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سرمقاله

هم زمان با آغاز سال تحصیلی و بهار دانش، با استقبال دانشگاه ها، جوانان برگزیده و برومند ایران اسالمی در میان 

شور و شادی خانواده، اطرافیان و دوستان؛ ، وارد یکی از مهمترین برهه های زندگی خود می شوند. دانشجویان آگاه 

ــالمی ـ ایرانی را پی ریزی می كند به افرادی  ــگاهی كه بنیان های تمدن نوین اس و بیدار به خوبی می دانند كه دانش

دلسوز، متعهد و كوشا می اندیشد. دانشجویان جدید الورود با الگو قرار دادن عالمان پارسا، دانشمندان متعهد و معتقد 

و اندیشمندان دیندار، پایه و اساس زندگی دانشجویی خود را بر بنیانی محکم استوار خواهند كرد.

ــالمی از تقدس خاصی  ــود، در دانشگاه اس ــری می ش ــان و جامعه بش ــک علم و دانش كه موجب اعتالی انس بی ش

ــگاه اسالمی همان جایگاهی را دارا است كه رسول گرامی اسالم و ائمه طاهرین بدان  ــت، علم در دانش برخوردار اس

تأكید دارند. لذا آموختن دانش نیز به حکم حدیث نبوی »فریضه« است. »اطلبوا العلم فریضه علی كل مسلم«

با گرامی داشت ورود خجسته جوانان پرشور و متعهد به دانشگاه های كشور، توجه دانشجویان عزیز به ویژه دانشجویان 

ــجویی الزامات و ضرورت هایی  جدید الورود را به این موضوع مهم جلب می نمایم كه زندگی، رفتار و فرهنگ دانش

دارد كه اهم آن به قرار زیر است:

 در نظام مقدس جمهوری اسالمی بین دانشجویان و مسئوالن كشور و دانشگاه اختالف و فاصله ای وجود ندارد.

ــئوالن كشور و نظام دارند،  ــجو و مس ــمنان كه قصد جدایی بین دانش ــجوی آگاه در مقابل توطئه های دش  دانش

آگاهانه ایستادگی می كند.

 در فرایند تبدیل دانش آموز به دانشجو توجه به برنامه های آموزشی و فرهنگی دانشگاه ضروری است.

 دانشجوی متعهد و آگاه در تحصیل علم از هیچ كوششی دریغ نمی كند و در كنار علم اندوزی از كسب مهارت ها 

و انجام فعالیت های دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی غفلت نمی ورزد.

ــگاه به عنوان مکانی مقدس، ارتباط اجتماعی و انسانی مناسب با كاركنان،  ــتاد، حفظ حرمت دانش  احترام به اس

روابط دوستانه با هم شاگردی ها و دانشجویان، اصول اخالقی دانشجوی آگاه و متعهد است.

 فرصت های یادگیری در دانشگاه فراوان است. افراد موفق با كنجکاوی و پرسشگری ضمن استفاده از امکانات 

و تجهیزات علمی دانشگاه در پیوندی استوار با استادان همواره پرسشگر و از یادگیری غفلت نخواهند كرد.

 دانشجویان به عنوان گروه مرجع الگوی جامعه هستند، بنابراین دانشجوی مسلمان و متعهد عالوه بر علم آموزی  

ــت. تعهد اجتماعی و اخالقی نسبت به جامعه و وفاداری به كشور آرمان های  ــالت فرهنگی و اجتماعی اس دارای رس

انقالب اسالمی و رفتار مناسب لوازم اصلی عمل به رسالت فرهنگی و اجتماعی دانشجوی آگاه است.

 زندگی دانشجویی به دلیل اینکه موقعیت جدیدی است، هنجارهای اجتماعی، شبکه دوستان جدید و آگاهی های 

ــتان جدید باید به هنجارهای اجتماعی و خانواده توجه  تازه ای در اختیار افراد می گذارد، در گزینش هنجارها و دوس
داشت. 

ــت. دانشجوی متعهد موفق كه  ــه دینی همواره تعلیم با تهذیب و دانایی با دینداری همزاد و همراه اس  در اندیش

خوشه چین خرمن دانش، است جامه ای از پارسایی نیز برتن دارد.

با آرزوی توفیق الهی 

                      علی آدمی
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــگاه ها و مراكز آموزش  ــجویان عزیز و كاركنان ارجمند دانش ــتادان محترم، دانش اس

عالي كشور
ــالم و عرض ادب و احترام، شروع سال تحصیلي جدید و فرا رسیدن بهار دانش  با س
و پژوهش را به جامعه دانشگاهي كشور، فرهیختگان و سرآمدان عرصه علم و عمل 

تبریک مي گویم. 
ــرورزي، عدالتخواهي و  ــت. مه ــت دانش و ارزش اس ــاه مهر، ماه فضیل ــاه، م مهرم
ــالمي، نتیجه معرفت و هدایت  ــهاي واالي جامعه اس معنویت گرایي به عنوان ارز ش
ــش علمي هدفمند دانشجویان و پژوهشگران،  ــت و در سایه تالش و كوش الهي اس
ــاهد  ــمگیر را به عنوان وعده هاي حتمي الهي ش توفیقات بزرگ و موفقیت هاي چش

خواهند بود. والّذیَن جاَهدوا فینا لنهدینَُّهم ُسُبلَنا )سوره مباركه عنکبوت- آیه 69(
اینجانب سال جاري را كه از سوي مقام معظم رهبري )مد ظلّه العالي( به عنوان سال 
ــرمایه ایراني« نام گرفته است، فرصت مناسبي براي  »تولید ملي، حمایت از كار و س
بسط و گسترش فعالیت هاي علمي و پژوهشي با ویژگي تولید علم بومي و با رویکرد 
تبدیل علم به ثروت مي دانم و از همه شما عزیزان مي خواهم كه به فضیلت علم خود 
ــور و بهبود وضع معیشتي مردم كه ولي نعمتان ما  ــرفت اقتصادي كش بیفزایید و پیش
هستند را سرلوحه و محور هر گونه تالش و برنامه ریزي علمي در رشته هاي مختلف 

تحصیلي قرار دهید.
ــرفت  ــایش و پیش ــالمي و گش ــد متعال تحقق آرما نهاي بزرگ انقالب اس از خداون
ــیني درخت تنومند  ــکوفایي و به بارنش ــور را كه محصول ش روزافزون اقتصادي كش
ــگاهي است، مسألت مي نمایم  ــاخه ها و رشته هاي دانش دانش و پژوهش در همه ش
ــجویان و كاركنان عزیز را  ــالمتي، سرافرازي و موفقیت استادان محترم و دانش و س

خواستارم.
با آرزوي توفیقات الهي

                                                                          كامران دانشجو

پیام وزیرعلوم، تحقیقات و فناوري

به مناسبت آغاز سال تحصيلي 91-92
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مروری بر بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی و مطالبات ایشان؛

رسالت هاي دانشجوي متعهد

ــیدن  ــه اصلي رس ــال و پای ــان دو ب ــم و ایم عل
ــدون ایمان  ــتند. علم ب ــه كمال هس ــان ها ب انس
ــان ناآگاهانه خطر غرق  ــد و ایم فاجعه مي آفرین
ــاي جاهالنه را در  ــدن در تعصبات دینداري ه ش
ــناخت  ــن دارد. ایمان را در پرتو علم باید ش كمی
و ایمان در روشنایی علم از خرافات دور می ماند. 
ــان به جمود و  ــادن علم از ایمان، ایم ــا دور افت ب
ــود چرخیدن و  ــدت به دور خ تعصب كور و با ش
ــود. آنجا كه علم  راه به جایی نبردن تبدیل می ش
ــت، ایمان مؤمنان نادان وسیله ای  و معرفت نیس
است در دست منافقان زیرك كه نمونه اش را در 
ــالم و در دوره های بعد به اشکال  خوارج صدر اس
ــدون ایمان نیز  ــده و می بینیم. علم ب مختلف دی
ــت، چراغی است  ــت در كف زندگی مس تیغی اس
ــت دزد برای گزیده تر بردن  در نیمه شب در دس
كاال. این است كه عالم بی ایمان امروز، با جاهل 
ــان دیروز، از نظر طبیعت و ماهیت رفتارها  بی ایم
و كردارها كوچک ترین تفاوتی ندارد. علم بهترین 
ــان برای وصول به مقاصد و پیمودن  مددكار انس
ــردن انتخاب كرده،  ــی كه او برای طی ك راههای
ــت. اگر به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  اس
ــگان در روز 14 مهر ماه 1389 نیز  در دیدار نخب
نگاهی بیندازیم، می بینیم كه ایشان كدام علم را 
برای انسان ها مناسب می دانند: » آن علمی كه ما 
مي خواهیم، همراه با تزكیه است. همین آیاتی كه 
ــه تالوت كردند، به این نکته اشاره  اول این جلس
ــوال منهم  ــو الّذی بعث فی األّمّیین رس دارد: »ه
ــم و یعلّمهم الکتاب و  ــوا علیهم ایاته و یزّكیه یتل
ــت. تربیت دین، تربیت  الحکمة«. اول، تزكیه اس
ــت. چرا اول تزكیه؟  ــالم این اس قرآن، تربیت اس
برای اینکه اگر تزكیه نبود، علم منحرف میشود. 
علم یک ابزار است، یک سالح است؛ این سالح 
ــت یک انسان بدطینت، بددل، خبیث  اگر در دس
ــه چیز دیگری  ــرار بگیرد، جز فاجع و آدمکش ق
ــت  ــالح مي تواند در دس نمی آفریند؛ اما همین س
ــان ها، دفاع از  ــان صالح، وسیله  دفاع از انس انس
ــد. این علم را  ــوق مردم، دفاع از خانواده باش حق
ــت گرفت كه با تزكیه  ــتی آن وقتی در دس بایس

همراه باشد.«
ــجویان بعنوان بخشی از بدنه  در این میان، دانش
ــان جامعه وظایفی دارند كه باید به آن عمل  عالم
ــان را با یکدیگر  ــد علم و ایم ــجو بای كنند. دانش
ــازد و از یکی برای كمال دیگری بهره  عجین س
ــم و ایمان به مثابه دو بال  برد. به این ترتیب، عل
ــره كوچک تر برای  ــان و در دای ــک انس برای ی
ــجو به حساب می آید و این دو بال می تواند  دانش
ــاند. دانشجوي مسلمان وظیفه  او را به كمال برس
دارد براي ارتقاي هر دو بال كمال انساني، تالش 

خستگي ناپذیر داشته باشد. 
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دانشجو قشر فرهیخته اي است كه انتظارات از او 
ــار جامعه بسیار بیشتر است.  نسبت به دیگر اقش
ــجویان،  ــدن این توقعات از دانش براي برآورده ش
ــل، تحقیق،  ــالت هایی چون؛ تهذیب، تحصی رس
ــي،  آرمانخواه ــماني،  جس ــي  آمادگ و  ورزش 
ــتقالل طلبي و آزادگي و حریت   عدالت طلبي، اس

بر عهده او قرار دارد.
ــیاري در  ــالش خالصانه، هوش ــان عمیق، ت ایم
ــت، و  ــت در برابر دوس ــمن، گذش ــناخت دش ش
ایستادگي و مقاومت شجاعانه از دیگر ویژگي هاي 
دانشجو است و اینها میراث گرانبهایي است كه از 
دانشجویانی شهید چون شهید علم الهدی، باكری 
ــگاهي رسیده و باید كه  ــل امروز دانش و... به نس
ــودن و خالص كردن اهداف  ــا در میدان عمل ب ب

پاسداشت شوند.
ــر دانشجو با  امروزه بزرگ ترین آفت هایی كه قش
ــت، حركت هایی است كه از سوی  آن روبه رو اس
ــالمی و انقالب پایه ریزی شده  دشمنان نظام اس
ــمن سعی در تبلیغ آنها در میان دانشجویان  و دش
ــخصي،  ــراي زندگي ش ــت. درس خواندن ب اس
ــبت به مسائل جامعه و آنچه  بي اهمیت بودن نس
ــه در جامعه مي گذرد ، بي عالقگی و بي  اهمیت  ك
ــدم توجه به معنویت  ــبت به جامعه و ع بودن نس
ــت كه دشمن  خود و جامعه از جمله تحركاتی اس
ــمن  ــران جنگ نرم با دش قصد نفوذ آنها در افس

را دارد. 

دانشجویان ارزش های انقالب را 
انتقال دهند

 
ــالمی با اشاره به بیداری  رهبر معظم انقالب اس
ــورهای گوناگون  ــالمی كه هم اكنون در كش اس
ــی از انقالب  ــت، این اتفاقات را ناش رخ داده اس
اسالمی ایران می دانند كه توانسته به عنوان یکی 
از انقالبات قرن بیستم، خود را به دیگران معرفی 
ــورها نیز  كرده و بتواند بر روی مردمان دیگر كش
ــدار روز 19 مرداد ماه  ــان در دی تاثیر بگذارد. ایش
ــکل های  ــا مخاطب قرار دادن تش ــود ب 1390 خ
ــگاهها، ادامه انتقال  ــجویی و نخبگان دانش دانش
ــران را منوط به  ــالمی ای ــای انقالب اس ارزش ه
ــر می دانند: »شما تشکل های  فعالیت این دو قش
ــجویی  ــدگان و نخبگان دانش ــجویی و زب دانش
ــتید؛ در واقع گلچینی از مجموعه  عظیم چند  هس
ــجویی كشور هستید كه اینجا جمع  میلیونی دانش
ــد. بدانید این  ــما باید تصمیم بگیری ــده اید. ش ش
ــته  حركت مبارك و متکی به این ارزش ها، وابس
ــت به انگیزه، همت، شجاعت، قدرت تفکر و  اس
ــتید كه باید این را  ــخ شما.  شماها هس عزم راس

ادامه بدهید.«

تشکل دانشجویی متعهد

ــجویی  ــکل های دانش ــگاه رهبر انقالب تش از ن
ــکل هایی هستند كه فعاالنه در تمامی  متعهد تش
عرصه های انقالب حضور داشته باشند. نکته مهم 
در این زمینه این است كه تشکل های دانشجویی 
ــالمی بعنوان  ــت از انقالب اس باید وظیفه حراس
یک انقالب فرهنگی را بر عهده گیرند. ایشان در 
بخش دیگری از دیدار خود با دانشگاهیان در روز 
ــاه 1390 فرمودند: »اولین توصیه ای  19 مرداد م
ــجویی  ــکل های دانش ــه مجموعه  تش ــه من ب ك
ــور  ــجویی و كش ــائل دانش كه در زمینه های مس
ــد، دارم، این  ــه چیز فکر مي كنن ــالب و هم و انق
ــت: شما وقتی نگاه مي كنید به جبهه  معارض،  اس
ــتکبار، جبهه  ظلم، جبهه  سرمایه دارهای  یعنی اس
ــت ها و و و، به  ــی، كارتل ها، تراس كالن بین الملل
ــگاه كنید. یک جبهه   ــم یک جبهه به آنها ن چش
ــود دارد در مقابله  با انقالب  ــته ای وج به هم پیوس
ــوی و دینی و  ــالب معن ــک انق ــالمی كه ی اس
ــم یک  ــت. وقتی به چش فرهنگی و اعتقادی اس
ــگاه كردید؛  ــه اینها ن ــته ب جبهه ی به  هم  پیوس
ــای واقعی خودش را  ــی از كارهای اینها معن خیل
ــجو یا  ــئله، وظیفه  دانش ــان مي دهد. این مس نش
ــخص مي كند. در  ــکل های دانشجویی را مش تش
ــت  همین قضیه  این ترورها، من عقیده ام این اس
كه بچه های تشکل های دانشجویی در این قضیه 
كوتاه آمدند؛ یعنی كم عملی نشان دادند. باید این 
ــه نه اینکه بزرگ  ــه را بزرگ مي كردید. البت قضی
ــت - همان جور  كنید - چون خودش بزرگ اس
ــا حتی ندیدیم  ــت، منعکس مي كردید. م كه هس
تشکل های ما پوستر این شهدا را هم چاپ كنند، 
ــان اینها را نگه  ــر كنند، پخش كنند، یادم منتش
ــود؛  دارند. نه، این موضوع اصال نباید فراموش ش

این كار كوچکی نیست.«

تشکل های دانشجویی و کارهای 
فکری و فرهنگی هدفمند

تشکل های دانشجویی در كنار فعالیت های دیگر 
خود آنچه را كه نباید به فراموشی بسپارند، انجام 
ــت.  كارهای خود با برنامه ریزی و هدفگذاری اس
ــم له، لزوم انجام كارهای فکری و فرهنگی  معظ
ــده و عمیق  ــورت هدفمند، برنامه ریزی ش به ص
ــکل های دانشجویی می دانند.  را جزو وظایف تش
ــخنان خود درباره تشکل های  ایشان در ادامه س
ــاه 1390 خود  ــجویی در دیدار 19 مرداد م دانش
فرمودند: » یک وقت هست كه دشمن به عرصه  
ــکار مي كند؛ اینجا شما باید  ــگاه تهاجم آش دانش
حضور آشکار داشته باشید؛ مثل مسائل دوره  فتنه 
88 و امثال اینها. یک وقت هست كه نه، آنچنان 
تهاجم آشکاری وجود ندارد؛ اینجا بایستی حضور 
ــجویی، حضور عمیق فکری  مجموعه های دانش
ــائل  ــی، درباره  مس ــائل كالم ــد. درباره  مس باش
ــائل  ــائل تاریخ، درباره  مس ــی، درباره  مس اخالق
ــائل  ــق بکنید. درباره  مس ــالب باید كار عمی انق
گوناگون كشور كار كنید. فرض كنید شما درباره  
بانک مركزی، درباره  نظام سالمت، درباره  مسئله  
جهاد اقتصادی تحقیق مي كنید؛ این بسیار خوب 
ــائل  ــود. درباره  مس ــت، اما به اینها اكتفاء نش اس
ــرد. درباره   ــق انجام بگی ــی، كارهای عمی كالم
ــور، كارهای غیر احساساتی  ــائل سیاسی كش مس

انجام بگیرد.«

جلوگيری از ترویج انواع ابتذال

ــالمی ایران، سال هاست كه  دشمنان انقالب اس
برای شکستن مقاومت جوانان جمهوری اسالمی 
ایران دست به ترویج ابتذال فرهنگی و هنری در 
ــه دیگر رهبر معظم  ــت. توصی میان آنان زده اس
ــکل های دانشجویی در  ــالمی به تش انقالب اس
ــدار 19 مرداد ماه 1390 خود به این گروه این  دی
ــی، ابتذال اخالقی  ــت كه :»از ابتذال فرهنگ اس
ــود و با آن مواجهه بشود. امروز  ــدت پرهیز ش بش
یکی از سیاست های دشمن، ترویج ابتذال است. 
ــتکبار مبارزه كنید. همین طور  با این سیاست اس
كه آنها تحریم اقتصادی را برنامه ریزی مي كنند، 
ــن طور ترویج ابتذال را برنامه ریزی مي كنند  همی
ــی از  ــت؛ این ناش ــعارگونه نیس - این ادعای ش
ــینند  ــا اطالع داریم - می نش ــت؛ م اطالعات اس
طراحی مي كنند، برنامه ریزی مي كنند؛ مي گویند 
ــتن مقاومت جمهوری اسالمی، باید  برای شکس
ــرد؛ یعنی به قضایا  ــن جوان ها ترویج ابتذال ك بی
ــتی  ــی مي دهند. خب، با این بایس ماهیت سیاس

شما تشکل های دانشجویی و 
زبدگان و نخبگان دانشجویی 

هستيد؛ در واقع گلچينی از 
مجموعه  عظيم چند ميليونی 
دانشجویی کشور هستيد 

که اینجا جمع شده اید. شما 
باید تصميم بگيرید. بدانيد 

این حرکت مبارك و متکی به 
این ارزش ها، وابسته است 
به انگيزه، همت، شجاعت، 

قدرت تفکر و عزم راسخ شما.  
شماها هستيد که باید این را 

ادامه بدهيد
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ــه كرد، مقابله كرد؛ البته مقابله  صحیح كه  مواجه
این یک نوع ایستادگی بسیار ارجمند در مواجهه  

با نقشه های استکبار است.«

علم در خدمت معنویت

ــت، علمی كه در راه خدمت به  كدام علم بهتر اس
ــد، یا علمی كه نتیجه آن بمب اتم  ــریت باش بش
می شود و به ظلم و ستم به دیگر انسان ها منتهی 
ــه در خدمت به معنویت  ــود. یقینا، علمی ك می ش
باشد، برای انسا ن ها مناسب تر و بهتر است. رهبر 
انقالب در دیدار با نخبگان جوان در روز 14 مهر 
ماه 1389 ویژگی های این علم را بیشتر توصیف 
ــرای معنویت،  ــرای خدمت، ب ــد: »علم را ب كردن
برای پیشرفت فضائل انسانی، برای دفاع حقیقی 
ــم. ثروت ملی و  ــان باید فرا بگیری از حقوق انس
اقتدار ملی باید برای این باشد كه این ملت بتواند 
ــم عدالت را در  ــنت رایج جهان، پرچ برخالف س

ــم؛ به مظلوم  ــی زور نگویی ــت بگیرد. به كس دس
كمک كنیم؛ با ظالم مقابل و مواجه شویم؛ جلوی 

ظالم را بگیریم.« 
ــای  ــم در راه ارزش ه ــم عل ــه می خواهی چنانچ
ــی قرار بگیرد باید تزكیه نیز همزمان با آن  اخالق
ــان انجام شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای  در انس
در همان دیدار نکته مهمی را خاطرنشان كردند: 
ــوزان و صاحبان علم در  ــی كه علم آم »اگر روش
دنیا در این 200 سال 300 سال دنبال كردند، ما 
هم ته صف آنها بایستیم، راهی كه آنها رفتند، ما 
هم همان راه را برویم، اینکه هنری نیست؛ اینکه 
ــت كه انسان از جان خودش برای آن  هدفی نیس
ــتی راه جدیدی را باز كنیم.  مایه بگذارد. ما بایس
ــا دارا بودن  ــت كه یک ملتی ب راه جدید این اس
ــه همه چیز دیگر  ــم و اقتدار علمی - ك ابزار عل
ــی آورد - انگیزه های الهی  را به دنبال خودش م
ــی و اخالق الهی را در دنیا علم  و ارزش های اله

كند و پرچمش را برافرازد.«

  
 لزوم تقویت مبانی معرفتی

ــت كه  تقویت مبانی معرفتی یکی از مواردی اس
ــال  رهبر انقالب در یازدهمین روز ماه رمضان س
ــال  ــا 31 مرداد ماه این س ــه مصادف ب 1388 ك
ــجویان بر آن تاكید داشتند:  بود در دیدار با دانش
ــی معرفتی را  ــا و خواهرها! تقویت مبان »برادره
ــروز كه نگاه مي كنم،  ــدی بگیرید. البته من ام ج
ــه با هفت هشت سال پیش كه  می بینم در مقایس
ــکیل میشد  ــه تش ماه رمضان در همین جا جلس
ــتان می آمدند صحبت مي كردند، توجه به  و دوس
ــده  ــجوها قوی تر ش مبانی معرفتی در بین دانش
ــت.  ــت. تقویت مبانی معرفتی خیلی الزم اس اس
ــی، ضررهای بزرگی به مجموعه   ضعف این مبان
ــکل ها خواهد  ــجویی كشور و مجموعه  تش دانش

زد.«

دانشجوی متعهد باید بانی 
برگزاری کرسی آزاداندیشی 

باشد

ــالمی چند سالی است كه  رهبر معظم انقالب اس
به طور مکرر بر برگزاری كرسی های آزاداندیشی 
ــزاری این  ــد. برگ ــد دارن ــره تاكی ــد و مناظ و نق
ــی ها، یکی از وظایف دانشجویان متعهد در  كرس
دانشگاه ها است و نتیجه این كرسی ها عیان شدن 
ــان این موضوع را  حق از باطل خواهد بود و ایش
ــرت آیت اهلل  ــه دارند. حض ــجویان مطالب از دانش
ــور در  خامنه ای در دیدار با جمعی از نخبگان كش
روز ششم آبان ماه 1388 فرمودند: »شما كرسی 
ــی را، كرسی آزادفکری معرفتی  آزادفکری سیاس
ــگاه  ــگاه تهران، تو همین دانش را تو همین دانش
ــر به وجود  ــگاه امیركبی ــریف، تو همین دانش ش
ــان  ــجو بروند، آنجا حرفش بیاورید. چند نفر دانش
ــر را نقد كنند، با همدیگر  را بزنند، حرف همدیگ
مجادله كنند. حق، آنجا خودش را نمایان خواهد 
ــی  ــود كه كس كرد. حق اینجوری نمایان نمي ش
ــد. اینجوری كه حق  ــک انتقادی را پرتاب بکن ی
ــود. ایجاد فضای آشفته   ــت فهمیده نمي ش درس
ذهنی با لفاظی ها هیچ كمکی به پیشرفت كشور 
ــما تجربه ی این پدر پیرتان را در این  نمي كند. ش
ــک مي كند به  ــید. آنی كه كم ــته باش زمینه داش
ــور، آزادی واقعِی فکرهاست؛ یعنی  پیشرفت كش
ــردن، آزادانه مطرح كردن، از هو و  آزادانه فکر ك
جنجال نترسیدن، به تشویق و تحریض این و آن 

هم نگاه نکردن.« 
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ــوم،  ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون
ــزی  ــؤولیت برنامه ری ــاوری مس ــات و فن تحقیق
ــی و اجتماعی  ــای فرهنگ ــاماندهی حوزه ه و س
ــان محترم  ــجویان و كاركن ــاتید، دانش برای اس
ــور را بر  ــز آموزش عالی كش ــگاه ها و مراك دانش
ــی موضوعات  ــن معاونت در برخ ــده دارد. ای عه
ــواردی نیز به صورت  ــتقیم و در م به صورت مس
غیر مستقیم با جامعه هدف دانشگاهی در ارتباط 
ــت. جناب آقای دكتر غالمرضا خواجه سروی  اس
ــی معاونت فرهنگی  ــه در دولت نهم، قائم مقام ك
ــر مطالعات فرهنگی  ــی و مدیركلی دفت و اجتماع
ــی این معاونت را بر عهده  و برنامه ریزی اجتماع
ــت، با خداحافظی دكتر محمدباقر خرمشاد از  داش
ــوان معاون  ــال 1388 به عن ــن معاونت، در س ای
ــجویی وزارت علوم انتخاب شد.  فرهنگی و دانش
ــروی موضوعات  ــا دكتر خواجه س در گفت وگو ب
مهمی مورد سوال واقع شد كه برخی از آنها برای 
جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان بسیار جالب 

توجه است.

جن�اب آق�ای دکت�ر خواجه س�روی، در 
ابت�دای ای�ن گفت وگو شایس�ته اس�ت 
وزارت  اجتماع�ی  و  فرهنگ�ی  معاون�ت 
عل�وم را ب�ه دانش�جویان جدیدال�ورود 

معرفی بفرمائيد:
ــگاه ها را به  ــد دانش ــی جدی ــال تحصیل آغاز س
ــه عزیزان  ــوص ب ــجویان و بخص ــی دانش تمام
ــک عرض می كنم. امیدوارم كه  جدیدالورود تبری
ــجویان با روحیه  ــگاهیان بویژه دانش قاطبه دانش
ــوزی، باعث  ــی و علم  آم ــداری، آرمانخواه دین م
ــوی افق های  ــت به س ــور و حرك ــرفت كش پیش
متعالی شوند. معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت 
ــت كه  ــوم، یکی از پنج معاونت وزارتخانه اس عل
ــگاهی  ــور فرهنگی و اجتماعی جامعه دانش به ام
ــف ما فقط به  ــردازد. بنابراین، وظای ــور می پ كش
امور مرتبط با دانشجویان خالصه  نمی شود، بلکه 
ــای هیأت علمی و  ــاتید و اعض امور فرهنگی اس
كاركنان دانشگاه ها، مراكز پژوهشی و پارك های 
ــز در این معاونت  ــم و فناوری وزارت علوم نی عل
ــی و اجتماعی  ــت فرهنگ ــود. معاون انجام می ش
ــه دفتر با عنوان های دفتر  وزارت علوم دارای س
ــات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی، دفتر  مطالع
ــت  ــر نظارت و ارزیابی اس ــور فرهنگی و دفت ام
ــا ادارات و گروه های  ــک از این دفاتر ب كه هر ی
ــد. دفتر  ــر عهده دارن ــود، فعالیتی را ب ــاص خ خ
ــی و برنامه ریزی اجتماعی اتاق  مطالعات فرهنگ
ــت. این  ــی و اجتماعی اس ــر معاونت فرهنگ فک

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقيقات و فناوری:

پیشرفت کشور با همراهی عالمان 
ملکوتی محقق می شود
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ــر محلی برای ایده پردازی و برنامه ریزی های  دفت
ــت.  ــگاهیان اس فرهنگی و اجتماعی برای دانش
ــت و این  ــی مجری ایده هاس ــر امور فرهنگ دفت
ــا را به پدیده تبدیل می كند. دفتر نظارت و  ایده ه
ارزیابی به رصد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
ــگاه ها و مراكز پژوهشی می پردازد و آنها  در دانش
ــدی و ارزیابی می كند. با توجه به مصوبه  را رده بن
شورای توسعه فعالیت های قرآنی زیر نظر شورای 
ــعه  ــی، بزودی مركز توس ــالب فرهنگ عالی انق
ــش فعالیت های قرآنی در وزارت  آموزش و پژوه

علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل خواهد شد.

فعاليت ه�ای فرهنگ�ی و اجتماع�ی این 
معاونت از چه سنخی است؟

ــی وزارت علوم در  ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون
ــه برگزاری  ــای خود اقدام ب ــی از فعالیت ه بخش
ــد.  ــری می نمای ــی و هن ــنواره های فرهنگ جش
ــم و عکس  ــنواره فیل ــنواره هایی چون جش جش
ــنواره تئاتر دانشجویی، مسابقات  دانشجویی، جش
از  ــم  )اع ــگاهیان  دانش و  ــجویان  دانش ــی  قرآن
ــرات تلخ و  ــنواره خاط ــاتید و كاركنان(، جش اس
ــنواره های دیگر بیشتر  شیرین دانشجویی و جش
ــی  ــور فرهنگی و هنری در چارچوبی ارزش به ام
ــار فعالیت های فوق،  ــوی می پردازد. در كن و معن
ــتمل بر  ــجویی، مش ــی از فعالیت های دانش برخ
ــائل اجتماعی است. اموری چون تشکل های  مس
ــجویی و انجمن های  ــجویی، نشریات دانش دانش
ــت. در سال های  علمی در زمره این فعالیت هاس
ــنواره ای با نام  ــورت ابتکاری، جش ــر و به ص اخی
ــط  ــالیانه توس ــه صورت س ــنواره حركت ب جش
ــود كه  معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می ش
ــگاه ها در  ــای علمی دانش ــای انجمن ه فعالیت ه
معرض داوری و بازدید دانشگاهیان و دانشجویان 
قرار می گیرد. حركت جدیدی كه طی چند سالی 
ــده  كه از عمر دولت نهم و دهم می گذرد آغاز ش
این است كه سعی كردیم تشکل های سیاسی به 
ــد و كار اصلی خود را  ــیر اصلی خود بازگردن مس
ــن، تعداد انجمن های علمی  انجام دهند. همچنی
ــجویی نیز از 600 انجمن در سال 1383 به  دانش
ــیده  ــه هزار انجمن در حال حاضر رس بیش از س
است. عالوه بر موارد فوق، از نشریات دانشجویی 
ــای ویژه ای  ــز حمایت ه ــوراهای صنفی نی و ش
ــریات  ــه طوری كه تعداد نش ــورت می گیرد ب ص
ــیده است.  ــریه رس ــجویی به پنج هزار نش دانش
ــگاه ها نیز به  ــای فرهنگی و هنری دانش كانون ه
ــده  اند. لذا به نظر می رسد كه  نوبه خود تقویت ش
ــی وزارت علوم،  ــت فرهنگی و اجتماع در معاون
ــنخ ابتکاری و مشتمل بر  ــتر فعالیت ها از س بیش

نوآوری است.

ب�ه نظ�ر ش�ما فعاليت ه�ای فرهنگی در 
دانش�گاه ها بيش�تر چه س�مت و سویی 

باید داشته باشد؟ 
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم توجه به 
ــه مجموعه فعالیت ها در وزارت  این نکته دارد ك
علوم منجر به فضایی شود كه بتوانیم دانشمندانی 
ــذب، متعهد، آرمانخواه و ملکوتی تربیت كنیم  مه
ــجو وزیر محترم علوم از  و جناب آقای دكتر دانش
چنین شخصیتی به "عالم ملکوتی" تعبیر نمودند. 
ــتاد دانشگاه باید  ــجو و اس به این معنی كه دانش
ــب علم، تزكیه و تهذیب نفس را نیز  در كنار كس
كسب كنند، این جمله به این معنی است كه باید 
ــی اهمیت بدهند. بنابراین  به امور دینی و اخالق
ــن توجهات در برنامه ریزی ها و  یکی از اصلی تری
ــگاهها تاكید بر  ــای وزارت علوم و دانش فعالیت ه
ــالت اصلی  ــت. از نگاه دیگر، رس ــد تربیتی اس بُع
ــالمی احیای تمدن اسالمی در جهان  انقالب اس
ــت نظام جمهوری  ــت. در حال حاضر به برك اس
ــی در بدنه  ــک ظرفیت عظیم ــالمی ایران ی اس
ــگاهی كشور ایجاد شده است  دانشجویی و دانش
كه اگر ما خدای ناكرده در زمینه مسائل فرهنگی 
دانشگاه ها غفلت كنیم این ظرفیت می تواند زمینه 
ایجاد تهدیدد علیه شرائط عمومی كشور را فراهم 
ــتیابی به دانشگاه تمدن ساز  آورد. هدف ما نیز دس
و بنای تمدن  نوین ایرانی اسالمی است كه رهبر 
ــالمی بر آن تاكید فرموده اند و  معظم انقالب اس
تمامی فعالیت ها باید در این چارچوب انجام شود. 

در زمينه فعاليت ه�ای حوزه دینی و امور 
مرتب�ط با مس�ائل معنوی چ�ه کارهایی 

در معاونت فرهنگ�ی و اجتماعی صورت 
گرفته است؟

ــنا  ــی از فعالیت های مهم در وزارت علوم، آش یک
ــگ، آداب و  ــگاهیان با فرهن ــتر دانش كردن بیش
ــت. به همین دلیل برگزاری  آموزه های قرآنی اس
ــد  ــورد تاكی ــی م ــابقات قرآن ــنواره ها و مس جش
ــابقات قرآن  ــت كه عالوه بر مس ــرار گرفته اس ق
ــاتید دانشگاه و  ــابقات قرآن اس دانشجویان، مس
ــگاه نیز همه ساله   مسابقات قرآن كاركنان دانش
ــابقات قرآنی خانواده های  ــود و مس برگزار می ش
ــرد. عالوه  ــز برگزار خواهیم ك ــگاهی را نی دانش
ــگاه ها نیز  ــر این، برای فعاالن قرآنی برتر دانش ب
ــامل  ــت كه ش ــده اس امتیازاتی در نظر گرفته ش
اعزام فعاالن برتر قرآنی به سایر كشورها و دیگر 
ــت. همچنین، تسهیالت  دانشگاه های داخلی اس
ــفرهای  ــرای فعاالن قرآنی به منظور س خوبی ب
سیاحتی سوریه، عتبات عالیات پیش بینی شده و 
ــاری به میزان 10 میلیارد ریال به عنوان وام  اعتب
ــجویان فعال  زیارتی برای ارائه به مجموعه دانش

قرآنی در نظر گرفته شده است.
 بعد از مسابقات قرآنی، سوق دادن دانشگاهیان به 
ــمت كتاب هایی از جمله نهج البالغه، صحیفه  س
ــبز و غیره در دانشگاه ها در اولویت قرار داشته  س
ــابقات و مطالعات انجام می شود.  و به صورت مس
ــا، مركز پژوهش و آموزش  در كنار این فعالیت ه
قرآن كریم با هدف ایجاد زمینه و توسعه زیربنایی 
ــی راه اندازی  ــوزش و پژوهش در آموزش عال آم
ــتاوردهای علمی بر  ــد تا در كشور دس خواهد ش
مدار قرآن حركت كند. البته سیاست وزارت علوم 
ــت یعنی در سال  نیز بر همین مبنا قرار گرفته اس
ــت فعالیت های قرآنی در تمامی حوزه ها  90 تقوی
و برای كلیه دانشگاهیان در دستور كار قرار دارد.  
ــگاه ها و تبدیل  ــام در دانش ــهدای گمن تدفین ش
یادمان این عزیزان به مركز فرهنگی با محتوای 
حفظ ارزش های دفاع مقدس از دیگر برنامه های 
ــت. حضور  ــگاه ها اس مهم این وزارتخانه در دانش
ــود  ــگاه ها باعث می ش ــهدا در دانش ــوی ش معن
ــهادت  ــا فرهنگ ایثار و ش ــل جوان ما ب كه نس
ــود. در همین راستا، 40 گلزار شهدا در  مانوس ش
دانشگاههای سراسر كشور احداث شده است. در 
ــنفکر با این پدیده  ــی كه عده ای غیر روش صورت

كامال پویا و معنویت آفرین مقابله نموده اند.
ــد در رأس همه امور  به آن  ــه مهمی كه بای نکت
ــت كه در برنامه اجرایی سال  ــاره كنم این اس اش
ــگاه در درجه  ــان دهیم كه در دانش ــد نش 91 بای
اول توجه به فرهنگ و اقامه نماز  دارای اهمیت 
ــت. لذا در آغاز سال تحصیلی جدید  فوق العاده اس
اولین مطلبی كه باید برای دانشجویان جدیدالورود 
در نظر بگیریم و در مورد آن فرهنگ سازی كنیم 

نکته مهمی که باید در رأس 
همه امور  به آن اشاره کنم 

این است که در برنامه اجرایی 
سال 91 باید نشان دهيم که 

در دانشگاه در درجه اول توجه 
به فرهنگ و اقامه نماز  دارای 
اهميت فوق العاده است. لذا 
در آغاز سال تحصيلی جدید 
اولين مطلبی که باید برای 
دانشجویان جدیدالورود در 
نظر بگيریم و در مورد آن 

فرهنگ سازی کنيم این است 
که به آنها بگویيم در دانشگاه 

نماز در رأس امور است.
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ــت كه به آنها بگوییم در دانشگاه نماز در  این اس
رأس امور است.

آی�ا معاون�ت فرهنگ�ی و اجتماعی برای 
برنام�ه  دانش�جویان  فراغ�ت  اوق�ات 

مشخصی دارد؟
ــکیل  ــجویان از دو بخش تش اوقات فراغت دانش
ــت كه  ــش، آن زمانی اس ــت. یک بخ ــده اس ش
ــور دارند و بخش  ــگاه حض ــجویان در خواب دانش
دیگر زمانی است كه در تعطیالت به سر می برند. 
ــالت  ــجویان در تعطی ــه دانش ــی ك در زمان های
ــتند. به عنوان مثال در تعطیالت تابستانی و  هس
یا تعطیالت عید نوروز، دانشجویان این اوقات را 
ــه دلیل اینکه به  ــان مدیریت می كنند و ب خودش
ــجویان كم می شود، آنها  نوعی ارتباط ما با دانش
خودشان اوقات فراغت شان را پر می كنند. در این 
زمینه، تنها می توانیم توصیه هایی را به آنها انتقال 
دهیم و جزواتی را برای مطالعه آنها آماده كنیم.

ــجویان در خوابگاه ها  ــه دانش ــش دیگر ك در بخ
ــاید بخش زیادی  ــور دارند كه این بخش ش حض
ــجویی را به خود اختصاص دهد،  از زندگی دانش
ــوی معاونت فرهنگی و  برنامه های ویژه ای از س
ــیده شده است. یکی  اجتماعی وزارت علوم اندیش
ــیس مکان هایی با نام خانه  از این برنامه ها، تاس
فرهنگ است. در این فضاها كه در كنار خوابگاه ها 
راه اندازی شده است، دانشجویان می توانند به پر 
ــد. مثال فیلم  ــت خود بپردازن ــردن اوقات فراغ ك
ــینمایی ببینند و فعالیت های دیگر انجام دهند.  س
ــد  ــجویان می توانن ــگ دانش ــای فرهن در خانه ه
ــرا بگیرند و  ــف ارتباطی را ف ــای مختل مهارت ه
ــگاه های فرهنگی و هنری در  گالری ها و نمایش
ــد. اولین خانه فرهنگ در مهر ماه  آن برگزار كنن
سال 1386 و در دانشگاه كاشان راه اندازی شد و 
هم اكنون بسیاری از دانشگاه های كشور یا خانه 
فرهنگ دارند و یا در حال راه اندازی آن هستند. 

یکی از موضوعاتی که در دو س�ال اخير  
خبره�ای زیادی را به خود اختصاص داد 
و حت�ی رس�انه های فارس�ی زبان غرب 
ب�ر روی ای�ن موضوع بس�يار گزارش ها 
منتش�ر کردن�د، بح�ث عف�اف و حجاب 
و موضوع�ی با نام تفکيک جنس�يتی در 
دانش�گاه ها اس�ت. البت�ه در ای�ن زمينه 
اف�راط و تفریط هایی هم ش�ده اس�ت. 
برای روش�ن تر ش�دن موض�وع در این 

زمينه صحبت بفرمایيد: 

ــاف درباره آن  ــوان حجاب و عف ــه كه با عن آنچ
ــوع مصوبه یکصد  ــود موض ــی می ش صحبت های

ــورای عالی انقالب  ــت و یکمین جلسه ش و بیس
ــت  ــرداد ماه 1366 اس ــخ 6 م ــی در تاری فرهنگ
ــالمی در برخوردها  ــدود اخالق اس كه درباره ح
ــی تاكید كرده  ــگاه مطالب ــرت ها در دانش و معاش
ــجویان زن و مرد  ــب كه دانش ــت. بدین ترتی اس
ــف  ــای درس در دو ردی ــت در كالس ه الزم اس
ــینند. بر اساس مصوبه شورای عالی  جداگانه بنش
انقالب فرهنگی، هرگاه در دانشگاهی جدا كردن 
كالس های مخصوص زنان و مردان میسر باشد 
ــکلی از جهت بودجه و كیفیت درسی ایجاد  و مش
ــورای  ــود. مصوبه ش نکند، كال س ها باید جدا ش
ــرگاه در  ــد ه ــی می گوی ــالب فرهنگ ــی انق عال
ــگاه ها  محیط های تردد و نصب اعالنات در دانش
ــد محیط های جداگانه  ــد، بای احتمال ازدحام باش
برای زنان و مردان در نظر گرفته شود. همچنین 
ــورا تاكید دارد، الزم است دانشجویان  مصوبه ش
زن و مرد از آزمایشگاه ها و كارگاه ها و سالن های 
ــدور در  ــر و ... حتی المق ــاق كامپیوت ــریح و ات تش
نوبت های خاص و به طور جداگانه استفاده كنند. 
ــه قانون در تمامی این موارد  بنابراین می بینید ك
ــت و در این زمینه  ــه صراحت صحبت كرده اس ب
ــؤوالن اجرایی  ــود دارد. پس آیا مسس قانون وج
ــه وظیفه ندارند قانون را اجرا  وظیفه در این زمین
كنند. دو مصوبه دیگر هم داریم كه مربوط به این 
ــت كه یکی در سال 1384 و دیگری  موضوع اس
ــت. البته  ــیده اس ــال 1388 به تصویب رس در س
ــت  ــت، این اس نکته ای كه نباید از نظر دور داش
ــؤوالن اجرایی در حوزه فرهنگی  كه به عنوان مس
ــورای عالی  ــگاهی نه یک قدم از مصوبه ش دانش
انقالب فرهنگی جلوتر برویم و نه یک قدم عقب 

ــرای حداقل موارد  ــم. این قانون واقعا به اج بروی
ممکن اكتفا كرده، یعنی در واقع كف قانون جهت 
اجرا برگزیده شده است. اگر تالش نکنیم كه كف 
را هم اجرا كنیم، در واقع راه را باز گذاشته ایم كه 
ــرو در  ــگاه باید نقش پیش از ما انتقاد كنند. دانش
ــأله مهم  امور دینی و فرهنگی مخصوصا در مس
ــد. اگر این قانون را  ــته باش عفاف و حجاب داش
ــت خودمان به دشمنان بهانه  عمل نکنیم، با دس
ــم كه هر روز یک مطلبی ایجاد كنند و هر  داده ای
روز میان دانشگاهیان یک تشویش اذهان ایجاد 
كنند. این امر اصال به صالح نظام آموزش عالی 
ــده ای در صدد  ــت. در این زمینه ، ع ــور نیس كش
هستند تا محیط آموزش عالی را محیط بی ثبات، 
بی اخالق، بی دین و سکوالر جلوه دهند كه البته 
ــد كه  ــت. به نظر می رس واقعا فضا این طور نیس
ــه طیف و گروه وجود دارند كه  در حال حاضر س
ــان در آمده است و مخالف  در این زمینه فریادش
اجرای این مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
هستند. یک گروه ضد انقالب خارج نشین یا ضد 
انقالب داخل كشور است كه باید مراقب باشیم به 
دام آنها نیفتیم. طیف دیگری كه در داخل كشور 
ــدن این قانون اند، از  هستند و مخالف اجرایی ش
ــورد می كنند و  ــی با موضوع برخ موضعی سیاس
ــا ماهیت و محتوای موضوع ندارند. گروه  كاری ب
ــومی كه مخالف اجرا شدن قانون اختالط زن  س
ــتند، طیف استحاله طلبی  ــگاه هس و مرد در دانش
است كه در سال های اول انقالب و بعدها رویکرد 
كلی آن ها استحاله فرهنگی بوده است، اما ما باید 
ــد كه قانون عفاف و حجاب و  ــعارمان این باش ش
پوشش را بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب 
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فرهنگی اجرا كنیم. 
ــوال  ــیتی كه در س ــث تفکیک جنس ــاره بح درب
ــت و این  ــه چنین نیس ــد بگویم ك ــما بود بای ش
اصطال ح سازی از رسانه  های معاند نظام آغاز شده 
ــیتی  از صدای آمریکا  است. بحث تفکیک جنس
ــی فارسی آن را  ــد و بی بی س )VOA( آغاز ش
ــای داخلی نیز ناآگاهانه  ــه داد و خبرگزاری ه ادام
این عنوان را تکرار می كنند. بنابراین به كار بردن 
اصطالح تفکیک جنسیتی كامال نادرست است و 
نباید فضاسازی بر روی تفکیک جنسیتی صورت 
ــل كرده اند كه به  ــرد. برخی از مخالفان تحلی گی
ــیتی  ــیتی بحث تبعیض جنس دنبال تفکیک جنس
ــد آمد و بعدش این طور می گویند كه اصال  خواه
ــا خیر و آن ها  ــت ی حجاب یک چیز ضروری اس
ــاز هم تاكید  ــی می كنند. ب ــد بحث را هویت دارن
می كنم كه در دانشگاه باید محتوای قانون عفاف 
ــورای عالی  ــش كه مصوب ش ــاب و پوش و حج
ــت را اجرا كنیم و این قانون،  انقالب فرهنگی اس
حداقل كف در مورد بحث عفاف و حجاب است. 

برخی در ای�ن زمينه می گویند که منظور 
وزارت عل�وم از مصوب�ه ش�ورای عال�ی 
انق�الب فرهنگ�ی در رابط�ه ب�ا بح�ث 

عفاف و حج�اب، اجبار کردن دختران به 
پوشيدن چادر در دانشگاه ها است. آیا با 

این اظهارنظر موافقيد؟
ــی انقالب  ــورای عال ــه. مصوبه ش ــه هیچ وج ب
فرهنگی، حجاب چادر را برای دانشگاهها اجباری 
ــت و ما نیز دنبال چنین چیزی نیستیم  نکرده اس
و اصوال با اجبار در امور فرهنگی موافق نیستیم، 
منتها اگر كسی در محیط دانشگاه خودش حجاب 
ــید بی شک عمل او مورد تقدیر است  برتر را پوش
ــگاه  ــتیم كه خانم ها در دانش و عالقمند هم هس
ــان كنند، اما این موضوع به هیچ وجه  چادر سرش
ــگاهی اینگونه  ــت. البته اگر در دانش اجباری نیس
اتفاق بیفتد و دختران را به پوشیدن چادر اجبار كنند، 

قطعا موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

یک�ی از موضوعات�ی ک�ه خوش�بختانه 
باالخ�ره اج�را ش�د، توجه ب�ه تاکيدات 
رهب�ر معظ�م انق�الب اس�المی درب�اره 
راه اندازی کرس�ی های آزاداندیش�ی در 
دانش�گاهها اس�ت، معاون�ت فرهنگی و 
اجتماع�ی وزارت علوم در این زمينه چه 

فعاليت هایی انجام داده است؟

ــی در  ــی های آزاداندیش ــکیل كرس آئین نامه تش
ــر  ــات آموزش عالی سراس ــگاه ها و مؤسس دانش
ــور، توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در  كش
ــد و از زمان  ــان ماه 1389 ابالغ ش ــخ 11 آب تاری
ــی   ــن آئین نامه تاكنون، یک هزار كرس ــالغ ای اب
ــگاهها با موضوعات مختلف  آزاداندیشی در دانش
ــی  های نظریه پردازی  ــت. كرس ــده اس برگزار ش
ــودن، نظام مند بودن،  اصوال بر چهار اصل آزاد ب
منطقی و عالمانه بودن اظهارنظرها استوار است.

ــال  دنب ــه  ب ــا  م ــی  آزاداندیش ــی های  كرس در 
نهادینه سازی آزادی بیان و تضارب آراء با رعایت 
ــاد فرصت قانونی و  ــالق و منطق گفتگو، ایج اخ
ــه آراء، دیدگاه ها و  ــه آزادان ــه برای عرض عادالن
سئواالت پیرامون موضوعات سیاسی، اجتماعی، 
ــه و آگاهی از نظرات  ــادی و فرهنگی جامع اقتص
ــه حقیقت جویی، آزادگی و  دیگران، تقویت روحی
ــامان دهی مباحثات و گفتگوها با  قانون گرایی، س
صبغه علمی، و ایجاد فضای مناسب برای طرح و 
بیان اندیشه های نو، تفکر خالق و فرهنگ نوآور 

در دانشگاه ها هستیم. 
ــکار و محل  ــارب آراء و اف ــگاه، فضای تض دانش
تولید علم و جنبش نرم افزاری است، لذا دانشگاه 
نباید محل تضارب افراد باشد. اگر دانشگاه محل 
تضارب افراد شود، دانشگاه از مسیر آرامش خارج 
می شود. در دانشگاه باید از مسائل احساسی دوری 
كنیم تا كارها بر مدار عقل و خرد و گفت وگو قرار 
ــع به  ــگاهها با نظر موس گیرد. انتظار داریم دانش
ــی نگاه كنند تا  ــی های آزاداندیش آئین نامه كرس
ــتی  ــاده و دس با اجرای این آئین نامه با روی گش
ــارب آراء در  ــکل گیری فضای تض ــاهد ش باز، ش
دانشگاه ها در شأن نظام جمهوری اسالمی ایران 
باشیم. مهم ترین خروجی كرسی های آزاداندیشی 
ــد كه در دانشگاه فضایی برای رشد  باید این باش
نیروهایی ایجاد شود كه احساس می كنند حرفی 
ــازی برای  ــان كادرس ــایه فعالیت ش دارند و در س
ــگاهها باید در زمینه  نظام صورت می گیرد. دانش
ــعه صدر  ــی س ــی های آزاداندیش برگزاری كرس
ــه، از مدیران  ــند. در این زمین ــته باش باالیی داش
ــگاهها می خواهیم كه دانشجویان را  محترم دانش
ــت  فرزندان خود بدانند و فرض قطعی ما این اس

كه همه دانشجویان این كشور را دوست دارند.

اگر نکته ای باقی مانده است بفرمایيد.
ــت كه با نگاه  ــجویان این اس توصیه من به دانش
ــی از  ــده، درس خواندن را بخش ــدوار به آین امی
ــجویی خود قرار دهند و بخش دیگر  زندگی دانش
ــوی بپردازند. با قرآن  ــه امور دینی و معن آن را  ب
اخت بگیرند و اگر رابطه خوبی با قرآن دارند، این 

رابطه را تقویت كنند.

MRT
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ــته  ــه روزهاي گذش ــه امروز ب ــي ك ــه آنهای هم
ــگاه نگاهي دوباره مي اندازند تا خاطراتي را  دانش
ــتند  مرور كنند،  ــال هاي طالیي داش كه در آن س
ــگاه را نیز  ــتین ورود به دانش قطعا روزهاي نخس
ــاله كه قرار  به خوبي به خاطر مي آورند. این مس
ــتین ورود به دانشگاه تبدیل  است روزهاي نخس
ــر تحصیلکرده اي  ــتالژي بزرگ زندگي ه به نوس
شود و شاید زمینه ساز آشنایي با بهترین دوستان 
ــد، مي تواند خود به خود  ــان را رقم زن زندگي انس
ــد، اما نشاط و شادابي،  هیجان انگیز و مهیج باش
ــي ورود به  ــاي ابتدای ــوي روزه ــا عناصر ق تنه

دانشگاه نیست.
ــد كه با ورود به  ــر جواني مي تواند امیدوار باش ه
ــگاه عالوه بر ارتقاي نقش اجتماعي خود و  دانش
ــطح دانش،  خود را در موقعیت بزرگي  افزایش س
رقم زند كه مي تواند شبانه روزش را مشغول خود 
ــگاه موقعیتي تازه  ــاي ابتدایي دانش ــازد. روزه س
ــت براي باور كردن اینکه انسان تازه اي متولد  اس

شده و دنیاي تازه اي خلق شده است.
 

دني�اي نوجواني به پایان رس�يد؛  تولدي 
دیگر

ــت كه هر انساني در روزهاي نوجواني  طبیعي اس
ــال كودكي  ــه دارد، با مث ــق متفاوتي ك ــا عالی ب
ــاوت دارد. البته  ــاله،  تف ــاله و جواني 19 س 12 س
ــتان و نوجواني را در  ــه همه ما روزهاي دبیرس ك
ــبد خاطره خویش حفظ كرده و برایش ارزشي  س
ــت كه با  ــاده قائلیم، ولي واقعیت این اس فوق الع
ــگاه و دور شدن از دوستاني  ورود به محیط دانش
كه سال هاي سال را با هم گذارنیده ایم، مي تواند 

اندكي سخت و دشوار باشد.
ــت، منتظر  ــور كنید در همان روزهاي نخس  تص
ــتید و هیچ فردی را نیز  شروع كالس درس هس
در این فضا نمي شناسید. روزهاي ابتدایي معموال 
ــنایي با گروه دوستان دانشگاهي در كالس  با آش
درس رقم مي خورد. جیي كه هنوز شیطنت هاي 
ــي مانده  ــجوهاي جوان باق ــتان در دانش دبیرس
ــنایي ایشان با این  ــاتید و آش و البته صبوري اس
مساله نیز كمک مي كند تا روزهاي ابتدایي براي 

شما به شکل غیر معمولي نشاط آور باشد.
این حقیقت كه باید هر چه سریع تر روند و پروسه 
درسي را آغاز كرد،  فضاي علمي را براي دانشجو 
ــته  ــا اینجا باید بیش از گذش ــوس مي كند. ت ملم
ــتن  ــاله در كنار هم و داش جدي بود. این دو مس
ــما را در  اندكي روابط اجتماعي قوي مي تواند ش
ــیر  ــتان كه بتوانید در مس ــن گروهي از دوس یافت
حركت تحصیل در كنار هم باشید، كمک مي كند 
ــفر و فضاي جدید بیشتر موفق  تا در یافتن اتمس

باشید. بگذارید در این زمینه مثالي بزنیم.

نویسنده: مهدي محبعلي

يــادي از ايــام مــهر
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ــت كه  ــان این اس یکی از ویژگی های اصلی انس
ــرایطی كه در  ــد خودش را با ش ــواره می توان هم
ــد تطبیق دهد و  ــرار گرفته و زندگی می كن آن ق
ــی اش و تغییرات ایجاد  ــب با محیط زندگ متناس
ــده در آن در خودش نیز تغییرات الزم را ایجاد  ش
ــت كه  ــد. گاهی این تغییرات آن قدر زیاد اس كن
ــیار متفاوتی با  ــته زندگی بس ــی او در گذش گوی
ــت؛ اما این ویژگی  ــته اس زندگی كنونی اش داش
ــایر موجودات دیده نمی شود. مثال یک گیاه  در س
گرمسیری قابلیت رشد و نمو در یک محیط سرد 
ــتی  ــت به كلی از هس را ندارد و حتی ممکن اس
ــت كه انسانی كه  ــاقط گردد، این در حالی اس س
مدت زیادی در یک منطقه گرمسیر زندگی كرده 
ــت با قرار گرفتن در یک محیط سرد می تواند  اس
ــرایط را تحمل كرده و خود را با شرایط جدید  ش
ــن ویژگی از  ــان ها را در ای ــق دهد. آنچه انس وف
ــئله سرعت انطباق با  یکدیگر متمایز می كند، مس
شرایط است كه در بعضی افراد سریع و در برخی 
دیگر زمان بر و بعضا ناراحت كننده است. آشنایی 
ــتن ذهنیت  ــط جدید و داش ــا ویژگی های محی ب
واقعی از شرایط پیش رو، می تواند در تسهیل این 
تطابق نقش موثری داشته باشد. بنابراین، نگران 
دیر شدن آشنایي با دوستان تازه خود نباشید. این 
مساله طبیعي است كه در فضاي جدید، مقداري 
ــته باشید، اما باید  ــترس ها و فشارها را داش از اس
آن را در جهتي مطلوب و مناسب هدایت كنید تا 
حضور در دانشگاه اتفاقي مبارك براي شما باشد.

  
هویت ت�ازه، من از امروز یک دانش�جو 

هستم
ــاعات زیادی از عمر ما در محیط های   معموال س
ــود. این محیط آموزشی در  آموزشی صرف می ش
ــه و در دوران  ــی مدرس ــی و نوجوان دوران كودك
ــت، اما نکته قابل توجه این  ــگاه اس جوانی دانش
ــرایط مختلف ایجاب می كند كه هر  ــت كه ش اس
ــدام از مقاطع تحصیلی ویژگی های خاص خود  ك
را داشته باشد. متفاوت بودن مخاطبان هریک از 
ــی را برای مقطع  ــن مقاطع، ویژگی های خاص ای
مورد نظر می طلبد؛ همانطور كه مقطع راهنمایی 
متفاوت با دبستان، دبیرستان متفاوت با راهنمایی 
ــاوت با همه  ــیار متف ــگاه نیز فضایی بس و دانش
ــده دارد. ورود به  ــته ش ــت سر گذاش مقاطع پش
ــگاه به نوعی ورود به عرصه اجتماع  محیط دانش
ــگاه را اولین  ــاید بتوان به جرأت دانش است و ش
ــیاری با  ــک فرد تعامل بس ــت كه ی محلی دانس
ــد و در واقع  ــود برقرار می كن ــای پیرامون خ دنی
ــی فرد در  ــخصیت اجتماع ــت كه ش محیطی اس
ــد. فضای  ــرد و به ثبات می رس ــکل می گی آن ش
ــت باعث  ــگاه ممکن اس ــیع و نامأنوس دانش وس

ــجو  ــکالت جبران ناپذیری برای دانش ایجاد مش
ــود. بنابراین دانشجوسس  در طول تحصیلش ش
ــت كه بتواند خیلی زود این تغییرات  موفق تر اس
را دریابد و خود را برای رویارویی با محیط جدید 
ــه پا به عرصه  ــجویي ك از پیش آماده كند. دانش
دانشگاه گذاشته، دیگر نمي تواند به بهانه نداشتن 
ــانه خالي كند.  ــؤولیت ش توانایي كافي از زیر مس
اینجا شما فردي مستقل شناخته مي شوید، حضور 
ــت و مسؤولیت و  و غیابتان بر عهده خودتان اس
ــما  ــي به مقررات را نیز خود ش ــب بي توجه عواق
ــي كه در  ــر خالف دوران ــد كرد. ب ــول خواهی قب
ــتان بودید و باید والدینتان پاسخ  روزهاي دبیرس
ــما را مي دادند اما  ــي ش ــای احتمال بي توجهي ه
ــت.  اینها همه نتایج ورود به یک دنیاي تازه نیس
ــگاه محل تجربه آموزی ویژه ای است كه به  دانش
ــداد اندكی از این فرصت  ــاظ جمعیت، تنها تع لح

ــتثنایی بهره مند می شوند. شاید برای بسیاری  اس
ــی و در بین فرصت های  ــراد در خالل زندگ از اف
ــرای  ــن آزاد ب ــی اینچنی ــز فرصت ــن، هرگ ممک
ــی از فعالیت ها پیش نیاید. چه  پرداختن به انبوه
ــتتی ها كه بنا خواهید كرد، چه بسیار  ــیار دوس بس
درس ها كه خواهیدد آموخت و چه بسیار حقاقیق 

كه خواههید یافت.   
ــل اجتماعي را  ــگاهي ابزار تعام دنیاي تازه دانش
ــما باید به عنوان دانشجو  باال مي برد. در اینجا ش
عالوه بر پژوهش هاي علمي، راهکارهاي الزم را 
براي حل معضالت اجتماعي كشف و ارائه كنید. 
شناسایي مشکالت بر عهده شماست و رفتارتان 
در سطح اجتماعي نشان دهنده رشد شخصیت تان 
ــا برنامه ریزي  ــود. از این رو باید ب ارزیابي مي ش
ــته باشید  ــب براي خود تعریفي دقیق داش مناس
ــاني قابل اتکا  ــا در این جو جدید،  به عنوان انس ت
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ــوید و دیگران بتوانند روي  ــناخته ش و اعتماد ش
شما به عنوان فردي كه از توانایي هاي ارتباطات 
ــت، حساب كنند.  ــب برخوردار اس اجتماعي مناس
ــگاه، مستلزم یادگیری مهارت هایی  ورود به دانش
است كه توانمندی و سازگاری شما را در  برخوردد 
ــائل خاص خودتان باالتر می برد. سازگاری  با مس
ــرایط جدید بویژه برای دانشجویان  با محیط و ش
غیر بومی و ساكن خوابگاه، مسائلی چون زندگی 
ــتقل از والدین، مدیریت  با هم اتاقیف زندگی مس
امور  شخصی، مدیریت امور مالی و... را به دنبال 
ــائل  ــائل ارتباطی، مس ــن میان، مس دارد و در ای
ــائل مشترك  ــی از دیگر مس تحصیلی و انگیزش

دانشجویان تازهوارد است. 
  

مشکالت حل مي شوند؛  به همين راحتي
ــی فردی،  ــف زندگ ــائل مختل ــا مس ــه ب  مواجه

ــی، تحصیلی، مذهبی، حقوقی  خانوادگی، اجتماع
ــاس  ــز و همراه با احس ــب چالش برانگی و .... اغل
ــتیصال و  ــردرگمی، اضطراب، اس ــی، س نارضایت
ــه دریافته ایم  ــت. همه ما به تجرب درماندگی اس
ــاماندهی مسائل مختلف  كه به تنهایی قادر به س
ــتیم. گاهی ممکن است به منظور حل  زندگی نیس
مشکل، از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان 
ــک تخصصی،  ــویم، اما دریافت كم ــد ش بهره من
كنترل بهتر و سریع تر مشکل را با احتمال خطای 
ــازد. ورود به دانشگاه و شروع  ــر می س كمتر میس
ــجویی، به دلیل تغییرات عمده ای كه  دوره دانش
در عرصه های مختلف زندگی برای فرد به وجود 
ــت و گاهی ممکن  ــی آورد، معموال تنش آور اس م
است دسترسی نداشتن به منابع حمایتی مطمئن، 
بحران هایی را برای دانشجو بوجود آورد. بنابراین 
نگران بروز هیجانات و فشارهاي طبیعي روزهاي 

ــید. به راحتي  ــگاه نباش ــتین ورود به دانش نخس
مي توان  با نگاهي جامع به اتفاق تازه اي كه قرار 
است سال هاي بعد زندگي شما را پایه ریزي كند، 
ــس آن بر آمده و با دریافت پالس های مثبتي   از پ
ــه در همین فضا وجود دارد، همه چیز را وارونه  ك
كنید و از بودن در دانشگاه لذت ببرید تا جایي كه 

شما را به زور از این محیط خارج كنند!
ــم، زمان یک تغییر  ــگاه بطور حت  با ورود به دانش
ــما فرا رسیده است. شاید در  بزرگ در زندگی ش
ــس هیجان و نگرانی را  ــن زمان آمیزه ای از ح ای
در خود احساس كنید و با خود بگویید: »دانشگاه 
ــا از عهده این  ــت؟«، »آی واقعا چگونه جایی اس
ــگاه  ــانی كه در دانش كار برخواهم آمد؟«، »كس
هستند چگونه افرادی هستند؟«. اما پس از مدتی 
ــج به تفاوت هایی كه  ــگاه به تدری حضور در دانش
ــا وجود دارند،  ــما و واقعیت ه ــان انتظارات ش می
ــت برخی  پی خواهید برد. بدین ترتیب ممکن اس
ــتید، بنظر آیند و  ــا بهتر از آنچه انتظار داش چیزه
برخی نیز مطابق با آمال و آرزوهای شما نباشند. 
ــما ایجاد  ــگاه در ش ــری كه با ورود به دانش تغیی
ــود، ممکن است لذت بخش و در عین حال  می ش
سر در گم كننده باشد. دور بودن از محیط خانواده 
و حمایت های والدین، ممکن است شما را نسبت 
به وظایفی كه در شرایط عادی به آسانی از عهده 
ــن دوره تغییر را  ــاند، ولی ای آنها بر می آیید، بترس
ــکل پشت سر بگذارید. در شرایطي كه  بدون مش
ــتر وقتمان  ــي تازه قرار مي گیریم، بیش در محیط
ــود كه قادر  صرف نگرانی درباره چیزهایی می ش
ــیم. از  ــتیم یا آنها را نمی شناس به درك آنها نیس
ــوال كردن می توانید  ــوال كردن نترسید؛ با س س
ــود صرفه جویي كنید. بدانید  ــت و انرژی خ در وق
ــروع سال تحصیلي احساس  كه دیگران نیز در ش
ــواالت  ــما دارند؛ بنابراین س و عملکردي مانند ش
ــما مایه سرافکندگی و ناراحتی نیستند. پس به  ش
ــواالت، نه به عنوان مشکل، بلکه چالش هایی  س
برای تغییر دادن شرایط خود نگاه كنید. رویارویی 
ــت كه به  ــان تر اس با چالش های تازه، زمانی آس
ــیم. بنابراین  ــالم باش ــمی و روحی س لحاظ جس
یک رژیم غذایی خوب و خوابی كافی و مناسب 
ــکار پر و پا قرص  ــته باشید. اگر یک ورزش داش
ــه دهید؛ در غیر  ــه این كار ادام ــتید، حتما ب هس
ــرای ورزش  ــه ب ــی ك ــورت از فرصت های اینص
ــتفاده كنید.  ــگاه وجود دارد، اس ــردن در دانش ك
ــی را انتخاب كنید كه  ــد، ورزش های یادتان باش
ــما مناسب هستند. همه اینها زماني مي  براي ش
ــخگویي مناسب براي شما در روزهاي  تواند پاس
ــازه اي را  ــاور كنید دنیا ت ــند كه ب ــي باش ابتدای
ــان دیگري باشد. قطعا  یافته اید و مي توانید انس

همین گونه خواهد بود.



14

13
91

ل 
ــا

 س
ود

ـور
الـ

ـد
دی

ن ج
ویا

جــ
ش

دان
ه 

ام
نــ

ژه 
وی

هر قدر كه زمان پیش می رود تاثیر تالش و پشتکار 
در دستیابی به موفقیت قوی تر می شود...

 برنامه ریزی در زندگی روزانه
افراد موفق می دانند كه باید هر روزشان مفید و پربار 
باشد و به همین دلیل سعی می كنند از هر روزشان 
ــترین استفاده ممکن را در جهت رشد فردی یا  بیش
ــرای انگیزه دادن به  ــود ببرند. ابزاری كه ب كاری خ
خودشان استفاده می كنند، برنامه روزانه شان است.

ــان برنامه  ــرای هر روزت ــادت كنید كه ب ــی ع وقت
ــید، روی كارها تمركز بیشتری داشته و  داشته باش
اولویت های آن روز را خوب می فهمید. با این روش 

احتمال انجام شدن كارها خیلی بیشتر است.
ــب قبل برنامه ریزی كنید. هر  برای هر روزتان از ش
شب 20-15 را دقیقه صرف برنامه ریزی برای روز 

آینده كنید.
- یک لیست اصلي تنظیم كنید. این لیست از همه 
كارهایی كه فکرش را بکنید تشکیل شده است. اگر 

كاری به فکرتان می رسد كه الزم است
انجام دهید، فوراً آنرا در این لیست جای دهید.

ــت از حتماً های روزانه تهیه كنید. این  - یک لیس
ــت از كارهایی تشکیل شده است كه باالترین  لیس
اولویت را دارند و سنگین ترین نتیجه را در بر خواهند 
داشت، چه مثبت و چه منفی. برای تنظیم این لیست 
ــد و خوب فکر كنید چون وقتی كاری  وقت بگذاری
وارد این لیست می شود باید تا آخر روز بعد بی بر  و 

برگرد انجام شود.
ــه تهیه كنید. این  ــت از بایدهای روزان - یک لیس
لیست شامل كارهایی مي شود كه باید در طول روز 
ــتند كه بخواهید  انجام دهید اما حتمی و الزم نیس
آنها را روی لیست حتماً قرار دهید. این كارها را باید 
ــته شده در لیست حتماً به  بعد از اتمام كارهای نوش

انجام برسانید.
-  قرارمالقات ها را فراموش نکنید. 

- بعضی كارها را به دیگران محول كنید
- بیش از سه بار تأخیر در انجام كار ممنوع!!

- تنظیم وقت برای تهیه غذا الزامي است.
ــه جویی در وقت  ــراد موفق برای صرف خیلی از اف
ــد و وضعیت  ــه می رون ــای روزان ــمت غذاه به س
سالمتیشان هم وخیم است. یادتان باشد، مدیریت 
ــت و باالترین اولویت  ــت زندگی اس زمان، مدیری
ــتید. با اجرای این استراتژی ها  زندگی، خودتان هس
در تنظیم برنامه روزانه مي توانید بازده كاری خود را 
به طور قابل توجهی باال برده و سریعتر به اهداف و 

آرزوهایتان دست پیدا كنید.

آشنايي با برنامه ريزي 
زندگي دانشجويي
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 اهميت برنامه ریزی تحصيلی
ــت كه  ــی یکی از مهم ترین فعالیت هاس امور درس
ــای زندگی دارد. بر  ــایر جنبه ه اهمیت زیادی در س
ــن  ــاس انجام این فعالیت مهم به نحو احس این اس
ــته باشد  به طوری كه نتایج خوب و عالی در بر داش
اهمیت زیادی پیدا می كند. از آنجایی كه به عنوان 
ــادی دارید و از نظر زمان  ــجو كارهای زی یک دانش
در مضیقه هستید ، الزم است كه برای فعالیت های 
خود یک برنامه كاری داشته باشید. این نوع برنامه 
ــک می كند تا از پیش كارها را منظم كنید و به  كم
ــد و به این ترتیب از  ــع هر كاری را انجام دهی موق

نگرانی های بی موقع شما كاسته شود.
اصول صحیح برنامه ریزی تحصیلی

 اهداف خود را روشن کنيد.
ــور باید اهداف دقیق  ــرای برنامه ریزی در كلیه ام ب
ــید. این مسأله در برنامه ریزی  و روشنی داشته باش
تحصیلی حائز اهمیت فراوان تری است. برای خود 
ــما  ــن كنید اهداف بلند مدت و كوتاه مدت ش روش
كدام ها هستند و زمان دقیقی برای هر یک از اهداف 

كوتاه مدت تعیین كنید.

  مطالع�ه دروس را ب�ه ص�ورت موازی 
انجام دهيد.

ــتفاده  ــی اس ــیوه مطالعه تک درس برخی افراد از ش
می كنند. مثال یک هفته برای یک درس. این شیوه 
موجب خستگی ذهنی و كاهش بازده یادگیری در 
ــود. توصیه می گردد به جای روش تک  آنها می ش
ــی از شیوه موازی استفاده كنید. به این ترتیب  درس
كه دو یا سه درس را برای مدت زمان معین انتخاب 
كرده و مطالعه كنید. به این ترتیب خواهید توانست 
از خستگی ذهنی جلوگیری كنید. هر چقدر تنوع در 
زمان بندی مطالعه این دروس بیشتر باشد به همان 
اندازه از خستگی ذهنی بیشتر جلوگیری خواهد شد.

 تناسب ميان دروس را رعایت کنيد.
ــب،  در برنامه ریزی برای مطالعه دروس خود تناس
ــت. به عبارتی تنوع در انتخاب  ــأله مهمی اس مس
دروس نیز مهم است، انتخاب درس های شبیه هم 
ــترك كارآیی خوبی نخواهد  در یک مدت زمان مش
داشت. شیوه مطالعه این دروس به یکدیگر نزدیک 
ــتری به همراه خواهد داشت.  است و خستگی بیش
ــر و كار دارند و این  ــابهات س همه آنها با انواع تش
ــتراحت را در  تداخل مطالب را پیش خواهد آورد. اس

برنامه ریزی خود فراموش نکنید.
ــال زماني كه برای  ــت خود مث ــه تمام وق در مطالع
امتحانات برنامه ریزی می كنید عالوه بر استراحتی 
كه هر 45 دقیقه یکبار و به مدت یک ربع برای خود 
در نظر می گیرند، هر چند ساعت یکبار مدت زمان 
طوالنی تری برای استراحت مثال نیم ساعت تا 45 
دقیقه در نظر بگیرید و استراحت طوالنی تری برای 
پایان هر مقطع زمانی)مثال یک هفته ، یک ماه( و 

شروع مقطع در نظر داشته باشید.

  برنام�ه مطالع�ه خود را با دی�دی واقع 
بينانه طرح ریزی کنيد .

ــدت محدود درنظر  ــادی كار برای یک م مقدار زی
نگیرید.

 کارهای فوق العاده را هم منظور بکنيد.
گاهی كارهای غیر منتظره و عوامل دیگری پیش 
ــت برنامه كار شما را به هم  می آیند كه ممکن اس
بزند، برای این كارها وقت الزم را پیش بینی كنید. 
این نشان می دهد كه برنامه شما انعطاف دارد. اگر 
هم بر طبق برنامه پیش رفتید و وقت كم نیاوردید، 
به عنوان پاداش دادن به خود، به یک تفریح )فعالیت 

مورد عالقه و لذت بخش( بپردازید.

 وقت خود راتقسيم کنيد.
برای مطالبی كه یادگیری آنها زیاد به حافظه متکی 
ــت وقت مطالعه را تقسیم كنید )مثال شبی یک  اس

ساعت در 5 شب بهتر از 5 ساعت در
یک شب است(.

 از بهترین ساعت های خود استفاده کنيد .
كارهای سنگین را برای ساعتهایی كه بهتر می توانید 
كار كنید اختصاص دهید. و ساعت های غیر تولیدی 

خود را برای كارهای آسان بگذارید.
ــی از عوامل مؤثر در تدارك  تخمین زدن زمان یک
ــت. اگر چه تخمین زدن  دیدن یک برنامه مؤثر اس
زمانی كه یک مطلب وقت می گیرد در ابتدا مشکل 
ــدری تمرین خواهید دید  ــد، بعد از ق به نظر می رس
كه آنقدرها هم كار مشکلی نیست. برای این منظور 
به طور واقع بینانه زمان را تخمین بزنید و سعی كنید 
از آن پافراتر ننهید. اگر مدتی تخمین زدن را تمرین 
كنید به زودی قادر خواهید شد تا این كار را به دقت 

و صحت انجام دهید.

 زمان مطالعه خود را برحس�ب ساعت، 
تقسيم بندی کنيد .

ــجویان، این تقسیم بندی ساعتی  برای غالب دانش
یک تقسیم بندی مناسب است . بعد از یک ساعت 
ــه كارایی كاهش میابد. در طول مطالعه یک  مطالع
مطلب، از هر نیم ساعت، 5 دقیقه نفس عمیق همراه 
با قدم زدن در اتاق مفید خواهد بود. بعد از تمام شدن 
ــراغ  یک مطلب یا فصل معین، و قبل از رفتن به س
درس دیگر، 20 تا30  دقیقه استراحت )قدم زدن در 
حیاط، خوردن چای یا میوه، انجام حركات كششی و 

تنفس عمیق( بسیار مفید خواهد بود.

  هرگز برای چندین ساعت مداوم بدون 
رفع خستگی مطالعه نکنيد.

ــردن به برنامه ریزی فقط به تالش و اراده  عمل ك
ــتگی دارد. برای این كار مي توانید از یک  ــما بس ش
جدول برنامه ریزی مدون كه زمان تشکیل كالس ها 
و ساعات آزاد و نام مواد درسی و روزهای یک هفته 

را شامل می شود، استفاده كنید.

 از خودتان سوال کنيد. 
مطلب را ب�ا زبان خودتان ب�رای خودتان 

شرح دهيد.

عمل کردن به برنامه ریزی فقط 
به تالش و اراده شما بستگی 
دارد. برای این کار مي توانيد از 

یک جدول برنامه ریزی مدون که 
زمان تشکيل کالس ها و ساعات 
آزاد و نام مواد درسی و روزهای 

یک هفته را شامل می شود، 
استفاده کنيد.



16

13
91

ل 
ــا

 س
ود

ـور
الـ

ـد
دی

ن ج
ویا

جــ
ش

دان
ه 

ام
نــ

ژه 
وی

همه این ضرب المثل معروف »وقت طالست« را 
بارها شنیده و بازگو كرده ایم. آیا واقعاً براي ما طال 
ــت یا وقت؟ كدام یک در اختیار و  ــمندتر اس ارزش
كنترل ماست؟ كدام یک بازیافتني و قابل كنترل 
است؟ هر فردي در شبانه روز، 24 ساعت یا 1440 
ــس چگونه برخي افراد به  ــه در اختیار دارد، پ دقیق
ــد و بعضي  ــتفاده مي كنن ــي از زمان خود اس خوب

مي گویند: وقت نداریم یا وقت كم مي آوریم. 
ــر می كنید كه كاش زمان  ــما هم به این فک آیا ش
بیشتری برای انجام كارهایتان داشتید؟ آیا به این 
فکر می كنید كه كاش می توانستید وقت خود را به 
ــما هم با كمبود  كارهای مفیدتری بپردازید؟ آیا ش

وقت شدید درگیر هستید؟
ــما  ــت كه به ش مدیریت زمان عنوان مهارتی اس
ــر وقت و  ــد تمام كارهای خود را س كمک می كن
ــه موقع انجام دهید و هیچ گاه دچار كمبود زمان  ب
نشوید.مدیریت زمان در حقیقت، مدیریت زندگي، 
ــت. افرادي  ــت فردي و مدیریت بر خود اس مدیری
ــود ارزش قایل اند، در اختصاص دادن  كه براي خ
وقت براي كارهایشان به دقت عمل مي كنند. هر 
ــته باشید، ارزش  چه مدیریت بهتري بر زمان داش
ــوید.   ــتري براي خود و زندگي تان قائل مي ش بیش
ــت.  ــي خود مدیریتي اس ــت زمان، به معن مدیری
ــار گرفتن زمان و امور  ــن به معني در اختی همچنی

زندگي خویش است.
ــور زندگي  ــز یکي از ام ــاي تحصیلي نی برنامه ه
ــت كه  ــت كه اغلب پر از تکالیف و اهدافي اس اس

ــیم زمان به آنها دچار مشکل  دانشجویان در تقس
مي شوند. پیشرفت تحصیلي نیز وابسته به توانایي 
دانشجویان در مدیریت زمان خود در انجام درست 
ــت. ناگفته نماند كه مدیریت زمان در  تکالیف اس
مدرسه و دانشگاه با هم تفاوت دارند واین اختالف 
ــرایط و اوضاع محیط دانشگاه و فعالیت هاي  از ش
ــه و دانشگاه در  ــي مي گردد. محیط مدرس آن ناش
ــرگاه دانش آموزي  ــب متفاوت اند، ه ــي جوان برخ
ــود و با یک فضاي جدید رو  ــگاه مي ش وارد دانش
ــه رو مي گردد چاره اي جز تطابق با محیط ندارد،  ب
ــي این مطابقت به تاخیر مي افتد و باعث افت  گاه
ــردد. مدیریت صحیح  ــي در ترم اول مي گ تحصیل
ــجوي ترم اول با  زمان مي تواند به هماهنگي دانش

محیط دانشگاه كمک نماید.
ــأله ای  ــا توجه به اهمیت زیاد مدیریت زمان مس ب
ــجویان  ــتر دانش ــت كه بیش كه وجود دارد این اس
ــود، از زمان به طور صحیح  در فرایند یادگیري خ
استفاده نمي كنند و در نتیجه با مسائل و مشکالت 
ــود كه  ــادي در زندگي و تحصیل روبرو مي ش زی
ــي و بهره مندي از آن موفقیت هاي تحصیلي  آگاه
ــت زمان نوعي  ــن مي كند. مدیری ــا را تضمیم آنه
راهکار پیشگیرانه است كه با استفاده از یک سري 
ــجویان را به نظم دهي و پیشرفت  فرایندها، دانش

مي رساند.

از نظر مدیریت زمان کارها به چند دسته 
تقسيم می  شوند:

ــای مهم و فوری: این كارها خود به خود  1- كاره
انجام می  گیرند.

2- كارهای مهم و غیر فوری: این دسته كارهایی 
ــق را از هم جدا  ــراد موفق و ناموف ــتند كه اف هس
ــق آن را به تعویق  ــد و معموال افراد ناموف می  كنن

می  اندازند.
3- كارهای فوری و غیر مهم: این كارها در جهت 

اهداف انسان نیستند اما انجام می  شود.
4- كارهای كم اهمیت و غیر ضروری: بعضی افراد 
ــام كارهای مهم و فوری  ــه خاطر ناتوانی در انج ب
ــرار از تمركز  ــرای تفنن و گاهی برای ف )گاهی ب

حواس( خود را به این كارها سرگرم می  كنند.

موفقيت در مدیریت صحيح زمان وابسته 
به انتخاب بين کاره�ای مهم و غير مهم 

است، پس برای موفقيت تحصيلی:
1- از كارهای غیر مهم صرف نظر كنید.

2- كارها را اولویت بندی كنید.
3- راهزنان وقت را بشناسید.

4- راه های ایجاد وقت را یاد بگیرید.

راهزنان وقت:
1- صحبت های كم اهمیت

2- میهمانان ناخوانده
3- مطالعه مطالب كم اهمیت و غیرضروری

ــت  ــر صحیح و عادات نادرس ــای غی 4- روش ه
مطالعه

5- تلفن های مزاحم و غیر ضروری
6- نداشتن انضباط كاری

7- سستی و بی ارادگی در تصمیم گیری
8- دوباره كاری

9- ناتوانی " نه " گفتن به خواسته های نابجا
10- نداشتن تمركز حواس

11- عادت امروز و فردا كردن
12- ترس از شکست

ــرگردان  13- وب گردی های بی هدف و حضور س
در فضای مجازی

 
راه های ایجاد وقت:

1- زنده كردن وقت مرده ) مثل زمان هایی كه در 
انتظار هستیم، زمانی كه در اتوبوس می  گذرد و ...(

2- انجام كارها به طور همزمان
3- تنظیم كردن وقت خواب

4- كنترل بیشتر روی وقت تفریح
5- نه گفتن به درخواست های غیر مهم

6- عقب انداختن كارهای غیر مهم

برخی نتایج حاصل از ش�يوه های مختلف 
مدیریت زمان عبارتند از:

مـديريـت زمـان
نویسنده: هدایت سلطاني-كارشناس دفتر مطالعات فرهنگي و برنامه ریزي اجتماعي
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 آماده سازی برای برنامه ریزی آگاهانه
 یادآوری در انجام امور

 سامان بخشیدن به افکار و فعالیت ها
 انجام امور در زمان تعیین شده

 ایجاد انگیزه الزم برای انجام كار
 متمركز ساختن توجه فرد به اولویت ها

 جلوگیری از اتالف وقت و امور غیر ضروری
 سرعت در پیشرفت و ارتقاء عملکرد شخصی

 كاهش فشار روزانه و در نتیجه افزایش سالمت روان
 افزایش كارایی، سازماندهی و بهره وری 

پنج مرحله مدیریت زمان
مرحله 1- تعیین اهداف 

وقتي هدف مان را از دست مي دهیم مجبور هستیم 
سعي خود را چند برابر كنیم. براي اینکه جزو افراد 
ــن  ــد بتوانیم بطور واضح و روش ــیم بای موفق باش
اهداف خود را تعیین كرده و راه هاي رسیدن به آن 
اهداف را شناسایي و ارائه نمائیم. اهداف را مي توان 
ــغلي، شخصي، خانوادگي و اجتماعي  به اهداف ش

تقسیم بندي نمود. 

مرحله 2- اولویت  بندي  هدف ها:
ــخصي، خانوادگي  ــغلي، ش با توجه به اهداف )ش
ــا را اولویت بندي  ــت كه آنه و اجتماعي( الزم اس
ــاي فاكتورهایي  ــر مبن ــن اهداف باید ب ــم. ای كنی
ــمندي هدف، ضرورت و اهمیت هدف  چون ارزش

طبقه بندي شوند.

ــتفاده از  ــردن اهداف با اس ــه 3- مکتوب ك مرحل
جدول روزانه:

بهترین روشي كه ما را قادر خواهد ساخت تا زمان 
ــم و همچنین از زمان  ــازماندهي كنی موجود را س
براي رسیدن به اهداف شخصي و حرفه اي استفاده 
مناسب و بهینه كنیم، برنامه ریزي است. مهم ترین 
ــت از مکتوب سازي  نقش برنامه ریزي عبارت اس
آنچه قرار است انجام شود. فعالیت هاي روزانه شما 
ــد كه بر اساس یک جدول  وقتي به انجام مي رس
ــود. شما مي توانید براي خود  روزانه برنامه ریزي ش
ــدول روزانه  ــیم كنید. ج ــدول روزانه ترس یک ج
ــان دهنده یک  ــت كه هر سطر آن نش جدولي اس

ساعت از شبانه روز مي باشد.
ــاده و  ــبتاً س روش LEIDS  یکي از راه هاي نس
قابل استفاده جهت برنامه ریزي كارهایي است كه 

مي خواهیم در طول روز انجام دهیم. 

:LEIDS مراحل روش
ــت وظایف،  ــت فعالیت ها )فهرس 1-  تهیه فهرس
ــا و حداكثر زمان تحت اختیارتان را تهیه  فعالیت ه

كنید(.
ــاز )زماني كه وظایف و  ــرآورد زمان مورد نی 2-  ب
ــد را برآورد  ــان به خود اختصاص مي دهن كارهایت

نمایید(.
ــف و كارهاي  ــراي وظای ــاص زمان ب 3-  اختص

پیش بیني نشده )خارج از فهرست(.
ــري در مورد  ــر اولویت ها )تصمیم گی 4-  تاكید ب
اینکه اول كدام كار را كه مهم تر است انجام دهیم(.
ــده در آخر هر  5-  بازبیني وظایف برنامه ریزي ش
ــر روز به دقت  ــدول وظایف را در پایان ه روز )ج
بررسي كنید و كارهاي انجام شده را كنار بگذارید(.

4- آغاز كردن با نگرش مثبت:
تمامي كساني كه به موفقیتي نائل شده اند معتقدند 
ــاالت تفکرات،  ــتگي به ح ــه موفقیت قویاَ بس ك
ــس نگرش خود  ــات و نگرش فرد دارد پ احساس

نسبت به محیط و كارهایمان را مثبت نگه دارید.

5- بررس عملکرد:
منحني استاندارد )REFA( نشان مي دهد كه در 
ــد، این سطح  صبح عملکرد به حداكثر خود مي رس
در ساعات دیگري قابل دستیابي نیست. بعدازظهر 
ــردد و عملکرد فرد  ــه عدم فعالیت آغاز مي گ چرخ
ــن مرحله افزایش  ــد و بعد از دومی كاهش مي یاب
عملکرد در عصر، منحني عملکرد سیر نزولي پیدا 
ــب به حداقل  ــاعاتي بعد از نیمه ش مي كند و در س

ــما مي توانید خودتان را با  ــد. ش مقدار خود مي رس
این نوسانات عملکرد منطبق كنید و با سازماندهي 
روزتان براساس منحني عملکرد، بهره وریتان را به 
طور قابل مالحظه اي افزایش دهید. هرگز به زمان 
ــس بین كار به عنوان اتالف وقت نگاه نکنید،  تنف
ــب براي تجدید قوا  بلکه آن را نوعي فرصت مناس
بدانید. تحقیقات پزشکي بهترین كار را براي نیرو 
ــاعت بعد از  ــي، زمان تنفس )تقریبا یک س بخش
ــروع كار( مي دانند. بنابر این برنامه روزانه  شما  ش
ــتراحت هاي مرتب و كوتاه باشد تا  ــامل اس باید ش

عملکردتان در هر كاري بهتر شود. 
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دعای هنگام مطالعه:
ــم و اكرمنا بنور  ــم اخرجنا من ظلمات الوه »الله
ــر علینا  ــم و افتح علینا ابواب رحمتک و انش الفه

خزائن علومک برحمتک  یا ارحم الّراحمین«.
فصل امتحانات است، اتاقم پر است از كتاب های 
ــده و كتاب هایی كه حتی یک بار هم  انباشته ش
ــان نکرده ام. اضطراب درونم  در طول سال بازش
ــداد می كند و بی خوابی مرا رها نمی كند. غالب  بی
ــتند. دانش  ــجویان با این معضل رویرو هس دانش
آموزان تا قبل از ورود به دانشگاه به دلیل سیستم 
آموزشی متفاوت مدرسه و به دلیل سختگیری ها 
ــال به مرور كتاب ها  و تاكید معلمان، در طول س
ــنایی كامل با  ــان آش ــب امتح ــد تا ش می پردازن
ــی پیدا می كنند و به این سیستم خو  مباحث درس
ــگاه می شوند گویا  می گیرند. اما وقتی وارد دانش
سبک درس خواندن تغییر می كند و آن اجبار ها و 

تاكید ها از بین رفته می رود.
در دوران دانشجویی باور بر این است كه دانشجو 
ــد و كتاب های متعدد  خود باید جوینده دانش باش
ــش را بخواند تا یادگیری عمیق  و مرتبط با دروس
ــود. بنابراین معضل درس خواندن  در او ایجاد ش
ــتر مشاهده  ــجویان ترم اول و دوم بیش در دانش
می شود. دو روش مطالعه و یادگیری وجود دارد، 
ــجویان معموال از روش  توزیعی و متمركز. دانش
ــتفاده می كنند. در روش توزیعی فرد  متمركز اس
در فواصل زمانی متعدد فصول كتاب را می خواند 
ــا در روش متمركز فرد حجم  ــرور می كند. ام و م
ــه صورت  ــاره و ب ــات را یکب ــیعی از اطالع وس
ــازد. به عقیده  ــرده در ذهن خود جاری می س فش
ــان این روش درس خواندن و كسب  روان شناس
ــت. زیرا به طور كلی 60  ــب نیس یادگیری مناس
درصد از اطالعات یک ساعت بعد از یادگیری از 
بین می رود و اطالعات فرصتی برای تحکیم در 
حافظه پیدا نمی كنند. وقتی یک دانشجو در مدت 
ــی به مطالعه 2 یا 3 كتاب با مطالب  زمان كوتاه
ــه كتب فاصله ای  ــابه می پردازد و بین مطالع مش
ــود، اطالعات در ذهن  برای تحکیم قایل نمی ش
ــود و تداخل اطالعات  او درست پردازش نمی ش
ــه این تداخل خود  ــکل می گیرد ك و یادگیری ش
ــترس و  ــه و افزایش اس ــش حافظ ــل كاه عام
ــن اضطراب  ــود. گاه ای ــراب امتحان می ش اضط
ــجویان هم در  ــدت می یابد كه دانش آن چنان ش
ــدا می كنند و هم در  ــکل پی یادگیری مطالب مش

جلسه امتحان عملکرد مناسبی نخواهند داشت.
 

اصول مطالعه و یادگيری 
ــایر پدیده هاي  ــري نیز مانند س ــه و یادگی مطالع
ــي از چارچوب و اصولي پیروي مي كند  روانشناس

كه در زیر به مهمترین آن ها اشاره مي شود.

اصول مطالعه و يادگيري مؤثر در 
محيط هاي دانشگاهي

فّتانه اسمعیلی- كارشناس روانشناسی
نویسندگان: یداله دمیرچي- دانشجوی دكتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و مسئول گروه مطالعات فرهنگي و اجتماعي  
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ــائل مهم در  ــی از مس 1- تعيي�ن هدف: یک
ــت و چنانچه  مطالعه و یادگیری، تعیین هدف اس
ــرعت  ــد، س ــخص نباش ــه، هدف مش در مطالع
ــداری مختل  ــادآوری، حفظ و نگه ــری، ی یادگی
ــود. هدفی كه انتخاب می شود باید عاقالنه  می ش
ــی باشد و برای رسیدن به اهداف  و قابل دسترس

خود باید حتمًا تالش صورت گیرد.

ــه و  ــه در مطالع 2- انگي�زه و عالق�ه: آنچ
یادگیری نقش بسیار مهمی دارد  ،عالقه و انگیزه 
ــت كه از درون  ــت. انگیزه، میل و رغبتی اس اس
ــخص برمی خیزد و رفتار وي را تحریک و آن  ش
ــخص هدایت می كند. زمانی كه  را در جهتی مش
ــال موضوع و مطلبی می روند،  افراد با عالقه دنب
ــاد گرفتن مطلب  ــا برای ی ــش آنه توجه و كوش

چندین برابر می شود.

ــری باید همراه با  ۳- توج�ه و ادراك: یادگی
ــه و ادراك صورت گیرد. توجه یعنی متمركز  توج
ــا موضوع  ــم مطالب ی ــواس برای فه ــردن ح ك
ــت كه توسط  یادگیری و ادراك فرآیند فعالی اس
ــته ارتباط می یابد و  ــه ی كنونی با گذش آن تجرب

معنا پیدا می كند.

۴- زمينه معلومات قبلی، تمرین و تکرار: 
ــت  برای یادگرفتن مطلب یا موضوعی، الزم اس
مقداری معلومات قبلی برای یادگیری فعلی وجود 
داشته باشد. یعنی توانایی ها، آموخته ها و تجارب 
ــاس یادگیری بعدی او را  قبلی هر فرد پایه و اس
ــکیل می دهد. از طرفی الزم است مطالبی را  تش
كه یاد می گیریم، در موقعیت های متعدد و اشکال 
ــورت ذهنی و عینی  ــف تکرار كرده و به ص مختل

تمرین كنیم. 

ــخصی  ۵- اضط�راب و حالت هيجانی: ش
ــان می آید، دچار  ــر یک تجربه به هیج كه در اث
ــی و روانی خود  ــود و تعادل روح اضطراب می ش
ــت می دهد و حتی ممکن است راجع به  را از دس
دلیل اصلی ناراحتی خود دچار گیجی و ابهام شود 
ــت داده  و به دنبال آن انگیزه اصلی خود را از دس
و در یادگیری دچار اختالل شود. براي رسیدن به 
ــتن سطح مناسبي از انگیختگي، الزم  هدف، داش
ــت، لیکن انگیختگي بیش از حد و  و ضروري اس
ــر از حد الزم، هر دو موجب كاهش عملکرد  كمت

شده و یادگیري را با اختالل مواجه مي سازد.

ــاداش و تنبیه از دیگر  ۶- پ�اداش و تنبيه: پ
ــاد گیرنده اگر  ــت. ی عوامل مؤثر در یادگیری اس
در حین یادگیری مورد تشویق قرار گیرد، تقویت 

خواهد شد و یادگیری بهتر صورت می گیرد و اگر 
در حین یادگیری تنبیه شود، سرد می شود.

۷- روش سراس�ری یا یک پارچه: برای 
اینکه یادگیری بهتر صورت گیرد، به جای اینکه 
ــمتی از موضوع یا مطلبی را یاد بگیریم، كل  قس
ــرای بار اول  ــی كه ب ــم. مطالب ــاد بگیری آن را ی
ــت در دفعه اول سریع  ــود، بهتر اس خوانده می ش
ــود.)بدون توجه به جزییات(  ــی خوانده ش و اجمال
ــود.  ــدی به جزییات آن توجه ش ــات بع و در دفع
ــی متن  ــجویان موفق بر روی مطالب اساس دانش
تمركز می كنند و می توانند مطلب اصلی و جزیی 

را از هم متمایز كنند.

۸- وجود مش�کالت و مس�ایل عاطفی و 
ــایل و مشکالت عاطفی  روانی: افرادی كه مس
و روانی دارند، به علت توجه فراوان به مشکالت 
ــایل دیگر  ــا دقت الزم به مس ــود نمی توانند ب خ
بپردازند و در نتیجه یادگیری آن ناقص می شود. 

ــت كه در آن تفکر  9- تمرکز: تمركز حالتی اس
در محور و مركز سایر افکار شخص قرار می گیرد. 
ــوال افراد به دو دلیل عمده نمی توانند تمركز  معم
ــود را مجبور به انجام  ــد. اول این كه فرد، خ كنن
كاری می بیند كه اشتیاق چندانی به آن ندارد. در 
ــورت خود به خود  ــت، تمركز فرد به ص این حال
ــن عدم تمایل باعث  ــوع دور می افتد و ای از موض
چندگانگی در فکر می شود. دوم این كه فشارهای 
ــویش فکری و عدم تمركز شود.  روانی باعث تش
ــت در یک لحظه  ــر صورت ذهن قادر نیس در ه

ــه دو موضوع بپردازد. بنابراین یا مطالعه كنید و  ب
ــکالت و  به چیز دیگری فکر نکنید یا اینکه مش
ــل نمایید. بهترین راه حل  نگرانی های خود را ح
ــوی نگرانی  برای جلوگیری از انحراف فکر به س
ــت افکار اضافی را روی  ــت كه فهرس ها این اس
ــد از مطالعه به آن ها  ــت كنید و بع ــذ یادداش كاغ

فکر كنید.
 

شيوه هاي یادگيري و مطالعه
یادگیري و مطالعه، رابطه اي تنگاتنگ و مستقیم 
ــي توان این دو  ــر دارند، تا جایي كه م با یکدیگ
ــراي اینکه  ــت. ب ــزوم یکدیگر دانس را الزم و مل
میزان یادگیري افزایش یابد، قبل از هر چیز باید 

مطالعه اي فعال و پویا داشت.
 

 شش روش عمده مطالعه:
ــیدن زیرنکات  ــتن، خط كش ــدن بدون نوش خوان
مهم، حاشیه نویسي، خالصه نویسي، كلید برداري 
خالقیت و طرح شبکه اي مغز از روش هاي عمده 

مطالعه هستند.

ــت  1. خواندن بدون نوش�تن: روش نادرس
ــت. مطالعه فرآیندي فعال و پویا است  مطالعه اس
و براي نیل به این هدف باید از تمام حواس خود 
ــتفاده كرد. باید با  ــراي درك صحیح مطالب اس ب
چشمان خود مطالب را خواند، باید در زمان مورد 
ــد ادا كرد و نکات مهم را  ــاز مطالب را بلند بلن نی
یادداشت كرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگیر 
ــده و حضوري فعال و همه جانبه در یادگیري  ش
ــت و هم در هنگام مورد نیاز ، خصوصًا قبل  داش
ــته ها مرور كرد و  ــان ، بتوان از روي نوش از امتح
خیلي سریع مطالب مهم را مجدداً به خاطر سپرد.

2. خط کشيدن زیر نکات مهم: این روش 
ــاید نسبت به روش قبلي بهتر است ولي روش  ش
ــت چرا كه در این روش  كاملي براي مطالعه نیس
ــاي آنکه تمركز و توجه بروي  بعضي از افراد بج
ــند ذهنشان  ــته باش یادگیري و درك مطالب داش
معطوف به خط كشیدن زیر نکات مهم مي گردد. 
حداقل روش صحیح خط كشیدن زیر نکات مهم 
به این صورت است كه ابتدا مطالب را بخوانند و 
ــپس زیر نکات  مفهوم را كامال" درك كنند و س
ــند نه آنکه در كتاب بدنبال نکات  مهم خط بکش

مهم بگردند تا زیر آن را خط بکشند .

ــبت به دو  ۳. حاشيه نویس�ي: این روش نس
ــي كامل  ــت ولي بازهم روش روش قبل بهتر اس
ــي  براي درك عمیق مطالب و خواندن كتب درس
ــت اما مي تواند براي یادگیري مطالبي كه از  نیس

یادگيري و مطالعه، رابطه اي 
تنگاتنگ و مستقيم با یکدیگر 

دارند، تا جایي که مي توان این دو 
را الزم و ملزوم یکدیگر دانست. 

براي اینکه ميزان یادگيري 
افزایش یابد، قبل از هر چيز باید 

مطالعه اي فعال و پویا داشت.
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ــتفاده  ــتند مورد اس اهمیتي چندان برخوردار نیس
قرار گیرد.

۴. خالصه نویس�ي: در این روش شما مطالب 
را مي خوانید و آنچه را كه درك كرده اید بصورت 
ــت مي كنید كه این  خالصه روي دفتري یادداش
ــب است و از روش هاي  روش براي مطالعه مناس
ــن روش ابتدا  ــد چرا كه در ای ــي بهتر مي باش قبل
ــت  ــپس آنها را یادداش ــب را درك كرده س مطال
ــم بهترین روش براي خواندن  مي كنید اما باز ه

نیست .

ــیار  ــي بس ۵. کليدب�رداري: كلیدبرداري روش
ــکات مهم  ــتن ن ــراي خواندن و نوش ــب ب مناس
ــد از درك مطالب،  ــما بع ــت. در این روش ش اس
ــت مي كنید  بصورت كلیدي نکات مهم را یادداش
ــدي كوتاه ترین، راحت ترین  ــع كلمه كلی و در واق
ــت كه با  ــن كلمه اي اس ــن و پرمعني تری ،بهتری
ــده و به خاطر  ــدن آن، مفهوم جمله تداعي ش دی

آورده مي شود.

۶. خالقي�ت و ط�رح ش�بکه اي مغز: این 
ــري خصوصا"  ــیوه براي یادگی روش بهترین ش
ــي است. در این روش شما  فراگیري مطالب درس
ــد از درك حقیقي آن ها  ــب را مي خوانید، بع مطال
ــکات مهم را به زبان خودتان و بصورت كلیدي  ن
ــات كلیدي را  ــپس كلم ــت مي كنید و س یادداش
بروي طرح شبکه اي مغز مي نویسد. تا در دفعات 
ــاب، فقط به طرح  ــد به جاي دوباره خواني كت بع
ــبکه اي مراجعه كرده و با دیدن كلمات كلیدي  ش
ــبکه اي مغز، آن ها را  ــته شده بروي طرح ش نوش
خیلي سریع مرور كنید. این روش درصد موفقیت 
ــیار زیادي افزایش  ــما را تا حدود بس تحصیلي ش
ــان كرده و  ــیار آس مي دهد و درس خواندن را بس

بازده مطالعه را افزایش مي هد.
 

روش های یادگيری موثر:
ــری ،روش های  ــود فرآیند یادگی ــور بهب به منظ
ــتار به  ــه در این نوش ــده اند ك ــددی بیان ش متع
ــی یکي از روش هاي موثر  طور اجمالی به بررس

یادگیري به نام روش »پس ختام« می پردازیم.

روش پس ختام: این روش شامل 6 مرحله و 
ــه ی »پس ختام« از حروف اول این مراحل  كلم

تشکیل شده كه عبارتند از :

ــه معنای اجمالی به منظور  1. پيش خوانی: ب
دریافت كلیات موضوع و سازمان دهی كلی مطلب 

است. در این روش، خواننده قبل از خواندن دقیق، 
كل مطلب را مرور و بررسی می كند.

ــمت از كتاب  2. س�وال ک�ردن: برای هر قس
ــود، می توان  ــه می ش ــه مطالع ــر فصلی ك ــا ه ی
ــش هایی مطرح كرد و با مطالعه ی بیشتر به  پرس
ــخ داد. سوال ها را با كلمات چگونه، چه  آن ها پاس

كسی، چرا، چه چیز و غیره باید مطرح كرد.

ــن مرحله، كل متن یا كتاب  ۳. خواندن: در ای
ــده  ــش های مطرح ش ــود و به پرس مطالعه می ش
پاسخ داده می شود. سرعت خواندن باید با سادگی 

یا پیچیدگی متن تناسب داشته باشد.

ــورد موضوع مطالعه  ــیدن در م ۴. تفکر: اندیش
ــپاری آن كمک  ــا می دهد و به یاد س به آن معن
می كند. به منظور یادگیری بهتر مطالب، از پیش 
ــکات اصلی و فرعی  ــده ارتباط داده، ن آموخته ش
ــد داده و  ــه یکدیگر پیون ــرده و ب ــایی ك را شناس

تناقضات موجود در متن را حل كرد. 

۵. از حفظ گفتن: پس از مطالعه هر قسمت، باید 
مطالب آن توسط خواننده به زبان ساده بازگو شود. این 
بازگویی مطالب، معلوم می كند كه كدام قسمت ها به 

خوبی یاد گرفته نشده و باید مجددا مطالعه شود.

۶. مرور کردن: پس از اتمام مطالعه یک كتاب 
یا مطالب درسی به منظور جلوگیری از فراموشی 
ــود. بهترین راه  ــب باید كل مطلب مرور ش مطال
ــت كه بدون مراجعه به متن  مرور كردن این اس
ــخ داده  ــده پاس ــش های مطرح ش اصلی به  پرس
ــن، نتواند به  ــه خواندن مت ــی ك ــود. در صورت ش
ــخ دهد، الزم است به متن اصلی  ــش ها پاس پرس
ــمت  ــه كرده و مجددا اقدام به مطالعه قس مراجع
ــای مختلفی  ــده نمایید. پژوهش ه ــوش ش فرام
ــه در رابطه با تاثیر روش پس ختام در افزایش  ك
ــرفت تحصیلی و باال بردن كیفیت یادگیری  پیش
ــده نشان  ــجویان انجام ش دانش آموزان و دانش

داده اند كه این روش تأثیر زیادی دارد.
 

توصيه ها: 
ــتگی  مفرط و  ــت خواب آلودگی و خس 1. در حال
ــیر یا  ــا هنگامی كه فوق العاده س ــرت زدن و ی چ

گرسنه هستید، مطالعه مفید اتفاق نمی افتد. 
2. برای مطالعه مفید هدف و انگیزه  داشته باشید 
و دقت كنید كه زمان برای شما از اهمیت زیادی 

برخوردار باشد.
ــر دچار ناراحتی روحی همراه با عدم  تمركز  3. اگ
ــی و حواس پرتی یا  ــاس  غمگین ــتید و احس هس

عصبانیت و پرخاشگری دارید، مطالعه نکنید.
ــر و صدا و  ــلوغ و پر س ــی كه خیلی ش 4. در جای
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ــاق  پذیرایی، اتاق  ــت و آمد دیگران )ات محل رف
تلویزیون و غیره( است  مطالعه نکنید. 

5. پس از یک نرمش و ورزش سنگین  یادگیری 
جدی صورت نمی گیرد.

ــیدن، لمیدن و  ــه جدی دارز كش ــرای مطالع 6. ب
مخصوصا گذاشتن متکا زیر شکم  مفید نیست.

ــت خوابیده اید و كتاب را به  7. در حالی كه به پش
طرف باال گرفته اید مطالعه نکنید.

8. در جایی كه نشسته اید سعی كنید كمرتان خم 
ــود و فاصله كتاب تا چشم  )سی سانتیمتر( را  نش

رعایت كنید.
ــکالت،  ــیرینی، ش ــرف تنقالت )آجیل، ش 9. ص

تخمه و غیره( هنگام مطالعه جدی  مفید نیست.
ــدا ( از نظر صرف  ــه صامت )بدون ص 10. مطالع
ــتگی و تمركز حواس بهتر از  انرژی و مدت خس

زمزمه خوانی و بلندخوانی  است. 
ــت و  ــدید و یا نور كم  اس 11. در جایی كه نور ش
چراغهای الوان زیاد روشن هست  مطالعه نکنید.

ــیقی  ــه جدی به صدای  موس ــگام مطالع 12. هن
ــتم عصبی  مركزی گوش  همراه با تحریک سیس

ندهید.
13. هنگام مطالعه فعال باشید )دور یا زیر مطالب 
ــید، و مطالب  مهم را روی كاغذ  مهم را خط بکش

دیگری "فیش" بنویسید(.
ــک  كتاب از  ــش از مطالعه ی ــعی كنید پی 14. س
ــت  مطالب و یا  ــق نگاهی اجمالی به فهرس طری
ــی( كلیاتی از  ــوّرق كل كتاب )ورق زدن  اجمال ت
ــاب در ذهن  وارد كنید و پس از آن به  اهداف كت

مطالعه دقیق  بپردازید. 
ــده  را دریافت  15.  در صورتیکه مطلب خوانده ش
ــرای  ادامه  خواندن  ــش بیهوده ب نکرده اید، كوش
نکنید، بلکه به نقطه ای  برگردید كه از آنجا مطلب 

قطع شده است.
ــری توجه كنید نه به  مقدار  16. به كیفیت یادگی
ــه اصل  كار لطمه  ــت مطالب خواندنی( تا ب )كمی

وارد نشود.
و  ــح   اول صب در  را  ــتداللی  اس ــهای  درس  .17
درس های حفظ كردنی را در اوقات مناسب  دیگر 

روز بخوانید.
ــد  ــرهم  نخوانی ــابه را پشت س 18. دو درس مش
ــه، ادبیات فارسی، ادبیات جهان(  )ریاضی، هندس
ــابه )جغرافیا،  بلکه بین آن دو یک درس  غیرمش

تاریخ، فیزیک، شیمی  و غیره( قرار دهید.
ــل از ورود به كالس و بعد از خروج از آن،  19. قب

درس مورد نظر را مطالعه  كنید. 
20. برای حفظ كردن اشعار، آن را به صورت كلی 

بخوانید نه  جزء به جزء )بیت به بیت(. 
21. درس خواندن بصورت مباحثه  گروهی بهتر، 

مؤثرتر و بادوام تر از تنها درس خواندن است. 
ــای خود ارتباط  ــعی كنید بین خواندنی ه 22. س
زنجیره ای برقرار نموده تا درك  مطلب و یادگیری 

در شما به صورت پیوسته  و بهتر انجام گیرد. 
ــا  ــود را ب ــی خ ــت های درون كالس 23. یادداش
ــت های دیگران مقابله كنید و نقاط ضعف  یادداش

آن را تصحیح و تکمیل نمایید.
ــواس و  ــروع مطالعه هرگز دچار وس 24. برای ش
ــوید و به خود تلقین كنید كه هر درسی  تردید نش

را خوب می توانید، بخوانید و یاد بگیرید.
25. وقت مطالعه را با عادت خودتان  تنظیم كنید.

ــی را  26. هرگز از كالس درس مخصوصا دروس
كه در آن ها ضعیف تر هستید، غیبت  نکنید. 

27. در حین مطالعه اگر دچار عدم  تمركز حواس 
ــتید، بار دیگر مطالب خوانده شده را  ــدید بایس ش
ــوید كه  یادگیری مطلب  مرور كنید تا مطمئن ش

در شما به شکل مطلوب  انجام گرفته است.
ــت و  ــته بهتر از قدم زدن اس ــه نشس 28. مطالع
مطالعه در حال راه رفتن و در ماشین حین  حركت 

مفید نمی باشد.
ــل را به  ــک روز كام ــم دارید ی ــر تصمی 29. اگ
مطالعه ی كتب درسی بپردازید بهتر است  طوری 
ــه ی كتاب های   ــه هم ــد كه ب ــزی كنی برنامه ری
ــید. این روش بهتر از خواندن  یک  موردنظر برس

كتاب در طول روز می باشد. 
ــه روزانه  مطالعاتی خود  ــعی كنید در برنام 30. س
اوقاتی را هم به استراحت  اختصاص دهید و بیش 

از یک ساعت مداوم  مطالعه نکنید.
ــی بدون انجام تکالیف و تمرینات  31. هیچ درس
مربوطه به نحو شایسته یاد گرفته  نمی شود، سعی 
كنید با دقت به تمرین ها و تکالیف بپردازید و در 
ــس كنید و نگهداری  ــورت لزوم آنها را پاكنوی ص

كنید .
ــته اید و  ــون به مطالعه  عادت نداش 32. اگر تاكن
ــی برایتان ناخوشایند است،  مطالعه ی كتب درس
ــتانها، رمان ها و اشعار مناسب با  مطالعه را از داس
وقت كم شروع  كنید تا بتدریج عادت به مطالعه ی 

جدی در شما ایجاد گردد.
ــما نمی ماند  33. در صورتیکه مطالب در ذهن ش
می توانید با حروف اول كلمات  به ساختن كلمه ای 

بپردازید كه  یادآور مطلب موردنیاز شما باشد.
ــری  درس و  ــد فاصله بین یادگی ــعی كنی 34. س
ــد كه هرچه  فاصله بین  دوره كردن آن زیاد نباش
ــد  ــری و تجدیدنظر )دوره ( طوالنی تر باش یادگی
ــود. دروسی را كه  ــتر ایجاد می ش فراموشی بیش
ــس فراگرفته اید، بیش  ــل اولیه ی تدری در مراح
ــی كه  در روزهای نزدیک به امتحان  از درس های

تدریس  شده است احتیاج به مرور دارد. 
35. وقتی كوشش و تالش شما در حل  مسئله ای 
ــد فعالیت مربوط به آن قسمت  به نتیجه نمی رس
ــاره را به زمان  ــعی  دوب ــه ندهید، بلکه س را ادام
ــس از رهایی از  ــول كنید تا پ ــب تری موك مناس
ــر وظایف با فکری  ــتگی ذهن و انجام دیگ خس

راحت تر به آن بپردازید. 
ــدید،  ــکل  ش 36. وقتی در فهم مطلبی دچار مش
ــتعانت بجویید و دو ركعت نماز حاجات  بجای  اس
ــد  ــما باش ــاءاهلل خداوند مددكار ش آورید كه انش
ــینا در چنین مواقعی  )عملی كه حکیم ابو علی س

انجام می داد(.
ــه از قرائت دعای  مطالعه غافل  37.  برای مطلع
ــعی كنید آن را حفظ كنید و همیشه  ــوید و س نش

بکار ببرید.

منابع و مآخذ
پارسا، محمد )1370(. روانشناسي یادگیري بر بنیاد نظریه ها. 

تهران: انتشارات بعثت.
ــي، محمدكریم )1376(. انگیزش و هیجان. تهران:  خداپناه

سمت.
ــي. ترجمه  ــانتراك، جان. دابلیو )1383(. زمینه روانشناس س
ــه خدمات  ــد دوم. تهران: موسس ــروز بخت. جل ــرداد فی مه

فرهنگي رسا. صص 370 – 408
ــیف، علي اكبر )1373(. روانشناسي پرورشي. تهران: آگاه.  س

چاپ دهم.
ــو اچ. )1934(. مقدمه اي  ــون، میت ــي. آر.؛ الس هرگنهان، ب
برنظریه هاي یاددگیري. ترجمه علي اكبر سیف. تهران: نشر 

دوران.

برای مطلعه از قرائت 
دعای  مطالعه غافل نشوید 
و سعی کنيد آن را حفظ 
کنيد و هميشه بکار ببرید.
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ــبات  ــر فضای جدیدی رفتارها و مناس ورود به ه
ــبات،  خاص خود را دارد كه بدون درك این مناس
ــب كرده و  ــم موفقیت های الزم را كس نمی توانی
ــا محیط پیرامون خود برقرار كنیم.  ارتباط خوبی ب
ورود به عرصه های مختلف اجتماع همیشه همراه 
ــان  ــخت و یا آس با تغییراتی بوده اند كه آنها را س
ــک،  پذیرفته و با روال آنها حركت كرده ایم. بی ش
برای اغلب ما اولین ورود جدی به اجتماع در هفت 
ــالگی و با ورود به دبستان رخ می دهد. پذیرش  س
ــای اجتماعی متفاوت از همین مرحله آغاز  نقش ه
ــازه ای قرار  ــا را در برابر فضاهای ت ــوند و م می ش
می دهند كه در بدو ورود هیچ آشنایی با آن نداریم 
و باید بتوانیم در مدت زمان كوتاهی شناخت الزم 
از محیط را به دست آورده و به درستی رفتار كنیم.
ــگاه است كه البته  یکی از این فضاهای تازه دانش
ــیرینی  آن هرگز از یادمان نمی رود، اگر از اغلب  ش

ــیرین ترین اتفاقات  ــنایان درباره ش دوستان و آش
دوره جوانی شان بپرسیم، ورود به دانشگاه را یکی 
ــع زندگی خود می دانند و  از خاطره انگیزترین وقای
سریع می روند به حال و هوای آن روزها و استادها 

و شروع می كنند به مرور خاطرات... 
ــویم و فضای تازه ای را  ــگاه می ش  حاال وارد دانش
تجربه می كنیم كه هیچ تصوری از آن نداشته ایم، 
ــنیده ایم و یا كمی در  ــه یا از دیگران ش مگر اینک
ــه هیچ یک از این  ــای فیلم ها دیده ایم و ... ك فض
ــرایط را برای ما فراهم  ــوارد مواجهه واقعی با ش م

نکرده و نمی كند. 
با ورود به دانشگاه است از سویی، یکی از بهترین 
خاطراتی است كه در تمام زندگی برایمان می ماند 
ــه دنیای  ــی ورود ما ب ــر به نوع ــرف دیگ و از ط
ــود. انتظارات اطرافیان،  بزرگسالی محسوب می ش
ــا تغییر می كند و  ــبت به م ــتان نس خانواده و دوس

ــیطنت و  خالصه اینکه دیگر كمتر از ما انتظار ش
بازیگوشی را دارند. 

ــران  دبی و  ــان  معلم ــم،  بودی ــه  ك ــتانی  دبیرس
ــد و یا اینکه  ــیطنت هایمان را نادیده می گرفتن ش
ــان می رفت اما  ــی دعوایمان می كردند و یادم كم
حاال نه! نمی شود! برخورد معلم و استاد با یکدیگر 
بسیار متفاوت است! نه اینکه بگوییم احترام یکی 
از دیگری بیشتر است مسئله اینجاست كه با ورود 
به دانشگاه نقش و مسئولیت باالتری را پذیرفته ایم 
و بالطبع دیگر انتظار شیطنت های دوران دبیرستان 
ــد برخوردی  ــه همین علت بای ــا نمی رود و ب از م
ــتیم را در دانشگاه انجام  كه نسبت به دبیران داش

ندهیم. و اما مقوله احترام به استاد!
ــه مردمان دنیا  ــتاد  در فرهنگ  هم ــرام به اس احت
ــات و هنر جهان پر  ــته و ادبی جایگاه واالیی داش
است از آثاری كه ما را به احترام گذاشتن به استاد 
و معلم توصیه كرده اند، این احترام در متون دینی 
ــی  ــی اساس ما نیز همواره مورد تأكید بوده و نقش

داشته است. 
ــالمی، مقام معلم آنقدر واالست كه  در روایات اس
ــتگان و همه موجودات حتی مورچه  خداوند و فرش
ــی كه به  ــه خود و ماهیان در دریاها بر كس در الن
ــتند، چنانکه در  مردم تعلیم خیر كند درود می فرس
ــول خدا)ص( آمده است: »اِنَّ اهلَل َو  حدیثی از رس
ــا َو َحّتی الُْحوِت  ــُه َحتَّی النَّْملَِه فی ُحْجِره َمالئَِکَت
ــمِ الّناس الَْخْیَر« )كنز  ِفی الَبْحِر ُیَصلُّوَن َعلی ُمَعلِّ
ــث دیگری  ــث 28736( و در حدی ــال، حدی العم
می خوانیم: »آیا به شما خبر دهم كه بخشنده ترین 
ــنده ترین بخشنده ها  ــت؟ بخش ــنده ها كیس بخش
ــنده ترین فرزندان آدم هستم  خداست و من بخش
ــنده تر، كسی است  ــما بخش و بعد از من از همه ش
ــر دهد و  ــی را فرا گیرد و آنرا نش ــه علم و دانش ك
ــی، روز قیامت، خود  به دیگران بیاموزد، چنین كس
ــد!« )میزان  ــه صورت امتی برانگیخته خواهد ش ب
ــان  الحکمه 474/6( تعبیر به »امت« به خوبی نش
ــترش وجودی معلمان، به موازات  می دهد كه گس
ــری  ــا در میان جامعه بش ــترش تعلیمات آنه گس

صورت می گیرد.

همان�ا ک�ه م�ن به عن�وان معل�م مبعوث 
شده ام

ــول  ــریت حضرت رس بزرگ ترین معلم جهان بش
ــه و آله« به این ویژگی خود  خاتم »صلی اهلل علی
ــا دو گروه در  ــان ب ــار می كرد. یک روز ایش افتخ
مسجد مواجه شد كه گروه اول عبادت می كردند و 
گروه دوم به آموزش علم مشغول بودند، گروه دوم 
ــتادی علم می آموختند، افضل  را كه در محضر اس
ــت و فرمود: »اِنََّما بُِعْثُت َمَعلِّما؛  همانا كه من  دانس

به عنوان معلم مبعوث شده ام.«

فرشتگان، گواهان احترام به 
استاد می شوند...

نویسنده: زینب مرتضایی فرد
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وقتی كه پیامبر بزرگوار اسالم با جایگاه واالیی كه 
ــته اند و در معرض وحی خداوند قرار داشته اند  داش
ــک  ــویم بی ش خود را معلم می دانند متوجه می ش
ــان مقامی  ــگاه معلمی در نزد خدا و نگاه ایش جای

بلند و واالست.

کس�ی که به من یک ح�رف بياموزد، مرا 
بنده خود کرده است

جمالتی كه بی حد زیباست و تاثیرگذار مانند این از 
كالم موالی متقیان حضرت علی »علیه السالم« 
ــان می گویند: »َمْن  ــت مقام معلم كه در پاسداش
ــی كه به من  ــی َحْرفا َفَقْد َصیََّرنی َعْبدا؛ كس َعلََّمن

یک حرف بیاموزد، مرا بنده خود كرده است.«
ــتین عامل  ــتی نخس ــه به راس ــس می بینیم ك پ
سرنوشت ساز انسان، آموزگار اوست. آدمی همواره 
ــق  ــخصیت خود، سرمش ــکل دادن به ش برای ش
ــق او به كمال جویی، طبیعی است.  می طلبد و عش
ــخصیت انسان و الگوی مجسمی  معلم، معمار ش
ــا ناآگاهانه از وی تقلید  ــت كه آدمی آگاهانه ی اس
می كند و شخصیت خود را با وی همانند می سازد. 
مربی فقط آموزگار انسان نیست، بلکه اسوه عملی 

اخالق و تربیت برای فراگیران است. 

حتی اگر فرمانروا هستی…
علی »علیه السالم« می فرمایند: ُقْم َعن َمجلِِسَک 
ِألبیَک و ُمَعلِِّمَک و إن ُكنَت أمیراً. به احترام پدر و 

معلّمت از جای برخیز، گرچه فرمانروا باشی.
ــش حضرت امیرالمؤمنین احترام به معلم  در فرمای
ــده كه در قرآن  همپای احترام به پدر و مادر یاد ش
ــت. ما اگر به باالترین  ــده اس مرتبا بر آن تأكید ش
ــرام معلمان خود را  ــیدیم نباید احت مدارج هم رس
ــطح علمی ما از آن ها  فراموش كنیم، حتی اگر س
باالتر باشد، چرا كه زحمات ایشان در ارتقای علمی 

ما نقش اساسی داشته است.

امام حسين )ع( و جایگاه واالی معلم 
ــه نام  ــه معلمی ب ــه در مدین ــد ك ــت كرده ان روای
عبدالرحمن سلمی به یکی از فرزندان امام حسین 
»علیه السالم« سوره حمد را آموخت. هنگامی كه 
فرزند گرامی حضرت آن را در نزد وی قرائت كرد، 
ــد و معلم را دعوت كرد و  امام بسیار خوشحال ش
ــکر هزار دینار و هزار حلّه به  به عنوان تقدیر و تش
او پاداش داد. وقتی امام حسین »علیه السالم« به 
ــر این پاداش زیاد، مورد اعتراض قرار گرفت،  خاط
فرمود: »َو اَْیَن َیَقُع هذا ِمْن َعطائِِه َیْعنِی تَْعلِیِمِه؛ این 
ــوره حمد  پاداش كجا و عطای او، یعنی آموزش س
كجا!« آنگاه امام حسین »علیه السالم« این ابیات 

را یادآور شد كه:
نْیا َعلَْیَک َفُجْد بِه َعلَی الّناِس ُطّرا َقْبَل  اِذا جاَدِت الدُّ

اَْن تََتَفلَّْت
ــاَل الُْجوُد ُیْفنیها اِذا ِهَی اَْقَبلَْتَو اَل الُْبْخُل ُیْبقیها اِذا  َف

ما تََولَّْت
ــد، تو نیز  ــی زمانی كه دنیا چیزی بر تو ببخش یعن
دست عطایت را بر همه مردم بگشا، قبل از آنکه از 
دست تو برود! نه بخشش آن را از بین می برد، اگر 
ــه تو رو آرد و نه بخل آن را نگه می دارد، اگر دنیا  ب

به انسان پشت كند.

فرش�تگان، گواهان احترام گذاش�تن به 
استاد 

در سخنی از امام سجاد »علیه السالم« آمده است: 
ــتاد تو این است كه به او احترام گذاری؛  »حق اس
ــی؛ با دقت به  ــنگین باش در حضورش باوقار و س
ــخنانش گوش سپاری؛ رویت به او باشد و به او  س
توجه نمایی؛ صدایت را بلند نکنی؛ اگر كسی از او 
سؤالی پرسید، تو پاسخ ندهی، بلکه بگذاری خود او 
پاسخ دهد؛ در محضرش با كسی سخن نگویی و 
از كسی غیبت ننمایی؛ اگر نزد تو از او بدگویی شد، 
از او دفاع كنی؛ عیب هایش را بپوشانی و خوبی ها 
ــازی؛ با دشمنش  ــکار س و صفات نیکویش را آش
ــمنی نورزی.  ــینی نکنی و با دوستش دش همنش
ــتگان درباره ات  ــن كارها را كردی، فرش هرگاه ای
ــای خداوند نزد آن  ــی دهند كه تو برای رض گواه
ــتاد رفته ای و دانش او را فرا گرفته ای، نه برای  اس

مردم«.

احترام به استاد در نگاه بزرگان
این احترام تنها در سیره ائمه اطهار دیده نمی شود، 
ــود را موظف به  ــردان نیک و بزرگ خ ــرا كه م چ

احترام گذاشتن به معلم و استاد می دانند.
ــت: بنده  ــي نقل كرده اس ــن زاده  آمل عاّلمه حس
ــاتید را بسیا ربسیار حفظ مي كردم. سعي  حریم اس
مي كردم در حضور استاد به دیوار تکیه ندهم، چهار 
زانو بنشینم، حرفي را زیاد تکرار نکنم، چون  و چرا 
ــبب رنجش استاد شود. یک  نمي كردم كه مبادا س
ــته  ــه اي نشس روز محضر آقاي مهدي الهي قمش
بودم. خم شدم و كف پاي ایشان را بوسیدم. ایشان 
برگشتند و به من فرمودند: چرا این كار را كردي؟! 
ــما را ببوسم.  ــت ش گفتم: من لیاقت ندارم كه دس
ــت، خب چرا  ــراي بنده این كار مایه مباهات اس ب

این كار را نکنم؟ 
ــاگردان عاّلمه طباطبایي دربارة عالقه  یکي از ش
و احترام فراوان عاّلمه به استادش، مرحوم قاضي 
ــه عطر تعارف  ــک روز به عاّلم ــد: من ی مي نویس
كردم. ایشان عطر را گرفته و تأّملي كردند و گفتند: 
ــتاد ما مرحوم قاضي رحلت  ــال است كه اس دو س
ــن از آن وقت تا به حال، عطر نزده ام  كرده اند و م
ــان  و تا همین زمان اخیر نیز هر وقت بنده به ایش

ــان  ــتند و در جیبش عطر مي دادم، در آن را مي بس
مي گذاشتند و ندیدم كه ایشان عطر استعمال كنند؛ 

با اینکه از رحلت استادشان 36 سال مي گذرد. 
ــهید مرتضی مطهري نیز می گوید: معلم  استاد ش
باید نیروي فکري متعلم را پرورش دهد و او را به 
ــوي استقالل رهنمون شود. باید قوه ابتکار او را  س
زنده كند؛ یعني در واقع، كار معلم آتش گیره دادن 
ــت میان تنوري كه شما بخواهید  ــت. فرق اس اس
ــش از بیرون بیاورید و در آن بریزید تا آن را داغ  آت
كنید، و تنوري كه در آن هیزم و چوب جمع است 
ــما فقط آتش گیره از خارج مي آورید و آن قدر  و ش
زیر این چوب ها و هیزم ها قرار مي دهید كه این ها 

كم كم مشتعل شود.
شهید رجایي نیز معتقد بودند: معلمي شغلي نیست؛ 
ــق است. اگر به عنوان شغل انتخابش  معلمي عش
كرده اي، رهایش كن و اگر عشق توست مباركت 

باد.

ــتان و ادبیات كهن از دانش و  ــه در متون باس آنچ
ــیده، قابل توجه است و چه  دانش آموزی به ما رس
بسا پرداختن به چنین موضوعی در روزگاران قدیم، 
بیشتر از امروز هم بوده است. از افسانه های هند و 
چین و اسطوره های یونان تا اخالق نیکوماخوسِی 
ــطو، فراوان از تالش برای علم اندوزی سخن  ارس
ــز از این  ــرزمین ایران نی ــات س ــد. در ادبی گفته ان
ــم می خورد. كتاب اخالق  ــیار به چش نمونه ها بس
ــی، قابوس نامه  ناصری از خواجه نصیرالدین طوس
ــته  ــی كیکاووس، اخالق جاللی نوش عنصرالمعال
ــعاده از مال  ــن محمد دوانی، معراج الس جالل الدی
احمد نراقی و آثار بی نظیر فخرالدین اسعد گرگانی، 
ــداهلّل انصاری،  ــرو قبادیانی، خواجه عب ــر خس ناص
ــعدی، بخش كوچکی از این  ــنایی غزنوی و س س

خیل عظیم اند.
استاد در حافظه تاریخ، همواره مرتبه ای نیکو داشته 
ــن اراده كرده  ــت؛ چنانکه خداوند نیز این چنی اس
ــی »علیه السالم«  ــت. خداوند به حضرت موس اس
ــا را فراگیر و  ــی! خوبی ه ــی فرمود: »ای موس وح
ــرا مزار آموزگاران و  ــا را به مردم نیز بیاموز؛ زی آنه
ــن می سازم تا احساس  آموزندگان خوبی ها را روش

وحشت و تنهایی نکنند«.

منابع:
- اخالق علمی/ جایگاه ارزشی و ویژگی های معلم در متون 

دینی نوشته رحمان رضایی
ــهد،  ــي، مهر تابان، مش ــیني تهران ــین حس - سّیدمحّمدحس
ـــ .ق، ج 2، ص 25؛  ــه طباطبایي، 1417 ه ــارات عاّلم انتش

سیماي فرزانگان، صص 267 و 268.
- كتاب منظومة معرفت، 

- كتاب چهل حدیث 
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ــال قبولی در  ــجویان زیادی به دنب ــاله دانش هرس
ــود را به قصد  ــهر و خانه خ ــری، ش آزمون سراس
ــگاه ترك می كنند. بنابراین، مسئله  ورود به دانش
ــکونت در خوابگاه های  ــل مکان از زادگاه و س نق
ــجویی و عواقب روان شناختی آن برای فرد،  دانش
ــی است. زندگی دانشجویی،  نیازمند توجه و بررس
ــجویی  ــا و خانه های دانش ــژه در خوابگاه ه به وی
ــت كه برای دانشجویان جدید  ــرایط تازه ای اس ش
ــود را به همراه دارد.  الورود تنیدگی های خاص خ
ــجویان، به خصوص دختران، با چالش های  دانش
فرهنگی و تحصیلی بسیاری در خوابگاه ها روبه رو 
ــتند. ورود به محیط جدید و ناآشنا، مواجهه با  هس
فرهنگ و خرده فرهنگ های گوناگون، چالش های 
هویتی، روبرو شدن با نقش های جدید و پذیرفتن 
آن، تقاضاهای تحصیلی، مشکالت مالی، كاهش 
اعتماد به نفس، نقص در مهارت های مطالعه، كم 
جرأت بودن در هنگام تعامالت اجتماعی، اضطراب 
ــکالت می باشند.  و تنش زیاد، نمونه ای از این مش
ــاس غربت و دلتنگی برای خانه  در این میان احس
ــتان یکی از بارزترین چالش ها و  و خانواده و دوس
مشکالتی است كه دانشجویان جدید با آن مواجه 

می شوند. 
ــاس غربت وضعیت  ــی، احس از دیدگاه روان شناس
پیچیده شناختی، انگیزشی و هیجانی خاصی است 
كه با اشتغاالت ذهنی فراوان در مورد محیط قبلی 
ــمت آن همراه بوده و  ــت به س و تمایل به بازگش
ــم مختلف روان ـ  ــرده و عالئ معمواًل با خلق افس
ــود، 1987 نقل از  ــر و ه تنی تجربه می شود)فیش
ــاروی، گیلبرت و آیرونز، 2005(. این پدیده  بن، ه
ــط جدید بوده و در  ــی طبیعی در برابر محی واكنش
ــت  ــد ه ای بالقوه تضعیف كننده اس عین حال پدی
ــنی را  ــه افراد همه ی  فرهنگ ها و گروه های س ك
تحت تأثیر قرار می دهد)ونتیلبرگ، وینگرهوئتس 
ــه  ــجویان ب ــیاری از دانش ــک، 1996(. بس و ونه
ــأله اعتراف نمی كنند، اما 60  ــادگی به این مس س
ــرای ادامه تحصیل  ــرادی كه ب ــی 70 درصد اف ال
ــهر محل سکونت خود  ــگاهی خارج از ش به دانش
ــاس می شوند  نقل مکان می كنند، دچار این احس
ــه از این تعداد 7  ــرگ و دیگران، 1999( ك )ونتیلب
ــاس غربت  ــدیدی از احس تا 10 درصد به انواع ش
مبتال می گردند )یورلینگز ـ بونتکو، بروئرز، ورشیور 

و دویژنس، 1998(. 
ــوان به دو  ــت می ت ــاس غرب ــت احس ــاره عل درب
ــناختی و عوامل  ــل جمعیت ش ــروه عمده عوام گ
ــاره كرد)ونولیت، 2001(. یکی از  ــناختی اش روانش
ــناختی، فاصله جغرافیایی است.  عوامل جمعیت ش
به این ترتیب كه فاصله جغرافیایی با شیوع احساس 
غربت در دانشجویان همبستگی باال و معنی داری 

دارد. فاصله جغرافیایی تنها زمانی می تواند یک 

احساس غربت در دانشجويان و 
شيوه های مقابله مؤثر با آن

نویسنده: مهدی خانجانی- دانشجوی دكتری روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:  یداهلل دمیرچی- دانشجوی دكتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
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ــاب آید كه فرد معنای روان شناختی  عامل به حس
ــت، تغییرات فرهنگی  ــد. در حقیق آن را ادراك كن
ــهر جدید  و اجتماعی كه همراه با نقل مکان به ش
ــاس غربت  رخ می دهد، می تواند فرد را دچار احس

كند)رادمین، 2009(. 
ــده در  ــناختی مطرح ش در ارتباط با عوامل روان ش
ــه عوامل  ــاس غربت، می توان ب ــی احس پیش بین
شخصیتی اشاره كرد. ورشو و وینگرهوتس )1998( 
به ترتیب سطوح باالی درونگرایی و روان رنجوری 
ــتعد كننده احساس غربت  را به عنوان عوامل مس
ــرگ و دیگران  ــد. همچنین، ونتیلب مطرح كرده ان
)1997( به رابطه معنادار منفی بین ثبات هیجانی 
و برونگرایی با احساس غربت اشاره كردند. ونولیت 
ــت كه گشودگی فرد نسبت به  )2001( معتقد اس
ــایند  تجربه ها، وی را در معرض تجربه های خوش
ــایند قرار می دهند. تحقیقات نشان دهنده  و ناخوش
ــاس غربت و  ــگ بین احس ــط تنگاتن ــود رواب وج
افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان است 
ــران )1999(  ــت، 2001(. ونتیلبرگ و دیگ )ونولی
ــود دریافتند افرادی كه  ــاس نتایج مطالعه خ براس
ــوند، در  ــاس غربت می ش به طور مکرر دچار احس
كودكی از اضطراب جدایی در رنج بوده اند. افرادی 
ــتگی و ریشه ها  كه مجبور به جدایی از منابع دلبس
ــوند به خصوص در  ــای قبلی خود می ش و پیونده
زمینه تحصیلی، در مسیر هم سازی با شرایط جدید 
مجبور به بازبینی در آن ریشه ها و پیوندها می شوند 
یا در صورت لزوم آنها را تغییر می دهند؛ در نتیجه 
تنیدگی مضاعفی را تجربه می كنند. این استرس، 
ناشی از قطع ارتباط با فضای روان شناختی پیشین و 

مواجهه با خواسته ها و انتظارات محیط جدید است.
ــاس غربت عامل  ــر بر احس ــی از عوامل مؤث یک
جنسیت است. بدین معنا كه وجود احساس غربت 
ــت. یکی از دالیل  ــران اس در دختران بیش از پس
این امر می تواند میل كمتر پسران دانشجو به ابراز 
ــد. درحقیقت، به  دلتنگی برای خانه و خانواده باش
لحاظ فرهنگی ابراز دلتنگی برای خانواده از سوی 
ــران كمتر از دختران پذیرفتنی است و این امر  پس
ــت منجر بدان شود كه پسران كمتر به  ممکن اس
این مسئله اذعان داشته باشند. نکته دیگر آن است 
ــگ ایرانی با محدودیت های  كه دختران در فرهن
ــتری در جامعه نسبت به پسران روبرو هستند  بیش
ــتری را در  ــت زمان بیش ــن اس ــه ممک و در نتیج
ــه فعالیت های  ــگاه بگذرانند، كمتر ب محیط خواب
جانبی سرگرم كننده به جز مطالعه مطالب درسی 
ــتر در محیط  ــد و به علت صرف زمان بیش بپردازن
خوابگاه احساس غربت بیشتری را تجربه كنند. در 
ــهیالت و فضاهای فراغتی موجود برای  واقع، تس
ــیار محدود می باشند، به نظر می رسد  دختران بس
ــران جوان به علت انتظارات اجتماعی نیازمند  دخت

برنامه های فراغتی متفاوتی از پسران هستند كه در 
صورت عدم وجود چنین برنامه هایی دختران بیشتر 
ــوند )رفعت جاه، 1387(.  ــردگی می ش مستعد افس
ــهیدی )1386( الگوهای اوقات  ــاد ش ــا به اعتق بن
فراغت دختران از شکل انفعالی و درون خانوادگی 
ــرون خانوادگی تغییر یافته  ــه صورت فعاالنه و ب ب
ــئله با موانع و محدودیت های  ــت ولی این مس اس
ــت و  ــای موجود برای دختران همراه اس در فضاه
در نتیجه می توان انتظار داشت كه دختران ساكن 
خوابگاه از این امر متأثر شده و بیش از پسران دچار 

احساس غربت گردند.
ــس و كم جرأت  ــود عزت نف ــور كلی، كمب به ط
ــاس غربت  ــودن از ویژگی های افراد دارای احس ب
ــت. بنابراین جرأت ورزی می تواند با تغییر نوع  اس
ــبکه حمایت های  روابط اجتماعی و كیفیت آن، ش
ــی  ــر قرار دهد و دسترس ــی را تحت تأثی اجتماع
ــان تر سازد. بل  ــبکه های حمایتی آس فرد را به ش
ــاس  ــان داده اند كه احس و برومنیک )1998( نش
ــاگری رابطه دارد. افرادی  غربت با میزان خودافش
كه خودافشاگری بیشتری داشتند، كمتر از دیگران 
احساس غربت می كردند. همچنین بن و همکاران، 
)2007( نشان داده اند كه احساس غربت با اعتماد 

بین فردی رابطه دارد.

راهکارها و توصيه های مقابله با احساس 
غربت

ــت ناراحت و  ــاس غرب ــدا نباید از بروز احس در ابت
ــان شد. این حس نوعي فرایند و »مکانیسم  هراس
ــت كه باعث كاهش و بهبود ناراحتي  دفاعی« اس
ــود. وجود غم در این احساس  و فشار رواني مي ش

ــش »زنگ خطر« را ایفا مي كند و از فرد تقاضا  نق
ــالمت رواني خود فعالیت و كاري  دارد كه براي س
ــه این غم، لب  ــد. چنانچه فرد در تجرب انجام ده
ــاید، از گروه و فعالیت هاي جمعي  ــکوه گش به ش
ــود را كم كرده  ــري كند، حجم فعالیت خ كناره گی
ــد و در پي چاره و درمان برنیاید،  و بی صبري نمای
ــر به جراحات  ــاس غم غربت می تواند منج احس
روحی عمیقی در وی گردد. نباید فراموش كرد كه 
تمرین ها، تجربه ها و عادات قبلي جدایي از خانواده، 
محیط زندگي و نزدیکان، نقش مهمي در كیفیت 

كنار آمدن با احساس غربت دارد.
ــناخت« دو عنصر بسیار قوي  1- »مذهب« و »ش
ــتند كه مزرهاي نژادي، قومي و جغرافیایي را  هس
برمي دارند. افراد معتقد دائماً براي كار، فشار، رنج، 
ــي دارند. آنها وقتي  بیماري فراق خود توجیه خوب
ــد و ائمه  ــت و نظارت خداون ــود را تحت مراقب خ
علیهم السالم احساس مي كنند، در واقع خود را به 
ــز كرده اند و از ثبات و  ــگاه امن رواني« مجه »پای
صبر و تحمل زیادي برخوردار خواهند بود. مقایسه 
ــان یا بي ایمان،  ــت ایم افراد با ایمان با افراد سس

نقش مذهب و شناخت را برجسته نشان مي دهد.
2- حضرت علي)ع( می فرمایند: فقدان و دوري از 
ــاس غربت و تنهایي مي شود.  دوستان سبب احس
ــش در محیط جدید  ــعي كنید با تالش و آزمای س
ــتاني مناسب و مؤمن جایگزین كنید. به  خود دوس
ــته باشید مذهب، مرزهاي قومي، نژادي و  یاد داش
جغرافیایي را مي شکند. همه جا خدا و ائمه حاضرند 
ــد، پس با یاد و  ــد با خبرن ــه در دل داری و از آن چ
ذكر خداوند د لهاي خود را آرام سازید. »االبذكراهلل 

تطمئن القلوب«.
3- مراقب باشید درگیر قضاوت هاي نادرست دیگر 
ــجویان و اطرافیان نشوید. احساس غربت از  دانش
روي ناآگاهي، مورد قضاوت نادرست قرار مي گیرد. 
ــمتي از شکست، بیماري یا ترس  برخي آن را قس
ــت، مانع  ــن قضاوت هاي نادرس ــمارند. ای برمي ش
پیش آگاهي، تدبیر، پیشگیري و تشخیص و عالج 

به موقع مي شود.
4- اضطراب و تنش باالی روانی ناشی از احساس 
غربت مي تواند نشانه هاي فیزیکي و شناختي مانند 
گریه هاي پیوسته و گاهگاهي، استفراغ، مشکالت 
خواب، مشکالت غذایي، اختالف در دورة قاعدگي، 
ــدم توانایي در  ــون هیجاني، لرزش، ع گیجي، تل
تمركز حواس و كاهش نیروي حافظه، حالت تهوع 
و سردردهاي شدید، داشته باشد. نشانگان شناختي 
و فکري احساس غربت مي تواند در قالب هاي زیر 
ــکل بگیرد: من نمي توانم از خانه دور بمانم، به  ش
شدت دلم براي پدر و مادر و اهل خانه تنگ شده، 
نمي توانم فکر خانه را از سر بیرون كنم، خیلي دلم 

براي دوستانم تنگ شده، خیلي تنهایم، احساس 

مراقب باشيد درگير 
قضاوت هاي نادرست دیگر 

دانشجویان و اطرافيان 
نشوید. احساس غربت از 

روي ناآگاهي، مورد قضاوت 
نادرست قرار مي گيرد. برخي 

آن را قسمتي از شکست، 
بيماري یا ترس برمي شمارند. 

این قضاوت هاي نادرست، مانع 
پيش آگاهي، تدبير، پيشگيري 
و تشخيص و عالج به موقع 

مي شود



26

13
91

ل 
ــا

 س
ود

ـور
الـ

ـد
دی

ن ج
ویا

جــ
ش

دان
ه 

ام
نــ

ژه 
وی

ــت اجتماعي و نارضایتي  عدم محبوبیت و مقبولی
ــي دارم، هنوز به این جا خونگرفته ام، این جا  و ناامن
ــت، كاش نیامده بودم، آیا می توانم  مثل زندان اس
ــازگار شوم، كاش رشته  ــهر و دانشگاه س با این ش
دیگری غیر از این رشته قبول می شدم، بهتر است 
ــاس مریضي و ناراحتي  ــراف دهم، دائماً احس انص

دارم، هیچ كس را ندارم كه با او حرف بزنم.
ــل زندگي و  ــد خوابگاه و مح ــا محیط جدی 5- ب
ــنا شوید و اطراف  تحصیلي خود و اطراف آن، آش
آن قدم بزنید. یک دانشجو اگر بداند ساختمان ها، 
ــرار دارد، بهتر  ــها و خدمات در چه جایي ق كالس
ــد. از دیگران  ــازگاري پیدا كن ــا آن س ــد ب مي توان
ــف محیط تازه همراهي  ــما را در كش بخواهید ش

كنند.
ــي ترین مرحله مقابله با احساس  ــاید اساس  6- ش
ــت. دانشجو باید بپذیرد كه  غربت پذیرش آن اس
ــاس غربت پاسخ طبیعي به احساس فقدان و  احس
ــت.  جدایی از منابع ارضاء نیازهای عاطفي اش اس
ــکالت  ــهل انگاري این امر مي تواند مش انکار و س
ــواده اش به بار آورد. پیش  ــددي براي او و خان متع
ــي روحي براي  ــکل، آمادگ آگاهي درباره این مش
مقابله با احساس غربت است و از شدت تنیدگي و 

استرس مي كاهد.
ــتند و همیشه انرژي  7- از افرادي كه بدبین هس
ــمت شما ساطع مي كنند،  ناامیدي و نگراني به س
فاصله بگیرید و در مقابل با افراد خوشبین، امیدوار 
ــان پر از انرژي  و امیدبخش و آنهایي كه كلماتش

مثبت است. همنشین شوید.
ــتي از موفقیت ها و تجارب شیرین خود  8- فهرس
ــل تهیه كنید و  ــهر محل تحصی ــگاه و ش از دانش
ــد. این كار لحظه  ــد بار آنها را مرور كنی روزي چن
ــما را آبیاري  به لحظه، نهال موفقیت و كامیابي ش
مي كند، گاهي از تجارب خوب خود براي همدیگر 
ــو كنید، آنها را در دفترچه هاي مخصوص  گفت وگ
ــت كنید و در نامه هاي خود  خاطرات خود یادداش
و تلفن ها و ایمیل هاي خود این انرژي هاي مثبت 
ــته باشید  را به خانواده خود هدیه كنید. به یاد داش
ــراي این كه از انرژي مثبت و امیدبخش خانواده  ب
خود بهره مند شوید، هرگز نزد آنها دم از بي قراري 
ــي نزنید بي قراري شما، آنها را دلواپس و  و دلواپس
بی قرار مي كند و این بي قراري آنها بر شما اثر بدتر 
ــله وار اثر تخریبي به  مي گذارد و حلزون وار و سلس
جاي مي گذارد. سعي كنید در محیط هاي شاد، كنار 
باغچه ها، حوض آب، اماكن مقدس و لذت بخش با 
خانواده خود ارتباط تلفنی برقرار نمایید تا در گفتار 
ــما انرژي مثبت موج بزند و به خانواده خود امید  ش

بخشد.
ــاس غربت، درگیر »كشش  9- فرد مبتال به احس
ــت. فرد دائماً به سمت خانه و  رابطه عاطفی« اس

ــیده مي شود و احساس مي  كند با  كاشانه خود كش
جدایي، قسمتي از هویت خود را از دست داده است. 
تلفن هاي مکرر از طرف خود یا اقوام در شهر خود، 
یادآوري خاطره هاي شیرین و تلخ گذشته، تعریف 
ــکل پی درپي و... می تواند  آنها براي دیگران به ش
ــما با محیط  ــازگاري« ش از »توانایی انطباق و س
ــود بعد از رسیدن به  جدیدتان بکاهد. توصیه مي ش
محل اقامت خود، سریع با درس و محل تحصیل 
ــرار نموده و تلفن هاي  ــا خوابگاه خود ارتباط برق ی
خود را به تدریج كمتر كنید. با افراد زیادي در رابطه 
ــتادان مجرب  با برنامه هاي خود گفت وگو و با اس
ــورت  ــیوه هاي موفقیت در تحصیل مش درباره ش

نمایید و خود را در خوابگاه خود حبس نکنید.
ــاور  ــناس و مش 10- در موارد زیر حتماً به روانش
ــود مراجعه كنید: الف(  ــگاه محل تحصیل خ دانش
ــاد ب( تجارب منفي  ــاس ضعف و ناتواني زی احس
ــما چیره شده باشد، مثل گریه هاي مکرر  ج(   بر ش
ــغول و نگران  ــما را مش ــته ش تفکر به خانه، پیوس
ــد هـ( از نظر جسمي بیمار شده باشید و(  كرده باش
سابقه مشکالت جسمي مثل آسم و دیابت داشته 
باشید؛ چون اضطراب اثر ناگواري بر آنها دارد ز( به 
دلیل احساس بدتان نتوانید با دیگران رابطه برقرار 
ــکل داشته  ــتي و ابراز عاطفي مش كنید و در دوس
ــاس خودمالمت گري و  باشید.  ح( به شدت احس
خودتخریبي داشته باشید و احساس حرمت خود و 
احساس ارزشمندیتان پایین آمده باشد. ط( انگیزه 
و اراده تمركز حواس و قدرت حافظه شما ضعیف تر 
ــد ي( از خواب خود راضي نباشید، دائمًا  ــده باش ش
احساس كوفتگي كنید و كابوس زیادي ببینید. ك( 

تغذیه وعادات غذایي شما به هم خورده باشد. 
ــته باشید احساس تنهایي و غربت  11- به یاد داش
ــیوه های غیرمتعارف و ناصحیح مثل  خود را با ش
ــیگار و... نمي توانید  ــا س ــاي روان گردان ی داروه
ــرت بیش از  ــان كنید. كار زیاد، گردش، معاش درم
ــم های دفاعي  حد، میهماني دادن و رفتن، مکانیس
روانی براي رفع تنهایي هستند و در كوتاه مدت اثر 
بخشند، ولي هرگز جاي درمان واقعي را نمي گیرند.

12- براي مبارزه با احساس غربت حتماً خود را به 
مهارت هاي ارتباطي مجهز كنید. مطالعه كنید و از 
مشاور خود كمک بگیرید. یادگیري مهارت مقابله 
با كمرویي، تشویش، خودكم بیني، عدم اعتماد به 

نفس و نقد و نقد پذیري را در اولویت قرار دهید.
ــان این حادثه ها و  ــاس نظر روانشناس 13- بر اس
ــفتگي و پریشاني  ــتند كه باعث آش رویدادها نیس
ــیر ما از حوادث  ــوند، بلکه نگرش و تفس ما مي ش
ــرایط زندگي،  ــد، تغییر ش ــا را مضطرب مي كن م
ــروع به كار یا تحصیل، تغییر عادات مربوط به  ش
ــکونت،  ــاك، تغییر محل س خواب، خوراك و پوش
ــدن از افراد خانواده و تجدید نظر در عادات  جدا ش
شخصي براي افراد مختلف، استرس هاي متفاوتي 
ــاري كه به افراد وارد  ایجاد مي كند. اما میزان فش
ــبت به تغییر و  ــتگي به نگرش آنها نس مي آید بس
ــاني كه محل جدید را فرصتي  دگرگوني دارد. كس
براي مبارزه جویي، یادگیري رشد شخصي، كسب 
تجربه، كسب استقالل، پذیرش مسئولیت، شناخت 
ــتعدادها، تجربه زندگي دور از  افراد، شکوفایي اس
خانواده و گسترش روابط اجتماعي مي دانند، بهتر 
سازگار مي شوند و موقعیت و شرایط را به سود خود 

تغییر مي دهند.

منابع:
ــوی،  ــم؛ گنج ــد كری ــی، محم ــن؛ خداپناه ــی، محس دهقان
آناهیتا)1387(. نقش ابعاد شخصیتی، دلبستگی، شاخص های 
ــناختی فاصله جغرافیایی و جنس  خلقی و عوامل جمعبت ش
ــجویان در پیش بینی احساس غربت. فصلنامه علمی-  دانش
ــالمت روانشاختی. دوره دوم. شماره  پژوهشی پژوهش در س

سوم.
ــود؛ خطیبی عقدا،  ــید محم ــوری، داریوش؛ زنجیرچی، س دم
عبدالنبی)1390(. تجزیه و تحلیل رابطه بین اعتقادات مذهبی 
ــجویان  ــاس غربت) مطالعه موردی دانش و ابعاد مختلف احس
غیر بومی دانشگاه یزد. معرفت در دانشگاه اسالمی: 46،15،1. 
ــین)؟( 51 نکته درباره غم غربت و شیوه  قدیری، محمد حس
های روانشناختی مقابله با آن. دو ماهنامه فرهنگی و اجتماعی 

آفاق. سال پنجم، شماره 24.   
یعقوبی، ابوالقاسم؛ فرهادی، مهران؛ قنبری، نیکزاد؛ كاكابرایی، 
كیوان)1378(. بررسی رابطه هوش هیجانی با احساس غربت 
ــجویان. فصلنامه علمی- پژوهشی  ــالمت عمومی دانش و س

روانشناسی دانشگاه تبریز. سال سوم شماره 9.

سعي کنيد در محيط هاي شاد، 
کنار باغچه ها، حوض آب، 
اماکن مقدس و لذت بخش 
با خانواده خود ارتباط تلفنی 

برقرار نمایيد تا در گفتار شما 
انرژي مثبت موج بزند و به 

خانواده خود اميد بخشد.
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ــرفت در جهان  ــي از ابزارهاي مهم پیش كارآفرین
معاصر به شمار مي آید كه مهم ترین اثر خود را از 
راه افزایش اشتغال در جامعه بر جا مي گذارد. ابعاد 
ــد كارآفریني دچار تحول  ــي كه در اثر رش مختلف
ــد از: بهره گیري  ــوند عبارتن ــکوفایي مي ش و ش
ــش ارزش افزوده، رقابت بر  بهینه از منابع، افزای
ــناخت مزیت هاي نسبي در  ــتگي و ش پایه شایس

ــي. در خصوص تعریف و  ــطح  ملي و بین الملل س
تبیین مفهوم كارآفریني دیدگاه ها و نقطه نظرات 
ــب  متفاوتي وجود دارد. عده اي فقط صاحبان كس
ــاي كوچک و نوآور را كارآفرین مي دانند،  و كاره
ــغل آزاد  عده اي دیگر كارآفریني را مترادف با ش
ــرمایه دار  ــي كارفرما و س ــن را به معن و كارآفری
ــت  ــت هاي نادرس تلقي مي كنند. عالوه بر برداش

ــت در جهان  ــده اس فوق كه در ایران هم رایج ش
ــترك و بستر تمام تعاریف، تفاسیر و  نیز وجه مش
ــاد مختلف كارآفریني منحصر به كار و اقتصاد  ابع
ــود؛ به عبارت دیگر تاكنون كارآفریني، در  مي ش
ــب و كار و آن هم در  ــط در حوزه كس جهان فق
ــت و آنجایي هم  ــادي مطرح بوده اس ــد اقتص بع
ــي و یا فرهنگي  كه از كارآفریني اجتماعي، سیاس
ــده است عمدتًا به معني كشف، جذب  صحبت ش
و بهره برداري از فرصت هاي سیاسي، فرهنگي و 
ــودآور بوده است نه صرف  اجتماعي درآمدزا و س
ــا فرهنگي. به  ــي ی ــي اجتماعي، سیاس كارآفرین
عبارت دیگر وقتي در غرب صحبت از كارآفریني 
ــود عمدتًا منظور این است كه از  اجتماعي مي ش
طریق كسب و كار، درآمدي براي امور اجتماعي 
و عام المنفعه حاصل نمایند و یا ساختار اجتماعي، 
ــي یا فرهنگي كشورشان را براي تسهیل و  سیاس
ــادي تغییر، اصالح یا  حمایت از كارآفریني اقتص

تکمیل نمایند.
ــت از كارآفریني  ــرب وقتي صحب ــگ غ در فرهن
ــت كه كسب  ــود، منظور این اس فرهنگي مي ش
ــگ ایجاد كنند و  ــازه اي در عرصه فرهن و كار ت
ــوالت فرهنگي  ــش فروش محص ــا براي افزای ی
ــه كار گیرند. به هر حال  ــرد كارآفرینانه را ب راهب
ــدف از كارآفریني فرهنگي و  ــگ، ه در آن فرهن
ــالق به اصالت،  ــي، رویکرد خ اجتماعي یا سیاس
ــاختار فرهنگ،  ــا، مؤلفه ها و س ــالت، روش ه رس
اجتماع یا سیاست نیست و تقریبًا هر آنچه كه به 
ــود،  نهایتًا به منظور تقویت  این نام مطرح مي ش
ــت. براي روشن تر شدن  كارآفریني اقتصادي اس
ــت بدانیم كه ادبیات كارآفریني  موضوع الزم اس
ــان مي دهد كارآفریني تاكنون از طریق مدل  نش
استقرایي تعریف و تبیین گردیده است؛ یعني ابتدا 
ــخصیتي و رفتاري  ــاخص ها و ویژگي هاي ش ش
ــب و كار مورد شناسایي قرار  افراد موفق در كس
ــا، ابعاد،  ــاس آن مؤلفه ه ــپس بر اس ــه و س گرفت
مفاهیم، فرضیه ها و مدل هایي را براي كار آفریني 
ــن ترتیب و با این  ــي و ارائه نموده اند. بدی طراح
رویکرد یا روش كه مدل استقرایي نامیده مي شود 
ــي فقط در بعد اقتصادي تعریف و تبیین  كارآفرین
ــار كارآفریناني مورد  ــت و لذا فقط رفت ــده اس ش
ــناخت قرار گرفته است كه در حوزه  بررسي و ش

كسب و كار فعال بوده اند.
ــوزه فعالیت هاي كارآفرینانه  ــا از آنجایي كه ح ام
محدود به امور كسب و كار نمانده و به مرور این 
ــترش یافته، وقت آن رسیده است كه  قلمرو گس
ــي به موضوع كارآفریني نگاه شود  از روش قیاس
ــازي  یعني ابتدا گمانه زني، نظریه پردازي، مدل س
ــپس مفاهیم، ابعاد و  ــود و س و فرضیه پردازي ش
ــایي و تبیین گردد  ــاي كارآفریني شناس مؤلفه ه

»كارآفريني فرهنگي« 
نویسنده: رضا تابش 
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ــیم كه تنها به  ــا نهایتًا به رفتار كارآفرینانه برس ت
ــد و مي تواند  ــب و كار محدود نمي باش حوزه كس
ــي، فرهنگي،  رفتار كارآفرینانه را در حوزه سیاس
ــي نیز به معني حقیقي و محض آن یعني  اجتماع
ــادي و جدا از  ــه و فعالیت هاي اقتص ــدون زمین ب
فرصت هاي درآمدزا شناسایي و تعریف نماید. به 
ــي با این رویکرد  ــوان مثال كارآفریني فرهنگ عن
ــت و نوآوري در فرهنگ جامعه و نه  یعني خالقی
ــوالت فرهنگي یا به عبارت دیگر ایجاد  در محص
ــمند در فرهنگ جامعه. و كارآفریني  چیزي ارزش
ــازوكارها،  ــي رویکرد خالق در س ــي یعن اجتماع
ــبات و  ــوم یا مناس ــن، عرف و عادات و رس قوانی
ــار كارآفرینان  ــط اجتماعي. بدین ترتیب رفت رواب
ــي، اجتماعي و اقتصادي به طور  فرهنگي، سیاس
ــا یکدیگر تطبیق  ــایي، تعریف و ب جداگانه شناس

داده خواهند شد.
بر اساس رویکرد قیاسي تعریف كارآفریني عبارت 
است از ارزش كارآفریني و كارآفرین كسي است 
كه بتواند ارزشي را در جامعه خلق نماید؛ چه ارزش 
ــي، فرهنگي یا  مادي، و چه ارزش معنوي، سیاس
ــاني  اجتماعي. بنابراین كارآفرینان اجتماعي كس
ــع نیازهاي  ــایي و رف ــتند كه در صدد شناس هس
اجتماعي جامعه اند و در این راه از اعتبار اجتماعي 
ــیدن به هدف و  خود مایه مي گذارند. و براي رس
ــتگي  ــت به ایثار و از خودگذش مأموریت خود دس
مي زنند، همچنان كه كارآفرینان سیاسي در صدد 
شناسایي نیازها و خألهاي سیاسي جامعه هستد 
ــند تا موانع سیاسي خود را جهت رشد  و مي كوش
ــتقرار عدالت و دموكراسي  ــعه جامعه و اس و توس
ــه از طریقي  ــر راه بردارند، البت ــایي و از س شناس
ــره كارآفرینان فرهنگي  ــو و كارآفرینانه و باالخ ن
ــاي فرهنگي را در  ــه ارزش ه ــتند ك افرادي هس
ــا مي نمایند. در هر  ــف و یا احی جامعه خلق، كش
ــي  صورت هر یک از كارآفرینان اجتماعي، سیاس
و فرهنگي همچون كارآفرینان اقتصادي دائمًا در 
ــتند تا از  ــت و جوي نیازها و فرصت ها هس جس
ــي  ــق خالقیت، خطرپذیري و رهبري، ارزش طری
ــي را دفع و  ــأل یا نقص ــاد و خ ــه ایج را در جامع
اصالح نمایند. بنابراین مي توان گفت كارآفریني 
ــغل نیست كه فقط در بعد اقتصادي و آن  یک ش
ــب و كار مطرح باشد بلکه فراتر  هم در حوزه كس
ــي یا یک فرهنگ  ــبک زندگ از آن یعني یک س
است كه همواره همراه كارآفرین است و بر تمام 
ــئونات زندگي او تأثیر مي گذارد؛ از جهان بیني  ش
ــغل و  ــر، ش ــوژي گرفته تا انتخاب همس و ایدئول
ــي كه داراي  ــه و روش انجام كارها. لذا كس حرف
ــًا نباید وارد  ــت الزام ــاي كارآفرینانه اس ویژگي ه
ــادي كارآفریني  ــب و كار و بعد اقتص ــوزه كس ح
ــادي در حوزه هاي  ــود. همان طور كه افراد زی ش

فرهنگي، اجتماعي و سیاسي فعالیت مي نمایند و 
داراي ویژگي هاي كارآفرینانه هستند ولي صاحب 
كسب و كاري نیستند و یا بر عکس افراد زیادي 
هستند كه در موقعیت هاي كارآفرینانه قرار دارند 
ــتند اما رفتار  ــب و كاري هس ــي صاحب كس یعن
ــم خانه دار، یک  ــه ندارند. لذا یک خان كارآفرینان
ــنده، یک خبرنگار، یک استاد  محصل، یک نویس
ــتمدار، یک كارخانه دار، یک  دانشگاه، یک سیاس
ــر مي تواند رفتار  ــي، یک تاجر یا یک كارگ روحان
ــد یا نداشته باشد. به طور  ــته باش كارآفرینانه داش
ــبک خاصي  كلي مي توان گفت كارآفرینان به س
ــد، با عینک خاصي به جهان نگاه  زندگي مي كنن
مي كنند و به روش خاصي با مسائل و مشکالت 
ــا یک زندگي  ــورد مي كنند. آنه ــده ها برخ و پدی
ــت در این زندگي  كارآفرینانه دارند كه ممکن اس
كسب و كار كارآفرینانه اي داشته باشند یا نداشته 

باشند.
ــاي مختلف  ــوج در برهه ه ــه م ــه طور كلي س ب
ــاخته اند.  تاریخي موضوع كارآفریني را متحول س
ــي و پژوهش  ــي بررس ــار عموم ــوج اول انفج م
ــاره زندگي  ــار كتاب هایي درب ــوب انتش در چارچ
ــینه بنگاه هاي آنان بوده است.  كارآفرینان و پیش
موج دوم راه اندازي رشته هاي آموزشي كارآفریني 
ــت. موج  در دوره هاي مختلف تحصیلي بوده اس
ــش دولت ها به  ــز افزایش عالقه و گرای ــوم نی س
ــک با هدف  ــه بنگاه هاي كوچ ــش در زمین پژوه
ــویق گسترش بنگاه هاي كوچک و همچنین  تش
ــش در زمینه نوآوري در حوزه هاي متنوع و  پژوه

مختلف بوده است. 
به نظر مي رسد، موج چهارم، بازگشت به مفهوم 

واقعي كارآفریني یعني توجه به ارزش كارآفریني 
ــاره و انتقادي  ــد. نگاه دوب ــان باش و ارزش آفرین
ــي را به این  ــوع كارآفریني، جامعه علم به موض
ــتین از واژه   ــو خواهد كشاند كه تفسیري راس س
كارآفریني ارائه دهد. در حقیقت، كارآفریني بنیاد 
ــالوده پیشرفت است كه با ارزش آفریني هاي  و ش
اقتصادي و معنوي براي افراد، سازمان ها و جامعه 
در سطوح ملي و فراملي همراه است و پیامدهاي 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي بسیار آن 
ــیاري از چالش هاي روز  ــخگوي بس مي تواند پاس
جامعه باشد. در این معنا همة رفتارهاي انسان از 
ــي گرفته  رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي و سیاس
تا فرهنگي، مي تواند كارآفرینانه یا غیركارآفرینانه 

باشد.
ــاي ارزش آفریني  ــه كارآفریني به معن ــا ك از آنج
ــرده به  ــي فرهنگي به گونه فش ــت، كارآفرین اس
ــاي تولید و  ــا و فراینده ــاي مدیریت رونده معن
ــي و هنري  ــات و كاالهاي فرهنگ ــه خدم عرض
ــه به احیا و آفرینش  ــت به گونه اي كه نوآوران اس
ــن كارآفریني  بنابرای ــردازد.  بپ ــي  ارزش فرهنگ
ــا و داراي بهره هاي  ــد پوی ــک فراین فرهنگي ی
ــت كه در درازمدت مي تواند به عنوان  ماندگار اس
ــان و چرخه پیشرفت كشور نقش  نیروي مددرس

برجسته اي ایفا نماید. 
ــاني گفته  ــفانه تاكنون كارآفرین به كس اما متأس
ــده كه ارزش اقتصادي ایجاد مي كنند و از این  ش
ــرفت قلمداد نموده اند. اما به  رو آنان را موتور پیش
مفهوم واقعي، كارآفرینان موتور توسعه اجتماعي، 
ــتند و مي توانند به  ــي هم هس ــي و فرهنگ سیاس
ــرانجام  ــه اي ویژه ایده هاي فرهنگي را به س گون

برسانند. 
ــي موجود در  ــتا نهادهاي فرهنگ ــن راس در همی
ــت معرفي و ترویج  ــگاهي باید در جه نظام دانش
كارآفریني فرهنگي ساعي و پرتالش باشند. این 
رسالت مي تواند با برگزاري همایش، نشست هاي 
ــي،  ــاي آموزش ــا و دوره ه ــي، كارگاه ه تخصص
ــرد حاكم بر  ــق گردد. رویک ــارات و... محق انتش
ــت رویکرد مبتني بر  اینگونه اقدامات نیز مي بایس
ــوآوري و خالقیت در  ــي و بدعت و ن ارزش آفرین
ــگاه ها  حوزه هاي مختلف و متنوع فرهنگي دانش

باشد.
ــاتید،  مخاطبین اینگونه برنامه ها نیز مي تواند اس
فعالین فرهنگي دانشگاه ها، عالقمندان حوزه هاي 
ــؤولین  متنوع فرهنگي و همچنین كاركنان و مس

دانشگاه ها در نظر گرفته شوند.
ــزاران فرهنگي  ــه با اقدامات مؤثر كارگ امید آنک
ــاهد اعتالء روزافزون  ــگاهي كشور ش نظام دانش
ــگاه ها و به تبع آن كشور  فرهنگي و تمدني دانش

عزیزمان ایران اسالمي باشیم. 

مخاطبين اینگونه برنامه ها 
نيز مي تواند اساتيد، فعالين 

فرهنگي دانشگاه ها، 
عالقه مندان حوزه هاي متنوع 

فرهنگي و همچنين کارکنان و 
مسؤولين دانشگاه ها در نظر 

گرفته شوند.
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ــري عدم  ــروز جامعه بش ــالت ام ــي از معض یک
ــت كه  ــرك كافي و ضعف روابط اجتماعي اس تح
ــت. فرایند  ــاني اس این خالف فطرت و جوهر انس
ــدن یکي از مهم ترین مؤلفه هاي رشد  اجتماعي ش
و یکي از زیربنایي ترین محورهاي رشد شخصیت 
ــت. این فرآیند در مقابل خودمحوري  ــان اس انس
ــي آن، فرد ارزش هاي گروهي  قرار دارد كه در ط
ــردي خود ارج نهاده، در نهایت  را بر ارزش هاي ف
ــازي مي كند. رشد  آن ارزش ها را در خود درون س
ــي از مهارت هاي  ــه متوازن ــي به مجموع اجتماع
ــده،  ــاي انطباقي فراگرفته ش ــي و رفتاره اجتماع
ــت كه فرد را قادر مي سازد با افراد دیگر  مربوط اس
ــد، واكنش هاي  ــته باش روابط متقابل مطلوب داش
ــه پیامد منفي  ــروز دهد و از رفتارهایي ك مثبت ب
ــود مهارت هایي چون  ــاب ورزد . وج ــد، اجتن دارن
همکاري، مسؤولیت پذیري، همدلي، خویشتن داري 
و خوداتکایي از مؤلفه هاي رشد اجتماعي به شمار 
ــالمت ابعاد  ــالمت روان، س ــي رود. منظور از س م
ــان مانند هوش، ذهن و فکر است.  خاصي از انس
ــالمت روان بر سالمت فیزیکي  از طرف دیگر، س
ــر ثابت كرده اند  ــر دارد. پژوهش هاي اخی هم تأثی
ــمي به شرایط خاص  كه اختالالت فیزیکي و جس
ــع مختلف، امروزه از  ــت. در جوام رواني مرتبط اس
ــاي درماني در  ــوان یکي از روش ه ورزش به عن
بهبود مبتالیان به اختالالت رواني استفاده مي شود 
ــته  ــي را به همراه داش ــه نتایج مفید و ثمربخش ك
ــه تأثیر ورزش  ــت. مطالعات طوالني مربوط ب اس
ــالمت رواني افراد  ــخصیتي و س بر ویژگي هاي ش
ــان داده است كه ورزش و تربیت بدني نه تنها  نش
به عنوان یک فعالیت تفریحي بلکه به عنوان یک 
ابزار آموزشي- تربیتي، اهداف رواني- اجتماعي را 
به دنبال دارد، زیرا شركت در فعالیت هاي ورزشي، 

افراد
ــک مي كند و راهها  ــر مکاني به هم نزدی را از نظ
ــدن در  ــیاري را براي ماهرش ــاي بس و فرصت ه
اجتماع فراهم مي آورد و به طور كلي یک جریان و 
نگرش آموزشي در ابعاد فرهنگي و اجتماعي براي 
ــالمت و آمادگي  ــرد ایجاد مي كند. ورزش در س ف
ــات، تصویر بدني  ــماني، تعادل و ثبات هیجان جس
ــتي،  ــد اجتماعي و تأمین نیازهاي دوس مثبت، رش
رقابت، جلب توجه، امنیت و تقویت روحیه گروهي 
تأثیر دارد. یکي از كاركردهاي مهم ورزش، كمک 
ــخصیت )رواني، اجتماعي و  ــد و تحول ش به رش
ــرت جمعي  ــماني( افراد جامعه، تحکیم معاش جس
ــتیابي به رشد مسؤولیت اجتماعي و  و تسهیل دس

فردي است.
ــجویان در فعالیت هاي جسماني و  ــركت دانش ش
گروهي در خوابگاهها، باعث شادابی آنها می شود. 
ــه تمرین در هفته هم مي تواند منجر به  یک جلس

تأثير تمرينات ورزشي بر رشد 
اجتماعي و سالمت عمومي 

دانشجويان 
نویسنده: سعید امیرنژاد- دكتر سید محمدحسین رضوي ، معصومه السادات مناني
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بهبودي اساسي خلق و خوي افراد شود و از شدت 
افسردگي، اضطراب و فشارهاي رواني آنها بکاهد. 
ــد به حفظ و  ــکلي مي توان ــت بدني به هر ش فعالی
تأمین سالمت رواني نقش داشته باشد . شركت در 
فعالیت هاي ورزشي با رشد و سازگاري اجتماعي و 
اعتماد به نفس ارتباط دارد كه این موضوع بیانگر 
ــالمت رواني  اهمیت ورزش و فعالیت بدني در س
ــازگاري اجتماعي جوانان است. دانش آموزان  و س
ــاركت كننده در فعالیت هاي ورزشي و گروهي  مش
ــه دیگر  ــبت ب ــي بهتري نس ــد اجتماع داراي رش
دانش آموزان هستند. شركت در فعالیت هاي بدني 
ــدن افراد  ــي عامل مهمي در اجتماعي ش و ورزش

است.

نقش ورزش در اجتماعي شدن افراد 
ــکاران،  ــه ورزش ــت ك ــان داده اس ــات نش تحقیق
اجتماعي تر از غیر ورزشکاران هستند. در تحقیقی 
ــتي گیران از  ــبت به كش ــت ها نس دیگر، فوتبالیس
بهداشت رواني مطلو ب تري برخوردارند و دلیل این 
ــبت داده اند .  ــته نس امر را به گروهي بودن این رش
بنابراین نوع رشته ورزشي مي تواند در بعضي ابعاد 

روحي و رواني تأثیرگذار باشد.
ــه براي برقراري ارتباط  تعداد روزافزون افرادي ك
ــکل دارند یا افرادي كه دستخوش  با دیگران مش
ترس از برخوردهاي اجتماعي اند، ضرورت پرداختن 
به رشد اجتماعي و عامل هاي مرتبط با آن را توجیه 
می كند. با وجود ارتباط نزدیک بین سالمت روان 
ــي جایگاه  ــد و مهارت هاي اجتماعي، بررس و رش
ــه از اهمیت ویژ ه اي برخوردار  ورزش در این مقول

است.
ــر جامعه اي متقابال  ــي و ورزش در ه  تربیت بدن
ــعه و تحکیم یکدیگر گام برمي دارند و در  در توس
ــان برتر  ــري جامعه مطلوب و تحقق انس جهت گی
ــد. به همین دلیل، انجام تحقیقات متعدد در  مؤثرن
ــناختي انسان،  زمینه ورزش و مؤلفه هاي روان ش
ــن نمودن اثرات مطلوب ورزشي و  مي تواند با روش
فعالیت هاي جسماني روي جنبه هاي روانشناختي 
ــجویان به  ــان، ضمن عالقه مند نمودن دانش انس
ــماني جامعه را نیز  ــالمت رواني و جس ورزش، س

ارتقاء بخشد.
ــک دوره تمرینات  ــر ی ــر روی تأثی ــق ب  در تحقی
ــالمت  ــد اجتماعي و س ــب بر رش ــي منتخ ورزش
عمومي دانشجویان، تعداد 64 نفر دانشجوي پسر 
ــدند، كه  ــركت در این تحقیق داوطلب ش براي ش
ــه دو گروه تجربي ) 34 نفر ( و كنترل ) 30 نفر(  ب
ــدند. پروتکل تمریني در گروه تجربي  ــیم ش تقس
ــامل 8 هفته، هفته اي دو جلسه و هر جلسه به  ش
مدت 70 تا 90 دقیقه به صورت تفریحي و رقابتي 
ــازي فوتبال مي پرداختند. گروه كنترل در این  به ب

مدت هیچ گونه فعالیت ورزشي و بدني نداشتند. 
ــد اجتماعي،  ــق در مقیاس رش ــاي تحقی یافته ه
ــان داد؛ به عبارت دیگر،  افزایش معني داري را نش
ــب گروهي  ــي منتخ ــات ورزش ــک دوره تمرین ی
ــود. میزان  ــد اجتماعي مي ش ــث بهبود در رش باع
ــته گروهي بیش  ــد اجتماعي ورزشکاران رش رش
ــته  انفرادي و ورزشکاران اعم  ــکاران رش از ورزش
ــته هاي گروهي و انفرادي از رشد اجتماعي  از رش

باالتري نسبت به غیرورزشکاران برخوردار بودند.
ــي و گروهي، افراد كمک به  در فعالیت هاي ورزش
دیگران، سازگاري با افراد گروه، همکاري، گذشت 

و ایثار، استقالل، اعتماد به نفس، احترام به قانون، 
ــتي با دیگران را مي آموزند و به طور كلي، از  دوس
طریق فعالیت هاي گروهي و از جمله ورز ش هاي 
گروهي است كه رشد اجتماعي افراد توسعه مي یابد. 
از دیدگاه شناختي مي توان عنوان كرد كه احتماال 
ــي از فاكتورهاي  برخوردار بودن محیط هاي ورزش
ــو از محبت و  ــت و گرمي و ممل ــاط و صمیمی نش
ــارها و كشمکش ها و از  محیطي جهت تخلیه فش
ــي ماهیتا به دلیل  طرفي انجام فعالیت هاي ورزش
ــتن ارتباط متقابل فرد با محیط و  پویا بودن و داش
همساالن خود در جهت تقویت روحیه، تصور مثبت 
ــد  ــرانجام باعث رش از خود و اعتماد به نفس و س
ــود. ورزش از طریق ایجاد ارتباط،  اجتماعي می ش
ــي، مهارت هاي  ــرداري، بازخوردهاي تقویت الگوب
ــازي و ایجاد انگیزه،  ارتباطي و اجتماعي، آماده س
ــد عاطفي، باال بردن قدرت سازگاري و عزت  رش

نفس، بر تقویت رشد اجتماعي تأثیر دارد.
ــان داد كه كاهش  همچنین یافته هاي تحقیق نش
معني دار در عالئم جسماني، افسردگي، اختالل در 
كاركرد اجتماعي و باعث بهبودي سالمت عمومي 
ــي به رو ش هاي  ــت. فعالیت هاي ورزش گشته اس
مختلف مي تواند منجر به سالمت رواني افراد شو د. 
افزایش عزت نفس، تغییرات مثبتي در روابط بین 
ــه وجود مي آورد و  ــبکه اجتماعي فرد ب فردي و ش
چنین تغییراتي به نفع سالمت رواني فرد است؛ چرا 
كه گسترش شبکه اجتماعي و برقراري رابطه بین 
ــاس الگوي ارتباطي، فرد را در مقابل  فردي بر اس

فشارهاي رواني مقاوم مي سازد.
ــر مي توان  ــاي پژوهش حاض ــا توجه به یافته ه ب
ــي منظم  نتیجه گیري كرد كه انجام فعالیت ورزش
موجب بهبودي و گسترش قابلیت هاي اجتماعي و 

سالمت عمومي در دانشجویان مي شود.

با توجه به یافته هاي پژوهش 
حاضر مي توان نتيجه گيري کرد 
که انجام فعاليت ورزشي منظم 

موجب بهبودي و گسترش 
قابليت هاي اجتماعي و سالمت 

عمومي در دانشجویان 
مي شود.



31

13
91

ل 
ــا

 س
ود

ـور
الـ

ـد
دی

ن ج
ویا

جــ
ش

دان
ه 

ام
نــ

ژه 
وی

نویسنده: دكتر ربابه نوری و حمید پیروی

مقدمه 
ــت از توانایی  ــی عبارت اس ــای اجتماع مهارت ه
برقراری روابط بین یک فرد با دیگران به نحوی 
ــوده و منطبق بر  ــر جامعه قابل قبول ب كه از نظ
ــرای فرد  ــد و در عین حال ب ــه باش ــرف جامع ع
ــد.  ــته باش ــودمند بوده و بهره ای دوجانبه داش س
ــای اجتماعی  ــگاه مهارت ه ــرای آنکه در دانش ب

بهتری داشته باشید، این اصل را رعایت كنید:
ــت داشته باشید و این عالقه و  * دیگران را دوس

توجه را نشان دهید
ــردن ارتباط با  ــی از مهم ترین عوامل بهتر ك یک
ــان دهید به آنها توجه  ــت كه نش دیگران این اس
ــر بگیرید كه  ــد. موقعیتی را در نظ و عالقه داری
یکی از دوستان شما در كالس درس حاضر نشده 
ــز همین طور. در این  ــای بعدی نی و در كالس ه
موارد، یک تماس تلفنی با آن دوست و بیان این 
موضوع كه »در چند كالس غایب بودی، نگران 
ــکل یا دردسر شده ای،  ــدم كه نکند دچار مش ش
ــتی.« این  ــاس گرفتم ببینم در چه حالی هس تم
ــما به حضور و عدم  ــان می دهد كه ش عبارت نش
ــه وجود او  ــه دارید و ب ــت خود توج حضور دوس
ــد. در موقعیتی دیگر هنگامی كه  اهمیت می دهی
ــتان خود به اردو رفته اید و به شما خوش  با دوس
گذشته است، هنگامی كه با دوستان خود در مورد 
ــت می كنید، با بیان اینکه »خیلی  این اردو صحب
ــت و جای شما خیلی خالی بود  به ما خوش گذش
ــان دهنده  و با بچه ها چند بار یادتان كردیم« نش

توجه شما به دیگران است.

1. از تبدی�ل اختالف�ات کوچک به 
درگيری های بزرگ جلوگيری کنيد

ــایر افراد تعامالتی داریم كه مطابق  همه ما با س
ــت  میل پیش نمی روند. گاهی اوقات ممکن اس
ــوی دیگران به درستی  ــاس كنیم كه از س احس
ــا كه در آن  ــده ایم. برخی از موقعیت ه درك نش
دانشجویان خود را در معرض اختالف  با دیگران 

می یابند عبارتند از:
1- اختالف با هم اتاقی ها بر سر قوانین مربوط به اتاق
2- موافق نبودن با نصایح و خواسته های والدین

3- سوء ارتباط با دوستان و والدین
ــت قرارگرفتن از سوی استادان  4- مورد بازخواس
ــی و اداری دانشکده و  ــئوالن آموزش راهنما، مس

گروه
ــی ها  ــالف نظر هنگام بحث با همکالس 5- اخت

مهارت های اجتماعی راهی 
برای ارتقای روابط با 

ديگران
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ــتادان، كه جنبه شخصی  و اس
می یابد

ــوال می توانیم با تغییر  ما معم
روش برقراری ارتباط و تبادل 
ــات  ــل اختالف ــد از تبدی عقای
كوچک به درگیری های جدی 

جلوگیری كنیم.

2. خوب گوش دادن 
راه�ی ب�رای ایج�اد 
ارتب�اط س�ازنده ب�ا 

دیگران

ــه ارتباط  ــی از عواملی ك یک
ــاد  ایج ــازنده ای  س و  ــالم  س
ــوش دادن  ــد، خوب  گ می كن
ــوش دادن با  ــت. خوب گ اس
ــنیدن فرق دارد. در گوش  ش
ــخن دیگران سعی  دادن به س
كنید این كارها را انجام دهید: 
1- به طرق مقابل نگاه كنید.

ــان انجام ندهید مثال:  ــری در آن زم 2- كار دیگ
ــایل دیگر  روزنامه نخوانید، با تلفن همراه و یا وس
بازی نکنید، چیزی ننویسید و از این قبیل موارد.

ــوی گوینده  ــود را به س ــز خ ــه و تمرك 3- توج
معطوف كنید.

4- فعال باشید.
5- سعی كنید به خوبی جمالت گوینده را بفهمید 

و درك كنید.
ــده توجه  ــه به جمالت گوین ــان دهید ك 6- نش
ــانه توجه كردن به  ــر خود را به نش دارید. مثال س
گوینده تکان دهید. كلماتی مانند اوهوم، بله، و... 

به كار ببرید.
7- گوینده را به ادامه صحبت تشویق كنید.

8- در میان صحبت های گوینده میان صحبت او نپرید.
 

۳. پس از پایان کالس، س�ریع به 
منزل یا خوابگاه نروید

ــت  ــجویان دیگر دوس برای آنکه بتوانید با دانش
ــت كه زمان بیشتری در دانشگاه  شوید، بهتر اس
ــس از اتمام كالس  ــید، نه اینکه بالفاصله پ باش

ــد. برای آنکه  ــریع به منزل و یا خوابگاه بروی س
ارتباط اجتماعی بیشتری داشته باشید، سعی كنید 
ــد كه در تنهایی  ــت خود را طوری تنظیم كنی وق
ــتی ها  ــعی كنید در ایجاد دوس ــید. س و انزوا نباش
ــن، مهارت های  ــر ای ــید. عالوه ب ــقدم باش پیش
ــش دهید.  ــود را افزای ــی خ ــی  و اجتماع ارتباط
ــان ها امری طبیعی است، مهم  اختالف بین انس
این است كه انسان ها، مهارت حل اختالف را به 

خوبی بدانند و بر اساس آن عمل كنند.

۴. پيشداوری ها و تعصبات را کنار 
بگذارید

ــه تهرانی ها....  ــد اینکه: »هم ــی مانن دیدگاه های
ــه  هم ــتند،  شمالی ها....هس ــه  هم ــتند،  هس
ــتند، دخترها....هستند، پسرها.... جنوبی ها.... هس
ــتند كه به آنها  ــتند« دیدگاههای قالبی هس هس
ــود. در این  ــداوری و تعصب نیز گفته می ش پیش
ــهر  نوع دیدگاهها، تمامی مردمان كه در یک ش
ــا یک منطقه زندگی می كنند را اگر چه دارای  و ی
ــند، به یک چشم می نگرد.  تفاوت هایی با هم باش
ــت.  ــی در تمام دنیا مردود اس ــن دیدگاه های چنی

ــداوری هایی  ــوارض منفی چنین پیش ــی از ع یک
ــنایی،  ــش از ایجاد ارتباط و آش ــت كه پی این اس
ــر ایجاد  ــه یکدیگ ــبت ب ــی نس ــای منف دیدگاه
ــود. ــاط می ش ــاد ارتب ــع ایج ــه مان ــد ك می كن

۵. در ارتباط با دیگران خود را باال 
نبرید

ــعی  ــه در ارتباطات خود با دیگران س ــرادی ك اف
ــان متفاوتی هستند یا  ــان دهند انس می كنند، نش
ــکالت  خود را باالتر از دیگران می دانند دچار مش
ــت ندارند با  ــوند.مردم دوس ارتباطی زیادی می ش
ــند كه خود را باالتر از  ــته باش افرادی ارتباط داش
ــت شما فردی باشید  دیگران می دانند. ممکن اس
ــرد تحصیلی  ــی و عملک ــه از نظر نمرات درس ك
موقعیت بهتری نسبت به دیگران داشته باشید و 
یا والدین شما موقعیت اجتماعی و اقتصادی و یا 
ــبت به دیگران داشته باشند.  فرهنگی بهتری نس
ــود كه شما به  تمامی این موضوعات دلیل نمی ش
دیگران فخرفروشی كنید. اجازه بدهید اگر دارای 
ــتید دیگران این صفات را  چنین ویژگی هایی هس

در شما كشف كنند.
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كودكی هایم اتاقی ساده بود 
قصه ای ، دور ِ اجاقی ساده بود 

شب كه می شد نقشها جان می گرفت 
روی سقف ما كه طاقی ساده بود 
می شدم پروانه ، خوابم می پرید 

خوابهایم اتفاقی ساده بود 
زندگی دستی پر از پوچی نبود 

بازی ما جفت و طاقی ساده بود 
قهر می كردم به شوق آشتی

عشق هایم اشتیاقی ساده بود 
ساده بودن عادتی مشکل نبود 

سختی نان بود و باقی ساده بود 
در   1338 ــت  اردیبهش  2 در  ــور  امین پ ــر  قیص
ــتان به دنیا  ــتان خوزس ــتان گتوند در اس شهرس
ــطه  ــد. تحصیالت ابتدایی را در گتوند و متوس آم
ــپری كرد و در سال 57 در رشته  را در دزفول س
دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد ولی پس 

از مدتی از این رشته انصراف داد.
ــال 1363 بار دیگر اما در رشته زبان  قیصر، در س
ــی به دانشگاه رفت و این رشته را  و ادبیات فارس
ــال 76 از پایان نامه  تا مقطع دكترا گذراند و در س
دكترای خود با راهنمایی دكتر محمدرضا شفیعی 
ــعر  ــنت و نوآوری در ش ــوان »س ــی با عن كدكن

ــال 83 و  معاصر« دفاع كرد. این پایان نامه در س
از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

ــاعرانی بود كه در  ــال 1358، از جمله ش او در س
ــعر  ــتمرار فعالیت های واحد ش ــکل گیری و اس ش
ــذار بود. وی  ــال 66 تأثیر گ ــری تا س ــوزه هن ح
ــئولیت صفحه شعرِ  هفته نامه  طی این دوران مس
ــروش را بر عهده داشت و اولین مجموعه شعر  س
خود را در سال 63 منتشر كرد. اولین مجموعه او 
»در كوچه آفتاب« دفتری از رباعی و دوبیتی بود 
ــه دنبال آن »تنفس صبح« تعدادی از غزل ها  و ب
ــعرهای سپید او را در بر می گرفت. امین پور  و ش
ــرود و در عین حال  ــعار فاقد وزن نس هیچگاه اش

این نوع شعر را نیز هرگز رد نکرد
دكتر قیصر امین پور، تدریس در دانشگاه را در سال 
ــپس در  ــگاه الزهرا آغاز كرد و س 1367 و در دانش
ــگاه تهران مشغول تدریس شد.  سال 69 در دانش
ــال 68 موفق به كسب جایزه  وی همچنین در س
ــد.  ــوم به مرغ آمین بلورین ش ــیج، موس نیما یوش
ــال 82 به عنوان عضو پیوسته  دكتر امین پور در س

فرهنگستان زبان وادب فارسی برگزیده شد
ــال 1378 همواره از  ــس از تصادفی در س وی پ
ــت  ــای مختلف رنج می برد و حتی دس بیماری ه
ــت  ــم دو عمل جراحی قلب و پیوند كلیه را پش ك

ــاعت 3  ــود و در نهایت حدود س ــته ب ــر گذاش س
ــنبه 8 آبان1386 در بیمارستان دی  بامداد سه ش
ــاعر در زادگاهش گتوند  ــت. پیکر این ش درگذش
ــتان  ــهدای گمنام این شهرس ــار مزار ش و در كن
ــرگ وی میدان  ــد. پس از م ــپرده ش به خاك س
ــعادت آباد به نام  ــهرداری منطقه 2 واقع در س ش

قیصر امین پور نامگذاری شد
ــودك و نثر  ــعر ك ــی چون ش از وی در زمینه های
ــت كه به آنها اشاره  ــر شده اس ادبی، آثاری منتش

می كنیم
طوفان در پرانتز )نثر ادبی، 1365(

منظومه ظهر روز دهم )شعر نوجوان، 1365(
مثل چشمه، مثل رود )شعر نوجوان، 1368(

بی بال پریدن )نثر ادبی، 1370(
به قول پرستو )شعر نوجوان، 1375(

مجموعه شعر آینه های ناگهان )1372(
گزینه اشعار )1378، مروارید(

مجموعه شعر گل ها همـه آفتابگردان اند )1380، 
مروارید(

دستور زبان عشق )1386، مروارید( اشاره كرد
ــق« آخرین دفتر شعر قیصر  ــتور زبان عش »دس
امین پور بود كه تابستان 1386 در تهران منتشر 

و در كمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید.

گذري بر زندگي دكتر قيصر امين پور
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ــس مخالف و یا  ــجویان با جن ــث ارتباط دانش بح
ــیع تر، روابط دختر و پسر در فضای  در گستره وس
ــه محیط  ــت دارد ك ــت اهمی ــگاه از آن جه دانش
ــگاه، محیط های اجتماعی، فضای كاری و ...  دانش
خواه یا ناخواه به آشنایی و ارتباط با جنس مخالف 
ــود و آنچه ضرورت دارد، جهت گیری  منجر می ش
ــح و معقول  ــوی صحی ــمت و س این ارتباط به س
ــش تحلیلی بر روابط  ــت. در بزرگ ترین پژوه اس
دختر و پسر كه در سال 1382 انجام شده، عوامل 
ــوب در روابط  ــاد وضعیت مطل ــذار در ایج تأثیرگ
ــت:  ــده اس ــر به این ترتیب عنوان ش دختر و پس
ــناخت واقعیت های جنس مخالف، اجتناب از  »ش
خیال پردازی، زدودن هیجانات و احساس خصومت 
ــف، كنترل  ــس مخال ــبت به جن ــونت نس و خش
خونسردی و صالبت شخصیت به هنگام برخورد 
با جنس مخالف، برخورد مبتنی بر احترام با رعایت 
حدود شرعی، فقدان روابط پنهانی با جنس مخالف 
ــراری روابط  ــورت با والدین، اجتناب از برق و مش
ــبک  ــتن رفتار س صمیمانه با جنس مخالف، نداش

و جلب توجه جنس مخالف در مجامع مختلف.«
ــوار باشد كه طی سه  ــاید باور این موضوع دش ش
ــالمی، دانشگاه ها  دهه پس از پیروزی انقالب اس
ــور و  تا چه اندازه در جنبش نرم افزاری و ایجاد ش
ــالمی در فضای فرهنگی جامعه كه بر  ــاط اس نش
پاشنه آشیل روابط سالم دو طرفه میان افراد جامعه 
استوار است، نقش محوری خود را ایفا كرده است. 
ــط دالیل ناكامی ها در برخی  ــرح و بس هر چند ش
ــگاهی، به موضوعات  عرصه های تحول ساز دانش
مختلفی مربوط می شود اما نباید از حلقه واسط در 
این میان با عنوان »روابط سالم میان دانشجویان 

بویژه با جنس مخالف« غافل بود.
ــان امروز  ــگاه برای جوان ــی رفتن به دانش در حال
ــد كه در یکی دو دهه  امری معمول به نظر می رس
ــگاه آرزویی دست نیافتنی  ــته، ورود به دانش گذش
ــم  ــتن طلس ــیاری از جوانان بود و شکس برای بس
ــده بود. اما  ــان تبدیل ش كنکور به قصر رویاهایش
ــائل  آنچه در این میان ضرورت دارد، واكاوی مس
حاشیه ای در دانشگاه هاست كه گاه به متن و اصل 
ــه می زند. اهمیت بازتعریف  این نهاد مقدس ضرب
ــجویان با جنس مخالف در دانشگاه ها  ارتباط دانش
ــورمان  ــی كش كه مهم ترین نهاد علمی و آموزش
ــود، از آن جهت ضرورت دارد كه  محسوب می ش
ــدید دلواپسی ها  گاه اخبار نگران كننده موجب تش
ــی انتظاراتی كه  ــود. حتی در این میان گاه می ش
ــزاری در نظر گرفته  ــد علم و جنبش نرم اف در تولی
شده، زیر سایه دل مشغولی های بی هدف و مخرب 
محو می شود. البته نباید از یاد برد كه كنترل روابط 

درآمدی بر مدیریت روابط دختر و پسر در محیط های دانشگاهی و آموزشی

بايدهــا و نبايدهــای ارتباط با 
جنس مخالف

نویسنده: محمدجواد رفیع پور
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دختر و پسر تنها دامنگیر دانشگاه ها نیست و حتی 
ــی، نمی توان  ــازی محیط آموزش در صورت جداس
محیط های بیرونی را در همه عرصه های اجتماعی 
تفکیک كرد؛ از این رو باید نگاه عمیق تر و برنامه 

مؤثرتری درباره حل این معضل داشت.

چرا باید روابط مان را مدیریت کنيم؟
ــت؛  از جمله نیازهاي آدمي نیاز تعلق و محبت اس
ــر دانشجو با حضور در تشکل هاي  اگر دختر و پس
دانشجویي، از سوی دیگران پذیرفته نشده و دچار 
ــود، ممکن است به جنس مخالف  خأل عاطفی ش
پناه برده و سعی كند تا از این طریق پاسخ بگیرد. 
روابط دختر و پسر، در همه موارد متکي به عقالنیت 
و گزینش، به عنوان گزینه مطلوب نیست، بلکه در 
بسیاري از موارد علل دیگري باعث ارتباط دختران 
ــود؛ دالیلي همچون تحصیل، داد  و پسران مي ش
ــش و پاسخ،  ــتدهاي علمي، نیاز به طرح پرس و س
ــغلي، فعالیت های  ــن، جهت های ش ــک گرفت كم
ــتند. این  علمی و ... همه در ایجاد ارتباط موثر هس
ــوان به طور كلي به  ــود كه نت دالیل باعث مي ش
ــازماني یا تحصیلی زن و مرد حکم  عدم ارتباط س
داد. البته این مدعی به معناي وجود هر گونه ارتباط 
لجام گسیخته در محل تحصیل، دانشگاه و محیط 
ــر در همه حوزه ها  ــت. ارتباط دختر و پس كار نیس
ــاني بر مي گردد، در  و مصادیقي كه به هویت انس
ــت و در دفاع از آن  ــان امروز یک ضرورت اس جه
مي توان اقامه دلیل كرد. ارتباطي كه با آفت زدایي 
ــي الزم، ضرورت حفظ حدود و ثغور  و آسیب شناس
ــگاهی محسوس است. اما  آن در محیط های دانش
حداقل دلیل در ارتباط دختر و پسر و ضرورت آن، 
ــیدن به نهاد خانواده از مجراي ازدواج است و  رس
این ارتباط البته مربوط به حوزه هاي هویت جنسي 
است.  براي آسیب شناسي این روابط نیز باید توجه 
ــراي ازدواج، در  ــر ب ــت كه ارتباط دختر و پس داش
صورتي كه شرایط ازدواج فراهم نباشد، باعث هدر 
ــن انرژي دو فرد و مانع تحقق آرمان هاي بلند  رفت
یک جوان مي شود. همچنین اگر چه ازدواج امري 
ــدن مراحل  ــت، اما به طي ش الزم و ضروري اس
ــفاف و روشن، و نه ارتباطات مخفیانه و  عادي، ش
پنهاني نیاز دارد؛ در غیر این صورت گاهي دختر و 
پسر فقط در دامي كه از سوي دیگري پهن گردیده 
ــترس و  مي افتند و ارتباط با جنس مخالف، جز اس

نگراني و خطر، چیزي براي او در پي ندارد.

ضرورت برخورد مبتنی بر شناخت در 
روابط دانشگاهی

ــالم دختر و  ــناختی در روابط س ــدگاه روانش از دی

ــناخت  ــگاهها، برخورد مبتنی بر ش ــر در دانش پس
ــوان برخوردی صحیح با  ــرام متقابل را می ت و احت
جنس مخالف عنوان كرد. در این شیوه، دختران و 
پسرانی هستند كه به محض دیدن یکدیگر خود را 
نمی بازند و هیجان زده نمی شوند. این افراد كه دل 
به ضریح عقل گره بسته اند، یک نگاه و یک كالم 
ــق تعبیر نمی كنند و آن  از جنس مخالف را به عش
را در ذهن خود و در رؤیاهای خویش نمی پرورانند؛ 
ــه در برخوردهای فامیلی، تحصیلی، اجتماعی  بلک
ــنگین رفتار می كنند و در  ــیار با وقار و س و ... بس
ــخگویی  عین پرس و جو از احوال یکدیگر و پاس
به پرسش های آنان، دچار افراط در خنده و شوخی 

نمی شوند.
ــگاهی میان دختر  به تعبیری دیگر، در روابط دانش
ــر، در وهله نخست باید آداب اجتماعی را مد  و پس
ــراری رابطه پنهانی با جنس  ــت تا از برق نظر داش
ــود. در این میان، گاهی شیوه  مخالف جلوگیری ش
های نادرست ارتباط با جنس مخالف نیز به چشم 
می خورد؛ شیوه هایی كه بارزترین آن را می توان در  
برخورد احساسی و هیجانی بر اثر نداشتن شناخت 
صحیح از جنس مخالف عنوان كرد. در این شرایط 
ممکن است فرد یک محبت ساده را نشانه عشقی 
عمیق بداند كه مهم ترین دلیل آن را می توان نبود 
آموزش های الزم برای مدیریت روابط دختر و پسر 

در دانشگاه ها عنوان كرد.

روش ه�ای ارتباط با جنس مخالف در 
محيط های اجتماعی

ــی مدیریت روابط دختر و  پیش از معرفی چگونگ
ــر در دانشگاه به معرفی اصلی ترین شیوه های  پس
ــف می پردازیم. از  ــراری ارتباط با جنس مخال برق
ــاط متقابل  ــی، در برقراری ارتب ــاظ روانشناس لح
ــون محیط های  ــی همچ ــای اجتماع در محیط ه
ــیوه های مختلفی وجود  دانشگاهی و آموزشی، ش
دارد كه برای افراد متنوع صدق می كند. نخستین 
ــیوه  ــام دارد كه در این ش ــی ن روش، روش اجتناب
ــا ارتباط  ــجویان مخالفت زیادی ب ــن دانش والدی
ــد. این افراد در  ــان با جنس مخالف دارن فرزندانش
ــان  عین حال اعتماد قابل توجهی هم به فرزندانش
برای رعایت این چارچوب خانواده دارند. این دسته 
ــجویان معموال از ارتباط با جنس مخالف  از دانش
اجتناب می كنند و در صورت درگیر شدن در چنین 

رابطه ای بشدت دچار احساس گناه می شوند.
ــی، والدین این  ــن، در روش اضطراب ــالوه بر ای ع
ــجویان مخالفت زیادی با ارتباط فرزندانشان  دانش
با جنس مخالف دارند و در عین حال اعتماد كمی 
ــن چارچوب  ــان برای رعایت ای ــم به فرزندانش ه
ــتر به كنترل بیرونی  خانواده دارند. این والدین بیش
فرزندان خود می پردازند و روابط اجتماعی را تحت 
ــته از دانشجویان معموال از  نظر می گیرند. این دس
ارتباط با جنس مخالف بشدت مضطرب می شوند 
ــی كه در این گونه روابط به پنهان كاری  و از آنجای

روی می آورند در معرض خطر زیادی قرار دارند.
ــجویان  در این میان اما در روش آزاد، والدین دانش
ــان با جنس مخالف  ــی با ارتباط فرزندانش مخالفت
ــان  ندارند و در عین حال اعتماد كمی به فرزندانش
برای رعایت چارچوب های ارزشی و اخالقی دارند. 
این دسته از دانشجویان معموال در ارتباط با جنس 
مخالف احساس مانع درونی و بیرونی نمی كنند و از 
آنجایی كه به دلیل بی اعتمادی والدین، خودپنداره 
ــدت در معرض روابط  اخالقی ضعیفی دارند، به ش
ــده و پرخطر قرار دارند و ممکن است به  مهار نش
ــیب های روانی و عاطفی  ــرف مقابل رابطه، آس ط

جدی وارد كنند.
ــجویان  ــده، والدین این دانش ــرل ش در روش كنت
ــان با جنس  ــا ارتباط فرزندانش ــی جدی ب مخالفت
مخالف ندارند، ولی در عین حال اعتماد زیادی به 
ــان برای رعایت چارچوب های ارزشی و  فرزندانش
اخالقی دارند. این دسته از دانشجویان معموال در 
ــاس كنترل درونی  ارتباط با جنس مخالف با احس
ــتری رفتار می كنند و كمتر در معرض روابط  بیش
مهار نشده و پر خطر و همراه با آسیب های روانی 

و عاطفی جدی قرار دارند.

نخستين روش، روش اجتنابی 
نام دارد که در این شيوه والدین 
دانشجویان مخالفت زیادی با 
ارتباط فرزندانشان با جنس 

مخالف دارند. این افراد در عين 
حال اعتماد قابل توجهی هم به 
فرزندانشان برای رعایت این 

چارچوب خانواده دارند.
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از چه ارتباط هایی باید خودداری کرد؟
ــجویان باید همواره مد نظر داشته باشند كه  دانش
ــم مهلکی  ــی و هیجان زده به س ــورد احساس برخ
ــا می ماند. برخوردهای  در ارتباطات اجتماعی آنه
ــی در محیط دانشگاهی هیچگاه با نتیجه  احساس
ــار بر اثر عدم  ــت؛ چرا كه این رفت روبرو نبوده اس
شناخت صحیح از جنس مخالف صورت می گیرد؛ 
ــم ها بر روی  ــود تا چش هیجان زدگی باعث می ش
حقیقت بسته شده و یا حتی تبعات پر خطری را نیز 

به دنبال خواهد داشت.
ــک  در نقطه مقابل آن نیز باید از برخوردهای خش
ــاس  و محدود پرهیز كرد. عده ای از جوانان بر اس
تربیت های اجتماعی غلط، گاهی در میان خویشان 
ــنایان از ارتباط با افراد غیر هم جنس اجتناب  و آش
ــن دارند؛ البته  ــرد و یا خش ــد و رفتاری س می كنن
خشک نبودن هرگز به معنای رعایت نکردن حدود 
شرعی نیست؛ ولی رعایت موازین شرعی هم لزوما 
به معنای بد اخالقی و سرد بودن تعبیر نمی شود. در 
همه موارد باید سعی كرد تا در تعامالت اجتماعی 

جانب تعادل را رعایت كنیم.
ــتن روابط پنهانی، از جمله مواردی  همچنین داش
ــیار گزافی  ــت كه عواقب روانی و اجتماعی بس اس
ــته از اینکه چه  ــت. گذش ــه دنبال خواهد داش را ب
عواملی باعث ایجاد و برقراری این گونه روابط در 
ــجویی شده است، باید یادآور شد  محیط های دانش
كه عواقب بسیار خطرناكی در اینگونه روابط وجود 
ــترین آسیب آن نیز نصیب  دارد كه متأسفانه بیش

دختران می شود.
»افراط در معاشرت« از دیگر آسیب های زیان باری 
است كه روابط اجتماعی را تهدید می كند و باید از 
روابطی كه در آنها افراط وجود دارد، خودداری كرد. 
گاهی اوقات دیده می شود كه بعضی از خانواده ها 
ــعی در  ــه بهانه اجتماعی كردن فرزندان خود، س ب
ــر و دختر می كنند  ایجاد روابط افراط گونه بین پس
كه نوعی تبعیت كوركورانه از فرهنگ غربی است.

چگونه روابط دختر و پسر در دانشگاه 
را مدیریت کنيم؟

ــر، اصول و  در موضوع مدیریت روابط دختر و پس
قواعد كلی وجود دارد كه تبعیت از آنها می تواند در 
بسیاری از موارد كارگشا باشد. نخست باید دانست 
ــر اصل تکبرورزی  ــه برخورد با جنس مخالف ب ك
ــت؛ یعنی معیار و قانون برخورد با  ــتوار شده اس اس
ــت. رفتار  ــه بودن آن اس ــس مخالف متکبران جن
صمیمانه و چهره گشاده و لب خندان داشتن، برای 
مواجه با همجنس و محارم است؛ نه برای نامحرم 
ــم و مصونیت و  ــف. راه حفظ حری ــس مخال و جن
ــت تا  ــود، تکبرورزی اس ــادن برای خ حرمت نه
ــما بار نیابند؛  ــان و نا محرمان به حریم ش ناشناس
ــت كه  ــوند؛ باید توجه داش مگر آنکه محرم راز ش
ــزاگویی و تغییر  تکبرورزی به معنای بدگویی، ناس
خلق و خو و نحوه تعامل با افراد پیرامونی ما نیست. 
ــر را باید در ایجاد حریم  ــه در این مبحث، تکب بلک
ــی تعبیر كرد. به  ــرای خود فرد در روابط اجتماع ب

ــت و اندك ارتباطات متقابل  برخی از تأثیرات مثب
ــان های پشیمان،  دلخوش نکنید و بدانید كه انس
ــیدند و از آن عبور  ــدك به خط قرمز رس اندك ان
ــما یک قدم جلو بگذارید، باید تا 10  كردند. اگر ش
ــینی كنید. جاذبه  ــدم از ارزش های خود عقب نش ق
ــر، به ویژه در سنین  ــتی دختر و پس طبیعی و زیس
جوانی، زمینه انحراف ارتباط های انسانی را فراهم 
می سازد. در محیط آموزشی هم نباید از آفاتی كه 
در جاذبه های زیستی ریشه دارد، غفلت كنید؛ زیرا 
روابط انسانی از این ناحیه، بسیار آسیب پذیرفته و 

به انحراف می گراید.
ــه  محیط  ــد ك ــد از این نکته غافل ش ــه نبای البت
آموزشی بدون ارتباط آموزشی معنا ندارد  و طرف 
ــما نخواهد  ــه از جنس ش دوم این ارتباط، همیش
ــجویان در برخی اوقات مجبور به  بود. شاید دانش
ــوند، اما در این  برقراری ارتباط با جنس مخالف ش

زمینه نباید از محدوده پیام آموزشی تجاوز كرد.
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ــی بودن دانشجو و این كه آیا الزم  در مورد سیاس
ــاي علمي و  ــجو عالوه بر فعالیت ه ــت دانش اس
ــاركت سیاسي داشته باشد؛  پژوهشي خویش، مش

سه تفکر وجود دارد:
1. عده ای مخالف سیاسی بودن دانشجو و هرگونه 
ــي او هستند. به فرموده مقام معظم  فعالیت سیاس
ــگاه، بعضي ها حوصله  ــري: «در محیط دانش رهب
حركت ندارند؛ مي گویند بگذار كارهاي خودمان را 
بکنیم، درسمان را بخوانیم، زودتر این ورق پاره را 
بگیریم و مثاًل دنبال كاري برویم... اینها مشمول... 
ــجویي  بیداري، خیزش و حركتي كه عنوان دانش

دارد نیستند. » 
ــی پیرو و كاماًل فاقد  ــجوی سیاس 2. برخي دانش
ــي را مي خواهند تا به عنوان  درك و بینش سیاس
ــطح دانشگاه تبلیغ كند و  ابزاری افکار آنها را در س
به اصطالح به عنوان «توپخانه ومهمات سیاسي » 
عمل نماید. ترویج كنندگان چنین تفکري عمومًا 
جریان هاي سیاسي، احزاب و باندهایي هستند كه 
ــب قدرت، به هر وسیله بوده و با  تنها در صدد كس
استفاده از جایگاه مهم دانشگاه و موقعیت حساس 

دانشجویان، اهداف نامشروع
ــي با نادیده گرفتن امنیت  و غیرقانوني خود را حت

ــالمي و  ــع ملي، در جهت تضعیف نظام اس و مناف
مردمي كشورمان تعقیب مي نمایند.

ــوم با رویکردي واقع بینانه به جایگاه  3. دسته س
دانشگاه و دانشجو و نقش مهم آن در ساختارهاي 
ــطح بینش و تحلیل  ــي كشور، بر ارتقاي س اساس
ــتقالل و مشاركت  ــي دانشجویان، حفظ اس سیاس
سیاسي مناسب با نقش و كاركردهاي دانشجویي، 

تاكید و اهتمام دارند.
مهمترین دالیل

ــل ضرورت  ــدي مهم ترین دالی ــک جمع بن در ی
ــاركت سیاسي دانشجو  ــي بودن و لزوم مش سیاس
ــالمي در نگاه دینی  عبارتند از: اول. آموزه هاي اس
و با مراجعه به نصوص و مبانی اسالمی، مشاركت 
ــه، به عنوان  ــیت به امور جامع ــی و حساس سیاس
ــق، وظیفه و تکلیف همگاني، مورد اهتمام  یک ح
ــد كه در  ــالم مي باش ــاي دیني مبین اس آموزه ه
آموزه هاي متعددي نظیر مقام خلیفه الهي انسان، 
بیعت با حاكم، امر به معروف و نهی از منکر، عنصر 
ــورت، پاسخگوئي والیان و حاكمان به مردم و  مش
نظارت بر قدرت سیاسي و...، تبیین گردیده است. 
ــاس جهان بیني اسالمي و آیه شریفه « اِنِّی  بر اس
ــان، جانشین خدا  َجاِعٌل ِفی ااَلرِض َخلیَِفه »؛ انس
ــت؛ و  ــن و موجودي آزاد و خود مختار اس در زمی
ــار آن گاه كه با آگاهي و قدرت  ــن آزادي و اختی ای
ــي آورد. از این  ــئولیت را به بار م ــن گردد، مس قری
ــان در برابر خدا، خود، انسان هاي دیگر  منظر انس

و طبیعت مسئول است.
شهید صدر در تفسیر آیه فوق مي نویسد: «خالفت 
ــان درقرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان  انس
ــردم، همه از  ــت و حکومت میان م ــتی اس بر هس
ــمه مي گیرد... "حق  ــه همان خالفت سرچش ریش
ــه اهلل بودن  ــه عنوان خلیف ــت ملی" نیز ب حاكمی
ــروع و قانونی باشد. » این  ــان ها می تواند مش انس
ــود كه انسان در  ــئولیت از سویي سبب مي ش مس
ــت، كمال و سعادت خویش احساس  قبال سرنوش
وظیفه كند و از سویي دیگر چون به تعامل و تاثیر 
ــت خود را نسبت به  و تاثّر خود با اجتماع واقف اس
ــئول بداند. پیامبر گرامي اسالم )ص(  اجتماع مس
ــئوٌل َعن  ــد: « ااََل ُكلُُّکم َراٌع َو ُكلُُّکم َمُس مي فرمای
َرعیتِه؛ شما همه ناظر و راهبر و نسبت به یکدیگر 

مسئول هستید. »
ــورا و  ــد تقی جعفری، آموزه دینی ش عالمه محم
ــانه جایگاه خاص مردم در تعیین  ــورت را نش مش
سرنوشت شان مي داند. برخي مفسرین نیز، نقش 
ــت سیاسی  ــان در تعیین سرنوش اراده و اختیار انس
ــه كلیه مباحث  ــورا، ب ــش را فراتر از بحث ش خوی
ــی تسّری مي دهند. از  اجتماعی قرآن و فقه سیاس
سوي دیگر، مشروعیت حکومت دینی امري الهي 
ــتگی به قبول و نفی مردم ندارد؛ اما در  بوده و بس

ضرورت سياسي بودن دانشجو
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عین حال، مقبولیت حکومت كه از رهگذر رضایت 
ــاركت همگانی در قالب بیعت مردم  عمومی و مش
با رهبر جامعه محقق مي یابد، همواره مورد اهتمام 
پیشوایان دینی بوده و در فقه سیاسی اسالم مورد 
ــت. چنانکه حضرت  ــه و بحث قرار گرفته اس توج
علی)ع( هنگام بیعت مردم با وی، حق حاكمیت و 
ــلم مردم  تعیین حاكم را از حقوق اختصاصی و مس
عنوان نموده و مي فرماید: «ای مردم! تعیین حاكم 
ــی نمي تواند بر مسند  ــت و كس جزء حقوق شماس
ــما او را انتخاب  ــیند، مگر آن كه ش حکومت بنش
كنید. من به عنوان حاكم، تنها امین و كلید دار شما 
هستم. » و حضرت امام )ره( نیز تصریح مي كند: « 
ــت  ــت كه باید سرنوش از حقوق اولیه هر ملتي اس
ــت  ــکل و نوع حکومت خود را در دس و تعیین ش

داشته باشد«. 
ــه یکي دیگر از مهمت رین حقوق  و باألخره اینک
دولت بر مردم و از وظایف سیاسی افراد در جامعه، 
مسئولیت نظارت و نصیحت زمامداران و حکومت 
اسالمی است. بنابراین از منظر دینی و با مراجعه به 
نصوص و مبانی اسالمی، مشاركت سیاسی فعال 
ــیت نسبت به سرنوشت خود و جامعه، نه  و حساس
ــق، بلکه یک تکلیف حتمی، ضروری  تنها یک ح
ــجویان و عموم  ــي مطلوب«  براي دانش و »ارزش

جامعه است.
دوم. حقوق اساسي

اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران 
ــي آحاد مردم به رسمیت شناخت  مشاركت سیاس
ــده و راهکارهاي تحقق آن در نظر گرفته شده  ش
است. چنانکه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي 
ــالمي ایران مي خوانیم: »حاكمیت  جمهوري اس
ــت و هم  ــان از آن خداس ــق بر جهان و انس مطل
ــان را بر سرنوشت اجتماعي خویش حاكم  او، انس
ــت. هیچ كس نمي تواند این حق الهي  ساخته اس
ــلب كند، یا در خدمت منافع فرد یا  ــان س را از انس
گروهي خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را 
از طرقي كه در اصول بعد مي آید اعمال مي كنند 
ــت:« در جمهوری  ــم نیز آمده اس ». در اصل شش
ــه اتکای آرای  ــور باید ب ــالمی ایران، امور كش اس
عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها 
و نظایر این ها یا از راه همه پرسی ». و اصل بیست 
ــي این گونه مقرر مي دارد:  ــم قانون اساس و شش
»احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی 
و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته 
ــروط به این كه اصول استقالل،  ــده آزادند، مش ش
ــاس  ــالمی و اس ــدت ملی، موازین اس آزادی، وح
ــد. هیچ كس را  ــالمی را نقض نکنن جمهوری اس
نمي توان از شركت در آن ها منع كرد یا به شركت 

در یکی از آنها مجبور ساخت.« 

سوم. كاركردهاي اجتماعي
ــوان یکي از  ــگاه به عن ــن كاركردهاي دانش تبیی
ــور و  ــاختار فرهنگي كش مهم ترین بخش هاي س
ــی كه دانشجو در این زمینه به عهده دارد؛ به  نقش
خوبي مبین ضرورت مشاركت سیاسي دانشجویان 
ــد؛ از دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعي و  مي باش
ــي كه به تبیین و بررسي ساختار هاي نظام  سیاس
اجتماعي؛ كاركرد و رابط آن ها با یکدیگر پرداخته 
ــاختارگرا كاركردي« مشهور  اند، و به نظریه » س
ــگاه كاركرد و نقش موثري بر سایر  ــت؛ دانش اس
ــاختارهاي جامعه ایفا مي نماید. چنانکه تالکوت  س
ــله مراتبي  ــک نظام سلس ــیم ی ــونز، با ترس پارس
سیبرنتیک، معتقد است كه كار ویژه نظام فرهنگي، 
ــرل و نظارت از طریق تولید دانش و اطالعات  كنت
است؛ كه با ایفاي نقش فرهنگي مطلوب خویش، 
نظام سیاسي را جهت دهي و هدایت نموده و براي 
ــاي الزم را تامین و  ــام اقتصادي نیز قابلیت ه نظ
ــاني مورد لزوم را تربیت كند و ظرفیت  نیروي انس
انطباق نظام را با محیط افزایش دهد. و براي نظام 
ــي نیز الگو و راهنماي عمل خواهد بود. به  اجتماع

عبارت دیگر كاركرد نظام اجتماعي، حفظ انسجام 
ــي  ــت و كاركرد نظام سیاس و ثبات یک جامعه اس
ــت و نظام  ــداف تعهد آور یک نظام اس تحقق اه
ــاق نظام با محیط اطراف  اقتصادي به دنبال انطب
مي باشد و دانشگاه محلي است كه ظرفیت انطباق 
با محیط اعم از فیزیکي و اجتماعي را افزایش داده 
ــر آن به منظور رفع  ــلط و كنترل ب و موجبات تس
ــازد. و همچنین  ــاني را فراهم مي س نیازهاي انس
ــي و استراتژي نظام  نقش مهمي در اهداف سیاس
ــي و تامین الگوي ثبات اجتماعي را برعهده  سیاس
ــگاه جزیره اي مستقل از  دارد. بر این اساس دانش
جامعه نیست و ضمن تاثیرپذیري از نظام سیاسي، 
توانایي مهمي در تاثیرگذاري بخش هاي مختلف 
ــي تحصیل كرده یک محیط علمي  آن دارد. زمان
قادر خواهد بود براي سامان دادن به مدیریت نظام 
ــادي و...؛ كارایي علمي  ــي، اقتص اجتماعي، سیاس
مطلوب و موثري داشته باشد كه همگام با كسب 
دانش هاي روز، نسبت به موضوعات اساسي كشور 
و نحوه مدیریت آن، حساسیت الزم را داشته باشد 
و از نزدیک با مشکالت و مسایل اجتماعي جامعه 
ــود و عماًل مشکالت را شناسایي  خود نیز آشنا ش
ــود، حضور و  ــن مقص ــیدن به ای ــد. و راه رس كن
مشاركت فعال دانشجویان در دل اجتماع است؛ و 
در صورت آگاهي از مناسبات فرهنگي، اقتصادي، 
ــئولیت براي  ــاس مس اجتماعي و به تبع آن احس
ــت كه نهایتاً یافتن راه  هدایت جامعه و انسان اس
ــتمداد از آموخته ها و تجربیات  درمان دردها با اس
ــر مي شود. از  ــجو میس نظري و علمي براي دانش
سوي دیگر یکي از كاركردهاي دانشجویان، ایفاي 
نقش الگو براي هم سن وساالن خویش بوده و از 
ــي در تاثیرگذاري بر اطرافیان  توانایي قابل توجه
ــد. و مهم تر آنکه  ــود برخوردارن ــاي خ و خانواده ه
بسیاري از دانش آموختگان دانشگاه، در آینده وارد 
بازار كار، عرصه اجرایي و مدیریتي كشور خواهند 
شد؛ از این رو نوع رفتار و جهت گیري هاي آنان در 
ــور، از اهمیت به سزائي  قبال مسائل سیاسي كش

برخوردار مي باشد.
چهارم. توسعه و كارآمدي نظام

امروزه مشاركت و همیاري در زمینه هاي گوناگون 
ــرفت و  ــعه، پیش ــاي توس ــي از مالك ه اجتماع
ــر اندازه  ــوب مي گردد. ه ــام محس ــدي نظ كارآم
ــل كرده، در  ــه خصوص طبقات تحصی مردم و ب
ــا و به عهده  ــازي ها، و تصمیم گیري ه تصمیم س
ــتري داشته باشند،  گرفتن مسئولیت ها سهم بیش
ــتر خواهد بود.  ــرفت و كارآمدي بیش توسعه، پیش
ــی با بحث توسعه سیاسی  ارتباط مشاركت سیاس
به حدی است؛ كه برخی از متفکران، پارامتر اصلی 
توسعه سیاسی را مشاركت سیاسی دانسته و بر این 

اساس نظام های سیاسی را تقسیم كرده اند.

از حقوق اوليه هر ملتي است 
که باید سرنوشت و تعيين 

شکل و نوع حکومت خود را در 
دست داشته باشد.
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آزادی از مفاهیمی است كه در ادبیات سیاسی رواج 
ــترده ا ی دارد و از آنجا كه آزادی یک مفهوم  گس
ــت های گوناگون از آن  ــت، به برداش مشکک اس
ــده و آزادی از منظرهای متفاوت تبیین  پرداخته ش
ــت. به نظر مي رسد برخالف  مفهومی گردیده اس
آنچه كه در لیبرال دموكراسي غرب از آزادي بیان 
ــود و ادعا مي گردد كه فقط و فقط آزادي و  مي ش
ــان ساز نهفته  دفاع از كیان آن در این الگوي انس
است، باید گفت كه این ادعا از پایه ایراد دارد. چرا 
ــریت  ــه اولین منادیان آزادي در طول تاریخ بش ك
ــا را از بند ظلم و  ــد و ملت ه ــران الهي بودن پیامب
ــی كه انبیاء  ــتکبار رهانیدند، مهم ترین تعلیم اس
ــت و بیشترین  به مردم می دهند تعلیم آزادی اس
تحولی كه در شخصیت آن ها ایجاد می كنند همین 
است كه آنها را آزاد كنند و قرآن به صراحت در این 
خصوص مي فرماید:  »قل یا اهل الکتاب تعالوا الی 
كلمه سواء بیننا اال نعبد اال اهلل و ال نشرك به شئیا 

و ال یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اهلل«
ــهید مطهري این آیه دو جمله  ــتاد ش به تعبیر اس
ــت ... در مقام  ــتر ندارد؛ یک جمله اش این اس بیش
پرستش جز خدای یگانه چیزی را پرستش نکنیم 
ــدام از ما دیگری را  ــه دوم -اینکه هیچ ك ... جمل
بنده و برده خودش نداند و هیچ كس هم یک نفر 
ــاب و آقای خودش نداند، یعنی نظام آقایی و  را ارب
ــتثمار، مستثمر ملغی، نظام  نوكری ملغی، نظام اس

المساوات ملغی.
ــی جلوه  ــالت حضرت موس آزادی اجتماعی در رس
ــالت مهم آن  ــرا كه رس ــی یابد چ ــن تری م روش
ــرائیل از چنگال  ــوم بنی اس ــازی ق حضرت، رهاس
ــارت فرعون بوده است و اصال مگر غیر از این  اس
است كه حضرت سیدالشهداء خود و تمام خانواده و 

یارانش را فداي آزادي و آزادگي كرد؟
ــان نقطه آغازین آزادي را  اما در این میان، بی گم
آزادی اندیشه و عقیده تشکیل می دهد و از آنجایي 
ــگاه محل تولید و پرورش اندیشه هاست  كه دانش

مي توان گفت كه دانشگاه و دانشگاهیان به عنوان 
ــنگر آزادي مي بایست مدافع و حامي  حافظان س
ــند، چرا كه  ــه ها و تفکرات باش ــمه اندیش سرچش
ــمه در دانشگاه و جامعه آكادمیک  اگر این سرچش
ــود دیگر نمي توان انتظار داشت كه  ــکانده ش خش
ــطح جامعه  ــتي از آزادي در س معنا و مفهوم درس

نهادینه شود.
ــان و آزادی های اجتماعی  ــا باید گفت آزادی بی ام
ــی دیگر در صورتی تحقق می یابند كه ما  و سیاس
واجد آزادی اندیشه باشیم. در توضیح آزادی عقیده 
باید گفت آزادی عقیده به این معناست كه نباید در 
ــت،  عقاید دیگران تصرف مالکانه و زورمندانه داش
ــر می كنند و اعتقاد  ــر چه دیگران فک نه اینکه ه
دارند صحیح و مورد اعتماد است. لذا آزادی عقیده 
ــالمی هر كس می تواند  یعنی اینکه در جامعه اس
ــده ای را برگزیند و به خاطر آن مورد تعقیب و  عقی
اهانت قرار نگیرد. البته طبیعی است آزادی عقیده 
به معنی بی تفاوت بودن متون دینی نسبت به هر 
ــا گمان كردند  ــت. چرا كه بعضی   ه عقیده ای نیس
ــالم طرفدار آزادی عقیده به طور مطلق است و  اس
مي بایست اجازه داد هر كس هر مدلي را خواست 
انتخاب كرده و ترویج كند، برخي ها تفسیرشان این 
است كه مي بایست ماركسیست ها را، الئیک ها را، 
ــیطان پرستان را و در كل منحرفان اجتماعي را  ش
ــت. به هیچ وجه صحیح نیست، چگونه  آزاد گذاش
ــت اسالم كه شالوده ای بر توحید و نفی  ممکن اس
شرك است مردم را در مخالفت با اصل توحید آزاد 
ــت و با هیچ  ــذارد؟! این یک تناقص صریح اس بگ

عقل و منطقي صحیح نیست.
آزادی و دانشگاه اسالمی

ــم، بلکه آن را  ــدف تلقی نمی كنی ــا آزادی را ه م
وسیله ای می دانیم كه زمینه ساز رشد و شکوفایی 
ــک ارزش در  ــه عنوان ی ــت. آزادی را ب ــراد اس اف
ــه، اعتقاد داریم كه  ــار ارزش های دیگر پذیرفت كن
ــی و اجتماعی تأمین بشود،  اگر آزادي های سیاس

ــکوفایی بیشتری پیدا خواهند  انسان ها رشد و ش
ــرد. ك

در واقع ما آزادی را هم برای رشد خالقیت های 
ــان ها به  ــی می خواهیم و هم برای نیل انس علم
كمال واالی انسانی، برخالف آنچه كه در لیبرال 
دموكراسي غربي به آن اشاره شده و تعریفي كه 
ــت كه ا  ــد با این مبنا اس ــه مي كنن از آزادي ارائ
ــت یابند. اما ما  ــخصی خود دس فراد به منافع ش
ــخصی افراد  آزادی را فقط برای تأمین منافع ش
ــاد داریم كه اگر منافع  ــم و حتی اعتق نمی خواهی
خودخواهانه ی افراد كنترل شود انسان ها به رشد 
و كمال خواهند رسید. پس همان گونه كه آزادی 
ــان را هم یک  را یک ارزش می دانیم، كمال انس
ارزش تلقی می كنیم و معتقدیم كه آزادی، زمینه 
ــت. اینکه لیبرال ها می  ــان اس ــاز تکامل انس س
ــته باشد تا انسان ها  گویند باید آزادی وجود داش
ــردی و تمایالت خودخواهانة خویش  به منافع ف
دست یابند، چیزی جز كوچک كردن مقام انسان 
ــت و در مکتب لیبرالیسم از یک طرف بحث  نیس
ــان ارتباط پیدا می كند و از  آزادی با شرافت انس
ــیر می شود  ــان به گونه ای تفس طرف دیگر انس
ــه كرامت ذاتی او از میان می رود. آخر با ارضاء  ك
ــان  ــالت خودخواهانه چه كرامتی برای انس تمای
باقی می ماند. اگر آزادی بتواند زمینه ساز كمال 
انسان باشد با شرافت و كرامت انسان ارتباط پیدا 
ــیر درستی از انسان و آزادی  می كند و اگر تفس
ــرافت انسان بی معنا  او ارائه ندهیم كرامت و ش

ــود. ــد ب خواه
ــا آزادي را از منظري دیگر هم مي توان دید و  ام
ــتقالل حریم دانشگاه است.  آن حفظ آزادي و اس
ــگاه به دلیل دارا بودن خاصیت جریان ساز  دانش
ــه مورد طمع  ــري جامعه از آن، همیش و الگوپذی
ــت كه با هدف قرار  ــر جریان هایي بوده اس و نظ
ــد تأثیرگذاري بر  ــاد اجتماعي، قص دادن این نه
ــتر  ــد امروزه بیش ــه را دارند. به نظر مي رس جامع
ــارت گرفتن مغزها  ــه اي براي به اس آزادي بهان
ــگاهیان  ــجویان و دانش و پیاده نظام كردن دانش
ــدرت و ثروت تبدیل  ــراي برخي جریان هاي ق ب

ــت. ــده اس ش
تاریخ دانشگاه خوب به خاطر مي آورد دوراني را 
كه جریان هاي سیاسي با ورود به عرصه دانشگاه 
ــتن استقالل فکري و آكادمیک  و از میان برداش
ــگاه  ــال عرضه آزادي در محیط دانش آن به دنب
ــري یکي از  ــتقالل فک ــد. در حالي كه اس بودن
اصول اساسي آزادي به شمار مي رود و نمي توان 
ــهم طلب  ــي س آزاد بود، اما از جریان هاي سیاس
كرد. و به نوعي باید گفت در دانشگاه مي بایست 
اولین گام را براي سیر آزادي در استقالل فکري 

و سیاسي آن جستجو نمود. 

دانشگاه حافظ سنگر آزادی
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ــالمی در حالی آغاز  ــن دهه از انقالب اس چهارمی
شده است كه رهبر انقالب اسالمی نام آن را دهه 
ــذاری كرده اند. بر همین  ــرفت و عدالت نام گ پیش
ــت كه ایشان در دیدارهای متعددی كه  اساس اس
ــجویان، اساتید دانشگاه ها  با نخبگان علمی، دانش
ــته اند،  با توجه به  ــجویی داش ــکل های دانش و تش
ــرح كرد ه اند. در  ــرفت علمی را مط مخاطب، پیش
میان سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای، موضوعاتی 
چون؛ رتبه بندی و اولویت بندی حوزه های مختلف 
ــت تولید علم،  ــزاری، نهض ــش نرم اف علوم، جنب
ــت و حركت جهادگونه  خودباوری، امید به موفقی
ــیار مورد تاكید قرار گرفته است. از سوی دیگر  بس
ــه جامع علمی كشور مورد  ــند نقش آنچه كه در س
ــت كه  تاكید قرار گرفته، مقوله علم و فناوری اس
از مهم ترین زیرساخت های پیشرفت كشور و ابزار 
ــت. نقشه  جدی رقابت در عرصه های مختلف اس
جامع علمی كشور، چشم انداز علم و فناوری را در 
ــی تبیین كرده  ایران در افق 1404 هجری شمس
ــه راهی است كه تمامی وزارتخانه ها،  است و نقش
سازمان ها و دیگر ارگان ها و نیز افراد حقیقی كشور 

برای نیل به پیشرفت باید به آن پایبند باشند.

اهداف كالن نظام علم و فناوری كشور
ــور، اهداف كالن  ــند نقشه جامع علمی كش در س

نظام علم و فناوری كشور بدین شرح آمده است:
1- دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان 
اسالم و احراز جایگاه برجسته علمی و الهام بخشی 

در جهان؛
ــان، عدالت محور و  ــه دانش بنی ــتقرار جامع 2- اس
برخوردار از انسان های شایسته و فرهیخته و نخبه 

برای احراز مرجعیت علمی در جهان؛
ــای عمومی و  ــترش آموزش ه ــق و گس 3- تعمی
ــی و  تخصصی همراه با تقویت اخالق و آزاداندیش

روحیه خالقیت در آحاد جامعه بویژه نسل جوان؛
ــتیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین  4- دس
و نافع، متناسب با اولویت ها و نیازها و مزیت های 
نسبی كشور، و انتشار و بکارگیری آنها در نهادهای 

مختلف آموزشی و صنعتی و خدماتی؛
ــوالت و خدمات  ــهم تولید محص ــش س 5- افزای
ــی به بیش از 50  ــی بر دانش و فناوری داخل مبتن

درصد تولید ناخالص داخلی كشور؛
ــی در بین زبان های  6- ارتقای جایگاه زبان فارس

بین المللی علمی؛
ــاوری در جهان  ــای علم و فن ــک به ارتق 7- كم
ــالم و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران  اس

در فرهنگ و تمدن اسالمی؛ و
ــوم و  ــای عل ــکاری در حوزه ه ــترش هم 8- گس

فناوری با مراكز علمی معتبر بین المللی.

نقش دانشـجـويان در 
كشور علمـی  اهداف  پيشـبرد 

نویسنده:  مهدی فارسی
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ــور،  ــه جامع علمی كش در همین زمینه و در نقش
اهمیت زیادی به نقش دانشگاهیان و دانشجویان 
داده شده است. در راهبرد كالن هشتم نقشه جامع 
علمی كشور آمده است كه یکی از راهبردهای ملی 
برای نیل به اهداف ذكر شده، ارتقای همکاری های 
ــگران، اعضای  علمی و تحقیقاتی در بین پژوهش
هیأت علمی، دانشجویان و طالب در عرصه های 

مختلف علم و فناوری است.
ــیاری دارد و عالوه  ــم، به خودی خود فواید بس عل
بر اینکه علم می تواند بسیاری از مشکالت دنیوی 
را حل كند، می تواند از نگاهی دیگر موجب اقتدار 
ــد. به  ــورها باش ــور در میان دیگر كش علمی كش
ــرفت  ــعه مطلوب كامال به پیش عبارت دیگر، توس
ــی و در ركن  ــت و مراكز علم ــته اس علمی وابس
اول آن دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی 
كشور می توانند در این زمینه كمک شایانی كنند. 
چنانچه بپذیریم كه ایران درگیر یک عقب ماندگی 
ــگاهیان از  ــی دانش ــت، تمام ــی علمی اس تاریخ
دانشجویان گرفته تا اساتید می توانند در جبران این 

عقب ماندگی تاثیرگذار باشند.

پیش شرط های پیشرفت علمی
ــرفت  ــعه و پیش ــیر توس برای قرار گرفتن در مس
ــرط هایی الزم است و موضوعاتی  علمی، پیش ش

وجود دارد كه باید به آنها توجه ویژه شود.
الف: تشخیص نیازها و اولویت های علمی

چنانچه نیازها و اولویت های علمی مشخص شود، 
ــرفت علمی راحت خواهد  ــیر پیش حركت در مس
ــخیص نیازها از هدر رفتن  بود. عالوه بر این، تش
انرژی ها جلوگیری خواهد كرد و همانند نقشه راه، 
ــیر را نشان خواهد داد. در همین زمینه شورای  مس
ــه جامع علمی  عالی انقالب فرهنگی در تهیه نقش
كشور به این مسأله توجه ویژه داشته و اولویت های 
ــب  رویکرد های  ــور را در قال ــم و فناوری كش عل
مزیت محور، نیازمحور، مرزشکن و آینده نگر تهیه 
كرده است. این اولویت ها در سه سطح الف، ب، و 
ج تهیه شده و در بخش های فناوری، علوم پایه و 
كاربردی، علوم انسانی و معارف اسالمی، سالمت 
ــخص كرده  ــور را مش و هنر، نیازهای علمی كش

است.

ب: خودباوری و دوری از یأس
ــرفت علمی باید مطمح  ــه دیگری كه در پیش نکت
نظر قرار بگیرد، خودباوری است. در این زمینه البته 
ــگاهها  ــاتید و اعضای هیأت علمی دانش نقش اس
ــاتید دانشگاهها  نقش موثرتری دارند. چنانچه اس
ــگاهها، كارگاههای  در كالس های درس، آزمایش
ــجویان  ــود با دانش ــای خ ــی، و در دیداره آموزش

ــرده و این  ــاوری را در آن ها زنده ك ــه خودب روحی
ــجوی  ــا تعمیق كنند، قطعا دانش ــت را در آنه حال
ــد به  ــد علم را هر چند در ثریا باش ــی می توان ایران
ــأس و ناامیدی، در  ــا دوری از ی ــت آورد. قطع دس
تعمیق روحیه خودباوری در دانشجوی ایرانی موثر 
ــت. توجه نکردن به جمالتی چون، غربی ها از  اس
ــتیابی تکنولوژی   ــتند، راه برای دس ما جلوتر هس
غربی بسیار طوالنی است و جمالتی از این دست، 
فقط به تقویت یأس و دلسردی در روحیه دانشجو 
ــاوری را در او  ــردازد و در مقابل روحیه خودب می پ

ضعیف خواهد كرد.

ج: تشکیل جلسات فکری
ــتن و تفکر، به  ــجویان باید با گرد هم نشس دانش
اندیشه ورزی پرداخته و راهکارهای حل مشکالت 
ــت وجو كنند. در این زمینه رهبر  و صعوبات را جس
معظم انقالب اسالمی در روز هفتم مهر ماه 1387 
در دیدار با جمعی از نخبگان علمی كشور فرمودند: 
ــات فکری  ــکیل جلس ــی از كارهای الزم، تش یک

ــت كه مجموعه دانشجوبی، همراه با  وسیعی اس
ــا برنامه ریزی خوب می تواند  مجموعه حوزوی ب
به وجود بیاورد تا بنشینند درباره مسائل گوناگون 
ــترش فکر و پراكندن فکِر درست  فکر كنند. گس
و صحیح می تواند همان ثمراتی را ببخشد كه ما 
ــایل علم و فناوری و پیشرفت  در زمینه های مس
ــکوفایی،  ــجو توقع داریم؛ یعنی ش علوم از دانش
آوردن حرف نو به میدان اندیشه، با یک حركت 

صحیح و جهت گیری درست.

د: تقویت روحیه پژوهش
ــت و  ــجو با پژوهش و تتبع عجین اس نام دانش
ــت و چه در  ــه اوقات فراغ ــد در چ ــجو بای دانش
ــه پژوهش را در  ــدن، روحی ــگام درس خوان هن
ــالمی  ــود تقویت كند. رهبر معظم انقالب اس خ
ــتگان و نخبگان علمی  در دیدار جمعی از برجس
ــوم مهر ماه 1387 با  ــاتید دانشگاهها در س و اس
ــد: باید افراد برگزیده  تاكید بر این نکته فرمودن
ــینند نظامی را طراحی كنند كه  ــاخص بنش و ش
ــق و تحقیق  ــش، تعم ــل به پژوه ــوان ما می ج
ــه جوان های ما  ــتعدادی ك ــدا كند. با این اس پی
ــتعداد  ــتعداد جوان های ما، اس ــد، انصافا اس دارن
ــط كشور،  ــتعداد متوس ــت. اس ــته ای اس برجس

استعداد بسیار باالیی است.

ــرفت علمی ایران از نگاه آمار و ارقام پیش
مجله »نیوساینتیست« )Newscientist( در 
ــت: »شاید سال  ــماره فوریه 2010 خود نوش ش
ــال ببر باشد، اما به نظر  2010 برای چینی ها س
ــال 2010 سال  ــد كه از لحاظ علمی، س می رس

ایران خواهد بود.«
ــاره به یافته های یک گزارش  ــریه با اش این نش
ــوان كرد:  ــی در جهان عن ــد علم ــورد رون در م
»تولید علم در ایران، یازده برابر میانگین جهان 
ــور دیگری است.« استناد  ــریعتر از هر كش و س
ــه  كانادایی  ــزارش موسس ــه گ ــت ب نیوساینتیس
 )science-metrix( ــاینس متریکس«  »س
ــر ژئوپولتیکی در  ــت كه در آن خبر از »تغیی اس
ــت. به گزارش  ــده اس تولید علم جهان« داده ش
ــد علم در خاورمیانه »سریع«  ــه، رش این موسس
ــر میانگین جهان  ــدود چهار براب ــدار آن ح و مق
ــت كه ایران و تركیه پیشتاز این رشد سریع  اس
ــاینس متریکس، خاورمیانه را  علمی هستند. س
ــم ها  منطقه ای نامید كه كه از این پس باید چش
به آن دوخته شود. در خالصه این گزارش آمده 
است: »ایران در دو دهه  گذشته، زیرساخت های 
ــم آورده و امروز با  ــرعت فراه ــه س ــی را ب علم
ــتفاده از آن به جایگاه فعلی در تولید علم دنیا  اس

رسیده است.« 

قطعا دوری از یأس و 
نااميدی، در تعميق روحيه 
خودباوری در دانشجوی 
ایرانی موثر است. توجه 
نکردن به جمالتی چون، 

غربی ها از ما جلوتر هستند، 
راه برای دستيابی تکنولوژی  
غربی بسيار طوالنی است و 

جمالتی از این دست، فقط به 
تقویت یأس و دلسردی در 
روحيه دانشجو می پردازد و 

در مقابل روحيه خودباوری را 
در او ضعيف خواهد کرد.
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دانشگاه براي بسیاري از دانشجویان كه به تازگي 
ــدس نهاده اند، محلي براي  ــدم در این مکان مق ق
كسب دانش در رشته هاي مختلف است، در حالي 
كه امروز دانشگاه هاي كشور عالوه بر نقشي كه در 
تعلیم نیروهاي انساني در زمینه هاي مختلف دارد، 
ــه مثابه محلي براي تربیت افراد با بصیرت براي  ب
ــوب مي شوند. تعالیم اسالم تاكید  جامعه نیز محس
ــارب آرا و تعاطی افکار دارند.  ــیار زیادی بر تض بس
در جمهوری اسالمی نیز و بر اساس اصول قانون 
اساسی، تضارب آرا آزاد اعالم شده است. آنجا كه 
حضرت علی )علیه السالم( می فرمایند: » تضارب 
آراء سبب تولید نظر صحیح می شود «. راه اندازی 
ــام از آموزه های  ــی، با اله ــی های آزاداندیش كرس
ــتین اسالم، سنت نبوی و ائمه اطهار )س( در  راس
ــتماع سخن و نیز لزوم  جهت ایجاد فضای آزاد اس
ــنت دانشگاه تمدن ساز اسالمی  آزاداندیشی كه س
ــوب می شود، صورت گرفته است.  – ایرانی محس
ــارب آراء و تعامل علمی،  ــاد فرهنگ توأم تض ایج
ــدن در مجادالت  ــن حال اجتناب از فروتنی در عی
ــالی محیط های  ــری از ابت ــرانجام و جلوگی بی س
ــته های منفعت طلبانه از دیگر  دانشگاهی به خواس
ــن فضاهای برخورد افکار با  دالیل راه اندازی چنی

یکدیگر بوده است.
اما به راستي این بصیرت و آگاهي كه مقام معظم 
ــته اند چگونه  ــر آن تاكید داش ــري نیز بارها ب رهب

حاصل مي شود؟ 
ــمات مختلف و در دیدار با  معظم له بارها در مراس
مسؤوالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اساتید 
ــجویان بر ایجاد فضاي گفتمان  و نخبگان و دانش

در دانشگاهها تاكید فرموده اند.
در این میان، رهبر انقالب با مطرح كردن برگزاري 
ــؤوالن  ــا به مس ــي، باره ــي هاي آزاداندیش كرس
ــگاهها توصیه  ــات در دانش برگزاري اینگونه جلس
كرده اند و مسؤوالن دانشگاهها نیز در دو سال اخیر 

اهتمام ویژه اي به برگزاري این جلسات داشته اند.
ــي كالم رهبر معظم انقالب اسالمی نشان  بررس
ــي تا چه  ــات آزاداندیش مي دهد كه برگزاري جلس
ــجویان با  اندازه مي تواند در ایجاد آگاهي در دانش
ــتفاده استکبار از  ــمن و اس توجه به هجمه نرم دش
ــائل مختلف در كشور مؤثر  عدم آگاهي درباره مس

باشد.
در بخش هایي از بیانات حضرت آیت اهلل العظمي 
ــم در زمینه  ــت: »اگر بخواهی ــه اي آمده اس خامن
گسترش و توسعه واقعي فرهنگ و اندیشه و علم 
حقیقتاً كار كنیم،  احتیاج داریم به اینکه از مواهب 
خدادادي و در درجه اول آزاداندیشي استفاده كنیم. 
ــعار مظلوم است.  ــي در جامعه ما یک ش آزاداندیش

كرسي هاي آزادانديشي؛ ايجاد 
فرهنگ گفتمان در دانشگاه ها 

نویسنده:  مرتضی رنجبران
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ــود آزاداندیشي، عده اي فوري خیال  تا گفته مي ش
ــت همه بنیان هاي اصیل در هم  مي كنند كه بناس
شکسته شود، و آنها چون به آن بنیان ها دلبسته اند، 
ــند. عده اي دیگر هم تلقي مي كنند كه با  مي ترس
آزاداندیشي باید بنیان ها شکسته شود. هردو گروه 
به آزاداندیشي ـ كه شرط الزم براي رشد فرهنگ 
ــي  ــم مي كنند. ما به آزاداندیش ــتـ  ظل و علم اس

احتیاج داریم.«
ــود كه به  ــش در ذهن متبادر مي ش حال این پرس
راستي منظور از برگزاري كرسي هاي آزاداندیشي 
ــي هاي  ــور مي كنند كرس ــي تص ــت؟ برخ چیس
آزاداندیشي در حقیقت قرار گرفتن دو گروه موافق و 
مخالف یک موضوع مشخص مانند هدفمندكردن 
ــران در  ــیتي دختران و پس یارانه ها، تفکیک جنس
دانشگاه ها، حجاب و مسائلي از این دست، در یک 
ــترك و در نهایت یک گروه پیروز در  ــه مش جلس
ــت، در حالي كه اساس كرسي هاي  این رقابت اس
آزاداندیشي به تبادل نظر و رفع عدم آگاهي درباره 

یک موضوع مشخص است باز می گردد.
ــک موضوع  ــش درباره ی ــک، طرح پرس بدون ش
ــدم آگاهي و  ــکال و یا ع ــه وجود اش ــخص ب مش
اطال  رساني صحیح و یا تبلیغات منفي درباره یک 
ــردد. با توجه به هجمه فرهنگي  موضوع باز مي گ
ــي ماهواره ای  ــبکه هاي تلویزیون ــط ش غرب توس
ــي ارزش ها و ایجاد  ــانه ها براي تخریب برخ و رس
شبهه درباره برخي اتفاقات در كشور، ممکن است 
سئواالتي در ذهن دانشجویان ایجاد شود و چنانچه 
به این سئواالت با دلیل و منطق به درستي پاسخ 
ــخ به ایده و در  ــود، این سئواالت بي پاس داده نش
ــتدالل براي افراد ناآگاه مبدل شده و در  نهایت اس
این صورت نمي توان به بصیرت دانشجویان درباره 

یک موضوع امیدي داشت.
ــي هاي  ــتي اهمیت برگزاري كرس این امر به درس
ــر كشور را  ــگاههاي سراس ــي در دانش آزاد اندیش
مبرهن مي كند. از اینرو باید اصول مشخصي براي 

برگزاري این جلسات وجود داشته باشد.
ــي هاي  ــزاري كرس ــاره برگ ــت درب ــه نخس نکت
ــت براي این  ــي، انتخاب موضوع درس آزاداندیش
ــت. در حقیقت، گروهي از نخبگان و  ــات اس جلس
دانشجویان با قرار گرفتن در كنار یکدیگر و با رصد 
موضوعات روز جامعه و مسائل چالش برانگیز، باید 
بهترین موضوعات را انتخاب كنند. همچنین این 
ــفاف و به دور از هرگونه  موضوعات باید بسیار ش
ــکافي شده و براي دانشجویان حاضر در  ابهام واش

یک جلسه آزاداندیشي تبیین شود.
ــي هاي  ــجویان حاضر در كرس در این میان، دانش
آزاداندیشي نیز وظیفه دارند به منظور بررسي دقیق 

ــبت به آن اطالعات دقیق داشته  یک موضوع نس
ــخص را  ــاي خود درباره مقوله اي مش و صحبت ه
ــتناد مدارك مشخص و ایده هاي اثبات شده  به اس
بیان كنند. این مهم موجب مي شود كه كرسي هاي 
ــه دور تصورات  ــي در فضایي علمي و ب آزاداندیش

ذهني صرف برگزار شود.
ــي هاي  كرس ــدگان  برگزاركنن ــان،  می ــن  ای در 
ــي نیز وظایفي را برعهده دارند؛ نخست  آزاداندیش
ــوع صحیح براي  ــرایط انتخاب موض آنکه باید ش
ــي فراهم شود زیرا چنانچه  كرسي هاي آزاداندیش
ــتي انتخاب نشوند نمي توان به  موضوعات به درس

نتایج این نوع جلسات امیدوار بود.
دوم آنکه، مسؤوالن در زمان برگزاري یک كرسي 
ــي باید یک مجري و استاد راهنما براي  آزاداندیش
ــه انتخاب كنند. باید دقت شود  برگزاري این جلس

ــجویان و  ــک برنامه از جنس دانش ــه مجري ی ك
فردي بي طرف باشد. در غیر اینصورت، دانشجویان 
ــي هاي آزاداندیشي،  تصور مي كنند جلسات كرس
ــر یا عقیده  ــه اي براي توجیه یک نظ صرفا برنام
ــخن مخالفان در  ــخص است و قرار نیست س مش

چنین جلساتي شنیده شود.
ــتاد راهنما در جلسات آزاداندیشي به  همچنین اس
ــه دارد در پایان هر  ــل نظر خود وظیف دور از تحمی
ــروه را جمع بندي كرده و  ــه نظرات هر دو گ جلس
نتیجه گیري را به دانشجویان واگذار كند. همچنین 
چنانچه ابهامي در زمینه اي باقي ماند استاد راهنما 
باید توانایي پاسخگویي به آنرا داشته باشد. از اینرو 
اساتید راهنما باید متناسب با موضوعات هر جلسه 

انتخاب شوند.
ــد  ــز بای ــي نی ــي هاي آزاد اندیش ــاي كرس در انته
ــب مطالبي به  ــات در قال ــتاوردهاي این جلس دس
ــجویان ارائه شود. واگذاري این بخش از كار  دانش
ــجویان موجب مي شود تا نگراني هایي كه  به دانش
ــجویان مخالف درباره یک موضوع  اغلب در دانش
ــده و دانشجویان  ــخص وجود دارد، دیده نش مش

آزادانه سخنان خود را بیان كنند.
مشاركت دانشجویان در هر جلسه آزاداندیشي ركن 
ــت. برگزاري كرسي هاي  ــي موفقیت آن اس اساس
ــي یک اتفاق خودجوش است. از اینرو،  آزاداندیش
دانشجویان مي توانند با مشاركت در برگزاري چنین 
جلساتي، خود آغازگر راه آزاداندیشي در دانشگاه ها 

باشند.
ــجویان با ارائه ایده هاي جدید حتي مي توانند  دانش
ــي را در فضاي مجازي برگزار  ــات آزاداندیش جلس
كرده و نتایج مطلوبي را در این زمینه در دانشگاه ها 

به وجود آورند.
كرسي هاي آزاداندیشي به دانشجویان این فرصت 
ــد تا در فضایي آرام و به دور از هیجانات  را مي ده
ــه تبادل افکار با یکدیگر بپردازند. برخورد  كاذب، ب
ــتردگي  ــون با توجه به گس ــکار و عقاید گوناگ اف
گروههاي فرهنگي در دانشگاهها و خالقیت نسل 
ــکوفایي و ایجاد فرهنگ گفتمان  جوان، موجب ش

در دانشگاه ها و جامعه خواهد شد.
ــي  ــات آزاداندیش هم اكنون نیاز به برگزاري جلس
ــگاههاي كشور  بیش از هر زمان دیگري در دانش
ــود. در این زمینه اقداماتي از سوي  احساس مي ش
ــئوالن انجام و گام هاي نخست برداشته شده  مس
ــي هاي برگزار شده  ــت و با بررسي دقیق كرس اس
ــتاوردهاي این جلسات مي توان در برگزاري  و دس
ــي در سال تحصیلي جدید  كرسي هاي آزاداندیش
موجي جدید را در برگزاري جلسات آزاداندیشي در 

دانشگاه هاي كشور ایجاد كرد.

مشارکت دانشجویان در هر 
جلسه آزاداندیشي رکن اساسي 

موفقيت آن است. برگزاري 
کرسي هاي آزاداندیشي یک 
اتفاق خودجوش است. از 

اینرو، دانشجویان مي توانند 
با مشارکت در برگزاري چنين 

جلساتي، خود آغازگر راه 
آزاداندیشي در دانشگاه ها 

باشند
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ــیدن به  ــکل بخش ــف آینده و ش علم و هنر كش
ــي خوانده  آینده مطلوب در اصطالح آینده پژوهش
ــود. آینده پژوهي همواره از آینده ها صحبت  مي ش
مي كند و هدف اصلي آن، كشف یا ابداع، امتحان، 
ــاي ممکن، محتمل و  ــنهاد آینده ه ارزیابي و پیش
ــکل گیري آینده مطلوب است.  مرجح به منظور ش
ــي به ما نشان مي دهد  در یک كالم آینده پژوهش
ــردن( امروز،  ــرات )یا تغییر نک ــه از دل تغیی چگون

واقعیت فردا تولد مي یابد.
ــکل بخشیدن به  آینده پژوهي دانش و معرفت ش
ــیوه اي آگاهانه، عامالنه و پیش دستانه  آینده، به ش
ــري در برابر طوفان  ــان را از غافلگی ــت و انس اس
ــام آور  ــرفت هاي سرس ــهمگین تغییرات و پیش س
محافظت مي كند. یکي از پیش فرض هاي اساسي 
ــت كه آینده محتوم و قطعي  آینده پژوهي آن اس
ــطه به  ــتگي بي واس ــت، و پدید آمدن آن بس نیس
ــواره  ــي، هم ــان ها دارد. در آینده پژوه اراده ي انس
ــخن از آینده است و آینده پژوهان باور دارند كه  س
فرا روي هر فرد، سازمان و یا جامعه اي، آینده هایي 
متفاوت وجود دارد و آینده ي مطلوب را باید طراحي 

و معماري كرد.
ــان مي آموزد كه چگونه آینده اي  این دانش به انس
مطلوب را براي سازمان و یا جامعه ي خود ترسیم 
كند. خلق چنین تصویري، ستاره ي راهنمایي است 
كه تدابیر الزم براي رقم زدن آینده اي هوشمندانه 
ــه  ــازد و راه را از بیراه ــم مي س ــح را فراه و مرج
ــیم شده از عدم  مي نمایاند. اگرچه آینده هاي ترس
ــت  قطعیت برخوردارند و هیچ گاه نباید انتظار داش
ــوند، اما با این رویکرد  كه به طور كامل محقق ش
ــروز را خردورزانه تر و  ــوان اقدام و تصمیم ام مي ت

هوشمندانه تر ساخت.
ــت در  ــش ارزش بنیان آینده پژوهي معتقد اس دان
ــده ي مطلوب،  ــق و تصویرپردازي آین ــد خل فراین
ــي انکار ناپذیر  ــاي حاكم بر جامعه از نقش ارزش ه
ــده از دید  ــه گونه اي كه آین ــتند، ب برخوردار هس
ــیوه هایي متفاوت  جوامع گوناگون، مي تواند به ش
ــووالن هر جامعه مي توانند با  ــود. مس ــیم ش ترس
ترسیم آینده اي آرماني و توصیف جزئیات مطلوب 
آن، روند ترسیم و تصویرپردازي جامعه از آینده را 
تحت تأثیر قرار دهند. این رویکرد در فرایند برپایي 
آینده سبب رقابت بین جوامع گوناگون شده است 
و آینده پژوهي را در عرصه امنیت به ابزاري كارآمد 
مبدل ساخته است. پنهان نگه داشتن قسمت هایي 
ــالحي نرم  از تصویر آینده ي مطلوب، مي تواند س
ــي گرفتن از رقیبان تلقي شود. در یک  براي پیش
كالم و در توصیفي بي تکلف مي توان گفت، آینده 
پژوهي دانشي است كه به انسان مي آموزد چگونه 
به مصاف آینده هاي مبهم برود و در این رویارویي 
دستخوش كمترین دشواري شده و بیشترین سود 

نگاه آينده پژوهانه؛ نياز امروز 
جامعه علمـي كشور 

نویسنده: رضا تابش
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را به چنگ آورد.
ــل آینده  ــم كاركردهاي بي بدی ــال برغ ــا این ح ب
ــي نوپا است كه  ــته در ایران دانش پژوهي، این رش
ــنایي جامعه با آن به سال هاي اخیر باز  ــتر آش بیش
ــتر وارداتي و  ــردد. ادبیات این حوزه هم بیش مي گ
مربوط به ترجمه هایي است كه به صورت پراكنده، 
كلیات آینده پژوهي و اهداف و رویکردهاي آن را 
براي مخاطب ایراني بازگو مي كند. به همین دلیل، 
این دانش در مجامع علمي كشور آنچنان كه باید 
ــورد توجه قرار نگرفته و به رغم تالش هایي كه  م
در سالهاي اخیر انجام شده است هنوز شاهد اقدام 

علمي مهمي در این حوزه نبوده ایم. 
چالش هاي آینده پژوهي در ایران

ناكامي آینده پژوهي در ایران دالیل متعددي دارد 
ــتجو  ــه عمده آنها را مي توان در موارد ذیل جس ك

كرد:
ــدم وجود  ــته و ع ــي بودن این رش ــر بوم 1- غی

نیروهاي متخصص 
ــطحي و دست دوم به  2- بي توجهي و نگرش س

آینده پژوهي 
3- عدم اعتقاد به كاركردها و اهمیت آینده پژوهي 
4- فقدان بستر مناسب جهت فعالیت پژوهشگران 

و توسعه این حوزه 
5- فقر منابع و ضعف ادبیات نظري 

6- عدم وجود یک مرجع و متولي خاص 
با توجه به موارد یاد شده، به نظر مي رسد مهم ترین 
ــي ناآگاهي و  ــي در حوزه آینده پژوه ــش اصل چال
ضعف بینش نخبگان نسبت به این موضوع است.

ــي انکارناپذیر  ــگاهي؛ ضرورت ــده پژوهي دانش آین
ــعه و ترویج  ــگاه ها در توس از همین رو نقش دانش
ــود.  ــته مي ش ــده پژوهي بیش از پیش برجس این
ــه ي آینده پژوهي در  ــینه و تاریخچ بازخواني پیش
ــازد  ــنا مي س جهان معاصر ما را با این واقعیت آش
ــتگاه این دانش نوین كانون هاي تفکري  كه خاس
ــتي دانشگاهي داشته اند و یا با  بوده اند كه یا سرش
مراكز علمي در ارتباط بوده اند. اگرچه همواره نگاه 
ــت، اما هنگامي كه  ــده مورد توجه بوده اس به آین
این نگرش به عرصه ي آموزش عالي و تحصیالت 
دانشگاهي راه مي یابد، از جذابیت و توجه بیشتري 
برخوردار مي شود. به باور بسیاري از صاحب نظران 
فعال در حوزه ي آموزش عالي، گسترش هدفمند و 
خردمندانه ي این بخش از جامعه، بیش از هر چیز 
نیازمند برنامه ریزي هاي آینده گرا است. برنامه هایي 
ــرایط آینده را به خوبي درك كرده  كه نیازها و ش
ــیدن به  ــراي رس ــبي را ب ــم اندازهاي مناس و چش
ــن مي كنند. در  ــیم و تدوی ــاي مرجح ترس آینده ه
ــود از میان  ــش آینده پژوهي كه خ ــن میان، دان ای
سرچشمه هاي دانشگاهي جوشیدن را آغاز كرد، بار 
ــود باز مي گردد تا  ــان خ دیگر به كانون هاي جوش

ــان دانش و آموزش عالي جامعه را در تدوین  متولی
راهبردهاي خرد و كالن آینده یاري كند.

ــي به خدمت صاحبان  ــه این ترتیب،  آینده پژوه ب
ــتین خود مي شتابد و اهالي دانش و فرهنگ  نخس
در دانشگاه ها را از خدمات خود برخوردار مي سازد. 
ــرایط برابر تحصیل و آموزش  ــاختن ش فراهم س
ــال هاي آینده، به ویژه در  عالي براي همگان در س
ــازي خود نیازمند  ــعه و نوس جوامعي كه براي توس
ــود در حوزه هاي  ــطح تحصیلي آحاد خ ارتقاي س
ــتند، به عنوان یکي از چالش هاي  دانشگاهي هس
پیش روي این گونه جوامع در نظر گرفته مي شود. 
ــاد این جوامع چگونه مي تواند از دانش  این كه آح
ــکل براي  ــالت عالي خود به بهترین ش و تحصی
ــرفت جوامع خود بهره برداري كنند،  ــد و پیش رش
ــت كه ذهن سیاست گذاران و  ــش هایي اس از پرس

تصمیم سازان را به خود مشغول كرده است.
ــش ها و  ــخ به این پرس ــراي پاس ــي ب آینده پژوه
ــت  ــیدگي به این چالش ها چاره اي جز بازگش رس
ــتگاه اولیه ي خود، یعني دانشگا ه ها ندارد و  به خاس
ــالت تاریخي خود را در پاسخ گویي  باید نقش و رس
ــگاهي ایفا  به تقاضاي فزاینده ي محیط هاي دانش
كند. آینده پژوهي دانشگاهي ضمن تفکر پیرامون 
ــده در صورت  ــاي آین ــایل جاري و چالش ه مس
ــي مناسب  ــناختي و قیاس به كارگیري ابزارهاي ش
ــرعت و  ــرفت علمي و فناورانه س مي تواند به پیش

دقت بیشتري ببخشد.
مالحظات آموزشي آن گونه كه در حوزه ي آموزش 
عالي مطرح هستند و گستره ي عظیمي از استاد و 

دانشجو را تا محتواي دروس و اهداف آموزشي در 
ــگاهي  بر مي گیرند، همگي در آینده پژوهي دانش
ــت هر یک  ــد و اولوی ــرار مي گیرن ــورد توجه ق م
ــب با نقشي كه در آموزش عالي یک جامعه  متناس

بازي مي كنند، مورد توجه قرار مي گیرد.
ــوزش عالي و  ــازي آگاهي هاي جاري از آم پاكس
ــاي آن ها بخش  ــاي نوین به ج ــن نگرش ه تدوی
ــگاهي است.  دیگري از وظایف آینده پژوهي دانش
چنانچه پس از فعالیت آینده پژوهان در محیط هاي 
ــوا و كیفیت آموزش  ــگاهي در زمینه ي محت دانش
ــگا ه ها مشاهده نشود، در  عالي تغییري در آن دانش
حقیقت، مي توان گفت فعالیت سودمندي صورت 

نگرفته یا آن  كه اندك بوده است.
ــؤولیت دیگر آینده پژوهي دانشگاهي پرورش  مس
ــت. آینده  ــگاهي اس ــازان دانش ــت آینده س و تربی
پژوهان مي توانند با آموزش بخشي از دانشجویان 
ــن ایجاد  ــي از فارغ التحصیالن ضم ــا گروه های ی
ــاي الزم را براي  ــل هاي بعدي خود، زمینه ه نس
تربیت منابع انساني آینده  گرا فراهم كنند. آموزش 
جزء الینفک آینده پژوهي و آینده اندیشي است و 
غفلت از این جنبه، بي توجهي به یکي از اصلي ترین 

وظایف آینده پژوهي دانشگاهي است.
مسؤولیت مهم تر آینده پژوهي دانشگاهي، ترسیم 
سناریوهاي آینده دانش و فناوري است. تخصص 
ــن بخش با  ــي فناوري در ای ــا حرفه ي پیش بین ی
ــان محورهاي  ــده پژوه ــیدن به آین كمک بخش
ــگاهیان تدوین و  ــعه را براي دانش پژوهش و توس
مشخص مي كند. بدون تردید، هیچ فرد كارشناس 
یا كارداني بهتر از خود او نمي تواند چشم انداز آینده 
ــن كند. حضور آینده پژوهان  و نیازهاي آن را تعیی
ــان  ــگاهي در این بخش و در كنار كارشناس دانش
ــان را در  ــي آن ــال در حوزه ي علمي یا پژوهش فع
ــش براي محقق  ــیم آینده هاي بدیل و كوش ترس

ساختن آینده هاي مرجح یاري مي دهد.
در یک جمع بندي مي توان كاركردهاي آینده پژوهي 

دانشگاهي را این گونه خالصه كرد:
ــي  علم و  ــري  نظ ــراف  انح از  ــري  جلوگی  -1

آینده پژوهي و كاربردهاي غیر كارشناسانه
2- نظریه پردازي و كاربردي سازي دانش آینده در 

دانشگاه 
ــرفت دیگر رشته ها و نیز كمک  3- كمک به پیش

گرفتن از آنها
4- ایجاد تحول در ساختار و درونمایه ي رشته هاي 

دانشگاهي و حوزه هاي آموزشي 
ــت گذاري هاي  ــاني و كمک به سیاس 5- هم كوش

علمي و فناورانه 
ــهیل در ارتباط دانشگاه و صنعت با معرفي  6- تس

حوزه هاي نوین فناوري 
7- تربیت كارشناسان و نیروي ماهر آینده پژوهي 

پاکسازي آگاهي هاي جاري 
از آموزش عالي و تدوین 
نگرش هاي نوین به جاي 

آن ها بخش دیگري از وظایف 
آینده پژوهي دانشگاهي 

است. چنانچه پس از فعاليت 
آینده پژوهان در محيط هاي 

دانشگاهي در زمينه ي محتوا و 
کيفيت آموزش عالي تغييري 
در آن دانشگا ه ها مشاهده 
نشود، در حقيقت، مي توان 
گفت فعاليت سودمندي 

صورت نگرفته یا آن  که اندك 
بوده است.
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ــوی چهره به چهره با  ــتمر و گفت وگ ــاط مس ارتب
دانشجویان، سنت حسنه ای است كه رهبر انقالب 
ــدای انقالب تاكنون به آن پایبند بوده و همه  از ابت
ــئوالن نظام را همواره به آن توصیه كرده اند.  مس
ــت، دقت نظر،  ــار از صمیمی گفت وگو هایی سرش
ــخ هایی را خواهید  ــوع و صراحت. در ادامه، پاس تن
خواند كه رهبر معظم انقالب اسالمی به سواالت 
ــجویان در دیدارهایی كه با ایشان داشته اند،  دانش

داده اند.

دانشجوی موّفق چه دانشجویی است؟
 به نظر من، دانشجوی موّفق كسی است كه خوب 
ــب اخالق كند و خوب  ــد؛ خوب تهذی درس بخوان
به ورزش بپردازد. من برای دانشجوی موّفق، سه 
ــاخص دارم. البته ممکن است یک جوان موّفق  ش
در خانه، معیارهای دیگری داشته باشد؛ یک كاسب 
موّفق، یک اداری موّفق، معیارهای دیگری داشته 
ــجوی موّفق، به حیث دانشجویی،  باشد؛ اما دانش
ــد، به اخالق و  ــت: باید خوب درس بخوان این اس

تهذیب نفس بپردازد، ورزش هم بکند. 
)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسه پرسش و 

پاسخ دانشگاه تهران؛ 22 اردیبهشت ماه 1377(

 عمده  ترین وظيف�ه جوانان حزب  الّلهی و 
انقالبی چيست؟

 به نظر من، جوانان انقالبی دانشگاه - چون بحث 
دانشجو را داریم - سعی كنند خوب درس بخوانند؛ 
خوب فکر و معرفتشان را باال ببرند. سعی كنند در 
محیط خودشان اثر بگذارند؛ فعال باشند، نه منفعل؛ 
روی محیط خودشان، اثر فکری و روانی بگذارند. 
این شدنی است. یک جوان گاهی اوقات می تواند 
مجموعه پیرامونی خودش را - كالس را، استاد را 
ــخصیت معنوی  ــگاه را - زیر تأثیر ش و حّتی دانش
ــی كاری  ــودش قرار دهد. البته این كار با سیاس خ
به  دست نمی  آید؛ با معنویت به دست می  آید، با صفا 
ــت می  آید، با استحکام رابطه با خدا به دست  به دس
می  آید. عزیزان من! رابطه با خدا را جّدی بگیرید. 
ــد، با خدا حرف  ــما جوانید؛ به آن اهمیت بدهی ش
بزنید، از خدا بخواهید. مناجات، نماز، نماز با حال و 
ــما خیلی الزم است. مبادا اینها را  با توّجه، برای ش

به حاشیه برانید.
)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسه پرسش و 

پاسخ دانشگاه تهران؛ 22 اردیبهشت ماه 1377(

 وظيفه  جنبش دانش�جویی در کنار سایر 
اقش�ار جامع�ه برای رس�يدن ب�ه جامعه 

اسالمی الگو چيست؟
ــجوی متحرك،  ــجویی؛ یعنی دانش  جنبش دانش
ــجویی كه از نیروی فکر  ــجوی فعال؛ دانش دانش

سوال از دانشجويان، پاسخ از رهبر 
معظم انقالب اسالمی
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ــمی و روحی خودش مي خواهد برای  و توان جس
ــتفاده كند؛ آیا فقط این ها مخاطبند؟  پیشرفت اس
ــئولیت بر عهده   ــنگین ترین مس ــک نه. س بالش
ــئوالن و انواع نخبگان جامعه است؛ نخبگان  مس
علمی و نخبگان فکری و نخبگان سیاسی، لیکن 
ــئولیت سنگینی  ــجویی فعال هم مس جریان دانش
ــجویی،  ــئولیت های جریان دانش دارد. یکی از مس

تالش برای فهمیدن است؛ یعنی تفکر.
ــای الزم،  ــد یکی از كاره ــرم مي رس ــن به نظ  م
ــت كه  ــیعی اس ــری وس ــات فک ــکیل جلس تش
ــجویی، همراه با مجموعه  حوزوی،  مجموعه  دانش
ــه وجود بیاورد تا  ــا برنامه ریزی خوب، مي تواند ب ب
بنشینند درباره  مسائل گوناگون فکر كنند. گسترش 
فکر و پراكندن فکر درست و صحیح مي تواند همان 
ثمراتی را ببخشد كه ما در زمینه های مسائل علم 
ــرفت علوم از دانشجو توقع داریم؛  و فناوری و پیش
یعنی شکوفایی، آوردن حرف نو به میدان اندیشه، 
با یک حركت صحیح و جهت گیری درست. یکی 

از كارها این است.
ــت. ما  ــخص كردن اصول اس یکی از كارها، مش
ــود.  اصولی داریم كه باید از این اصول تخطی نش
یعنی به نام فکرپردازی و اندیشه پردازی، از اصول 
انحراف پیدا نشود. اصول، شاخص های راه صحیح 
ــت. خطاست اگر اصول را به  و صراط مستقیم اس
ــبیه بکنیم كه انسان از وسط این  دیواره هایی تش
دیواره ها باید حركت كند؛ نه، اصول شاخصند. یک 
ــتقیمی  ــتقیمی وجود دارد، یک صراط مس راه مس
ــان را به هدف مي رساند. این  ــت كه این، انس هس
صراط مستقیم را باید شناخت، باید كشف كرد. این 
اصول انسان را هدایت مي كند و به او مي گوید كه 
ــر چنانچه بر طبق این اصول حركت كردی، به  اگ
آن نتیجه  مطلوب خواهی رسید؛ اگر از این اصول 

تخطی كردی، به هدف نخواهی رسید. 
)دیدار دانشجویان با رهبر انقالب؛ 7 مهر ماه 1387(

ی�ک  وظيف�ه  آش�فته،  اوض�اع  ای�ن  در 
مقاب�ل  در  آم�اده  و  آگاه  دانش�جوی 

جریان های سياسی مختلف چيست؟
 درست فکر كردن، درست تحلیل كردن، تحلیل 
ــعی در  ــه دیگران منتقل كردن و س ــت را ب درس
روشن و آگاه كردن كسی كه فکر می كنید ناآگاه 

است.
)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسه پرسش و 
پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی؛22 اردیبهشت 

ماه 1382( 

 لطفاً نظر خود را در مورد آینده فعاليتهای 
سياسی دانشجویان و سمت و سوی این 

حرکات بفرمایيد.

 من سه، چهار سال قبل از این گفتم كه دانشجویان 
ــتی سیاسی شوند؛ و بعد هم علیه كسانی كه  بایس
ــد، تعبیر تندی  ــت دور كردن ــگاه را از سیاس دانش
ــا همان وقت ها، در  ــال بعد از آن، ی كردم. یک س
یک اجتماع دانشجویی گفتم كه اشتباه نکنید؛ من 
ــی، معنایش این نیست  كه می گویم فّعالیت سیاس
ــه دولت، علیه  ــی حتما باید علی كه فعالیت سیاس
ــؤوالن و علیه نظام باشد. بعضی از بدخواهان،  مس
ــر می كنند. فکر  ــی را این گونه تعبی فعالیت سیاس
می كنند فعالیت سیاسی، یعنی سیاسي كاری! این، 
ــي كاری و یک نوع تقلب است كه  یک نوع سیاس
ــگاه، فقط  ــی در دانش آدم تصور كند فعالیت سیاس
ــردن و با اهانت كردن  ــی ك با بدگفتن و با فحاش
ــود؛ نه. فعالیت سیاسی،  به این و آن حاصل می ش
ــت.  ــدن قدرت تحلیل در دانشجوس برای پیدا ش
ــی نداشته  ــجو اگر قدرت تحلیل سیاس این دانش
ــجو،  ــد، فریب می خورد و فریب خوردن دانش باش
ــت كه تحملش خیلی سخت است.  درد بزرگی اس
باالخره اگر دانشجویان بخواهند قدرت تحلیل پیدا 
ــی بکنند؛ باید سیاست را  كنند، باید فعالیت سیاس
ــند، بگویند، مذاكره و مباحثه كنند.  بخوانند، بنویس
تا این كار نشود، دانشجویان توانایی پیدا نمی كنند. 

عقیده من، هنوز هم همین است. 
)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسه پرسش و 

پاسخ دانشگاه تهران،  22 اردیبهشت ماه 1377(

فرهن�گ��ی  اولوی�ت ه��ای سياس��ی، 
صحي�ح  راهکاره�ای  و  دانش�گاه ها  در 
حرکت های دانشجویان مسلمان انقالبی 

را در رسيدن به آنها بيان فرمایيد.
ــروز، نباید  ــی ام ــه نظر من، اولویت های سیاس  ب
ــا را باید  ــد؛ روش ه ــخص كن ــات را مش موضوع
ــخص كند؛ موضوعات خیلی تفاوتی نمی كند.  مش
ــی دانشجویان خوب  به نظر من، بحث های سیاس
ــت. بحث كنند؛ منتها بحث های جستجوگر و  اس
كاوشگر، نه بحث های فرمایشی. ما مثال به بعضی 
ــی كه همه چیز  ــخصیت ها یا افراد یا مقامات از ش
ــی بیان می كنند، اعتراض می كنیم؛ اما  را فرمایش
ــجو در یک  ــان می بینم كه فالن دانش ــد ناگه بع
گردهمایی، اجتماع كوچک یا بزرگ، یک فرمایش 
ــت، همه جا بد  ــادر می كند! اگر فرمایش بد اس ص
است. بحث دانشجویی باید باز، قابل كشش، قابل 
ــدن باشد تا در نتیجه،  انعطاف، قابل كم و زیاد ش
ــجو باال برود. هدف  ــی دانش قدرت تحلیل سیاس
ــی دانشجویی باید همین باشد تا  بحث های سیاس
ــجو بتواند قدرت تحلیل سیاسی پیدا كند. در  دانش

مورد مسائل فرهنگی هم همین طور است. 
)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسه پرسش و 

پاسخ دانشگاه تهران؛  22 اردیبهشت ماه 1377(
 

 بزرگ ترین آسيب و اشکال محتمل برای 
محيط دانشجویی چيست؟

 بدترین اشکال و اشکال وارد بر محیط دانشجویی 
ــجو دچار محافظه كاری شود  ــت كه دانش این اس
ــع و مصلحت خیالی  ــش را با مالحظه  موق و حرف
ــجو باید حرفش را صریح بزند.  بیان كند؛ نه. دانش
البته در كنار این صراحت در بیان، صداقت در نیت 
ــد و در كنار او، سرعت  ــته باش هم باید وجود داش
ــد كه خطاست. فرق  در پذیرش خطا؛ اگر ثابت ش
ــجو و صادق و پاكیزه دل، با  ــمای جوان و دانش ش
ــی كار باید در همین باشد؛ حرفتان  یک آدم سیاس
را صریح بزنید؛ آنچه را كه مي زنید، از دل بزنید؛ و 
اگر چنانچه معلوم شد كه اشتباه است، سریع پس 
ــر من یکی از بهترین  ــد؛ راحت. این، به نظ بگیری

شاخصه های دانشجویی است.
)دیدار دانشجویان با رهبر انقالب؛ 7 مهرماه 1387(

آیا توليد علم را که مسأله بسيار گسترده 
و نيازمن�د توان های ذهن�ی و فردی و نيز 
اکتسابی بسيار گس�ترده است، می توان 
از تک ت�ک دانش�جویان انتظار داش�ت، 
ی�ا منحص�ر به افرادی اس�ت ک�ه چنين 
توانایي هایی دارند و بنابراین وظيفه آماده 

کردن محيط را به عهده دارند؟
ــأله تولید علم را  ــت. اینکه ما مس  وظیفه همه اس

 به نظر من، اولویت های 
سياسی امروز، نباید 

موضوعات را مشخص کند؛ 
روش ها را باید مشخص 

کند؛ موضوعات خيلی 
تفاوتی نمی کند
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ــم و باز هم مطرح  ــگاه مطرح كردی مکرر در دانش
ــاءاهللَّ مطرح خواهیم  می كنیم و در آینده هم ان ش
كرد، معنایش این نیست كه از یک یک مخاطبان 
ــه معنایش این  ــم تولید علم كنند؛ بلک می خواهی
ــت كه این ارزش، هدف و حركت جمعی - كه  اس
انگیزه های فردی در پی آن است - بشود. البته علم 
ترجمه ای محض خوب نیست؛ مگر به عنوان یک 
وسیله. ما نباید دچار ترجمه شویم. علم و فرهنگ 
ترجمه و سیستم ها و روش های ترجمه ای، درست 
نیست. این بحث ها در جلسه اساتید هم مطرح بود. 
ــتعداد،  ــده می گویم ما به عنوان یک ملت با اس بن
ــانی  كه  ــم و می توانیم. كس ــد علم آفرینی كنی بای
ــتعداد و هم  ــی كرده اند، هم از لحاظ اس علم آفرین
ــان تاریخی ای كه  ــوابق علمی درخش از لحاظ س
ــد؛ بنابراین ملت ما  ــا جلوتر نبودن ــا داریم، از م م
می تواند. این به عنوان طرح یک خواسته عمومی 
در دانشگاههاست، تا ان شاءاهللَّ همه آن را دنبال 

كنند.
ــت و  ــأله به این صورت، فردی نیس اصاًل این مس
شاید هم همه توانایی تولید علم را ندارند؛ باید این 
ــنت كار  به عنوان یک مطالبه عمومی درآید و س
ــود تا فقط به فکر یادگرفتن آنچه  ــگاه ش در دانش
دیگران به دست آورده اند، نباشیم؛ بلکه افزودن بر 
ذخیره به دست آمده به وسیله دیگران را هم وجهه 

هّمت خود قرار دهیم.
ــالمی در جلسه پرسش  )بیانات رهبر معظم انقالب اس

و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی  22/2/82(

  دانشجوی سال دوم یکی از دانشگاه ها 
هستم که عالقه  شدیدی به علوم اسالمی 
دارم و آینده خود را یک اسالم ش�ناس و 
مبلّ�غ می خواه�م. بعضی می گوین�د اّول 
ليسانس بگير، بعد به حوزه برو. شما چه 
توصيه ای می فرمایيد؟ آیا اّول ليس�انس 
بگي�رم، بع�د ب�ه ح�وزه ب�روم؟ ی�ا فوق 
ليس�انس بگيرم، بعد به ح�وزه بروم؟ یا 
دکت�را بگيرم، بعد به حوزه بروم؟ یا اصال 

به حوزه نروم؟ یا اآلن به حوزه بروم؟
ــوزه رفتند،  ــه ح ــجو ب ــرادران دانش ــی از ب  بعض
ــد، به مقامات  ــالت حوزه ای را دنبال كردن تحصی
ــت.  ــیدند؛ خیلی هم خوب بوده اس ــی هم رس عال
ــا در پایان مقطع  ــه فکر می كنم بعضی از آنه البت
كارشناسی رفتند؛ بعضی هم در مقطع كارشناسی 
ارشد رفتند؛ بعضی هم هستند كه اآلن طلبه اند و 
ــغول تحصیالت دانشگاهی. خیلی هم خوبند؛  مش

البته قدری سخت است.
ــؤال كردند و گفتند  ــرادری كه از من س اما این ب
ــه دارم«، من فکر می كنم كه به ظرفیت ها  »عالق
ــوق و استعداد خودشان نگاه كنند؛ چون از بر  و ش

نمی شود قضاوت كرد. من نه شما را علی الّظاهر 
دیده ام، نه استعدادهایتان را می شناسم؛ بنابراین 
ــت  برای قضاوت در این مورد، خیلی معلوم نیس
من صالحیت داشته باشم. شما نگاه كنید ببینید 
ــوق و عالقه زیادی دارید، رشته تان  اگر واقعا ش
ــته مورد عالقه تان نیست، می توانید  هم یک رش
ــاال كه در كنکور  ــا كنید بروید. البته ح اآلن ره
ــگاه آمده اید و البد  ــركت كرده اید و به دانش ش

ــت كه تمام  چند ترم را هم گذرانده اید، حیف اس
ــتان را تمام  ــت درس نکنید. به نظر من، بد نیس
ــی را بگیرید.  ــدرك كارشناس ــد و حداقل م كنی
ــی ندارید، یا  ــوق چندان ــر می بیند نه، ش ــا اگ ام
ــد، بعدا  ــد جلو بروی ــد، حاال بگذاری ــد داری تردی

تصمیم گیری خواهید كرد. 
)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسه پرسش و 

پاسخ دانشگاه تهران؛22 اردیبهشت ماه 1377 (


