بهپس از پایان جنگ تحميلی، و با توجه به افزایش قابل توجه نرخ رشد جمعيت در آن سال ھا، طو

ھمراه آورد. افزایش سن ازدواج باعث شد که بيکاریمھم ترین بحران کشور تبدیل شد. ھمين عوامل، افزایش چشم گير سن ازدواج را نيز با خود به 

مسائل زنان نيز راه بيابد.که تا آن زمان به دليل بافت جامعه سنتی ایران، مشکلی مردانه تلقی می شد، کم کم به حوزه 

به قدری کوتاه بود که اکثر دختران از راه یابی بهدر سال ھای پيشين، فاصله زمانی بين پایان تحصيCت متوسطه تا ازدواج برای دختران ایرانی، 

ختران بسياری به فکر ورود به دانشگاه و گذراندندانشگاه و طی تحصيCت عاليه صرف نظر می کردند. اما به این ترتيب، با افزایش سن ازدواج، د

د به دانشگاه، تفاوت بنيادین داشت.تحصيCت عاليه افتادند. البته با وجود افزایش تقاضا، نوع انگيزه دختران و پسران برای ورو
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لی که این وظيفه کامC به عھده مردان بود.به دليل بافت جامعه سنتی ایران، دختران بار ھزینه ھای خانواده را بر دوش نداشتند، در حا

دگاه سنتی «اقتصاد متکی بر مرد» وارد نظام خانوادهاما با گذشت زمان، و با افزایش قابل توجه آمار طCق، جامعه از زنانی مملو گردید که با دی

شده اند و حاT از ھمسر خود جدا شده و از کوچک ترین منبع اتکای اقتصادی نيز محرومند.

 در اندک زمانی، بسياری از تعابير سنتیاز سوی دیگر، فشارھای اقتصادی و اجتماعی، و گسترش بازار نشر و تبادل اطCعات، باعث شد که

ه تا آن زمان رواج آن چنانی نداشت، به شدت رایج شد وپيشين در نظام خانواده ایرانی، جای خود را به تعابير مدرن بسپارند. مثC اشتغال دختران ک

چار به توليد ثروت شدند.فرزندان دختر نيز که توانایی ھای Tزم را کسب نموده بودند، ھم چون دیگر اعضاء خانواده نا

 بيفتند تا به سمت استقCل نسبیگسترش مسائل حقوقی زنان و گسترش دانش حقوقی در عرصه عمومی سبب شد که دختران جوان به فکر

رصه تحصيCت عاليه به مرور افزایش یابد.اقتصادی حرکت کنند. مجموع عوامل فوق سبب گردید که انگيزه ھای جامعه زنان برای ورود به ع

ئل بيان شده، ھنوز ھم نقش مردان و زنان در توليداما بر خCف دختران ایرانی، پسران با مشکCت عدیده دیگری روبه رو بودند. با وجود تمام مسا

ليت اقتصادی، بخشی از ھزینه ھای خانواده را به دوشثروت در نظام خانواده، به ھيچ وجه قابل قياس نبود. شاید دختران نيز با ورود به عرصه فعا

فارغ از طرفی، خيل عظيم  بود.  مردان  بر دوش  باز ھم  و عرفی،  نقش عمده حقوقی  اما  و عدم وجودمی کشيدند  دانشگاھی   التحصيCن 

ر و کمتر شود.شایسته ساTری در نظام اقتصادی کشور سبب شد که نقش تحصيCت در توليد ثروت، روز به روز کمت

توان مندی در توليد ثروت و متعاقب آن دست یابیبا این وجود انگيزه ھای جامعه پسران ایرانی که قصد داشت از تحصيCت عاليه به سمت افزایش 

به رفاه اقتصادی بيشتر کمک بگيرد، کاھش جدی پيدا کرد.

باTی تحصيل در دانشگاه غيردولتی سبب شد کهاز طرفی سيل عظيم داوطلبان ورود به دانشگاه، پذیرش اندک در مقابل تقاضای بسيار و مخارج 

ایست یک یا دو یا چند سال متوالی برای قبولیاکثر داوطلبان کنکور را پشت کنکوری ھا تشکيل بدھند. پشت کنکوری ھای کسانی بودند که می ب

درب ھای کنکور، و تازه در حالت خوش بينانه،در امتحان ورودی دانشگاه تCش می کردند. اما سن ازدواج به قدری باT رفت که صبر کردن پشت 

دست یابی به نتيجه ای نه چندان مطلوب، به نوعی فرصت سوزی تبدیل شد.

ی برای دست یابی به این موھبت، کم و کمترپس جامعه ھمگام با افزایش تقاضای دختران جھت تحصيCت عاليه، انگيزه و تقاضای پسران ایران

ر رسيده  است.گردید. تا آن جا که امروزه شاھدیم، حضور داوطلبان دختر، تقریبا به دو برابر داوطلبان پس

ین اتفاق محصول یک واقعه نسبتا ریشه دارشاید به سختی بتوان برای آن چه که اتفاق افتاده است، نسخه درمانی مناسبی پيچيد. چه که ا

روند، در سال ھای آینده شاھد جامعه تحصيل کردهفرھنگی ست، که روز به روز مسائل بيشتری را به دنبال خود خواھد داشت. در صورت ادامه این 

 نظام خانواده و نسل آینده ھمراه خواھد آورد.زنان در برابر جامعه غيردانشگاھی مردان خواھيم بود که این دوگانگی، عواقب بدتری را برای
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کنکور، شيوه ھای جذب داوطلبان در ک)س ھای تقويتی و ک)ھبرداری از نوع

آموزشی

در جامعه امروز ما متاسفانه مردود شدن در كنكور به معنای مردود شدن در تمام مراحل بعدی

از یكی  در  شده  وسيله ای  ھر  به  می كنند  سعی  جوانان  بيشتر  و  می شود  تلقی  زندگی 

اهدانشگاه ھای كشور پذیرفته شده و به تحصيل خود ادامه دھند. یكی از راه ھای ورود به دانشگ
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كه در بين این قشر از جامعه به عنوان بھترین راه مطرح می شود شركت در كCس ھای آموزش

خصوصی و یا كCس ھای جمعی در موسسه ھا و یا مراكز آموزشی مختلف است. پس از مطرح

به انتخاب آموزشگاه معتبر و نوبت  به دھان گشتن آن دربين خانواده ھا  شدن این راه و دھان 

یا كسانی كه برخی از داوطلبان به توصيه دوستان و فاميل خود و  استادان حرفه ای می رسد. 

رداختسال ھای پيش در كنكور پذیرفته شده اند به یكی از این آموزشگاه ھا مراجعه كرده و پس از پ

طشھریه ھای سنگين نام نویسی می كنند. برخی دیگر نيز به آگھی ھایی كه گاه و بی گاه در حيا

نام نویسی  به دست آنان می رسد اعتماد كرده و متقاضی  بهمنزل خود، در خيابان و معابر عمومی  نيز  در این كCس ھا می شوند. تعدادی 

ور می شوند. آگھی ھای این آموزشكده ھا ودرخواست بعضی آگھی ھا مبالغی را به حساب آنھا ریخته و منتظر دریافت جزوات و تست ھای كنك

گاھی كامC بازاری كه ھيچ جنبه علمی در آن لحاظموسسه ھا كه مانند قارچ ھر روز تعداد زیادی از آنھا قد علم می كنند به شكل ھای مختلف و 

س در اختيار ایرنا قرار گرفت. در این آگھی بانشده به چشم می خورد. به عنوان نمونه می توان به آگھی اشاره كرد كه چندی پيش از طریق فك

 توان در كنكور قبول شد. دراین آگھی از داوطلباناستفاده از اسامی برخی از مراجع آیات عظام ادعا شده است كه با توسل به برخی از دعاھا می

د تا در قبال آن باھزار ریال به یك شماره حساب بانكی در قم واریز و فيش آن به آدرسی در ھمين شھر ارسال كنن٧٠٠خواسته شده كه مبلغ 

ود. دراین آگھی ادعاشده كه مبالغ دریافتی در"دستور قرآنی و نوشتن دعا" "توسط شيخ ابومفيد قمی" قبولی آنان در كنكور صد درصد تضمين ش

: "تاكنون تمام كسانی كه این برنامه را از ما دریافتزمينه ھایی از قبيل امور علميه، خيریه و غيره به كار گرفته می شود. دراین آگھی آمده است

رستان، بقيه ھمگی برای تھران ) قبول شدند." دركردند، تك تك آنھا بدون استثناء در كنكور و برای دانشگاه دولتی (جز یك شھرستانی برای شھ

ادعا كرده است كه "عضو ھيات مولفانآگھی دیگری فردی با چاپ یك عكس رتوش شده و جوان پسند از خود و درج یك شماره تلفن ھمراه 

استاد ایران سنجش١٠بی اختصاصی انسانی كتاب ھای آموزشی تعليم خرداد" ، "مولف عربی سبز كانون فرھنگی آموزش (قلم چی)" و مولف عر

يشين وی بوده كه در دانشگاه ھای تھران واست. در این آگھی ھمچنين عكس سه دختر و یك پسر چاپ شده و ادعا شده كه آنان از شاگردان پ

 ھمچنين در این آگھی آمده است كCس ھا بهعCمه طباطبایی در سال ھای گذشته در رشته ھای زبان، مكانيك، معماری و حقوق قبول شده اند.

 خوانده و با درج یك شماره تلفن ھمراه ادعا كردهصورت خصوصی و با تعداد دو یا سه نفر برگزار می شود.در آگھی دیگری نيز فردی خود را مھندس

مولف كتاب ھای كانون فرھنگی  دارد و طراح تست و  نكات وكه چھارده سال سابقه درخشان آموزش كنكور  ارایه دھنده  (قلم چی)،  آموزش 

 واست. وی ادعاكرده كه می تواند برای تمام مقاطع برنامه ریزی كند و ریاضيات پایه تا كنكورlevelتست ھای احتمالی كنكور و اولين مبتكر تست ھای 

بارھا از طریق وزارت علوم، تحقيقات ودروس كنكور مھندسی، كنكور پزشكی و دیفرانسيل را تدریس كند. ھمچنين موسسه ھایی ھستند كه 

 طریق برنامه ھای صدا و سيما منتشر می شود و آنھافناوری فاقد مجوز رسمی و فعاليت آنھا غيرقانونی اعCم شده اما آگھی ھای آنھا ھمه روزه از

به دست جوانان خواھان ورود به دانشگاه می رسدھمچنان به فعاليت خود ادامه می دھند. اینھا مشتی ھستند از این خروار كه به اشكال مختلف 

ازه می دھد تنھا با پرداخت مبلغی ناچيز به چاپ خانه ھاو آنان را با سر درگمی مواجه می كند. در این آشفته بازار ھر كس از راه می رسد به خود اج

ازد و در این ميان ھيچ نظارت، توبيخ، مجازات و قضاوتیو انتشار آگھی ھای بازاری و اساسا كذب به شكارسرمایه ھا و گاھی فرزندان خانواده ھا بپرد

 به ورود به دانشگاه، افزایش تعداد آموزشگاه ھا ودر كار نيست. راستی چه كسی باید پاسخگو باشد، آیا با توجه به رشد روزافزون تمایل جوانان

شود.افراد بعضا سودجو نباید ارگان و یا سازمانی برای نظارت دقيق بر این نوع فعاليت ھا دایر 
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کنکورنامه

با نزدیک شدن به کنکور به یکی از حساس ترین دوران درسی خود نزدیک

می شوید. در این زمان ، نگرانی، قسمتی از زندگی ھمه داوطلبان است و

تنھا علتی که ممکن است شما را از پا درآورد نااميدی است. تCش تا آخرین

لحظه مساله ای است که ھرگز نباید فراموش کنيد.

«اریک موسا مبانی» این مساله را به خوبی می دانست. او شناگری از

 شرکت کرد. ولی برنده نشد. او تا زمان٢٠٠٠گينه بود که در المپيک سال 

شرکت در مسابقه ھيچ گاه یک استخر بزرگ ندیده بود و در کشورش در

 متر طول داشت تمرین می کرد. دو شرکت٢٠استخر یک ھتل که فقط 

در شروع به علت شيرجه غلط،  دو  تاجيکستان) ھر  و  نيجریه  (از  کننده 

مسابقه از دور حذف شدند.

 متری مسابقه شنا نکرده بود.١٠٠عCوه بر این، اریک ھيچگاه در یک مسير 

او در حالی که سرش را از آب باT گرفته و به سختی پا می زد، به شنا

کردن ادامه می داد. اولين طول استخر را با تقCی فراوان طی کرد و ھنگام

پيمودن طول دوم نزدیک بود غرق شود. ولی اریک آنچه در توان داشت انجام

 متر مانده به خط پایان، ھفده ھزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه به٣٠داد. 

تشویق او پرداختند و با ھر پایی که می زد صدای تشویق تماشاگران بلندتر

می شد.

نه وار تشویق می کردند و سرانجام ھنگامی که متر مانده به پایان کار، او مانند چوب پنبه روی آب باT و پایين می رفت. اما جمعيت دیوا١٠

 شدن بود!موسامبانی به پایان مسير مسابقه رسيد، سقف استادیوم از شدت تشویق تماشاگران در حال کنده

رد چون اریک ثانيه طی کرده بود یعنی یک دقيقه دیرتر از رکورد سایرین، اما کسی به این موضوع توجه نک۵٢اریک مسير مسابقه را در یک دقيقه و 

آنچه در توان داشت انجام داده بود.

وجه به نتيجه، آن را از شما خواھند پذیرفت و حمایتتانـ نتيجه اول: وقتی دیگران بدانند که شما آنچه در توان داشته اید انجام داده اید، بدون ت

خواھند کرد.

 متری مسابقه شنا نکرده بود...» شاید دانش آموزی باشد که تا قبل از١٠٠ـ نتيجه دوم: به این جمله توجه کنيد «... اریک ھيچ گاه در یک مسير 

 ساعت- شرکت نکرده باشد.۴روز کنکور در یک امتحان- تستی- از ھمه دروس- در بازده زمانی 

اقعی تجربه کنيد.پس شما باید تا قبل از روز مسابقه واقعی (کنکور) کنکور دادن را به طور مشابه با شرایط و

که به عھده شماست. شاید بگویيد در اینبه اریک موسامبانی توجه کنيد تا آخرین لحظه دست از تCش برنداشت. این ھمان وظيفه ای است 

مرحله نيمه نھایی جام قھرمانان اروپا بازی چلسی وزمان باقی مانده دیگر کاری نمی توان کرد. خوب بگذارید یک مثال دیگر بزنم چند شب پيش در 

دازید مطمئن باشيد این بازی ھا سال دیگر با کيفيتليورپول برگزار شد (البته توصيه می کنم به این بازی ھا اھميت ندھيد و به کار خودتان بپر

بھتری برگزار می شود.)

٩۴ دقيقه زمان بازی چلسی نتوانست این گل خورده را جبران کند. ولی در دقيقه ٩٠ليورپول در نيمه اول با گل «کوآیت» از چلسی پيش افتاد و در 

از یک شکست نجات پيدا کند. ھميشه به یادبازی (آخرین دقيقه وقت اضافه ليورپول گلی دریافت کرد تا بازی با تساوی تمام شود و چلسی 

د. کما این که ھر ساله در کنکور با دانش آموزانیداشته باشيد تا پایان بازی ھيچ چيز معلوم نيست و ممکن است آخرین لحظات ھمه چيز تغيير کن

از شکست پيروزی می سازند.رو به رو می شویم که با یک برنامه ریزی مناسب در این روزھا ھمه چيز را تغيير می دھند و 

 ریزی مناسب و ھدفمند عمل کنيد.برای این که در روز کنکور به نھایت آمادگی برسيد باید در مدت زمان باقی مانده با برنامه
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▪ ما در بخش کنکور نامه قصد داریم با ارایه بخش ھای

) مشاوره: مناسب با زمان باقی مانده و ارایه راه کارھایی برای رفع مشکCت شما١

) نکات طCیی: ارایه مھم ترین و محتمل ترین نکات کتاب درسی که مورد توجه طراحان است.٢

) کليد اسرار: روش ھای ویژه و ابتکاری برای حل تست ھای کنکور٣

- تحليل و بررسی سواTت کنکور به گونه ای که تا کنون ندیده اید!!۴

به شما کمک کنيم تا به بيشترین آمادگی در روز کنکور برسيد.

الف) اولين قدم

برای شروع کار شما باید مشخص کنيد که در چه شرایطی به سر می برید.

ترین مشکCت این دوره یعنی پراکنده خوانی وو برای رسيدن به بھترین وضعيت چه کارھایی باید انجام دھيد. به این ترتيب با یکی از مھم 

آشفتگی که خود موجب اضطراب شدید در داوطلبان می شود مقابله کرده اید.

 و...) و برای دروس اختصاصی نام مباحث مثC (حرکت و٣ ادبيات ١) در یک جدول برای دروس عمومی نام کتاب ھا مثC (ادبيات ،١به این منظور 

دیناميک و...) را بنویسيد

) کاری را که تاکنون برای آن کتاب یا مبحث انجام داده اید ذکر کنيد٢

نيد اکنون باید منابعی را که می خواھيد از آن) آنچه را که Tزم است برای ھر کتاب یا مبحث انجام دھيد تا به شرایط مناسبی برسيد مشخص ک٣

ھا استفاده کنيد (کتاب درسی- درسنامه- منبع تستی) مشخص کنيد

رایط خود پی می برید. اگر وضعيت شما خوب است) اگر نگاھی به آنچه انجام داده اید و آنچه قرار است انجام دھيد بيندازید تا حدودی به ش۴

ای بخش ھا بپردازید و اگر در وضعيت ضعيف بهمنبع شما فقط تست خواھد بود. اگر وضعيت متوسطی دارید در کنار منابع تستی به مرور خCصه ھ

روی آن ھا وضعيت یعنی تحليل و بررسی سواTت کنکور مھمترین قسمت ھا را انتخاب کنيد و با سرمایه گذاری به ۴سر می برید با توجه بخش 

خود را تغيير دھيد.

 ھمان منابعی را دوره کنيد که قبC آن منابع را مطالعه کرده اید.١ـ نکته :

 و از توجه به تمرینات آن در دروس اختصاصی و اشکالالبته بھترین و مھم ترین منبع کتاب درسی است که در این روزھای پایانی نيز به کار می آید

کتاب در درس زیست و شيمی غفلت نکنيد، به ھيچ وجه از منابع جدید استفاده نکنيد.

 ساعت مطالعه کنيد. دانش آموزانی که ھنوز به مدرسه می١۵ تا ١٠ ساعت مطالعه خود را افزایش دھيد در این دوره باید به طور روزانه ٢ـ نکته :

ت و مھمانی توصيه ساعت مطالعه کنند. از تمام مواردی که باعث اتCف وقت می شود بپرھيزید. به ھيچ وجه مسافر١٠ تا ٧روند به طور متوسط 

نمی شود، ساعت کار با تلویزیون و کامپيوتر را کم کنيد.

از درس خواندن گروھی جدا خودداری کنيد.

 مطالعه انفرادی می کردند. ساعت کCس تجربه نشان داده است که افراد موفق در کنکور در روزھای پایانی بيشترین زمان خود را صرف٣ـ نکته :

به طور خصوصی از معلمان با تجربه استفاده کنيد.فوق برنامه خود را تا حد امکان کاھش دھيد و تنھا در صورتی که در مبحثی دچار مشکل ھستيد 

 شما به آموزش و رفع اشکال موردی نيازکCس ھای عمومی که در آن افراد زیادی شرکت می کنند نمی تواند برای شما مناسب باشد چرا که

دارید.

لب خوانده شده باشد. به مطالعه مطالب جدید و دیربازده نپردازید و بيشترین تCش شما برای مرور و جمع بندی مطا۴ـ نکته :

بسيار حياتی است. به دروس عمومی توجه بيشتری کنيد و زمان مطالعه آن را افزایش دھيد. نقش آن ھا در کنکور ۵ـ نکته :

 و در ھمه جا مرور کنيد. با این کار وقت مطالب فرار مانند لغات زبان و بعضی از فرمول ھا را به روی فيش ھای کوچک قابل حمل نوشته۶ـ نکته :

ھای مرده شما به حداقل می رسد.

ی نااميد شده و آن را کنار می گذارند. ھيچ درسی را حذف نکنيد. بعضی از داوطلبان به خاطر نتيجه نگرفتن در بعضی دروس مانند عرب٧ـ نکته :

س حذف یک درس به طور کامل به ھيچ وجهتوجه داشته باشيد صفرزدن ھر درسی در کنکور باعث می شود شما از گردونه رقابت خارج شوید پ

منطقی نيست.

ل حذف است.ولی حذف بعضی از مباحث که یادگيری آن ھا در این بازی زمانی به خوبی امکان پذیر نيست قاب
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▪ برای حذف یک مبحث باید به دو نکته توجه کرد:

Aبودجه بندی آن مبحث در کنکور (

Bصه نکات و تست ھا) تسلط شما در آن مبحث (باید مشخص کنيد برای رسيدن به شرایط مناسب در یک مبحث به چقدر زCمان برای کار روی خ

احتياج دارید.)

 درصد زمان مطالعه خود را به تمرین تستی بپردازید.٩٠ تا ٨٠ بين ٨ـ نکته :

در تست زدن به چند نکته توجه کنيد.

Aاز زدن تست ھای مبحثی خودداری کنيد (

Bمت دار خود را مجددا حل کنيدCتست ھای ع (

C ثانيه) و سعی کنيد به این زمان٩٠ ثانيه و ھر درس اختصاصی ۵٠) در حل تست ھا به زمان بندی کنکور توجه کنيد (برای ھر درس عمومی 

بندی برسيد

Dت خود را در صفحه ای نوشته و ھر روز آن را مرور کنيدCپس از حل ھر مجموعه مشک (

E تمرین کنيد.) در ھنگام حل کردن تست ھا شرایط کنکور را رعایت کنيد و ساعت ھا نشستن به روی صندلی را

اگونی مواجه ھستند ذھن آن ھا دائما پرش دارد و نمیبسياری از دانش آموزان در این بازده زمانی به خاطر اضطراب و فشارھای روانی با افکار گون

توانند روی یک موضوع تمرکز کنند پس در ادامه راه ھای ایجاد تمرکز حواس را می گویيم.

● تمرکز

ه اید، کتاب درسی در مقابل شماست ولیبرای شما اتفاق افتاده که یک دفعه به خود می آیيد و می بينيد ساعتی است که پشت ميز نشست

در فکر و خيال فرورفته اید و ھيچ نخوانده اید.

ایه ای، نوع آموزش از طریق معلم یا کتاب کمکتمرکز حواس رابطه مستقيمی با ھدف ما از مطالعه، عCقه ما به موضوع درسی، ميزان معلومات پ

آموزشی و... دارد.

تخاب کنيم.در مورد ھر کدام از شرایط باT ما باید بھترین موقعيت را با توجه به ویژگی ھای خودمان ان

می یابد، عوامل حواس پرتی به دو دستهدر تعریفی از تمرکز گفته می شود: تمرکز ھر شخص به نسبت کاھش عوامل حواس پرتی او افزایش 

تقسيم می شوند.

Aعوامل بيرونی (

) نور اتاق: در صورت کم یا زیاد بودن چشم خسته شده و تمرکز به ھم می خورد.١

) گرسنگی و یا پرخوری٢

) لباس نامناسب: به خصوص لباس ھای تنگ٣

ی داشته باشيم) نوع حالت ھنگام مطالعه حتی در پشت ميز در صورتی که زیاد خميده باشيم یا صندلی نامناسب۴

ر داد و یا به کتابخانه رفت.) صدای زیاد از محيط: در رفع آن باید با اعضای خانواده صحبت کرد یا محيط مطالعه را تغيي۵

) دور کردن عوامل تفریحی از اتاق ھمچون کامپيوتر و....۶

) از ميان برداشتن مشوش کننده ذھن ھمچون نقاشی ھا، تابلوھا و آیينه، تزیينات اضافی٧

) در دسترس بودن وسایل مورد نياز تا دائما مجبور نشویم از اتاق خارج شویم.٨

Bعوامل درونی (

) عدم اعتماد به نفس١

) ترس از شکست٢

/ ھيجانی) مشکCت عاطفی٣

) مھمترین عامل درونی اضطراب است که در مقاله ھای بعدی به آن می پردازیم.۴

باید حتما به روان شناس یا روان پزشک مراجعهولی تذکر این نکته ضروری است که اگر ھر کدام از این عوامل از محدوده معمول خود خارج شد 

کرد. (تا دیر نشده...)
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● تکنيک ھای ایجاد تمرکز حواس

١Cدقيقه اگر این کار را٣٠/۵ الی ۵ ساعت ) ثبت عوامل حواس پرتی در دفترچه ای خاص و رسيدگی به آن ھا در ساعتی مشخص در ھر روز مث 

اليت می کنيد.به صورت مداوم انجام دھيد پس از مدتی شرطی می شوید و دیگر ساعات روز با تمرکز بيشتری فع

) نيت کردن قبل از مطالعه و مشخص کردن ھدف از مطالعه این بخش از مطالب٢

) تغيير دادن موضوعات ھنگام مطالعه: مطالب مشابه را پشت سر ھم نخوانيد٣

) جلوگيری از بازده ھای مطالعاتی طوTنی: باعت دلزدگی و عدم تمرکز می شود۴

 نویسی از مطالب و...) فعال بودن ھنگام مطالعه: با مطرح کردن سوال از متن، حاشيه نویسی،یادداشت برداری، خCصه۵

تيد و با صدای بلند بگویيد ایست و سپس با) تکنيک ایست: ھر بار که دچار پرش ذھنی می شوید تغيير حالت داده مثC اگر نشسته اید بایس۶

سرعت شروع کنيد به مطالعه...

خود و در نتيجه تمرکز خود کمک کنيد.) تکنيک استراحت: با انجام استراحت ھای منظم در بين فواصل مطالعه به ایجاد آمادگی ذھنی ٧

ن پرت می شود روی کاغذ یک عCمت تيک بزنيد.) تکنيک تيک: در ھنگام مطالعه یک کاغذ سفيد در کنار خود داشته باشيد و ھر بار که حواستا٨

واھد یافت (این تکنيک بسيار موثر است).در ابتدای این روش این عCمت ھا زیاد ھستند ولی به تدریج در طول زمان تعداد آن ھا کاھش خ

منبع : روزنامه جوان

http://vista.ir/?view=article&id=318970

گزينه  نامعلوم

در چون  ولی  را.  ریاضی  یا  دارم  دوست  بيشتر  را  ھنر  «نمی دانستم 

دبيرستان، رشته ریاضی خوانده بودم، در ھمان رشته برای کنکور ثبت نام

کردم.»

اگر در می گوید حتی  اما  آورده است،  ریاضی  در کنکور  رتبه خوبی  مونا 

انتخاب اولش قبول شود، باز ھم کامC راضی نخواھد بود؛ «از اینکه ممکن

است به رشته ام عCقه نداشته باشم، نگرانم.» با این حال ھنوز ھم مردد

درس ھنر  کنکور  برای  برگردد  پيش  سال  به  اگر  که  نمی داند  و  است 

می خواند یا نه. ولی نگاه دوستش به این قضيه با او متفاوت است؛ «در ھر

رشته ای که قبول بشوم درس می خوانم و اگر عCقه نداشتم می روم سراغ

یک شغل دیگر.» البته او ھنوز درباره شغل مورد عCقه اش تصميم نگرفته و

اميدوار است که در دانشگاه بتواند به نتيجه برسد. با اینکه از مرحله اعCم

رتبه ھا و انتخاب رشته عبور کرده ایم، دغدغه ھای کنکوری ھا ھمچنان ادامه

دارد.

داغ رشته  انتخاب  بحث  سراسری  کنکور  رتبه ھای  اعCم  با  سال  ھر 

مختلف جلسات مشاوره فردی و آموزشگاه ھای  و  موسسه ھا  می شود. 
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گروھی برگزار می کنند و راھنمایی ھا و پيشنھاداتی ارائه می دھند. بعضی

به داوطلبان توصيه می کنند که دانشگاه ھای شھر خودشان را در اولویت قرار

دھند. برخی دیگر روی درآمد باT و بازار کار خوب رشته ھا تاکيد دارند. ولی

، انتخاب رشته براساس عCقه است. «رشتهآنچه که در سال ھای اخير اھميت بيشتری یافته و توجه موسسه ھا و مشاوران را جلب کرده است

ای راھنمای انتخاب رشته، تابلوھایتحصيلی شما فقط یک رشته نيست. تمام زندگی شماست.» این توصيه را در جلسات مشاوره، کتاب ھ

تبليغاتی، مطبوعات و رادیو و تلویزیون زیاد می بينيم و می شنویم.

ل باز ھم بسياری از دانشجویان سال اول به فکردر چند سال اخير بحث انتخاب رشته جای خودش را در تمام رسانه ھا باز کرده است. با این حا

ند که منجر به انصراف از دانشگاه و شرکت مجددتغيير رشته خود ھستند و حتی عده ای تمایل دارند که گروه رشته تحصيلی شان را ھم تغيير دھ

ند. این بی انگيزگی منجر به مدرک گرایی ودر کنکور می شود. بسياری از دانشجویان سال ھای باTتر ھم رشته دانشگاھی خود را دوست ندار

کاھش پژوھش و خCقيت در دانشگاه ھا و مشکCت روحی برای جوانان می شود.

شخصی که خانواده و اطرافيانش کامC او رانکته ای که در زمينه انتخاب رشته براساس عCقه اھميت فراوان دارد، تشخيص عCیق فردی است. 

ه رشته مورد عCقه اش را بيابد.آزاد گذاشته اند تا به ميل خودش رشته ای را انتخاب کند، فقط با این مسئله روبه رو است ک

 صفحه ای درباره رشته ھای مختلف مشخص۵٠٠اما عCیق و استعدادھای یک فرد چيزی نيست که با چند ساعت مشاوره و یا خواندن یک کتاب 

 سال تحصيل قبل از انتخاب رشته دبيرستانی و یا٩شود. کشف استعدادھای افراد فرآیندی تدریجی است که باید از سنين کودکی و در طول 

ای مختلف برای دانش آموزان بسيار کم است. ھميشهدست کم قبل از ثبت نام برای کنکور انجام شود. متاسفانه در مدارس ما امکان تجربه زمينه ھ

بعضی درس ھا پررنگ تر ھستند و به برخی مانند ھنر و ورزش اھميتی داده نمی شود.

ی برخوردارند، به قدری زیاد است که فرصتیاز سوی دیگر حجم درس ھایی مثل ریاضی، علوم و دروس انسانی، که نزد دبيران از اھميت بيشتر

 تبدیل می شوند. به ھمين دليل زمانی کهبرای پژوھش و تفکر برای دانش آموز باقی نمی ماند و این درس ھا به یک سری مبانی نظری صرف

عدادھایش ندارد.دانش آموز به مرحله انتخاب رشته دبيرستانی و دانشگاھی می رسد، آگاھی کافی از عCیق و است

م. در بيشتر مدارس این دو درس مظلوم ترین ھا«زنگ ھنر و ورزش زنگ تفریح بود.» این را از زبان خيلی از دانشجویان و کارشناسان می شنوی

بانی کمبود وقت و جلسات فوق العاده سایرھستند. ساعات کمی را در طول ھفته به آنھا اختصاص می دھند و معموT ھمين دو،سه ساعت ھم قر

د.درس ھا می شود، گاھی ھم معلم ھای دیگر از این ساعت ھا برای امتحان گرفتن استفاده می کنن

 برای تدریس در نظر می گيرند که معموT از تخصصدر بھترین حالت، اگر زنگ ھنر و ورزش به خود این درس ھا اختصاص داشته باشد، معلم ھایی را

البته فرصت به قدری کم است که شاید عملکردکافی برخوردار نيستند گاھی ھم دبيرھای دیگر که در آن ساعت بيکار ھستند به کCس می آیند. 

یا می گوید: ھر  با دیگران تفاوتی نداشته باشد. نتيجه این می شود که معلم  کاری دلتان می خواھد انجام دھيد و خودشیک دبير متخصص 

وز به روش ھای جدیدی برای آموزش این دروساستراحت می کند و یا با شيوه ای غيرعلمی به تدریس می پردازد. این درحالی است که علم امر

رسيده است.

 نادرست بر استعداد کودک و نوجوانبرای مثال آموزش طراحی برای ھر مقطع سنی باید با روش ھای خاص خودش صورت گيرد و شيوه ھای

نایی بچه ھا در زمينه ھای مختلف می شود، بلکهتاثيرات منفی دارد. ھمچنين در مورد درس تربيت بدنی روش ھای نادرست نه تنھا مانع کشف توا

برای آنھا مشکCت جسمانی ھم ایجاد می کند.

رابر و یا گاه بيشتر از درس ھای پایه مثلاین ھمه در حالی است که ھم اکنون در کشورھای پيشرفته دنيا ساعات دروسی مثل ھنر و ورزش ب

با صرف ھزینه ھای نه چندان زیاد رشته ھای مختل ف ھنرھای تجسمی و مبانی موسيقی وریاضی و علوم است. در کشور ما ھم می توان 

حتی با بردن بچه ھا به طبيعت ھمراه باشد و دررشته ھای گوناگون ورزشی را آموزش داد. آموزش ھنر می تواند به صورت کارگاھی انجام شود و 

نمایش و... ھم آموزش داده شوند.کنار طراحی و نقاشی، که معموT تنھا رشته ھنری در مدارس است، کCژ، کاردستی، مجسمه سازی، 

منبع : روزنامه ھمشھری
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لطفاً اھدافتان را مشخص کنيد!

● چند توصيه به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته كنكور سراسری

ھر انسانی در زندگی خود باید بارھا دست به انتخاب بزند و مسير مناسب

تحصيلی رشته  انتخاب  انتخابھا،  این  ترین  حساس  از  یكی  برگزیند.  را 

دانشگاھی است؛ زیرا عCوه بر اینكه دانشجو با این انتخاب سرنوشت خود

را رقم می زند، در جامعه نيز تأثير گذار خواھد بود. به عبارت دیگر، انتخاب

نامناسب رشته تحصيلی، سبب افت علمی كشور، تضييع منابع اقتصادی و

انسانی و ایجاد اختCلھای روانی در زندگی فردی و اجتماعی دانشجو می

شود.

آزمون سراسری سال  نتایج  اعCم  آستانه  رشته،٨۶در  انتخاب  ایام  و   

یافتن ساز و كاری برای انتخاب رشته داوطلبان و خانواده ھایشان در پی 

صحيح و منطقی ھستند.

در این نوشتار سعی داریم با ارائه شاخصھا و معيارھای علمی، جوانان را در

انتخاب رشته تحصيCت دانشگاھی یاری كنيم...

● ابتدا ھدفتان را مشخص كنيد!

داوطلبان عزیز! شما تا كنون با مسایل مختلفی مواجه گردیده و مجبور به

ان صميمی و ھم اندیش و... كه ھمه اینھا مھمانتخاب شده اید؛ به عنوان مثال، انتخاب مدرسه، انتخاب رشته تحصيلی دبيرستان، گزینش دوست

ی نباشد؛ زیرا این انتخاب به نوعی انتخاب شغل وو درخور توجھند، اما شاید اھميت ھيچ كدام از آنھا به اندازه انتخاب رشته تحصيCت دانشگاھ

بخش مھمی از فعاليتھا و زندگی آینده شما و حتی پس از تشكيل خانواده را در برخواھد گرفت.

اما، پيش از انتخاب رشته باید از خود بپرسيد ھدفتان از ورود به دانشگاه چيست؟

كه اگر در كنكور قبول شوم؛ زندگی مرفه و خوبیشما حتما مستقيم یا غير مستقيم به این مسأله فكر كرده و حرفھای دیگران را ھم شنيده اید 

خواھم داشت، شغل خوبی به دست خواھم آورد، به آرزوی پدر و مادر جامه عمل می پوشانم و ...

ن تر، از راھھای ساده تری ھم می توان به این اھدافھيچ كدام از اھداف یاد شده نخواھند توانست در زندگی تان تأثير گذار باشند. به عبارت روش

د كه برخاسته از خامی و ناپختگی است و پس ازرسيد، دوم اینكه، این اھداف، كم ارزش و بلكه اغلب بی ارزش و در واقع احساساتی و زودگذرن

رسيدن به آنھا افراد دلزده و دلسرد خواھند شد و صد البته پشيمان!

 از برخی مسایل و رویدادھای آینده این كار را انجام میبرخی از افراد ھم ورود به دانشگاه را راه حلی موقتی می دانند؛ به عبارت دیگر، برای گریز

سربازیشان تCش می كنند به دانشگاه راه یابند كهدھند؛ به عنوان مثال امروزه بسياری از داوطلبان دانشگاھھا برای به تعویق انداختن دوران 

اھھایی را برمی گزینند كه احتمال قبولی خود رابدیھی است این افراد به دنبال عCقه خود نيستند و ھنگام انتخاب رشته ھم، رشته ھا و دانشگ

در آنھا زیاد می بينند.

ش عالی اشاره كرد. این عده نه تنھا ھنگام ورود بهاین امر پيامدھای منفی بسياری به ھمراه دارد كه از جمله آنھا می توان به افت كيفيت آموز
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 جا می گذارند.دانشگاه موفقيت تحصيلی درخوری نخواھند داشت، بلكه روی دانشجویان دیگر نيز اثرات منفی به

سيد.ما به شما پيشنھاد می كنيم قبل از انتخاب رشته خصوصيات نگرشی و رفتاری خود را بھتر بشنا

پاسخ به سؤالھای زیر شما را در درك عCقه تان یاری می كند:

) در دوران تحصيCت متوسطه در كدام یك از دروس موفق تر بوده اید؟١

) بيشتر به فعاليتھای فكری عCقه مندید یا فعاليتھای بدنی و ورزشی؟٢

) ویژگی فردی شما مھارتھای عملی است یا خCقيتھای ذھنی؟٣

) به فعاليتھای منظم در شبانه روز عCقه مندید یا فعاليتھای نا منظم براساس شرایط؟۴

) اشتغال در مراكز شھری را ترجيح می دھيد یا مشاغل خارج از شھر را و ...۵

● مراحل یك انتخاب رشته صحيح

پيش از انتخاب رشته باید به نكاتی توجه كنيد:

الف) شناسایی دقيق رشته ھای تحصيلی

ًTآن چيزی نيست كه در ذھن داوطلبان ورودماھيت ھر رشته تحصيلی، مطالب درسی، زمينه ھای كاری و فرصتھای اشتغال در ھر رشته، معمو 

به دانشگاھھا وجود دارد.

 زمان قبل از ورود به دانشگاه، موید این مطلبتغيير نگرش تقریباً تمام دانش آموختگان دانشگاھھا نسبت به رشته تحصيلی خود در مقایسه با

است.

ه ھای مختلف، صحبت با صاحبان مشاغل و حرفهبنابراین توصيه می شود تا حد امكان از طریق مCقات با استادان دانشگاھھا و دانشجویان رشت

لی مختلف باT ببرید.ھای مختلف و مطالعه دفترچه راھنمای آزمون سراسری اطCعات و دانش خود را در رشته ھای تحصي

ان ادامه تحصيل و فرصتھای اشتغال در ھر رشتهدر این مرحله سعی كنيد بفھميد كه ھر رشته تحصيلی چه توانایيھای ویژه ای را می طلبد، امك

چگونه است.

ب) شناخت دانشگاھھای كشور

مسایل مھمی كه در طول دوران تحصيل نمی توانشواھد نشان می دھند داوطلبان در مرحله انتخاب رشته تحت تأثير نامھا قرار می گيرند و به 

آنھا را نادیده گرفت، در مرحله انتخاب رشته بی توجھی می كنند.

فزایش طول دوران تحصيل و ... ھمه ناشی ازتقاضاھای مكرر دانشجویان شاغل به تحصيل برای انتقال موقت، انتقال دایم، مرخصی تحصيلی، ا

این غفلت است.

ای مختلف دیداری داشته باشيد و شناخت بھتریلذا در این مرحله توصيه می شود با استادان دانشگاھھا، دانشجویان و دانش آموختگان رشته ھ

نسبت به دانشگاھھا پيدا كنيد.

در این مرحله نيز برای رسيدن به شناخت صحيح باید این نكات را مورد توجه قرار داد:

▪ توانمندیھای دانشگاھھای مختلف در ارائه خدمات علمی در ھر رشته

..) به دانشجویان▪ امكانات دانشگاھھای مختلف در ارائه خدمات رفاھی (تغذیه، خوابگاه، سرویس رفت و آمد و .

▪ وضعيت نسبی اشتغال دانش آموختگان ھر دانشگاه در ورود به مقاطع تحصيلی باTتر

بعد مسافت و نحوه رفت و آمد به دانشگاه و ...

شته ھا به جای آنكه چشم بسته، اختيار انتخاب رشتهدر پایان به داوطلبان توصيه می كنيم با توجه به مطالبی كه ذكر شد، در مرحله اولویت كد ر

یا دانشگاھھای خاصی را در اولویت قرار دھيد، بهخود را به دست مراكز مختلف انتخاب رشته بسپارید و یا اینكه بدون شناخت كافی، رشته ھا و 

این نكات توجه كنيد:

 به اطCعيه ھا و نكاتی كه سازمان سنجش یا) دفترچه راھنمای انتخاب رشته را به دقت مطالعه نمایيد و ھنگام دریافت برگه انتخاب رشته١

دانشگاھھا در مورد ظرفيت و یا شرایط پذیرش اعCم می كنند، توجه نمایيد.

 شما را تشخيص دھد.) ھرگز به یك انتخاب رشته رایانه ای اكتفا نكنيد؛ چون رایانه نمی تواند استعداد و شخصيت٢

 عCقه مندی به نوع رشته و دانشگاھی باشد كه) انتخاب اول با انتخاب آخر از نظر اولویت نمره فرقی ندارد، سعی كنيد اولویت شما براساس٣
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انتخاب می نمایيد.

ین نوع رشته ھا دقت كنيد.) امكان ادامه تحصيل در برخی از رشته ھا مقدور نيست و یا به سختی ممكن است. در انتخاب ا۴

لویت داشته باشند.) طوری انتخاب رشته كنيد كه رشته اول بر دوم، دوم بر سوم و به ترتيب تا آخر بر دیگری او۵

گر رشته ھا بروید.) در انتخاب رشته مقيد نباشيد كه تمام رشته ھای روزانه را انتخاب كنيد و بعد به سراغ دی۶

ی نيست.) شھری را كه رفت و آمد به آن برایتان سخت است، انتخاب نكنيد؛ زیرا چھارسال دوران كوتاھ٧

ت به شھرھای دور روزانه قرار دھيد.) سعی كنيد برخی از رشته ھای شبانه، غيرانتفاعی و پيام نور شھر خودتان را در اولویت نسب٨

 باT سبب شود موقعيتھایی را از دست دھيد كه دیگر) با توجه واقعيتھای موجود و نمرات و رتبه خود تعيين رشته كنيد؛ زیرا ممكن است انتظارات٩

ھرگز آنھا را به دست نخواھيد آورد.

 درصد سھميه٧٠ی داشته باشيد؛ زیرا حدود ) رشته ھای قطبی، استانی و ناحيه ای شھر خود را بشناسيد و از ميان آنھا انتخابھای بيشتر١٠

اختصاص یافته مربوط به شماست.

نات خوابگاھی به دانشجویان شبانه تعلق نمی) حتی المقدور رشته شبانه خود را از شھر خود و یا شھرھای ھمجوار انتخاب كنيد؛ زیرا امكا١١

گيرد.

متحان كنيد؛ زیرا در صورت قبولی و عدم ثبت نام) ھر چه می توانيد شانس خود را در رشته ھای شبانه، غيرانتفاعی، پيام نور و نيمه حضوری ا١٢

از كنكور سال آینده محروم نخواھيد شد.

ابراین در انتخاب این گونه رشته ھا دقت كنيد!) در برخی از رشته ھا مانند رشته ھای نيمه متمركز امكان انصراف از تحصيل وجود ندارد، بن١٣

● سخنی با والدین

ندند نخواھد توانست از ميان دو شی یكی راپدر و مادر گرامی !پيش نياز ھر انتخاب، داشتن آزادی عمل است، اگر دست كسی را با طناب بب

نيز اطCعاتی را كسب كرده و با توجه به این اطCعاتبردارد. پس باید به داوطلبان اجازه بدھيد كه در انتخاب رشته و محل تحصيل دانشگاھی، خود 

دست به انتخاب بزنند.

ی می كنند چنين پدر و مادری در واقع به دنبالمشاھده شده است كه در پاره ای از موارد والدین فرزندان خود را مجبور به انتخاب رشته خاص

ه تحقق آن را برعھده دارند.تحقق آرزوھای خود ھستند، آرزوھایی كه به آنھا نرسيده اند و فكر می كنند فرزندانشان وظيف

سرنوشت فرزندانشان نيست، بلكه ھدف احترام بهباید والدین به فرزندشان اجازه تصميم گيری بدھند. البته منظور مشاركت نداشتن والدین در 

عCقه و استعدادھا و دادن آزادی عمل به فرزندان است.

منبع : روزنامه قدس
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لطفاً سخت نگيريد

از نارسایی ھای آشكار در نظام آموزشی ما، تداوم روش حفظ

كردن درس ھا به جای فراگيری درست و از روی انگيزه است. این

مشكل، متعلق به امروز و دیروز ھم نيست و ریشه در گذشته

برای ما  آموزان  دانش  در  انگيزه كافی  نبود  دارد.  ھای دورتری 
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یادگيری، درس خواندن را به صورت انباشتن ذھن از نوشته ھا و

فرمول ھا رواج داده است و كمتر می توان دانش آموزی را دید كه

با انگيزه كافی و به مرور و در آرامش، در طول سال تحصيلی 

درس ھا را فرا بگيرد و اسير التھاب ھا و ھيجان ھای زیان بار

آزمون سراسری از  نھایت  در  این روند،  ھنگامه امتحان نشود. 

دانشگاه ھا ھفت خوانی می سازد كه اغلب نوجوانان ما را در

 بی خوابی كشيدن ھا و فرسودن جسم و روان،یك مرحله، اسير دلواپسی و عصبانيت می كند و بسياری از آنان را به رغم كوشش شبانه روزی و

پ ناتوان می سازد. پذیرفتنی است كه در طول سال ھای  س از انقCب و استقرار نظام جمھوریدر صحنه آزمون به دليل فشارھای عصبی، 

آمده است، اما مسأله چنان غامض واسCمی ایران، در مقاطع گوناگون، كوشش بسياری برای متحول ساختن نظام آموزشی كشور به عمل 

 اینھا می توان شيوه ھای آموزشیآميخته با مشكCت در ھم تنيده است كه گشودن گره ھای متعدد آن به آسانی ممكن نيست. با ھمه

متفاوتی را در دیگر كشورھا سراغ كرد كه كمتر بار چنين مشكCت سنگينی را بر دوش می كشند.

يراصولی و تحميل امتحان ھای ھراس آوردر مسير اصCح نظام آموزشی ایران، حداقل می توان گفت در دوره ابتدایی برخی سختگيری ھای غ

ر افزایش حجم درس ھا ھستيم كه نه تنھابرچيده شده است، اما در دوره راھنمایی و متوسطه و دانشگاھی ھنوز شاھد پيشنھاداتی مبنی ب

گرھگشا نمی باشد، بلكه بر بار مشكCت خواھد افزود.

Tت آزمون سراسری دانشگاه ھاست كه ھرورود به این عرصه، فرصت بيشتری را می طلبد، اما روی سخن نگارنده، متوجه برخی طراحان سؤا

ش متعادل كننده را داشته باشد و اجازه ندھدسال با سختگيری ھای غيرضروری، موجی از اعتراض را برمی انگيزند و سازمان سنجش كه باید نق

جام نمی دھد و بار دیگر سؤاTتی طرح میسCیق شخصی و ای بسا انگيزه ھای ناشناخته و خاص بر طرح سؤاTت حاكم شود، نظارت كافی را ان

 است و شاید به ندرت در برخی آموزشگاهشوند كه نمونه آنھا در طول سال تحصيلی در مدارس و به خصوص مدارس دولتی، ھرگز تمرین نشده

 سطح معلومات و تمرینات دبيرستان ھا و دورهھای تقویتی و مدارس خاص، بتوان نمونه ھایی را یافت. در حالی كه سؤاTت باید نحوه آموزش و

با مدارس خاص، محروم تر می شوند، اما چنينھای پيش دانشگاھی دولتی را مCك قرار دھد كه متاسفانه ھر سال از لحاظ امكانات در مقایسه 

ار گرفته می شود و اعتراض ھای تازه ای رانيست و این شيوه مبتنی بر آزارھای روحی داوطلبان، توسط بعضی از طراحان سؤال ھمچنان به ك

جوانان و جوانان ماست؛ ھنر و تخصص خودتان رابرمی انگيزد. به این قبيل طراحان عرض می كنم: دوستان! ھدف، گستردن حوزه دانش در ميان نو

ود بگویيد، دیدی چه سؤال ھایی طرح كردم؟!صرف این ھدف كنيد، نه آنكه بعد از ھر آزمونی، آه از نھاد داوطلبان برآید و در خلوت با خ

منبع : روزنامه ھمشھری
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مؤسسه آموزشی کشتيرانی جمھوری اس)می ايران

● تأمين نياز ناوگان ملی

آموزش با ھدف  ایران  اسCمی  جمھوری  کشتيرانی  آموزشی  مؤسسه 

دریانوردان توانمند موردنياز ناوگان تجاری ملی به منظور افزایش بھره وری و

اجراء استانداردھای ملی و بين المللی ایمنی، امنيتی و زیست محيطی در
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 تأمين گردید.١٣۶٩سال 

دھه  دریانوردی،٨٠در  صنعت  در  آمده  به وجود  تغييرات  به  عنایت  با  و   

به خصوص کشتيرانی، دامنه فعاليت ھای مؤسسه، مورد بازنگری قرار گرفت

و آموزش کارکان خشکی و صنعت دریانوردی، به خصوص کارکنان شرکت ھای

کشتيرانی و شرکت ھای عمليات بدری و لجستيک به دامنه فعاليت ھا اضافه

دریانوردان و از  آمده  به دست  بازخورد  از  با استفاده  این راستا  در  گردید. 

با عنایت به تقاضاھای جدید محيط عملياتی دیناميک صنعت دریانوردی و 

این صنعت، در  تغييرات سریع  از  آگاھی  با  و ھمچنين  صنعت کشتيرانی 

مؤسسه راھبرد ”پاسخگوئی سریع“ به نيازھای آموزشی صنعت، از طریق

”انعطاف پذیری“ در طراحی و و  آموزشی جاری  دوره ھای  دائمی  بازنگری 

اجراء دوره ھای جدید را اتخاذ نموده است.

● اھم فعاليت ھای مؤسسه

دوره ھای مجری  ایران  اسCمی  جمھوری  کشتيرانی  آموزشی  مؤسسه 

 می باشد. این مؤسسه با در اختيار داشتن اساتيدIMOتخصصی مورد تأکيد 

مجرب و تجھيزات کمک آموزشی مدرن کليه دوره ھای دریائی مقدماتی و

تاکنون بيش از تکميلی در رشته ھای عرشه، موتور و الکترونيک را برای خدمه شناورھای اقيانوس پيما برگزار  ھزار نفر در این١٠ می نماید و 

مؤسسه دوره ھای تخصصی را طی کرده اند.

 گروه فرعی به شرح ذیل تقسيم نمود:٧کی و فعاليت ھای آموزشی مؤسسه را می توان به دو گروه اصيل آموزش ھای دریانوردان و کارکنان خش

) دوره ھای بلندمدت (معادل کارشناسی) دریانوردی١

) دوره ھای تکميلی افسران٢

) دوره ھای جانبی (الزامی - کاربردی)٣

) دوره ھای کوتاه مدت کاربردی دریانورد۴

) دوره ھای عمليات بندری و لجستيک۵

) دور ھای بلندمدت (معادل کاردانی و کارشناسی ناپيوسته) کارکنان خشکی۶

) دوره ھای کوتاه مدت کاربردی کارکنان خشکی٧

برگزار دوره آموزشی مؤسسه (کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت) که در مراکز آموزشی تھران و بوشھر ٣۴٠ فراگير در ۴٩٠٠ساTنه به طور متوسط 

 ھزار نفر ساعت).۴٧٠می گردد شرکت می نمایند (حدوداً 

پروژه ھ ای تحقيقاتی کاربردی متعددی را در زمينهعCوه بر طراحی، برنامه ریزی و اجراء دوره ھای آموزشی، در طی ساليان گذشته مؤسسه 

دریانوردی اجراء نموده است.

● گروه ھای آموزشی

 نفر آنھا برخوردار از تجربه خدمت بر روی کشتی ھای تجاری اقيانوس پيما (در٢۴ عضو ھيئت علمی پيوسته می باشد که ٣٠مؤسسه دارای 

) و دارای مدرک فوق ليسانس در رشته ھای دریانوردی مرتبط می باشند.١سمت ھای فرمانده ، سرمھندس یا افسر الکترونيک و مخابرات درجه 

 نفر عضو ھيئت علمی وابسته نيز با مؤسسه ھمکاری می نمایند.۵٠مضافاً حدود 

گروه ھای آموزشی مؤسسه به شرح ذیل عبارتند از:

▪ گروه آوزشی عرشه

▪ گروه آموزشی موتور

▪ گروه آموزشی الکترونيک و مخابرات

▪ گروه آموزشی عمليات بندری و لجستيک
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▪ گروه آموزشی عمومی

● مراکز آموزشی

ء می شود.دوره ھای آموزشی مؤسسه در دو مرکز به نام ھای مرکز آموزش تھران و مرکز آموزش بوشھر اجرا

منبع : ماھنامه پيام دریا
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مباحثه، روشی برای تدريس در دانشگاه

در این مقاله، تحت عنوان " مباحثه، روشی برای تدریس در دانشگاه" من

بخشی از تجربهء خودم را در دروه دکترا در دانشگاه سالس دستمایهء طرح

دانشگاه ھای در  تدریس  و  عالی خودمان  آموزش  مورد  در  مشکل  یک 

خودمان قرار دادم. با توجه به این که دورهء ليسانس و فوق ليسانس را در

ایران گذرانده بودم و با توجه به این که خودم سال ھا تجربهء تدریس در این

دانشگاه ھا را داشتم، وقتی که با نظام آموزشی در دانشگاه لندن مواجه

تمام این بود که  به خود جلب کرد این  توجھم را  اولين چيزی که  شدم، 

سيستم بر دو نکته تاکيد می کند: اول استقCل دانشجو و اینکه دانشجو

باید خودش مستقل از استاد فرایند آموزشی اش را طی کند و (دوم آنکه)

استاد بيشتر نقش یک مشاور و تسھيل کننده دارد بخصوص برای دوره ھای دکترا و فوق ليسانس.

ویان ایرانی باید بدانيد که اینجا مثل ایران نيست واستاد راھنما در اولين جلسه این موضوع را کامC برای من توضيح داد. او گفت که" شما دانشج

 به شما می گویيم اما خودتان باید راه بروید. ما در اینجادر اینجا مثل ایران استاد برای دانشجو نقش معلم را ندارد. ما در اینجا اصول راه رفتن را

 در روندآن تحقيق شما را کمک کنيم. تحقيق بر عھدهمقاTت شما را می خوانيم اما به شما نمی گویيم که باید بر روی چه مسئله ای کار کنيد و یا

ن مقدار ما ھم پا به پای شما می آئيم. نکتهخودتان است و ما ھيچ تCشی نمی کنيم که شما کار کنيد، چون به مقداری که تCش کنيد، به ھما

نطور نيست که من عقل کل باشم و شما آمده باشيد تادومی که برای من توضيح داد این بود که اینجا ما برابر ھستيم( البته برای دوره دکتری) ای

 خواھيم مشترکا پيش ببریم؛ من اینجا نقش مشاور رااز این عقل کل چيزھایی را بياموزید، مثل این است که ما اینجا یک پروژه عظيم داریم که می

ین پروژه که بين من و شما مشترک است ولی دردارم و شما نقش اصلی را دارید و من فقط در برخی موارد به شما کمک می کنم. بنابراین در ا

ص این علم خاص بشوید شما مھم تراصل برای شماست اصل شما ھستيد و فرع من ھستم. از نظر علمی ھم چون شما می خواھيد که متخص

 بنده ھستيد نه اینکه بنده استاد شما باشم.و تواناتر ھستيد و در واقع وقتی این موضوع تمام می شود شما در مورد این موضوع خاص استاد

ه فقط بعنوان مشاور با توجه به تجربياتی که دارمبنابراین در بحث ھایی که با ھم می کنيم در نظر داشته باشيد که شما صاحب نظر ھستيد و بند

 نظر داشته باشيد که اصل خودتان ھستيد ومطالبی را در خصوص روش کار به شما می گویم و ممکن ھم ھست که اشتباه کنم بنابراین شما در

مجتھد و صاحب نظر این حوزه شما ھستيد."

ست. این نکته دومی بود که من و استادم را در یکبرای من ھضم این تعریف بسيار دشوار بود که باور کنم که استاد من در این حوزه شاگرد من ا

ای این استاد برای دوره ھای مختلف فوق ليسانس وحوزه برابر قرار می داد و در برخی موارد حتی مرا باTتر از استادم قرار می داد. در کCس ھ
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ای ما متفاوت است.دکترا شرکت کردم و در آنجا بود که متوجه شدم در انگلستان حتی روش تدریس ھم با دانشگاه ھ

اقع مسئول دوره ھای دکترا و فوق لسيانس دانشگاهدر دوره اولمان استادی داشتيم به نام جان پيل که استاد مطالعات آفریقا شناسی بود و در و

رد و گفت ھر دانشجویی باید یک شریک نفر بودیم. این استاد در اولين اقدامی که انجام داد ما را به گروه ھای دو نفره تقسيم ک١٧نيز بود. ما 

 می گيرد با یکدیگر بحث کنيد و در واقع با ھم ھمکاریداشته باشد و از ميان شما ھر دو نفر که موضوع پایان نامه ھایشان تقریبا در یک حوزه قرار

 موضوع انتخابی من نزدیک تر بود . کاری که ماکنيد. شریک من یک خانم ژاپنی بود که موضوع تحقيقش راجع به انسان شناسی در ژاپن بود و به

 می نوشتيم و در آن طرح مسئله می کردیم و روشproposalباید انجام می دادیم این بود که به یکدیگر در پيدا کردن منابع کمک می کردیم و باید 

ی بایست آن را در تعامل و ھمکاری با یکدیگر میھای انجام تحقيق را تشریح می کردیم. منابع مربوط به این تحقيق را می آوردیم و ... بعد م

یی با استادان راھنمای خود بيرون از کCس ھمکاری مینوشتيم. البته ھر یک از ما بر روی پروژه خودمان کار می کردیم و ھر یک از ما نيز به تنھا

 کهproposalردیم. در ھر ترم برای تکميل شدن این کردیم ولی می بایست مطالب را برای ھمدیگر می خواندیم و ھمدیگر را از روند کار مطلع می ک

فته شویم استاد می شد یعنی در جلسه ای که مثل جلسه پایان نامه بود تا ما بعنوان یک دانشجوی دکتری پذیرupgradeدر پایان سال باید 

 می بایست ھر یک از ما یک کنفرانس می دادیم. اینراھنما و کميته تز باید آن تز را تائيد می کرد تا پذیرفته شود. در ھر ترم از این سه ترم

را ارائه می کرد تا اینکه در واقع نشان بدھيمکنفرانس را طوری برگزار می کردند که من موضوع شریکم را مطرح می کردم و شریکم ھم موضوع م

کاری من را ارائه کند. به این ترتيب در واقع ميزانکه چقدر در تعامل با یکدیگر بوده ایم؛ به گونه ای که در خCل کنفرانس او می توانست روند 

ند و نظرات خود را می گفتند و منابع معرفی میھمکاری ما را با یکدیگر می سنجيدند. بعد در جلسه باقی دانشجویان نيز نقد و بررسی می کرد

ش می رفتيم و ترم دوم اندکی بيشتر و ترم سوم کهکردند و تجربيات خود را می گفتند و با یکدیگر ھم فکری می کردیم. در ترم اول یک مقدار پي

 را تکميل ارائه می کردیم.proposalترم آخر بود کل 

در مورد انسان شناسی سينمای ایران. در آندر سایر کCس ھا نيز شرکت می کردم. یکی مردم نگاری خاور ميانه و یکی ھم دوره دکتری بود. 

 نفره۴ گروه ۴ميانه بود، افراد کCس را به کCس ھا ھم دیدم که این استاد در کCس ھای فوق ليسانسش که مربوط به رشته مردم نگاری خاور 

 ھر یک از این گرو ه ھا را گروه مباحثه گذاشتهتقسيم کرد و بعد برای ھر گروه شرح وظایف و موضوعی تعيين کرد. کCس فقط کCس بحث بود و نام

می دادند. موضوعی که می توانست نفر می بایست با ھمکاری یک موضوع را می گفتند و در ھر ترم بخشی از تحقيق خود را ارائه ۴بود. این 

یگر بودند. بيرون کCس آقای تافر برای ھر گروه دو ساعتپایان نامه شان باشد و یا تنھا یک مقاله. ولی در این سه ترم تحصيلی، آن چھار نفر با یکد

ی ھایی را که به نظرش مفيد می آمدند بگوید.وقت می گذاشت تا کار ھایشان را بخواند و در خصوص منابع به آنان کمک کند و تمامی راھنمای

م به نام مردم نگاری در ھزاره سوم. درما سمينار ھای دیگری ھم داشتيم که آن سمينار ھا ھم به ھمين شکل انجام می شد. کCسی داشتي

ھنگی خود صحبت می کردند و در مورداین کCس یک گردھمایی اجتماعی برگزار می شد و تمام دانشجویان در مورد مشکCت اجتماعی و فر

ار دوستانه بود. در کCس از ما پذیراییکارھایمان ھم بحث می کردیم. این کCس در واقع یک کCس بحث دسته جمعی بود . این کCس ھا بسي

سطح کCس فراتر برود؛ چرا که ما ھمگی دانشجویمی شد و بسيار روابط صميمانه ای داشتيم و ھدف این بود که تعامل دانشجویان با یکدیگر از 

م. سمينار دیگری بود که در آن دانشجویان میدکترا بودیم و قرار بود که ھمه پایان نامه بنویسيم و تقریبا ھمگی ما مشکCت مشابھی داشتي

 تا در مورد موضوع پایان نامه او صحبت کند و تمامیتوانستند با توجه به موضوع پایان نامه خود یک شخص صاحب نظر را از ھر کجای دنيا خبر کنند

 شد و ھدف این بود که دانشجو با استادی بهھزینه ھای دعوت از آن شخص نيز بر عھده دانشگاه بود. در این سمينار پرسش و پاسخ ایجاد می

یگران ھم از این کنفرانس استفاده کنند. این کCس ھاجز استاد خودش نيز ارتباط برقرار کند. و این امر باعث تعامل و دوستی شود و در عين حال د

یان با یکدیگر بيشتر می شد و به تجربه ھای ماھم در واقع کCس مباحثه بودند. چنين شيوهء آموزشی بسيار کارآمد بود، چون پيوندھای دانشجو

 می رفتيم و مھم تر از ھمه این که جوھر ھمهء ایندر جریان آموزش بسيار بھا داده می شد. ما عمC بر طبق فرمول یاد گرفتن حين انجام کار پيش

ھا مباحثه و گفتگو بود.

ور، اساس مدارس و مکاتب ما بر پایه مباحثه بودهبعد به این نتيجه رسيدم که چرا دانشگاه ھای ما اینطور نيستند در صورتيکه در گذشته ھای د

 شاھد طلبه ھایی ھستيم که در گروه ھای چنداست و ھنوز ھم در حوزه ھای علميه بحث طلبگی و .... رواج دارد و ھنوز ھم در مسجد اعظم قم

چرا در کشور ما از بحث استفاده نمی شود در وبCگنفری نشسته اند و با یکدیگر در مورد مسائل بحث می کنند. من دربارهء تعجب خودم از اینکه 

اس تعليم و تربيت، در دانشگاه تربيت معلم استخودم نوشتم . این نکته مورد توجه یکی از استادان به نام دکتر محمد عطاران که استاد سرشن

را و فوق ليسانسم را دارم به ھمين طریق ارائهوخودش ھم وبCگ دارد، واقع شد. او مطلبم را خواند و برای من ای ميل زد که من کCس ھای دکت
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گفته اید در کCس ھایمان انجام داده ایم ومی کنم. چند شب پيش که متوجه شد من از خارج آمده ام به من زنگ زد که ما کارھایی که شما 

اعث شد تا من این مقاله را بنویسم.تعدادی از استادان دیگر نيز ھمين کار را کرده اند. این برای من بسيار جالب بود و ھمان ب

 به معيارھای آکادميک دنيا به یک کار قابل قبول دربرای آنکه بتوانم این بحث را به یک بحث دانشگاھی تبدیل کنم باید تجربهء خودم را با توجه

ار اول رفتم سراغ آنکه ببينم آیا در مورد مباحثهچارچوب دانشگاھی تبدیل می کردم، تا یک مقالهء رسمی و قابل قبول بدست بيابيد. برای این ک

یک انجام شده یا نه. بعد که این کار را کردم دیدممقاله یا کتابی نوشته شده است یا خير. رفتم دنبال اینکه در مورد این چيزھا بحث ھای تئور

اقع من عنوان مقاله ام را از یکی از ھمين کتابھادنيایی از کتاب ھا و مقاTت تحت ھمين عنوان و در مورد تدریس در دانشگاه نوشته شده ( در و

Cتسکی، تئوری پرداز بزرگ آموزش روسی،گرفتم) و بحث ھای تئوریک بسياری در مورد آموزش مشارکتی شده بود،بر مبنای دیدگاھی که وی

 اجتماعی است ( ھمان بحثی که پيتر برگر ھم درمطرح کرده بود و بيشتر بر جنبه ھای اجتماعی دانش تاکيد می ورزید و این که علم یک فرایند

د که چون علم امری است که در فرایندھایکتاب ساخت اجتماعی واقعيت مطرح کرده بود و خيلی از جامعه شناسان علم نيز مطرح کرده بودن

يجه آموزشی موفق است که بتواند این کار را انجاماجتماعی بوجود می آید بنابراین انتقال آن ھم در یک فرایند اجتماعی صورت می گيرد)؛ در نت

این شروع کردم به مطالعهء آن موارد. این مقالهبدھد؛ یعنی یک فرایند اجتماعی برای توليد علم و اشاعه و کاربست علم بوحود بياورد. بنابر

ا اینگونه مطرح کردم که تقاضای اجتماعیھمچون سایر مقاTتی که در این سال ھا نوشته ام با طرح یک مشکل شروع می شود. مسئله خودم ر

غبت و اشتياق وارد شدگان به دانشگاه ھا برای یادگيریو رقابت برای ورود به دانشگاه و ادامه تحصيل در ایران بسيار باT و سنگين و در عين حال ر

اسی و فرھنگی مختلفی دارد از جمله اینو تCش علمی بسيار پائين و اندک است. این تناقض آشکار در ایران ریشه در عوامل اجتماعی،سي

ط فرھنگی دانشگا ه ھا،قوانين و نظام اداریعوامل ناتوانی نظام آموزش دانشگاھی شامل روش ھای آموزش، کتب و منابع درسی و استادان محي

و کوشش علمی بيشتر است دانشگا ه ھا درو کاستی ھا ی نظام مدرسه ای در ایجاد انگيزه و ميل و عطش دانشجویان برای یادگيری،خCقيت 

 را انسان آکادميک می نامد،نيستند.در واقع مسئلهایران قادر به تربيت چيزی که پير بوردیو انسان شناس و مردم شناس بلند آوازهء فرانسوی آن

ند که دانش فرا نگيرند. چرا اینگونه است؟ پاسخاین است که ھمه رقابت می کنند بروند دانشگاه ولی وقتی رفتند ھمه در این تCش رقابت می کن

ادميک تبدیل کند. این امر ابعاد متعددی دارد. یکیرا من در مقدمه داده ام که مجموعهء این سيستم قادر نيست که انسان ھا را به انسان ھای آک

ياید. برای اینکه بتوانم این بحث را در چارچوباز آنھا این است که روشی که ما آموزش می دھيم روشی نيست که از آن انسان آکادميک بيرون ب

 آموزش مشارکتی را بسط دادم که این نوع آموزش بهعلمی مطرح کنم، توضيح دادم که این مسئله را بيشتر کاویده ام و بعد از آن آمده ام دیدگاه

 کار می شود کرد و یک پاسخی دادم و گفتمچه معناست، و ابعاد مختلف چيستند و بعد به این موضوع پرداخته ام که برای حل این مشکل چه

ود دارد و بر اساس تجربه ای که داشتم روشمباحثه راھی برای حل مشکل است و در نھایت بر اساس بحث ھای تئوریکی که در مورد مباحثه وج

 و الگوھا را چگونه می توانيم در ایران پياده کنيم. ومباحثه را شرح دادم و شرایط انجام مباحثه را تا جایی ادامه داده ام که چگونه این روش ھا

 مورد وجود دارد و نيز محدودیت ھای مباحثه را شرحپيشنھادھایی با توجه به تجربه ای که از ایران داشتم و به اصطCح نقد و نظرھایی که در این

علوم اجتماعی و سایر علوم گسترش بدھيم و به ایندادم. و راه حل ھایی ارائه داده ام که چگونه می توانيم در واقع این روش را در اجتماعات 

 می توانيد تحقيق خود را ارائه دھيد چيزی که مھموسيله بحث را به پایان رسانده ام.این ھم یک نمونه ای دیگری برای اینکه شما ببينيد چگونه

 بعضی اوقات دانشجویان فکر می کنند کهاست این است که باید مقداری جسارت داشته باشيد و آمادگی داشته باشيد که تن به کار بدھيد

آن می شود دانش ولی در واقع اینگونه نيست ودانش باید از جایی بياید و برود در مغز آدم و آن ھم باید در یک شب یا دوشب چيزی نوشت و 

 و پاسخ به این سوال که مثC آیا اینآنھایی که می روند و مقاله می نویسند واقعا زحمت می شند و وقت می گذارند اوایل مشکل است

تاھی آن را بدست آورد و یا اینکه یک نفر بهموضوعی که من برای تحقيق انتخاب کرده ام به جواب می رسد پاسخی ندارد که بتوان در مدت کو

موضوع شما یک موضوع تحقيقاتی است.شما بگوید که آره به جواب می رسد یا نه و این در واقع شما ھستيد که باید نشان بدھيد که 

 که احتماT من اولين ایرانی ھستم که مثC این زحمت راھزاران ایرانی در این سال ھا رفته اند خارج از ایران و تحصيل کرده اند و شاید بتوان گفت

 . من ھم برای این که این کار را بکنم پروسهبه خودم داده ام که در مورد تجربه زندگی دانشجویی خودم در خارج از کشور مقاله ای بنویسم

بگذارم. اول صفحه مطلب به ذھن من نرسيده است و این گونه نبوده که یک چيز کلی را در مغزم و یا جيبم ۴٠طوTنی را طی کردم چون یکباره که 

 سوال برایم پيش آمد که چرا ما در کشوراین موضوع توجه مرا جلب کرد، که در دانشگاه ھای لندن در سر کCس ھا بحث می شود و بعد این

استاد به استقCل دانشجو اھميت می دھد در حالیخودمان بحث نمی کنيم، دیدم که اینجا چقدر رفتار استاد با دانشجو فرق دارد و اینکه چقدر 

ه کار کنم؟ آیا این موضوع برای تحقيق خوبکه دانشجوی ایرانی چنين چيزی در ذھنش ھم نمی گنجد و دائم سوال می کند که استاد این را چ
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 کتاب بخواند و با دیگران گفتگو کند و با یک موضوعاست؟ و ... چون فکر نمی کند که باید خودش دنبال موضوع برود و در مورد منابع تحقيق کند و

 می دید ھمه می دانستند که مرحوم صفا درزندگی کند مشھور است که مرحوم ذبيح اله صفا استاد معروف ادبيات فارسی وقتی که ھر کسی را

مادگی این را داشت که وارد بحث با او شودتمامی برخوردھایش در مورد موضوعی که دارد مقاله می نویسد بحث می کند بنابراین اگر کسی آ

ت چون با آن موضوع زندگی می کرد. این استادبعد از یک سCم کوتاه بحث را با او آغاز می کرد و برایش مھم نبود که رشته تحصيلی شخص چيس

ه سزایی در تاریخ ادبيات فارسی ایفا کند. وبزرگ عادت کرده بود که با موضوعات تحقيقی خود زندگی کند و به ھمين دليل ھم توانست سھم ب

واھيد در مورد یک موضوع خاص تحقيق کنيداین شيوه تمامی آدم ھایی است که می خواھند محقق و یا دانشجو باشند. حال شما ھم اگر می خ

 ھمين گفتگوھا به نکات تازه ای می رسيد و چيزھایباید آن را موضوع گفتگوھای روزانه خود قرار دھيد، در خوابگاه در بحث ھایتان چون از طریق

سيار متفاوت شده است که وبCگ یکی از آنھاست.تازه ای به ذھن شما می رسد که باور نکردنی است البته در دنيای امروز وسایل گفتگو کردن ب

يد در وبCگ خود چيزھایی مقاله را به خاطر وبCگ نویسی نوشتم چون عادت داشتم که در مورد مسائلی که به ذھنم می رس١۶خودم تمام این 

 خواننده ھای نوشته ام که زیاد می شدند بهبنویسم و یک عده می آمدند و نظرات خود را در مورد نوشته ھای من در وبCگ من می گذاشتند و

کنم که چنين چيزھایی را می نویسم اما ازاین نتيجه می رسيدم که عجب موضوع جالبی است. بعضی ھا فکر می کردند که من دارم معجزه می 

دند می رفتم و منابع و کتاب ھا را می خواندم ونظر خودم یک موضوع ساده بود منتھی ھمت می کردم و پس از اینکه می دیدم دیگران استقبال کر

جام آن را تبدیل به یک مقاله قابل چاپ در یکدائم به آن مطلبی که نوشته بودم اضافه می کردم و ھمينطور مطالب را اضافه می کردم و سران

ش می یابد مثC وقتی من از دنيای فرھنگ ومجله علمی می کردم. وقتی شما از یک رشته که ھستيد به رشته دیگر می روید خCقيت شما افزای

گر قاطی می کردم و به نکات جالبی می رسيدم ومطالعات فرھنگی رفتم به دنيای تحصيCت عاليه، تکنيک ھای موجود در این دو رشته را با یکدی

ی دان بود و به مطالعه انسان شناسینکات جدیدی کشف می کردم علم ھم ھمينگونه پيش می رود در واقع مالينفسکی یک فيلسوف و ریاض

بحث ھای بين رشته ای در حال رشد ھستند. چونعCقمند شد در واقع تمام دانشمندان بزرگ دینا این گونه اند و درست به ھمين دليل است، که 

 که از پيوند فرھنگ ھا نتایج جدیدی حاصل میاز پيوند زدن دانش ھا، مفاھيم و دیدگاه ھا به یکدیگر نتيجه جدیدی حاصل می شود. ھمانگونه

د، باید در نظر داشته باشد که تCش مھمشود، دانش ھم جزئی از اجزاء فرھنگ است ھر دانشجویی ھم که می خواھد در این خصوص تحقيق کن

 باشند مواردی که در آنھا افرادی یک شبه و بهترین رکن تحقيق است و این که تCش امری است تدریجی که ناگھانی ظھور نمی یابد. البته شاید

است که می توان آنھا را از حيطه علم به راحتیطور ناگھانی مطلب یا موضوعی را کشف کرده باشند اما تعداد این گونه کشفيات به قدری اندک 

د آن را اندک اندک توسعه داده تا در نھایت بهحذف کرد.علم یک چيز تدریجی الحصول است و محقق باید به طور مستمر با آن زندگی کند و بکوش

ازی بپرھيزد و افکار خود را بر روی کاغذ بياورد ونتيجه مورد نظرش برسد.نکته مھم در تحقيقات نوشتن است، محقق باید تا حد ممکن از خيال پرد

در واقع با صدای مکتوب فکر کند.

 نفر دانشجوی دکتری دانشگاه لندن تنھا کسی بودم که سر یکسال توانستم١٧تجربه ای را دکتری را خودم را برایتان بگویم که از بين آن 

proposalتوانم بگویم که یک سال بعد ھم کار پایان نامه خود را طوری بنویسم که مورد تائيد کميته پایان نامه قرار بگيرد و تصویب شد و تقریبا می 

 بيماری ھم دست به دست ھم داد و من بيشتر از یکھام را تمام کرده بودم اما به یک بيماری برخورد کردم و چون عCقه داشتم که بيشتر بمانم و

 خود را ارائه دھم این بود که من از نوشتن شروع کردم و از ھمان اول دفترچهproposalسال لندن ماندم اما اینکه چرا توانستم سر یک سال 

 ھر وقت ھر چه به ذھنم می رسيد مییادداشت حرفه ای درست کردم که تمام مطالبی را که به ذھنم می رسيد، در این دفترچه نوشتم.

ا تمام بحث ھا را می نوشتم، حتی ھر کتابی را کهنوشتم و با ھر کس که روبرو می شدم با او در مورد موضوع پایان نامه ام بحث می کردم. ثاني

گذاشتم و به ھمين دليل کارم خيلی سریع پيشدر این زمينه می خواندم یادداشت برداری ميکردم و می نوشتم. من ھيچ چيزی را نانوشته نمی 

بياتم بود. در واقع نوشتن فقط ثبت کردنمی رفت. و ھمين باعث شد که بعدھا مقاله مفصلی در مورد "نوشتن" بنویسم که محصول ھمين تجر

نيست بلکه کشف کردن ھم ھست .

ام فکری است. به خصوص در مورد علومنوشتن فقط یادداشت برداشتن نيست، بلکه تجربه کردن ھم ھست نوشتن یک نوع سامان دادن به نظ

ی که شروع به نوشتن می کنيد درانسانی که علومی انتزاعی ھستند، نوشتن یک روش است و فقط حاصل بررسی ھای ما نيست شما وقت

نوشتن متوجه خCء ھای ایده تان می شوید.واقع شروع تحقيق شماست،در خCل نوشتن است که ایده ھای شما نظم پيدا می کنند و در فرایند 

شده باشد. حروف سربی یک نوع تجسمدر فرایند نوشتن است که شاھد تولد یک اندیشه و خCقيت ھستيد. مخصوصا اگر نوشته، تایپ ھم 

ی که این ایده ھا را می نویسيم به آنھابخشيدن به ایده ھاست. چون ایده ھای ما بسيار انتزاعی نا محسوس و ناملموس ھستند و ما وقت
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آنھا لذت می بریم و تشویق می شویم که کار فکرتجسم بصری می دھيم و آنھا را به تصویر می کشيم و وقتی آنھا را به تصویر کشيدیم از دیدن 

 تفکرات و ایده ھای خود را فراموش می کنيم و بهکردن را ادامه دھيم اما اگر این کار را نکنيم چون حافظه بشر محدود است بنابراین به زودی

تن اميد و انگيزه و رغبت آفرینی است و شماھمين دليل بعد از مدتی آن را فراموش می کنيم، در نتيجه نوشتن خودش مناعی برای از دست رف

 دانشجویانيکه که رشته تحصيلی شان مطالعاتباید کار خود را با نوشتن آغاز کنيد و با نوشتن پيش ببرید این بسيار مھم است خصوصا برای

فرھنگی است.

دفترچه ای پيدا کنيد مخصوص آن موضوع وبنابراین زمانی که به شما گفته می شود در مورد موضوعی تحقيق کنيد، معنای آن این است که 

ی را نمی دانيد بنویسيد من درباره این موضوعخودکاری مخصوص آن موضوع و از ھمان جا شروع کنيد به نوشتن و پياده کردن آن موضوع اگر چيز

ست، یک دانش است اما بعد ھا با جلوترچيزی نمی دانم این خودش یک نوع دانش است. نوشتن اینکه این موضوع برای من جالب است یا ني

 انسان بودن نکاتی را می دانيم اما خيالرفتن مشخص می شود که اینگونه نيست که چيزی نمی دانيد چون ھمه ما در مسائل انسانی به حکم

وتور ذھن من شد که شروع کنم به تایپ کردن.می کنيم که نمی دانيم بنابراین شروع کنيد به نوشتن. من ھنگامی که پدیده وبCگ ایجاد شد م

ارھا و بارھا نوشته خود را بخوانيد. چونوبCگ برای دانشجو معجزه می کند برای شما ھم بھتر است که وبCگ داشته باشيد و بعد نوشتن ب

نوشتيد شروع به نقد نوشته خود کنيد، که اینمرحله بعد از نوشتن مرحله توسعه آن چيزی است که نوشته اید. یعنی بعد از این که متنی را 

 بار یک یادداشت خودم را اصCح می١٠٠ه من بيش از چيزی که من نوشتم چه ایرادھایی دارد. بارھا بخوانيد شاید باور نکيند اگر به شما بگویم ک

نویسد. ھيچ نوشته ای مخصوصا یک نوشتهکنم این را مبالغه نمی کنم البته پس ازمدتی نوشتن دست آدم روان تر می شود و راحت تر می 

که به تدریج به دست می آید . مثC در مورددانشگاھی یکباره به یک متن پخته و تحليلی و منسجم و ... تبدیل نمی شود.این ھا چيزی است 

 مورد و در یک فرایند یکساله این مقاله نوشته شد و٧روش ھای مختلف مباحثه، اول فقط دو مورد مد نظرم بود بعد که نوشتم و خواندم بعد شد 

 روزه به نتيجه نرسيده اند و در یک پروسه ششھمينطور است مقاTت دیگری که به تدریج چاپ خواھند شد ھيچ کدام از این مقاTت یک روزه و دو

 سال وقت صرف کرده ام و من آن زمان متوجه۴٠ساله و به تدریج نوشته شده اند.یکی از اساتيد بنام، می گوید که من برای نوشتن ھر کتابم 

۴٠ین که آدم بتواند کتابی را بنویسد باید نمی شدم که منظورش از این حرف چيست اما اTن متوجه می شوم که واقعا ھمينطور است و برای ا

ورد بنابراین شما باید این تجربيات را به کارسال زحمت بکشد و دائم بنویسد و تصحيح کند و از دل بحث ھای خودش بحث ھای دیگری بيرون بيا

بگيرید.● منابع

نيد و بعنوان منبع خود بياورید و به کار عنوان از مقاTت و کتاب ھایی را که در مورد موضوع انتخابی شما نوشته شده است، شناسایی ک٢٠حداقل 

زش عملی دارد و چه مشکلی را می تواند حل کند.قبلی خود بيافزایيد. کار قبلی از نظر عملی و نظری چيست؟ یعنی چه ارزش نظری دارد و چه ار

موضوع چه مطالبی گفته شده است و منبع شروع کنيد به مطالعه منابع اصلی بپردازید و شروع کنيد به کشف این که در مورد این ٢٠از این 

نيد. شما در تحقيق خود باید به چند سوال پاسخحداقل در دو صفحه طبقه بندی شده دیدگاه ھا و نگرشھا تئوریک در مورد این موضوع را بيان ک

- این که چرا این۴- اھميت موضوع ٣- تعریف موضوع بعنوان یک مسئله ٢- موضوع تحقيق شما چيست -که عنوان تحقيق شما می شود- ١بدھيد:

- اینکه چگونه می خواھيد این تحقيق را۵ را مطرح کنيد موضوع را انتخاب کردید و در این چرا باید تجربيات خودتان و تجربيات مطالعاتی و عملی خود

ه شما انتخاب کرده اید آیا واقعا مسئله است و عموميتانجام دھيد، نه اینکه انشاء کلی بنویسيد. این موضوع را حتما بياورید که آیا این موضوع ک

ط عموميت است ولی در مسائل اجتماعی باید دیددارد یا خير چرا که بنا به عقيده ميلز عموميت یکی از معيارھای مسائل اجتماعی است ولی فق

دازان .... این که چه کسی این موضوع را مسئلهکه از دیدگاه چه کسی مسئله است از دیدگاه عموم مردم، از دیدگاه کارشناسان و یا نظریه پر

فرھنگ آن معنا و شناختی است که فرد یا افرادمی داند نيز خودش یک پرسش خوب است که حتما باید به آن پاسخ داد. به قول جيمز اسپردلی: "

بر طبق آن یک رفتار را تعبير و تفسير می کنند ."

حقيق درصدد کشف آن معنا ھستيم و قصد داریم اینعنوان شد که در پس ھر رفتاری یک نظام معنایی و یک آگاھی و ایده وجود دارد و در فرایند ت

وصيف ایده ھا و نگرش ھایی است که در پس ھرمعنا را به صورت طبقه بندی شده ارائه کنيم توصيف فرھنگی که ھدف اتنوگرافی است در واقع ت

ود و اینکه این رفتار چگونه مقوله بندی می شود،رفتاری وجود دارد. در این کتاب گفته شده که ھر رفتاری در نظامی از مقوTت طبقه بندی می ش

ی که از بيرون به این مسئله نگاه می کنند وآیا این مقوله یک مقوله بيمارگونه است، زشت است یا خوب است .... چه نوع است. برای افراد

 تعریف خاص دارد، اما برای کسانی که از خانه فرار میخودشان و یا افراد خانواده شان نيز از خانه فرار نمی کنند، این رفتار- دختران فراری- یک

 می کنند آن را پدیده ای زشت می دانند اما آیا درکنند حتما مسئله به گونه دیگری است. به عبارت دیگر کسانی که از بيرون به این مسئله نگاه
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بيان می کنند با آنچه که عمل می کنند ممکن استآن ساختار اجتماعی ھم که این رفتار انجام می گيرد این امر آیا عمC بد است. چون آنچه که 

ا بنا به دTیل خاص و منافع خاصی آن ایده رامتفاوت باشد چون ممکن است خود شما یک چيزھایی را عنوان کنيد که ایده واقعی شما نباشد ام

سان شناس باید از روی این اعمال به مطالعهابراز می کنيد پس کار واقعی ما آن چيزھایی است که در اعمال ما بروز پيدا می کند و یک ان

 که فرار می کند و دائما ھم این کار را انجام میساختارھا بپردازد یا به تعبير بوردیو منش، حاصل موقعيت فرد و ساختار اجتماعی است. دختری

ھنگی که در یک ساختار ویژه شکل می گيرد ودھد، یک مجموعه عادات و منشی را پيدا می کند این منش و عادات را می توان فرھنگ ناميد.فر

وئيد "فرھنگ دختران فراری" قصد دارید، موقعيتخانواده، محله، کCس، مدرسه و در مجموع جامعه، یکی از اجزاء آن ھستند. در واقع وقتی می گ

 و چگونه این دختر فرار کرده و ... و باید تفسير واجتماعی خاصی را روشن کنيد و می خواھيد بدانيد که درون آن ساختارھا چه اتفاقاتی می افتد

فته می شود و در مرحله بعد به سراغ این بروید کهمنظور خودتان را از این مفھوم بيان کنيد و این که دختر فراری کيست و فرھنگ به چه چيزی گ

گونه می خواھيد این تحقيق را انجام دھيد؟ این کهچرا می خواھيد این تحقيق را انجام دھيد و اھميت آن در کجاست و در مرحله بعد بگوئيد که چ

.. به ھر حال روشی را که برای تحقيق خود در نظرمثC چه گفتگوھایی می خواھيد داشته باشيد؟ آیا می خواھيد با این افراد زندگی کنيد؟ یا ..

عميق داشته باشيد.برخی معتقدند که جامعه در ایندارید بگوئيد. چگونه می خواھيد به آنھا دسترسی داشته باشيد و بتوانيد با آنھا گفتگوھای 

گویند دولت مقصر است و برخی دیگر خانوادهخصوص مقصر است. برخی نيز معتقدند که دختران در این باره مقصران اصلی ھستند، بعضی ھا می 

ان فراری می شود اما باید مشخص کنيد که شماھا را مقصر می دانند و برخی نيز می گویند که مجموعه ھمه این عوامل باعث بروز پدیده دختر

می خواھيد چه کار کنيد و این که چگونه می خواھيد این کار را انجام دھيد.

● مسئله یابی

د عينک خاصی بر چشم داشته باشيد و با توجهدر رفتار روزمره ھر چيزی برای شما باید یک مسئله باشد چون شما بعنوان یک انسان شناس بای

 چرا ميزھای کCس درس را اینگونه می چينند بسياربه آن عينک ریز بين پدیده ھا را ببينيد و تفسير کنيد. حتی شما می توانيد در مورد این که

این نوع چيدمان این است که در نظام ھایبحث کنيد. کما اینکه کتاب ھای زیادی نيز در این خصوص نوشته شده است و گفته شده که دليل 

م ھای غير دموکراتيک یک عقل کل ھست که اودموکراتيک ميز را اینگونه می چينند، چون می خواھند به راحتی با یکدیگر بحث کنند. در نظا

کرد، در واقع این موضوع را کشف کرد.سخنرانی می کند و دیگران فقط گوش می کنند و آن کسی که برای اولين بار به این موضوع فکر 

د که اروپایی ھا فکر می کنند که کت و شلواریک انسان شناس، چند سال پيش به موضوع پوشيدن کت و شلوار پرداخت و در مقاله خود عنوان کر

یرانی- ترکی است و مفصل در مورد آن صحبتبسيار اروپایی است و آیا اینگونه است و جالب اینجاست که مشخص شد خير این لباس یک لباس ا

کر می کنند که این یک لباس غربی است اماکرد و مشخص کرد که کت و شلوار یک لباس ترکی بوده است. اما امروزه ھمه، حتی خود ترک ھا ف

ور بدیھی را ببينيد و بعد در مورد آن سوال مطرحیک عمر وقت گذاشت برای این کار. خيلی مھم است که امور بدیھی را زیر سوال ببریم و اوT ام

کنيد.

تنظيم کتابشناسی روش خاص خود را دارد. در علمبه یاد داشته باشيد که منابع مورد استفاده خود را بر اساس یک الگوی کتابشناسی بنویسيد. 

وط به علوم انسانی چون به لحاظ کارایی و بهفرم مھم تر از محتوا است. مقاله ای علمی است که فرم اش درست باشد، خصوصا در مطالعات مرب

شد، بحث داشته باشد و داده ھای ميدانی ولحاظ داشتن کليد واژه ھا، ساختار یک مقاله، اینکه مقدمه داشته باشد، طرح مسئله داشته با

ایت کنيد خود به خود موارد دیگر را نيز رعایت خواھيدتحليل و نظر داشته باشد و رعایت تمامی این موارد بسيار مھم ھستند. چون اگر این ھا را رع

ھم است. درست است که در کشور ما این موضوعکرد. رساله ھای دکترا را که نگاه کنيد ھمه چيز به فرم بستگی دارد. نقل قول دادن بسيار م

 می شود به این معنا که شما از کسی نقل قولمتاسفانه چندان رعایت نمی شود اما در اروپا و آمریکا این موضوع به نام سرقت علمی برخورد

ته خودتان است، از جرایم نابخشودنی است. در دانشکاهکرده اید اما کوتيشن ھای آن را برداشته اید و به نحوی آن را نشان داده اید که انگار نوش

انھا در سال بفھمند که در یک رساله دکتری دو تا نقل قول بزرگ از کسی یا کسانی اورده شده و نام ٢٠ھای خارج از کشور اگر حتی بعداز گذشت 

از مقاله ای یا نوشته ای استفاده می کنيد حتماپایان نامه نيامده است آن رساله را باطل اعCم می کنند. برای من ھم بسيار مھم است و اگر 

ا چه اندازه بر روی موضوع تحقيق کار کرده اید. وباید آن را بياورید و ھمچنين ميزان منابع شما برای من مھم است چون نشان می دھد که شما ت

ن مسائل را رعایت کنيد. صفحه آرایی برای من بسياراین که منابع نباید کاذب باشد. چون این کار یک نوع حقه بازی است، بنابراین باید تمام ای

مه دTیل را باید شرح بدھيد. ھم از لحاظ نظریمھم است متن نھایی را باید تایپ شده ارائه بدھيد. دانش آن چيزی است که مکتوب می شود و ھ

اند حل کند و ھمچنين می توانيد اھميتشرح بدھيد وھم اھميت عملی تحقيق خود را مشخص کنيد و اینکه تحقيق شما چه مشکCتی را می تو
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 بگوئيد و اگر منبعی وجود نداشت، باید بگوئيد که بهشخصی موضوع را ھم بگوئيد و دیگر اینکه تجربه شما در این حوزه چيست. و باید منابع خود را

 می کنيد که منابعی در این موضوع وجود ندارد. درکجاھا مراجعه کرده اید و چرا منبعی در ابن خصوص موجود نبوده و اینگونه با این بحث اثبات

يت تبدیل به یک موضوع دانشگاھی را داشتهانتخاب موضوع و عنوان دقت کنيد وموضوع باید معرف دقيق محتوی تحقيق باشد موضوع باید قابل

رد عنوان تحقيق خود دقيق فکر کنيد.باشد. از مطرح کردن موضوعات کCن بپرھيزید، چون نمی توان در مورد آنھا تحقيق کرد و در مو

● اھميت تکنيک نگارش

ی است که در دوره دبستان به شما آموخته اندطبقه بندی متن بسيار مھم است. و از نوشتن مطالب به صورت انشاء وار بپرھيزید چون این روش

وق ليسانس باید قادر به طبقه بندی درست مطالبدر آن دوران ھنوز قدرت طبقه بندی مطالب را نداشته اید اما در حال حاضر بعنوان دانشجوی ف

يار مھم است .باشيد. طبقه بندی کردن یک تکنيک حياتی در نوشتن است. تکنيک خوب گوش کردن و توجه کردن بس

 خویی، مشارکت و توجه عميق و توضع و ژرفتوجه عميق یکی از شرایط مباحثه است که در اینجا چند شرط را گفته ام که یکی صميميت و گرم

ابرت بCو در کتاب " جامعه خوب" می نویسداندیشی و استقCل و تصدیق کردن و ارزش گذاشتن است . توجه عميق را اینگونه شرح داده ام: ر

د این امر مستلزم به کار گيری تمام قوایدموکراسی یعنی توجه کردن، اما توجه کردن کار ساده و کوچکی نيست و ھمانطور که بCو می گوی

رف مقابل را قبول داریم و او را بهفکری، احساسی و اخCقی فرد است. دموکراسی یعنی توجه کردن؛ چون وقتی توجه می کنيم، یعنی ط

 خودمان بخواھيم می نویسيم و .... بنابراینرسميت می شناسيم. اما اگر برایمان شخص اھميت نداشته باشد به او توجه نمی کنيم و ھر آنچه

توجه کنيد و یادداشت کنيد و با دیگران در مورد آنچه در کCس گفته شد بحث کنيد.

ن را دارد که مناسبات اجتماعی را از دیدگاهیکی دیگر از تکنيک ھای عنوان موضوع تعریف عنوان است. علوم انسانی و جامعه شناسی ارزش ای

ه دیگران اعمال کنيم. باید توصيف ھا وخرد نشان دھد و بخشی از برخوردی که ما نشان می دھيم این است که می خواھيم سلطه خود را ب

رزش دارند که در راستای یک تبيين قرار بگيرندتبيين ھای قوی در تحقيق خود ارائه دھيد . ھدف علم، توليد داده ھا نيست. داده ھا زمانی ا

يين ھای خوبی است که ارائه داده اند. بهدانشمندان بزرگ انسان شناسی به خاطر داده ھایشان نيست که معروف شده اند بلکه به خاطر تب

خاطر ایده ھایی که ارائه می کنند، مھم ھستند.

روی آن کار کنيد و نيز سایر مسائل را تقریبا فھميد وموضوع تحقيق باید قابل فھم و درک باشد. باید از عنوان تحقيق متغيرھایی که می خواھيد بر 

بگوئيد که عقيده من این است و عقيده من آنیا حدس زد. در تحقيقات انسان شناسانه "من" خودتان را جدی بگيرید و در جابجای مقاTت خود 

یا دانشمندان بر این باورند ..... گفته اند...." اینجااست و ..... این جا جامعه شناسی نيست و دنيا پوزیتيویستی نيست که بگوئيم "می گویند.... 

برای مطرح کردن خودتان و دانش و تجربه تان وشما باید تجربه زیسته خود را بگوئيد و از ھمين جا محقق می شوید. اتنوگرافی عرصه ای است 

 شناسانه است که در آن " من" جاییرساندن صدای خودتان به گوش دیگران. بنابراین سبک نوشتاری شما متفاوت از نوشته ھای جامعه

 است. باید موضوعی را انتخاب کنيد که قابليت تحقيق ميدانی بر روی آن وجود١٩ندارد.ميراث جامعه ما یک جامعه شناسی پوزیتيویستی قرن 

داشته باشد.

● اھميت سبک شخصی در اتنوگرافی

اراست و فرض ھم بر آن است که کسی کهمقاله در واقع ماکت کوچک شده ای از یک پژوھش است. ھمه بخش ھای آن را در مقياس کوچک تر د

 که از مقاله با طرح مسئله آغاز می شود و بعدآن مقاله را نوشته، پژوھش گسترده ای در این زمينه انجام داده است بنابراین شما می بينيد

ی کار خود را شرح می دھد و بعد در متن اصلیچارچوب نظری و ادبياتی را که در آن زمينه وجود دارد را شرح می دھد و بعد مختصر روش شناس

ه گيری می کند و جمع بندی می کند. فصل نامه علومتحقيق و داده ھای ميدانی را ارائه می کند و داده ھا را تحليل می کند و در نھایت یک نتيج

، به دليل حاکم بودن دیدگاه پوزیتيویستی، غيراجتماعی ایران و تمام فصل نامه ھا و مجCت مربوط به علوم اجتماعی که در ایران چاپ می شود

و من این فکر را دارم و محقق درباره تجربه خودشاتنوگرافيک ھستند. چرا که در رشته اتنوگرافی ھمواره می گوئيم که من این گونه می اندیشم 

تماعی در ایران نمی بينيد که محقق و یاحرف می زند. در صورتی که شما در فصل نامه علوم اجتماعی و در تمام مجCت مربوط به علوم اج

 اجتماعی نيز مثل فيزیک و شيمی و .. علم ھستندنویسنده مقاله گفته باشد، به اعتقاد من اینگونه است؛ برای اینکه فرض بر این است که علوم

به ھمين دليل نگفتم از لحاظ ساختار جمله بندی به فصل نامه علوم اجتماعی رجوع کنيد.

 تجربه شخصی را قبول کنند. در ایران تصور ازدر مجCت انسان شناسی نيز ھمين حالت حکمفرما ست و نمی توانند توجه و استناد بيش از حد به

 یا١٩٠٠علم ھمان تصوری است که در سال ھای علم بسيار متفاوت با آن چيزی است که در سایر کشور ھا وجود دارد. در ایران ھنوز تصور از 
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مقاله شما را چاپ کنند؛ به ھمين دليل شما باید در اروپا رایج بود است و باید کليشه ھای تثبيت شده آنھا را رعایت کرد تا قبول کنند که ١٩٢٠

د و زبان نوشتاری خوبی ندارند و کسانی که تواناییحتما این ھا رعایت کنيد. البته این کليشه ھا یک حسن دارند و برای افرادی که خCقيت ندارن

شور ما این قالب جا افتاده این است که برای افرادخوب فکر کردن را ندارند، این قالب می تواند بسيار کمک رسان باشد و یکی از دTیلی که در ک

ی ایران ارائه کردم که این مقاله را چاپمتوسط و پائين، خيلی عالی است چون کليشه ای است. من خودم مقاله ای برای مجله جامعه شناس

زیابی کنيم و نه علمی- پژوھشی( البته این مقاله در حالنکرد چرا که به عقيده آنھا این مقاله خيلی خوب بود، اما این را ما باید علمی- ترویجی ار

حاضر در مجله علوم اجتماعی دانشگاه علوم تربيتی تھران زیر چاپ است)

تابی ھست تحت عنوان "مکدونالدیزه شدن و جامعه"اتفاقا در ھمان مقاله ھم ھمين بحثی را که اTن مطرح می کنم ، مورد اشاره قرار داده ام. ک

 کتاب دیگری نوشت بعنوان "تئوری ھای مکدونالدیزه شدن" که فصل٢٠٠٢ چاپ شد و جنجال به پا کرد. ھمان نویسنده در سال ١٩٨٢که در سال 

ی از معتبرترین مجCت انسان شناسی آمریکا ست،دوم این کتاب در مورد مکدونالدیزه شدن بحث ھای اجتماعی . او کار مجله انتروپولوژی را یک

 شکل گرفته این به ھمه دنيا تسری پيدا کرده. (ھمه مجCتی که در ایران١٩۵٠نقد و بررسی می کند و می گوید که الگوی آن که در سال ھای 

 تنظيم می شوند و این ساختاری که می بينيد بر اساس ھمان ساختارAMERICAN SOCIAL REVIEWچاپ می شوند نيز بر اساس عملکرد مجله 

عث شده است که خCقيت ھا در جھان از بيناست) و نقدی می کند مبنی بر این که چون این مجله بعنوان نقد مطلق شناخته شد بنابراین با

 از چارچوبی که در این مجله موجود بود برایبرود چون ھر کس که می خواست خود را بعنوان جامعه شناس در دنيا مطرح کند، به ناگزیر باید

ه شدن ھم می کرد یعنی استاندارد شدننوشتن مطالب علمی خودش پيروی می کرد. این مشابه ھمان بحثی بود که وی در مورد مکدونالدیز

اکثریت انسان ھا مثC توافق می کنند که یکغذاھا و تئوری اش را از این جا گرفته بود که یکی از بنيادھای عقCنی شدن ھمگن شدن است و 

در خيلی چيزھای دیگر نيز این استاندارد شدن را داریم،غذای خوب این ویژگی را دارد و یا یک مقاله یا نوشته خوب این ویژگی را دارد؛ ھمانطور که 

مثل مکدونالدیزه شدن غذاست. مردممثC در صنعت. بعد توضيح می دھد که این استاندارد شدن نوشتن مقاله در علوم اجتماعی درست 

ی بلعند و قبول می کنند و بعد این که در مورد اینھمانظور که مک دونالد آمریکایی را می خورند ھمانطور ھم نظریه ھای اجتماعی آمریکایی را م

 شده است وAMERICAN SOCIAL REVIEWمجله نظریه ھا فقط محتوی مقاله ھا نيست بلکه فرم مقاله ھا نيز ھمه آمریکایی شده و استاندارد 

 باید خودش استقCل فکری داشته باشد و بتوانداشاره می کند که در آلمان و فرانسه جنبشی عليه این روند شکل گرفته که معتقد است اروپایی

يایی گرفته تا آفریقایی خودش باید با توجه بهخودش فکر کند و خCقيت در نوشتن مقاTت خود به خرج دھد ھمچنين ھر قوم دیگری در دنيا از آس

 ھر فرھنگی از دل تجربه تاریخی خودش بيرون می پاید و ارائه می شودContributionنياز ھای خودش فرم و محتوی مقاTتش را ارائه دھد چرا که 

 بيشتر از یک حدی را بلد نيستند. اگر چه خودشان. البته شاید پيروی از شيوهء استاندارد سبک برای کسانيمناسب باشد که نه آمار می دانند و

امعه در مورد نو آوری مقاومت وجود دارد در جامعهشاید فکر کنند که این بھترین و خCقانه ترین روش نوشتن مقاله است. البته ھمانطور که در ج

ليشه است و مبنای دیگر آن ھم ترس از اینعلمی ھم این مقاومت وجود دارد ولی این مقاومت ھم مبانی دارد که یکی از مبانی آن سنت و ک

يری از نابودی نظم و جانشين شدن یک ضد علماست که مبادا ھر چيز مبتذل و غير علمی بعنوان نوآوری تلقی شود، یعنی مکانيسمی برای جلوگ

يد و من خودم از این موضوع استقبال می کنم .به جای علم. بنابراین من اصC حرفی ندارم اگر شما بتوانيد یک سبک مخصوص به خود داشته باش

منبع : سایر منابع
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کشتی پرجمعيت کنکور باTخره پس از گذار از توفان ھای انتظار و اضطراب

پھلو گرفت و مسافران سرگشته و در عين حال اميدوار را عجالتاً در برزخ

ميان ساحل امتحان و سرزمين رویایی دانشگاه(!) به حال خود رھا کرد. از

آشوب ھای سرگيجه آور و دریازدگی ھای این سفر یکساله که بگذریم، تازه در

پاره ای ناھنجاری ھای جسمی و روانی باید شاھد  برزخ و انتظار  این کویر 

جدید باشيم؛ تا آن صبحگاه موعود که در صوراسرافيل اعCم نتایج(!) دميده

شود و آنگاه محشر بندگانی را ببينيم که برخی کارنامه اعمال را شادمان و

نادم و خاسر، مجبور به با دست راست برمی گيرند و خيل دیگری  خندان 

و سرشکستگی  دوزخ  به  شدن  راھی  Tبد  و  دست چپ،  آوردن  پيش 

ناشی از عدم جواز ورود به خلدبرین دانشگاه! راستی را، که افسردگی 

برزخ و عجب شبيه سازی ناخوشایند و معرکه گيری بيماری زایی است این 

دوزخ و بھشت، که از کنکور و مردودی و قبولی در دانشگاه برای فرزندان

ناگفته نماناد، که سفره ارتزاق رندان بوم ساخته ایم و  نوجوان این مرز و 

فرھنگ باز و فرھيخته سوز و حل المسائل فروش را برتر از ھر شغل دیگری

رونق داده ایم و بر سر لقمه صدھا آموزشگاه کنکور فروش، اعصاب و روان و

سCمت دھھا ھزار نوجوان را ھزینه کرده ایم. مرحبا، عجب تجارت سودآوری!

ر سه برھه طول سال تا کنکور، کنکور تاکاش می شد اختTCت و ناھنجاری ھای جسمی - روانی را تنھا در یک سال تحصيلی پيش دانشگاھی د

 شاھد خوبرویی(!) بنام دانشگاه، چه خونين کفناناعCم نتایج و باTخره پس از اعCم نتایج به درستی سنجيد؛ آنگاه می دیدیم که در آغوش گرفتن

 ھنوز چنين مقياس سنجشی به بازار نيامدهو سربریدگانی را در این راه، بی جرم و بی جنایت، فدیه خویش ساخته است. ھيھات و افسوس که

ا محک خواھد خورد و Tجرم سيه رویی به باراست، و شاید ھم ھنوز به مصلحت نيست که این ترازوی سنجش به ميان آید چرا که پاره ای غش ھ

(!) را می شنویم اندر باب حذف کنکور و فائق آمدنخواھد آورد. بگذرم! دیرزمانی نيست که گوشه و کنار چه به صراحت و چه به کنایت وعده خوبان

و ھر یکی به نوبه خود عمر ھمچو نوحی می طلبد،براین خدای زمينی نامھربان و قاھر؛ ليک از آن روی که ھزار وعده خوبان، یکی یکی وفا کند 

يدی> و <بایدی> معمول و مرسوم باشد کاسهجسارت می کنيم و خطر می ورزیم و می گویيم که اگر این وعده نيز از نوع ھمان وعيدھای <تاک

می آفریند و برخيل انبوھی، کابوس ماندگار. آیاھمين کاسه است و آش، ھمين آش و افسانه اسطوره ای کنکور، ھمه ساله برگروھی رویای زودگذر 

م اجرایی خوبان وعده گذار بنشيند و آموزشگاه ھایراستی زمان آن نرسيده است که این بار، تاکيدھا و قول و قرارھا در باب حذف کنکور بر تقوی

کنکورگزار را به شغل شریف دیگری ورچيند؟

 داوطلبان مطلع است و نه از ظرفيت دانشگاه ھا آگاه؛نگویيد که صاحب این قلم آنچنان از مرحله پرت است و تازه رسيده به تھران، که نه از تعداد

معقول نخوانده ام، اما عقل دارم!) نزدیک به یکدرست است که از بحبوحه دوریم، ليک در مخمصه، خود درگيریم! (آن آقا می گفت: درست است که 

گذرد. این نظام، اقتباسی بود از نظام ھایدھه از استقرار نظام جدید مدرسه ای به صورت سه سال دبيرستانی و یک سال پيش دانشگاھی می 

ن در آستانه ورود به دانشگاه و رھنمونی ایشان بهآموزش دبيرستانی در آلمان، اتریش و سوئيس که در آن دیارھا با ھدف غربال کردن دانش آموزا

کنون سئوال می کنم: کدام دانش آموز در این دھهبازار کار بوده است و طبيعتاً شرایط اشتغال به موازات این نظام آموزشی فراھم شده است. ا

و اشتغال، از ثبت نام در پيش دانشگاھی صرف نظر کردهاخير پس از گرفتن دیپلم دبيرستان و با راھنمایی مشاورین آموزشی و با استقبال مراکز کار 

 پيش دانشگاھی بود؟ از سوی دیگر، تا زمانی کهاست؟ اگر قرار بود ھم چوب را بخوریم و ھم پياز را، دیگر چه ضرورتی به تفکيک دبيرستان از

ظری وامانده اند، جھت گيری اشتغال زودرس ومدارس فنی و حرفه ای به لحاظ منزلتی - روانی محل مراجعه دانش آموزانی است که از مدارس ن

قاً ھمان چيزی که در کشورھای پيشرفته، نه تنھااقبال به سمت بازار کار در اوایل جوانی، ھمچنان امری نامقبول و نامتعارف خواھد بود؛ دقي

ند حذف کنکور بنابه وعده خوبان(!) به خوبی پيششانس و فرصت، بلکه افتخار و منزلت برای نوجوانان و جوانان محسوب می شود. اگر به فرض، رو

ھم تصاحب صندلی ھای پرطمطراق در رشته ھای مرغوبرود باز ھم بيم آن می رود که رقابت شکننده و بيماری زای جدیدی دوباره به صحنه آید و آن 

شته ھای مرغوب> خودنمایی خواھد کرد و چيزیو دھان پرکن باشد. به این ترتيب در حقيقت ھيوTی کنکور در جلوه جدید ھيوTیی دیگر بنام <ر
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لد و سرمایه گذاری ھای زیربنایی و تشویقعوض نخواھد شد. حذف کنکور جز با تقویت کمی و کيفی مدارس فنی و حرفه ای، ایجاد اشتغال مو

تنھا در سایه شعار گذرا و روزآمد حذف کنکوردانش آموزان پس از احراز دیپلم دبيرستان به سمت و سوی بازار کار ميسر نيست و این ھر سه 

محقق نخواھد شد. 

منبع : آتيه

http://vista.ir/?view=article&id=294886

مدرسه ای برای آموزش آنتروپرونرھای ايرانی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تھران اولين و تنھا دانشکده کارآفرینی در ایران

است که با توجه به سند چشم انداز بيست ساله که در آن بر فعاليت ھای

برنامه تخصصی  نيازھای  تامين  در جھت  تاکيد شده است،  بنيان  دانش 

چھارم توسعه کشور مورد توجه قرارگرفت.

 تاسيس دانشکده مستقل١٣٨۶ھيات امنای دانشگاه تھران در اردیبھشت 

٨۶ـ٨٧کارآفرینی را به تصویب رساند. این دانشکده که از آغاز سال تحصيلی 

با حمایت پذیرفت  در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو 

مالی وزارت کار و امور اجتماعی، مصوبه شورای عالی اشتغال و بر اساس

این تاسيس  تاسيس شده است.  کار  و  علوم  وزارتخانه  دو  نامه  تفاھم 

 دانشگاه ھا و ھمچنين تربيت سياست گذاران ودانشکده با اھداف متعددی از جمله، تربيت ھيات علمی و کادر مربی کارآفرینی برای تدریس در

 به منظور انطباق فعاليت ھای دانشگاه با نيازھایکارشناسان کارآفرینی مورد نياز دولت و بخش عمومی، ایجاد الگوی دانشگاه کارآفرین در کشور

 ترویج الگوھای موفق کاری در جامعه و تشخيصجامعه، انجام تحقيقات بنيادی، کاربردی و توسعه ای در زمينه کارآفرینی صورت گرفت. ھمچنين

ی از آنھا، توليد و انتشار دانش بومی کارآفرینی وفرصت ھای کارآفرینی در بخش ھای اقتصادی ـ اجتماعی به ھمراه برنامه ریزی برای بھره بردار

پایدار و دستيابی به چشم انداز مصوب کشور  به توسعه  از دیگر اھداف این دانشکده می باشد. ایننھادینه سازی فرھنگ کارآفرینی و کمک 

(با ماھيت ميان رشته ای) در بخش ھای مختلفدانشکده عCوه بر اھداف اصلی خود قصد دارد تا با برگزاری دوره ھای رسمی آموزش کارآفرینی 

نی در کشور کمک کند.اقتصادی ـ اجتماعی کشور و برگزاری ھمایش ھا و کارگاه ھای آموزشی به ترویج فرھنگ کارآفری

) در مقطع کارشناسی و رشته مدیریتSmall Business Managementھم اکنون دانشکده کارآفرینی در رشته مدیریت کسب وکارھای کوچک (

رشد دانشجو می پذیرد و در گرایش کارآفرینی در بخش عمومی، کارآفرینی سازمانی و کسب و کار جدید در مقطع کارشناسی ا٣کارآفرینی با 

ید. یکی از مھمترین اھداف کارشناسی مدیریت کسب وصدد است با ھمکاری چند دانشگاه بين المللی دوره دکتری کار آفرینی را نيز راه اندازی نما

صی، عمومی و غيردولتی است. فارغ التحصيCنکارھای کوچک تامين نيروی انسانی متخصص مورد نياز و فعاليت ھای کارآفرینی در بخش ھای خصو

ی یک کسب و کار جدید متناسب با امکانات خود و«مدیریت کسب کارھای کوچک» می توانند به تنھایی یا در قالب گروه ھای کاری برای راه انداز

 گرایش کسب و کار جدید، سازمانی و بخش٣ر شرایط محلی و منطقه ای خویش اقدام کنند.دوره کارشناسی ارشد با عنوان مدیریت کارآفرینی د

دیریت کسب و کار کوچک و ارائه خدمات تخصصی بهعمومی اجرا می شود. در گرایش کسب و کار جدید، ھدف تربيت کارآفرینان برای راه اندازی و م

ھای کوچک از دیگر وظایفی است که از فارغ التحصيCنکارآفرینان تعریف شده و ھمچنين عارضه یابی و ارائه راه حل به مدیران و مالکان کسب و کار
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بتوانند فعاليت ھای کارآفرینی سازمان ھا و شرکت ھااین گرایش انتظار می رود. در گرایش کارآفرینی سازمانی ھدف به تربيت کارآفرینانی است که 

ان ھا را با گذراندن دروس فن آوری اطCعات و کارآفرینانرا ھدایت کند. دانشجویان این گرایش دانش مورد نياز برای ورود به عرصه کارآفرینی در سازم

 کارھای بين المللی کسب می کنند و با گذراندنسازمانی، مدیریت نوآوری و تکونولوژی سازمانی، مدیریت کارآفرینان سازمانی و مدیریت کسب و

واحد کار آموزی مھارت Tزم را در محيط واقعی بدست می آورند.

با تد بتوانند  تربيت افرادی است که  وین سياست ھایی به توسعه و ترویج فرھنگھدف از ایجاد دوره مدیریت کارآفرینی در بخش عمومی به 

در این رشته، دانش تخصصی مورد نياز را باکارآفرینی در سطح جامعه بپردازند و به توسعه محلی، ملی و منطقه ای کمک کنند. دانشجویان 

 می کنند. دانش آموختگان این رشته با حضورگذراندن دروس کارآفرینی دانشگاھی، سياست گذاری توسعه کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی کسب

)، ھدایت کارآفرینی سازمان ھای دولتیNGOی(در عرصه ھای سياستگذاری و تصميم گيری در سازمان ھای دولتی، عمومی و سازمان ھای غير دولت

ی عمومی و تخصصی کارآفرینی اشاره کرد. این مرکزو عمومی را بر عھده دارند. از جمله مراکز آموزش دانشکده می توان به مرکز توسعه آموزش ھا

، دو دسته آموزش ھای عمومی و تخصصی را دربا بھره گيری از اعضای ھيات علمی دانشکده کارآفرینی و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد

دستور کار خود قرار داده است.

 جامعه با مھارت ھای عمومی کسب و کار ودوره آموزش ھای عمومی با ھدف ترویج و اشاعه فرھنگ کارآفرینی و آشنایی ھر چه بيشتر اقشار

 و صاحبان صنایع کوچک و برای آشنایی باتوسعه این مھارت ھا طراحی شده است. دوره ھای آموزشی تخصصی نيز به طور خاص برای ارگان ھا

 در رشته مدیریت٨۶ – ٨٧م سال دوم تحصيل چگونگی مدیریت کسب و کار برنامه ریزی شده است. مرکز آموزش الکترونيکی دانشکده نيز از ني

در این مرکز طرح درس الکترونيک مبانیکارآفرینی به صورت مجازی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. ھمچنين 

کارآفرینی برای دانشجویان رشته ھای مختلف دانشگاھی در دست تھيه و توليد می باشد.

نظور شناسایی، ارزیابی و تصميم گيری درمرکز توسعه مطالعات و پژوھش ھای کارآفرینی نيز از جمله مراکز پژوھش دانشکده است که به م

با نيز حوزه پژوھش مرتبط   کارآفرنی ایجاد شده است و فعاليتخصوص فعاليت ھای پژوھشی دانشجویان و اعضای ھيات علمی دانشکده و 

ظرفيت ھای علمی اساتيد و دانشجویان دانشکدهمی کند. توسعه مفاھيم و فعاليت ھای پژوھشی مرتبط با کارآفرینی، فعال سازی و استفاده از 

ترش و تعميق آموزش ھای کارآفرینی از اھدافبرای توسعه فعاليت ھای پژوھشی و توليد محتوا و پشتوانه علمی و پژوھشی مورد نياز برای گس

این مرکز است.

 ـ است که یک کنسرسيوم دانشگاھی مرکب از گروه ھای علمی وGEMدیگر مرکز پژوھشی دانشکده کارآفرینی، دیده بان جھانی کارآفرینی ـ 

بين المللی در معتبر در سطح  پژوھشی  بوده و ھدف اصلی آن ارزیابی و ارائه داده ھای   خصوص فعاليت ھای کارآفرینانه می باشد.پژوھشی 

 منبع ارزشمندی از اطCعات برای تصميم گيرندگان کشورھای فوق است. با تCش دانشکدهGEMداده ھای کمی و کيفی حاصله در گزارش جھانی 

 پيوست و دانشکده کارآفرینی نماینده جمھوریGEMکارآفرینی و حمایت وزارت کار و امور اجتماعی، ایران به عنوان چھل و چھارمين کشور به 

 می توان به، ارزیابی مستمر توسعه کارآفرینی در ایران، سنجش و مقایسهGEMاسCمی ایران در این کنسرسيوم شد. از مزایای عضویت ایران در 

وسعه یافته و کمک به توليد دانش جھانی کارآفرینیسطح کار آفرینی ایران با سایر کشورھا و آگاھی از تجربيات سایر کشورھا به ویژه کشورھای ت

در ایران اشاره کرد.

دماتی انجام شده است و پيشنھاد دانشکدهدانشکده کارآفرینی ھمچنين در صدد تاسيس کرسی کارآفرینی یونسکو در ایران است. مذاکرات مق

۵٠٠٠ست. کتابخانه تخصصی کارآفرینی مشتمل بر در یونسکو در دست بررسی است. امکانات دیگر این دانشکده مرکز انفورماتيک و کتابخانه آن ا

حسابداری است. ھمچنين پایگاه اینترنتی دانشکدهجلد کتاب فارسی و Tتين در زمينه ھای کارآفرینی، کسب و کارھای کوچک، مدیریت، بازاریابی، 

به منابع علمی و تخصصی کارآفرینی را فراھم آورده است و اطCعات کتابخاhttp://ent.ut.ac.irبه آدرس:  نيز امکان دسترسی  برگزاری  نه، 

ھمایش ھا، مجCت و اخبار دانشکده از طریق این پایگاه به روز می شود.

منبع : روزنامه دنيای اقتصاد

http://vista.ir/?view=article&id=336769
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مراکز معتبر آموزش دريائی جھانی

● کره جنوبی

)MMU▪ دانشگاه ملی دریائی مکپو (

دانشگاه ملی دریائی مکپو به مطالعات دریائی اختصاص دارد و مدعی است

 از پيشتازان در این زمينه خواھد بود.٢١که در قرن 

پس از برقراری قوانين جدید دریائی از سوی سازمان ملل، عصر تازه ای از

حکمروائی بر مناطق دریائی و منابع اقيانوس ھا آغاز شد و این در شرایطی

بود که کره ای ھا و آرزوی احياء قدرت دریائی بی مانند خود در عصر امپراتور

”چانگ بوگو“ در نواحی دریای شمال شرق بودند.

 ”سروالتررولی“ کاشف انگليسی مدعی شد: ”ھر کس بر دریاھا١۶در قرن 

حاکم باشد، بر تجارت حکم خواھد راند و از این رو می تواند بر جھان حکم

براند“. به ھمين ترتيب آلفرد ماھان آمریکائی در قرن ھجدھم ادعا کرد که

تنھا  وسيله برای حفظ ثروت و امنيت یک کشور تبدیل شدن به یک قدرت

دریائی است.

 نخبگان را در سطح ملی و با ھمان روح زماندانشگاه دریای مکپو در ھمين راستا تCش کرده است که نگرش و مسئوليت آموزش و تعليم دریائی

 سال گذشته در این زمينه یکی از پيشتازان عرصه دریاھا در جھان نگه دارد.۵٠چانگ بوکو احياء کند و کره را در 

 از طریق توسعه در زمينه فعاليت ھای دریائی به یک قدرت دریائی بزرگ تبدیل شود.٢١کشور کره که با دریا احاطه شده است. اميد دارد که در قرن 

امکانات آموزشی و مطالعات حرف و  مھد آموزش ھا  بودال“  پایگاه ”مت  در  مکپو  دریائی  دریانوردی محسوب می شود.دانشگاه  در زمينه  ه ای 

که به صاحبنظران و پيشروانی که اقيانوس ھاکCس ھای این دانشگاه در حقيقت بھينه دریاھا می باشند و دانشجویان خود را آماده می کنند 

الھام بخش آنان می باشند، تبدیل شوند.

ـ تاریخچه

 ميCدی به نام آن به ”مدرسه١٩۶۴ ميCدی با نام دبيرستان ماھيگيری و دریائی مکپو پایه گذاری شد و در سال ١٩۵٠ آوریل ۵این دانشگاه ابتدا در 

 ميCدی١٩٩٣ ميCدی این مدرسه به کالج ملی دریائی مپکو ارتقاء پيدا کرد و باTخره در سال ١٩٧٩فنی ملی - دریائی مکپو“ تغيير یافت. در سال 

 دپارتمان٣ ميCدی ١٩٩۵ دپارتمان علوم دریائی، مھندسی دریائی و مھندسی ارتباطات تبدیل شد. در سال ٣به دانشگاه ملی دریائی مپکو با 

 تاکنون نيز کليه دپارتمان ھای١٩٩۶ شد. از سال دیگر به نام ھای مھندسی الکترونيک دریائی و معماری ناوبری و مھندسی اقيانوس به آن اضافه

 گروه اصلی تقسيم شده اند که عبارتند از:٢این دانشگاه به 

الف) گروه فن آوری دریائی

ب) گروه مھندسی.

م فعاليت ھا و علوم مربوط به دریا و اقيانوس اعم از فنی،ھرکدام از این گروه ھا نيز دارای تعداد زیادی زیرگروه و دپارتمان ھستند که انواع و اقسا

اطCعاتی، پژوھشی و علمی در آنھا آموزش داده می شود.

▪ دانشگاه دریانوردی کره

ن ميCدی به عنوان دانشگاھی ملی و با ھدف مشارکت در توسعه صنعتی و دریائی کره تأسيس شد ای١٩۴۵دانشگاه دریانوردی کره در سال 

 و ھمچنان نقش پيشتاز خود را در رشته ھایدانشگاه با تربيت نيروھای متخصص دریانوردی نقشی حياتی در توسعه ملی کره ایفاء نموده است
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مختلف دریانوردی ادامه می دھد.

 مرحله زیر تقسيم می شود:۴دوران فعاليت این دانشگاه به 

 سال مشغول پرورش افسران ناوگان بازرگانی و نيروھای متخصص دریانوردی بود.٢۵ ميCدی که به مت ١٩٧٠ تا ١٩۴۵) مرحله اول؛ از سال ١

 سال مشغول به وجود آوردن شرایط و محيطی بود که توانائی پرورش نيروھای مستعد٢١ ميCدی و به مدت ١٩٩٢ تا ١٩٧١) مرحله دوم؛ از سال ٢

جھت خدمت در صنایع دریائی کره را داشته باشد.

 سال مشغول بسترسازی مناسب در راستای توسعه صنعت دریانوردی کشور کره بود.۶ ميCدی و به مد ١٩٩٨ تا ١٩٩٢) مرحله سوم؛ از سال ٣

 ميCدی تاکنون نيز مشغول انجام اصCحات بنيادی و توسعه دانشگاه بود.١٩٩٨) مرحله چھارم: از سال ۴

ـ تاریخچه

 تأسيس شد.Jinhae ميCدی تحت عنوان مدرسه عالی بازرگانی ١٩۴۵در پنجم نوامبر 

 ميCدی به عنوان کالچ ملی دریانوردی تغيير نام یافت.١٩۴٧ ژانویه ٣٠ و سپس در Jinhae ميCدی به نام کالچ دریانوردی ١٩۴۵در پانزدھم اوت 

 تغيير مکان داد.Yeongdo-Gu ميCدی به منطقه ١٩۵۵ نوامبر ٢۵ و سپس در Kunsan ميCدی به ١٩۴٧در پنجم مه 

 ميCدی به نام کالچ دریانوردی کره تغيير نام داد.١٩۵۶ جوTی ١۴) در ١

 را به آب انداخت.Hanbada ميCدی کشتی آموزشی ١٩۴۵ ژانویه ٢۶) در ٢

 ميCدی از کالج دریانوردی کره به دانشگاه دریانوردی کره تغيير نام یافت.١٩٩١ اکتبر ٢٢) در ٣

 کالج زیرمجموعه آن با عناوین علوم دریانوردی،٣ به عنوان اولين رئيس دانشگاه معرفی شد و Jeon, Hyo-Jung ميCدی دکتر ١٩٩٢) در اول مارس ۴

مھندسی و علوم اجتماعی تأسيس شد.

 به آب انداخته شد.Hannara ميCدی کشتی آموزشی ١٩٩٢ مارس ٩در 

 کالج علوم دریانوردی، مھندسی، علوم و فن آوری اقيانوس و مطالعات بين الملل گسترش داد.۴ ميCدی فعاليت خود را در ١٩٩٩) در سال ۵

 دانشجو داشت.۶۵٠٠ مقطع فوق ليسانس و دکترا و به طور کلی ٣ ساختمان اداری، ۶ دانشکده، ١٩ کالج، ۴ ميCدی در مجموع ٢٠٠۴) در سال ۶

 دانشگاه خارج از کشور ارتباط و مبادله علمی۴٣ دانشگاه محلی از جمله دانشگاه ملی پوشان و آکادمی نيروی دریائی کره و ١٧این دانشگاه با 

دارد.

● ژاپن

▪ دانشکده علوم دریانوردی ژاپن

 ميCدی تأسيس شد ولی سابقه آن به تأسيس دبيرستان بازرگانی - دریئی کاوازاکی برمی گردد٢٠٠۴دانشکده علوم دریانوردی ژاپن در اول اکتبر 

 - بنيانگذار صنعت کشتی سازی در ژاپن - تأسيس شد، در سالShozo Kawasaki ميCدی توسط آقای ١٩١٧این دبيرستان خصوصی که در سال 

 پرورش ژاپن قرار گرفت. به دنبال آن در ميCدی ملی شد و به کالج ملوانی کوبه تغيير نام یافت و مستقيماً تحت پوشش وزارت آموزش و١٩٢٠

 کالج ملوانی با نام ھای شيميزو و توکيو ادغام شد. ساختمان و امکانات و فضای اموزشی٢ ميCدی و به اقتضاء زمان جنگ این کالج با ١٩۴۵آوریل 

 فراز گرفت.MTCکالج ملوانی کوبه ھم در اختيار کالج فنی دریانوردی 

جاب می نمود. از این رو در سيزدھمين مجمعبعد از جنگ، استقCل اقتصادی ژاپن ضرورت پيشرفت و توسعه سریع صنعت حمل ونقل دریائی را ای

 ميCدی تصميم به تأسيس دانشگاه بازرگانی - دریانوردی کوبه گرفته شد.١٩۵٢شورای ملی ژاپن در سال 

 با بھره برداری از سيستمی نوین وFukaeی کوبه و بنابراین دانشگاه جدید که رسوم قدیمی کالج ملوانی کوبه را به ارث برده بود در شھر تاریخ

رگانی - دریانوردی کوبه و دانشگاه کوبه نيز در اکتبرزیرنظر مستقيم وزارت آموزش و پرورش ژاپن این مسئوليت بزرگ را به عھده گرفت. دانشگاه باز

دانشکده علوم دریانوردی ژاپن تأسيس ميCدی و با ھدف توسعه رشته ھای مختلف علمی در یکدیگر ادغام شدند. در این مرحله بود که ٢٠٠٣

ھندسی موردنياز صنعت دریانوردی به وجودشد. این دانشکده با ھدف پرروش دانشجویانی تخصص در زمينه ھای مختلف تئوری، علمی، فنی و م

آمد. دانشگاه مکوذ در قسمت شرقی بندر بزرگ کوبه و در مجاورت خليج اوزاکا واقع شده است.

● چين

)DMU▪ دانشگاه علوم دریائی داليان (

اطات این کشور فعاليت می کند این مرکز از سویدانشگاه علوم دریائی داليان از بزرگترین مؤسسات دریائی چين است که تحت نظارت وزارت ارتب
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) به عنوان مرکزی عالی برای آموزش علوم دریائی به رسميت شناخته شده است.IMOسازمان بين المللی دریائی (

 دھه گذشته بيش از۵ مؤسسه علوم دریائی بازرگانی تأسيس شد و طی ٣ ميCدی و از طریق تلفيق ١٩٣۵دانشگاه علوم دریائی داليان در سال 

٩ دانشکده و ١٣ جامعه چين دارند. این دانشگاه با  ھزار نفر از آن فارغ التحصيل شده اند که بسياری از آنھا اکنون مناصب مھمی در دولت ھا و۴٠

 رشته دیگر نيز به فارغ التحصيCن فوق ليسانی و ليسانس اعطاء۵٠ رشته دکترا اعطاء می کند. ھمچنين در ٩دپارتمان، در یک رشته فوق دکترا و در 

 نفر دانشجوی جدید در آن ثبت نام می کنند. در این دانشگاه کليه٣۵٠٠ عضو ھيئت علمی دارد و ھر سال حدود ٢۵٠٠می شود. این دانشگاه 

 به دانشگاه داليان اعطاء شد و مدیران آن٩٠٠١ ميCدی گواھی ایزو ٢٠٠۴رشته ھای مرتبط با دریانوردی و مھندسی تدریس مس شود. در سال 

ھندسی دریائی، مھندسی اطCعات، حقوق،ھمواره برای ارتقاء کيفيت و گسترده  کردن خدمات آموزشی، در تCش ھستند. راھبری دریائی، م

اد و مدیریت مھندسی حمل و نقل و پشتيبانی،علوم اجتماعی، علوم کامپيوتر و تکنولوژی، مھندسی برق و اتوماسيون، علوم محيط زیست، اقتص

گاه تدریس می شوند.زبان ھای خارجی، الکترومکانيک و مھندسی مواد از جمله رشته ھائی می باشند که در این دانش

)SMU▪ دانشگاه علوم دریائی شانگ ھای (

 تأکيد خاصی بر مدیریت زمينه مھندسی و نيز مدیریت، اقتصاد، ادبيات و حقوق و علوم مباحث درسی ارائه می شود اما۶در این دانشگاه در 

اقتصادی و تکنولوژی راھبری وجود دارد.

 ميCدی توسط وزارت ارتباطات چين تأسيس شد.١٩۵٩دانشگاه علوم دریائی شانگ ھای در سال 

 ميCدی بنيانگذاری شد -١٩٠٩ه در سال آموزش علوم دریائی چين در شانگھای آغاز شد و بخش کشتيرانی آن از کالج صنعتی شانگھای - ک

نشئت گرفت.

 ميCدی حدود٢٠٠۴ رشته از این تعداد دکتری ارائه می شود. در سال ٣ رشته تحصيلی در این دانشگاه تدریس می شود و در ۴۴در حال حاضر 

 نفر عضو ھيئت علمی در آن مشغول تحقق و تدریس بودند.٧٢۶ دانشجوی تمام وقت در این دانشگاه مشغول به تحصيل و ١۴۴۶٠

جمله ژاپن، کره جنوبی، استراليا، روسيه،دانشگاه علوم دریائی شانگھای برای ھمکاری با دانشگاه ھا و مؤسسات علمی کشورھای دیگر از 

 رشته تحصيلی به طور مشترک بين این دانشگاه و١۵اوکراین، سنگاپور، مصر، ھلند، انگلستان و ایاTت متحده اھميت خاصی قابل است. ھمچنين 

مؤسسات علمی خارجی تدریس می شود.

)MMC▪ کالج علوم دریائی بازرگانی (

ت می شوند و دپارتمان راھبری و مھندسی دریائی تشکيل شده است. در این کالج متخصصان ارشد راھبری تربي٢کالج علوم دریائی بازرگانی از 

دارای تجھيزات پيشرفته برای آموزش است.

 مرکز آزمایشگاھی و مرکز شبيه سازی راھبری آن؛٢آزمایشگاه شبيه سازی دریائی از مھمترین آزمایشگاه ھای وزارت ارتباطات چين است. در 

کترونيکی و مکانيکی وجود دارد.شبيه سازی رادار، شبيه ساز مانور کشتی، چارت ھای دریائی الکترونيک و نيز شبيه سازھای ال

جات، آتش نشانی در کشتی و کمک ھای اوليه در دریادر پایگاه آموزش ملوانان، برنامه ھای آموزشی از جمله زنده ماندن در دریا، مدیریت قایق ن

اجراء می شود.

● سنگاپور

 ميCدی شروع به فعاليت کرد، این دانشگاه یکی از مؤسسات آموزش١٩۵٧) در سال SMA) دانشگاه دریائی سنگاپور (SMAدانشگاه دریائی (

دریا دانشجو می پذیرد.دریائی است که در رشته ھای چون مھندسی دریا، تکنولوژی دریانوردی و مدیریت حمل و نقل در 

ه فارغ التحصيCن، مدرک دانشنامه تخصصی موردرشته ھای تحصيلی ارائه شده در این دانشگاه مطابق با تکنولوژی روز دنيا تدریس می شود و ب

تأیيد مؤسسه استاندارد دریائی داده می شود.

. در این لنگرگاه انواع کشتی ھا از جمله کشتیاین دانشگاه جھت تدریس بھتر دروس علمی، یک لنگرگاه کوچک را برای آموزش در نظر گرفته است

نجا شبيه سازی کرد و به این ترتيب آموزشتفریحی، کشتی آموزشی و کرجی نجات وجود دارد و می توان وضعيت ھای متفاوت در دریا را در آ

بھره دھی باTئی را به ھمراه خواھد داشت.

 ميCدی جایزه بھترین مؤسسه آموزش ھای دریائی را از مرکز٢٠٠۵ و ٢٠٠۴، ٢٠٠٢، ٢٠٠١ دوره یعنی در سال ھای ۴دانشگاه دریائی سنگاپور در 

Lloy List Maritime A siaم روز دنيا است. دریافت کرد. ھدف این مؤسسه آموزشی فراھم کردن بھترین کيفيت آموزشی و آموزش مطابق با عل

مکان گرد آورده است. برای اطCعات بيشتر وفضای دانشکده، فضائی بسيار عالی و زیبا است که دانشجویان را از مناطق مخلف جھان در این 
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افزایش آگاھی خود می توانيد به سایت این دانشگاه مراجعه کنيد.

www. sma.sp.edu.sg/Ab out SMA U I.htmھند ●

)IMC▪ دانشکده دریائی (

 ميCدی کار خود را آغاز کرد. یکی از مؤسسات آموزشی در زمينه علوم و فنون دریائی است.١٩٩٢دانشکده دریائی ھندوستان که در سال 

 ھای ارائه شده در این دانشگاه مربوط بهسيستم آموزشی ارائه شده در این دانشگاه به روش آموزش از راه شبيه سازی است. اولين آموزش

حمل نفت و مواد نفتی و ھمچنين گاز مایع و محصوTت شيميائی به روش شبيه سازی بود.

) در سابوتWarsashوزش دریائی وارساش (روش ھای آموزشی ارائه شده در این دانشگاه برگرفته از سيستم آموزشی ارائه شده در مرکز آم

ھمپتون انگلستان است.

 ميليارد روپيه سرمایه گذاری کرده است و اميدوار است که با حمایت و تشویق انجمن۴این دانشکده جھت نيل به اھداف بلندمدت خود، حدود 

دریانوردی به این اھداف برسد.

 و به فارغ التحصيCن دانشگاھی گواھينامه معتبر ارائهاین دانشکده تعھد می کند که کليه دانشجویان خود را از زمان ثبت نام مورد حمایت قرار دھد

می دھد.

برای افزایش اطCعات و برقراری تماس به سایت این دانشکده مراجعه کنيد.

info@indian maritime college.com

) دانشگاه تحقيقات کاربردی بين المللی در کشور ھند یکی از پيشرفته ترین مؤسسات آموزشیARIدانشگاه تحقيقات کاربردی بين المللی (

زش و تعليمات دریائی زمينه شبيه سازھا با سيميCتورھای پيشرفته، فن آوری اطCعات و تجارت الکترونيک و نيز آمو٣دریائی در آسيا است که در 

فعاليت می کند.

ـ آموزش و تعليم

 ھزار دریانورد با٣۵ تقریباً ARIریائی ارائه می دھد. دانشگاه تحقيقات کاربردی بين المللی دامنه وسيعی از شيوه ھای آموزشی را در عرصه صنایع د

ی شده را در تمامی مراحل حرفه ھای دریائیمليت ھای مختلف را تحت آموزش دارد و یکی از معدود مؤسسات دریائی است که برنامه ھای طراح

و نيز آموزش ھای بسيار پيشرفته و حرفه ای را برای افسرانآموزش ھای پيش از ورود به دریا گرفته تا برنامه ھای آموزش از راه دور برای دانش آموزان 

ارشد ارائه می دھد.

ـ شبيه سازھا

ARIنيروی محرکه ک ناوبری، موتورھا و  پيشرفته را در زمينه ھائی چون  نقل گستره ای از شبيه سازھی  باTبرھای اسکله ای، حمل و  شتی، 

 از ویژگی ھائی چون دقتARIد. سيميCتورھای محموله ھا، تجھيزات، ھدایت و راندن کشتی، ارتباطات و پروسه ھای مختلف صنعتی ارائه می دھ

را برخوردارند. این شبيه سازھا کاربردھای ایمن،بسيار باT، قدرت تجسم بخشی پيشرفته، قابليت سخت افزاری دقيق و ایجاد محيط فيزیکی واقع گ

کن می سازند.ھدفمند و به صرفه از نظر اقتصادی را در امر آموزش و پروسه ھای توسعه و افزایش یظرفيت مم

 در این زمينه دارای تجارت غنیARI بوده و اشکال ویژه آنھا از سوی دولت ھند نيز مورد تأیيد قرار گرفته است. IMO مورد تأیيد ARIشبيه سازھای 

 مورد نصب سيميCتور در نقاط مختلف جھان است.٧٠با حدود 

ـ فن آوری اطCعات و جارت الکترونيک

ینه و تسھيل در برآورده ساختن نيازھای و تجارت الکترونيک راه حل ھای مؤثر، قابل اطمينان و مورد پسند مشتریان را برای کاھش ھزITواحد 

ز آنجا که حاصل به کارگيری ھمزمان تخصص ھایشرکت ھای تجاری مدرن ارائه می دھد. محصوTت و خدماتی که از سوی این واحد ارائه می شود، ا

رد. این محصوTت در عين حال سرمایه ھائی برایفنآوری اطCعات و دانش اطCعاتی عميق است. کامCً با نيازھا و تقاضاھای مشتریان ھمخوانی دا

 ھمچنين به منظور مدیریت اقيانوس، مستندات قوی و کاربرد جریان ھای کاریARIدولت ھای الکترونيک محسوب می شوند. سيد دارائی ھای 

ن آوری ھا فراھم آوردن اطCعاتی برایطراحی برای سرمایه ھا و شرکت ھای دریائی، طراحی شده است. بخشی از کاربردھای مناسب این ف

ری اطCعات مربوط به کل ناوگان در یک پایگاهمدیریت ریسک، بازرسی و نظارت، بيمه و نگھداری و ... است. به عCوه این روش ھا برای نگھدا

داده ھای متمرکز به کار می آیند.

● انگلستان
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▪ مدرسه زمين، اقيانوس و علوم سياره ای

 ميCدی تأسيس شد. تاریخچه این مدرسه نشان دھنده تکامل دانشگاه کاردیف و تبدیل١٩٨١”مدرسه زمين، اقيانوس و علوم سياره ای“ در سال 

ریخ ھای کليدی در توسعه اخير این دانشگاهآن به یک دانشگاه بزرگ پژوھشی در ولز و یکی از مؤسسات پژوھشی پيشرو در انگلستان است. تا

عبارتند از:

:١٩٨٩- سال 

ادغام بخش زمين شناسی و بخش زمين شناسی معدن و مواد در دپارتمان علوم گياھی در کاردیف

:١٩٩٢- سال 

نام دانشگاه سوانسی در نتيجه تجدیدنظر در بخش عمومتکميل انتقال دپارتمان زمين شناسی و رسم اقيانوس به مکان تازه به   کاردیف در 

 در دپارتمان کاردیفBSC: توقف آموزش جغرافی ١٩٨٩زمين شناسی و سال 

:١٩٩٣ـ سال 

یفمعرفی طرح ماجوTر به عنوان یک دپارتمان تجربی یک سال قبل از راه اندازی کامل آن در کارد

تکميل انتقال بخش ھای این دپارتمان به ساختمان اصلی کالچ

:١٩٩۵ـ سال 

.١٩٩٨جویان علوم زمين شناسی در دسامبر انتقال کارمندان ارشد از آبرزتویت پيش از برنامه رسمی اعCم شده در مورد توقف تحصيل دانش

:١٩٩۶ـ سال 

 برسانيد.۴Aا در این سال ارتقاء داده و به نمره علوم زمين شناسی کاردیف تنھا دپارتمان زمين شناسی در انگلستان بود که توانست رتبه خود ر

:١٩٩٩- سال 

دانشگاھی دپارتمان  تنھا  به  کاردیف  آبرزتویت،  در  دانشجویان  به  زمين شناسی  آموزش  اتمام  دربا  تحقيق  و  آموزش  تبدیل شد که  ولز  در   

 جغرافيای دریائی به ھمراه کارمندانش به دپارتمان علوم زمين شناسی موافقت کرد.BSCزمين شناسی را انجام می داد. شورای دانشگاه با انتقال 

:٢٠٠١سال 

دپارتمان ھای علوم زمين شناسی انگلستاناین دپارتمان رتبه پنجم را در زمينه عملکرد پژوھشی کسب می کند و جایگاه ششم را در ميان 

به دست می آورد.

:٢٠٠٢سال 

استاد آدام شولتز از اول ژانویه ریاست دپارتمان را بر عھده می گيرد.

:٢٠٠٣- سال 

گی دامنه موضوعات مورد مطالعه در این دپارتماننام دپارتمان به مدرسه زمين، اقيانوس و علوم سياره ای تبدیل می شود تا نشان دھنده گسترد

باشد و استاد دایان ادوارد ریاست این مدرسه را از اول سپتامبر بر عھده می گيرد.

▪ دانشگاه علوم و تکنولوژی دریائی دانشگاه نيوکاسل

ھای مجھز تحقيقاتی و آموزشی دارد که بعضی ازنيوکاسل که یکی از مراکز بزرگ دانشگاھی اروپا در زمينه تکنولوژی دریائی است، آزمایشگاه 

نيوکاسل، تحقيقات در زمينه طراحی، مھن دسی فراساحلی، مھندسی دریائی، دیناميکآنھا منحصربه فرد ھستند. در مرکز تکنولوژی دریائی 

سياTت و ھيدرودیناميک صورت می گيرد.

 نفر از نھا پروفسور می باشند، به تدریس و تحقيق مشغول  ھستند و به دانشجویان در۵ استاد تمام وقت که ١٧در حال حاضر در این مرکز 

زمينه ھای تحقيقاتی کمک می کنند.

▪ علوم دریائی و مدیریت فعاليت ھای ساحلی

تأکيد آن بر زیست شناسی و تحوTت ساحلیتحقيق در زمينه علوم ردیائی و مدیریت فعاليت ھای ساحلی با تجھيزات مدرن انجام می شود و 

دارک تحقيقاتی است که نشان می دھداست. برنامه ھای آموزشی این مرکز شامل زیست شناسی دریائی، مدیریت سواحل استوائی و نيز م

 برای مشاوره تخصصی فراھم آمده است وفرھنگ گسترده تحقيقاتی چندرشته ای در این مرکز حاکم است. در مرکز مدیریت ساحلی، چارچوبی

مجموعه ای از دوره ھای آموزشی کوتاه مدت برای مدیران و دیگر تخصصان ارائه می شود.
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)NAFC▪ مرکز دریائی (

زی ماھی ھا از سوی شورای جزایر شتلند و با ھدف ارتقاء دانش ماھيگيری محلی و کمک به صنایع آماده ساNAFCمرکز آموزش علوم دریائی 

 واحد دیگر زیرمجموعه مرکز یاد شده تأسيس شده است که در این شعب آموزش ھائی برای٢تأسيس شد. برای تحقيق سریع تر این اھداف 

، حرکت در جھت مشتری محوری در آموزش علوم دریائی، تحقيقNAFCتوسعه صنایع دریائی و ماھيگيری ارائه می شود. ھدف اصلی مرکز دریائی 

 موادغذائی از جمله دریافت کنندگان آموزش ھایو توسعه است. ماھيگيران، پرورش دھندگان ماھی، مھندسان، کارکنان صنایع آماده سازی ماھی و

ذائی دریائی، تأثيرات زیست محيطی صنایع واین مرکز می باشند. از سوی دیگر در این مرکز در زمينه زیست شناسی دریائی، وضعيت منابع غ

 شود.روش ھای پيشرفته ماھيگيری و آماده سازی ماھی ھا برای مصرف، پروژه ھای تحقيقاتی انجام می

) را که مأموریت آن نظارت و تحقيق در حوزه محيط زیست است برSSQC، کنترل شرکت تجاری کنترل کيفيت منابع غذائی دریائی (NAFCمرکز 

 پس از جنگNAFC دھد. می توان گفت مرکز عھده دارد. این شرکت خدمات اطCعاتی خود را به سازمان ھا و شرکت ھای ملی و محلی ارائه می

 ميCدی کCس ھای آموزشی برای ماھيگيران برگزار١٩٧٠ و ١٩۶٠جھانی دوم و بر مبنای اھميت آموزش ماھيگيران تأسيس شد و در دھه ھای 

شد.

▪ دانشگاه جان مورز ليورپول

ليورپول در سال   ميCدی تأسيس شد و سال ھا است در آن علوم مھندسی، تکنولوژی و مدیریت عمليات تدریس١٨٢٣دانشگاه جان مورز 

ی، باعث ميCدی به مؤسسه مکانيک ليورپول تبدیل شد. رویکرد متفاوت این دانشگاه به آموزش و یادگير١٨٣۵می شود. این دانشگاه در سال 

ن مورز ليورپول به کالج تکنولوژی پيشرفتهتمایز این مؤسسه آموزشی از دیگر مؤسسات آموزشی عالی شد. در اواسط قرن بيستم، دانشگاه جا

تغيير یافت.

 را فراھم کرد. کارشناسان معتقدند ميCدی پيوستن چند کالج و رشته ھای مختلف به آن، زمينه تأسيس دانشگاه پلی تکنيک ليورپول١٩٧٠در سال 

 ميCدی این دانشگاه نام کنونی خود را١٩٩٠یل دھه این پلی تکنيک یکی از بزرگترین و باکيفيت ترین دانشگاه ھای پلی تکنيک انگلستان است. اوا

پيدا کرد.

پایبند است. در دانش به ارزش ھا و اھداف دانشگاه   ًCليورپول کام برنامه ھا و دوره ھایدانشکده مھندسی جان مورز  گاه مھندسی طيفی از 

که طی آن دوره ھای مدیریت عمليات در زمينهآموزشی در زمينه مھندسی و تکنولوژی که به الکترونيک و مکانيک مربوط ھستند ارائه می شود 

ه تحقيقات چندرشته ای مسابقه ای طوTنی دارد.تکنولوژی، تجارت الکترونيک و مدیریت حمل ونقل دریائی برگزار می شود این دانشکده در زمين

اساتيد دانشکده نيز از مھارت ھا و دانش کافی در زمينه ھای مختلف برخوردارند.

ليورپول  مورز  ميکروالکترونيک و١٢٠٠در دانشکده مھندسی دانشگاه جان  ليزر،  مورد  مرکز در  در این  تحصيل ھستند.  به  دانشجو مشغول   

ی و دیگر مدیریت ھای تخصصی عمليات تحقيقاتنيمه ھادی ھا، مکانيزم ھای توليد پيشرفته و طراحی، کنترل و روبوتيک مدیریت ریسک فراساحل

صورت می گيرد.

مينه مساعدتری برای تحقيق اھداف دانشگاه فراھمدر این دانشگاه ھمواره در ارتباط با زیرساخت ھا و کادر آموزشی سرمایه گذاری می شود تا ز

شود.● فنCند

)CMS▪ مزکر مطالعات دریائی (

 ميCدی به عنوان واحد ویژه دانشگاه ”تورکو“ قرار گرفت. این مرکز١٩٨۴ ميCدی تأسيس شد و در سال ١٩٨٠) در سال CMSمرکز مطالعات دریائی (

 دریائی و مرتبط با آن مطرح می باشد.به عنوان یکی از مراکز پيشرو کشور فنCند در ارائه خدمات تحصيلی - تحقيقاتی در زمينه ھای

ت ھای دریائی و پشتيبانی تشکيل می دھند.مشتریان این مرکز در دوره ھای تحصيلی پيوسته و ارائه خدمات سميناری را اشخاص خصوصی، شرک

از و خواسته مشتریان و درخواست کنندگان آنھا رامحتویات دوره ھای تحصيلی و برنامه ھای آموزشی مختلف برای کارکنان می تواند متناسب با ني

لکه با ترتيب جلسات و سمينارھا نيز کمک ھایتطبيق داده شده و برای ایشان اجراء گردد. این مؤسسه نه تنھا با ارائه دوره ھای تحصيلی ب

تخصصی Tزم را به مشتریان خود ارائه می دھد.

انی تبدیل شده است. در این راستا) به یک مجموعه قوی در ارائه خدمات تحقيقاتی و تخصص مربوط به دریانوردی و خدمات و پشتيبCMSمرکز (

نگی در پروژه ھای بين المللی می تواند توسط اینخدمات از قبيل مشاوره بازرگانی صنعتی، اجراء پروژه ھای تحقيق و توسعه بخش دریائی و ھماھ

مؤسسه ارائه شود.
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) در مجموعه ھای خود این مؤسسه ثبت و منتشر شده است. به عنوان نمونه اینCMSبيشتر گزارش ھای مربوط به پروژه ھای تحقيق و توسعه (

د.گزارش ھا در کتابخانه اختصاصی دریای واقع در مرکز مطالعات دریائی ”تورکو“ موجود می باشن

ه از جمله آنھا به خصوص می توان به پروژه ھای مربوط بهعCوه بر انجام فعاليت ھای داخلی، این مرکز در پروژه ھای بين المللی نيز ورود کرده است ک

”دریای بالتيک“ اشاره کرد.

يم بوده است.) چندین پروژه اتحادیه اروپا نقش ھدایت این پروژه ھا را بر عھده داشته و حتی در آنھا سھCMSبه عنوان مثال در مؤسسه (

● آلمان

)ISM▪ مؤسسه معماری کشتی، مھندسی دریا و اقيانوسی (

” اختصار  به  که  مؤسسه  می شد که شاخISMاین  برلين شناخته  در  تجاری سلطنتی“  ”مؤسسه  به عنوان  آن  از  قبل  می شود  ناميده  ه“ 

 ميCدی تأسيس شد.١٨۶٠کشتی سازی آن در سال 

 ميCدی با ”مدرسه عالی فنی شارلوتنبرگ“ ادغام شد که پس از جنگ جھانی دوم و١٨٧٩این مؤسسه آموزشی و تحقيقاتی بعدھا در سال 

١٩٧٢ا سال  ميCدی به ”دانشگاه فنی برلين“ تبدیل شد و بخش معماری کشتی و مھندسی دریا این دانشگاه ت١٩۴۶بازگشائی مجدد و در سال 

ميCدی متعلق به دانشکده مھندسی مکانيک بوده است.

با حم ترابری  ”مھندسی  از  به عنوان بخشی  دریائی  افقی گسترده تر در فن آوری  با  از دیگرمؤسسه فعلی  نھاده شده است.  بنياد  ل ونقل“ 

و و نيز مھندسی راه و راه آھن را ناممؤسسات قسمت مھندسی حمل و نقل این دانشگاه می توان مؤسسه مھندسی ھوا - فضا، مھندسی خودر

برد.

 نفر دانشجو۴٠٠ ميCدی این مؤسسه ١٩٠۵تعداد دانشجویان این مؤسسه در تاریخ طوTنی آن بسيار متفاوت بوده است به طوری که در سال 

 نفر بوده است. البته طی دھه اخير تعداد دانشجویان این مؤسسه با تعداد٨ ميCدی تنھا ١٩٣۶داشته در حالی که تعداد دانشجویان آن در سال 

 نفر تقریباً ثابت بوده اند.١٢٠حدود 

 خود تأثير به سزائی بر بھبود و ترقیپيشرفت ھای اخير که طی دھه ھای متمادی تحصيل و تحقيق در این مؤسسه حاصل شده است. در نوع

فن آوری دریائی کشور آلمان داشته است.

ا“ جلوه خاصی داشته و نوگرائی در آن مشھود است. بعضی از عوامل و موارد موجود در این راستISMبرنامه ھای آموزشی و تحقيقاتی مؤسسه ”

را می توان به  اینگونه عنوان کرد:

در یک مکان متمرکز که این خود دیدی یکپارچه از- تحصيل معماران کشتی، مھندسان دریائی و مھندسان اقيانوسی آینده در یک برنامه آموزشی و 

گستره مھندسی دریائی ایجاد می کند.

وین شده است“ براساس منابع و مراجع وسيع که در یک دانشگاه فنی ممکن است. با تنوع رشته ھای مختلف تدISMبرنامه آموزشی مؤسسه ”

نين در مباحث تخصصی گزینه ھای متنوع و زیدیکه ھمين امر باعث می شود دانشجویان از کيفيت باTی آموزش علوم پایه برخوردار باشند و ھمچ

در ھمکاری با رشته ھای دیگر دانشگاه ھا و یابرای انتخاب داشته باشند. به ھمين ترتيب در زمينه تحقيقات نيز موضوعات بسياری می تواند 

دانشکده ھا مطرح شود.

ينه ھای“ به عنوان قسمتی از برنامه ھای وسيع بخش مھندسی حمل و نقل می باشد که مرتبط با دیگر زمISM- آموزش ھای دریائی مؤسسه ”

ائی به خواست ھای حمل و نقل کاT و مسافرمھندسی ھوا - فضا و خودرو می باشد. این امر باعث شده است تا این مؤسسه در ارائه راھکارھ

مفيد باشد.

 ميCدی دارای یک دوره پروفسوری در حمل و نقل دریائی بوده است.١٩٧۴“ از سال ISMمؤسسه ”

 در رشته مھندسی اقيانوس نمود. ”دانشگاه فنی برلين“ اولين دانشگاه در کشور آلمان بود که اقدام به تأسيس دوره پروفسوری١٩۶٨- در سال 

 ھيدروليک، عمران، معدن و دیناميک سياTت راایجاد این زمينه جدید و مشترک فرصت ھای بسياری از ھمکاری در دانشگاه برلين برای مھندسان

فراھم نموده است.

ی پيدا می کند، موقعيت خوبی در ”دانشگاهفعاليت ھای جدید مھندسی محيط زیست دریائی در کنترل و کاھش آلودگی که ھر روز اھميت بيشتر

فنی برلين“ به ویژه با وجود مھندسان شيمی و محيط زیست دارد.

“ دارد و چندین درس انتخابی پيشرفته درISM“ در صنعت دریائی جایگاه ویژه ای در دانشگاه فنی برلين ”IT- کاربردھای فن آوری اطCعات با ھمان ”
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“ و نيز برنامه جامع تحقيقاتی از این جمله ھستند.CAD-Labotبرنامه آموزشی آن مثل کارگاه طراحی به کمک کامپيوتر با عنوان ”

“ یک مؤسسه تحقيقاتی مستقل زیرنظر سرپرستی شھر برلين است کهVWS- حوضچه آزمایش مدل کشتی در شھر برلين با عنوان اختصاری ”

" با دانشگاه فنی برلين ھمکاری خوبی داشتهVWS“ واقع شده است. مؤسسه "ISMدر یک جزیره در مسير کانال شھر برلين و نزدیکی مؤسسه "

اتی و استفاده از امکانات را فراھم می آورد.و به دليل مجاورت با آن و نيز شباھت زمينه کاری موقعيت ھای زیادی برای ھمکاری ھای تحقيق

دارد و فعاليت ھای بسياری را“ ارتباط نزدیک و مستمری با صنایع کشتی سازی، مھندسی دریائی و اقيانوسی و نيز کشتيرانی ISMA- مؤسسه ”

د، این مؤسسه یکی از حاميان فعاليت ھایدر قالب سمينارھا، نمایشگاه ھا و برنامه ھای آموزشی و تحصيلی پيوسته مھندسی انجام می دھ

 سال یکبار در شھر برلين برگزار می کند.٢انجمن تخصصی کشتی سازی است. این انجمن جلسات ساليانه خود را ھر 

ان این مؤسسه را دانشجویان“ ھمچنين دارای روابطی قوی با جامعه دریائی بين المللی است. سھم بسيار زیادی از دانشجویISM- مؤسسه ”

موزشی کشتی سازی و موضوعات مرتبط به اینخارجی به ویژه از کشورھای جھان سوم تشکيل می دھند. مؤسسه در تدوین و ارائه برنامه ھای آ

کشورھا کمک می کند.

پای شرقی اجراء می شود به طور فعال“ در برنامه ھای تحقيقاتی اروپا که متویل آنھا ”اتحادیه اروپا“ است و توسط چند کشور اروISM- مؤسسه ”

ان“ آمریکا تبادل دانشجو دارد.حضور دارد. در ھمين راستا این مؤسسه با دیگر دانشگاه ھای اروپا و ھمچنين دانشگاه ”ميشيگ

دارد و در حال حاضر ھمکاری ھای تحقيقاتیاین مؤسسه عCقه زیادی به ایجاد ھمکاری و ارتباط مؤسسات آموزشی دریائی دیگر در سطح دنيا 

یاTت متحده آمریکا و بسياری از کشورھای دیگربسياری با دانشگاه ھای کشورھائی چون یونان - اندونزی، جمھوری خلق چين، لھستان، ترکيه، ا

اروپای شرقی دارد.

● سوئد

▪ دانشگاه دریائی مالمو

مالمو در سال  دریائی  (١٩٨٣دانشگاه  دریانوردی  به وسيله سازمان جھانی  ميCدی،   IMOمتخصان کارآزموده در صنعت افزایش  به منظور  ) و 

ر امر آموزش نيروی کار و افزایش سطحدریانوردی در شھر مالموی کشور سوئد تأسيس شد. سازمان جھانی دریانوردی تCش بسيار زیادی د

اطCعات عمومی در زمينه حفظ محيط دریا می کند.

دروس تدریس شده در دانشگاه مالمو بيشتر دردر این دانشگاه بيش از یکصد استاد متخصص و مشھور بين المللی مشغول به تردیس می باشند و 

زمينه علوم و فنون دریائی است و پاسخی واقعی به عCقه مندان به اینگونه رشته ھا است.

می کند.ھمچنين روش تدریس به گونه ای است که توازن بسيار خوبی را بين دروس تئوری و عملی برقرار 

 دانشنامه و یا مدرک استادی دریافت می کنند.دانشجویان، نسبت به طول دوره تحصيل خود مدارک مختلفی از قبيل؛ گواھينامه فارغ التحصيلی،

 ماه است. Tزم به ذکر است حداقل٧ ماه و گرفتن گواھينامه حدود ١٣ ماه و دانشنامه حدود ١٧استاندارد زمانی برای گرفتن مدرک استادی حدود 

شرایط ورود به این دانشگاه، داشتن مدارک ليسانس است.

٩ روز تا حدود ٣ه کوتاه مدت - که طول دوره آن از البته در کنار این آموزش ھا، دانشگاه دریائی مالمو یک سری دوره ھای آموزشی تخصصی پيشرفت

ھفته است - نيز برای افزایش اطCعات عCقه مندان ارائه می دھد.

ریا، آموزش دریانوردان، مدیریت بندر و حمل ودروسی که در این دانشگاه تدریس می شود شامل؛ مدیریت دریائی، حفظ محيط زیست و ایمنی در د

نقل در دریا و خشکی و ... است.

ا، با دفتر پذیرش دانشجو ارتباط برقرار کنند و یا باعCقه مندان می توانند با استفاده از فرم درخواست ثبت نام دانشگاه و ھمچنين دفترچه راھنم

سایت اینترنتی دانشگاه ارتباط داشته باشد.

www.wmu.se

info@wmu.seایتاليا ●

▪ دانشگاه بين المللی دریائی تریست

 ميCدی و با توافق سازمان ميCدی و با توافق سازمان جھانی دریانوردی، در شھر رُم ایتاليا١٩٨٨دانشگاه بين المللی دریائی تریست در مارس 

تأسيس شد.

سراسر جھان به این دانشگاه آمده و برای افزایشاکثر دروس ارائه شده در دانشگاه دریائی تریست در زمينه علوم دریائی است و دانشجویان از 
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شگاه به زبان انگليسی است.اطCعات و برحسب عCقه خود در رشته ھای ارائه شده ثبت نام می کنند. تدریس دروس در این دان

مارس  با حضور ١٩٨٩در  تریست،  بين المللی  دانشگاه  آموزشی  دوره  اولين  ميCدی  آسيا، خاورميانه،٢٠  مختلف جھان؛  نقاط  از  دانشجو   

آمریکای Tتين و اروپا تشکيل شد.

. البته دروس دیگری از قبيل؛ ھفته ود و بيشتر موضوعات ارائه شده مربوط به حوادث و وقایع دریائی و ایمنی در دریا بود١٣دوره آموزشی حدود 

ا زمين و ... نيز در دانشگاه تدریس می شود، اما ھدفجلوگيری از خطرات احتمالی در بندر و دریا، سازماندھی مدیریت بنادر، نقشه برداری از آب ھ

اصلی از تأسيس این دانشگاه تدریس دروس در زمينه حفظ امنيت و ایمنی در دریا است.

ایجاد امنيت در دریا و جلوگيری از آلودگی دریامی توان گفت این مؤسسه اولين آموزشگاه بين المللی دریانوردی است که ھدف اصلی تأسيس آن، 

است.

 بيشتر آنان انگليسی، سوئدی، ھلندی،اکثر مدرسان دانشگاه دریائی تریست، از طرف سازمان جھانی دریانوردی معرفی می شوند و مليت

کانادائی، آمریکائی و ایتاليائی است.

برای کسب اطCعات بيشتر می توانيد با وب سایت دانشگاه ارتباط برقرار کنيد.

www.imoima.org

● لھستان

)GMU▪ دانشگاه دریائی (

ن و قاره اروپا ميCدی کار خود را آغاز کرد. این دانشگاه یکی از بزرگترین مؤسسات آموزش عالی کشور لھستا١٩٢٠دانشگاه دریائی گدینيا در سال 

است.

 دانشکده مھندسی دریا، مھندسی الکترونيک، دریانوردی و مدیریت بازرگانی است.۴این دانشگاه متشکل از 

 در این دانشگاه شامل دانشجو در این دانشگاه در رشته ھای مختلف مشغول به تحصيل می باشند. رشته ھای ارائه شده٨٠٠در حال حاض حدود 

ات بندری، مدیریت مھندسی تعميرات، سيستممواردی چون حمل و نقل دریائی، مدیریت بندر و نيروی انسانی، تکنولوژی تعمير کشتی و تجھيز

ترونيکی رادیوئی، مدیریت طرح ھای تجاری،الکترومکانيکی کشتی، کنترل سيستم کامپيوتری کشتی، مھندسی الکترونيک در دریا، ارتباط الک

نيک، تکنولوژی تغذیه و ... است.مدیریت ھتلداری و خدمات توریسم، مدیریت حمل کاT در دریا، مدیریت بازرگانی، تجارت الکترو

 است. گروه مدرسان اینIMOھانی دریانوردی برنامه ھای آموزشی ارائه شده در این دانشگاه مورد تأیيد وزارت آموزش و پرورش و سازمان ج

 فرمانده و ... می باشند.دانشگاه اکثراً دارای مدارک دکترا و یا باTترین مدرک دریائی مانند، افسر، سرمھندس کشتی،

 است که عبارتند از: کشتی آموزشی را در اختيار دانشجویان جھت آموزش ھای عملی و فراگيری بھتر آنھا قرار داده٢این دانشگاه 

S/V DAR MLODZIEZ) کشتی ١

Y.قات کرده استCیک کشتی باشکوه و معروف جھت آموزش که اکثریت بنادر جھان را م :

RTS HORYZONT II) کشتی ٢

شد.یک کشتی آموزشی - تحقيقاتی که در سفرھای تحقيقاتی به قطب شمال و جنوب از آن استفاده می 

 ایمنی و سCمت آنھا در دریا و ھمچنين حفظبرنامه ھای آموزشی ارائه شده در این دانشگاه در جھت آموزش مھارت دانشجویان و افزایش سطح

اکوسيستم دریائی طراحی شده است.

 مؤسسه١٨و ھمچنين معاوضه دانشجو را با ھمچنين این دانشگاه، برای افزایش توان علمی خود، با ھمکاری ھای مشترک نيروھای تحقيقاتی 

 در دستور کار خود دارد.IAMU و مرکز بين المللی دانشگاه ھای دریائی EUAآموزش عالی دریانوردی دیگر از قبيل؛ اتحادیه دانشگاه ھای اروپا 

برای افزایش اطCعات و ارتباط با این دانشگاه می توانيد به وب سایت زیر مراجعه کنيد.

http://www.am.gdynia.pl

▪ دانشگاه دریائی شزین

مھ فراگيری علوم و  برای  مناسب  آوردن فرصتی  فراھم  با  لھستان  دریائی شزین در کشور  آتيهدانشگاه  و  دریائی، شغل  ارت ھای اساسی 

شگاه آماده سازی دانشجویان برای رقابت مؤثر دردانشجویانش را در زمينه ھای مختلف اقتصاد دریائی و دریانوردی تضمين می کند. ھدف این دان

ه، دانشجویان را قادر می سازد که با در دستتمامی بازارھای تخصصی جھان پس از پایان تحصيل است. تکميل دوره ھای آموزشی در این دانشگا
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رد پھنه دریاھا شوند و یا به عنوان مھندس یا مدیر ارشد،گرفتن رھبری امور تجاری و با ھدایت ناوگان ھای ماھيگيری و دریائی در مقام یک فرمانده وا

عمليات در ناوگان و بندر را زیرنظر داشته باشند.

 موضوع مھم و اساسی می باشند که افسر یک ناوگان تجاری یا ماھيگيری٣ایمنی کشتيرانی، قابليت اطمينان و اقتصادی بودن عمليات کشتی، 

باید با آنھا سر و کار داشته باشد. و برای حفظ و ارتقاء این عوامل تCش کند.

 شيوه ھای جذاب و با تجھيزاتی نظير آزمایشگاه ھادانشگاه دریائی شزین برای تضمين رتبه کيفی باT، تحصيCت را در دوره ھای آموزشی مدرن و به

 کادر علمی برجسته است که عCوه بر مدارکو کارگاه ھای آموزشی و گاه در عرشه کشتی ھای آموزشی ارائه می دھد. دانشگاه ھمچنين دارای

انی در انتظار افرادی است که با انگيزه ھای قوی وباTی آکادميک، عناوین و افتخارات علمی و شغلی بسياری دارند. ھيجا و جاذبه ھای شغلی فراو

يل و مطالعه را جبران کند.اراده محکم وارد عرصه فراگيری آموزش ھای دریائی می شوند که می تواند سختی ھای دوران تحص

اھيگيری و تحقيقاتی قرار داده اند و دانشگاه شزیندریاھا و اقيانوس ھا راه ھای وسيع و گسترده ای را در مقابل ھزاران کشتی و قایق تجاری، م

انش آموخته این دانشگاه که در حال حاضر در عرشهمی تواند رؤیای جوانان را برای کار در عرصه دریا تحقق بخشد و این مسئله را چندین ھزار د

کشتی ھای لھستانی و بين المللی با شایستگی در حال فعاليت  ھستند، به اثبات می رساند.

● دانشگاه ھای دریائی بين المللی

▪ دانشکده علوم، فن آوری و حمل ونقل دریائی جھان عرب

) کشورھای عربستان سعودی و کویت است. اما شعبه ھائی از اینAASTMTمقر اصلی دانشکده علوم و فن آوری و حمل و نقل دریائی جھان عرب (

ن ليگ عرب مسئوليت تعليم و تربيت ھزارانآکادمی در امارات متحده عربی، بحرین، قطر و قاره نيز تأسيس شده است. این سازمان به عنوا

دانشجوی دریائی را بر عھده دارد.

AASTMTموفق در واقع حلقه اتصال مراکز آموزش دریائی کشورھای عرب محسوب می شود. این آکادمی در ارائه ًCسيستم یکپارچه آموزشی کام 

 و تحقيقاتی متمایز است.است. علوم و فن آوری و حمل ونقل دریائی جھان عرب در تکاپوی ارائه خدمات تحصيلی - آموزشی

 ميCدی تاکنون به فعاليت ھای زیر دست یافته است.١٩٩٩این آکادمی از سال 

 در جھان دست یافت.٩٠٠١ آکادمی به باTترین گواھينامه ایزو ٩٩- در سپتامبر 

 -AASTMT پس از رشد و توسعه کيفيت سيستم بيمه و تحت پوشش قرار گرفتن برنامه ھای مطالعاتی به :BSc.منجر شد 

یت و تکنولوژی و کالج حسابرسی و کالج آکادمی شامل کالج حمل ونقل و تکنولوژی دریائی، کالج مھندسی و تکنولوژی، کالج مدیر۴- درجه بندی 

تکنولوژی اطCعات نيز آغاز شد.

 تخصصیMScبه ارائه سطوح باTتر از دیپلم و درجات با توجه به نيازھای آینده مبنی بر افزایش تعداد فارغ التحصيCن سراسر جھان، آکادمی شروع 

در کالج ھا کرده است و این کار در حقيقت گام بلندی در جھت مطالعات عالی تر می باشد.

ایز عالی نھاد جدید نيز تأسيس شده است. یکی از آنھا مؤسسه مدیریت عالی با ھدف ارائه واحدھای متم٢به منظور حمایت از تحصيCت عالی 

ر ارائه خدمات آموزشی به خدمات تحقيقی ومی باشد که نياز امروز در مورد کارھای حرفه ای و بازرگانی است. ھمچنين این مؤسسه عCوه ب

مشاوره ای نيز می پردازد.

ا که شامل برنامه ھای گوناگون آموزشی ونھاد دوم مؤسسه خCقيت و کيفيت است که نقش قابل مCحظه ای در تقویت روابط و صنعت دارد. چر

 دست یابند.٩٠٠٠بھتر بتوانند به ایزو خدمات مشاوره ای به کمپانی ھا و شرکت ھای صنعتی می باشد و این کار موجب می شود تا آنھا 

 دریائی مجموعه یکپارچه شبيه سازی را ایجاد کرده کهبا توجه به تأکيد آکادمی بر تأمين آخرین دستاردھای تکنولوژی، کالج حمل و نقل و تکنولوژی

 ميليون١٢. این مجموعه شبيه سازی شده بالغ بر به منظور آموزش انواع مانورھای دریائی و حفاظت محيط ھای دریائی از آلودگی تعبيه شده است

 ميليون دTر آمریکا نيز از طرف ژاپن به عنوان حمایت ھای خارجی به حساب آکادمی شده است.٣۵دTر ارزش دارد و باعث افزایش 

می شد نسبت اساتيد به دنشجویان بود. اما در حالبرای مدت طوTنی استانداردی که به منظور قضاوت و ارزیابی روند آموزشی مورد استفاده واقع 

 عامل، آکادمی به عنوان یکی از٢ت. با توجه به این حاضر عامل دیگری نيز مورد استناد قرار می گيرد و آن ھم نسبت کامپيوترھا به دانشجویان اس

ه عنوان ليگ عرب مسئوليت ھای خود را به عنوانپيشرفته ترین انشگاه ھا شناخته می شود که نسبت ھر دو عامل در آن دخيل است. این سازمان ب

 وسيله ای برای اتصال کارھای عرب به منظور پيشرفت روابط بين المللی محسوب می شودAASTMTیک سازمان تخصصی انجام می دھد. در واقع 

 طریق ارائه برخی برنامه ھا در عربستان سعودی وکه دانشجویان آن نيز از برنامه ھای آن بھره مند می شوند، چرا که باعث گسترش خدمات آن از
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 ھمچنين در قاھره تأسيس شده است.کویت شده است. در عين حال شعبه ھای جدیدی از آکادمی در امارات عربی متحده، بحرین، قطر و

راکز شبانه روزی را برای دانشجویان فراھم کرده استآکادمی مذکور راه را برای رسيدن دانشجویان به اھداف و دستاوردھا ھموار کرده است. زیرا م

زشی را می توان به این امکانات اضافه کرد. درکه به آخرین و جدیدترین تجھيزات و امکانات رفاھی و تفریحی مجھز شده است و احداث سالن ور

 و این امر موجب شده تا آکادمی به عنوان یکضمن این مجموعه با برخوردرای از استخر شنای المپيک نيز به مجموعه ای کامل تبدیل شده است

بھره مند شوند. آکادمی گام ھای بلندی را نيز در جھتدھکده المپيک یکپارچه به نظر برسد که فدراسيون عرب و کلوپ ھای ورزشی نيز از امکانات آن 

نحو احسن ارائه کند. تمام اینھا از طریق مرکزاستقرار و یکپارچه کردن سيستم اطCعاتی و آموزشی برداشته است تا بتواند خدمات خود را به 

دمات می پردازد.شبکه کامپيوتر آکادمی ایجاد شده است که برای کارکنان و دانشجویان در بلندمدت به ارائه خ

AASTMTيازھای حال و آینده بازار آماده سازد. ھمواره قصد ایجاد یک سيستم یکپارچه آموزشی را داشته که بتواند دانشجویان خود را برای ن

ارا افزایش سطح آموزشی و تحصيلی دانشجویان  مؤثری در جھت  ميانآکادمی ھمواره قصد داشته کارھای  نيز در  دليل  به ھمين  ئه کند. 

 انتخابIMO دانشگاه بين المللی دیگر آکادمی به عنوان نماینده مؤسسات و دانشگاه ھای بين المللی ۶دانشگاه ھای دریانوردی سراسر جھان با 

منيت بين المللی در سيرھای اقيانوسی است.شده است و ھدف اصلی آنھا پایه ریزی یک شبکه جھانی ميان دانشکده ھای دریانوردی و تقویت ا

ینده“ را گروه در حال کار در زمينه تحصيCت و آموزش دریائی است که قرار است چيزی به عنوان ”نسل آ٣در عين حال آکادمی عھده دار یکی از 

پایه ریزی کند.

 و امکانات بيشتری استفاده کند. در ضمن آکادمی باآکادمی به منظور تقویت روند آموزشی و تحقيقاتی قصد دارد. از کادر تخصصی تر و Tبراتوارھا

ارھای نوین بگشاید.تأسيس یک کتابخانه مدرن با آخرین تکنولوژی روز نيز در تCش است که افق جدیدی را بر روی ک

ئی است که به واقع بتوانند مدعی یک دھکده المپيکدر زمينه حمایت از ورزش ھای قھرمانی نيز آکادمی در تCش برای تأمين امکانات برای گروه ھا

ست.▪ اتحادیه بين المللی دانشگاه ھای دریائیبرای آکادمی باشند. اما اصلی ترین ھدف آکادمی تمایز خدمات آموزشی و تحصيلی برای جامعه ا

 ميCدی پایه گذاری شد. ھدف از١٩٩٩ قاره جھان در نوامبر سال ۵) توسط دانشگاه به نمایندگی از IAMUاتحادیه بين المللی دانشگاه ھای دریائی (

 المللی در عصر سریع و بی وقفه جھانی شدنتأسيس این اتحادیه شناسائی اھميت و جایگاه آموزش و تعليمات دریائی در عرصه کشتيرانی بين

 دانشگاه و مؤسسه۴۴ از زمان تأسيس خود به شکل قابل مCحظه ای اعضاء خود را افزایش داده است و در حال حاضر IAMUعنوان شده است. 

آموزش دریائی از سراسر جھان در آن عضویت دارند.

 عبارتند از:IAMUدانشگاه ھای بنيانگذار 

) دانشکده علم و فن آوری و حمل و نقل دریائی عرب (به نمایندگی از قاره آفریقا)١

) کالج دریائی استراليا (اقيانوسيه)٢

)) دانشگاه کاردیف (اروپای غربی که اکنون دانشگاه پلی تکنيک کاتالينا جایگزین آن شده است٣

ی سابق)) دانشگاه فنی استانبول، دانشکده علوم دریائی (مدیترانه، دریای سياه اروپای مرکزی و شرق۴

است)) دانشگاه دریانوردی مرکانتيل در کوبه (آسيا) که اکنون به دانشگاه کوبه تغيير نام داده ۵

) آکادمی مرکزی دریانوردی (آمریکا و منطقه دریای کارایيب)۶

) دانشگاه دریائی جھانی (نماینده عمومی)٧

ر کار خود قرار داد اند: با تأکيد بر اھميت مسئله آموزش و تعليمات دریائی، توجه به موارد و نکات زیر را در دستوIAMUتمامی اعضاء 

- صنعت کشتيرانی یک صنعت خدماتی است که در آن منابع انسانی دارای اھميت حياتی است.

موزش و تعليمات مؤثر امکان پذیر است.- تأمين و حفظ امنيت منابع انسانی شایسته و دارای صCحيت در صنایع دریائی تنھا از طریق آ

- آموزش و تعليمات در بخش ھای دریائی وابسته به موارد زیر است:

الف) جدیت آکادميک و علمی

ب) توسعه ارتباطات مشخص ميان مھارت ھای علمی و فنون مدیریت

ج) تمرکز بر کيفيت

 چون: توسعه و ایجاد یک سامانه براساس این یافته ھای مشترک به ھمکاری با یکدیگر می پردازند و درصدد دستيابی به ھدف ھاIAMUاعضاء 

ی برای جامعه دریائی بين المللی و فراھم آوردنآموزشی دریائی کامال برای نسل ھای آینده، پایه گذاری و اجراء سامانه مدیریت ایمنی دریائ

www.takbook.com

www.takbook.com



دوره ھای آموزشی استاندارد دانشجوئی و سامانه مدرک جھانی برای تعيين صCحيت ھا می باشند.

IAMU:برای دستيابی به اھداف مذکور، فعاليت ھای زیر را در دستور کار خود قرار داده است 

- تCش برای مشارکت ھر چه بيشتر دانشگاه ھا و دانشکده ھای دریائی دارای صCحيت

- حفظ ارتباط منظم و متقابل ميان اعضاء

 گروه ھای کاری- پی گيری نتایج قابل ارزشمند و قابل ارزیابی در موضوعات ویژه با اولویت پيگيری از طریق

 را به ارائه پيشنھاد پروژه ھای تازه تشویق می کند.IAMU- ارائه نتایج قابل لمس و مشخص از طریق سيستم پروژه ای که اعضاء 

- برپائی مجمع عمومی ساTنه

ھيئت تحریریه- انتشار اخبار و خCصه فعاليت ھا و مقاTت تحقيقی و ... از طریق نشریات دوره ای آکادميک 

IAMU از طریق فعاليت ھای (دانشجویان) IAMU- ایجاد یک شبکه بين المللی دانشجوئی مؤسسات عضو 

)WMU▪ دانشگاه دریائی جھانی (

است - فعاليت می کند. از ھمين رو این دانشگاهدانشگاه دریائی جھانی زیرنظر سازمان دریائی بين المللی - که یک آژانس تخصصی سازمان ملل 

 در وقع سازمانی از سوی جامعه دریائی بين المللی استWMUاز موقعيت امتيازھا و مصونيت ھای نھادینه سازمان ملل در سوئد برخوردار است. 

نام مجمع  توسط قطع  تقویت اھداف و دستاوردھای سازمان دریائی١٩٨٣ در جوTی IMOکه  نيز  پایه گذاری شد و ھدف عمده آن  ميCدی   

بين المللی و کشورھای عضو آن در سراسر جھان است.

 تصویب شده است و باید در برابر دبير کل،IMOعمده فعاليت ھای دانشگاه دریائی جھانی براساس چارچوبی صورت می گيرد که از سوی مجمع 

 دولت، صنایع و مؤسسات کاری و آموزشی۵٠ پاسخگو باشد. ھمچنين یک ھيئت مدیره بين المللی متشکل از نمایندگان حدوداً IMOشورا و مجمع 

 ارائه می دھد و بروشوری ساTنه حاویIMOمختلف بر کار آن نظارت دارد. این دانشگاه گزارش ساTنه و نحوه صرف بودجه اش را به شورای 

گزارشی کلی از فعاليت ھایش را منتشر می کند.

ورت می گيرد. این اعضاء از کشورھا، دولت ھا،عضوی در ھيئت مدیره دانشگاه دریائی جھانی براساس معيارھای گسترده جغرافيائی و حرفه ای ص

ردی بر عھده دارد که از سوی شویای سازمانسازمان ھای بين المللی، صنای و مؤسسات آموزشی و حرفه ای نمی باشند. ریاست این ھيئت را ف

 نيز می باشد.WMU رئيس IMO سال انتخاب می شود. به طور معمول، دبير کل ٢دریائی بين المللی به مدت 

ت. از زمان) که یک مرکز جھانی برای آموزش ھای پيشرفته و ارائه پژوھش ھای تخصصی به جامعه دریائی اسWMUدانشگاه دریائی جھانی (

 تاکنون از شھرت و اعتبار خوبی برخوردار بوده است.١٩٣٨تأسيس در سال 

 کشور در سراسر دنيا مشغول فعاليت  ھستند. آنھا از ارتباط نزدیکی با این١۴٠ ميCدی تاکنون در بيش از ٢٠٠٠ از سال WMUفارغ التحصيCن 

) را برای تشویق و ارتقاء استانداردھای علمی در ایمن سازیIMOدانشگاه و با یکدیگر برخوردار بوده و در واقع اھداف سازمان دریائی بين المللی (

دریاھا و کنترل آلودگی ھای زیست محيطی در آب ھا دنبال می کنند.

یا استاد مؤسسات، از جایگاه و موقعي ت ھای مھمی در عرصه آموزش و تعليم دریائیبسياری از فارغ التحصيCن این دانشگاه به عنوان رئيس 

بنادر و شرکت ھای کشتيرانی یا نيز در مؤسسات و اداره ھای دریائی  یا بهبرخوردار ھستند. سایرین   از مناصب گوناگون برخوردار ھستند. و 

ر سياستگذاری ھای کشور خود و منطقه از نقشینمایندگی از دولت ھایشان در برخی سازمان ھا و مؤسسات جھانی حضور دارند و به این ترتيب د

IMO به طور روزافزونی برای شرکت در کنگره ھا و کنفرانس ھای دریائی ھمچون WMUھدایت گر و تأثيرگذار برخوردار ھستند. ھمچنين فارغ التحصيCن 

دعوت به عمل می آید.

)Seagull▪ مؤسسه آموزش دریائی (

ی استفاده می کند دست اندرکاران آنمؤسسه آموزشی سيگل یکی از مراکز اصلی آموزش دریائی است که برای آموزش از سيستم کامپيوتر

د.درصدد دریافت مجوز و صCحيت کاری در مکان ھائی از قبيل کCس درس، منزل و حتی در کشتی ھستن

یابی قابل قبولی استفاده می کند.سيگل بر مبنای قوانين و مقررات خاطرنشان می کند که در آموزش از سيستم ھا و ابزارھای ارز

 و مشاغلی که در ارتباط با آن منحصربه فرد است و این مورد را ”برد کتابخانه“ می نامند.STCWسيگل در ارائه واحدھای 

 درCBTانه الکترونيکی مذکور برای ارائه واحدھای ھزاران دریانورد به طور پيوسته در حال برخورداری از شيوه ھای آموزشی سيگل ھستند و کتابخ

موزش دھندگان در صنایع دریانوردی محسوبھزاران کشتی در سراسر جھان مورد استفاده قرار می گيرد. به طور قطع سيگل یکی از بھترین آ
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می شود.

 مجموعه دریانوردی فعاليت می کنند.۴دفاتر دریانوردی سيگل به منظور حمایت بيشتر از متقاضيان در 

می شود که سيگل از نيازھای این صنعت وجلسات گروھی که به طور منظم برگزار می شود به ھمراه بسياری از پروژه ھای متقاضيان موجب 

بھترین ابزار فعاليت آگاه باشد.

 ميCدی دو٢٠٠٢عت دریانوردی است. در سال تاریخ تأسيس سيگل دربردارنده دانش و منابع مالی دو کمپانی بزرگ در تکنولوژی آموزشی و صن

سيس شد تا بتواند خدمات بھتری در بازار آسيا ارائهمجموعه نروژی و آمریکای شمالی به یکدیگر پيوستند و در ھمان سال نيز دفتری در سنگاپور تأ

 ميCدی نيز چھارمين دفتر در انگلستان تأسيس شد.٢٠٠۴دھد و تا اکتبر سال 

IMO● دانشگاه ھای 

▪ مؤسسات آموزشی سازمان جھانی دریانوردی

. ھمچنان که در قرن اخير نيز داشتهصنعت امروزه کشتيرانی ماحصل تCش تدریجی و مداومی است که نقشی حياتی در تجارت جھانی دارد

 عامل اساسی یعنی فن آوری و عامل انسانی بستگی دارد. حتی اگر طراحی و تجھيز یک٢است. موفقيت در این صنعت ھمواره در حال تغيير به 

سنخيتی نداشته باشند یا بيشتر از محدودهکشتی به بھترین نحو انجام شده باشد ولی خدمه آن آموزش کافی ندیده باشند یا با شغل خویش 

ھا به فن آوری ھای  نوین بستگی نخواھد داشتسن شغلی خيوش مشغول به کار باشند. چنين کشتی زیراستاندارد قرار دارد. آینده کشتيرانی تن

خواھند گرفت.بلکه بيشتر به کيفيت کار متخصصان و کارشناسانی بستگی دارد که این فن آوری ھا را به کار 

ؤسسات آموزشی دریانوردی“ را راه اندازی کردهسازمان جھانی دریانوردی با ھدف تأمين یک منبع اطCعاتی جھان، سرویس آن Tین ”خCصه ای از م

 است که تماماً توسط این مؤسسات آموزشیاست. محتوای این اطCعات مختصر شامل نوع تجھيزات، دوره ھای آموزشی و دوره ھای کوتاه مدتی

ھنمای مرجع راه اندازی شده است. وجود نام یکارائه می شوند. Tزم است به این نکته توجه شود که این سرویس آن Tین صرفاً به عنوان یک را

مؤسسه در این راھنما باید به معنی تأیيد پيشنھاد سازمان جھانی دریانوردی تلقی شود.

نوع سؤالی درباره اطCعات داده شده را ازسازمان جھانی دریانوردی مسئول صنعت اطCعات ارائه شده در این راھنمای مرجع نمی باشد. ھر 

 در این خصوص پاسخگو نمی باشد.IMOمؤسسه موردنظر استعCم فرمائيد و 

)IMLI▪ مؤسسه حقوقی سازمان جھانی دریانوردی (

برای آموزش فارغ الت حصيCن رشته حقوق بين الملل دریا است.مؤسسه حقوقی سازمان جھانی دریانوردی مرکز بين المللی شناخته شده ای 

مقررات بين المللی وضع شده توسط سازمان جھانی دریانوردی در درجه اول اھميت قرار دارد.

ه حقوق بين الملل دریا در اختيار داوطلبان واجدامکانات فوق العاده مناسب آموزشی، مطالعاتی و تحقيقاتی پيشرفته از سوی این مؤسسه در رشت

 ھای قانونی برای کمک به دانشجویان در جریانشرایط به ویژه از کشورھای در حال توسعه قرار می گيرد. در ضمن روش ھای فنی تھيه پيش نویس

 تأکيد قرار می گيرد.تطبيق قوانين مربوط به قراردادھا و معاھدات بين المللی با قوانين داخلی کشورھا نيز مورد

 مقررات بين المللی وضع شده توسط سازمان جھانییکی از ضروریات اجراء یک طرح دریانوردی با اداره یک کشتی، توانائی اجراء کنوانسيون ھا و

 مناسبی ھستند که بتوانند قوانين کنوانسيون ھا ودریاوردی و دیگر سازمان ھای بين المللی است. از این رو کشورھا نيازمند سازمان ھای حقوقی

و مواقع کاربردی تدوین نمایند.مقررات بين المللی را با قوانين ملی خویش تطابق داده و روند اجرائی قوانين را در شرایط 

اسب باشد تا بتواند نسبت به بررسی،سازمان حقوقی مناسب در ھر کشوری باید متضمن یک نظام حقوقی به روز، ھمراه با یک سيستم من

اید از تغييرات جدید قانون بين المللی دریانوردی و آخرینبازبينی و ایجاد تغيير در نحوه قانونگذاری اقدام نماید ھمچنين اعضاء این سازمان حقوقی ب

. از ھمين رو کشورھا و البته صنعت کشتيرانی بهتحوTت در زمينه فن آوری ھای دریائی و قوانين مربوط به کشتی ھا آگاھی به روز داشته باشند

نياز دارند و  به افرادی که مھارت و تجربه کافی در تھيهاستفاده از خدمات کارشناسان حقوقی متخصصين در قوانين کشتيرانی و دریانوردی 

نين تکميلی و ضروری جھت اجراء قوانين اصلی درپيش نویس مقررات قانونی از قبيل تھيه مقررات اوليه (کدگذاری، تعيين وضعيت و غيره) و قوا

سطح کشوری و صنعتی را داشته باشند نياز خواھد بود.

 ھستند، ولی اغلب آنھا از تعداد مناسبعلی رغم اینکه بسياری از کشورھای در حال توسعه از تعداد مناسب کارشناسان حقوقی برخوردار

وردی طرح ھای مھمی برای تأمين نظرات کارشناسیمتخصصان وارد به قواین دریانوردی برخوردار نمی باشند، به ھمين منظور سازمان جھانی دریان

ائه نموده است. با درخواست کشورھا درو کمک ھای فنی در وضع قوانين و مقررات دریائی تحت پوشش ”برنامه جامع ھمکاری ھای فنی“ ار
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ارشناسان سازمان جھانی دریانوردی و درخصوص ارائه طرح و تھيه مقررات حققوی جدید نظرات کارشناسی و کمک ھای فنی ارائه می شود. ک

استخدام می شوند، نسبت به ارائه نظراتمواقع ضروری مشاوران و متخصصانی که برای دوره ھای کوتاه مدت و با ھزینه کشورھای متقاضی 

 از یک یا چند بازدید کوتاه از کشور متقاضی،کارشناسی و کمک ھای فنی اقدام می نمایند. کارشناسان منطقه ای سازمان جھانی دریانوردی پس

 ماه سنبت به استخدام و۶ الی ٣ به مد معموTً پيشنھادھای خود را مطرح خواھند کرد. چنانچه متخصصان و مشاوران دیگری نز موردنياز باشند،

ورھای درخواست کننده کمک بسيار مفيدی بودهاعزام آنھا اقدام خواھد شد.با اینکه خدمات مشاوره ای به ھمراه کمک ھای فنی برای اکثر کش

خواھد بود. چيزی که تمام کشورھای در حالاست ولی به طور کلی چنين راه حل ھائی کارآئی محدود داشته و در درازمدت پاسخگوی نيازھا ن

قوقی بومی است که ابتدا بتوانند براساس یکتوسعه نياز دارند تنھا یک نظام حقوقی دریائی مناسب نيست. بلکه یک مجموعه از کارشناسان ح

 بازنگری و ارزیابی نمایند، ھمچنين در مواقع ضروریبرنامه منظم بر اجراء قوانين جاری اشراف داشته باشند. دوم اینکه مراحل اجرائی قوانين را

یند و در صورت نياز بتوانند متن پيش نویس حقوقینسبت به تغيير و اصCح قوانين و مقررات و یا حتی اظھارنظر در خصوص قوانين جدید اقدام نما

اساسی این مجموعه است که باید بر پایه یکمناسب را جھت مCحظه و تصویب تھيه و در اختيار مراجع ذی صCح قرار دھند. این وظيفه مھم و 

ران و متخصصان برآورده نمی شود.برنامه مداوم تعقيب و اجراء شود، بنابراین نياز فوق تنھا از طریق بازدید کوتاه مدت مشاو

▪ مراکز آموزشی جزیره مالت

که از آب وھوای مطبوع مدیترانه ای برخوردار است.کشور مالت به عنوان یکی از کشورھای عضو اتحادیه اروپا دارای قدمتی تاریخی و فرھنگی است 

 کيلومتر مربع که مردم آن به ميھمان نوازی و مھربانی شھرت دارند.٣٠٠٠این کشور جزیره کوچکی است با وسعت 

ن ماقبل تاریخ برمی گردد، یعنی به دوران قبل ازآثار باستانی متعدد موجود در این جزیره گواھی است بر قدمت تاریخی این سرزمين که به دورا

ی گذاشته اند. کارتاژھا، روميان باستان، اعراب،فينيقی ھا که فرھنگ و تمدن خویش را به این سرزمين آوردند و آثار مشھودی ھم از خود به جا

ود را برای جانشينان و وارثان خود باقی گذاردند کهنورمندی ھا، نجيب زادگان سينت جورج تورشليم، فرانسویان و انگليسی ھا نيز ھرکدام ميراث خ

 ميCدی به استقCل رسيد.١٩۶۴تمامی آنھا موجب وضعيت کنونی منحصربه فرد مالت شده است. این کشور در سال 

ھای روزانه به روم و لندن و پروژه ھای ھفتگی بهورود به کشور مالت از طری قھر کشور اروپائی و سایر نقاط جھانی به آسانی ميسر است. پرواز

 نوبت برنامه حرکتی٣ که ھفته ای Ro-Roی شھرھای بزرگ کشورھای اروپائی، آفریقای  شمالی و خاورميانه دایر است. با یک کشتی مسافربر

رای یادگيری و ینز مرکز آموزش بين المللی می سازد.دارد می توان به جزیره سيسيل عزیمت کرد. تمامی موارد فوق جزیره مالت را مکانی ایده آل ب

اه با لنگرگاه ھای ممتاز، عميق و ایمن در خدمت توسعهاز دیرباز جزیره مالت در حصار دریا بوده است. موقعيت استراتژیک آن در مرکز مدیترانه ھمر

سيرھای بزرگ دریائی است که به مرکزی برایاین کشور به عنوان یک مرکز دریانوردی بوده است. لنگرگاه ھای این جزیره مکان امنی برای م

مبادTت تجاری توسعه یافته است.

ی تدوین شده اند، دریانوردی و بازرگانی در دریایبا تأثير مقررات پذیرفته شده و اجرائی قانون دریانوردی که به دفعات توسط شورای دریانورد

مدیترانه شکوفا شده است.

 نيز جزء جدائی ناپذیر حرفه آنان شده است. دروضعيت جزیره مالت نشان می دھد که شناخت و احترام به قانون دریانوردی در ميان مردم جزیره

 ميCدی١٩٨٢ی سازمان ملل متحد در سال حقيقت ھمين قانونگذاری سنتی منجر به طرح ابتکاری ارائه شده توسط کشور مالت در مجمع عموم

) نيز می باشد. ضمن اینکه اینREMPECمدیترانه (بود. جزیره مالت ميزبان جلسات مرکز جلوگيری از آلودگی زیست محيطی دریائی در منطه دریای 

 کند.مرکز زیرنظر برنامه محيط زیست سازمان ملل و تحت اداره سازمان جھانی دریانوردی فعاليت می

▪ مؤسسه حقوق بين الملل دریانوردی

وسط اساتيد مقيم متشکل از یک مدیر و یکاین مؤسسه تحت نظارت، کنترل و مدیریت یک ھيئت رئيسه اداره می شود. تدریس در این مؤسسه ت

حوTت منطقه ای تکميل می شود. کميته ای نيز ھماھنگی ونفر کارمند بين المللی تمام وقت انجام می شود. کار آنھا با ارائه مقاTتی درباره آخرین ت

برنامه ھای آموزشی و تحقيقاتی و تنظيم روابط کارکنان به مدیریت مؤسسه کمک می نمای نيز اعضاءاجراء  د. یک کارمند اداری و یک منشی 

مؤسسه را تکميل می نمایند.

انوردی پرداخت می شود، کل ھزینه ھا اداره اینبه جز کمک ھائی که از طرف دولت مالت که براساس موافقتنامه این کشور با سازمان جھانی دری

 برای آن در نظر گرفته نمی شود.IMOمؤسسه از طریق بودجه ھای اھدائی تأمين می شود و ھيچ بودجه ای از طریق سازمان 

MARTECAID▪ وب سایت 
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 ميCدی به بھره برداری رسيد.٢٠٠٢ال طرح الکترونيکی ارائه کمک ھای فنی مستقيم که توسط کشورھای عضو تھيه شده است. در اواخر س

 قابل دسترس است.Technical Co-operation در بخش ھمکاری ھای فنی www.imo.orgاطCعات این طرح در وب سایت سازمان به نشانی 

مان قرار دھند.کشورھای عضو سازمان می توانند اطCعات خود را مستقيماً از طریق اینترنت درون وب سایت ساز

CMTI▪ وب سایت خCصه ای از مؤسسات آموزشی دریانوردی 

Technical Co-Operation در بخش  www.imo.org ميCدی به بھره برداری رسيد. این وب سایت به نشانی ٢٠٠٣ نيز در اواخر سال CMTIوب سایت 

 مربوط به واحدھای درسی دیگرقابل دسترسی است. از مؤسسات آموزش دریائی دعوت می شود که از طریق مسئوTن ذی ربط، اطCعات

نيز خ واسته شده است که اطCعات مربوط بهمؤسسات را با وارد کردن رمز ورود حفاظت شده دریافت نمایند. از مسئوTن کشورھای عضو 

 قرار دھند.MARTECAID و CMTIھمکاری ھای دوجانبه دریانوردی و مؤسسات آموزش دریانوردی را در اختيار وب سایت 

 از مراکز آموزشیIMO▪ حمایت ھای 

 ميCدی، طرح جامع ھمکاری ھای فنی٢٠٠٣در پنجاه و سومين جلسه اعضاء کميته ھمکاری ھای فنی سازمان جھانی دریانوردی در ژوئن سال 

٢ ميليون دTر آمریکا برآورد شده است. یک بودجه ١۴) به تصویب رسيد. بودجه موردنياز کل این طرح حدود ITCP ميCدی (٢٠٠۵-٢٠٠۴برای سال 

 به تصویب رسيد. این مبلغITCP ھزار دلری ھم برای پشتيبانی از اقدامات اوليه طرح جدید ٨۵٠ ميليون و ٧ ميليون پوندی یعنی معادل ۵ساTنه 

 است. از این رو اميد می رود که این سطح مشارکت سازمان جھانیITCP درصد کل بودجه موردنياز جھت اجراء کامل طرح جدید ۵۶معادل 

زون کشورھای در حال توسعه به کمک ھای فنیدریانوردی باعث جذب مشارکت ھای کشورھای توسعه یافته سازمان به منظور برآوردن نياز روزاف

شود.

با توجه به اھداف درازمدت  برنامه ھائی خواھد شد که در قطعنامه ITCPبودجه دوساTنه مصوب   به تصویب رسيده بود که این٩٠١.A صرف 

برنامه ھا شامل موارد زیر می باشند:

) ظرفيت سازی به عنوان عامل مھمی در ایمنی بيشتر کشتيرانی و پاکی بيشتر اقيانوس ھا١

نداردھای بين المللی در خصوص ایمنی دریانوردی و) کمک به کشورھای در حال توسعه به منظور افزایش توانائی آنھا در تطابق با قوانين و استا٢

ابع انسانی به ویژه از طریق آموزش و افزایشکنترل و جلوگيری از آلودگی زیست محيطی دریا. (ارجحيت با طرح ھائی خواھد بود که توسعه من

ظرفيت مؤسسات آموزشی را کانون توجه قرار می دھند).

 عاملی که۴ عامل زیر برنامه ھای فنی درون سازمانی را پشتيبانی می کند. ۴بودجه دوساTنه صرف فعاليت ھائی خواھد شد که با ھدف قرار دادن 

کشتيرانی و بنادر در تطابق با استانداردھایھمزمان می توانند در افزایش توانائی ھای انسانی و سازمانی در جھت گسترش کارائی بخش ھای 

 مؤثر باشند:IMOجھانی سازمان 

) تدوین قوانين اوليه و ثانویه١

) تأسيس با تقویت سازمان ملی دریانوردی در جھت کنترل بنادر و ایمنی دریانوردی٢

STCW) حمایت از مراکز آموزشی مستقر در کشورھای در حال توسعه جھت تطابق با کنوانسيون ٣

) آموزش کارکنان دارای حقوقی و فنی مربوط به مشاغل دریانوردی۴

 منطقه آفریقا، کشورھای عربی و مدیترانه ای آسيا، جزایر اقيانوس آرام، اروپای٧ شامل طرح ھای منطقه ای در ITCPطرح جامع ھمکاری ھای فنی 

شرقی، آمریکای Tتين و حوزه کارائيب به ھمراه طرح ھای جھانی می باشد.

▪ دسترسی الکترونيکی به انتشارات سازمان جھانی دریانوردی

به عنوان برخی نشریات خاص سازمان جھانی دریانوردی   سند۴ ”طرح راھنما“ راه اندازی شد. یک سيستم رایگان الکترونيکی دسترسی به 

 قابل دسترسی می باشد.Information Resources و در بخش IMO در وب سایت ISM و کد STCW, MARPOL, FALکنوانسيون 

▪ مشارکت بانوان در طرح ھای توسعه

 مورد بازبينی قرار گرفت و از کشورھای عضو، مصرانه خواستهIWMSبرنامه سازمان جھانی دریانوردی به منظور مشارکت بانوان در بخش دریانوردی 

شد که مشارکت بانوان در این بخش را بھبود بخشند.

ر بانوان در برنامه توسعه ميCدی، طرح افزایش فرصت ھای آموزشی برای بانوان به عنوان یکی از عوامل کليدی گسترش حضو٢٠٠٢در خCل سال 

 بهITCPدی دریانوردی است که در راستای طرح سازمان جھانی دریانوردی ادامه داشت. این استراتژی باعث افزایش بينش بانوان در مشاغل کلي
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 به خودکفائی برسند.● کاناداکشورھای در حال توسعه کمک می کند تا در تأمين نيروی انسانی واجد شرایط در بخش دریانوردی

)CCGC▪ کالج گارد ساحلی (

) کانادا واقع است، مرکزی برای آموزش ھای دریانوردی است.East Coastکالج گارد ساحلی کانادا که در جزیره زیبای کيپ برتون در ساحل شرقی (

) با ارائه خدمات کيفی١٩۶۵ زبان رسمی کانادا یعنی انگليسی و فرانسوی انجام می شود. این کالج از زمان افتتاح (سال ٢در این مرکز تدریس به 

 رشته ناوبری و٢ ساله افسری، در ۴ره ھای و کسب رکورد در آموزش ھای دریانوردی شھرت خاصی پيدا کرده است. دانشجویان این کالج در دو

حلی مشغول به کار خواھند شد. از سالمھندسی کشتی مشغول به تحصيل می شوند. دانشجویانی که موفق به اتمام دوره شوند در گارد سا

 ميCدی خانم ھا موفق به حضور در این مرکز آموزشی شدند.١٩٧۴

يد و از ھمين زمان به بعد جذب یمCدی مجموعه مدرن کالج شامل: ساختمان ھای اداری - آموزشی و مسکونی به بھره برداری  رس١٩٨٠در سال 

 کشور شامل١٧ دانشجو از ٢۵۴ سال اخير تعداد ١٠نيروھای متخصص با مليت کشورھای حوزه کارائيب برای تدریس در این مرکز آغاز شد. طی 

ر گارد ساحلی کشورھایتان مشغول به کار شدند.جامائيکا، باربادوس، ترینياد، توباگو و ... دوره ھای آموزشی را در این مرکز گذرانده و د

 این زمان به بعد دیگر اماکن از ميCدی امکانات تفریحی کالج از قبيل سالن سرپوشيده ژیمناستيک و استخر نيز توسعه یافت از١٩٨٠در سال 

جمله ایستگاه بازرسی، محوطه پذیرش و انتظار نيز گسترش یافت.

مير موتور نيز تأمين شد.در ھمين زمان بود که بودجه Tزم برای آموزش مھندسان در رشته ھای ماشين آTت، جوشکاری و تع

 ھای احداثی قبل از سال آموزش عملی مھندسان و دانشجویان رشته دریانوردی توسط اساتيد نيروی دریائی و در ساختمان٨٠تا اواسط دھه 

 برابر افزایش یافت.٣ ميCدی انجام می شد که با تکميل ساختمان ھای جدید این کالج، ظرفيت پذیرش دانشجو به ١٩۶۵

 نقشه معتبر از نقشه برداران٢٨ اھداء نمود این مجموعه شامل CCGC ميCدی یک مجموعه موثق تاریخی را به ١٩٨٠ در سال A.W.Gyorfiدکتر 

وضوح مشاھده می شود. از آنجائی که ميCدی است. در این نقشه ھا تسلط فرانسه بر مناطق مختلف کانادا و از جمله کيپ برتون به ١٨قرن 

 را ترسيم نموده اند. بازدیدکنندگان می توانند نزاعتعدادی از نقشه برداران فوق تابعيت انگليسی دارن، تCش بریتانيا برای تسلط بر ھمان مناطق

 نگھداریCCGC قدرت مطرح آن روز را در یک نگاه مشاھده کنند. این مجموعه با تاریخی در کتابخانه ٢تاریخی برای تملک این سرزمين توسط 

می شود.

 ميCدی به دنبال ارائه مقاله ای در خصوص استانداردسازی زبان دریا در١٩٩٠ در سطح بين المللی بود. در سال CCGC، دھه مطرح شدن ٩٠دھه 

) از این کالج درخواست شد که این استاندارد را تبيين نماید.IMLAانجمن جھانی مقاTت دریائی (

دیو گارد ساحلی سيدنی نيز عمليات توسط نمایندگان اعزامی از این کالج در کشورھائی از قبيل ویتنام و ھنگ کنگ اجراء شد. راAnglo Seaطرح 

خود را به این کالج منتقل نمود.

 نفر در دوره ھای آموزش افسری دریانوردی از٧٧١ ميCدی و ھمزمان با بيست و پنجمين سالگرد تأسيس گارد ساحلی کانادا، تعداد ١٩٩٠در سال 

این کالج فارغ Tتحصيل شدند.

 به این کالج منتقل شد که بخش ھای پشتيبانی و عمليات رادیوئی وOntario ميCدی مرکز آموزش دریانوردی دولت فدرال کانادا از ١٩٩٢در سال 

خدمات کشتيرانی را نيز به ھمراه خود به این کالج منتقل نمود.

اورميانه نيز آغاز شده است. به حدی که در حالدر سال ھای اخير با بازنگری دوره ھای آموزش افسران دریانوردی پذیرش دانشجو از کشورھای خ

حاضر نيمی از دانشجویان این کالج از کشورھای خاورميانه می باشند.

 وVTS و Ro ماھه آميزه ای از موفقيت ٩این دوره یکی از دوره ھای جدید این کالج دوره مقدماتی ارتباطات رادیوئی و ترافيک دریائی است. در 

) کهSCOT آموزش افسری کارکنان کشتی (دوره ھمچنين ارتباطات رادیوئی و مراحل تنظيم ترافيک در دریا به دانشجویان تدریس می شود. دوره

 ميCدی نيز با ھدف آموزش به خدمه دائم کشتی برای نيل به درجه افسری اضافه شده است.٢٠٠٢ ساله است از سال ٢دوره ای 

ر و کنترل شده را برای یادگيری از قبيل مراحلدر اکثر دوره ھای آموزشی از شبيه سازھا نيز استفاده می شود، شبيه سازھا محيطی ایمن، مؤث

 موقعيت آموزشی در این کالج مستقر۵٠ شبيه ساز پيشرفته با بيش از ۶تنظيم ترافيک و چگونگی ارتباطات در شرایط بحران فراھم می سازند. 

، شبيه ساز اپراتوری رادیوئی، شبيه ساز مرکزھستند که شامل؛ شبيه ساز ترافيک کشتی، شبيه ساز راھنمای نقطه کور، شبيه ساز نيروی محرکه

ھماھنگی نجات و شبيه ساز سيستم ایمنی می باشند.

 ھفته ای ھدایت کشتی ھای کوچک نيز در٩ی با دوره ھمچنين دوره ھای جدید و کوتاه مدت دیگری از قبيل دوره مبارزه با آلودگی محيط زیست دیرائ
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این کالج ایجاد شده است.

 نفر١۵٠ دایر می باشد. در حال حاضر شمار کارمندان این کالج به SAR و دوره عمليات تحقيق و نجات نيز با مشارکت SARدوره ھای تحليل سيستم 

می رسد.

 نيز بوده است.IALA و انجمن جھانی NATO نجات این کالج ميزبان چند رویداد بين المللی از قبيل کنفرانس صلح خاورميانه، کنفرانس تحقيق و

)MI▪ مؤسسه آموزشی (

نيوفوندلند است که در مقاطع ليساMIمؤسسه  نيز یک مؤسسه آموزش دریانوردی و شيCت و وابسته به دانشگاه  نس و فوق ليسانس و 

 بخش شيCت و دریانوردی تقسيم می شود.٢ ساله و دوره ھای ھنرستان دانشجو می پذیرد. این مؤسسه به ٣ ساله و ٢دیپلم ھای یک ساله، 

)، مرکز پرورش آبزیان وCMS) مرکز شبيه سازی دریائی (OSCC دارای قسمت ھای مختلفی از جمله مراکز ایمنی و نجات ساحلی (MIمؤسسه 

) است. این مراکز در تحقيقات کاربردی و انتقالC-ASD و مرکز تحقيقات منابع و نگھداری آبزیان (MI)، بخش بين المللی C-ASDغذاھای دریائی (

 می باشند.MIفن آوری و تھيه تجھيزات آموزشی برای صنایع مختلف در خدمت 

 شده است. سازمان جھانی استاندارد به٩٠٠١ مؤسسه آموزش عمومی کانادا است که موفق به دریافت گواھينامه ایزو ۵ یکی از MIمؤسسه 

باشند. اعطاء می کند که در حفظ کيفيت توليدات و خدمات خود متعھد بوده و ھمواره در حال ارتقاء ٩٠٠١سازمان ھائی گواھينامه ایزو 

 دقيقه است.١٠ المللی حدوداً  واقع در شھری است که نقطه شروع شمال آمریکا محسوب می گردد. فاصله مؤسسه تا فرودگاه بينMIمؤسسه 

گی در قلب شھر فعال ھستند. شھر پيشرفته ای است که شب ھای آن زنده و پرھيجان است. بازار خرید و مراکز ورزشی و فرھنSt.Johnشھر 

د نيز با رشد اقتصادی خيره کننده ای مواجهھمزمان با توسعه صنعت نفت و ایجاد فرصت ھای توليد و گسترش صنعت توریسم، منطقه نيوفوندلن

شده است.

و سایر نقاط آمریکای در ایالتی واقع شده است که ترکيب فن آوری جدید و قدیم (سنتی) در آن و نزدیکی به اروپا MIمؤسسه آموزش دریانوردی 

شمالی وضعيتی منحصربه فرد به آن بخشيده است.

● استراليا

▪ دانشکده ھای دریانوردی استراليا

 در کمپ بلندابوگ استراليا می باشد.Wide Bay TAFE) دانشکده آموزش صنعت دریانوردی ١

 در بند بلندابرگ قرار دارد.TAFE Queen sland) مرکز آموزشی صنایع دریانوردی ٢

 مارگارت دوم می باشد.در ميان مؤسسات مدرن آموزش دریائی استراليا امکانات کامل آموزشی مربوط به مؤسسه اليزابت

Wide Bay TAFEو امکانات آموزشی است. یکی دیگر از دارای اعتبار مدیریت و اعمال آموزش به ھمراه آموزش اعتبار برای ادارات از طریق تجربيات 

افراد قرار دھد.مزایای این دانشکده این است که می تواند برنامه ھای تخصصی آموزشی را در اختيار محل کار 

تأمين می کند. یکی از مؤثرترین برنامه ھای آموزشیTAFE Queen slandبرنامه ھای دانشگاه  نيازھای تجاری و صنعتی را   است. از آنجا که 

فراد قرار داده و محيط ھای صنعتی را در مکان ھایبدین ترتيب که در ھنگام لزوم این دانشکده برنامه ھای آموزشی و تجاری بيشتری در اختيار ا

بيشتری به آنھا ارائه می کند.

می باشد. به طور فزاینده ای مورد تقاضای صنایع دریائی و سازمان ھا و شرکت ھای تجاری منطقه آسيا TAFEبرنامه ھای آموزشی جھانی 

TAFE Queen slandو خدمات آموزشی می پردازند. به منظور مدیریت و کنترل پروژه ھا منابع و متخصصان مجربی در اختيار دارد، که به مشاوره 

 ساله دارد و١۴٠ به عنوان مجری آموزشی انتخاب می شود می توان روی تجربه ای حساب کرد که سابقه Wide Bay TAFEدر استراليا زمانی که 

مورد تأیيد دولت می باشد.

● آمریکا

▪ مرکز آموزش خدمات دریانوردی ھوستون

می رود.خدمات آموزش دریانوردی ھوستون یکی از منابع آموزشی کامل در صنایع دریائی تخصصی به شمار 

 دریائی را تأمين می کند، مرکز دریائی ھوستون دربه منظور شناخت دستاوردھا و مدارک مستند مبنی بر اینکه خدمات و قابليت ھا نيازھای آینده

) ھمچنين منابع و برنامه ھای مدیریتیGMDSS و مبانی ایمنی نجات ساحلی و (STCW٩۵سطح وسيعی به ارائه خدمات و مھارت ھا شامل 

می پردازد.
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دند تأسيس شد و به ميCدی به منظور کمک به متقاضيانی که خود را برای امتحانات مجوز گارد ساحلی آماده می کر١٩٧٢این مرکز در سال 

سرعت خود را با قوانين گوناگون دریائی ھمگام ساخت.

 ميCدی گام دیگری در جھت گسترش خدمات دریانوردی ھوستون به منظور برآوردن نيازھا و١٩٩٨استفاده از سيستم ھای آموزشی در تابستان 

برخورداری از استانداردھای آموزشی - گواھی و نظارت بر عملکرد بخش ساحلی محسوب می گردد.

يند.مرکز دریانوردی ھوستون تعھد می کند که ھر دریانوردی به درستی و با متدھای مؤث رآموزش بب

 رشته شامل خدمات ساحلی، یدک کشی دریائی و خشکی و ... تربيت کرده که در١٢ شرکت را در ٧٠ ھزار دریانورد از حدود ٧٠این مرکز بيش از 

کا و ليبریا و ... کار می کنند.خطوط مسافری، اجاره کشتی، ماھيگيری، نفت کش، آژانس ھای دولتی و دریانوردی تحت پرچم آمری

ب مطالعاتی  برنامه ھای  معرفی  با  که  آموزشی است  مرکز  نخستين  دریانوردی ھوستون  آموزش  ومرکز  کاپيتان ھا  برای  وب سایت  مبنای  ر 

شرکت ھائی که خواھان آموزش کامCً اینترنتی ھستند به ارائه خدمات می پردازد.

و مراکز ایاTت متحده آمریکا آموزش می بينند.به عCوه ھزاران نفر در سراسر جھان با حضور در کCس ھای آموزشی بين المللی در نيواورلئان 

)MMA▪ آکادمی دریائی ماساچوست (

 ھيجان انگيز و جذاب در دریا و خشکی آماده کردهآکادمی دریائی ماساچوست به مدت بيش از صد سال مردان و زنانی را برای فعاليت در حرفه ھای

 ساله و در محيط کالج، فارغ التحصيCنی موفق و۴ به عنوان قدیمی ترین و برترین کالج دریائی مختلط با ارائه روش ھای متوازن در دوره MMAاست. 

زندگی، مطالعه و تحقيق، دریانوردی و نيز بازی وکارشناس پرورش می دھد. دانشجویان در دوران تحصيل خود به عنوان عضوی از این جامعه، نحوه 

تفریح و فضائی را می آموزند که آنھا را به بھترین بودن تشویق می کند.

یده آل برای پاسخ به نياز دوستداران اقيانوس،آکادمی دریائی ماساچوست، که در ”کيپ کد“ در دھانه ”کيب کد کانال“ واقع شده است، کالجی ا

 ھزار١۵با کشتی ھا یجدید مجھز به موتورھای محيط زیست، ریاضی و سایر علوم است. دانشجویان این کالج به عنوان بخشی از آموزش ھایشان، 

 در سفرھای دریائی، امور فوت طول به نقاط مختلف جھان سفر می کنند. فارغ التحصيCن این دانشگاه دارای تجارب بسيار۵۴٠اسب بخار و دارای 

MMAبيات آموزشی و شخصی را که در مھندسی و تخصص ھای زیست محيطی می باشند. به عCوه این دانش آموختگان در موارد متعددی تجر

سی، تجارت، مدیریت، حفظ محيط زیست، مشاغلکسب کرده اند، در حرفه ھای آینده سازی در دریا و خشکی به کار می گيرند. مشاغلی چون مھند

نظامی، مدیریت و ... .

ظم و انضباط و ایجاد کننده انگيزه ھای مثبت،تCش این دانشگاه برای اثرگذاری بر ویژگی ھای شخصيتی دانشجویانش به سبب ساختار توأم با ن

 التحصيل شده اند از موقعيت ھای برتریسبب می شود که دانشجویان پس از فراغت از تحصيل نسبت به کسانی که از یک کالج معمولی فارغ

ربه تر و با اطمينان و جدای از اینکه دانشجویانش چه مسيری را انتخاب می کنند این است که آنان را داناتر، باتجMMAبرخوردار باشند. ھدف نھائی 

اعتمادبه نفس بيشتری به خود و آینده شان تربيت کند.

▪ دانشکده نقشه کشی دریائی و مھندسی دریا

 ميCدی تأسيس شد. این دانشکده در پاسخ به نياز صنایع١٩٨٠دانشکده نقشه کشی دریائی و مھندسی دریا در دانشگاه نيواورلئان در سال 

) صنایع دریائی را حمایت می کرد و به آموزش دانشجویان می پرداخت و درNAMEدریائی و کشتيرانی ایجاد شد. از آنجائی که دانشکده ”نيم“ (

شته نقشه کشی دریائی و مھندسی دریا و درامور تحقيقاتی در سطوح پایه نيز فعاليت داشت. دانشگاه نيولوراتان مقطع کارشناسی را در ر

) ارائه کرد.NAMEمقطع کارشناسی ارشد مھندسی را در مقطع دکتر مھندسی و علوم به دانشجویان این دانشگاه (

حلی، مشاوره در طراحی و مھندسی، توسعهدانشجویان در دامنه گسترده ای از علوم دریائی شامل ساخت کشتی و قایق  بادی، شرکت ھای سا

نرم افزار و دیگر موارد مشغول تحصيل ھستند.

مھند بود  نظر  تحت  نيز  را  دریا  مھندسی  و  دریائی  نقشه کشی  آموزشی  دوره  نيواورلئان  می کند. دانشکدهدانشگاه  ارائه  تکنولوژی  و  سی 

 فعاليت می کند وب سایت آن نيز در حال بازسازینقشه کشی دریائی و مھندسی دریا بعد از جریان طوفان کاترینا به منظور انجام کارھای تاری،

NAVALاست و تمام صفحات آن ھنوز قابل دسترسی برای عموم نمی باشد.▪ دانشگاه نيروی دریائی 

ته ميCدی تأسيس شد. تاریخچه این دانشگاه به نوعی به تاریخچه کشور ایاTت متحده آمریکا وابس١٨۴۵دانشگاه نيروی دریائی آمریکا در سال 

ئی ھای قدرتمند اتمی و ناوشکن ھای بزرگ شد، ایناست. زیرا از زمانی که نيروی دریائی آمریکا مجھز به ناوگان نيروی دریائی اتمی و زیردریا

ای و به روز مطابق آنچه را که نياز نيروی دریائی ودانشگاه نيز شکل گرفت. این دانشگاه با آموزش نيروی جوان، مردان و زنان را به صورت حرفه 
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افسران دریائی باشد، آموزش داده و آنھا را بعد از فارغ التحصيلی به کار می گمارد.

 بُعد٣ت خود را در جھت پيشرفت دانش خود در ھر روز دانشجویان تحت خدمت دانشگاه نيروی دریائی ایاTت متحده آمریکا می کوشند تا مأموری

معنوی، فکری و فيزیکی به انجام برسانند.

ای تجارت در دانشگاه نيروی دریائی آمریکا رابُعد معنوی تحصيCت که وابسته به اخCق و پيشرفت در این راستا است عنصر اساسی تمام جنبه ھ

نانی ھستند که ارزش آنان خارج زا قيمتگذاری است.بيان می نماید. افسران و دانشجویان نيروی دریائی مسئول و حافظ زندگی گرانبھاء مردان و ز

 سال زمان می برد؛ امانت، صداقت، درستی و جنبه انسانی نيز گنجانده شده است.۴در برنامه تحصيلی افسران نيروی دریائی که 

▪ دانشگاه و تحصيCت تخصصی

م، ریاضيات، علوم انسانی و علوم اجتماعیبرنامه تحصيلی ھر دانشجو با یک برنامه آموزشی آغاز می شود که شامل دوره ھای مھندسی، علو

 جھت کسب دانش و مھارت به طور عملی -است. این برنامه ھا طرح ریزی شده است تا زمينه وسيع تحصيCت دریائی را برای دانشجویان در

شود تا آنھا با فرصت به دست آمده به پيشرفت عملیحرفه ای فراھم آورد و بيشتر برنامه ھای تدوین شده به طور ھمزمان به دانشجویان ارائه می 

در دانشگاه نایل آیند.

احثات مختلف زمينه ایجاد فرصت ھای شغلی درپيشنھاد برای توانائی ھای خاص و انگيزه ھای دانشجویان این است که دانشجویان با اجراء مب

ف با  دانشگاه ھمچنين  این  باشند.  داشته  را  در دانشگاه  تحصيل  به ھنگام  ارشد  دیگرمقطع کارشناسی  تخصصی  آموزش ھای  آوردن  راھم 

 می آموزد.دانشجویانش عCوه بر زندگی در دریا روش ھای موفقيت آميز ابعاد دیگر زندگی را نيز به آنھا

حوله را در آینده بپذیرند. کCس ھای تخصصی به وسيلهدانشجویان در مرحله اول آموزش دستورات را به طور عملی دریافت می کنند تا بتوانند امور م

استادان و افراد خبره نيروی دریائی تشکيل و آموزش می شود.

ـ کارآموزی

اء آنھا می شود. دانشگاه نيروی دریائی ھمچنينتنھا در دانشگاه نيروی دریائی به موضوعات اخCقی و معنوی دانشجویان توجه شده و باعث ارتق

وی دریائی قسمتی و بخش ھای مختلف وظایفبرنامه ھای ورزشی را قسمتی از مأموریت خود قرار داده است و تيم ھای قھرمانی دانشگاه نير

رگروه و با استفاده از تجارب بازی تيمی و تCشخود را تمام و کمال به عنوان بخشی از تحصيCت خود انجام می دھند. قھرمانان با تعيين یک س

از کار عملی - ھمچنان که در شرح وظایف دانشگاهگروھی، تک روی و کار فردی را فدای کار گروھی می کنند. در این دانشگاه ھر فرد طيف وسيعی 

تدوین شده - برخوردار است.

ست که اصوTً دریافت و جذب آموزش وابسته به اینھدف اوليه و اصلی دانشگاه از اجراء برنامه ھای ورزشی ایجاد روحيه سالم برای دانشجویان ا

عنصر حياتی است.

)Maine▪ دانشکده دریانوردی (

بوط به در امور مربوط به کارخانه ھای کشتی سازی و آموزش کاپيتان ھای دریائی و در دیگر امور مرMaineسال ھا است که دانشکده دریانوردی 

 بوده است. این کشتی ویرجينيا نام دارد وMaineمسائل دریانوردی شھرت جھانی یافته است. اولين کشتی انگليسی ساخته شده در آمریکا در 

 انواع مختلف مانند قایق ھای بادی ميCدی به آب انداخته شد. در قرن حاضر، این دانشکده دریائی به ساخت کشتی ھای بادبانی در١۶٠٧در سال 

اعی آمریکائی بخشی از برنامه ھایو کشتی ھای مجھز جنگی مشغول است. ساخت کشتی ھای بادبانی، ناوگان ماھيگيری و کشتی ھای دف

اجرائی در زمينه دریانوردی این دانشکده بوده است.

زشی مربوط به صنعت دریانوردی این دانشکده دریانوردی طرح ھای پيشنھادی خود را به یک مؤسسه برای برگزاری دوره ھای آمو١٩٣٠در دھه 

 در٩٠ را با تصویب قانون Maineنشکده دریانوردی ارائه نمود. سرپرستان امور اجتماعی و آموزشی سراسر ایاTت به رھبری سناتور رالف ليویت دا

 نفره از دانشجویان٢٩ اکتبر از تشکيل یک گروه ٩ ميCدی تأسيس کردند. در ١٩۴١ مارس سال ٢١ در maineھيئت قانونگذاری دریانوردی 

گزارش ھائی ارائه شده است.

MATTIE اولين کشتی آموزشی دانشکده Maine.نيز برای برنامه ھای عملياتی مورد استفاده قرار گرفته است 

و در راستای آن نياز ضرروی دید تا کادر افسران مھندسیدر جنگ جھانی دوم ناوگان بازرگانی آمریکا به فکر باT بردن توان رزمی نيروھای خود افتاد 

 از عھده چنين اموری به خوبی برآمد. در پایانMaine خود را تقویت نماید و عرشه جدیدی را به ھمين منظور مورد بھره  برداری قرار داد. دانشکده

حصيل اعCم نفر را که در تمام صحنه ھای عملياتی و بر روی دریا مشغول خدمت بودند به عنوان فارغ الت٣٨۴جنگ این دانشکده دریانوردی اسامی 
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 ساله به گرفتن مدرک کارشناسی ارتقاء پيدا کرد.٣نمود. پس از اتمام دوران اوليه جنگ، بر نام ھای این دانشکده از گذراندن دوره ھای 

Edward Rodgersری را برای گرفتن بيشترین عضو در مجامع دانشگاھی و مدارس انگليTس طراحی نموده اس. یک برنامه چند ميليون د

عد از آن نيز می باشد. در ضمن این دانشکدهدر سال ھای اخير دانشکده مذکور پيشرفت چشمگيری داشته است و دارای دوره ھای کارشناسی و ب

مجھز به آزمایشگاه ھای جدید آموزشی و خدمات رفاھی برای دانشجویان است.

ـ موقعيت دانشکده

 است و محيطی کامCً ایده آلPnobscot جریب و واقع در باTی شبه جزیره ای بر فراز خليج باشکوه ٣۵این دانشکده دارای محوطه ای به مساحت 

برای این دانشکده می باشد.

Castine امن و راحت را برای یادگيری و دیگر فعاليت ھا فراھم ًCآورده است. این منطقه دارای قدمتی دیرینه اقامتگاه این دانشکده محيطی کام

) واقع شده است.Maine (سومين شھر بزرگ Bangor مایلی ۴٠می باشد که با طبيعتی بکر در 

ای روز استفاده می شود.این دانشکده با امکانات زیر دارای شھرت جھانی است و در این مجموعه از باTترین فن آوری ھ

 دانشجوی فعال٨۵٠) دارای ١

 درصد فرصت رسمی کرایابی با حقوق و مزایای با٩٠T) وجود بيش از ٢

 شرکت در زمينه ارائه خدمات تعاونی٧۵) ھمکاری با ٣

 کشتی آموزشی، تحقيقاتی و تفریحی و سواحل فعال در زمينه دریانوردی۶٠) وجود ۴

 استاد دانشگاه با تجربه و کاردان۵۵) ۵

 جریب در محيطی امن٣۵) مساحت دانشگاھی ۶

 باشگاه سازمان و گروه دانشگاھی٣٠) در مجموع وجود ٧

 برنامه دانشگاھی عالی١١) ٨

 مدرک دانشگاھی رسمی۵) ٩

) اعطاء مدارک فوق دیپلم، کراشناسی و کارشناسی ارشد.١٠

 نيروی دریائی، ھيئت دریانوردی و ارتش٣) وجود ١١

) وجود یک اقيانوس برای انجام کليه امور عملياتی١٢

 آمریکا است و توانائی رھبری و ھماھنگیعCوه بر اینکه این دانشکده در ردیف بھترین دانشکده ھای علوم مھندسی در دوره کارشناسی در

اه ھزینه ھای مناسب استفاده می کند و بسياریدسته ھا و گروه ھای مختلف را دارا است. ھمچنين از امکانات رفاھی عالی و غذای خوب به ھمر

موارد دیگر.

ر ھر امکان بھره گيری و استفاده از فرصت مساوی برای تمامی دانشجویان، کارمندان و متقاضيان دMaineاز دیگر سياست ھای دانشکده دریانوردی 

 دیگر موقعيت ھای اجتماعی مانعی برایمنطقه ای از دانشکده است. نوع نژاد، مذھب، رنگ، جنس، سن، مليت و حتی معلوليت ھای جسمی و

ورود به این مجموعه به حساب نمی آید.

)Old Dominion▪ مؤسسه دریانوردی دانشگاه (

ر شده است. به دانشجویان در رشته ھایاین مؤسسه علوم دریائی که به منظور ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان عرصه دریانوردی دای

مدیریت بارگيری، مدیریت بندری و مدیریت کشتيرانی خدمات آموزشی ارائه می کند.

 است، دارای بخش ھای مربوط بهOld Dominionاین مؤسسه که مرکز ھمکاری جامعه بندری و دیگر فعاTن عرصه تحقيقات دریائی در دانشگاه 

اقيانوس شناسی، علوم زیست شناسی دریائی و Tبراتورھای مخصوص تحقيقات دریائی است.

ائی آمریکا است ھمانند ھمان برنامه ھایبرنامه ھای تحقيقاتی این مؤسسه که حاصل ھمکاری مشترک این دانشگاه و سازمان حمل ونقل دری

پرداختهMaritime Enhancementآموزشی و تحقيقاتی است که در دیگر مؤسسه ھای آموزشی دریائی در آمریکا از جمله مؤسسه   به آنھا 

می شود.

▪ دانشکده علوم دریائی کاليفرنيا

به دانشجویان در رشته ھای مھندسی علومدانشگاه علوم دریائی کاليفرنيا یکی از مجھزترین کمپ ھای دانشگاه ایالتی کاليفرنيا است ک ه 
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ند.دریائی، فن آوری دریائی، حمل و نقل دریائی و مھندسی فنی دریائی خدمات آموزشی ارائه می ک

صص حرفه ای دانشکده اصلی علوم دریائی در آمریکا است، ارائه خدمت آموزشی تخصصی و تربيت نيروھای متخ٧شعار این دانشکده که یکی از 

در صنعت دریانوردی، مھندسی دریانوردی، فن آوری دریائی و حمل ونقل دریائی است.

 یکی از اصلی ترینGolden BEAR ماھه بر روی عرشه کشتی آموزشی ٢گفتنی است ارائه آموزش ھای عملی از جمله یک دوره آموزشی عملی 

برنامه ھای این دانشکده برای آشنائی عملی دانشجویان با صنعت دریانوردی است.

)SUNY▪ دانشکده علوم دریائی (

 در شھر نيویورک واقع شده است.Fort Schuyler چھار ساله است، این دانشگاه در منطقه تاریخی SUNYدوره آموزشی دانشکده علوم دریائی 

ان زن و مرد از جمله شاخص ترین فعاليت ھای اینارائه برنامه ھای آکادميک منسجم به ھمراه فراھم آوردن امکانات رفاھی زندگی برای دانشجوی

ه دریانوردی آماده ساله بوده است. این دانشکده علوم دریائی دانشجویان را برای داشتن یک حرفه تخصصی در حوز۴دانشکده طی این دوره 

می کند.

 تيم ورزشی دانشگاھی، دوره ھای سفرھای دریائی١۶این دانشکده برای دانشجویان دوره ليسانس و فارغ التحصيCن امکاناتی جھت شرکت در 

آموزشی به اروپا و برنامه ھای آموزشی گارد ساحلی با ارائه مدرک فراھم آورده است.

مدیریت  دریائی،  تکنسين علوم  مھندسی،  در رشته ھای  دانشکده  این  در  ليسانس  دوره  دریائی، علومدانشجویان  نقل  و  بازرگانی، حمل 

فوق ليسانس نيز می توانند در رشته مدیریت حملزیست محيطی دریائی، تجارت و حمل ونقل بين المللی فارغ التحصيل می شوند. دانشجویان دوره 

و نقل بين المللی در این دانشکده به تحصيCت عالی خود ادامه دھند.

 یکی از اصلی ترین دوره آموزشی علمی و تجربی است که در تابستان ھرEmpire State VI فوتی ۵۶۵انجام سفر دریائی با کشتی آموزشی 

دی و چگونگی عملکرد یک کشتی در دریا اطCعاتسال دانشجویان می توانند با این کشتی به نقاط دور جھان سفر کرده و در مورد صنعت دریانور

عملی کسب کنند.

 واقع شده است.Throggs Neckاین دانشکده دریائی در حوالی شھر نيویورک و در جزیره مصنوعی 

)SFOS) و مدرسه علوم اقيانوسی و شيCت (UAF▪ دانشگاه فرنيکس آTسکا (

 ھزار مایل مربع به مراتب بزرگتر از ایاTت ”تگزاس و۵٨٠آTسکا سرزمينی دارای زیستگاه و طبيعتی منحصر است. این ایالت با داشتن مساحت

 دریا یعنی اقيانوس  کبير شمالی، دریای برینگ و اقيانوس منجمد شمالی قرار٣کاليفرنيا“ می باشد و این ایالت تنھا ایالتی است که در مجاورت 

دارد.

ً متمرکز به دریا و سواحل و استفاده از منابع آنپس از پایان جنگ جھانی دوم این ایالت شاھد رشد جمعيت و اقتصادی زیادی بوده است که عمدتا

 درصد بوده است.١۴ ميCدی رشد جمعيت در این ایالت معادل ٢٠٠٠ تا سال ١٩٩٠بوده اند. از سال 

احلی متمرکز شده است. اما در عين حال شریانبزرگترین صنعت واحد این ایالت تا اندازه زیادی تویلد نفت می باشد که در بعضی از مناطق س

 توسط دانشگاه ھا، دولت و دانشمندان صورتاصلی صنایع بيشتر سواحل کوچک آن را تجارت ماھی تشکيل می دھند. لذا تحقيقات دریائی زیادی

می گيرد تا از اکوسيستم این ایالت نگھداری شده و سCمت آن حفظ شود.

 آن توجه زیادی می شود. لذا با استقبال و ھجومگردشگری نيز یکی از صنایع مھم دیگر این ایالت به عنوان رقيب صنایع نفت و شيCت است که به

ن دليل تمام مطالعات و توجھات مذکور در زمينهتعداد زیادی گردشگر به این سرزمين، محيط زیست آن نيز تحت تأثير قرار خواھد گرفت. به ھمي

) متمرکز شده است. در این مدرسه تحقيقاتSFOS) و ”مدرسه علوم اقيانوسی و شيCت“ آمریکا (UAFدریائی در ”دانشگاه فرنبکس اTسکا“ (

نجام می شود.علمی، آموزش و تربيت دانشجویان و دیگر خدمات با ھمکاری نمایندگان محقق دولتی و ایالتی ا

 ميCدی مأمور شد تا به عنوان یک مرکز دانشگاھی٢٠٠٠) رسماً از سوی انجمن امنای دانشگاه آTسکا در سال UAF”دانشگاه فرنبکس آTسکا“ (

مومی در ایالت متبوعه و کشور آمریکا بنماید.و تحقيقاتی بين المللی اقدام به توسعه و انتشار علوم توسط آموزش، تحقيق و ارائه خدمات ع

به) ھم به تبعيت از این دانشگاه به ارائه خدمات عالی برای آموزش و تربيت و تحقيقات مربوط SFOS”مدرسه علوم اقيانوسی و شيCت“ (

ایالت، کشور و جھان از دیگر مأموریت ھای ایناکوسيستم دریائی و آب ھای شيرین اختصاص یافت. ھمچنين حفظ و نگھداری منابع موجود به نفت 

مدرسه می باشد.
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منبع : ماھنامه پيام دریا

http://vista.ir/?view=article&id=260729

مشک)ت حذف کنکور

 تصویب کرده اند، این١٣٨۶طرحی که نمایندگان مجلس ھفتم در دوم خرداد

تا سال   به تدریج کنکور حذف می شود و مCک پذیرش١٣٩٠است که 

دانشجویان برای ورود به دانشگاه ھا، معدل سه امتحان نھایی ساTنه و

برگزاری این متولی  بود. و  دبيرستان خواھد  کشوری، در سه سال دوره 

بدین صورت سازمان بود. و  پرورش خواھد  امتحانات ھم وزارت آموزش و 

سنجش نقش اساسی خود را در برگزاری کنکور و انتخاب دانشجو از دست

ميدھد.

اما گفته ميشود که مجلس این طرح را بر اساس کارشناسی قوی انجام

التدریسی و۴٠نداده است.ھمانطور که طرح استخدام  معلم حق   ھزار 

احيای معاونت پرورشی و الزام دولت به تھيه Tیحه نظام ھماھنگ نيز فاقد

پشتوانه کارشناسی بودند. فلذا این طرح موافقان و مخالفان خود را دارد.

● موافقان طرح موسوم به حذف کنکور برای آن آثار و تبعات معجزه آسایی

قائلند؛ از جمله:

) انگيزه دانش آموزان در یادگيری دروس افزایش می یابد.١

) اضطراب و اثرات مخرب روحی و روانی کنکور از بين می رود.٢

) خانواده ھا از زیر آوار سنگين ھزینه ھای کنکور نجات پيدا می کنند.٣

 ميليارد تومان ميشکند.۴٠٠) کمر مافيای کنکور با سود ساTنه ۴

ی خود را به سواTت مفھومی و تشریحی) سواTت تستی و چھارجوابی که متکی به حافظه کوتاه مدت دانش آموزان و نوعی تکنيک است، جا۵

می دھد.

) لو رفتن و فروش سواTت متوقف می شود و...۶

نواقص عمده این طرح ميباشد از جمله آنھا:اما مخالفان این طرح ایراد ھای اساسی و قابل پيش بينی را ارائه کرده اند که نشان دھنده 

 چند برابر تقاضا نيز باشد، آزمون حذف) برخی مدیران آموزشی کشور معتقدند که برای رشته ھای پرمتقاضی حتی اگر ظرفيت دانشگاه ھا١

ارائه کرده است؛ «زمانی که چندین داوطلب بانخواھد شد. بھترین استدTل را رئيس سازمان سنجش در روزھایی که وزارت علوم مخالف طرح بود 

 نفری مھندسی برق۴٠ نفری رشته پزشکی دانشگاه تھران یا ۴٠ وجود داشته باشند، چگونه می توانيم از ميان آنان ظرفيت ٢٠ یا ١٩معدل 

 در شيوه جدید پذیرش وارد کرد و اصCً تکليفدانشگاه صنعتی شریف را انتخاب کنيم؟» و البته چطور می توان دیپلمه ھای سال ھای گذشته را

مره ھای، کسی را که دیپلم ریاضی دارد و میتغيير رشته در دانشگاه برای کسانی که دیپلم غيرمرتبط با آن رشته را دارند چست؟ روی چه ن

خواھد در دانشگاه ادبيات بخواند، وارد دانشگاه می کنند؟
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ه محور خواھد شد و برگزاری امتحانات) اما با محول شدن وظيفه گزینش دانشجو به آموزش و پرورش آموزش در مقطع متوسطه کامCً نمر٢

خود را به یادگيری برای کسب نمره خواھد داد.ھماھنگ بخش عمده ای از وقت معلمان و دانش آموزان را پر می کند، یادگيری برای زندگی جای 

١٩ی در کنکور جای خود را به تضمين معدل ) به احتمال زیاد کCس ھای درس مدارس به طور کامل به کCس کنکور تبدیل می شود. تضمين قبول٣

 جای مھمی در آموزش ھای دبيرستانی پيدا میبه باT خواھد داد. جزوه ھای درسی دبيران و نمونه سوال و تجزیه کتاب درسی به سوال و جواب

کند.

 و نشر جزوات و کتاب ھای درسی تعطيل) برخCف تصور مدافعان طرح جدید، بازار رسمی و غيررسمی، آموزشگاه ھای کنکور، تدریس خصوصی۴

دعا می کنند، ھم اکنون و در گذشته، در سازماننخواھد شد، چرا که ضرورت وجودی آنھا ھمچنان پایدار است. اگر آنگونه که برخی نمایندگان ا

 کنند، چه تضمينی ھست که این مافيا کهسنجش مافيای فروش سواTت کنکور Tنه کرده و آنھا به راحتی آب خوردن رتبه ھا را جابه جا می

 چنين مافيایی تنھا کافی است اندکی جابه جا شود وساTنه به گفته یکی از نمایندگان چھارصد ميليارد تومان سود می برد کار خود را تعطيل کند.

ی، چھارجوابی که اوراق آن با ماشين تصحيح میمحل عمليات خود را به دبيرستان ھا منتقل کند. اگر مافيای کنکور در امتحانات متمرکز، تست

 سيستم غيرمتمرکز که برگزاری امتحان و تصحيحشود و امکان نظارت نيروھای امنيتی و فضایی بر آن وجود دارد با دست باز عمل کرده است، در

ری خواھد داشت. صاحبان ھزار دبيرستان بخش شده و سواTت تشریحی است و توسط انسان تصحيح می شود، مسلماً دست بازت٢٠اوراق در 

به خواھند کرد. به باT و افزایش شانس فرزندانشان برای ورود به دانشگاه ھای معتبر راه ھای جدیدی را تجر١٩قدرت و ثروت برای کسب معدل 

 فساد مالی منطق اقتصادی دارند. قبولی در دانشگاهمدیران مدارس، مربيان و دبيران در معرض آلودگی به مفاسد اقتصادی قرار می گيرند. مافيا و

و رشته ھای مطلوب، کاTی کمياب اقتصادی است و تقاضا برای آن زیاد است.

 سال اول و دوم دبيرستان امتحاناتش خوب نشده) اگر فرض کنيم که این آزمون ھا کامCً اصولی باشد باز ھم مشکل وجود دارد. اگر دانش آموز۵

بی می کنند، ضعف ھایشان را برطرف می کنند و در کنکورباشد چه باید بکند. اTن خيلی از افراد را داریم که در سال آخر دبيرستان خودشان را بازیا

تی دارند. بچه ھای جوان، چه دختر وھم موفق می شوند، ھر چند که دانشجویان خوب و برجسته کسانی ھستند که وضعيت آموزشی یکنواخ

سالگی می رسند خودشان را به کمک خانواده ھا و١٧چه پسر، در سنين بلوغ مشکCت بسيار جدی دارند، خيلی از اینھا وقتی که به سن 

وزی را که به ھر دليل در سال اول و دوم دبيرستانمعلمان بازیابی می کنند. اینھا درس می خوانند و موفق ھم می شوند. ما نمی توانيم دانش آم

کنکور تاثير داشته باشد و کنکور ھم نباشد، باعث میافت داشته است، محکوم کنيم که دیگر نمی تواند نمراتش را جبران کند. اگر این نمره ھا در 

ه دیگر قابل جبران نيست. باید اجازه جبران ھمينشود دانش آموزان امتحانات را جدی تر بگيرند و از طرفی اگر افتی یا ضعفی دارند حس کنند ک

دروس را بدھيم. این امکان در کشورھای دیگر ھست.

مدارس غيرانتفاعی خودش را به یک رشته) کنکوری که فعCً ھست یکی از مشکCتس این بود که کسی که پول داشت از طریق آموزش کنکور و ۶

 یعنی کسی که پول دارد، چه استعداد داشتهدانشگاھی می رساند و وارد دانشگاه می شد. اما با طرح جدید ھمين موارد ھم تکرار شده است،

 از روی معدل١٣٩٠ چون می داند که در سال باشد و چه نداشته باشد، از طریق امکانات خانواده وارد مدرسه خوبی می شود و معدل می آورد

 معدل خوب می شود تا بتواند به دانشگاهوارد دانشگاه می شود. پس از طریق کCس ھای تقویتی و مدارس غيرانتفاعی دست به کار ساخت یک

وارد شود.

زان استعداد دارند اما امکانات ندارند، پس چطور) از طرفی چون کشور، آموزش استاندارد ندارد و در بسياری از جاھای توسعه نيافته دانش آمو٧

Cف قانون اساسی و عدالت در آموزش ھمگانیمی توان از این افراد و افرادی که ھمه جور امکانات داشته اند سواTت یکسانی پرسيد. این خ

است.

امنيت باT در سطح کشوری ندارد و در عوض) از طرفی گفته ميشود که وزارت آموزش و پرورش توان و تجربه برگزاری آزمون سراسری را با ٨

 سال سابقه، خوب می داند که مشکCت کار کجاست٣٠سازمان سنجش با نزدیک 
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مشک)ت علم در دانشگاه ھای ايران

 دی ماه سالی که٣محمود مCباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، ظھر روز 

گذشت، پس از نشست خبری طوTنی وزیر علوم و معاونانش با خبرنگاران،

با عجله از راه پله آخرین طبقه وزارتخانه به طبقه زیرین می رفت. به پاگرد

که رسيد، ایستاد و به خبرنگاری که به دنبالش آمده و پرسيده بود «آیا

درست است که اعزام دانشجو به امریکا و انگلستان و کانادا ممنوع شده؟»

پاسخ داد؛ «ممنوع نشده، با پول خودشان می توانند بروند ولی ما نمی

فرستيم.» و رفت و پاسخ مفصل را به دو ھفته بعد موکول کرد.

 که ھمشھری آن Tین٢٠٠۶طبق آخرین رتبه بندی دانشگاه ھا در سال 

منتشر کرده است، دانشگاه ھاروارد (در امریکا) برترین دانشگاه جھان است

دانشگاه  آن،  از  پس  (درMITو  کمبریج  دانشگاه  و  دومين  امریکا)  (در   

برترین دانشگاه ھای١٠انگلستان) سومين رتبه را دارد. رتبه ھای یک تا   

جھان متعلق به دانشگاه ھای امریکایی یا انگليسی است. امریکا رتبه اول

توليد علم دنيا و انگلستان رتبه سوم را دارد. کانادا کشوری است که این

روزھا در کنار استراليا مقصد اغلب دانشجویان ایرانی است که می خواھند

 درصد علم جھان را توليد می کند و ھيچ۵/٠در خارج تحصيل کنند. ایران 

دانشگاھی در کشور، بين دو ھزار دانشگاه برتر دنيا به چشم نمی خورد. دو

بعد، معاون دانشجویی وزیر علوم در جمع خبرنگاران رسماً از «لغو ھفته 

اعزام دانشجوی بورسيه به امریکا، انگلستان و کانادا» خبر داد؛ «دانشجوی

زیم و بی احترامی و رفتار ناشایست ھم ببينيم. اگربورسيه انتظار دارد که ما حافظ منافع ھمه چيزش باشيم؛ نمی شود به این کشور ھا پول بپردا

عد مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج که کناربه توافقاتی با این کشورھا رسيدیم دوباره بورسيه ھا را اعزام می کنيم.» اما چند دقيقه ب

 در امریکا از قبل ھم معموTً کم بوده اند. درمCباشی نشسته بود سعی کرد این اقدام را کمتر با سياست پيوند بزند و گفت؛ «بورسيه ھای ما

ما به درخواست خودشان اعزام را متوقف کرده ایم.کانادا شرایط ویزای دانشجویان خيلی سخت بوده و اعتراض شدید خانواده ھا را در پی داشته، 

ا در اختيار ما می گذارد که با ھزینه یی کمتر درانگلستان ھم کشوری است که پول بسيار کCنی از ما می گيرد اما در قبالش امکانات علمی یی ر

ریم که لغو بورسيه چند کشور اصCً به چشمکشورھای دیگر ھم یافت می شود.» معاون وزیر می گفت آنقدر دانشجوی دکتری در داخل ایران دا

وثيقه خروج بورسيه ھا از کشور سه برابر شدهنمی آید. وزارت علوم برای فرستادن دانشجو به سایر کشورھا ھم رغبت چندانی نشان نمی دھد؛ 

شده است. چند ماه بعد مشخص شد که امریکا،و آزمون زبان انگليسی برای اعزام به کشورھایی که این زبان را اجباری ندانسته اند، واجب 

ه این کشورھا پيش دستی کرده بودند.انگلستان و کانادا دیگر دانشجویان بورسيه را نمی پذیرند و مدیران در لغو اعزام بورسيه ب

● توليد انبوه

ش آموختگان خارج کشور، آموزش در مقطعجنگ ایران و عراق که تمام شد، مسووTن آموزش عالی کشور تصميم گرفتند به جای تمرکز بر دان

ليد انبوه شروع شد؛ محمدمھدی زاھدیکارشناسی ارشد، دکتری حرفه یی و دکتری تخصصی را در داخل ایران گسترش دھند. پس از جنگ تو

 ميليون نفر٣ ھزار دانشجو در ایران تحصيل می کردند اما اکنون این تعداد به ١٧٠وزیر علوم ھميشه با اشتياق اعCم می کند که پيش از انقCب 

 درصد۴ ھزار نفر رسيده اند. دو سال پيش تنھا ۴٨ ھزار نفر بوده اند اما حاT به ۵رسيده است. اعضای ھيات علمی دانشگاه ھا در آن دوران 
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 درصد۵٠ درصد «دانشيار» (رتبه پيش از استادی) بوده اند. اما ٧اعضای ھيات علمی دانشگاه ھا «استاد» (باTترین رتبه عضو ھيات علمی) و تنھا 

 درصد «استادیار» (یک رتبه باTتر از مربی) بوده اند. این٣٧اعضای ھيات علمی دانشگاه ھا «مربی» (پایين ترین رتبه عضو ھيات علمی) و 

 تحصيCت تکميلی دانشگاه ھا گذاشته است. وزیردرصدھا با کمی تغيير تاکنون حفظ شده است. وزارت علوم تمرکز خود را بر توسعه ھر چه بيشتر

نسبت در سال درصد دانشجویان دانشگاه ھای دولتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری درس می خوانند و این ٣٠علوم اعCم کرده است که 

 است که برای ھر فرد متقاضی تحصيل درھای آینده بيشتر ھم خواھد شد. او بارھا اعCم کرده است که ھدف وزارت علوم رسيدن به زمانی

ر ایجاد ظرفيت پذیرش دانشگاه ھا از برنامهدانشگاه ھا، یک صندلی خالی وجود داشته باشد. زاھدی در سخنرانی ھای خود اعCم می کند که د

داد دانشجویان کشور کاری پيش نرفته است.چھارم توسعه، چند گام جلوتر است. اما بدون توسعه زیرساخت ھای آموزشی، تنھا با افزایش تع

 ابراز بی فایدگی تحصيل و گاھی زیر سوالاعتراضات ھميشگی صنفی دانشجویان به خوابگاه، غذا، سایت کامپيوتر، کيفيت تدریس استادان و

. گزارشی که خبرگزاری مھر درباره چگونگیبردن فلسفه و ضرورت وجود دانشگاه در کشور، می تواند نشان دھنده نقص در جایی از کار باشد

يل و توليد علم دانشگاه ھای کشور است؛نوشته شدن برخی پایان نامه ھای دانشجویی منتشر کرده، گویای وجود رگه ھایی ناسالم در تحص

 انجام می شود پایان نامه ھم می فروشند. دراین خبرگزاری گزارش کرده است که در بسياری از مغازه ھایی که خدمات چاپ و تکثير دانشجویی

 گوید، اگر در آرشيو موجود بود تعداد صفحات را ازاین گزارش صاحب یکی از این مغازه ھا گفته است؛ «دانشجو موضوع تحقيق یا پایان نامه را می

ی تا دو ھزار تومان تعيين می کند و براساس آن پرینت مطلب گرفته می شود و پایان نامه صحاف٨٠ صفحه و قيمت را از صفحه یی ٣٠٠ تا ٢٠

يق ھا را از کجا آورده و او گفته است؛ ساعت به او تحویل داده می شود.» از فروشنده یی دیگر پرسيده اند که پایان نامه ھا و تحق٢۴شده ظرف 

سپرده اند و در ھارد کامپيوترمان ھست. بعضی را از«برخی برای دانشجویانی است که پایان نامه ھا یا تحقيق ھای خود را برای تایپ کردن به ما 

 اند می خریم و با درصدی سود به مشتریان جدیداینترنت درمی آوریم و گاھی ھم پایان نامه ھای دانشجویانی را که اخيراً فارغ التحصيل شده

می فروشيم.»

● غم نان

ی ایران و راه حل ھای آن» می نویسد؛ «زمانیفرامرز رفيع پور استاد جامعه شناسی دانشگاه شھيد بھشتی، در جایی از کتاب «موانع رشد علم

 دTر به ما پرداخت خواھد شد. در آن زمان آشپز١٣٠٠که به فکر افتادم تا شاید برای فرصت مطالعاتی با خانواده به چين بروم، گفته شد ماھانه 

سفارت ایران در چين ماھانه این مبلغ را می گرفت.»

 بھتر شده است؛ در آن سال دولت حقوق اعضای ھيات علمی را طبق درجه بندی١٣٨٣البته وضع مالی اعضای ھيات علمی دانشگاه ھا از سال 

 درصد اعضای ھيات علمی۴٠ حقوق تنھا شامل حدود جدول ارتقای ھيات علمی، از کف افزایش تا دو برابر حقوق قبلی افزایش داد. اما این افزایش

درس محاسبه می شود و تاکنون چند باردانشگاه ھا شد. گذشته از این، حقوق اعضای ھيات علمی بر اساس ساعات حضور و تدریس در کCس 

ستادان نيست و کفه آموزش را به ضرر«مجمع صنفی اعضای ھيات علمی دانشگاه ھا» تذکر داده است که این نوع محاسبه حقوق در شأن ا

» می گوید که حقوق اعضای ھياتپژوھش سنگين تر می کند. شھریار مشيری عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ھفتم به «اعتماد

 ھزار تومان است.٣٠٠ تا یک ميليون و ٧٠٠علمی 

 عضو ھيات مدیره اند؛ بيرون از دانشگاه کاربا این حال، دانشجویان دانشگاه ھا استادان بسياری را می شناسند که در شرکت یا شرکت ھایی

جویان می گذارند. شاید نسل استادانی که ساعتاجرایی می کنند و حتی کارھا را داخل دانشگاه می آورند و به نام تکليف درسی بر عھده دانش

د ھفته پيش از اتمام سال، یکی از دانشجویان صبح به اتاقشان در دانشگاه می آمدند و پس از غروب به منزل می رفتند رو به زوال است؛ چن۶

 بر سر شاگردانش چنين منت گذاشته استدکتری تعریف می کرد که استادی پس از این که دانشجویی بر گرفتن جوابی اصرار کرده، سر کCس

 ھزار تومان می گيرم.»٣٠که «اگر به شرکت مشاوره یی خودم بروم و در آن جا چای بخورم، ساعتی 

● یک درصد کشورھای توسعه یافته

 دانشگاه ھا از اھميت ندادن به خود پژوھشحقوق، تنھا یکی از دTیل دلسردی استادان دانشگاه ھا برای تحقيق و پژوھش است؛ صاحبان اصلی

 پژوھش دانشگاه تھران می گفت بودجهناراضی اند. بھمن صمدی یزدی که چھره ماندگار رشته کشاورزی ھم شده است، امسال در جشنواره

وليد ناخالص داخلی (که برابر ھمه محصوTتپژوھشی کشور ما یک درصد کشورھای توسعه یافته است. بودجه پژوھشی را معموTً با درصدی از ت

 تا٣جه پژوھشی از توليد ناخالص داخلی توليد شده در کشور ضرب در قيمت ھر محصول است) می سنجند. در کشورھای توسعه یافته سھم بود

 درصد توليد ناخالص داخلی اعCم شد. خود وزیر علوم در جشنواره پژوھش۶۴/٠ درصد است. در سالی که گذشت کل بودجه پژوھشی کشور ۵/۴
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 ھم خبرھای خوشی به گوش نمی دی ماه می گفت که این بودجه تقریباً برابر «یارانه کود و سم کشور» است. برای سال آینده٢۵امسال در 

 درصد توليد ناخالص داخلی٣٨/٠اندازه رسد؛ وقتی Tیحه بودجه به مجلس تحویل داده شد، کارشناسان اعCم کردند که بودجه پژوھشی به 

ادھای اجرایی به پژوھش، کل بودجه پژوھشیاست. با این حال مدیران پژوھشی تCش می کنند تا با اختصاص یک تا چھار درصد بودجه جاری نھ

 درصد توليد ناخالص٣ بودجه کل پژوھشی باید به ١٣٨٨ درصد توليد ناخالص داخلی برسانند. طبق برنامه چھارم توسعه تا سال ٢/١کشور را به 

ال ھيات وزیران تصميم گرفت برای طرح ھایداخلی برسد که از آن ميان دو درصد سھم دولت است. مشکل بزرگ تر این است که در دی ماه امس

 دانشگاه بزرگ کشور در نامه یی اعCم کردند کهپژوھشی و صنعتی دانشگاه ھا ھم تشریفات مناقصه برگزار شود. مدیران کل ارتباط با صنعت چند

رسد و عمCً دانشگاه ھا از طرح ھای پژوھشی،با این تصميم به دليل نبود توان رقابتی، ارجاع طرح ھای پژوھشی به دانشگاه ھا به صفر می 

کاربردی کنار گذاشته می شوند.

● کاھش شتاب توليد علم

کشد، به این اميد که از دانشش برای پژوھش ویک استاد دانشگاه وقتی وارد دانشگاه می شود، از فواید مادی کار در صنعت و توليد دست می 

يند جایی نيست تا از علمش استفاده کند.ساختن نسل علمی بعدی استفاده شود. اما سھمگين ترین ضربه ھنگامی بر او وارد می شود که بب

 سرعت پيشرفت می کنند و برای او تکليف پژوھشیافرادی را با توانایی ھای علمی بسيار پایين تر اما مزیت ھای غيرعلمی زیاد می بيند که به

گزینش ھای غيرتخصصی و غيرعلمی»، «حسادت وتعيين می کنند یا دست او را از برخی پژوھش ھا کوتاه می کنند. تعابيری چون «مصاحبه ھا و 

صداقت علمی» و «بوروکراسی ھای اداری» کهکارشکنی در کارھای گروھی علمی»، «نقش روابط در استخدام و ارتقای اساتيد»، «نبود اخCق و 

ن مشکل است. اغلب آنھا ھنگامی که برایبارھا از پژوھشگران و دانشمندانی که به خارج از کشور رفته اند شنيده می شود، نمودار ھمي

ی به ایران سفر کرده اند. علی کاوه پژوھشگرتحقيقاتی به داخل کشور می آیند، می گویند تنھا به خاطر حس وطن پرستی یا انگيزه ھای عاطف

۶ دقيقه فرصت داشت تا مشکCت تحقيقات و پژوھش کشور را بيان کند. در آن ۶برگزیده یی بود که در مراسم افتتاحيه ھفته پژوھش امسال 

ه و حال و برگزاری کنفرانس ھای علمیدقيقه، او از روشن بودن اھداف پژوھشی، مدیریت ھای مستقل علمی، احترام به دانشمندان گذشت

طح علمی آنھا یکی از راھکارھای مناسبھدفدار صحبت کرد و گفت؛ «ایجاد نظام ھای ارزیابی مستمر علمی استادان و تCش برای بھبود س

ندگان جایزه ھای علمی نوبل، سھم بودجهبھبود کيفيت پژوھش ھای ما است.» سطح علمی یک کشور را با مولفه ھای زیادی ھمچون تعداد بر

لی و بين المللی ثبت شده و تعداد مقاTتپژوھشی در توليد ناخالص داخلی، تعداد پژوھشگران نسبت به جمعيت کشور، تعداد اختراعات داخ

 محاسبه می کنند؛ ایران ھيچ برنده جایزه علمی نوبلی ندارد. سھم بودجه پژوھشی ازISIمنتشر شده در مجCت نمایه شده در پایگاه ھایی چون 

ان در کشور به گفته مدیرکل پژوھش وزارتتوليد ناخالص داخلی کشور حتی از متوسط کشورھای در حال توسعه ھم کمتر است. تعداد پژوھشگر

 پژوھشگر در یک ميليون است فاصله زیادی دارد. طبق پيش نویس سند١۴٠٠ نفر در یک ميليون نفر است که با ميانگين جھانی آن که ١٠٠٠علوم 

 مورد بوده است. تعداد٢١٠ مورد و تعداد اختراعات بين المللی ١۴٠٠توسعه علمی کشور، تعداد ابداعات و اختراعات ثبت شده داخلی امسال 

 با تاکيد بر این که ھمه مقاTت به اختراع منجراختراعات در حقيقت شاخص قابليت انتقال نتایج علمی به فناوری و کاربرد عملی تحقيقات است.

که بين علم و عمل در کشور فاصله زیادینمی شوند، ھنوز تعداد کم اختراعات و ابداعات نسبت به مقاTت علمی منتشر شده نشان می دھد 

 است. تعداد این مقاTت باISIی منتشر شده در وجود دارد. اما بحث انگيزترین و پررنگ ترین مؤلفه تعيين سطح علمی کشور، تعداد مقاTت علم

 سنجش سطح مجCت علمی در تمام دنيا، آناغماض به معنی توليد علم یک کشور ھم به کار می رود. در دنيا چند موسسه علمی ھستند که با

ی می سازند. ھر یک از آن مجCت دارای ھياتمجCت را در فھرست خود نمایه می کنند و به این ترتيب برای آن مجله اعتبار علمی بين الملل

امی که پس از چند ماه به مقاله یی اجازهعلمی و چند ھيات داوری سخت گيری است که مقاTت رسيده به آن را کامCً بررسی می کنند و ھنگ

 ھر یک از این مقاTت، قدمی در توليد علم جھانچاپ بدھند می توان این طور فرض کرد که آن مقاله دارای استانداردھای روز آن علم است. چاپ

 (مؤسسه اطCعات علمی) در دانشگاه کاليفرنيایISIمحسوب می شود. مھمترین موسسه یی که در دنيا مجCت علمی را نمایه می کند 

 به گفته مدیر نشریات ھزار مجله علمی را در ھمه زمينه ھا از انسانی و ھنر تا پزشکی و مھندسی نمایه کرده است.١۶جنوبی امریکا است که 

 نمایه شده اند که ھمه در زمينه ھای پزشکی یا فنی و مھندسی اند. درISI مجله علمی ایرانی در ١٧مرکز اطCعات علمی جھاد دانشگاھی، 

 منتشر شد.ISI مقاله ایرانی در مجCت نمایه شده در ٨۴٣ ھزار و ۵ ھزار عضو ھيات علمی دانشگاه ھای کشور، ۴٨ ميCدی با وجود ٢٠٠۶سال 

 توليد علم جھان٣٧ اتفاق، ایران با دو پله صعود به رتبه ھمين تعداد مقاله ھم از نظر استناد شدن در سایر مقاTت، رتبه پایينی دارند. البته با این

ایسنا گزارش کرده است که رشد مقاTتدست پيدا کرد اما باید گفت که رشد انتشار مقاTت علمی کشور نسبت به دو سال گذشته کم شد. 
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 درصد رسيده است. اینھا نشان می دھد که توليد٣/٢٢ به ٢٠٠۵- ٢٠٠۶ درصد بوده اما در ٩/۴٢ ، ٢٠٠۴-٢٠٠۵علمی ایران در گستره سال ھای 

علم در ایران شتاب سال ھای گذشته را ندارد.

 ●ISIمیCاس 

یط ارتقای مرتبه «استادیار» به «دانشيار» یاچند سالی است که وزارت علوم در آیين نامه ارتقای اعضای ھيات علمی دانشگاه ھا یکی از شرا

 ذکر کرده است. وزارت علوم در پی تغيير این آیين نامه است و وزیرISI«دانشيار» به «استاد» را انتشار یک یا دو مقاله در مجCت نمایه شده در 

 در ارتقا، با اعتراض برخی استادانISIودن مقاTت علوم این تغيير را اسباب تحول بزرگی در جامعه علمی کشور توصيف کرده است. البته اجباری ب

 دارند، رو به رو شده بود. برخی دیگر از منتقدان ھم می گفتند که تمرکز وISIرشته ھای علوم انسانی و ھنر که بخت کمتری در انتشار مقاTت 

مقاTت در ارتقای اعضای ھيات علمی باعث میاھميت دادن به مقاTت، جلوی تحقيقات عملی را می گيرد. با این وجود، اجباری بودن این نوع 

شد افراد کم بنيه علمی به راحتی در دانشگاه ھا از پله ھای ترقی باT نروند.

است اما از کنار ھم گذاشتن گفته ھای وزیر علوم اینھنوز از تغييرات آیين نامه ارتقای اعضای ھيات علمی دانشگاه ھا خبری به بيرون درز نکرده 

 در ارتقا حذف می شود و به جای آن، مقاTت منتشر شده در مجCت علمی-ISIچنين برمی آید که در آیين نامه جدید، اجباری بودن مقاTت 

 اسCمی»ISI (پایگاه استنادی علوم ایران و کشورھای اسCمی) معروف به «ISCپژوھشی داخلی و مجCت نمایه شده در موسسه تازه تاسيس 

 مجله علمی- پژوھشی٣۶۵ت علوم، در کشور نيز می توانند باعث ارتقای عضو ھيات علمی شوند. به گفته بھزاد سلطانی مدیرکل پژوھش وزار

گویند که داوری مقاTت در این مجCت با دقتمنتشر می شود. بيشترین انتقادھا به این مجCت، به نحوه داوری آنھا بوده است. منتقدان می 

 یا «پایگاهISC بررسی به شاگردان شان می سپارند. انجام نمی شود، داوران تنھا نگاھی به کليت مقاله ھا می اندازند و گاھی حتی آنھا را برای

 تکنولوژی شيراز تاسيس شد و در اجCساستنادی علوم ایران و کشورھای اسCمی» نيز در سالی که گذشت، در کتابخانه منطقه یی علوم و

شورھای اسCمی با اولویت زبان عربیوزرای آموزش سازمان کنفرانس اسCمی مجوز گرفت. قرار است طی سه سال، به تدریج مجCت علمی ک

 بوده و بيشتر برای افزایشISI مقابله با انحصار ISCتاسيس در این پایگاه نمایه شوند. وزیر علوم و رئيس این پایگاه صراحتاً اعCم کرده اند که دليل 

قابل سنجش نيست.تعداد مقاTت علوم انسانی طراحی شده است. ھنوز ميزان استقبال سایر کشورھا از این پایگاه 

● می رویم

 نفرند. فکر می کنم تا٢٢ یا ٢١ا علی دانشجوی کارشناسی ارشد مھندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف می گوید؛ «دانشجویان مقطع م

ا و نفر آنھا دیگر در ایران نباشند.» او می گوید که این روزھا دانشجویان به تحصيل در کاناد١٠سال آینده، پس از این که از تزمان دفاع کردیم، حداقل 

 ھزار دTر در سال پول بگيرد، در ھمان٣٠ تا ٢٠ (دستيار استاد) شود و بين TAاستراليا ھم راضی اند. «در آن جا، ھر دانشجو می تواند به زودی 

چ چيز جدیدی یاد نمی گيریم، اگر به فکر یادگيریکشور تحصيل کند و در ھمان جا ھم جذب بازار کار شود.» علی می گوید؛ «ما در دوره دکتری ھي

از آن سو، دانشجویان رشته ھنر به جزھم باشيم، باید برویم.» وضع برای سایر رشته ھای فنی و مھندسی و پزشکی ھم ھمين طور است. 

 نيز با این که رغبت کمتری برای مھاجرت دارند امارشته پژوھش ھنر مقطع دکتری دیگری ندارند و ناچار به ترک وطن اند. دانشجویان علوم انسانی

 که در ایران می مانند نه تنھا ممکن است پسبی رغبت ھم نيستند. به خصوص ھنگامی که بخواھند علوم انسانی غرب را بياموزند. دانشجویانی

 بمانند؛ معاون برنامه ریزی منابع انسانی وزارتاز فارغ التحصيلی در جایگاه متناسب با تحصيCت شان جذب نشوند که حتی امکان دارد بيکار ھم

 درصد،١/١٧رغ التحصيCن دانشگاه ھای کشور کار در بھمن ماه امسال در گردھمایی مراکز کارآفرینی دانشگاه ھا می گفت که نرخ بيکاری فا

 درصد به مشاغل٢٠ه به کاری مشغولند، حدود نزدیک به دو برابر نرخ بيکاری عمومی جامعه است. به گفته او از ميان دانش آموختگانی ھم ک

 یک ميليون نفر ھم به جمعيت بيکاران کشورنامتناسب با رشته تحصيلی خود می پردازند. عCوه بر این وزیر کار اعCم کرده است که ھر سال

افزوده می شود.

● قله ھای دانش

شسته است. وزیر علوم روز دوم اسفندماه دربا وجود ھمه این مشکCت، مدیران وزارت علوم معتقدند که ایران بر بلندترین قله ھای دانش ن

 سيم خاردار توليد کند اما حاT به برکتجشنواره علمی تحقيقاتی سپاه پاسداران می گفت؛ «در آغاز دفاع مقدس، ایران حتی نمی توانست

 نوین به رتبه ھای بسيار مھمی دست یافته ایم.» اونيروھای متخصص باایمان و با اعتماد به نفس، در باTترین جایگاه ھا و در انواع فناوری ھای

ی از پيشرفت ھای علمی صورت گرفته را ترجيحچند روز پيشتر در مراسم افتتاح دانشگاه معارف اسCمی در قم گفته بود؛ «در حال حاضر بسيار

وش می رسد مبنی بر این که ایران به اختراعات ودادیم به صورت علنی اعCم نکنيم تا انحصار آن در اختيار خودمان باشد.» گاھی خبرھایی به گ
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یی آن اختراع یا کشف ابراز ناراحتی می کنند؛اکتشافات خارق العاده یی دست پيدا کرده است و چندی بعد برخی از نھادھای علمی از بزرگنما

ام داروی «درمان» یا «واکسن» ایدز شناخته شد ومھمترین نمونه آن در سال گذشته معرفی داروی متوقف کننده پيشرفت بيماری ایدز بود که با ن

درمان نمی کند. این دارو قرار بود با عنوان «خبرسازندگان آن را واداشت تا در رسانه ھای عمومی اعCم کنند که این دارو متوقف کننده است و 

 شد. مدیر گروه پژوھش ھای ترویج علم مرکزخوش علمی» به مردم اعCم شود اما پيش دستی سازندگان آن در اعCم خبر صحيح، مانع این اتفاق

می شود که ارزش و جایگاه این قبيل موفقيت ھاتحقيقات سياست علمی کشور در این باره به ایسنا گفته بود؛ «متاسفانه خودناباوری ما باعث 

ر مھمی کرده ایم. به تعبير یکی از اساتيد، اگر کسی دررا نيافته و فکر می کنيم که حتماً باید داروی درمان قطعی ایدز را کشف کنيم تا بگویيم کا

دماوند بگذارد تا کار مھم و قابل تقدیری کردهحوزه علمی آجری روی آجر بگذارد کسی ارزشی برای آن قائل نيست و حتماً باید توچال را روی 

لمی اخير در ایران» منتشر کرد که در آن تاکيدباشد.» انجمن فيزیک ایران ھم سال گذشته بيانيه یی «پيرامون اخبار مربوط به پيشرفت ھای ع

ادھای سياسی یا رسانه ھا برای خود نقششده بود اجتماع علمی ھنوز در ایران اعتبار کافی به دست نياورده و به ھمين جھت است که نھ

بيانيه خود نوشته بود؛تعيين کننده مCک ھای علمی، ارزش گذاری دانش پژوھان و کار علمی را به عھده گرفته اند. ان جمن فيزیک ایران در 

اخبار مربوط به کشفيات مختلف داخلی می زنند«متاسفانه بعضی از سياستمداران و رسانه ھای ما به منظور اميدوار کردن مردم، دست به پخش 

که اجتماع علمی ملی و بين المللی آن را تایيد نمی کند.»

منبع : پایگاه اطCع  رسانی اصCح

http://vista.ir/?view=article&id=301499

معلم دين و زندگی يا دانای دھر؟

اگر نگاھی به کتاب ھای دینی دوره دبيرستان بيندازیم، می بينيم برای تأیيد

و استدTل نسبت به موضوعات مطرح شده در کتاب، از آیات قرآن و کCم

نيز آیات  توضيح  پيام و  به  موارد،  پاره ای  در  معصومين ع استفاده شده و 

پرداخته است.

پرسش ھای و کيفيت  آیا کميت  این است که  نوشتار  این  سخن اصلی 

مانند سازمان آزمون سازی  مراکز رسمی  توسط  که  تستی  یا  تشریحی 

آمده، کتاب ھا  متن  در  آنچه  با  می شود  برگزار  کشور  آموزش  سنجش 

ھمخوانی و ھماھنگی دارد یا نه؟

٨٣بررسی سير تاریخی تست ھای فرھنگ و معارف اسCمی بویژه از سال 

قواعد و اصول علم کنکور سراسری) این موضوع را خاطر نشان می کند که دانش آموز باید بدون ھيچ زمينه قبلی، ٨٧تاکنون (تست ھای سال 

ورد آن داده نشده، بلکه حتی برخی از آیات ترجمه بهتفسير را بخوبی بشناسد؛ چراکه فرا روی او آیاتی را قرار می دھند که نه تنھا توضيحی در م

م یا تفسير آیات را بخوبی بشناسد.فارسی نشده است. یعنی با یک زاویه تند و ناگھانی از او می خواھند که پيام، برداشت، مفھو

اھند با این شيوه آزمون یک توصيه ضمنی بهآموزه ھای کتاب درسی با آزمون سازمان سنجش کامC تباین دارد، مگر آن که طراحان محترم بخو

دانش آموز بکنند و او را نسبت به دین شناسی و دینداری و قرآن پژوھی راغب تر کنند.

 به قرآن شناسی، دین گریز شوند، چيزی که اصC و ابداآیا طراحان فرھيخته فکر نکرده اند دانش آموزان با این خيز شدید و سریع خدای ناکرده نسبت
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 با بایدھا و نبایدھای ما در آزمون ھا ھماھنگ باشد،ھيچ یک از عزیزان آن را نمی پسندند. ھست ھا و نيست ھای ما در کتاب ھای دین و زندگی باید

زمون معارف اسCمی به عمل آوریم.این موضوع درست به مثابه این است که به دانش آموزان درس ادبيات فارسی بدھيم و از آنھا آ

 مدنظر قرار دھد، تفسير نقلی یا عقلی، قدیم یاراستی محدوده دانش تفسيری معلم دین و زندگی تا چه اندازه باید باشد؟ کدام تفسير را باید

جدید؟!

 برای مطالعه و... را حذف کرده است و ازاز یک سو سازمان سنجش موارد حذفی کتاب درسی را یک به یک بر شمرده و حتی زیرنویس ھا، بخش

داخته اند.سوی دیگر، طراحان محترم در آزمون ھای سراسری به مفاھيم تفسيری بی حد و حصر خارج کتاب پر

 و برای مطالعه و... تستی طرح نکردند، ولی آناندرست است که طراحان عزیز در این مورد که قول داده بودند وفای به عھد کردند و از زیرنویس

رار ندھيم.می توانند بگویند ما عھد نکرده بودیم که قلمروی خارج از کتاب را مورد تاخت و تاز تستی ق

رزش است، ولی ھر کاری راھی دارد و برنامه ریزیاز این که طراحان گرامی تنھا نسخه شفابخش و رفع عطش تشنگان را قرآن می دانند بسيار با ا

فگی او شود و نه تنھا به آب نرسد، بلکه آبِ منشأمی خواھد، چراکه اگر تشنه کامی ھم ناگھانی و بی مقدمه آب در گلوی او بریزیم شاید باعث خ

زی که به سودش اميدواری زیان می رساند چه بساحيات سبب ممات او شود. (قد یُضرُّ الشیءُ ترجو نفعه / رُبّ ظمآنَ بصفو الماء غص: گاھی چي

تشنه کامی که با نوشيدن آب گوارا گلوگير شود.)

معلمی را تصور کنيد که:

) خوب درس می دھد و سخت امتحان می گيرد.١

) خوب درس می دھد و آسان امتحان می گيرد.٢

) بد درس می دھد و آسان امتحان می گيرد.٣

) بد درس می دھد و سخت امتحان می گيرد.۴

) اصC درس نمی دھد و سخت امتحان می گيرد.۵

ن محترم تست ھای دین و زندگی کنکور سراسریبدیھی است گزاره مطرح شده، در شماره آخر از ھمه غير علمی تر و غيرمنصفانه تر است. طراحا

 بC بيان و تکليف ماTیطاق کردن نيست؟!فکر می کنند مصداق کدام گزاره ھستند؟ آیا درس نداده امتحان دشوار بگيریم مصداق قبح عقاب

ت مطرح شده در کتاب و آیات کریمه به صورتمعلمی را در نظر بگيرید که از آغاز سال تحصيلی تا آخر سال، تمام مفاھيم و اصطCحات و نکا

ست، ولی در آخر با کنکوری مواجه می شود که بامنطقی و زیربنایی برای دانش آموزان تدریس کرده و دلسوزانه به پرسش ھای آنان پاسخ گفته ا

ه تر از معلم خود دسترسی ندارد و او را مورد طعن ومطالب مندرج در کتاب و آنچه او تدریس کرده ھيچ سنخيتی ندارد و دانش آموز به دیواری کوتا

لعن قرار می دھد.

؟ داده ھای ما به دانش آموز چه بوده که اینکآیا درست است بدون توجه به کشت خود در مزرعه علم و معرفت بخواھيم ھر محصولی را درو کنيم

رس، یک دوره کامل تفسير قرآن و یا دست کم آیات مطرحانتظار داریم دانش آموز از پس آزمون سربلند بيرون آید؟ آیا بھتر نيست برای معلمان این د

الميزان، آیه) جلساتی برگزار شود یا آن که در کنار کتاب درسی کتاب تفسيری معرفی شود (مثC تفسير ٢۵٠شده در کتاب ھای درسی (حدود 

بت به این درس از پيش بداند؟ موضوع دیگر این که اگرنمونه، مجمع البيان، ابوالفتوح رازی و...) تا ھم معلم و ھم دانش آموزان تکليف خود را نس

ت آیت هللا جوادی آملی ارائه شود آنھاتست ھای دین و زندگی مطرح شده در کنکور سراسری به طCب و قرآن پژوھان درس تفسير قرآن حضر

چگونه پاسخ می دھند؟

٢۵٠ صفحه است و حجم آیات ۴٠٠ سال (دوم، سوم و پيش دانشگاھی) با احتساب حذفيات آن از سوی سازمان سنجش حدود ٣حجم کتاب ھای 

 از این حجم کم کتاب یعنی آیات بيش از٨٧ صفحه است و جالب توجه این است که در پرسش ھای دین و زندگی سال ۵٠گانه سه کتاب حدود 

 صفحه دیگر که شامل مفاھيم و اصطCحات زیربنایی می شود (مانند خداشناسی، نبوت،٣۵٠درصد تست طرح شده و از بقيه کتاب یعنی از ۶۶

 درصد تست طرح شده است!٣۴معاد، امامت، احکام، اخCق، انسان شناسی و بازتاب دین در جامعه و تاریخ) تنھا 

 تست آیه و روایت ١۶ تست ٢۵▪ در رشته ریاضی از 

 تست آیه و روایت ١٨ تست ٢۵▪ در رشته تجربی از 

 تست آیه و روایت ١۶ تست ٢۵▪ در رشته انسانی از 

 تست آیه و روایت ١۶ تست ٢۵▪ در رشته ھنر از 
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 تست آیه و روایت ١٧ تست ٢۵▪ در رشته زبان از 

 تست از آیه و روایت طرح شده که پر واضح است تناسب در تعداد تست و موضوعات٨٣ رشته ۵ تست ١٢۵با این بيان به طورکلی از مجموع 

گذریم که بيشتر تست ھا مفھومی، پر محتوا ورعایت نشده است؛ البته اگر به کيفيت و مفھومی بودن پرسش ھا و پاسخ ھا توجه کنيم از حق ن

ینک به بررسی آن می پردازیم.آموزنده بوده است مگر در برخی تست ھا که به نظر نگارنده چند جوابی و بحث انگيز است که ا

طينٍ فاذا سوّیتُه و نفختُ فيه من روحی فقعوا رشته زبان آمده است: از دقت در آیه شریفه: (اِذ قال ربّک للمCئکه انّی خالقٌ بشراً من ٣- در تست 

له ساجِدین) موضوعِ... مفھوم می شود.

) تقدّم آفرینش بعد غيرمادّی بر خلقت بُعد مادّی در انسان١

) تقدّم آفرینش خاکی بر آفرینش بُعد غيرمادّی در انسان٢

) مسجود فرشتگان شدن آدم به تَبع بھره مندی از بُعد غيرمادّی٣

) مسجود فرشتگان شدن آدم به تَبع بھره مندی از دو بُعد خاکی و روح الھی.۴

 درست است زیرا علت سجده کردن فرشتگان دميده شدن بعد غيرمادی (روح٣ بوده است و حال آن که گزینه ۴گزینه انتخابی سازمان سنجش 

الھی) بشر است.

فاذا سوّیته و نفحتُ فيه من روحی فَقَعُواله ساجدین

 الدنيا و اطمأنّوابھا و الّذین ھم عن آیاتنا غافلون* رشته زبان آمده است: با توجه به آیه شریفه: (اِنّ الّذین Tیرجون لقاءنا و رضوا بالحياه۴- در تست 

اولئک مأواھم النّارَ بما کانوا یکسبون) مفھوم می گردد که... است.

) سرانجام عدم اعتقاد به رستاخيز و دل بستگی به دنيا، دوزخ١

) دوزخ، جایگاه تCش گران مستمر برای تحقّق اھداف دنيایی٢

) فرجام غفلت به آیات خدا و تکيه بر زندگی دنيا داشتن، دوزخ٣

) دوزخ، جایگاه غيرمعتقدان به رستاخيز و دل سپارندگان به زندگی دنيایی .۴

چيز است: بوده است و حال آن که ھر چھار گزینه درست است و عامل دوزخی شدن بر اساس مفاد آیه چھار ٢گزینه انتخابی سازمان سنجش 

) Tیرجون لقاءنا١

) رضوا بالحياه الدنيا٢

) اطمأنوابھا٣

) عن آیاتنا غافلون.۴

َ فيه به ترتيب کدام است؟ رشته زبان آمده است: پيام آیه شریفه: (هللا T اله اTّ ھو ليجمعنّکم الی یومِ القيامه Tریب۵- در تست 

) تنفّر محبّت معاد جسمانی و روحانی١

) محبّت تنفّر معاد جسمانی و روحانی٢

) تنفّر محبّت ضرورت معاد و حکمت خداوند٣

) محبّت تنفّر ضرورت معاد و حکمت خداوندی.۴

دام یک؟ بوده است در صورتی که مقصود از محبت و تنفر که به ترتيب آمده نامعلوم است. هللا، اT، ھو ک٢گزینه انتخابی سازمان سنجش 

که رنگ و نشانی از محبوب دارند، به رشته زبان آمده است: خانه کردن محبت خداوند در دل، که گرایش دل را به محبّت ھمه کسانی ٩- در تست 

دنبال دارد، از دقت در کدام مورد، مفھوم می گردد؟

) قل ما سألتکم من اجر فھو لکم١

) قل ان کنتم تحبّون هللا فاتبعونی یحببکم هللا٢

) ان اجری اTّ علی هللا و ھو علی کلّ شیء شھيد٣ٌ

) قل T اسألکم عليه اجراً اTّ الموده فی القربی.۴

 وجود دارد؟٢ بوده است در صورتی که آیا واقعا دليل منطقی بر رد گزینه ۴گزینه انتخابی سازمان سنجش 
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ليظ القلب Tنفضوا مِن حولک» به... پی رشته ھنر آمده است: از دقت در آیه شریفه: «فبما رحمه من هللا لِنت لَھم و لو کنت فَظّاً غ٨- در تست 

می بریم.

) نياز امت به لطف و عطوفت پيامبر که منادی رحمت غيرمحدود خداوند است.١

) عدم اجتماع درشت خویی در وجود گرامی پيامبر که پيام آور رحمت خداوند بود.٢

) تاثير مثبت فضایل و بازتاب منفی رذایل که موضوع نيازھای اخCقی انسان است.٣

) رحمه للعالمين بودن پيامبر که با ارسال وجودش، عذاب ھای آسمانی برداشته شد.۴

 نيز می تواند درست باشد. چراکه در آیه شریفه به مھربانی و نرمی پيامبر٣ و ١ بوده است در صورتی که گزینه ٢گزینه انتخابی سازمان سنجش 

ره شده که باعث پراکندگی و دفع مردم می شود.(لنتَ لھم) و تأثير آن و بازتاب منفی رذایل مانند فَظَّا: تندخو و غليظ القلب: سنگدل اشا

اُنزل اِليک و ما اُنزل من قَبلِک یریدون اَن یتحاکموا رشته ھنر آمده است: پيام آیه شریفه: «اَلَم تَرَ الی الَّذین یزعُمون انَّھم آمَنوا بما ١٢- در تست 

الی الطّاغوت و قد اُمروا ان یکفُروا به» این است که...

) ایمان پنداری منتھی به کفر به طاغوت نمی شود.١

) ایمان پنداری، گره گشای مسائل اجتماعی انسان نيست.٢

) Tزمه ایمان راستين به خداوند کفر به حکميت طاغوت است.٣

) Tزمه ایمان راستين به وحی الھی عدم پذیرش حکميت طاغوت است.۴

 تقریبا نادرست. به این دليل که آیه شریفه «یزعمون٢ درست است و گزینه ۴ بوده است. در صورتی که گزینه ٢گزینه انتخابی سازمان سنجش 

 آمده است٢ھی است) در صورتی که آنچه در گزینه انھم آمنوا....» متعلق ایمان و موضوع آن معين است (ایمان پنداری به کتب آسمانی و وحی ال

کلی و مبھم است و تداعی کننده ایمان پنداری به خداست.

 رشته ھنر آمده است:٢١- در تست 

سبت دارد؟مفھوم بيت «بندگی کن تا که سلطانت کنند / تن رھا کن تا ھمه جانت کنند» با کدام مورد منا

) یا بنی آدم اطعنی فی ما امرتک اجعلک غنيا Tتفتقر١

) یا بنی آدم اطعنی فی ما امرتُک اجعلک حياً Tتموت٢

) یا بَنی دم اَطعنی فی ما امرتُک اجعلک تقُول للشّی کن فيکون٣

) و لقد کتَبنا فی الزّبور مِن بعد الذّکر انّ اTرض یرثُھا عبادی الصالحون.۴

 اجزای یک حدیث است (حدیث قدسی) و ھر سه می تواند درست٣ و ٢، ١ بوده است در صورتی که گزینه ١گزینه انتخابی سازمان سنجش 

 و حدیث مذکور آثار وصف نشدنی بندگی و اطاعت از خداوند را بيان می کند.۴ و ٢باشد بویژه گزینه 

) زندگی جاویدان٢) غنی و بی نيازی١

ان شدن را بيان می کند.) وTیت تکوینی (کن فيکون) و بيت مطرح شده رابطه بندگی و عبودیت را با سلطنت و یکپارچه ج٣

بأمر٢٣- در تست  لتَجری الفُلک فيه  پيام آیه شریفه: «هللا الّذی سَخَّرَ لکم البحر  لِتَبتَغوا من فَضلِه...» موضوع... رشته ھنر آمده است:  ه و 

می باشد.

) سپاسگزاری انسان از نعمت ھای ناپيدا کرانه خداوندی که مخلوقات را مسخر او کرد.١

) ماموریت انسان از سوی خدا که فضل او را با درخواست و مطالبه جدّی دنبال کند.٢

) شناخت قانون  مندی ھای جھان و قرار گرفتن اختيار انسان در راستای نظام مقّدر آن.٣

در دریاھا) حاکميت نظام «تقدیر» و قانون مندی بر کلّ جھان و از جمله، حرکت کشتی ھا به فرمان خدا ۴

 نيز می تواند درست باشد.۴ و ١ است در صورتی که گزینه ھای ٣گزینه انتخابی سازمان سنجش 

ليت ھای ما، در نشان دادن رشته ھنر آمده است: «مبارزه با ستمگران و تقویت فرھنگ جھاد و شھادت و صبر، یکی از مسوو٢۵- در تست 

زیبایی ھای تمدّن اسCمی است.» توجه به این تکليف، از دقت در کدام مورد، مفھوم می گردد؟

) و لن ترضی عنک اليھودُ و T النّصاری حتّی تتّبع ملّتھم١

) و کذلک جعلنا کم اُمّه وسطاً لتکونوا شھداءَ علی النّاس٢

www.takbook.com

www.takbook.com



) و من یتولَّ هللا و رسوله فَانّ حزب هللا ھم الغالبون٣

) T ینھا کم هللا عن الّذین لم یقاتلوکم فی الدّین و لم یخرجوکم من دیارِکم ۴

 روا داشتن نيکی و عدالت (اَن تبرّوھم و۴ بوده است در صورتی که مفھوم و مفاد آیه مطرح شده در گزینه ۴گزینه انتخابی سازمان سنجش 

کرده اند و این آیه «مبارزه با ستمگران و تقویت فرھنگتُقسطوا اليھم) نسبت به کسانی است که با شما نجنگيده اند و شما را از سرزمينتان آواره ن

 سوره ممتحنه باشد (انّما ینھاکم...) که البته٩عنی آیه جھاد و شھادت و صبر» را توصيه نمی کند مگر آن که مقصود طراح یا طراحان، آیه بعد از آن ی

 (ولن ترضی...) ھشدار خداوند به مسلمانان است در برابر خواسته دائمی یھودیان و١در تست نيامده است ولی مفاد آیه مطرح شده در گزینه 

عقول است.مسيحيان (پيروی از دین و آئين آنان) که تکليف مسلمانان موضعگيری در برابر این خواست نام

يطان انه لکم عدوّ مبين و ان اعبدونی رشته ریاضی آمده است: از دقت در آیه شریفه: (الم اعھد اليکم یا بنی آدم ان Tتعبدوا الش٢١- در تست 

ھذا صراطٌ مستقيمٌ) مفھوم... مستفاد می گردد.

) توجه به صراط مستقيم که ھمان بندگی خداوند است و مقبول فطرت او است.١

) گرایش فطری انسان به بندگی خداوند و جایگاه اراده او در تحقق آن گرایش٢

) اخذ پيمان خداوند از انسان که توحيد عملی را ثمره توحيد نظری قرار دھد.٣

 باشد.) آگاھی دادن به انسان که ھمواره متوجه عمل به پيمان خود باشد تا از فریب شيطان در امان۴

 بوده است در صورتی که ھر چھار گزینه مفاھيمی درست از آیه مطرح شده ھستند.٣گزینه انتخابی سازمان سنجش 

دردانی می کنم و حتما این بزرگواران می دانند کهدر پایان از زحماتی که طراحان عزیز متحمل می شوند و از طریق طرح تست روشنگری می کنند، ق

تست ھای آنان الگویی برای این حقير و ھمکارانم خواھد بود.

 لعطش العلماء و ربيعاً لقلوب الفقھاء و محاجَّ لطُرق الصّلحاء وبه این اميد که رابطه ما و قرآن این گونه باشد که امام علی ع فرموده اند: «جعله ُهللا ریاً

 و بھاری برای دل ھای فقيھان و زیارتگاھی برای راه ھایدواءً ليس بعده داءٌ و نوراً ليس معه ظلمه: خداوند قرآن را سيرابی برای تشنگی دانشمندان

 نھج البCغه ١٩٨» خطبه نيکوکاران و دارویی که در پی آن دردی نيست و روشنایی ای که با آن تاریکی نيست قرار داد.

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=328451

نکاتی در خصوص پذيرش محلی و بومی  دانشجو

برگزاری آموزشی ساT نه کشور  و  فرھنگی  مھم ترین رویداد ھای  از  یکی 

کنکور ورود به دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی است. اھميت این رویداد تنھا

علمی  خC صه مسابقه  این  در  داوطلب  ميليون  یک  از  بيش  شرکت  به 

نمی شود بلکه اینکه مسووT ن آینده و متخصصان آتی کشور عموما از ميان

این پذیرفته شدگان سکاندار آتيه کشورند ھم بر اھميت این رویداد افزوده

اھتمام با  مجریان  و  برنامه ریزان  تا  می شود  موجب  مساله  این  است. 

به توجه  با  و  پرداخته  بوم  و  مرز  این  جوانان  سرنوشت  به  بيشتری 

حساسيت ھای موجود بھترین و کم ھزینه ترین روش ھا را برای سامان دادن
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به کنکور چه از نظر آزمون و کيفيت آن، و چه از نظر انتخاب رشته و نيز فرآیند

فرآیند ھای دائما در حال آسيب شناسی  نمایند و  انتخاب  داوطلب  پذیرش 

طی شده باشند.

ته نشده و آسيب شناسی نشده است بلکه با اصرار برمتاسفانه حوادث اخير نشان داد که نه تنھا در این مورد به ارزیابی روند ھای طی شده پرداخ

 مباT تی و ندانم کاری برخی از متوليان بهادامه روش ھای پيشين و حتی تشدید آن به نوعی سرنوشت نخبگان جوان کشور گرفتار در چرخه بی

 و خانواده ھای آنان وارد می شود. واکنش جدیبازی گرفته شده و از این طریق خسارات جبران ناپذیری بر روحيه و سرنوشت آینده سازان کشور

ین مساله است که مطبوعات در جامعه امروز ایرانجامعه و به ویژه رسانه ھا به موضوع سھميه بندی اعمال شده در کنکور و عواقب آن حاکی از ا

یرش چند داوطلب راضی شده و از کنار اصل موضوعھنوز دارای اثرگذاری ھای قابل توجھی ھستند و البته نظر به اھميت موضوع نباید تنھا به پذ

 زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته، کشور راگذشت. در کنکور دو نوع سھميه بندی اعمال می شود. بخشی از این سھميه بندی در جھت محروميت

ه قرار می گيرد. در سھميه بندی نوع دوم منطقه تقسيم کرده و ھر منطقه به تناسب ميزان دسترسی به امکانات در یکی از مناطق سه گان٣به 

ردن محدودیت ھای بخشی نگر داوطلبان کنکور بهکشور به استان و ناحيه و قطب تقسيم شده و با نگرشی محلی گرایانه و بومی نگر و با لحاظ ک

سمت دانشگاه ھای محلی ھدایت می شوند.

جو است. پذیرش بومی  و محلی دانشجو پدیدهآنچه در روزھای اخير موجب بروز نارضایتی شده مربوط به بومی سازی و محلی سازی پذیرش دانش

 دانشجو در سایر نقاط جھان ارائه نشده است.منحصر به فرد نظام گزینش دانشجو در ایران است. به سخن دیگر تاکنون گزارشی از پذیرش محلی

 فرآیند مطالعاتی آن، کارکرد ھای اندیشيده شدهچرایی روی آوردن مجریان به پذیرش محلی دانشجو، پيشينه کارشناسی و مطالعاتی این رویکرد و

بازبينی و ارزیابی محلی سازی پذیرش دانشجو و نسبت نھایتا  اندیشيده نشده، آسيب شناسی و  با عدالت اجتماعی و منافع ملی ازو   آن 

ان از سوی برنامه ریزان و مجریان ضروری و غيرقابلموضوعات بااھميتی است که تاکنون به صورت شفاف مورد توجه قرار نگرفته و البته پرداختن بد

ون شھروندان به این رویکرد ھستيم. برایانکار است. در ھرحال این شيوه گزینش دانشجو اجرا شده است و ھم اکنون شاھد اعتراض روزافز

چاره جویی در این خصوص ضروری است:

 و اساتيد علوم تربيتی و برنامه ریزی آموزشی و)  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با تشکيل کميته ای متشکل از جامعه شناسان و روانشناسان١

ب این خصوص  در  بپردازد.  آن  پذیرش محلی دانشجو و کارکرد ھای  بازبينی سياست  به  افکار عمومی  وعلوم سياسی  به  ارائه اطC عات  اید 

شفاف سازی در سرلوحه کار قرار گيرد.

توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته و از تجربيات آنان) در این بازبينی مطالعه فرآیند پذیرش دانشجو در کشور ھای در حال توسعه و نيز کشور ھای ٢

استفاده شود.

)  نفی بخشی نگری و توجه به منافع عمومی  و ملی در سرلوحه این بازبينی قرار گيرد.٣

گيرد. در این خصوص ھر نوع روشی که به گسترش)  در برنامه ریزی آتی توجه به ھمگرایی و ھمبستگی ملی در کانون اھداف و برنامه ھا قرار ۴

محلی اندیشی و محلی گرایی کمک می کند شناسایی و از دستور کار خارج شود.

ار است. ابعاد مختلف موضوع مورد توجه قرار) آسيب شناسی فرآیند جاری در پذیرش دانشجو به صورت محلی و بومی  از اھميت بسزایی برخورد۵

ت یازید. در این نگرش تمامی  دانشگاه ھای کشور اعم ازگرفته تا از این طریق بتوان به انتخاب شيوه ای جامع با کمترین ھزینه و بيشترین فایده دس

 این مراکز باشد.دولتی، آزاد اسC می، پيام نور، غيرانتفاعی و... مورد توجه بوده و برنامه ریزی متوجه ھمه

 فارغ از اینکه در چه منطقه ای قرار داشته و چه)  برای داوطلبان امسال که به دليل استانی شدن پذیرش از ورود به دانشگاه محروم شده اند،۶

رند به دور از انصاف و عدالت است. مگر چه تفاوتی ميان رتبهرتبه ای کسب کرده اند بازبينی T زم صورت گيرد. تنھا توجه به افرادی که رتبه زیر ھزار دا

ت به چشم می خورد؟ بازگشت است که اولی در دانشگاه پذیرفته می شود و دومی خير! چه دليل کارشناسی ای برای این تفاو١٠٠١ با رتبه ٩٩٩

به روش سال قبل می تواند راھگشای موضوع باشد.

د ھمه از آن متضرر می شویم. باشد که در ادامهموضوع کنکور امسال نشان داد که اگر مبنای تصميم گيری ھا و سياست سازی ھا منافع ملی نباش

مسير منافع ملی مرجح بر منافع بخشی و سازمانی شود.

منبع : روزنامه اعتماد ملی
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نکاتی در مورد حذف کنکور

این روزھا بحث  بر سر حذف یا عدم حذف کنکور فکر و ذھن دانش آموزان و

اوليای آن ھا و سایر دست اندرکاران کنکور را به خود مشغول کرده است.

اغلب بحث ھای موجود تحت تأثير ناآگاھی ھا، عدم شناخت مختصات کنکور

و حتی گاھی غرض ورزی ھا به اصل مطلب نپرداخته و تنھا به این نتيجه گيری

ختم می شود که کدام یک درست است: حفظ یا حذف کنکور؟! اما در این

نوشته برآنيم که تمامی جنبه ھای از ميان برداشتن کنکور را بررسی کنيم.

● چرا بحث حذف کنکور مطرح می شود؟

 سال است که٣٠شيوه ی فعلی گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه بيش از 

مورد استفاده قرار می گيرد و اغلب تحصيلکرده ھای کنونی جامعه با گذر از

این آزمون ورودی، به ادامه ی تحصيل پرداخته اند. با توجه به پيشرفت ھای

علوم مختلف در کشورمان، انصاف نيست تحصيلکرده ھای کنونی جامعه را

به عدم صCحيت علمی یا ناتوانی ھای فنی متھم نمود. ولی می توان به این

درصد در کشور،  برگزار شده  آزمون  بزرگ ترین  برای  که  کرد  اشاره  نکته 

در عين ناچيز  تعدادی ھر چند  موجود است که سبب می شود  خطایی 

صCحيت از ورود به دانشگاه، جا مانده و تعدادی دیگر جایگزین آن ھا شوند.

به نظر می رسد که دغدغه ی کنونی طراحان این طرح، کاھش احتمال این

خطاست.

در کنکور عCوه بر توانایی ھای علمی، مؤلفه ھای دیگری از جمله سرعت

پاسخ گویی، تمرکز، و اعتماد به نفس فرد نيز در نتيجه ی کسب شده تأثير می گذارند.

ين اشکال اساسی که به کنکور وارد می باشد آنابتدا بایستی بررسی کنيم که چرا این شيوه ی گزینش با خطا ھمراه است. به نظر نگارنده اول

 ساعت رقم می خورد. در چنين شيوه ای عCوه بر توانایی ھای علمی مؤلفه ھای دیگری از۵است که سرنوشت داوطلبين در مدت زمان کمتر از 

د. ھمچنين تعداد سؤاTت کم مطرح شده از یکجمله سرعت پاسخگویی، تمرکز، و اعتماد به نفس فرد نيز در نتيجه ی کسب شده تأثير می گذارن

 سؤال مطرح می شود).۴ یا ٣نور از درس فيزیک، درس باعث شده که عامل بخت و اقبال نيز به سایر عوامل اضافه شود. (برای مثال از کل مبحث 

 و حفظی بروند تا به کمک این روش ھااین عوامل سبب می شوند که عده ای از خير درک عميق مطالب درسی گذشته و به سراغ نکات تستی

نيز تحت عناوین مختلف مانند کCس ھای کنکور،بتوانند با افزایش سرعت خود، احتمال قبولی را افزایش دھند. در این بين، گروھی فرصت طلب 

ب ر آشفتگی فکر و ذھن داوطلبان ومشاوره ھای گروھی و خصوصی، سمينارھای یک روزه، تدریس خصوصی، کCس ھای تست و نکته و ... 

 قابل ذکر است که در این روش، پاسخ گویی یاخانواده ھایشان افزوده و با دادن اطCعات غلط و مغرضانه، سبب انحراف فکری ایشان می شوند.

ن گونه سرنوشت زندگی او به گونه ای دیگر رقمعدم پاسخ گویی به یک سؤال می تواند سبب تغيير دانشگاه یا رشته ی قبولی داوطلب شده و بدی

تغيير شيوه ی گزینش داوط بر  موارد ذکر شده می توان گفت که تصميم  به جميع  توجه  با  به دانشگاه، تصميمی درست وبخورد.  لبين ورود 
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کارشناسانه بوده و نشان از دلسوزی و درایت مسئولين مرتبط با این امر دارد.

● طرح جدید دارای چه اشکاTتی است؟

ن مشکCت، مستلزم به وجود آوردن ایرادھایاما موضوع اساسی آن است که در روش جایگزین شده: آیا این مشکCت مرتفع می شود؟ آیا رفع ای

د تمایز بين داوطلبان ورود به دانشگاه را دارد؟ ودیگری نمی شود؟ آیا فکری به حال ضمانت اجرایی طرح جدید شده است؟ آیا روش جدید قدرت ایجا

...

را مناسب تحصيل در دانشگاه صنعتی شریف دانست وآیا این امتحانات می تواند بين دانش آموزان، تمایز قابل توجھی ایجاد کند تا بتوان فردی 

دیگری را برای دانشگاه اميرکبير؟!

 اجرا شود، تنھا مCک انتخاب و گزینش، عملکرد دانش آموزان در امتحانات١٣٩٠در روشی که قرار است برای داوطلبين ورود به دانشگاه از سال 

گ برگزار می شود. مورد اول آن است کهپایانی سال ھای دوم و سوم دبيرستان و دوره ی پيش دانشگاھی است که به صورت کشوری و ھماھن

Cک و معيار انتخاب، قرار گيرد؟ طراحان این امتحان نيزبرگزاری این امتحانات از چه اندازه امنيت و اعتباری برخوردار است تا بتواند به عنوان م

با دیگران از چند روز قبل از آزمون تا ساعاتی پسبایستی مشابه طراحان سؤاTت کنکور سراسری در شرایطی قرار گيرند که امکان برقراری ارتباط 

د دارای محيط امن باشند تا شائبه ی انتشار سؤاTتاز آن را نداشته باشند. ھمچنين چاپ خانه ھای در نظر گرفته شده برای تکثير این سؤاTت بای

ظر گرفته شده است؟! مورد دوم آن است که آیا اینقبل از برگزاری کنکور وجود نداشته باشد. در این صورت آیا بودجه ی کافی برای این امر درن

تحصيل در دانشگاه صنعتی شریف دانست و دیگری راامتحانات می تواند بين دانش آموزان تمایز قابل توجھی ایجاد کند تا بتوان فردی را مناسب 

 در سال ھای اخير، به گونه ای که در بعضی ازبرای دانشگاه اميرکبير؟! با توجه به یکنواخت شدن سؤاTت امتحانات نھایی سال سوم دبيرستان

ھای خاص و کسب می کنند، به نظر می رسد این طرح برای گزینش داوطلبان، باTخص برای رشته  - دانشگاه ٢٠دروس بالغ بر ھزاران نفر نمره ی 

 نفر داوطلب رشته ی١٠٠٠جه شود. اگر با پرطرفداری چون مھندسی برق دانشگاه صنعتی شریف یا پزشکی دانشگاه تھران و ... با مشکل موا

 نفر ھم برسد نيز٢٠٠  مواجه شویم، چگونه آن ھا را برای رشته ی دندانپزشکی انتخاب کنيم؟ حتی اگر این تعداد به١٩/٨٠تجربی با معدل باTی 

١٩/٨۵ از دانش آموز دیگری با معدل ١٩/٩٠ ھمچنان با مشکل مواجه خواھيم بود. ھمچنين به نظر غيرمنطقی است که دانش آموزی را با معدل

نتيجه بگيریم که  تا  تنھایی بر مشکCت وبرتر بدانيم. موارد دیگری را نيز می توان به این ليست اضافه نمایيم  تنھا نمی تواند به  این طرح نه 

ایط موجود کنکور، بھترین بد است و چاره ای جز تن دادن بهضعف ھای کنکور فائق آید بلکه بر آن ھا می افزاید. البته نمی خواھيم تأکيد کنيم که در شر

استفاده را نموده و نتایج آن ھا را به کمک تجربه یآن نداریم. به نظر نگارنده بھتر است که از پژوھش ھا و تCش ھای طراحان این روش جدید حسن 

وطلبان، کاھش بی عدالتی در انتخاب، و گزینش افرادگذشتگان به کار بگيریم تا در نھایت بتوانيم شاھد رفع تنش ھای روانی از دانش آموزان و دا

اره می کنم. امتحانات تشریحی و نھایی که در مدتباسوادتر برای ورود به دانشگاه باشيم. برای رسيدن به نتيجه بھتر به مزایای ھر دو روش اش

شان به سمت مطالعات مفھومی می گردد کهسه سال از دانش آموزان به عمل می آید، سبب افزایش قدرت تحليل دانش آموزان و سوق دادن ای

 ایجاد می کند. ھمچنين بر این نکته ی مھمقطعا" در شيوه ھای آموزشی معلمان و روش ھای مطالعه ی دانش آموزان تأثيرات اساسی و مفيدی

 مناسب و پرتCشی داشته است، مورد تأیيدتاًکيد می کند که از نظر سيستم آموزشی کشور ما دانش آموزی که در مدت سه سال، رفتار علمی

اد داوطلب ورود به دانشگاه بھره جست. اما تمرکز وبوده و صCحيت بيشتری برای ورود به دانشگاه دارد. پس می توان از این روش برای انتخاب افر

 این سطور پيشنھاد می کند که با اضافه نمودنحافظه نيز عواملی ھستند که برای ورود به دانشگاه بایستی مCک قرار بگيرند. لذا نویسنده ی

 عCوه برانتخاب افراد با صCحيت علمی بيشتر برایامتحانات نھایی به عنوان مCکی دیگر برای گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه در کنار کنکور،

بدین گونه داوطلب در روز کنکور می داند که بخشیتحصيل در مدارج علمی باTتر، تنش ھای روانی دانش آموزان و خانواده ھایشان کاھش می یابد. 

وه بر درصد را) در سه سال گذشته رقم زده است و نگرانی ھایش متعادل تر می گردد. در عين حال ع۵٠C یا ۴٠از سرنوشت خود را (برای مثال 

احتی تمایز قابل توجھی بين داوطلبان ورود بهکاھش مؤلفه ی بخت و اقبال در آینده ی تحصيلی جوانان کشورمان، سازمان سنجش می تواند به ر

رشته - دانشگاه ھای خاص، قائل نموده و گزینش کامل تر و بھتری را انجام دھد.

منبع : علوی

http://vista.ir/?view=article&id=356408

www.takbook.com

www.takbook.com



نگاھی به تاريخچه آموزش علوم پايه در ايران

نخستين خبر از ورود علوم جدید در ایران را در كتاب تاریخ ایران،

 تا١٨٠٠نوشته سرجان مالكوم می خوانيم.جان مالكوم كه بين 

 ميCدی، سفير انگليس در دربار فتحعلی شاه قاجار بود،١٨١٠

می نویسد:«درسایر علوم، اھالی حاليه ایران، مثل مردم قدیم

این ملك اند. از ریاضی كم سررشته دارند و نجوم را ھم بيشتر به

جھت تعيين اوقات و احكام رایجه تحصيل می كنند. و این علم

است كه جميع ملت از پادشاه تا گدا، به آن اعتقاد دارند. قواعد

بطلميوس درباب صور و حركات اجرام سماویه و ھيئت و سطح

قواعد از  مختصری  اواخر  این  در  است.  ایشان  معتقد  زمين 

بلكه ترجمه شده است  فارسی  در  نيوتان  با شرح  كاپرنيكس 

ه انواردانش به زودی ظلمت زدای ابر جھالتیسبب ترقی مردم در این باب شود و چند نفری ھم تحصيل كرده اند. لكن محتمل نيست كه این گون

رند... از علم مساحت و پيمایش زمين نيز مقدریكه ھم از قرن ھای دراز محيط به آفاق مملكت بوده، شود. از جغرافيا من حيث ھو علم خبر ندا

 و تحطيط كنند... آن چه در عھد پادشاھان مقتدر وباخبرند كه ھمين قطعه از كره را كه در تصرف ایشان است نمی توانند به ھيچ طور درست تحدید

 تغييرات ملكی و انقCبات دولتی، دریای دانش دركاردان اندوخته شده است، در حكومت سCطين جاھل ضعيف، بر باد رفته است... تا به حال بنابر

لغلبه اند، بر ھمين نھج خواھد بود.» (تاریخ ایران،ایران علی اTتصال در جزر و مد بوده و مادامی كه مردم این ملك در تحت حكومت بی ثابت و با

) جالب است كه وقتی دولت ایران در تCش آن بود كه با استفاده از آموزش۶٠٠ تا ۵٩٨جان مالكوم، جلد دوم، در بيان علوم صنایع اھل ایران، ص 

 در كشور فراھم آورد «به علت تحریكات وھای علمی و فنی مستشاران فرانسوی، به سرپرستی ژنرال گاردان مانع حمله روسيه شود و ثباتی

 [این ھيات] به ترك ایران مجبور گردیدند و به ھمين جھت اقدامات مفيدی كه انسان در مدت١٢٢۴پول افشانی ھای انگليس، باTخره در ربيع اTول 

 بنيان بسيار خوب و صCحی باشد، چنانكه میكوتاه اقامت خود در ایران شروع كرده بودند و ممكن بود برای این ھمه سپاه و سCح این كشور

) این ھيات بنابر٧۴ی اردكانی، دانشگاه تھران، ص بایست نتيجه ثابتی ندارد. (تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، جلد اول، دكتر حسين محبوب

ن، مستشاران نظامی و سياسی انگليسی به ایراندرخواست فتحعلی شاه به فرمان ناپلئون به ایران آمده بودند با خروج ھيات فرانسوی از ایرا

سی ھا، مانع از شكست ایران در برابر روسيه نشد وآمدند و به آموزش نظاميان و تجھيز نيروھا پرداختند. اما نه آموزش فرانسوی ھا و نه انگلي

ران به روسيه واگذار شد.شكست ایران از روسيهایران برای توقف جنگ ناچار به قبول دو عھدنامه گلستان و تركمانچای شد و بخشی از شمال ای

 چه داشتند كه ما نداشتيم؟ چگونه میحكومتگران را با پرسش ھای جدی روبه رو كرد: پرسش این كه چرا شكست خوردیم؟ لشكریان روسيه

توانيم عقب ماندگی ھای خود را جبران كنيم؟

خيص دادند و راه چاره را برای جبران عقبدر پاسخ این پرسش ھا، اصCح طلبان جامعه، عامل پيروزی دشمن را نظم و قانون و علم و فن تش

خارجی، انتشار روزنامه، ترجمه و چاپ كتاب ھایماندگی ھا در اعزام محصل به خارج، تاسيس مراكز علمی و فنی، استخدام معلم و صنعتگر ماھر 

ل نھایی، تسلط در علم و تكنولوژی جدید وعلمی و فنی یافتند.«امروزه جھان سوم دارد به كندی به این تشخيص نزدیك می شود كه در تحلي

تگی به علم و تكنولوژی دارد. شكاف رو بهاستفاده از آن چيزی است كه اساساً شمال را از جنوب متمایز می سازد. سطح زندگی یك ملت بس
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لوژی است.»(مقدمه ای بر آموزش علوم وافزایشی كه در اقتصاد و سلطه بين جنوب و شمال مCحظه می كنيم اساساً فاصله در علم و تكنو

)برای اجرای این كارھا، در زمان فتحعلی شاه جمعاً ھفت نفر، یك١٣۶٩تكنولوژی در توسعه جنوب، پروفسور عبدالسCم، شركت انتشارات علمی 

 م. جزء گروه دوم١٨١۵ ق / ١٢٣٠صالح شيرازی كه در بار دو نفر و چھار سال بعد چھار نفر به انگليس اعزام شدند تا علم و فن بياموزند. ميرزا 

(فيزیك _ شيمی...)، زبان Tتين، فرانسه، انگليسی و صنعت چا پ پرداخت و در بازگشت از انگليس یكاعزام شد به تحصيل حكمت طبيعی 

 نام «كاغذ اخبار» را منتشر كرد. ميرزا صالح را ازدستگاه چاپ به ایران آورد و با عنوان مھندس به كارھای سياسی پرداخت و نخستين روزنامه به

نخستين مروجان علم جدید در ایران می دانند.

ندس مازندرانی است كه پس از بازگشت به ایران ودر زمان محمدشاه قاجار ھم پنج نفر محصل به فرانسه اعزام شدند. یكی از آنھا ميرزا زكی مھ

ب فيزیك است كه به فارسی نوشته و چاپ شدهافتتاح دارالفنون مترجم بعضی از معلمان خارجی دارالفنون شد. ميرزا زكی مترجم نخستين كتا

 فيزیك و شيمی تدریس می كردند) نوشته، كهاست. این كتاب را مسيوكریزز (كریشش اتریشی، از گروه نخستين معلمانی كه به ایران آمدند و

 ش به چاپ رسيد.١٢٣۶پس از ترجمه در سال 

• تاسيس دارالفنون

رھایی كه ھمراه نمایندگان ایران به روسيه و عثمانیدارالفنون به ھمت و عCقه و دستور ميرزا تقی خان اميركبير پایه گذاری شد. اميركبير در سف

ی كر و Tل ھا را آموزش می دھند. او در روسيه ازكرده بود، با تمدن جدید اروپایی آشنا شد. او در بازدیدی كه از مدارس كرد متوجه شد كه حت

 فنون و صنایع و حرف تدریس می شد. در مسكو، درمدارسی بازدید كرد كه توسط فرانسوی ھا و اتریشی ھا دایر شده بود و در آنھا اقسام علوم و

 ش به ساختن مدرسه دارالفنون در تھران فرمان داد. نقشه ساختمان را ميرزا١٢٢٨ مدرسه از این نوع وجود داشت.اميركبير در سال ١۶۶آن زمان 

 نقشه سربازخانه ای در انگليس تھيه كرد.ھدفرضای مھندس باشی، كه از محصلين اعزامی به انگليس در زمان فتحعلی شاه بود، ظاھراً از روی

 در دارالفنون با استخدام شش نفر معلم اتریشی واز تاسيس این مركز علمی و فنی آموزش و ترویج علوم و فنون اروپایی بود. برنامه كار آموزش

واره نظام، توپخانه، مھندسی، پزشكی و جراحی،یك نفر ایتاليایی آغاز شد. رشته ھای تحصيلی دارالفنون بيشتر نظامی و شامل پياده نظام، س

یان به طور عملی و نظری مطالب را میداروسازی و كان شناسی بود. در تمام این رشته ھا علوم طبيعی و ریاضی تدریس می شد. دانشجو

آموختند.

نستند انتخاب می شدند.در دوره ھای بعد از مياندانشجویان این مركز در ابتدا از ميان شاھزادگان، اشراف و اعيان كه خواندن و نوشتن می دا

ت لباس و كمك ھزینه ھم به آنھا داده میطبقات متوسط ھم تعدادی پذیرفته شدند. تحصيCت رایگان بود و عCوه بر خوراك، ساليانه دو دس

در آنجا حضور می یافت و معلمان و محصCن راشد.ناصرالدین شاه در ابتدا به دارالفنون و گسترش دانش بسيار عCقه مند بود. به طور مرتب 

 او عموی خود علی قلی ميرزا «اعتضاد السلطنه»تشویق می كرد. در امتحانات حاضر می شد و به افرادی كه فعاليت موثر داشتند جایزه می داد.

ب در جریان امور مدرسه قرار می گرفت.را كه از دانشمندان زمان خود بود و تاليفات بسيار داشت به ریاست دارالفنون برگزید و مرت

• آموزش در دبيرستان

 قمری به ھمت ميرزا رشدیه در تبریز تاسيس شد. چھار سال١٣١٢ سال پس از تاسيس دارالفنون، نخستين دبستان به سبك جدید در سال ۴٣

 ق) در١٣١۵درسه رشدیه را در تھران بنا گذاشت. (بعد به دعوت ميرزا علی خان امين الدوله وزیر مظفرالدین شاه، ميرزا حسن به تھران آمد و م

دارای دو بخش ابتدایی و متوسطه بود و آن راھمين سال انجمن معارف در ایران تشكيل شد و اقدام به تاسيس مدرسه علميه كرد.مدرسه علميه 

است مدرسه را علی خان ناظم العلوم بر«مدرسه علميه و ابتدائيه» می ناميدند.بخش ابتدایی چھار سال و بخش متوسطه سه سال بود. ری

ریس بود كه پيش از این در دارالفنون به تدریسعھده داشت. او از شاگردان قدیم دارالفنون و از فارغ التحصيCن مدرسه پلی تكنيك سن سير پا

دیریت استعفا داد و به جای ویمشغول بود و سه سال ھم مدیر مدرسه ھمایونی اصفھان شد. یك سال پس از تاسيس، علی خان از م

مخبرالسلطنه ھدایت انتخاب شد.

• آغاز انحراف

يزیك، شيمی، علوم طبيعی، ادبيات و زبان تدریسبرنامه كار دبيرستان علميه ھمان برنامه كشورھای اروپایی بود. در این مدرسه ملی ریاضی، ف

فيزیك، موسيو داواك و شمس العلمای قریب دبيرمی شد. دبيران ھم از دانشمندان و نامداران زمان بودند. محمدعلی فروغی (ذكاءالملك) دبير 

رگاه خبری نبود. دانش آموزان به جزوه نویسی مشغولریاضی، مزین الدوله و كفيل الدوله دبير تاریخ و جغرافی بودند. از كتاب و آزمایشگاه و كا

ی شد و پس از تحویل آنھا بر ورقه امتحانشدند. دانستنی ھا اغلب پراكنده از ذھن معلم سخنگو، از راه گوش به ذھن دانش آموز منتقل م
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دوره علم فيزیك از تاليفات محمدعلی فروغیفراموش می شد.نخستين كتاب فيزیك كه برای دانش آموزان دبيرستان در ایران نوشته شده است، 

(ذكاءالملك) است. این كتاب چاپ سنگی، نستعليق، رقعی و مشتمل بر یك مقدمه و پنج باب است.

گری انجام نمی دھد. حسن مھم كتاب، استفادهكتاب ھيچ پرسش و مسئله تمرینی ندارد بنابراین دانش آموز جز گوش دادن و خواندن فعاليت دی

ین فصل كتاب اشعه كاتودیك، اشعه ایكس،از آخرین اطCعات است كه با جمله ھایی درست، روشن و نسبتاً ساده نگارش یافته است. در آخر

پدیده ھا نگذشته بود.امواج الكتریسيته و تلگراف بی سيم است و این در حالی است كه چند سالی بيشتر از كشف این 

ك كتاب ھم نایاب بود، یا با تاخير به دست دانشھر یك از دروس، سال ھا فقط با استفاده از یك كتاب آموزش داده می شد. اغلب سال ھا ھمان ی

 در نظر گرفته شد. حتی بعضی از مدارس دارایآموزان می رسيد. البته به تدریج كتاب ھا سروسامان یافتند. فعاليت ھایی برای دانش آموزان

ه شود تا با پرسش ھای امتحانی كامل تر پاسخآزمایشگاه شدند اما ھمه این فعاليت ھا برای آن بود كه نوشته ھای كتاب بيشتر به ذھن سپرد

ركت در كنكور دانشگاه فراھم شود و دارنده دیپلم ازداده شود و نمره باTتر كسب شود و در نتيجه ورقه دیپلم به دست آید تا امكان استخدام یا ش

، برنامه درسی، مواد درسی معلم، روش تدریس،مزایای آن بھره مند گردد.اگر بخواھيم فعاليت یكصدساله اخير آموزش در دبيرستان را از ھدف

ارزشيابی به اختصار از نظر بگذرانيم به واقعيت ھای زیر می رسيم:

چه چيزی باید آموخته شود؟ یعنی محتوایالف _ برنامه درسی: مھمترین پرسشی كه در برابر برنامه ریزان درسی وجود داشت این بود كه 

زشی به چھار پرسش پاسخ می دادند.آموزشی چه چيزی باید باشد؟ برنامه ریزان درسی مطابق نظر افCطون در ارتباط با محتوای آمو

 _ محتوای آموزشی (مثCً مكانيك، گرما)١

 _حجم محتوا (مثCً یكصد و پنجاه صفحه)٢

 ساعت در ھفته)۴ _ ساعت تدریس (مثCً كCس دوم ٣

 تحصيل _ چگونگی ارتباط افقی محتوا در رابطه با سایر دروس و ارتباط عمودی در رابطه با سال ھای۴

 ایران در طول سال ھا فقط یك كتاب، با تختهب _ مواد درسی: منظور از مواد درسی وسيله و ابزاری است كه با آن آموزش صورت می گيرد. در

سياه و گچ ابزار آموزشی ما را تشكيل می داد.

ج _ معلم: فرمانده و محور ھرگونه فعاليت در كCس است.

ر این روش دانش آموز فعال نيست و در جریاند _ روش تدریس: اساس آموزش ما در طول تاریخ بر روش مستقيم و ایراد سخنرانی قرار داشت. د

كت در كار نيست. در كCس ھر چه آرام تریادگيری و یاددھی نقشی ندارد و تسليم معلم است. اطاعت بی چون و چرا دارد. ھمكاری و مشار

 دانستنی ھای دانش آموز را افزایشباشد، منظم تر معرفی می شود و نمره اخCقش بيشتر است. بيشترین تCش معلم در جھت آن است كه

دھد.

 آموز پرسش ھایی پرسيده می شود كه بایدھـ - ارزشيابی در نظام سنتی ما: ارزشيابی به دو روش شفاھی و كتبی صورت می گيرد. از دانش

 دانش آموز آن است كه پاسخ ھا را به حافظه خودپاسخ آنھا را بگوید و یا بر كاغذ بنویسد. معموTً عين پاسخ در كتاب درسی نوشته شده و ھنر

بسپارد و در امتحان به یاد آورد.

تی سازنده دارند و نه در سر شوری، افسرده ونتيجه كار: نتيجه این آموزش، جوانانی است كه اغلب تكرو متكی به غير، بی انگيزه كه نه دس

گوشه گيرند.

منبع : روزنامه شرق

http://vista.ir/?view=article&id=215140
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نگاھی به تحصيل در دانشگاه ھای جعلی سراسر جھان 

اگر شما ھم با خواندن تيتر این گزارش به فکر افتاده اید تا با دست کردن در

جيب خود، مدرک دکتری بگيرید، کمی اشتباه کرده اید.

شما باید قبل از ھر چيز کار کردن با اینترنت را بلد باشيد، سپس اندکی

انگليسی بدانيد تا بتوانيد جستجوی بسيار مختصری در اینترنت کنيد (البته

اگر انگليسی ھم نمی دانيد اشکالی ندارد، می توانيد یک مترجم بگيرید)

سپس با یافتن سایت دانشگاه مورد نظر که حاضر است در قبال دریافت پول

به شما مدرک دکتری بدھد، در بخش ثبت نام وارد شوید و نام و مشخصات

خود را بنویسيد.

... چند ھفته پس از واریز کردن پول، مطمئن باشيد شما دیگر مدرک دکترای

از این پس ھمکاران شما می توانند شما را آقای «دکتر خود را گرفته اید. 

فCن» و یا «خانم دکتر بھمان» خطاب کنند.

از آنجا که در حال حاضر زمان ، فاصله  و حتی محدودیت ھای  مالی  تحصيCت 

عالی  با ظھور امکان  آموزش  از راه  دور و از طریق  ارتباطات  و فناوری آنCین  از

به  سختی  گذشته  بين  رفته  است، دریافت  و اخذ یک  مدرک  دانشگاھی  

نيست.

ور و ارائه  دروس  و برنامه ھای  اخذ مدرک  تحصيلی  آنCین  ھستنددر حال حاضر بسياری  از کالج ھا و دانشگاه ھا در حال  روی  آوردن  به  آموزش  از راه  د

کی  از دانشگاه ھای  معتبر به دست  آورید.بنابراین شما می توانيد براحتی  مدرک  دانشگاھی  خود را بدون  حتی  حضور در کCس ،  از ی

ھایی معتبر ھستند، آیا می توان به مدارک آنھا اطميناندر این ميان، پرسش  بزرگی  که  در ذھن  ھر کس  وجود دارد این  است ،  آیا چنين دانشگاه 

داشت؟

 و ریشه ھای اجتماعی و فرھنگی در جامعهعلی رغم افزایش ظرفيت ھای آموزش عالی، تب مدرک گرایی و اخذ مدرک تحصيلی ھنوز ھم به دTیل

اخذ مدرک دانشگاھی جستجو می کنند و به عبارتوجود دارد، به نحوی که برخی افراد، تنھا راه ارتقای جایگاه اجتماعی و معيشتی خود را در 

دیگر، مدرک برای آنھا یک مساله حيثيتی است.

 مختلفی ھمچون کسب حقوق ماھانه بيشتر یامدرک گرایی آفتی است که متاسفانه امروزه نه تنھا جوانان بلکه برخی مدیران را ھم به دTیل

موقعيت اجتماعی بھتر و... به سمت خود جذب می کند.

روغين اما اقناع کننده از رویای تحصيلی و موفقيتدر این ميان سوءاستفاده گران عرصه آموزش عالی که تاکنون به ترفندھای مختلف با تبليغات د

ی را برای خود ایجاد می کنند.خيالی داوطلبان سودھای کCنی به جيب زده اند، ھر روز بيش از گذشته راه ھای جدید درآمدزای

نی است که البته موضوع چندان جدیدی نيستیکی از این شيوه ھا، فعاليت دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی جعلی و فاقد صCحيت ھای قانو

علی چند سياستمدار در دھه از فعاليت برخی از آنھا می گذرد؛ اما اتفاقات مختلفی ھمچون افشای مدارک دانشگاھی ج٢، به طوری که بيش از 

ه دار سنای آمریکا باعث  شد این سال پيش موجی از رسوایی ھای سياسی در این کشور ایجاد کرد و به دنبال آن تحقيق ھای دامن۵آمریکا که 

دانشگاه ھا و عملکرد آنھا مدتی سر زبان ھا بيفتد.

 بيشتر ایالت ھای آمریکا، طيف وسيعی از مؤسساتاکنون در کشورھایی نظير سریCنکا و ویتنام در آسيا، بلژیک و اسپانيا در اروپا و ھاوایی و

دامنه فعاليت ھای غيرقانونی  با گسترش  فعاليت ھای گسترده ھستند و  ایجاد شعبات مختلف درآموزش عالی جعلی مشغول  خود، ضمن 

اسب و فریبنده سھم قابل توجھی از داوطلبان راکشورھای گوناگون از جمله کشورھای مستعد در زمينه پرورش دانشجو، با ارائه شرایط بظاھر من

د.به سوی خود جلب می کنند و روزبه روز بر تعداد داوطلبان آنھا از سراسر جھان افزوده می شو

شرقی، ھمچنين کشورھای واقع در شمالدر این ميان گفته می شود به علت وجود طيف گسترده جوانان در کشورھای آسيای مرکزی و جنوب 
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شت که قوانين باز و نبود نظارت ھای کافی درآفریقا، بيشترین شعبات دانشگاه ھای جعلی در این مناطق تاسيس می شود؛ البته باید توجه دا

چون باید مدارک دانشگاھی متعھد شده راکشورھای مختلف باعث می شود بسياری از متقاضيان با وجود آگاھی از وضعيت این نوع موسسات، 

ای خود تھيه می کنند.به سازمان ھای مطبوع خود ارائه کنند، با پرداخت مبالغ ھنگفت، پيشينه آکادميکی توخالی بر

یا حرفه دولتی  آموزشی،  نظارتی  نظارت موسسات  بدون  موسساتی که مدرک می فروشند،  مدرکبه طور کلی  پول،  دریافت  قبال  در   ای، 

دانشگاھی با رشته مورد عCقه خریدار اعطا می کنند.

بان ساده، نشان کCھبرداری اند و راھی برای کسببه یقين این مدارک جعلی بوده و به دليل فقدان استانداردھای Tزم، فاقد ارزش ھستند و به ز

يز پایين می آورند و باعث می شوند، تمام مدارکپول بدون ارائه خدمت تلقی می شوند. این مدارک ھمچنين ارزش مدارک دانشگاه ھای واقعی را ن

دانشگاھی در معرض شک عمومی قرار گيرند.

 مواردی از ھمين نوع گرایش در ميان برخی چھره ھای سياسی و شناخته شده آمریکا فاش شد٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ھمان طور که اشاره شد در سال 

یت منجر به اقدام دولت آمریکا در تعطيل کردنکه با سر و صدای زیادی نيز در رسانه ھای خبری این کشور و سراسر جھان ھمراه بود و در نھا

 شد؛ ھرچند این اقدام به دليل تعدد ایاTت این کشور و عدم تطابق قوانين آنھا با٢٠٠۴موسسات تھيه و فروش مدارک جعلی دانشگاھی در سال 

یکدیگر بخوبی اجرا نشد و در ضمن تداوم ھم پيدا نکرد.

● فرآیند نه چندان پيچيده برای ورود به دانشگاه ھای جعلی 

باشيد، بخوبی می توانيد شرایط ثبت نام در آنھا را بااگر تا به حال برای ثبت نام در یکی از دانشگاه ھای معتبر و شناخته شده جھان اقدام کرده 

دانشگاه ھای جعلی مقایسه کنيد.

ر جھان در اولين نگاه بيش از ھر چيز دیگری بهآنچه در فھرست موارد مختلف و مورد نياز برای داوطلبان ورود به دانشگاه ھای جعلی در سراس

چشم می خورد، آیکون ثبت نام است.

ر ادامه ارسال مدارک تشریح شده است. ھمين راحتیبا ورود به این مورد، فرآیند ثبت نام و چگونگی تبدیل شدن به دانشجوی این دانشگاه ھا و د

نشگاه نه تنھا جعلی است، بلکه برای اغفال افرادو سھل الوصول بودن ثبت نام آن ھم در صفحه اول سایت می تواند شما را مطمئن کند که این دا

ساده لوح و بی اطCع از روند ثبت نام در دانشگاه ھای معتبر طراحی شده است.

 حالت ممکن است مدارک جعلی به دست متقاضيان برسد. یکی مدرکی است که یک دانشگاه٢البته Tزم است بدانيد که به طور کلی در 

رفيزیکی در دانشگاھی است که از اساس و بنيانبCفاصله در قبال دریافت پول به فرد داوطلب تحویل می دھد و دیگری شامل حضور فيزیکی یا غي

شرایط Tزم را برای فعاليت نداشته و در نتيجه مدارک آن فاقد ارزش تلقی می شوند.

 که در سراسر جھان به علت شرایط پذیرش و وعده ھای رنگارنگ بسيار پرطرفدارAmerican States Universityبه عنوان مثال دانشگاه جعلی 

که دانشجو یا داوطلب پيش از این در آن حضوراست، در قسمت پذیرش خود این موارد را ارائه کرده است: رونوشت رسمی از دانشگاه یا کالجی 

و حمایت ھای مالی و نمره تافل متقاضی.داشته است (این رو نوشت باید به زبان انگليسی باشد) فرم درخواست تکميل شده، وضعيت مالی 

کا، ویزای دانشجویی غيرمھاجر برای داوطلب برایپس از دریافت (و نه تایيد) این فرم از سوی دانشگاه و تنھا کسب موافقت سرویس مھاجرت آمری

ین دانشگاه باشد.ورود به دانشگاه صادر می شود؛ البته موافقت بخش مھاجرت ھم نمی تواند تایيدی بر اعتبار ا

وجود نوع دیگری از پذیرش داوطلبان با اھدافنکته جالب توجه درخصوص این دانشگاه و بسياری از دانشگاه ھای جعلی در گوشه و کنار جھان، 

 دارند حتی به افرادی که ھدفی برای دریافتمتفاوت ازجمله وجود عCقه و ھمچنين پر کردن اوقات فراغت است؛ یعنی این دانشگاه ھا آمادگی

ا کنند.مدرک ندارند و تنھا برای تفنن به آنھا مراجعه می کنند، به شرط پرداخت ھزینه ھا مدرک اعط

 تافل به عنوان حداقل نمره مورد تایيد در نظر گرفته شده است، اما با کسب۴۵٠در این دانشگاه و دانشگاه ھایی از این نوع، ھرچند کسب نمره 

 نيز امکان ورود به این گونه موسسات نيز وجود دارد.۴٠٠نمره 

 جدول مدونی برای دریافت ھزینه ھا ارائه شده است. در مقطع ليسانس به ازای ھر واحد درسیAmerican States Universityدر دانشگاه جعلی 

 دTر دریافت می شود.٧٠٠ و در دوره دکتری ۵٠٠ دTر، در مقطع فوق ليسانس ۴٠٠

 دTر)،۴٠ دTر است. در کنار این ھزینه ھا، برای موارد دیگری نظير آزمایشگاه (۵٠٠ و ۴٠٠، ٣٠٠این ارقام برای آموزش ھای از راه دور به ترتيب 

 دTر) و... را نيز باید در نظر گرفت.١۵۵ دTر)، ارائه درخواست بين المللی (١٠ دTر)، اخراج (٨٠فارغ التحصيلی (

شاید پر رنگ تر از ھر نکته دیگری به آندر کل آنچه درخصوص چنين موسساتی کامC به چشم می خورد بحث ھزینه ھا و مسائل مالی است که 
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پرداخته شده باشد.

● اشتراکات دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی جعلی در سراسر جھان 

Oxford internationalد که از آن جمله می توان به  دانشگاه ھایی از این دست معموT دارای نام ھای آشنا و عمدتا نزدیک به نام ھای معروف ھستن

university و oxford trent  university ،با دانشگاه معروف اکسفورد به علت شباھت اسمی   Alexandria Universityنام با   در آمریکا مشابه 

دانشگاه اسکندریه در مصر، دانشگاه جعلی 

American Columbus University  در کاليفرنيا، دانشگاه تقلبی Americana University در ليبریا، دانشگاه جعلی Buxton Universityدر انگليس و 

موارد متعدد دیگری از این دست اشاره کرد.

رده تا به حيات خود رنگ و بوی ظاھری بخشند.معموT این دانشگاه ھا از عنوان نام منطقه شھر یا ایالتی که در آن واقع شده سوءاستفاده ک

 در نشانی خود داشته باشد، متعلق به یک دانشگاه است، باید گفتeduدر ضمن، برخCف باور عمومی مبنی بر این که ھر سایتی که عبارت 

فروشی مشغول شوند. در واقع بودن یا نبودن کلمهبرخی فروشندگان مدارک جعلی توانسته اند در برخی موارد این اسامی را ثبت کنند و به مدرک 

edu.ربطی به اعتبار مدرک صادر شده ندارد ،

 (شھر) و دیگر نام ھای کلیcity (دولتی) ، state (جھانی) ، global (ملی) ، national (ملت) ، nationدر بسياری از موارد نيز عنوان رایج و مشترک 

American Cityوطلبان گمراه کننده ھستند ھمچون در پسوند یا پيشوند این دانشگاه ھا دیده می شود که در نگاه نخست و برای طيف وسيعی از دا

University ،American Global University، Breyer State University ، Cambridge State University.و د ه ھا دانشگاه جعلی دیگر 

● قوانين باز و نبود نظارت ھای کافی 

ز کشورھای جھان دانشگاه جعلی در سراسر جھان فعال ھستند. در حالی که بررسی ھا نشان می دھند در بسياری ا۴۴٣در حال حاضر حدود 

ز یک سو و گسترش شاخه ای و تصاعدی چنينبخصوص کشورھای آسيایی و آفریقایی و حتی ایاTت مختلف آمریکا به دليل شفاف نبودن قوانين ا

دانشگاه ھایی از سوی دیگر، دست قانون برای پيگيری و تعطيلی آنھا محدود مانده است.

ابل توجھی از این دانشگاه ھا فعال ھستند. شاید نکتهبه عنوان مثال در کشورھای آفریقایی ليبریا، چاد و کنيا به دليل نبود قوانين شفاف شمار ق

جالب توجه، شمار خيره کننده چنين موسساتی در ھاوایی آمریکا باشد.

Frederick Taylor International دانشگاه جعلی وجود دارد و در واقع در این منطقه موسساتی ھمچون  ٣۴به طوری که در این منطقه بيش از 

University، Hawaii American University،Honolulu University،Lambert Universityو ده ھا دانشگاه غيرقانونی دیگر در حال ارائه سرویس دھی 

ھستند.

 مدارک جعلی و دانشمندنماھا حق جوانان و زنان واین داستان، داستان غمباری است که چون آفتی ریشه ھای علم ما را می خورد و نابود می کند.

مردان با استعدادی را زایل می کنند که سال ھا در طلب علم واقعی زحمت کشيده اند.

و ھزینه صرف می شود تا کسی شایسته لقببه راستی چقدر طول می کشد تا کسی به معنی واقعی دانش را بياموزد و چه سرمایه ای از وقت 

 شود؟دانشمند شود و آیا رواست ھمه این زحمات فدای خودخواھی ھا و زیاده خواھی ھای شيادان علمی

منبع : صنایع نيوز

http://vista.ir/?view=article&id=348496

نگاھی به دانشگاه موسيقی و ھنرھای دراماتيک گراتس
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The university of musicدانشگاه موسيقی و ھنرھای دراماتيك گراتس (

and Dramatic Arts Graz یا (KUGیكی از شش دانشگاه برتر رشته ھای 

ھنری در اتریش و اروپاست.

 در جنوب شرقی كشور اتریش در شھر گراتس واقع شدهKUGدانشگاه 

داشتن  با  دانشگاه شامل٣۵است. شھر گراتس  و سه  دانشجو   ھزار 

دانشگاه و  گراتس  فرانسيس  كارل  دانشگاه  گراتس،  تكنولوژی  دانشگاه 

) یكی از امن ترین و بھترین شھرھایKUGموسيقی و ھنرھای دراماتيك(

دانشگاھی در اروپاست.

دانشگاه موسيقی و ھنرھای دراماتيك گراتس ھر ساله پذیرای تعداد زیادی

پا مخصوصاً كشورھای ھمسایه اتریش است، چرااز دانشجویان عCقه مند به ادامه تحصيل در زمينه موسيقی یا ھنرھای دراماتيك از سراسر ارو

است. در این دانشگاه دانشجویان می توانند دركه كشور اتریش به خصوص این دانشگاه از معتبرترین مراكز آموزش موسيقی و ھنرھای دراماتيك 

نمایشی، طراحی صحنه و… به تحصيلرشته ھای متنوعی چون اركستر و رھبری اركستر، موسيقی مجلسی، جز، سنتی، كر، اپرا، ھنرھای 

بپردازند.

● رشته ھا و مقاطع تحصيلی

 سال است. در این مقطع فقط یك رشته تحصيلی به٣ ترم یا ۶) آھنگ سازی و تئوری موسيقيمدت تحصيل در مقطع كارشناسی (ليسانس)، ١

نشجویان می توانند یكی از چھار گرایشنام آھنگسازی و تئوری موسيقی ارائه می شود. اما در مقطع كارشناسی ارشد (فوق ليسانس)، دا

سيقی كامپيوتری را انتخاب كرده و بهتركيب و ساخت آھنگ، تئوری موسيقی، آھنگسازی و موسيقی برای تئاتر و آھنگسازی با گرایش مو

 سال) است.٢ ترم (۴تحصيل بپردازند. مدت تحصيل در ھر یك از این چھار گرایش 

ی دو گرایش، رھبر اركستر و رھبر كر است.) رھبری اجراء (كنسرت، كر و …) این رشته تحصيلی در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد دارا٢

 سال) است.٢ ترم (۴ سال) و در مقطع كارشناسی ارشد ٣ ترم (۶مدت تحصيل در مقطع كارشناسی 

شامل آشنایی و آموزش) مھندسی موسيقی (مھندسی دستگاه ھای موسيقی) مھندسی موسيقی یا مھندسی دستگاھھای موسيقی ٣

، ضبط موسيقی و … است.نحوه تركيب صدا، تكنولوژی موسيقی شامل تنظيم آھنگ، صدا، صدابرداری در زمان اجرای اركستر

ش سال) است. دانشگاه موسيقی و ھنرھای دراماتيك گراتس دارای مجھزترین استودیوھای ضبط و پخ۵ ترم (١٠مدت تحصيل در این رشته 

ر رشته مھندسی موسيقی از این استودیوھاموسيقی، دستگاھھا و تجھيزات صدابرداری، تركيب صدا و … بوده كه دانشجویان در طول تحصيل د

استفاده می كنند.

ن، پيانو، ارگ، گيتار، سازھای سنتی و) آTت موسيقی (تحصيل در زمينه سازھای مختلف) دانشجویان می توانند یكی از سازھای آكاردئو۴

 و پركاشن را انتخاب كرده و در مقطعسازھای اركستر شامل ویلن، ویلن سل، دبل باس، چنگ، فلوت، كCرینت، باسون، ترمپت، ساكسيفون

 ترم به تحصيل و آموزش یكی از این سازھا بپردازند.۴ ترم و در مقطع كارشناسی ارشد ٨كارشناسی 

 و نوازندگی تخصصی پيانو برای ھمنوازی بادر مقطع كارشناسی ارشد دو گرایش خاص برای پيانو شامل: نوازندگی تخصصی پيانو برای اركستر

 سال) است.٢ ترم (۴سازھای دیگر وجود دارد. مدت تحصيل در ھر یك از این دو رشته 

) استاد موسيقی آموزگار موسيقی:۵

 سال) در زمينه موسيقی به تحصيل بپردازند و پس از پایان دوره و كسب۵/۴ ترم (٩برای كسب مدرك آموزگاری موسيقی، دانشجویان باید مدت 

مدرك آموزگاری موسيقی به تدریس در مدارس راھنمایی و دبيرستان اشتغال یابند.

▪ كارشناس موسيقی:

)IGP ترم نيز به تحصيل در رشته موسيقی پرداخته و موفق به كسب مدرك كارشناس موسيقی (٨ ترم مقطع آموزگاری، دانشجو باید ٩عCوه بر 

شود.

▪ كارشناسی ارشد:

 ترم دیگر نيز ادامه تحصيل بدھند. پس از كسب مدرك كارشناسی یا كارشناسی۴برای كسب مدرك كارشناسی ارشد موسيقی دانشجویان باید 
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ارشد می توان به عنوان استاد موسيقی در دانشگاه تدریس كرد.

 ترم٨ليك و پروتستان دانشجویان باید ) موسيقی كليسای كاتوليك و پروتستان برای كسب مدرك كارشناسی در رشته موسيقی كليسای كاتو۶

ایش ارگ كليسای كاتوليك و پروتستان و كر وبه آموزش موسيقی كليسا (كليسای كاتوليك و پروتستان) بپردازند. در مقطع فوق ليسانس دو گر

سال) است.٢ ترم (۴آموزش رھبری كر كليسای كاتوليك و پروتستان وجود دارد كه مدت تحصيل در ھر رشته 

 سال) است. در مقطع فوق۴ ترم (٨ین مقطع ) آواز در مقطع كارشناسی فقط یك گرایش آن ھم گرایش آواز ارائه می شود كه مدت تحصيل در ا٧

 سال) ارائه می شود.٢ ترم(۴ ترم)، رھبری و آواز برای كنسرت و آواز برای تئاتر ھر یك ٨ليسانس سه گرایش آواز (

تئاتر و سينما است كه مدت تحصيل در مقطع ٨ (٨كارشناسی ) طراحی صحنه این رشته تحصيلی شامل طراحی صحنه  ) و۴ ترم   سال 

 سال) است.٢ ترم (۴كارشناسی ارشد 

شامل؛ گيتار، پيانو، دبل باس، ترومبون،) موسيقی جز در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد دانشجویان می توانند یكی از سازھای زیر ٩

 سال) است. آواز٢ ترم (۴ سال) و كارشناسی ارشد ۴ ترم (٨ساكسيفون، پركاشن، ترومپت را انتخاب كنند. مدت تحصيل در مقطع كارشناسی 

 سال) و۴ ترم (٨اسی این رشته برای موسيقی جز نيز یكی دیگر از گرایش ھای رشته موسيقی جز است. مدت تحصيل در مقطع كارشن

 سال) است.٢ ترم (۴كارشناسی ارشد 

۴ ترم (٨ كارشناسی ھر یك از این دو رشته ) بازیگری بازیگری شامل رشته ھای بازیگری تئاتر و بازیگری سينما است. مدت تحصيل در مقطع١٠

 سال) است.۴ ترم (٨ سال) است. برای كليه رشته ھای نامبرده مدت تحصيل در مقطع دكترا ٢ ترم (۴سال) و در مقطع كارشناسی ارشد 

ه دانشجویان به خصوص دانشجویان رشته ھاینكته جالب و مھم در ارتباط با تحصيل در این دانشگاه «انتخاب استاد» است. به این ترتيب ك

اد درس عملی انتخاب می كنند.مختلف موسيقی و بازیگری پس از انتخاب ساز یا گرایش بازیگری خود، استادی را به عنوان است

استاد وجود ندارد مگر آن كه دانشجو دليلاین استاد تا آخرین مقطع تحصيلی دانشجو در این دانشگاه ھمراه دانشجو است و امكان تعویض 

باعث می شود تا استادان به نقایص و نقاط قوت ھرمنطقی برای تعویض استاد داشته و دTیل دانشجو مورد تأیيد دانشگاه قرار بگيرد. این مسأله 

 دانشجو است.۵ تا ١٠دانشجو آگاه شده و آنھا را به بھترین نحو راھنمایی كنند. معموTً ھر استاد مسئول 

● شرایط ورود به دانشگاه

عCقه مندان برای ورود به دانشگاه باید شرایط زیر داشته باشند:

 سال)١۵ سال (برای رشته ھای مختلف موسيقی حداقل سن ١٧) حداقل سن ١

رای رشته ھای موسيقی) و مصاحبه. این) قبولی در امتحان سنجش استعداد ھنری شامل امتحان از اطCعات عمومی ھنر، تئوری موسيقی (ب٢

امتحان نشان دھنده استعداد ھنری دانشجویان است.

) ثبت نام در زمان مقرر . ثبت نام در چھار زمان مختلف امكان پذیر است.٣

▪ سپتامبر ثبت نام و زمان امتحان ورودی در ماه سپتامبر یا اكتبر

▪ ژانویه ثبت نام و امتحان تا پایان ماه ژانویه

▪ فوریه ثبت نام و امتحان ورودی در ماه فوریه یا مارس

ون سنجش استعداد ھنری است. زمان شروع ترم ترم▪ ژوئن زمان ثبت نام و امتحان ورودی در ماه ژوئن یا جوTی. این ثبت نام برای شركت در آزم

 ژانویه است.٣١ ژوئن و ترم زمستانی از اول اكتبر تا ٣٠تابستانی از اول مارس تا 

، استفاده از امكانات ورزشی، آموزشی و …ھزینه تحصيلھزینه ثبت نام شامل؛ واحدھای تئوری و عملی، فوق برنامه، تورھای سياحتی- علمی

د، فرانسه، یونان، جمھوری ایرلند، ایسلند، ایتاليا،دانشگاه برای دانشجویان بومی (اتریشی) و دانشجویان كشورھای بلژیك، دانمارك، آلمان، فنCن

 یورو٧٢/٧٢۶ یورو و برای سایر كشورھا ٣۶/٣۶٣لوكزامبورگ، ليختن اشتاین، ھلند، نروژ، پرتغال، سوئد، سوئيس، اسپانيا و انگلستان معادل 

است.

اكستان، عراق و … در نظر می گيرد.این دانشگاه تسھيCت ویژه ای برای دانشجویان كشورھای جھان سوم مانند ایران، افغانستان، پ

 آلمانی ضروری است. برای دانشجویان رشته ھایزبانكليه دروس اعم از تئوری و عملی به زبان آلمانی ارائه می شود. بنابراین تسلط به زبان

لط نباشند، می توانند در كCس ھای زبان آلمانیمختلف موسيقی زبان تخصصی نيز به زبان آلمانی ارائه می شود. افرادی كه به زبان آلمانی مس

دانشگاه شركت كنند.
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● خوابگاه

فقط مخصوص دانشجویان رشته ھای مختلف ھنرھایاگر چه تعداد معدودی اتاق به عنوان خوابگاه به دانشجویان ارائه می شود اما این اتاق ھا 

 نمی شود. اما از آنجایی كه شھر گراتسزیبا(بازیگری، طراحی صحنه و …) است و به دانشجویان رشته ھای مختلف موسيقی خوابگاه ارائه

شھری دانشگاھی است به راحتی می توان برای اقامت مكانی مناسب در نظر گرفت.

 ھا یا منازل شھر گراتس به دانشجویان اجاره داده میھزینه اقامت در این اتاق ھا یا منازل دانشجویی نيز گران نيست چرا كه بسياری از آپارتمان

شود و این شھر از جھت اقامت دانشجویان شھری امن محسوب می شود.

منبع : سایت تخصصی طراحان گرافيک

http://vista.ir/?view=article&id=250514

نگاھی به راه ھای موفقيت در دانشگاه ھا

در تحصيل  ادامه  نظير  موضوعاتی  در  توفيق، اھميت اساسی  به  نگرش 

دانشگاه و تکميل مدارج علمی دارد. در ابتدا باید دید نگرش ما نسبت به واژه

موفقيت چگونه است؟ بسيار بجاست که در معنی این واژه مکثی کنيم و

ببينيم کلمه «موفقيت» در ذھن شما چه دور نمایی دارد؟

خانه ای بزرگ با ھمسر و دو بچه زیبا و باغچه ای پر از گل... فرصتی برای

خدمت به دیگران و یاری دادن آنھا در نيل به زندگی پربارتر؟ ميزی از چوپ

Cکی به نام شما بر سر در ورودی؟ فرصتی برای خ Cگردو در اداره ای با پ

قيت در زندگی؟ موفقيت چه معنایی برایتان دارد؟

پرسش می شود موفقيت  مفھوم  از  دانشجویان  از  معموT ھنگامی که 

توصيف کنند. زیرا تحصيل و دانشگاه آینده را  مایلند موقعيت ھا و اھداف 

پایگاه موقت یا زیر بنای اوليه شغلی است که فرد می خواھد واقعا در آینده  بدان اشتغال ورزد نظير: نویسندگی، معلمی،معموT به منزله 

گاه وسيله نيل به ھدف ھایآتی است.ھمسری و مادری، خانه داری، برنامه نویسی کامپيوتر، پزشکی و مھندسی و حقوق و... لذا دانش

 می گذارد. به ھر حال احساسات دانشجوروشن است که تحصيل با مراحل سخت و رنجآور توام است اما فرد برای کسب وضع مناسب درآن گام

در قبال دانشگاه احتماT جنبه منفی و ناپيوسته دارد.

تا آن که فردی فعال و کارا و داوطلبی درگير و کوشاگاھی فکر می کند که او بيشتر به مثابه یکی از داده ھایی است که باید فرایندی را طی کند 

ا به مزاحمت و کسالت انجامد، بسيار آسان استباشد. کار دانشگاھی به طور اجتناب ناپذیری با ھراس و یاس توام است. زمانی که جریان کارھ

که ھدف آینده و راه پر از سنگC خ و مشکلی که بدان منجر می شود مردود شمرده شود.

 آنھا اساسا سایه ای ناچيز است. البته می توانبرخی از دانشجویان به موفقيت به عنوان یک ھدف، کامC بی اعتنا شده اند زیرا توفيق در نظر

به کاميابی عC قمندند توفيق در نظر آنھا ممکناستدT ل کرد حتی دانشجویانی که موفقيت را به عنوان ھدف مردود می شمارند باز خود تا حدی 

 فرد، شماری از اھداف شخصی دارد کهاست نگھداری خواست ھای نيکو و پذیرش در نزد دیگران باشد و نکته اساسی در این جاست که ھر

دارد. تا زمانی که قادربه، به وجود آوردن یک یا چنددست یافتن به آنھا به منزله نوعی موفقيت برای اوست. اما موفقيت در نزد ما معنای مطلوبی 
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اه ھایی ھستيم تا نشان دھيم ھدف ھا بیھدف مثبت دراز مدت نباشيم و در راه رسيدن به آنھا اقدام جدی نکنيم احتماT در جست وجوی ر

Cت است.معنی و فاقد ارزش اند. این روش جاذبه ای تردید آميز دارد و فرار آسان از برخورد با مشک 

 نظر می گيریم و شانس موفقيت را بيمه میزمانی که ما در راه رسيدن به اھداف دراز مدت موفق نمی شویم معموT اھداف کوتاه مدت را در

دت و دراز مدت را با ھم مرتبط سازیم. معموT مردودکنيم. کار دانشگاھی و تحصيل در آن، زمانی بھترین مفھوم را پيدا می کند که اھداف کوتاه م

دارد.دانستن اھداف دراز مدتآسان است زیرا به انتخاب ھایی برمی گردد که در آینده ای دور قرار 

مری فوری نيست کامC اشتباه است چرا کهمثC این تصميم که ما نمی خواھيم مدیر یک دانشکده یا استاد دانشگاه شویم چرا که انتخاب ا

تيد، شخصيتی است که فردا خواھيد شد.تصميمات روزانه ما نوع شخصيت و نقش آینده ما را تبيين می کند. نوع شخصی که شما امروز ھس

ست. ھر انتخابی که دانشجو باید اختيار کند به طورانتخاب راھی که شما را در آینده کامياب سازد برعھده فردی است که حاT در اینجا ایستاده ا

مستقيم یا غير مستقيم با وضع کنونی او مربوط می شود.

ت که آیا او به قدر کفایت به رشد و بلوغ رسيدهھمچنين در پذیرش یا عدم پذیرش مسووليت و وظایف دانشگاھی از جانب دانشجو باید در نظر گرف

گرش دانشجو نسبت به استادش نيز مطرح میاست تا خود را در مسووليت ھای فکری و شخصيتی متعھد بداند یا نه؟ در مساله رشد و بلوغ، ن

ح ھای تحصيلی می نگرد یا اصرار دارد به ویشود. آیا دانشجو، مربی و استاد را به دیده فردی کمک کننده، مدیر، راھنما و پيشقدم در طر

خصوصياتی را نسبت دھد که در والدین خود سراغ دارد؟

 این تصميم طی می کند نکته اصلی است.تصميم دانشجو در برابر انجام ندادن تکاليف، تصميم اصلی نيست. اما راھی که وی در تقرب به

صميمات مھم تر و برتر و پاره ای از آنھاپيشرفت دانشجو در دانشگاه در اخذ تصميم گيری ھای بی شماری سير می کند که برخی از آنھا ت

واھد شد بلکه تبدیل به جزئی از وجود او نيزتصميمات کمترند. روشی که دانشجو در حل و فصل تصميمات به کار می بردند تنھا الگوی عادت خ

خواھد شد.

ھمين موضوع درباره دانشآموزان دبيرستان ھا نيز صادق است.

درآنجا نيز پيشرفت، پيامد اخذ تصميمات بزرگ و کوچک است.

بر عھده دانش با دبيرستان تفاوت دارد که در دانشگاه اخذ تصميم غالبا  لحاظ  جوست. اما در دبيرستان دانشآموز تحت نظارتدانشگاه ازاین 

در دبيرستان نيز برخی از آزادی ھا برای اخذمستقيم بزرگساT نی است که نگران آن ھستند که دانشآموز مبادا به راھی غلط سوق داده شود. 

اه ھا - به استثنای موارد کلی - کمتر نگرانتصميمات شخصی وجود دارند اما آزادی ھا به نسبت محدودند. به نظر می رسد که استادان دانشگ

دھای فکری و معنوی ھيجان زا مختار است.تصميم گيری ھای دانشجویان ھستند. در نتيجه دانشجو در کسب تجارب دانشگاھی و برخی از رخدا

گاه می توانيد در زمينه اندیشه ای نو و ھيجانآور یاچيزی که دبيرستان ھا نيز خواھان آن ھستند اما قادر به عملی کردن آن نيستند. شما در دانش

فکر اصيل دانشآموز در دبيرستان غالبا موجب جلبتھيه مقاله ای جالب کار کنيد و از گرمی تحسين استاد به خاطر ذوق و شوق خود لذت ببرید. ت

 زمينه تفکر آنھا تشویق و ترغيب کنند. گرایش زیادیتوجه و گاه ھشدار دادن به او می شود. اما استادان دانشگاه بيشتر مایلند دانشجویان را در

 اندیشه ھا خطراتی در بر دارد.وجود دارد تا اندیشه ھای نو و ابداعات دانشجویان را ارزش نھند. روشن است که طرد برخی از

رند که به طور نسبی بردبار ترند و تسامح زیادی نشانھمان گونه که در دبيرستان ھا نيز این امر صدق می کند. اما استادان از این لحاظ تفاوت دا

 توفيق، متضمن آزادی بيشتر در بر خورد با شکستمی دھند. این موضوع با نحوه انتقال اندیشه ھا مرتبط می شود. آزادی و اختيار برای نيل به

تکليف خود آورده اید اصالتی ندارد و شاید ھماست. ممکن است استاد چنين پندارد که اندیشه نيکو،ھيجان آور و اصيلی که شما در گزارش یا 

 دبيرستان ھا درخشنود ساختن دانشجویان کوشاترند.پيش پا افتاده، مبھم و «ماخوذ» از دیگران است. استادان دانشگاه ھا طبق قاعده، از دبيران

رند. اما به ھر حال راه پيشرفت در دانشگاه ھا بهاما حد متوسط نمره ھای آنھا، کمتر از نمره ھایی است که دانشآموزان در دبيرستان ھا می گي

سمت آینده دانشجو بسيار بازتر از دبيرستان می باشد.

منبع : روزنامه مردم ساTری

http://vista.ir/?view=article&id=328140
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نگاھی به گزينش بومی دختران دانشجو

ھنوز زمان زیادی از جنجال افزایش درصد بومی گزینی در کنکور سراسری

امسال و ھمچنين Tیحه حمایت از خانواده در مجلس نگذشته که بار دیگر

نمایندگان مجلس در صدد تصویب طرحی دیگر به نام «بومی گزینی دختران

دانشجو» ھستند. فکر اوليه پذیرش بومی به سال ھای دورتر بر می گردد و

 تا سال۶٣ و ۶٢ درصد از ظرفيت دانشگاه ھای مادر سال ھای بين ١۵حدود 

ھای اخير به دانشجویان بومی اختصاص داشت. اسم این کار در سياست

ھای آموزشی دنيا «تبعيض مثبت» است یعنی نظام ھای آموزشی با دادن

امتيازات به گروه ھای محروم راه آنھا را به سطوح باTتر تحصيCت باز کنند.

بعد در  بيشتر  کار  این  اشکال  است،  مثبت  به خودی خود  مساله  این 

جغرافيایی، نابرابری، محروميت بود. اما از امسال سياست جدیدی شکل

 زیادی از ما کنکور دادیم، فرم ھایش را پر کردیم، استرسگرفت که این تبعيض مثبت در مورد گروه ھای محروم تر را زیر سایه قرار داده، تقریبا تعداد

گيرند که چه رشته ای را در کجا انتخاب کنند و بعد درو درس خواندن پر از توھمش را تجربه کردیم، رتبه می آید و دانش آموزان می توانند تصميم ب

روسه ای که تمامش با انتخابی با محدودیتصورت قبولی به تحصيل دانشگاه و رشته انتخابی خود بپردازند. حال سوال اساسی اینجاست در پ

 باعث می شود بسياری از دختران در تمامھای فراوان رخ می دھد منع قانونی براساس جنسيت چه می تواند باشد؟ نگاه ھای محدودیت خواه

 به دليل ازدواج زودھنگام و بسياری مسائل دیگرنقاط ایران، از تھران تا روستاھای کوچک که ممکن است ھيچ گاه اجازه و فرصت درس خواندن را

تخاب محل دانشگاه قرار می گيرند زیرا براساس ھميننيابند، اگر یافتند بسياری از آنھا از طرف خانواده تحت فشار و محدودیت انتخاب رشته و ان

د در نھایت می مانند گروھی که با انتخاب خود وسنت و حمایت نادرست خانواده ھا نمی پذیرند که دخترانشان در شھری دور از آنھا درس بخوانن

ابی به موقعيت بھتر می رفتند و اجرای این طرحتقریبا تمام آنھا با اطCع کامل خانواده دست به انتخاب رشته در شھرستانی دیگر برای دست ی

اT منظورشان این است که مصلحت است. ولیحق انتخاب مسلم را نقض می کند. با تمام این تفاسير اعCم می کنند که این تبعيض نيست احتم

 درصد از۶٠ است. قطعا اگر این طرح اجرا شود دیگر بدانيد زن ھای ایران شعور دارند. حق انتخاب دارند و محدودیت ھا توھين به شان انسانی شان

ان کمتر درس می خواندند Tیحه چند ھمسری بهپذیرفته شدگان دانشگاه را دختران تشکيل نمی دھند، دختران کمتر درس می خوانند و اگر دختر

گرم کردن غذا و کانون خانواده خواھند داشت!!!این شدت مورد حمله قرار نمی گرفت، اگر زن ھا کمتر درس بخوانند وقت بيشتری برای آشپزی و 

 بيشتر باشد تا تنھا او کنترل ھمه چيز را در دستاگر زنھا بيشتر درس بخوانند ساختار جامعه که مرد باید سن، تحصيC ت و درآمد.... اش از زن

ده اند باT می رود.داشته باشد بر ھم می خورد و در نتيجه آمار طC ق در این خانواده ھا که زنھایشان تحصيل کر

مچنين نتوانند در رشته ھای پرطرفداری چوناجرای این طرح باعث می شود داوطلبين دختر شھرستانی از حق تحصيل در تھران محروم شوند و ھ

ران محدود شود و مانعی بر سر راهپزشکی- مھندسی و حقوق ادامه تحصيل دھند. این طرح باعث می شود فرصت رشد ھویت اجتماعی دخت

امکان برخورد فرھنگ ھای گوناگون و رشد آنان راحضور آنان در اجتماع ایجاد کند. ھمچنين از تحرک اجتماعی و طبقاتی جامعه جلوگيری کرده و 

 قانون اساسی که ایجاد زمينه ھای٢١ اصل مسدود کند، امری که از سرعت توسعه و پيشرفت کشورمان می کاھد و البته اعمال آن آشکارا با

تضاد است.مناسب برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او را از وظایف دولت دانسته است در 

ه بازار کار و تحصيل و دسترسی به امکانات بھتر زندگیبومی گزینی در دانشگاه ھا که در ایران معاصر ما دروازه ورود بسياری از دانش آموزان را ب

 آموزانی را می گيرد که در مناطق محروم ترتعيين می کند به ھر علت و توجيھی که رخ دھد با عدالت بيشترین آسيب این تصميم دامان دانش

ایی با رتبه علمی باT تر و امکانات تحصيلی بھتر راکشور زندگی می کنند و از نظر ھوش و دانش و رتبه علمی امتياز و ادامه تحصيل در دانشگاه ھ
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گر نيز ھمچون دانشگاه ھای معتبر امکانات ودارا ھستند برای توجيه این عمل این سخن قابل پذیرش نيست که باید سعی شود دانشگاه ھای دی

 شکل قانونی به خود بگيرد، اما توجه اینسطح علمی خود را باT بکشند زیرا تصميم گيری مجلس ھشتم برای آینده نزدیک است که قرار است

تصميم گيری توصيه ای است که به آینده نامعلوم حواله شده و ضمانت اجرایی ندارد.

ا را در معرض زندگی جدیدی قرار می دھد. دختران بادر این راستا آنچه در اولویت کار قرار گرفته مشکC ت دخترانی است که ورود به دانشگاه آنھ

اشت در سایه شخصيتی جدید خود به تنھایی به عھدهورود به جامعه ھمه مسئوليت ھایی را که پيش از این والدین آنھا و نھاد خانواده به عھده د

ند. آری واقعيت به ھمين سادگی است که آنھا واردمی گيرند و آماده می شوند تا به تنھایی و به عنوان یک انسان مستقل فردیتشان را پاس بدار

از شھرھا و روستاھای کوچک به عرصه ھایدنيای جدیدی می شوند رقابت می کنند، بی پول می شوند، کار می کنند در فضاھای آزادانه تر 

ید ميآموزند که سر به زیر بودن وقانع بودن وعمومی وارد می شوند. اعتراض می کنند، خواسته ھایشان را طلب می کنند و در تمرین زندگی جد

سخن گفتن ھميشه کارگشا و به نفعشانچشم گفتن و واگذار کردن عنصر تصميم گيری به «بزرگتر» یا از پس پسران ھمکCسی ظاھر شدن و 

نيست.

 دھد T زم به یاد آوری نيست دخترانی که دوراین که کسب دانش بيشتر و فراگيری مھارت ھای زندگی به ھر انسانی توانایی و قدرت بيشتر می

جدیدی که در سيستم بسته سنتی برخی خانوادهاز خانواده ھا به تحصيل ادامه می دھند درچالش بازندگی جدید توانمند تر شده و تجربه ھای 

ھا قادر به آزمودن آن نبودند را می آزمایند.

ھيز از خطا باید از ھر آزمونی دوری کرد، نکته ایتردیدی نيست که آزمودن و خطا نخستين اتفاق طبيعی ھر تجربه جدیدی است اما این که برای پر

است که تفکر سنتی مردانه به آن پاسخ مثبت می دھد.

 دورترین نقاط جھان به تحصيل بپردازند این یکی ازامروز این فرصت در ھمه جھان فراھم آمده که افراد بتوانند برای شکوفا کردن استعدادشان در

 به جای تحقق این آموزه ھا گرایش ھای اینآموزه ھای دینی ھم ھست که برای کسب علم و در صورت لزوم باید به دور دست ھا سفر کرد. اما

یب کند که به توسعه اقتصادی فرھنگی اجتماعیگونه توسعه پيدا کرد. شيرزاد عبداللھی استاد دانشگاه می گوید: مجلس باید قوانينی را تصو

کشور منجر شود و در جھت اھداف سند چشم انداز باشد.

 آنان در شھرھای کوچک در انتظار یافتن کسب و کارندمثC در دانشجویان باید به مساله اشتغال فارغ التحصيC ن توجه کند. در حال حاضر انبوھی از

يدی و خدماتی بسيار کمتر از درصد آنھا جذب ادارات دولتی می شوند. اقتصاد در شھرستان ھا بسته است و کارخانه ھای تول۵در حالی که فقط 

 خانواده و ھزینه ھای خوابگاه دانشجویی وابرشھرھاست. اشتغال دختران در این شھرستان ھا نزدیک صفر است. اگر مجلسيان به فکر اقتصاد

جویی مرکز سياسی و تبادT ت فرھنگی استسفر به شھرستان ھا ھستند بھتر نيست قدری ھم به فکر اشتغال آنان باشند؟ خوابگاه ھای دانش

نشجویی راحت شد. دانشجویان سفيرانمگر می شود به جای حل مشکل خوابگاه ھا از شر اجتماعی پدیده پردرد سری به نام خوابگاه دا

 را متحول می کند و در نھایت ھمه مانسياسی و فرھنگی ھستند و تحصيل دانشجویان شھرستانی در جایی مثل تھران دیدگاه ھای بسته او

 از زبده و گرانترین مراکز علمی ایران ھستند از پذیرشمی دانيم که با اجرای این طرح دانشگاه ھایی مثل شریف و صنعتی، اميرکبير و تھران و... که

 است چرا که از رقابت آزاد و سالمنخبه ھای شھرستانی محروم می مانند و این سياست در ماھيت خودش کامC ضداجتماعی و ضدآموزشی

بين دانشگاه ھا جلوگيری می کند.

رای دور زدن مصوبه را پيدا می کند. شاید دو سالامسال با اجرای این طرح خانواده ھا غافلگير شدند اما ذھن خCق ایرانی راه حل ھای مناسب ب

 بومی تھران شوند!!!زودتر به تھران مھاجرت کنند یا فرزندان خود را از سال دوم دبيرستان به تھران بفرستند تا

ی می کند ھميشه اعتراضات زنان در حوزه ھایتصویب و اجرای این طرح بازگشتی تاریخی به دوران قجر و اندرونی ھاست. تا جایی که ذھن یار

 را نداشتيم.مختلف نمود پيدا می کرد ولی ھيچ گاه حق تحصيل جزو این موارد نبود چون آن زمان این دغدغه

منبع : روزنامه مردم ساTری
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نوروز کنکوری ھا

ساليان سال است که ایرانيان با فرا رسيدن بھار و روزھای نوروز، مراسم

جشن و شادمانی به راه انداخته و با گفتن شادباش به یکدیگر، آرزوھای

خوب و نيک برای ھم طلب می کنند.

می فرا  زودی  به  که   - روزھا  این  برنامه ھای  متداول ترین  از  یکی 

رسد-سفرھای نوروزی است که از بھترین لحظه ھای آن به شمار می رود؛

که چرا  کنکوری ھاست،  برای  آفت  مھم ترین  روزھای خوش،  ولی ھمين 

ماھه چندین  زحمت ھای  می تواند  به راحتی  تعطيلی  این  بودن  طوTنی 

داوطلب را به باد دھد.

دانش آموزی که ماه ھا با تCش و زحمت، حجم زیادی از مطالب را آموخته، در

د. البته عCوه بر سفر رفتن، ميزبان شدن ھم دستصورتی که در این روزھا از درس دور شود، لطمه جبران ناپذیری به نتيجه کار خود وارد می کن

ت ویژه ای برخوردار است، بنابر این چاره کار این استکمی از سفر ندارد. تمام این حرف ھا گواه این موضوع است که نوروز برای کنکوری ھا از اھمي

که:

 از فاميل ھا و آشنایان، شرایط را برای آنھا توضيح) از تنظيم ھرگونه برنامه سفر یا پذیرفتن مھمان جداً خودداری کنيد و با عذرخواھی و پوزش١

دھيد. (قابل توجه والدین محترم)

ته از سر گرفته شود.) نوروز کنکوری ھا دو روز بيشتر نيست و از روز سوم باید مطالعه و مرور مانند روزھای گذش٢

کال ھای درسی را به راحتی انجام دھيد.) از آنجا که در ایام نوروز تمام وقت در منزل ھستيد، می توانيد کار جبران نقاط ضعف و اش٣

روزھای باقی مانده، منابع تست خود را کامل کنيد (از) بھترین ابزار مرور در این روزھا، تست ھای مطمئن و متناسب با کنکور است. بنابر این در ۴

مشاوران کمک بگيرید.)

) برای تعطيCت نوروزی خود برنامه ریزی داشته باشيد و باری به ھر جھت مطالعه نکنيد.۵

يم برنامه نوروز کامCً به وضعيت درس شما بستگی) یکی از بھترین برنامه ھای قابل انجام در این روزھا، مرور درس ھای پایه است. البته تنظ۶

برای مرور و تکرار مجدد درس ھای پایه می توانيددارد، ولی با توجه به این که در طی سال تحصيلی درگير درس ھای دوره پيش دانشگاھی ھستيد، 

از تعطيCت نوروز بھره ببرید.

و کتاب درس را در نظر بگيرید، باید منابع تست خود) بعد از تنظيم برنامه، که بھتر است براساس رشته تحصيلی خودتان در ھر روز حداقل یک یا د٧

يد و ضمن کار روی آنھا، وضوع ھایی را که دررا غنی کنيد. پيشنھاد ما این است که پرسش ھای ده سال اخير را برای مرور مدنظر داشته باش

ر چه سطحی پرسش مطرح می شود.متن ھا مطرح شده مجدداً بازآموزی کنيد و دقت داشته باشيد که از ھر موضوع درسی چگونه و د

سيدرضا رحيمی

منبع : ھمشھری آنCین
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نيمه خالی ک)س

بعضی وقت ھا دانشجو به ھر بھانه ای کCس درس را تعطيل می کند و

برای حضور در کCس بی ميل می شود. بعضی وقت ھا دانشجو ھر چند

دقيقه یک بار در اثنای درس استاد ترجيح می دھد به بيرون از کCس برود.

برای خوردن یک نوشيدنی گرم یا سرد، برای دور شدن چند دقيقه ای از

فضای گرفته و خسته کننده کCس ھا و برای گپ زدن با دیگر دانشجویان در

حياط. بعضی وقت ھا ھم دانشجویان دسته جمعی برخی کCس ھا را به

تعطيلی می کشانند و از این وضعيت احساس خشنودی و رضایت می کنند.

برخی دانشجویان ھم به خاطر یکسری مسائل حاشيه ای ھمچون مسائل

فرھنگی و سياسی حاضر نيستند که در کCس درس حاضر شوند. البته باید

گفت که این وضعيت در دو ترم اول دوران دانشجویی کمتر به چشم می

خورد. سال اولی ھا جدی تر و عميق تر به درس و کCس توجه دارند و حضور

در کCس و گذراندن واحدھا را برای خودشان الزامی می دانند.

تازگی درس ھا و تازگی فضای دانشگاه و ھمچنين حضور استاد و دانشجو

برای بسياری از دانشجویان سال اولی دلچسب تر از دانشجویان ترم ھای

و دغدغه ھای دیگر می شود. وضعيت دانشجو بهباTتر است، اما به مرور این وضعيت با گذشت زمان کم رنگ تر می شود و دانشجو درگير مسائل 

 آمده است که کارشناسان عوامل مختلفی را برایمراتب نسبت به دوره قبل تغيير پيدا می کند. این وضعيت در حالی در بين دانشجویان به وجود

ایجاد این وضعيت برمی شمارند.

متمرکز مشکCت تک تک دانشجویان را رفع کند.ازدحام در کCس درس از جمله مھمترین این عوامل است، به طوری که استاد نمی تواند به صورت 

شجویان، شاغل بودن بسياری از دانشجویانتعداد ساعات محدود درسی، نبود ارتباط مناسب بين استاد و دانشجو در کCس درس برای جذب دان

ده است که دانشجویان عCقه کمتری بهو کتب و جزوات قدیمی استادان و عCقه بسياری از دانشجویان به برنامه ھای فوق درسی موجب ش

حضور در کCس ھای درس داشته باشند.

 دانشگاه ھای کشور از دانشجویان،دکتر «طھمورث شيری» جامعه شناس، درباره بی انگيزگی دانشجویان در کCس ھای درس می گوید: «

مدرک تحصيلی خود را بگيرند. دانشجو به راحتیانتظار کارھای عملی را ندارند و دانشجویان فکر می کنند با گذراندن برخی دروس می توانند 

جه نداشته باشند. از سوی دیگر تب مدرکمدرک دانشگاھی را به دست می آورد. این مسئله موجب شده است تا دانشجویان به اصل رقابت تو

لی، ازدواج یا به دست آوردن پایگاه اجتماعیگرایی موجب شده است تا جوانان به فکر علم آموزی و کسب دانش نباشند. آنان برای ارتقای شغ

معتقد است: « دانشجو در فرآیند تحصيل می فھمدبھتر وارد دانشگاه می شوند در این شرایط انگيزه ای برای ادامه تحصيل نخواھند داشت.» وی 

شجویی به مشاغلی روی می آورد که ھيچکه انطباق بين رشته تحصيلی و نوع شغل اش در جامعه وجود ندارد و خود فرد ھم در دوران دان

يل است.»انطباقی با نوع تحصيل اش ندارد. ھمين مورد اصلی ترین عامل کاھش انگيزه افراد در طول تحص

نشجویی، بی انگيزگی دانشجویان در کCساما احسان خاوند کار ، دانشجوی رشته مھندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت و پژوھشگر برتر دا

کCت اساسی نظام آموزشی است. نظامھای درس را به ساختار آموزش عالی ربط می دھد و می گوید: «نبود خCقيت و نوآوری یکی از مش

ف است یک سری مطالب را روی تخته سياهآموزش و پرورش ما فرد را به روش مدرسه ای تحویل نظام آموزش عالی می دھد. یعنی استاد موظ

 و در آخر ترم امتحانی بدھد و نمره ای بگيرد و آن درس رابنویسد و یا آن را به جزوه و کتاب تبدیل کند تا دانشجو مجبور باشد تمام آنھا را حفظ کند
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پاس کند.

غبتی به کCس درس داشته باشد و نهاین مسائل موجب می شود که دانشگاه فلسفه وجودی خودش را از دست بدھد و نه دانشجو چندان ر

اکنون فعل جستن در مصدر دانشجو کامCًاستاد. این موضوع یکی از مھم ترین مشکCت نظام آموزش عالی کشور است.» وی معتقد است: «ھم 

ن استاد و دانشجو برقرار باشد.»فراموش شده است . در دانشگاه ھا رسم شده است که یک رابطه یاددھنده - یادگيرنده ھميشه بي

Cیلی که موجب بی انگيزگی دانشجو در سر کTن دانشجویی معتقدند از دTس ھای درس شده است ضعف پژوھش دردر کنار این مسئله فعا

 برای دانشجویان امری فرعی به حساب می آیدکCس ھای درس است. خاوندکار دراین باره می گوید: «تا زمانی که امر پژوھش در دانشگاه ھا و

ر فقط به امر آموزش در دانشگاه ھا توجه کنيم،نه دانشجویان رغبتی برای انجام پژوھش خواھند داشت و نه امر پژوھش پيشرفتی خواھد کرد. اگ

و پژوھش در دانشگاه ھا حاکم می شود که حتیدانشجویان ھم خود را با این الگو ھماھنگ خواھند کرد. در نتيجه فاصله بسياری ميان آموزش 

د برای پژوھش خود آماده سازد، متأسفانه به علتاگر دانشجویی عCقه مند به پژوھش باشد و زمينه پژوھشی و ھمه منابع موردنياز را نيز بتوان

تگی خاصی ميان آنھا وجود ندارد ، دانشجواین که مطالب آموزشی در دانشگاه ھا عموماً از فضای پژوھشی فاصله زیادی دارد و عمCً ھمبس

ردد. یعنی اگر دانشجویی وقت خود را صرف پژوھشدرميان دوراھی ای قرار می گيرد که توجه به ھریک از راه ھا موجب دورشدن از راه دیگر می گ

ش موفق نبودن در دروس جاری او می شود وکند، بی تردید امکان رسيدگی به مطالب آموزشی خود را از دست خواھد داد، که اولين نتيجه ا

 می دھد دانشجوی «مدرسه ای» داشته باشدبالطبع از آنجایی که نظام آموزشی دانشگاه ھا جایگاھی برای دانشجوی پژوھشگر نداردو ترجيح

 که تنھا راه آموزشی را در پيش بگيرد.»که ميزان موفقيت او در مجموعه ای از علوم بدون تغيير می ماند و دانشجو نيز ترجيح می دھد

*● بی انگيزگی به علت تعطيCت پی در پی تقویم آموزشی و ملی

 دانشجویان در سر کCس ھای درس میبرخی از کارشناسان تعطيCت پی در پی تقویم آموزشی و ملی کشور را از عمده دTیل بی انگيزگی

دانند.

دانشجو از کCس ھای درس فراری است برمیمحمد خرم از فعاTن صنفی دانشجویی نيز در این باره معتقد است: « یکی از علت ھای اصلی که 

د. دانشجو فقط احساس می کند که این درس راگردد به علومی که به ھيچ عنوان برای فرد کاربردی نيست و جذابيت Tزم را برای دانشجو ندار

ن درس ھا ندارند. در کنار این مسائل تعطيCت پی درباید پاس کند. با توجه به غيرکاربردی بودن برخی علوم دانشجویان انگيزه ای برای جدی گرفت

پی تقویم کشور را ھم باید به این موضوع اضافه کنيم.

 ماه از سال را درس۶ریم. یعنی دانشجو فقط  روز در سال نظام آموزش عالی تعطيCت تابستان، زمستان، ميان ترم و مناسبات گوناگون را دا٣۶۵از 

 درصد است. تعطيCت بسيار موجب می شود تا۵٠ روز در دانشگاه حضور دارد. بھره وری چنين نظام آموزشی ٣ یا ٢می خواند آن ھم ھفته ای 

مسئوTن آموزشی باید تقویم آموزشی رادانشجو دیرتر با فضای آموزشی مأنوس شود و رغبتی برای حضور در کCس ھای درس نداشته باشد. 

طوری تنظيم کنند که ترم ھا کوتاھتر و کارآمدی کCس ھا بيشتر شود.»

● تعامل مناسب بين استاد و دانشجو نيست

ن فراھم شده است که از برنامه ھای درسی بزرگاز آنجا که محتوای برنامه ھا به سرعت در حال تغيير و تحول است و این مکان برای دانشجویا

ا دیگر ھمکاران خود در تمامی دانشگاه ھایترین و برترین دانشگاه جھان مطلع شوند و حتی در شرایطی که تبادل نظر استادان دانشگاھی ب

را به روز کنند. مھمترین مسئله دانشگاه ھای کشوربزرگ دنيا امکان پذیر شده است بنابراین استادان دانشگاه ایران ھم باید برنامه درسی خود 

انگيزگی دانشجویان می شوند. دکترنبود ارتباط مناسب استاد و دانشجو در سر کCس درس است و حتی برخی مواقع استادان موجب بی 

ت به برخی رشته ھا رفتار مناسبی ندارند وغCمرضا عليزاده جامعه شناس در این باره معتقد است: « برخی وقت ھا مدرسين دانشگاه ھا نسب

رخوردگی می کنند و دیگر رغبتی بهدانشجو احساس می کند که در این رشته موفق نخواھدشد. به ویژه دانشجویان پسر نوعی احساس س

شجویان می دھند و دانشجو به علت دسترسیآمدن در کCس ھای درس را ندارند. استادان متأسفانه جزوات و کتاب ھای قدیمی خود را به دان

مواقع ھم استادان درحضور و غياب دانشجویانبه منابع بھتر و با کيفيت تر از طریق اینترنت دیگر لزومی به آمدن سرکCس نمی بيند. برخی 

د از حاضری زدن کCس را ترک می کنند و بهسختگيری Tزم را نمی کنند به گونه ای که برخی دانشجویان یا در کCس حاضر نمی شوند و یا بع

رھنگ سازی کنند. جوانان باید بدانند که تحصيل برایکارھای عقب افتاده خود می رسند. مسئوTن امر آموزش باید درباره ورود جوانان به دانشگاه ف

ارتقای دانایی، فرھنگ و رفتار با ھمنوعان است.»
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منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=294835

وظيفه کار آفرينی دانشگاه ھا

 ) بر معنای « متعھد شدنEntreprendreواژه كارآفرینی از كلمه فرانسوی ( 

» است . اما بنا به تعریف واژه نامه دانشگاھی و بستر ، كار آفرین كسی

است كه متعھد می شود مخاطره ھای یك فعاليت اقتصادی را سازماندھی

، اداره كند .

كارآفرینان معموTٌ افرادی ھستند كه ریسك معتدل را در دستور كار خود پيش

بينی می كنند، خCق و نو آور ھستند ، عزم و اراده قوی و استقCل طلبی

باTیی دارند و ثروت طلب نيستند .

در گذشته افسانه ای شایع بود كه كار آفرینان دارای ویژگی ذاتی ھستند و

این ویژگيھا ھمراه با آنان متولد می شود . اما امروز كار آفرینی به عنوان

رشته ای علمی مورد شناسایی قرار گرفته است . رشته علمی كار آفرینی

)casesھمانند تمام رشته ھای دیگر ، دارای مدلھا ، فرآیندھا و قضایای (

است كه باید دانش مربوط به آنھا كسب شود .

آموزش كار آفرینی و تحقيقات مربوط به آن ھم اكنون با چالشھای متعددی

 ) و استامپBlockمواجه شده است كه برخی از این چالشھا توسط بCك (

)Stump: ارائه شده است . این چالشھا عبارتند از ( 

- چالش در ایجاد مترولوژی ھای تحقيق برای اندازه گيری اثر بخشی كار

آفرینی .

-چالش در محتوا و شيوه ھای آموزش كار آفرینی .

- چالش در كيفيت مدرسان كار آفرینی .

- چالش در پذیرش آموزش كار آفرینی در دانشكده ھا نسبت به كسب و كار .

يوه ھای جدید آموزشی و تعيين نقشھای نوینیكی از انواع دوره ھای آموزش كار آفرینی برنامه در توسعه آموزش كارآفرینی است كه شامل ش

 كمی استادان جدید از ميان صنعتگران و دستدانشجو و استاد در فرآیند آموزش كار آفرینی است . ھدف دیگر این برنامه ھا آموزش و گسترش

اندركاران فعاليتھای اقتصادی برای آموزش كار آفرینی است .

فتن استفاده می كنند ولی ھنوز بعد از گذشتسالھا است كه در مقاTت و سخنرانی ھا از واژه كار آفرینی به عنوان راه حلی برای توسعه یا

سالھا این واژه به حوزه ھای علم ، برنامه ریزی و عمل نرسيده است .

ینی را آموزش نمی دھند ، ھمان طور كه ھنوزشاید به این دليل باشد كه ھنوز ھيچ یك از دانشگاھھای كشور به طور رسمی و آكادميك كارآفر

ان در نظر بگيرند . لذا توقع بيجایی است اگر از فارغبرای خCقيت و نوآوری آن قدر قائل نيستند كه حداقل به اندازهٔ یك واحد درسی برای دانشجوی
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آوری عالم كليدی و رمز ورود و بقاء در بازارھایالتحصيCن دانشگاھی یا مراكز فنی و حرفه ای انتظار داشته باشيم در شرایطی كه خCقيت و نو 

رقابتی جدید است ، كار و كسب و فعاليت سازنده ای را تدارك ببينند.

به كيفيت نيروی انسانی است . اگر میعمده ترین مسئله ای كه باعث رشد و توسعه اقتصادی می شود ، تغيير در كيفيت آموزش و توجه 

ھای با شھامت شجاعت در تصميم گيری پرورشخواھيم بحث كار آفرینی را در كشور جدی بگيریم باید نظام آموزشی ما به سمتی برود كه نيرو

ر نو آوری در بعد فن آوری و بعد اداری ، آنقدر عقب ھستيمدھد . ما باید به زمينه مناسب برای ایجاد نوآوری را درسازمانھا فراھم آوریم . چون از نظ

كه ساده ترین نوع كار آفرینی كه تقليد گرایی است را نمی توانيم انجام دھيم .

فرھنگ را باید در كشور ترویج دھيم. اميدواریم در آیندهكار آفرینی برای سياستگذاران دو دستاورد مھم دارد : ایجاد اشتغال و ایجاد رفاه . و این 

د كنند . توانانيھای بالقوه مردم شناسایی خواھد شدآموزشگاه ھایی در سطح مدیران و دانشجویان راه اندازی شود و دولتھا نيز فضای Tزم را ایجا

تری برخود بگيرد .و می توان بسترھای اساسی برای آموزش آنھا ایجاد كرد تا حركت به سمت كار آفرینی سرعت بيش

●مقدمه :

لهٔ كار آفرینی است. زیرا مسلماً كار آفرینان باآنچه در شرایط سخت كنونی ضرورت آن در جامعهٔ ما بيش از پيش احساس می شود پرداختن به مقو

توسعه در زمينه ھای توليد و منابع انسانی فراھمتوجه به خصوصيات ممتاز و برجستهٔ خود قادرند در چنين شرایطی منابع را برای ایجاد رشد و 

كرده ، اشتغال و كسب و كار جدید ایجاد نمایند .

اق آن از عرصه ھای سخنوری ، ژورناليسم وسالھا است از شيوع تب كار آفرینی در كشور می گذرد اما متاسفانه ھنوز پژواك طنين پر طمطر

كار آفرینی مفھوم واقعی خود را به اذھان متبادرسياست بر حوزه ھای علم ، برنامه ریزی و عمل نرسيده است . ھنوز پس از گذشت سالھا ، واژه 

ان راه حلی برای رفع معضل بيكاری استفاده مینمی كند و ھنوز دولتمردان و مسئوTن مملكتی در سخنرانيھا و مقاTت خود از این واژه به عنو

كنند .

 مورد توجه گيرد . ولی متاسفانه چه در سطحاگر قرار است اقتصاد موفقی داشته باشيم به نظر می رسد باید كار آفرینی را در كشور بيشتر

نی انجام نداده ایم . لذا توقع بيجایی است كهسياستگذاری و چه در قلمرور پژوھشی – آموزشی ، كار منظم و حساب شده ای در زمينه كار آفری

اليت سازنده ای را تدارك ببينند . ھمان طور كه توقعاز فارغ التحصيCن دانشگاھی یا مراكز فنی و حرفه ای انتظار داشته باشيم ، كار و كسب و فع

 ) كه عامل رشد و توسعهVENTURE CAPITALISTSبيجایی است اگر بدون خCقيت و كار آفرینی انتظار داشته باشيم سرمایه گذاران ریسكی ( 

اقتصادی ھستند در این كشور سرمایه گذاری كنند .

●پيشينه كار آفرینی :

ارزش و عامل تغيير بوده اند و اولين بار دانشمندان علممطالعات نشان می دھد از ابتدای تاریخ بشر انسانھا ھمواره به دنبال پيدا كردن عامل موجه 

 . عده ای دیگر ھم عامل موجد ارزش را در زمين واقتصاد ، به كار آفرینی توجه كردند ، عده ای فكر می كردند عامل موجد ارزش طC و نقره است

 )Entrepreneur توسط « جان استوارت ميل » به ( ١٨۴٨فعاليت ھای كشاورزی جستجو كردند كه به فيزیوكراتھا معروفند . واژه كار آفرین در سال 

و مخاطره پذیری می دانست و عامل متمایز كننده مدیربه زبان انگليسی ترجمه شده ، او كاركرد و عمل كار آفرین را شامل ھدایت ، نظارت ، كنترل 

يتر » كه از اعضای مكتب اقتصادی آلمان است مقولهو كار آفرین را مخاطره پذیری معرفی كرد. بعد از مكتب كCسيكھا ، فرد جدیدی به نام « شومپ

ای به نام كار آفرینی مطرح كرد و آنرا به عنوان موتور توسعه اقتصادی معرفی كرد .

●واژه كار آفرینی :

ر واژه ھا تغييرات زیادی را به خود گرفته و از رشد تكامیواژه كار آفرینی بيش از دو قرن نيست كه در ادبيات مدیریت و اقتصاد وارد شده و مانند سای

ارد . البته استنباط رایج و اشتباه از واژه كار آفرینی اینبرخوردار بوده است . ولی ھنوز وفاق عمومی دربارهٔ كار آفرینی در سطوح بين الملل وجود ند

است كه كار آفرین كسی است كه ایجاد شغل می كند اما چنين نيست .

) تعریف می شود . درUNDERTAKE ) كه (ENTREPRENDREدر زبان فرانسوی كلمه ای وجود دارد به معنای « متعھد شدن » یا « آنتروپرونور » ( 

تانداردی كه قابل قبول اكثریت صاحب نظران باشدادبيات كار آفرینی تعاریف بسيار مختلفی برای آن ارائه شده است اما ھنوز تعریف رسمی و اس

وجود ندارد ، بعضی تعاریف آن عبارتند از :

وی می گوید ، كار آفرینی كاربرد مفاھيم تكنيك ھایپيتردراكر می گوید ، كار آفرینی یك رفتار است نه یك صفت ویژه در شخصيت فرد كار آفرین . 

ار بر پایه آموزش و تحليل كار است .مدیریت است . استانداردسازی محصول ،به كارگيری ابزارھا و فرآیندھای طراحی و بنا نھادن ك
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 ارائه می دھد . او می گوید ، « ھر فرآیندی در١٩٣۴) یا پدر كار آفرینی ، تعریف كاملی از كار آفرینی در سال SCHUMPETER« ژوزف شومپيتر » ( 

یيم كار آفرینی رخ داده است » او ویژگی اصلیشركت كه منجر به كاTیی جدید ، ایجاد روشی جدید ، بازار جدید و منابع جدید می شود، می گو

يتر معتقد است كه در اقتصاد، توسعه زمانی اتفاقكار آفرینی را ھمانا وجود نوآوری به عنوان ھسته مركزی تCش فرد كار آفرین می داند . شومپ

می افتد كه توسط كار آفرین ، نوآوری رخ دھد .

 گروه را مروج فرھنگ رقابت ، نواندیشی و پویاییاقتصاد دانان ، كارآفرینان را « موتور رشد اقتصادی » جامعه می دانند . جامعه شناسان این

مانی در عصر حاضر به شمار می آورند .اقتصادی تلقی می كنند و اندیشمندان مدیریت آنان را از مھمترین عوامل تحرك و نو آوری ساز

ینی را به مفھوم وقعی آن یعنی « ارزش آفرینی »كارآفرینی به خلق ارزشھای مادی و اقتصادی یا كسب و كاری ختم نمی شود . بلكه اگر كار آفر

اھند بود .تعریف كنيم ، كار آفرینان (ارزش آفرینان ) موتور توسعه اجتماعی ، سياسی و فرھنگی نيز خو

●خصوصيات كار آفرین :

ست . از نظر « بروس جی وایتنيگ » افراد كار آفرینبه طور كلی تا به حال ویژگيھای زیادی در خصوص كار آفرینان در تحقيقات مختلف معرفی شده ا

د: ویژگی ھستند كه آنھا را از نظرات شخصيتی از افراد عادی یا سایر افراد جامعه مجزا می كن١٩دارای 

اعتماد به نفس خCقيت خوش بينی توانا در برخورد با مردم

انرژی زیاد ابتكار ادراكی بودن دور اندیشی

پشتكار انعطاف پذیری دارای منافع كافی رھبری پویا

اتخاذ ریسك حساب شده نياز به موفقيت دارای مھارتھای متعدد مسئول و پاسخگو

واكنش مثبت در مقابل چالشھا استقCل سوداگر

ار خود به كار آفرینی بپردازد . كار آفرینان به « تغيير »كار آفرین تCش دارد تا از طریق شناخت و پيگيری فرصتھا بدون در نظر گرفتن منابع تحت اختي

چار تحول می نمایند . آنھا برای تحقق این ایده ھا و ریسكبه عنوان مقوله تعيين كننده می نگرند . آنھا ارزشھا را تغيير می دھند و ماھيت آنھا را د

فرین تلقی می گردد .پذیری خود را به كار می گيرند . از این رو ھر كس كه به درستی تصميم بگيرد به نوعی كار آ

●آموزش كار آفرینی و نقش مراكز علمی دانشگاھی :

ز سطح دبيرستان شروع كرد و آموزش ميCدی ، اولين كشوری كه در این زمينه خيلی كCسيك كاركرد و ترویج فرھنگ كار آفرینی را ا۵٠اواخر دھهٔ 

 ميCدی بيش از١٩٩٢ تا ١٩٧٠ . بين سالھای ھایی را دارد ، كشور ژاپن بود . مسئله كار آفرینی در ژاپن به سطح دانشگاھھا ھم كشيده شد

بدیل كند ، توسط كار آفرینان صورت گرفت .% نوآوری صنعتی كه توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جھانی به یك موقعيت برجسته و برتر ت٩۶

امعه اثر می گذارد . به ھمين دليل است كه درآموزش كار آفرینی سياستی است كه به طور مستقيم در كميت و كيفيت عرضهٔ كار آفرین در یك ج

دولتھا به شكوفا كردن توان بالقوه مردمبسياری از كشورھا بویژه كشورھای پيشرفته كه حتی اTمكان موانع و مشكCت بر طرف شده اند ، 

ره می توان به اھداف گوناگونی مانند شناخت فرصتھاپرداخته اند . آموزش به توليد كنندگان كوچك بسيار اھميت دارد . با اجرای این سياست ھموا

آنھا ، روش ھای جدید علمی مدیریتی و بازرگانیو چگونگی بھره برداری از آنھا ، آشنایی با تكنولوژی و دانش فنی جدید و چگونگی بكارگيری 

 یا كوتاه مدت (مانند سخنرانيھای ادواری ) باشد .جامعه عمل پوشيد . آموزش می تواند بلند مدت ( مانند آموزش از دورهٔ دبيرستان به بعد ) و

تا به حال چھار دسته تحقيقات در زمينه كار آفرینی انجام شده است كه عبارتند از :

) مطالعات در خصوص ویژگيھای كار آفرینان١

) مطالعات در خصوص ساز و كارھای تشكيل شركتھای نوپا٢

) مطالعات در خصوص ارتباط كار آفرین با جامعه٣

ی شایع بود كه كار آفرینان دارای ویژگی) مطالعات درخصوص آموزش ، روش شناسی تحقيق و نقش دولت در كار آفرینی .در گذشته افسانه ا۴

یسك پذیری ... می باشد . بنابر این فرض اساسیذاتی ھستند و این ویژگيھا ھمراه با آنان متولد می شود كه این ویژگيھا شامل ، ابتكار ، ر

 به عنوان رشته ای علمی مورد شناسایی قرار گرفته كهافسانه این بود كه كار آفرینان از طریق آموزش ، پرورش نمی یابند . اما امروزه كارآفرینی

ته ھای دیگر ، دارای مدلھا ، فرآیندھا و قضایاییفروپاشی این افسانه قدیم را به دنبال داشته است . رشته علمی كار آفرینی ھمانند تمامی رش

)CASES. است كه باید دانش مربوط به آنھا كسب شود (

ھا می توانند از اشتباھاتشان و مربيان غيررسمی خود بياموزندكارآفرینان دقيقاً به ھمان گونه كه ما یاد می گيریم ، یاد می گيرند . كار آفرینان نه تن
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 مورد شكل دھی كسب و كار جدید با سرعت زیادی، بلكه آنھا از طریق مطالعه و تربيت رسمی ، مستعد یادگيری ھستند .كتابھا و دوره ھایی در

رای پر كردن شكاف اطCعاتی و دانشی برای كاردر حال افزایش ھستند . عCوه بر كتابھا و دوره ھا ، مجموعه جدیدی از برنامه ھای آموزشی ب

آفرینان طراحی شده است كه ھم اكنون در حال پيگيری كسب و كارشان ھستند .

وثر برای مرتبط ساختن منابع بر گرفته ازبرنامه ھای مبتنی بر آموزش بر مبنای این فرض عمل می كنند كه اگر فقط ما وسایل مناسب و م

ما واقعاً قادر به تقویت ابتكارات صنعتی ھستيم .دانشگاھایمان ، مدارس فنی و دانشكده ھا را به جامعه كسب و كار جدید پيدا كنيم ، آن وقت 

) بر روی دانشجویان رشته كار آفرینی صورت گرفت . ارزیابی دانشجویان از دروس رشتهBAULOR در دانشگاه بایلور (١٩٨٢مطالعه ای كه در سال 

نظر آنھا باید بيشتر مورد تاكيد قرار گيرد ، درسكار آفرینی این بود كه باید بيشترین تاكيد بر روی دروس مالی شود . دومين رشته ای كه به 

اھيمت ویژه ای است .مدیریت بود . عCوه بر اینھا دروس روابط انسانی و بازاریابی نيز از نظر دانشجویان دارای 

اصلی مجوز تاسيس دوره كارشناسی ارشد را دریافت كرد و كار آفرینی به عنوان یكی از زمينه ھای ١٩٧٣برای اولين بار دانشگاه كالگری در سال 

در فاصلهٔ ميCدی این دانشگاه به ارزیابی نتایج برگزاری یكی از دوره ھای آموزش كار آفرینی خود كه ١٩٨۵مورد توجه قرا گرفت . در ژوئن سال 

 نفر شركت كننده دوره پيرامون نتایج دوره نظر خواھی كرد . این دوره۶۵ نفر از ۵٠ برگزرا شده بود ، پرداخت و از ١٩٨۴ تا دسامبر ١٩٨۴ژوئن 

 دTر٧۵٠٠٠كی (تقریباً ) دTر برای دانشگاه ھزینه داشت . تجربه دانشگاه كالگری نشان می دھد كه سرمایه گذاری كوچ٠٠٠/٧۵آموزشی تقریباً (

 دTر ) گردیده و عCوه بر آن تاثير زیادی درایجاد١ /٠٠٠/٧۵٠) در آموزش كار آفرینان كسب و كارھای كوچك منجر به ارزش افزوده فراوانی (معادل 

فرصت استخدام و تسھيل ایجاد سرمایه داشته است .

ر افرینان عبارت است از :با توجه به مطالبی كه تا به حال از كار آفرینی ارائه شد بستر مناسب برای رشد و توسعه كا

 فنی ،پزشكی ، اقتصادی و...▪آموزش خCقيت از دبستان تا دانشگاه حتی در مقطع دكتری برای كليه رشته ھای تحصيلی اعم از

تقویت و شكوفایی روحيه خCقيت فراگيران .▪تجدید نظر در نظام آموزشی ، روش تدریس و ارزیابی و سنجش دانش آموزان و دانشجویان برای 

▪ باT بردن نياز پيشرفت افراد از طریق آموزشھای مستقيم و غير مستقيم .

ورت ساليانه و معرفی و تشویق و حمایت آنھا در▪ آموزش كار آفرینی و شناسایی افراد ارزش آفرین (كارآفرین ) جامعه توسط گروھی خبره به ص

سطح كشور و استان از طریق رسانه ھای جمعی و اعطای جوائز توسط مسئوTن عالی رتبه كشوری .

.▪ تشكيل انجمن كارآفرینان جھت ارتباط ، ھمفكری ، ھمكاری و تعاون كار آفرینان با یكدیگر 

▪ترویج فرھنگ كارآفرینی از طریق موسسات فرھنگی و رسانه ھای جمعی .

آفرینی▪ تاسيس مراكز توسعه كار آفرینی جھت برنامه ریزی ، آموزش ، تحقيق و مشاوره در خصوص كار 

ن رشد كنند . در اغلب موارد مدیریت با تصميم گيریاگر بدنبال راه حل ھای جدید ھستيم ، فضای كشور باید به گونه ای طراحی شود كه كار آفرینا

شد . امروزه در جھان برای جوانان آموزش كار آفرینیمتمركز ضد روحيه كارآفرینی است . كار آفرینی در جایی رشد می كند كه تمركز تمام عيار نبا

بدون داشتن دانش ومھارت كار آفرینی ، صرف اینكهگذاشته اند . در سطح دبيرستانھا ھمه را تشویق می كنند . به نظر می رسد ، در جھان امروز 

ایده ای داشته باشيد ولی دانش Tزم را ندانسته باشيد ، با شكست مواجه می شوید .

●چالشھای آموزش كار آفرینی :

) وBlockبرخی از این چالشھا توسط بCك (آموزش كارآفرینی و تحقيقات مربوط به آن ، ھم اكنون با چالشھای متعددی مواجه شده است كه 

) ارائه شده است . این چالشھا عبارتند از :Stumpeاستامپ (

▪چالش در ایجاد مترولوژی ھای تحقيق برای اندازه گيری اثر بخشی كارآفرینی .

▪ چالش در محتوا و شيوه ھای آموزش كار آفرینی .

▪ چالش در كيفيت مدرسان كار آفرینی .

▪ چالش در پذیرش آموزش كار آفرینی در دانشكده ھا نسبت به كسب و كار .

▪ چالش در ایجاد یك پيكرهٔ عمومی ( مشترك ) در زمينه دانشی مختلف .

▪ چالش در اثر بخشی روشھای آموزشی .

ب و كاری كه ھم اكنون در آن به سر می برند .▪ چالش در نيازھای یادگيری كار آفرینانی كه در حال كار ھستند ، متناسب با دوره زندگی كس

رد ھمچون توسعه روشھای ميCدی تحقيق در خصوص آموزش كار آفرینی ھمچون یك رشته جدید مورد توجه قرار گرفت . و موا١٩٩٠در سال 
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 ميCدی١٩٩٠ه قرارگرفت . به طور كلی تا سال تحقيق برای سنجش اثر بخشی آموزش كارآفرین ، محتوا و روشھای آموزش كار آفرینی ، مورد توج

چھار دسته اصلی از دوره ھای آموزش كار آفرینی شكل گرفت كه این دوره ھا عبارتند از :

ره ھا ، افزایش آگاھی ، درك و بينش نسبت به▪دسته اول : برنامه ھایی برای «آگاھی و جھت گيری به سوی كار آفرینی » است ھدف از این دو

برنامه ھا در مقاطع تحصيلی ابتدایی ، راھنمایی وكار آفرینی به عنوان یك انتخاب شغلی برای افراد از تمامی اقشار اجتماعی است . این گونه 

ایش یابد . گروھھای نژادی ، مخترعان ، دانشمندانمتوسطه تدریس می شود تا انگيزه و تمایل دانش آموزان و دانشجویان برای كار آفرین شدن افز

 گيرند .،كاركنان دولت و باز نشستگان ارتشی و گروھھای مختلف ، می توانند تحت پوشش این دوره قرار

رنامه ھا به اقتضای شرایط خاص ھر▪دسته دوم : شامل برنامه ھای آموزش است كه « توسعه تاسيس شركت » را پوشش می دھد . این ب

كشور طراحی شده اند .

كه شركتھای كوچك موجود را پوشش می▪دسته سوم : دوره ھایی جھت « رشد و بقای كار آفرینان و شركتھای كوچك » طراحی شده است ، 

دھد . نيازھای آموزشی در این برنامه ھا بسيار متنوع است .

عيين نقشھای نوین دانشجو و استاد در فرآیند▪دسته چھارم : برنامه « توسعه آموزش كار آفرینی » است كه شامل شيوه ھای جدید آموزشی و ت

 صنعتگران و دست اندركاران فعاليتھای اقتصادیآموزش كار آفرینی است . ھدف دیگر این برنامه ھا آموزش و گسترش كمی استادان جدید از ميان

برای آموزش كار آفرینی است .

له ھای مدیریت عمومی ، مدیریت راھبردیدر كشور ما در زمينه آموزش كار آفرینی كوشش ویژه ای انجام نشده است، ھر چند كه ميان مقو

ای ترویج كار آفرینی نيز مفيد بوده است اما می(استراتژیك) و كار آفرینی فصل مشترك وجود دارد و آموزشھای اجراء شده در قلمروھای فوق بر

ركز بر نيازھای مدیران سازمانھای بزرگ و متوسطتوان گفت غالب برنامه ھای آموزشی سازمانھایی كه تصدی این مھم را به عھده دانسته اند متم

ار آفرینانی كه در سالھای اخير عCقمند به استفادهبوده است كه غالباً در بخش دولتی و عمومی اقتصاد فعاليت داشته و دارند . به ھمين دليل ك

يازھای خود نمی یابند . در ھمين جااز آموزشھای مدیریت شده اند و به موسسات آموزشی جذب می شوند برنامه ھا را چندان مناسب ن

مسئوليت چنين مراكزی را باید یاد آور شد .

سازماندھی آغازین كار آفرینی در كشورمان در گرو پيمودن راھھای زیر است :

▪ شناخت عوامل مساعد و باز دارنده كارآفرینی و راھھای عملی رفع موانع .

▪ شناخت بھتر فرصتھای كار آفرینی و سياستگذاری برای استفاده از فرصتھای مذكور .

▪ ترغيب دانش آموختگان مستعد موسسات آموزشی به فعاليتھای كار آفرینی .

▪توسعه كسب و كارھای كوچك در جھت ایجاد اشتغال مولد .

▪ پرورش گروھی از جوانان مستعد كار آفرین .

سان نيست . اغلب خصوصيات تعيين كننده كارآفرینی ازكارآفرینی از طریق تجربه و انتقال آن ، قابل آموزش و قابل یادگيری است . اما ترویج آن آ

 خصوصيات نا محسوسی ھستند و به راحتی نمی توانقبيل استفاه از فرصتھای جدید ، جلب اعتماد ، ایجاد شبكه ھای كار و انجام كار پروژه ای ،

آنھا را درك و تبدیل به توصيه و دستور العمل كرد .

 كه پس از فراغت از تحصيل ھر چه سریعتر وارد «امروزه بسياری از جوانان كه در دانشگاھھا و مراكز علمی كشور به تحصيل مشغولند اميدوارند

عبارت ، یكی از عوامل حياتی موثر در آیندهٔ كشور بهبازار كار » شوند . عبارت « بازار كار » عبارتی است بسيار حساس و برداشت جوانان از این 

 یك سری پست ھای از پيش تعيين شده و بهحساب می آید متاسفانه امروزه « بازار كار » در اذھان بسياری از جوانان و دانشجویان كشور

گاه كار آفرینانه نسبت به پدیده اشتغال ، تا حدعبارتی یك سری « صندليھای پيش ساخته » تعبير می شود كه در جامعه منتظر آنھاست . اما دید

پوشش تحوTت فرھنگی Tزم برای توسعه كارزیادی از مشكCت جوانان در مواجھه با آینده ، خواھد كاست . یك چنين دیدگاھی می تواند در 

آفرینی دركشور ، حاصل شود .

شھامت و شجاعت در تصميم گيری پرورش دھد .اعتقاد بر این است كه برای كار آفرینی باید نظام آموزشی ما به سمتی برود كه نيروھای با 

 خود و دیگران می توانند از تسھيCت قانونیوقتی ما از فارغ التحصيCن رشته ھای صنعتی می خواھيم كه برای اشتغال در رشته ھای فنی جھت

شھامت ریسك كردن را برای استفاده از مزایایاستفاده نمایند معموTً یك حالت عدم اعتماد به نفس درآنھا مشاھده می شود . به بيان دیگر 

ستند .قانونی و تسھيCت برای خودشان و دیگران ندارند و اغلب ھم به دنبال فرصت شغلی مزد بگيری ھ
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یت شود كه افرادی كه فارغ التحصيل می شونداگر می خواھيم بحث كار آفرینی را در كشور جدی بگيریم باید نظام آموزشی ما به این سو ھدا

 نظام آموزشی ما بخصوص در مقاطع كارشناسی وویژگيھای كار آفرین را داشته باشند و البته خانواده ھم نقش دارد ، اما نقش اصلی را شاید

پردازند . تاسيس مراكز آموزش كار آفرینی و كانونھایباTتر دارد . ما باید در بين فارغ التحصيCن دانشگاھھا رغبت ایجاد كنيم كه به تفكر خCق ب

 تفكر منفی ، پشتكار و خCقيت برای رفع موانعآموزش روش زندگی در شرایط دشواری اقتصادی مانند آموزش دید مثبت و چاره جویانه ، دوری از

موجود و كسب مھارتھای Tزم از جمله افكاری است كه باید به آن توجه شود .

ز اگر مقداری فضای Tزم را ایجاد كنند ، توانایيھایاميدواریم در آینده آموزشگاھھایی در سطح مدیران و دانشجویان راه اندازی شود و دولتھا ني

كت به سمت كار آفرینی سرعت بيشتری بهبالقوه مردم شناسایی خواھد شد و می توان بسترھای اساسی برای آموزش آنھا ایجاد كرد تا حر

خود بگيرد .

 دولت می تواند در مورد كار آفرینی و اشتغالنقش دولت در بستر سازی برای كار آفرینی نيز مسئله بسيار مھمی است و مھمترین اقداماتی كه

انجام دھد این موارد است :

زی نيروی كار . در حال حاضر به طور متوسط ساTنهتوليد اطCعات در مورد فرصتھا – ترویج فرھنگ كارآفرینی – بازسازی فرھنگ كار و توانمند سا

است . این عده را می توان با یك سری آموزشھایھزاران فارغ التحصيل دانشگاه در كشور وجود دارد كه رشته تحصيلی بيشتر آنھا علوم انسانی 

تخصصی كوتاه مدت نوعی تخصص بر ایشان ایجاد كرد .

 ، ابتكار یكدیگر را تقليدمی كنند و این مخلموضوع دیگر حفظ حقوق نو آوران است كه یكی از موانع ترقی و پيشرفت در كشور ما است .افراد

 كند .نوآوری و كار آفرینی است . دولت باید در جھت حمایت از حقوق مبتكران چاره اندیشی جدی تری

منبع : خبرگزاری فارس

http://vista.ir/?view=article&id=235144

وعده گاه کنکوری ھا

،ساله توجه ام را جلب كردند. آنھا گرد ھم١٨ ١٧بيرون ساختمان چند پسر 

جمع شده بودند و به آرامی صحبت می كردند. یكی از آنھا سيگاری به

دست داشت. از نوع پك زدنش معلوم می شد ھنوز كشيدن سيگار را یاد

نگرفته است. وارد كه شدم، چند نفری پراكنده در محوطه بيرونی مشغول

قدم زدن بودند. سكوت آنچنان حاكم بود كه گویی ھيچ كسی در آنجا پرسه

نمی زد. یكباره صدایی سكوت محوطه را شكست؛ «محمود! بيا بریم دیگه،

دیر می شه، امشب ھيچی نخوندیم! داریم از برنامه عقب می افتيم» .

طنين صدای پسرجوان، نه تنھا دوستش، بلكه افراد دیگر حاضر در محوطه را

به خود جلب كرد. تقریباً ھمه آنھا كتاب به دست وارد سالن كتابخانه شدند.

 دقيقه١٢/٣٠در سالن بسته شد و سكوت بار دیگر حكمرانی كرد. ساعت

 تبدیل شده است. در تھران چند سالی استشب را نشان می داد. ساختمانی قدیمی در یكی از محCت نارمك، اكنون به كتابخانه شبانه روزی

كه كتابخانه ھای عمومی شبانه روزی در مناطق مختلف راه اندازی شده است.
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بود. اكنون با نزدیك شدن به امتحانات آخر ترممھمترین ھدف از شبانه روزی كردن كتابخانه ھا، ترغيب و افزایش مطالعه در ميان آحاد مردم 

. مسئول كتابخانه به این نكته اذعان دارد.دانشگاه ھا و ھمچنين فرارسيدن كنكور، اینگونه كتابخانه ھا رونق بيشتری به خود گرفته است

ق می كنند. البته گه گاه دانشجویان ھم در بين مراجعهعليرضا سنایی می گوید: معموTً در اردیبھشت، خرداد و تيرماه، داوطلبان كنكور اینجا را قر

كنندگان شب پيدا می شود.

 این باره اتفاق نظر دارند.راه اندازی كتابخانه ھای شبانه روزی یكی از اقدامات مھم شھرداری محسوب می شود؛ ھمگان در

رمندی است و ھزار درد!سنایی می افزاید: در ھفته سه شب شيفت شب ھستم. دو سالی می شود كارم اینطوری است. خب، كا

 افراد مراجعه كننده در طول شب را اینچنين توصيف می كند:چرخ زندگی نمی گردد. باید اینجا و آنجا كار كرد تا بتوان از عھده مخارج زندگی برآمد. او

خانه برای مطالعه دروس خود استفاده می كنند.در طول مدتی كه من شب ھا شيفت بوده ام، اغلب دانش آموزان و دانشجویان از محيط آرام كتاب

محيط كتابخانه چنين اجازه ای به آنھا نمی دھيم اماالبته در این ميان كسانی ھم ھستند كه كتابخانه ھای شبانه روزی را پاتوق می كنند! ما در 

ھانه ای برای از خانه بيرون آمدن كرده بودند. برای مثالاین قانون فقط در چارچوب كتابخانه است. متأسفانه نمونه ھایی داشته ایم كه كتابخانه را ب

حل مزاحمت ایجاد می كرد.جوانی به ھمراه دوستانش ھر شب به بھانه مطالعه در كوچه ھای اطراف كتابخانه برای اھالی م

ز این رو برای پدر و مادر خود توجيه قانع كننده ایبه گفته اھالی محل با گذشت ھر شب بر تعداد دوستانش ھم می افزود! او عضو كتابخانه بود. ا

داشت. بعد از مدتی اھالی محل از دست سروصدای آنھا در طول شب عاصی شدند.

د، با والدین این پسر سركش تماس گرفتيم.ما موضوع را فھميدیم و به سرعت از طریق مشخصات وی كه در دفتر ثبت نام كتابخانه موجود بو

 ھمانطور كه قبCً اشاره كردم، اغلب مراجعهباTخره كار به خوبی و خوشی خاتمه یافت. البته چنين مواردی در طول این مدت، كم بوده است.

ای شبانه روزی مرتفع می شود.كنندگان به قصد مطالعه، به دنبال محيطی آرام می گردند كه این خواسته آنان در كتابخانه ھ

ست.بنا به گفته سنایی، تعداد مراجعه كنندگان پسر در طول ساعات شب به مراتب بيشتر از دخترھا

 یك سال و اندی است كه به طور مرتب درس میرضا صبوری، دانش آموزی است كه خود را برای ورود به دانشگاه آماده می كند. به گفته خودش،

 خواندن در خانه را نداشتم. بعد از عيد احساسخواند. او می گوید: آنقدر در طول این مدت به خصوص امسال درس خوانده ام كه دیگر تحمل درس

كردم بازدھی قبلی را ندارم. از این رو تصميم گرفتم محلی جدید برای درس خواندن پيدا كنم.

شب ھا ھم می توانی به كتابخانه بيایی و تا ھر وقتیكی از دوستانم قبل از من در كتابخانه درس می خواند. او گفت بيا عضو كتابخانه شو! تازه 

 او معتقد است: اصوTً مطالعه در شب برای منكه دوست داری درس بخوانی. این دانش آموز از مطالعه شبانه در كتابخانه احساس رضایت دارد.

العه در كتابخانه ھای شبانه روزی چند حسندلپذیر است. حال از زمانی كه به اینجا می آیم این احساس، مضاعف شده است. از سوی دیگر مط

م پيش آید، فارغ ھستم. دوم اینكه چون كتابخانهدارد؛ اول اینكه محيطی است بسيار آرام. از مزاحمت ھای احتمالی كه ممكن است در خانه برای

به اینجا می آیند.محلی است و در نزدیكی منزل و مدرسه مان قرار دارد، اغلب دوستان دیگر من ھم برای مطالعه 

ستان به فراموشی سپرد.در طول شب خستگی ناشی از مطالعه و خواب آلودگی را به راحتی می توان با كمی گپ زدن با دو

 آنھا را پيدا كنم.حسن دیگر اینكه اگر احتياج به كتاب یا جزوه پيدا كنم می توانم از مرجع كتابخانه برخی از

حتی برخی از اشكاTت درسی را می توان با مشورت دوستان به سرعت برطرف كرد.

 رسيدند.كمی آنطرف تر، دو پسر جوان مشغول گفت و گو با یكدیگر بودند. ھر دو بسيار خسته به نظر می

-گویی درس خواندن بسيار خسته تان كرده؟

سالگی كه دیپلم گرفتم در١٨دامه داد: از یكی از آنھا پاسخ داد: پارسال قبول نشدیم. داریم می خونيم شاید امسال فرجی بشه! دیگری ا

 سال۴می توانم دیپلمه بمانم، متأسفانه در طول این تراشكاری كار می كنم، در واقع كار می آموزم، در خانواده ما تحصيل اھميت ویژه ای دارد. ن

ر كنكور قبول شوم. افشين ساTركيا می گوید:فرصت كافی برای مطالعه پيدا نكردم، اما فكر می كنم امسال خوب درس خوانده ام. اميدوارم د

ی بود اما تا یك ماه دیگر تمام می شود.روزھا چندان فرصت درس خواندن ندارم. به ھمين جھت مجبورم شب ھا جبران مافات كنم. سال سخت

 و می گوید: ما خانه ای كوچك داریم، من فرزند دوماميدوارم زحماتم نتيجه دھد. او كتابخانه ھای شبانه روزی را نعمتی بزرگ برای خود می داند

تا ساعات پایانی شب مشغول بازی یابرادر و خواھر كوچك تر از من وجود دارند كه ھمگی در سنين ابتدایی و راھنمایی اند. آنھا ٣خانواده ھستم. 

ه اتاق اضافه نداریم. برای ھمين سال گذشتهتماشای تلویزیون ھستند. وقتی ھم قرار باشد بخوابند، تمام چراغ ھا خاموش می شود. متأسفان

تصميم گرفتم تا در كتابخانه شبانه روزی ثبت نام كنم.
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ه بنا به گفته مسئول یكی از كتابخانه ھای شبانهدخترھا نيز ھمانند پسرھا از مطالعه در كتابخانه ھای شبانه روزی احساس مطلوبی دارند، گرچ

نه كتابخانه ھا تأثير به سزایی در افزایش مطالعه آنھاروزی، آمار موجود تعداد مراجعه كنندگان دختر، به مراتب كمتر از پسرھاست، اما وجود اینگو

داشته است.

و با اینكه به قول خود اتاق اختصاصی ھم درسمانه حسينی دانش آموزی است كه در روزھای مختص دخترھا به كتابخانه شبانه روزی می رود. ا

ورد و در ھنگام بازگشت نيز او را ھمراھی می كند.منزل دارد اما ترجيح می دھد در كتابخانه درس بخواند. پدرش شب ھا او را به كتابخانه می آ

در شب را به من نمی دھد. بنده خدا شب ھا از خوابشحسينی می گوید: با اینكه منزلمان از كتابخانه دور نيست اما پدرم اجازه تنھا بيرون آمدن 

می زند تا مرا ھمراھی كند.

كليه كتابخانه ھای شبانه روزی برای استفاده دانشزارع نژاد- مسئول یكی از كتابخانه ھای شبانه روزی در مركز پایتخت- معتقد است: ھم اكنون 

می دھند.آموزان و دانشجویان آنچنان مھياست كه بسياری مطالعه در كتابخانه را نسبت به خانه ترجيح 

ود، به اعتقاد من محيط كتابخانه، محيطی امن و قابلالبته مراجعه كنندگان تنھا سه شب در ھفته می توانند در كتابخانه مطالعه كنند. با این وج

قبول برای مطالعه است.

اتفاق نظر دارند. كتاب ھای موجود درسی كارآمدوقتی صحبت از مشكCت كتابخانه ھا برای دانش آموزان مراجعه كننده پيش می آید، در یك مورد 

بخانه پيدا كنيم.دانش آموزان و داوطلبان كنكورنيستند و كتاب ھای درسی ھمگی قدیمی اند. معموTً كتاب ھای مورد نظر را نمی توانيم در كتا

اشد. اغلب كتاب ھا چاپ قدیم است. زارع نژادمعتقدند كتاب ھای ھيچ یك از كتابخانه ھای عمومی در سطح شھر نمی تواند پاسخگوی نياز ما ب

 باشد. از جھاتی آنان با كمبود بودجه ھماین واقعيت را قبول دارد. او می گوید: كتابخانه ھای عمومی نمی تواند پاسخگوی تمامی سCیق

آنھا یافت شود. به ھر حال كتابخانه عمومی،مواجھند. گرچه دانش آموزان ھم نباید توقع داشته باشند در یك كتابخانه عمومی دروس تخصصی 

تعریف خود را دارد.

ی در یك روز، رقابت سختی با ھم خواھندبه ھر حال این شب ھا كتابخانه ھای شبانه روزی پایتخت محل رفت و آمد كسانی است كه به زود

بينند.داشت. به احتمال فراوان بعد از كنكور، كتابخانه ھای شبانه روزی، كمتر مھمانی در خود می 

منبع : روزنامه ھمشھری
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وقت تمام است!

احساس می کنی ... نه! اطمينان داری که بن بست رسيده ای، فکر می

کنی که دنيا به آخر رسيده است! اما حاT باید ھرچه در چنته داری رو کنی،

این جاست که می فھمی چند مرده حCجی!

و از ھمه مھم تر این که، برای دانشجو ماندن باید ھر کاری را که می توانی

انجام دھی .... رویاھای شيرینت در پس پرده کابوس ھای شب امتحان

زھرت می شود و انگاری تمام بدبختی ھای دنيا بر سر بی نوای تو خراب

شده است! و چاره ای نداری جز این که بروی... بروی در دھان شير....

● روز امتحان:
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معلوم می  (!) ماندن  دانشجو  برای  روز، سرنوشتت  این  در   ... فاجعه! 

شود... روز امتحان برای ھمه عالم و آدم بوده و ھست و خواھد بود و ھر چه

کنی، نمی توانی در این مورد به خصوص بی خيال شوی... شب امتحان با

ھزار و یک مکافات به صبح پيوند می خورد و ناچاری شال و کCه کنی و کتاب

بغل بزنی و سCنه سCنه راھی جلسه نخورده ات را زیر  و جزوه دست 

شر از  روزی  باTخره  که  دھی  می  اميدواری  خودت  به  شوی،  امتحان 

راھروھای به  شوی...  می  روزش خCص  و  شب  جریان  و  امتحانات(!) 

ار غمی از دادن امتحان ندارند و یک عدهدانشگاه که می رسی با جماعت عظيمی روبه رو می شوی که یک عده شان شاد و شنگول ھستند، انگ

وری نيم نگاھی به کتابت می اندازی اما مثل آدمی میدیگرشان ھم با مخ در کتاب ھایشان فرو رفته اند... تو ھم برای این که از آن جماعت کم نيا

رفيقت را می بينی که او ھم اوضاعش چندان تعریفیمانی که تازه کتابی را به دستش دادند، با تعجب کتابت را زیرو رو می کنی... در ھمين حال 

ش کمی استراحت کند، به سرش می زند بهندارد و سفره دلش را برایت پھن می کند که دیشب (یعنی شب امتحان) برای آن که فسفرھای مغز

 محتویات مغزش ھم شسته می شود! نمیحمام برود و دوش بگيرد اما از شانس بدش به ھمراه خستگی و مقدار قابل توجھی چرک(!)، تمام

ه بفرمایيد سر جلسه!دانی که برای درد خودت ضجه بزنی یا رفيقت؟! دیگر وقتی نداری، صدای مراقبان را می شنوی ک

ری فرجی بشود! این جاست که شانس حرفدر ھمين حال دعا می کنی که صندلی ات در کنار شاگرد الف و ابرخوان کCس باشد، شاید این جو

 است و قند توی دلت آب می شود. وقتی کهاول را می زند .... صندلی ات را که مشخص کردی سر برمی گردانی تا ببينی اوضاع سالن چگونه

لی درس خواندی؟ نه! و حرصت می گيردچشم باز کنی و ببينی که یکی از آن بچه ھای زرنگ کCس کنارت نشسته، با خوشحالی می پرسی خي

 نشو! ضایع می شوی و دلت می خواھد که سروقتی که می گوید نه! اصT Cی کتابم را باز نکردم، در ضمن لطف کن موقع امتحان دادن مزاحمم

اندازی و کتابت را زیر صندلی می گذاری تا بهبه تنش نباشد! برای این که ثابت کنی نيازی به یاری بغل دستی ات نداری، بادی به غبغب می 

خودت و نداشته ھایت متکی باشی!

● امتحان:

اساسی!خدا نصيب کافر ھم نکند، حس غریبی است، فقط تویی و یک عالمه سئوال بی جواب؛ یک حال گيری 

دت قول می دھی که از ترم آینده به سراغبرگه ھای امتحان را که برایت می آورند، سرجایت ميخکوب می شوی، در دلت غوغایی است، به خو

کنيد مراقبان، قلبت به تپش می افتد!کار دیگری غير از درس خواندن نروی! چشمانت ھمه جا را تيره و تار می بيند، با صدای شروع 

شت سر می گذاری، به سومی نگاھی نمی کنی،کار از لعن و نفرین خودت گذشته، باید از ھيچ ھمه بسازی! از سوال اول می گذری، دومی را پ

کری به ذھنت خطور می کند ...چھارمی را اصC تحویل نمی گيری، به پنجمی چشمکی می زنی و می روی، به ششمی که می رسی... ف

تقلب!...

● تقلب:

 غلبه بر وحشت امتحان است! باید شانس بياوریدوربرگردان، ھر کسی بلد نيست، گردنی کج، چشمانی تيزبين... از نظر بعضی ھا تقلب تنھا راه

تابی نشوند!) و از ھمه مھم تر مراقبان خيلیکه استادت سر جلسه نباشد (البته ھميشه خدا استادان محترم سعی می کنند، آن دور و برھا آف

 اگر این شرایط مھيا باشد، می توانیمحترم سرجلسه باشند که حواسشان نباشد و اصC یادشان برود که خيرسرشان مراقب شما ھستند(!)

پایت را روی وجدانت بگذاری و حق دیگری را ضایع کنی!....

حال انجام دادن این عمل ھستند کارت راحت تر میباید حواست به دور و برت باشد که کسی بویی نبرد اما اگر بعضی از آن دور و بری ھا ھم در 

 را نصفه و نيمه با کمک دیگری و ... جواب میشود، می توانی با ایما و اشاره طلب یاری کنی! زمان به سرعت می گذرد و یکی در ميان سواTت

 عمل زشت می زنی!...دھی، به خيال خودت شاھکار کرده ای... با خودت می گویی این آخرین باری است که دست به این

● وقت تمام است:

اشته می شود، ته دلت راضی است که کجدار ورھایی از بند زندان امتحان، نفس راحت، آخ که زندگی چه قدر زیباست! باری از روی دوشت برد

د چه؟ اگر گوش شيطان کر، مجبور شوی برایمریض از شر امتحان خCص شدی... اما یکھو یادت می آید اگر حساب و کتابت درست از آب درنيای

 صدم نمره، دوباره ھمين واحد درسی را با مشقت و ھزار جور مکافات بگذرانی، چه؟٢۵
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ه به سراغ استادت بروی و بگویی استاد این سواTتھر کار کنی نمی توانی باید چانه بزنی... بعد از دادن برگه ھای امتحان بھترین فرصت است ک

شاید استادت دلش به حالت سوخت و کاری برایت کرد.....را از کجا آورده بودید؟ استاد باور کنيد که ... استاد.... و تا می توانی خالی ببندی تا 

● ساعتی بعد:

ستی و یادت می رود که اصC دیشب چه حالیکاش روزگار ھميشه، بر وفق مراد بود، از این که باTخره راحتی را به چشمانت دیدی خوشحال ھ

حال و راضی ھستی که اصC خواب به چشمانتداشتی؟! به خوابگاه برمی گردی تا بتوانی کمبود خواب دیشبت را جبران کنی! اما آن قدر خوش

 روزی فرصت داری و بی خيالش می٢تحان دیگر نمی آید.... بلند می شوی و سراغ کتاب ھا و جزوه ھای دیگرت می روی، یادت می آید که تا ام

 روزت را با کابوس امتحان بعدی خراب کنی!٢شوی و نمی خواھی خوشی 

● از اول، آخر قصه:

ذرانی... امتحان اصول و قوانين خاص خودش راسخت است، اما قانون طبيعت و زندگی ھمين است، باید این مرحله از زندگی را ھرجوری شده، بگ

ی خواھی فردا روزی که مدرکت را زیر بغلت دادند ودارد، اگر می خواھی پيروز ميدان نبرد امتحان باشی باید به این اصول پای بند باشی! اگر م

ی پيدا نشود و نگوید که من نمی دانم که چه کسیگفتند برو به سCمت باید آموخته ھا و چيزھای بيشتری در بقچه توانایی ھایت پيدا شود تا یک

به تو مدرک داده است؟

منبع : وب سایت رسمی روزنامه خراسان
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وقتی به کميته انضباطی احضار می شويد

در امتحانی تقلب کنيد، پوششی مخالف آیين نامه ھای دانشگاه داشته

باشيد، در تجمعی شرکت کنيد یا با کسی درگير شوید، مجبورید به کميته

انضباطی بروید و از خودتان دفاع کنيد. وکيلی ندارید، خودتان باید از پس کار

بربيایيد.

شاید یکی از مشکC ت دانشجویان در کميته ھای انضباطی ھمين است که

دفاع کنند و از خودشان  مجبورند  قوانين  نامه ھا و  آیين  از  اطC ع  بدون 

درنتيجه نمی توانند دفاع کاملی داشته باشند. ھر چند گفته می شود آیين

نامه انضباطی محرمانه نيست و دانشجو می تواند با مراجعه به کتابخانه یا

معاونت دانشجویی آن را مطالعه کند اما در بسياری از موارد یا دانشجویان از

وقی بودن ادبيات آن توان استفاده ازآیين نامه وجود ندارداین مساله مطلع نيستند یا آیين نامه به آنھا ارائه نمی شود یا در صورت ارائه به دليل حق

ته نمی شود.و از سوی دیگر شيوه نامه ھم که موارد جزیی تر در آن وجود دارد در اختيار دانشجویان گذاش

ررسی آن نيست اما درباره رویه موجود ھم مسائلیالبته درباره لزوم و نفس وجود کميته ھای انضباطی بحث ھایی وجود دارد که در اینجا فرصت ب

ين موجود در آن است.وجود دارد که برخی به دليل مشکل آیين نامه ای و برخی ھم به دليل رعایت نکردن حداقل قوان

 ندارند و از سوی دیگر ھر گونه دخالت در کاراز یک سو گفته می شود که این کميته ھا صC حيت بررسی برخی جرائم، از جمله جرائم عمومی را

دادگاه ھا را در مسائل درون دانشگاھی نفی می کنند.
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● متن آیين نامه انضباطی دانشجویان

 دانشجویی در داخل دانشگاه به نفع کشور وشورای عالی انقCب فرھنگی، پس از بازگشایی دانشگاه ھا، با این عنوان که رسيدگی به تخلفات

 به دانشگاه ھا ابC غ شد.٧۴دانشگاھيان است، آیين نامه انضباطی دانشجویان را مصوب کرد. آخرین اصC حيه آن ھم در سال 

 است T زم اT جرا است و برای ھر کدام از ایناین آیين نامه در دو قسمت کميته انضباطی دانشگاه و کميته انضباطی مرکز که در وزارت علوم

سيدگی به چھار نوع جرم است:مراجع اختيارات مشخص اما تفسير پذیری تعيين کرده است. اختيارات کميته انضباطی در حيطه ر

قت، رشوه، اختC س و قتل) که این دسته ازالف) رسيدگی به جرائم عمومی دانشجویان (از قبيل تھدید، تطميع، توھين، ضرب وجرح، جعل، سر

ائم عمومی ھمچون جعل و سرقت و ... باید درجرائم از بحث برانگيزترین بخش ھای کار این کميته ھا است. کارشناسان حقوقی معتقدند که جر

ن استناد می شود.محکمه صالحه ای ثابت و پس از اثبات به آنھا استناد شود که در کميته ھمزمان اثبات و به آ

ود در امتحان یا شرکت به جای دیگری درب) رسيدگی به تخلفات آموزشی و اداری (مانند تقلب در امتحان، فرستادن شخص دیگری به جای خ

ی برنامه ھای دانشگاه یا خوابگاه شود، درامتحان). ھر عملی از سوی اشخاص حقيقی یا حقوقی که موجب اخC ل یا وقفه یا مزاحمت در اجرا

نھایت ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بيت المال.

 محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنھا،ج) تخلفات سياسی مانند دادن اطCعات خCف یا کتمان واقعيات عمده نسبت به خود یا گروھک ھای

، فعاليت و تبليغ به نفع گروھک ھا و مکاتبعضویت در گروھک ھای محارب یا مفسد یا ملحد یا ھواداری و انجام دادن ھر عملی به نفع آنھا

نویسی، پخش اعCميه و...) ایجاد بلوا وآشوبالحادی، توھين به شعائر اسCمی یا ملی و ارتکاب اعمالی ضد نظام جمھوری اسCمی (مانند شعار

در محيط دانشگاه.

تفاده از نوارھای ویدئویی یا صوتی یا لوح ھای رایانهد) تخلفات اخCقی، استعمال مواد مخدر یا مداخله در خرید و فروش و توزیع اینگونه مواد، اس

یا آرایش مبتذل،ای مستھجن یامداخله در خرید و فروش، تکثير و توزیع اینگونه وسایل، عدم رعایت پوشش اسCمی یا استفاده از پوشش   

 دانشجویی، داشتن رابطه نامشروع، تشکيل یااستفاده یا توزیع یا تکثير کتب، مجCت، عکس ھای مستھجن یا آTت لھو و لعب، عدم رعایت شئون

شرکت در جلسات نامشروع و انجام عمل منافی عفت.

تفسيرپذیر است. مخصوصا نامه بسيار کلی و  بهھمان طور که دیده می شود جرائم ذکر شده در آیين  توجه  با   در قسمت جرائم اخCقی 

ل سليقه در آن ممکن نباشد.حساسيت مساله،کارشناسان معتقدند که حتما باید مصادیق جرم به صورت جزیی مشخص شود تا اعما

 حفظ و صيانت از مقدسات اسCم، کليه دانشجویانیا در سایت یکی از واحدھای دانشگاه پيام نور، در ذیل بخش کميته انضباطی آمده; «به منظور

و پرسنل دانشگاه ملزم به رعایت ھر یک از موارد زیر در محيط دانشگاه ھستند.»

ران)پوشش کامل مو با مقنعه ساده و بلند و عدم استفاده از زیور آTت و مواد آرایشی (برای خواھ

برادران)عدم استفاده از پيراھن آستين کوتاه و زننده واستفاده از شلوار ساده و کامC مناسب (برای 

عدم استفاده از پوشش ھای رنگی زننده استفاده از کفش ساده و ...

ه، مصادیق شان اصC مشخص نيست) مشخصاجدای از اینکه تک تک این بندھا تفسيرپذیر ھستند (لباس کامC مناسب، رنگ زننده یا کفش ساد

ل درکميته انضباطی ھم به دو دسته تقسيم می شود،جزو آیين نامه نيستند و امکان دارد در دانشگاه دیگری اصC اعمال نشود. تنبيھات قابل اعما

 بند تا منع موقت از تحصيل تا مدت دو و نيم سال تحصيلی با احتساب در سنوات گسترده١٢دسته اول از احضار و اخطار شفاھی شروع شده در 

می شود، می توان توسط کميته انضباطی دانشگاه اعمال شود.

ات شامل منع موقت از تحصيل تا چھار و نيم سالدسته دوم تنبيھاتی است که تنھا می تواند توسط کميته مرکزی انضباطی اعمال شود. این تنبيھ

نشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد درتحصيلی، تغيير محل تحصيل دانشجو، تبدیل دور تحصيلی دانشجو از روزانه به شبانه، اخراج دا

تنبيھات وجود دارد اول اینکه با توجه به اینکه در آیينآزمون ورودی، محروميت از تحصيل در کليه دانشگاه ھا تا پنج سال است. مساله ای که درباره 

ویی معتقدند محکوميتی چون دو یا سه ترمنامه کميته تصریح شده که ھدف کميته اصCح و کاربرد شيوه ھای تربيتی است برخی فعاTن دانشج

ی شورای انضباطی در اعمال تنبيھات بسيار بازیا تبعيد دانشجو نمی تواند کارکرد تربيتی و اصC حی داشته باشد. از طرف دیگر ھم دست اعضا

 را اعمال کند که می تواند برخوردھا را بيش از حد سليقه ای کند.١١است. به طور مثال برای یکی از بندھای اتھامی، شورا می تواند از بند یک تا 

● کميته انضباطی از پایين

ست که دانشجویان را به فکر تاسيس کميتهشاید برخوردھای نسبتا تند کميته انضباطی و عدم توجه به پيشنھاد اصC ح آیين نامه کميته ا
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دانشگاه نام گذاری و به صورت اینترنتی پيشنھاد وانضباطی از پایين انداخته است. این طرح با عنوان تاسيس کميته دانشجویی نظارت بر مدیریت 

پيگيری می شود.

ریزی ھا و اجرایياتی می دانند که در چارچوبدانشجویان ھدف از تشکيل این کميته را نظارت حقوقی بر فعاليت ھا، تصميم گيری ھا، برنامه 

یان» به پيگيری، بررسی و حقيقت یابی در موردمدیریت دانشگاه انجام می شود. به عبارت دیگر کميته با محور قرار دادن «حقوق صنفی دانشجو

 تقریبا کامC «از باT » و به صورت انتصابی است ومسائل می پردازد. در متن این طرح آمده است: «از آن جایی که نظام مدیریتی در دانشگاه ھا،

ذا کميته در نظر دارد با تدوین چارچوبی حقوقی،در فرآیند تصميم گيری و اجرای برنامه ھا در دانشگاه ھا، دانشجویان نقش «رسمی» ندارند، ل

 اظھارنظر کرده و در راستای حقوق دانشجو دستدموکراتيک و غيررسمی، بستری را فراھم آورد که بتوان از جایگاه دانشجو به مسائل نگریسته،

به اقدام زند.»

 و شورای عالی انقC ب فرھنگی به الزامی دربارهاکنون برخی فعاT ن دانشجویی اميدوارند با تشکيل و فعاليت این کميته، مسووT ن وزارت علوم

تغيير یا اصC ح آیين نامه انضباطی دانشجویان برسند.

منبع : روزنامه مردم ساTری

http://vista.ir/?view=article&id=323757

ھدف از تاسيس دانشگاه آزاد اس)می و گسترش آن در سطح کشور

دانشگاه آزاد اسCمی با اندیشه ای خCق و تCش خستگی ناپذیر موفق

شده ضمن کمک به اجرای عدالت آموزش و توزیع عادTنه امکانات فرھنگی و

علمی در سراسر کشور با افزایش کمی و کيفی سطوح آگاھی شناخت و

توليد اندیشه، دانش و شعور فردی و اجتماعی افراد جامعه و زایندگی و 

فرھنگ به پرورش نيروھای فرھيخته و کارآمد اھتمام کند.

شواھد و مستندات تاثير دانشگاه آزاد اسCمی در جامعه نيز نشان دھنده

پرورش و  ھدایت  کشف،  در  دانشگاه  این  تعليمی  و  تربيتی  نقش 

استعدادھای جوانان است.

تحوTت و  دگرگون  آن کشور  رخ می دھد وضع  در جھان  انقCبی که  ھر 

عجيبی در سطح کشور و مملکت ایجاد می شود چون انقCب به معنی

مام خمينی(ره) ایجاد شده ھمين حالت را داشته ودگرگونی و نابودی رژیم گذشته و بنياد رژیم جدید است در نتيجه انقCب ایران که به رھبری ا

یک تحول ایجاد شده و طبيعی است در ھر کشوری که انقCب شود این حالت در آن پيدا می شود.

 بود رسانه ھای گروھی در سطح جھان تبليغاتبعد از مدتی مدارس بازگشایی و دانشگاه ھا نيز مدتی بصورت تعطيل و یا نيمه تعطيل در آمده

 می داند، دروازه ھای علم و دانش و دانشگاه ھا راسوئی عليه ایران و انقCب ایران می کردند که ایران خودش را مھد تمدن و طرفدار علم و دانش

به روی جوانان کشور بسته است.

ھده داشت، خدمت رھبر کبير انقCبدر این موقعيت حساس آیت هللا ھاشمی رفسنجانی که در آن زمان ریاست مجلس شورای اسCمی را به ع

جه حضرت امام(ره) واقع شد، آنگاه آیت هللاحضرت امام خمينی(ره) رسيد و پيشنھاد تاسيس دانشگاه آزاد اسCمی را داد که مورد قبول و تو
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ند به عنوان ھيات موسس خدمت حضرت امامھاشمی رفسنجانی عده ای از نخبگان کشور را که ھر یک عالم و تحصيلکرده حوزه و دانشگاه بود

(ره) معرفی که مورد قبول واقع شدند.

 در تریبون نماز جمعه و پایگاه عبادی و سياسی جریان تاسيس١٣۶١ اردیبھشت ماه ٣١آنگاه آیت هللا ھاشمی رفسنجانی روز جمعه مورخ 

ا تکبير نمازگزاران مواجه و مورد تایيد قرار گرفت.دانشگاه آزاد اسCمی را به مردم ایران مخصوصا نمازگزاران جمعه در محيط دانشگاه اعCم که ب

تایيد حضرت امام(ره)سپس ھيات موسس دانشگاه آزاد اسCمی تعيين و خدمت حضرت امام معرفی شدند، اعضای ھيات موسس  پس از 

ھيات موسس بپيوندند و با آنان ھمکاری کنند.پيشنھاد دادند که حضرت حجت اTسCم والمسلمين حاج احمد خمينی فرزند بزرگوار ایشان به جمع 

رای پيشرفت دانشگاه و عشق و عCقه ای که به مراکزحضرت امام ھرگز فرزندان و نوه ھای خود را در مصدر کار کشور قرار نداده بودند مع الوصف ب

نيز جھت ر اه اندازی دانشگاه به موسسين کمکعلمی و دانشگاھی داشتند ضمن پذیرش این پيشنھاد عظيم مبلغ یک ميليون تومان وجه 

ر دانشگاه آزاد اسCمی پایه ریزی شده که امروزفرمودند که خوشبختانه با انفاس قدسيه و دعای نيمه شب آن حضرت و ھدیه گرانمایه آن بزرگوا

یکی از بزرگترین دانشگاه ھای غير انتفاعی است.

ت آموزش و توزیع عادTنه امکانات فرھنگیدانشگاه آزاد اسCمی با اندیشه ای خCق و تCش خستگی ناپذیر موفق شد ضمن کمک به اجرای عدال

اد جامعه و زایندگی و توليد اندیشه دانشو علمی در سراسر کشور با افزایش کمی و کيفی سطوح آگاھی شناخت و شعور فردی و اجتماعی افر

فرھنگ و پرورش نيروھای فرھيخته و کارآمد را اھتمام کند.

ق باورھای مذھبی و دینی، بومی سازیدانشگاه آزاد اسCمی به عنوان وسيله ای جھت تمایCت فرھنگی، توسعه ھنجارھای اجتماعی، تعمي

پذیری،  مھارت ھای فردی و اجتماعی، بھبود کيفيت زندگی جامعه  یادگيری دانش و  نيازھای عالی، ایجاد وفاق وعلم و فرھنگ  برانگيختن 

تکامل فرھنگی اعتCی جامعه و ایجادھمبستگی اجتماعی، مقابله با تھاجم گسترده و شبيخون فرھنگی و ھمچنين فرھنگ سازی و رشد و 

نشگاه آزاد اسCمی در جامعه نيز نشان دھندهامکان یک زندگی سعادتمند، تاثيری عميق و اساسی ایفا کرده است. شواھد و مستندات تاثير دا

نقش تربيتی و تعليمی این دانشگاه در کشف، ھدایت و پرورش استعدادھای جوانان است.

تغييرات ارزشمنداین دانشگاه با شبکه ای گسترده و تراکم در سطح کشور فراسوی مرزھا و ھرجا که حضور یافته  منشاء خيرات و برکات و 

ارآفرینی، تقویت رقابت سالم و ایجاد انگيزه ھایفرھنگی و ارتقای رونق اجتماعی، اقتصادی آن منطقه شده است و در جھت رفع انحصار و رکود، ک

متعالی نقش اساسی داشته است.

تمر و مداوم فرآیندھا و روش ھا و از طریق بھبوددانشگاه آزاد اسCمی در ربع قرن عملکرد پربرکت خود بخوبی قادر بوده است، در جھت بھبود مس

وح مختلف درآمدی و سليقه ای، تامين رضایتمستمر مدیریت تنوع و افزایش خدمات آموزشی، تامين نظر و ارایه خدمات به کليه اقشار در سط

سطح آگاھی و معلومات جامعه، تربيت نيروی انسانیخاطر افراد و جامعه، ایجاد ارزش افزوده و در نھایت افزایش ثروت مادی و معنوی جامعه مثل 

ه و بھبود فرآیندھای توليد در ھمه بخش ھا گامو توسعه سرمایه انسانی و ھمچنين توليد مقاله و کتاب و در نھایت افزایش سطح فن آوری جامع

ھای اساسی زیربنایی بردارد.

ری و حمایت ھای دلسوزانه آیت هللا ھاشمیھمه اینھا مرھون حمایت ھای بی دریغ حضرت آیت هللا خامنه ای مقام معظم رھبری بوده و با ھمکا

رفسنجانی و مدیریت خستگی ناپذیر و تCش شبانه روزی دکتر عبدهللا جاسبی به ثمر رسيده است.

اسCمی را به آحاد جامعه شناسانده و به کليهاميدوارم ھمه تCش کنيم تا آن طوری که شایسته و بایسته است خدمات و عملکرد دانشگاه آزاد 

 معنوی عنایت بفرماید و مقبول درگاه حضرت حق واقعخدمتگزاران این دانشگاه که از آغاز تاسيس تاکنون به ھر طریق کمک کردند خداوند متعال اجر

شود.

منبع : خبرگزاری ایسکا نيوز

http://vista.ir/?view=article&id=338535
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ھزاره آتی از آن کيست؟

نزدیك شدن ھزاره ای نو، مثل ھمه انتقال ھای بزرگ دیگر، ما را به عنوان یك

ملت و به عنوان یك جامعه جھانی به تفكر درونی واداشته است. عCقه به

تحليل سياست ھا و كنش ھای جامعه افزایش یافته است، و تأمCت زیادی

درباره چالش ھایی كه نسل آینده پيش خواھند كشيد انجام شده است.

شكل فعلی حكومت، تأثير سياست ھا و كنش ھای ما بر برخی امور داخلی

از جمله فقر، خشونت، اشتغال، نقاط ضعف و قوت نظام آموزش ما، تأثير

چند فرھنگ گرایی و جھانی شدن، عواملی كه می توانند رقابت ھای اقتصادی

را بارور سازند یا آنھا را از بين ببرند، و اھميت علم و فناوری برای آینده، از

جمله موضوعات مورد نقد و تحليل بوده است.

● دانشگاه، واسط جامعه و فرھنگ

 تحقيقاتی امریكا، نھادھای آموزش عالی تصویراز زمان تأسيس دانشگاه ھای قرون وسطایی در شھرھای بولونيا و پادوا تا ایجاد دانشگاه ھای

فرھنگ بوده است. اما در سال ھای اخير گروه ھایی بازنده ای از فرھنگ را ارائه داده است و مھمتر از این، ابزار خوبی در شكل دھی به جامعه و 

یختن علم به پای صاحبان قدرت و سرمایه، دانشگاهدTیل مختلفی، ازجمله افزایش شھریه، زوال ضوابط معيار، پرداختن به تحقيقات غير ضروری و ر

را نقد كرده اند.

 ھمچنان به دانشگاه است. با نزدیك شدنبا این وجود دانشگاه ھنوز«خرابه» نشده است و نگاه جامعه برای یافتن پاسخ برای مسائل خود

 محيطی به وجود آمده است كه دانشگاه در آن به تكاپوھزاره ای نو، دانشگاه باید راه پاسخگویی به این چالش ھا را بيابد، چالش ھایی كه در ھمان

ھا و تأثيرات دانشگاه ناقص خواھد بود.و تعالی مشغول است. ھر گونه توجھی به تصویر و صورت عمومی فرھنگ و تاریخ بدون بررسی نقش 

اری بر جامعه ایفا می كند. در واقع دانشگاهدانشگاه رابطهٔ خاصی با جامعه دارد و نقش حساسی در بازنمایی و شكل دھی به فرھنگ و اثرگذ

نو، و تك اندیشه ھای  توليد  بينرسالت چند جانبهٔ مطالعهٔ جامعه، به چالش كشيدن عقاید مرسوم،  ثير اندیشه ھا و ارزش ھای اجتماعی در 

دانشجویان و بطور كلی جامعه دارد.

▪ ھنگامهٔ تحليل و نقد بنيادین

ن یك جامعه جھانی به تفكر درونی واداشته است.نزدیك شدن ھزاره ای نو، مثل ھمه انتقال ھای بزرگ دیگر، ما را به عنوان یك ملت و به عنوا

ایی كه نسل آینده پيش خواھند كشيد انجامعCقه به تحليل سياست ھا و كنش ھای جامعه افزایش یافته است، و تأمCت زیادی درباره چالش ھ

 خشونت، اشتغال، نقاط ضعف و قوت نظامشده است. شكل فعلی حكومت، تأثير سياست ھا و كنش ھای ما بر برخی امور داخلی از جمله فقر،

ا بارور سازند یا آنھا را از بين ببرند، و اھميت علم وآموزش ما، تأثير چند فرھنگ گرایی و جھانی شدن، عواملی كه می توانند رقابت ھای اقتصادی ر

فناوری برای آینده، از جمله موضوعات مورد نقد و تحليل بوده است.

برای به نقد كشيدن دانشگاه به وجود آمده است. رھبران اف كار، ویژگی ھا و ناكارآیی ھای دانشگاه رادر حال حاضر شوق و اشتياق جدیدی 

ل اجتماعی مورد بررسی، این عقيده یا تصویر نمادینبرشمرده اند كه اغلب آنھا را می توان در زمره چالش ھای آینده به حساب آورد. جدا از مسائ

دگان با جمع آوری بررسی ھا، كليات و جزئيات انتظاراتوجود دارد كه دانشگاه می باید به نمایندگی از جامعه به حل مسائل بپردازد. برخی از نویسن

سنگين خویش را] برخی دیگر از دانشگاھيان خواسته اند كه در آزادی و استقCل علمی خود، مسئوليت و وظيفه ٢از دانشگاه را مشخص كرده اند.[

]٣بپذیرند.[

] گرچه نمی پذیریم كه دانشگاه خرابه شده۴ه است.[دیگر منتقدان اظھار می كنند كه دانشگاه تحت تأثير عوامل بيرونی قرار گرفته و «خرابه» شد

شده است. اخيراً برای بسياری چنين نمودار شدهاست، اما قبول داریم كه ھم در درون و ھم در رابطه با بيرون با عوامل ناخوش آیندی مواجه 

دفروشی» به پيشنھادات اقتصادی بخش صنعت واست كه دانشگاه از زوایای متعددی مورد حمله قرار گرفته است. برخی دانشگاه را به علت «خو
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 جھتی دیگر، دانشگاه به منزلهٔ برج عاجی، جایگاه پرداختن بهبازار به باد انتقاد گرفته اند، برخی آن را مطيع اوامر حكام در رأس قدرت دانسته اند. از

كه آنجا مركز بدعت است، و چپ ھا اكراهامور غير عملی، باطنی و اثيری خوانده شده است. راست ھای سياسی به دانشگاه می تازند چرا 

 به افزایش شھریه، پایين آوردن سطح معيارھایدانشگاه را در بررسی مسائل اساسی، محافظه كارانه می خوانند. در كنار اینھا دانشگاه متھم

ی ندارد. مردم به آینده می اندیشند و دراز مدت بودنعلمی و ارائه رشته ھا و درس ھایی -مخصوصاً در سطح دكتری- شده است كه بازار به آنھا نياز

ان واسط فرھنگ برای مردم چشم به راه ھزاره ایتأثيرات و عCئق دانشگاه توجه منتقدان بسياری را به خود جلب كرده است. پس دانشگاه به عنو

نو، كانون خوبی برای به تأمل و تفكر نشستن در اوضاع خویشتن است.

● دانشگاه، چشمهٔ دانایی و توانایی

فتن پاسخ مسائل مھم روز به آن مراجعه می كند.به رغم نقدھای تند، دانشگاه ھميشه نھادی بوده است و خواھد بود كه جامعه برای تحليل و یا

شد. كليسا در آن زمان بيش از ھر نھاد دیگریدر قرون وسطا و در پاسخ به نياز به آموزش كادری مجرب جھت خدمت در كليسا، دانشگاه ایجاد 

ل خود را با روحانيون مطرح می كردند. با افزایشمنبع دانش، اخCق و حكمت بود. فضای فرھنگی آن زمان به گونه ای بود كه مردم سئواTت و مسائ

روحانيون و به دانشگاه در اوضاع نابسامانی و نارضایتینفوذ كليسا، روحانيون و دانشگاه قدرت ترغيب و نفوذ اجتماعی یافتند. اعتماد شھروندان به 

. گرچه وابستگی مذھبی دانشگاه تقليل یافتهاجتماعی بيشتر شد و در این ميان دانشگاه به گسترش و تثبيت وجھهٔ علمی و فكری خود پرداخت

استقCل خود تCش می كند.است، اما این نھاد ھمچنان منبع دانش، تحقيق، و تأثير باقی مانده است، و برای حفظ تصویر 

بررسی جامعه و ھدایت كنش ھای اجتماعی دارد.در واقع، نقش برجستهٔ دانشگاه در فرھنگ، تاریخ در اثر جایگاه امنی است كه دانشگاه برای 

] شرح می دھد كه دانشگاه ھا، استادان و محققان آن در آینده امریكا و ھر ملت۵درك بوك رئيس سابق دانشگاه ھاروارد در اثر خویش ھزینه قریحه[

بالندگی ملت ھا و  پيشرفت  منبع اصلی سه جزء اساسی  نو، دانشدیگری نقش حساسی دارند، چرا كه دانشگاه   می باشد: كشف ھای 

د: آنھا سنت و). بوك ھمچنين اذعان می دارد كه دانشگاه ھا و دانشگاھيان كاركردھای پویای دیگری ھم دارن١۵٨تخصصی، و مردمی فرھيخته (ص 

ان می كنند و نقش مھمی ھم در ارزیابی و نقدفرھنگ ما را تفسير می كنند، انتقال می دھند و در راه شناخت جھان و جایگاه ما در آن كمكم

). می توانيم به فھرست آقای بوك بيافزایيم و بگویيم دانشگاه ھا از طریق دسترسی١۵٨حكومت ھا، نھاد ھا، و سياست ھای عمومی دارند (ص 

ارند، نقشی كه در دوران معاصر توسط دیگر نھادھاییافتن به جامعه و ارائه مستقيم مجموعه ای از خدمات، تأثيراتی غيرقابل انكاری بر جامعه د

اجتماعی ھمچون رسانه ھا و بازار ایفا می شود.

پاسخ به سئواTتی كه در برابر ملت قراردانشگاه در فرھنگ ھمه جوامع موفق سرتاسر تاریخ نقشی ویژه و حتی مقدسی داشته است. .برای 

از نوجوانی تا بزرگسالی، و تا استقCل علمی درمی گيرد به دانشگاھيان روی می آوریم. دانشگاه فرزندان ما را آموزش می دھد، در دوره گذر 

نوان ناظر بر جامعه قبولش داریم و حتی امتياز آزادیدوره ھای پيشرفته به آنھا كمك می كند و در ھمهٔ این امور به دانشگاه اعتماد داریم. به ع

علمی، در دانشگاه بيش از ھر حوزه زندگی نياز بهآكادميك ھم به آن داده ایم چرا كه معتقدیم كه «عقاید دیگراندیشان و رفتارھای غيرمتعارف 

در پاسخگویی به نيازھای ما یا برآورده ساختن انتظاراتحمایت ویژه دارد». این نھاد، با آنكه از پشتيبانی اعتماد ما برخوردار است، در صورتی كه 

ما به نوعی كوتاھی كند مورد انتقاد بنيادین و شدید قرار می گيرد.

● تأثير تاریخی دانشگاه بر فرھنگ ملی

ب توزیع فرھنگ  بر عينيت دھی، استقرار و  تأثير  مركز اصلی  به عنوان  اوليناز ھمان آغاز، دانشگاه  وده است. ھمانگونه كه قبC اشاره شد، 

ون استقرار یافتند. كليسا روحانيون را برای فراگيری اصولدانشگاه ھا در اروپا، كه در قالب دانشگاه ھای پادوا و بولونيا بودند، برای پرورش روحاني

ور وجود داشت كه اگر به روحانيون به صورت دستهاعتقادی دین، نقش خوددر كليسا و ضوابط معيار Tزم برای عمل به دانشگاه می فرستاد. این با

نت اوليه جدا نخواھد شد. با رواج این عقيده كهجمعی تصویری واحد از نظریات و عمل مذھبی آموزش داده شود، كليسا و تعليماتش از عقاید و س

 پيامد منطقی رسيدند كه باید به دیگر اركانآموزش مشترك عامل مھمی در تقویت بنيهٔ كليسا است، روحانيت و به دنبال آن دانشگاه به این

پادوا روحانی می ساخت و روحانيون از طریق آموزش مبانی و تعليما ت دینی یكسان به نظام گستردهٔ شھروندان،واعضای جامعه توجه كنند. 

ی ھم ادامه داشت.با چرخش توجه دانشگاه ازجامعه ای یكدست می ساختند و این فرایند حتی در دوران نارضایتی ھای حاصل از جنگ ھای صليب

 و شھروندی به وجود آمد. بدین معنا كه دانشگاه دردین به مخاطبان و امور پيرامونی دین، توجھی به ایجاد مقرراتی برای روابط متقابل اجتماعی

قشی ھدایتگر اتخاذ كرد. این موضوع چندین بار دربررسی اعمال و آداب جامعه، ایجاد فھمی مشترك و استقرار مجموعه قواعد معيار برای آینده ن

یت می كند تCش می نماید تا به قاطبهٔ شھرونداننسل ھای بعدی تكرار شد. یعنی دانشگاه بر این مبنا كه آموزش مشترك، ھماھنگی جامعه را تقو

www.takbook.com

www.takbook.com



دسترسی پيدا كند.

 دانشگاه از بنگاھی ایالتی تا نھادی با تأثيراتدر ھيچ جایی تحول آكادميك بارزتر از توسعه دانشگاه ھای تحقيقاتی امریكا نبوده است. تحول

) نقش١٩٩۶ه ھاروارد - نيل رودن استاین - (پردامنه و وحدت بخش در بسياری از جھات توسعه فرھنگ امریكا را منعكس می كند. رئيس دانشگا

ی امریكا، وقتی «ھاروارد» در یك سو و «ویليام ونھادھای آموزش عالی را به خوبی شرح داده است. او بيان داشته است كه در ابتدای آموزش عال

ن می دانستند كه باید برای ساكنان مذكر منطقهٔماری» در سوی دیگر در مراحل ابتدایی توسعه خود بودند، ھر دو دانشگاه عملكردشان را در ای

 از خارج از نيوانگلند ھم پذیرفت .اصول اوليه مكتبخود تحصيCتی در علوم انسانی فراھم آورند. پس از دورهٔ اوليهٔ توسعه، ھاروارد دانشجویانی

نده رھبران ملی خواھند بود. آنھا در دانشگاه گرد ھمھاروارد مبتنی بر این نظر بود كه دانشگاه محل استقرار ھيئتی از دانشجویانی است كه در آی

ویند و بدین ترتيب اشتراك ایده ھا، عقاید وارزش ھامی آیند، دیدگاه ھای متفاوت خود را مطرح می كنند، و در تجربهٔ آموزش مشترك، مشاركت می ج

به شكلی مشابه و یكسانی جامعه را رھبریرا تقویت می كنند. چنين اميد می رفت كه وقتی این رھبران مذكر در سطح كشور پراكنده شوند،

برای جامعه رقم خواھند زد.خواھند كرد و از این طریق شھروندانی یكسان و یك صدا پرورش خواھند داد و آینده ای مشترك 

 یافتند.كCرك كر این تحول را در سه مرحله شرح دادهبا تحول دانشگاه، افرادی كه در امریكا دسترسی به آموزش عالی نداشتند نيز به دانشگاه راه

 و ماری برای نخبگان بود.] مرحله اول ھمانگونه كه بيان شد توسعهٔ كالج ھای علوم انسانی از قبيل ھاروارد و ویليام۶است.[

رایط بروز دومين مرحله فراھم آمد. ھمانطورمشخصه این مرحله «پيروی از ميراث مسيحيت» و «آموزش اخCق» بود. پس از جنگ داخلی امریكا ش

ا تبدیل به علم محور ساخت. ھمچنين در اینكه بسياری اشاره كرده اند جنبش اعطای اراضی به دانشگاه ھا برنامهٔ درسی دین محور قبلی ر

دی از دانشجویان به آموزش در سطح كالج دسترسیمرحله كالج ھا و دانشگاه ھایی برای زنان، كاتوليك ھا و سياھپوستان ایجاد شد و جمعيت زیا

 بيشتر به آن شد. این تحول حركتی است ازپيدا كردند. سومين مرحله كه پس از جنگ جھانی دوم رخ داد منجر به گسترش دانشگاه و دسترسی

سعت می بخشد. مرحله چھارمی ھم بر این تحولكه مفھوم آموزش را از امتيازی برای گروه ھای ویژهٔ محدودی به حقی برای اكثریتی گسترده و

رتند از: «افزایش دقت نظر] و نشان دھندهٔ دوران گذار است كه در حال حاضر با آن درگيریم. مشخصه ھای این مرحله عبا٧مترتب شده است[

برنامهٔ درسی».عمومی، افزایش تداخل سياسی، درخواست پاسخگویی، و احيای مباحث ھميشه موجود درباره ماھيت 

ت .طی ھزارهٔ گذشته گرچه دانشگاه مسيریبنابراین دانشگاه با رشد و تحول خویش دسترسی بيشتر و بھتری به گروه ھای متفاوت یافته اس

 این مسير عمل می كند كه ارزش ھا و عقایدطوTنی را برای دست یابی به ھدف اوليه اش (پرورش روحانيون) پشت سر نھاده است اما ھنوز در

ان را تضمين نماید. حوزهٔ دلمشغولی ھا ومشترك فرھنگ را منعكس نموده و آموزش دھد و مبنای مشترك یا حداقل مشابھی برای فھم شھروند

 است. دانشگاه ھای امروزی، از ھاروارد و ویلياممطالعات تغيير یافته است، اما دانشگاه ھمچنان به بررسی مھمترین مسائل زمان و مكان مشغول

شترك فرھنگ را در كنار نقد آن منتقل كنند. از اینو ماری گرفته تا دانشگاه كاليفرنيا، تCش می كنند از طریق تدریس، تحقيق و خدمت، چارچوب م

 ایفا نماید.طریق، دانشگاه قصد دارد با زندگی ھمهٔ شھروندان در تماس باشد و در فھم فرھنگ نقشی حياتی

● دانشگاه به منزلهٔ معلم، توليد كنندهٔ دانش، و ارائه دھندهٔ خدمات عمومی

از ھم مشخص كنيم و بعد به تفكر دربارهٔ آنھادر بحث از دانشگاه به منزلهٔ واسط فرھنگ، بھتر است اول نقش ھا و عملكردھای مختلف آن را 

كته تأكيد دارد كه نھاد آموزش عالی باید دانشجویان رابپردازیم. آیين نامه دانشگاه كاليفرنيا و بسياری دیگر از دانشگاه ھای تحقيقاتی بر این ن

يان موجزی از نقشی است كه ھمهٔ دانشگاه ھا درآموزش داده، دانش جدید خلق نماید و خدماتی برای جامعه فراھم آورد. این رسالت سه جانبه ب

گ ارائه می دھد و در تأثير گذاری بر فرھنگ نيز عملفرھنگ و یا جامعه دارند. دانشگاه در ھر یك از این سه عملكرد، یك بازنمایی عمومی از فرھن

توزیع و ترویج علم و ارزش ھایمی كند. عامه جامعه بھترین فھم را از نقش آموزشی دانشگاه دارند. دانشگاه در جامعه عاملی برای   است 

ه و ھمه فرھنگ ما را به نسل ھای آیندهفرھنگی. ایجاد برنامه ھای درسی، به كار گيری روش ھای تدریس و استقرار محيطھای آموزشی ھم

منعكس می سازند.

را كه جامعه نياز دارد فراھم می آورد. این كار بهدانشگاه از طریق سخنرانی، مشاوره، بحث و انجام كار تجربی آزمایشگاھی و ميدانی، اطCعاتی 

نيازھای گروه ھای دانشگ تأثير فرھنگگونه ای انجام می گيرد كه قوام ساختار اجتماعی را تقویت می كند.  اھی و مواد آموزش عمومی تحت 

تغييرات در عCئق فرھنگی، دانش ھای جدید وھستند. فرایند تشكيل گروه ھای تخصصی، واحد ھا، جھت گيری ھا و دیدگاه ھا حساسيت خاصی به 

 تخصصی «مھم» و «مرتبط» و آماده سازی ودلبستگی ھای محلی دارد. در سطوح برنامه ریزی تغيير در اولویت ھا به صورت گسترش گروه ھای

ی مطالعات زیست محيطی، علوم اعصاب،ایجاد گروه ھای جدید ظاھر می شود. به عنوان مثال در سال ھای اخير شاھد ظاھر شدن گروه ھا
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ه ایم كه ھيچكدام از آنھا در نسل ھای گذشتهمطالعات قومی، مطالعات فرھنگی، مطالعات زنان، برنامه ھای چند رسآنھای و مھندسی شبكه بود

 از زمانمند بودن روح ھر رشته دارد. عCوه بروجود نداشته است. تغيير در برجستگی حوزه ھای تخصصی و در نگاه و رویكرد به موضوعات، نشان

از ھر نسل از دانشجویان را تعيين و تجویزاین، جریان فرھنگ اھميت نسبی عمق نظام رشته ای در برابر وسعت نظام ميان رشته ای مورد ني

می كند.

ھای زمانه تغيير می كند. می توان مسائل مرتبط بابنابراین، اینكه چه چيزی به دانشجویان آموخته می شود و چگونه، بر حسب مقتضيات و اولویت 

و برنامه ھای دكتری، و چرخش در دیدگاه ھای فكریھر دورهٔ تاریخی را با بررسی و مقایسه صعود و سقوط گروه ھای دانشگاھی، تغيير در واحدھا 

ی ھای درسی و ھمچنين ساختار آموزش عمومیحاصل از آموزش دانشگاھی درك كرد. مقتضيات و ارزش ھای فرھنگی، در برنامه ھا و برنامه ریز

اده است. زمانی كانون آموزش علوم، تعليم آثار كCسيكنمود بارزی یافته است. در ھر دوره تغييراتی در آنچه باید به فرھيختگان فردا آموخت، رخ د

یاضيات و فناوری Tزم دانسته است. مھارت ھایو «كتاب ھای اصلی» بوده است درحالی كه دوره ای دیگر آموزش عمومی را در حوزه ھای علوم، ر

زش باشد و برعكس توانایی ھای اصلی را نيز می توان بهانتزاعی از قبيل، توانایی در حل مسائل پيچيده و برقراری ارتباط می تواند كانون اصلی آمو

رد روخوانی و حفظ و توصيهٔ رویكردھایعنوان كسب دانش واقعيات حسی و ملموس تعریف كرد. در روش تدریس، ميان تحقق بخشيدن به رویك

ز سئواTت چند گزینه ای تا ارزیابی ھای پيچيده را درتعاملی و تجربی در نوسانيم. حتی نظام ھای ارزیابی ما ھم انحرافاتی دارد و طيفی گسترده ا

بر می گيرد.

موزش ھای متفاوتی دریافت خواھند كرد. البته دانشِبنابراین دانشجویانی كه یك رشته را در زمان ھای مختلف مطالعه می كنند، به احتمال زیاد آ

اند. عCئق و تعامCت دانش آموخته در رابطه بادانش آموخته محصول آميزش تجربه ھایی است كه دانشگاه و دیگر نھادھای آموزشی فراھم آورده 

دیشهٔ نو می باشد و در این رھگذار، فرھنگ ھمجامعه برای ھميشه تحت تأثير این تجربيات آموزشی خواھد بود. نقش اوليهٔ دانشگاه توليد ان

 دانش جدید را بر عھده دارد. تحقيق و تعليم، دوگانه و دربازنمایی می شود. باید تأكيد كرد كه دانشگاه تحقيقاتی، مسئوليت دو جانبهٔ تعليم و توليد

را تقویت می كنند، و به تعامل و برخورد دانشجویان باتضاد و تعارض با یكدیگر نيستند بلكه برعكس، در حالتی ایده آل بنگاه ھای تحقيقاتی تعليم 

شته ای تداوم می یابد.پرسش ھای نو برای تحقيق می انجامد. توسعهٔ دانش در رشته ھا و از طریق ھمكاری ھای ميان ر

بانه یا اقتصادی اند. برخی از این فشارھامنابع متفاوتی موضوع تحقيق را تعيين می كنند كه برخی شخصی، برخی اجتماعی و برخی فرصت طل

برای جامعه قوام بخش ھستند.

ند، محققين ھم اغلب به این حوزه توجه می كنند.برای مثال وقتی مسئله ای بروز می یابد یا حادثه ای رخ می دھد كه توجه جامعه را جلب می ك

حقيقاتی به حضور فعال برای حل مسائل مبرم ورشد سریع و عميق تحقيقات ایدز ھم در بعد پزشكی و ھم در ابعاد رفتاری آن، خواست جامعهٔ ت

 قبيل حادثه ای در دھهٔ ھفتاد كه زنی به نام كيتیحياتی را نشان می دھد. در علوم اجتماعی و رفتاری ھم به ھمين شكل مثال ھایی وجود دارد از

می ميرد، و باعث شد تا دانشمندان به مسئلهژنویز كه پيش چشم چندین نفر از ھم محله ای ھای آپارتمان نشين خود آنقدر كتك می خورد تا 

 ترتيب حوزه ھای تحقيق گسترده و با ثمری پدید آیدبی عاطفه گی در زندگی شھری و فرار از مسئوليت در توده ھا و اجتماعات توجه نمایند و بدین

كه به فھم ما از رفتار انسانی كمك می نماید.

حقيق جلب می كند. مثالی كه ھميشه برای اینحوزه ھای تحقيقات بنيادی بيش از تحقيقات كاربردی توجه ارزش ھای فرھنگی را به حيطه ھای ت

 مثال ھایی از تحقيقاتی كه در اثر نياز یا مفھومامر ذكر می شود توجه ملی به تحقيقات علمی انجام شده پس از پرتاب ماھوارهٔ اسپوتنيك است.

د دارد. با كشف و انتقال دانش ھای نو به عموم،مطرح شده توسط جامعه به وجود آمده، در ھمهٔ رشته ھا از ھنرھای زیبا گرفته تا مھندسی وجو

 كند. ما برای حل مشكCت و معضCت جامعه بهفرھنگ ملی و جھانی ما به منظور تطبيق با اطCعات، دیدگاه ھا، و حتی روال ھای نو تغيير می

رفتار انسانی به علم روی می آوریم.محققان روی می آوریم. برای درمان درد ھا، حفاظت از محيط زیست، و روشن كردن پيچيدگی ھای 

شورای مشاوران اقتصادی كاخ سفيد، لورادندرئاتأثير این عمل بر رقابت اقتصادی مان واضح است. جمعی از اقتصاددانان، از جمله رئيس سابق 

 اند.تایسون از دانشگاه بركلی، بارھا اھميت تاریخی تحقيق علمی را بر اقتصاد ملت ما نشان داده

] بنابراین، سرمایه٨ی و نوآوری ھای فنی است.[گفته می شود كه نيمی از رشد اقتصادی ملت ما بعد از جنگ دوم جھانی در اثر پيشرفت ھای علم

 آورده است و نيز صنایع و خدماتی را ایجادگذاری دولتی و خصوصی برای بخش تحقيق و توسعه، رشد و رونق اقتصادی برای ملت ما به ارمغان

تأثير تحقيق بر ایجاد صنایع می توان به فناوری زیستیكرده كه نياز به كار نيروی دانش آموختگان دانشگاه ھا دارد. از مثال ھای پيش پا افتادهٔ 

اشه ھا اشاره كرد. ظھور صنایع عظيم تصویر برداری ھای(بيوتكنولوژی)، توسعهٔ فرآورده ھای دارویی جدید، و فناوری ھای رایانه ای از جمله ریز تر
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 علوم فيزیك، شيمی و رایانه است. صنایع چندپزشكی از جمله اشعه ایكس، سی تی اسكن، ام آرآی، و غيره نتيجه تحقيقات پایه انجام شده در

با ایجاد حوزه ھای نو عCیق حرفه ای و آكادميكميليارد دTری كه از این پژوھش ھا نشأت گرفته، با بھبود بخشيدن به سCمت و كيفيت زندگی و 

 برای ملت ما پدیدآورد. به ھمين ترتيب، دیگر تحقيقاتمنجر به ایجاد تحقيقات دیگر، فناوری ھای بدیع و شغل ھای زیادی گردید كه تغييرات عمده ای

]٩كاوشگرانه منجر به ایجاد اینترنت گردید.[

شاھراه ھای اطCعاتی نمی دانستند.تا ھمين چند سال پيش، در اوایل و اواسط دھهٔ نود ميCدی، بيشتر امریكایی ھا چيزی درباره 

ست از چند دھهٔ قبل در جریان بوده است. در دھهٔ چھلبا این وجود، تحقيقاتی كه به این مسائل می پردازد و دانش و فناوری كه زیربنای اینترنت ا

 در مقاله ای١٩۶۶یز (مایكرویو) را ابداع كردند. در سال وقتی فيزیك دانان به تحقيق در ماده مشغول بودند، ترانزیستورھا و بعد اسيCتورھای امواج ر

 سی سال بعد فيبرھای نوری در سرتاسر جھانچنين عنوان گردید كه شاید بتوان نور را از طریق فيبرھای شيشه ای به فواصل دورمنتقل كرد.

باطات ملی و جھانی، اتكای به فناوری، و رابطهٔ ما باكشيده شدند. تأثير این تحقيق بر فرھنگ چيست ؟ انقCبی در جامعه و در فرھنگ پدید آمد. ارت

اطCعات برای ھميشه متحول شد.

ھنگ می باشد و تأثيری مستقيم بر جامعه دارد.و باTخره اینكه دانشگاه عملكردی در جھت ارائه خدمات عمومی دارد كه تحت تأثير نيازھای فر

گذارد. استادان، كارمندان و دانشجویان دانشگاهعCوه بر تأثير آموزش و تحقيق، دانشگاه از طریق كنش مستقيم نيز بر جامعه و فرھنگ اثر می 

و تجاری، معالجهٔ پزشكی و غيره به افراد دربرای طيف وسيعی اطCعات و خدمات ارائه می دھند. دانشگاه به صورت ارائه مشاوره ھای حقوقی 

م جامعه از مسائل مورد مطالعه و تدریس نيز تCشاجتماعات مختلف خدماتی ارائه می دھد. عCوه بر این، در انتقال اطCعات به عموم و تقویت فھ

 كرده در ھزارهٔ آتی نياز به مھارت ھای كCمی، بصری،زیادی می كند.گزارش كميته ھزاره دانشگاه كاليفرنيا بر این نكته تأكيد دارد كه فرد تحصيل

و نو را داشته باشد و شھامت و اعتماد به نفسمحاسبه ای و حل مسائل دارد و باید توانایی پذیرش و به كارگيری فناوری ھای در حال توسعه 

كه كارگران آینده در طول دورهٔ كارشان ممكن است بارھاروبه رو شدن با ناشناخته ھا و امور غيرمتعارف را نيز دارا باشد. این گرازش اعCم می كند 

ا پيشرفت ھای فناوری، متغير و متحول می شود.كارشان را عوض كنند ھمچنين مھارت ھای Tزم برای موفقيت در ھر كاری در طول زمان مخصوصاً ب

ای ایجاد عادت ھميشگی به كنجكاوی در آنان ایجادپس، بنا به نظر كميتهٔ ھزاره «آموزش، گونه ھای متفاوتی از فرصت ھا را برای دانشجویان بر

]١٠خواھد كرد و در عين حال آنھا را برای شغل ھا و زندگی حرفه ای آینده آماده خواھد كرد.[

 روزه بيشتر می شود، پس به یقين فرھنگ ما بهاگر دانشگاه مجرای فرھنگ شده است و این امر در زمانی رخ داده كه اتكای فرھنگ بر دانش ھر

ه ما فاصله ای علمی و آموزشی به وجود آمدهآن بخش ھایی از جامعه بھا خواھد داد كه به دانشگاه دسترسی دارد. گفته می شود كه در جامع

زش. این فقرای آموزشی و اطCعات بدون استفاده ازاست. ما جامعه ای به وجود آورده ایم كه تشكيل شده است از دارندگان و فقرای اطCعات و آمو

انست مھارت ھای فنی و تخصص ھای علمیمحصوTت دانشگاه قادر نخواھد بود در پيشرفت ھای قرن آینده سھمی داشته باشند و نخواھند تو

Tزم برای موفقيت و سعادت را كسب كنند.

نشگاه در طول تاریخ اشاعه داده است بازگردیم. اگربا نزدیك شدن به ھزاره ای نو، مھم است كه به آموخته ھای دانشگاه پادوا و به حكمتی كه دا

گانی برای شھروندان ارائه دھيم و این اصل را بهمی خواھيم مردم، فھم ما از جھان و ارزش ھا و عقاید ما را بپذیرند باید آموزشی سالم و ھم

گانی است ھنوز وجود دارد اما تCش برای بهرسميت شناخته و از آن حمایت كنيم. این عقيده كه جامعه ای ھماھنگ نتيجه آموزش مشترك و ھم

عمل كشيدن آن ھميشه موفق نبوده است .

خته شده است. معتقدیم كه بھبود نظاماغلب، سرمایه گذاری در بخش آموزشی به عنوان راه حلی برای ارتقای رھبری جھانی ملت ھا شنا

ين المللی و ھم در تCش برای رو در رویی باآموزشی و تقویت دسترسی و برابری در آموزش كلی  موفقيت جامعه است ھم در جنبه ھای رقابت ب

ر ميان اقوام مختلف ملت توزیع نشده است.چالش ھا. اما یكی از معضCت بزرگ زمانه ما این است كه كيفيت و دسترسی به آموزش به خوبی د

 تبعيضات اقدامی به عمل نياید برای دموكراسی از اینندانسته نظامی طبقاتی ایجاد كرده ایم كه با نژاد و قوميت ھم پوشی دارد و اگر در جھت رفع

ھم مخربتر خواھد شد.

] بحث اساسی دانشگاه ھای مدرن شده است. دانشگاه مدرن این امر را با ھمه١١از بسيار جھات، مسئله «دانشگاه متكثّر و آگاه به تفاوت»[

 به مناقشه ھایی در بين دانشجویان، استادان،جنبه ھایش منعكس می كند و موضوع اصلی اندیشه و بحث رھبران دانشگاه است كه این امر تبدیل

 گردآوردن مردمی با پيش زمينه ھای متفاوت ومجریان و سياستگذاران و ھمچنين عموم شده است. به طور كلی رھبران دانشگاه توافق دارند كه

برای دانشگاه ضروری است. آنھا این امر را به عنوانایجاد فرصت ھایی برای جامعهٔ معلمان، محصCن و محققان برای آموختن از و دربارهٔ ھمدیگر، 
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 حمایت از انسجام ملی و مردم ساTری موفق،جزء جدائی ناپذیر آموزش دانسته و آن را برای موفقيت دانشگاه مدرن، اساسی و برای تقویت و

نظام آموزش، نظرات مختلف و متفاوتی ارائه می دھند.بنيادین دانسته اند. دیگر مشاركت كنندگان در جامعهٔ آكادميك و شاھدان و ناقدان خارج از 

 ادعا می كنند كه پذیرش گروه ھای متفاوت، خواهگاه چنين عنوان می شود كه تكثّر فرھنگی در دانشگاه از كيفيت آموزش می كاھد. این مخالفان

 اندازند. آنھا می گویند تكثّر فرھنگی در كCساقليت ھای داخلی باشند یا شركت كننده ھای بين المللی، كيفيت آموزش و تحقيق را به خطر می

 كه می تواند رھبری اجتماعی و اقتصادی جامعه مادرس محققان كمتری توليد می كند و توانایی دانشگاه در توليد تحقيقات و پژوھش ھای كيفی را

با موضوع مطالعهٔ فرھنگ ھا و چند فرھنگ گرایی بازدهرا تحریك كند، به مخاطره می اندازد. عCوه بر این گفته می شود كه اتخاذ برنامه ھای درسی 

نشگاه ھای تحقيقاتی مختلف گزارش شدهآموزشی ما را كاھش می دھد. چنين ناقدانی اغلب دستاوردھای حاصل از مشاركتی كه در محيط دا

]١٢است را نادیده گرفته اند.[

ر از آنكه از اعتبار بياندازد، قوام می بخشد و به آنبه طور كلی می توان گفت كه تكثّر و تفاوت فرھنگی در دانشگاه كيفيت سازمانی را خيلی بيشت

طول تاریخ دانشگاه بروز یافته است.] تكثّر و تنوع در دانشگاه به ظاھر مسئله و دلمشغولی امروز است، اما به اشكال مختلف در ١٣كمك می كند.[

 ھاروارد با١٨۴٢نوع فرھنگی ھم وجود داشت. در سال در دانشگاه قرون وسطا وقتی بنا شد این نھاد از مرزھای رھبانيت فراگذرد، مسئله تكثّر و ت

يایی را در كCس ھایش پذیرفت اولين مراحل تكثّر وپذیرش دانشجویان از ایاTت مختلف مغرور بود. در آن زمان، وقتی ھاروارد سه دانشجوی ویرجين

اتر رفته ایم و امروزه تحقيقات و كارھای علمی،تفاوت طی شد. یكی از این دانشجویان پسر رابرت ای. لی بود. از این دستاورد اوليه خيلی فر

تكثّر دانشجویان و استادان بھره می  برد كه زمينه ھای فردی متفاوتی داشته اند.كCس ھا و بحث ھای فكری ھمه از مزایای بی بدیل تنوع و 

، ایجاد فناوری ھای بدیع و تحول ضوابط معيار و رسومبسياری از دانشگاھيان تنوع و تكثّر را برای كيفيت فكری و برای تخيل خCقی كه ایده ھای نو

فرھنگی را سبب می شود، ضروری و اساسی خوانده اند.

هٔ مشاركت و سھم دیگران در این عصر، بی شكپس ھزارهٔ بعدی از آن كيست ؟ ھزارهٔ بعدی از آن جھانيان است. ھر تCشی در محدود كردن حوز

ھای مختلف كشور و جھان، با دیدگاه ھایمنجر به حذف كل فرھنگ ما از عرصهٔ جھانی خواھد شد. وقتی محققانی را به نمایندگی از بخش 

انده ایم. برای آنھایی كه می خواھند آزادانه و بدونمتفاوت، و با آزادی در به پرسش كشيدن عقاید یكدیگر دور ھم جمع آوریم، به جامعه فایده رس

مطرح كنند، دانشگاه ھای سراسر جھان به عنوانتوجه به مناقشات به مطالعه و تفكر بپردازند، عقاید را به زیر سؤال ببرند و مفاھيم جدید 

آمده در آن را به چالش می كشد. دانشگاه برایجایگاھی ایده ال شناخته شده اند. دانشگاه فرھنگ را منعكس و خلق می كند و اعوجاجات پدید 

ب آیندهٔ دانشگاه تضمين می شود و در نتيجه جھانحفظ مھمترین نقش خود باید به پرداختن به ھمهٔ جنبه ھای رسالت خویش ادامه دھد، بدین ترتي

پویایی و زندگی خود را از دست نمی دھد.

http://vista.ir/?view=article&id=219142

ھمت چاره ساز است

نيتجه خوبی می دھد؛ تأخير در کاری،  بعضی وقت ھا،  راست گفته اند که 

نمونه اش برای من اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار است که دوستان پرسمان

به حقير فرمودند که گزارشی درباره علت ھای بی انگيزگی و رکود و رخوت

نسبی موجود در ميان دانشجویان تھيه کنم. قرار بود که این گزارش، در

پایان سال گذشته به سرانجام برسد؛ اما تقدیر چنين بود که در آغاز سال
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جدید که از سوی رھبر انقCب به عنوان سال نوآوری ناميده شده، این مھم،

به وقوع بپيوندد. شاید این اتفاق، باعث نوآوری در متن و نيز تقارن با سوژه

گزارش شود! حال که صحبت از رھبر عزیزمان شد، مناسب دیدم در ھمين

تادان و دانشجویان در این باره بياورم که بی شک، خالی ازآغاز، گفتاری جذاب و شيوا از او را درباره بحث توليد علم در دانشگاه ھا و وظيفه خطير اس

لطف نخواھد بود؛

 شکل و قالب غربی آنھا در نظر بعضی مثل«باید مغزھای متفکر استاد و دانشجوی ما، بسياری از مفاھيم حقوقی، اجتماعی و سياسی را که

ختلف، حCجی کنند؛ روی آنھا سؤال بگذارند.وحی منزل است و نمی شود درباره اش اندک تشکيکی کرد، در کارگاه ھای تحقيقاتی عظيم علوم م

شریت پيشنھاد کنند. امروز، کشور ما، محتاج این است.این جزميت ھا را بشکنند و راه ھای تازه ای پيدا کنند؛ ھم خودشان استفاده کنند و ھم به ب

 بگذارد؛ تا آن کسانی که اھل کار و تCش ھستند، بادانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم افزاری ھمه جانبه و عميق در اختيار این کشور و این ملت

دTنه مبتنی بر تفکرات و ارزش ھای اسCمی را باTپيشنھادھا و با قالب ھا و نوآوری ھای علمی خودی بتوانند، بنای حقيقی یک جامعه آباد و عا

ببرند. امروز، کشور ما از دانشگاه، این را می خواھد».

ان دانشگاه است:آن چه در ادامه می آید، گزیده ای از مھم ترین سخنان چند تن از دانشجویان و یکی از استاد

▪ مدرک گرایی؛ معضل بزرگ دانشجویی

تنبلی و رخوتی ک معتقد است که  بازرگانی،  مدیریت  توجھی ازسيدرضا موسوی نسب، دانشجوی سال آخر رشته  قابل  ميان بخش  ه در 

ت به آینده شان است.دانشجویان کنونی کشور مشاھده می شود، به نوعی نشئت گرفته از افت انگيزه و اميد آنان نسب

از مقوله «مدرک گرایی» صحبت می شود، این بهوی در توضيح بيشتر، چنين گفت: این که اTن می بينيم که در روزنامه ھا و ھمایش ھای مختلف 

 ضعيف شده و جای آن، عقيده ای شکل گرفته کهخاطر آن است که انگيزه علم آموزی در بين حداقل بخشی از دانشجویان – حاT در ھر رشته ای –

پا کرد.می گوید: با داشتن مدرک Tزم و البته پارتی کلفت، می توان کار مناسبی را برای خود دست و 

▪ ساختار آموزشی دانشگاه، باید متحول شود

امر متأسفانه  این که  بيان  با  نيز  قم  ارشد رشته حقوق دانشگاه  ثقفی، دانشجوی کارشناسی  دانشجویان،علی  از  بسياری  ميان  در  وزه 

مدرک گرایی به شدت دامن زده است. اکنونمدرک گرایی جای علم گرایی را گرفته است، گفت: البته خود نظام آموزش عالی کشور به مسئله 

ی که در آنھا طبعاً تعميق بخشی به مقوله آموزشدانشگاه ھای ما با انواع و اقسام دوره ھای آموزشی فراگير، مجازی، نيمه حضوری و غير حضور

رشناسی یا کارشناسی ارشد را گرفته و بعدچندان مطرح نيست، خواه ناخواه، باعث می شوند که فCن دانشجو در کوتاه ترین زمان، مدرک کا

م، فقط یک سری اطCعات کلی را کسبمشغول کاری شود و وقتی این طور شد، این دانشجو، بدون آشنایی دقيق با ھدف و جزئيات یک عل

می کند که با ھدف دانشجویی سازگار نيست.

▪ باید روحيه اميد و نشاط شکل بگيرد

نشجویان از وضعيت رخوت و تنبلی علمی که دروی ضمن تأکيد بر ضرورت تحول و نوآوری جدی در ساختار آموزشی دانشگاه ھا به منظور خروج دا

رم افزاری ھستيم، این امر ممکن نمی شود؛ مگر آن که ھمآن قرار دارند، اظھار داشت: به نظر من، اگر ما واقعاً به دنبال توليد علم و تحقق جنبش ن

 برای دانشجویان و ایجاد ھمان تحولی که عرضشيوه ھای تدریس در دانشگاه ھا را فعال و پویا کنيم و ھم این که با مشخص کردن اھداف علمی

ل بگيرد، به اميد خدا، موفقيت ھا یکی پس از دیگریکردم، آنھا را نسبت به آینده، بيش از پيش اميدوار کنيم که اگر این روحيه اميد و نشاط شک

حاصل خواھد شد.

▪ جزوه محوری و نمره گرایی نمی گذارد!

ای دانشجویی می داند و معتقد است: مادامیفاطمه عباسی، دانشجوی رشته الھيات، جزوه محوری را یکی از مھم ترین دTیل رکود علمی در فض

ی خود، یک نمره ناپلئونی بگيرد و واحد ھا راکه دانشجو نصفه و نيمه سر کCس حاضر شود و در پایان ترم ھم با تھيه یک جزوه از ھمکCسی ھا

، علت ھای متفاوتی می تواند داشته باشد؛یکی یکی پاس کند، طبيعی است که به لحاظ علمی و پژوھشی، به جایی نمی رسيم! البته این بحث

افی و نيز عدم اطمينان Tزم نسبت به آینده خوداما آن چه که مربوط به دانشجویان می شود، بيشتر به خاطر مسئله کمبود و یا نبود انگيزه ک

می باشد و اميدوارم که روزی این دغدغه ھا رفع شوند.

▪ لزوم نوآوری در سال نوآوری
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الی، باید بتوانند در سالی که از سوی مقام معظموی ھمچنين در ادامه گفت: مسئوTن وزارت علوم و دست اندرکاران دانشگاه ھا و مراکز آموزش ع

ایی ھم بوده، یک بازنگری جدی در ساختار آموزشرھبری به عنوان سال نوآوری و شکوفایی نام گذاری شده و - الحق و اTنصاف – نام گذاری به ج

 را فراھم١۴٠۴ ساله و افق سال ٢٠نداز عالی کشور داشته باشند و با نوآوری علمی و پژوھشی، زمينه رسيدن کشور به اھداف سند چشم ا

کنند.

 در شعار، بلکه در عمل، باید به ایده ھای جوانان ونکته مھم دیگری که درباره این بحث به ذھن می رسد، این است که مسئوTن بلند پایه کشور، نه

در تصميم گيری ھا و طرح ھای آموزشی، سھيم کنند.به ویژه دانشجویان که قشری اثرگذار در جامعه ما محسوب می شوند - اھميت بدھند و آنان را 

گاه ھا، بھره Tزم را ببرند.ھمچنين از نظرات علمی و کارشناسی استادان نواندیش، برای تحول فراگير علمی و پژوھشی دانش

▪ ھمت و تCش دانشجویان، چاره ساز است

ن مباحث که مشکCت موجود تا حدودیاحسان عسکری، دانشجوی سال دوم رشته عمران دانشگاه بوعلی ھمدان می گوید: به عقيده من، ای

ید به این نکته آگاھی داشته باشم که تحصيلدانشجویان را در حالت رخوت، نااميدی و بی تفاوتی قرار داده، درست است؛ اما من دانشجو با

 فقط نمره برایش مھم نباشد، وقتی وارد بازاردرست علم، در زندگی من ھم تأثير خود را خواھد گذاشت؛ یعنی وقتی یک نفر خوب درس بخواند و

و دست می شکنند. از این رو، باید توجه داشت کهکار شود، دانسته ھایش او را در مسير تجربه قرار می دھد و به قول معروف ھمه جا برایش سر 

ن آینده ای بھتر، چاره ای نيست جز آن که با نشاط وبی انگيزگی، مدرک گرایی و نمره گرایی، در واقع به ضرر خود فرد است و برای موفقيت و داشت

نگيزه، جلو رفت.شادابی و نيز اميدواری به آینده، به تحصيل علم پرداخت و از مشکCت موجود، نھراسيد و با ا

 یک پيشنھاد قابل توجه داشت. وی گفت: یکیمحمدرضا قاسميان، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبيات عرب، در گفت گو با ما،

نده خود تأثيرگذار است، ھمين تقویت کارگاه ھایاز مھم ترین اقداماتی که تا حدود زیادی در کاھش دغدغه ھای یأس آور دانشجویان نسبت به آی

گرفته است و اميدواریم که با توجه بيشترآشنایی با شغل و مھارت آموزی در دانشگاه ھاست که خوشبختانه چند سالی است که در کشور پا 

ر چه سریع تر بتوانيم به قله ھای علم و فناوریمسئوTن وزارت علوم به آن، در کنار توجه به ضرورت پژوھش محوری در عرصه آموزش دانشگاھی، ھ

در سطح منطقه خودمان و سپس دنيا برسيم.

▪ «ما می توانيم» را عملی کنيم!

يم»، فکر می کنم، اميد و انگيزه ام برای کار و تحصيلوی در ادامه بيان داشت: من ھر وقت که به این عبارت امام عزیزمان که فرمودند «ما می توان

، بر سعی و کوشش علمی خود بيفزایند، قطعاًبيشتر می شود و حقيقتاً ھم این گونه است. اگر ھمه دانشجویان ما با مشاھده نيمه پر ليوان

آنھا گشوده می شود. من خودم در دوره کارشناسی چند ھمکCسی داشتم که وا برای  بودند و اکنون در دورهدرھای موفقيت  قعاً این طور 

پاره وقت، تدریس ھم دارند.کارشناسی ارشد، در بھترین دانشگاه ھای کشور، درس می خوانند و حتی برخی از آنھا به صورت 

▪ ضرورت تزریق انگيزه و دميدن روح اميد

ارشد و دکترای رشته روان شناسیحسن ختام این گزارش صحبت ھای کارشناسی دکتر عليرضا آقایوسفی، مدرس مقاطع دوره کارشناسی 

دانشگاه پيام نور می باشد.

ار داشت: یکی از مسائلی که باعث کاھش انگيزهاین استاد دانشگاه با تأکيد بر ضرورت دميدن روح اميد و نشاط در بدنه دانشجویی کشور، اظھ

شویق نمی شوند و از طرح ھای علمی وفعاليت علمی دانشجویان شده، این است که دانشجویان ما به خاطر تCش و فعاليت علمی خویش، ت

بحث استخدام، به ندرت به شاگردپژوھشی شان، حمایت جدی نمی شود. این در حالی است که متأسفانه مؤسسات خصوصی و دولتی، در 

اول ھا و به قول خودمان دانشجویان درس خوان، بھا و اھميت می دھند.

طور که باید و شاید، ترغيب نمی شوند. استادینکته مھم دیگری که در این خصوص وجود دارد، این است استادان ما به خاطر فعاليت علمی، آن 

ا نتوانند پژوھش کنند، انگيزه ای ھم برای ساعت تدریس دارد، دیگر وقت چندانی برای پژوھش پيدا نمی کند و طبيعی است وقتی استادان مnکه 

دانشجویان برای حرکت در مسير توليد علم، باقی نمی ماند.

● سخن پایانی و سه راھکار

 مھم زیر برای تحول در آموزش و ایجاد عCقه و رغبتدکتر آقایوسفی در ادامه، ضمن اشاره به ناکافی بودن بودجه پژوھش در ایران، به چند راھکار

در بين دانشجویان، برای تحصيل و پژوھش اشاره کرد:

انجام پژوھش و استفاده از پژوھش گران جوان و) ارتباط صنعت و دانشگاه، باید بيش از پيش تقویت گردد و ادارات و کارخانجات ما موظف به ١

www.takbook.com

www.takbook.com



نخبگان دانشجویی شوند.

 ساله کشور، بسترھای Tزم را برای فعاليت علمی ھر چه بيشتر٢٠) متوليان امور، باید ضمن یک برنامه ریزی جامع و ھماھنگ با سند چشم انداز ٢

موزشی و تزریق بودجه پژوھشی غفلت نورزند.استادان و دانشجویان، فراھم کنند و در این خصوص از تجھيز دانشگاه ھا به تکنولوژی برتر آ

٣Cبا ت بدانند که  باشند و  آینده نگری داشته  به دانشجویان این است که برای خود  به موفقيت ھای) توصيه ام  ش خستگی ناپذیر، می توانند 

ارزشمندی دست یابند.

منبع : پرسمان

http://vista.ir/?view=article&id=352566

ھمه چيز در مورد طراحی برنامه ھای آموزشی، دوره ھای پودمانی نظام جامع

علمی – کاربردی

جایگاه آموزش و مھارت ھا بخصوص با رویکرد پودمانی، در سير تحول برنامه

ریزی درسی به سال ھای پس از جنگ اول جھانی باز می گردد، این رویکرد

از آن جھت که نياز مبرم به آموزش مھارت ھا در کوتاه ترین زمان و با مطلوب

ترین بازدھی احساس می شد، در ایران نيز مورد توجه قرار گرفت.

در نظام آموزش پودمانی، نگرش سيستمی، کاربرد قابل مCحظه ای دارد.

نيازھای ھا،  مھارت  آموزش  برای  چيز  ھر  از  قبل  نگرش،  این  براساس 

آموزشی تعيين شده مورد تجزیه و تحليل قرار می گيرند؛ سپس مطابق

نتایج تجزیه و تحليل، ھدف ھا، محتواھا، روش ھا، منابع آموزشی، طرح

درس و شيوه ھای ارزشيابی معين و یا تدوین می شوند.

دوره ھای و  آموزشی  پودمان ھای  ریزی  برنامه  شيوه ھای  مقاله  این 

پودمانی در دانشگاه جامع را مورد بحث قرار داده و در پایان ضمن بيان معایب

و مزایای روش کنونی به تبيين راھکارھای مناسب در این زمينه می پردازد.

برنامه ھای بھبود  جھت  پيشنھادی  رویکردھای  جمله  از  پودمانی  نظام 

علمی – کاربردی می باشد. این مقاله درصدد توصيف رویکرد پودمانی و

تعيين آن در آموزش ھای علمی – کاربردی است.

ذراندن برنامه آموزشی تمام وقت است و ھيچ برنامهدر حال حاضر در ایران تنھا یک راه برای تربيت تکنسين و کارشناسان ماھر وجود دارد و آن گ

شناخته شده آموزشی جھت ارزش قائل شدن برای مھارت ھای حرفه ای وجود ندارد.

مورد نياز خود و سرعت بخشيدن به توليدمدیران و صاحبان صنعت ھمواره در جستجوی روش ھایی جھت تسریع در آماده سازی نيروی انسانی 

الزامی نمی باشد و ورودی ھای با سطوح سوادمحصوTت می باشند. از آنجایی که داشتن شرایط ویژه برای انتخاب ورودی ھا در شيوه پودمانی 

ياز از توانمندی Tزم برخوردار می شوند لذا آمادهمتفاوت و سنين مختلف پس از گذراندن یک دوره نسبتاً کوتاه مدت در یک یا چند مھارت مورد ن

وده و به عنوان یک مزیت تلقی می گردد.سازی نيروی انسانی از طریق شيوه پودمانی برای صاحبان صنایع از محدودیت کمتری برخوردار ب
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 خاص، مسيری کوتاه و جدا از مسير مھارت ھایدر این شيوه استقCل مطالب آموزشی، این امکان را فراھم می سازد که برای یادگيری ھر مھارت

رد مستقيم دارد بپردازد.دیگر در اختيار فراگير قرار گيرد. لذا فرد می تواند دقيقا به یادگيری آنچه برای او کارب

د کردن دانش و مھارت ھای فنی فراھم می کند.این نظام، رھيافت آموزش معتبری را به دست می دھد و فرصت ھایی را برای بازآموزی و روز آم

ی صنعتی و تجاری را رفع نماید.این ویژگی نظام آموزش ھای علمی – کاربردی را قادر می سازد تا به سرعت و به خوبی، نيازھا

● آموزش پودمانی چيست؟

ه کردن، بخش کردن، واحد کردن یا آموزش گام به گامواژه پودمان یا "مدول"، معنای مختلفی دارد. در علوم تربيتی واژه پودمان تحت عنوان پيمان

معنی می شود. گاھی "مدول" به واحد و یا استاندارد اندازه گيری اطCق می گردد.

ر چارچوب خود، کامل و دارای شخصيت است واما مرز مشترک ھمه تعاریف در آن است که مدول، واحدی مستقل و مجزا است عملکرد این واحد د

نيازمند عوامل و عناصر بيرون از خود نيست.

اری دارد. این تعاریف کم و بيش با آنچه که درنظام یا سيستم مدوTر متشکل از واحدھا و یا ابعاد استاندارد است که قابليت انعطاف و سازگ

فعاليتھای صنعتی و مشاغل فنی و حرفه ای با عنوان روش مدوTر مطرح شده است نزدیکند.

رای یک وظيفه و یا کار معين وجود دارند به کار میدر اینجا مفھوم سيستم مدوTر به مجموعه امکانات و تدارکاتی که در کنار ھم و باھم برای اج

رود و چنانچه برای یک آموزش معين به کار رود، آموزش مدوTر گفته می شود.

ه به مدد آنھا اجرای یک مرحله مفيد از کاری بهولی در آموزش ھای فنی و حرفه ای، مدول عبات است از مجموعه ای از معلومات و مھارت ھایی ک

نست که یادگيری محتوای آن، فارغ از ھرطور مستقل ممکن می گردد. بدین ترتيب ھر پودمان آموزشی را می توان به معنی درسی مستقل دا

درس دیگری امکانپذیر است.

● مھمترین اصول حاکم بر رویکرد آموزش پودمانی عبارت است از:

) اصل استقCل١

) اصل ارتباط تنگاتنگ با نيازھای مھارتی شغل٢

) اصل توجه به یادگيری در حد تسلط٣

) اصل خود آموز بودن آموزش ھا۴

) اصل توجه به تفاوت ھای فردی۵

● ویژگی ھای اساسی آموزش پودمانی

▪ از زیاد آموزی و کم آموزی اجتناب می گردد و نيازھای واقعی مد نظر قرار می گيرند.

▪ با کم کردن زمان آموزش، ھزینه ھای ضروری آموزش را کاھش می دھد.

زد.▪ امکان برنامه ریزی آموزشی برای مشاغل را با توجه به امکانات و شرایط بومی فراھم می سا

▪ بستر ارتقاء ھر فراگير را بدون توجه به جمع فراگيران مھيا می سازد.

 سازد.▪ امکان اشتغال فراگير را در شغل مورد نظر، پس از طی پودمان ھای آموزشی مربوطه فراھم می

ر رویکردھاست.▪ فراگيران در این رویکرد بسيار فعالند و آزادی انتخاب برای آنان به مراتب بيشتر از سای

▪ انتقال دانش به محيط کار را سرعت می بخشد.

▪ به تفاوت ھای فردی توجه عميقی دارد.

د.▪ به واسطه خرد شدن آموزش ھا در دوره ھای مستقل، ساده شدن محتوای آن مد نظر قرار می گير

▪ موفقيت و تسلط فراگيران در کسب مھارت ھا، بر اساس استانداردھا ارزشيابی می شود.

● طراحی و تدوین پودمان ھای آموزشی

ای که اثر بخشی آموزش ھا در این رویکرد تا حد زیادیآنچه که در رویکرد پودمانی اھميت فراوان دارد طرز تھيه و تدوین پودمان ھا است. به گونه 

به نحو تعریف و طراحی و تدوین پودمان ھا بر می گردد.

و کارشناسانه واقع می گردد و مشاغل با ھویتدر برنامه ریزی آموزشی به شيوه پودمانی، ابتدا استاندارد یک حرفه مشخص مورد بررسی دقيق 

آن حرفه، با توجه به فرھنگ مشاغل ھمان جغرافيا به دقت مشخص می شود.
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 مدول به منظور آموزش حرفه ای خاص در سطحاین جغرافيا ممکن است محدود به یک کارخانه، یک شھر، یک منطقه یا کشور گردد. چنانچه تھيه

احد بخصوص قرار می گيرد.کشور انجام شود مCک بررسی استاندارد بخش و برای یک کارخانه، مCک بررسی استاندارد ھمان و

رت می پذیرد. در این تجزیه و تحليل، یک حرفه یاتجزیه و تحليل حرفه به مشاغل ھمگن با توجه به سطح تکنولوژی، نيازھا و امکانات آموزشی صو

م می شود. تھيه متون آموزشی برای نيل به ھر یک ازشغل به تعدادی وظيفه و ھر وظيفه به تعدادی پاره کار و ھر پاره کار به تعدادی مھارت تقسي

مھارت ھا را عنصر آموزشی می گویند.

ممکن می سازد یک مدول آموزشی ایجاد می شوداز ترکيب چند عنصر آموزشی که امکان اجرای یک پاره کار را به طور کامل و مستقل و خودکفا 

شود. در یک برنامه ریزی آموزشی مدوTر ازو از تعدادی مدول آموزشی که به اجرای یک شغل منتھی می شود یک مدول قابل اشتغال حاصل می 

یه و مدول اختصاصی .اصطCحات قرار دادی دیگری نيز استفاده می شود که عبارتند از مدول پيشتاز، مدول مھارتی پا

● شيوه طراحی و تدوین پودمان آموزشی

ر بر گيرنده مراحل عملياتی مرتبط با ھمتعيين طراحی و تدوین پودمان ھای آموزشی شامل دو بخش اساسی است که ھر یک از این بخش ھا د

زیه و تحليل نيازھای آموزشی مشتمل برمی باشد. بخش نخست به عنوان پيش نياز جھت طراحی و تدوین پودمان ھای آموزشی تحت عنوان تج

مراحل زیر است:

- شناسایی شغل

- شناسایی وظایف اصلی شغل

- شناسایی وظایف فرعی شغل

- شناسایی توانایی ھای مورد نياز شغل

چھار گام مولفه ھای شغل، وظایف اصلی، وظایفاین بخش، اطCعات مربوط به نيازھای مشاغل را فراھم می کند. به عبارت دیگر، پس از طی این 

فرعی و مھارت ھای مورد نياز شغل شناسایی می گردند.

يازھای آموزشی شناسایی شده در بخشبخش دوم طراحی و تدوین پودمان ھای آموزشی، تھيه برنامه درسی پودمان ھای آموزشی است که ن

 می گيرد:نخست را به برنامه ھای درسی قابل آموزش تبدیل می نماید. این بخش نيز مراحل زیر را در بر

- تدوین ھدف ھای رفتاری

- تدوین محتوای آموزشی

- طراحی فن آوری آموزشی

- طراحی پودمان آموزشی

● طراحی دوره ھای آموزشی

لی ضروری است افراد در یک جامعه ازگام مھم در برنامه ریزی آموزشی پودمانی، طراحی پودمان ھای آموزشی است. بر اساس مطالب قب

وسعه مھارت ھای فردی و سازمانی ضرورتمھارت ھای فردی، مھارت ھای سازمانی و مھارت ھای فنی برخوردار شوند. پودمان مستقل برای ت

ریف است.دارد ولی پودمان ھای تخصصی با توجه به دسته شغلی و تنوع مشاغل موجود در ھر دسته قابل تع

● آموزش ھای پودمانی در نظام آموزش ھای علمی – کاربردی

کشور پا گرفته و در مقایسه با نظام اصلیمدتی است که نظام آموزش ھای علمی – کاربردی به عنوان یک نظام مکمل در قالب نظام آموزشی 

ا گذشت چندین سال از اجرای دوره ھای آموزشموفقيت ھایی را در ابعاد مختلف آموزش در بر داشته است. با توجه به اطCعات به دست آمده ب

موزش و قطع ارتباط آنان با شغل، مشکCتیعلمی – کاربردی به صورت ترمی و حضور مداوم و پيوسته شاغCن بخش ھای توليدی در محيط ھای آ

وله آموزش پودمانی به طور جدی مورد توجه دسترا فرا روی متوليان امر فراھم نموده است که این امر باعث شد برای اولين بار در ایران مق

اندرکاران آموزشی قرار گيرد.

 آموزش ھای علمی – کاربردی٧/١١/١٣٧٨ شورای عالی برنامه ریزی مورخ ٣٨١بر طبق آئين نامه آموزش ھای علمی – کاربردی مصوبه جلسه 

به فراگيران آموزش داده می شود. ھر یکپودمانی شکلی از آموزش ھای متصل است که در آن مھارت ھای شغلی در قالب پودمان ھای مستقل 

ھا منجر به ایجاد مھارت جدید می شود و نھایتا میاز پودمان ھا، مھارت خاص و مستقلی را ایجاد می نماید و در عين حال در کنار سایر پودمان 

اT بردن سطح توانمندی ھای مھارتی وتواند منجر به مدرک رسمی یک دوره تحصيلی (کاردانی) شود . در آموزش ھای پودمانی سعی بر ب
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تخصص ھای ویژه می شود لذا آموزش ھای فنی و حرفه ای محور قرار می گيرند.

● اھداف این آموزش ھا عبارتند از:

▪ ایجاد زمينه مناسب آموزشی بر مبنای نيازھای مھارتی شغل

▪ متناسب ساختن دانش و مھارتھای شغلی مورد نياز فراگيران با مشاغل

▪ ایجاد سھولت در انتخاب پودمان ھا توسط فراگيرنده

▪ سھولت اصCح برنامه ھای درسی و ھمگونی با تغييرات دانش فنی

▪ ایجاد انگيزه برای کسب مھارت ھای مورد نياز مشاغل

▪ افزایش بھره وری از طریق پرھيز از زیاد آموزش و کم آموزی

▪ ایجاد شتاب Tزم جھت تربيت بدنی نيروی انسانی کارآمد برای یک مھارت خاص

▪ دستيابی به مھارت ھای مورد نياز از مسير خودآموزی

بر طبق این آئين نامه، چارچوب برنامه ریزی به شيوه پودمانی عبارت است از:

 ساعت می باشد.١۵٣) ھر پودمان، متشکل از اجزایی شامل چند واحد درسی است و حداقل ساعت برای ھر پودمان ١

 و احيانا کارآموزی تشکيل می گردد. جمع) دوره کاردانی علمی – کاربردی پودمانی از مجموعه ای از پودمان ھای عمومی، پایه و تخصصی٢

 ساعت خواھد بود.٢٠٠٠ تا ١٢٠٠ پودمان و مجموع ساعات دوره بين ١٢ تا ٨پودمان ھای این دوره بين 

ی و یا اینکه به صورت مستقل در دوره کاردانی مطرح) در صورت لزوم کارآموزی را می توان در درون ھر یک از پودمان ھا متناسب با نياز پيش بين٣

نمود.

 نمود.) دروس پایه را می توان درون ھر پودمان منظور یا به طور مستقل به صورت پودمان پایه مطرح۴

ود به آن پودمان توجه شود. معھذا در پایان ھر) ھر پودمان دارای ویژگی ھای خاصی است و لذا برای گذراندن ھر پودمان بایستی به شرایط ور۵

انند گواھی قبول ھمان پودمان داده خواھد شد.پودمان آزمون مھارت ھمان پودمان برگزار می گردد و به کسانی که پودمان را با موفقيت بگذر

دمان یا ھر دوره آزمون مختص ھمان پودمان یا دوره برگزار) برای ورود به ھر پودمان یا دوره ھای پودمانی، آزمون ورودی وجود ندارد ولی در پایان پو۶

می شود و موفقيت در آزمون، شرط دریافت گواھی مربوط خواھد بود.

 سال می باشد.۴) طول دوره کاردانی پودمانی حداقل ٧

● شيوه کنونی برنامه ریزی درسی پودمانی در دانشگاه جامع علمی – کاربردی

ظور تسریع در امر اجرای آموزش ھای پودمانی،در حال حاضر از یک طرف با توجه به محدودیت ھای تصميم گيری و اجرایی و از طرف دیگر به من

ش شکسته می شوند. در این روش با توجه بهبرنامه کاردانی ناپيوسته مصوب (موجود) بر خCف تعاریف ارائه شده در قالب پودمان ھای آموز

 پودمانی دیده نشده است) سعی بر این استمحدودیت ھایی که وجود دارد (برنامه از ابتدا بر اساس تجزیه وتحليل، شغل و مھارت آموزش و

مان به شيوه اجرایی خاصی در کنار ھم ارائهدروسی که منجر به کسب یک مھارت می شوند، در یک پودمان چيده شوند و دروس پيش نياز ھر پود

گردند.

بدین ترتيب دوره کاردانی علمی – کاربردی به مجموعه ای از پودمان ھا تبدیل می شود.

● نکات قابل توجه در شيوه طراحی فوق به شرح زیر می باشد:

 پودمان کسب می نماید).- نام مناسب برای ھر پودمان ( این نام نشان دھنده مھارتی است که فرد با گذارندن دروس آن

- عدم تغيير دروس به ھنگام انتقال از جدول دروس کاردانی مصوب به پودمان مورد نظر

- رعایت جھت گيری دروس عملی و نظری در ھر پودمان

 واحد١١ تا ۶- تنظيم تقریبی تعداد واحدھای ھر پودمان بين 

- تنظيم سر فصل دروس برابر با برنامه مصوب

- تنظيم دروس پایه در درون ھر پودمان یا به صورت یک پودمان مستقل

قل- در صورت لزوم، تنظيم کارآموزی در درون ھر یک از پودمان ھا و یا به صورت یک پودمان مست

- ارائه دروس عمومی به صورت تکدرس در کنار اجرای ھر پودمان
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● معایب روش فعلی تدوین دوره ھای پودمانی در دانشگاه جامع

▪ عدم تعریف و تنظيم محتوای ھر پودمان با توجه به تجزیه و تحليل شغل

▪ ناھمگونی بين موضوعات درسی و مھارت یا پودمان تعریف شده

▪ نامناسب بودن تعاریف ھر یک از پودمان ھا

▪ عدم انعطاف پذیری در اجرا

▪ زیاد آموزی

▪ رواج مدرک گرایی

● مزایای این روش

▪ سرعت دادن به امر توسعه آموزش ھای پودمانی

▪ یکنواخت کردن شيوه اجرایی

▪ تسھيل در امر ارزیابی دوره ھای آموزشی پودمانی

تحصيل و مزایای متعلقه)▪ عدم تفاوت بين دوره کاردانی ناپيوسته و دوره کاردانی به روش پودمانی ( به لحاظ ادامه 

منبع : مدرسه اینترنتی تبيان
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ھيچ کس سر جايش نيست!

ھر ساله شاھد جذب فارغ التحصيCن دانشگاھی در بازار کار ھستيم که با

وجود آنکه قسمتی از زندگی خود را صرف آموختن تخصص خاصی می کنند

اما در نھایت کارشان ربطی به تخصص دانشگاھی شان ندارد. به روبرو زل

زده بود.

انگشتانش به سرعت روی صفحه کليد حرکت می کرد. ھر چند وقت یکبار

دستانش را مشت می کرد تا شاید درد مفصل ھایش کمتر شود. کنارش که

نشستم رویش را برگرداند و در جوابم گفت که فارغ التحصيل رشته عمران از

یکی از دانشگاه ھای معتبرکشوراست و برای یک کار مناسب به ھر دری

زده تا باTخره بعد از ھزارو یک بار رو انداختن به دوست و آشنا و ریش گرو

گذاشتن پيش این و آن، توانسته در این شرکت به عنوان تایپيست استخدام

شود.

معتقد بود ھر کاری بھتر از عCف بودن و تبدیل به آینه دق شدن در نگاه

نمی دراز  مادرش  پدر و  پيش  اینطوری دستش  خانواده است چون Tاقل 

با متناسب  ایجاد فرصت ھای شغلی جدید  تعریف کرد که...  برایم  شود. 

سطح مھارتی و تخصصی افراد در بازار کار متورم، امروزه به یک معضل جدی
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اعث شده تا بازده کاری شاغCن در موسسات ودر جامعه تبدیل شده است. بيکاری، نارضایتی افراد از شغلی که در آن مشغول به کار ھستند ب

ه ھای بزرگ جوامع، جدا از درجه توسعهادارات دولتی و غير دولتی با کاھش چشمگيری روبرو باشد. شاید به دليل است که یکی از دغدغ

یافتگيشان، حضور افراد در شغل ھایی است که ربطی به تخصص دانشگاھيشان ندارد.

جتماعی در داروخانه کار می کند. حضور سهبارھا شنيده ایم که یک مھندس متالوژی کار مشاوره تحصيلی انجام می دھد یا کارشناس علوم ا

ل ھفتصد نفر نيز افزوده خواھد شد، این امر را به دستميليون دانشجو در کشور باتوجه به این که تا پایان برنامه چھارم توسعه به این تعداد حداق

و در نظر گرفتن تناسب قابل قبولی ميان خروجیاندر کاران و برنامه ریزان کشور گوشزد می کند که باید به فکر ایجاد فرصت ھای شغلی جدید 

 افزایش دھند.دانشگاه ھا و جایگاه ھای اشتغال باشند تا جدا از بحث افزایش کمی، سطح کيفی و مھارتی نيز

ھمکاران از عCئم شایع در ميان افرادی استافسردگی، بی خوابی، خستگی مفرط، نگرانی، شکایت از بيماری ھای مزمن،بی رمقی و درگيری با 

ی کسب کنند از سر ناچاری محيط کار خود راکه از شغل خود ناراضی ھستند و تنھا به این دليل که جھت تامين ھزینه ھای زندگی خود درآمد

بھشتی،  مدیریت و حسابداری دانشگاه شھيد  محمد رضا شجاعی استادیار دانشکده  مبحثتحمل می کنند.  به  با اشاره  مقاله ای  طی 

 اقتصادی در کشورھا، بيکاری بویژه بيکاری دانشپاسخگویی رشته تحصيلی دانشجویان به نيازھای بازار کار آورده است: یکی از بزرگترین معضCت

آموختگان دانشگاھی به عنوان محور اصلی توسعه و پيشرفت اقتصادی جامعه است.

تقاضی آن است. حال این فرضيه مطرح می شود کهباتوجه به این اصل اقتصادی که توليدکننده است، باید کاTیی را توليد کند که مصرف کننده م

ان عاملی موثرتلقی شوند.اگر بپذیریم کهتحصيCت دانشگاھی و مھارتھای کسب شده از این نظر، می تواند در چگونگی اشتغال دانش آموختگ

ه بازار کار است که در سایه این نگاه، امکان بھره گيری ازدامنه وسيعی از فعاليت دانشگاه ھا عCوه بر توليد و ترویج علم، آمادگی افراد برای ورود ب

بازار کار نداشته باشد باید پرسيد تکليفظرفيت ھای بالقوه و تکنولوژیک فراھم می شود و حاT اگر رشته ھای دانشگاھی ھيچ سنخيتی با 

 را تحت تاثير قرار می دھند. ابتدا با ارائهرسالت نظام آموزشی کشور چه می شود؟! دستاوردھای دانشگاه ھا از دو طریق فعاليت ھای جامعه

ز تحقيق و توسعه، امکان بکارگيریخدمات آموزشی موجب رشد سرمایه انسانی می شود سپس به عنوان یک مرکز تحقيقاتی درقالب مراک

ا فراھم می آورد.سایر دستاوردھای جدید علمی در عرصه ھای گوناگون اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات ر

ا برای بروز مشکCت عدیده ای در جامعه محياپس اگر دستاوردھای دانشگاه با نيازھای جامعه ھمگن نباشد برخCف وظيفه تعيين شده، زمينه ر

يلی با بازار کار مختص به دوره ای خاص نيستمی سازد. علی گرانمایه پور کارشناس ارتباطات اجتماعی معتقد است; نامتقارن بودن رشته تحص

و در ھمه سطوح عالی مدیریت می توان آن را مشاھده کرد.

ه عھده گرفته اند ربطی به رشته تحصيلی شانوی می گوید: در زمينه ھای مختلف کاری بارھا شاھد حضور افرادی ھستيم که مسئوليتی را که ب

حت و صCح دید انتخاب می شوند ادامه میندارند. وی با بيان این مطلب که در جامعه امروز پست ھا به جای شایستگی افراد براساس مصل

 با تاکيد این موضوع که تخصص، تعھد میدھد: مCک واگذاری پست ھا دوستی، آشنایی و نگاه جناحی است. این کارشناس ارتباطات اجتماعی

اری شغلی دچار می شوند. وی ادامه می دھد:آورد می گوید، افراد وقتی بر کاری که انجام می دھند ھيچ ربطی به تخصص شان ندارند به بيم

تکم کاری، بدکاری، طول دادن زمان کار یکی از دTیل بی عCقگی به کار و بی ھدفی کارمندان اس

منبع : روزنامه ابتکار
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يک روز دانشجويی
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چند تا لگد به پاھام می زند و صداشو خوب بلند می کنه پاشو پاشو دختر

مگه تو دانشگاه نداری به سرویس نمی رسی ھا.... امروز خرید نون نوبت

کيه صدای سر و صداش اون قدر عذاب آوره که ھر چی ھم بالشتو داخل

گوشات فشار بدی باز ھم شنيده می شه.چند تا لگد می زنه و برای مدتی

آروم می شه به سCمتی دوباره به خواب شيرین ادامه می دم و ھنوز به

ذھنم فشار می آرم ادامه خواب رو دنبال کنم که از اون طرف ھم اتاقی

بدون ھيچ معطلی روی آد و  ليوان آب سردباTی سرم می  یک  با  بعدی 

صورتم خالی می کنه.اول صبحی سر و صدا و دعوا و فریادم ھمه رو کCفه

می کنه.خب تقصير من چيه باز ساعت کوک شدم خواب موند...

شک صبح حسابی کCفه دقيقه صبحه و باید پس از خرید نون به سر کCس دانشگاه حاضر باشم.صف طوTنی نان و سرمای خ۴۵ و ۶▪ ساعت 

خجالت نمی کشم در صف نفر خانوم جلوم ھستند و اتفاقا چرت زدن امان نمی ده این جا کسی منو نمی شناسه پس زیاد ۶کننده است.ھنور 

 دیگه به من باقی مونده.توی دلم خوشحالمنان چرت ھم بزنم! ھر چند گاه چشمامو باز می کنم و موقعيت خودمو جستجو می کنم فقط یک نفر

پيش بود که ھمين بھانه رو برای ھم اتاقی ھاکه ناگھان صدای سرماخورده شاطر بلند می شه آقایان و خانوم ھا پخت تمام شد.ھمين چند روز 

ز شاطر خواھش می کنم رحمی به حال و روز منآوردم و سفره صبحانه شونو خالی گذاشتم.بد جور آبروریزی می شد زود چرتمو پاره می کنم و ا

می شه...و ھم اتاقی ھای گشنه ام داشته باشد باTخره از اون ھمه خواھش و تمنا سھم منم فقط یک نون 

م اعصابموبه ھم ریخته. دقيقه است و باید سریع آماده رفتن به دانشگاه باشم صدای پيامک و تک زنگ ھای تلفن ھمراھ٢٠ و ٧▪ ساعت 

.. پس مجبوریم با ھر زحمتی شده تميزشدارم از سرویس جا می مونم و تازه یادم می آد لباسمو ھم نشستم.دانشجو و پرستيژ دانشجویی.

ھا ھم اون قدر شلوغند که امکان نفسکنم و راھی ایستگاه بشم.تاکسی ھا یکی پس از دیگری پر می شن و از جلوم رژه می رن.اتوبوس 

کشيدن رو برات مشکل می کنن... آقا دربست...

ی شوم وسط خيابون می دوم.وقتی دقيقه و سرویس دانشگاه عزم رفتن داره گام ھامو اون قدر تند بر می دارم که تازه متوجه م۴۵ و ٧▪ ساعت 

م زرنگی به خرج می دم و از تاکسی ھای سرخجالت می کشم که سرویس کلی از من دور شده و زیر نگاه ھای اطرافيان دارم له می شم.از خود

قطع می کنه و ...ميدون خواھش می کنم منو تا اتوبوس دانشگاه برسونه.راننده که بيشتر از من زرنگه قيمت رو 

قه می کنن تا وقت خالی بی دقيقه است و من به سCمتی وارد دانشگاه شدم بچه ھا از ھر طرف به سراغم می آن و ابراز ع١٠C و ٨▪ ساعت 

ا یکی یکی رو کنارمی زنم و با کلی گشتنکCسی شونو با احوال پرسی و تعریف کردن با من پر کنن.می دونم از دستم ناراحت ھم می شن ام

 شدم ھمه متوجه می شن به اندازه کافیدر سالن باTخره کCسمو پيدا می کنم.باز ھم نگاه استاد و پچ پچ ھای ھم کCسی ھا... بنفش که

خجالتم داده اند.

 ناشی از صدای مسخره تلفن ھمراه یک نفر از ھمھر از چند گاه وادارم می کند تا به چرت زدن ھای تمام نشده اول صبحم ادامه بدم شليک خنده

! امان از دست ھم اتاقی ھا.صدای سر وکCسی ھا چرتمو پاره می کنه.ھمه به من خيره شدن خدای من این صدا از داخل کيف من بلند شده

دانشگاه برسونم خدای من این جا ھم مجبورم بهصدای روده ھا مجبورم می کنه خودمو به خرج بندازم و برای خوردن یک صبحانه خودمو به بوفه 

خاطر ترس از آبرو پول صبحانه دوستان را تقبل کنم.

ـ باورکنيد خسيس نيستم...

دم عCقه ام به این کCس از خنگی خودم نشات میباز ھم استاد... از تدریسش ھيچ چيز عایدم نمی شه، بارھا و بارھا به این فکر کردم شاید ع

 جلسه غيبت و ھمان٣ باز ھم فقط به خاطر گيره اما مدت ھاست به این نتيجه رسيدم بھره گيری من از خوندن کتاب بھتر از حضور در کCسه

ای سلف سرویس دانشگاه چلو کبابه، ازمسئله حذف دروس امتحانی، از آن طرف ھم کCسی ھا اشاره می کنند بلوتوث ھا روشن...امروز غذ

حکایت مشکل دار غذاھای سلف سرویس...ھمھمه و سر و صدای دانشجویان سلف کامC می توانم متوجه شوم که باز ھم کباب ھای کش دار و 

ت: ھيچ دست پختی به دست پخت مامان نمیبی خيال.بوی کباب آشپزخانه سلف واقعا وسوسه برانگيزه، به یاد آقا جونم می افتم که می گف

رسه...

Cس تشکيل نمی شه... دقيقه بعدازظھر که از گوشه و کنار به گوش می رسه پرواز امروز استاد کنسل شده و امروز ک٢٠ و ٣▪ ساعت 
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ھم کCسی ھا عاشق درس دادنش بودند، نمی دونم خوشحال باشم یا ناراحت.

و صدای سر و صدای بچه ھا کامC حکایت ھمون▪ بوی عرق کفش ھای جلوی در اتاق ھای خوابگاه حالمو یه جوری می کنه دراتاق ما نيمه بازه 

صورتم و صدای غرولند و جيغ و فریادھامدعواھای ھميشگی رو تداعی می کنه و حتی متوجه می شم وارد اتاق شدم که بالش محکم خورد تو 

تمام فضا رو پریشون کرده.

ه به خودم فشار می آرم و آروم می شم...یادم می آد صدای کلفت من از ھمون عنفوان کودکی برای ھمه عذاب آور شده بود... پس یه خورد

ظرف شستن و نظافت اتاق غوغایی شده بود.یکی از▪ خنده ھم اتاقی ھا اون قدر بلنده که آدم کمتر می تونه تصور کنه تا چند لحظه پيش بر سر 

یی وادار کنه.گاھی اوقات ھم اتاقی ھا واقعابچه ھا عشق موسيقيه و استعداد زیادی داره تا ھم اتاقی ھا رو به شادی و شيطنت ھای دانشجو

انشجویی آغاز کنه.ھمه نگرانی اش از اینه کهدوست داشتنی اند.با ھزار قرض و قوله قراره به زودی زندگی مشترک شو به ھمين ازدواج ھای د

اد بره و دوباره مشروط بشه...استعداد ھم اتاقینتونه با مشکCت مالی دانشجویی و درس و دانشگاه کنار بياد و این ترم ھم حاصل زحماتش بر ب

 دانشجو سير بشه.باز٨ عدد تخم مرغ شکم ۶نی ھا برای دلجویی کردن واقعا فوق العاده است.شام به عھده منه قراره با تنھا موجودی مان یع

ھای چرکين آشپزخانه پخش بشه.ھيچ چاره ای ندارم تاھم حکایت ھمان نيمرو... منتھا نيمرویی که قراره بر اثر سھل انگاری بنده به روی موزایيک 

حتياط زیاد شام امشب رو از روی موزایيک ھااTن ھم، ھم اتاقی ھا کلی انتظار کشيده اند.به دست و پا چلفتی خودم کمی شک می کنم و با ا

جدا می کنم.خوشبختانه ھيچ کس متوجه این شاھکار نشد.اما با مقداری شرمندگی ...

 شانس است یا ھم تقدیر!یک خيابان باTتر مغازهھر کدام سھم خود را گذاشته و به قيد قرعه کسی را به عنوان مسئول خرید انتخاب می کنند.یا

 ھزار٢٠ ھزار تومانی، شال گردن ھای ۵ ھزار تومانی، لباس ھای گرم ٧٠ھای لوکس رغبتم را برای گشت و گذار بيشتر می کند.کاپش ھای 

تومانی، چشمانم را می بندم و از کنار مغازه ھا یکی یکی عبور می کنم.

ازم کامC مطمئن می شوم باید دور چند قلم کاT▪ دست به ھر کاT که می زنم برق از چشمانم گذر می کند.نگاھم را به محتوای کيف پول می اند

را خط قرمز بکشم.

ـ به یاد دست ھای پر پدر...

▪ صدای غرولندھا و بازجویی ھای مسئول خوابگاه دوباره گرفتارم کرده است.

چشم این آخرین دفعه است که تکرار می شود.

ن را به تن روز است تمام شده.ھم اتاقی ھا چاره این سرمای سخت را سال ھاست که می دانند، لباس ھایشا٣▪ شب سردی است نفتمان 

می کنند، شب ھا خوابگاه چه قدر سرد است.....

منبع : وب سایت رسمی روزنامه خراسان
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